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                                         O  
günkü  

koşullarda, 
olan birikimim,  

    çapım ve aklımın erdiği,  
                   kalemimin yazdığı kadarıyla  

                      bu savunma çıktı ortaya… 
Bir tesellim,   

     karar sonrası attığım  
       “FAŞİZME KARŞI  
          OMUZ OMUZA”  

               sloganı oldu, ki,  
         o sloganı  

     hâlâ  
        en güzel  

      ben  
        atarım!  

   
 
 
 
 
           

Bayram IŞIK.  
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Değerli yoldaşlar,  

Hayli aradan sonra, KURTULUŞ BELGELERİ dizisinin yeni 
bir kitabı ile sizleri buluşturacağız. Mahkeme savunmaları.  

Hamaset yaparak tarihimizi olduğundan farklı göstermek 
tutumu, gelecek kuşaklara yol gösterici deneyimlerin aktarımını 
kısırlaştıracaktır. Ve daha kötüsü, direnmeyi abartılı beklentiler-
le salt bireyler üzerinden tanımlamaya çalışmak, çoğunlukla 
direnç yerine tersini, teslimiyeti üretir. Yiğitlik öykülerine dayalı 
devrimci karakter tanımlamaları, küçük bir darbede bile büyük 
depremlere yol açabilir.  

1972’de Mamak cezaevinde buluştuğum bir yoldaşım, polis 
sorgusunda, bildikleri şöyle dursun, yorumlarıyla da polisin 
sorgusunu derinleştirmesine yardımcı olabilmişti. Aramızdan, 
polis arabasında gezdirilerek sokakta rastlantısal olarak karşı-
laştığı yoldaşlarını polise satan kişiler bile çıkabildi. Ama sorunu 
“konuşup-konuşmamak” gibi bir alana sıkıştırarak irdelemek, 
polise karşı mücadele ve örgütsel güvenliğin korunması konu-
sunda elbette başarılı olamazdı. Böylesi bir konuda, önce, 
sadece sonucuyla birbirine benzeyen olayların her birini kendi 
özgün koşulları içinden değerlendirerek anlamaya çalışmak 
elbette zorunludur.  Ama esas olarak örgütsel ilişkileri korumak 
için örgütsel önlemler almak yerine, “yiğitlik” hamaseti üzerinden 
yapılmak istenen örgütleme çabası, örgütsel yaşamımıza 
direnme gücü verecek bir sonuç üretemezdi.  

Bu çalışmada elbette poliste verilen ifadelerin değerlendiril-
mesi gibi bir hedef yoktu. Ama yasadışı bir örgüt çalışmasında 
örgütsel “işleyişe ilişkin” en önemli belgeler ifadelerdir. Belki de 
bu nedenle polis ifadelerine fazla ulaşamadık. Savunmalar ise 
uzun bir çalışmayla bile yeterince sayıda elde edilemedi.  

İhami Aras, M. Kemal Kaçaroğlu gibi birkaç arkadaşımızın el 
yazısıyla hazırladıkları savunmaların kopyaları arşivimizdeydi. 
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Şaban İba ve İsmet Öztürk yoldaşların savunmaları daha 
önceden zaten yayınlanmıştı. 

Eksik olan savunmaları toparlamak için ülkeden ilişkili olabil-
diğimiz bütün yoldaşların da desteğini alarak sürdürmek istedik. 
Ali Demir yoldaşımız bu çalışmayı severek benimsedi ve 
savunmasının Avukatından kendi adına istenerek alınabileceği-
ni, ama bu işi bizzat yürütme olanağına sahip olamadığı için 
ülkeden bu amaçla arkadaşların görevlendirilmesini istedi. Bu 
konuda ülkeden birkaç arkadaşla savunmaya ulaşmaya çalıştık. 
Korkut Akın, daha sonra Ali Kemal İpek gibi yoldaşlarımızın 
girişimi sonucu Avukatın “tamam, uygun bir zamanda verebiliriz” 
sözünü almamıza rağmen, ne yazık ki savunmaya bu güne 
kadar ulaşamadık. Oysa Savunmalar da gelecek için önemli 
belgeler niteliğindedir. Dimitrov’un mahkeme karşısındaki 
duruşu ile bizim yoldaşlarımızın birçoğunun duruşu arasında 
hiçbir farklılık yok. Elbette işin “hamaset” yanından söz etmiyo-
ruz. Ama ülke tahlilleri, devrim sorununa yaklaşımları ve bir 
bütün olarak devrime, çalışma tarzına, bu büyük yenilginin 
nedenlerine yönelik saptamaları, sadece dünün değil, geleceğin 
de fenerleri olacaktır. Nasıl ki dünün devrimcilerinin yaşam 
öykülerini bile okuyarak bir şeyler öğrenebiliyorsak, yoldaşları-
mızın yaşamlarının her kesitinden de dersler çıkararak kendimi-
zi ve ilişkilerimizi geliştirmeyi temel hedef edinmeliyiz. 

Atilla Karagöz, İrfan Kılıç ve Bayram Işık yoldaşlar bu konu-
daki çağrımızı ciddiye alarak kendi savunmalarını elde ederek 
ilettiler. Bayram Işık yoldaş, savunmalara ulaşma konusunda 
çok basit olan yöntemi aktarmasına rağmen, bu konuda Kaça-
roğlu dışında bu yolu deneyen olmadı. Oysa Kaçaroğlu bile bu 
kadar kısa zamanda Savunma’sına ulaşmayı beklemediğini 
söyleyerek mutluluğunu dile getirdi. Ne var ki daha fazla bir 
olanağa kavuşamadık.  

Bayram Işık yoldaşın öğrenip bilgi olarak aktardığı yönteme 
başvurarak Askeri Mahkeme’den elde eden sevgili yoldaşımız 
M.K. Kaçaroğlu, ekte aktardığımız bir taleple “arkadaşlarının 
önerisi ile bu savunmanın, önce kendi adına kitap olarak 
basılmasını; bundan sonra ise BELGELER’de yer almasının 
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mahzuru olmayacağını” ve “Savunma”sıyla belgeler dizisine 
katılamayacağını bildirdi.  

Böylece dizerek son kontrol olarak kendisine ilettiğimiz Kaça-
roğlu yoldaşımızın talebi nedeniyle yayınlayamadığımız bu 
savunmanın giriş sayfasını bir açıklık getirmek amacıyla yayın-
ladık.  

Var olanlarla yetinerek, yaklaşık iki yıldır beklettiğimiz BEL-
GELER dizisinin bu kitabını artık yayınlamak istiyoruz.  

Bu kitap tarihin başka bir boyuttan da ele alınmasını doğru 
buluyoruz. KURTULUŞ örgütünün uzun yıllar ciddi çalışanların-
dan biri olan Dr. Erkan METE, 12 Eylül’den hemen birkaç gün 
sonra, televizyonların haber programlarında da yer alarak 
polisle birlikte çalışmaya başladı.  

Erkan Mete, cevval bir insandı. Ne var ki Eylül yaklaşırken 
eşiyle birlikte kurduğu yeni yaşam standardını kaybetme riskiyle 
karşı karşıya kalınca polise biat etti. Bildiklerini anlatmanın 
dışında, işkencelere de katılarak örneğin Bağcılar semtindeki 
yoldaşların ilişkilerinin deşifre edilmesinde rol üstlendi. Daha 
sonraki yıllarda önce Polis Hastanesi’nde görev almasına 
rağmen, polis tarafından bir paçavra gibi kullanıldıktan sonra, 
Tabipler Odası’nın da meslekten ihraç kararıyla hastanedeki 
görevinden atıldı. Erkan Mete daha sonra “Çek-Senet” Mafyası 
ile çalışmaya başladı.  

Değişik siyasal yapılar da, ona yönelik “cezalandırma” gibi 
bir uygulama yapmak istedilerse de, ne yazık ki eceliyle öldü. 

Arslan Töre polisle niçin, nasıl anlaştı? Daha sonra çek-
senet mafyası ile ilişkilenip aktif çete mensubu olmasını nasıl 
açıklayabildik?   

Sevgili Kaçaroğlu’nun yakalanmasında rol üstlenen KURTU-

LUŞ Sosyalist Dergi yazarlarından Erdal Kantar’ın da burada 

kısaca da olsa anılmasında yarar vardı, ama kitap çok şişeceği 

için bunu gerçekleştirmeyeceğiz. Kantar’ın çok fazla ayrıntı bilgi 

içeren ifadesinden daha da kötü olanı, polisin yoldaşımız 

Kaçaroğlu’na yönelik operasyonunda, hem randevusuna ilişkin 

bilgileri aktararak, hem de polisin düzenlediği “keklik tuzağı” 
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operasyonunda yer alıp “keklik” rolünü üstlenmesi, gelecek 

kuşaklara aktarılarak bu tür uygulamalara yönelik önlemlerin 

geliştirilmesine örnek olabilir düşüncesindeyiz.  

Ya da, örneğin, yakalandıktan sonra polis arabasıyla dolaştı-
rılarak yoldaşlarını teşhis etmesi istenen bir kişinin, İlhami Aras 
yoldaşımızı tek başına yolda giderken tanıyıp polise sunması; 
ya da Arslan Töre gibi, en yakın yoldaşları asılır ya da öldürü-
lürken ihaneti seçerek Çek-Senet Mafyası ile başlayıp polise 
ajanlık yapmayla bütünleştirdiği Mafya örgütlenmesine soyun-
mak gibi “onursuz” bir kişilik örneğini teşhir etmemek, gerçekten 
irinli bir çıban gibi kendini geliştirerek yaşamımızı karartan bir 
hale getirmek olurdu.  

Ne yazık ki bütün bunları ayrıntılı olarak yayınlamak için ye-
terince belge elimizde yok. Daha da kötüsü, bu tür olayları 
yaşayan yoldaşlarımızın bu konuya ilişkin şahitliğini yeterince 
alamamaktayız. Biz yine de konunun altını çizerek duyarlı 
yoldaşların bu tür olayları da belgeleyerek sunacakları bir bilgi 
deposunun hazırlanmasına yardımcı olacaklarına inanıyoruz.  

Bu kez uzunca bir bölüm ayırdık yakın tarihe ilişkin. Derdi-
miz, yaşarken büyük coşkuyla sahiplendiğimiz bazı tarihsel 
olayları (bunca yıldan sonra) hamasetten kaçınarak Marksist 
tarih anlayışı içinden yeniden ele almak; sınıf perspektifinin ne 
olduğunu yeniden değerlendirmektir. Dönemin “yeniden” 
değerlendirilmesi diyalektik materyalist düşüncenin bir zorunlu-
luğu olarak düşünülmelidir.  

Ve son olarak bir açıklama yaparak bu Sunuş’u noktalaya-
lım:  

Bu dizinin bittiğini düşünmek doğru değildir. Biz bir kitap tica-
reti yapma düşüncesinde hiçbir zaman olmadık. Ve gelecekte 
elimize geçebilecek Yeni BELGELERİ ilgili (pdf formatlı) kitapla-
rın arasına sokarak yeniden yayınlayabileceğiz. Çünkü amacı-
mız, bir tarihle çatışmak değil, tarihsel süreci içinden tanıyarak, 
bu amaçlı yeni girişimlerin birikmiş deneyimler eşliğinde düzen-
lenmesine katkı sunmaktır.  
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Bu nedenle, KURTULUŞ ile doğrudan bir bağı olmamasına 
rağmen Tarih ve Günümüz ilişkisinin değerlendirilmesine katkılı 
olacağı düşüncesiyle, bazı ek belgeleri de “internet” olanakla-
rından yararlanarak bu kitaba eklemeyi doğru bulduk. Böylece, 
kendi tarihimize ilişkin daha doğru değerlendirmeler yapabil-
memize yardımcı olacak bir zeminin çoktandır mevcut olduğu-
nu, ve bu zeminden de kaynakları değerlendirerek doğru 
saptamaya çalışma çabamızı daha güçlü bir bilgi havuzunda 
arayışlara açabilmek için de çabamızı yoğunlaştırmayı bu 
kitabın genel mantığı ve hedefi açısından gerekli gördük. 
Böylece, örneğin Kadınların devrimci mücadeleye katılımları 
konusunda yakın tarihlere kadar pek derin düşünmemiş olan 
“erkek” örgütlerimizin “böbürlenmelerini” haklı gösterecek hiçbir 
kanıta sahip olmadığını; tersine tarihte Bolşevik hareketlerde 
olduğu gibi (erkekler tarafından aşağılanarak yok sayılmaya 
çalışılsa da) çok sayıda öncü kadın yoldaşın bu alanda yer 
aldığını göstererek, soruna yaklaşımın daha gerçekçi değerlen-
dirilmesine de sınırlı ölçülerde de dikkat edeceğiz.  

Bayram Işık yoldaşın sloganını “bütün devrimci örgütlerin 
o süreçte sahip oldukları asgari müşterekte buluşturarak”, 
bu gün de ve hep birlikte kullanabiliriz:  

“Kahrolsun faşizm” sloganını en güzel biçimleriyle ve değişik 
renkleriyle biz devrimciler attık!  

“Faşizme karşı mücadelede” en yiğit örnekleri en önde yürü-
yen renklerimizle biz devrimciler gerçekleştirdik!   

Ve biliyoruz ki artık, küçük-burjuvaziden aldığımız rekabet 
duygusunu söküp beyinlerimizden, atarak, gelecek, devrimcile-
rin ittifakı üzerinde yükselecek, yükselecek, yükselecektir!  

Saygılarımızla.  

“KURTULUŞ BELGELERİ” Çalışma Grubu adına: 

 İ.M.AYÇİÇEK 
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" Milletim nev - i beşerdir, 
vatanım ruy - i zemin " 

 

“ŞİNASİ” 
5 Ağustos 1826 - 13 Eylül 1871 

  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  
 

YAKIN TARİHSEL SÜRECE İLİŞKİN  

HATIRLATMA BAŞLIKLARI 
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1871 PARİS KOMÜNÜ'NDE ÜÇ TÜRK 
 

Oğuz DEMİRALP 1  

 

Üç Türk aydını Paris Komünü'nde açılan evrensel 
cumhuriyet bayrağının altında yer almıştır. Bunun 
önemini anlayabilmek gerekir 

Türkiye'nin gündemi o kadar dolu ve hızla değişiyor ki in-
san ne konuda yazacağını şaşırıyor. Yurt dışında da yazıl-
ması gereken çok şey oluyor, onlara sıra gelmiyor. Bu bağ-
lamda atladığımız olaylardan biri 1871 Paris Komünü'nün 
150'nci yıldönümünde anılması oldu. Komün 18 Mart'ta baş-
lamıştır, ama seçimlerin yapıldığı 26 Mart yıldönümü günü 
olarak belirlenmiştir. Dünya sol tarihinin en önemli olayların-
dan biridir Paris Komünü. Gerçi birkaç sol yayın organımız 
anımsadı bu büyük olayı, ama daha geniş ilgi hak ederdi. 
Sadece önemi değil, üç Türk aydının da katılmış olmaları bu 
olayla ilgilenmemizi gerekli kılıyor. 

Rahmetli Serol Teber'in bence her 26 Mart günü anma-
mız gereken üç Türk aydını üzerine güzel bir kitabı var-
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dır: Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler / Paris Komününde Üç 
Yurtsever Türk (1986, De Yayınevi). Diğer kitaplarında oldu-
ğu gibi bunda da özenli bir araştırma yapmış Serol Teber. Üç 
aydınımızın öyküsünü bir tarihsel çerçeveye yerleştirmiş. 
Osmanlı / Türk aydınlarının doğu despotizmine karşı demok-
rasi mücadelesidir Teber'in seçtiği çerçeve. "Tanzimat fer-
manını izleyen birkaç on yıllık kuluçka döneminden sonra 
Osmanlı devleti içinde az sayıda da olsa kimi yurtseverlerde 
o zamanlara değin bir doğu despotizm biçimlenmesi için tü-
müyle yeni, ileri ve demokratik düşünceler ve hatta etkinlikler 
şekillenmeye başlamıştır... // Bugün, hiç kuşkusuz, ilk dev-
rimci demokrat Türk düşünür – yazarı olarak Şinasi'yi selam-
lamak olasıdır..." diyor Teber. Katılıyorum. Şinasi'nin "Mille-
tim nev – i beşerdir, vatanım ruy –i zemin" dediğini de anım-
satıyor Teber. Şinasi'nin Paris'e giderek 1848 ayaklanmala-
rına katıldığına ilişkin savlar okumuşuzdur. Doğru değildir, 
Şinasi Paris'e bir yıl sonra gitmiştir, ama Şinasi 1848'in ev-
rensel ruhunu yakalayabilecek çapta bir aydınımız, belki de 
ilk gerçek aydınımızdı. Bu bakımdan Şinasi ile 1848'in bir 
araya getirilmesi yakışıklı bir kurmacadır.  

Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler Şinasi'nin açtığı yoldan ge-
lenlerdendir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin çekirdek kadrosu-
nu oluşturan aydınlardır. Teber'e göre, Yeni Osmanlıların "en 
devrimci kişiliği" Mehmet'dir. Arkadaşlarıyla birlikte dönemin 
Sadrazamı Âli Paşa'ya muhalafet üzerine kurmuşlardır siya-
sal stratejilerini. İktidar da peşine düşmüştür onların. Kolay 
mı içeriye atılmayı göze almak? Yurt dışına kaçmak gerekli-
dir bu gibi durumlarda. Paris'tir gittikleri yer. Reşat ile Nuri 
Beyler 1872'ye kadar, Mehmet Bey ise daha uzunca 19'uncu 
yüzyılın başkentinde kalacaklardır. Şinasi ile görüştükleri 
Teber'in yazdıklarından anlaşılmaktadır. Kim bilir neler ko-
nuştular? Namık Kemal'in de üç aydınımızla ve Reşat Bey 
üzerinden Şinasi ile temas kurduğunu da gene Teber anlatır. 
Üç kafadarın 1870 Mayıs ayında Cenevre'de İnkı-
lâb gazetesini çıkarmaları doğu despotizminin muhalefet 
tarihi bakımından çok önemlidir.  
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2019 yılında Masis Kürkçügil'in İmdat Freni'nde yaza-
caktır: Fransızca başlık La Révolution, alt başlık Organe de 
la Démocratie Muslumane) (Müslüman Demokrasi yayın 
organı). (5. ve son sayısı 18.7.1870, yani Fransa-Prusya 
savaşının başlamasından üç gün sonra.) Gazetenin, Sadra-
zam karşıtlığının ötesine geçerek, padişahı hedef aldığı anla-
tılmaktadır. "Islah ve terakkimizi bir şahsın yed – i kifayetine 
bıraktık" diyen üç aydın ulusa inkılap, yani kalıp değiştirme 
seslenişi yapar. "Bir hükümetin mahvı zamanı gelince, 
Cenâb – ı Hak evvelâ reisinin aklını alır." Eh! Akıl gittiğine 
göre, değişim zamanı gelmiştir üç kafadara göre. Ve birileri 
bön bön bakar.  

Dolayısıyla vakti gelmediği için dönmez Mehmet, Reşat 
ve Nuri Beyler vatana. Paris, Prusya saldırısına uğrayacak, 
ardından komün destanı yaşanacaktır. Reşat Bey, Ulusal 
Muhafızların Komutanı General Troucheau'ya yazdığı 4 
İlkteşrin 1870 tarihli mektubunda Prusyalılara karşı gönüllü 
olarak Fransız ordusunda savaşmak isteğini dile getirecek-
tir. Ebuziyya Tevfik'e bakılırsa bizimkiler alınmışlar Fransız 
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ordusu saflarına, ancak işler başka türlü gelişmiş. Bu kez 
Paris halkı işgalcilere ve onlarla işbirliği yapan Fransız yöne-
timine karşı ayaklanmışlar. Bizimkiler de Paris halkının ya-
nında, barikatlarda. Gene Ebuziyya Tevfik'e verelim sözü, 
özetle: "Birbirlerinden ayrılmayan bu üç arkadaşa, Fransızlar 
tarafından Üç Türkler adı takılmış ve her nereye bir şarapnel, 
bir obüs düşüp de birçok askeri yaralasa, bu üç arkadaş der-
hal orada hazır bulunarak yaralılarla meşgul olup onların 
hasta barakalarına taşınmasına yardım etmişlerdir. Bunlar 
Fransız askeri kıyafetiyle beraber, milli serpuşumuz ve ger-
çek deyimi ile 'püsküllü belamız' olan fesi başlarında bulun-
durdukları için Üç Türkler deyimi, adeta istihkamların bir ye-
rinde 'şefkat' deyimine eşit tutulmuştur."  

Sovyet tarihçi Petrosyan da doğruluyor bu bilgiyi: "Meh-
met Bey, Reşat ve Nuri, Fransız ordusuna girdiler, ve savaş-
lara katıldılar. Paris'in, Paris Komünü'nün kuşatması sırasın-
da... Her üçü de bilgilere göre şehirde kaldılar ve şehrin sa-
vunmasına komünarcılara katılarak aktif olarak çalıştılar." 
Teber'den izleyelim: "Petrosyan, savlarına kaynak ola-
rak, Schweiger – Lerchenfeld. A.'nın Serail und Hohe 
Pforte adlı yapıtı göstermektedir. Ülkemizde ilk kez günde-
me getirileceğini, alıntı yapılacağını sandığımız ve 1879 yı-
lında yayınlanmış bu çalışmada "Schweiger – Lerchenfeld, 
A." ayrıca kaynak göstermeden bu konuya değinmiş; özellik-
le Mehmet Bey'in onurlu kişiliğinin altını çizmiş, Nuri Bey'in 
devrimciliğinin yanı sıra Mekke'ye gidip 'hacı' olmasını ucu-
zuna bir alay - ironi ile vurguladıktan sonra 'Fransız – Alman 
savaşı başladığı zaman Nuri, Mehmet ile birlikte Paris'te 
bulundular. Ardından komün başladığında da, kentte 
kaldılar ve Komünün korkunç çatışmalarına katıldı-
lar... // Bir Türk komüncü ... (altı yazarı tarafından çizil-
miş) Bu, jön Türklerin doktrinlerinde yeni bir aşamadır...' 
diye yazmıştır."  

2019 yılında, İmdat Freni'nde çıkan Komün ile ilgili yuka-
rıda değindiğimiz yazısında Masis Kürkçügil söz eder bu 
kitaptan. Ancak, değişik bir yorum getirecektir: "Üçlünün Pa-
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ris'teki kanlı bastırmadan ve yargılamalardan sonra altı ay 
daha Paris'te kalmış olup da herhangi bir soruşturma kovuş-
turmaya uğramamış olmaları onların "korkunç çatışmalar"a 
katılmaktan ziyade, yaralılara yardım etmekle yetindikleri 
izlenimini uyandırmakta. İkamet ettikleri mahallenin de (Bou-
levard Saint Michèle'de bir evin üçüncü katı) göğüs göğüse 
çatışmaların yapıldığı infazların gerçekleştirdiği çatışma böl-
gelerinin oldukça uzağında bulunduğu eklenmeli. Daha son-
ra İbret gazetesinde yazılanlar da bu izlenimi güçlendirmek-
tedir." 

1871 Eylül'ünde Âli Paşa öldükten sonra 1872'de Reşat 
ve Nuri beyler yurda dönerler. Kürkçügil'in dediği gi-
bi, İbret gazetesinde Komün ile ilgili yazılar yayımlarlar. Te-
ber'in anlattığına göre, o dönemde Mehmet, Reşat, Nuri gibi 
aydınlar Komün'ü desteklerken, Sadrazam Âli Paşa 25 
Temmuz 1871 günü çıkardığı bir Emirname – i Sâmi ile ko-
müncülere "şiddetle çatmıştır". Sadrazam Efendi "bu uğursuz 
fikirler hudutlarımızdan içeri girmemelidir." der. Emirname –i 
Sâmi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde devletin sola 
karşı her fırsatta göstereceği tepkilerin habercisi, hiç değiş-
meyen özüdür. Mehmet, Reşat ve Nuri Komün'deki çarpış-
malara ne ölçüde katılmışlardır? Bilemeyiz, ama bir Louise 
Michel olmalarını da bekleyemeyiz. Emirname – i Sami'yi 
okuyunca bu üç aydınımızın hem kendi ülkelerinde hem de 
Paris'te doğru safı seçmiş olduklarını anlıyoruz. Önemli olan 
da budur. Üç aydınımızın Paris Komünü'ne katılmasını kü-
çümsemeye kalkışmak doğru değildir. Üç Türk aydını Paris 
Komünü'nde açılan evrensel cumhuriyet bayrağının altında 
yer almıştır. Bunun önemini anlayabilmek gerekir. 

Serol Teber, Reşat Bey'in İbret'te çıkan yazısını aktarmış 
kendi kitabına. Reşat Bey özdeşlenmese de övüyor Ko-
mün'ü. Bir sosyalist ya da siyaset bilimci gözüyle bakamıyor 
elbette ama Komün'ün hakça düzen kurulması için yapılan 
büyük bir girişim olduğunun ayrımında görünüyor. Bize özgü 
yaklaşımları da var. Örneğin şöyle diyor: "Bunlar iki ay kadar 
Paris'te hükümet ettiler. İştirâk – ı emvâl kaide – i fâsidesini 
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(mal ortaklığı bozuk kuralını) icra eylemek şöyle dursun pa-
rasını peşin vermeden kimseden bir habbe (küçük bir şey) 
aldılar mı? Ve Fransa Bankasında milyonlarca akçe mevcut 
ve idaresi kendi ellerinde iken bir akçesine dokundular mı?" 
Demek ki, o günlerde de, yöneticilerin para yememesi, devlet 
parasına dokunmaması, örneğin merkez bankasının parasını 
harcamaması büyük erdem sayılırmış bize göre. Oysa yöne-
ticinin para yememesi erdem değil olağandır. Gel gör ki, bu-
rası Türkiye! Zamanla "Para yesinler ama iş yapsınlar" anla-
yışı gelişti ülkemizde. Halkımızın gerçekçiliğine gülelim mi, 
ağlayalım mı? 

Belli ki, Paris Komünü İstanbul'da tartışma konusu olmuş. 
Bir yanda devlet yanlısı aslan parçaları, öbür yanda komün-
cü münafıklar. Namık Kemal Reşat Bey'i savunan güçlü bir 
yazı çıkarmış. Reşat Bey'in "Versaylıların silah - ı zulmüyle 
dökülen kanlar sokaklarda iken Paris'te" olduğunu, nesnel 
gözlemler yaptığını anlatır Namık Kemal. Ardından Nuri Bey 
çıkmış sahneye. İbret gazetesinde Komünü de aşarak, En-
ternasyonal’i savunmuş, Avrupa'nın her yanında "amele sını-
fının yürekler dayanmayacak bir halde" olduğunu anlatarak. 

Sonra? Ya sonra? Reşat Bey, II. Abdülhamit döneminde 
paşalığa yükselerek Kudüs Mutasarraflığı'na atandı. Nuri 
Bey ise saray katipliği ve reji (tütün tekeli) müdürlüğü yaptı. 
Yani hayat onları adam etmiş, ama ancak bir ölçüde. Şöyle 
anlatılıyor başka bir çalışmada: "Reşad ve Nuri Bey bir süre 
daha İbret gazetesinde yazmayı sürdürdüler ama onların sert 
muhalefeti, sonunda yine sultanın gazabına uğradı ve Namık 
Kemal ile birlikte Akka'ya sürüldüler, orada yoksulluk en bü-
yük sorunları oldu. Sürgünden döndüklerinde kontrol altında 
tutmak için, biraz da sus payı olarak devlet katında makam-
lara getirildiler. Nuri Bey önce ölenleri oldu. Reşad Bey ise 
getirildiği makamlarda dürüstlüğü ile çok düşman edindi, so-
nunda II. Abdülhamit tarafından görevden alındı, bir süre 
sonra da hayata gözlerini yumdu." 

Ülkeye en son dönen Mehmet Bey ise1874 yılında, genç 
yaşta gırtlak kanserinden vefat etti. Teber'in anlattıklarına 
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bakılırsa, Mehmet Bey'in adam (!) olması zordu. Devlet gö-
revlerini reddetmiş. İdama yargılıyken korkmadan ülkeye 
girip çıkmış. İnkilâb gazetesinin padişah karşıtı fikirleri de 
onun. Belli ki, Şinasi'nin en güçlü devamı Mehmet Emin Bey 
olacakmış. Şinasi gibi onun da erkenden gidişi geleceğe açı-
lan bir yolun kapanmasa bile daralması olmuş. 

Geçmişimize bakınca geleceğimizi elimizden kaçırdığımız 
o kadar çok an görüyoruz ki! Emirname –i Sâmi miymiş tari-
hin bize biçtiği yazgı?  

Kendimi bildiğimden beri bu ülkede geleceğin parmakla-
rımızın arasından kum gibi akıp gittiğini düşündüğüm çok 
olmuştur. Gene öyle bir dönemdeyim. 26 Mart 1871'i ve 
Mehmet, Reşat, Nuri beyleri anarken içim acıyor. 
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TKP MK ÜYESİ  

CEMİLE VE RAHİME KARDEŞLER 

İlk Kez 1921 Yılında Clara ZETKİN Yoldaşın Yönlendir-
mesiyle “8 MART Emekçi Kadınların Savaşım Günü”nü 

Kutladılar 

Serap AKTEPE.  2. Mart 2019.  

 

Türkiye Komünist Partisi daha kurulmadan saflarında ka-
dınlar yer almıştır. Partinin ilk genel başkanı Mustafa Sup-
hi’nin eşi Maria Suphi elçiliklerden sorumlu olarak TKP 
MK’de görev almış, Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Mus-
tafa Suphilerle gelen heyette olan Maria Suphi’nin katli bur-
juvazinin hanesine alçakça, kahpece kaydedilmiştir. 

 

Naciye Hanım’da Bakû Doğu Halkları Kurultayı’na bir ko-
nuşma yaparak katılmıştır. Yeni Dünya’nın redaksiyonunda 
da görev alan Naciye Hanım Bakû’den parti kararıyla ülkeye 
dönerek, Kurtuluş Savaşı sırasında Sultanahmet Mitinglerin-
de konuşma yapmış, ancak polis tarafından izlenmiş komü-
nist bir kadındır. 

Tatar bir ailenin çocukları olan Cemile Nevşirvanova ve 
Rahime Selimova hem Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın 
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yönetiminde, hem de TKP’de görev almışlardır. Cemile, “Ka-
dınlararası Propoganda”da, Salih Hacıoğlu’nun ilk eşi Fatma 
Hanım ise “Kadınlararası Örgütlenme” görevlerinde bulun-
muşlardır. Öğretmen olan Cemile Hanım, Ziynetullah Nevşir-
vanov ile evlenmiş, ancak Ziynetullah hapse atılınca Ankara 
Öğretmen Okulu’nda görev yapan Cemile Hanım da işten 
çıkarılmıştır. Salih Hacıoğlu’nun eşi Fatma Hanım, Cemile ve 
Rahime kardeşler, Naciye Hanım sadece dönemin önder 
komünistlerinin eşleri değil, aynı zamanda komünist hareke-
tin merkezindeki kadınlardı. 

Ziynetullah hapisten çıktıktan sonra Komintern’in 4. Kong-
resi için Moskova’ya giderken yanında eşi Cemile ile baldızı 
Rahime’de vardı. Rahime daha sonra Türkiye Komünist Fır-
kası’nın Bakû temsilcisi İsmail Hakkı ile evlenmiştir. 8 Mart’ı 
ilk kez Türkiye’de kutlamak için, Rahime Selimova ve Cemile 
Nevşirvanova kardeşler Clara Zetkin’in yönlendirmesiyle ka-
dın birimi oluşturmuşlardır. 

Rahime Selimova ve Cemile Nevşirvanova kardeşlerin 8 
Mart ile ilgili kendi imzalarıyla kaleme aldıkları yazı şöyledir: 

“1921 yılının Şubat ayıydı. 1919’dan beri çalışmakta olan 
Ankara Türk Komünist Partisi güçlenmiş ve Moskova’da Ko-
münist Enternasyonaliyle ilişki kurmuştu. Anadolu içerilerinde 
birçok illerde hücreler oluşturmuştu. Şubat ayının sonlarında, 
Komintern Kadınlar Sektörü‘nden Klara Zetkin Yoldaş‘ın im-
zası ile, 8 Mart Kadınlar Bayramı‘nı nasıl kutlamak gerektiği-
ni gösteren bir talimatname almıştık. Buna göre, kapitalist 
ülkelerde kadınların öz insan haklarını istemeleri şiar edinile-
cekti. Ankara’daysa işsiz kadınların sayısı gittikçe artmak-
taydı. Yıllardan beri erlerini (kocalarını), oğullarını savaşta 
yitirmiş olan Türk kadınlarının yaşam koşulları çok ağırdı. İş 
bulmak olanaksızdı. Uzun yıllar süren savaşlardan sonra 
Antanta devletleri Türkiye’yi tam mahvetmek için İstanbul’u 
ve Anadolu’nun batı ve güney bölgelerini işgal etmişlerdi. 
İstiklâl Mücadelesi içinde Ankara’da kurulan B.M.M. Hüku-
meti de, Büyük Lenin’in yardımıyla dış düşmanlara karşı sa-
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vaşı sürdürüyordu. Bu sıralarda Sovyet ülkesinden gelen 
yardımın Karadeniz sahilinden Ankara’ya kadar getirilmesini, 
kucaklarında silâh ve askerî malzeme taşıyan Türk kadınları 
gerçekleştiriyorlardı. Bu kadınlar, erleri, oğulları, kardeşleriy-
le birlikte düşmana karşı çıkıyorlardı. Ama bu dönemde ken-
dilerinin hiçbir toplumsal hakları yoktu; yine de vicdanlarının 
sesine uyarak vatan müdafaasına katılıyorlardı. Türk kadın-
larının insanî ve toplumsal haklarını tanıyan tek örgüt, Ko-
münist Partisi‘ydi. 1921 yılının başlarında, Mustafa Suphi ve 
14 arkadaşı, Türk burjuvazisinin eliyle Karadeniz’de boğula-
rak feci bir biçimde yok edilmişlerdi. Bu olay derin bir nefretle 
karşılanmıştı. Bundan başka, Ankara’daki merkezi Komünist 
örgütünün 18 üyesi hapse atılmıştı. Bu gibi feci olaylar biz 
Komünist kadınları çok üzüyordu. Bir yandan burjuva cellât-
larını protesto etmek, bir yandan da işsiz kadınların ağır du-
rumlarının hafifletilmesini talep etmek amacıyla, Komünist 
Süleyman Selim yoldaşın Ankara dolaylarındaki bağında 
kadınların genel toplantısı yapıldı. 8 Mart Uluslararası Kadın-
lar Bayramının önemini açıklayan, Şerif Manatov Yoldaşın 
bildirisi oldu. İkinci sorun olarak, kadınların durumunu dü-
zeltmek, onlara iş sağlamak için bir kadınlar örgütü seçildi. 
Önceden hazırlanmış olan tüzük onaylandı. Sonra B.M.M.’ne 
Türk Kadınları adına bir bildiri gönderilerek, Komünistlere, 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarına gösterilen vahşilikler protes-
to edildi. Kadınlar örgütünün Ankara’daki ilk 8 Mart bayramı, 
Türkiye Komünist hareketi tarihinin sayfalarında şerefli bir 
yer tutmaktadır.” 

TKP MK ÜYESİ CEMİLE VE RAHİME KARDEŞLER İLK KEZ 

1921 YILINDA CLARA ZETKİN YOLDAŞIN YÖNLENDİRMESİYLE 

"8 MART EMEKÇİ KADINLARIN SAVAŞIM GÜNÜ"NÜ KUTLADI-

LAR - DURUM (durum-online.com)  

 

 

  

https://durum-online.com/tkp-mk-uyesi-cemile-ve-rahime-kardesler-ilk-kez-1921-yilinda-clara-zetkin-yoldasin-yonlendirmesiyle-8-mart-emekci-kadinlarin-savasim-gununu-kutladilar
https://durum-online.com/tkp-mk-uyesi-cemile-ve-rahime-kardesler-ilk-kez-1921-yilinda-clara-zetkin-yoldasin-yonlendirmesiyle-8-mart-emekci-kadinlarin-savasim-gununu-kutladilar
https://durum-online.com/tkp-mk-uyesi-cemile-ve-rahime-kardesler-ilk-kez-1921-yilinda-clara-zetkin-yoldasin-yonlendirmesiyle-8-mart-emekci-kadinlarin-savasim-gununu-kutladilar
https://durum-online.com/tkp-mk-uyesi-cemile-ve-rahime-kardesler-ilk-kez-1921-yilinda-clara-zetkin-yoldasin-yonlendirmesiyle-8-mart-emekci-kadinlarin-savasim-gununu-kutladilar
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MARIA SUPHİ’YE  

SELAM OLSUN!  
 

Gerçek resmi bu olmayabilir, çünkü yüzlerce sayfayı ara-
dım onun kimliğiyle ve komünist niteliğiyle, ama her birinde 
farklı bir resim çıktı onun adıyla. Demek ki, aranan, salt bir 
isim değil, devrim tarihlerinin özüymüş. Dünya devrim hare-
ketine emek katmış binlerce Maria’dan biriymiş.   

 

Ve işte yüzündeki sadelik, kararlılık ile devrimlerin gele-
ceğine kalpten inanışın dik duruşu… O, en ağır bedelleri 
öderken bile, belki de hiç affetmeyeceği şey “unutulmuşluk” 
olan binlerce komünist kadından biri…  

Artık hiçbir devrimci kadının bedeni kimsesizler çöplüğüne 
atılmayacaktır yoldaş Maria Suphi...   

Bizde asla yaşanmaması için bilmeliyiz onun yaşamını. 
Sömürgeci faşist bir devletin sınır tanımaz vahşetini okutma-
lıyız bütün dünya devrimcilerine… Onu unutmuş olan yoldaş-
larımızı ayıplamalı ve o alçak zulmü gerçekleştirenlerin ba-
şında olan bütün yetkilileri deşifre ederek lanetlemeliyiz.  

Yani bizden öncekilerin bize, bizim ise bizden sonrakilere 
zenginleştirerek devredeceğimiz o muhteşem geleceğin ya-
pıcılarından olan binlerce Maria’dan biri…  
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Ama Mustafa Suphi’nin eşyoldaşı (eşiti), mücadele arka-
daşı olan Maria’nın korkunç acılarla geçen mücadele tarihi, 
bir yandan komünist bir kadın yoldaşın yaşamına ilişkin ço-
ğumuzun da yaşadığı bir zulmü sergilerken, diğer yandan, 
kendisini “şanlı” sözcüğüyle tanımlayarak ortaya çıkan sis-
tem zaptiyelerinin ne kadar şerefsiz, onursuz alçaklar oldu-
ğunu ve ne kadar fazla “erkek” olunursa o kadar fazla insan-
lıktan kopulduğunun tarihi belgeseli olarak da önemlidir.  

Biz bu zulmü Rosa Lüxemburg’da da yaşadık, daha bir-
çok örnekleriyle birlikte. Biz de Nevin gibi, Armağan, Perihan, 
Sabahnur, Aynur ve daha yüzlerce kadın yoldaşımızın emek-
leriyle birlikte var olduk.  

Yaşanan bunca acı deneyimden zerre kadar bir kazanca 
sahipsek, insanın insan üzerinde sürdürdüğü “iktidar” tutku-
sunun parti çalışmalarımızın içinde büyüyerek sistemi yeni-
den içimizde üretmesine engel olmak için kendi kısacık tarih-
lerimizle hesaplaşmadan kaçmamak gerekir.  

Selam olsun dünyanın her karışında, insanlığın bu onurlu 
yürüyüşüne emek ve can katmış bütün komünistlere…  

 
Okura göre sağdan sola: TKP Merkez Heyeti Reisi Mustafa Suphi,  
TKP Katib-i Umumisi Ethem Nejat ve TKP âzâdan Bakû'da kalan 

Kayserili İsmail Hakkı 
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KALBİM 
 
Göğsümde on beş yara var!… 
Saplandı göğsüme on beş kara saplı bıçak!.. 
Kalbim yine çarpıyor, 
Kalbim yine çarpacak!… 
 
Göğsümde on beş yara var 
Sarıldı on beş yarama 
Kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular!. 
Karadeniz boğmak istiyor beni, 
Boğmak istiyor beni 
Kanlı karanlık sular!!! 
 
Saplandı göğsüme on beş kara saplı bıçak 
Kalbim yine çarpıyor 
Kalbim yine çarpacak!  
 
Göğsümde on beş yara var! 
Deldiler göğsümü on beş yerinden, 
Sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden. 
Kalbim yine çarpıyor, 
Kalbim yine çarpacak!  
 
Yandı on beş yaramdan on beş alev, 
Kırıldı göğsümde on beş kara saplı bıçak… 
Kalbim, 
Kanlı kızıl bir bayrak gibi çarpıyor, 
Çar- pa-  cak !..  
 
 
Nazım Hikmet / 1925 
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BİZİM 68 

“UMUTLARI YEŞERTEN  

DEVRİMCİ PATLAMA”  
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ODTÜ’DE DEVRİMCİLER 
'Vietnam Kasabı Robert Kommer'i  

PROTESTO ETTİLER 

 

28 Kasım 1968’de CIA'de çalışan ve Vietnam'da görev ya-
pan "Vietnam Kasabı" olarak bilinen ABD Büyükelçisi Robert 
Kommer, Türkiye'ye büyükelçi olarak atandı. Büyükelçiyi 
Protesto etmek için öğrenciler havalimanında eylem düzenledi. 
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Polisle yaşanan çatışmaların ardından aralarında Deniz 
Gezmiş’in de olduğu 17 öğrenci gözaltına alındı.  

6 Ocak 1969 yılında ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş, ABD 
Büyükelçisi Robert Kommer’i üniversiteye davet etti. Kurşunge-
çirmez camlarla kaplı özel güvenlikli arabasını rektörlük önüne 
bırakarak içeriye girdi. Kommer'in geliş haberini alan aralarında 
Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan ve Taylan Özgür’ün 
de bulunduğu binlerce öğrenci rektörlük önünde toplandı. Eylem 
sırasında büyükelçinin arabası ters çevrilerek yakıldı. Aralarında 
Taylan Özgür’ün de yer aldığı 13 öğrenci tutuklandı. Taylan 
Özgür, 2 ay tutukluluğun ardından 12 Mart 1969 tarihinde 
tahliye edildi. 

 

 
  

Halil Çelimli, Yusuf Arslan, İrfan Uçar, Taylan Özgür. . 
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10 ŞUBAT 1969 - 6 FİLO GELDİ 
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VEDAT DEMİRCİOĞLU   
24 Temmuz 1969  

 

 
 

17 Temmuz tarihinde Altıncı Filo'yu Protesto Olayları sırasında 
polisin İTÜ Gümüşsuyu öğrenci yurduna yaptığı baskın sırasın-
da ikinci kat penceresinden atıldı ve sonrasında Taksim İlk 
Yardım Hastanesine kaldırıldı. Komaya giren Demircioğlu 24 
Temmuz'da öldü.( D. Tarihi: 5 Mart 1943, Taşkent Konya)  
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Mustafa Taylan Özgür, 1968 öğrenci hareketi liderlerinden, 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından devrimci. 68 

Kuşağı'nın faili meçhul cinayete kurban gitmiş ilk ismidir, katilleri 

hâlâ yakalanamamıştır.   

D. tarihi: 23 Şubat 1948,  Katledildiği tarih: 23 Eylül 1969.  

 Taylan Özgür'ün vurulmasına şahit olan Can Ataklı ise şöyle 
anlatıyor: 
 
 "Annem babamla birlikte Beyazıt tarafından Kapalıçarşı'ya 
gidecektik. O gün meydan çok kalabalıktı. Çünkü birkaç gün 
önce, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı bomba elinde patlayan 
Mustafa Bilgi adlı sağcı öğrencinin cenazesi vardı. Bu nedenle 
Beyazıt Meydanı (O günkü adı Hürriyet Meydanı'ydı) çarşaflı, 
türbanlı kadınlar ve sakallı cüppeli erkeklerle doluydu.  

Biz o zaman Marmara Sineması olan binanın girişinde durup 
uzaktaki kalabalığa bakıyorduk. Tam o sırada önümüzde, 
otobüs durağında, siyah renkli bir otomobil durdu. İçinden iki üç 
kişi fırladı, 1.5 metre kadar önümüzde yürüyen iki kişinin üzeri-
ne çullandılar. Bunlardan biri zorla otomobile bindirildi. Ama bu 
kişi otomobilin diğer kapısından çıktı. Arkasından biri ceketinin 
yakasını tuttu. Ceket ve gömlek yırtılarak gencin üzerinden 
sıyrıldı. Gencin üzerinde sadece kırmızı bir atlet kaldı. Çarşıkapı 
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yönüne doğru koşmaya başlayan genç, yolu ayıran demir 
bariyerin üzerinden tam atlayacakken, yine 2 metre kadar 
önümüzde duran, gri takım elbiseli biri, elinde rulo olarak tuttuğu 
gazeteyi kenara bıraktı, içinden çıkan silahı kaçan kişiye doğru 
yöneltti, nişan aldı. Mantar tabancası patlar gibi bir ses çıktı. 
Kaçan genç yere yığıldı, birileri koşup onu aldılar ve bir jipe 
bindirip götürdüler.  

Akşam üzeri saat 17.00'de radyo haberlerini dinliyorduk. Spi-
ker 'Bugün Beyazıt Meydanı'nda çıkan silahlı çatışmada Taylan 
Özgür adlı ODTÜ öğrencisi vurularak öldü. Kurşunun karaciğe-
rine saplandığı bildirilen Taylan Özgür'ün üzerinden iki tabanca 
çıktı' deyince donup kaldık. Çünkü öldürülen Taylan Özgür'ün 
üzerinde silah yoktu, çatışma çıkmamıştı, sadece tek el ateş 
edilmişti.  

Bu olay ilk kez bir öğrenci liderinin, sokak ortasında, üstelik 
resmen öldürülmesi Türkiye'nin yakın geleceğini etkileyecek 
baskı, tehdit döneminin habercisiydi.  

Taylan, 5 bin öğrencinin katıldığı kitlesel bir törenle Cebeci 
Asri Mezarlığı'na defnedildi. 
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Meçhul Öğrenci Anıtı 

BATTAL MEHETOĞLU  
14 Aralık 1969 tarihinde 22 yaşınday-

ken öldürüldü.  

- Ece Ayhan -  

 

Buraya bakın, burada, bu kara mer-

merin altında 

Bir teneffüs daha yaşasaydı 

Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk  

gömülüdür 

Devlet dersinde öldürülmüştür. 

 

 

Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: 

- Maveraünnehir nereye dökülür? 

En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı: 

- Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbine’dir 

 

Bu ölümü de bastırmak için boynuna mekik oyalı mor  

Bir yazma bağlayan eski eskici babası yazmıştır: 

Yani ki onu oyuncakları olduğuna inandırmıştım  

 

O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik 

Yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazdırmıştır: 

Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler  

 

Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir şu şiiri: 

Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında 

Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük  

bir çocuk vardır   

Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında  
zarfsız kuşlar gönderecek 
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BATTAL’IN 

KATİLLERİ 

GÜNÜMÜZÜN   

SOYSUZLARIDIR!  

 

Malatyalı bir Alevi’dir 
Battal. Ece Ayhan’ın o muh-
teşem şiirine model olmuş 
bir halk kahramanıdır o! Ve 
zamanın içişleri bakanının 
önünde bile başını eğme-
yen bir Deniz Gezmiş’i, 
ölümüyle ağlatan bir acıdır 
Battal. Ve gırtlağımızı yır-

tarcasına bağırarak bir ant gibi söylediğimiz Dev-Genç marşını 
değerlendiren dört öncüden biridir :  

“ Vedat, Taylan, Mehmet, Battal  /  Devrim için öldüler 

Devrimciler ölür ama /   Devrimler durmaz sürer” 

  

 “Battal’ın cesedi başında ağlayan Deniz, “Beni, onun yanına 
gömün” demişti. 

Sarp Kuray’ın adının da içinde olduğu 69 Deniz Subayı imza-
lı bildirinin halka dağıtımı yasaklanmış ve bildiriyi dağıtan 
onlarca devrimci bu nedenle tutuklanmıştı.  

“Halkımıza bildiririz!  

Senden yana olanları bir bir vurmaya başladılar.  

Yiğit halkım.  

Önce Vedat’ı öldürdüler.  

Alacakaranlıkta.  

‘Bağımsız Türkiye’ demişti Vedat.  
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Sonra Mehmet’i vurdular, sonra Taylan’ı. ‘Türk halkı ezilmek-
ten kurtulsun’ demişti Taylan’la Mehmet.  

Sonra bir gece bir başka Mehmet, sonra bir gece bir yiğit 
Battal… 

“Ne değişir, isterse kesilsin devrimcilerin başları birer birer.  
Oysa bir yasadır bu, mümkünü yok!   
Devrimciler ölür, devrimler sürer.” 

Katillerin, bu saldırıyı düzenledikleri mekân bir camiydi. 14 
Aralık 1969, sabah namazı sonrası nurcu cemaatin bir kısmıyla 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne (İDMMA) saldırıp, kapıda nöbet 
tutan devrimci Battal Mehetoğlu’nu katlettiler.  

Ve geldik bugüne… Yıl 2020 devamındayız. Yolsuzluk, uyuş-
turucu satışı, gaspla mala çökme, hazine parasını zimmetine 
geçirme ve benzeri binlerce katliamın örgütleyicisi ve gerçekleş-
tiricisi olan bir devletin zulmü altında yaşarken, Dünün Battal 
Mehetoğlu’nun katilini günün İçişleri Bakanı uyuşturucu kaçak-
çısı Soysuz’un “ağabey” diyerek taçlandırılan bir alçak olması, 
sıradan bir rastlantı değildir.  

   

Kamuoyu tepkisinin had safhaya çıkması üzerine bu cinaye-
te ilişkin bilgiler aktarılmaya başlandı. Bu isimlerden Arif Önemli 
(İşçi),):  “Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı Arif Önem-
li’nin tek yaptığı “komünizmle mücadele” değildi. 1978 yılında 
“ölümle tehdit ederek para alma” suçundan tutuklanmıştı. 

Arif Önemli’nin kızı 2020 yılının Ağustos ayında evlendi. 
Nikâhın şahitleri ise Önemli’ye “Ağabey” diye hitap eden İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve Nur Cemaati’nin liderlerinden 
Mehmet Fırıncı’ydı. 

Fırıncı için 6 Ekim 2020’de düzenlenen taziye programında 
mikrofonu eline alan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi.”  

 

(Hikmet Çiçek.) 
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İlker MANSUROĞLU 
Katledildiği tarih: (22) 28 Aralık 1970)  

 

Dev-Gençli devrim-

ci bir öğrenci olan İl-

ker MANSUROĞLU, 

Ankara Hukuk Fakül-

tesi öğrencisidir. 22 

Aralık 1970'de, faşist-

lerin saldırısına karşı 

korunmak amaçlı ola-

rak Fen Fakültesi'nde 

nöbet tutarken saldırı-

ya uğrayarak faşistler 

tarafından vuruldu. 

Ağır yaralı olarak kal-

dırıldığı hastanede, 6 

gün yoğun bakımda 

kaldıktan sonra 28 

Aralık 1970'de öldü. 

Cenazesi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.  

Bu olay üzerine THKO kuruluşunu ve amaçlarını ilk kez 

kamuoyuna açıklayarak varlığını ilan etti.  
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Üniversite öğrencilerinin öldürülmesi Demirel döneminde 
başladı. İlkin polis eliyle.  Vedat Demircioğlu ilkin. Sembolik 
cenazesini Deniz kaldıracaktı Cağaloğlu eylemi ile. Ardından 
İÜ Talebe Birliği kongresinde Taylan Özgür’ün  öldürülme-
si.  Ve ardından 1969 yılında onun izniyle açılan komando 
kampları.  Artık polise gerek kalmamıştı. …   

Ve peş peşe gelen öğrenci cinayetlerinin başlaması. İlkin 
19 Eylül 1969’da Kahta’li Mehmet Cantekin’in Beşiktaş’ta 
okulda öldürülmesi.  Ardından 8 Aralık’ta  Mehmet Büyükse-
vinç’in, onun ardından Battal Mehedoğlu’nun vurulması.   

Vedat Demircioğlu’yla başlayan faşist-polis işbirliğiyle öldürme 
süreci Mehmet Büyüksevinç, Battal Mehetoğlu, Mehmet Cante-
kin, Taylan Özgür,  İlker Mansuroğlu, Turgut Aytaç, Duran Erdo-
ğan, Atalay Savaş, Mehmet Doğankıran, Koray Aydın ile sürmüştü. 
Bu arada Ruhi Kılıçkıran, Süleyman Özmen,Yusuf İmamoğ-
lu, Dursun Özkuzu adlı ülkücü öğrenciler de art arda öldürülmüşler-
di.   
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SBF POLİS İŞGALİ ALTINDA 
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1.  Meclis binasının işgal edilerek, meclis balkonundan emper-

yalizme karşı mücadele andının ilan edildiği eylem için toplan-

ma hazırlığı. (Fotoğrafta yüzü görülen “Kel Metin” SBF Öğrenci 

Derneği Başkanı.  İ.Metin Ayçiçek)   
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22 Nisan 1970 – Ankara/ Ulus  

İlk Millet Meclisi Balkonu’ndan Halkımıza Hitap  
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(Uluç Gürkan’ın Deniz Gezmiş ile yaptığı yayınlanmış olan bu 

belgede kırmızı kalemle marke edilmiş yerler öncesine aittir. Bu 
çizgileri temizlemeye kalktığımızda bütün sayfa okunamayacak 

hale geleceği için, belgeyi olduğu gibi koymayı yeğledik.) 
(Çalışma Grubu’nun açıklaması.)  
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Kaynak: 

15-16 Haziran Genel Direnişi | Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği 

(uidder.org) 

https://uidder.org/15_16_haziran_genel_direnisi.htm
https://uidder.org/15_16_haziran_genel_direnisi.htm
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15-16 HAZİRAN GENEL DİRENİŞİ 

Özgür Doğan  

 

Dünya işçi sınıfının bir parçası olarak Türkiye işçi sınıfının 
sömürüye karşı verdiği mücadelede, 15-16 Haziran direnişi, 
yarattığı sonuçlar itibariyle ve özellikle de birleşen işçilerin kendi 
güçlerini kavramaları bakımından önemli bir dönemeç noktası 
oluşturur. Bu direnişin ortaya koyduğu mücadelecilik ve başkal-
dırı ruhu, bugün de hâlâ aşılamamış bir eylem olarak tarihimiz-
de iz bırakmıştır.  

Ancak 15-16 Haziran genel direnişi, ne hiç beklenmedik bir 
gelişmeydi ne de yalnızca ulusal gelişmelerin bir ürünüydü. Onu 
kapitalizmin bu ülkedeki gelişmesinden ve içinde şekillendiği 
dünyanın genel atmosferinden kopuk olarak anlamak mümkün 
değildir. Bu nedenle, yeni 15-16 Haziranlara hazır olmak için 
önce onu gerçekten anlamak, ve bunun için de hem Türkiye’de 
hem de dünya çapında işçi sınıfı mücadelesindeki yükselişi 
hazırlayan ortama kısaca bir göz atmak gerekir. 

Cumhuriyet tarihinin ilk otuz yılı, işçi sınıfının ekonomik, sos-
yal ve siyasal haklarından tamamen mahrum bırakıldığı ve 
baskı altında tutulduğu yıllardır. Büyük kapitalist işletmelerin ve 
bankaların bizzat devlet tarafından kurulduğu ve devlet eliyle 
yerli bir burjuva sınıfının beslenip palazlandırıldığı (devletçilik 
denen şeyin tek ve gerçek anlamı budur) bu dönem, en başta 
sayısı gün geçtikçe artan işçi sınıfı olmak üzere genel olarak 
tüm emekçiler açısından tam bir baskı, gericilik ve devlet terörü 
dönemidir.  

Bu tek partili burjuva diktatörlüğü döneminde, Türkiye işçi 
sınıfı, ne toplu sözleşme yapma hakkına, ne grev hakkına ne de 
gerçek bir sendikalaşma hakkına sahip olabilmişti. II. Dünya 
Savaşı boyunca faşist Almanya’yla flört eden fakat savaşın 
dışında kalan TC, baş tehdit olarak algıladığı yanı başındaki 
SSCB’nin savaştan galip çıkmasının da verdiği tedirginlikle, Batı 
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dünyasına bir an önce kapağı atmak için türlü manevralara 
girişmeye başladı. Aynı dönemde, Avrupa’daki sözde demokra-
tikleşme rüzgârının etkisiyle, 1947 yılında sendikalar kanunu 
çıkarıldı ama bu kanunda hâlâ işçi sınıfına toplu sözleşme ve 
grev hakkı tanınmamaktaydı. 

CHP’nin tek parti diktatörlüğüne karşı sözde bir demokratik-
leşme propagandasıyla iktidara yerleşen Demokrat Parti döne-
minin işçilere ve genel olarak sol harekete yönelik baskı yılları, 
Menderes iktidarının 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu 
devrilmesiyle birlikte yerini yeni bir döneme bıraktı. 60’lı yılların 
özellikle ikinci yarısı Türkiye’de kapitalizmin hızla geliştiği ve 
kentlerin hızla birer sanayi merkezi haline geldiği yıllar oldu. 
%10’lara varan ve hatta zaman zaman aşan yıllık büyüme 
hızının en temel sonucu, yepyeni, genç ve deneyimsiz bir 
proletaryanın ortaya çıkması idi. Sanayinin sıçramalı bir gelişme 
temposuna ulaşmasıyla birlikte yenilenen, büyüyen ve uyanan 
işçi sınıfının ve toplumsal muhalefetin etkisiyle, Türkiye’de 
1960’lı yıllara, 1961 Anayasasının liberal atmosferi damgasını 
vuracaktı. 

Bir yandan kapitalizmin bu atılımıyla sosyalizm mücadelesi-
nin gerçek öznesi olan işçi sınıfı kendi güçlerini toparlamaya 
başlarken, diğer yandan neredeyse 40 yıldır yasaklı ve baskı 
altında olan sol kitaplar da ilk defa açıktan yayınlanmaya ve 
sosyalist düşünceler geniş aydın kesimlerin, öğrencilerin ilgisini 
çekmeye başlıyordu. İşte böyle bir toplumsal ortamda, 13 Şubat 
1961’de 12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi kuruldu. 

Ne var ki, sınıf hareketinin daha bu doğum evresinin askeri 
darbeyle birlikte gelen bir anayasayla açılmış olması, işçi 
hareketinde ve genel olarak sol hareket içerisinde iki büyük 
yanılgı doğurdu. Birincisi, Sol hareket, ilerici aydınların yanı 
sıra, orduyu da “emekçi halkın yanında, toplumcu, zinde bir 
güç” olarak görüyordu. Şüphesiz bu yanlış kavrayışın temelin-
de, Kemalizmin devrimci/ilerici bir güç olarak kavranması ve 
Kemalist rejim ve ideolojinin Ordu tarafından temsil ediliyor 
olması belirleyici rol oynuyordu.  
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Yanlış bir anti-emperyalizm fikrinden kalkan bu kavrayış, işçi 
sınıfının devrimin temel motoru olduğu fikrine küçük-burjuvaca 
burun kıvırmakla kalmıyor, gözü önünde serpilip gelişen işçi 
sınıfının varlığını dahi tartışma konusu yapıyordu. İkinci yanılgı 
ise, işçi hareketinin mücadeleci sendikal önderleri arasında bile 
yaygın olan, 1961 Anayasasının işçi sınıfının her türlü yasal 
hakkını güvence altına aldığı yanılsamasıydı.  

1962 Aralığında Maden-İş üyesi 173 KAVEL işçisinin, gasp 
edilen haklarını almak için giriştikleri mücadele işçi hareketi 
açısından yeni bir dönemin açılışı oldu. Nitekim bu direnişle, bir 
işyeri düzeyinde kalsa bile yasal sınırların ötesine geçilmiş ve 
burjuvazi bir grev ve toplu sözleşme yasasını kabul etmek 
zorunda kalmıştı. Suyun yolu bir kez açıldıktan sonra gerisi de 
geldi. İşçi sınıfı kendi gücüne güvenmeyi öğrenmeye başladı. 
Türkiye’de ilk kez, gerçek anlamda yığınsal ve militan bir işçi 
hareketi tarih sahnesine çıkıyordu. 

Bu süreçte yüzlerce greve on binlerce işçi katıldı. Bilhassa 
özel sektörde patlak veren sayısız mücadele, yeni ve militan bir 
işçi kuşağının doğmasına yol açtı. Grevler göreceli olarak 
sayıca az ama sürece uzun gerçekleşiyor, bu da mücadeleye 
atılan işçilerin daha da bilinçlenmesinin önünü açıyordu. Ne var 
ki devlet güdümünde kurulan ve temel misyonu işçi hareketini 
devletin denetiminde tutmak olan Türk-İş’in sendikal çerçevesi 
bu harekete dar gelmeye başlamıştı. Yeni işçi kuşağı ve onun 
önderleri Türk-İş yönetiminin sözde “partiler üstü ve siyaset dışı 
sendikacılık” anlayışını eleştiriyor ve sendikal mücadeleye yeni 
bir kanal açmak istiyorlardı. Sınıf mücadeleci bir anlayışa sahip 
sendikaların Türk-İş’ten ihraç edilmesiyle birlikte yeni bir örgüt-
lenme ortaya çıkıyordu: DİSK. 1967’de kurulan DİSK’e bağlı 
sendikaların yürüttüğü başarılı mücadele, işçi sınıfının diğer 
kesimlerini de etkiledi ve DİSK sendikal bir çekim merkezi 
haline geldi. 

İşte 15-16 Haziran’ın önkoşulları bu çerçevede şekillendi. 
DİSK bir yükselişin ürünü olarak doğmuştu ve hemen ardından 
bizzat onun varlığı yeni ve daha güçlü bir yükselişin nedeni 
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haline geldi. Buna paralel olarak gelişen sol hareket de tabloyu 
tamamlayan ve tüm şekilsizliğine ve muğlaklığına rağmen yine 
de yükselen işçi hareketinin gittikçe siyasallaşmasını sağlayan 
faktör olarak şekillendi. 

Ama yalnız bu faktörler 15-16 Haziran genel direnişini anla-
maya yetmez. Çünkü DİSK ile TİP arasındaki gayri resmi 
organik bağ dikkate alındığında, TİP içindeki devrimci gençliğin 
ve sol aydınların tutumlarının ne denli önemli bir rol oynayabile-
ceği kendiliğinden anlaşılır. 60’lı yılların sonlarında, sol hareke-
tin dikkatini ve ilgisini çeken yeni bir dalga yükseliyordu tüm 
dünyada: 1968 başkaldırısı. 

1968, egemen sınıfların bugünün genç kuşaklarını inandır-
maya çalıştığı gibi, ne haylaz öğrencilerin bir isyanıydı, ne de 
yalnızca “bireysel özgürlük” için bir başkaldırıydı. Avrupa’da 
patlak veren ve çok kısa bir zamanda etkilerini tüm kapitalist 
ülkelerde gösteren 68 başkaldırısı, kapitalist üretim tarzının II. 
Dünya Savaşından beri biriken ve keskinleşen çelişkilerinin dışa 
vurumuydu. 68 başkaldırısı, çürüyen ve çürüdükçe saldırganlığı 
ve zalimliği daha da artan emperyalist kapitalizme karşı işçi 
sınıfının ve gençliğin devrimci bir tepkisiydi. 

Avrupa’da, özellikle Fransa’da ve İtalya’da 60’lı yılların orta-
larında işçi sınıfında başlayan huzursuzluk ve grev dalgası, 
1968’e gelindiğinde üniversite gençliğine de sıçradı. Bir yandan 
işçi sınıfını reformist partiler aracılığıyla düzene entegre etmeye 
çalışan, öbür yandan da öğrenci gençliği üniversitelerde burjuva 
eğitim sistemi aracılığıyla burjuva ahlâkına göre eğitip kapitalist 
toplumun iyi huylu, düzene sadık yurttaşları yapmaya çalışan 
burjuva devletler bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Burjuva 
düzenin gerçek yüzü işçilerin ve öğrenci gençliğin bilincinde 
açığa çıkıyordu. 

Bir yandan refah toplumundan, özgürlüklerden ve ilerleme-
den söz eden bu burjuva demokrasilerinin, öbür yandan Ceza-
yir’de, Filistin’de, Vietnam’da, Latin Amerika’da yaptıkları, 
yoksul halklara reva gördükleri baskı, sömürü ve talan artık 
kitlelerden gizlenemez olmuştu. Nitekim 1968 baharında başla-
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yan gençlik eylemleri kapitalist eğitim sisteminden, burjuva 
toplumun ikiyüzlülüğünden bunalan gençliğin bir patlamasına, 
başkaldırısına dönüştü.  

 

68 Mayısında Fransa’da ve hemen ardından İtalya’da başla-
yan üniversite işgalleri öğrencileri, burjuva devletin silahlı baskı 
aygıtlarıyla, ordu ve polisle karşı karşıya getirdi. İşçiler öğrenci-
lerin taleplerine de sahip çıkarak, giderek artan devlet terörüne 
karşı alanlara çıktılar. Fransa’da 8 milyon, İtalya’da ise 7,5 
milyon işçi genel greve çıkarken, her iki ülkede de işçi sınıfının 
ve öğrenci gençliğin eylemleri ortaklaşmaya başlamış, fabrika 
işgalleri, kitlesel miting ve yürüyüşler, polisle çatışmalar günlük 
hayatın bir parçası haline gelmişti. 

68 Mayısında Fransa’da ve hemen ardından İtalya’da başla-
yan üniversite işgalleri öğrencileri, burjuva devletin silahlı baskı 
aygıtlarıyla, ordu ve polisle karşı karşıya getirdi. İşçiler öğrenci-
lerin taleplerine de sahip çıkarak, giderek artan devlet terörüne 
karşı alanlara çıktılar. Fransa’da 8 milyon, İtalya’da ise 7,5 
milyon işçi genel greve çıkarken, her iki ülkede de işçi sınıfının 
ve öğrenci gençliğin eylemleri ortaklaşmaya başlamış, fabrika 
işgalleri, kitlesel miting ve yürüyüşler, polisle çatışmalar günlük 
hayatın bir parçası haline gelmişti. 
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15-16 Haziran direnişinin ardında yatan kendine güven duy-
gusunun, hakkını sokaklarda arama anlayışının, devletin ordusu 
ve polisiyle çatışma içerisine girmekten çekinmeyen bir cesare-
tin ve militan cüretkârlığın, 1968 başkaldırısının bu topraklardaki 
bir uzantısı olduğunu görmemek için kör olmak gerekir. 

Fransa’da 68 baharında patlak veren üniversite ve fabrika 
işgalleri dalgası derhal Türkiye’ye de sıçradı. 1968 Haziranı’nda 
İstanbul Üniversitesinin işgaliyle yükselen gençlik eylemleri kısa 
zamanda tüm okullara yayıldı. Ama gözünü dünyada olup 
bitenlere diken yalnızca devrimci öğrenciler değildi, dahası bu 
devrimci öğrencilerin birçoğu öğrendiklerini işçilere taşımaktan 
da geri durmadılar. Nitekim Avrupa’daki mücadele biçimleri işçi 
sınıfı hareketinde de yansımasını buldu: Derby işgaliyle birlikte 
Türkiye işçi sınıfı hareketinde de fabrika işgalleri önemli bir yer 
tutmaya başladı. Devrimci cüretkârlık ve militan mücadele 
anlayışı inanılmaz bir hızla işçi sınıfı içerisinde yayıldı. 

Aldığı ivmeyle bir adım daha öne çıkan işçi sınıfının militan 
eylemliliği, işçi hareketinin hem büyümesinde hem de niteliğinin 
gelişmesinde ikinci bir dönüm noktası oldu. Bu noktadan 
başlayarak işçi sınıfının kendiliğinden gelişen fakat devrimci bir 
öz taşıyan, fabrika işgalleri, boykotlar, yasadışı grevler gibi 
eylemleri patlak verdi. Aynı dönemde işçi hareketi ile yüzünü 
sınıfa dönen devrimci gençlerin buluşması, sınıf hareketinin 
gittikçe politikleşmesini de beraberinde getirdi.  

Nitekim, 1969 Şubatında ABD 6. Filosunun İstanbul’a gelişini 
protesto etmek üzere alanlara çıkanlar bir yıl önceki gibi yalnız-
ca öğrenciler değildi artık. Bu kez işçiler de alanlardaydı. 1969 
kışında patlak veren Singer işgali ve ardından yaz aylarında-
ki Demir-Döküm işgaliyle birlikte, direnişlerin artık fabrikaların 
sınırlarını aşarak tüm bir işçi bölgesine yayılmasına, kadınların 
da direnişlere militan bir temelde katılmasına tanık olunmaya 
başlanmıştı. 69 sonbaharındaki Gamak işgalinde, durum polisin 
silahlı saldırısına kadar ilerlemişti. Öldürülen direnişçi Şerif 
Aygün’ün cenazesi, binlerce işçi ve onlara destek veren öğren-
cilerle birlikte kaldırılırken, artık “evde çocuk ekmek bekliyor” 
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gibi sloganlar bir tarafa bırakılmış, “kahrolsun kapitalizm”, 
“bağımsız Türkiye” gibi sloganlar öne çıkmaya başlamıştı.  

Sungurlar işgali de aynı şekilde gelişirken, Alpagut Linyit 
işletmelerinde ve Günterm işgalinde işçiler yalnızca işgalle 
kalmadılar, kurdukları işyeri konseyleri aracılığıyla işyerini 
çalıştırmaya devam ettiler.  

1968 başkaldırısının Türkiye’ye de hızla yansıması, öğrenci 
gençlik hareketinin hızla devrimcileşmesi, işçi sınıfı eylemliliği-
nin yasal sınırların ötesine taşması ve yükselen bu hareketin 
DİSK bünyesinde toplanması… İşte 15-16 Haziran 1970’in arka 
planında bunlar yatar.  

DİSK’in çatısı altında gerçekleşen işçi eylemliliği yükselip 
düzeni tehdit etmeye başladıkça, burjuvazi 274-275 sayılı 
sendikal yasaları değiştirerek DİSK’i tasfiye edecek yeni bir 
yasa tasarısı hazırlığına girişmişti. Üstelik bu yasanın hazırlayı-
cılarından biri de 70’li yılların sonlarında DİSK’in başkanlığına 
seçilecek olan o dönemin CHP milletvekili Abdullah Baştürk idi. 

Yasa değişikliklerinin mecliste kabul edilmesinin ardından, 
işçi temsilcilerinin de geniş katılımıyla yapılan kalabalık toplan-
tıda DİSK eylem kararı aldı. DİSK yönetimi, bir protesto mitingi 
yapmayı planlıyor ve fabrikalardaki işçilere DİSK’ten gelecek 
talimatları beklemelerini salık veriyordu.  

DİSK’in planına göre miting 17 Haziranda yapılacaktı. Ancak 
DİSK’in kanuna karşı çıktığı ve protesto edeceği haberi bir anda 
tüm fabrikalara, işyerlerine, kahvelere ve hatta evlere kadar 
ulaştığında, zaten istim üzerinde olan işçi sınıfı kendiliğinden 
derhal sokaklara aktı. 

15 Haziran günü, 115 işyeri ve yaklaşık 75 bin işçiyle başla-
yıp, 16 Haziran günü 168 fabrikayı ve 150 bine yakın işçiyi 
kucaklayan 15-16 Haziran direnişi, modern sanayi proletaryası-
nın beşiği olan İstanbul ve İzmit yöresini kapsadı. 15 Haziran 
sabahı İstanbul’da, Gebze’de, İzmit’te fabrikalar durdu. Her 
tarafta işçiler çeşitli yürüyüşler ve mitingler düzenliyorlar ve kent 
merkezlerine doğru hareket ediyorlardı. DİSK’in böylesi bir 
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kararı olmamasına rağmen işçiler bu protestoları kendi inisiyatif-
leriyle ve elbette ki öncü işçilerin ve devrimcilerin yol gösterme-
siyle yalnızca iş bırakmakla sınırlamamışlardı. 

 

 

 

Ertesi gün Kartal’da, Levent’te ve Topkapı tarafında çatışma-
lar çıkmış, polis ateş açmıştı. Ordu, tanklarıyla ve zırhlı birlikle-
riyle gösterilere müdahale etmeye çalışıyordu. Askerlerin 
oluşturduğu barikatlar aşılıyor ve polisle çatışmaya girişiliyordu. 
Kimi devlet kurumları ve tanınmış kapitalist işletmelerin merkez-
leri taşlandı, harap edildi, yer yer yakıldı. Tutuklanan işçileri 
kurtarmak için işçilerin tutuldukları karakollar basıldı. Bazı 
polislerin silahlarına el konuldu. Kadıköy’deki çatışmalar özellik-
le çok şiddetliydi, polisin açtığı ateş sonucunda üç işçi öldürül-
müş, 200 kişi yaralanmıştı. İstanbul’un iki yakasındaki işçilerin 
biraraya gelememesi için vapur seferleri tüm gün boyunca iptal 
edilmiş, Levent yakasından gelen büyük işçi koluyla, Unkapanı-
Eminönü’nde biriken işçi kollarının birleşmemesi için Galata 
Köprüsü açılmıştı. 
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Bu muazzam direnişin zayıf karnı ise akşam saatlerinde or-
dunun sıkıyönetim ilan etmesiyle açığa çıktı. DİSK yönetiminin 
işçileri sükûnete çağırmasının ardından işçiler fabrikalarına geri 
döndüler. Fakat bazı fabrikalarda iş durdurma ve iş yavaşlatma 
eylemleri devam etti. Türk Demir Döküm, Sungurlar, Derby, 
Elektrometal, Rabak, Auer, Çelik Endüstri, Otosan, Arçelik, Vita 
gibi büyük fabrikalarda işçiler kararlılıkla direnişe devam ediyor-
lardı. İşçiler, yasa geri çekilinceye ve eylemler sırasında tutuk-
lanan sendikacılar serbest bırakılıncaya kadar direnişe devam 
etme kararı almışlardı.  

Fabrikalardaki direnişi ne asker ne de polis baskısı engelle-
yemedi. Fabrikalarda sürdürdükleri direnişe son vermeye ve 
işbaşı yapmaya işçileri ikna edenler DİSK temsilcileri oldu. Tüm 
bunların ardından gelen işten çıkarmalar, tutuklamalar, işkence-
ler ve davalar işçi sınıfı ve emekçiler üzerinde estirilen terörün 
birer göstergesiydi. Üç ay süren sıkıyönetim sonunda işten 
çıkarılan işçi sayısı beş bini aşmıştı.  

Yine de burjuvazi DİSK’i yok etme emeline ulaşamadı ve 
yeni sendika yasası uygulamaya sokulamadan iptal edildi. 
DİSK’i yok etmek ve işçi sınıfının tüm sendikal kazanımlarını 
ortadan kaldırmak için burjuvazi 12 Eylül 1980’i beklemek 
zorunda kalacaktı. 

SONUÇLAR 

Bu genel direniş, bulutsuz gökyüzünde çakan bir şimşek de-
ğildi, tersine, yıllara yayılan bir yükselişin ürünü 
olan kendiliğinden bir patlamaydı. Söz konusu hareketin içeri-
sinde devrimci işçilerin ve devrimci militanların bulunması bu 
durumu değiştirmiyor. Çünkü hiçbir hareket bu anlamda kendili-
ğinden değildir. Her zaman her hareketin içinde kitleye oranla 
çok daha bilinçli, çok daha örgütlü bireylerin ve hatta devrimci 
grupların olması mümkündür.  



SAVUNMALAR 

 
55  
 

 

Ancak kitlelerin güvenini kazanmış devrimci bir siyasal ön-
derliğin olmadığı koşullarda bu tip nüveler harekete geçirici bir 
etki yaratabilse ve ilk kıvılcımı çakabilse bile hareketin gelişim 
çizgisi üzerinde belirleyici bir etkide bulunamazlar. Nitekim 
işçilerin haklı bir biçimde kendi örgütleri olarak gördükleri DİSK’i 
yaşatmak için giriştikleri bu büyük direnişin yine aynı DİSK 
tarafından rahatlıkla denetim altında tutulabilmesi bu gerçekliğin 
ifadesinden başka bir şey değildir.  

Benzer şekilde, 15-16 Haziran’ın tarihsel gerçekliğini çarpıta-
rak bu direnişin sendikasız, örgütsüz ve küçük işletmelerde 
çalışan işçiler tarafından gerçekleştirildiğini söylemek, tarihsel 
gerçekliği çarpıtmak anlamına gelir. 1965-71 dönemindeki 
yükselişe bakıldığında mücadelenin her daim en önünde olan, 
en kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüren işçilerin dönemin 
büyük fabrika ve işletmelerinin işçileri olduğu gün gibi açıktır. En 
başta metal sanayi olmak üzere petro-kimya ve madencilik 
sektörleri hareketin lokomotifi durumundaydılar. 

Yine aynı dönemdeki yükselişin temel taleplerinden birinin 
DİSK’e bağlı sendikalara geçmek olduğu hatırlanacak olursa, 
sınıf mücadeleci bir sendikal anlayışın ve bu anlayış temelinde 
geliştirilen mücadelenin işçi sınıfının geniş kitleleri için nasıl bir 
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çekim merkezi haline geldiği ve gelebileceği gerçeğinin altını 
çizmek gerekir.  

Bir proleter devrimci partinin olmadığı, işçi sınıfının siyasal 
önderliğine aday tek partinin (TİP) de parlamentarist-reformist 
bir çizgi izlediği koşullarda bile DİSK’in verdiği mücadele burju-
va rejim açısından ciddi bir tehdit haline gelebilmiştir. Bugün 
sendikalar böylesi bir mücadele anlayışından uzak duruyorlar 
diye sendikaları bir tarafa bırakıp “yeni ve temiz” işçi örgütleri 
yaratmaya çabalamak, işçi sınıfının örgütlü kesimini sendika 
bürokratlarının insafına terk etmek, ve dolayısıyla sendikal 
örgütlenmenin gerekliliği fikrini sınıfın geniş örgütsüz kesimleri 
nezdinde gözden düşürmek anlamına geliyor. 

15-16 Haziran, Türkiye işçi sınıfına ilk kez kendi gücünün 
muazzam boyutlarını göstermiştir. İşçi sınıfı böylece “kendiliğin-
den sınıf” olmaktan çıkıp “kendisi için sınıf” haline gelmiştir. 
Dahası işçi sınıfı devrimin önder gücü ve lokomotifi olduğunu 
dosta düşmana göstermiştir. Buna rağmen açıkça dile getirme-
liyiz ki, Türkiye “sol” hareketinin büyük bir kesimi bu aşikâr 
kanıtı bile göremeyecek kadar küçük-burjuva bir karakterde 
olduğunu kanıtlamıştı. Bu büyük direnişin sergilediği muazzam 
gücü değil de, direnişin şu ya da bu şekilde sönümlenmesini 
dikkate alan küçük-burjuva akımlar, işçi sınıfından yüz çevirerek 
gerilla savaşı vermek üzere kırlara çekilmenin hazırlığına 
girişmişlerdi. Dönemin MDD çizgisinin hararetle savunduğu 
“İşçi-Ordu Elele” sloganının vahim yanlışlığı, işçilerin verdiği 3 
ölü ve yüzlerce yaralıyla, katlandıkları işkencelerle, açılan 
davalarla ve ilan edilen sıkıyönetimle açığa çıkmış oldu. Nite-
kim, 15-16 Hazirandan bir yıl sonra ordunun gerçekleştirdiği 12 
Mart darbesi, pek çok işçi ve devrimci öğrenciyle birlikte, “İşçi-
Ordu Elele” sloganını hararetle savunan kızıla boyanmış 
milliyetçi aydınları da zindanlara kapatmıştı. Yalnızca 15-16 
Haziran’ın militanlığı ve cüretkârlığı değil, 60’ların sonlarındaki 
her kazanım yasal sınırları aşan, meşruluğunu kendi gücünde 
ve haklılığında bulan bir özgüveni ifade eder. İşçi sınıfı kendi 
özgücüne ve örgütlülüğüne dayanarak yasal sınırları eylemlili-
ğinde aşan bir mücadele çizgisine oturmadığı sürece kazanım 
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elde etmek ve elde edilen kazanımları korumak mümkün 
değildir. 

15-16 Haziran direnişi, sınıfın eylemler içinde birleşik gücünü 
ortaya koymuştu. Ancak bu kadarıyla yetinmek mümkün değil-
dir. Direniş sonrasında başlayan saldırıların yeterince göğüsle-
nememesi, kazanımları elde edebilmek ve en önemlisi koruya-
bilmek için bunu mümkün kılacak düzeyde bir örgütlülüğün 
gerekli olduğunu gösteriyor. Aksi halde, en başarılı görünen 
eylemlerin ardından bile bir yenilginin gelmesi kaçınılmaz 
olmaktadır.  

Bu büyük direnişin kanıtladığı gerçeklerin en başında şüphe-
siz işçi sınıfına önderlik edecek devrimci bir siyasal parti olma-
dıkça işçi sınıfının bu tür patlamalarının düzen tarafından her 
zaman savuşturulabileceği gerçeği gelmektedir. Lenin emperya-
lizm çağını proleter devrimler çağı olarak adlandırmıştı. Bu 
çağda işçi sınıfının kendiliğinden patlamaları her an olasıdır. 
Önemli olan bu tür patlamalar gerçekleştiğinde işçi sınıfına 
önderlik etme yeteneğinde ve gücünde bir devrimci parti-
nin daha önceden inşa edilmiş olmasıdır. 

Sendikaları bir kez daha sınıf mücadelesinin güçlü mevzileri 
haline getirmek için ileri!  

Yaşasın 15-16 Haziran Genel Direniş ve Başkaldırı Ruhu! 

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Birliği! 

( Yazının yayınlanış tarihi: 1 Haziran 2002) 
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NAİL KARAÇAM (Panço Villa)  

 

 

Katledildiği tarih: 25 Aralık 1970, Ankara  

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ni basan faşistler, karşı 
koymaya çalışan Dev-Genç Yönetim Kurulu üyesi Nail Kara-
çam’ı kurşunlayarak katlettiler...   
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Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ni basan faşistler, karşı 
koymaya çalışan Dev-Genç Yönetim Kurulu üyesi Nail Kara-
çam’ı kurşunlayarak katlettiler...   

Nail’i Ankara SBF Yurdu’ndan tanıyordum. Kendisi Ankara 
akademi de okuyordu. İri yarı atletik vücudu, hareketlerindeki 
ağır tempo ile gerçekten düşmanını korkutan bir duruşu vardı. 
Ve suyu pek sevmeyen birisi olan beni en çok şaşırtan davranı-
şı ise, kış yaz bahar güz demeden, sıkça soğuk su ile duş 
yapması idi. “Soğuk su ve Banyo”  

Bu iki sözcük bugün de yanyana geldiğinde, ya da ne zaman 
birileriyle Panço Villa üzerine konuşuyor olsam, kalbim, sanki 
soğuk suyun altındaymış gibi titremeye başlar. Ama biliyorum ki 
bu kez canımı yakan suyun soğukluğu değil, Panço Villa’nın, o 
dost insanın yokluğudur.  

Anadolu’da dürüstlüğüne, güvenilirliğin çok saygı duyulan 
gençlere hitapta kullanılan “delikanlı adam” sözünü her zaman 
hak eden, cüssesinin iriliğiyle duygularının inceliği sanki tezat-
mış gibi görünse de gerçekten dört dörtlük denilen yetkinlikte bir 
komünistti. Onun en yakın dostlarından biri de Şaban İba  
(Zabata) idi  

 

( İ. Metin AYÇİÇEK.)  
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PDA’cılarla Dev-Genç’lilerden oluşan, aşağı yukarı yirmi kişi-
lik bir kalabalık, kürsünün bulunduğu yerde tekme yumruk 
birbirine girdi. Bu arada ben de, arkadaşlarının arasında lakabı 
“Panço Villa” olan Nail Karaçam adlı, oldukça iriyarı, Panço Villa 
gibi gür, uzun ve sarkık bıyıklı olan Dev-Genç’li arkadaşla yaka 
yakaya geldim. Onun benden iri ve güçlü olduğu tartışma 
götürmezdi. Üstelik ikimizin de “devrimci şiddet”in gereği olarak 
“emperyalizmin soldaki uzantısı” olan karşısındaki “oportüniste” 
esaslı birkaç yumruk geçirmesi gerekiyordu. Ne var ki, o benim 
kazağımdan, ben de onun kazağından tutmuş çekişip duruyor-
duk da, bir türlü birbirimize vurmaya gönlümüz elvermiyordu. 
Kavga kısa sürede sona erdi, taraflar birbirinden ayrıldı, Nail’le 
ben de birbirimizin kazaklarını bırakıp ayrıldık.   

 

( Gün ZİLELİ. “Yarılma”. )   

 

 

 

Taylan Özgür ve Nail Karaçam'ın öldürüldüğü dönem, me-
zarlık yeri, otopsi gibi işleriyle görevli olan arkadaşı Sait Beyhan 
Çıngı, 25 Aralık 1970 günü öldürülen Karaçam için mezar yeri 
alınırken, “dört parsel fazla yer aldıklarını, Deniz Gezmiş'lerin 
de buraya gömülmek istediğini” anlattı.  

 

( Sait Beyhan Çıngı. )  
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panço öldü 
 

bir yanımda ulusoy,  firari 

öte yanım panço villa, safari 

kıblemiz medetsiz, zikir hali 

 

nail karaçam: ah villa panço 

dev-gençli yurtsever ülkücü 
sevdalı-yurtsever devrimci o 

sirensiz gecede çözülen dondu 

başkent ayaza kesildi, ay sondu 

 

bir ışık söndü, 970’in 25 aralığı 
kara kış, kara bağladı son aydı 
yanık kan kokusu ortalığı sardı 

 

tan ağladı ve çağladı ulu pınarlar 
dağlar dağlara selam durdu-emek 

bir ses yankılandı, ankara’ya dönek 
“karaçam devrildi, panço vuruldu!” 

 

ikiz kurşun yağdı sevdaya ilkti-habil 
utkum anadolu ekini, kardeşti-sebil 

vurmayın-yüzüm dönük güneşe, aya 
zikirde allandım, gülerek ölüme daldım 

 

kamda anam ağlar-yavuklu gitti güme 

 

nazarda-kör kurşun döktüler gözüme 
cana kan damlar-erenlerin son sözüne 
kara sevdanın közü-yüzü-özü acılı anı 

“kanla kına yakılmazmış” toy zamanı 
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türkiye’nin türküleri kanadı, yine bak 
kavganın yüreği avuçlarında kozalak 
devrildi kara bir çam: nail karaçam 
pörsüdü ay ışığı, yandı alaca şafak 
onun da hakkıydı, yaşamı yaşamak 

 

su şavka, düş gerçeğe çevirdi yüzünü 

 

şaman ateşi dansına durdu yıldızlar 
çemberin içinde ateşli al at, memeli 
umut-odak sevgi şölenine ne demeli 
parka, postal, kartpostal-düşsel izlek 

mektuplar yeşerdi kardelenler açtı-tan 

“gün doğdu hep uyandık” anadol-alkan 

 

hititli panço alı, yitik zaman ışığı-feri, hey hey 

aşk hali, kanayan türkünün şinanayı, leylim ley!..” 

 

 

dursun özden 

 
25 aralık 1970 – ankara  
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Nail Karaçam, can yoldaşları Şaban İba, Ertuğrul Kürkçü ve diğer binlerce 

yoldaşının omuzlarında ölümsüzler kervanına katıldı.     
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12 MART 1971  
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DEV-GENÇ   

12 MART BİLDİRİSİ 

 

  

  

İşçiler, Köylüler, Gençler, Yurtsever Askerler,  

Bütün Halkımız! 

Devrimci gençliğin Amerikan emperyalizmine ve yerli köpek-
lerine karşı yürüttüğü amansız mücadele her geçen gün etkisini 
göstermektedir. 

Gençliğin yaktığı ateş, giderek işçi ve köylü kitlelerini de 
sarmış işçilerin ve köylülerin ekonomik ve demokratik mücade-
leleri görülmemiş biçimde artmıştır. 

Emperyalizm döneminde zaten var olan bunalım, gençlik, 
işçi köylü hareketleriyle giderek daha da derinleşmiştir. 

Kendi aralarında çeşitli menfaat gruplarına bulunan hâkim 
sınıflar, ülkeyi yönetemez hale gelmişler, kendi yaptıkları 
kanunları çiğneyerek her türlü zor metotlarına başvurmaya 
başlamışlar; örgütledikleri resmi ve sivil güçleriyle devrimci 
gençleri, işçileri, köylüleri öldürmeye, hapishanelere doldurma-
ya, üniversiteleri polis karakolları haline getirmeye başlamışlar-
dır. 
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Bu şartlar altında, doğal olarak, ordudaki radikal subaylar da 
harekete geçmişlerdir. Giderek ordu ve bütün devlet kurumla-
rında emperyalizmin lehine, kendi aleyhlerine bozulan dengeyi 
düzeltme; anti-emperyalist yönde bir çıkış yapma hazırlıklarına 
girişmişlerdir. 

Türkiye'mizdeki varlığını her şeye rağmen sürdürmek isteyen 
Amerikan emperyalizmi de, yıpranan sağcı Demirel iktidarının 
yerine bir yenisini getirme; radikal genç subaylara oyun oyna-
ma; Türkiye'mizdeki sınıf mücadelesini durdurma çabalarına hız 
vermiştir. 

Amerikan emperyalizmi, milliyetçi devrimci diye lanse ettiği 
bazı yüksek rütbeli subaylar vasıtasıyla, radikal subayların 
hareketini kontrol altına alma; onların bağımsız örgütlerini 
dağıtma; hareketlerini pasifize etme oyununu ustalıkla oynama-
ya başlamıştır. 

Genelkurmay Başkanının ve Ordu Komutanlarının verdiği 
muhtıra sonucu, yıpranan sağcı Demirel hükümeti istifa ettirilmiş 
ve böylece radikal subayların hareketi bir süre daha ertelenmiş, 
Amerikan emperyalizmi oynadığı oyunda zaman kazanma 
fırsatına sahip olmuştur. 

Anti-emperyalist mücadelesini sürdüren ve olayların geliş-
mesini dikkatle izleyen devrimci gençlik, ancak şu şartlar yerine 
getirildiği takdirde ordudan gelecek her ilerici hareketi sonuna 
kadar desteklemeye hazırdır.  

Devrimci gençlik bütün yurtseverleri bu ilkeler  uğruna sonu-
na kadar mücadeleye çağırır. 

1 - Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki bütün üslerine 
derhal el konulmalı, ikili anlaşmalar feshedilmeli ve NATO'dan 
çıkılmalıdır. 

2 - Bütün yabancı sermaye, dış ticaret ve bankalar derhal 
millileştirilmelidir. 

3 - Ağaların elindeki bütün topraklar derhal yoksul köylülere 
dağıtılmalıdır. 
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4 - İşçilerin üzerindeki bütün baskılar derhal kaldırılmalı ve 
genel grev hakkı tanınmalıdır. 

5 - İşsizliğe, pahalılığına, konut problemine acil çareler bu-
lunmalı; gelir dağılımı adaletli bir şekle sokulmalı; sanayileşme 
yolunda ciddi adımlar atılmalıdır. 

6 - Bugüne kadar devrimci gençlere, işçilere ve köylülere 
karşı işlenen cinayetler ve yapılan zulümler derhal durdurulmalı 
ve bunların hesabı sorulmalıdır. 

7 - Toplum polisi teşkilâtı ve bütün faşist kuruluşlar derhal 
dağıtılmalıdır. 

8 - Ceza kanunundaki 141. ve 142. maddeler kaldırılmalı ve 
derhal bir genel af çıkartılmalıdır. 

9 -Doğuda yoksul Kürt köylüleri üzerindeki zulme, hakim sı-
nıfların ve emperyalistlerin uyguladığı şoven ırkçı politikaya, 
asimilâsyona son verilmelidir. (Ancak böyle bir politika bütün 
Türkiye halkını emperyalizme karşı birleştirebilir. Emperyalizmin 
istediği, Doğu halkına baskıların arttırılması ve şoven (ırkçı) 
politikanın şiddetle uygulanmasıdır. Böylece onlar, Türkiye 
Halkını birbirine düşürmek, bölmek ve sömürü düzenlerini 
kolayca sürdürmek istemektedirler. Türkiye halkını emperyaliz-
me ve gericiliğe karşı tek birleştirici ve emperyalizmin oyununu 
bozucu politika, zulmü ve baskıyı durduran, şoven olmayan 
politikadır.) 

10 -Emperyalizme karşı mücadele veren mazlum dünya 
halklarının yanında yer alınmalıdır. 

11 - Sosyalistlerin işçi ve köylü kitlelerinin devrimci bir ruhla 
örgütlemelerine herhangi bir şekilde karşı çıkılmamalı; hiçbir 
devrimci örgütün varlığına dokunulmamalıdır. 

Devrimci gençlik, ancak bu kısaca sayılmaya çalışılan şartlar 
yerine getirildiği takdirde hareketin anti-emperyalist ve demokra-
tik yönde geliştiğine inanır ve onu sonuna kadar destekler. 

Devrimci gençlik, Türkiye'nin gerçek kurtuluşunun işçilerin, 
köylülerin, gençlerin, devrimci askerlerin ve bütün sömürülen 
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halk kitlelerinin ortak ve zor bir mücadelesi sonucu gerçekleşe-
ceğine inanır. 

Devrimci gençlik, her şart altında, eskiden beri verdiği aman-
sız anti-emperyalist mücadelesini sürdürmeye kararlı ve hazır-
dır. 

-  YAŞASIN İŞÇİLERİN, KÖYLÜLERİN, GENÇLERİN VE BÜTÜN 

YURTSEVERLERİN ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELESİ !   

-  YAŞASIN DÜNYA HALKLARININ EMPERYALİZME KARŞI  

VERDİKLERİ HALK SAVAŞLARI !   

(Kaynak: A.Yıldırım. Belgelerle FKF, Dev-Genç 2. .352-354.)  

 

 

DEV-GENÇ’in 

24 Nisan Açıklaması 

 

“Dev-Genç'in bildirisi ihtiyatlı bir dille kaleme alınmış. Aynı 
şeyi generallerin muhtırası için de söyleyebiliriz. Muhtıra’da da 
oldukça temkinli bir anlatım görülüyor. Muhtıranın bir özelliği 
daha var. Görüldüğü gibi yalnız iktidarı ve parlamentoyu suçlu-
yor. Ancak ‘kabak’ yine tam anlamıyla sosyal demokratından 
komünistine kadar solcuların başına patlıyor. Erim hükümeti 
kuruluyor. Mecliste programını okuyor. ‘Muazzam’ bir sayıyla 
güvenoyu alıyor. Ve hemen arkasından sıkıyönetim ilan ediyor: 
‘Anarşinin kökünü kazıyacağız!’ Bu söz çok geçmeden ‘solun 
kökünü kazıyacağız’a dönüşüyor. 

12 Mart'ın temkinli tavrı netleştikçe Dev-Genç de tavrını 
açıkça ortaya koymaya başlıyor. 25 Nisan tarihli gazeteler şu 
haberi geçiyor: 

(Kaynak: Ali Yıldırım. Belgelerle FKF, Dev Genç – 2. 355.) 
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 "DEV-GENÇ  

                         HÜKÜMETE KARŞI ÇIKTI" 
Genel Başkan  

Ertuğrul Kürkçü'nün açıklaması: 

 

" Erim'in iktidara getirilmesindeki asıl amaç ortaya çıkmıştır. 
Anti-emperyalist mücadeleyi durdurmak ve devrimci hareketin 
legal imkânlarını yok etmek istiyorlar. Bunu yaparken Atatürkçü-
lükten bahsediyorlar. Fakat Atatürkçülüğün temel ilkesi anti-
emperyalizmdir. Onların hedef aldığı çevreler de anti-
emperyalist mücadeleyi sürdürenlerdir. 

Bizim amacımız bellidir. Amacımız tam bağımsız ve Ameri-
ka'sız bir Türkiye kurmaktır. Bugün milli kurtuluş meclisi binası 
emperyalistlerin bayraklarının dalgalandığı CENTO merkezi 
olmuştur. 

Erim iktidarını Demirel iktidarından ayıran hiçbir şey yoktur. 
O da işçi sınıfı hareketine karşı çıkmış üniversiteleri kapatmıştı. 

Büyük kapitalist çevrelerden yardım gören Erim hükümetini 
hiç bir zaman desteklemeyiz. Ayrıca Erim Türkiye'deki devrimci-
leri elinde hiçbir belge olmadan dışarıdan para almakla suçlu-
yor. Erim'in bütün tehditleri sınıf çıkarları tehlikeye giren burju-
vaziyi korumak içindir. 

Banka soygunlarına gelince; bugün Türkiye'de Dev-Genç'ten 
başka örgütler de vardır. Onlar ne yaptıklarını sık sık açıklamak-
tadırlar. Ben şunu söylemek isterim ki eğer bu gibi hareketler 
halkın baş düşmanı ABD'ye yönelmemişse, devrimci sınıfların 
düşmanlarına yönelmemişse bizden destek göremezler ve adi 
bir zabıta vakası olurlar."  

(Kaynak: Ali Yıldırım. Belgelerle FKF, Dev Genç – 2. 355.) 
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Generaller muhtırada belirttikleri gibi 
fazla beklemediler. Emirlerinin sivil bir 
hükümetle yerine getirilmeyeceğini 
görür görmez yine şu ünlü Askeri İç 
Hizmet Kanunu’na dayanarak idarenin 
başına geçtiler. 

 

26 Nisan 1971: 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi.   

Sendikaların faaliyeti durduruldu, grevler yasaklandı.  

“Balyoz Harekâtı” başlatıldı. Başta Türkiye İşçi Partisi olmak 
üzere tüm demokratik kitle örgütleri, öğrenci dernekleri kapatıl-
dı.  

27 Nisan 1971’de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı kararıyla 
Dev-Genç kapatıldı, faaliyetleri yasaklandı.   

 

(Kaynak: Ali Yıldırım. Belgelerle FKF, Dev Genç – 2. 356.)  
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Yıldırım Ceza ve Tutukevi.  

 

 
 
(“Erba Grubu olarak tanımlanan beşli grup ile Kontr-Gerilla’nın 
işkencehanesinde, işkence sırasında son birkaç gün birlikteydik. 
İşkencede gözlerimiz göz bağıyla kapatıldığı ve el ve ayaklarımızda 
zincir taşıdığımız için bu beşli ile işkence anında değil, tutuklama 
mahkemesinde tanışıp daha sonraki yıllarda yol arkadaşlığını sürdür-
dük”  (M. Ayçiçek.) Önde: Fahri Aral ve Ömer Balköse. Arka sırada 
solda Ertan Şimşek, Mustafa Uslu, Şeref Gürle,. Mamak Cezaevinde.)     
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Karadenizli Türkiye Öğretmenler Sendikası  (TÖS)  

üyesi öğretmenler. 

Mahmut Kolukısa, Ekrem Tığlı, Atila Özova, Kaya Odabaşı, 

İhsan İlkyaz, Ahmet Albayrak, Recep Cüre, Mehmet Gökçe, 

Ruşen Berber, Fikri Aytekin, Kasım Altun, Kadir Ulusoy ve 

Abdullah Akın.   (Mamak Cezaevi.) 
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T.C. SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 

ASKERÎ SAVCILIĞI 

ANKARA - 26 / 11 / 1971 
 

Evrak No: 1971 - 405  /  Esas No:  1971 - 211 

Karar No: 1971 – 153  
 

 

İDDİANAME 

 

(F.K.F., DEV-GENÇ, İZMİR BÖL. YÜRT. KRL., O.D.T.Ü., 

E.T.Y.Ö, OKULU, GAZİ EĞT. ENST., ZİRAAT FAK., EL-FETİH 

GR., YAPI-İŞ SENDİKASI, İNŞAAT MÜH. ODASI..]  

 

 

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN ASKERÎ SAVCILAR:  
 

Hâkim Yarbay İlhan ŞENEL  

Hâkim Kd. Bnb. Mustafa AKIN  

Hâkim Kd. Yzb. Bâki TUĞ  

Hâkim Kd. Yzb. Gün SOYSAL  

Hv. Hâkim Yzb. Ali HÜNER  

Hâkim Yzb. Muhteşem SAVAŞAN 
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S U Ç : 
 

1- Türkiye Cumhuriyetini, Anayasasını tağyir, tebdil ve ilgaya 

cebren teşebbüs etmek ve bu fiile fer'an iştirak etmek. 

2- Silahlı çete teşkil etmek.  

3- Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkü-

münü tesis etmek, sosyal bir sınıfı, ortadan kaldırmaya veya 

memleket içinde müesses, iktisadi ve sosyal temel nizamlardan 

herhangi birini devirmeğe matuf cemiyet kurmak. 

4- Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkü-

münü tesis etmek, veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak, 

yahut memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel ni-

zamlardan herhangi birini devirmek için propaganda yapmak.  

5- Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, hükümetin 

manevi şahsiyetini, bakanlıkları, devletin askerî veya emniyet 

muhafaza kuvvetlerini ve adliyenin manevi şahsiyetini alenen 

tahkir ve tezyif. 

6- Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmek, halkı kanu-

na itaatsizliğe veyahut adavete teşvik, askerleri kanunlara 

itaatsizliğe teşvik.  

7- Kasten adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs. 

 

26 Aralık, 1973. Çarşamba.  
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DEV-GENÇ DAVASINDA YARGILANAN  

SANIKLARIN TOPLU İNDEKSİ   

 



  

 

AKALIN, Yılmaz  

AKARSU, Edip  

AKÇAM, Dursun  

AKDOĞAN, Taner  

AKGÜN, Ahmet  

AKINCILAR, Tuna  

AKOL, Osman Korkut  

AKPINAR, Hîlmî  

AKSOY, Muammer  

AKTAŞ, Akay  

AKTOLGA, Münir 

ALPAR, Okan  

ALPAY, Şahin  

ALTAN, Çetin  

ALTINOKLAR, Melih  

ALTINTAŞ, Aydınel  

ALTIPARMAK, Adnan  

ALTUĞ A, Metin  

ANADOL, Çağatay  

ANT, Atıl  

ARIKAN, Hüdaî  

ARIN, Selçuk 

ARLI, Mustafa  

ARTUN, Ali  

ARSLAN, Nazım  

ÂŞIK, Muhammet  

ATACAN, Şükrü  

ATAHAN, Haşmet  

ATALAY, Burhan  

ATASAYAN, Akif  

AVCIOĞLU, Doğan  

AVKAN, Hüseyin  

 

 

 

 

AYÇİÇEK, İ.Metin  

AYDIN, Mutlu  

AYDINOĞLU, Ergun  

AYTAN, Fikri  

BABUŞ, Fikret  

BAHADIR, Halim  

BAKAR, Zekâi  

BAL, Fevzi 

BALKÛSE, Emetullah Gülsüm  

BALKÖSE, Ömer  

BALKÖSE, Tahir Ûzcan  

BARUTÇU, Hasan  

BAŞER, Özkan  

BAŞER, Şemsettin  

BAYRAKTAR, Mevlüt  

BAYRAM, Yüce Nebi  

BELLİ, Mihri 

BEZMEZ, Erkan  

BOYA, Namık Kemal  

BOZKURT, Ahmet 

BOZOVA, Atilla  

CANTOSUN, Mehmet  

CEMGİL, Şirin  

CESSAN, Merih  

CESUR, Çelik  

CİLASUN, Uğur  

CİNEMRE, Tayfun  

COŞKUN, Süleyman  

ÇAKIN, Hakkı Tuğrul  

ÇALI, Şinasi  

ÇALIŞLAR, Oral  

ÇAMKIRAN, M. Kemal  
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ÇANDAR, Cengiz  

ÇAVUŞ, Mehmet   

ÇELEN, Tuncay 

ÇELİMLİ, Halil  

ÇETİNKAYA, Kemal  

ÇETİNKOL, Kadir  

ÇOLAK, Hasan  

DAĞAŞAN, Habip  

DEMİR, Ali 

DEMİR, Mehmet  

DEMİR, Necmi  

DEMİRBAŞ, Nevzat  

DEVECİ, Salih  

DİRİK, Akın  

DİRİSU, Ahmet  

DİZLEK, Ayhan  

DOĞAN, Sedat  

DOĞAN, Mevlüt  

DOĞU, Fahri 

DOYUM, Muzaffer 

ÖNGÖR, Faruk  

EKŞİ, Aziz  

EMANET, Bahtiyar  

ERCAN, Halim  

ERDEN, Koray  

ERDOĞDU, Seyhan  

ERDOĞMUŞ, Erhan  

ERDOST, Muzaffer  

ERDUMLU, Bingöl  

EREN, Gökalp  

 

 

 

 

EREN, Levent  

ERGEN, Uğur  

ERGUN, Hasan Nebil  

ERİNÇ, Çetin   

ERKMEN, Timur  

ERMETE, Teoman  

EROĞLU, Erdal  

EROĞLU, Mehmet  

ERTUĞRUL, Rıfkı  

ESENYEL, Alaaddin 

EŞSİZHAN, Tuncer  

ETİMAN, Oktay  

EVRENSEL, Şemsettin  

FAZLILAR, Zeynel  

GÖRAL, Teoman  

GÜÇBİLMEZ, Erdoğan  

GÜLER, Uğur  

GÜNERİ, Fehmi Bumin  

GÜNEY, Süleyman  

GÜRCAN, Hüseyin  

GÜRKAN, Hüseyin 

GÜRLE, Şeref  

GÜVEN, Ömer 

GÜVERCİN, Lâtif 

GÜVEZNE, Savaş 

HAVUÇÇUOĞLU, Hamdi 

HIZLIER, İbrahim 

HOŞADAM, Şeref 

IŞIK, Bora 

İBA, Şaban 
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İLHANOĞLU, İbrahim 

İLLEZ, Ali Rıza 

İLLEZ, Yaşar 

İNCE, Aktan 

İNCEL, Mehmet 

İNEGÖL, Macit 

İPEK, Tanju 

İŞLER, Mustafa 

İZER, İlkay 

KABAKOĞLU, Mehmet Ali 

KAÇAR, Yavuz  

KADIOĞLU, Vahdet 

KAPLAN, Ali 

KAPTAN, Nuhnaci 

KARA, Cevat 

KARADAĞ, Lâtif 

KARAGÖCÜK, Ahmet 

KARAGÖZOĞLÜ, Aydın 

KARAGÖZOĞLU, Sema 

KARAKALE, Ramazan 

KARBEK, Kenan 

KARŞILAYAN, Ali  

KASIMOĞLU, Veli 

KAVRUK, Mustafa 

KAYA, Cemil 

KAYA, Hüseyin 

KEÇECİ, Emin 

KEÇELİ, Şakir 

KILIÇ, Mustafa 

KILIÇ, Osman 

 

 

 

 

KILIÇ, Yaşar 

KIYICI, Mustafa Lütfi 

KIZILCABÖLÜK, Süleyman 

KIZILYALI, Suat 

KOCAÇİMEN, Aşkın 

KOÇ, Ruhi 

KOÇ, Saim  

KORKUSUZ, Mehmet  

KOZACIOĞLU, Sait  

KÖKTEN, Uğur  

KUNDAKÇI, Suat Şükrü  

KURT, Sekip  

KURTGÖZÜ, Serpil  

KUŞOĞLU, Sezgin  

KUTLU, Zafer  

KÜÇÜK, Sami  

KÜÇÜKDEDE, Hasan  

KÜLAHLIOĞLU, Turan  

KÜPELİ, Yusuf 

KÜRKÇÜ, Ertuğrul 

MATER, Tayfun  

MEMOĞLU, İhsan  

MENDERES, M. Muammer  

MUN, Serdar  

MÜFTÜOĞLU, Oğuzhan  

NAS, Özgün  

NERGİZ, Ahmet  

NEŞELİ, Mükremin  

OFLU, Ahmet  

OĞUZTÜZÜN, Cüneyt  
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OLGAÇ, Ersan  

OLUZ, Cem  

ONUR, Hüseyin  

ORMANCI, Mehmet  

ÖNCÜL, Naciye  

ÖNEN, Kenan  

ÖZCEBE, Güney  

ÖZDEMİR, Akın 

ÖZDEMİR, Mehmet  

ÖZERTURGUT, Ömer  

ÖZKARAR, Çetin  

ÖZMEN, Halil  

ÖZOKTAY, Nihat  

ÖZPINAR, Mehmet  

ÖZSABUNCU, Nejdet Şükrü  

ÖZTAŞ, İbrahim  

ÖZTAŞ, Nedim  

ÖZTÜRK, Abdülmelik  

ÖZTÜRK, Erdal  

ÖZTÜRK, Kamus  

ÖZTÜRK, Nurettin  

ÖZTÜRK, Rıfat 

ÖZTÜRK, Sırrı  

ÖZÜDOĞRU, Sinan Kâzım  

PAKOĞLU, Cemal Salman  

PARS, Hakkı Baha  

PEKERTEN, Reha  

PEKİN, Tufan  

PERİNÇEK, Doğu  

POLAT, Celâl  

RENKLİDAĞ, Galip  

 

 

 

SABANCI, Alâattin  

SAKİLİ, Enis  

SARMAN, Celâl  

SARIHAN, Ayhan  

SARIHAN, Zeki  

SARP, Atillâ 

SARP, Süreyya  

SEVİMLİ, İbrahim  

ŞEYDİM, Ufuk  

SEZER, Tuncer  

SİNA, Ahmet  

SOYKAN, Ferhat  

SOSYAL, İlhami  

SÖZER, Selami  

SUNGUR, Uçman  

SÜERKAN, Erim  

SÜMBÜLLER, A.Dilâver  

SÜNGER, Hüseyin  

ŞAHİN, Lokman 

SANAL, Hasan 

ŞENEL, Tevfik 

ŞİMŞEK, Ertan 

TAKAN, Aybey  

TAMİRER, Feridun  

TAMUR, Erman  

TANERİ, Semay  

TAŞKIRAN, Hakan 

TENK, Ali 

TEZEL, Muzaffer 

TOK, Avni 

TOKUN, Mehmet 
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TOPUZ, İsmet  

TÖRE, Nahit 

TUNALI (Ekşi), Bilge 

TUNCAALP, Ender 

TUNÇ, İbrahim 

TURAN, Mustafa  

TÜRKLER, Kemal  

TÜYSÜZ, Hüseyin 

UÇAR, İrfan 

ULUDAĞ, Necati 

ULUSOY, Mustafa 

USLU, Mustafa 

YELDAN, Metin  

YILDIRAK, Nurettin  

YILDIZ, Behram  

YILDIRIM, İlker  

ÜNVER, Sami  

YALVAÇ, Erhan  

USTA, Behzat 

UYAR, Cem 

UZUN, Ferit  

UZUN, Yusuf 

UYAR, Sabri  

YILMAZOĞLU, Ziya  

YURTMAN, Gündüz  

YÜCE, Güneri  

YÜCEL, Mehmet  

YÜCEL, Sinan Bora  

ZEYTİNCİ, Vasıf  

ZİLELİ, Gün 

ZÜLKADİROĞLU, Mustafa  

YÜCEL, Sinan Bora  

ZEYTİNCİ, Vasıf  

ZİLELİ, Gün 

ZÜLKADİROĞLU, Mustafa   

ÜLGE, M. Sabri  

ÜNSAL, Mustafa  

YANIK, Hüseyin  

YAPAĞLI, Halil  

YAVUZ, Hüseyin  

YAZKURT, Muzaffer  

YILDIRIM, Seçim  

VARGEL, Bülent  

YAĞCI, Öner  
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BİZİMLE BAŞLAMADI HİÇBİR ŞEY 
 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

gelen, gidenin bilgisiyle güçlenecek büyürken  

ve bayrağı düşürmeden ölürken bile yere  

taşıyacak yoldaşlar omuzunda umutla 

insanlığı bekleyen o geleceğe 

borcundur bu 

unutma!   

 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek   

Promete bir mesajdır insana, ezelden gelen  

o ışıkla büyüdü Demokritos ve madde  

bir ak kordur cemre sana ve bana 

ve bir yaşam müjdesidir insana  

bir bütün olunca nev-i beşer 

kavgamızla gidecek 

sömürü denilen  

şer! 

 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

Adım adım aşılır, aşılmaz sanılan yollar  

ve bir cemre gelir düşer suya ışığı  

bir gece kelebeği aydınlatır bilinci  

kılıç olur suyunu alan demir   

bükülse de kırılmaz,  

can olur toprağa   

yeşillenir  

döllenir… 
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Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

isyanıdır emeğin Spartaküs, binlerce yıl öncesi 

börtü böcek ağaç ve ot bilir ki  

birlikte paylaşır bütün dünyayı  

Kawa’nın körüğünden sıçrayıp 

Komün’e giden yol olur   

bir demirci örsünde  

öfke ile dövülür  

isyan olur!   

 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek   

ve birkaç gün de sürse Komünarın yaşamı  

doğarak Kawa’nın öfkesinden yeniden  

onuru tattı emekçi insan  

artık ateş harlanır,  

bir tek can olur,  

insan olur 

şan olur!  

 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

gelen gidenin, ektiğiyle büyüyüp gelişecek 

ruy-i zemin salınır bu üçüncü cemrede  

İstiridye dökünce incilerini suya 

toprak inci çiçekleri açarak   

ve yeşiller arasından 

umut saçarak 

kokacak  
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Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

on bin ortağıyla asıldı Bedreddin’im Sıraz’da 

bir sisteme dayanmıştı Hızır Paşa, zalimdi  

zalimdi Bolu Beyi, sistem idi, bey idi 

ne yoksuldu, ne güçsüzdü  

mülkiyeti haram saydı 

mülksüzdü, 

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek  

ne hanı taktı ne sultanı kale aldı Sıraz’da 

on bin ortağıyla asıldı  

ne sultanı dinledi 

ne Şahları taktı  

uymadı emre 

ve insana  

düştü  

cemre !  

 

Bizimle başlamadı hiçbir şey, bizimle bitmeyecek   

gelen gidenin, ektiğiyle büyüyüp gelişecek 

ruy-i zemin salınır bu üçüncü cemrede  

İstiridye boşaltıp incilerini suya  

inci çiçekleri açacak toprak  

yeşiller arasından 

umut saçarak 

geleceğe 

bakarak!  

     

 

İ. Metin Ayçiçek. 
 



SAVUNMALAR        

       

 
85  
 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

KENDİ KÜLLERİNDEN 

YENİDEN DOĞUŞ 

          

            
 

    Tarihimizin inşasında yer alan 
yapı işçilerinin anılarını 

geleceğe taşımak, 

“emeğe saygı” 

kültürünün 

özüdür. 
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BİZ, 

O ZAMANLAR, 

ÇOCUKLAR 

GİBİ ŞENDİK 

 

İ. Metin AYÇİÇEK  

 

Böyle bir kültür var mıdır, bilmiyorum. Varsa daha da geliştir-
mek, görünür kılmak gerekir. Yoksa, oluşturmak gerekir, 
düşünce ve davranışa nakşetmek gerekir. Bütün değerleri 
“emek” paradigması üzerine biçimlendirerek oluşturulmuş bir 
toplum idealini gerçekleştirmek için yola çıkmış bütün özgür 
gelecek işçilerini, anılarımızda yaşatmak gerekir. Bu hedefin şu 
veya bu aşamasında yer alan ve bu uzun yürüyüşün şu veya 
bu adımını ortaklaştığımız bütün yoldaşlar, sadece o günün 
yoldaşları değil, bu günün de anılarını yaşatmaya çalıştığımız 
yoldaşları olmalıdır. Çünkü biz “aklın yolu birdir” diyerek kitleleri 
kandırmaya çalışan iktidarları yıkma misyonuyla yüklendik ve 
aklımızı paylaştık kitlelerle. 

Ama işçi sınıfı iktidarının en büyük ihtiyacı olan “farklı akılla-
rı da değerlendirebilme yeteneğimiz olmadığı için”, rekabet 
güdüsüyle düştük sistemin tuzağına. Benim kulübemde olma-
yanı sildik bütün yaşam alanlarından. 

Hepimizin yaşamında böylesi örnek tipler vardır. “Muhte-
şem” gibi sözcüklerle büyütmeden, onları kendileri olarak 
yaşatmak, onların yaşamlarından dersler çıkararak yaşamımı-
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za onların deneyimlerini de tanımlayarak katmak, tarih akta-
rımcıları için önemli bir görevdir.  

Siz İbrahim Karakaş’ı hatırlar mısınız? Çoğunuzun “hayır” 
dediğini duyar gibiyim. “Sizi” değil ama “bizi”, yani onu tanıyıp 
da tanıtmayan, kitlelere o muhteşem hazineyi tanıtmayan 
kişilerin (bu yazının yazarı da dahil olarak) devrimci görevlerini 
eksiksiz yerine getirdiklerini söyleyebilmek mümkün müdür?  

Kurtuluşçuluk yapmayı sürdürdüğünü düşünen her bir kişi-
nin İbo’yu tanıyıp da kitlelere anlatmayı unutması “devrimci 
görevlerini tam olarak yerine getirmemesi” olarak tanımlana-
maz mı? Çok yazık... Özcesi, cezaevi arkadaşım, Mahzuni’nin 
diliyle:  

“Yoldaş yoldaş” deyip de unutana yuh yuuh.”  

 

Tarihimizi yaşatabildiğimiz haftalık KURTULUŞ Gazetesi’nin 
bütün sayılarında onun 
parmak izleri vardır. 
Dikkatli bakılırsa, sayfa-
larda onun terinin koku-
sunu almak da, gazete-
mizin montajı sırasında 
bangır bangır dışa 
vurulan bir keyifle söyle-
diği türküleri şarkıları 
duymak da mümkündür. 
Hani, “sevgiyle gerçek-
leştirilen her eser” için 
güzellemeler yapılır ya, 
doğru, ama, bu İbrahim 
üzerine olunca bütün 
güzellikler onun karakte-
rinin güzelliği yanında 
erir gider.  
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Tanıyor musunuz İbrahim Karakaş’ı? Tanımıyorsanız bilin 
ki, bu ismi her andığınızda, sayfalarında kimliğimizi bulduğu-
muz Haftalık KURTULUŞ GAZETESİ’nin her yaprağına, her 
satırına, her çizgisine beyin ve beden enerjisini katmış, dev-
rimci bir emekçiden, devrimci bir sanatçıdan söz ediyorsunuz 
demektir. Onun emeği, mücadelemizin saygınlığını kitlelere 
ulaştıran, bir fener gibiydi her zaman. Ve çok daha önemlisi, 
uzun yıllardır büyük bir güvenle sürdürdüğü  dostluk ilişkilerine  

İllegal koşullarda propaganda amaçlı olarak zalim ve sömü-
rücü bir devlete karşı çalışan, bir yayın atölyesinin, ihtiyaç 
duyduğu her malzemeye, teçhizat ya da maddeye ulaşabilmesi 
elbette kolay olmamaktaydı. Biz bu konuda İbrahim’in kendi 
çevresinde yarattığı saygınlık üzerinden hareket ettik ve çok da 
ciddi sorunlar yaşamadık.  

Sadece KURTULUŞ Gazetesi’nin yazılıp dizilip baskıya 
hazırlanmış olması değil, onun basıma götürülmesi, gazetenin 
birisi henüz basıma giderken sonraki gazetenin hazırlığının 
başlatılması… Açıktır ki İbrahim bu sürecin tek ve gerçek 
mimarı idi.  

  

Ankara’da sosyalist eğitim çalışmalarını sürdürürken, İstan-
bul’a taşınacağım haberini alınca rahatsız olmadığımı söyle-
mek yalan olur. İstanbul’u o gün de bugün de hiç sevmedim. 
Ama KURTULUŞ Gazetesi’ni basıma hazırlayan büroya 
sorumlu olarak gönderilmiştim. Aksaray’da bir ev kiralayarak 
eşyalarını daha sonraki günlerde yavaş yavaş hazırlamak 
üzere eşim Armağan ile birlikte eve yerleştik. İlk haftalar evde 
bir masa, sandalye, yatak gibi konforun olmaması fazla sıkıntı 
yaratmadı. Evin ben ve eşimden başka kimse tarafından 
bilinmemesi zorunluluğu nedeniyle, elbette ev eşyası bulmak 
hayli zor oluyordu.  

Ve o süreçte Gazete bürosunda tanıdığım İbrahim ve eşi 
Burcu Hızır gibi yetişti imdadımıza. Bir gün bir tava, başka bir 
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gün bir çaydanlık ve demlik, sağdan soldan bulunmuş bir 
kilim… Yavaş yavaş evimizi oluşturmaya başladık.  

İki Büro’muz vardı: Birisi hemen Galata Kulesi’nin yakının-
da, tabelasında “Mali Danışmanlık” yazan bir ad altında çalışan 
gazetemizin asli binası; ikincisi, Levent’te yedek olarak elimiz-
de tuttuğumuz, arşiv odası olarak da kullandığımız ikinci 
büromuz. Her iki büronun sorumlusu ben idim. Ama büronun 
aklı, becerisi, güvenilirliği, yeteneği İbo’nun ve sıkça merkez-
den katılan Doğan Tarkan’ın emeğiyle sürüyordu. Galata 
Kulesi civarındaki büromuza, büro çalışanlarımız dışında, 
zaman zaman Mahir Sayın gibi arkadaşlardan da bir iki yolda-
şımız ziyaret amaçlı olarak zaman zaman büroya gelir ve kısa 
süreli olarak çalışmalara katılırdı.  

Eşim Armağan kadın çalışmalarına yöneltildi. Büro’nun ye-
rini elbette o dahil, yoldaşlarımızdan hiç kimse bilmemekteydi. 
Ve sanki büyük bir şans eseri olarak, büroda çalışan iki kadın 
ve bir erkek yoldaş, yani Burcu Karataş, Zerrin Sayın ve 
İbrahim Karataş da aynı büroda idiler.  

Ve daha önemlisi, büromuzun meleği; yüzümüzdeki gizle-
meye çalıştığımız korkuları kökünden silip, bir an evvel onu 
görebilmek için sanki büroya dakika geçirmeden doluşan bu 
grubun “sevgilisi”, annesinin kanguru cebinde taşıdığı Zeynep 
Sayın.  

Hepimizin aşkla sevdiği, güneş ışıltılı o güzel çocuk.  

  

Gazete yazılarını, 3-4 karakterli başlığa sahip yazı makina-
sıyla Burcu’nun maharetiyle yazardık. Çok da zengin sayıla-
mayacak çapta Hurufat’a sahiptik. Yazı başlıklarını bazen İbo 
kurşun harflerle dizerek, bazen Letraset kullanarak hazırlardık. 
Sonra gazete boyu hazırlanan kartonlara gazete taslağı gibi 
hazırlar, sonra matbaaya yetiştirmek için çok ciddi bir maratona 
çıkardık. Dergi farklı hazırlanıyordu.  
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İkinci ya da üçüncü işgünümdü illegal büromuzda. Burcu ve 
İbo her zamanki gibi ilk gelenlerdi. Benden sonra, sohbetlerine 
doyamadığım Doğan (Tarkan) geldi. Günlük sohbet başladı. 
Bir konuda Doğan ve İbrahim birbirinden farklı düşündüklerini 
söylemeye başladılar. Ve ikisi birden birbirini düelloya davet 
ettiler. Ne olduğunu anlamadım ama Burcu’nun işin ciddiyetinin 
farkında bile olmadığını, gülümsemesini kaybetmediğini 
görünce daha çok şaşırdım. Doğan ve İbo aynı anda sandalye-
lerinden kalkıp çizimlerde kullandığımız tahtadan yapılmış 
büyük cetvelleri kaparak büyük bir tiyatro sahnesini yaşatmaya 
başladılar.  

Şaşırmıştım. Kocaman iki adam birbirleriyle tahta cetvelleri 
kullanarak çocuklar gibi kılıç düellosu yapıyorlardı. Burcu ise 
ikisine de tehdit savurup duruyordu: “Cetveller kırılırsa ödeti-
rim, bilmiş olun!”  

Fazla değil, birkaç gün sonra, düello alışkanlığını ben de 
kapmıştım. Zaman zaman Doğan’ı yenebiliyordum ama 
İbrahim’i hiç yenemedim.  

“Çocuklar gibi şendik!” sözünün anlamı buydu galiba.  

 

Genellikle bir görevde malî sorumluluğu üstlenmeyi hiç 
sevmezdim. Çünkü bu görevde tam bir “baş belası” oluyordum. 
“Örgüt parası” anlayışını belki de fazla abartıyordum.  

Temmuz idi sanırım. İstanbul kavruluyor. Öğlen yemeği si-
pariş etmem gerekiyor, bir öneri ile sordum yoldaşlarıma: 
“Bugün, karpuz-peynir yiyelim mi? Çok güzel karpuz gördüm! 
Tam da mevsimi, çok da ucuz!” Tamam. Oybirliği ile kabul.  

Ağustos başlarındaydı, Doğan hepimizi toplantıya çağırdı. 
Toplandık. İbo ve diğer yoldaşlar benden şikâyetçi idiler. 
Yaklaşık bir aydır hep karpuz-ekmek-peynir yemekten bıkmış-
lardı. Toplantı ciddi bir mahkemeye dönüştü. Savunmamı 
Doğan yapmak istedi. “Ama Metin örgüt parasını koruduğu için 
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bunu yapıyor. Takdir etmek gerekir!” Ve kıyamet koptu, İbo, 
“ama bu gidişle gazete elemanlarımız açlıktan tek tek ölecek-
ler; bu yargıda şike var!” diye feryat ederek düello için cetvelini 
(kılıcını) aramaya başladı.  

Böylesi bir mücadele ile (!) yemek sistemimizi değiştirdiler. 
Haftada iki kez etli yemek yiyebiliyordular artık.  

 

Zerrin önden askılı penguen torbasında Zeynep’le birlikte 
Büro’ya geldiğinde, hepimiz konuştuğumuz dili değiştirip, 
“çocukça” denilen dile geçiyorduk Zeynep ile diyalog kurabil-
mek için. Ve büyük olasılıkla Zeynep’in hepimize ilişkin olarak 
ulaştığı yargı o ilişkilerimizin ürünü olarak şöyle belirlenmiştir: 
“Bunlar mı devrimci dedikleri kişiler? Çok tuhaf! Ne saçma bir 
dil kullanıyorlar? Ne’ce konuşuyorlar acaba? Oysa düzgün 
konuşabilselerdi kendilerini anlayabilmem mümkün olurdu. İyi 
insanlara da benziyorlar, ama dilleri bir tuhaf ! “  

Ve Zerrin, olağanüstü bir çabayla Zeynep ile ilişkisini hiçbir 
koşulda kesmeden, ama o an üstlenmiş olduğu kendi görevini 
de eksiksiz tamamlayarak” sürdürüyordu çalışmasını. (12 Eylül 
sonrası Zerrin ve Zeynep’le Almanya’da buluştuk. Ve Zey-
nep’in annesine söylediği söz, ilginçtir ama beni öylesine 
şaşırtmış ve düşündürmüştü ki, yıllardır o günün heyecanıyla 
yeri geldikçe o sözü tekrar ederim:  

“ Sen benim yolumu aydınlatan ışığımsın!”   

“Kara deryalarda bir fenersin, senin ışığında yürüyoruz” diye 
kendi mücadelemiz içerisinden üretilmemiş çeviri marşlar mı 
yoksa dökülen onca emeğe hakkıyla değer vermeyişimiz mi 
“…bu karanlık yolun sonunda / Doğacak güneşi…” görmemizi 
engelledi…  Göremedik elbette, yarım kaldı.  

Çünkü yanımızdaydı bütün güneşler ve belki de erken baş-
layan iktidar çatışmaları, sınıflı toplumun iktidar mücadelelerini 
çoktan sokmuştu saflarımıza!  
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İbrahim, yaşamımda tanıdığım en mütevazı, anında iş üre-
tebilen, zor durumlarımızda hiç paniğe düşmeden çözümlere 
yoğunlaşan, şakacı, zeki, dostluğunu hep arayacağım güvenilir 
bir kişilikti.  

O çalışma grubunun bütün üyeleri çok muhteşemdi ve ya-
şamıma olağanüstü etkileri oldu. Dizgi (yazı) makinamızın 
başında saatlerce yorulmadan çalışan Burcu, emek gücümü-
zün en önemli bileşenlerinden biriydi. Politik görüşleriyle aynı 
saflara düşmesek de, insanlığına kayıtsız şartsız güvenebildi-
ğim Doğan Tarkan, sorgulama yeteneği ile beni sıkça şaşırtan 
bir yeteneğe sahipti.  

Ve bugün hangi nedenlerle olursa olsun bu isimlerle bera-
ber olamamak, ellerini tutup, gözlerine bakarak, çocuksu bir 
sevinçle heyecanlanarak, Kurtuluş Gazetesi’ni matbaaya 
uğurlarken duyduğumuz mutluluğu onlarla paylaşamamak…  

Çok dostumuzu kaybettik, çoookk!   

Kaybetmek sözcüğünü bedensel yanıyla anlamayın dostla-
rım.  

Hayır “faili meçhul” yazmayın “unutup gömdükleriniz” için 
anılarınızda!  

Çok dostumuzu kaybettik yoldaşlarım, çoookk!  
İnsan, unutulunca ölürmüş demek ki, yani dost elini tutama-

yıp yüreğini dondurarak… ,  
Hayır, “faili meçhul” yazmayın, “unutup gömdüklerimiz” için, 

içi sızlar gidenlerin o zaman!   
Çok dostumuzu kaybettik, çoookk!   
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GÜLNUR AKSOP ARKADAŞIMIZIN MEKTUBU   

02.11.2021  

 

Selam, 

 

maalesef İbo'yu 28 Eylül 2008'de akciğer kanserinden kay-
bettik. Aynı yılın Haziran ayında teşhis kondu, tüm çabalarımı-
za rağmen Eylül sonuna kadar ancak yaşayabildi. Tümörünün 
yeri aorta çok yakın olduğu için ameliyat edilemedi.  Küçültüp 
ameliyat edilebilecek duruma gelmesi için uğraştı doktorlar 
ama olmadı.  

Bizim yolumuz İstanbul'da, 1996'da  ÖDP zamanında Barış 
için bir milyon imza kampanyasında buluştu. O zamandan 
sonra hem politikada hem de iş hayatında  son anına kadar 
birlikte olduk. 80 sonrası Milliyet gazetesi Hey Dergisi, İletişim 
Yayınları’nda çalışmış, benim bildiğim. Sonra bir süre Mustafa 
Öztürk (Topal)  ile  Studio Mac adlı bir ajans kurdular, sonra 
ayrıldılar. Studio Mac epey zaman sürdü ve biz birlikte çalıştık. 
Meşhur 2001 kriziyle kapandı. Yeniden Dün-
ya gazetesine geçti. Ölene kadar da oradaydı.  

Eşi Burcu'dan ayrılmış. Aslında ayrılmak zorunda kalmış. 80 
sonrası kaçmak, evde birilerini saklamak vs gibi şeyler yüzün-
den aslında var olduğu bilinmeyen şizofreni hastalığı tetiklen-
miş ve çok ağırlaşmış. Oğlu Doğan annesini hiç göremeden 
büyüdü. İbo, Burcu'nun ailesi ile zaman zaman haberleşiyordu 
sadece. Doğan'ı buluşturmak istiyordu. Ama Burcu Doğan'ı 
hatırlamadığı için Burcu'nun ailesi onaylamadı, Doğan'ı daha 
fazla olumsuz etkilememek için. 2008'de yaşıyordu. Ama hala 
yaşıyor mu bilmiyorum. Doğan da babası gibi grafiker ve 
İstanbul'da yaşıyor. Adını da can dostu Doğan Tarkan'dan 
almış. 
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İbo çok iyi ve çok yaratıcı  bir grafiker ve çok pratik bir in-
sandı. En basit malzemelerle harikalar yaratırdı. Bütün politik 
malzemelerimizi de o üretirdi.  Üstelik tüm siyasetlere, partile-
re, derneklere de üretirdi O. 

İbo'nun hayatı dayanışma üzerine kuruluydu. Hastalığı sıra-
sında dostları da onun için dayanışma ağı kurdular. Hatta 
SODİD İbo dayanışması ile başladı. Gerek hastanede yatar-
ken, gerekse kemoterapi sırasında hiç yalnız bırakılmadı. 
Cenazesi ise yaşamının her kesiminden her siyasetten yüzler-
ce insanın katılımıyla gerçekleşti. 

İbo'yu tanıyıp ta onu yürekten sevmeyen kimse muhtemelen 
yoktur. Onu çok özlüyorum/z.  

Aşağıdaki linkte, Adnan Genç'in İbo'nun ardından Birgün'e 
yazdığı yazı. Adnan'ı da çok yeni kaybettik.  

 

Gülnur Aksop 
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BİR GÜZEL İNSAN DAHA...  

BİR İBO DAHA…  

Adnan GENÇ - BİRGÜN Gazetesi. 30.09.2008  

 

Sabah mahmurluğunu atmadan bilgisayara gömülüyoruz 
ya; bu sabah da öyle oldu. Hayatta neler olmuş, neyi kafayı 
takalım derken tatsız haberleri de aldığımız internet bu kez 
hayli acı bir haberi ulaştırdı. İbrahim Karakaş yakalandığı ağır 
hastalıktan kurtulamamış… 

Kulaktan kulağa gelen acı haberler, bilişim teknolojisinin 
ilerlemesiyle galiba hem daha çabuk ulaşıyor hem de bir haberi 
iletirken sesimizin tınısındaki duyguyu yok ediyor. Bir bilgi notu; 
tıklıyorsunuz ve çok sevgili bir yoldaşınızın ölümünü öğreniyor-
sunuz. Düzgün cümlelerle yazılmış, kısa ve bilgi veren bir not. 
Bu kadar… 

Yitirdiğimiz yoldaşımız Avcılar’da yaşayan ama hepimizin 
Beyoğlu’ndan tanıdığımız büyük ressam ve grafiker arkadaşı-
mız İbrahim Karakaş… Doğrusu iki günde iki İbo haberi almak 
yeterince travmatik. Okurlar anımsayacaktır; önceki gün de 
sevgili İbrahim Akar’ı sonsuzluğa uğurlamıştık Turgutlu’dan… 

İzninizle sevgili İbo’yu kısaca anlatalım. Eminim onun fırça-
sından çıkan dersleri kavrayanlar ya da tatlı-sert muhalif 
söylemindeki fırçadan nasibini alanlar da yazacaktır.  

İbo, Beyoğlu’nda partili bir hayatımız olduğu sırada; hatta bu 
siyasi hayatın çok güçlü etkilerinin olduğu 10 yıldan önceki 
günlerde aramıza katıldı. Marifeti hayatıydı, hayatı da bu 
marifet üzerinden şekillenirdi. Çevresini de aynı marifet üzerin-
den etkilemeye, biçimlemeye başlamıştı. Sokak çocuklarıyla 
iletişim kurabilmek için atölye mi kurulması lazım, gelsin İbo. 
Hemen fırçalar, boyalar, yapıştırıcılar, renk renk kağıtlar…  
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İbo, başka bir dünyanın keyifli muştusuydu sokak çocukları 
için… Travestiler için satabilecekleri ürünleri (ve belki de moral 
etkili bir rehabilitasyon için) yine bir atölye çalışması. Tarlaba-
şı’nın arka sokaklarında bina tutulması; İbo tarafından düzen-
lenmesi, döşenmesi ve ürüncüklerin üretimi. Bürümcükler mi 
desek, yoksa… İbo, güzellik yaymaya, güzelleştirmeye devam 
ediyor…  

Yıllar önce ve/veya hemen yakınımızdaki sert politik müca-
delede yitirdiğimiz yoldaşlarımızın anısı için de atölyeler 
düzenlemişti. Onlarca genç; önce vefa, sonra boya ve sanat 
eseri ile karşılaşmıştı.  

İbo kendinde olanı hemen vermeye alışkın bir yapıda oldu-
ğu için, gece-gündüz demeden çalışır, üretir ve paylaşırdı. 
Paylaşmayı öğretirdi. Her an koca gövdesinden de kocaman 
olan yüreği kıpırdaşır ve bir yerinden, bir cebinden bir şeyler 
çıkarır ve size gösterirdi. Beğendiniz mi, sizin olurdu… ‘Repli-
ka’ denilen yöntemin, ‘tıpatıp’ın minnoş uyarlamalarını yapar ve 
cüz’i fiyatlara verirdi. Aklımız çıkardı niye böyle yapardı, diye… 
Hem sanat eseriyle tanışmamızı sağlardı hem de geliri olduğu 
gibi bağışlamayı gösterirdi.  

Çok başarılı bir grafiker (Dünya gazetesinde çalışan grafik 
ustası bir ağabey) olduğu için, ürettiklerinin çeşitliliği ve zengin-
liğini her gün, her aşamada görürdünüz. Sizi tanık, hatta 
‘katılımcı tanık’ kılardı hayata… Bunu sadece vermesini bilen 
ve bundan bir saniye bile yüksünmeyen insanlar yapabilirdi. 

Sevgili İbo, şu an Albinoni’nin ‘Adagio’sunu dinliyorum senin 
için. Açık Radyo seni yolculuyor sanki… Gözlerinden öperim. 
Ne çok oldunuz oralarda İbocum… Gözlerinden öperim…   

 

Adnan GENÇ    
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ADNAN GENÇ’İ DE İBO’YA UĞURLADIK  

 

Gazeteci, yazar, eski İstanbul Tabip Odası basın danışmanı 

Adnan Genç, Covid-19 nedeniyle 18 Mayıs 2021 tarihinde 

hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası tarafından yayımlanan 

başsağlığı mesajında, “İstanbul Tabip Odası (İTO) eski basın 

danışmanı ve İTO Hekim Forumu dergisinin koordinatörü, 

gazeteci Adnan Genç’i COVID-19 sebebiyle kaybetmenin 

büyük üzüntüsü-

nü yaşıyoruz. 

1955 doğumlu 

Adnan Genç 

uzun yıllardır 

çeşitli haber site-

lerine ve gazete-

lere yazıyordu 

ve Hemşin Der-

gisi GOR’un 

kurucuları ara-

sındaydı. Doğa ve insan hakları savunucusu olan Adnan 

Genç’in 'Çalışkan Kadınlar Ülkesi Hemşin', 'Solcunun Biri Bir 

Gün' isimli kitapları vardı. Sevgili arkadaşımızı geride bıraktığı 

güzel anılarıyla, sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız” ifadesi 

kullanıldı.  

İstanbul doğumlu olan Genç, dizgicilikten, yayın yönetmen-

liğine, serbest muhabirlikten gazete kurmaya değin pek çok 

görevlerde bulunmuştu. Genç Milliyet, Günaydın, Akşam, 

Özgür Gündem, Evrensel ve BirGün gazetelerinde görev 

almıştı.  
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Sayın Heyet, 

Savunmamı yaklaşık bir sene önce hazırladım. Gerek yargı-
lanma biçimimiz, gerekse dış dünyayla oldukça sınırlı ilişkileri-
miz, yargılanmanın ne zaman sonuçlanacağı yolunda kesin 
olmasa da yaklaşık tahminler yapma olanağı bile bulamama-
mıza neden oluyordu. Bu gelişmeler ışığında ve yargılanmamı-
zın hızı da düşünülürse, bu tutum pek tuhaf karşılanmamalıdır. 
Her an savunma ile karşılaşabileceğimiz kaygısıyla ve davanın 
gelişimine ilişkin sınırlı bilgiler ışığında savunmamı hazırlamış-
tım. Oysa hazırlıktan bu yana ancak bir sene geçtikten sonra 
savunma safhasına gelmiş bulunuyoruz.  

Savunmamın hukuki kaygıları yeterince göz önüne aldığı 
söylenemez, muhteva daha çok siyasi plandadır. Gerek 
dönem, gerekse iddialar esas olarak dünya görüşüme yönelik-
tir. Bu anlamda da sorun hukukun ötesindedir ve politik temel-
lere sahiptir.  

Bugünün “hukuku”nu yine bugünün ekonomisinden, sosyal 
yaşamdan ve politik ortamdan bağımsız olarak düşünebilmek 
mümkün değildir. Her şey bir yana, sadece, aynı fiillere dün 
başka ve bugün başka ceza yasası maddelerinin uygulanması 
bile, tek başına, bu gerçeğin somut ifadesidir. Tam da bu 
noktada görüşlerimizin objektif olarak ortaya konulması gereği, 
kendini yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza dikmektedir.  

Şüphe yok ki yargılanmamız tersine çevrildiğinde, dönemin 
bir yargılanması biçimine dönüşecektir. Çünkü yargılanmamın 
temel nedeni dünya görüşümdür ve yine şüphe yok ki görüşle-
rim, aynı zamanda üyesi olduğum Kurtuluş’un siyasi tezlerine 
dayalıdır. Bu anlamda bana yönelik olup, karşı çıktığım, 
görüşlerin eleştirisini de içermektedir. Bunu yaparken bilinen 
görüşleri tekrarlamak yerine bu görüşler ışığında yargılanma-
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mı, 12 Eylül olayını, 12 Eylül sonrası gelişmeleri ve ortaya 
çıkan sonuçları, ortaya koymaya çalıştım. Bunun yanında 
dünya görüşüm ışığında gerçek sorunların neler olduğu ve 
nedenlerini irdelemeye çalışırken aynı zamanda kendimin 
savunusunu da yapmış oldum.  

Yukarda özetlediğim savunmamın sadece son kısmını yeni 
hazırladım. Bunun dışında bir sene önce hazırladığım savun-
mamı değiştirme gereği duymadım. Bu bir sene, bugüne kadar 
olduğu gibi, siyasi iktidarın sınanması ve hayata geçirilen 
politikanın irdelenmesi için de bir kez daha vesile oldu. Bu 
anlamda bizim söylediklerimizin de sınanması olanağı ortaya 
çıktı. Bir sene önce neler söylemişiz neler olmuş, bunu da 
açıklıkla görebilme olanağına sahibiz.   

Artık dönemin örtüleri yavaş yavaş ortadan kaldırılmaktadır. 
Yani bir yanıyla önümüzdeki günler, dönemin siyasi planda 
yargılanmasını da içerecektir. Savunmam ise çok daha sınırlı 
verilerle, temel faktörlerden hareket eden, bir değerlendirme 
olarak da düşünülmelidir.  

NİÇİN YARGILANIYORUM?   

Aslında objektif koşullar ve mevcut veriler ışığında böyle bir 
soru anlamsız görülebilir. Fakat gerek koşullar gerekse veriler 
ve bunların irdelenmesinde de yargılanmamızın nedenleri 
yatmaktadır. Bu nedenleri ve niçinleri aydınlatmadan, salt, “katı 
hukuk kuralları” açısından durumu ele almak, yalnız yargılan-
mayı değil, birçok sorunun kavranmasını zorlaştıracaktır. 
Çünkü tek başına, yargılandığım dava değil, genel olarak bu 
dönem zarfında ortaya çıkan gelişmeler, eğer bir bütün olarak 
görülemez ve ele alınamazsa öncede belirttiğim gibi, olayın 
kavranamaması bir yana, görünüm belirgin bir anlamsızlığa 
veya görünümün istenen biçimde kavranmasına yol açacaktır. 
Bu noktada, amaç; görünenin ardındaki gerçek nedenleri 
yakalamaya yönelik olursa ancak, olay daha bir aydınlık, daha 
bir kavranabilir duruma gelecektir. Böyle bir yaklaşıma gerek 
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olup olmadığını ise, bu yaklaşımın gerçekleri yansıtabildiği 
ölçülerde ve kendi içinde anlamını bulacaktır. 

Yapmaya çalıştığım kısa irdeleme aynı zamanda bir yönte-
min, olaylara bir yaklaşım biçiminin ifadesidir. Hiç kaygı duy-
madan söylenebilir ki böyle bir yönteme sahip olmadan olayları 
birbirine bağlayabilmek ve açıklayabilmek mümkün olmadığı 
gibi, burada da bunun dışında bir amaç güdülmemektedir.  

Özel genele bağlanırken yukarıdaki soruya bir ikincisini (ve-
ya üçüncüsünü de eklemek gerekir; nasıl yargılandım? (veya 
yargılanır gibi oldum). Burada da amaç bir takım “anlamsız” 
sorularla kafa karıştırmak değil.  Amaç; hem yargılamanın iç 
tutarlılıktan yoksunluğunu ve hem de yukarıdaki yaklaşımın 
kaçınılmazlığını olayın bir de bu yönüyle açıklanma çabasıdır. 

Şu an da silahlı çete üyesi olarak yargılanmaktayım. 5 Ekim 
1983’de, İstanbul Aksaray’da bir caddede yürürken yakalan-
dım. Malum (askı, elektrik, falaka gibi) uygulamalardan sonra 
savcının karşısına çıkarıldım. Burada ilginç olan nokta, emniyet 
ifademi aynen kabul etmem değil, savcının, “ama bak mahke-
mede bu iddialar delilleriyle karşına çıkacak” demesiydi. (Halen 
karşıma çıkacak delilleri bekliyorum.) Eğer yanılmıyorsam 
somut denen deliller, kısaca yukarıda değindiğim yöntemlerle 
alınan ve mahkemede reddedilen kendi içinde çelişen veya 
birbirleriyle çelişen ifadeler olsa gerek. Şu anda, bunun ötesin-
de bir şeyler diyebilmek için, her yargılananın bilmesinde hiç 
bir mahzur olmayacak bilgilere sahip olmam gerekir ki onlara 
sahip değilim. Daha sonra ismini gazetelerden öğrendiğim 
Metris Askeri Cezaevine getirildim. Burada da küçük bir 
ayrıntıyı belirtmek gerek ki, ilerde bir takım sonuçlara ulaşırken 
durum biraz daha açıklığa kavuşabilsin. Selimiye de gözaltın-
dayken tıpkı polisteki gibi beni hep tek başına tutmaya özen 
gösterildi. Bu durumun nedenini tutukevi sorumlularından birine 
sorduğumda ise aldığım cevap ilginçti; “sen suçunu bilirsin”. 
Her şeye karşın, bu cevabın bile bir olumluluk olduğunu burada 
ifade etmek gerekir. Çünkü daha sonra, Metris’te sorulara 
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cevap verilme tenezzülünde bulunulmadığına şahit olacaktım. 
Mahkemelerde sık sık dile getirildiği için, Metris Cezaevi 
yaşantısına nasıl başlandığı üzerinde, burada durmak gereği 
duymuyorum. Sadece bir ayrıntıyı aktarmadan geçmek eksik 
olacaktır, o da benim gibi Selimiye’den gelen tutuklulara, bir 
astsubayın cezaevini tanıtması ve bize tercihimizi sorması 
olayıydı. Cezaevinde üç bölüm ve üç cins tutuklu varmış. 
Bunlar sırasıyla “devletin yanında olanlar”, “bağımsızlar” ve 
“siyasi tutuklular”mış. Ve “biz hangi bölüme geçmek istermişiz”. 
Durumu pek kavrayamamakla birlikte siyasi bir nedenle tutuklu 
olduğun bilinciyle “siyasileri” tercih ettim. Ve bir koğuşa atıldık. 
Bu işlemin üzerinde durma gereği yok ama anlaşılabilmesi için 
bir olayı anlatmak gerek. Koğuşta battaniye yoktu. (Geceleri de 
hatırı sayılır soğuklardan oluyordu) Sayımda sorumluya bu 
durum belirtildiğinde ilginç bir cevap verdi: “siz bulursunuz”. 
Kısa bir süre sonra koğuştan tuhaf bir şekilde alındım ve Metris 
Cezaevi’nin daha sonra şöhretini öğreneceğim tecritine atıldım. 
Bu olayın da bugüne kadar nedenini kavrayabilmiş değilim 
ama koğuştan alınma biçimi belki bir ipucu olabilir. Bir gün 
koğuşumun bulunduğu katın sorumlusu üsteğmen yanında 
askerlerle koğuşa daldı ve koğuşun en yaşlısını sordu. Ortaya 
çıktığımda ise hiç bir şey anlayamadan kendimi tecritte bul-
dum. Daha sonra öğreneceğim gibi bu yöntem Metris’in ince 
uygulamalarındanmış. Sorgumda tecriti biraz anlatmıştım. İsmi 
üzerinde gerçekten dünyadan tecrit edilmeye çalışılan insanla-
ra (sayısı son olarak 33’e ulaşan) yani tutuklulara reva görülen 
uygulamalar, aslında doğruyu ifade etmek gerekirse resmi 
adıyla operasyonları anlatabilmek oldukça güç. Bunlar tek tek 
anlatılırsa eğer, belki de yazılanlar savunma sınırlarını aşarak 
tutukluların, tutuklulara baskı ve zulüm yapanların ruh hallerini 
analiz etmeyi de gerekli kılan, bir roman ortaya çıkar. Ama 
hemen her gün şu veya bu vesileyle (ilkellik hep bir vesile 
yaratmayı gerekli kılıyor) ortaya çıkan operasyonların en 
etkililerini şöyle bir belirtmek durumu kavratıcı olacaktır. Bunlar 
yine mahkemelerde ayrıntılarıyla dile getirildiği için isimlerini 
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saymakla yetiniyorum. Hiç bir neden olmadan ortaya çıkan 
koğuş arama operasyonları, saç operasyonları, kıç falakası 
operasyonları vs. Gerçekten saymaya başlayınca, insan ne 
kadar tuhaflıklarla karşılaştığına kızmak, öfkelenmek bir yana, 
bir insan olarak, ancak şaşırıyor. Şüphesiz bütün bu operas-
yonların ayrılmaz parçası dayağı ayrıca ifade etmek gereği 
yok. Ve bu dayak temelindeki uygulamalar yanında daha hafif 
varsayılan hoparlörden alabildiğine yüksek sesle yayınlanan 
marşlar ve meyhane müziği, yetersiz ekmek ve yiyecek, 9 
yatakta (yerdedirler) 33 kişinin nöbetleşe yatması, sınırlı tabak 
ve kaşık, tükenmez kalem ve kantin alışverişinin yasak olması, 
hiçbir yazılı nesnenin (iddianame dışında) gazete ve benzeri 
şeylerin verilmemesi vb. olaylar akla getirilirse eğer, yukardaki 
soru daha bir anlam kazanır. 

Dünya ile ilişkilerimizin nasıl kesildiğine güzel bir örnek; ben 
tecritteyken Hürriyet Gazetesi’nde çıkan fakat ancak çok 
sonraları öğrenebildiğim bir haberdir. Aynı haber, tecritte 
bulunduğum sırada Yunanistan Lavrion kampında olduğumu 
bildirmektedir. Hürriyet Gazetesi’ne böyle yalan ve sansasyo-
nel “haberleri” kimlerin “sızdırdığı”nı her halde ayrıca açıklama 

gereği yoktur ve aynı zamanda, amacı da.
2
 

Anlattıklarım, sık sık dile getirilen ve en yetkili kişilerce inkâr 
edilen işkence olayını ispatlama kaygısı olarak anlaşılmasın. 
Çünkü bunu ayrıca mahkemenize uzun boylu anlatıp ispatlama 
gereği yoktur. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki ilk mahkemenize 
çıktığım gün sulu kar yağıyordu ve tutuklular, tek tip elbise 
bahane edilerek don-gömlek saatlerce havalandırmada tutul-
duktan sonra mahkeme karşısına çıkarılmışlardı. Bu durum 
mahkemede dile getirilmiş, mahkemeniz de olayı Sıkıyönetim 
Komutanlığı’na bildirmişti: yani görevini yapmıştı. Daha sonra 
cezaevindeki uygulamalarda en ufak bir değişiklik olmamış, kat 
subayı önderliğinde operasyonlar devam etmişti. Yani onlar da 
görevlerini yapmaya devam etmişlerdi. Tam bu noktada, bu 
kadar zulmün nedenlerini aramaya başlamak gerekir. Poliste 
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işkencenin bir mantığı vardır, başkalarına bu ifade edildiğinde 
inanmamazlık edilemez. Yargıtay bile aldığı bir kararla işken-
ceyi kapalı da olsa kabul etmektedir: polisteki ifade başka 
maddi delillerle desteklenmiyorsa eğer, onu esas almak 
muteber değildir. Sorgumla bağlantılı olarak kısa ve ilerde 
açılmaya muhtaç bir değerlendirme yapmak istiyorum. Dayak 
ne kadar insanlık dışı olursa olsun toplumumuzda kabullenilir 
bir olaydır. Söz gelimi; “eti senin, kemiği benim” deyişi çok 
meşhurdur ve eğitimle ilgili olarak söylenmektedir. Yani dayak 
eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Şimdi 
esas konuya işaret edelim, “poliste işkence doğruyu bulmanın 
bir aracı olarak uygulanmaktadır’ da cezaevinde sürdürülen 
baskı ve zulmün nedeni nedir? Eğer bu sistemli ve sürekli 
olmasa üç-beş kendini bilmezin, sadistin işi der geçilebilirdi. 
Oysa yapılanlar bir program ve sistem dahilinde yapılıyor. 
Program hedefi ise karmaşık değil, belirgin. Cezaevi müdürü-
nün ifadesiyle: “şu kadar sayıda tutuklu, şu kadar sürede 
bağımsızlaştırılacaktır.” Gerçi tam bu söylenenler olmadıysa 
bile esas hatlarıyla değişik yöntemlerle bu hedefe varılmak 
durumu ortaya çıkmıştır. Yine cezaevi yönetiminin hakkını 
yememek gerekir, çünkü hedefe ulaşabilmek için salt görünür 
baskı ve zora başvurmak yanında özendirici yollara da başvu-
rulmaktadır. Nasıl mı? Önceden geri alınan ziyaret, avukatla 
görüşebilme, havalandırma (cezaevine geldiğimden beri 
operasyonlar ve mahkemeye çıkarılmalar sayılmazsa, açık 
havaya çıkarılmadım. En son sorgum sırasındaki yasal olma-
yan ve aylarca süren “hücre” cezası, hem de 33 kişiyle devam 
ediyordu.) televizyon, bazı süreli yayınlar, yemek masaları 
(yine cezaevine geldiğimden beri yemekleri yerde yiyorum) vb. 
gibi haklar vaad edilerek. Bütün bu yapılanların tek bir amacı 
vardır; bizleri o “zararlı” düşüncelerden “arındırmak”, devletin 
yüceliği karşısında elpençe divan duran kişiliksiz bireyler haline 
getirmek. Abartıyor muyum? Hayır. Bunların prototipleri, 
cezaevinde (Metris) “devletin yanında olan” tutuklulardır. Öyle 
özgür ve rahattırlar ki bu “devlet yardımcıları”, bizlere anlatılan 
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uygulamalar devam ederken onlar her türden hakka sahiptirler. 
O kadar ki, özellikle tecritte ekmek kırıntısı aradığımız düşünü-
lürse, onların uyuşturucu hap kullanıp kafayı bulduktan sonra 
bizlere (yani “devlet düşmanlarına”) en galiz küfürlerle kenar 
mahalle kabadayısı gibi saldırmaları, nasıl bir “kurtuluş” ve 
özgürlük içinde olduklarını gösterir. Kabaca hedef, bizlerin de, 
böyle “örnek” insanlar haline gelmemiz. Ve mahkemelere çıkıp 
kuzu gibi, ne kadar yanlış yolda olduğumuzu anlatıp devlete 
övgü düzmemiz istenmektedir. Engellenmek istenen özgürce 
düşünmemiz, daha doğrusu düşünmememizdir. Hatırlanacak-
tır, sorgumda belirtmiştim, sorgumu derli toplu verebilmek için 
hazırladığım birkaç satırlık not bile bir arama (daha doğrusu 
talan) operasyonunda alınmıştır. Bu ortamda, yargıç kabul 
etmediğim iddialar için ama bunları emniyette kabul etmişsin 
dedi. Mevcut koşullar içinde şaşırdım ve söylenenleri reddet-
tim, çünkü işkenceye karşın kabul etmediğim iddialar için, 
kabul etmişsin deniyordu. Ve emniyette kendi el yazımla 
ifadem olduğunu söyledim.  Vekilim bahsedilen iddiaların polis 
fezlekesinin ürünü olduğunu söyleyerek olayı açıklığa kavuş-
turdu. İddia makamı da emniyetten el yazım ürünü olan ifade-
min istenmesini talep etti. Ne kadar komik! Oysa yine iddiana-
mede yargıcın kabul ettiğimi söylediği ifadeleri “emniyette inkar 
ettiğim” yazılıydı. Hem de iddianameyi hazırlayan da emniyet-
ten ifade isteyen savcı da aynı kişidir. Gerçeği ortaya çıkarmak 
için emniyetten ifade istenirken, savcı kendi hazırladığı iddia-
nameyi unutmuştu. Oysa ben bir şeylere karşı çıkarken sadece 
iddianamenin bu kısmını tekrarlamış oluyordum. Bahsettiğim 
olayla ilgili olarak iddianame şöyle demektedir: “Emniyet 1. 
Şube Müdürlüğünde ve askeri savcılığımızdaki ifadelerinde 
inkar etmesine rağmen…” Acaba bu durumu nasıl değerlen-
dirmek gerekir. Yargılanmamızın yeterli bir titizlikle sürdürüldü-
ğü söylenebilir mi?  

Bilindiği gibi, tutuklular çeşitli hukuki güvencelere sahiptirler, 
her şey bir yana ama (dayak, baskı, çeşitli kısıtlamalar) hiç 
olmazsa kendimizi savunabilme hakkının, iddialara özgürce 
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cevap verebilme hakkımızın bize sağlanması gerekmez mi? 
Hele sıkıyönetim mahkemelerinin alabildiğine kısıtlı yargılama 
usulü yanında, hiç olmazsa kendimizi savunma hakkının 
bizlere verilmemesi neyle açıklanabilir? Yazarken sıkıldığım ve 
rahatsız olduğum için cezaevlerinde yüzyüze geldiğim davra-
nışları oldukça kısa kestim ve işte bu çerçevede anlaşılmalı 
nasıl yargılandım ve yargılanır gibi oldum tümceleri. Ve yine 
bütün bu oluşumu “olağanüstü dönemin” bir politikası olarak 
değerlendirmekte bir beis yok. Bu politikada gerçek muhteva-
sına, niçin yargılanıyorum sorusuna getirilmeye çalışılacak 
cevapla kavuşacaktır. 

Niçin yargılanıyorum’un cevaplandırılmaya çalışılması, iki 
alanda ele alınmalıdır. İlki tutuklu, ikincisi ise 12 Eylül’ün 
egemenleridir. Ne var ki, böyle bir ayırıma karşın, bu dönemi 
şekillendirenler, kamuoyunu oluşturanlar aynı sınıf, kurumlar 
veya onların sözcüleridir. Bu nedenle sorun ele alınırken, aynı 
zamanda, egemenlerin neyi istediklerini de kaçınılmaz olarak 
ortaya sermek bir zorunluluktur. Yine bu çerçeve içinde, 12 
Eylül’ün görünür gerekçeleri ötesinde gerçek nedenleri ortaya 
çıkarmak, birçok sorunun toz duman arasında kaybolması ve 
panoramanın muğlaklaşmasını engelleyecektir. Oysa bu 
evrede sorun bu değildir. Yukarıdaki nedenlerle bağlantısı 
olmakla birlikte bu değildir. 

İddianame üyesi olduğum örgütü şöyle anlatmaktadır: “Bü-
tün aşırı solcu komünist terör örgütleri gibi, THKP-C / Kurtuluş 
adlı örgütün amacının anayasal düzeni yıkmak, yerine Mark-
sist-Leninist ilkelere dayalı bir düzen getirmek olmasına…” 
Görüldüğü gibi yaptığı nitelemeler bir yana bırakılırsa eğer, 
iddianame, eylemin temelde iktidara yönelik olduğunu ifade 
etmektedir. Yukarıda iddianameden aldığımız bölüm, numara-
lanan, 18 “anayasayı ilga (!)” eylemi, ardına yerleştirilmiştir. 
Sanki bu düzenleme, iddia makamının da suçlamaya kendini 
de inandırma çabasının ürünüdür. Her şeye karşın eylem 
anayasaya ve iktidara yönelik varsayıldığına göre suçlama ve 
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suçta politiktir. Bu nedenle olay “katı hukuk kuralları” açısından 
ele alınırsa eğer, doğru olmayacaktır. Propaganda ve benzeri 
çabalarla ne kadar zorlanırsa zorlansın, yalın gerçeği kafalar-
dan silebilmek mümkün değildir. Bu gerçek; siyasi iktidarda 
bulunanların güçleriyle orantılı bir şekilde ve egemen sınıflara 
uygun politika, hukuk, kültür vs. üretmeleridir. Yani bizim 
olayımızda da, “biraz” hukukun zorlanmasıdır. 

Ne ben teröristim, de de Kurtuluş örgütü terörist bir örgüttür. 
Kurtuluş terörizmi değil, Marksizm-Leninizm’i savunmuştur; 
yani işçi sınıfının dünya görüşünü. Ve terörizmi değil, siyasal 
çalışmayı esas almıştır. Bu iki kavramı aynı kefeye koymak, 
bilime aykırıdır. Yalnız terörizm de siyasal bir muhtevada 
olabilir ki iddianame esas alındığında bile, bu gerçek ortaya 
çıkmaktadır. Sözde amaç: terör eylemleriyle kitlelerde korku 
yaratmak ve devleti zaafa uğratarak yıkmak olarak açıklanmak-
tadır. Bildiğim kadarıyla Kurtuluş böyle saçma sapan görüşler 
savunmamıştır. Ve yine böyle bir anlayışı ifade edecek eylem-
ler yapmamıştır. Kaldı ki propaganda düzeyinde kullanılan bir 
başka sözcük de anarşizmdir. Kurtuluş’un dünya görüşü ile 
anarşizmin de uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu tür suçla-
malar siyasal olarak birilerinin kendilerini haklı çıkarma gayreti-
dir. Doğru olan keyfi yorumlara dayalı suçlamalar değil, bunla-
rın temelleriyle konulmasıdır. Sosyalistler görüşlerini gizlemez-
ler. Bu nedenle bir takımı uydurma, bir takımı ise palyatif olan 
dayanakları bir yana bırakıp gözlerimizi gerçeğe çevirmek 
zorundayız. Bu noktada Kurtuluş’un teorik görüşleridir. Eğer 
yargılanacaksam bana yönelik suçlamalar temelde böyle 
olmalıdır. Ve haklı olarak böyle suçlamalara karşı, gerekli 
savunmayı yapabilmeliyim. Ayrıca iddianamenin (geneldeki 
belirlemeye uygun bir biçimde) salt afaki nitelemelerle suçla-
malara yönelmesi bile, gerçek nedenlerin bir yana konmasını 
gerekli kılmaz. İşte bu anlayışla yargılanmalıyım, çünkü gerçek 
budur. Ve ben de kendimi bu gerçek temelinde savunmaya 
çalışacağım. Üstelik terörizm ve benzeri iddiaların inandırıcı 
olması için sağlam dayanakları olması gerekir. Oysa gösterile-
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cek böyle bir çaba kısa bir uğraşla politikleşecektir, fakat 
bugüne kadar sürdürülen politika yargılananların aşağılanıp 
küçük düşürülmeye çalışılmasıdır. Yine aynı politika baştan 
beri 12 Eylül’cülerin politikasıdır. Onlara göre bu “anarşinin” 
müsebbibi ’74 affıdır. Bu sözler adeta dillere pelesenk olmuş-
tur. Oysa gerçek bu mudur? Hemen akla MHP’li faşistler 
geliyor, acaba kaçı bu aftan yararlandı? Oysa resmi iddialar 
akla getirilirse sık sık hem aşırı sağdan, hem de aşırı soldan 
söz edildiği hatırlanır. Anlaşıldığı kadarıyla anarşi derken ve 
benzeri nitelemeler kullanılırken esas olarak kastedilen solcu-
lardır ve yaklaşım siyasidir. Bu perspektifin ipuçları kendini 
hem polisin sorgulamasında hem de iddianamede açıkça 
göstermektedir. Poliste ısrarla bir zamanlar yargılandığım ve 
seneler önce kapanmış olaylar üzerinde durulmuş (daha sonra 
da fezlekede çarpıtılarak yansıtılmıştır) ve o olayları polis 
ifadesinde anlatmam istenmiştir. Ve daha sonra sabıkalı 
olmamama karşın “sabıkalı” olarak ifadem alınmıştır; yani “12 
Mart Eylemcisi’. Aynı durum benzer bir biçimde kendini iddia-
namede de göstermiştir. Eski tekrar dile getirilmiş ve 74 affıyla 
bırakıldığım yazılmıştır. Oysa ben aftan önce cezaevinden 
çıktım. Amaç hep aynı siyasi tezlerin ispatlanması. Ayrıca 
böyle ilkel bir mantık olabilir mi? Eğer insanlar geçmişleriyle 
tekrar yargılanacaklarsa 1960 sonrası yaşı nedeniyle idamdan 
dönen Bayar’ın 12 Eylül sonrası kapılarının aşındırılması 
neden? Sonra bu mantık silsilesi sürdürülürse şu soruyu 
sormak gerekmez mi? Madem 12 Eylül’le noktalanan anarşinin 
temel nedeni 74 affıdır, peki 12 Mart’ın nedeni nedir? Bu 
kafayla mantığı sürdürmek, olayların ardındaki gerçeklere 
gözleri yummak sonunda bizleri Adem’le Havva’ya kadar 
götürmez mi? Şüphe yok ki bu tutumla, bilimsel yaklaşımın 
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Fakat yine bu politika ege-
men sınıfın politikasıdır.  

Yukarıdaki örnekleri, daha da zenginleştirmek mümkün. 
Hiçbir şekilde 12 Eylül öncesi terörün olmadığı iddiasında 
değilim. İddiam benim ve Kurtuluş örgütünün böyle bir dünya 
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görüşüne sahip olmadığıdır. Örnek mi? 1 Mayıs 1977’de 
İstanbul’da, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gü-
nünde, en gaddar terör vardı. Devletin güvenlik güçlerinin 
yoğun koruması altında yasal olarak gerçekleştirilen bu eylem, 
kimler tarafından kana bulandı, kimdi bunun sorumluları? Bu 
tür örnekler arttırılabilir. Ayrıca sıkıyönetimin resmi açıklamala-
rına göre yüz binin üzerinde insan, soruşturmadan geçmiştir. 
Acaba bu olayı da üç-beş teröristin marifeti olarak geçiştirmek 
mümkün mü? Ya tarlalardan toplandığı iddia edilen silahların 
sayısı yine iddia edildiğine göre ordudaki silah miktarına 
yakındır, bunları da ‘üç-beş” teröriste bağlamak mümkün 
müdür? Bu olayların gerçek nedenlerine eğilmeye çalışmak, 
konuyu kaçınılmaz olarak siyasallaştıracaktır. Ve sorumlu 
(veya suçluların) hukuken saptanması mümkün olacaktır. Bu 
noktada kriter bu gelişmelerden veya girişimlerden hangi sınıf 
veya sınıfların yarar sağladığıdır. Kimlerin şu veya bu girişim-
den ne tür çıkarı söz konusudur? Bütün bunlar ise 12 Eylül’ü, 
12 Eylül sonrası gelişmeleri ve Kurtuluş’un kısa da olsa taleple-
rini dile getirmeyi gerekli kılıyor.  

12 EYLÜL ÜZERİNE  

Ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımın boyutlarını 
kavrayabilmek için, sadece günlük gazeteleri takip etmek, hem 
de pek dikkat etmeden bu işi yapmak, sokaklarda dolaşmak, 
alışveriş etmeye çalışmak yeterlidir. Sorunlar devasa ölçülerde, 
dövizde, enerjide, istihdamın yeterli düzeyde olmamasında, 
bulunamayan malların kuyruklarında, can güvenliğinde, kuru-
lan mebus pazarında en yalın biçimiyle kendini yansıtıyorlardı. 
Yine aynı tarihlerde, yani 1978’in Ekim’inde yayınlanan Kurtu-
luş Dergisi, bu durumu ve olayların tırmanış hızını analiz 
ederken ülkeyi, frenleri doğru dürüst çalışmayan ve bayır aşağı 
giden bir otobüse benzetiyordu. Bu analiz sonunda da araba-
nın er geç bir kazaya uğrayacağı ve bu “kaza”nın altında yine 
devrimcilerin kalacağı belirlemesiyle noktalanıyordu. Nitekim 
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çok değil iki sene sonra bu “kaza” ve sonuçları kaçınılmaz bir 
şekilde ortaya çıktı. 

Yukardaki satırlar bir kehanet miydi? Hayır. Bunu söylemek 
mümkün değil, çünkü Kurtuluş kâhin değildi. Sadece, olayları 
analiz ederken, elinde sağlam bir pusulaya sahipti. Geneldeki 
kavram kargaşasıyla suçlu ilan edilen bir ideolojiye sahipti. 

Yeniden benzetmemize dönelim. (Burada benzetmenin, 
bizatihi benzetme olmasından doğan eksiklikleri bir yana 
koymak gereğini de belirtelim.) Acaba bu kazanın sorumlusu 
kim? Kimler veya nedir? Bu soruları cevaplayabilmek için, bir 
trafik kazasındaki verileri ele alıp incelemek gerekir. Arabanın 
durumu, yol koşulları, şoförün durumu vs. gibi. Acaba yukarı-
daki örnekte olduğu gibi ortaya çıkan bir olayda her şeyi bir 
yana koyup şoförü suçlamak veya sorumluluğu oma yıkmak 
yeterli mi? Böyle bir arabayla yola çıkanlar da içinde olmak 
üzere sorumluluk daha komplike değil mi? Ve bu sorumluluk 
arayışta, problemleri bir sıraya koyup sorumlulukları da buna 
göre yüklemek gerekir. Asli olanlar hangisidir, tali olanlar 
hangisidir ayırmak gerekir. Eğer sorunu gerçekten çözümle-
mek istiyorsak, önümüze ilk çıkan nedene veya gözümüze 
çarpan nedene başvurmak doğru bir yöntem değildir. Hele, 
girift sosyal olaylarda sıkça başvurulan bu yöntem, benzer 
olaylarla tekrar tekrar karşılaşmayı hiç engellemez ve sonunda 
da işi Allaha havale etmekten başka çare kalmaz. Oysa bilim 
objektiftir. Şoföre yüklenmeden önce arabanın bu hale gelme-
sinin sorumlusunu veya nedenini bulmaya çalışmak gerekir. 
Sosyal olaylarda neden-sonuç ilişkileri aranırken, sağlam 
temellere basamazsak eğer insanların kahramanlığı, korkaklı-
ğı, mevki hırsı, sahtekarlığı vb. gibi nedenlerle oyalanır ve 
daha önce de belirttiğim gibi sorumluluğu Adem’le Havva’ya 
kadar taşımak zorunda kalırız.  

Tutarlı bir açıklama dedik, ancak, tutarlı bir yol izlenirse 
mümkün olur. Maalesef bu da ideolojiyi gerekli kılar, nasıl 
tutarsız bir açıklama tutarsız bir ideolojinin ürünüyse. Nedir 
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ideoloji? “En geniş anlamında hepsini içermek üzere sanatlar-
da, hukukta, ekonomik çabada bireysel ve kollektif yaşamın 
tüm belirtilerinde kendini örtükçe gösteren bir dünya görü-
şü”dür. Bu noktada soyut bir ideoloji düşmanlığına değinmeden 
geçmek doğru değildir. Sık sık devletin yetkilileri ideolojik 
suçlardan bahsederek, bilinçli veya bilinçsiz anlamsız sözler 
etmek durumundadırlar. Çünkü sorunu tek başına böyle 
koymak bile ideolojiktir. Dillere pelesenk olan Kemalizm ve 
Atatürkçülük nedir? Belli ki burada sözü edilen ideoloji, kavram 
olmaktan öteye sınıfsal bir muhteva kazanmaktadır. Ve karşı 
çıkılanda işçi sınıfının ideolojisi, sosyalizmdir. Fakat sosyalizm 
tarihi ve sosyal olayları açıklarken hurafelere ve bilim dışı 
yollara değil, bilime başvurur. 12 Eylül’cülere göre cuntanın 
nedenleri; anarşidir, politikacıların tutarsızlıklarıdır, anayasadır 
ve benzeri nedenlerdir. Bu yaklaşıma bilimsel demek mümkün 
müdür? Veya tersinden söyleyelim sınıfsal dememek mümkün 
müdür?  

Nedenlerden biri “anarşi”dir ve “12 Eylül” anarşiye karşı 
gelmiştir. Aslında anarşizmde bir dünya görüşüdür ve bu 
anlamda kimler anarşizmi savunmaktadır o ayrı bir konudur. 
Anarşizmin sosyalizmle, hele işçi sınıfının dünya görüşü olan 
sosyalizmle bir ilgisi yoktur. Burada anarşizm üzerinde uzun 
boylu durma gereği yoktur. Fakat biz de bu konuda egemen 
görüş; oligarşinin çıkarlarına ters düşen her türlü davranışın 
anarşizmle suçlanmasıdır. Oligarşi için işçi sınıfının ve yoksul 
kitlelerin en basit hak talebiyle yola çıkması, hatta talebi dile 
getirmesi anarşidir. Bu anlamda aslında demokrasi ve demok-
ratik talepler de anarşizmdir, o’nun için, işçiler grev mi yaptı, 1 
Mayıs mı kutladı, yoksul kitleler yoksulluğa, hayat pahalılığına, 
zamlara karşı mı çıktılar, yoksul köylüler toprak mı istediler vb. 
hep bunlar anarşidir. Bu gerçekler göz önüne alınırsa, anar-
şizm suçlamaları ile ne tür çıkarların savunuculuğunun yapıldı-
ğı daha açık bir şekilde anlaşılabilecektir. Oysa anarşizmin 
anlaşılır olabilmesi için gerçek nedenlerin ortaya konulması 
gerekir. 
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Yine aynı çerçevede bir başka neden, sağ-sol çatışmasıdır. 
Bu kavramlar da eğer içi doldurulmazsa pek bir şey ifade 
etmeyeceklerdir. Nedir sağ-sol çatışması? Esas olarak kastedi-
len bu kavramların literatürdeki anlamları olsa, geçmişte CHP 
ortanın solunda, AP ise ortanın sağında yer aldığını ifade 
ediyorlardı. Bu günde bu eğilimlerin yasal örgütleri siyasal 
arenada teşekkül etmiş durumdadır. Ayrıca yine hükümeti 
oluşturan partide dört eğilimden söz edilmektedir. Yani AP, 
CHP, MSP, MHP’den. Sağın, din faktörünü etkili bir biçimde 
işleyen eğilimi de bir yana konursa MHP’de biraz hile-i şeriye 
ile de olsa (bugün için) yasal olarak siyasi arenada yerini 
almıştır. Belki artık bu eğilimlerin yeni bir potada, bambaşka bir 
muhteva kazandıkları iddia edilebilir ki ediliyor da. Bu, hayatın 
gerçeklerine gözleri kapamaktır. Çünkü şimdi bile daha kurulu-
şu için dün denebilecek ANAP da, farklı eğilimlerin kıyasıya 
mücadele içinde olduklarını görebilmek için gözlük kullanmaya 
gerek yoktur, gazetelerde siyasi dedi-koduları takip etmek 
yeterlidir. Ayrıca daha çok yakın geçmişte bu eğilimlerin ayrı 
siyasi partilerle MC’leri oluşturduğu da unutulmamalıdır. Dün 
öyleydi bugün de böyle deyip geçmek durumu anlamak için 
yeterli değildir. Bir başka soru ve bunun cevaplandırılmaya 
çalışılması daha aydınlatıcı olacaktır. Çünkü dünün koşulları 
öyle, bugünün koşulları böyle bir tabloyu niçin sergilemektedir? 
Cevap anarşizmin irdelenmesinden ve varılan sonuçtan çok 
farklı olmayacaktır. Dün sınıflar mücadelesinin boyutları öyle 
bir tabloyu, bugünse sınıflar mücadelesinin boyutları böyle bir 
tabloyu sergilemektedir. Yani sosyal sınıfların mücadelesi ve 
bu mücadeledeki güçlerin durumu ortaya çıkan tablonun 
rengini şekillendirmektedir. Ve bu sonuçta açıkça ortaya 
koymaktadır ki, şöyle veya böyle işçi sınıfının dünya görüşünü 
savunanların siyasi arenada yerleri yoktur, yasaktır. Bu tutum 
salt siyasi arenada değil, ekonomik mücadele platformunda da 
çok açık bir biçimde görülebilmektedir. Türk-İş’in dokunulmaz-
lığı vardır, HAK-İş ve MİSK tekrar çalışma olanağına kavuştu-
rulmuşlardır. Ama DİSK’e hayat hakkı yoktur ve yöneticileri 
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halen yargılanmaktadırlar, hem de aleyhlerinde bin bir türlü 
propaganda yapılarak. Demek ki soyut bir sağ-sol çatışması, 
eğer bunun temellerine inilmezse durumu aydınlatıcı olmamak-
tadır. Yoksa hem bizdeki gelişmeleri, hem de genel olarak 
tarihi, birkaç münafık solcu gençle, münafık sağcı gencin (gerçi 
oyunbozanlık ederek kendilerinin devleti koruduğunu söylüyor-
lar) çatışmasının sonucu olarak yazmak gerekecektir. 

Sözü edilen nedenlerden birisi de siyasilerin işin gereğine 
uygun davranmamalarıdır. Yani kastedilen, bir türlü Cumhur-
başkanı seçememeleri, mebus pazarının kurulması, bir takım 
sorunların halli için gerekli yasaların çıkarılamaması vb. 
Neticeten elden geldiğince “yeni” politikacılar ve yapılanmalarla 
bu işin de üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. Sonucun ne 
olacağı bugünden bellidir ama ne yapalım? Teşhis doğru 
olmayınca tedaviden ne beklenir? Oysa gelecektekileri göre-
bilmek için hiç de öyle derin araştırmalara gerek yoktur. Yakın 
tarihimize bir göz atmak, nelerin olabileceğini gösterecektir. 
50’lerin DP’si gitmiş ufak tefek aksaklıklardan sonra, yine AP 
oturmuştur. Belki o dönemde sadece DP’nin kapatılmasıyla 
hata edilmiştir denebilir. Bu gün ne olmaktadır? Bu günde 
kapatılan partilerin yerlerini almaya çalışan eğilimler siyasal 
sahnede boy göstermektedirler. Yani 60 daha zengin bir 
şekilde 80 sonrası tekrarlanmaktadır. Gerçi istifa olmakla 
birlikte, daha mebusların parti transferleri gerçekleşmemiştir. 
Ama, bunun engellenebilmesi için o kadar çabaya karşın, canlı 
hayattan güç alan insan dehası bunun da yollarını bulma 
çabasındadır. Şüphesiz bu evrede transferin olup olmaması 
pek önemli değildir. Önemli olan bunu gerektiren koşulların çok 
kısa bir sürede ortaya çıkmasıdır. Yüzeysel önlemler, her 
zaman, canlı hayat tarafından parçalanıp bir yana fırlatılmaya 
mahkumdurlar. Sosyal sınıfları ortadan kaldırmadan, onların 
siyasi eğilimlerini ortadan kaldırabilmek mümkün olsaydı, 
bugüne kadar hayatı süt liman yapmak çok kolay olurdu.  
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61 Anayasası kabulünden bu yana tartışılmaktadır. Başın-
dan çeşitli hadiseler geçmiştir. Üstelik en önemli darbeyi 12 
Mart Muhtırası ertesi yemiş, 12 Eylül’den sonra da yeni bir 
anayasa kabul edilmiştir. Çünkü ortaya çıkan sorunların, ortaya 
çıkmasına neden olarak, hem de oldukça önemli bir neden 
olarak, anayasa gösteriliyordu. Oysa bu görüşe de tutarlıdır 
diyebilmek mümkün değildir. Gerçekten, hukuk, yasalar hayata 
değil, hayat yasalara, hukuka yön verir. Ancak böyle bir yakla-
şımla sorunlara bakılabilirse, gelişmeler kavranıp açıklanabilir. 
Bugüne kadar binlerce yasa çıkartılmıştır, öyle yasalar vardır ki 
çıkaranlar bile onları unutmuşlardır ve yine öyle yasalar vardır 
ki, hayat bir sorun ortaya çıkardığında, o unutulan, yasalara 
müracaat edilerek çözümler aranır. Oysa yasalar, ancak hayatı 
yansıtabiliyorsa, yaşama olanağına sahiptirler. Çok uzaklara 
gitmeye gerek yoktur. Ceza yasasının 141. ve 142. maddeleri-
nin Anayasa Mahkemesi’nde kaldırılması küçük bir farkla 
mümkün olmamıştır. Üstelik Anayasa Mahkemesi’ne bu 
konuyla ilgili müracaatı yapan yasal parti daha sonra, yani 
yıllarca çalıştıktan sonra, olağan üstü dönemin kurallarına 
uygun bir biçimde, aynı maddelerden yargılanmıştır. Yani bazı 
bakan ve milletvekilleri çeşitli yasalara (ki uzun zamandır 
yürürlüktedirler) dayanarak ağır cezalara çarptırılmışlardır. Bir 
örnek; Mataracı davası. Niçin? Çünkü hayat bunu gerektirmek-
tedir, birileri haklı olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Oysa 
biraz daha üzerinde durulsa bu suçlamanın nerelerde ve 
kimlere kadar gideceği belli olur mu? Mataracı yargılandı ve 
cezalandırıldı iş bitti mi? Koşullar, bu durumun ortaya çıkması-
na neden olan koşullar, değiştirilmediği sürece Mataracı’lar 
gider, hiç kaygılanılmasın mataracılar gelir. Çok yeni bir örnek; 
daha dünkü Maliye Bakanı Kafaoğlu benzer bir biçimde töhmet 
altında bırakılıp, daha sonra olay örtbas edilmedi mi? Yasalar 
için geçerli olanlar farklı düzeylerde anayasal için de geçerlidir. 
27 Mayıs Anayasası birçok sorunu halledebilmek için yaratıl-
mıştı, 12 Mart’ta yine benzer nedenlerle fakat farklı bir anlayış-
la 27 Mayıs’ın ruhuna aykırı tırpanı niçin yedi? Hem de anaya-
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salar için oldukça genç bir yaşta. Neler halloldu? Bir on sene 
sonrada kökten kaldırılmadı mı? Birçok sorunun anası olarak 
görülen ve kaldırıp 12 Eylül sonrası yenisi piyasaya çıkarılan 
anayasanın başına gelenleri, konuyu kavratıcı olacağı nedeniy-
le hatırlamak gereklidir. Evren niçin anayasayı deldirmem 
diyor? Acaba bunu, o kadar yetkisine karşın Anayasa eğer 
hayata cevap vermiyorsa engellemek mümkün mü? Bu söyle-
nenler, yalnız bizim ülkemiz için değil bütün ülkeler için geçerli-
dir. Ve zengin deneyler, dünya ölçüsünde ders çıkarılabilecek 
oldukça zengin deneyler vardır. Görüldüğü gibi anayasayla 
oynayarak sorunların üstesinden gelebilmek mümkün değildir 
veya kısa bir süre için sorunlar halledilmiş gibi bir görüntü 
ortaya çıkar. 

Yukarıda kısa da olsa 12 Eylül ve benzeri olabilecek olayla-
ra gerekçe olan nedenleri irdelemeye çalıştık. Güçlü bir çabaya 
gerek olmadan, sorunların temelinde, başka tür neden veya 
nedenlerin yattığı anlaşılmaktadır. Bu gösterilen nedenlere 
eğitim vb. nedenler de eklenebilir, ama varılacak yer farklı 
olmayacaktır. 

Özal, sık sık, sorunların temelinde ekonominin yattığını söy-
lemektedir. Üstelik 12 Eylül dönemince gösterilen gerekçelere 
ve kendi partilerinin 12 Eylül’ün devamı olduğunu iddia eden 
Sunalp’ın çıkısı yöndeki iddialarına karşın, Özal yukarıdaki 
saptamayı yapmaktadır. Lafızda kaldığında Özal’la anlaşma-
mak mümkün değil. Zaten Sunalp da bu değerlendirmeyi 
ancak solculara yakıştırıyor. Ama Özal bu sözleriyle işin bir 
yanını anlatıyor; ekonomik dertler biterse diğer dertler de 
çözüme ulaşır diyor. İlk olarak ekonomik dertlerin bitmesine 
karşın, diğer sorunların bitmeyeceğini gösteren çeşitli örnekler 
yaşadığımızı belirtelim. İkinci olarak da ki birinciden bağımsız 
değildir, bu dertlerin nasıl halledileceği, takip edilecek yolun 
nasıl bir yol olacağı sorularına getirilecek cevaplardır. Yani bu 
problemler çözümlenmeye çalışılırken bunun yükünü kimler, 
niçin taşıyacaklardır. Yani tek başına sorunların temelinde 
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ekonominin yattığını belirtmek yetmiyor. Yukarıdaki soruları 
arttırmak mümkün değil, zorunludur. Bugün (yalnız bugün 
mü?) ortaya çıkan sorunların, ortaya çıkma nedenleri ve 
sorumluları kimlerdir?  

Yukarıdaki belirleme ışığında, sorunların temelinde ekono-
minin yatması tespitinin, tepesinde de politikanın oturduğunu 
söyleyerek perspektifimizi daha açık bir hale getirmeliyiz. 
Ekonomik yapılan, hele egemen ekonomik yapıdan bağımsız 
olarak politikanın ele alınıp incelenmesi mümkün değildir, 
mümkün olsa bile doğru değildir. Yani ekonomik temel, kendi-
ne uygun bir siyasal çerçevenin oluşmasına neden olur. 
Ekonomiyle siyaset arasındaki bağlantının ve ortaya çıkan 
olguların dokusu ise sınıf mücadelesi ile ortaya çıkar. Eğer 
tutarlı nedenlere ve buna bağlı olarak anlamlı sonuçlara 
ulaşmak istiyorsak böyle bir yol izlemeliyiz. O zaman gelişme-
ler daha bir kavranabilir olur. Daha önce belirtildiği gibi olaylara 
gösterilen gerekçeler yüzeyseldir. Şimdi soyut değerlendirme-
leri bir yana bırakıp somut değerlendirmeler yapalım. 

Artık dünya oldukça “küçülmüştür”. Bizde ortaya çıkan olay-
ları, genel olarak dünyadan soyutlayıp çözümleyebilmek 
mümkün değildir. Böyle bir yönteme başvurmaksızın gelişme-
leri değerlendirebilmek mümkün değildir. Olay ister ekonomik, 
ister siyasal, isterse kültürel vb. olsun. Hele bizim gibi emper-
yalizme bağımlı bir ülkenin değerlendirilmesi, böyle bir pers-
pektifi daha da zorunlu kılmaktadır. Son zamanlardaki moda 
yaklaşımla ifade etmek gerekirse -yani moneter yaklaşımla- 
petrol fiyatlarındaki değişikliklerin, Dolar’ın değerinin yüksel-
mesi veya düşmesinin, bizde yarattığı ağır sorunları kavraya-
bilmek bile  mümkün olmayacaktır. Yine böyle bir bakış açısı 
olmaksızın. Türkiye’nin Kore’de savaşması, Kıbrıs’a müdahale 
nedeniyle ABD’nin silah ambargosu, hiç bir şekilde anlaşılır 
olmayacaktır. Bunlar bir yana yalnız bizde değil, dünya televiz-
yonlarının çoğunda Dallas’ın, Hanedan’ın vb. boy göstermesi 
hiçbir zaman anlamlı olmayacaktır. 
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Gerçekten yukarıda verdiğimiz örnekleri arttırabilmek ola-
nağına sahibiz. Yalnız bu örneklere müracaat etmek esas 
olarak meselenin aydınlanabilmesi için yeterli değildir. Uzağa 
gitmeye gerek yoktur. Ülkede, toplum hayatında kısa sayılabi-
lecek aralıklarla gerçekleştirilen askeri müdahalelerin yüzeyde 
değil de, temeldeki nedenlerine eğilmeye çalışalım. İlginçtir her 
üçünde de, bazı faktörler bir yana bırakılırsa, ekonomi benzer 
problemlerle yüz yüzedir. Yine belirtmek gerekir ki yalnız bizde 
değil, dünyada da bu tür benzer olaylar, benzer faktörlerin 
ürünüdür. 

60, 71 ve 80 askeri hareketleri öncesi hep benzer olaylar 
zuhur etmiştir. 1958 yılında döviz sıkıntısı had safhadadır. 
Sanayi için gerekli girdiler ithal edilememektedir, döviz durumu 
ancak birkaç haftalık ihracatı sağlayabilecektir. O dönemde de 
önceleri İMF önerileri reddediliyor (78’ler ve Ecevit hükümeti 
hatırlansın) ama bir çok palyatif önlem yanında “meşhur” “Milli 
Korunma Kanunu”na karşın, sonunda İMF’ye karşı beyaz 
bayrak kaldırılıyor. 

“1958 Ağustos’unda uygulamaya konan istikrar önlemleri 
İMF reçetesinin tipik ürünleridir. İMF durumu, temel dengesizlik 
olarak değerlendirilmiş ve sorunun salt parasal genişlemeler-
den kaynaklandığını düşündüğü için, parasal sınırlamalar ve 
fiyat sistemine ilişkin önlemlerden oluşan bir paketin uygulan-
masını istemiştir. Merkez Bankası kaynaklarının kullanımına 
getirilen sınırlamalarla para arzı kontrol altına alınıyordu. 
Merkez Bankası kredilerine getirilen tavanın yanı sıra, ticari 
kredilerde de daralma finansmanı belirli limitlere bağlanırken, 
bu kuruluşların ürettiği ürünlerin fiyatlarına, yüksek oranlı zam 
yapılarak zararları önlenmeye çalışılıyordu.  

Kamu harcamalarına getirilen sınırlamalarla bütçe açıkları 
kontrol edilecekti. 54 sonrası bunalım sırasında oluşturulan 
fiyat kontrolleri kaldırılıyor ve fiyat mekanizmasının işlerliğe 
kavuşturulması öngörülüyordu. Dış ekonomik ilişkilerde ise 
yüksek oranlı bir devalüasyon yanı sıra ithalatta liberasyona 
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gidilecekti. Bu paketin uygulamaya konması karşılığı 350 
milyon dolarlık yeni kredi sağlanıyor ve 600 milyon dolarlık dış 
borç da erteleniyordu.” (İMF İstikrar Politikası Ve Türkiye. 
Taner Berksoy s. 151) 

Yukarıdaki satırları okuyup seyrettiğimiz filme ne kadar 
benziyor, dememek mümkün mü? Yine durumu İMF tespit 
ediyor. Teşhisi koyuyor. “Çareleri” gösteriyor. Bize de bu 
“çarelere” başvurmaktan, başka “alternatif” kalmıyor. Sonuç ise 
benzer uygulamaların bilinen sonucu ve kitlelerin muhalefetinin 
yükselmesi ardından da askeri hareket: 27 Mayıs 1960  

Bu istikrar önlemlerine karşın İMF toplumlar için çok kısa 
denilebilecek bir süre sonra tekrar “istikrar” peşinde koşmaya 
başlamıştır. Fakat 58 devalüasyonun sonuçlarının (yani askeri 
müdahalenin) bilincinde olan yöneticiler bu konuda ikircikli 
davranırlar, 66’da devalüasyon önerisi reddedilir. Fakat talep 
her yıl tekrarlanır. Ekonomide bir operasyon gereği 68’de daha 
ısrarlı bir şekilde İMF tarafından gündeme getirilir. Çünkü 
ekonomide döviz tıkanıklığı, olayı iyice zorlamaktadır. Seçimle-
ri bahane ederek baskıya biraz daha dayanan siyasi iktidar 
1970’de beyaz bayrağı yine kaldırmak zorunda kalmıştır. 

“10 Ağustos 1970’de % 66 oranında bir devalüasyon, çeşitli 
zam kararlarıyla birlikte açıklanır. Açıklanan önlemler klasik 
İMF reçetesinin unsurlarını taşımakla birlikte, 1970 operasyo-
nunda ağırlık devalüasyondadır. Devalüasyon kararı karşılı-
ğında 950 milyon dolar taze para bulunmuş, İMF’den sağlanan 
kredinin ilk dilimi de 11 Ağustos 1970’de kullanılabilir hale 
gelmiştir. Düğüm çözülmüş tıkanıklık görünüşte giderilmiştir. 
(İMF… s. 157) 

Aslında alınan kararlarla düğümün bir kısmı çözülmüştür. 
Çünkü sorun sadece gereken parayı bulmak değildir. Eğer 
parayı bulmakla işler düzelebilseydi, tekrar tekrar aynı önlemle-
re başvurulmazdı. Bunun ötesinde de sermaye sorunu olanla-
rın, ayrıca, şu veya bu biçimde rahatsız edilmemeleri gereklidir. 
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Bu işin en sağlam yöntemi ise kitlelerin seslerini duyuramaya-
cakları bir ortamın yaratılmasıdır. Bunun adımı ise arkadan 
gecikmeden gelmiştir: Meşhur 12 Mart Muhtırası. Bu dönemin 
bilançosu ise, ne insanlık adına, ne de bu dönemin sorumluları 
adına, tarihe pek olumlu sayılmayacak şekilde kazınmıştır. 

Ne var ki düğüm gerçekten geçici bir süre için çözülmüş ve 
kısa süre sonra benzer problemler gündeme tekrar gelmiştir. 
Hatta sorunlar öyle boyutlara ulaşmıştır ki uzun yıllardır iktidar 
olamayan CHP gelişen muhalefetle birlikte iktidar olmuştur. 
1970’lerin ikinci yarısında dış borç yükü aşırı boyutlara ulaş-
mış,  ithalat tıkanmış ve devalüasyonlara karşın ihracat gerile-
miştir. Bu nedenle de dış kaynağa ihtiyaç vardır. Dış kaynak 
için ise İMF onayı gereklidir. İMF ise ancak reçetesine uygun 
davrananlara onay vermektedir. “1979 Haziran’ında İMF ile 
uzlaşarak yeni bir niyet mektubu oluşturuldu. Yeni anlaşmayla 
Nisan’daki de facto devalüasyon de jure hale getirilerek yay-
gınlaştırılıyor ve yeni kur 47 TL olarak tescil ediliyordu. Bu 
gelişmeyle İMF engeli aşılıyor, OECD bünyesinde oluşturulan 
1,5 milyar dolarlık yardım fonu için yeşil ışık yanıyordu. İki yılını 
taze para arayışı içinde, İMF ile çekişmekle geçiren iktidar 
sonunda istediğine ulaşmıştı. Ama taze parayı kullanmasına 
vakit kalmadan 1980 yılıyla birlikte iktidarı terk etmek zorunda 
kaldı.” (İMF… s.167) Ve peşinden de meşhur 24 Ocak İstikrar 
tedbirleri gelmiştir. Özal’a göre bu politikanın, hatırlanacaktır ne 
Freidman modeliyle, ne de İMF’nin dikte ettiği koşullarla bir 
ilgisi yoktur. Oysa bu politikanın ne köken, ne de amaç ve 
içerik olarak İMF ve Freidman politikalarından bir farklılığı 
yoktur. Önceden olduğu gibi yine ekonomiyi daraltacak önlem-
ler söz konusudur. Amaç daha düşük bir gelir düzeyinde denge 
sağlayabilmektir. Burada, ne kadar uygulanan politikanın, 
Freidman modeliyle ilgisinin olmadığı iddia edilse de istikrarsız-
lığın temelinde talep şişmesine neden olan parasal faktörler 
esas olarak görülmüş ve çözümde para politikası araçlarıyla 
aranmıştır. Ayrıca “24 Ocak paketinin politika aletleri de 
öncekileri” andırmaktadır. Ücretler, kamu harcamaları, döviz 
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kuru ve para arzı bu politikaların temel aletleridir. Sadece 
bunların sayısal boyutları değişmiştir” (İMF… s. 169) 

Bütün çabalara karşın o günlerin siyasal yapılanması bah-
sedilen önlemlerin alınmasını geciktiriyordu, önlemler bir an 
önce alınmalıydı. Bütçe Genel Müdürü Ertuğrul Kumcuoğlu 12 
Eylül’den bir ay önce Maliye Bakanı İsmet Sezgin’e şöyle 
diyordu “Sayın bakanım hükümet olarak ne yaparsanız yapın 
ve vergi yasalarını meclisten geçirin. Aksi halde bu bütçe ile 
değil mali yılsonunu, birkaç ay sonrasını bile getiremeyeceği-
mizi size arz ederim. Durum tam bir felakete doğru gitmekte-
dir.” (Emin Çölaşan, Özal Ekonomisinin Perde Arkası s. 54) 

Yukarıda Ertuğrul Kumcuoğlu’nun felaketten neyi kastettiği 
belli değildir ama, 12 Eylül 1980’de Cunta darbeyi yapmış, 
yönetimi ele almıştır. Bu gelişme yukarıda anlattığımız kısa 
hikayeler hatırlanırsa hiç de şaşırtıcı değildir. Dünyanın -bize 
benzer- bir çok ülkesinde yukarıda anlattığımız hikayelere 
benzer olaylar yaşanmaktadır. Ve bugüne kadar da bu duru-
mun, emperyalizme bağımlı ülkelerin kaderi gibi görünmesi, 
şaşırtıcı değildir. Mekanizma basittir; benzer sorunlar, benzer 
çözümler ve benzer sonuçlar.  

Ülkede kapitalizmin kendi dinamikleriyle gelişmemesinin 
sonuçları, kendini, salt bir takım parasal ölçütlerle gösterme-
mektedir. Böyle bir bakış açısı değerlendirmeye çalıştığımız 
yapının, bazen tali faktörlerle açıklanması sonucu doğurur. 
Oysa doğru olan yapının gerçek belirleyicilerini yakalamaya 
çalışmak olmalıdır. Eğer sadece İMF, bankalar ve sanayiden 
söz edersek durumu kavramakta güçlük çekeriz. Esas olarak 
diyoruz; egemen sosyo-ekonomik yapı, emperyalizme bağımlı 
feodal kalıntıların varlığını bağrında taşıyan çarpık kapitalist bir 
yapıdır. Bu genel belirleme birçok problemin temelinde yatan 
nedendir. Fakat bu genellemeyi aşmak gerekmektedir. Bu işi 
yaparken de, kısa da olsa, feodal kalıntılar sorununa değinmek 
gerekir. 
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Kapitalizmin kendi dinamikleriyle geliştiği ülkelerde, sınıfsal 
kavga esas olarak feodaller ile burjuvazi arasında cereyan 
etmiştir. Burjuva devrimleri, ülkenin koşullarına uygun siyasal 
sonuçlar üretmişlerdir. Fakat şu bir gerçektir ki, şöyle veya 
böyle tüm burjuva devrimleri sonuçta feodaliteye karşı ege-
menliğin ifadesidirler. Oysa özellikle emperyalizm döneminde 
artık burjuvazinin devrimci barutu tükenmiştir. Artık geçmişteki 
sınıfsal düşmanı dostu, peşinde sürüklediği müttefikleri ise 
düşmanı olmuşlardır. Bu koşullarda temel yönlendiricilik mülk 
sahipliği sorunudur. Zaten üretim ilişkileri, diğer yüzüyle 
mülkiyet ilişkileridir. 

Bizdeki gelişmeler de bu genelleme ışığında olmuştur. Ve-
receğimiz bir örnek bu konuda ne kadar haklı veya haksız 
olduğumuzu gösterecektir. 

Günümüzde artık döviz sorunu sıradan vatandaşın ağzın-
dadır. Niçin? Gerçekten, ekonominin bütün karmaşık görüntü-
süne karşın, basit olarak sonuçta dolar hesabına vurulup 
dertlerin bu hesabın sonuçlarına göre belirlenmesinin adet 
olmasındandır. O kadar ki ülke gerçeklerinin bilincine pek 
varamamış olan Evren, bu sorunu da, turizm patlaması yarata-
rak ve 1 kilo buğdaya 1 litre petrolü eşitleyerek çözümlemiştir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu bakış, sorunların temel 
nedenlerini göz ardı eden bir anlayışın ürünüdür. Her şeyden 
önce 1 litre petrole karşı bir kilo buğday eşitlemesi gerçek olsa 
bile, bu gerçeği hayata nasıl geçireceğimiz önem taşımaktadır. 
Ve temelde yapılacak olan toprakta mülkiyet ilişkisinin değişti-
rilmesidir. Cumhuriyetten bu yana hemen bütün hükümetlerin 
programlarında yer alan “toprak reformu” bir türlü gerçekleşti-
rilmemiştir. Hatırlanacaktır çok partili hayata geçerken, DP’yi 
oluşturanların başını bu girişime karşı çıkanlar çekmiştir. Daha 
sonra 27 Mayıs 1960 hareketinin, 12 Mart 1971 hareketinin ve 
12 Eylül 80 hareketinin sözde en önemli sorunlarından biri bu 
olay olmuştur. Bir sürü serüvenden sonra, ismi değişip tarım 
reformu haline gelmesine karşın, bir sonuç almak mümkün 
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olmamıştır. Şimdi de aynı gerçek kendini Doğu’nun kalkınması 
palavraları ardından gizlemeye terk etmiştir. Bu sorun bir 
başka yanıyla kendini Kürt ulusal sorunuyla ele alınma gereğiy-
le duyurmaktadır. 

1925 Takrir-i Sükun kararıyla sağlam temellere sahip ol-
muştur. Ve yine Cumhuriyetten bu yana sıkıyönetimlerle geçen 
yıllar ağırlıktadır. 12 Eylül bir başka yüzüyle bu geleneğin 
devamıdır. Daha bu bölümün başında, 1978 yılı Ekim’inde, 
ülkedeki gelişmelerin nereye doğru yöneldiği belirtilmişti; o 
zaman da bin bir türlü problem vardı ve devam edecekleri de 
ortadaydı. Acaba niçin 1980 Eylül’üne kadar beklendi? Kurtu-
luş Savaşı’nda bile bu dönemdeki kadar insan ölmediği belirtil-
di, niçin bu kadar soğukkanlılıkla beklendi? Biz sadece bu 
soruları soruyoruz, bu evrede cevap verme gereği duymuyo-
ruz. Ama 12 Eylül sonrası, Özal’a bakanlık teklif edildiğinde 
(Özal’ın kitabını parasız dağıttığı Çölaşan’a göre) “ekibi Özal’ın 
sıkı pazarlık yapmasını söylerken, cuntanın eli mahkum olduğu 
(Özal’a), cuntanın daha önce işler kötü gittiği için gelmediği, 
işler düzelmeye başlayınca müdahalede bulunulduğunu 
söylemişler” (Özal Ekonomisi…) Yani cunta koşulların “olgun-
laşmasını” sabırla beklemiştir. Biraz da yumuşak inişini bu 
sabrına borçludur. 

Yine 12 Eylül’ün baş sözcüsü Evren dönemin anlayışını da, 
af tartışmaları sırasında, belirgin bir şekilde koymuştur. Dış 
ülkelerde siyasi tutukluların affı yolunda yapılan girişimler 
üzerine, Evren kılı kıpırdamadan; “onlar 90 yaşındaki Rudolf 
Hess’i affediyorlar mı” diyebilmiştir. Yani milyonlarca kişinin 
katlinden sorumlu üç-beş kişiden biri, insanlık düşmanı Nazi’yi 
hatırlatma gereği duymuştur. 

12 Eylül anlayışı, sorunların sorumluları arasında önemli bir 
yeri de aydınlara vermiştir. Ve bu durum verilen demeçlerde ve 
ortaya çıkan uygulamalarda sık sık görülmüştür. İlginçtir 
Reagen tarafından seçim yatırımı için Türkiye’ye gönderilen 
ABD bakan yardımcısı Abrams ABD elçiliğinde verdiği konfe-
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ransta şöyle sözler söylemiştir: “Türkiye’nin son beş yılda 
geçirdiği tecrübelerden derin bir şekilde etkilendiğini… Türki-
ye’deki aydınlar 1980 Eylül bunalımının ortaya çıkmasında rol 
sahibidirler. Biz Amerika’da Türkiye’deki gibi üniversitelerin 
aşırı politize olması olgusunu yaşamadık. Biz her zayıflığımız-
da üstümüze atılmak isteyen bir ülkeyle de komşu değiliz. 
Türkiye’nin gelecekteki yasal sağlamlığı için bunlara karşı 
dikkatli olunmalı, araştırma ve konuşma özgürlüğü buna göre 
yeniden düzenlenmelidir.” (Milliyet, 12 Temmuz 1984). Elhak 
üstat doğru söylemiştir. Ve bu bakan yardımcısı aynı zamanda 
insan haklarıyla ilgilenirmiş. İnsanın aklına YÖK ve 
YÖK’zedeler gelince, söylenecek pek bir şey kalmıyor. 

24 Ocak politikasının “mimari” Özal’ın sorunlara nasıl yak-
laştığının göstergesi sevdiği bir yazarın kitabından aynen 
şöyle: “Özal 12 Eylül öncesinde yaptığı çok sert bir konuşmada 
KİT genel müdürlerini adeta azarlamıştı -işçiye artık toplu 
sözleşmelerde- bir şey vermeyin. Mantıklı sözleşme yapın. 
Korkmayın. Gerekirse atın. Yeni adam almayın. Solculara fırsat 
vermeyin. (12 Eylül Özal… s. 89) Gerçekten daha sonraki 
günlerde Özal’ın sözünün eri olduğunu göstermiştir. 

Yukarıda da göstermeye çalıştık ki, 12 Eylül’cüler belli bir 
mantaliteye sahiptirler. Ve olaylara bakışları bunlara getirdikleri 
çözümler aynı anlayışın ürünleridir. Ülkedeki temel sorunlara 
gözlerini kapamışlar ve her olayda tekelcilerin gözlükleriyle 
çözümler peşinde koşmuşlardır. Birkaç küçük örnekle sadece 
bu durumu yansıtmaya yönelik verilmiştir. 

Özlü bir şekilde sorunların temelinde hangi elemanter un-
surların yattığını belirtmeye çalıştık. Bu çabayı gösterirken de 
ayrıntılara girmedik. Oysa bu temel nedenlere gözlerini kapa-
yanlar palyatif çözümlerle sorunların üstesinden gelmeye 
çalıştılar ve halen de çalışıyorlar ama, görünen köy kılavuz 
istemiyor. Hem tutulan yolun yanlışlığı, hem de kendi içindeki 
çelişkileri itibariyle, nelerin olabileceği ortada. Acaba her açık-
gözün görebileceği bu gerçekler niçin görülmüyor? Veya 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
126 

 

görülmek istenmiyor? Sonuçların ortada olmasına karşın, hala 
sorunların temelinde, anarşinin, politikacıların, anayasanın, 
yasaların vb. yattığını söylemek doğru ve geçerli olabilecek bir 
değerlendirme midir? Yoksa gerçek nedenler mi gözden 
kaçırılıyor? Bunlara cevap verebilmek için objektif bir değer-
lendirme daha da gerekli bir hale gelmektedir. Bunu yapmak 
için öyle çok ayrıntılı ve tarihi gelişmeleri tek tek ele alan bir 
incelemeye gerek yoktur. Gelinen noktada, kısa kısa geriye 
gidişlerle, 12 Eylül’den bu yana sürdürülen politikanın ele 
alınması hem gerekli, hem de yeterlidir.  

12 Eylül’ün nedenlerinden varsayılan sözde ciddi bir biçim-
de üzerinde durulan bir konu da rüşvet konusudur. Bu olayı 
genel olarak sistemden bağımsızca düşünemediğimiz için ele 
alıp inceleme gereği duymadık.  O kadar gözden kaçırılmaya 
çalışılan nedenler varken rüşvetle ilgilenmeyi yersiz ve anlam-
sız bulduk. Ama üzerinde ne kadar söz söylenirse söylensin, 
bu dönemde de, bu olay bütün görkemiyle sürüp gitmiştir. 
Resmi açıklamalara bakılırsa, uzağa gitmeye gerek yok. 
Sıkıyönetim çevresinde olup bitenler (bu konudaki dedikodular 
ise bu boyutları çok aşmıştır) rüşveti önlemedeki başarının 
kriterleridir. Üstelikte haberlerin komu oyuna sızmamasına özel 
bir dikkat gösterdiği düşünülürse vereceğimiz örneklerin önemi 
daha da artacaktır. Haberin birini Hürriyet verdi. Hem de 
manşetten. Gölcük’de bir yargılamayla ilgili olarak yargıçların 
para aldığını yazdı. Ve döneme uygun bir davranışla Hürriyet 
kapatıldı. İşte bu 12 Eylül anlayışıdır. Başarı zannettiğin 
olayların propagandasını yapmak, bu tür olayları ise örtbas 
etmek. Bir başka haber: “Üçüncü Ordu ve Sıkıyönetim Komu-
tanlığı bölgesinde rüşvetten 27 kişi tutuklandı… Üçüncü Ordu 
Komutanlığı’na bağlı askeri mahkemelerde yapılan bazı 
duruşmalarla ilgili olarak rüşvet olayına adı karışanlardan 
tutuklananlar… (Güneş, 19 Temmuz 1984) Bu konuda, bunla-
rın ötesine kulaklarımızı tıkayarak yeterlidir demek gerek. 
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12 Eylül anlayışı, sorunlara yaklaşım tarzı sınıfsaldır, dola-
yısıyla sorunlara çözüm önerileri de sınıfsaldır. Yüzeysel 
sayılabilecek bir çaba dahi, bu anlayışın tutarsızlığını göster-
mek için yeterlidir. Bu nedenle de bu tutarsızlığı ince eleyip sık 
dokuma gereği duymuyoruz. Gerçek nedenlere gözler kapatıl-
maya çalışılırken, ortaya atılan nedenlerle ilgili çözümlemelerin 
ya geçersiz veya geçici olduğu, hem yukarıdaki birkaç örnekle 
ve hem de yaşanan olaylarla her gün doğrulanmaktadır. Bu 
gün 12 Eylül’cüler söyledikleri ve iddia ettikleri birçok olayı 
“unutmuş” veya “unutulmuş” varsayabilirler. Oysa tarih böyle 
unutkan değildir. Burada oldukça basit sayılabilecek örnekler 
verdik, ama bütün basitliğine karşın bu örnekler konunun 
ancak sınıfsal temelde irdelenerek çözümlenebileceğini gös-
termektedir. 

 Yine 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül öncesine ilişkin 
önemlice bir faktörü vurgulama gereği duyduk. Gerçekten bu 
üç harekete de ön gelen günler, ekonomik sorunlar söz konusu 
olduğunda da birbirlerine oldukça benzemektedirler. Aynı 
şekilde ilginç bir benzerlik -emperyalizme bağımlılığın bir ürünü 
olarak- dünya finans kurumlarıyla ortaya çıkan girift ilişkilerdir. 
İlişkiler girift olmakla birlikte sorun basittir. Ve doğrudan ülkede 
ekonominin yönlendirilmesiyle direkt bağlantılıdır ve veriler 
değişmedikçe sorunların üstesinden gelebilme olanağı yoktur. 

12 EYLÜL SONRASI İÇİN  

12 Eylülden bu yana ciddi bir değerlendirme yapabilecek 
kadar bir süre geçmiştir. Ne kadar 12 Eylül, kendine layık yeri, 
tarihte bulacaksa da, en azından bugüne kadar İsrail keçisi 
misali günahı üzerlerine yıkılanların da, bu tarihi olayı, kendi 
bakış açılarıyla değerlendirmeleri hem bir zorunluluk ve hem 
de bir görevdir. Böyle bir değerlendirme, şüphesiz olanakları-
mızın kısıtlılığı ile sınırlanmak zorundadır ki bu, irademiz 
dışındaki faktörlerin ürünüdür. Fakat bu kısıtlılık, ancak bir tali 
bir takım verilerin eksikliğinde yani nüanslarda etkisini göstere-
cektir. Ana doğrultular için ise, zaten verilerin ötesinde, kendi 
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içinde tutarlı bir bakış açısı gereklidir. Bu anlamda nedenler ve 
sonuçlar arasındaki bağların gerçekten hayatın ifadesi olmaları 
gerekmektedir. Bu anlamda yapılacak değerlendirme şaşmaz 
bir kritere sahiptir. Bu kriter ise hayattır. Eğer sübjektivizmle 
gözlerimizi kapamazsak, gerçeği objektif bir gözlükle gözlemek 
çabasında olursak, herkesin varacağı sonuçlar birbirinden 
farklı olmayacaktır. Buradaki farklılık ve benzerlik temel faktör-
lere ilişkindir, yoksa nüanslarda değil. Örneğin 24 Ocak politi-
kasını savunanların aralarında çeşitli uzlaşmazlıklar ve çelişki-
ler vardır. Buna karşın, temelde farklı düşünmemektedirler. Bu 
temelde: tekellerin egemenliğinin pekişmesidir. Şüphesiz bu 
noktada bunun bilincine varamamış kişiler de vardır, çok 
iyiniyetlidirler vs. Ama bu neyi değiştirir? Sonuçlara bakınca bu 
tür teferruat önemini yitirir, önemli olan nereden, niçin hareket 
ettiğimiz ve nereye vardığımızdır. Hele bu gelişmeleri keyfi 
yorumlarımız ötesinde maddi verilerle destekleyebiliyorsak 
nesnel davrandığımız ortaya çıkacaktır. Nesnellik ise bilimsel 
olmanın ön şartıdır. Yargılamanın ve dönemin ortaya çıkardığı 
birçok güçlüğe veya olası güçlüklere karşın, nesnellikten 
ayrılmama çabası içinde olacağız. Daha çok, biz değil, gerçek-
leri konuşturmaya çalışacağız. 

Bu başlık altında da, gerekli olmasına karşın, uzun uzadıya 
bu politikaların kökleri ne tür sınıfsal gelişimin ürünleri olduğu, 
konuları üzerinde durmayacağız. Bizi esas yönlendiren temel-
de 12 Eylül ve felsefesinin özellikle ekonomide ifadesini 
bulduğu 24 Ocak kararları olacaktır. Çünkü 24 Ocak kararları 
veya politikası, gerek ortaya çıkış nedeni gerekse üretmek 
zorunda olduğu sonuçlar itibarıyla tek başına ele alınmakla 
yetinilmeyecek genişliktedir. Belki 24 Ocak politikası görünürde 
sık sık, sıkı para politikası, moneter politika, anti-enflasyonist 
politika gibi nitelemelerle anılsa bile çapı ve etki altına aldığı 
alanı çok daha büyüktür. Sözgelimi bu politikanın yürütülebil-
mesi için devletin daha etkin çalışabilmesinin gereği dolaysızca 
ortaya çıkmış ve bu yolda adımlar atılmıştır. Yine bu politikanın 
yürütülebilmesi için kitlelerin demokratik taleplerinin dile 
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getirilmesinin yarattığı güçlükleri bertaraf edebilmek için gerekli 
önlemler alınmıştır. Son analizde, 24 Ocak kararları kimlerin 
taleplerine cevap vermek durumundaysa, onlar için hayatı 
dikensiz gül bahçesi haline getirecek sonuçlar üretilmiştir. Bu 
nedenle 12 Eylül sonrası için başlığı altında kısaca 12 Eylül 
öncesi, 24 Ocak kararları ve bütünden bağımsız olmayacak bir 
anlayışla sürdürülen ekonomik politikayı ele almaya çalışaca-
ğız.  

Yapılacak kaba bir soyutlama durumu ortaya sereceği gibi, 
12 Eylül’ün gerçekleşmesine anlam kazandıracak ve 12 
Eylül’ün karşısına ne tür hedefleri koyduğunu açıklama olanağı 
sağlayacaktır. 

12 Eylül’ü ele alırken salt ekonomik sorunlara değinmemizin 
nedeni, 12 Eylül’ün bu yüzüyle sanki çok başarılıymış gibi 
lanse edilmesidir. Şüphe yok ki 12 Eylül eşittir 24 Ocak kararla-
rı demek sorunu hafife almaktır. Gerçekten bir dönüm noktası 
olarak 24 Ocak kararları önemlidir. Ve ardındaki “giz” açıklığa 
kavuşturulabildiği ölçülerde veya o bağlantılar gözden kaçırıl-
madıkça konu, daha bir anlaşılır ve kavranır olacaktır. Yoksa 
salt öne sürülen çerçeve esas alınarak 24 Ocak kararları veya 
politikası çerçevesinde düşünmek bir kısır döngüyü de peşin-
den sürükleyecektir. Bu anlamda gerek çarpıcılığı gerekse 
ürettiği sonuçlar itibariyle, 12 Eylül’le birlikte 24 Ocak kararları-
nı öne çıkarmak pek yanlış olmayacaktır. 

Böyle bir yaklaşım, şöyle bir değinmek biçiminde de olsa, 
kapitalist iktisat teorileri üzerinde durmayı gerekli kılar. Çünkü 
kapitalizmin gelişimine paralel olarak iktisat modelleri de 
değişiklikler göstermiştir. 

Klasik iktisadın başına geçen A. Smith ve ona ön gelen Fiz-
yokratlar, merkantilist müdahaleciliğe tepki olarak ortaya 
çıkmışlardır. Ve bayraklarında “bırakınız yapsınlar” şiarı 
yazılıdır, bu ifadesini liberalizmde bulur. Yine klasiklere göre; 
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devlet ekonomiye müdahale etmemelidir, çünkü ekonomik 
sistemde doğal bir düzen vardır, bunu da serbest rekabet, arz 
ve talep sağlayacaktır. Eğer piyasaya müdahale edilmezse 
piyasa kendi kendini düzenleyecektir. Gerek Malthus gerekse 
Ricardo bu ekolün adı geçen simalarıdır. Ama temelde liberal 
felsefe aynıdır. O da ekonomiye müdahale etmeme gereğidir. 
Nüanslar bir yana bırakılırsa bu görüşler kapitalizmi savunan 
iktisatçıların görüşleri olmuştur. Fakat ekonomik bunalımların 
ve gittikçe genelleşen işsizliğin kapitalizmi -artık tekelci ve 
emperyalizm olarak isimlendirilmektedir- temelinden sarsmaya 
başladığı bir sırada, Keynes enflasyonist operasyonlarla ve 
kredilerin faiz fiyatını düşürmek yoluyla sermayenin verimliliği-
nin arttırılmasını önermiştir. Yani klasiklerden, liberalizmden 
farklı olarak ekonomiye müdaheleyi önermiştir. Klasik ekolün 
artık yetersizliği ortaya açık-seçik çıkan teorileri karşısında 
Keynes’in görüşleri adeta kapitalizmin kurtarıcısı gibi görün-
müştür. O’na göre işsizliğin nedeni talep yetersizliğidir. Klasik-
lerin iddialarının aksine tam istihdam otomatik olarak gerçek-
leşmez. Bu nedenle talep yetersizliğinin üstesinden gelebilmek 
için, yani insanların psikolojik nedenlerle gelirlerinin bir kısmını 
saklamaları ve kapitalistlerin yatırım yapmamalarının ortaya 
çıkardığı sorunları aşabilmek için, devlet bir takım enflasyonist 
operasyonlarla sermayenin verimliliğini arttırdığı gibi, yatırımlar 
yaparak tam istihdamı sağlamalıdır. Yine devlet vergi yoluyla 
halktan topladığı paraları sermayenin emrine vererek serma-
yenin güçsüz yanlarını onaracaktır. Ülkemizde de uzun zaman 
bu görüşler ekonomi derslerinin popüler konuları olmuşlardır. 
Fakat artık ülkede ve dünyada enflasyon aşılmaz bir dert 
durumundadır ve Keynes enflasyondan korkmamak gerektiğini 
söylüyordu. 

Oysa 70’ler sonrası enflasyon kavramı ortaya çıkan olguları 
açıklamada artık yetersiz bir durumdadır. Artık ekonomide 
yüzyüze gelinen sorun “stagflation” olarak isimlendirilmektedir. 
Nispi bir enflasyon ve onun yaratacağı canlılık dağların ardın-
dadır. Şimdi artık stagflation yani enflasyon içinde durgunluk 
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vardır. Özellikle petrol şoku olarak da isimlendirilen OPEC’in 
petrol fiyatlarına yaptığı zamlarla birlikte enflasyonist gidiş 
sadece hızlanmış ve bizim gibi ülkelerin ekonomik dengelerinin 
alt üst olması sonucunu doğurmuştur. İşte bu gelişmeler içinde 
Friedman’ın monetarist teorisi düşünülürse daha anlaşılabilirilik 
kazanacaktır. Chicago üniversitesi ekonomi profesörü olan 
Milton Friedman’ın monetarizm adı verdiği para politikası İsrail, 
Şili, İngiltere gibi ülkelerde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu 
politikaya göre fiyatlar serbest bırakılmalı ve esnek kambiyo 
kurları uygulanmalıdır. Piyasa dengesi ancak böylelikle sağla-
nabilecektir. Friedman’a göre böylesine bir para politikasıyla 
enflasyonu durdurmak olanaklıdır. Yani artık ekonomik büyüme 
bir yana bırakılmış, tek sorun enflasyonun engellenmesi haline 
dönüşmüştür. Böyle bile olsa, kapitalizmin serbest rekabetçiliği 
yaşayabildiği yani tekellerin, finans kapitalin egemenliğini tesis 
etmediği bir dönemde bu görüşler ifade edilseydi bir anlam 
kazanabilirlerdi. Oysa kapitalizmin tekelci aşamasında bu 
görüşleri ileri sürmenin, şapkadan tavşan çıkarmaktan başka 
bir anlamı yoktur. Yine Kanadalı ve kapitalizmi reddetmeyen bir 
iktisatçı olan Galbraith bu görüşlere karşı şunları söylemekte-
dir: “Friedman okulunun deney tavşanı İngiltere’ye teşekkür 
borçluyuz. Çünkü gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Serbest pazarlarla dolu bir dünya var olabilseydi Friedman bir 
peygamber olurdu. Çünkü Friedman’ın düşündüğü piyasa 
ekonomisinde bütün firmalar hemen hemen eşit güçtedirler. 
Oysa gerçek dünyada böyle bir piyasa yoktur, büyük firmalar 
(siz tekeller anlayın) vardır ve bunlar işlerini bankalarla yürü-
türken küçükler yok olur, ezilir.” Biz devam edelim: tıpkı Türki-
ye’deki gibi. İşte Özal’ın savunduğu görüşler kendi ne kadar 
aksini iddia ederse etsin, bu görüşlerdir. Ve uygulamada bu 
görüşler doğrultusunda oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Daha II. Dünya Savaşı sonuçlanmadan ABD’nin başını çek-
tiği bir gurup ülke Bretton Woods anlaşmasını yaptı. Bu anlaş-
mayla oluşan sisteme göre ülkeler, ilan edilmiş sabit kurları 
değiştirmemeyi ya da çok dar sınırlar içinde değişiklikler 
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yapmayı kabul etmişlerdi. Yine bu anlaşmaya göre iki tür 
uluslararası rezerv varlığı tanımlanmaktadır. Bunlar altın ve 
fon’un (İMF de, yani Uluslararası Para Fonu, 1944 yılında 
tasarlanmış 1946’da işlemeye başlamıştır. Görevi sabit kurlar 
sisteminin gözetleyicisi ve denetleyicisi olmaktır) elindeki 
katılma kotaları yoluyla toplanmış olan ulusal paralar stoku 
yani döviz. Bu sistemde dolara hiçbir imtiyaz tanınmamasına 
karşın, uluslararası ticarette, bankalar, kişiler ve firmalar 
tarafından kullanılan dolar altından daha fazla (ona paralel 
olarak) uluslararası rezerv niteliği kazanmıştır. Ve böylece 
dolar temel rezerv para olmuştur. Pratik olarak bu durum, 
ABD’ye kendi para arzını arttırarak uluslararası para yaratmak 
işlevini yani dünya merkez bankası işlevini kazandırmıştır. 

Bu sistemin yediği ilk büyük darbe, 15 Ağustos 1971’de 
ABD’nin tek taraflı bir kararıyla doların altına konvertibiletesini 
kaldırması oldu. 1968 Mart’ından beri fiili olarak süren durum, 
bu kararla yasal hale gelmiştir. Daha sonra 18 Aralık 1971’de 
toplanan 10’lar gurubu doları altına göre % 7.8 oranında 
devalüe etmişlerdir.  

Bretton Woods’un yediği ve yıkılmasına neden olan ikinci 
büyük darbe doların 12 Şubat 1973’te % 10 oranında devalüe 
edilmesidir. Çünkü önceki devalüasyona karşın ABD ödemeler 
bilançosu açığı devam etmiştir, bu nedenle ikinci devalüasyon 
kaçınılmaz olmuştur. Bu durum dolardan kaçışı durduramamış 
ve AET ülkeleri paralarını sabit kurdan birbirine bağlayarak, 
dolara karşı dalgalanmaya bırakmışlardır. 

Bu ikinci darbeden sonra Bretton Woods sisteminin ikinci 
temel ilkesi, yani ulusal paralar arasında sabit pariteler ilkesi de 
ortadan kalkmış ve dolayısıyla böylece Bretton Woods sistemi 
çökmüş oluyordu. 

Yukarda özetlediğimiz gelişmeler, parasını dolara bağlamış 
bütün ülkelerde koşullara uygun sorunlar yaratmıştır. Türki-
ye’de 27 Mayıs 1960’da çarpıcı bir görünümle bu tabloda yer 
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almıştır. Durumun daha iyi kavranabilmesi için, konuyla ilgili bir 
tablo verelim.  

  

Yıllar ABD’nin elindeki Altın 
Stokları (Dolar olarak) 

Dış dünyanın elindeki 
dolar miktarları 

1948 24.5 Milyar 6.4 Milyar 

1960 18.8 Milyar 18.7 Milyar 

1965 14.0 Milyar 29.1 Milyar 

 

Tabloda da açıkça görüldüğü gibi ABD’nin elindeki altın 
stokları azalırken, ABD’nin dışındaki, dolar miktarı oldukça 
büyümüştür. Tabii ki böyle bir durumun ABD’ye, dünya piyasa-
larında ne kadar rahatlıkla istediği türden at koşturma olanağı 
sağlayacağı açıktır. Ve bu durumda dolardan Avrupa paraları-
na kaçışı hızlandırmıştır. 1970 yılının ilk yarısında Bundes-
bank’ın dolar varlıkları 2,8 milyar dolardan 7,5 milyar dolara 
yükselmiştir. Şubat 71’de 8,5 milyar olan bu miktar Mayıs 
ayında 12,5 milyar dolara yükselmiştir. Alman hükümeti tara-
fından Mark’ın serbest dalgalanmaya bırakılması da bu tarihte 
olmuştur. Ve bilindiği gibi daha sonra da Bretton Woods 
sistemi terkedilmiştir. 

Özellikle petrol ithal eden (bizim gibi) ülkelerde, dış ticaret 
açıklarının büyümesi, bu durumu, petrol zammına bağlama 
kolaylığını getirdi. Oysa, yukarıda da nedenleri anlatıldığı gibi, 
enflasyon bu olay ortaya çıkmadan boy göstermiştir. Petrol 
zammı bu süreci sadece hızlandırmıştır. Yine aynı dönem 
petrol ithal eden ülkelerin açıkları, OPEC tarafından beslenen 
kaynaklarla giderilmeye çalışılıyordu. Ancak bu durumda 
OPEC ülkeleri bir miktar kar sağlamakla birlikte, esas karı bu 
piyasayı yönlendiren ülke bankaları sağlıyordu. Yukarıda 
değindiğimiz gerçek, OECD’nin daha 1970 tarihinde hazırladığı 
bir raporda oldukça açıktır. Rapor: “1970 yılında birçok OECD 
ülkesinde fiyatla genel seviyesinin en az % 5 yükseldiğini ve 
bunun 1960’ların başındaki ortalama fiyat yükselişinin iki katı 
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olduğunu ve dünya ticaret fiyatlarında yine on yıl içinde ilk kez 
iç fiyatların düzeyini geçtiğini saptıyor.” Yani fiyatlarda artış, 
1960-70 arasında % 1 civarında olurken 70-72 arasında % 6-7 
olmuştur. 73-75 arasında ise % 90’lara dayanmıştır. Görüldüğü 
gibi, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonun nedeni olduğu 
yolunda yapılan açıklama gerçeği ifade etmemektedir. 

İşte bu koşullarda emperyalizme bağımlı ülkelere İMF’nin 
mutad reçetesi sunulur. Çünkü teşhis aynı, tedavi aynıdır. Ama 
sonuçlar pek iç açıcı olmamıştır. İran, Tunus, Fas, Brezilya’da 
önerilen önlemlerin ortaya çıkardığı koşullara kitlelerin tepkisi 
patlama biçimindedir. Bizde de izlendiği gibi İMF’nin artık 
değişmez reçetesi şunları ihtiva etmektedir. “Devalüasyon, 
kamu kesiminin daraltılması reel ücretlerin (ve emek girdileri-
nin) düşünülmesi, dış ticaret politikasında liberasyona gidilerek 
korumacılığın hafifletilmesi, giderek kaldırılması”dır. Bu politi-
kanın sonuçları ise: ekonomik durgunluk ve bozulan gelir 
dağılımıdır. Bu gerçekten salt başka ülkelerde yaşanan deney-
ler değil, aynı zamanda bizim de gerçeğimizdir. Burada son 
önlemlerin öncekilerden bir farkı uygulamayla ilgili ve aynı 
zaman da siyasal düzeyde ele alınması gereken bir gerçek. 
Uygulamada ödün vermez bir disiplin ve kararlılık. Burada 
hemen akla 1979’da Guadeloup’da ABD, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Kanada ve İtalya’nın vardığı temel anlaşma akla 
geliyor. Buna göre: “Borcunu ödeyemeyen ülke, İMF denetimi-
ne girecek (yani bizde olduğu gibi iki üç ayda bir İMF’li müfet-
tişler teftişe gelecek ve hükümetlerin ellerinin ayaklarının 
dolaşmasına neden olacak. 200 milyarlık emisyonu, şapkadan  
tavşan çıkarır gibi, görünmez hale getirmek zorunda kalacak-
lar) ve tamamen serbest piyasaya dayalı reçetelerle, hem bu 
ülkelerin batı ekonomik sistemine uymalarını sağlayacak, hem 
de dünyaya, bir ülkenin ekonomisini güçlendirmenin tek 
yolunun bu sistemden geçtiği, en iyi modelin bu olduğu, bu 
model kabul edildiği takdirde, borçların da ödenebileceği 
sağlıklı bir ekonomiye de kavuşulabileceği” kanıtlanacaktır. İlk 
uygulamada Türkiye’dedir. Eğer bu uygulama başarıya ulaşa-
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mazsa sistemi, hiç de iyi sonuçlar beklememektedir. Çünkü 
dünya finans çevrelerine geri bıraktırılmış ülkelerin borçları 
bugün 700 milyar dolar dolayındadır. Bir çoğunun ise, değil 
ana para taksitlerini ödemek, faizleri ödeyebilecek güçleri 
yoktur. Bu konuyu OECD genel sekreteri Van Lennep’in 
Milliyet Gazetesi’nin sorularına verdiği cevapla noktalayalım, 
hem de 31 Temmuz 1984’de: Tabii bütün ekonomi, sadece 
para politikalarıyla kontrol edilemez. İşsizlik azaltılmalıdır. 
Bütçenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinde iyi düzenlenmesi 
gerekir. Türkiye de son yıllarda bu alanda da büyük gelişmeler 
gördük. Türk ekonomisinin amacı şu olmalıdır: Daha etkili 
kamu iktisadi kuruluşlarıyla, sıkı para politikasının bileşimi 
daha etkili bir vergilendirme ve azaltılmış devlet harcamaları… 
Böyle ekonomi dengeye gelir ve böyle bir ekonomide özel 
sektör yatırım yapar, Türk ekonomisinin temel amacı bu 
olmalıdır. Yani yatırım ve ihracat yapmak, temelde özel sektö-
rün görevi olmalıdır. İşsizlik böyle azaltılır. OECD’nin felsefesi 
şudur: istihdam, talebi ve devlet harcamalarını arttırmak değil, 
bu fonksiyonu özel sektöre 

bırakılarak yaratılmalıdır. “Üstad herhalde doğru söylüyor ki, 
bizde de ekonomik politika söyledikleri doğrultusunda yürütülü-
yor. Yani dört senedir uygulanan politikayla, bir türlü hale-yola 
konamayan ekonomik sorunların çözümü, yine aynı yaveler 
tekrarlanarak, bunun sürdürülmesinde görülüyor. 

Artık, yukarıda söylediklerimizi, hafızamıza kaydederek, 24 
Ocak’ın değil, 12 Eylül’ün hangi koşullarda gerçekleştirildiğini 
ele alabiliriz. 

12 Eylül hareketi, adeta daha önceden bağıra bağıra gel-
miştir. Üst üste muhtıralar verilmiş, adeta mevcut gelişmeler 
kurulu düzenden köklü değişikliğe gitmeden devamının sağ-
lanması için, tek alternatif olarak orduyu olayların karşısına 
dikmiştir. Daha önce Maliye Bakanı Sezgin’e Bütçe Genel 
Müdürü Kumcuoğlu’nun, 12 Eylül’den bir ay önce söylediklerini 
aktarmıştık. Artık ekonominin yürütülebilmesi bir yana, devletin 
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fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli olanaklar yoktur. 
Bu olanakları oluşturabilmek için çıkarılması şart olan vergi 
yasaları, parlamentodaki aritmetik nedeniyle, bir türlü çıkarıla-
mamaktadır. Bir cumhurbaşkanını bir türlü seçemeyen, adeta 
bir mebus pazarına dönen, parlamento itibarını yitirmiştir. 
Hükümetlerin, kamuoyunun nabzını elde tutmaları bir yana, 
devletin içinde olup bitenlerden haberi yoktur. 11 Eylül günü 
bile ordunun ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunun farkında 
değildir. Ekonominin durumu tek kelimeyle içler acısıdır. 
İhtiyaçların giderilmesi için gerekli döviz yoktur, kaynaklar 
kurumuştur. Enflasyon akıl almaz boyutlara tırmanmaktadır. Bir 
yandan işsizlik bir çığ gibi büyürken zaten atıl kapasiteyle 
çalışan fabrikalarda on binlerce işçi grevlerde, on binlercesi de 
toplu iş sözleşmelerine hazırlanmaktadırlar. İthalat-ihracat 
dengesi bozulmuş, dış ticaret açıkları büyümeye devam 
etmektedir. Enerji darboğazı ise üstesinden gelinemeyen bir 
başka problemlerdendir. Ve yatırımlar oluşmuştur. Bu arada 
hükümet içinde çöreklenmiş, bazı bakanlıkları olduğu gibi 
parsellemiş faşist MHP’nin yarattığı Maraş, Çorum katliamları 
bir yana, her gün ortalama 20’ye yakın insan ölmektedir. Bu 
gidişe dur diyebilecek olan başta işçi sınıfı olmak üzere halk 
muhalefeti ise örgütsüz, esas olarak kendiliğinden çıkışlar 
yapabilmektedir. Ve bütün bu sorunlar şu veya bu boyutuyla 
Kuzey Kürdistan’da da görülürken, bunun yanında ulusal bilinç 
yükselmektedir. Ve can güvenliği, reddedilemez bir talep olarak 
her gün gündemdedir.  

Oysa bütün bu sorunların üstesinden gelme durumunda 
olan hükümet, tabir yerindeyse, iki yakasını bir araya getirebi-
lecek durumda değildir. Devletin hemen hemen tek yıpranma-
yan kurumu ordudur. Bu anlamda kurulu düzenin muhafızı olan 
ordu bu asli görevinin gereğini yaptı: müdahale etti.  

Ve “17 Eylül 1980 Çarşamba günü İMF’de Türkiye ile ilgili 
bir belgenin dağıtımı yapıldı… 15 Eylül 1980 Tarih 17105 sayılı 
resmi gazetede yayınlanmıştır. 
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Milli Güvenlik Konseyinin 5 sayılı kararı:  

Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve daha iyiye 
götürmek maksadıyla yürürlüğe konulan ekonomik programla, 
yapılan anlaşmaların ve protokollerin uygulanmasına devam 
edilecektir.       

İmza: Kenan Evren / Devlet Başkanı / G. Kurmay ve MGK 
Başkanı”.  (12 Eylül Özal s. 74 – 75 ).    

 

Yani 24 Ocak istikrar politikası aynen ekonomide devam 
edecektir. Gerekli yerlere, gerekli güvenceler verilmektedir. 
Güvence verilen çevrelerin muteber adamı, kendilerinin deyi-
miyle 24 Ocak’ın mimarı, Özal eskisi gibi memur değil hem 
başkan yardımcısı hem de adı geçen politikaların yürütücüsü-
dür. Sıkı bir pazarlıkla ekonomiyi yönlendirebilmesin: olanak 
sağlayan yetkilere sahip olmuş ve bu politikayı hayata geçire-
rek ekibi de oluşturmuştur. (Daha sonra buy ekibin ANAP’ın 
oluşumunda büyük katkıları olacaktır.) MGK’nın bu tutum alışı, 
sorunlara nasıl yaklaştığının ve çözümde de nasıl bir yol 
izleyeceğinin somut bir belirtisidir. Yani programın bu bölümü 
ekonomik politikada İMF güdümünü esas almıştır. Alınacak 
diğer önlemlerle bu politika kararlı disiplinli bir şekildeki oluştu-
rulan ortam bunun için son derece elverişlidir -hayata geçirile-
cek- tir. 

Türkiye daha ikinci dünya savaşı ertesinde batıyla daha 
yakın ilişkiler oluşturabilmek için, 1947 yılında İMF ve Dünya 
Bankası üyesi olmuştur. Yukarıda belirtilen sorunlara yönelik 
İMF reçetesi, diğer yanıyla 24 Ocak İstikrar Programı, açıktır. 
İstikrar programı, istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik-
tir, ama 24 Ocak anlayışına göre işsizlik ve stagflasyon gibi 
istikrarsızlıklar bu kategoriye alınmazlar. Bu kategoriye sokulan 
istikrarsızlık türü hem de tek türü enflasyondur. “Bunun tedavisi 
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ise mal ve emek piyasalarında uygulanan “yüksek fiyat düzeyi-
düşük ücret düzeyi” politikalarını alabildiğince izlemektir.”  

Sadece “1975-77 döneminde, toplam 6,8 milyar dolarlık 
ödeme bilançosu açığı verilmiştir, bunun % 16’sı rezervlerin 
eritilmesiyle, % 7’si İMF kaynaklarından karşılanırken % 77’si 
kısa vadeli kredilerle kapatılmıştır.” Bu konuda da program 
açıktır. Dövize mi ihtiyaç duyulmaktadır, İMF’nin ilk koşulu kur 
ayarlamasıdır. Bunun anlamı ise artık kitlelerin ezberlediği 
sihirli sözcük devalüasyondur. Bu önlemlerin devamı ise kamu 
harcamalarının kısılması ve daha önce de belirttiğimiz gibi 
ücretlerin düşürülmesi, dış ticarette liberalizasyon ve korumacı-
lığın kaldırılmasıdır. 

Devalüasyon, yani paranın dış değerinin düşürülmesiyle bir 
çok sorunun çözümlenmesi beklenmektedir. İlk elde fiyatlar 
dışarıya göre düşmüş olacağı için ihracat artabilecektir. Aynı 
şekilde içte fiyatlar ithalat pahalı olduğu için artacaktır. Yine 
içte fiyatlar artmış olacağı için satın alınamayan mallar dışarıya 
ihraç edilebilecek ve döviz sağlanacaktır. Mantık budur. 

Açıkça görülebileceği gibi sorunlar ortaya konurken, çözüm-
ler büyük bir açıklıkla elde durmaktadır. Çünkü bu sorunlar 
yalnız bizde değil hemen bütün benzer ülkelerde vardır. 
İMF’nin reçetesi de bu genel sorunlara uygun olduğu düşünü-
len tek tip bir modeldir. Ve bu modelin hararetli savunucusu 
Turgut Özal daha 10 Mayıs 1980’de müjdeyi vermiştir. “Türkiye 
dört yıl içinde zengin ülke olacaktır.” 

Belki dört yıl oldu nasıl zenginleştik, sorusundan önce sap-
tanan problemlerden işsizlik gibi “basit” birine kafası takılan 
olabilir. Ama zaten 24 Ocak mantığında (siz İMF anlayın) önce 
de belirttiğimiz gibi bu soruna yer yoktur. Ayrıca “mimar Özal’ın 
yeni demeçlerine bakılırsa, projenin hayata geçebilmesi için 
yeni vadelere gerek duyulmaktadır. Artık beş yıl mı olur, on yıl 
mı olur, işin bu kısmını Allah bilir.  



SAVUNMALAR        

       

 
139  

 

Buraya kadar, 12 Eylül sonrası gelişmelerin kavranabilmesi 
için yeterli olmasa da gerekli bilgileri özetlemeye çalıştık. Bu 
gelişmeler ve dünyanın bize benzer ülkeleriyle yapılacak 
karşılaştırmalar ne tür sonuçlara yol açacağının da bir tespiti 
olarak değerlendirilmelidir. Aynı kefeye oturtulmasa da, son 
analizde birer askeri müdahale olması itibarıyla ele alınırsa, 
50’lerden bu yana takribi her 10 yılda bir ülkede benzer neden-
lere dayalı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Dikkat edilirse daha önce 
bu olayların nedenleri üzerinde ayrıntılarıyla durulmamakla 
birlikte, müdahalelere ön gelen ve önemli olarak ele alınması 
gereken faktörler belirtilmiştir. Önceki müdahaleler benzerlikleri 
ve farklılıkları ölçüsünde benzer ve farklı sonuçlar üretmişlerdir. 
Önceki olaylar üzerinde durmak bir anlamda, konunun özgür-
lüğü itibarıyla esas eğilmemiz gereken dönemin kendine özgü 
yanlarını gözden kaçırmamıza neden olabileceği gibi, bu 
genişlik içinde 12 Eylül’ün ortaya çıkardığı gelişmeleri gözden 
kaçırmamıza da neden olabilir. Bu nedenle buradan itibaren 12 
Eylül sonrası gelişmeleri kaba da olsa ele almaya çalışacağız. 

12 Eylül öncesi zaten ülkenin büyük bir kısmı sıkıyönetim 
altındaydı. Bu anlamda yönetimi ele almak, tam bir yumuşak 
iniş görünümünde oldu. Daha önce seçimle gelen parlamento 
feshedilirken, gerek parlamento, gerekse icra görevini yerine 
getiren, MGK oluştu. Geçmişe nazire yaparcasına bir türlü 
çözümlenemeyen cumhurbaşkanlığı sorunu, genelkurmay 
başkanının devlet başkanı olarak ilan edilmesiyle, bir çırpıda 
çözümlendi. Ve yine bazı kesimlerce özlemle beklenen ve bir 
türlü çıkarılamayan yasalar ve kararlar hayata geçmeye 
başladı.  

Yine kısa süre sonra da eski deniz kuvvetleri komutanı baş-
kanlığında hükümet oluşturuldu. Daha sonraları ayrıntıları 
gazete ve kitaplarda ortaya çıkan, hükümetin oluşumu ilginçtir. 
Konumuzu yakından ilgilendiren 12 Eylül’ün tek elden ve seri 
icra anlayışına uygun bir olay daha sonra başbakan olan 
Özal’ın başbakan yardımcılığı teklifi karşısında ekonomiyi tek 
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elden yönlendirmesine olanak verecek olan talepleridir. Tam 
olarak olmasa da esas hatlarıyla Özal bu taleplerini gerçekleş-
tirme olanağı bulmuştur. Genel olarak hükümet MGK’nın 
politikasıyla ters düşmeyecek kişilerden oluşturulmuştur. 

Bilindiği gibi bütün siyasi partilerin çalışması durdurulmuş, 
toplumda etkili olabileceği düşünülen siyasiler gözaltına 
alınmışlardır. Yalnız önlemlerle yetinilmemiş, hemen tüm 
demokratik kuruluşlar faaliyetten men edilmişlerdir. Başta TRT 
olmak üzere, basın nev-i şahsına münhasır oto-sansür yoluyla 
kontrol altına alınmış, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını 
engellemek için ülke üzerinde bazen görülen ve bazen de 
hissedilen koyu bir örtüyle kaplanmıştır. Bazen sıkıyönetim 
komutanlarının açık direktifleriyle, bazen de yönlendirilen 
kamuoyunun hissedilen baskısıyla, en doğal davranışlardan 
kaçınma gereği ortaya çıkmıştır. MGK sistemli bir politik 
çalışma sürdürerek kendine muhalif olabilecek her türlü örgütü, 
kişiyi, hedef alan kamuoyunu tek yanlı yönlendirme-oluşturma 
görevini üstlenmiştir. Yine MGK bu işleri yerine getirirken 
yasalara uygun bir tutum takınmıştır. Ama bugün çıkardığı 
ertesi gün beğenmeyip değiştirdiği yasalara uygun bir tutum 
takınmıştır. Yargının “bağımsızca” görevini ifa etmesi için ne 
tür koşullarda çalıştığı ise ayrı bir tartışma konusudur. Sözde 
MGK’nın açıklamalarına göre; “sağa da sola da karşıdır” ama 
uygulama -bugünlerde daha berrak görülebileceği gibi- sağa 
bir tokat, sola bir yumruk politikasını en etkili bir şekilde sür-
dürmüştür. On binlerce insan terörizm suçlamasıyla gözaltına 
alınmış, adeta bütün toplum yaratılan havayla, gözaltında 
tutulmaktadır. Resmi açıklamalara göre onlarca insan ya 
“kaçarken” vurularak, bazıları ise “intihar” ederek, bir kaçı da 
bazı “sorumsuz görevlilerce” öldürülmüşlerdir. Söylemeye 
gerek yok ki her türlü demokratik haklar için grev vb. mücadele 
biçimlerinin hayata geçirilemeyeceği bir yasaklar ortamı 
oluşturulmuştur. Poliste, cezaevinde, mahkemelerde dönem 
bütün tonlarıyla rengini sergilemek olanağı bulmuştur. Fakat 
bütün bu engellerin işlemediği tek kesim, hemen her gün 
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kamuoyu önünde boy gösteren, Koç’lar, Sabancı’lar, Enka 
Holding’ler, Narin’ler vb.dir. Yani tekelciler ve onların talepleri-
dir. Yapılanlarla yetinmeyen daha, daha talepleridir. 

Yine çok önemli olmasa da belirtmesi gereken bir nüans 
danışma meclisidir. Son analizde MGK’nın tek tek seçtiği 
meclis esas olarak Anayasa’ya, partiler, seçim yasasını ve 
MGK’nın bizzat çıkarmayı gerekli görmediği yasaları çıkarmak-
la görevlendirilmiştir. Sık sık Evren’in belirttiği bir konu, Danış-
ma Meclis’inin bu görevleri “bağımsız” iradesiyle yerine getire-
ceğidir. Fakat çok ilginçtir, bahsedilen konularda, atılan tüm 
adımlar Evren’in çizdiği çerçeveyi hiç bir zaman aşmamıştır. 
Daha doğrusu, Danışma Meclisi Evren’in nasihatlerine uygun 
bir çizgi izlemiştir. Bu anlamda Meclisi yerli yerine oturtmak 
gerekir. Ne an, ne de fazla. 

Yani toplum emir-komuta zincirine bağlanmıştır. Ve bu du-
rumu izleyebilmek için sadece gazetelerin ve TRT programları-
nın hatırlanması bile yeterlidir. Yani yapılanlar gelecek için 
düşünülenlerin proto-tipi’dir. 

İşte tamda bu noktada devletin işleviyle yüz yüze geliyoruz. 
Devlet: egemen sınıfların yönetimlerini sürdürme aracıdır. Yani 
baskı ve zora dayanarak egemenliklerini devam ettirebilme 
olanağını sağlayan araçtır. Tarih bize devletin sınıflarla birlikte, 
ortaya çıktığını göstermektedir ve yine diyalektik bize sınıfların 
ortadan kalkmasıyla ancak devletin de sönüp yok olacağını 
gösterir. İlker komünal toplum devleti tanımaz, bu anlamda 
devlet özel mülkiyetle birlikte tarih sahnesinde yerini alır. Sınıf 
mücadelesi bir diğer yanıyla ezilen sınıfların devlete karşı 
mücadeleleridir. Tarihte sosyo-ekonomik oluşumların devlet 
tiplerine tekabül eder. Köleci toplumun devleti, aynı zaman da 
köle sahiplerinin diktatörlüğüdür. Burjuvazinin diktatörlüğü ise 
kapitalizmin devletinde ifadesini bulur. Sosyalizm ise işçi 
sınıfının diktatörlüğüdür. Yani egemen sosyo-ekonomik yapı 
devlete de karakterini verir. Fakat bu sorunun bir yanıdır. Bir 
diğer yanı ise benzer - egemenlik itibariyle – toplumlarda farklı 
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biçimlerde ortaya çıkan devletlerdir. Bu anlamda bunu tarihsel 
gelişmeler, sınıf mücadelesinin ulaştığı boyutlar, o toplumun 
kendine has özellikleri ve genel olarak koşullar şekillendirir. 
Sözgelimi burjuva toplumlarda çeşitli devlet biçimleriyle yüz 
yüze geliriz. Burjuva demokrasisi, faşizm, askeri diktatörlükler 
gibi. Fakat bu diktatörlüklerde ya doğrudan ve açık veya örtülü 
biçimlerde ifadelerini bulurlar. Örneğin burjuva demokrasilerin-
de genel oy, parlamento ve benzeri olgular sanki toplumun 
kendi kendini yönettiği gibi aldatıcı sonuçlara yol açarlar, oysa 
bu tür kurumlar egemen sınıfın egemenliğinin sadece örtüleri-
dir. Son analizde ekonomide egemenlik devlet de de egemen-
liğin ifadesidir. Bunun görülebilmesi için tarihsel gelişimin 
bilincine varmak yeterlidir. 

Devlet konusunda yukarıda yaptığımız kısa açıklama bugün 
de devleti nasıl değerlendirmemiz gerektiğinin ipuçlarını 
sergilemektedir. Askeri müdahale olduğundan bu yana zaten 
“demokrasi” esprisi bir yana konmuştur. Ne kadar sık sık 
demokrasiyi sağlamlaştırmak veya yeniden kurmak amacı 
açıklanırsa açıklansın halen, yani “sivil yönetim”e geçilmesine 
karşın bir geçiş döneminden söz edilmektedir. İşte 12 Eylül 
darbesiyle şekillenen devlet biçiminin adı bilimsel literatürde 
askeri diktatörlüktür ve bu diktatörlük hiçbir örtüye gerek gerek 
duymadan egemen sınıfların değirmenine su taşımıştır. Fakat 
aynı zamanda bu diktatörlük geçicidir. Bunun kendileri, yani 
cunta, açıkladığı için değil, işlevi itibariyle böyledir. Çok daha 
önceleri egemen sınıfların bir türlü yerine getirilmeyen taleple-
rini gerçekleştirmek asli görevidir. Ve bu asli görevler gerçek-
leştikleri ölçülerde de “sivil” yapılanmaya ama geçmişe göre 
daha yetkin, gedikleri kapatılmaya çalışılmış, kitlelerin demok-
ratik taleplerinin istenmeyen sonuçlara yol açmasını engelleye-
cek önlemler alınmış, bir yapılanmaya geçilecektir. 12 Eylül 
sonrası yaşanan koşulların, devlet söz konusu olduğunda, 
ifadesi budur. 
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Devletteki biçimsel değişikliğin temelde bir değişikliğe teka-
bül etmediği de ayrı bir gerçektir. Parlamento feshedilmiş, 
hükümet görevden alınmış, partiler kapatılmış ama eski 
hükümetin 24 Ocak istikrar politikası, aynen devam etmektedir. 
Yanı bir diğer görünümüyle, istikrar programı korunmuş, bu 
programın hayata geçilmesini engelleyen faktörler ortadan 
kaldırılmıştır. Hatta bu durum hükümetin sanki “bağımsızca” bir 
politika takip etmesiyle, aldatıcı bir görünüm sergiliyor olması-
na karşın, temelde bir değişiklik olmamıştır. Danışma meclisi 
üzerinde ayrıca durma gereği hiç yoktur. Burada sorulacak 
soru; yürütülen politikanın hangi sınıf -veya sınıfların- çıkarları-
na hizmet ettiğidir. Yani 12 Eylül öncesi ve sonrası yürütülen 
politikanın kimlere hizmet ettiğidir ve devamı; kimlere karşı 
olduğudur. Egemenler düzeyinde belki nicel sorunlardan 
bahsedebilmek söz konusu olsa da, halk açısından son analiz-
de, eski durum temelde aynı olmakla birlikte politikanın hayat 
kazanabilmesine engel olan pürüzler ortadan kaldırılmıştır. 
Nasıl mı? Cevabı bu dönem boyunca yaşanan olaylardır. 

Kafaoğlu-Özal değişikliğinde, ortaya çıkan sadece politika-
nın nüanslarındaki bir ayrılıktır. Ve yine de bu durum bazıları 
için politikanın ürettiklerini başkalarına yıkabilme ve gözleri 
esastan teferruata çevirme işine yaramıştır. Daha önce rahata 
erebilmek için verilen sürenin bir kez daha tekrarlanması 
olanağını doğurmuştur. Aynı zamanda yine bu olay bazı 
gerçeklerin yani gerçek sorumluların gözden kaçırılmasına 
neden olmuştur. Kaba bir tabir kullanmak gerekirse, yine “eski 
hamam eski tas işler yürümektedir.  

Daha önce 24 Ocak felsefesinden söz ederken, ekonomide 
görülebilen istikrarsızlık türlerinden esas olarak enflasyonun 
engellenebilmesine yönelik bir anlayışın egemen olduğunu 
belirtmiştik. Bu doğru olmakla birlikte ne tür bir modeli hedefle-
diği belirtmediği için eksik bir saptamadır. Çünkü sık sık bu 
politikanın savunucuları, kalkınmadan, sanayileşmeden ve 
ihracattan söz etmektedirler. Buna mecburdurlar. Salt ekono-
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minin işlerlik kazanabilmesi için değil -ki bu diğerine bağlıdır- 
dışarıya olan borçların ödenebilmesi için de bir şeyler yapmak 
gerekmektedir. Yani enflasyonun engellenmesi yeter ki değil-
dir. Bunun yanında borçların ödenebilmesi, ekonominin gerekli 
girdilere sahip olabilmesi için döviz gereklidir. Oysa bugüne 
kadar sürdürülen politika -ki yine aynı dertlere çare olacağı 
düşünülüyordu- artık isteklere cevap verememektedir. Eskiden 
sürdürülen politika ithal ikamesine dayanırken artık “ihracata 
yönelik sanayileşme” söz konusudur. Yani yetkililerin ihracatta 
sanayinin payını arttığını ifade etmeleri bu esprinin ürünüdür. 
Ve yine Özal’a göre ülke gerçeklerinden hareketle bu sonuca 
varılmaktadır. Yine sık sık gösterilen bir örnek Güney Kore’dir. 
Oysa orada durmamak devam etmek gerekmektedir. Brezilya, 
Arjantin, Meksika vb.den de bahsetmek gerekmektedir. Olay 
daha bir anlaşılır olsun ve bu örneklere de bakabilelim ki 
üretilen politikanın sonuçlarını daha iyi görebilelim. İşte son 
yıllarda ortaya çıkan durum yani sanayi malları ihraç eden bazı 
“azgelişmiş” ülkelerin durumu, sanki bu sonucun eski ithal 
ikamesi politikasının bir devamı gibi görülmesidir. Oysa kaz’ın 
ayağı hiç de öyle değildir. Sorun kendini tarihi gelişme seyri 
içinde -ayrıntılar bir yana- üretimin uluslararasılaşmasında 
bulmaktadır. Yoksa şu veya bu “az gelişmiş” ülkenin bağımsız-
ca geliştirdiği bir ekonomik politikanın ürünü değildir. İşte 
ülkedeki gelişmeleri, tekeller arası dalaşı, ihracatçıların kayırıl-
dığı iddialarını bir de bu perspektif içinde değerlendirmek 
gerekmektedir. Hele yerli yersiz arzı endam eden serbest 
pazar haberleri akla gelirse politika daha bir kavranabilir 
olacaktır. Tabii bir başka yüzüyle bu politika, uluslararası 
tekellere daha sıkı bir bağlanmanın emperyalizmin güdümünde 
gelişmeye çalışmanın, ifadesidir. Ve sonuçları dünyadaki 
“mucizeleri” bir yana koyup kendi deneylerimizden çıkarmaya 
çalışalım.  
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VE SONUÇLAR 

 

Dikkat edilirse toplumdaki tarihi gelişmeler üzerinde durma-
dık, sadece gerekli oldukça bazı hatırlatmalarda bulunmakla 
yetindik. Şu bir gerçek ki -daha gerilere gitmeye gerek yok- 
Cumhuriyetten bu yana toplumun egemenleri işçiler, köylüler, 
halk değildir. Ve fakat bugüne kadar her türlü sorunda yük 
yoksul kitlelerin sırtında taşınmıştır. Hem de görünürde onlar 
adına. Ayrıca bugün de aynı çizgi bütün canlılığıyla yaşanmı-
yor mu? Bir “orta direk” edebiyatı tutturulmuş gidiyor, görünüşe 
kansa insan her şey “orta-direk” için yapılıyor. Oysa zareyleyen 
yine aynı “orta-direk”. Arada yönetimde ortaya çıkan değişiklik-
ler ve bu değişikliklerin ortaya çıkardığı politikalar temelde 
hiçbir değişikliğe yer vermemiştir. Bunlar sadece egemen 
sınıflar açısından bir nöbet değişikliğidir. İşte bu anlamda salt 
yakın geçmişin politikalarının ve geleceğe yönelik önerilerinin 
ele alınması bir de dönem öncesi ve bu dönemde önerilenlerin 
de tutarsızlığını gösterme çabasıdır. Salt kendi içinde tutarsız-
lığı değil, tarihsel olarak da tutarsızlığı gösterebilme çabasıdır. 
Bugüne kadar hep vadeler verilmiş, yetmemiş uzatılmış, 
kemerler sıkılmış, sıkılmaya devam edilmesi önerilmiş, öneril-
mektedir. Enflasyonla her gün aşınan gelirler, bu politikanın 
nasıl sonuçlar ürettiğini daha açık ifade etmektedir. Daha önce 
de ifade edildiği gibi sık sık belirtilen bir düşünce “politikasının 
alternatifi olmadığı” yolundadır. Bu anlamda veriler değişme-
dikçe bir gerçek dile getirilmektedir. Ama şu unutulmamalıdır ki 
alternatif verili koşullar çerçevesi içinde arandıkça bulunması 
da imkansızdır. Üstelik bu çerçeve içinde bile çeşitli sınırlama-
lar söz konusudur. Kaldı ki çerçeveyi yani verili koşulları 
kabullenmeyecek alternatif önerilerin hayat bulabileceği bir 
ortamdan veya olanaklardan bahsetmek olanaksızdır. Bir 
başka açıdan söylemek gerekirse “alternatif yok” diye yalancı 
pehlivanlar gibi ortalıkta boy göstermenin “köpeksiz köyde 
değneksiz gezmek”ten bir farkı yoktur. Bu nedenle sosyalizm 
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ve sosyalistlerin konumundan buraya kadar bahsetme gereği 
duymadık. 

Çerçeve bellidir: kapitalizm. Hedefte bellidir: “Çağdaş me-
deniyet düzeyine ulaşmak”. Bugüne kadar farklı sesler duyu-
lamadığı için bugün de hedefin değişmediği, sonucuna varmak 
pek yanlış olmayacaktır. Bu hedef bir dönem daha da renk-
lenmiş ve “Küçük Amerika” olarak ifade edilmiştir. Hayatın 
çeşitli alanlarında bu hedefe ne kadar yaklaşıldığının politik 
düzeyde ifadesi olarak sık sık tamire ihtiyaç duyulan “demok-
rasi”ye ve yaşam düzeyi olarak -yeterli olmasa da- milli gelir 
düzeyine bakmak yeterlidir. Salt bu karşılaştırma bile ya 
hedefin tutarsız olduğu sonucuna veya tutulan yolun yanlışlığı-
na varmak için yeterlidir. İkisinden biri, hem koyduğun hedefler-
le uzaktan yakından ilgisi olmayan sonuçlara varacaksın, hem 
de oturup bunun faturasını başkalarına çıkaracaksın, buna 
bütün trajik görünümüne karşın sadece gülünür. 

Ülke emperyalizme bağımlıdır. Bu politikaların bağımlılık 
veya bağımsızlıkla bir ilgisi yoktur demek imkansızdır. Okullar-
da okutulan tarih kitapları geçmişin kapütülasyonlarından söz 
ederken, ekonominin güdümünün batıdaki kapitalist devletlerin 
elinde olduğunu söylemektedir. Bir Kurtuluş Savaşı veren 
Türkiye’nin bugünkü durumuna ne demek gerekir? Daha 
önceki yıllara ilişkin verilen örnekler ve bugün İMF’ye verilen 
niyet mektupları, birkaç ayda bir teftişe gelen İMF müfettişleri-
ne ne demek gerekir? Ülke ekonomisinin güdümünü İMF 
reçetelerine bırakmak, uluslararası finans kurumlarının politika-
larına uyma karşılığında krediler bulabilmek -bazen de 70 
sente muhtaç hale gelmek- nasıl adlandırılabilir? Mevcut 
politika ve sonuçları bağımlılığın pekişmesinden başka bir 
alternatif sunmakta mıdır? Ayrıca bugünkü sonuçlar böyle bir 
durumun doğal sonucu değil midir? 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyada emperyalizme 
bağımlı ülkelerde sanayileşmede takip edilen yol ithal ikamesi-
dir. Uluslararası gelişmelerin önemli olgularından biri ise, 
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üretimin artan bir hızla uluslararasılaşmasıdır. Ve yine 1960’lar 
sonrası uluslararası dolaysız yatırımların arttığı yıllardır. 
Şüphesiz bu gelişmeler peşinen bizim gibi ülkelerde işçi 
ücretlerinin düşüklüğünü, işçi sınıfının örgütlenmesi ve müca-
delesinin engellenmesini, gümrük kolaylıklarının sağlanmasını, 
alt yapının yapılacak yatırımlar için daha elverişli bir duruma 
getirilmesini, yabancı sermayeye kolaylıklar ve ayrıcalıklar 
sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bugün yabancı sermayenin -
geçmişe göre- ülkeye nasıl geldiğini söyleyip övünenlerin, aynı 
zamanda neler karşılığında bunun sağlandığını da açıklamak 
zorundadırlar. Diğer yanıyla ise aynı olaylar emperyalizme 
bağımlılığın nasıl pekiştirildiğinin hikayesidir. Üstelik önerilen 
politikaların ileriye yönelik hiçbir umut verici yanı yoktur: ne 
borçlar, ne de çarpık sanayileşme açısından. Ve bütün bunlar-
dan sonra devlet bakanı Mesut Yılmaz 9 Temmuz 1984 
tarihinde açıklama yapıyor ve “İMF bize karışamaz” diyor. 
Burada akla hemen İnönü’nün meşhur sözü geliyor: “Hadi 
canım sende” Sen her gün İMF’nin kapısını aşındıracaksın, 
borç istediğin her kapıdan İMF’nin “yeşil ışığı” sorulacak ve 
bütün bunlardan sonra, sen de diyeceksin ki “İMF bize karışa-
maz”. 

Yine ne olacak canım, ekonomideki bağımlılık bizim siyasi 
bağımsızlığımızı engellemez denebilir. Gerçi gülüp geçilebile-
cek bir sözdür ama ciddi ciddi söylemektedir. Hayat, kendi 
içinde soyutlayabilmek ne dün ne de bugün mümkün olamaz. 
Olayın daha çarpıcı bir biçimde kavranabilmesi için farklı 
tarihlerde ortaya çıkan benzer haberleri hatırlayalım. Bir 
zamanlar Kıbrıs’ta ortaya çıkan olaylar üzerine sert bir demeç 
veren zamanın başbakanı İnönü’ye ABD başkanı Johnson’un 
mektubu, hem de bağımsız bir ülkenin başbakanına gönderdiği 
onur kırıcı mektubu hatırlamak bu konuda bir şeyler ifade 
edebilir belki. Yine 1985 için son yardım paketinin Kıbrıs’a 
bağlı olarak düşünülmesi bir başka gerçektir. Bir ara sıkça 
sözü edilen çevik kuvvet hikayeleri ve bu serüvende bizim için 
düşünülen rol bir başka örnektir. Aslında konuyu daha anlaşılır 
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kılmak üzere sözü, ABD’nin dışişler bakan yardımcılarından 
William Schneider’e bırakalım. Schneider’in Türkiye’ye yapıla-
cak yardımda kesintiler üzerine verdiği demeç, 16 Ağustos 
1984 tarihli Tercüman da şöyle: “Bu paranın, Türkiye’nin NATO 
vecibelerini yerine getirmesi için bu uçakların gerekli olduğunu 
söylemiş ve şöyle demiş: “Bu F-16’lara, Sovyetlerin İran’ı 
işgaline ve balkanlardaki faaliyetlerine karşı koymak için ihtiyaç 
vardır.” Elhak doğrudur, “dostlarımız” böyle söylüyorlarsa bize 
de doğrulamaktan başka seçenek kalmıyor. 

NATO”suyla, AET’siyle, üsleriyle (bir ara tesis denirdi) çar-
pık kültür oluşumuyla, emperyalizme bağımlılığın örnekleri ve 
nedenleri üzerinde durmaya kalkışmak başarılabilecek bir iş 
değildir. Sadece bu döneme ilişkin birkaç örnekle bu gerçeği 
bir kez daha vurgulamak istedik. Yani göstermek istedik ki 
varolan bağımlılık hayata geçirilmeye çalışan politikayla, 
pekiştirilmektedir.  

Emperyalizme bağımlılığın pekiştirilmesi, diğer yanıyla kapi-
talizmin son aşaması olan emperyalizmin bunalımının ülke 
ekonomisinde kendini en güçlü bir biçimde duyurması demek-
tir. Dünya kapitalist sisteminde bunalımın, dönemsel özellikleri 
ve nedenleri üzerinde durduk. Bütün bunalımlar son analizde 
kapitalist üretimin üretim güçlerini geliştirme eğilimiyle, yığınla-
rın yoksulluğu ve sınırlı tüketiminin ürünüdür. Çünkü objektif 
olarak, mutlak bir tüketim sınırı vardır. Ve işte bunun için 
satılamayan mallar, dağ gibi büyüyen stoklar, işsizlik, atıl 
kapasite vb. sorunlardan söz edilir. Bu politika, 24 Ocak 
zihniyeti, emperyalizme bağımlılığı pekiştirirken diğer yandan 
da, adeta sosyal bir deprem yaratmıştır. Öyle bir deprem ki 
sonuçta güçlü yapılar daha bir güçlenmiş, zayıf yapılar ise ya 
ayakta zor kalmışlar veya yıkılmışlardır. Bu durum kendini 
dönem içinde tekellerin karlarına kar katmaları, daha da 
devleşmeleri, orta sınıfların eski konumlarından daha aşağı 
basamaklara inmeleri; ve başta işçi sınıfı olmak üzere yoksul 
kitleler (Özal’ın deyimiyle orta direk) halen kemerlerinde 
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sıkacak delik aramaktadırlar. Malum bu dönemde karikatürler-
de bir orta-direk ekolü oluşturulmasına karşın yoksul kitlelerin 
gık çıkarmaları olanağı yoktur. Yine en çok şikayet, ya sanayi-
ciler, ihracatçılara ve bankacılara veya aksi yönde olmuştur. 
Onların şikayetlerinden garip orta direğin şikayetlerine bir türlü 
sıra gelmemiştir. İTO’nun Hilton’da düzenlediği bir seminerce 
sanayici Murtaza Çelikel şunları söylemiş: 

“Sayın Özal bir ekonominin kaptanı, şirket batırmak için yet-
ki ve sorumluluk olmaz. Batan batar, kalan sağlar bizimdir diye 
türkü söylemez. Aldığımız kararların hiç birinde orta ve küçük 
sanayiciler olarak biz kendimizi göremiyoruz. Siz bizi zaten 
dışlamışsınız. Devlete muhatap olamıyoruz. Bu kararlar 20 
ailenin tekelleşme süresini kısaltmak için mi alınmıştır? Faizleri 
serbest bıraktığınızı iddia ediyorsunuz, ama nedense kredi 
kullanma alanındaki tekelcilerin çemberini kırmıyorsunuz. 
Tasarrufları bankerler eliyle sokağa kaydırdınız. Finansman 
alanındaki bu görülmemiş disiplinsizlik yüzünden, sizin aldığı-
nız bu kararlar banker tabelalarını bile ayakta tutamayacaktır, 
göreceksiniz. (Özal Eko s. 224) 

Çelikel’in sözleri birçok gerçeğe ışık tutuyor. Gerçi Çelikel’in 
pek şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü o Hilton’da da olsa 
düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahip. (Aynı düşün-
celeri kazayla sıradan bir kişi söylese en azından komünizm 
propagandasından ceza bile yiyebilir. Fakat gazete manşetleri-
ne göre işçi sınıfının dünya görüşü sosyalizmi bile bugün 
ancak Sabancı savunuyor. Habere göre gerçek sosyalist, kendi 
deyimiyle, Sabancı’ymış). “Zavallı” Çelikel, “siz bizi zaten 
dışlamışsınız, devlete muhatap olamıyoruz” diyor. Ama haksız-
lık ediyor. Özal hiçbir zaman tekellerin sözcülüğünü reddetme-
di ki. Yine Çelikel ne kadar doğru, ne kadar güzel söylüyor: 
‘Faizleri serbest bıraktığınızı iddia ediyorsunuz, ama nedense 
kredi kullanma alanındaki tekelcilerin çemberini kırmıyorsu-
nuz”. Burada daha anlatıcı olabilmek için “kırmıyorsunuz” 
kelimesi yerine, kıramıyorsunuz demesi gerekir. Maalesef daha 
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sonraki gelişmeler, Çelikel’in, bankerler konusundaki öngörü-
sünü de doğrulamıştır. Sadece bankerler değil, kervana 
bankalar da katılmıştır. Ve müdahale edilmeseydi olayın 
sonuçlarının ne olacağını Allah bilirdi. 

Bu konunun daha da açıklığa kavuşabilmesi için inandırıcı 
olacağına inandığımız bir kişinin, Odalar Birliği Başkanı Meh-
met Yazar’ın, 20 Eylül 1984 tarihli Milliyet Gazetesi’nin Teleks 
köşesindeki, demecini hiçbir yoruma yer vermeden aktaralım. 

“Yatırımların henüz harekete geçemediğini görüyoruz. Sı-
kıntı genelde devam ediyor. Bu sorunlar, artık tartışılıp çözüm-
ler aranması gereken sorunlardır. Bir örnek vereyim. İhracatçı 
sermaye şirketleri, toplam ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleş-
tiriyor. Bunlara uygulanan dolar kuru şu anda 400 lira olan 
ortalama kurun çok üzerindedir. Tüm teşvik ve vergi iadeleri ile 
birlikte bunların getirdiği dolar 600 liraya mal olmaktadır. Bu ne 
demektir? Şu anlama gelir: Dolara ihracatçı sermaye şirketleri 
için normalden 200 lira daha fazla kur uygulanmaktadır. Bu 
sene 7 milyar dolar ihracat yapılacak. Bu ihracatın yarısı bu 
şirketlerce gerçekleştirilecek. O zaman bu şirketlere dolar 
başına 200 liradan yaklaşık 400 milyar lira kaynak transfer 
edilmiş olacak. Oysa bu kaynak, bazı yatırımlarda kullanılabilir. 
Biz bu çarpıklıklara işaret ediyoruz. Çünkü ihracatçı sermaye 
şirketi sayısı 18-20 kadardır. Ve bu kadar büyük kaynaklar 
doğrudan bunlara aktarılmaktadır!” 

Bu satırlara bir şey eklemeye gerek var mı?  

Temel çelişki üretim güçleriyle, üretim ilişkileri arasındadır. 
Bunun sosyal planda ifadesi emperyalizmle sağlam bağları 
olan bir avuç egemenle halk kitleleri arasındadır. Bu saptama 
toplumda tali olmakla birlikte, başka çelişkilerin de olduğunu 
hiç bir zaman yadsımaz. Çelikel’in şikayetleri, Yazar’ın eleştiri-
leri bu bağlamda düşünülmelidir. Ne Çelikel, ne de Yazar 
değildir eleştiri yapanlar. Nasıl olsa halkın diline kilit vurulmuş-
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tur. TİSK Genel Başkanı Narin’in derdini de 25 Haziran 1984 
tarihli Milliyet Gazetesi’nden okuma olanağı buluyoruz. 

“İhracatçılar kadar, yatırımcıya da önem verilmelidir.” 

Hemen akla ihracatın da sınırlı sayıda tekele bırakıldığı ge-
liyor. Ve yine hemen akla, sorumluları bir türlü ortaya çıkmayan 
6 milyarlık (resmi açıklama) hayali ihracat geliyor. Ve şimdi 
birkaç milyonluk hayali ihracatı olan Yahya Demirel’in hapisler-
de çürümesine, akıl sır erdirmek mümkün olmuyor. 

Hükümetlerimiz gerçi her türlü şikayeti geri çevirmiyorlar.  
Herhalde yine orta direği düşünerek, Koç’un zarar eden Asil 
Çelik’ini satın alıyor, Sopmaz’ların batmak üzere olan Güney 
Sanayi’ni birkaç milyon vererek kurtarıyor. Ve yine bu arada 
100 küsur milyarla oynayan (biliniyor ki emisyon hacmi 800-
900 milyar arasında oynamaktadır). Kastelli bugün elini kolunu 
sallayarak dolaşmakta ve gazete manşetlerindeki mutena 
yerini korumaktadır. Acaba sorumluluğu nerede arayacağız? 
Bir zamanların maliye bakanı olan (bugün de devlet bakanıdır) 
Kaya Erdem beş aşağı, beş yukarı şu sözleri söylemiştir: “Aklı 
olan bankerlere para kaptırmaz”. Maliye bakanı bu sözleri 
ederse, insan sorumluyu nerede arayacağını şaşırmaz mı? 

Hükümet sıkı para politikası uygulamaktadır. Bu durumdan 
ve pahalılıktan şikayetçi olanlara Özal’ın ilginç tavsiyeleri halen 
hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Erik fiyatlarının yükseldi-
ğinden şikayetçi olunması üzerine Özal’ın cevabı gerçekten 
ilginçtir: “Yemeyi versinler. Ben zaten eriği sevmem.” Ama bu 
katı tutumu Özal başkalarına gösterememektedir. 12 Temmuz 
1984 tarihli Tercüman’dan aktaracağımız bir cümle konuyu 
daha iyi aydınlatacaktır. “4 ayda geçen yılın toplamına yakın 
vergi iadesi yapıldı. Ocak-Nisan dönemi 116 milyar lira öden-
di.” 

Yine Tercüman’dan bir baş manşet aktaralım. Tarih 19 
Ağustos 1984. “İflas ve tasfiyelerdeki artış devam ediyor. Altı 
ayda 1397 şirket kapandı. Son dört yıldır kurulan şirketlerin 
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sayısında da her yıl azalma görülüyor. 1980’de 2 bin 979 
kollektif şirket faaliyete geçerken, bu rakam 1983’te 946’ya 
düştü.” Eh herhalde ekonomi düzeliyor sözleri de yalan değil. 
İflaslar, protesto edilen senet sayıları artıyor ama, bankaları-
mızda büyümeye devam ediyorlar. Bazı bankaların 1983 
karları şöyle: İş Bankası 10 milyar, Akbank 7.919 milyar, 
Uluslararası 3.105 milyar, Dışbank 2.535 milyar, Türk Ticaret 
2.005 milyar. Daha anlatıcı olması için bir başka örnek, Euro-
Money Dergisi’ne göre, dünyada 500 büyük banka içinde üç 
Türk bankasının adı da var. İş Bankası 264. sırada ve gelir 
artış hızı 66. T.C. Ziraat Bankası 266. sırada gelir artış hızı 
verilmemiş. Akbank 484. sırada (şimdi gözlerimizi dört açalım) 
gelir artış hızında ise 7. sırada. Bilinen koşulların ortaya 
çıkardığı sınırlamalar nedeniyle ENKA ve benzerlerinin duru-
muna ilişkin rakamları konuşturabilme olanağına sahip değiliz. 
Eğer onları da sunabilseydik, 24 Ocak anlayışının tekeller için 
ürettiği sonuçları ve dolayısıyla iddialarımızı gerçeklerin nasıl 
doğruladığını çıplak bir biçimde gösterebilme olanağına sahip 
olurduk. İlk olarak bu sınırlamalar irademiz dışında, ikinci 
olarak ise (yetersiz de olsa) verilen rakamlar, gerçeği yansıt-
mak için yeterlidir. Yeterlidir, çünkü bir yanıyla o rakamlar, 
gelişmeler bütünsel olarak düşünüldüğünde, pek fazla önem 
taşımamaktadırlar. Bize kaba bir değerlendirme yapabilme 
olanağı verecek rakamları hem egemenler arasındaki kavgayı 
hem de daha alt düzeydekilerin paylarını, kredi bazında 
yansıtabilmek için 28 Ağustos 1984 tarihli Güneş Gazete-
si’nden bir haberi, olduğu gibi verelim. 

“Sanayicinin alamadığı krediyi tüccar kapışıyor. Yüksek faiz 
uygulamasına geçilmesinden sonra, banka kredileri içinde 
sanayicilere düşen pay hızlı azalmaya başladı. Toplam banka 
kredileri içinde sanayi sektörünün payı 1 yılda yüzde 31’den 
yüzde 23’e düşerken ticari kesimin payı, yüzde 15.7’den yüzde 
20.2’ye çıktı: Çiftçinin payı artmadı, toplam banka kredilerinin 
yüzde 18.3’ü. Esnaf ve sanatkarlar toplam banka kredilerinin % 
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5.2’sini, inşaatçılar yüzde 5.3’ünü (ve) düşük faizle kredi alma 
hakkına sahip ihracatçılar ise % 22.8’ini alıyorlarmış.  

Tabii Özal’ın orta direğinin banka kredileriyle bir ilgisi olma-
dığı için onların böyle tablolarda hiç yeri yok. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ha bugün, ha yarın derken 
Özal’ın verdiği dört yıllık süreyi doldurduk, oysa bunalım bütün 
gücüyle devam ediyor. Sıkıntı her gün, bir önceki günü arata-
rak sürerken, rahatlama için verilen vadeler uzuyor. Bir de 
dönemi, öncesiyle kıyaslayabilmek için bazı verilere göz 
atalım. 23 Haziran 1984 tarihli Milliyet Gazetesi’nden: 

“Türk ekonomisinin ortalama yıllık büyüme hızı  

I.   Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-67) döneminde % 6.7 
II.  Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-72) döneminde % 7 
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) döneminde % 6.5 

iken 
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-83) döneminde % 2.2’ye 

düşmüştür.” Sonuçlar o kadar açık ki yeni bir şey söylemeye 
gerek yok. 

Gelişmelerin seyrini, bir de gelir dağılımında yapılacak bir 
sıralamaya, göre izleyelim. 

“Dünya Bankası raporu rakamlarına göre, Türkiye nüfusu-
nun, % 20’lik dilimlerinin her birine milli gelirden düşen pay 
şöyle sıralanıyor: 

Nüfus Dilimi Payı % 
En alt %20 3.5 

2 alt % 20 8.0 

3 alt % 20 12.5 

4 alt % 20 19.5 

En üst % 20 56.5 

En üst %10 40.7 
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Yine bu “başarılı” dönem için, kendimiz bir şey katmadan, 
11 Temmuz 1984 tarihli Güneş Gazetesi’nin manşet haberin-
den bir pasaj aktaralım. Konu milli gelir. 

“Kişi başına düşen milli gelir bakımından Türkiye 120 ülke 
arasında 64. sırada. Ve kişi başına düşen gelir miktarı 1370 
dolar. Dünya Bankası tarafından yayınlanan 1984 dünya 
gelişme raporunda Türkiye kişi başına milli gelir bakımından 
“orta gelir” ülkeler alt gurubunda yer alıyor… Ancak rapora 
esas alınan 1982 yılından bu yana dolara karşı Türk Lira’sında 
görülen hızlı düşme sonucu sıralamanın altına doğru hızla 
düşmekte olduğumuz sanılıyor. Gerçekten de son TÜSİAD 
raporlarına göre 1983 yılı ortalamasına göre kişi başına milli 
gelirin 800 dolara indiği sanılıyor.” 

Bilindiği gibi ülkenin geri bıraktırılmışlığı kendini, her alanda 
olduğu gibi, bu hesaplarda da gösteriyor. Burada işaret etmek 
istediğimiz konu rakamların büyüklüğü veya küçüklüğü değil, 
keyfi belirlemeler yapılmasıdır. O kadar ki aynı konuda iki ayrı 
devlet kurumu farklı sonuçlara varabilmektedir. Bu nedenle 
öyle bir tek kaynağa müracaat edip sonuç almak, yetersizdir. 
Yine 17 Temmuz 1984 tarihli Güneş’ten DİE hesaplarına göre:  

 “Milli gelir lirayla arttı, dolarla azaldı”   

 

Yıllar MG 
(Milyon TL) 

Kişi Başına 
(TL) MG 

Dolar 

1980 4.432.659 99.749 1279 

1981 6.553.878 144.467 1290 

1982 8.775.054 188.613 1151 

1983 11.485.243 242.925 1064 

1984 16.921.575 350.597 974 

 

Aynı konuda düşüncelerimizi netleştirebilmek için 25 Ağus-
tos tarihli Milliyet Gazetesi’nden bir pasaj aktaralım.  
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“Dünya Bankası Raporu; Türkiye fakirleşiyor. 

Dünya Bankası Raporu’na göre Türkiye’de 1980 yılında 
1544 dolar düzeyine ulaşan “Fert başına düşen milli gelir” 1982 
yılında 1370 dolara indi. Bu rakam daha sonraki yıllarda da 
hızla gerileyerek 1983’te 1.100, 1984’de ise 940 dolara düştü. 
Dünya Bankası genel başkan yardımcısı Ernst Struk “Bankanın 
Dünyası” adlı basın organının Nisan sayısında yaptığı değer-
lendirmede, Türkiye’deki gelir rakamları düşüşündeki hızı “baş 
döndürücü” olarak nitelendirdi. Struk “Bu hıza müsaade ede-
meyiz, çünkü kişi başına düşen gelir rakamının bu kadar hızla 
düşüşü, ekonomik yönden sağlıklı olmadığı gibi siyasal ve 
sosyal bakımdan da tahrip edicidir” dedi. 

Bugüne kadar bize ekonomik politika dikte ettiren Dünya 
Bankası yetkililerinden Struk da gidişi beğenmiyor. Beğenmiyor 
ama, kullanılan ilaçların daha da acılaşması sonucunu verecek 
önerilerden ve bunların radikal bir biçimde uygulanmasından 
başka bir şey de söylemiyor. Onlar sözde ekonomik olarak 
kalkınmamızdan özde ise verdikleri borçları tahsil edebilmek-
ten yanadırlar ve bütün önerilerinin temelinde bu yatmaktadır. 
Bunun “çözüm yolu” için ise daha fazla ihracat yapabilmemizi 
sağlayacak bir politika önermeleridir.  

Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi, hem ekonominin bü-
yümesini engellemek, hem de daha fazla ihracat yapmak ne 
anlama gelir?  

Artık ekonomi sıkça konuşulan bir konudur ve insanlar ra-
kamlara alışmışlardır. Rakamlara alışmak başka, rakamların 
ne ifade ettiğini anlayabilmek ise daha başkadır. Devamlı 
ihracatta ne kadar başarılı olduğumuzdan dem vurulmaktadır. 
Ne pahasına? Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 50 milyar 
dolar dolayındadır. Eğer batı kriterleri ile konuşmak gerekirse 
bunun % 15 ‘ini ihraç edebiliriz ki bu da 7.5 milyar dolar eder. 
Eğer gayri safi milli hasıla arttırılamazsa -ki ekonomik politika-
nın felsefesi akla gelsin- ihracatı arttırmak, ancak buradan 
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öteye, yoksul kitlelerin daha da yoksullaşmasından başka bir 
anlam taşımayacaktır. Kemer sıkma esprisi de işte buradan 
kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik büyüme ise, ekonominin planlı bir şekilde yürü-
tülmesiyle sağlanabilir. Oysa önce de belirttiğimiz gibi plan 
sahip olunan felsefe içinde ancak garnitür düzeyindedir. Bu 
sınıfsal bir perspektiftir. Ekonomiye müdahale edilmemelidir. 
Bu gayri ciddi yaklaşımın en somut göstergelerinden biri son 
hazırlanan 5 yıllık plandır.  

Dönem sonu, 18 milyon olan çalışabilir nüfusun 19.5 milyo-
na çıkarılması hedeflenmiştir. Oysa şu anda resmi verilere 
göre 3.5 milyon işsiz vardır. 5 yıllık dönemde, yeni işsizlerin bu 
rakama katılmayacağını varsaysak bile elde, 2 milyon işsiz 
olacaktır. Özal Aydınlar Ocağı’nda yaptığı konuşmada “anar-
şi”nin en önemli nedeni olarak ekonomideki bozukluğu ve 
işsizliği göstermektedir. Oysa nüfus artışı yavaşlamadığına ve 
ekonomik göstergelerde 5 yıl için hiç de olumlu sonuçlar vaat 
etmediğine göre Özal’ın anlayışıyla bu “anarşi”yi engellemenin 
yolu yoktur. 

Yine aynı 5 yıllık plana göre “kadın işgücü arzının mutlak 
miktarı sabit tutulmuş yalnız erkek işgücü arzı öngörülmüştür.” 
Bu da egemen sınıfların kadına hangi gözle baktıklarının 
göstergesidir. Onlara göre kadın ikinci sınıf vatandaştır. Bir de 
akla bir sayın ANAP milletvekilinin İstanbul’da kadın nüfusunun 
1/3’nin pek sağlam olmadığı yolundaki görüşü akla gelince 
çözümsüzlük daha da büyüyor. Hem de bir yandan Özal artık 
ailenin bütün fertleri çalışmalıdır diyor. Hem yukarıdaki planları 
yapacaksın hem de bu herzeleri yumurtlayacaksın, olacak iş 
mi? Acaba bu kadınlar nasıl çalışacaklar? 

Yukarıda işsizlik üzere yazarken nüfus artışını durdurma 
varsayımı yapmıştık. Oysa hayat tam aksini göstermektedir. Bu 
durumu çarpıcı bir haberle göstermeye çalışalım. Haber 25 
Haziran 1984 tarihli Milliyet’ten: 
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“Maliye ve Gümrük Bakanlığı, TOB ve DİE verilerine daya-
narak yaptığımız araştırmalara göre toplam işgücü arzı (1984 
yılında 1982’ye göre) 411 artarak 18 milyon 492 bine yükselir-
ken, toplam işgücü talebi de 135 artarak 15 milyon 591 bini 
buldu. Ancak yaklaşık 665 bin tarımsal işgücü fazlasıyla birlikte 
ülkemizdeki toplam işsiz sayısı 3 milyon 565 bin 900’e yüksel-
di.” 

Hiçbir umut var mı? Hem de kendi iddialarıyla ve kendi söy-
ledikleriyle. Buraya kadar ekonominin nereye doğru evrildiğini 
ve tekeller için ne tür sonuçlar ürettiğini göstermek istedik. 
Şüphesiz bu yaklaşımla genel olarak ele almayı ve bunun için 
de kimlerin veya hangi sınıf ve tabakaların gidişten ne kadar 
hoşnut olduklarını göstermeye çalıştık. Egemenlerin kendi 
aralarındaki dalaşma bir yana konursa, rakamlar hayatlarından 
memnun olmaları gerektiği sonucunu veriyor. Büyük işsiz 
kitlesi için aynı şeyi söylemek mümkün mü? İş bulma ümidi bir 
yana, saflarına yenilerinin katılması kaçınılmaz olursa ne 
yapılır? Akla hemen işsizlikten artan intihar vakaları geliyor. 
Acaba bunun sorumluları kimler? 

Şimdi de başka bir toplumsal kesitin sorunlara nasıl yaklaş-
tığını gösterecek satırlara yer verelim. Haber 9 Ağustos tarihli 
Hürriyet’ten: “Esnaf Zanaatkârlar Birliği Başkanvekili Çoruh: 

“Yakınan tüccar ve büyük sanayici dağıtılan kredinin yüzde 
97’sini, küçük esnaf da yüzde üçünü alıyor. 1983 sene sonu 
itibariyle 2 trilyon 400 milyon liralık krediden esnaf ancak 71 
milyar lira alabilmiştir. Türkiye de hep büyüğe yardım yapılıyor. 
Bir de orta direğe yapılsın” Temel Çoruh, büyük sanayicilerin 
sübvansiyona alışmış olduklarını “devletin yardım kesmesiyle 
yaygarayı bastıklarını” kaydederek “Bugüne kadar vergi 
iadesinden, faydalanmış hiçbir sanatkar gurubunu göstere-
mezsiniz” demiştir. 

Yukarıdaki satırları daha önce aktardığımız iflaslar ve pro-
testo edilen senetlerle birlikte düşünmek gerekiyor. Eğer bu 
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karşılaştırma veya sentez sağlıklı olursa, toplumdaki sosyal 
çöküntünün seyri daha iyi anlaşılabilir. 

Önce de yakındığımız gibi elimizde yeterli veriler olmadığı 
için küçük üreticiler ve yoksul köylülere ilişkin somut rakamlara 
başvuramıyoruz. Ama toplumun yarıdan fazlası kırlarda 
yaşamaktadır. Bu kesimde önce kendini gösteren sorun 
toprağın paylaşılmasındaki çarpıklıktır ve devam eden sorun-
lar, bilimsel olmayan bir yaklaşımın sonucudur. Gizli işsizliğin 
en yoğun yaşandığı kesim tarımdır. Gübre fiyatlarında sık 
yapılan ayarlamalar (yani zamlar), taban fiyatlarına karşı dile 
getirilen şikayetler, hemen her gün gazete haberleri arasında-
dır. (Daha önce de değindiğimiz gibi, buğday ihraç edip, petrol 
ithal etmek sevdasına karşın bu senede (1984) buğday ithal 
etmek zorunda kalmamız bir başka komikliktir). Fakat tarımda 
da durumu, Dünya Bankası’nın her % 20’lik nüfus dilimine 
düşen milli gelir payı, dolaylı olarak göstermektedir. 

Geçmişte fiyatların yükselmesi ve enflasyonun nedeni ola-
rak devamlı ücretler gösterildi. Bugün öyle bir noktaya gelin-
miştir ki kimsenin bu konuda söz söyleyecek durumu kalma-
mıştır. Çünkü gerçekten ortadadır. Ücretlilerin her türlü demok-
ratik direniş hakkı engellenmiştir. Ücretler “yukarıdan” tayin 
edilmektedir ve şikayet eden ücretlilere ileride feraha kavuşu-
lacağı söylenmektedir. Gerek geçmişte ve gerekse günümüzde 
ücretlerin maliyet içindeki oranları enflasyonun nedeninin 
başka yerlerde aranması gerektiğini göstermektedir. “Ücretlerin 
payı (maliyet içindeki) % 9.7’ye düştü. Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa ücretlerin maliyet içindeki payı % 10’nun altına düştü. DİE 
tarafından yapılan (1982 yılı imalat sanayii için) hesaplar 1978 
yılında toplam maliyet değeri içinde ücretlerin yüzde 14.8 olan 
payının 1982 yılında yüzde 9.7 oranında düştüğünü” gösteri-
yor: Yine ücretlerdeki aşınmayı gösterecek bir örnekle, değişik 
yıllara ait gerçek ve cari ücret kıyaslaması 17.91 iken gerçek 
ücretlerde 17.91’dir. Oysa 1982 yılında cari ücret 691.03’e 
yükselirken, gerçek ücretler 13.59’a düşmüştür.  
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Bilinmektedir ki, dönem boyunca, işçi sınıfının her türlü de-
mokratik hakkı askıya alınmıştır. Yasal olarak kullanması 
yasaklanmıştır. Bir kısım ilerici sendikalar kapatılırken, yöneti-
cileri akla gelmedik suçlamalarla cezaevine doldurulmuşlardır. 
Meydan bugün sarı sendikacılara kalmıştır. Çünkü onlar 
“zararlı” değildir. İşte onlarda biri de Türk-İş Bankası Şevket 
Yılmaz’dır. Aynı zamanda AP eski milletvekili olan, en ciddi 
toplu sözleşmeler görüşülürken Amerika’ya giden Yılmaz bile 
Time’a demecinde (8 Ağustos Hürriyet) şunları söylemiştir:  

  

“Reel ücretlerdeki kayıp bir gerçektir. Bunu kimse inkâr 
edemez. Biz cebimize giren paraya bakarız. Yani hesaplama-
mız nettir. Net üzerinden hesaba göre kaybımız % 40’dır.” 

Maaşlar söz konusu olduğunda memurların durumu da içler 
acısıdır. “Memurların ortalama gerçek günlük ücreti 1971’de 31 

  
Mükellef 

sayısı 

 
   Mükellef        

başına 
   ödenen 

 vergi 

 
  Ödenen     
toplam                         

Gelir 
Vergisi 

      
  Kaçırılan 

Vergi 
 
 

Kurumlar 45.600 4 .825.000  220 milyar 212 milyar  

Beyanname 
veren gelir 

vergisi 

mükellefleri 

1.774. 000 155 000 275 milyar 650 milyar  

Ücretliler 3.755.000 220 000  825 milyar - 

TOPLAM - -  1 Trilyon      
320 milyon 

862 milyar  
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lira iken şimdi 19 lira olmuştur. (Tercüman 23 Temmuz 1984) 
Yine 11 Temmuz 1984 tarihli Tercüman’ın manşeti şöyle: 

“Binlerce memur borçlarından dolayı icraya düştü. 

Memur borçla yaşıyor. 340 bin emekli memur emekli sandı-
ğından 20 milyar lira borç aldı. Bu miktarın 50 milyarı bulması 
bekleniyor. İcra depoları, memurların haczedilmiş mallarıyla 
dolu dolu” vererek tabloyu tamamlayalım.  

Kaynak 28 Ağustos tarihli Güneş Gazetesi. “Maliye bakanını 
düşündüren tablo” başlığıyla, “kim ne kadar vergi ödüyor” “kim 
ne kadar vergi kaçırıyor”a haberde değiniliyor.  

Tablo acaba maliye bakanını mı, yoksa ücretlileri mi daha 
çok düşündürmeli o’nu kestirmekte güçlük çekiyoruz. Kaçırılan 
vergi 862 milyar, bu işle ücretlilerin bir ilgisi yok. Zaten ücretliler 
isteseler de bu işi başaramazlar çünkü ücretlerini alırken 
vergileri kesilmektedir. Beyanname veren mükellef başına 
ödenen vergi 155 bin iken, ücretlilerde bu 220 bin liradır. Yine 
825 milyar lira ile en çok vergiyi, yani diğerlerinin yaklaşık iki 
mislini ücretliler ödüyor. 

Buraya kadar şekillendirmeye çalıştığımız panorama’yı hiç-
bir ekleme yapmadan, bir emeklinin mektubuyla tamamlayalım.  

“Enflasyon % 50 emekliye %10 

Ordu da yıllarca emek vermiş bir albay olarak, hükümetin 
özellikle emeklilerle ilgili uygulamalarını eşitsizliğin tipik bir 
uygulaması olarak sayıyorum. Zam yapmayı düşündükleri dar 
ve sabit gelirli yurttaşlar gurubunun çok kalabalık olduğunu, 
bütçeyi iyice sarsacağını, enflasyonu körükleyeceğini, para 
basarak geçici bir refah sağlamak için fazla zam yapmanın 
bilimsel verilere ve ekonomik kurallara ters düşeceğini ileri 
sürerler. Nedense özveri hep aynı kesimden bekleniyor. 
Somunun dörtte biri en büyük kitleye, dörtte üçü ise en küçük 
azınlığa lütfediliyor. Eskiden esnaf dernekleri, barolar, ticaret 
odaları, sendikalar ve benzeri kuruluşlar yasal yollarla bu 
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büyük kitlenin hakkını arar ve elde ederlerdi. Şimdi onlar da 
yaz ortasında kış uykusuna yattı. Sıkıntıların paylaşılmasında 
en büyük yurtseverlik görevi emekli ve diğer dar gelirlilere 
düşüyor da refah ve mutluluğun paylaşılmasında niçin saf dışı 
ediliyorlar? Verilen son zamlar, aylık gelirimize eklenen para, 
bir çift değil, ancak bir tek ayakkabı almaya yetebilir. Yapılan 
açıklamalarda, yıllık enflasyon oranının % 50’nin üzerinde 
olacağı belirtildiği halde % 10 zamla büyük bir mağdur ordusu 
ödüllendirmek (!) biraz ters düşmüyor mu? 

İrfan Naci Özyurtlu,  Emekli Albay / İzmir. (Güneş Okuru 
Diyor ki, 13 Ağustos 1984)  

Bugüne kadar yürütülmeye çalışılan ekonomik politikanın 
felsefesini, kaynaklarını, hedeflerini ve sonuçlarını yine eko-
nomik planda kalmaya çalışarak irdeledik. Bu ekonomik 
politikada ısrar etmenin umar yolu yoktur. Bugüne kadar ortaya 
çıkan sonuçlar bu gerçeği göstermiştir. Fakat gözlerin kapatıl-
maması gereken ve halen propagandası yapılan bir gerçekte 
ihracat gelirlerinin artmış olmasıdır. Hem de geçmişle kıyas-
landığında artış oldukça fazladır. Acaba bu nasıl değerlendir-
melidir? Tek başına ihracat arttırmak bir ekonomik politikanın 
genelde başarılı olduğunu saptamak için yeterli midir? Ege-
menler arasındaki çatışmada, ihracatçılar dışındaki zümrelere 
bakılırsa, bu soruya verilecek cevap olumsuzdur. Yine genel 
olarak halkın durumu ele alındığında verilecek cevap aynı 
şekilde olumsuzdur. Bunca badireden sonra bile aynı politika-
nın yürütülmeye çalışılması ve bunun alternatifinin olmadığının 
söylenebilmesi bu çerçevede, bizim değil, bir avuç egemenin, 
tekelcinin sorunudur. 

Daha önce de belirttik, aynı ekonomik-politikalar Latin Ame-
rika’da uygulandılar. Daha, yeni biri daha iflasını ilan etti: 
Arjantin. Yaptığı açıklamayla borçlarını ödeyemeyeceğini 
belirtti. Aynı durumda olan başka Latin Amerika ülkeleri de var. 
Bu durumdan dünya finans çevreleri de şikayet ediyorlar. Hatta 
Özal’ın Almanya ziyaretinde, bunlardan biri Özal’a “sizi oraya 
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başbakan yapsak da borçlarımızı tahsil edebilsek” demiş. 
(Aklına insanın olmadık şeyler geliyor) Yani bir övgü, ama bu 
gün. Daha borçların ana para taksitleri 1985 de başlıyor ve 
borç yekûnu da öyle küçümsenecek gibi değil. Gerçi bir za-
manlar övgüye değer bulunan ve mucize olarak değerlendirilen 
Brezilya gibi değil, daha az. 

Bilindiği gibi Özal felsefesi veya 24 Ocak felsefesi önde ge-
len hedeflerden birini de, ihracatın arttırılması olarak saptamış-
tır. Bu politikayla ancak, ekonomik büyümenin sağlanacağı ve 
dış borçların ödenebileceği varsayılıyor. Bir örnek verdik ders 
çıkarılması gereken, şimdi de bir başkasını mucize Brezilya’yı 
rakamlarla anlatmaya çalışalım. Yine aynı yöreden aynı 
reçetenin bir başka “mucizesi” Şili’nin bugünkü durumundan 
söz etme gereği yok. 

Brezilya büyüme hızları oldukça yüksektir. 1950-60’lı yıllar-
da % 6, 1970’li yılların başlarında % 10’nun üzerinde, 70-80 
dönem ortalaması % 8.4 olmuştur. Ve sosyalist ülkeler dışta 
tutulduğunda, yapılacak bir sıralamada dünyanın en güçlü 8. 
ekonomisi olmuştur. Orada da, 21. YY’a girerken ABD’yi 
yakalamak hedeflenmiş. Fakat bugün dış borçları 100 milyar 
dolar civarında, milli geliri azalan, enflasyon hızı % 200’ü aşan, 
gelir dağılımı bozuk, işsizlik oranı yüksek, halk kitleleri yarı-aç, 
yarı-tok yaşayan bir ülke. Ve nüfusun % 50’si, milli gelirin % 
10’nu alıyor. (Bizde de, daha önce gösterdiğimiz gibi, nüfusun 
% 40’ı milli gelirin % 8’ini aldığına göre bu açıdan benziyoruz 
demektir.) Daha önce de ödeme açıkları veren Brezilya, İMF 
reçeteleriyle yani devalüasyonlarla dış satımını arttırmış, 
1980’de 1.2 milyar dolardan başlayarak 1983 yılında 6.6 milyar 
dolara ulaşan ve 1984’de de 9.1 milyar dolara ulaşması 
beklenen dış ticaret fazlaları vermiştir. Yakın geçmişe kadar 4 
milyon ton demir-çelik ihracatı yapan Brezilya, ne büyüme, ne 
enflasyon, ne de dış ödeme sorunlarını çözememiştir. Son üç 
yılda ulusal gelir % 11 gerilemiş, halkın kullanılabilir geliri % 20 
azalmış, enflasyon hızı % 200’lerin üstüne çıkmıştır. Büyük dış 
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ticaret fazlalarına karşın, faiz ödemeleri, cari işlemlerde de 
dengeye olanak vermemiştir. Yetersiz üretime karşın, üretimin 
bir bölümünün dış satıma yönlendirilmesi ve bu yolla dış ticaret 
dengesi sağlanmaya çalışıldığında arz-talep dengesi daha da 
bozulmuş, dış satım konusu olan malların iç fiyatları da yük-
selmiştir. Bunu engellemenin yolu ise ya üretimi arttırmak veya 
tüketiciyi kitlenin gelirlerinin kısılmasıdır. Dış satımı özendire-
bilmek için yapılan sürekli devalüasyon, dış alım yoluyla alınan 
girdilerin maliyetini yükseltmekte ve firmaların işletme serma-
yesi ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Bu durumda peşinden yüksek 
faizi zorunlu bir hale getirmektedir. Çünkü kambiyo kontrolleri 
gevşediğinde, parasının değeri düşen ülkeden sermayenin 
dışarıya kaçması söz konusudur. Bu nedenlerle faizlerin en az 
yıllık devalüasyon oranıyla dış ülkelerdeki faiz oranının topla-
mına eşit olması gerekir. Dış ödemelerde dengenin mantığı 
bunu gerekli kılmaktadır. Yüksek faiz ise, bazı işletmelerin 
faaliyetlerinin daraltılmasına bazılarının iflasına neden olmakta 
ve bu yolla üretim yetersizliği söz konusu olmaktadır.  

Yine kamu sektörünün daraltılması, yatırım malları üreten 
endüstrilerde kapasite kullanım oranlarını düşürmekte, maliyet-
leri yükseltmekte ve işsizliği arttırmaktadır. Ve neticede faiz 
hadleri Mayıs 1984’de 180 günlük işletme kredileri için % 
282’ye çıkarıldığı halde enflasyon denetim altına alınamamış 
ve parasal hedefler tutturulamamıştır. Ve bu politikanın sonuç-
larını gazetelerde hep birlikte izledik: Süper marketlere saldıran 
yoksul kitlelerin büyük boy fotoğraflarını. 

Yukarıda özetlediğimiz hikaye yalnız “mucize” Brezilya’nın 
değil, aynı zamanda, benzeri ülkelerin hikayesidir. Bir anlamda 
da halen bir kısmını yaşadığımız ve aynı politika devam 
edildiğinde sonuçlarını da kaçınılmaz bir biçimde yaşamaya 
mahkûm olduğumuz bir hikayedir. Fert başına düşen milli gelir 
payının düşmesi, gelir dağılımındaki çarpıklık, işsizlik ve 
enflasyon devam etmektedir. Ciddi dış ödeme taksitleri de 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
164 

 

1985’de başlamaktadır, bu durumla ilgili sorunları da önümüz-
deki yıllarda izleyeceğiz. 

Bir diğer yüzüyle 12 Eylül devletin reorganizasyonunu he-
deflemiştir. Bu anlamda, 12 Mart’ta eksik bırakılan adımların 
tamamlanması çabası ve girişimidir. Bu konu, söz konusu 
olduğunda, 12 Eylül’cüler için “başarılıdırlar” demek yanlış 
olmayacaktır. Hemen bu alanda konan tüm hedeflere ulaşıl-
mıştır. Yeni bir anayasa oluşturulmuştur. Yürütmeye etkin bir 
konum kazandırılmış, cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmıştır. 
Parlamento saf dışı bırakılmamakla birlikte denetim yolları 
oldukça kısıtlanmıştır. (Meclis ilk çalışma yılında 50 küsur yasa 
çıkarmış ve yine aynı dönem 40 küsur yasa gücünde kararna-
me çıkarılmıştır) Yine seçim ve partiler yasasıyla iki partinin 
tahterevalli oynaması düşünülen bir yapı hedeflenmiş, seçim 4 
yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yargının bağımsızlığı kaldırılmamak-
la birlikte siyasilerin etkilerinin duyulabileceği yapılar oluşturul-
muş, çalışma alanları daraltılmıştır. Gerek çalışma hayatına, 
gerekse temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik 
çeşitli ve etkili adımlar atılmıştır. Amaç toplumun apolitikleşti-
rilmesidir. Bir başka yanıyla, bu yönde de ilginç adımlar atılmış-
tır. Siyasal partilerin çalışma alanları daraltılmış, toplumun 
politize olmasını engellemek için çeşitli önlemler alınmıştır. 

Alınan tüm önlemler, devletin daha yetkin bir yapıya kavuş-
turulmasına yöneliktir. Ve bu önlemlerle yetinilmemiş, “demok-
rasiyi kurtarmaya” gelen cunta anayasa kabul edildikten siyasi 
partiler ve seçim yasaları çıkarıldıktan, seçimler yapıldıktan 
sonra yeni bir aşama ortaya çıkarmıştır: “Demokrasiye geçiş 
süreci”. Şüphesiz ayrıca belirtmeye gerek yok ki, sınırlarını 
kendilerinin çizdiği alanda, oynamaya talip olanlar içinden bile 
keyfi ayıklamalar yapmıştır. Fakat çok kısa süre sonra geçmiş 
siyasi eğilimler kendilerini siyasi arenada göstermişlerdir.  

“DGM’ler kuruldu… Olağanüstü Hal Yasası çıktı… Sıkıyö-
netim ve valilerin yetkileri büyük ölçüde genişletildi…  



SAVUNMALAR        

       

 
165  

 

Gözaltında tutma süresi 90 güne çıkarıldı ve tüm cezalar 
arttırıldı. 

Eğer yine bu dört yılın bir envanterini yapmak gerekirse 
178.565 kişi gözaltına alındı. 64 bin 505 kişi tutuklandı… 41 bin 
727 kişi mahkûm edildi ve bunlardan 25’inin idam kararı infaz 
edildi. (Yine) Türkiye İMF’nin “Örnek Ülkesi” ilan edildi.  

Batı hükümetleri, Türkiye’yi bölgenin en İSTİKRARLI ülkesi 
olarak tebrik ettiler. Artık NATO’nun güney kanadının tampon 
ülkesi, eski rolünü daha güçlü biçimde oynayabilecektir.”   

Yukardaki satırlar Evren’in de yayınlanmadan gözden ge-
çirdiği “12 Eylül Saat 00.04” başlıklı M. Ali Birand’ın, Milliyet 
Gazetesi’ndeki yazısının son kısmından aktardık. Aslında 
sonuçları değerlendirirken eksik bırakılan bir kısmı da biz 
tamamlayalım. 

Sanki dönemin kafalardan silinmesini engellemek ister gibi, 
en yoğun çaba yeni cezaevleri inşaatındaki artışta görülmüştür. 
Bu tutum da nasıl bir toplum amaçlandığının bir başka göster-
gesidir. Bu tavır yukarıda dile getirmeye çalıştığımız sonuçlarla 
birlikte düşünülürse, hedef adeta tüm toplumun büyük bir 
gözaltında tutulmasıdır. Şüphesiz çeşnisi olan baskı ve işken-
ceyi de unutmadan. Haksızlık mı ediyoruz, diye bir soru akla 
gelebilir. Bunu daha açık anlatabilmek için bir zamanlar, 
Özal’ın başbakan yardımcısıyken ifade ettiği anlayışı yansıt-
maya çalışalım. Kaynak yine Çölaşan’ın kitabı. 

Dışarıda Türkiye’ye yardım işinin koordinatörlüğünü yapan 
Matthofer’in Türkiye’de insan haklarının ihlal edilmesi nedeniy-
le bu görevi artık yapamayacağını belirtmesi üzerine, Özal:  

“Mr. Matthofer, siz bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bu gibi 
şeyler her ülkede olabilir, Türkiye’deki yeni yönetim normal 
vatandaşla değil, anarşistlerle uğraşmaktadır. Siz de bir kaç yıl 
önce Baider-Meinhoff çetesini hapishanede becermediniz mi? 
Hepsi birden ölüvermişti hatırlarsanız…” (s.88) 
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Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi, bugün başbakandır. Ve 
sıkılmadan yetkililer ülkede işkence olmadığını, baskı zulüm 
iddialarının “bir avuç vatan haininin” yalanları olduğunu söyler-
ken, diğer yandan da cezaevlerinde baskı ve zulme karşı, açlık 
grevi yapanların aslında gizlice yemek yediklerini açıklıyorlardı. 
Yani propaganda yapıyorlardı. (“Büyüklerin” yalan söylemeye-
cekleri sık sık tekrarlandığı için başka bir kavram kullanmayı 
doğru bulmadık.) 

Cezaevleri toplumların aynısıdır. Herhangi bir toplumu kav-
rayabilmek için onun cezaevlerine bakmak öğretici, hem de 
kestirmeden öğretici bir yoldur. Tutukluların kökenlerine 
bakmak; suç nedenlerine eğilmek, suç kategorilerini ele almak, 
tutuklulara karşı olan uygulamalarına bakmak toplumun 
durumu hakkında bir fikir edinme olanağı sağlar. Bizim aynalar 
için, hiç de iyi görüntüler vermiyor demek pek yanlış olmaya-
caktır. Ama bu durumu da genelden hiç ayrı düşünmemek 
gereğini bilerek. 

Yukarıda ayrıntılara yer vermemeye çalışarak, kaba olarak 
sonuçları sergilemeye çalıştık. Ayrıntılar olarak değerlendirile-
bilecek bazı konular aslında toplumun gelişme seyri hakkında, 
çok daha çarpıcı işlev kazanırlar. İşte bu tür bir kaç ayrıntıya 
da yer vermek, gelinen noktayı daha iyi anlatacaktır. 

Daha önce de ekonomi ele alınırken, işsizlik konusu üzerin-
de durulmuş ve takriben 3.5 milyon işsizin varlığına dikkat 
çekilmişti. Bu işin bir yanı, bir diğer yanı ise bunun yol açtığı 
sonuçlar (üzerinde tek tek durmaya kalkışmak apayrı bir 
incelemeyi gerekli kılar) dan bugünlerde dile getirilen birini söz 
konusu edelim. Gazetelerde sık sık işsizlik nedeniyle intihar 
haberleri çıkıyor. Bu intiharların nedenleri araştırılıyor. İntihar 
olaylarında 1981 yılında rekor kırıldığı ve artış devam ederken, 
1982 yılında intiharların en önemli nedeni ise ekonomik. 
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Bir başka sonuca ise yine Hürriyet’ten bir haberle değinelim. 
22 Ağustos 1984 tarihli gazetedeki haberi yorumsuz aktaralım. 

“Vesikalı kadın sayısı 10 yılda 2 binden 233 bine yükseldi. 
HP genel başkan yardımcısı Trabzon’da düzenlediği basın 
toplantısında “Bu sayının yüzde 87’sini dar gelirli aileler ve 
çocukları teşkil ediyor” iddiasında bulundu.” 

Şüphesiz yukardaki rakam vesikalılara ilişkin. Bir de bir 
başka, sayın ANAP milletvekilinin İstanbul’daki kadınların üçte 
biri için ileri sürdüğü iddia akla getirilirse, vahamet daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Son beş yıllık planda “kadın işgücü arzının mutlak miktarı 
sabit tutulmuş, yalnız erkek işgücü arzı öngörülmüştür.” Bu 
durumda bir başka anlayışın, bir başka sonucudur. Dile getirdi-
ğimiz sorunla bağlantısı üzerinde, daha fazla söz söylemek 
gereği bilemiyoruz, var mı? 

Yine bir başka sonuç ve 26 Ağustos 1984 tarihli Milliyet Ga-
zetesi’nin manşeti: 

 “1983: 47 terk – 1984 (ilk 8 ay) 140 terk 

Orta direk çocuklarını terk ediyor. Gittikçe ağırlaşan geçim 
koşulları, evlilik dışı birleşmeleri ve çocuk terklerini arttırıyor. 
İstanbul’da Darülaceze’ye 1981’de 38 çocuk getirilmişken, bu 
sayı 1982’de ve 1983 yıllarında 47, 1984’ün ilk sekiz ayında 
140’ı buldu.” (İnsanın aklına hemen, gazete manşetlerinde yer 
alan bir başka haber, çocuk yurtlarındaki rezaletler akla geli-
yor.) 

Bir başka haberde gümrüklerde yolsuzluklar ve bunun ikti-
dar partisi içinde doğurduğu çalkantılar üzerine, “Kapıkule’deki 
gümrük yolsuzluğuyla ilgili olarak bir parlamenter, “bu iş 
Ankara’ya kadar uzanır” diyor. (Tercüman, Yavuz Donat, 27 
Ağustos 84) Biliniyor ki yukarıdaki haberlerle ilgili olarak ortaya 
çıkan gelişmeler sırasında, Maliye Bakanı Arıkan kendi bakan-
lığının memurlarına işkence yapıldığını açıklayarak büyük 
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gürültülere neden olmuştur. Biz bu tür iddialarda bulunduk mu, 
malumdur hep yalan denir. Ama koskoca bakan da yalan 
söylemez ki (!). 

Acaba bütün bu sorunların temelinde neyi ve kimleri arama-
lı? Hadi daha önce günahları yıkacak insanları bulduk diyelim, 
ama şimdi durumu nasıl açıklayacağız? Gerçi sayın Maliye 
Bakanı bunu da açıklıyor: Egemen güçler. Kimler bu egemen 
güçler? Açıklamak gerekmez mi? Doğal olarak bir toplumda 
şöyle tarafsızca bakıldığında politik iktidar egemenliğin kulla-
nıldığı alan olarak değerlendirilebilir. Fakat bu anlamda soruna 
açıklık getirebilmek mümkün değil, çünkü egemen güçlerden 
bahseden, hükümetin bir bakanı. Sosyalistlere göre, toplumda 
egemenlik sınıfsal düzeyde ele alınması gereken bir kavram-
dır. Bu anlamda, tekellerle, holdinglerle kol kola iç içe olan bir 
partinin maliye bakanı egemen güçlerden bahsederken ne 
anlatmak istiyor? Aynı kavramı biz kullansak “tarafsız mahke-
meler” tarafından komünizm propagandasıyla yargılanmaz 
mıyız? 

Eğer bir toplumda böyle anlamsız gelişmeler varsa üzerinde 
ciddi ciddi durmak gerekmez mi? Oysa bu ciddiyetten bahse-
debilmek mümkün mü? 

Yine dönelim 12 Eylül sonrası MGK’nın şaşkınlığına, neyi 
nasıl yapacağının farkında olmamasına, bir örnek. Yeni açılan 
dönem için nelerin yapılması gerekliliği üzerinde duran, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin’in ihtisas komisyonlarına, 
yönelik açıklaması şöyle:  

“Atatürkçülük… İdeolojiniz bu olmalıdır. Ülkedeki birlik ve 
beraberliği sağlayabilmenin tek yolu, Atatürkçülüğü canlandı-
rabilmektir. Mesela Atatürk’ün nutkunu bastırıp bütün okullara 
yollayalım ve zorunlu ders koyalım.” (12 Eylül Saat 00.04) 

Ve Birand devam ediyor: 
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“Genel yaklaşım buydu… Atatürkçülük, sihirli bir değnek gibi 
görülüyordu. Ekonomide Atatürkçülük, dış işlerinde Atatürkçü-
lük. 

Ancak Atatürkçülük neydi gerçekten” 

Birand’ın sorusu oldukça enteresan, Kurtuluş Savaşı’nın 
önderi, ilk cumhurbaşkanı, her sözü ülkenin her tarafında 
vecize olarak kullanılan, büst ve heykellerine hemen her yerde 
rastlanan Atatürk’ün görüşlerini bir sistem olarak şekillendir-
mek, herhalde Atatürkçülük olarak değerlendiriliyor veya böyle 
değerlendirilmesi pek yanlış olmaz. Oysa Atatürk öldüğünden 
bu yana hiçbir siyasi yönetim kendinin Atatürkçülüğünden 
şüpheye düşülebilecek sözler söylemedi. 

Üstelik yakın geçmişe bir dönüp bakılırsa, Demirel de Ece-
vit’te Atatürkçülüğe sahip çıkmışlardır.  

Bütün bunlara karşın çok partili döneme geçildiğinden bu 
yana üç bez Atatürkçü müdahale olmuştur. Ve üçüncüsünde 
yine Atatürk’ün nutkunu bastırıp okullara göndermek ve bu 
yoldan işleri düzeltmek düşünülüyor. Sanki bugüne kadar bu 
işler yapılmamış gibi. 

Hemen tüm devlet büyüklerinin ve politikacıların ağızların-
dan besmele gibi hiç düşürmedikleri Atatürkçülük için Birand’ın 
sorusu hem enteresan ve hem de bazı gerçekleri vurguluyor. 
Birand’ın şaşkınlığı da cehaletinin değil objektiviteyi kavrama-
nın ürünü. Belki de şaşkınlık demek yerine bir istihza demek 
daha doğru olacaktır. Çünkü bu noktada şaşkın olan Birand 
değil yukarıdaki sözleri söyleyenlerdir. 

Demek ki her soruna olduğu gibi bu soruna da bilimsel bir 
yaklaşım gerekiyor. Sosyal olaylarda ise sorunların açıklana-
bilmesinin yolu sınıf mücadelesidir. Oysa acaba Atatürk’ün 
“imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz” sözlerini nasıl 
değerlendirmeliyiz? Eğer bu sözlerin söylendiği tarihi koşulları 
ve nedenlerini bir yana koyarsak, işverenler sendikası temsilci-
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si Narin’le, Türk-İş Başkanı Yılmaz’ın (görünürde de olsa niçin 
bir türlü “kaynaşamadıklarını” kavramakta güçlük çekeriz. Ve 
yine daha önce Çelikel’in “20 ailenin tekelleşme süresinin 
kısalmasından” bahsetmesi ve işçi sınıfının dünya görüşünü 
yani sosyalizmi savunanların bin bir türlü işkenceden geçirilip 
cezaevlerine doldurulmasını hiçbir zaman anlayamayız. 

Amacımız bu evrede Atatürkçülüğü, hele her kişinin kendin-
den menkul Atatürkçülüğünü ele alıp irdelemek değil. Şu anda 
konuyla ilgisi olmasına karşın esas olarak, ele alınıp irdelen-
mesinin konuyu kavratıcı olmayacağı inancındayız. Belki ancak 
bu mucize ilacın, niçin her derde deva olmadığını, bizden 
önceki kuşaklara, tarihsel olarak sorma hakkımızdan bahset-
mek gerekebilir. Bir yanıyla bu, objektif durumumuzun da 
ifadesi olabilir ancak. 

Yukarıda yaptığımız alıntıda Birand Atatürkçülükten bahse-
derken iki alanda: ekonomide ve dış politikada, gereği üzerinde 
durulduğunu belirtiyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi Atatürkçülük 
üzerinde uzun boylu durma gereği yoktur. Fakat şu soruyu tam 
da bu noktada sormak gerekiyor. 12 Eylül’e kadar uygulanan 
ekonomik politikalar Atatürkçü müydü? Sorduğumuz soruya 
bugüne kadar aksi yönde bir cevap verilmediği için herhalde 
evet demek gerekir. Çünkü aksi yönde bir cevap, Atatürkçülük-
ten bahsedenlerin kendi açmazları olacaktır ki, ilerde 
1930’lardaki ekonomik politikayı ele alacağız.  

İkinci bir konu da 24 Ocak kararlarıyla hayata geçirilen eko-
nomik politikadır. Bu politika üzerinde, koşulların elverdiği 
ölçülerde durmaya çalıştık. Gerek teorik gerek dünyada başka 
ülkelerde yaşanan deneyler, gerekse biz de hayata geçirilen 
pratiğin sonuçları, ortadadır. Belli ki bu politika 12 Eylül sonrası 
hayata daha bir tutarlılıkla geçirildiğine göre Atatürkçü bir 
politika olmalıdır. 

Yine değinilen bir konu dış politikadır. 12 Eylül sonrası yapı-
lan en önemli işlerden biri Amerika ile ilişkileri pekiştirmek, 
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NATO’nun sadık bir müttefiki olarak görevlerini yerine, getir-
mek ve Orta-Doğu’da Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır gibi 
ABD’nin dümen suyunda giden ülkelerle ilişkileri yoğunlaştır-
mak olmuştur. Bu politikada Atatürkçü olsa gerektir. 

Ama önemlisi, içerde Atatürkçü politikadan ne anlaşıldığı 
üzerinde durmaktır. Yetkililerin sevdikleri dille söylemek gere-
kirse “anarşik” olayların üstesinden gelmek üzere ne tür bir 
yaklaşım için olduklarını sergilemek için yine Birand’ın yazısın-
dan 14 Eylül tarihli Milliyet’ten bir alıntı yapalım. 

“- Bu iş demokrasiymiş, insan haklıymış, böyle şeylerle ol-
maz. Asarsın on tanesini, bak nasıl durur… 

Hemen yakalananı, anında yargılanıp suçluysa cezasını 
verecek, mahkemeler oluşturmaktan başka çare yok… 

 - Terörün temelinde sol yatmaktadır. Bu ülkeyi bölebilmek 
için, Moskova’dan emir alıyorlar. Bir bölümü içtenlikle milliyetçi-
lik hisleriyle hareket ediyorlar. Salon kafası ezilmelidir.”
 Bilmiyorum yukarıdaki satırları ayrıca yorumlamaya 
gerek var mı? Bu kafaların analizi başlı başına bir inceleme 
konusu olmalıdır. Ama hayatta aynen söylendiği gibi cereyan 
etmiştir. 

Hele “Moskova’dan emir almak” konusu var ki, evlere şenlik. 
Ayrıca hukuken bize yönelik böyle bir iddia olmaması bir yana, 
biz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü 
gizlemeden açıklıyoruz. Çünkü sosyalistler düşüncelerini 
gizlemezler. Kafaların nasıl çalıştığı birkaç satır aktarma 
yapmakla yeterince ortaya çıkmaktadır. Kafalar malum da, bu 
yönde bir takım kanıtları da göstermeye çalışmak gerekmez 
mi? ABD başkanının T.C. Başkanına nasıl mektuplar göndere-
bildiğini de biliyorum. Ve yine daha yeni ABD elçisinin, bizim 
savunma bakanına yazdığı mektup gazetelerde boy gösterdi. 
Bir elçinin bir bakana böyle bir mektup yazabilmesi, ilişkilerimi-
zin boyutları hakkında herhalde bir fikir verebilir. Kimlerin 
nerelerle… 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
172 

 

Yine alıntımızda, “sağdakiler o kadar önemli değil” deniyor. 
Ne kadar gerçekleri yansıtıyor. Ve dönem boyunca “sağa da 
sola da karşıyız” yaveleriyle nasıl da bu politika uygulandık; 
Seçimler sonrası artık milletvekili olan eski başbakan Ulusu şu 
sözleri söyledi: “Ben komünistlerden çok aşırı sağcıların, dinci 
fanatiklerin tehlikeli olabileceğine inanıyorum.” Bu sözler aynı 
zamanda bir itiraf değil midir? Zımni olarak bir şeyleri kabul-
lenmek değil midir? 

Sözde olayları analiz edip bir takım sonuçlara varan 12 Ey-
lül’cülerin yukarıdaki tespitleri, terörle ilgilidir. (Sözde sözcüğü-
nü kullanıyoruz. Çünkü özde sorun işçi sınıfının gözlerinin 
açılmasını engellemeye çalışmaktır.) Ve işte yine aynı gerekçe 
ile işçi sınıfının, ilerici sendika örgütü DİSK’in faaliyeti yasak-
lanmış, yüzlerce üyesi cezaevlerine doldurulmuş, hemen tüm 
üst düzey üyeleri de daha düne kadar, savaş hali hükümlerine 
göre, idam talebiyle tutuklu olarak yargılanıyorlardı. Şükür ki 
artık tahliye edildiler. Ama dönem boyunca haklarında en yetkili 
kişilerce meydanlarda, TRT’de yapılan propagandalar ne 
olacak? Bu bir yana, artık gerek çıkarılan yasalarla, gerekse 
ortaya konan pratik sonucu, artık işçi sınıfının ekonomik-
demokratik mücadelesini kim sürdürecek. Bir avuç kalantor 
sendika ağası mı? 

Önce de belirttiğimiz gibi amacımız Atatürkçülük konusunu 
incelemek değil. Birkaç örnekle sadece herkesin bu konuda 
işine geldiği gibi yorumlar yapmaya çalıştığını göstermeye 
çalıştık. Bu örnekleri arttırabilmek mümkün. Fakat böyle bir 
mecraya girildiğinde, soruna eğilme biçimimizi bir yana koymak 
be başlı başına bu konuyu ele almak gerekir. Sadece çözüm-
süzlüğün Cumhuriyet’ten bu yana devam ettiği gerçeğini bu 
gerekçelere karşın, vurgulamak istedik. Daha önce olduğu gibi, 
bir kez daha problemlerin yoğunlaştığı bir dönemde egemenle-
rin bu çareye başvurmalarının ve soyut sözler etmek zorunda 
kalmalarının, aynı zamanda, çaresizliklerinin bir itirafı olduğunu 
göstermeye çalıştık. Yoksa Atatürk’le Freidman’ın arasındaki 
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bağlantının araştırılması bizleri oldukça açmaza alır. Çünkü 
Friedman’ın tavsiyeleri yolunda yürüyenlerde Atatürkçü olduk-
ları iddiasındadırlar.  

Buraya kadar göstermeye çalıştık ki takip edilen politikalar 
sorunların üstesinden gelebilecek politikalar değildir. Çünkü bu 
politikalar bugünkü egemen sosyo-ekonomik yapıyı baz 
almaktadırlar. Oysa tarihsel olarak, böyle bir varsayımın 
sorunları çözümlemede başarısızlığının kaçınılmazlığı bir yana, 
gerçekler ortadaki pratik olarak da başarısızlığı her gün kitlele-
rin sırtına yüklenmeye çalışan problemlerle kendini göstermek-
tedir. 

Acaba bu kader midir? Eğer bilimi bir yana koyarsak başka 
bir cevap bulabilmek imkan yoktur. Veya bunca olumsuzluğu 
yoksul kitlelere başarı diye yutturmaya çalışıyoruz ki, sorulacak 
soru nereye kadardır? 

Eleştirmek gerçekten kolaydır. İlginçtir dün bu durumun so-
rumlusu olanlar bugünü, bugün sorumlu olanlar ise geçmişi 
eleştirmektedirler. Ama Özal’ın dediği gibi alternatif nerededir? 
Burada bu soruyu Özal’ın varsaydığı çerçevede sormuyoruz. 
Eğer çerçeve değişmeyecekse, gerçekten alternatif yoktur. 
Aynı zamanda alternatif vardır ama bu alternatif ancak verili 
koşulların alt-üst olmasıyla hayat bulabilir. Yani sorunun 
temelinde yatan bugünkü üretim ilişkileridir ve bunları değiştir-
meden de ne ekonomik bunalımı engellemek, ne işsizliği 
çözümlemek ne de sorunların genel olarak üstesinden gelebil-
mek mümkün değildir. Çarklar “20 aile için” döndükçe milyon-
larca insanın sorunlarını çözümleyebilmek mümkün müdür? 

SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN 
DEĞİL Mİ? 

Buraya kadar yaptığımız kaba değerlendirme istemesek de 
bizi, yukarıdaki soruyu sormakla karşı karşıya bırakıyor. 
Görüldüğü kadarıyla veriler değişmezse eğer, bu soruya 
olumlu bir cevap verebilme olanağına sahip olamayacağız. Bu 
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verili koşullarla kastedilen kısaca mevcut durum (dünya ve 
ülkede), iktidar sorunu, sınıf mücadelesinin düzeyidir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi Cumhuriyet’ten bu yana, 
egemen olanların sorunlara yaklaşımları onlara getirdikleri 
çözüm yöntemleri, sınıfsal çıkarlarından bağımsız olarak ele 
alınıp irdelenemez. Bu anlamda bu bir yöntem sorunudur. Bu 
açıdan da mesele, olayları bilimsel bir perspektife oturtmaya 
çalışma veya bilimsel gerçekleri çarpıtıp çarpıtmamaktır. 

Bu günde kurulu düzenin savunucuları, gelişmenin tarihsel 
seyrini bir yana koyarak, egemen sınıfların egemenliklerini 
takdir-i ilahi gibi ele alırlar ve bunun propagandasını yaparlar. 
Çünkü sınıfsal konumları ve çıkarları bunları gerekli kılmakta-
dır. Şüphesiz bu yaklaşım sınıfsaldır ama bilimsel değildir. Ve 
burjuvazinin politikası tarihin, tekerleğine çomak sokma çaba-
sıdır. Çünkü tarihsel gelişme, sınıfsal olarak burjuvaziyi, tarihin 
çöplüğüne süratle sürüklemektedir. 

Buna karşın proletaryanın çıkarları, tarihsel akışın engel-
lenmesi bir yana, bunun seyrinin hızlandırılması talebini içerir. 
Bu noktada onun pusulası, bilimsel sosyalizmdir. İşte bu 
nedenle bu günde kamuoyunu sıkça meşgul eden alternatif 
sorunu cevabını ancak sınıfsal bir bakışta bulabilir. Yoksa 
tarihin bu evresinde egemenlerin birbirinden farksız, nüanslar-
da ayrılan politikanın birbirine alternatif olmalarından bahset-
mek mümkün değildir. Ve tartışılan bu anlamda, alternatif değil 
alternatifsizliktir. Gerçekten tek alternatif proletaryanın talepleri 
doğrultusunda sürdürülecek politikalarda yatmaktadır. 

Egemenlerin, nüansta bile olsa, değişik önerilerinin günde-
me getirilebilme olanağının olmadığı bir ortamda proletaryanın 
politikasını özgürce ortaya koyamamasını ayrıca belirtmeye 
gerek yok. Bu durum dün de böyleydi, bugün de yargılanma-
mız sırasında kendimizi savunmamız söz konusu olmasına 
karşın, koşullar değişmemektedir. Bu sadece yargılama 
usulünden değil, koşullardan da kaynaklanmaktadır. 
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Bütün engellere karşın, bazen Ezop dili kullanma zorunda 
kalarak (savunmamızı idareye kaptırmamak için) düşündükle-
rimizi anlatmak, kısıtlı koşullara karşın, gerek kamuoyu oluştu-
rurken ileri sürülen savların tutarsızlığını göstermek, gerekse 
görüşlerimizi gizlemememiz ve gerçekleri sergilemeye çalış-
mak anlayışımız, aynı zamanda, tarihi olarak da yerine getiril-
mesi gereken bir görevdir. Bu görevi yerine getirmeye çalış-
mak, yani bir başka yüzüyle, çarpıtılan görüşlerimiz yerine 
gerçekleri ortaya koymaya çalışmak, bugün bir sonuç vermese 
de, gerçeği yansıtabildikleri ölçülerde er geç bir değere sahip 
olacaklardır. 

Yukarıda gerçeklerin çarpıtıldığından söz ettik. Bu nasıl ol-
maktadır? Kaynağını söylemekle birlikte bu konuyu belirtmedik. 
Belirlememiz, sınıfsal çıkarlara uygun, bir yöntem takip edildiği 
temasını işliyordu. Fakat bu tek başına ancak soyut bir ifade 
tarzı olabilir. Somut bir görünüm verilmediği ölçülerde de, bir 
değer taşıdığından söz etmek imkansızdır. Sözünü ettiğimiz 
anlayış bazen tarihi çarpıtır ve dünya tarihini Türklerle açıklar. 
Bazen bütün dillerin kaynağının Türkçe olduğunu söyler, 
uydurma “güneş dil” teorisini üretir. Bazen günümüzde olduğu 
gibi bütün dünyanın Türkiye karşısına dikildiğini –bu arada 
muteber dostlar bir yana ayrılır- ve bizler gibi “bölücü” ve 
“anarşistlerin” Türklerin düşmanlarının ekmeğine yağ sürdükleri 
açıklanır. Dikkat edilirse burada amacımız bazı yetkililerin 
yalan söylediklerini ispatlamak değildir. Amacımız sınıfsal 
çıkarların gerektirdiği yerlerde gerçeklerin nasıl çarpıtıldığını 
göstermektir. 

İşte sorunların üstesinden gelip gelmemek de bu gerçekte 
yatmaktadır. Sorunların gerçekten üstesinden gelinebilmesi 
için yapay değil, gerçek sorunların ne olduğu ortaya konulmalı-
dır. Aynı zamanda bu sorunların temelinde hangi etkenlerin 
yattığını da tespit etmek gereklidir. Parça parça birçok konuya 
değinmekle birlikte esas olarak ekonomik politikayı ele almaya 
çalıştık. Çünkü her şeyden önce bütün sorunları tek tek ele 
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almaya ne zaman, ne de koşullar ve veriler elvermemektedir. 
Oysa sorunların temelinde, evvelce belirttiğimiz gibi ekonomi 
yatmaktadır. Fakat tek sorunda bu değildir. Bugün ekonomik 
sorunlar kendilerini sorun olarak koydukları ölçülerin ötesinde 
itibar görmektedirler. Şüphesiz bunda Özal’ın oynadığı rol inkâr 
edilemez. Yalnız küçük bir aksaklığa değinmemekte doğru 
olmayacaktır: Özal kendi söyleyip kendi dinlemektedir ve 
sözde derin ekonomik çözümlemelerle devamlı pembe tablolar 
çizebilmektedir. Ama çizilen tablolarla gerçek hayatın uzaktan 
yakından bir ilgisi yoktur. 

Özal’dan söz edip o’nun sınıfsal konumunu göz ardı etmek 
yürütülen politikayı, gerçek temelleriyle, kavrayabilmemizi 
güçleştirecektir. Yani sorun burada birey olarak Özal değil, 
yürütmeye çalıştığı politikadır. Bir de Özal’ın daha önceki 
görevleri akla getirilmelidir. Salt ülkeye has değil, ülke dışında, 
bugün politikaya yön veren kurumlardaki görevleri de unutul-
mamalıdır. Çünkü Özal’ın gücü, “biraz da” bu olgulardan 
kaynaklanmaktadır. Dünya finans kaynaklarının, daha önce 
kendi bünyelerinde görev almış kişilerin, bizim gibi ülkelerde, 
yetkili ve etkili yerlerde bulunmalarından duydukları hoşnutluğa 
burada bir kez daha değinmek yersizdir. 

Buraya kadar 24 Ocak politikasının önüne koyduğu hedefle-
ri, esas olarak gerçekleştiremediğini göstermeye çalıştık. Yine 
biliniyor ki bu istikrar önlemlerinin hemen hemen tek amacı bizi 
dolaysız bir biçimde ülke dışına taşımaktadır. Çünkü yürütülen 
politikayı dünya finans çevrelerinden, dolardan vb. sorunlardan 
soyutlayarak ele alabilmek mümkün değildir. Ve sınıfsal bir 
perspektif büyük bir zorunlulukla kendini dayatmaktadır.  

Sosyalizm proletaryanın dünya görüşüdür. Olaylara prole-
taryanın sınıfsal gözlüğüyle yaklaşır, olayları ele alırken onları 
birbirinden soyutlamayan ve olayların iç bağlantılarını yakala-
maya çalışan bir anlayışa sahiptir. 
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Bugün ekonomide olsun, başka alanlar da olsun, yüz yüze 
gelinen sorunları kapitalizmden, kendi bağlantıları için de 
emperyalizmden, bağımsız olarak ele alabilme olanağına sahip 
değiliz. Yine bu gerçekler, bizdeki bağımlı ve çarpık yapılan-
mayı göz önüne almayı gerekli kılmaz mı? Böyle bir anlayış 
ancak sorunların üstesinden gelinebilecek önerileri dile getire-
bilir. 

Yine aynı sistem içinde yer aldığımız emperyalist kapitalist 
ülkelerde, bugün toprak reformu veya aynı temelden kaynakla-
nan sorunlar dile getirilmezler. Çünkü o ülkeler kendi dinamik-
leriyle bu sorunların üstesinden gelmişlerdir. Oysa bizde çarpık 
yapılanmanın aşılmasının önündeki engellerinden feodal 
kalıntıları göz ardı edebilmek mümkün mü? 

Aynı şekilde halen doğu ve güneydoğu bölgesinin sorunla-
rını sık sık dile getirmek, oysa Kürt ulusal sorununu gözden 
kaçırmaya çalışmak sorunların üstesinden gelinebilecek bir yol 
mudur? 

Şüphesiz sorunlar yukarıda saydıklarımızla sınırlı değildir. 
Ama hangi alanda sayılacak olursa olsun şöyle veya böyle 
sorunlar yukarda belirttiklerimizle, direkt bağlantılıdırlar. Yuka-
rıda temel diyebileceğimiz sorunları bir yana koyacak çözümler 
üretmeye çalışmak, çözümsüzlük sonucuna mahkumdur. 
Devlet, demokrasi, sanayileşme, demokratik hak ve özgürlükle-
rin sınırlandırılması, tekeller, işsizlik, vb. bu temel sorunlardan 
bağımsızca ele alınıp, çözümlenme olanağına sahip değildirler. 
Aralarında bir sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Biz de 
sorunlara eğilirken, işte bu yaklaşıma itibar edeceğiz. 

İddianame Kurtuluş’tan söz ederken “aşırı solcu komünist 
terör örgütü” olarak niteliyor. Bir ara bu ülkede sağ-sol kavram-
larından söz etmenin yanlış olduğu ileri sürülürdü. (Gerçi halen 
de bu anlayışa sahip olanlar vardır) Bu da meselelere bir 
yaklaşım biçimiydi.  
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Belli ki bu iddianame hazırlanırken bu anlayış terk edilmiştir. 
Kurtuluş Örgütü “aşırı solcu” olarak nitelenmektedir. Doğru 
olan, Kurtuluş’a atfedilenlere göre niteleme değil, Kurtuluş’un 
savunduklarına göre ortaya konan görüşlerdir. Olayın bu 
yönünü bir yana koyarsak, haklı olarak, acaba bu iddianame-
deki niteleme sahiplerini hangi koltuğa oturtmak gerekir? Sağa 
mı Sola mı, aşırısına iltifat etmiyoruz. 

Kurtuluş Dergisi yasal bir yayın organıydı ve görüşlerini hiç 
gizlemeden ifade ediyordu. Oysa bu görüşler ya bir yana 
konmuş veya yokmuş gibi davranılmış, keyfi yorumlarla bir 
takım değerlendirmeler yapılmaktadır. Anlatmak istediğimiz 
konu Kurtuluş’un görüşlerini ayrıntılı bir şekilde, ifade etmesi-
dir. Oysa iddianamede birkaç satırla problem çözülüvermiştir. 
Oldukça ciddi bir konuda ciddi temellere sahip olmayan kana-
atlerin, bu kadar kolaylıkla söylenebilmesi, ister istemez 
gerçekleri bir kez daha sergilemeyi, gerekli kılmaktadır. Bu 
yolda olumlu bir sonuç için pek umut var olunmasa da. 

Türkiye emperyalizme bağımlı bir ülkedir. Fakat bu bağımlı-
lık üzerinde ayrıntılı olmasa da durmazsak, birçok konuyu 
kavramakta güçlük çekeriz. Yine bu bağımlılığın ortaya çıkar-
dığı çarpık yapılanma olayını da açıklamak zorlaşır. Ayrıca 
egemen sınıflar salt “propagandif” bir anlayışın ürünüymüş gibi 
emperyalizm kavramını da çarpıtmışlar veya bu kavram 
kargaşası içinde anlaşılırlığını yitirtebilmek için, olmadık 
fonksiyonlar yüklemişlerdir. Oysa ülkedeki gerek ekonomik 
gerekse diğer alanlarda ortaya çıkan sonuçlar, hiçbir biçimde 
emperyalizmden soyutlanarak ele alınabilecek durumda 
değildir. 

Eğer sorunu ele alırken, başlık olarak Emperyalizm ve Tür-
kiye’yi koyar ve aynı zamanda genelden soyutlarsak daha da 
anlaşılmaz kılarız. Çünkü emperyalizm tek başına metropolle-
rin incelenmesi ve araştırılması değildir.  
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Bunun ötesinde onu var eden birçok faktör yanında bize 
benzer ülkelerin ele alınıp incelenmesi gereğini karşımıza 
diker. Yani emperyalizm tarihi gelişimi içinde, gerçek yerine 
oturtularak kavranabilir ancak. Bu yöntem aynı zamanda, 
bizdeki mevcut gelişmelerin temellerinin nerede yattığının 
ifadesi olacaktır. 

Emperyalizmi tanımlayabilmek, belki kapitalizmin tekelci 
aşaması olarak nitelemeyi getirir. Böyle bir tanım tek başına 
ele alındığında acaba ona yüklenen muhteva yeterli olacak 
mıdır? Salt bu tanım bile kapitalizmin -ki kapitalizm öncesi 
oluşumların- tarihi bir değerlendirmesini içermektedir. Çünkü 
tekelcilik ne salt bu aşamaya ilişkin bir saptama, ne de değişik 
alanlarda -söz gelimi politikada- eğer açıklanmazsa, yeterli bir 
anlatıcılığa sahip olmayacaktır. Fakat, tekelciliğin damgasına 
vurduğu kapitalizm daha üst bir sosyo-ekonomik ve politik bir 
şekillenmenin kaçınılmazlığının vurgulanmasıdır. Bu bağlamda 
artık emperyalizm gelişen üretici güçlerin, parçalanması ve 
yerine gerçekten onu engelleyen değil daha güçlendirip hız-
landıracak üretim ilişkilerinin de kaçınılmazlığını anlatan bir 
kavram olarak düşünülüp içi doldurulmaya çalışılmalıdır. Yoksa 
salt yayılma eğilim olarak kavranırsa bu yaklaşımla, kapitalizm 
öncesi oluşturulan devasa imparatorlukları da bu kavramla izah 
etmek mümkün olurdu. İşte anlatmaya çalıştığımız bu perspek-
tif bile, tek başına kısa bir tanımla sorunun açıklanamayacağını 
göstermektedir. Hem de bu tanımın en önemli noktayı içerme-
sine karşın. Çünkü, emperyalizm bir diğer yüzüyle dünyanın 
paylaşılmasının tamamlanması, emperyalist ülkelerce el 
konulmamış toprakların bulunmaması olayıdır. “Emperyalizm; 
tekellerin ve finans kapitalin egemenliğinin kurulduğu, sermaye 
ihracının önem kazandığı, dünyanın uluslararası tröstler 
arasında paylaşılmasına başlanıldığı, kürenin topraklarının en 
büyük kapitalist güçler arasında bölüşümünün tamamlanmış 
olduğu bir gelişim aşamasına varmış olan kapitalizmdir.” Ve bu 
aşama tarih olarak 1900’lü yılların başlangıcına tekabül etmek-
tedir. 
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İşte bir yarı-sömürge olan Osmanlı Devleti’nin de kendini 
içinde bulduğu I. Dünya Savaşı’nın nedeni en büyük kapitalist 
güçlerin dünya toprakların, paylaşım çabalarıdır. 

Yine aynı savaş dünyanın altıda birinin artık sistem dışına 
çıkması sonucunu doğurmuştur. Kurtuluş Savaşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu da aynı döneme rastlamaktadır. 

Emperyalizmle ilişkiler, tarihi gelişme içinde ele alınırsa Kur-
tuluş Savaşı’nın aynı zamanda bir kurtulamayışı da anlattığını 
görürüz.(Bu gerçeği gözden kaçırırsak, daha sonra emperya-
lizmin güdümünde, boy veren politikalar -ki daha önce ekono-
mik politika ele alınırken göstermeye çalışmıştık- kavramakta 
güçlük çekeriz.) Daha savaş sonuçlanmadan, karşımızda yer 
alanlarla, değişik türden imtiyaz ilişkileri içine girilmeye baş-
lanmıştır. İngiltere, Fransa, İtalya’nın (ve onların öncü karakolu 
Yunanlılar) ülkeden kovulup atılmaları aynı zamanda emperya-
lizmle ekonomik ilişkilerinde - daha doğrusu ekonomik bağımlı-
lığında – tasfiyesi demek olmamıştır. “Bizi mahvetmek isteyen 
emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” verilen 
savaş sonucunda, dönüp dolaşılarak gelinen yer aynı olmuştur. 

Bir yanıyla bağımsızlık üzerinde “titizlikle” durulmaya çalı-
şırken, diğer yanda içte yabancı sermaye ile kol kola giren 
ticaret sermayesinin güçlenmesi, daha doğrusu devlet desteği 
ile güçlendirilmesine yönelik bir politika izlenmeye çalışılmıştır. 

“Bu politikaların gerçekleşmesinde sermaye çevrelerinin 
yeni rejimin yönetici kadrolarına büyük bir hızla ve etkinlikle 
nüfuz etmeleri rol oynamıştır.1923-29 yılları çeşitli devlet 
tekellerinin imtiyazlı şirketlere devredildiği ve böylece tekel 
karlarının burjuvazi arasında paylaşıldığı: ebedi tablosuna 
Yakup Kadri’nin Ankara’sında rastladığımız yabancı sermaye-
nin komisyonculuğuna yönelmiş eski Kavay-i Milliye’ci kadrola-
rın başkent hayatını biçimlendirdikleri; sermayenin siyasi 
iktidarla bütünleşmesini simgeleyen “İş Bankası Grubu”nun 
oluştuğu ve (dönemin özel deyimiyle) “aferizmin” toplum 
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hayatına damgasını vurduğu dönemdir. (İktisat Politikaları Ve 
Bölüşüm Sorunları, Korkut Boratav, s. 261) 

Durumu kavratacak bir başka örnek: 

“Daha 1920 yılı içerisinde iken, yeni kurulmuş olan Büyük 
Millet Meclisi’nin ikinci başkanı ve Adliye Vekili olan Celalettin 
Arif’in, siyasi nüfuzunu İtalyan sermayesi lehine kullandığını 
görüyoruz. Celalettin Arif, Ereğli kömür havzasında, bir maden 
arama ve işletme imtiyazına sahiptir ve 1919 yılında İtalya’ya 
giderek Terni Şirketine bu imtiyazı % 10 hisse karşılığında 
devreder. 1920 Eylül’ünde, henüz savaş halinde bulunduğu-
muz İtalyanlara ait 25 kişilik bir grup, maden imtiyazını işletmek 
üzere Ereğli’ye gelir ve o tarihlerde Meclis ikinci başkanı ve 
adliye vekili olan C. Arif iktisat vekiline İtalyanlara gereken 
kolaylığı göstermesi dileğiyle bir telgraf çeker.” (Türkiye’de 
Devletçilik, Korkut Boratav, s. 25) Yine “benzer bir olay, Harici-
ye vekili Bekir Sami’nin 1921 Mart’ında Fransızlar ve İtalyanlar-
la imzaladığı iki anlaşmadır” (a.g.e. s.26) “Chester İmtiyazı” 
ismiyle anılan projede aynı gelişmelerin anlamlı bir örneğidir. 

Oysa nasıl sosyalizm ve dünya da ilk kez bir sosyalist ülke-
nin ortaya çıkması Emperyalizmi ürküttü ise, yine yarı-sömürge 
bir ülkede silahlı bağımsızlık savaşı da benzer bir problem 
ortaya çıkarmıştır.  

Bir sosyalist ülkenin, yani işçi sınıfının iktidarını anlatan bir 
ülkenin ortaya çıkması emperyalist ülkelerin, kendi işçilerinin 
de aynı yolu tutma tehdidini ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde 
yarı-sömürge Osmanlılıktan çıkan Türkiye’de emperyalizmin 
sömürge ve yarı-sömürgeleri için kötü bir örnek olabilirdi. Aynı 
zamanda emperyalistlerin dünya savaşı içinden yeni çıkmaları 
ve kendi aralarındaki çelişkiler, en azından belli bir dönem 
Türkiye’nin nispi de olsa, bağımsız gibi bir görüntü sergileme-
sine neden oldu. 

Emperyalist dünyanın 1929 yılında içine düştüğü bunalım, 
etkilerini Türkiye’de de göstermekte gecikmedi. Ağır sorunlar 
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altında bunalan ülkede iktidar zamanın İtalya’sı ve Alman-
ya’sının etkileriyle yoğrulmuştur. Aynı yıllar etkilendiğimiz bir 
diğer ülke planlı bir ekonomiyle, hızlı bir kalkınma sağlayan 
Sovyetler Birliği olmuştur. İşte devletçilik ve ülke kalkınmasın-
da, ekonomiyi devletin yönlendirmeye çalışma çabaları da bu 
dönemin ürünüdür. Birçok iktisadi devlet teşekkülünün temelleri 
bu dönemde atılmıştır. 

Dönem ele alınırken göz ardı edilmemesi gereken iki siyasi 
girişim, 17 Kasım 1924’de kurulup 3 Haziran 1925 tarihinde 
kapatılan Türkiye Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile 12 
Ağustos 1930’da kurulup 17 Kasım 1930’da kapatılan Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’dır. Yalnız bu iki siyasal parti değil, siyaset-
le şöyle veya böyle bağlantısı olan her türlü kurumun çalışması 
engellenmiştir. Ve bunlar dışında tek parti (CHF(P)) hem 
iktidar, hem de muhalefeti bünyesinde barındırmıştır. Bu 
konudan söz ederken unutulmaması gereken bir olay. Kurtuluş 
Savaşı dahil, işçi sınıfının dünya görüşüne, hiçbir zaman yasal 
olarak tanınmamıştır.  

Giderek tek parti ile devlet iç içe geçmiştir. Dünyadan etki-
lenmeler yanında mevcut koşullarda bu gelişmenin gerekçesi 
olmuşlardır. Bu gelişmeler, diğer yüzüyle, kitlelerin politikayla 
ilgilerinin kesilmesi veya tek bir kaynaktan yönlendirilmeye 
çalışması çabasıdır. Daha önce, TBMM’nde bulunan “Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu”nun bir siyasal partiye 
dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, CHP, sonraları, devletin 
oluşumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şüphesiz temsilcisi 
olduğu sınıfların konumuyla. 

Aynı zamanda CHP’nin de ilkelerinden biri olan devletçiliğin 
görünür nedenleri: 1923-30 arası başarısızlık, İtalya ve Sovyet-
lerin etkileri, planlama gerçeğinin kaçınılmazca kendini dayat-
masıdır. Bu devletçilikten anlaşılması gerekeni, CHP’nin 9 
Mayıs 1935’te yapılan Dördüncü Kurultay’ında parti genel 
sekreteri Recep Peker’den dinleyelim: 
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“Öte taraftan bir kızıl Marksist de her şeyi devletin yapaca-
ğını, hususi teşebbüse bir şey bırakılmayacağını ifade ediyor. 
Hakikat ne öyle, ne de böyledir. Bu noktayı yeni program 
aydınlatıyor. Bizim devletçiliğimizin hakiki manasını (hususi 
teşebbüsün serbest olduğu) fakat umumi menfaatler noktasın-
dan gerek olan her ekonomik teşebbüste devletin yapıcılık 
saha ve salahiyetini açık bulunduruyor. Devlet kendi yapacak 
ve kurulmasını teşvik ve himaye ettiği endüstriyi kontrol ede-
cektir. (Türkiye’de Tek Parti Yönetimi. 1930-1945. Ç. Yetkin. s. 
291) 

24 Ocak politikası ve hedefleri liberal anlayışının daha bir 
kavranabilmesi ve o günlerin son analizde kimlere veya hangi 
sınıfa yönelik çabalar içinde olduğunun çelişik bir görünümünü 
verebilmek için yukarıya aldığımız paragraftan önceki paragrafı 
da aktarmak yararlı olacaktır. 

“… yeni programda devletçiliğin tarifini açık bir hale koyuyo-
ruz. Eski programdaki tarifle (hususi teşebbüs serbesttir 
devlette iktisadi bakımdan istediği şeyleri yapmakta serbesttir) 
diyorduk. Sağımızda koyu liberal fikirdekiler (bugünkü liberalle-
rin tonu nasıl acaba?) …diyorlar ki bana devlet karışamaz. 
Benden ne hesap sorabilir, ne beni kontrol edebilir. Ne yapa-
cağım işin maliyetini ne kullanacağım ilk maddeyi, ne müsteh-
likten isteyeceğim fiyatı ne kullandığım işçinin hakkını sorabi-
lir.” (Acaba bugün Peker’in kemikleri sızlıyor mudur?) 

Yine devletçilikle güdülen amaç ekonomik bağımsızlığın 
kazanılması ve hızlı kalkınmadır. Bu ilkenin başlıca yönelimleri 
kendini, devletin bizzat yatırımlar yapması ve devletin ekono-
mik hayatı bazı önlem ve kararlarla yönlendirmesi biçiminde 
olmuştur. Fakat bu girişime karşın 20 Nisan 1931’de yayınla-
nan bir bildiri temelde bir değişikliğe yer olmadığını açıklıkla 
göstermektedir. 

“Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün 
olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
184 

 

mamuriyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaat-
lerinin icap ettirdiği işlerle bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen 
alakadar eder ve faal kılar” (a.g.e. s. 106) 

Aynı konuya ilişkin, devletçiliğin niçin ve neyi hedeflediğini, 
İsmet İnönü, büyük bir açıklıkla şöyle ortaya koymaktadır: 

“… En serbest zannolunan bir sanat veya ticaret, müreffeh 
olabilmek için mutlaka devletin yardımına ve müdahalesine 
ihtiyaç göstermektedir. 

Türlü krizlerden dolayı, en serbest nice müesseseleri, sene-
lerden beri, sert fırtınalara karşı tutunduran, DEVLET’dir. 
Ticaret gibi en serbest sahada, dar vaziyete düşen tüccarları 
(mesela tütün tüccarlarını) korumak için, hükümet, geçen 
senelerde hususi tedbirler almıştır. İnhisarlar, her sene hasat 
zamanında, piyasaya müdahale ederler. Ve bir sene, devlet 
inhisarı ve devletçilik aleyhinde hayalet kuran nice müteşebbis-
ler görmüşümdür ki, mevsiminde inhisarların piyasaya müda-
hale etmesi için, bütün idraklerini sarf eder.” (a.g.e. s. 107)  

Aslında yukarıdaki satırlar CHP’nin devletçilik anlayışını 
oldukça açık bir biçimde sergilemektedir. Büyük fedakarlıklarla 
gerçekleştirilen, Kurtuluş Savaşı, görünürde bir zaferle sonuç-
lanmıştır. Bu zafer yoksul kitlelerin kanı canı pahasına elde 
edilmiştir. Zafer kazanılmış ve hedef belirlenmiştir. “Muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmak.” Nasıl? Artık emperyalizmin 
egemen olduğu bir dönemde, emperyalizmden ekonomik 
bağımsızlığı sağlayamadan kalkınma ve gelişmeyi sağlayabil-
mek mümkün müdür? Bugün bu sorulara sonuca bakarak 
“hayır” demek çok kolaydır. Fakat bu sonuca yol açan, neden-
leri sınıfsal bir perspektif dışında açıklayabilmek de mümkün 
değildir. Devlet’in ve devletçiliğin hangi sınıf çıkarına hayata 
geçirilmeye çalışıldığı ortadayken, sonuçlar hakkında yapılacak 
değerlendirmelerde yine sınıfsal olmaya mahkûmdur.  
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Oysa daha 1930 yılında yürütülen politikanın başarısızlığı 
Mustafa Kemal’in, Hasan Rıza Soyak’a söylediği şu sözlerde 
belirgin bir biçimde ifadesini bulmaktadır: 

“Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içinde bunalıyorum! 
Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert şikayet 
dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık 
içinde…” (a.g.e. s. 18) 

İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar tek partili olarak süren 
siyasi hayat, ancak savaş sonrası “çok partili” bir dönem 
olmuştur. (Esasta işçi sınıfına yönelik tavırda bir değişiklikten 
söz etmek ise pek mümkün değildir.) Aslınsa bu zamana kadar 
CHP egemen sınıfların değişik eğilimlerini bünyesinde barın-
dırmıştır. 

Nasıl Hürriyet İtilaf-İttihat Terakki, CHP-Tpcf ve Scf, ege-
men sınıfların değişik eğilimlerinin ifadesi olduysa, CHP ve 
dörtlü takrir ertesi ortaya çıkan DP’de bu tarihsel gelişimin farklı 
tandanslarını oluşturmuşlardır. Kabaca izlenebilecek farklılık, 
bu eğilimlerden birinin daha devlete ağırlık veren bir anlayışa 
sahipken, diğerlerinin daha sivil bir görünüme sahip olmalıdır. 
Tabii ki bu farklı eğilimlerin, ekonomik ve sosyal gelişimine 
bağlı olarak, siyasal arenada boy gösterme çabalarıdır. Parti-
deki 1935 yılına ilişkin “vilayet idare heyeti” üyelerinin sınıfsal 
konumları mesleklere göre şöyledir: 

“… 90 tacir, 44 il ve belediye genel meclisi üyesi, 31 varlıklı 
çiftçi, 10 fabrikatör, 24 avukat, 17 doktor ve eczacı, 7 banka 
müdürü, 14 emekli general ve subay, 4 öğretmen”(dir). (a.g.e. 
s. 102) 

İşte farklı eğilimler, kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak, 
mevcut koşulların ürünüdür. 

Bu değerlendirme de göstermektedir ki uzun yıllar demok-
rasi bir yana, egemen sınıfların farklı eğilimlerinin, siyasi 
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arenada, farklı eğilimlerle, boy gösterme olanağı olmamıştır. 
TC devleti böyle bir geleneğin dokusunu taşır.  

Bu dönemi gelişmeler seyri içinde, bir de yabancı sermaye 
açısından ele almak, daha sonraki gelişmelere de ışık tutacak-
tır. Aynı yaklaşım daha önce, “12 Eylül Sonrası İçin” başlığı 
altında ele aldığımız konunun anlaşıla bilirliğini de arttıracaktır. 
Bu bölümde tek parti döneminde yürütülen politikayı ele 
alırken, aynı zamanda bu politikanın sınıfsal görünümünü de 
sergilemeye çalıştık. İşte çizmeye çalıştığımız panorama bu 
bağlamda, düşünülmelidir. Ve yine buradan öteye yapacağımız 
özetleme mozaiğin önemli bir parçasını tam anlamıyla olmasa 
da, yansıtmaya yöneliktir. 

Bilindiği gibi Osmanlılar döneminde iç pazarın dışarıya 
açılması, daha 1838 yılında yapılan “Ticaret Anlaşmasıyla” Bu 
anlaşmayla iç pazarda yabancılara yönelik kayıtlamalar özel 
olarak İngilizler ve genel olarak da tüm yabancılar için kaldırıl-
mıştır. İşte dış borçlanmanın yolları da böyle açılmıştır. Os-
manlıların çöküşe yönelmesi aynı zaman da, dış borçların 
kaçınılmazlığıyla at başı girmiştir. Kaybedilen her toprak 
parçası gelirlerini esas olarak topraktan aldığı vergilerle sağla-
yan devlet için, aynı zamanda gelirlerinin azalması ve devlet 
giderlerinin artması sonucunu doğuruyordu. Bu nedenle de, 
devlet gelirleri giderlerini karşılayamaz oluyordu. Yani işin 
üstesinden gelebilmenin yolu borçlanmadan geçiyordu. Yine 
Duyun-u Umumiye’nin ortaya çıkması son analizde bu gelişme-
lerin ürünüdür. (Bugün de benzeri bir görevi İMF yapmaktadır. 
Buradaki benzerlik, koşulların farklılığını gözden ırak tutmadan 
düşünülmelidir. Ve gazete başlıklarına göre bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, iki üç ayda bir, İMF’nin ekonomiyi teftişe 
geldiği gözden kaçmayacaktır.) 1881 yılında oluşturulan 
Duyun-u Umumiye’nin meclisinin görevi borçlara karşılık 
gösterilen gelirlerin toplanması ve alacaklılara dağıtılması idi. 
Ve daha sonraları Duyun-u Umumiye borç yönetimi yanında, 
işletmeciliğe de başladı. Daha önceki yıllarda görülen fakat 
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sınırlı olan yabancı sermayeye açılış, esas olarak Düyun-u 
Umumiye’nin girişimleriyle genişlemiştir. 

Yabancı sermaye esas olarak alt yapı yatırımları ve tekel 
durumundaki, gaz, elektrik, telefon işletmelerine ilgi duymuştur. 

“Cumhuriyetin onuncu yılı için yapılan bir çalışmaya göre 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e intikar eden yaban-
cı sermaye milli misak hudutları içinde 94 kuruluşu kontrol 
ediyordu” (Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, T. Güngör 
Uras s. 100). 

Yabancı sermayenin ülkeler arasında dağılımı ise şöyleydi:  

     Almanya    45.4 
 Fransa    25.9 
 İngiltere    16.9 
 Belçika      3.7 
 ABD      1.8 
 İtalya      1.2  
 Hollanda      0.9 
 Diğer      4.2 
      --------- 
 Toplam         100.0”  (a.g.e s. 100) 

Bu rakamlar, aynı zamanda I. paylaşım savaşında, niçin 
Almanya yanında savaşa girmek zorunda kalışımızı anlatmak-
tadır. Yani emperyalizme bağımlılığın salt ekonomik düzeyde 
sonuçlar üretmediğini ve bunun ötesinde boyutlara da sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Daha sonraları, Cumhuriyet döneminde de geçmiş olayların 
benzerleri yaşanmaya başlamıştı. Daha yeni Kurtuluş Savaşı 
veren ülke yeniden bazı gruplara tekel hakkı verdi. “Petrol-
Benzin İnhisarı” Standart Oil Kumpanyasına, “Kibrit Çakmak 
İnhisarı” The American Turkısh İnvestment Corparation’a, 
Mükerrer Sigorta (reasüans) İnhisarı İş Bankası’nın bir İsviçreli 
ortak ile kurduğu Milli Reasüans Şirketine, “İspirto ve her çeşit 
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Alkollü İçki İmal ve İthal İnhisarı” bir Polonya şirketine verilmiş-
tir.” (a.g.e s. 103)  

Üstelik bu gelişmeler İnönü’nün şu sözlerine karşın ortaya 
çıkıyordu ki sınıf gerçeğinin bir kez daha dolaysızca kendini 
göstermesi açısından oldukça ilginçtir. 

“Ecnebi Şirket İnhisarından bu memleketin çektiğini bilme-
yenler gaflete düşebilirler. Sermaye, muhtaç ve zayıf bir iklime, 
bizzat vaziyet etmek için gelir.” (a.g.e s. 104) 

Oysa 1928 yılında başlayan millileşme, sanayi kuruluşları ile 
madencilik yatırımlarından, sadece “tekel” hakkına sahip 
firmalar için söz konusu olmuş ve bu çabalar 1943’te sonuç-
lanmıştır. Yoksa genel olarak yabancı sermayeye karşı bir tavır 
söz konusu değildir. 

Artık yabancı sermayeye kapıların daha bir açılması, İkinci 
Dünya Savaşı ertesi, bu konuda art arda çıkarılan yasalarla, 
1950’lerde olmuştur. Aynı dönem emperyalizmle değişik 
alanlarda da işbirliğinin gelişmeye başladığı ve küçük Amerika 
hedefinin öne konulduğu dönemdir. 

Sözünü ettiğimiz dönem, aynı zamanda, emperyalist kapita-
list dünyada en güçlü ülke olan, İngiltere’nin yerini bir başka 
emperyaliste, Amerika’ya bıraktığı bir süreci anlatmaktadır. 

Daha önce verdiğimiz bilgiler ışığında bir değerlendirme 
yapmak gerekirse şu sonuçlara ulaşırız: 

a) Kurtuluş Savaşı sonrası 30’lu yıllara kadar ekonomi 
biraz el yordamıyla yürümüştür.  Bu dönemde ekonomiye yön 
veren ticari sermayedir. Siyasi özgürlüklerden bahsedebilmek 
olanağı yoktur. 

b) Özellikle 1929 bunalımının etkisiyle de, ekonomik 
çıkmazın aşılabilmesi için ekonomiye devletin müdahalesi 
eskiye göre oldukça etkin bir konuma ulaştırılmıştır. Fakat bu 
anlayış yine de özel teşebbüsün “selamete kavuşturulması” 
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hedefiyle hayat bulmuştur. Siyasi hayatta İtalya ve daha sonra 
da Almanya etkileri en üst boyutlara tırmanmıştır. 

c) Aynı dönem bütünsel olarak ele alındığında; özellikle 
dış dünyanın etkileriyle de tek şef, tek parti anlayışının damga-
sını taşır. Şüphesiz böyle bir anlayışın ne tür sonuçlar ürettiğini 
ayrıca tartışma gereği yoktur. Hele parti ile devletin adeta 
kaynaştırılması, partinin hangi sınıfları temsil ettiği düşünülür-
se, geniş yoksul kitleler için devletin ne ifade edeceği daha 
kolay anlaşılabilir. Ve bu dönem yine işçi sınıfının dünya 
görüşüne hayat hakkı yoktur. 

d) II. Dünya Savaşı’na kadar, yabancı sermaye ile bağ-
lar koparılmazken, diğer yandan, bağımsızlığı korumaya 
yönelik çabaların nedenleri ise: I – Kurtuluş Savaşı’nın emper-
yalizme karşı verilmiş olması. II – Savaş sonrası da ödenmeye 
devam edilen borçların ağırlığı ve iktisadi gelişmeyi engelleme-
si. III – Osmanlılar döneminde başka ülkelere verilen imtiyazla-
rın daha sonra bağımsızlığın yitirilmesinde önemli bir neden 
olması ve devletin çöküntüye yönelmesi. 

Özetlemeye çalıştığımız konu, devletin hangi geleneklerin 
dokusunu da taşıdığını, kaba da olsa göstermektedir. Yine aynı 
olaylar emperyalist kapitalist dünyayla bağların, bağımlılığın 
azaltılması veya kopartılması sonucuna değil, bunun güçlendi-
rilmesi sonucuna yol açmıştır. 

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na, bitmesine çeyrek kala, zafer 
kazanacakları açıkça görünen müttefikler safında katılmıştır. 
Ülkenin kendi dinamikleri ötesinde, dünyada ortaya çıkan 
koşullarda siyasi hayatın eski türden yürütülmesine el vermi-
yordu. 

Artık emperyalist dünyanın jandarması Amerika’dır. Savaş 
sonrası diğer emperyalist ülkeler, galip veya mağlup olsun, 
savaşın ağır tahribatını üzerlerinde taşımaktadır. Bu gelişme, 
bir başka yüzüyle yalnız Türkiye’nin değil, benzer ülkelerde 
ortaya çıkan olgularda da kendini gösterecektir. ABD Avru-
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pa’ya Marshall Planı ile yol gösterici olurken, Türkiye ve 
Yunanistan’a yaptığı yardımlarla bu bölgede varlığını güçlen-
dirme yolunu tutmuştur. 

Dünya ölçüsünde kamplaşmanın, emperyalist dünyada en 
çarpıcı görüntüsü, Türkiye’nin 1952 yılında katıldığı, 1949 
yılında kurulan NATO’dur. Üstelik bir kazanç gibi görülen bu 
üyelik, Kore de dökülen kanlar karşılığıdır. 

Ve yine Amerika ile 1954 yılında genel mahiyette “Askeri 
Kolaylıklar Anlaşması” imzalanmış, bu anlaşmaya dayanarak 
da ABD ile Türkiye arasında sayısı daha sonra şaşırılacak ikili 
anlaşmalar yapılmıştır. 

Daha önce emperyalizme ekonomik bağımlılığı 24 Ocak 
politikasını eleştirirken, göstermeye çalışmıştık. Aslında burada 
yapılan bağımlılığın tarihsel olarak ortaya çıkan koşullara 
uygun biçimlerini göstermeye çalışmak olmuştur. Sözgelimi bu 
konudan bahsederken AET gerçeğini belirtmeden geçmek 
doğru olmayacaktır. 

Yalnız emperyalizme bağımlılığı, ekonomiyle sınırlamak 
doğru değildir. Bu bağımlılığın diğer alanlarda da etkilerini 
gözden kaçırmak, çeşitli örneklerini yaşadığımız olayları 
kavramayı güçleştirecektir. Ekonomide bağımlılığın, başka 
alanları da etkilememesini düşünmek mümkün değildir. Siyasi, 
askeri, kültürel alanlarda bağımlılığının izlerini görebilmek için 
pek fazla çabaya gerek yoktur. Ama herhalde bu bağımlılığın 
en ilginç tezahürleri özellikle her askeri hareket sonrası emper-
yalistlere bağlılık bildirilerinin yayınlanmasıdır. Tabii yalnız – 
askeri hareket sonrası cunta’ların bildirileri kadar, darbe öncesi 
ABD’nin sesinin yükseldiği de bir vakıadır. Sadece iki olaya 
değineceğiz. 

NATO Güneydoğu Karargahı Komutanı Amerikalı Amiral 
Sheer 1980 ilkbaharına doğru İstanbul’da Askeri Akademi’ler 
de yaptığı bir konuşmada şunları söylüyordu: 
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“Türkiye de enflasyon, % 100 civarında sürerken, güçlü bir 
savunma gerçekleştirilemez. Uygulamaya konulan istikrar 
programı çok önemlidir, mutlaka aksamadan sürdürülmesi 
gerekir. Oysa, bir yandan müthiş bir anarşi ve belirsizlik var. 
Böylesine büyük bir tehlike karşısında ben size sormak isterim, 
siz ne yapıyorsunuz, ne yapmayı planlıyorsunuz?” (12 Eylül 
Saat 00.04. M. Ali Birand) 

NATO’nun en güçlü üyesi, emperyalizmin en güçlü temsilci-
si Amerika’nın bir amirali ne demek istemektedir? Sık Sık ülke 
çıkarlarıyla çelişen davranışları görülebilen Amerika, niçin 
böyle bir yaklaşım içine girmektedir? Bu tutumu salt dostluk 
kavramı içinde ele alıp değerlendirebilmek mümkün müdür? 
Buradan çıkarılacak en yalın sonuç, Amerika’nın çıkarlarıyla 
dostluğunun koşut olduğu değil midir? 

Ayrıca değişik biçim ve konumlarda tekrarlanan bu uyarılar 
daha açık bir şekilde US Armes Forces (ABD Silahlı Kuvvetleri) 
dergisinin Haziran 1980 sayısında tekrarlanıyordu, yani 12 
Eylül’e çeyrek kala: 

“Türkiye’deki gelişmeler öyle bir noktaya gelmiştir ki Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesinden başka bir çıkış noktası 
görülememektedir… Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale edecek, 
ancak gelişmeleri uzun vadede ordu da düzeltemeyecektir.  

“1 Temmuz günü Ankara’daki bir kokteyl de, ABD Askeri 
Hava Ataşesi, Milli Birlik Grubu eski üyelerinden Selahattin 
Özgür’e çok açık şekilde aynı temayı işliyordu: 

“Bu ekonomik önlemler (24 Ocak) son derece önemlidir.  
Bunların uygulanabilmesi içinde Türkiye’nin 4-6 yıllık bir 
istikrarlı döneme ihtiyacı var.” (a.g.y) 

Daha sonra sık sık dinlediğimiz bu istikrar kavramının ne 
anlattığını bu dönem boyunca yaşanan olaylara bakarsak, çok 
iyi değerlendirmek mümkündür. Ve yine bu “istikrarın”, tersine 
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çevrildiğinde, kimlerin ekmeğine yağ sürdüğü de yaşanan 
olaylarla ortaya serilmiştir. 

Bu konuyu biraz daha renklendirmek için bir başka pasajı 
daha aktaralım. 

“Paul Henze evine yeni gelmişti. Beyaz Saray’ın Situtation 
Room diye adlandırdıkları bölümünü aradı. 

- Paul seninkiler nihayet yaptı (your boys have done it) 

- Kim benimkiler neden bahsediyorsun? 

- Senin generaller Türkiye’de darbe yaptılar. 

- O öylemi çok memnun oldum. Haber nereden geldi? 

-  Jussmatt’dan geliyor… Başkana haber verelim mi? 

- Dur acele etmeyin. Bugün Ankara’da bombalı pankartlar 
konuyordu ve NATO tatbikatı vardı. Bizimkiler bu nedenle 
dışarı çıkarılan askerleri müdahale  ediyor sanmasınlar. 
Söyleyin bir daha kontrol etsinler.” (a.g.y) 

Dikkat edilirse verdiğimiz örnekler, askerlikle ilgilidir. Bu du-
rum, genelde bağımlılığın ve içinde bulunulan çıkarlar ağının 
ifadesidir. Yalnız sorun bu noktada salt askerlik açısından ele 
alınıp incelenirse, olayın geniş boyutları gözden kaçırılabilir. 
Olayın bir yanı budur. 

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu en büyük sorunlardan 
birisi de döviz sorunudur, ihracatı arttırıp döviz sağlayabilmek 
veya aynı amaçla uluslararası finans kurumlarının kapılarını 
aşındırmak bilinen gerçeklerdir. Aynı zamanda, bu girişimlerin 
faturaları da ortadadır. Oysa aynı zamanda silah alımına 
ayırılan milyarlar olayın gözden kaçırılamayacak denli bir 
başka önemli boyutudur. Ve ekonomiyi dolaysızca etkilemek-
tedir. Bu faktörün kavranabilmesi için “ABD’nin en iyi silah 
müşterisi Türkiye” başlıklı bir haberi 13 Kasım 1984 tarihli 
Hürriyet’ten aktaralım: 
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“Daily Telegraph Gazetesi’nde Amerika Birleşik Devletleri-
nin 1984 yılında yabansı ülkelere yaptığı silah satışlarıyla ilgili 
olarak yayınlanan listede, Türkiye 4,5 milyar dolarlık alımla 
birinci sırada yer aldı. Türkiye’nin silah alımına 100 adet F-16 
uçağı da dahil ediliyor. Amerika’dan en çok silah  satın alan 
ülke durumunda bulunan Türkiye’yi 2.675 milyar dolarlık 
ödemeyle Suudi Arabistan izliyor.” 

Bu haberde aynı zamanda bağımlılığın askeri görünse bile, 
ekonomik düzeyde doğurduğu sonuçları göstermektedir. 
İhracatı 7,5 milyara çıkartabilmek için, ürünler oldukça düşük 
fiyatlarla dış piyasada Pazar ararken, ihracatçılara büyük 
sübvansiyonlar yapılırken (yani yoksul kitlelerin gelirlerinden 
kısılarak tekellere pay aktarılırken) yatırım için sermaye bulu-
namazken bir yandan da milyarlarca dolarlık silah alımı yapıl-
maktadır. Üstelik bu silahlar gerektiğinde yedek parça ve 
benzeri ambargolarla emperyalistler tarafından kullanılamaz 
hale getirilmektedir. Bu durumun dünyada bolca örnekleri 
görülebilirken, somut olarak bizde de yaşanmıştır. O zaman bu 
silahların kimlere karşı ve kimler için alındığı, hangi çıkarlar için 
kullanılabileceği sormak gerekmez mi? 

Buraya kadar emperyalizme bağımlılığı ve bu bağımlılığın 
kaçınılmaz bir biçimde doğurabileceği sonuçları göstermeye 
çalıştık. Fakat gerek bugün gelinen noktada gerekse geleceğe 
ilişkin olarak umut var bir tablodan bahsedebilmek mümkün 
değildir. 

Egemen sınıflar ise devamlı yıllarca önceki durumla günü-
müzün kıyaslanmasını içeren propaganda yapıyorlar. Eğer 
gelir dağılımındaki adaletsizliğin boyutlarını bir yana koyarak 
bu kıyaslamaya bakarsak, gerçekten bir gelişmeden söz 
edebilmek mümkün. Ama bu karşılaştırmaya o noktada bıra-
kırsak, hem konu tam anlamıyla aydınlanmamış olur ve hem 
de yapılan propagandanın sürmesine hizmet etmiş oluruz. Bu 
nedenle bu kıyaslamayı daha geniş bir alana yaymak ve 
sonuçlara ulaşmak gerekir. Acaba kıyasladığımız geçmişin 
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dünyası ile günümüzün dünyasının karşılaştırması ne tür 
sonuçlar vermektedir? İşte ancak bu karşılaştırmayı yaptıktan 
sonra, anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün olur. Bu kıyasla-
mada, hiç bir şekilde Türkiye’nin hanesine olumlu puanlar 
yazılması olanağını vermemektedir. 

Bu sonuçlar emperyalizme bağımlılığın ürünleridir. Ve em-
peryalizm, yalnız bizde değil genel olarak bizim gibi ülkelerde 
en gerici sınıflarla işbirliği içindedir. 

Türkiye de kapitalizm, kendi dinamikleriyle gelişmemekle 
birlikte, çarpık bir yapı sergilemektedir. Bu egemen yapı, aynı 
zaman da, çarpık gelişim dediğimiz ifadelerde de yansımasını 
bulan, kapitalizm öncesi üretim, ilişkilerini de bağrında taşımak-
tadır. Yani kapitalizm emperyalizmin güdümünde boy verirken 
önceki üretim ilişkilerinin tasfiyesini değil, onlarla ittifakı yeğle-
miştir. Ve artık kapitalizm tekelci bir muhteva taşımaktadır. 
Tekelcilerin müttefiki bir avuç büyük toprak sahibidir. Bu ittifak 
bir avuç egemenin ittifakıdır ve oligarşik bir yapıya sahiptir. 
Emperyalizm de bu oligarşik yapının çimentosudur. 

Bir avuç tekelci ve büyük toprak sahibinin emperyalizmin 
güdümünde, yoksul kitlelerin çıkarları doğrultusunda politika 
üretip üretemeyeceklerini ayrıca tartışma gereği yoktur. Bu 
bağımlılığın nasıl tekeller ürettiği, salt günlük gazete haberleri-
nin izlenebilmesiyle, görülebilmesi mümkün olan bir olaydır. 
Yani bu gerçeği sergileyebilmek için öyle sahifeler dolusu 
analizlere de gerek yoktur. Aynı sonuçlar salt bize özgü değil, 
bize benzer hemen bütün ülkeler için geçerlidir. 

Büyük toprak sahipleri kavramı, hem tarımda büyük kapita-
list işletmeleri hem de feodal artıkları anlatmaktadır. Burada 
sorun olarak burjuvazinin kendi dinamikleriyle tasfiye etmesi 
gereken, feodal kalıntıları söz konusu ediyoruz. Çünkü bu konu 
aynı zaman da burjuvazinin devrimci barutunu tüketmesinin de 
bir anlatımıdır. Cumhuriyet’ten bu yana toprakta feodal kalıntı-
ların temizlenmesine yönelik, adımlar gündemde olmasına 
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karşın, bir türlü hayata geçirilememiştir. İlk olarak, mülkiyetin 
herhangi bir biçimine indirilecek bir darbenin başka alanları da 
akla getirmesi korkusu söz konusudur. İkinci olarak da, burju-
vazinin yoksul kitlelerin artık, öncülüğüne soyunabilmesinden 
bahsedebilmekte mümkün değildir. Bizatihi yoksulluğun 
temelinde bugün kendisi sınıf olarak başrolü oynamaktadır. 
Yani bugün feodallerin irileri, tekelcilerin en muteber müttefikle-
ridir. Çünkü onların çıkarları ortaktır. 

Cumhuriyet’ten bu yana yılan hikayesine dönen toprak re-
formu girişimlerinden söz ettik. Oysa bugüne kadar bu yönde 
atılan bir adımdan, daha doğrusu ciddi bir adımdan söz ede-
bilmek mümkün değildir. Bugün de yine geçmişte oynanan 
roller değişmemiştir. 19 Eylül 1984 tarihli Tercüman’dan 
aktaracağımız bir haber, aynı zamanda bu uzun hikayenin en 
son görünümüdür. 

Devlet Bakanı Özdağlar tarafından hazırlanan tasarının adı: 
“Su Havzalarında Toprak Düzenlenmesi Ve Tarım Reformu” 
Özdağlar’ın konuşması: 

 “Hazırlanan tasarı toprakların dağıtılmasından ziyade, tarım 
da verimin arttırılması ve zirai işletmelerin daha rasyonel bir 
şekilde işletilmesine imkan tanımayı amaçlamıştır. 

Başbakanlığa sunduğumuz ve Ekim ayı içerisinde TBMM’ye 
sevk edileceğini tahmin ettiğimiz kanun tasarısının adı (Su 
Havzalarında Toprak Düzenlenmesi Ve Tarım Reformu) Kanun 
tasarısıdır. 

Adından anlaşılacağı gibi biz bu tasarıyla, toprak ilişkilerini 
düzenlemeye, büyük zirai projelerin uygulanmasına ve tarımda 
verimin arttırılmasına imkân tanıyan prensipleri getirmeye 
çalıştık.” 

Gerçekten toprak reformunun amacı tarımda verimliliği art-
tırmak üzere yoksul ve topraksız köylülere toprak dağıtmaktır. 
Oysa sayın Bakanın da belirttiği gibi, toprak reformunun 
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adından bile korkularak, tuhaf isimlere gerek duyulmuştur. 
Milyonlarca topraksız ve yoksul köylünün bulunduğu bir ülkede, 
bu tür tasarılarla sorunların çözümlenebilmesi ve verimliliğin 
arttırılabilmesi mümkün müdür? İşte bu gerçeklerin bilinciyle 
egemen sınıflar yanlış anlamalara ve özlemlere yer bırakma-
mak için, bırakalım tasarıyla sorunların çözümlenmesini, ismini 
bile değiştirmişlerdir. 

Üstelik yine sayın Bakan’ın söylediğine göre, bu güdük ta-
sarı Ekim ayında TBMM’ne sevk edilecekmiş. Belirlenen 
tarihlerde tasarının kanunlaşması sağlanamamış ve gecikerek 
kanunlaşmıştır. Ama bu süre zarfında da, geçmişte kamulaştı-
rılan toprakların sahiplerine geri dağıtılmasını öngören bir yasa 
çıktı. ‘Su Havzalarında Toprak Düzenlemesi Ve Tarım Refor-
mu” tasarısının yasa halini almasından çok kısa bir süre sonra 
ise, toprak işgallerini ağır cezalara bağlayan bir tasarı yasa 
haline getirildi. Herhalde buradan öteye toprakların nasıl 
düzenleneceğini ve tarım reformunun kapsamını ayrıca anlat-
maya gerek yoktur. 

Öyle iller vardır ki, büyük topraklara sahip büyük aşiretler-
den sorulur. Somutlamaya hiç gerek yok. Bazen bir ilin tüm 
milletvekilleri aynı aşiretin ya aynı partilerinden veya ayrı 
partilerinden seçilirler. Bazense bazı illerde milletvekillikleri 
aşiretler arasında paylaşılır. Ve bazı illerde belediye seçimleri 
diğer yüzüyle aşiret mücadeleleridir. Derin araştırmalar değil, 
yalın gazete haberleri bu gerçeklerin görülebilmesi için yeterli-
dir. 

Ekonomiyi ellerinde tutanların politikayı da belirlemeleri do-
ğal değil midir? Holdinglerin ve büyük toprak sahiplerinin siyasi 
iktidarı nasıl bu yapıyı değiştirir? Onların çıkarları, aynı zaman-
da, kurulu düzeni savunmak ve sürdürmek değil midir? 

İşte daha önce, bizde çarpık yapılanmanın aşılmasının 
önündeki engellerden feodal kalıntıları göz ardı edebilmek 
mümkün mü, sorusunu sorarken anlatmak istediğimiz, yukarı-
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da kısa da olsa değindiğimiz gerçeklerdi. Ve çözümü son 
analizde iktidar sorununa bağlıdır. 

Yine, aynı şekilde halen doğu ve güneydoğu bölgelerinin 
sorunlarını sık sık dile getirmek oysa Kürt Ulusal sorununu 
gözden kaçırmaya çalışmak, sorunların üstesinden gelinebile-
cek bir yol mudur, derken bir başka temel sorun dile getirilme-
ye çalışılmaktadır. 

Evet, sık sık Doğu’nun geri kalmışlığından yoksulluğundan, 
insanlarının cahilliğinden bahsedilir ve yıllardır üzerinde büyük 
bir “hassasiyetle” durulur ama gerçekte hemen hemen hiçbir 
değişiklik olmaz. Doğu’nun geriliğinin nedenleri açıklanmaya 
çalışırken, komik gerekçeler bulunur. Yeterli olmaz yenilerine 
başvurulur. Bazen endaze kaçırılır, aslında batıda da aynı 
sorunların olduğu anlatılır. 

Eğer gerçeklere ulaşmak ve sorunların nedenlerini anlatmak 
istiyorsak, her şeyden önce tarihi çarpıtmayı bir yana bırakmak 
zorundayız. Ve nesneleri uydurma isimlendirmelerle değil, 
kendi adlarıyla çağırmalıyız. Güneş Gazetesi, özellikle son 
zamanlarda ortaya çıkan olaylar, nedeniyle hazırladığı bir yazı 
dizisinde şu satırlara yer veriyor: Dizinin başlığı “Doğu Hizmet 
Bekliyor” (yani yine aynı terane) 

“Doğu illeri ve “Doğu Güneydoğu” denilince neyi amaçlıyo-
ruz acaba? Aşağıda sıralanan 19 il, bir coğrafi tanımlama değil 
elbette, devlet yöneticilerinin “Doğu” için verdikleri sınırlar: 

“Kars-Erzurum-Erzincan-Ağrı-Tunceli-Bingöl-Muş-Van-
Elazığ-Bitlis-Siirt-Mardin-Hakkari-Diyarbakır-Adıyaman-Urfa-
Gaziantep-Malatya-Kahramanmaraş” 

Bu ülkede sorunları ancak kapı ardında konuşup “hallet-
mek” ve gerçekleri kitlelerden gizlemekte bir gelenektir. Sözde 
kamuoyunun gözü-kulağı-dili olan gazeteler, yayın organları 
ilginç bir üslup yaratmışlardır. Adına satır arası denen bu 
yöntemle sözde “gerçekler” yansıtılmaya çalışılmaktadır. 
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Özellikle bu yönteme sakıncalı bulunan konular söz konusu 
olduğunda başvurulmaktadır. İşte ulusal sorunda böyle hassas 
ve sakıncalı bir konudur. Aktardığımız satırları bir kez daha 
hatırlayalım “Aşağıda sırlanan 19 il, bir coğrafi tanımlama değil 
elbette, devlet yöneticilerinin “Doğu” için verdikleri sınırlar.” 
Belli ki Güneş yazarı okuma yazma bildiği gibi bölgelerin harita 
üzerinde dağılımdan haberdar. Buna karşın hem altını çizip, 
hem de tırnakladığı Doğu’nun - ki devlet yöneticileri sınırlarını 
vermişler -  sözlüklerdeki anlatımının ötesinde bir anlamı 
olduğu açık. Nedir bu sözcükle anlatılmak istenen? Niçin bu 
kadar sıkıntıya düşülmektedir? Bu durum resmi devlet politika-
sının günlük gazetelerde yansımasıdır. Yani T.C. sınırları 
içinde kalan Kuzey Kürdistan’ın görmezden gelinmeye veya 
gösterilmemeye çalışılmasıdır. Ve sıkıntı da buradan doğmak-
tadır. 

Yine gazetelerde İran’la, Irak’la ilgili haberler söz konusu 
olduğunda Kürtlerden bahsetmek mümkündür. Hatta oralardaki 
Kürtlerin örgütlenmelerinden, mücadelelerinden bahsedilir de, 
bu konu Kuzey Kürdistan’a gelip dayandığında Kürtler gider, 
yerlerini “bölücü ve hainler”, “eşkiyalar” alır. İşte resmi devlet 
politikasının bu konudaki bir başka eğilimi de budur.  

Yani doğu diye nitelenen topraklarda yüzyıllardır başka bir 
ulus yaşamaktadır. Bu ulusun insanları ikinci sınıf vatandaşlar-
dır. Dillerini kullanamazlar, yasaktır. Kültürlerini geliştirme 
olanakları engellenmiş ve engellenmektedir. Ve bu süreç süren 
baskılarla, doğalmış gibi görünen seyrini sürdürmektedir. Bu 
ulusun tarihi resmi ideolojide yer bulamaz ve şoven baskılar 
hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Yani objektif olarak bir sömür-
ge statüsündedir. 

Doğu sözcüğü aynı zamanda üstü örtülü de olsa ezilen bir 
ulusu anlatmaktır. Günümüzde resmi politika eskinin devamı-
dır, yani Kürt ulusunun varlığının yadsınmasıdır. Bu yadsıma 
değişik dönemlerde, değişik biçimler almaktadır. Ama her 
dönemin ortak özelliği ezilen ulusun zorla asimilasyonunun 



SAVUNMALAR        

       

 
199  

 

devam etmesidir. Burada gün yüzüne çıkmakta güçlük çeken, 
bazı gerçekleri yansıtacak bir alıntı bugün “doğu” olarak 
nitelenen yörede sınırlı bir dönemde ortaya çıkan olayların 
muhtevası hakkında bize ışık tutacaktır. Belki bugünleri kavra-
mada da bizlere yardımcı olacaktır. Nereden, nereye?  

“1927 yılında Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı tarafın-
dan yayınlanan bir askeri tarih araştırması Türkiye Cumhuriye-
ti’nde ayaklanmalar (1924-1938) 18 olayı kapsamaktadır.” (1) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

“(1) O zamanki Harp Tarihi Başkanı Korgeneral Namık Ke-
mal Ersun’un önsözünde yazarının Em. Kurmay Albay Reşat 
Hallı olduğu belirtilen bu beş yüz sayfalık kitapta Lozan sonrası 
dış ve iç “Siyasi Durum” üstüne bir bölümden sonra sırasıyla 
şu olaylar açıklanıyor: 

1)  Nasturi Ayaklanması 12-28 Eylül 1924 

2)  Şeyh Sait Ayaklanması 13 Şubat-31 Mayıs 1925 

3)  Raçkotan ve Raman Tedip Harekatı 9-12 Ağustos 1925 

4)  Sason Ayaklanmaları 1925-1937 

5)  I. Doğu Ayaklanması 16 Mayıs-17 Haziran 1926 

&)  Koç Uşağı Ayaklanması 7 Ekim-30 Kasım 1926 

7)  Mutki Ayaklanması 26 Mayıs-25 Ağustos 1927 

8)  II. Ağrı Harekatı 13-20 Eylül 1927 

9)  Bicar Tenkil Harekatı 7 Ekim-19 Kasım 1927 

10)  Asi Resul Ayaklanması 22 Mayıs-3 Ağustos 1929 

11)  Tendürük Harekatı 14-27 Eylül 1929 

12)  Savur Tenkil Harekatı 26 Mayıs-9 Haziran 1930 

13)  Zeylan Ayaklanması 20 Haziran-Eylül başı 1930 

14)  Dramar Ayaklanması 16 Temmuz-10 Ekim 1930 

15)  III. Ağrı Harekatı 7-14 Eylül 1930 

16)  Pülümür Harekatı 8 Ekim-14 Kasım 1930 
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17)  Menemen Olayı 23 Aralık 1930 

18)  Tunceli (Dersim) Tedip Harekatı 1937-1938  

- - - - - - - - - - - - - - - 

Bu olaylardan yalnız bir tanesi Doğu’da geçmemiştir. (Me-
nemen); ötekilerinde yalnız ilki Kürtlerle doğrudan doğruya ilgili 
değildir (Nasturi Ayaklanması).”  

“Takrir-i Sükun Döneminin başlaması, Şeyh Sait Ayaklan-
ması vasıtasıyla olmuştur” (T.Cumhuriyeti’nde TEK PARTİ 
YÖNETİMİ’nin kurulması 1923-1931 – Mete Tuncay, s. 127-
128) 

Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nı Türk ve Kürt halkları 
ortak vermişlerdir. Barış görüşmelerinde ise temsilcimiz, hem 
Türk ve hem de Kürt halklarını temsil etmek üzere masaya 
oturduğunu söylemiştir. Fakat çok kısa bir süre sonra, yukarı-
daki alıntımızda da görüldüğü gibi, Kürdistan’da çeşitli olaylar 
baş göstermiştir. Batıyla doğunun pek farklı olmadığı yolundaki 
tezler sadece yukarıda verilen bilgilerle bile ters yüz edilmeye 
mahkumdur. Ve hemen bütün hareketler ulusal bir muhteva 
taşımaktadır. Acaba bu olayları nasıl değerlendirmek gerekir, 
tesadüfle açıklamak mümkün mü? 

Sömürge Kürdistan bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye tara-
fından paylaşılmıştır. Aslında kendileri emperyalist olmayan bu 
devletlerin sömürgeci konumunda olabilmeleri değişik faktörler 
yanında esas olarak emperyalizmin arası çelişkilerin ürünüdür. 
Değişik dönemlerde, bölgeye emperyalizmin müdahalesi 
mevcut koşulların, kendi lehine çevrilmesine yöneliktir. Aynı 
şekilde egemen sınıflar ulusal soruna değin olarak, konjonktüre 
uygun politikalar üretmişler ve üretmeye devam etmektedirler. 
Çünkü dünyanın en yoğun çelişkilerini bağrında taşıyan Orta-
Doğu’da yabana atılmaması gereken bir olay da Kürdistan 
sorunudur.  

Sosyalizm egemen sınıfların bu konuda yürüttükleri politika-
ya temelden karşıdır. Çünkü sosyalist ülkelerinin bağımsızlığı 
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için mücadele ederken şoven bir yaklaşımla, kendi gözlerindeki 
merteği görmemezlik edemezler. Çünkü; “başka halkları ezen, 
uluslar özgür olamazlar.” Bu nedenle de her ulusun kendi 
kaderini kendisinin tayin etmesini savunurlar.” Kendi kaderini 
tayin etme hakkı şu anlama gelir. Kaderini kararlaştırma 
hakkına sadece ulusun kendisi sahiptir, kimsenin ulusun 
yaşamına zorla karışma, okullarını ve öbür kurumlarını yıkma, 
alışkanlık ve geleneklerini yok etme, dilini kullanmasını engel-
leme, haklarını kısıtlama hakkı yoktur.” Ver her şeyden önce 
enternasyonalizm de böyle bir perspektifi zorunlu kılar. 

Proleter sosyalistler enternasyonalisttirler, belki bu nedenle 
her ulusun kendi kaderini kendilerinin tayin etmesini savunma-
ları bir çelişki gibi görülebilir. Oysa bu perspektif gönüllü birliği 
içerir, yani savunulan gönüllü birliktir. Karşı çıkılan ise zorla 
asimilasyondur. İşte enternasyonalist bir politika aynı zamanda 
ezen ve ezilen ulus işçilerine farklı görevler yükler. Ezen ulus 
devrimcileri ayrılma ve ezilen ulusun kendi devletini kurmaları 
yolunda propaganda yaparlarken, ezilen ulus devrimcileri de 
birlikten yana bir politikayı savunurlar. 

Değişik ulusların birlikte yaşayabilmesinin tek şartı ise, bu 
birliğin gönüllü olmasıdır. Sık Sık bir bölücülük kavramı dolaşı-
yor ortalarda. Oysa gerçek bölücüler gerçeği gözlerden kaçıra-
bilmek için, bir halkı görmezden gelenler ve bu görüşlerinde 
ısrar edenlerdir. Kürt halkını yok sayanlardır. 

Yukarıda karşı karşıya bulunulan başlıca sorunları dile ge-
tirmeye çalıştık. Bu durum hiçbir şekilde, sanki başka bir 
problem yokmuş gibi kavranmamalıdır. Buradan öteye var olan 
sorunlar fali’dir ve çözümleri bu temel sorunların çözümlerine 
bağlıdır. Sözgelimi demokratik hak ve özgürlüklerin tek tek 
kazanılması bu genel mücadelenin yani devrim mücadelesinin 
yan ürünleridir. 

Oysa bugüne kadar demokratik hak ve özgürlüklerini ciddi 
mücadeleler sonucunda kazanılmasından bahsetmek mümkün 
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değildir. Bu nedenle de bir ihsan olarak görülen temel haklar ve 
özgürlükler yukarıdan verilip alınabilir “hediyeler” haline getiril-
miştir. Bu durum, aynı zamanda çarpık yapılanmanın bu 
boyutlardaki yansımasıdır. Ve bir takım demokratik gelenekler-
den söz edebilmek mümkün değildir. 

Demokrasi sorununun, en yetkili kişilerce nasıl görüldüğü-
nün güzel bir örneği müstafi bakan Özdağlar’ın şu sözlerinde 
ne kadar güzel yansıyor. Aynı sözler, demokrasi dendiğinde 
bununla nasıl bir gelenek oluşturulduğunu da dolaysızca 
sergiliyor. 

“Özdağlar bir batı ülkesinin büyükelçisi ile görüşüyordu: 

 “Ne demokrasisi ekselans?... Bizim ülkeye böyle şeyler 
lükstür. Bize sopalı adam lazım. Aksi halde biz birbirimize 
gireriz. Sizler sıkıştırıyorsunuz diye biz sık sık demokrasi sözü 
ediyoruz ama, bunlara inanmayın… Yukarıda askerler, aşağı-
da biz bu işi böyle götüreceğiz…” (Tercüman, Vitrin, Yavuz 
Donat 8 Ocak 1985) 

Aslında yukarıda sayılan sorunları aklı başında kimsenin 
yadsıyabilmesine olanak yoktur. Şöyle veya böyle bu sorunlar 
kabullenilir. Ama mesele sorunların çözümüne geldiğinde, 
bunun nasıl olması gerektiği söz konusu olduğunda birden 
saflaşma başlar. Bu saflaşma sınıfsaldır, çünkü çözümlerde, 
çözüm önerileri de sınıfsal bir muhteva taşır. Bugün suçlanıyor 
ve yargılanıyorsak temel nedende burada aranmalıdır. Soyut 
bir vatan hainliği, devlet düşmanlığı kavramları ardına gizlen-
meye çalışılan gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışmak gerekir. 
Devletten bahsettiğimiz de, hemen ardından kimin veya 
kimlerin devleti sorusunu sormakla yükümlüyüz ve sorunun 
gerçekten aydınlatılması isteniyorsa, takip edilecek başka bir 
yol yoktur. Eğer dile getirilen sorunlar, geniş kitlelerin, halkın 
taleplerinin gerçekten dilem getirilmesiyse bunların çözümü de, 
kitlelerin halkın iktidarından beklenebilir ancak. Bırakalım 
kitlelerin özgürce mücadelesini, kitlelerin en basit kıpırdanışla-
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rının yolu bin bir türlü engelle kesilmeye çalışılmıştır ve buna 
devam edilmektedir. 

Geleceği aydınlatabilmek için geçmişin ciddi bir değerlen-
dirmesini yapmak ve geçmişten çıkarılacak dersler ışığında 
geleceğe yön vermek gerekir. Bireylerin geçmişi bireysel 
düzeyde ele alınırken, eğer bireyi çevreleyen somut koşullar, 
göz önüne alınmazsa sonuçta sağlıklı sonuçlara varmakta güç 
olur. Aynı şekilde toplumların gelişimine ve tarihe somut 
gerçekler ışığında neyin yön verdiğinin de saptanması gerek-
mektedir. İşte bu yaklaşım ancak doğru ve tutarlı bir yaklaşım 
olabilir.  

Tarih sınıflar mücadelesi tarihidir. Çok ayrıntılı ve gerilere 
gitmese de kalın hatlarıyla bizdeki gelişmelerin sınırlı verilerle 
seyrini özetlemeye çalıştık. En yalın yaklaşımıyla Cumhuri-
yet’ten bu yana da iktidarın esasta bir değişikliğe uğramadan 
sürdürüldüğünü vurguladık. Bu iktidar sınıfsal kombinezon ve 
tarihi gelişmenin ortaya çıkardığı farklılıklar bir yana konursa, 
mülk sahiplerinin iktidarıdır. Yani devlet mülk sahiplerinin 
çıkarlarının idamesini sağlayan bir araçtır. Gerek tek partili 
gerekse çok partili ve aynı zamanda ortaya çıkan “ara rejimler-
de” bu esas değişmemiştir. Görünürde ortaya çıkan değişiklik-
ler esasa değin değil biçimseldir ve egemen sınıfların iktidarı-
nın biçimsel değişiklikleridir. Yine bu biçimsel değişikliklerin 
altında yatan faktör sınıf mücadelesi ve onun ulaştığı boyutlar-
dır. 

Küçülen dünyada herhangi bir ülkede ortaya çıkan gelişme-
leri dünyadan bağımsızca ele almak mümkün değildir. Hele 
kapitalizmin emperyalist aşamasında, her hangi bir ülkede 
ortaya çıkan olayları dünyadan soyutlayabilmek hiç mümkün 
değildir. Kurtuluş Savaşı görünürde esas olarak ülkeyi işgal 
eden Yunanlılara karşı verilmiştir. Ama salt bu görüntüye bakıp 
orada takılmak, gerçeği göz ardı olacaktır. Bu görünümün 
ardında yatan gerçek ise hasta Osmanlı’yı yutmak isteyen 
emperyalizmdir. Ve Kurtuluş Savaşı bu anlamda emperyalizme 
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karşı verilmiş bir savaştır. Bu savaşa karşın tekrar emperya-
lizme bağımlı bir konuma düşmek ise ne ile açıklanacaktır? 
İşte bu noktada soruna sınıfsal bir perspektifle yaklaşmak 
dışında aydınlatıcı bir çözüm mümkün olmayacaktır. 

Yine II. Dünya Savaşı sonrası çok partili bir rejim oluşturu-
lurken, bu durumu zamanın popüler yaklaşımı olan, derin 
demokrasi arzularına bağlamakta imkânsızdır. Çünkü yukarıda 
da belirttiğimiz gibi dünya ölçüsünde sınıf mücadelesi, gelişen 
sosyalizme karşı, kapitalizmin daha rasyonel barajlar oluştur-
ma çabalarına tanık olmaktadır. Ve aynı zaman da bu gelişim, 
insanlık düşmanı faşizmin kapitalist sisteme kaybettirdiği 
prestiji kazandırma girişimidir. Ve bu girişim ifadesini esas 
olarak egemen sınıfların siyasi arenada boy göstermelerine 
olanak veren “demokrasilerde” bulur. 

Demokrasi kelime anlamıyla halkın egemenliğini anlatır. 
Yani halkın çıkarları doğrultusunda siyasi iktidarın oluşması ve 
bu oluşuma uygun politikaların üretilmesidir. Oysa sınıflı bir 
toplumda demokrasi kavramını bütün topluma teşmil etmeden 
önce, bir başka soruyu cevaplamak gerekmektedir. Demokrasi 
ama hangi sınıf için? İşte bu anlamda soruna yaklaşmak 
zorundayız. Çok partili döneme geçildiğinden beri inkıtalar bir 
yana bırakılsa bile, birkaç güdük girişim dışında birçok parti 
arasında proletaryanın dünya görüşünü savunan partilere 
hayat hakkı tanınmamıştır. Evet, Cumhuriyet’ten bu yana sürer 
gelenek, çok partili dönemde de bir değişikliğe uğramamıştır. 

Bu bölümün başlığı, sorunların üstesinden gelmek mümkün 
değil mi, biçimindeydi. Şu bir gerçek ki bugüne kadar izlenen 
“yol” ve ulaşılan sonuçlar ortadadır. Aynı “yol”un devamı farklı 
sonuçlar üretmeyecektir. Bu anlamda sorunların üstesinden 
gelebilmek olanağı da yoktur. Demek ki görünürdeki yüzeysel 
sorunlarla uğraşmak yerine bu sorunların nedenlerini bulmak 
ve bunların temellerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu 
tutum ise, soruna yaklaşırken sınıfsal bir perspektifi peşinden 
sürüklemek zorundadır. 
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Yukarıda demokrasi kavramıyla yetinmeyip hangi sınıf için  
sorusunun sorulması gerektiği üzerinde durmuştuk. Çok partili 
döneme gelinceye kadar zaten demokrasi diye bir problem 
olmamıştır. Ondan sonra da ne tür bir demokrasi olduğu 
üzerinde ayrıca ayrıntılı bir biçimde durma gereği yoktur. Bu 
demokrasinin ise işçilerin, köylülerin, yoksul kitlelerin dertleriyle 
ilgisi olmaması bir yana, kendilerini siyasi arenada temsil etme 
olanakları da yoktur. Geçmişte bu böyleyken günümüzde şöyle 
veya böyle ufak tefek çatlaklara da yer bırakılmamıştır. Yani 
daha açık söylemek gerekirse yoksul kitlelerin sorunlarının 
halledilmesi ve temsil edilmeleri görevi bir avuç tekelci ile 
toprak sahibine verilmiştir. Bunun anlaşılır bir yanı var mıdır? 

SON OLARAK 

Yargılanmam iki yıla yakın bir süre devam etti. Bu süre zar-
fında bir kez kimlik tespiti ve iddianamenin okunması, bir kez 
sorgum ve bir kez de esas hakkındaki mütalaa için mahkeme-
niz karşısına çıkarıldım. Bu, dönem has bir yargılanma biçi-
miydi. Aslında son gelinen noktada, eğer iddia makamının 
tezleri geçerli olacaksa yargılamayı bu kadar uzatmak için hiç 
bir makul neden gösterilemez. İddianamede olduğu gibi, esas 
hakkındaki mütalaada da, iddia makamının sevdiği sözlerle 
söylemek gerekirse, hiçbir müşahhas kanıta dayanmayan 
mücerret iddialar söz konusudur. Yine karakuşi bir şekilde 
hazırlanan iddianame, hiçbir şekilde ciddiye alınamayacak ve 
yargılamaya ciddi eğilinmediğini gösterecek nasıl çeşitli örnek-
lere sahipse, esas hakkındaki mütalaa da onu aratmayacak bir 
düzeydedir. Mütalaanın tümü üzerinde durmak gerekli olmakla 
birlikte, savunma sınırları içinde üstesinden gelinemeyecek bir 
problemdir. Bu nedenle salt kendimle ilgili bir konu üzerinde 
durmakla yetineceğim. 

Mütalaa ciddiye alınamayacak bir yaklaşımla şunları söyle-
mektedir: “Örgütün merkez komite üyesi ve genel sekreteri 
bulunduğu, “Kurtuluş” ve “Kurtuluş Sosyalist” dergilerde (Bu 
sözler de hiç bir şey anlatmayan komik ifadelerdir) yazılar 
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yazdığı, 1978-1979 yıllarında Eskişehir’de DEV-GÖR’ü kurup 
bir süre başkanlığını yaptığı…” 

İddia makamı, kendinin daha önce hazırladığı iddianameyi 
mütalaa da özetlerken bile yeterli ciddiyetten uzaktır. Çünkü 
iddianamede bana ilişkin somut (yani müşahhas) iddialar ileri 
süremeyen iddia makamı bana ilişkin kısmı başka sanıklarla 
ilgili, “hikâyelerle” doldurmuş, daha doğrusu, beni töhmet 
altında bırakmaya çalışmıştır. Bu “anlamsız” bir çabadır. Doğru 
olan, bana ilişkin ciddi bir suçlamayla ilgili, somut kanıtlar ileri 
sürmektir. Oysa bu kez mütalaada başkalarıyla ilgili anlatılan 
“hikayeleri” bana yamamıştır. Ama yama çok açık ve sırıtmak-
tadır, aynı zamanda acı ve o kadar da komiktir. 

Tek başına bu örnek mütalaanın nasıl bir “ciddiyetle” hazır-
landığını göstermektedir. Zaten bunun ötesinde birkaç satırla 
geçiştirilen iddialar aynı anlayışın bir başka yüzüdür. İddia 
makamı her hâlükârda istediği biçimde cezalandırılmam arzusu 
içindedir. Niçin? 

Gerek iddianame, gerekse esas hakkındaki mütalaa, deği-
şik biçimlerde olsa da polis fezlekesini tekrarlamaktadır. 
Dolayısıyla da ondaki tüm çelişkileri karmaşayı yansıtmaktadır. 
Burada ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Muavinliği’nin yazısı 
ile polis fezlekesi arasındaki çelişkiler üzerinde ise, ciddi 
olmalarına karşın, durma gereği duymuyorum. Daha önce 
mahkemenizin de yanılmasına neden olan “fezleke”nin “İlhami 
Aras ifadesinde” başlığı ile söylenenleri aynen aktarma gereği 
duyuyorum. 

 “Sanık İlhami Aras ifadesinde: Yasadışı THKP-C/Kurtuluş 
örgütü genel sekreteri ve genel sorumlusu, örgüt üyesi, oldu-
ğunu, 1968 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne üye olmakla başladı-
ğını, 1969 yılında Türkiye Gençlik Devrimci Federasyonu üyesi 
ve aynı zamanda siyasal bilgiler fakültesi öğrenci temsilciliğini 
yaptığını 1971 yılında Ankara’da okurken arkadaşları Mahir 
Sayın, Mustafa Kaçaroğlu ile birlikte daha önceden polis 
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şefinden gasp edilen tabancayı aldığını, üçü birlikte bir oto 
çalarak gezdiklerini, bu gezmeleri sırasında güvenlik kuvvetle-
rince aramaya tabi tutulduklarını bu aramadan kaçarken 
çaldıkları arabanın devrilmesi ile birlikte yakalandıklarını, 
yapılan üst aramalarında Mahir Sayın’da 1 adet tabanca, 
Mustafa Kemal Kaçaroğlu’nda 1 adet tabanca ve otoda el 
bombaları kendisinin de bir adet tabanca yakalattığını, bu 
davadan 3 yıl hapis yattığını Mamak Cezaevi’nde yatarken 
Mahir Sayın, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, İsmail Metin Ayçiçek, 
Ali Demir ile görüşerek THPK-C kökenli bir örgütü kurmak için 
anlaştıklarını, bu örgütlerinin stratejisini Mahir ÇAYAN’ın 
görüşleri doğrultusunda değil partileşme süreci içerisinde 
yapmayı planladıklarını, 1974 yılında af nedeni ile tahliye 
olduğunu, hapisten çıktıktan sonra Mahir SAYIN, Mustafa 
Kemal KAÇAROĞLU, İsmail Metin AYÇİÇEK, Ali DEMİR isimli 
şahıslarla birlikte bir araya gelerek THKP-C kökenli bir gurup 
oluşturduklarını, geçmişin değerlendirmesini yaparak Marksist-
Leninist ilkeler doğrultusunda Kurtuluş Örgütü’nün Merkez 
Komitesi’ni oluşturduklarını, 1976 yılına kadar gurup çalışması 
yaptıklarını, 1976 yılında kendisinin de yazı yazdığı KURTU-
LUŞ SOSYALİST DERGİSİ adı altında bir dergiyi çıkardıklarını 
bu gazetenin siyasetine göre örgütlerinin bu ismi almasını 
sağladıklarını, Merkez Komite üyelerine çeşitli görevler vererek 
Ankara’da Ali DEMİR, İstanbul’da MUSTAFA KEMAL KAÇA-
ROĞLU, Karadeniz bölgesinde MAHİR SAYIN, Ege ve Akde-
niz bölgesinde kendisinin görev alarak yurt dışında örgütlen-
meye gittiklerini İSMAİL METİN AYÇİÇEK’in çıkarmakta olduğu 
KURTULUŞ isimli yayın organlarına yazı yazdığını, İSMAİL 
METİN AYÇİÇEK ile olan ilişkisinin 12 Eylül harekâtına kadar 
sürdüğüne, Mustafa Kemal KAÇAROĞLU’nun ve diğer sanık-
ların hakkında vermiş oldukları kabul etmediğini özellikle 
havacı astsubaylar içerisinde KURTULUŞ Örgütü adına 
örgütlenmeyi ve bu şahıslardan elde edilen silahları kabul 
etmediğini 12 Eylül harekatından sonra sahte hüviyetle gezdi-
ğin: 5.10.1983 günü Millet caddesi üzerinde giderken yakalan-
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dığını, üzerinde LÜTFİ ÇANKAYA adına sahte olarak tanzim 
edilmiş nüfus cüzdanı çıktığını, İstanbul ilinde eşi Ayhan ARAS 
(Köseoğlu) ve MURAT isimli çocuğu ile birlikte oturduğunu, bu 
evi güvenlik kuvvetlerine söylemeyeceğini örgütün geleceği için 
Almanya’ya gittiğini kabul etmediğini beyan etmiştir.”  

Bu kısımdan sonra ise “NETİCE” başlığıyla, karmakarışık 
bir şeyler anlatılmaya çalışılmakta daha doğrusu bir şeyler 
anlatılmak yerine konu karıştırılarak okuyanlarında kafasının 
iyice karışması amaçlanmaktadır. Bu iyimser bir yorumdur. 
Başka bir yorum ise ancak Tahkikat Komseri’nin Türkçe 
okuyup yazmayı pek bilmediği yolunda olabilir. Yine “Netice”nin 
son paragrafı şöyledir: 

 “Sanık İLHAMİ ARAS sekreterliğini yaptığı THKP-
C/KURTULUŞ yapacağı devrime inanmış olduğu sorulan bütün 
sorulara cevapsız bıraktığından anlaşılmış, şahısın örgütü için 
yalan söylediği kanaati hasıl olmuştur.”  

Buradan çıkarılacak iki temel sonuç var: Bunlardan birincisi, 
fezlekede ifadem diye anlatılanların yalan olduğu çünkü; yine 
kendi ifadeleriyle “bütün soruları cevapsız bıraktığım” anlaşıl-
mış, ikincisi ise, yine de bu koyuş tazıyla benim “azılı” bir kişi 
olarak lanse edilmeye çalışılmamdır. 

Özette söylemek gerekirse iddianame mütalaa ve polis fez-
lekesi aynı tarakta dokunmuşlardır. Ve gerçeği yansıtmak gibi 
bir çabaları olmadığı gibi, gerçeği karmakarışık etmede olduk-
ça başarılıdırlar. Oysa benim ifadem poliste, savcılıkta, sorgu 
hakimliğinde ve mahkemenizde hiç değişmemiştir. Ve tek bir 
çelişki yoktur. Ayrıca belgelerden de anlaşıldığı gibi sorulan 
bütün sorular yanıtsız bırakılmamıştır. Yanıtsız bıraktığım iddia 
edilen sorular, başkalarını suçlamam yolunda olan ve yoğun bir 
işkenceyle zorlandığım sorulardır. Sorular sözcüğü gerçeği tam 
yansıtmamaktadır. Çünkü ortada yanıtsız bırakılan soru yoktur. 
Ortada işkenceyle polisin hazırladığı senaryo vardır ve bu 
“eser”e polis benim de ortak olmamı sağlamaya çalışmıştır. 
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Aslında daha sonra mütalaa da dile getirilen bir konuya de-
ğinmeden geçmek doğru olmayacaktır. Çünkü oldukça ciddi bir 
biçimde mütalaada şunlar söylenmektedir: “elde edilebilecek 
delillerin ele geçmesini” önlemek amacıyla evinin yerini de 
gizlediği”. Bu konuyla ilgili olarak benim ifademde söylediklerim 
çok açıktır ve gerçeği onlar yansıtmaktadır. Kendi gördüklerim 
bir yana, bugün de gazete sayfalarında dile getirilen işkence 
iddiaları ve yine poliste kadınlara, çocuklara reva görülenlere 
niçin itibar edilmiyor? Ayrıca yine basında insan onuruyla 
bağdaşmayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
sansasyonel haberler niçin göz ardı ediliyor da hep “deliller” 
diye ilginç düşünceler üretiliyor? Yani bu dönemde, biraz da 
olsun insani kaygılarla davranmanın hiç mi anlamı yoktur? Yine 
savcının olaya eğilme tarzıyla bakarsak “delil”e ne gerek 
vardır? Hele “delil” dedikleri, işkenceyle alınan ifadeler dışında, 
hiçbir maddi temele dayanmayanlarsa hangi delillerin ele 
geçmesi engellenmiştir? 

Eğer polis fezlekeleri mütalaanın temel taşları olacaksa yine 
işkence ile alınan ifadeler esas kabul edilecekse iki seneye 
yakın süren mahkeme safahatının hiçbir anlamı yoktur ve 
yargılanmakta anlamsızdır. Zaten bu iki sene zarfında mahke-
meye bir-iki kez çıkartılmamız objektif olarak bizleri birer 
figüran ama irademiz dışında birer figüran haline dönüştürmüş-
tür. Mütalaa ve ona egemen olan anlayış bunun güzel bir 
aynasıdır. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi mücerret yani daha anlaşılır 
olmak gerekirse soyut iddiaların (daha doğrusu polisin işken-
ceyle aldığı ifadelerin) tutarsızlığını ve dolayısıyla da geçersiz-
liğini ortaya çıkarabilecek olanaklar bize sunulmamıştır. En 
azından, bu ifadelerin bizim de bulunacağımız bir oturumda 
tekrarlanması ve gerektiği ölçülerde çürütülme olanakları 
tanınması gerekirdi, ama bunlar sağlanmadı. Daha savunma-
mızın başlarında nasıl yargılandığımız üzerinde yeterli olmasa 
da durduğumuz için burada gereksiz sayılabilecek tekrarlara 
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girmeyeceğiz. Fakat gerek iddianamede, gerekse mütalaa da 
ısrarla hem de çarpıtılarak anlatılan ve oldukça eskiye ilişkin 
olaylar, tersine çevrildiğinde, sağlam kanıtların ortaya konula-
mamasının bir itirafı olarak düşünülmelidir. Gerçekten iddia 
makamı somut kanıtlar elde edemeyince, hiç bir şekilde bu 
davayla uzaktan yakından ilgisi olmayan olayları anlatmayı 
tercih ederek, hakkımda bir kanaat oluşturmaya çalışmıştır. 
Yani polisin tutumunu aynen tekrarlamıştır. 

Dönemin genel politikasının en çarpıcı örnekleri polisin tu-
tumunda kendini göstermiştir. Uzun bir süre uluslararası 
platformlarda dile getirilmekle birlikte, kamuoyundan gizlenme-
ye çalışılan işkenceler artık bugün yavaş yavaş su yüzüne 
çıkmaya başlamıştır. Üstelik ancak resmi kayıtlara itibar ederek 
yapılan açıklamalar dahi durumun vahametini göstermeye 
yetmektedir. Şüphe yok ki bu politika -ki halen de sürmektedir- 
cezaevlerinde polisin ve poliste uygulanan yöntemlerin devamı 
olarak düşünülmelidir. Ve son tahlilde savunma hak ve olanak-
larının engellenmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Genel olarak 
toplumda ortaya çıkan gelişmeleri kavrayabilmek için cezaevle-
rinde olan bitene kulakları tıkamamak yeterlidir. Artık bu olaylar 
o denli kanıksanmıştır ki uygulamalar değil, bunları sergileyen-
ler neredeyse suçlanır bir durumdadır. Hatta bu alın almaz 
zulüm dile getirildiğinde buna karşı sorumluluğu olanlar, büyük 
bir fütursuzlukla kayıtsız kalabilmektedirler. 

İşkence dönemin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve yargılama da 
bu temelde yürütülmüştür. 

Olağanına nasıl başlanacağı belli olmayan olağanüstü bir 
dönem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu olağanüstü-
lük, bir yanıyla da toplumun gözlerinden uzak, kapalı kapılar 
ardında işleri yürütme yöntemidir. Yeni yeni ortaya çıkan 
yayınlar perdenin ardında olan biteni, tam manasıyla olmasa 
da, sergilemeye başlamıştır. Dönemin hukuka yaklaşımı da 
böyle bir anlayışın ürünü olmuştur. Yani doğaüstü dönem ve 
doğaüstü yargılama. 
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Önce el çabukluğuyla, Kurtuluş bir silahlı çete haline dönüş-
türülmüştür; hem de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
yönelik bir silahlı çete. Ardından da sözgelimi benim gibi, ne 
doğrudan ne dolaylı bir yorumla “bu çerçeve içine girmeyecek 
kişiler” “elde silah bekleyen çete üyesi” varsayılmıştır. Yani 
sorun kestirme bir şekilde çözümlenmiştir. Ama bu aldatıcıdır. 

Gerçekten 12 Eylül öncesi can güvenliği -bugün hala istis-
mar edilen- belki de birçok önemli sorunun önündedir. Kimin 
nerede ve nasıl öldürüleceği belli değildir. Her sansasyonel 
cinayet, adeta 12 Eylül’e ilerleyen süreci hızlandırmaya yöne-
liktir. Görünürde olan bitene bakarak durumu açıklayabilmek 
pek mümkün değildir. Bu noktada sorunun sosyal-sınıfsal 
nedenlerini bir yana koyarak, bugün revaçta olan bir iddia 
üzerine kafa yormak gereklidir. İddiaya göre bütün cinayetleri 
başlatanlar ve sorumluları solculardır. 

Kurtuluş dünya görüşünü ve amaçlarını hiç gizlemeden or-
taya koymuştur. Şüphe yok ki Kurtuluş Anayasal düzene 
karşıdır ve bunu yıkmayı hedeflemiştir. Yine şüphe yok ki bu 
zorla olacaktır. Fakat bu hedefe ancak, başta işçi sınıfı olmak 
üzere halkla ulaşacağının da bilincindedir. Böyle bir süreç her 
şeyden önce proletaryanın partisi ve onun önderliğini gerekli 
kılar ve devrim ancak kitlelerin kazanılmasıyla başarıya ulaşa-
caktır. Bu anlamda parti olma mücadelesi içinde de olan 
Kurtuluş’un siyasal çalışmayı esas aldığını ayrıca ispatlama 
gereği yoktur. İşte burada sorun “hukuki” değil siyasi planda 
ele alınmak zorundadır. Bu evrede terörizm vb. suçlamalarda 
bulunmak, gerçeği ters yüz etmektir. Çünkü amaca yönelik 
zor’un maddi koşulları ortada yokken, Kurtuluş’un bu temelde 
suçlanması her şeyden önce, kendisiyle çeliştiği iddiasıdır aynı 
zamanda ve nesnel olarak da tutarsızdır. Burada artık kaygı-
mız, ceza yasasının, şu veya bu maddesiyle yargılanmak değil, 
dünya görüşümüzün de, iddianame ele alındığında, tahrif 
edilmesidir. Yani iddia, bu durumda, kitlelerden kopuk bir avuç 
serüvenci durumuna düşürmektedir Kurtuluş’u. Oysa Kurtuluş 
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tam da aksini, proletarya partisi önderliğinde kitlelerin de 
kazanılmasıyla bu mücadelenin başarıya ulaşabileceğini 
savunmuştur. Ve bunun yolunun da siyasal çalışmadan geçti-
ğini vurgulamıştır. 

Biraz gerilere gözleri çevirmek ve bugün ortaya atılan iddia-
larla bunları kıyaslamak yararlı olacaktır. Çünkü artık 60’lı yıllar 
unutulur olmuştur. Özellikle 60’lı yılların ortaları, yani daha 
“sağ-sol çatışması” edebiyatı ortaya çıkmadan önce MHP’li 
“komandolar”ın silahlı eğitim kampları günün gazetelerinde boy 
göstermeye başlamıştı ve yine komandoların çeşitli yasal 
mitinglere silahlı saldırıları ve cinayetleri aynı dönemin mahsu-
lüdür. O zamanlar MHP küçük bir partidir. Esas gelişmesini 12 
Mart 1971 sonrasına borçludur. Artık zamanın eğitilmiş “ko-
mando”ları ülkücülerin liderleri ve MHP’nin yöneticileri olmuş-
lardır. Tıpkı İtalyan faşistlerinin Duçe’si, Alman Nazi’lerinin 
Führer’i gibi MHP’nin Başbuğ’u da Türkeş’tir. 

Yine Nazi’lerin SS ve SA’larına tekabül eden “ülkücüler” 
MHP’nin yan kuruluşlarıdır. Bugün, “ülkücüler”in çeşitli bakan-
lıklardaki egemenlikleri ve çeşitli yörelerde kuş uçurtmaz 
kontrolleri, unutulmuş görülmektedir. Daha dün denebilecek 
kadar kısa bir süre geçmesine karşın işledikleri cinayetler de 
“unutulmuştur”. O kadar ki öldürülen birçok kişinin katilleri 
ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadırlar. Polisin şöhreti 
malumdur, kolay kolay failsiz olay bırakmaz. Ama 12 Eylül 
öncesi hunharca katledilen Kurtuluş yazarı Zeki Erginbay’ın 
katili (ve daha birçoğu) bir türlü bulunamamıştır. Gerçekten, 
“ülkücülerin” katliamları, cinayetleri ve terörü terk kelimeyle 
“unutulmuş” ve unutturulmaya çalışılmaktadır. “Ülkücü”lerin 
ardında kimlerin olduğu açık seçik bilinmesine karşın bugün 
hemen hemen tüm MHP yöneticileri ver Türkeş serbesttir. 
Zaten onların yayınları da yasaklanmazken, Türkeş daha 
cezaevinden yeni çıkmasına karşın, her sıradan olayı siyasi bir 
gösteri biçimine dönüştürebilmektedir. Sol için keyfi bir biçimde 
ceza yasasının zorlanmasıyla yapılan “geniş” yorumlar belli ki 
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faşistler için geçerli değildir. Bir türlü “ülkü” dernekleriyle MHP 
arasındaki bağlantı kurulamamaktadır. Şu bir gerçek ki bu 
tutumun hukukla bir ilgisi yoktur. Bu tutum siyasal bir tercihtir. 
Hem de şu görüşlere karşın: 

“… Gerçekte Ülkücü Gençlik Derneği ÜGD, silahlanmış ve 
yurt çapında bir çok kanlı eylemlere geçmiş olmakla beraber, 
bu silahlanmanın TCK.’nun 168. maddesinde yazılı devletin 
şahsiyetine karşı suçları işlemek maksadıyla yapılmış olduğu 
şüpheli kalmış olmakla…” 

Bu ülkede yaşayıp yukarıda yaptığımız aktarmaya ait dü-
şüncelere sahipler için ne söylenebilir ki? 

İste tam da bu noktada yargılanmamız salt mahkemede 
değil aleyhimizde tek yanlı oluşturulan kamuoyunda da düşü-
nülmelidir. Bugüne kadar ülkede estirilen hava bizim peşinen 
suçlu olarak damgalanmamız için yeterli olmuştur. Bu anlamda 
mahkemelerde yargılanma sırasında, bu genel eğilimden bazı 
sapmalar oluyorsa bunlar sadece istisnalar olarak düşünülme-
lidir. 

Bu dava tarihsel bir davadır. Bu ne tek başına yargılananlar, 
ne de yargılayanlar açısından düşünülmemelidir. Dönemin 
genel değerlendirilmesinin, bir parçası olarak ele alındığında 
tarihseldir tespiti bir anlam kazanacaktır. 

Dönem, önemi yadsınamayacak, sosyal, siyasal ve ekono-
mik dönüşümlerin gündeme getirildiği ve halen bu sürecin 
devam ettiği gözden kaçırılmadan, gerçek muhtevasıyla 
kavranabilir ancak. Yeterli olmasa da bunlara değinmeye 
çalıştık. Ve bu anlamda salt yargılananlar ve yargılayanlar 
açısından değil, dönem, tarihte bütünüyle gerçek yerini bula-
caktır. O zaman iddia makamının anlattığı Kurtuluş’la benim 
üyesi olduğumu belirttiğim Kurtuluş’un birbirine pek benzeme-
diği daha da açıklıkla ortaya çıkacaktır. Hele iddialara temel 
olan, anarşizm, terörizm ve benzeri saptamalarla, işçi sınıfının 
dünya görüşünü sosyalizmi savunan ve siyasal çalışmayı esas 
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alan Kurtuluş’un uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı gerçeği 
çok daha açık ortaya çıkacaktır. 

Dönemin asli hedefi istikrardır. Bu istikrar arayışının ne an-
lama geldiği, izlenen ekonomik politikalarda, sosyal yıkıntıda, 
kültürel yozlaşmada ve esas olarak da yoksul kitlelerin daha da 
yoksullaştırılmasında kendini sergiledi ve sergilemeye devam 
ediyor. Ve yine bu politikaları hayata geçirenler tarafından sık 
sık hain olduğumuz ilan edildi. İhanet edilen nedir ve biz niçin 
hain olarak damgalanmaktayız? Eğer işçi sınıfının, yoksul 
kitlelerin sömürülmesine karşı çıkmak, eğer ülkenin bağımsız-
lığından yana olmak hainlikse, evet ben “hain”im. Böyle “suç-
lar” işledim. 

Ama gerçek hükmü tarih verecektir. 

 

 

İlhami Aras  

22 Kasım 1985  
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SAVUNMAM  

İsmet  ÖZTÜRK  

 

“Yapacağım bu savunmamın amacı, ne olayları abartıp 
dramatize ederek ajitasyon çekmek ne de suçsuzluğumu ispat 
çabasıyla mahkemenizden adalet ve merhamet beklemek 
içindir. Çünkü ben, bu sistemin egemenlerinin ve onların tüm 
kurum ve temsilcilerinin karşısında suçlu olduğumu biliyor ve 
bu suçluluğumu gururla kabulleniyorum. Yaptığım savunmanın 
amacı; bize karşı her türlü yalan, demagoji ve çarpıtmalarla 
başlatılan ideolojik, siyasi ve fiziki haçlı seferini dilimin döndüğü 
ve gücümün yettiğince gerçekleri spot lambasının altına 
yatırarak cevaplamak olacaktır.” 

 

SAVUNMAM  

“Yapacağım bu savunmamın amacı, ne olayları abartıp 
dramatize ederek ajitasyon çekmek ne de suçsuzluğumu ispat 
çabasıyla mahkemenizden adalet ve merhamet beklemek 
içindir. Çünkü ben, bu sistemin egemenlerinin ve onların tüm 
kurum ve temsilcilerinin karşısında suçlu olduğumu biliyor ve 
bu suçluluğumu gururla kabulleniyorum. Yaptığım savunmanın 
amacı; bize karşı her türlü yalan, demagoji ve çarpıtmalarla 
başlatılan ideolojik, siyasi ve fiziki haçlı seferini dilimin döndüğü 
ve gücümün yettiğince gerçekleri spot lambasının altına 
yatırarak cevaplamak olacaktır.” 

Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı 

Genel olarak devletin ve özel olarak yargının bağımsızlığı 
imajı öteden beri işlenerek, önemli bir yanılsama yaratılmıştır. 
Gerçekte bir üst yapı kurumu olan devletin ve onun bir öğesi  
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olan yargının bağımsızlığı söz konusu olamaz. Olamaz çünkü 
insanlar, varlıklarının toplumsal üretiminde aralarında, kendi 
iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu ilişkiler 
üretici güçlerin belirli bir gelişkinliğine tekabül eder ve onar 
tarafından şekillenir. Üretici güçlerin gelişme düzeyi ve ona 
uygun kurulan üretim ilişkilerinin oluşturduğu üretim biçimi, 
toplumsal, siyasal, entelektüel, hukuki yaşam tarzını ve kurum-
laşmasını koşullandırır. 

Egemen sınıfın baskı aracı, biricik görevi sistemin devamını 
sağlamak olan devletin bir kurumunun bağımsız olması müm-
kün müdür? Elbette ki hayır. Böyle bir merkez kaç kurum 
insanlık tarihinde ne bundan önce ne de bunda sonra olacaktır. 
Yaratılan yanılsamanın kaynağı, devlet ve onun bir öğesi olan 
yargının, sistemin sınırları içinde görece bağımsızlığıdır. Bu, 
birbirinden farklı olarak insanlık tarihi boyunca az çok hep 
olagelmiştir. Ancak, sistemin rasyonelliğine yönelen bütün 
davranışların karşısında yargı, açık ve kesin olarak taraftır. Zira 
yasaları yapan, sistemin egemenleridir ve doğrultusu, yalnızca 
ve tek başına sistemi korumaktır. Bu, bütün sistemler için 
geçerlidir. 

Yargının bağımsızlığı imajı, sistemin normal işlediği dönem-
lerde herkesin belirli ve bilinen yasaklara göre hareket edebil-
me olanağına az çok sahip olmasında ibarettir. 

Sömürü temeline dayanan sınıflı toplumlarda yargı, adalet 
dağıtıcısı ve temsilcisi bir kurum değil, tam tersine, adaletsizlik 
zincirlerinin acısını acıtmaz hale getirmeye çalışan bir araçtır. 
Örneğin; bir tekelin yılda yüz milyar net kâr ettiğini övünerek 
reklam etmesi çok "adaletli" ve yasal bir olaydır. Aynı şekilde 
bir işçinin 25 bin lira net aylıkla çalışması veya beş milyon 
işsizin açlıktan ölmesi de yasal ve normal olaydır. Yargı, 
bunları normalize ederek sistemin devamını sağlamaya çalı-
şan, buna karşı çıkanları acımasızca cezalandıran bir araçtır.  
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Yargı, sistemin devamını sağlamaya çalışan bir kurum ola-
rak, dört dörtlük ona bağımlıdır. Yargı, egemenlerin egemen- 
liğini sürdürme aracı olduğu için, bütün yasalarda devleti 
yıkmak diye bir suç yoktur; olan, devleti yıkmaya teşebbüs 
suçudur. Örneğin; 27 Mayıs Darbesi başarıya ulaşmasaydı, 
Adnan Menderes ve arkadaşları değil, "gene" bağımsız yargı 
kararıyla darbeye teşebbüs edenler asılacaktı. Aynı şekilde 
Talat Aydemir ve Fethi Gürcan başarıya ulaşsalardı, "bağım-
sız" yargı tarafından onlar değil, devrilenler asılacaktı. Demek 
ki, yargı bağımsızlığından söz etmenin olanağı yoktur; olsa 
olsa, olağan dönemlerde göreceli olarak çizilen yasa sınırları 
içinde kalmak koşuluyla, yargıç bağımsızlığından söz edilebilir. 
Örneğin; olağan dönemlerde bir yargıç mevcut yasaların 
zorunlu kılmadığı bir cezayı isterse, birilerinin istemesine 
rağmen vermeyebilir veya egemenler tarafından ceza verilme-
mesi istenen bir kişiye, yasaların gerektirdiği cezayı verebilir. 

Her üretim biçiminin kendine özgü ve uyarlı hukuk sistemi 
vardır. Ve hepsi de ait olduğu üretim biçimini savunma araçla-
rıdır. Düzenin egemenleri, normal koşullarda hukuku zedeleyici 
davranışlardan kaçınarak, onu dokunulmaz bir kutsal tabu gibi 
göstermeye çalışırlar. Zira o, sömürü temeline dayalı sınıflı 
toplumlarda, her türlü sömürü ve adaletsizliğin karşısına 
dikilenlerin cezalandırılmalarını toplumun gözünde meşrulaş-
tırmakla kalmaz, aynı zamanda, var olan soygun ve adaletsiz-
liği, adalet olarak göstermeye çalışan bir maniveladır. Onun 
maskesinin düşüp deşifre olması, hiç de işine gelmez egemen-
lerin. Ancak, bu söylediklerimden hukukun her zaman gerici bir 
kurum olduğunu söylemek istemiyorum; tam tersine, üretim 
ilişkilerinin üretici güçlerin gelişmesine yardımcı olduğu dönem-
lerde, bütün üst yapılar gibi hukuk da ilerici bir maniveladır. Ne 
var ki, gelişmelerinin belli bir aşamasında üretici güçler o 
zamana kadar içinde geliştikleri mevcut üretim ilişkileri veya 
onun hukuki ifadesi olan mülkiyet ilişkilerine ters düşüp çatış 
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maya başlayınca, yani üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri 
olan bu ilişkiler, onların gelişmesinin engelleri haline geldikle-
rinde, bütün üstyapı kurumları gibi yargı da yeniye karşı eskinin 
temsilcisi olmakla kalmaz, normal koşullardaki kural ve sistemi 
de rafa kaldırarak, tüm "tarafsızlık", "adalet dağıtıcılığı" maske-
sinden de sıyrılıp, yalın bir baskı gücü olarak ortaya çıkar. Artık 
olağanüstü bir dönem başlamıştır ve bu dönemin egemenleri, 
olağanüstü mahkemeleri de kurarlar. Bu dönemde yalnız yargı 
bağımsızlığından değil, yargıç bağımsızlığından da söz etme-
nin olanağı yoktur. 

Olağanüstü dönemlerde kurulan olağanüstü mahkemelerde 
ne yargıçların hiçbir güvencesi vardır ne de yargılamalar 
normal hukuk kurallarına göre yapılır. Yargı ve yargıçlar, 
dönemin egemenlerinin emir kumanda zincirinin bir halkasıdır-
lar.  

Olağanüstü mahkemelerin sadece yargıçlarının titizlikle se-
çilmesiyle kalınmaz, aynı zamanda, istenmeyen mahkemeler 
bir günde saksı bitkisi gibi sökülüp atılırlar. Bunun en bariz 
örneği, 12 Mart döneminde Remzi Şirin'in başkanı olduğu 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'dir. 
Bu mahkeme, İrfan Solmazer cuntasının sanıklarını toptan 
tahliye etti diye, bir gecede feshedilip, herkes kıtasına gönde-
rildi.  

Olağanüstü dönemin olağanüstü mahkeme yargıçları, bu 
dönemin tüm fenomenlerini özümseyip kabullenmiş, hatta 
bunların içinde ermiş olmak zorundadırlar. Zorundadırlar, 
çünkü olağanüstü dönemler son tahlilde yeni ile eskinin savu-
nucularının karşı karşıya gelmesidir. Eğer eski, yani mevcut 
statükonun temsilcileri, normal kurallarla yeniyi nötralize 
edebilseler veya marjinal düzeyde tutabilselerdi, olağanüstü 
önlemlere gerek olmazdı; sorunların bu düzeyi aştığı, egemen-
lerle yönetilenler arasındaki konsensüs köprüleri büyük oranda  
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yıkılmaya başladığı ve normal kurallarla bu konsensüsü 
yeniden kurma olanağı kalmadığı için, olağanüstü yöntemlere 
başvurma ihtiyacı duyulmuştur. Artık bu dönemin tek kuralı 
vardır: Düşmanı, yani yeniyi savunanları yenmek için ne 
gerekiyorsa, kural odur. Doğal olarak bu dönemlerde yerleşik 
kural ve teamüller altüst edilir, her şey bütün garnitürlerinden 
soyunur ve bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaya başlar. Namus, 
ahlak adına fuhuş, kumar, hırsızlık ve rüşvet kol gezmeye 
başlar. İnsanlık adına akla hayale gelmeyen işkence, zulüm ve 
cinayetler, kısacası insanlık dışı ne varsa hepsi "meşrulaştırı-
lır".  

Milliyetçilik adına koyu bir şovenizmle karışık, emperyalist-
lerle açık işbirliğine girilerek canavarca kendi halkına saldırılır. 
Demokrasi adına demokrasi, parlamentarizm adına parlamen-
to, anayasa adına anayasa ve hukuk adına hukuk, eskimiş 
paspas bezi gibi çiğnenip atılır. Kısacası baskı, zulüm, sömürü, 
soygun, rüşvet-irtikâp, cinayet, gasp, ırza geçme, fuhuş günlük 
yaşantının olağan bir parçası haline gelir.  

Savunma adına sanıklara hiçbir materyal verilmekle kalın-
maz, aynı zamanda mahkemeye gidiş gelişler tam bir işkence 
günü haline getirilerek, sanıklar tam bir stres içinde yaşatılırlar. 
Savunmalara doğru dürüst müvekkilleriyle görüşme olanağı 
verilmemekle kalınmaz, aynı zamanda savunmanlar sürekli 
gözetim ve baskı altında tutulur.  

Burjuva hukukunun genel geçer kuralı olan, "Sanığın suçlu-
luğunun ispat edilmesi zorunluluğu" yerine, adeta sanığın 
suçsuzluğunu ispat etmesi kuralı ikame edilir.  

Yasaların geriye doğru işleyemeyeceği kuralı tam tersine 
çevrilmekle kalmaz, yasalarda dönemin diktatörleri tarafından 
tam bir keyfilik içinde konur ve istendiği zaman istendiği 
biçimde değiştirilir. Örneğin; dönemin diktatörleri kalkıp 141-
142 ve 168 vb. Türk Ceza Kanunu maddelerinin cezasını üçer, 
beşer yıl daha yükselttim der ve bu yasa olur; bununla hızını 
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alamazsa, bunlara üçte bir zam koyar ve o da yasa olur. Ve bu 
"yasalar", "yasalar" çıkmadan önce işlenen suçları da kapsa-
yacaktır der, o da yasa olur.  

Olağanüstü dönemin oluşturduğu tüm kurumları o dönemin 
tüm fenomenleriyle kaynaşmışlardır. Dolayısıyla onlar dönemin 
tüm uygulamalarına yabancılık çekmez, tersine düşmanı 
ezmenin yöntemlerini yeniden üretirler. Aksi halde insanların 
hiç de onurlu olmayan dönemin emellerine alet edilmesi 
olanağı olamaz.  

Bu kaynaşmanın nedenlerini basit çıkar ve menfaatlere ve-
ya insanların kendilerini tatmin ihtiyaçlarıyla açıklamanın hiçbir 
bilimsel ve tutarlı yanı yoktur. Bu bütünleşmenin çimentosu 
ideolojik yanılsamadır.  

Olağanüstü dönemler gökten zembille iner gibi bir günde 
oluşmaz veya birilerinin aklına esti diye yaratılamaz. Bu, 
ekonomik temelde başlayan bunalımın siyasi ve ideolojik alana 
sıçramasıyla, adım adım gelişip olgunlaşarak kurulur. 

Ekonomik bunalımın siyasi ve ideolojik alanı sarması, ege-
men resmi ideolojinin ağır ağır çözülmesinin yanında, ideolojik 
alt kümelerin ve karşıt ideolojinin hem resmi egemen ideolojiyle 
hem de birbirleriyle amansız mücadelesini başlatır. İnsanlar bu 
mücadele içinde çarpışan ideolojilerin doğrultusunda saflaş-
maya başlarlar. Keza bu süreçte devlet organlarının iç işleyişini 
sağlayan özel ideoloji de çözülmeye başlar ve bunlar da 
çarpışan siyasi ideolojiler doğrultusunda hareket etmeye doğru 
yönelirler. 

Bu süreçte kesinlikle egemen sınıf ve uzantıları kaynaklı 
çeşitli amaç ve biçimlerde fiziki saldırılar ve provokasyonlar 
başlatılır. Bu başlayış, saldırı savunma sarmalında sürer gider; 
ancak kimin saldırdığı, kimin savunduğu öyle birbirine karıştırı-
lır ki, bilimsel bir yöntemle, olayların kökeni analiz edilmedikçe, 
neyin nasıl ve niçin yapıldığını anlamak mümkünsüz hale gelir. 
Ortalığı kan, barut, ateş kokusu ve intikam naraları sarar ve 
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olaylar abartılarak öyle dramatize edilir ki, adeta insanlar 
kendilerini gerçek bir savaşın içinde sanarak can derdine 
düşürülür. 

Yaratılan bu karambol içinde egemen sınıf, fiziki şiddet sal-
dırılarını ve provokasyonların şiddetini sürekli arttırırken, 
çözülen egemen resmi ideolojiyi eğip bükerek kan tazelemeye 
çalışır. İşin en önemli yanı da, esas düşmanı olan proletarya 
ideolojisine savaş açmakla kalmayıp, egemen resmi ideolojinin 
savaş, kan ve intikam motifleriyle doldurulmasıdır. Öyle ki, 
kendilerinden başka herkes düşman, dört taraf düşmanla 
sarılmıştır ve "Son Türk Devleti iç ve dış düşmanların işbirliğiy-
le yok edilecektir." Adeta insanlar düşman fobisiyle doldurulup, 
düşman histerisine itilirler. Artık insanların ne olup ne olmadığı 
veya ne yapıp yapmadığı değil, karşı ideolojiden olup olmadı-
ğıdır, sorun. 

Bu dönemler egemen resmi ideolojiyi benimseyen tüm in-
sanların olağanüstü dönemin bütün küstahlık ve hunharlıklarını 
kanıksayıp benimsemelerinin sağlandığı dönemdir. İşte olağa-
nüstü dönem bu süreç ve hazırlığın üstüne oturarak, bütün 
kurumlarını da bu ideolojik çarpılmaya uğramış insanlardan 
kurar. (Burada bazı istisnaların her dönemde olduğunu ve 
olabileceğini inkâr etmiyorum.) 

Şimdi soruyorum sizlere, aksinin iddiası dahi mümkün ol-
mayan bu gerçekler karşısında, olağanüstü mahkemelerden 
benim tarafsızlık, adalet vs. gibi bir davranış beklemem müm-
kün müdür? Hayır, asla mümkün değildir. Zira genel olarak 
yargı ve özel olarak da olağanüstü mahkemeler, mevcut 
sistemin egemen sınıflarının temsilci ve koruyucu kurumudur. 
Bense yeninin, yani proletaryanın temsilcisiyim. Aramızdaki tek 
fark, ideolojilerimiz gereği bizim bunu açık açık söyleyip 
savunmamıza rağmen, onların bu gerçeği kamufle etmeye 
çalışmasıdır. 
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Ben bunları hiç kimseyi suçlayıp aşağılamak için söylemiyo-
rum. Hayır, asla böyle bir amacım yoktur. Zira ben, bizlere 
aylarca akla hayale gelmeyecek işkenceleri yapan polislerin 
de, cezaevi yöneticilerinin de ve bize çamur gibi ceza yağdıran 
yargıçların da, ideolojik çarpılma ve yanılsama sonucu, vatan 
ve millet aşkına yaptıklarını çok iyi biliyorum. 

Evet, ben bu düzenin egemenleri ve onların tüm temsilcile-
rine karşı suçluyum. Ve bu suçluluğumu hiçbir tevile başvur-
madan kabulleniyorum. 

SUÇ VE YASA 

Suçlar ve yasalar dönemlere göre değişen olaylardır. Ancak 
bu değişiklikler sübjektif niyetlere ve keyfi önermelere göre 
değil, toplumsal maddi üretici güçlerin gelişip değişmelerine 
göre oluşurlar. Zira nasıl ki insanların bilinç ve inançlarını 
toplumsal maddi üretici güçler belirliyorsa, aynı şekilde bir 
toplumsal formasyonda yasa ve suçları da onlar belirler. Bir 
toplumsal formasyondaki hukuk sistemi, asla başka bir toplum-
sal formasyonda ikame edilemez. Keza bir toplumun çoğunlu-
ğunun bilinç ve vicdanlarını sızlatan yasa ve cezalandırmalar, 
uzun süre ayakta kalamazlar. Her ne kadar vicdanların sesi zor 
ve şiddetle bir süre içe tepilebiliyorsa da, uzun olmayan bir 
sürede bu sesin volkan gibi patlayıp, önüne gelen cürufları 
süpürüp layık olduğu hurda mezarlığına dolduracağı açık bir 
gerçektir. 

Örneğin; artı emeğe el koyma biçiminin ekonomi dışı zora 
dayandığı prekapitalist üretim biçimlerinde, artı değere el 
koyma biçiminin ekonomi içi zora dayandığı kapitalist üretim 
biçimine özgü yasa ve suçların geçerliliği düşünülebilir mi veya 
bunun tersi olabilir mi? Sömürü temeline dayanan sınıflı 
toplumlardaki yasa ve suçlar, (her ne kadar burjuva hukukunun 
dar çerçevesi bütünüyle aşılmış olmasa da) insanın insan 
tarafından sömürüsünü ortadan kaldırmış sosyalist topluma  
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ikame edilebilir mi? Veya tersi... Elbette ki hayır. Ama neden? 

Birincisi, toplumsal üretici güçlerin gelişme seviyesi ve ona 
uygun düşen üretim ilişkileridir. Bu, maddi zemindir ve buna 
rağmen hukuki sistem oluşturulamaz. Zira bir üretim biçiminin 
kendini yeniden üretmesinin olmazsa olmaz koşulu, daha 
doğrusu varlık nedeni olan üretim, dağıtım, bölüşüm ve tüketim 
silsilesi organik bir bütünü oluştururlar. Doğa yasalarına bağlı 
olan üretim ve tüketim, toplumsal yasalara bağlı ve dolayısıyla 
özerk gibi görünen dağıtım ve bölüşüm olmadan var olamazlar. 
O halde hukuki ifadeler olarak ortaya çıkan argümanlar, keyfi 
belirlemeler değil, ekonomi politiğin kendi evrensel yasalarına 
bağlı ve bağımlıdırlar. Dolayısıyla suç ve cezalar da bunlara 
uygun olarak oluşur. 

Sözgelimi bugün köleci toplumdaki yasalara göre suç olan-
lar değil, o yasalara göre hareket etmeye kalkanlar suçlu olur. 
Zira o toplumda köle, efendisinin malıydı ve onu istediği gibi 
kullanabiliyordu. Keza kölenin kaçışı, onun ölümle cezalandı-
rılmasına yetiyordu. Günümüzde bu yasayı geçerli kılmanın 
olanağı olabilir mi? Elbette ki hayır. Olamaz, çünkü köleci 
toplumun kendini yeniden üretebilmesinin koşulu, artı ürüne el 
koyma biçimi ekonomi dışı zora ve köleyi mülk edinmeye 
dayanıyordu. Kendisini yeniden üretmesinin temeli artı değere 
el koyma biçimi, ekonomi içi zora dayanan kapitalist üretim 
biçiminin egemenlerine zorunlu olarak değil, "özgür" satılan 
işgücü lazım. 

Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan toplumlarda, 
üretim araçlarının kolektif mülkiyete dayandığı toplumlarda 
aynı hukuki sistem işleyebilir mi? Açıktır ki birincide suç söyle-
mi olan yasaların kendisi, ikincide de suç olacaktır.  

İkincisi, toplumun bilinç ve kabulüdür. Bir toplumun kabulle-
nip hazmedemediği ve vicdanını sızlatan yasalar, uzun süre 
yaşayamaz. Bütün yasalar üretim biçimine uygun, üretici 
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güçlerin gelişimine ve toplumun hazmedip kabullenmesi 
koşuluyla uzun ömürlü olabilir.  

Buradan geriye doğru baktığımızda bize çok barbar ve akıl-
dışı görünen köleci toplum ve ona uygun hukuki sistemi bir 
kalemde silip lanetleyip atmak ve o dönemin egemenlerini 
insan değil, vahşi yaratık olarak mahkûm edebilir miyiz? Keza 
ondan sonra gelen feodal ve kapitalist toplum ve onun ege-
menlerini aynı şekilde toptan lanetleyip mahkûm edebilir miyiz? 
Elbette ki hayır. Edemeyiz, çünkü ne bu toplum biçimlerinin 
yaratılması ne de egemenlerin uygulamaları, insanoğlunun 
niyetlerine ve keyiflerine bağlıdır. Tam tersine, insanoğlunun 
zorunlu konaklaması gereken tarihsel duraklardı bunlar. Her 
duraktaki uygulama da, objektiviteye zorunlu uyum sağlamak-
tan başka bir şey değildir. Zira yeni üretim ilişkilerinin maddi 
varlık koşulları, eskinin içinde çiçek açmadan, asla gelip onun 
yerini alamaz. Onun içindir ki insanlık, önüne ancak çözebile-
ceği sorunları koyar. Başka bir deyişle, sorunlar kendilerini 
insanların önüne koyarlar.  

Milyonlarca insanın kanı ve canı pahasına oluşup yaşayan 
bu toplum biçimleri, insanoğlunun büyük acılar çekmesine 
rağmen, üretici güçleri geliştirip, insan toplumunun bugünkü 
seviyesine ulaşmasının biricik manivelaları olmuşlardır. Onun 
içindir ki insanlık bu acıları messedip kabullendi. Ancak ne 
zaman ki üretici güçleri geliştiren bu ilişkiler, üretici güçlerin 
gelişmesinin önüne engel olmaya başlar, işte o zaman kabul-
lenmeler, başkaldırıya dönüştü. İşte bu dönüm noktasında her 
şey doğallığından çıkar ve gerçek barbarlığa dönüşür. Zira bu 
dönem eskinin içinde yeninin filizlerinin geliştiği ve yeniyi 
geliştirmek isteyenlerle, onu yok edip eskiyi muhafaza etmek 
isteyenler karşı karşıya gelirler. Artık burada ne yasa ne töre 
kuralları kalır; geçerli olan tek kural güçtür. Peki, ama insanoğ-
lunun neredeyse unuttuğu ve hatırlamak bile istemediği barbar-
lıklar, nasıl olur da insanoğluna yeniden kabullendirilebilir?  
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Örneğin; hiçbir doğal ve zorunluluk yasasına bağlı olmayan 
ve hiç de eski barbarlıkları aratmayan faşizm ve gerici askeri 
diktatörlükler, nasıl oluyor da modern kapitalizmde insanlara 
kabul ettirilebiliyor? İnsanoğlu için bu büyük bir paradoks değil 
midir? Evet, gerçekten bu büyük bir paradokstur. Onun için bu 
paradoks, kısa vadeli ve insanların dengesi bozularak aşılabili-
yor. Bu, insanları şiddet ideolojisiyle yoğurarak bilinçlerini 
çarpıtıp, dengelerini bozarak sağlanıyor. 

Buhranın başlamasıyla dışa vuran memnuniyetsizlikleri bas-
tırmak için egemenlerin kullandığı yöntemler, yalnız fiziki baskı 
ve saldırılarla sınırlı değildir; aynı zamanda, çeşitli provokas-
yon, yalan ve demagoji ile insanların bilincini çarpıtıp, şiddeti 
kanıksatıp, benimsettirir. Yaratılan bu ortamda şiddetin dozu 
sürekli tırmandırılarak, (Kahramanmaraş, 1 Mayıs katliamları 
vs.) adeta insanların bir kısmı canından bezdirilerek ne paha-
sına olursa olsun bir kurtarıcı gelsin arayışına sokulurken, 
diğer bir kısmı, kudurmuşçasına içmeye insa kanı aramaya 
başlar. İntikam histerisine tutulmuş, daha doğrusu buraya 
itilmiş insanlar için, başkalarının da insan olabileceğini düşün-
me olanağı kalmamıştır. Onlar için karşı ideolojiden olan 
herkes vatanı satan, hiç kimseye hayat hakkı tanımayan 
canavarlardır ve onlara her şey, ama her şeyi yapmak mubah 
değil, aynı zamanda insanı ve vatani görevdir! İşte Sivas, 
Çorum, Malatya, Kahramanmaraş ve 1 Mayıs 1977 katliamları, 
bu psikolojiye girmiş insanlara, yukarıda anlattığım mantık 
içinde egemen sınıflar tarafından yaptırılmıştır. İşte bize poliste 
ve cezaevlerinde akla hayale gelmeyen ve insanı insanlığından 
tiksindiren işkenceleri yapabilen insanlar, bu psikolojiye girme-
lerinden dolayı, bunları vatan ve görev aşkıyla yapabiliyorlar. 

İşte, Sıkıyönetim Mahkemelerinin bütün bunları bilmelerine 
rağmen, yapılanları yok sayarak bizlere gönül huzuruyla 
yağmur gibi ceza yağdırmalarının nedeni budur. İşte bir kısım  
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mahkemelerin kapıldıkları cezbenin şiddetiyle verdikleri cezala-
rın gerekçelerinde; "Biz vatanı ve milleti bölüp parçalamak 
isteyen anarşistlere karşı cansiperane savaşan güvenlik 
güçlerinin aldığı ifadelere değil de, vatanı bölüp parçalamak 
isteyenlerin sözlerine mi inanacağız" diyebilmektedirler. 

Görüldüğü gibi sömürü temeline dayanan sınıflı toplumlarda 
mahkemeler, adalet dağıtıcı mekanizmalar değil, adaletsizlik 
zincirinin acısını kanıksatıp acıtmaz hale getirmeye çalışan, 
statükonun koruyucu organik bir parçasıdır. Olağanüstü 
koşulların olağanüstü mahkemeleri ise, normal koşulların 
mahkemelerinden de öte, olağanüstü koşulların bütün hoyrat-
lıkları tarafından soğurulup içinde eritilmiş, onun bütün koşulla-
rıyla kaynaşıp bütünleşmiş, organik bir parçasıdır. Nasıl olur da 
bu koşulların bütünüyle karşısında olan ve onu yok etmeye 
çalışan Ben; bu ve benzeri mahkemelerden fantastik tarafsızlık 
ve adalet bekleyebilirim? Hayır, mahkemenizden ben ne 
tarafsızlık ne de adalet bekliyorum. Ben, bu düzen ve onun bir 
kurumu olan mahkemenize göre bir suçluyum ve cezam çoktan 
verilmiştir. Ne bu suçluluğumu inkâr ediyorum ne de gördüğüm 
ve göreceğim vahşetlerden acı duyuyorum. En büyük acıyı, 
kölelik zincirlerinin acısını duymaz hale gelseydim o zaman 
duyardım. Ne mutlu bana ki, kölelik zincirlerinin acısını duymuş 
ve onun için karşınıza gelmişim. 

Şimdi bana yüzeysel bir bakışla haklı gibi de görülebilen, 
ama olayın üstü biraz kazınınca gerçek hiçbir dayanağı olma-
yan şu soru sorulabilir: "Başlatılan fiziki şiddet hareketlerinin 
kesinlikle egemen sınıf kaynaklı olduğunu" söylerken, sen de 
ideolojik çarpılmaya dayanan önyargı ile hareket etmiyor 
musun? Buna cevabım kesinlikle hayırdır. Hayırdır, çünkü 
objektif nesnesi var olmayan hiçbir özne olamaz. Fiziki şiddet 
sübjektif bir öznedir. Bunun objektif nesnesi, ekonomik temel-
dir. 
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Başka bir deyişle, şiddetin kaynağı ekonomik altyapıdır. 
Eğer bir üretim biçiminin, kendisini yeniden üretmesi artı ürüne 
veya artı değere el koymaya dayanıyorsa, şiddet o üretim 
biçiminin fonksiyonel tabiatıdır. Zira artı ürün veya artı değere 
el koymak, mutlak surette bir zoru gerektirir. Bunun ekonomi 
dışı veya ekonomi içi zora dayanması, konumuzla ilgili fonksi-
yonel bir temel değişiklik yaratmaz. 

Bir üretim biçiminin kendisini yeniden üretmesi, artı ürün 
veya artı değere el koymaya dayanması, başkalarının ürettiği-
nin bir kısmını karşılığını ödemeden gasp etmek demektir. 
Bunun kendisinin gerçek bir zor ve şiddet olmasının yanında, 
bu ilişkinin, üretici güçlerin gelişmesinin önünde engel olmaya 
başladığında, hem bu sistem tıkanmaya hem de bunun içinde 
yeni ve daha üstün üretim biçiminin çiçekleri açmaya, hem de 
ürettiğinin bir kısmına karşılığı ödenmeden el konulan emekçi-
ler, bilinçlenip örgütlenerek çiçek açmaya başlayan yeni ve 
daha üstün üretim biçiminin egemen kılınması için, eskiyi 
yıkmaya çalışırlar. İşte bu momentle, eskinin egemenleri, her 
türlü yalan, iftira e demagojiye dayalı, haçlı seferi başlatırlar. 
Zira onların korumak istedikleri sistemin, normal işleyişle 
kendini yeniden üreten mekanizmaları tahrip olup, çürümüştür. 
Sistemin bir süre daha devamını sağlayacak tek silah; yalan, 
demagoji, iftira ve provokasyonlarla, bir yandan neyin niçin ve 
nasıl yapıldığını, yarattığı toz duman içinde anlaşılmaz hale 
getirmek; öte yandan, yaptığı provokasyon ve katliamlarla hem 
toplumu can derdine düşürüp şiddeti kanıksattırmak hem de 
şiddet hareketleriyle yeninin temsilcilerini yıldırmaya çalışmak-
tır. Peki, ama yeninin temsilcilerinin böyle şeylere ihtiyacı 
olamaz mı? Elbette ki hayır. Hele bu yeni, tüm sömürü sistemi-
ni ortadan kaldıracak olan proletarya sosyalizmi ise... İleride 
yeniden dönme fırsatı bulacağım bu konuya kısa bir açıklama 
getirmenin yararlı olacağı inancındayım. 
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Burjuva üretim ilişkileri toplumsal üretim sürecinin en son 
uzlaşmaz karşıtlıktaki biçimidir. Yani, sistemin kendini yeniden 
üretebilmesi için, başkalarının üretiminin bir kısmının gasp 
edilmesine dayanan toplumsal üretim ilişkilerinin en gelişmiş, 
ama en son biçimidir kapitalizm. Bundan sonra gelecek sosya-
list üretim ilişkileri; kendini yeniden üretmesi için, hiçbir karşılığı 
ödenmeyen artığa el koymaya dayanmaz. Tersine, kapitalizm-
den devraldığı ve bir anda yok edemediği bazı eşitsizlikleri ve 
doğal eşitsizliği ortadan kaldırmaya dayanır. Bu, onun kendini 
yeniden üretebilmesinin varlık koşuludur. Sosyalizmin bayra-
ğında, "Herkesin gücü kadar vermesi, verdiği kadar alması" 
yazar. 

Kafası kaskatı idealist önyargılarla ve vicdanı, egemenliğini 
sürdürme hırsıyla betonlaşmış olmayanlar, hemen şu yalın 
gerçeği; sosyalist üretim biçiminde, zerre kadar şiddetin maddi 
nesnesi olmadığını görürler. Tersine, kapitalizmden devraldık-
ları haksızlık ve eşitsizlik kalıntılarını temizleyerek, sınıfsız ve 
sömürüsüz, tam özgür bir topluma doğru adım adım yürürler. 

Komünistlerin uygulayacağı şiddet, çürüyen sistemi ayakta 
tutmak için her türlü şiddete başvuruyu, başka çare kalmazsa, 
nötralize etmek için uygular. Bu onun tabiatından değil, düş-
manın tabiatından kaynaklanır. Çaresizlik içinde başvurulan bu 
araç, gene de proletaryanın davasına yarar değil, zarar verir bir 
yabancıdır. 

Bütün sömürü ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran bir sınıf ve 
onun doğasına uygun üretim ilişkilerinde şiddet aramak, tam 
bir saflık değilse, büyük bir çarpıtmadır. 

BİZE NASIL VE NEDEN SALDIRILIYOR? 

Bize karşı başlatılan yalan, demagoji ve iftiraya dayalı saldı-
rıların nedenini açıklamak, aynı zamanda tüm gerçeklerin 
objektif ve bilimsel olarak açıklanması olacaktır. Esas olarak  
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bize karşı her türlü yalan ve çarpıtmalarla başlatılıp sürdürü-
len saldırıların nedenini açıklamak ve kavramak hiç de zor 
değildir. Bunu sokaktaki sıradan vatandaş da pek zorlanmadan 
anlayabilir. Ancak bunun önünü bütün olanaklar seferber 
edilerek tek yanlı yapılan yalan ve çarpıtmalara dayanan 
propaganda bir hayli karartıyor. Bunun için ben ve benim 
gibilerin görevi, bu yalan ve çarpıtmalara dayalı tek yanlı 
propagandayı göğüsleyerek gerçekleri açığa çıkarmaktır. 

Eğer bunu yapmayacak olsaydım, ne bu düzenin polisine 
ne de yargısına tek kelime ifade vermezdim. Poliste ifade 
vermem ve burada yargılanmayı kabullenmemin tek nedeni, 
bize karşı açılan ‘haçlı seferi’ni deşifre ederek, bizi yargılamaya 
kalkanları, gerçek anlamda yargılamak içindir. Burada akla 
hemen şu soru gelebilir: "Burada yargılanan oluşumun neden 
gerçek anlamda bir örgüt olduğunu savunmuyorsun, bu hukuki 
müeyyideden kurtulmak için değil midir?" Hayır, kesinlikle öyle 
değildir. Nedir o halde? Bunun temel nedeni, Türkiye proletar-
yası ve emekçi halklarımıza kendimizi olduğumuzdan başka 
türlü göstermenin komünistler için olanaksız oluşudur. Bundan 
üreyen tali bir neden de, bu mahkemelerin hiçbir delili dikkate 
almadan, nasıl ideolojik düzeyde cezalar yağdırdığını göster-
mektir. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu davanın hukuki hiçbir yanı 
yoktur; tersine, bu dava karşıt iki ideolojinin çarpıştığı yalın bir 
siyasi davadır. Dolayısıyla ben de savunmamı ideolojik ve 
siyasi temelde yapacağım. 

Yargılama adı altında, buralarda yapılan adet yerini bulsun 
kabilinden bizim cezalandırılmamızı hukuki örtü ile süslemektir. 
Kaldı ki, bu mahkeme, bırakalım bize savunma olanakları 
tanımasını, bizi cezalandırabilmek, daha doğrusu peşinen 
kesilmiş cezamıza kılıf bulmak için hem hukuku hem de 
kendisini zorlamaktadır. Örneğin, bize savunmamız için hayati  
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önemi olan belgelerimizin verilmemesi yetmiyormuş gibi, 
duruşma yargıcı ikide bir bizi TKKKÖ'ye bağlayarak 168. 
maddeden cezalandırabilmek için kendini zorlamaktadır. 
Örneğin; duruşma yargıcının, "bütün Kurtuluş davalarında 
bulunan" diye ve Atila Karagöz'ün Erzincan dosyasıyla birleş- 
tirilmesi kararında, "Aynı örgütten yargılandığını" zapta geçirt-
mesi, bunun bariz örnekleridir.  

Bize karşı yöneltilen çok yönlü saldırıların tek amacı, bizi 
fikri ve fiziki olarak çürütüp, çürümüş kapitalizmi bir süre daha 
ayakta tutma çabasıdır. Ama nafile, er geç yüreklerini hoplatan 
ve kendilerini her gün stres içinde yaşatan o acı sonla karşıla-
şacaklardır. Bu, birilerinin niyet ve istemi ile değil, tarihin 
diyalektiği gereğidir. 

Bize karşı yapılan saldırılar ideolojik ve fiziki olarak sürdü-
rülmektedir. Savunmamda ben, esas olarak ideolojik saldırıları 
deşifre etmeye çalışacağım; fiziki saldırılara ise şöyle bir 
dokunup geçeceğim. Zira fiziki saldırı, sömürü temeline daya-
nan sınıflı toplumların tabiatı gereğidir. Hele bu toplum bir 
çürümeye başlasın, bu toplumların egemenleri kudurmuşçası-
na yeni filizlenen toplumun temsilcilerine saldırmaya başlarlar. 
Bu, eşyanın tabiatıdır. Bunun için ve yeterince deşifre olduğu-
nu da dikkate alarak, bu konu üstünde uzunca durmayacağım. 
Ancak şu kadarını belirteyim ki, devrimci siyasilerin karakol 
denen işkencehanelerde başlayan serencamı, cezaevleri 
denen işkencehanelerde devam ettirilerek, adeta bir kuşak 
insanımız yok edilmeye çalışılmaktadır. İdeolojik çarpılma ile 
adeta kin ve intikam histerisine tutulmuş zavallı piyon görevli-
ler, devrimci siyasilerin üstüne adeta kişneyip amuda kalkarak 
atılıyorlar. Ancak onlara hiç de kızmamak, sadece acımak 
lazım. Benim için bu momentte işkence konusuna bu kadar yer 
ayırmak yeterli. Şimdi üzerinde ne kadar dursam, gene de 
yeterli olamayacağını bildiğim esas konuya geçebilirim. 
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Bize karşı başlatılan ideolojik saldırıların bir yönü, Mark-
sizm’i ve kapitalizmi idealist bir metotla yorumlayarak çarpıtıp, 
proletarya ve emekçi halkların önünü karartmaktır: ikinci yönü 
ise, hayali düşmanlar yaratıp, adeta bütün toplumu düşman 
fobisine itip, onun üstüne yalan, demagoji kaynaklı tek yanlı 
propaganda ile provokasyonlar tertipleyip bize yamamaya 
çalışarak, bizi topluma canavar gibi göstermeye çalışmaktır.  

Burjuvazi kapitalizmi, insanoğlunun bulup bulacağı en mü-
kemmel toplum biçimi olduğunu, onun hiçbir iç çelişmesinin ve 
dolayısıyla tıkanıklığının olamayacağını, onu kötüleyen ve 
tıkanmaya zorlayan bazı "muzuratlar" olduğunu, yoksa onun 
adeta sibernetik bir yapıya sahip olduğunu ve dolayısıyla onun 
ebed-müddet yaşayacağını ileri sürer. Hatta hatta, onun 
yıkılmasının insanoğlu için Nuh tufanından daha büyük bir 
felaket olduğunu işlemeye çalışır. Hâlbuki her tarihi olay gibi 
kapitalizmin de bir doğup gelişme ve bir de çürüyüp yok olma 
dönemi vardır. Bu, ne bazı "muzuratların" niyet ve çabalarıyla 
olacaktır ne de bazı "kahramanların" niyet ve çabalarıyla 
önlenebilir. Bu, tamamen kendi iç çelişkileriyle olacaktır. İradi 
müdahalelerin buradaki rolü, doğma zamanı gelen çocuğun 
doğumuna ebenin yardımından fazla bir şey olamaz. Elbette 
bu müdahale küçümsenecek bir olay değildir. Zira bu müdaha-
le, zamanı gelen çocuğun doğumunda önemli bir unsurdur. 
Eğer bu müdahale olmasa, eski toplum çürümeye devam 
ettikçe, sadece insanlara çok daha fazla acı çektirmekle 
kalmaz, doğacak yeni toplumun da bozulmasına etki eder. 
Ancak sorun, bu doğumun esas olarak volantirist değil, deter-
minist oluşudur. Volantarizmin rolü, doğumu fazla çürüyüp 
daha çok acı çekmeden sağlamak ve yeninin de sıhhatli 
olmasının yöntemlerini bulmaktır. 

Öte yandan burjuvazi Marksizm’in, Marks'ın icat ettiği bir 
ütopya olduğunu ileri sürer ve Marksizm’in bir siyaset bilimi  
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değil, insanlığı sınıflara bölerek birbirine düşüren bir fesat 
odağı olduğunu işlemeye çalışır. Bundan daha sakat anlayış 
ve bundan daha saçma yalan olabilir mi? Omuzlarının üstünde 
bütün çağların en mükemmel beynine sahip olan kafalardan 
birini taşımasına rağmen Marks'ın, ne böyle bir mucitliği vardır 
ne de sınıfların varlığı ve bu sınıfların arasındaki mücadele 
olduğunun keşfi Marks'a aittir. Bu kâşiflik Marks'tan çok öncele-
ri burjuva tarihçileri ve burjuva ekonomistleri tarafından açık-
lanmıştır. Marks'ın yaptığı, gelişim yönü belli olan bir türün 
doğa bilgini gibi toplumsal tarihi ve gelişim evrimini inceleyerek, 
"1- Sınıfların varlığının ancak üretimin gelişmesindeki özel, 
tarihsel evrelere bağlı olduğu, 2- Sınıf mücadelesinin zorunlu 
olarak proletaryanın diktatörlüğüne yol açacağı, 3- Bu diktatör-
lüğün kendisinin sadece bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve 
sınıfsız topluma geçişi oluşturacağını" tanıtlamasıdır. Hemen 
görüleceği gibi, Marks ne mucittir ne de gelecek için kehanet 
iddiasında bulunur. O sadece, yönü belli bir toplumsal geliş-
menin evrimini açığa çıkarır. 

İkinci nokta; yalan, iftira, demagoji ve provokasyon temeline 
dayalı bize karşı başlatılmış olan ideolojik ve fiziki saldırılardır. 
Bunlar, "anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık, katillik, canilik, vatan 
hainliği, dış güçlerin maşalığı" vs. vs. gibi salvolardır. 

Bunların tek başına bize karşı duyulan kin ve nefretin ku-
durmuşluğunun ürettiği salyaları üstümüze kusarak deşarj 
olmaktan gayrı hiçbir kıymet-i harbiyesi olamaz. Ne var ki, 
sorun bu yalan ve yavan propaganda ile sınırlı kalmıyor; tam 
tersine bu, şoven milliyetçi ve dini ideoloji ile insanlar düşman 
fobisine itilerek ve kesinlikle egemen sınıfların yaptığı ve 
yarattığı terör ve provokasyonlarla can derdine düşürüldüğü bir 
zemin üstüne oturtulmaktadır. Öyle ki, "sağımız düşman, 
solumuz düşman, önümüz düşman, arkamız düşman, altımız 
düşman, üstümüz düşman, dağlar düşman, taşlar düşman, her 
şey, herkes düşman, düşman da düşman" temalarıyla insanlar 
tam bir stres içinde yaşamaya ve nevrotik hastalığa itiliyor.  
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Bunlarla birlikte devletin resmi ve gayrı resmi daha doğrusu 
devletin legal ve illegal örgütleriyle (MİT, polis, kontrgerilla) 
işbirliği içinde faşist komandoların yarattığı terör ve provokas-
yon içinde ortalık tozdan dumandan görülmez hale getiriliyor. 
İleride, bu konuyu bazı belgelerle birlikte açıklayacağım için, 
şimdilik burada kesiyorum. 

Egemen sınıflar tarafından bilinçli ve isteyerek yaratılan bu 
anarşi ve terörün toz dumanı içinde, bir yandan insanlar 
canından bezdirilerek bir kurtarıcı diktatör aramaya itilirken, bir 
yandan bu olağanüstü denen dönemin bütün hoyratlık ve 
canavarlıkları kanıksattırılmaya çalışılır; diğer yandan da, 
olayların gerçek nedeni gizlenerek, bu olayları "dış güçlerin 
maşası komünist iç düşmanlar" yaratıyor teması işlenmeye 
çalışılmıştır. Türkiye’de bunlar egemen sınıflar tarafından bi-   
linçli olarak adım adım hayata geçirilmiştir. Komünistlerin 
görevi, sadece bu olayların yaratıcılarını açığa çıkarmak değil, 
aynı zamanda, bunun nedenlerini de açığa çıkarıp proletarya 
ve tüm emekçi halklara kavratmaktır. Zira bu olayları egemen 
sınıflar keyfi olarak yarattırmıyorlar. Dünyada böyle bir egemen 
sınıf hem görülmemiştir hem de maddi zemini olmadan böyle 
bir ortamı iradi olarak hiç kimse becerememiştir. Bunlar tıkanan 
ekonomik zemin üstünde yükselirler ve Türkiye'de de böyle 
olmuştur. Bunu ekonomik zeminden koparıp sübjektif niyetlere 
bağlamak hem de bunu komünistlere mal etmeye çalışmak, 
egemen sınıfların gerçekleri gizleme telaşından başka bir şey 
değildir. 

Öncelikle şunu belirteyim ki, proletarya ve onların temsilcisi 
olan komünistler, burjuvazinin diğer devlet biçimleri karşısında 
burjuva demokrasisini tercih ederler. Bu gerçeği gerek Çarlık 
Rusyası'nda Bolşeviklerin verdiği mücadele, gerekse 1930-
1945'ler arası bütün dünyada komünistlerin verdiği mücadele 
açıkça göstermektedir. Bu konuyu da kısaca teorik olarak şöyle 
formüle ederler; 
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"Demokrasi bir devlet biçimidir. Devletin çeşitlerinden biridir. 
Bunun sonucu olarak her devlet gibi bir yandan kişilere karşı 
zorun örgütlenmiş sistemli olarak kullanılmasını temsil eder. 
Diğer yandan yurttaşların eşitliğinin biçimsel olarak kabul 
edilmesini, herkesin, devletin yapısını belirlemede ve onu 
yönetmede eşit hakka sahip olması da demektir. Burada 
demokrasinin gelişmesinin belirli bir mücadele vermekte olan 
sınıfı -proletarya- birbirine kaynaştırır." Görüldüğü gibi komü-
nistler burjuvazinin açık diktatörlüğe geçmesinden yarar 
beklemezler. Tam tersine, bunu önlemeye çaba harcarlar. 
Egemen sınıfların bu doğrultuda yaptıkları propaganda, olayları 
karatma yalanından başka bir şey değildir. 

Öte yandan, proletarya ve komünistler tam tersine bunlar-
dan nefret eder ve bütün ömürlerini gerçekleri açığa çıkartma 
uğraşına verirler. Zira onlar, gerçekleri olduğu gibi kavrayan 
proletaryanın ancak iktidarı alıp sosyalizmi inşa edebileceğini 
bilirler. Bu da ancak, gerçeklerin üstündeki bütün sis perdeleri-
ni parçalayıp atmakla olabilir.   

Egemen sınıfların bize karşı yürüttüğü haçlı seferinin esas 
amacı, bizi ve tüm sosyal muhalefeti baskı ve şiddetle sindir-
mektir. Ancak bunu, doğan sosyal muhalefeti sanki biz iradi 
olarak yaratmışız imajı vererek, gerçekleri karartarak yapmak-
tadır. Hâlbuki bunların gerçek nedeni ekonomik temeldir. Tarihi 
dönemini doldurmuş kapitalist üretim biçimi, yerini bırakacağı 
yeni üretim biçiminin maddi koşulları içinde filiz vermiştir. Ve 
bizler bu filizin gelişip serpilmesi için onun yollarını açmaya ve 
beslemeye çalışıyoruz. 

Maddi zemini olmadan böyle bir sosyal muhalefeti yaratma-
ya ne bizim gücümüz yeter ne de maddi zemin üstünde yükse-
len bu muhalefeti önlemeye egemen sınıfların gücü yeter. 
Sorun, üretici güçlerin gelişmesini engelleyen üretim ilişkilerinin 
değişmesiyle çözülecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu  
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sorun ne alınan palyatif tedbirlerle çözülebilir ve ne de terör ve 
baskı ile... Bunlar ancak insanların daha çok acı ve ıstırap 
çekmesi pahasına, çürüyen kapitalizmin biraz daha ömrünü 
uzatabilir, o kadar. 

"...Gelişmelerinin belli bir aşamasında toplumun maddi üre-
tici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut 
üretim ilişkilerine ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir 
şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin 
gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline 
gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi 
temeldeki değişme; kocaman üst yapıyı büyük ya da az bir 
hızla altüst eder. Bu gibi altüst oluşların incelenmesinde daima, 
iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşları ile - ki bu 
bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir - hukuki, siyasi, 
dini, artistik ya da felsefi biçimleri kısaca, insanların bu çalış-
manın bilincine vardıkları ve sonuna kadar götürdükleri ideolo-
jik şekilleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki bir kimse hakkında, 
kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilmezse, 
böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu dönemin kendi 
kendini değerlendirmesi göz önünde tutularak bir hükme 
varılamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi hayatın 
çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasın-
daki çatışmayla açıklamak gerekir." Halbuki bizim egemen 
sınıflar bu kadar yalın gerçeği gizlemek için memleketi kana 
boyuyor, başvurmadığı yalan ve demagoji bırakmıyor. Ancak 
nafile, dünya düzleminde kapitalizm, içerebildiği tüm üretici 
güçleri geliştirmiş ve yok olma noktasına ulaşmıştır. Bu, ne 
bizim yarattığımız bir şey ne de kimsenin önleyebileceği bir 
şeydir. 

"Yeni daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık 
koşulları, eski toplumun bağrında çiçek açmadan, asla gelip 
yerlerini alamazlar. Onun içindir ki insanlık kendi önüne, ancak 
çözüme bağlayabileceği sorunları koyar. Çünkü yakından  
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bakıldığında, her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak 
onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu 
ya da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar. Geniş çizgileri 
ile Asya Tipi Üretim tarzı, antik çağ, feodal ve modern burjuva 
üretim tarzları toplumsal ekonomik şekillenmenin ileriye doğru 
gelişen çağları olarak nitelendirilebilirler. Burjuva üretim ilişkile-
ri, toplumsal üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıttaki 
biçimidir. Bireysel karşıtlık biçiminde değil, bireylerin toplumsal 
varlık koşullarından doğan bir karşıtlık anlamında; bununla 
birlikte burjuva toplumunun bağrında gelişen üretici güçler aynı 
zamanda bu karşıtlığı çözüme bağlayacak olan maddi koşulları 
yaratırlar. Demek ki, bu toplumsal oluşum ile insan toplumunun 
tarih öncesi sona ermiş olur." 

İnsanların gücü ne olmayan bir şeyi yaratmaya ne de var 
olan bir şeyi yok etmeye yeter. Nasıl ki, Galileo’nun engizisyon 
mahkemesinde, ne "dünya dönmüyor" demesi ne de boynunun 
giyotinle vurulması dünyanın dönüşünü durduramadığı gibi. 

Burjuvazinin kurnazca çarpıtmaya çalıştığı bir konu da dev-
lettir. Burjuvazi devleti birinci olarak, onu insanlık tarihiyle yaşıt 
ve insanlık var oldukça devletin de var olacağını savlarıyla 
çarpıtmaya çalışır. İkinci olarak da, devleti bütün toplumun 
çıkarlarını savunan sınıflar dışı veya sınıflar üstü bir organ 
olarak göstermeye çalışır. Ben burada uzun boylu devlet 
analizi yapacak değilim; buna gerek de olduğu kanaatinde 
değilim. Ancak yukarıda yapılan belirlemenin hiçbir bilimsel ve 
tutarlı yanı olmadığını, bunun tamamen bir çarpıtma olduğunu 
açıklamakla yetineceğim. 

Devlet ne insanlık tarihi ile doğmuş ve onunla yaşıt bir aygıt 
ne insanlık var olduğu sürece yaşayacak bir aygıt ve ne de 
sınıflar üstü veya sınıflar dışı bütün toplumun çıkarlarını 
savunan bir aygıttır. Devlet, egemen sınıfların egemenliğini 
sürdürmek için insanlığın sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkmış 
egemen sınıf veya sınıfların baskı aracıdır. Ancak, olağandışı  



SAVUNMALAR        

       

 
239  

 

bazı koşullarda, kavga halindeki sınıfların, neredeyse birbirleri-
ni dengeledikleri dönemler görülebilir; bu dönemde devlet 
iktidarı, bir aracı görünümü olarak, kısa bir süre için her iki 
sınıftan da bağımsız hale gelebilir. Olağandışı bu istisnayı bir 
yana bırakırsak, devleti sınıflar dışı veya sınıflar üstü görme 
olanağı yoktur. Bu, egemen sınıfların başvurduğu yalan ve 
çarpıtmadır. Bu o kadar açık bir gerçek ki, insanlık tarihi beş 
üretim ve toplum biçimi yaşamışken, dört devlet tipi görmüştür. 
Örneğin; burjuva resmi tarihlerinde bile insanlığın ilkel komünal 
bir toplum biçimi yaşadığını, yazmasına rağmen, bu dönemin 
devletinden bahsetmez ve devleti; köleci toplumla, köleci 
devlet tipinden başlatır. 

Peki, neden ilkel komünal toplumda devlet görülmez? Her-
halde o dönemin insanlarının cahilliğinden ileri gelmiyordu bu. 
Ve nasıl oldu da bu devlet denen "kutsal" varlık olmadan 
asırlarca bu toplumun insanları yaşayabildi? Aynı zamanda bu 
soru, bir başka soruyu da ister istemez beraberinde getiriyor. 
Acaba ilkel komünal toplumdan sonra da, başka bir deyişle, 
toplumların sınıflara bölünmesinden sonra da devlet aygıtı 
örgütlenmese olmaz mıydı? 

Devlet, insanlığın sınıflara bölünmesiyle ortaya çıktı ve sınıf-
lar ortadan kalktığında, devlet de ortadan kaybolacaktır. 

Nasıl ki sınıfsız toplumlarda devletten bahsetmek olanak-
sızsa aynı şekilde sınıflı toplumlarda devletsizlikten bahsetme 
olanağı yoktur. Bunları, insanların sübjektif niyetlerine göre 
değil, maddi üretim biçimine göre açıklamak mümkündür. O 
halde devleti anlamak için, toplumların sınıflara bölünmesini 
açıklamak gerekir. 

İnsanlığın sınıflara bölünmesi, üretimin belli bir gelişmesine 
tekabül eder. Yani üretici güçlerin belli bir gelişme düzeyine 
tekabül eder. Bu düzey, işgücünün kendini yeniden üretimin-
den fazlasını üretecek düzeye ulaşmasıdır. Eğer insanlar kendi 
zorunlu yaşam ihtiyaçlarından fazla bir şey üretemiyorsa, 
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orada sınıflardan bahsetme olanağı yoktur. Sınıflardan bah-
setme olanağı olmayan yerde de, devletten bahsetme olanağı 
olamaz. 

İlkel komünal toplumda insanlar, kendi zorunlu ihtiyaçlarını 
bile zar zor üretebiliyorlardı; dolayısıyla orada kimse kimsenin 
artı emeğine el koyamazdı ve sınıflar da, devlet de olamazdı. 
Ancak üretici güçlerin insanın kendi zorunlu ihtiyacından fazla 
üreteceği seviyede gelişmesiyledir ki, toplumun sınıflara 
bölünmesi, hem de devletin doğuşu hemen başladı. Artık 
bundan sonra sınıflı toplumlar içerebileceği bütün üretici güçleri 
geliştirmeden sınıflar da devlet de ortadan kalkamazdı. Zira 
sınıfların varlığı demek, çıkarları birbiriyle çatışan ve bu uğurda 
birbiriyle mücadele eden insan gruplarının varlığı demektir. 
Dolayısıyla devlet gibi örgütlü baskı aracı olmadan artı emeği-
ne el konan sınıf zapturapt altında tutma olanağı olamazdı. İşte 
sınıfların ve devletin doğuşunun nedeni budur. Bu, insan 
iradesinden tamamen bağımsız, zorunlu insan eyleminin doğal 
sonucudur. Sınıflı toplumlar içerebildiği bütün üretici güçleri 
geliştirmeden sınıflar ve devlet de ortadan kalkmayacaktır. Ne 
zamanki, sınıflı toplumlar içerebildiği bütün üretici güçleri 
geliştirir, o zaman sınıflar ve onlarla birlikte devlet de ortadan 
kalkacaktır. 

Nasıl ki sınıfları ve devleti yaratan insan emeğiyse, onları bir 
daha gelmemecesine yok edecek olan da o olacaktır. 

İnsanoğlu köleci, feodal ve kapitalist toplum olmak üzere üç 
sınıflı toplum yaşamıştır. Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal 
üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıttaki ve en mükemmel, 
en gelişmiş biçimidir. Bunun için ben; sınıflı toplumların yapısı-
nı açıklarken, bunları ayrı ayrı ele alma yerine, özü bakımından 
hepsinin belirleyici öğelerini vermeye muktedir olan, en geliş-
miş biçimi kapitalizmi açıklamakla yetineceğim. Zira "Burjuva 
toplumu, üretimin en gelişmiş ve en çeşitli tarihsel örgütlenme-
sidir.  
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Bu bakımdan, bu toplumun ilişkilerini ifade eden ve onun 
yapısını anlamamıza olanak sağlayan kategoriler, aynı zaman-
da burjuva toplumunun kalıntı ve öğeleriyle kurulmuş olduğu ve 
bu kalıntılardan bir kısmı henüz aşılamadığından, içinde hâlâ 
taşıdığı ve bunların basit işaretlerinin gelişerek tam anlamları-
na kavuştukları vb. kaybolmuş olan bütün eski toplum biçimle-
rinin yapıları ve üretim ilişkileri hakkında bir fikir edinmemize 
olanak sağlar. İnsanın aNATOmisi, maymun aNATOmisinin 
anahtarıdır. Aşağı hayvan cinslerinde, daha yüksek bir biçimin 
müjdeleyicisi olan işaretleri, ancak bu yüksek biçimin kendisini 
tanıdıktan sonra anlamak mümkün olmuştur. Böylece burjuva 
ekonomisi bize, antik çağ ekonomisinin vb. anahtarını vermek-
tedir. Ama bütün tarihsel farkları silen ve bütün toplum biçimle-
rinde burjuva toplumunu görenlerin yaptıkları gibi değil. 

Tarihsel farkların silinmemesini söylerken, bir önemli nokta-
nın ayrıca altını çizmek gerekir ki, kapitalist öncesi sınıflı 
toplumlar kendi özgüllerinde içerdikleri bütün üretici güçleri 
geliştirmiş olmalarına rağmen, genel olarak sınıflı toplumların 
içerebildikleri bütün üretici güçlerin tümünü geliştirememişlerdi. 
Dolayısıyla üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin 
çözümü, sınıfsız topluma geçişle değil, zorunlu olarak yeni bir 
sınıflı topluma geçişle çözülebilirdi ve öyle de oldu. Tam tersine 
kapitalizm, sınıflı toplumların son biçimi olarak, içerebildiği 
üretici güçlerin gelişmesi, aynı zamanda tüm sınıflı toplumun 
içerebileceği üretici güçleri gelişmesi haline gelmiştir. Yani 
kapitalizmin özgülü tüm sınıflı toplumların genelini içerir hale 
gelmiştir. Dolayısıyla kapitalizmin içerebildiği üretici güçlerin 
tümünün gelişmesi ve üretici güçlerle üretim ilişkileri arasında 
başlayan çelişki, yeni bir sınıflı topluma geçişle değil, tam 
tersine, sınıfsız topluma geçişle çözülecektir. Her ne kadar 
bütün toplum biçimlerinin değişmesi üretici güçlerle üretim 
ilişkileri arasında doğan çelişkilerin sonucu ve onun çözümü 
ise de, bu çelişkilerin kendileri birbirinden çok farklıdır. Dolayı-
sıyla da çözümleri farklı olmak zorundadır. Hiçbir irade bu 
çelişkileri kendi hayal ve istemlerine göre çözemez. Hiç kimse-
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nin geçilecek yeni üretim ilişkisini seçme şansı yoktur. Bu, 
tamamen üretici güçlerin gelişmişlik düzeyi tarafından belirle-
nir. Köleci toplumdaki çelişki, köle mülkiyetiyle, toprak mülkiyeti 
arasındaki çelişki idi. Ve köle mülkiyeti, toprak mülkiyetine 
dönüşerek çözüldü. Feodal toplumdaki çelişki, toprağa bağımlı 
serflik ve kapalı toprak egemenliği ile, işgücü de dâhil her şeyin 
meta haline getirilmesi ve sermaye egemenliği arasındaki 
çelişki idi. Bu da, işgücü dâhil her şeyin meta haline gelip 
"özgürce" alınıp satılması ve sermayenin egemenliğiyle çözül-
dü. Kapitalist toplumdaki çelişki ise, üretimin toplumsal karakte-
ri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkidir ve bu 
da üretim araçlarının toplumsal mülkiyete geçmesi ve serma-
yenin egemenliğinin yıkılmasıyla çözülecektir. Bu, artı değer ve 
meta üretimini ortadan kaldırarak, işgücünü de meta olmaktan 
kurtaracaktır. 

İster artı ürüne el koyma biçimi ekonomi dışı zora dayansın, 
ister kapitalizmde olduğu gibi artı değere el koyma biçimi 
ekonomi içi zora dayansın, tüm sınıflı toplumlarda insanlığın 
büyük bir kısmı, daha doğrusu nüfusun onda dokuzu, bir 
makina gibi işe koşulmaktan başka bir şeyle uğraşmaz hale 
getirilir. Onlar, insanı bütünlüklü gelişerek insan yapan yöne-
tim, denetim, bilim, sanat ve kültür üretiminin tamamen dışında 
bırakır. Onlara empoze edilen ve dayatılan çalışma koşulları, 
sadece ve yalnızca servetin gelişip çoğalmasının gereklerini 
yerine getirmektir. İnsanlığın bundan kurtularak, bütün insani 
değerlerin üretimine katılması, öncelikle insanların ekonomik 
kölelikten kurtulmasına bağlıdır. Ancak bu bir amaç değil, 
olmazsa olmaz bir araçtır. İnsanların ekonomik kölelikten 
kurtulması çok gereklidir ama her şeyden önce; düşünce 
köleliğinden kurtulmalarının vazgeçilmez koşulu olduğu için 
gereklidir. Bir makina gibi çalışmaktan yorulmuş bir kimseye, 
işini bitirdikten sonra yarı soğuk, yarı karanlık izbesine dönen 
insana, "Kitap oku, kültürel faaliyetlerde bulun, gezilere çık" 
demek, eğer onlarla dalga geçilmiyorsa, kötü bir şaka yapılıyor 
demektir. Kafa çalışması ve geliştirilmesi, maddesel kaygılara 
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karşı bağımsızlık ister. Saat ve saat yoksullukla savaşan 
kimseden okuma ve araştırma için gerekli olan düşünce 
özgürlüğü istenemez. Onun için, rahatlık ve boş vakit birkaç 
kişiye değil, herkese sağlanmalıdır. 

Sınıflı toplumların üretici güçlerin ve ona uygun düşünsel 
sistemleri geliştirerek bu günkü seviyeye ulaştırdığı yadsına-
maz. Ancak bunların gelişmesinin egemen sınıfların egemenli-
ğini sürdürmeye hizmet etme sınırlarıyla çevrilmesinin yarattığı 
engeller de yadsınamaz. 

Sınıflı toplumlar insanların onda dokuzunu bir makine gibi 
işe koşarak, bütün zamanlarını orada harcatırlar. Böylece 
bunları bütün yaratıcılığın dışında bırakarak, üretici güçler ve 
zihni ürünlerin gelişmesinin önünde engel olurlar. İkinci olarak, 
üretici güçlerin ve zihinsel ürünlerin gelişmesini, sermayenin ve 
egemen sınıfların çıkarıyla sınırladığı için, bu gelişmeler 
onların sınırlarını zorlamaya başladığında, onların önünde 
çelikten duvar örmeye başlar. Özcesi, sınıflı toplumlarda üretici 
güçler ve zihinsel ürünler insanlığın hizmetinde değil, egemen 
sınıfların hizmetine koşuludur. Ancak onlara hizmet ettiği 
müddetçe insanlığın onda dokuzunda bu gelişmenin tarlasında 
bir başak artıkları kalır ve onlar da onu toplarlar. Milyonlarca 
insan açlıktan ölürken, milyonlarca ton ürün "balıkların bes-
lenmesi" için denize dökülür veya çürümeye terk edilebilir. 
Bulunan yeni teknoloji onlarca yıl kasalara kilitlenir veya imha 
edilir. İdealist tabuları sarsan bilimsel gelişmeler elden geldi-
ğince engellenir ve hatta bunları açığa çıkaranların kelleleri 
uçurulabilir. Kapitalizmin tarihi bunların örnekleriyle doludur. 

Elbette bunları hiç kimse keyfinden veya sadistliğinden 
yapmamaktadır. Bu, sistemin zorunlu gereğidir. 

Kapitalist üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişmesini sağla-
dığı müddetçe, zihinsel ürünlerin gelişmesine de az çok 
yardımcı olur. Ancak içerebildiği üretici güçlerin gelişmesini 
sağlayıp, artık onların gelişmesinin önünde engel olmaya 
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başlayınca, bunların tamamen içini boşaltıp yozlaştırmaya 
başlar. 

Kapitalizmde bütün şeylerin sermayeye bağımlı olmasının 
yanında, aynı zamanda her şey meta haline getirilir. İşgücünün 
meta olmasının yanında, bilim, sanat ve folklor vs. de meta 
haline getirilir. 

Kapitalizmde gençlik, sermayenin uysal bir parçası olacak 
biçimde yetiştirilir. Daha doğrusu düzenin bekçisi haline 
gelmesi için elden gelen her çaba harcanır. Onun gençlik 
dinamiğinden korkuluğu için, ona yalnız ülke yönetimine 
katılma olanağı tanınmakla kalınmaz, aynı zamanda en ufak 
bağımsız davranışına şiddetle saldırılarak, bağımsız gelişmesi 
önlenir. 

Tarım ve köylü, sermayenin tam bir denetimi altında, onun 
bir uzantısı haline getirilir. Hele bizim gibi kapitalizmin iç 
dinamiği ile gelişmemiş, feodal kalıntıları tasfiye edememiş, 
yarı bağımlı geri bıraktırılmış bir ülkede, köylünün durumu 
daha bir içler acısıdır. Zira bu gibi ülkelerde köylülüğün ezici 
çoğunluğunun ya hiç toprağı yoktur veya çok küçük toprak 
parçasında ilkel araçlarla yarı aç, yarı tok yaşayıp giderler. 
Toprak sahipleriyle kol kola yürüyen tekelci burjuvazi, istese de 
bir toprak reformu yapıp, topraksız köylüye toprak veremez. 
Köylülüğün büyük bir kısmı bırakalım yol, su, elektrik, okul, 
hastane gibi sosyal hizmetlerden yoksunluğunu, büyük bir 
kısmı ilkel mağaralarda üst üste yaşar. Bu ülkelerde tarımda 
sanayiye normal kâr transferinden öte, köylülük ilkel birikimin 
yöntemine yaklaşık olarak, adeta talan edilir. 

Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla burjuvazi, devrimci 
barutunu bitirmiş, sistem daha bir bütünleşmiştir. Sistemin 
bundan sonraki süreci, kapitalist-emperyalist metropoller ve 
sömürge, yarı sömürgeler olarak işlemeye başlamıştır. Artık 
burjuva demokratik devrimi gerçekleştirmek ve ulusal sorunu 
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çözmek de proletaryanın görevi, yani proletarya devriminin bir 
parçası haline gelmiştir. 

Ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelelerinin birleşmesi ve 
birçok ülkede de başarı kazanması, dünyanın geri kalan ezilen 
ve sömürülen sınıf ve uluslarında, sınıfsal ve ulusal bilinci ve 
mücadelesini hızla geliştirmiştir. Bu durum bir yandan kapitalist 
sistemin rasyonellerini alabildiğine parçalarken, aynı zaman da 
onu kudurmuşça provokasyon ve saldırganlığa itmektedir. 

Yukarıdan beri sıraladığım sorunlar çözülmeden ne ezenler 
ne de ezilenler huzur içinde, özgür toplumlar ve bireyler 
olamazlar. Olamazlar, çünkü başkalarını köleleştirmeye 
çalışanların kendileri de özgür olamazlar. Bunun tek çözüm 
yolu, sınıfsız ve sömürüsüz özgür bir toplumun yaratılmasıdır. 
Bu da, çağımız devrimlerinin biricik motoru modern sanayi 
proletaryasının ideolojik ve fiili öncülüğüyle yerine getirilecektir. 

Üretici güçlerin belli bir düzeye erişmesiyle insanlığın yüz 
yüze geldiği ilk bölünme cinsel bölünmedir. İnsanlığın sınıflara 
bölünmesiyle ikinci sınıf insan durumuna düşürülen kadın; her 
şeyin meta haline getirildiği kapitalizmde, işgücüne çok ucuz, 
hatta çoğunlukla bedava denebilecek şekilde el konmasıyla 
kalınmamış, adeta kendisi de meta haline getirilmiştir. 

Elbette ki, bu sorunun faturasını tek başına kapitalizme 
kesmeye kalkmak kadar saçma bir şey olamaz. Hatta kapita-
lizmin gelişmesi, aile ve kan bağlarını belli oranda parçalayarak 
bu baskının kapağının aralanmasına yardımcı oldu bile denebi-
lir. 

Bu sorun, özel mülkiyeti dünyanın başlamasıyla binlerce 
yıldır süregelen belki de insanlığın en büyük yüz karası, en 
büyük ayıbıdır demek yanlış olmayacaktır. 

Kadın, sadece ikinci sınıf insan durumuna itilmekle kalmadı, 
çoğunlukla insandan bile sayılmadı. Ne acı bir tecellidir ki, 
dünya ve insanlık bu kadar evrimler geçirip dönüşmesine 
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rağmen, kadın cinsinin kara talihi bir türlü değişmedi. O hep, 
erkekler dünyasının bir nesnesi olmaya devam etti. Örneğin 
köleci toplumda insan sayılmayıp, efendisinin bir eşyası 
durumunda olan köleler, bu kaderlerini değiştirip toprağa 
bağımlı birer insan durumuna geldiler; serfler de "özgür" 
proleterler haline gelebildiler, ama kadın gene ikinci sınıf insan, 
hatta çoğu kez bir nesne, bir eşya olarak görülmeye devam 
etti. Tarih boyunca bunun için en iğrenç, en yalan ve demagojik 
teoriler uyduruldu. Hatta günümüz modern kapitalizm çağında 
bile, en akıl dışı teoriler bu sorun üstüne üretilmeye devam 
ediyor. Artık bunun bir alın yazısı, Tanrı buyruğu saçmalıkları-
nın etkinliği kalmayınca, bunu biyolojik ve fiziki kanunlara 
bağlama ikiyüzlülüğüne başladılar. Bu saçma "teori" müsved-
deleri kadının yalnız itildiği ikinci sınıf insan durumunu doğal 
yasalara bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onu, doğa 
yasalarını paravan ederek, en iki yüzlü biçimde aşağılamaya 
çalışıyor. Bu saçma "teori"lere göre kadın, biyolojik zafiyetin-
den dolayı erkeklerden "geri", daha doğrusu erkeklerden 
"aşağı", onlardan "yeteneksiz bir yaratık”tır. Sanki insanoğlu-
nun doğaya egemen oluşu, onların fiziki gücünden kaynaklan-
mış gibi ve sanki insanların beyinlerinin gelişme ve becerileri 
onların fiziki gücünün ürünüymüş gibi. Eğer böyle olsaydı, en 
gelişkin ve becerili beyine sahip olanlar insanlar değil, filler, 
zürafalar olurdu. Ve tüm doğaya insanlar değil, filler, zürafalar 
egemen olurdu. Aynı şekilde insanların en gelişkin beyine 
sahip olması fiziki gücüne bağlı olsaydı, çağımızın en gelişkin 
beyinleri Yaşar Doğu, Ahmet Ayık, Medved ve Robin'ler 
olurlardı. 

Kadınların biyolojik olarak erkeklere göre daha fazla yıpran-
dığı ve fiziki olarak da erkeklerden biraz daha güçsüz olduğu 
doğrudur. Ama bunlar kadınların, erkeklerden geri, yeteneksiz 
insanlar olduğunun belgesi olamazlar ve asla da değildir. 
Bunları kadınların ikinci sınıf insan durumunun gerekçeleri 
olarak gösteren "teoriler" erkek egemen dünyanın ideoloji 
üreticilerinin iki yüzlü iddialarıdır. Bu doğal farklılığın kadınlar 
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üstünde erkeklerin uyguladığı fiziki baskıdan başka bir kıymeti-
harbiyesi yoktur. 

En yericisinden, en övücüsüne kadar kadın hakkında oluş-
turulan tüm ideolojiler, kadını aşağılayan, onu köleleştirmeye 
ve içine kapatmaya çalışan, erkek egemen ideolojilerdir. 
Doğumundan ölümüne kadar kadına; sessiz, uysal, ağırbaşlı, 
erkek işlerine karışmayan; onun görevi çocuk doğurmak ve 
bakmak; kocasına ve ailesine bağlılık; yuvayı kuracak kuş; 
onun yerinin kocasının yanı olduğu; onun için en büyük mutlu-
luğun sıcak bir yuva kurmak olduğu vs. vs. gibi onu insanlıktan, 
bağımsız karar ve kişilik, her türlü yaratıcılıktan uzak tutan 
ideolojiler enjekte edilir. Hem de bunlar esas olarak anneler 
tarafından kızlarına işlenir. Zira kadınlara erkek egemen 
ideoloji öyle işlendi ki, kadınlar bunun içinde soğrulup adeta 
bağımsız kişiliklerini yitirdiler. Dolayısıyla onlar da dünyaya 
erkek ideolojisiyle bakıyor. Kadınların vücutları bile adeta 
kendilerine bir suçmuş gibi işlenip benimsettirilerek, ayıpsattırı-
lır. Onlar, kendi vücutlarının bile sahibi olamazlar. Onların 
kiminle evlenip evlenmeyeceklerinin kararını kendileri değil, 
erkekler verir. 

Kadınları açıktan aşağılayıcı sloganların yanında, ondan hiç 
de daha az aşağılayıcı olmayan sinsi, sözde övücü sloganlar 
da üretilir. 

"Kadının yeri kocasının yanıdır", "Saçı uzun aklı kısa", "Evin 
reisi erkektir", "Erkek gibi kadın", "Kadın gibi erkek", "Erkek 
sözü", "Erkek gibi konuş", "Biz erkek milletiz" vs. vs. Bir de 
bunlara sözde kadını övücü sloganlar eşlik eder; "Kadın 
namustur, kadın kutsaldır, kutsal anne, kadını yüce yapan 
anneliktir, kadının en yüce görevi anneliktir, -maazallah tüp 
bebekler yaygınlaşırsa, kadının bütün kutsalları elinden gide-
cektir- kadına saygı, kadına sevgi gösterilmelidir; kadın sevimli 
bir çiçektir; kuştur vs. vs. Evet, kadına yakıştırılan bu namelerin 
hepsi, kimi kaba ve hoyratça kimi ise daha sinsi ve inceltilmiş 
biçimde onu aşağılayıp, toplumun özgür, eşit ve ortak bir üyesi 
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olarak görmek değil, en iyi ihtimalle onu, toplumun garnitürü 
olarak görmeye yöneliktir. Ne yazık ki, bunu kadınlar da öyle 
özümseyip benimsemişleridir ki, yalnızca bunu kabullenip 
dünyaya bu gözlükle bakmakla kalmıyor, aynı zamanda bu 
ideolojinin üretimine de fazlasıyla ortak olmaktadırlar. 

Binlerce yıldan beri kadınlar kendi yeteneklerini geliştirip 
sınama olanağı bulamamıştır. İşte kadınların birçok noktada 
erkeklerden geri düzeyde olmalarının, daha doğrusu bırakılma-
larının temel nedeni budur. İddia edilen diğer şeyler birer 
aksesuardan başka bir şey değildir. 

Kapitalist toplumda kadın, yalnızca ucuz işgücü, bedava 
aşçı ve çocuk yetiştiricisi, çamaşırcı ve ev işçisi değildir; aynı 
zamanda alınıp satılan bir metadır da. Bu, bazen başlık parası 
adı altında, bazen başka yollardan para kazanma adı altında, 
bazen reklam pornografik yayınlarda teşhir ederek yapılır. 

Sanki bunları yapanlar kendileri değilmiş gibi, bir de bunları 
ikide bir gündeme getirip, "Muzır yasası, fuhuş yasası" vs. adı 
altında kadınları aşağılayıcı, onların vücutlarını ayıpsatıcı 
iğrenç tartışmalar açıyorlar. 

İnsanlığın yarısı, belki yarısından bile fazlasının böyle ezilip 
çökertildiği, horlanıp çürütüldüğü bir dünyanın, her şeye 
rağmen gene de fakir, rahatsız ve bunalım içinde bir dünya 
olacağı besbelli değil midir? Kadınların kurtuluşu, aynı zaman-
da erkeklerin de, daha bütün insanlığın büyük bir handikaptan, 
engelden kurtuluşu olacaktır. Zira ezen ve ezilenin olduğu bir 
dünya, ezenin de ezilenin de özgür olamayacağı bir dünyadır. 
Tüm insanlığın görevi erkek ve kadın ideolojisini felsefi olarak 
yadsıyıp, tek bir eşit ve özgür insan ideolojisinde sentezleşme-
sidir. 

NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ? 

Kapitalizmin emperyalist aşamaya ulaştığı, dünyanın üçte 
birinin -ikameci, ekonomist Marksizm’in yorumuyla da olsakapi-
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talizm ve emperyalizmden bütün bağlarını koparmış ve onun 
karşısında yer almış "sosyalist" bir sistemin kurulduğu bir 
dünyada yaşıyoruz.  

Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla dünya pazarlarının 
paylaşılması tamamlandı, yeni pazarlar elde etmek için emper-
yalistler arası yeni savaşlar kaçınılmaz hale geldi. Milyonlarca 
emekçinin hayatına mal olan Birinci ve İkinci Emperyalist 
Paylaşım savaşları bunun sonucu olmuştur. Kapitalist-
emperyalist sistem dünyadan yok edilmedikçe, bu vahşetin 
kâbusu insanlığın yüreğinden asla silinmeyecektir. 

Emperyalist çağda dünya pazarlarının paylaşılmasının ta-
mamlanması, dünya toplumlarının kapitalist kesiminde kalan 
bölümünün emperyalist sömürgeciler ve şu veya bu biçimde 
bağımlı uluslar olarak bölünmesi demektir. Bu çağda artık 
bağımlı sömürge ve yan sömürge ülkelerin bağımsız kendi iç 
dinamikleriyle gelişme olanağı kalmamıştır. Dolayısıyla bu 
ülkelerde ulusal ve sınıfsal mücadele iç içe geçmiştir. 

Dünya pazarlarına bir avuç tekelin egemen olması, serbest 
rekabeti ve onun üstyapı kurumu olan burjuva demokrasisini 
büyük oranda kötürümleştirerek, doğal olarak bu dönemin 
üstyapısını oligarşik diktatörlüğe dönüştürmüştür. 

Ekonomi ve siyasete bir avuç tekelin egemen oluşu ve mu-
zaffer Sovyet Devrimi'nin dünya halklarına gösterdiği yol ve 
verdiği şevk, insanlığın başına tekeller tarafından gelmiş 
geçmiş en vahşi, en barbar devlet biçimi olan faşizmi musallat 
etmiştir. Bu barbarlığın tehlikesinden insanlığın kurtuluşu, 
kapitalizmden kurtuluşuyla eş anlamlı olacaktır. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşından sonra ABD, tüm 
emperyalist sistemin yönetici jandarması durumuna geldi. 
Adeta bütün bir emperyalist-kapitalist sistem ABD imparatorlu-
ğu tarafından yönetilir oldu. O, bütün sistem ülkelerini askeri üs 
ve tesislerle donatıp örmekle kalmadı, açık denizleri ve şimdi  
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de uzayı bile savaş merkezleri olarak donatmaya çalışıyor. 
Sosyalist ülkelere karşı sürdürdüğü haçlı seferiyle birlikte, baş 
gösteren ulusal ve sınıfsal mücadelelerini kanla, katliamla 
bastırmaya çalıştı. Dünyadaki tüm kanlı diktatörlükler CIA ve 
Pentagon'un ortak tezgâhıyla yapılarak kendi halkları katletti-
rilmiştir. Bunun en açık örneği, tüm Latin Amerika’dan Türki-
ye'ye, İsrail'den Güney Afrika'ya kadar uzanan kanlı diktatör-
lüklerdir. Bu konular dünya basınından öte, Amerika basınında 
da o kadar işlendi ki, zorla gözlerinin görmesini istemeyen bir 
kime değilse, insanın bunu öğrenmesi için hiçbir çaba harca-
masına gerek bile kalmamıştır. 

Emperyalizmin imparatorluğu Amerika, yalnızca "sosyalist" 
ülkelere karşı yürüttüğü haçlı seferi ve ulusal ve sınıfsal 
mücadeleleri kanla bastırmakla kalmamakta; sömürge, yarı 
sömürge ve yeni sömürge ülkelerde istemediği iktidarı devirip, 
istediklerini getirmektedir. Bunun en yeni örneği, Filipinler'in 
kanlı diktatörü Markos'un yerine Akino'yu getirmesidir. Bizdeki 
en açık birkaç örneği ise, bir yığın reklamla iktidara getirdiği 
Demirel'i, çıkarlarını kendi istediği gibi savunamayacak kadar 
yıpranınca, iki kez cuntalarla işbaşından uzaklaştırmasıdır. Bir 
başka örneği ise, cuntanın pek de hazzet- memesine rağmen, 
Turgut Özal'ın ANAP'ını iktidara getirmesidir. Özal'ın Ameri-
ka'ya gidip icazet almasından sonra, Amerika'nın cuntaya 
yaptığı baskı sonucu Özal'ın seçimlere girmesine müsaade 
edilmek zorunda kalındığını, bütün 12 Eylül araştırmaları açık 
açık yazmaktadırlar. Dolayısıyla bu konuyu uzunca belgelerle 
açıklamanın, bu saatte bilineni tekrar etmekten öte bir yararı 
olmayacağı için, ülke yönetiminde birinci dereceden sorumlu 
olmuş bazı kişilerin birkaç açıklamasıyla olayı noktalayacağım. 
Örneğin uzun yıllar NATO başkanlığı, dışişleri bakanlığı ve bir 
dönem cumhurbaşkanlığı vekilliği de yapmış İhsan Sabri 
Çağlayangil'in şu meşhur cümlesini herkes bilir; "CIA altımızı 
oymuş, biz ne yapalım?" 
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İki dönem ülkenin başbakanlığını yapmış Bülent Ecevit'e, bir 
gazetecinin, "Bu hareketler CIA'nın sizi devirmesi gibi bir 
olasılığı düşündürür mü?" sorusuna Ecevit, "Beni iyi değerlen-
dirirlerse sonunda bir şey yapamazlar; ben Moskova'da başka 
Amerika'da başka konuşmadım, fikirlerimi açıktan söyledim" 
diyor. Ne hazin bir tablo değil mi? Uzun yıllar ülkenin kaderinde 
söz sahibi olmuş, milliyetçiliği kimseye bırakmayıp başkalarını 
vatan hainliğiyle suçlayan bu zavallı şovenler, efendileri 
Amerika karşılarına çıkınca, nasıl da acıklı acıklı sızlanıyorlar. 
Daha doğrusu, efendileri Amerika'ya karşı, nasıl ellerinin 
kollarının bağlı olduğunu itiraf ediyorlar. Hani biz egemen bir 
ülke idik, nasıl olur da egemen bir ülkenin başbakanı; "Beni iyi 
anlarlarsa devirmezler" diyebiliyor. Nasıl olur da bir yetkili; "Ne 
yapalım, CIA altımızı oymuş" diyebilir?  

Neden bunlar Türkiye halklarına bu rezaletleri anlatarak, 
içimizdeki CIA ajanlarını yakalayıp bunların hesabını soramaz-
lar? Neden bu rezaletleri uluslararası platformlara götürüp bu 
oyunları deşifre etmezler de, kendilerinin posası çıktığı zaman 
tekmeyi yediklerinde sinsi sinsi sızlanır, gene de yaltaklanırlar! 

ŞİMDİ DE YİNE ESKİ BAŞBAKANLARDAN SÜLEY-
MAN DEMİREL'İN YAKINMALARINA BAKALIM; 

"15 Haziran 1977'de hükümet olduk. Eylül'den itibaren Tür-
kiye ödeme sıkıntısı içine girdi. Bunun bir iktisadi ambargo 
şeklinde olduğu kanaatine geldim ben. Amerika sefirini çağır-
dım, kendisine birtakım şüphelerim olduğunu ve Türkiye'yi 
böyle sıkıştırmakla bir yere varmanın mümkün olmadığını 
anlattım. Türkiye’nin ambarlarında 7 milyon ton buğday oldu-
ğunu ve bir milyon ton pamuk olduğunu, bunları paraya çevir-
diğimiz zaman zaten ihtiyacımızı karşılayacağımızı, fakat 
bunları yok pahasına satmak istemediğimi, elimi nereye atsam 
her tarafın kuruduğunu ve IMF ile anlaşma yaptığımı, ancak 
anlaşmayı yürütmediklerini söyledim. Ancak sefir bunları kabul 
etmedi.  
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Ben, Federal Almanya Başbakanı Schmidt'e müracaat et-
tim. 1975'te ambargo dolayısıyla bana, ‘Ne istersen vereyim, 
ama Amerikalılar 'ver' derse veririm’ dedi. Problem odur. Ne 
istersen veririm ama onlar ‘ver’ desin! Bu meselelerde Ameri-
ka, İngiltere ve Almanya birlikte hareket eder" diyor ve şöyle  

Amerika'ya ve Avrupa'ya lazımdır. Başka ülkeler söz konusu 
oldu mu, ABD, kendi yanında memleketler -siz uydusu memle-
ketler anlayın- arar. Mısır'da da böyledir bu, Türkiye'de de 
böyledir. Bu daha çok Afganistan, İran korkusundan gelir. 
Nitekim Carter, bunu Türkiye ziyaretinde söylemiştir. Brezins-
ki'nin kitabında da bu husus vardır, "Biz Carter'a İran için 
tavsiyede bulunduk, Carter tavsiyemizi tutmadı. Bu çare neydi? 
Türkiye'de ve Brezilya'da olduğu gibi, ordu müdahalesidir" 
diyor. Aynen diğerleri gibi Demirel de kendisi tekmeyi yediğin-
de, efendisi Amerika'dan mırıltılı dert yanmaya başlıyor. Ancak, 
sıra onlara karşı açık bir tavır almaya gelince, hepsi birden 
"Büyük dostumuz ve müttefikimiz" övgülerine başlarlar. Başlar-
lar; çünkü onların belki yeniden yönetime gelip, iktidar tarlasın-
dan başak artıkları toplamaları, kesinlikle bu efendilerinin 
onayına bağlı olduğunu bilirler. 

12 Eylül askeri diktatörlüğünün ABD istemiyle geldiğini bu-
gün Mısır'daki sağır sultan bile duymuştur. Örneğin, cunta 
darbeyi yapmadan bir saat önce Amerika tarafından dünyaya 
duyuruluyor. Acaba darbe yapılmadan bir saat önce bunu 
Amerika, falcılar kanalıyla mı öğrenmişti? 

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın yazdığına göre, NATO Gü-
neydoğu Karargâhı Komutanı Amerikalı Amiral Sheer, 1980 
ilkbaharına doğru İstanbul'da, askeri akademilerde yaptığı 
konuşmada soruyor: "Türkiye'de enflasyon yüzde yüz civarında 
sürerken güçlü bir savunma gerçekleştirilemez. Uygulamaya 
konulan istikrar programı çok önemlidir, mutlaka aksamadan 
sürdürülmesi gerekir. Oysa bir yandan müthiş bir anarşi ve 
belirsizlik var.  
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Böylesine büyük bir tehlike karşısında ben size sormak iste-
rim, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?" Evet, 
böyle soruyor, büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika’nın 
cellat amirali Türk askerine. Acaba Türk ekonomisi ve siyaseti 
Amerikalı amirali neden ilgilendiriyor ki? Hem Türk siyaset ve 
ekonomisini askerler mi idare ediyor da, bu soruları onlara 
soruyordu? Acaba bu soruların muhatapları neden bu densiz 
amirale, "Bizim görevimiz askerliktir, siyaset ve ekonominin 
yönetimiyle siyasiler uğraşır, eğer bu konuları konuşmak 
istiyorsan, git onlarla konuş" dememişler? 

1980 Haziran'ında ABD Silahlı Kuvvetler dergisi de şu "ke-
hanetlerde" bulunuyordu. Tabii, buna tırnak içinde dahi keha-
net denilebilirse...  

"Türkiye'deki gelişmeler öyle bir noktaya gelmiştir ki, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesinden başka bir çıkış noktası 
görülememektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale edecek, 
ancak gelişmeleri uzun vadede o da düzeltemeyecektir." 
Gerçekten de derginin yazdıkları hiç eksiksiz ve fazlasız aynen 
oldu. Oldu, ama hem bu dergi yazarları bunları böyle nasıl 
öğrenip tespit ediyordu hem de Silahlı Kuvvetler dergisinin bu 
işlerle ne işi vardı? 

Ve gene "büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika'nın" As-
keri Hava Ataşesi, 1980 Temmuz'unda Milli Birlik Grubu eski 
üyesi Selahattin Özgüç'e, "Bu ekonomik önlemler (24 Ocak 
kararları) son derece önemlidir. Bunların uygulanabilmesi için 
de Türkiye'nin 4 veya 6 yıllık bir istikrar dönemine ‘ihtiyacı var’” 
diyor. 24 Ocak kararlarının mimarı Özal'ın da ilk zamanlarda, 
"Bu kararların semeresini 4-5 yıl sonra göreceğiz, 4-5 yıl sonra 
düzlüğe çıkacağız" sözleri düşünülürse, bu askeri ataşe 
maskeli CIA ajanının söyledikleriyle bu kadar çakışması, insanı 
biraz fazlaca şaşırtıyor doğrusu! 

Emperyalist-kapitalist sistemin imparatoru Amerika, bütün 
geri bıraktırılmış sömürge ve yeni sömüre ülkeleri askeri üs ve 
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tesisleriyle örmüş, çeşitli adlar altında CIA ajanlarıyla doldur-
muş ve bu ülkeleri aşağıdan ve yukarıdan iliğine kadar deneti-
mi altına almıştır. Ekonomik, siyasi ve askeri işbirlikçileri 
yanında, askerinden polisine, sendikacısından çeşitli kademe-
lerde yöneticilerine, eğitimciden din adamına kadar her kesim-
den yöneticileri Amerika'da eğiterek, bunların birçoğunu kendi 
mutemet adamları haline getirmiştir.  

Milliyetçiliği kimseye bırakmayan, her ağızlarını açtıklarında 
bize "vatan haini" diye saldıran bu işbirlikçisi baylar, kendilerini 
bu kadar açıkça piyon gibi oynatan emperyalizme neden ses 
çıkaramamaktadırlar? Veya bunlar, emperyalizme karşı açık 
tavır alabilirler mi? Emperyalist çağın analizi bu sorunun 
cevabını kendiliğinden verir. 

Emperyalist çağda kapitalizme tavır alınmadan, yarı sömür-
ge bir ülkenin emperyalizme açık tavır alma olanağı yoktur. 
Zira emperyalizm, geri bıraktırılmış ülke egemen güçleriyle iç 
içe geçmiştir. Geri bıraktırılmış ülke egemen sınıflarının kaderi, 
emperyalist tekellerin kaderiyle çakışmıştır. Egemen sınıf 
temsilcilerinin ara sıra kendilerinin tekme yediklerinde sızlanıp 
homurdanmalarının beş paralık kıymet-i harbiyesi olamaz. 

NASIL BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ?  

Türkiye emperyalist-kapitalist sistemin bir parçası, geri bı-
raktırılmış yeni sömürge bir ülkedir. Türkiye kapitalizmi kendi iç 
dinamikleriyle serbest rekabetçi dönemi yaşayarak aşağıdan 
yukarı değil, emperyalist sermaye ile işbirliği içinde ve metropol 
sanayiine uyarlı bir biçimde, yukarıdan aşağı ve çarpık bir 
biçimde geliştirilmiştir. Bu durum hem altyapıda prekapitalist 
unsurların radikal bir biçimde tasfiyesini önlemiş hem de 
burjuva anlamda siyasal demokrasiye geçişi. 

Bunun nedenlerini burada detaylı irdelemenin bir yararı yok-
tur; dolayısıyla en belirgin birkaç noktayı belirtmekle yetinece-
ğim. Birinci olarak; emperyalist dönemde burjuva demokrasisi-
nin yadsınması, ikinci olarak; emperyalizmin her girdiği ülkede  
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en gerici sınıflarla kurduğu ittifak ve üçüncü olarak burjuva 
anlamda dahi olsa, siyasal demokrasinin proletarya ve emekçi 
halkların bilinçlenip örgütlenmelerine büyük oranda yardımcı 
oluşu ve bunun da emperyalist ve yerli işbirlikçilerine karşı 
mücadeleyi hızlandırmasıdır. 

Feodal kalıntıların ağırlıkla devam etmesi ve ulusal sorunun 
çözülmemesi, emperyalist metropol sanayiye uyarlı ve çarpık 
gelişen kapitalizm; öte yandan emperyalist metropollere sürekli 
kar transfer edilmesi ve emperyalizmin Ortadoğu jandarmalığı-
nın üstlenilmesi, bununla birlikte vahşi bir talan ve sömürü, 
Türkiye halkları üstünde egemen sınıfların baskı ve terörü hiç 
kaldırmadan sürdürmenin gerekçesi olmuştur. Tüm yöneticile-
rin dediği gibi, Başbakan Özal'ın da ucuz işgücü cenneti 
olduğumuzu övünerek söylemesi, bunun bariz örneğidir. 

Türkiye, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşından sonra em-
peryalizme fütursuzca peşkeş çekilmiş, ülke, emperyalizmin 
imparatoru Amerika’nın askeri üs ve tesisleriyle donatılmış, 
bütün gerici emperyalist paktlarda yerini almış ve adeta Orta-
doğu'nun ileri karakolu olmakla kalmamış, çıkacak ilk savaşta 
ilk hedef tahtası haline getirilmiştir. 

Dünyanın en sıcak ve en stratejik bölgelerinden birinde yer 
alan Türkiye, emperyalizm için kaybedilmesinin düşünülmesi 
dahi olanaksız olan bir ülkedir. Bundan dolayı ülkemiz, emper-
yalizm tarafından sımsıkı sarılmış ve çepeçevre kuşatılmıştır. 
Öyle ki, istediği iktidarı devirip, istediğini iş başına getirebiliyor. 
Her kademeden yöneticileri eğitip kendi doğrultusunda yetiş-
tirmesi, her kademe için strateji çizip taktik vermesi, anti gerilla 
okullarında kolluk kuvvetlerini eğitip, ülkemizde Kontrgerilla adlı 
illegal örgüt kurdurması, artık kıymet-i harbiyesi olmayan, 
vaka-i adiyeden sayılıyor. 

Şimdi, bize avazları çıktığı kadar; "Vatan hainleri" diye hay-
kıranlara ve Türkiye halklarına ben de sesleniyorum; "Vatan 
haini" kim? Ülkemizi emperyalizme peşkeş çekip 50 milyon 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
256 

 

insanı savaşın ilk hedef tahtası haline getirenler mi, yoksa 
buna karşı canı pahasına mücadele eden komünistler mi? 
Eğer emperyalist tekellerle işbirliği içinde kendi halkını soyup 
sömürmekse vatanseverlik, "Ben vatan hainiyim." Eğer serma-
yenin diktatörlüğünü sürdürmek için ülkeyi emperyalizme 
peşkeş çekip, 50 milyon insanı savaşın, ilk hedef tahtası haline 
getirmekse vatanseverlik, "Ben vatan hainiyim." Eğer başka 
ulusları sömürgeleştirip köleleştirmekse vatanseverlik, yine 
"Ben vatan hainiyim." 

Tabii ki ben, bunları vatan hainliği-vatanseverlik ikilemi için-
de açıklamanın hiçbir bilimsel yanı olmadığını çok iyi biliyorum. 
Bu yaklaşımın demagojik ajitasyondan başka bir kıymet-i 
harbiyesi olmadığı açıktır. Sermayenin vatanı, en fazla kâr 
getiren yerdir. Dolayısıyla bu, soyut vatanseverlik-vatan hainliği 
ikileminde değil, somut sistem düzleminde ele alınmalıdır. Bu, 
doğrudan doğruya sistem sorunudur. Hem sömürge egemenli-
ğini savunup hem de bunlara karşı çıkmak; hem yaşamayı 
isteyip hem yeme içmeye karşı çıkmak kadar saçmadır. Hâlâ 
bu hayallerle yaşayanlar komünistler değil, bir türlü diyakronik 
yöntemden senkronik yönteme geçememiş, Mustafa Kemal'in 
"tam bağımsızlık" sloganına sarılmaya çalışan, Kemalizm’in 
fantastik yorumcularıdır. 

Kendisi emperyalizme bağımlı yarı sömürge bir ülke olma-
sına rağmen Türkiye; dört parçaya bölünmüş Kürdistan'ın bir 
parçası da kendi sömürgesidir. 20 milyonluk bir ulusun aileleri 
4 ülkenin arasında parçalanmış, araları mayınlarla döşenip, tel 
örgülerle örülmüştür. Bu ulusun kendi kaynaklarına sahip 
olamamasının yanında; dili, kültürü, sanatı, folkloru vs. baskı 
altına alınıp gelişmesinin önlenmesiyle kalınmıyor, aynı za-
manda yok edilmeye çalışılıyor. Bu ulusun halkı, onlarca yıldır 
binlerce şehit verme pahasına mayın tarlalarını, asker kurşun-
ları ve tel örgüleri aşarak parçalanmış aileleriyle görüşüyor, 
birbirleriyle evleniyor, ekonomik yaşam birliğini sürdürmeye 
çabalıyor. Dört parçada da bu halk, en geri bıraktırılmış ko-
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numda tutulur; resmi dairelerdeki işlerini tercüman aracılığıyla 
halleder. Ne hazindir ki, bu halk, bazı parçalarda; "Siz 
Kürt’sünüz, dolayısıyla yabancısınız" diye vatandaş dahi kabul 
edilmez ve kendilerine ecnebi hüviyeti verilirken (Suriye) 
bazılarında, "Siz Türksünüz" denerek ulusal varlıkları yadsınır. 

Bu halkın yüzde yüzü, her dört ülkede de kendi ana dilini 
konuşur, yüzde doksanı sömürgesi olduğu ülkenin dilini bilmez. 

Şimdi karşımıza cevaplanması gereken şu soru çıkmakta-
dır: "Peki, çözüm nedir? Ayrılıp ayrı devlet kurmaları mı yoksa 
birlikte kalmak mı?" Öncelikle belirtmeliyim ki, sosyal ve siyasal 
olaylara komünistler ulusal gözlükle değil, sınıfsal gözlükle 
bakarlar. Eğer ezilen sömürge bir ulusun ayrılması, dünya 
proletaryasının çıkarına ise, o ulusun ayrılmasını savunur; yok 
eğer dünya proletaryasının çıkarına değilse, eşit ve özgürce 
oluşturulacak birliği savunurlar. Zira proletaryanın çıkarı küçük 
küçük devletlere bölünmesinde değil, tam tersine merkezi 
büyük devletin çatısı altında, eşit ve özgürce birliğindedir. 

Bu durum Türkiye ve Kuzey Kürdistan parçası için de aynen 
geçerlidir. Bugün Kuzey Kürdistan'ın ayrılması Türkiye, Kürdis-
tan ve dünya proletaryasına hiçbir yarar sağlamaz. Dolayısıyla 
ben, Kuzey Kürdistan'ın ayrılmasını değil; tersine, Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan proletaryasının merkezi bir partide ortak 
örgütlenip; ortak düşmana karşı ortak mücadele vermesini 
savunuyorum, ama bunun tamamen gönüllülüğe dayanması 
koşuluyla. Düşünce; ortak çıkar ve kafa kardeşliği temelinde 
oluşan birlik insanlığın en yüce amacı olmalıdır. Kısa vadeli 
çıkarlar ve hele kaba güçle sağlanan anlaşmalara dayanan 
birlikler hem sürekli huzursuzluk kaynağıdır ve hem de kısa 
ömürlü olmaya mahkûmdur. Böyledir, çünkü içe tepilen öfkeler, 
ağızları tıkanmış vicdanlar, hem içlerinde gizli bir öfke taşırlar 
ve hem de öç alma saatini beklerler, sessiz sessiz. Bu saat bir 
gün gelip çattığında -ki bu kaçınılmazdır- ortalığı kin, öfke ve 
intikam duyguları kaplar.  



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
258 

 

Eğer birlikler kaba gücün zorlamasıyla değil de, yeterince 
ispatlanmış gerçeklerin ortakça benimsenmesi üzerinde inşa 
edilirse, bu birlikler hem uzun vadeli olurlar hem de hiçbir kin 
ve öfke tohumları taşımazlar. 

Bütün komünistler gibi ben de, her ulusun ayrılıp ayrı devlet 
kurma hakkının yılmaz savunucusuyum. Ancak ayrılma hakkını 
savunmakla, ayrılmayı savunmanın arasında dağlar kadar fark 
vardır. Nasıl ki, boşanma hakkını savunmak, herkesin boşan-
masını savunmak değilse, ayrılma hakkını savunmak da 
ayrılmayı savunmak demek değildir. 

Her ulus seçeceği statüyü tamamen ve özgürce kendisi 
seçmelidir. Buna iknanın dışında hiçbir müdahalede bulunula-
maz. Hiçbir ulusun kendi kaderini kendisinin tayin etmesi hakkı 
tartışılamaz. Tartışılabilir olan, bu hakkın kullanış biçimi olabilir. 
Ancak buna, propagandanın dışında hiçbir müdahalede 
bulunmak, hiç kimsenin hakkı olamaz; böyle bir şey, açık bir 
barbarlık olur. 

Nasıl ki ben, kendi ülkemin yarı sömürge durumuna karşıy-
sam, nasıl ki, Filistin halkının yurtlarından kovulmasına ve tüm 
mazlum ülkelerin ezilmesine karşıysam, aynı biçimde Kürdis-
tan'ın sömürgeleştirilmesine de karşıyım. Eğer ki bir kişi, kime 
yapılırsa yapılsın, sömürü ve haksızlıklara karşı çıkmıyorsa, 
asla komünist değildir. Dolayısıyla her komünist gibi ben de, 
bütün ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme hakkı-
nın savunucusu ve bunun için mücadele vermeye çalışan bir 
kişiyim. Zira başkalarını ezen ulusların kendileri de özgür 
olamazlar. 

EKONOMİK VE SİYASİ DURUM 

Beş asırdan fazla süren saltanatından sonra hızla çürüyüp 
çözülmeye başlayan merkezi feodal Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşından sonra, 
bitkisel hayata giren bu hantal gövdesini bir biçimde mezara 
gömmek için emperyalist akbabalar başına üşüştüler. Bu yönü 
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ve rengi tam belli olmayan açık işgaldi, ileride biraz daha 
üstünde duracağım gibi, bu açık işgale karşı Mustafa Kemal 
önderliğinde tavır alındı ve bilinen biçimde bir Misak-ı Milli 
çizilerek, anti demokratik yeni TC Devleti kuruldu. Kurulan TC 
Devleti, Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden asker-sivil-aydın 
Kemalistler, ticaret burjuvazisi ve eşrafın feodallerle bir ittifakı 
idi. Ancak Kemalist diktatörlüğün hedefi belli idi: Ülkede kapita-
lizmi geliştirip, "Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak". Ne var 
ki, ülkede kayda değer ne altyapı ne sanayi ne de sermaye 
birikimi vardı. Bir kısım yabancı tekellerle ortak yatırıma 
gidildiyse de, kapıların yabancı sermayeye ardına kadar 
açılmasından korkuluyordu. Zira yakalarını zorla ve yeni 
kurtardıkları emperyalistlere kapıları ardına kadar açmak, kendi 
varlık nedenlerini de ortadan kaldırmak olurdu. Aynı zamanda 
bu, Kurtuluş Savaşı'nda tek yardım gördükleri Sovyetler 
Birliği'ni de rahatsız ederdi. 

Hem Sovyetler Birliği'nin rahatsız edilmesinden hem de em-
peryalizmden ürküntü Kemalist iktidarı, devlet desteği ve 
korumasında kapitalist yetiştirme ve ithal ikameci sanayileşme 
modeline yöneltti. Az buçuk ticaret sermayesine sahip kesimle-
re yoğun devlet desteği ve yüksek gümrük korumalarına, "Yerli 
malı kullan" kampanyaları eşlik ederek, ithal ikameci bir sanayi 
geliştirilmeye çalışıldı. Bu durum 1930'larda devletçilikle de 
birleşerek, İkinci Paylaşım Savaşı sonuna kadar devam etti. 

Bu dönemin sanayileşme anlayışı, mümkün olduğu kadar 
emperyalizme fazla paçayı kaptırmadan milli bir kapitalizm 
yaratma doğrultusundaydı. Gelişmenin çok yavaş olması 
pahasına da olsa Kemalist iktidar, emperyalist sermayeye 
şüpheyle bakıyor, arasına belirli mesafe koymaya çalışıyordu. 
Bu konuda çok da başarısız olduğu söylenemez. Gerçi Kurtu-
luş Savaşı içinde bile emperyalist tekellerle ortak yatırımlara 
girilmiş, bir emperyalist sermaye ortaklığına karşı çıkması 
yüzünden İsmet İnönü Başbakanlıktan ayrılmış ve yerine Celal 
Bayar getirilmiştir. Ama gene de Kemalist iktidarın emperyalist 
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sermayeye belli bir şüpheyle baktığı ve kapıları onlara ardına 
kadar açmadıkları açık bir gerçektir. 

1933 yılında yapılan ve başarılı denebilecek bir biçimde 
hayata geçirilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, çok az da olsa 
ara ve yatırım malları üretimini içeriyordu. 1938'de yapılan 
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı ise, birincisine göre çok daha ileri 
ara ve yatırım malları üretimine yönelikti. Ne var ki bu plan, 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşının çıkmasıyla kapatıldığı 
çekmecelerde tarih araştırmacılarına malzeme olmaktan başka 
bir işe yaramadı. Savaş dönemi ve sonrası duruma ise, ayrıca 
değineceğim. 

20 küsur yılı kapsayan bu dönemde, yer yer toprak reformu 
projeleri yapılıp, bazı sözler edilmekle birlikte, bu doğrultuda 
atılan en küçük adımdan dahi söz etme olanağı yoktur. Adeta 
Osmanlı merkantalizminin kapitalist yetiştirmeye dönüşen 
biçimiyle, feodalizm iç içe yaşıyordu. Ancak, bir anlamda bu 
durumun, esas olarak da bağımsız kapitalist gelişmenin sürgit 
devam edemeyeceği, fazla uzun olmayan bir sürede kendini 
kabul ettirecekti. Nihayet ikinci paylaşım savaşının bitişiyle bu 
dönem kapandı ve yeni bir dönem açılmış oldu. 

İkinci Paylaşım Savaşının sona ermesi hem dünya hem de 
Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Yeni döne-
min dünya düzlemindeki en belirgin ögelerini şöyle sıralayabili-
riz. 

Birinci olarak; dünyanın üçte biri emperyalist kapitalist sis-
temden koparak "sosyalist" bir sistem oluştu ve dünyada ulusal 
ve sınıfsal kurtuluş mücadeleleri alabildiğine hız kazandı. 

İkinci olarak; ABD emperyalist-kapitalist sistemin tartışılmaz 
imparatorluğuna yükseldi ve sistem daha bir bütünleşti. 

Üçüncü olarak; yeni sömürgecilik sistemiyle birlikte, emper-
yalist-kapitalist sistem içinde yeni bir işbölümüne gidildi. Bu  
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işbölümü, emperyalist metropollerin ağır sanayiye, çevre 
ülkelerin tarım ve hafif sanayiye yönelmesi olarak belirlendi. 
Artık kapitalist sistem içinde kalarak bu işbölümü ve mekaniz-
ma içinde yer almamanın olanağı kalmamıştı. Yukarıda belirtti-
ğim gibi, Türkiye bu mekanizme içinde yerini hiç eksiksiz, ama 
fazlasıyla almıştır.  

Bu dönem Türkiye açısından da önemli değişiklikler yarattı. 
Daha doğrusu Türkiye, yeni bir döneme girdi. Eğer Bizanstizm 
batağında belirsize doğru kulaç atmıyorsak, başka türlü olama-
yacağını da hemen görürüz. Dünyanın belirgin çizgilerle iki 
kampa bölünmesi, emperyalist-kapitalist kampın daha bir 
bütünleşerek işbölümüne gittiği bir çağda, Türkiye gibi bir 
ülkenin boşlukta kalması beklenemezdi. Bundan dolayıdır ki, o 
güne kadar emperyalizme belli bir şüpheyle bakan Kemalist 
yönetim, biraz elleri titreyerek de olsa, tüm emperyalist anlaş-
malara imzayı çakmaya başladı. 

Devlet desteği ve himayesiyle çok az da olsa sağlanan 
sermaye birikimi, savaş döneminin talanlarıyla bir hayli semir-
mesi emperyalist-kapitalist sistemin yeni işbölümü ve aldığı 
biçimle çakışınca, kendisini toplumun hamisi gören Kemalist 
iktidarın sonunu getirmişti. Devlet desteği ve savaş dönemi 
talanlarıyla doğan yeni burjuvazi, o güne kadar el değmemiş 
feodallerle birlikte girdikleri emperyalizmle ittifak içinde 1950'de 
iktidara geldiler. Bu iktidar ülkenin kapılarını her alanda emper-
yalizme sonuna kadar açıp, her türlü emperyalist pakta girme-
sine rağmen, kısa bir deneme dönemi sayılmazsa, ithal ikame-
ci sermaye birikimi modelinin hemen hemen zorunlu koşulu 
olan gümrük himayeciliğini sürdürdü. 

Emperyalizmle işbirliği içinde iktidara gelen yeni burjuvazi 
ve toprak sahipleri, feodalizmi tasfiyeye yönelmeden, sistemin 
yeni işbölümüne ve metropol sanayiye uyarlı biçimde yukarı-
dan aşağıya kapitalizmi geliştirmeye yöneldiler. 
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Emperyalizme bağımlı, toprak sahipleriyle ittifak içinde yu-
karıdan aşağıya tekelci biçimde geliştirilmeye çalışılan kapita-
lizm, ülke özgülünden kaynaklanan bazı hastalıklarla da 
birleşince, çok kısa aralıklarla çıkmazlara girip, askeri darbele-
re varan kesintilerin nedeni olmuştur. Bu tıkanıklığın temeli 
ekonomik olmakla birlikte, sosyal ve siyasal tıkanıklık bir gölge 
gibi bazen onun yönünden bazen arkasından gitmektedir. Bu 
nedenleri ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere iki başlık 
altında toplamak mümkündür. 

EKONOMİK NEDENLER  

Burada da emperyalizme bağımlılığın ilk sıraya oturduğu 
açık bir gerçektir. Bunu şöyle sıralamak mümkündür.  

a) Kapitalizmin doğal yasası olan tarımdan sanayiye, 
tüke-tim malları üreten alandan, üretim araçları üreten alana 
sürekli kar transfer edilmesidir. İkinci paylaşım savaşından 
sonra yapılan yeni iş bölümünde tüm geri bıraktırılmış ülkelere 
tarım ve tüketim malları üreten sanayi alanının bırakıldığı 
düşünülünce, bu durum yalın bir biçimde açığa çıkar. Yani, biz 
ve bizim gibi geri bıraktırılmış tüm ülkelerden emperyalist 
metropollere sürekli kâr transfer edilmektedir. 

b) Emperyalizmin belirleyici özelliği olan sermaye ihra-
cının sağladığı karı emperyalist ülkeler hem birbirine hem de 
geri bıraktırılmış ülkelere sermaye ihraç ederek kar sağlarlar. 
Ancak, birbirlerine yaptıkları sermaye ihracıyla geliri ve götürü-
lerini az çok dengelerken, geri bıraktırılmış ülkeler hiçbir 
sermaye ihracı yapamayacağı için, sürekli tek yanlı sermaye 
ithal edip, kâr ihraç etmek zorundadırlar. 

c) Yeni sömürgecilikle birlikte ağırlık kazanan geri bı-
raktırılmış ülkelerden doğrudan artı değer sömürüsüne katıl-
mak. Yani yukarıda saydıklarıma ilaveten emperyalist ülkeler, 
geri bıraktırılmış ülkelerde doğrudan yatırım yaparak, artı 
değer sömürürler. 
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d) Emperyalist-kapitalist sistemde doğan her türlü bu-
nalımın yükü, ağırlıkla geri bıraktırılmış ülkelerin sırtına bindiri-
lir. Bunalım dönemlerinde geri bıraktırılmış ülkeler daha bir 
acımasız ve daha bir hoyratça talan edilir.  

e) Feodalizmin radikal bir biçimde tasfiye edilmemesi 
ve geri tarım teknikleri, nüfusuna göre hiç de küçük sayılmayan 
ve verimli denebilecek topraklara sahip olmamıza rağmen, yer 
yer besin maddeleri ithal etmek zorunda bile kalmaktayız. 
Halbuki sanayileşmemizin yapılanması gereği tek ihraç madde-
lerimiz tarım olmasına rağmen, bunun da yapılamaması, ithal 
ikameci sanayileşmenin döviz ihtiyacına pek bir katkıda bulu-
namaz duruma getirmektedir. 

f) İthal ikameci sanayileşmenin yapısal hastalığı, sa-
nayileş-menin ara ve yatırım maddelerinin ithal girdilerine 
bağımlı olmasına karşın üretimin gümrük duvarlarıyla da 
korunarak tamamen iç tüketime yönelik oluşu, tekelci biçimde 
gelişmesinin de etkisiyle, hem rekabetsiz bir ortamda kalitesiz 
mal üretir durumda hem de girdileri için sürekli döviz öğütür-
ken, hiçbir döviz getirisi sağlayamaz durumda yapılanmıştır. 
Sanayinin belli bir düzeyde seyrettiği 1960'lı yılların sonlarına 
kadar döviz ihtiyacını geleneksel ihraç ürünleri, turist ve işçi 
dövizlerine ek olarak bir nebze borçlanmalar karşılıyordu. Ne 
var ki, ne sanayi belli bir düzeyde tutulabilir ne de sanayi 
geliştikçe sanayi dışı mevcut döviz gelirleri sanayinin girdi 
ihtiyaçlarını karşılayabilir ve ne de kırıp geçirerek köklü bir 
değişiklik yapmadan, sanayi döviz getirir hale dönüşebilirdi. 
Nitekim 1960'lardan sonra hızlı denebilecek bir biçimde geliş-
meye başlayan sanayileşme, 1980 yıllarına yaklaşırken tam bir 
döviz darboğazına girip tıkandı. 24 Ocak kararları ve 12 Eylül 
darbesi, bu tıkanıklığı aşılması için aranan çözüm yolunun 
sonuçlarıdırlar. 
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SOSYAL ÇELİŞKİLER VE NEDENLERİ 

a) Ülkemiz, gelir dağılımı dünyanın en adaletsiz olan 
ülkelerinden biridir. Örneğin; Dünya Bankası'nın istatistiklerine 
göre, Türkiye'de nüfusun beşte dördü, ulusal gelirin yüzde 
53'ünü alırken, nüfusun beşte biri, yüzde 47'sini almaktadır. 
Ülkemizin emperyalist tekeller tarafından da talan edildiği 
düşünülürse, emekçi halklarımızın çektiği mağduriyeti anlamak 
hiç de zor olmaz sanırım. Bu kadar adaletsiz gelir dağılımı, 
ülkemizde sefahatle sefaletin yan yana yaşamasına büyük 
tepki yaratmaktadır. Zira bir tarafta açlıktan kanını, canını, 
bedenini ve en kutsal varlık saydığı değerlerini satan halkımız, 
diğer yanda, her gece milyonlar saçan sefahat, soygun- cuları; 
bir yanda mağaralarda, duvar diplerinde yatan halklarımız, 
diğer yanda yalılar, saraylar ve gökdelenler sefahati. 

Gerçi kapitalist sistemin adaleti olmaz, ama bizimki gibi 5 
milyona varan işsiz sayısı ve asgari ücretin ev kirasına yetme-
diği ülkelerde sosyal ve siyasal uzlaşma aramaya da kimsenin 
hakkı yoktur sanırım. Daha doğrusu, sadece görünü- şüyle 
değil, aynı zamanda kafası ve yüreğiyle insan olan hiç kimse-
nin çağımızda bu vahşete boyun eğip uzlaşması imkansızdır. 
Zira her insanın, yaşadığı çağın insanına ve insanlığa ödemesi 
gereken insan olmanın bir bedeli vardır. 

Örneğin; sanayi işçisinin ortalama saat ücreti Amerika'da 
12,5, Japonya'da 6, Tayvan'da 1,7, Kore'de 1,4, Brezilya'da 1,2 
dolar iken, Türkiye sanayi işçisine ortalama 0,6 dolar saat 
ücreti vererek, dünyanın ucuz işgücü cenneti olduğumuzu 
övünerek haykıracaksın, hem de bu toplumda uzlaşma ve 
siyasal istikrar isteyeceksin. Tek başına bu durum bile, yalnız 
anarşi ve istikrarsızlığın kaynağı değil, aynı zamanda anarşi ve 
istikrarsızlığın kendisidir de. 

b) Emperyalizmin halklarımıza vurduğu ekonomik, si-
yasi, kültürel ve askeri kölelik zincirlerine karşı Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan halklarının duyduğu tepki. 
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c) Bir türlü çözülemeyen ve çözülmesi için hiçbir adım 
atılmayan ulusal sorunun yarattığı huzursuzluk. 

d) Tasfiye edilemeyen feodal kalıntılar ve çözülemeyen 
toprak sorununun yarattığı huzursuzluk. 

e) Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın ikinci 
sınıf insan durumuna düşürülmesinin yarattığı huzursuzluk. 

f) Yukarıda bir kısmını sıraladığım olaylara karşı Türki-
ye ve Kuzey Kürdistan proletarya ve halklarının duyduğu 
tepkiyi bastırmak için uygulanan devlet terörünün yanında, 
sözde illegal olarak örgütlenen faşist komando birlikleri ve 
kontrgerilla örgütlerinin yarattığı provokasyon ve katliamlara 
karşı duyulan tepki. Örneğin; 1 Mayıs 1977, Malatya, Sivas, 
Kahramanmaraş ve Çorum olayları gibi kitle katliamları bu 
örgütlerin marifetidir.  

EGEMEN SINIFLARA SORUYORUM 

Şimdi bize her türlü yalan, iftira ve demagoji ile saldırıya 
geçen, egemen sınıflara soruyorum: 

1- Yukarıda bir kısmını sıraladığım gerçeklerin bir keli-
mesini yalanlayıp çürütebilir misiniz? 

2- Sosyal, siyasal anarşi ve istikrarsızlığın temeli yuka-
rıda bir kısmını sıraladığım komplike çelişkiler yumağı mıdır, 
yoksa bazı "Vatan haini" muzuratlar mı? 

3- Bu çelişkiler olmadan, hiçbir babayiğit "Muzuratın" 
böyle bir sosyal ve siyasal anarşi ve istikrarsızlık yaratmaya 
gücü yeter mi? 

4- Bu çelişkiler yumağı makro düzeyde çözülmeden, 
her türlü yalan ve demagoji ile "Muzurat" diye ilan ettiğiniz 
herkesi toptan yok etseniz, huzur ve sükûnu sağlayabilir 
misiniz? 

5- Son olarak da, ülkemizi emperyalizme peşkeş çekip, 
bu adaletsiz soygun düzenini yaratıp savunan bizler miyiz, 
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yoksa siz misiniz? Kimdir bunun sorumlusu? Gerçekten, suçlu 
kim? Bu çelişkiler yumağını yaratıp savunanlar mı, yoksa onu 
ortadan kaldırıp, sömürüsüz, soygunsuz, eşit ve özgür bir 
toplum yaratmak için canını dahi feda eden bizler mi? 

12 MART, 12 EYLÜL, ANARŞİ VE TERÖR 

Bilindiği gibi gerek 12 Mart gerekse de 12 Eylül askeri cun-
talarının gerekçesi, "Anarşi ve terörü önlemek" olmuştur. 
Dolayısıyla anarşi, terör ve şiddet hareketlerinin kaynağını 
açığa çıkarmadan, bu darbelerin gerçek yüzlerini yalın bir 
biçimde deşifre etme olanağımız yoktur. 

Daha önce anarşi ve şiddetin kaynağı sömürü temeline da-
yanan sınıflı toplum biçimi ve yaratıcısının da, o toplumun 
egemenleri olduğunu belirtmiştim. Ve gene kapitalizmin en son 
sınıflı toplum biçimi oluğunu ve çelişkilerinin çözümü; yeni bir 
sınıflı topluma geçişle değil, sınıfların ortadan kaldırılacağı 
toplum biçimine ilk adımın atılmasıyla çözüleceğini vurgulamış-
tım. Bu, yalnızca üretim araçlarının toplumsal mülkiyete 
geçirilmesini sağlamakla kalmayacak, binlerce yıllık özel 
mülkiyetli dünyanın değer yargılarının çoğunu da yerle bir 
edecektir. Dolayısıyla buna karşı ürküntü ve önyargı yalnız 
egemen sınıflarda değil, özel mülkiyet dünyasının değer 
yargılarıyla soğrulmuş tüm orta sınıflarda da yaratılmıştır. 
Ancak proletaryanın ideolojik, siyasi ve pratik mücadelesi, 
onları bu önyargılardan kurtarıp, proletaryanın yanına geçmeye 
ikna eder. Bundan sonra burjuvazi ideolojik saldırısını provo-
kasyon ve fiziki şiddet hareketlerinin üstünde inşa etmeye 
başlar. 

Burjuvazi, proletarya ve onun bilimsel ideolojisi olan Mark-
sizm’e doğuşundan beri ideolojik ve fiziki saldırısını kesintisiz 
olarak zamana göre değişik metotlarla sürdürmüştür.  

Kapitalizmin üretici güçleri geliştirdiği dönemlerde, burjuva-
zi, Marksizm’e ideolojik olarak doğrudan, karşı cepheden, yani 
Marksizm’in dışından saldırıyordu; ne var ki, kapitalizm çürü-
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meye doğru yol aldıkça karşı cepheden saldırı yetmez oldu ve 
hain Bernstein'la Marksizm’in içinden saldırıya başlandı. 
Nihayet muzaffer Sovyet Devrimi ile birlikte Bernsteinizm bütün 
garnitürleriyle birlikte yok olup gitti. Bundan sonra da, Mark-
sizm’in ekonomist ve ikameci yorumu teorize etme temelinden 
kaynaklanan modern revizyonizm doğdu. Sonuncu baylar, 
Bernstein'dan daha sinsi, daha ikiyüzlüdürler. Zira Brenştayn, 
"Marks'ın yanıldığını, Marksizm’in birçok temel ilkesinin geçer-
siz olduğunu" açık açık savunurken, onlar sinsi ve ikiyüzlüce 
Marksizm-Leninizm’in Ortodoks savunucuları olduklarını, onun 
içini boşaltıp deforme etmeye çalışıyorlar. 

Sömürü temeline dayanan sınıflı toplumların en önemli öge-
si, şiddet ve zordur. Zira örgütlü şiddet ve zor aygıtı olmadan, 
bir avuç azınlığın büyük bir çoğunluğu sömürüp soymasını 
sürdürmesi olanaklı olamaz. Ayrıca bu üretim biçimlerinin 
kendileri de baskı ve şiddettirler. Zira çalışan büyük kitlenin 
sefaleti üzerine oturmuş bir avuç sömürücü azınlığın sefahati-
nin kendisi, şiddet ve zordan başka ne olabilir ki? Tarih, 
proletaryanın en küçük ekonomik demokratik mücadelesini bile 
burjuvazinin, kanla, vahşetle bastırmasının örnekleriyle dolu-
dur. Ancak, muzaffer Sovyet Devrimi'nden sonra durum daha 
bir barbarlığa ulaştı. 

Sovyet Devrimi'ne kadar burjuvazi, proletaryanın iktidarı alıp 
toplumu ve devleti uzun dönem yönetebileceğine hiçbir zaman 
inanmamıştı. Ne var ki, Sovyet Devrimi'ne dört bir yandan 
saldırmasına rağmen bir çivi dahi sökememesi, bu hayallerini 
bütünüyle yıkarak, onu çılgına döndürdü. Bu panik ve çılgınlı-
ğın sonucudur ki, insanlığın başına bir yandan faşizm denilen 
barbarlığı musallat ederken, diğer yandan devletin resmi 
militarist güçlerinin yanında, kontrgerilla gibi illegal provokas-
yon-şiddet örgütleri kurmaya başladı. Faşizm, egemen sınıfla-
rın ve devlerin kolluk kuvvetlerinin desteği ile toplumun en geri, 
en çürümüş kesimlerini ırkçı, şoven milliyetçi ve demagojik bir 
ideoloji ile örgütleyip paramiliter bir örgüt yaratır. Toplumda ne 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
268 

 

kadar hırsız, uğursuz, esrarkeş, katil, pezevenk varsa toplayıp 
bağrına alan bu örgüt, önceleri grev kırıcılığı, ilerici devrimcile-
re saldırı ve provokasyonlar düzenleyerek gelişirken, giderek 
Kahramanmaraş örneği gibi kitle katliamlarına girişir. Egemen 
sınıfların önceleri bu örgütten beklediği, işçi sınıfı hareketini 
provoke etmek ve devrimci ilerici insanları yıldırmaya çalışma-
larıdır. Ancak mevcut yapısıyla iktidarı korumaları tehlikeye 
düşünce, bu çapulcu barbarlar iktidarı ile, sermaye düzenlerini 
kurtarmak. 

Bu konunun en bariz örneği, 1967-68'lerde CKMP'nin kur-
duğu komando kamplarıdır. O yıllarda bu konu üstüne koparı-
lan bir sürü gürültüye rağmen, bu faşist kurt bozuntuları ege-
men sınıfların ve devletin himayesinde, özgürce komando 
eğitimi görmeye devam ettiler. TSK dışında herkese yasak 
olan komando kampları, nasıl oluyor da bu lümpen çetesine 
serbest edilmişti, yoksa bunlara devletin gücü mü yetmiyordu 
veya devletin özel izne tabi resmi güçlerinden biri mi idiler? 
Orada bunlar neye hazırlık yapıyorlardı, ne öğretiliyordu? 
Elbette her türlü provokasyon ve insan olan herkese saldırı.  

İşte bu lümpen paramiliter şok birlikleri, devlet güçlerinin 
sürekli desteği ve koruması, çoğu kez de doğrudan doğruya 
işbirliği ile, ülkemizde akla hayale gelmeyen provokasyonlar 
düzenlemiş, insan olan herkese saldırmış, ülkeyi anarşi ve 
terörle kan gölüne döndürmüştür. 

1971'de Eminönü araba vapurunun ve Kültür Sarayı'nın 
yakılması, 1 Mayıs 1977 katliamı, Malatya, Sivas, Çorum ve 
Kahramanmaraş kitle katliamlarının hepsi kontrgerilla denen 
devletin illegal örgütü ile bu lümpen tosuncukların ortaklaşa 
becerdikleri marifetlerdir. 

 

Sivil karşıdevrimci güruhu bir partiye yöneltip orada örgüt-
lemeden, devletin resmi güçleri gibi onları bir arada tutma 
olanağı yoktur. Onun için bu faşist güruhun bir partide örgüt-
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lenmesine her türlü destek sağlanmıştır. Bu konuda, CIA 
görevlisi ABD'li Galula, "Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri 
Teori ve Tatbikatı" adlı kitabında şunları öneriyor: "Ayaklanma-
yı bastırmakla görevli olan kuvvetlerin bu liderleri bulduğu gibi, 
bunlar da halk arasından muharip kimseler bulmalıdırlar. 
Bulunacak muharip kimseleri bir arada tutabilmek için bu 
liderlerin desteğe ve bir siyasi partinin rehberliğine ihtiyaçları 
vardır." (Ocak 1986-Aktaran Uğur Mumcu) 

Herhalde şimdi, faşist lümpen çetesinin neden komando 
kamplarında eğitilerek örgütlenmesine yardımcı olunduğu iyice 
anlaşılmaktadır. Zira yapılan, CIA ajanının yazdıklarını aynen 
hayata geçirmek olmuştur. 

Gelelim kontrgerilla konusuna… Şimdilik utanmadan sürdü-
rülen kontrgerilla var mı, yok mu tartışmasını ileriye bırakıp, bu 
örgütün neden ve nasıl kurulduğuna bakalım. 

Her şeye rağmen devletin legal güçlerinin davranışlarının bir 
sorumluluğu ve sorumlusu vardır. Dolayısıyla bu güçlerin 
manevra alanlarının belli bir sınırı olması gerekir. Bu sınırı çok 
fazla aşması, hem devleti çok açık ve erken deşifre edip 
yıpratır hem de sorumlularını. Hâlbuki Türkiye'de yapılmak 
istenenler ve yapılanlar, bu sınırları çok fazla aşmaktadır. 
Örneğin, faşist MHP ile doğrudan doğruya işbirliği içinde kitle 
katliamlarına varan provokasyonlar düzenlemek, bunların açık 
örnekleridir. Ezkaza bunların belgeleriyle açığa çıkması, hem 
devleti erken yıpratır hem de sorumlularını. Bundan dolayı 
doğrudan doğruya devletin militarist güleri ve ABD tarafından 
kurulup yönetilen, resmiyette hiç kimsenin "sorumlu olmadığı" 
böyle bir illegal örgüte ihtiyaç görülmüştür.  

Kontrgerilla, 1960 yılında Panama'da, Pentagon tarafından 
kurulup yönetilen, Southern Commando, yani Güneyli Koman-
do'ya bağlı anti gerilla okuludur. Türkiye'deki kontrgerilla da bu 
okulda eğitim gördürülmüş insanlardan, TSK tarafından illegal 
olarak kurdurulmuştur. 
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Bu örgütün frekansı, faşist MHP ile alabildiğine yakındır. 
Hatta çoğunlukla iç içe geçmiş ve birlikte hareket ederler. Bu 
sorunlara açıklık getirirken, kontrgerilla var mı, yok mu gibi 
matrak tartışmalara da kendiliğinden açıklık getirmiş olacağız. 
Şimdi ülke yönetiminde söz sahibi olan bazı eski siyasilerin 
ağzından bu maskaralığı açıklayalım. 

Bülent Ecevit şöyle anlatıyor: "1974 yılında Genelkurmay 
Başkanı Sancar, bana Başbakanlığa bağlı örtülü ödenekten bu 
daireye para vermemi istedi. Hem de yüklüce bir paraydı. 
Bütçeye baktım, böyle bir daire yok. Ama o sırada Kıbrıs 
harekâtı vardı, üzerine gidemedim. Çünkü diyorlardı ki, Rum 
tarafında Özel Harp Dairesi'nin adamları var, onlardan bilgi 
alınıyormuş. Oysa bunlarla harekât sırasında telsiz irtibatı bile 
kuramadık." 

"1978'de, ben, Sayın Evren'i Özel Harp Dairesi'nin tasfiyesi 
için sıkıştırdım. Bana hep, 'Yapıyoruz, ediyoruz, tasfiye ediyo-
ruz' dedi. Ama yapılmadı." 

"...Özel Harp Dairesi'nin her ilde silah depoları vardı. Buraya 
bağlı olanlar 'Çok memleket sever insanlar' diye anılmışlardı. 
Bu daire, gereğinde bu silahları kullanacaktı." 

“Sarıkamış'taydım, birlikte yemek yediğimiz komutana 
Kontr-Gerilla’yı (Özel Harp Dairesi) sordum. 'Var' dedi. 'Hepsi 
çok memleket sever insanlardır' diye ekledi. O sırada çevrede 
MHP İl Başkanı geziniyordu. 'MHP İl Başkanı da bu daireyle..' 
diyecek oldum, general, 'O başında’ demez mi?" 
(14.10.1985Cumhuriyet) 

12 Mart'ın Başbakan Yardımcısı ve kolluk kuvvetlerinden 
sorumlu kişi olan Sadi Koçaş da "Atatürk'ten 12 Mart'a Anılar" 
Cilt 1'de şöyle diyor: "Yetkililerden 1971 yılının son günlerinde 
kurulduğunu öğrendiğimiz kontrgerilla örgütü, Genelkurmay 
Başkanı'nın emriyle, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve MİT 
tarafından müştereken kanun dışı kurulmuş, yönetilmiş ve 
kanun dışı çalışmış bir örgüttü. Kuruluşu yasalara aykırıdır. Her 



SAVUNMALAR        

       

 
271  

 

iki makam da bana bağlanmış olmasına rağmen haberim 
yoktu. Genelkurmay Başkanı'nın yasadışı emriyle kurulmuştur. 
Ve bir af ile yaptıklarının hesabını vermemiş, üstelik asıl 
suçlulara söz bile söylenmeyerek, yapılan işler iki üç memurun 
üzerine atılıvermiştir. (Aktaran Milliyet-1 Ocak 1986) 

"Zavallı Ecevit, zavallı Koçaş", biri "Kıbrıs çıkarmasında 
onlarla telsiz bağlantısı bile kuramadık" diye sızlanırken, diğeri 
"Bana bağlı organlar tarafından kurulmasına rağmen benim 
haberim yoktu" diyor ve ekliyor, "Bir af ile yaptıklarının hesabını 
vermemiş, üstelik asıl suçlulara söz bile söylenmeyerek, 
yapılan işler iki üç memurun üzerine atılıvermiştir" diye dert 
yanıyor. 

Emperyalizmin patronu ve yerli işbirlikçileri tarafından kanun 
dışı kurulup yönetilen ve görevi provokasyon, cinayet ve 
işkence yapmak olan bu çeteden başka ne bekliyordunuz? 
Sanki bu çetenin görevi uluslararası istihbarat toplayıp, ülkenin 
görünürdeki siyasi yöneticilerine iletmekmiş gibi, zamanın 
Başbakanı, "Kıbrıs çıkartmasında telsiz bağlantısı bile kura-
madıklarından" dert yanıyor. Onlar görevlerini binlerce insana 
işkence, onlarca provokasyon ve katliamlar düzenleyerek 
layıkıyla yerine getirmişlerdir. İnanmıyorsanız, "büyük dostu-
muz ve de müttefikimiz" Amerika ve yerli işbirlikçilerine sorun. 

Sadi Koçaş da, bu çetenin "kendine bağlı kurumlar tarafın-
dan kurulmasına rağmen, kendinden habersiz, kanundışı 
olarak kurulduğundan" dert yanıyor. Aç tavuk kendisini darı 
ambarında görürmüş. O kurumların gerçekten kime bağlı 
olduklarını anlamadın mı hâlâ? Hayır Bay Koçaş, sen bunları 
benden de iyi biliyorsun, ama gerçekleri Türkiye halklarından 
gizlemek için; olayları çarpıtıyor, gerçekleri karartmaya çalışı-
yorsun. 

Sadi Koçaş'ın dert yandığı ikinci konu; "Bir af ile yaptıkları-
nın hesabını vermemeleri, üstelik asıl suçlulara söz bile söyle-
meyerek yapılan işlerin iki üç memurun üstüne atılması"dır. 
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Başka ne olacaktı Bay Koçaş? Zira asıl suçlu ABD emperya-
lizmi ve yerli işbirlikçilerinden kim hesap sorabilirdi? Bütün 
bunların hesabını proletarya ve emekçi halklar sorabilir ki, er 
geç bu hesapların sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. 

Kontrgerilla denen örgütün, faşist MHP ile iç içe çalıştığını 
anlatmış ve bunu, zamanın Başbakanı Bülent Ecevit'in Sarı-
kamış MHP İl Başkanı'nın, aynı zamanda kontrgerillanın da 
başında olduğunu anlatan sözleriyle belgelemiştim. Şimdilerde 
bu örgütü ABD'nin finanse edip yönlendirdiğini, zamanın Milli 
Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın ağzından belgeleyelim. 
Şöyle anlatıyor Hasan Esat Işık:  

"Fikir planında geçerli bu. Doğru... yalnız, kontrgerilla her 
ülkede var. Genelkurmay bunu planlarına almış. Amacı şu: 
Ülke işgal edilecek olursa, iç direniş nasıl yapılacak? Bu, fikir 
planında geçerli ve doğru." Eski Milli Savunma Bakanı, tama-
men yasadışı kurulan bir örgütü, bu sözleriyle biraz yumuşat-
mak için kendini boşuna zorluyor. "Ülke işgal edilirse, iç 
direnişin yapılması için" bağlı oldukları siyasi yöneticilerden 
gizli, kanundışı bir örgüt kurmaya kimsenin hakkı yoktur ve de 
kanundışı böyle bir örgüte gerek yoktur. Eğer böyle bir şeye 
gerek varsa, bu da yasa ile yapılır. Hasan Esat Işık boşuna 
mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Zaten devamındaki şu 
sözleri kendisini alabildiğine ele veriyor: "Yalnız şu durum var. 
1) Fikri ABD vermiş, 2) Finansmanını yapmış, 3) Bu örgüte 
sızmalar olmuş. Bu sızmalar, Pentagon'dan başlar, CIA 
sızmasına kadar sürer." 

Bir yabancı ülkenin, Türkiye'deki hareketlenmeleri izlemesini 
anlarım, ama o ülkedeki hareketlenmeleri yönetmeye, kanalize 
etmeye başlamasını anlamak mümkün değildir. 

 

"Ülkenin her yerinde şubesi var mıydı?" sorusuna Hasan 
Esat Işık'ın cevabı: "Vardı. Ben başındaki generalle konuştum. 
O kadar masumane anlatıyordu ki... haklıydı. Ama ona göre, 
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CIA'nın sızmış olması olanaksızdı. Bu örgütten emekli olanla-
rın görevlerini sürdürdükleri biliniyordu. Çok tehlikeli bir işti..." 

"ABD ne kadar finanse ediyordu, nasıl?" sorusuna Hasan 
Esat Işık: "Amerikan yardımında bir fasılla yolunu bulmuş 
olmalılar. Geçmiş zaman, 50, 100 milyon dolar arası bir ra-
kamdı galiba. Uzun zamandan beri sürüp gidiyordu..." diye 
cevap veriyor. 

Açıkça görüldüğü gibi kontrgerilla denen örgüt, 12 Mart cü-
rufunun içinde, ABD'nin fikri ve yönlendirmesi altında, onun 
finansmanı ile yasadışı olarak kurulmuştur. Hasan Esat Işık 
boşuna, "Bu örgüte sızmalar olmuş, bu sızmalar Pentagon'dan 
başlar CIA sızmasına kadar sürer" diyor. Boşuna diyor, çünkü 
hem fikri ABD vermiş, finansmanını yapmış diyeceksin, hem de 
sızmalardan bahsedeceksin. Hayır, burada bir sızmadan 
bahsedilemez. Zira kurduran, finanse eden ve yönlendiren 
onlardır. Zaten kendisi de, "Bir yabancı ülkenin (yani Ameri-
ka'nın) Türkiye'deki hareketleri izlemesini anlarım, ama o 
ülkedeki hareketlendirmeleri yönlendirmeye, kanalize etmeye 
başlamasını anlamak mümkün değildir..." diyerek, Amerika'nın 
doğrudan doğruya Türkiye'deki hareketlendirmeleri yönetip 
kanalize ettiğini itiraf etmektedir. 

Bu örgütün faşist MHP ile birlikte çalışan provokatif suç ör-
gütü olduğunu gerek Bülent Ecevit, gerek Sadi Koçaş ve 
gerekse de ABD'li CIA ajanı Galula'nın ağızlarından belgelemiş 
bulunmaktayım. Örneğin; Sadi Koçaş'ın, "Bir af ile yaptıklarının 
hesabını vermemiş" sözleri, örgütün hesabını vermesi gereken 
suçlar işlediğinin açık bir itirafıdır. Kontrgerilla denen örgüt, CIA 
ajanı David Galula'nın direktifi doğrultusunda, MHP ile bazen 
paralel, bazen işbirliği içinde çalışarak, ülkede zulüm ve terör  

estirmiştir. Bunun en açık belgesi, eski Özel Harp Dairesi 
Başkanlarından emekli Tümgeneral Cahit Akyol'un, Silahlı 
Kuvvetler Dergisi'nin 1971 yılı Mart sayısında, "Gayri Nizami 
Kuvvetlere Karşı Harekat" başlıklı yazısıdır. Tümgeneral bu 
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yazıda: "Halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklan-
ma kuvvetleri yapıyormuş gibi müdahale kuvvetlerine zulme 
kadar varan haksız muamele örnekleri ile sahte operasyonlara 
başvurulması tavsiye edilir" diyor. (Cumhuriyet-Ocak 1986) 

İşte Kültür Sarayı ve Eminönü Arabalı Vapur yangınları, 1 
Mayıs 1977 katliamı, Malatya, Sivas, Çorum ve Kahramanma-
raş katliamları… hep bu mantıkla yapılmıştır. 

ANARŞİ VE TERÖR 

Ülkemiz gerçekten egemen sınıf ve devlet güçlerinin bilinçli 
ve istekli olarak yarattığı anarşi ve terörle kan gölüne döndü-
rülmüştür. Bunun nedeni, birinci olarak; gelişen ulusal ve 
sınıfsal mücadeleyi provokasyonlarla yolundan saptırmak ve 
ikinci olarak; şiddet ve zulümle sindirmektir. Bunun örnekleri 
saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Örneğin; 1967-68 yılların-
da faşist CKMP'nin kurduğu yasadışı komando kampları, 
devlet tarafından desteklenip korunmuştur. Ne ilginçtir ki, açık 
provokasyon ve "zulme varan" saldırılar da aynı yıllarda 
başlamıştır.   

1968 yılında, İzmir Hisar Camii'ne faşistler tarafından bom-
ba konarak, "Komünizme" cihat naraları atılmaya başlandı. 
1969 yazında, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Kayse-
ri'de Olağan Genel Kurulunu yaparken iki cami avlusunda, 
İmam Hatip Okulu ve Türk Kültür Derneği önünde patlamalar 
tezgahlandı ve patlamalar üzerine, "Komünist öğretmenler, 
camilerimize bomba attılar" diye saldırı başladı. Önceden 
hazırlanmış plan doğrultusunda binlerce insan genel kurulun 
yapıldığı binayı bastı. Uzun zaman öğretmenler binada mahsur 
kaldılar.  

Saldırı bununla da bitmedi, şehirdeki TİP, TÖS binaları da 
tahrip edildi. Aynı gün bar, pavyon ve oteller de basılarak, 
yüzlerce insan yaralandı. Ne hazindir ki, aynı zamanlarda, 
Meclis'teki TİP parlamenterleri de boğazlanmaya kalkıldı. 
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Yapılan saldırıların devlet güçlerinin himaye ve desteğinde 
olduğunu şu açık belge ile noktalıyorum. 13 Nisan 1970'te 
asteğmen Necdet Güçlü, İbrahim Doğan ve Ali Güngör adlı 
MHP'li faşistler tarafından katledilmişti. Cinayetin işlendiği 
silahların teğmen Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy'a ait 
olduğu ortaya çıkınca, bu sorun bir biçimde küllenip gitti. Tabii, 
şimdilik.  

Bizi anarşi ve terörün yaratıcıları olarak suçlayanlara ve bizi 
yargılayan yargıçlara soruyorum. Yukarıda anlattıklarımın bir 
satırı yalanlanabilir mi? Eğer bunlar yalanlanamazsa, anarşi ve 
terörün kaynağı açıkça görülmüyor mu? Siz Sayın Yargıçlar; 
şimdi, beni neyle suçlayacaksınız? Bana nasıl ceza vereceksi-
niz?   
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Yukarıdan beri anlattıklarım ve aşağıda anlatacaklarıma 
cevap verecek mi? Yoksa "Türk milleti adına yargılayan 
bağımsız mahkememiz" vs. vs. ile "İsmet Öztürk'ün gizli örgüt 
kurduğu, yönettiği kanaatine ulaşmıştır" gibi nedensiz, mesnet-
siz yavan sözlerle, zoraki gerekçeler arayarak mı? Eğer birinci 
durum olacaksa -ki gerçekte olması gereken budur- anlattıkla-
rımın içinde ispat edemediğim tek kelime kalırsa dünya prole-
taryası ve halklarına, insanlığın bilip gördüğü en ağır cezayı 
kendi kendime vereceğime buradan söz veriyorum. Eğer 
ikincisi olacaksa -ki öyle olacak- bunlara cevap vermeye dahi 
değmez.  

Ben devleti yıkmak için gizli örgüt kurmaktan yargılanıyo-
rum. Gerçekten bu teşebbüsümü saklamıyorum. Ama neden? 
Daha sonra da anlatacağım gibi, proletaryanın gizli çalışmayı 
sevdiğinden mi, yoksa ona hayat hakkı tanınmamasından 
dolayı mı? Bırakalım proletaryanın siyasi parti kurmasını, siyasi 
görüşlerinin açıklanmasına dahi bir ömre yetecek cezaların 
verildiği bir ülkede başka ne yapılabilir ki? Ya emperyalizm ve 
yerli işbirlikçilerine köleliği kabul edip, teslim olmak veya illegal 
mücadele vermek; bunun başka bir yolu yoktur. Zira faşist 
Mussolini İtalya'sından alınan 141. ve 142. maddeler neyin 
nesidir? Bütünüyle ve her şeyiyle yasalara uygun örgütlenmiş 
ve yasalara uygun faaliyet sürdüren işçi sınıfının ilerici sendi-
kası DİSK'e bile yapılanlar ortada iken, işçi sınıfının siyasal 
mücadelesini illegal sürdürmesinden daha zorunlu ne olabilir? 
Yasaların müsaadesiyle kurulmuş legalist, deforme olmuş işçi 
partilerine bile cuntaların kan kusturduğu ülkede, başka ne 
olabilir ki?  

Ya cuntanın başı Kenan Evren'in, "Belki bir tarih gelecek, 
biz de Avrupalı ülkeler gibi kişi başına 10-15 bin dolar seviye-
sine yükseleceğiz. Herkes müreffeh, her ailenin altına iki tane 
otomobil, çocuğuna ayrı, kendine ayrı. Bu hale geleceğiz.  
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Ondan sonra Komünist Partisi'ne müsaade ederiz" sözlerine 
uyup, "Türkiye'nin bu seviyeye ulaşmasını" bekleyeceğiz veya 
buna rağmen örgütlenip mücadele sürdüreceğiz. Şöyle devam 
ediyor Kenan Evren, "Çünkü, komünizm sefaletle ürer, nerede 
sefalet varsa orada komünizm yeşerir" buyuruyor. Kenan 
Evren'in söyledikleri açık: Komünizmin gelişemeyeceği bir or-
tam yaratabilirsek, o zaman ona müsaade ederiz. Ancak buna 
rağmen gelişirse, gene kafasına bineriz.. 

Komünizme, yani proletaryanın siyasi örgütlenmesine karşı 
düşmanlık, TC tarihi boyunca hiç eksilmeden sürdürülmüştür. 
TC'nin ilk dönemlerinde şike "Komünist Partileri" kurdurmak-
tan, 1921 Şubat'ında Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katledil-
mesine, 1936'da faşist İtalya'dan 141-142. maddelerin ithalin-
den, "demokrasi" adına iktidara gelen DP'nin açtığı haçlı 
seferine kadar hepsi, bu düşmanlığı kesintisiz olarak sürdür-
müştür. Her dönemde akla hayale gelmeyecek yalan ve 
demagojilerle sosyalizme saldırılmıştır. Başka konularda yer 
yer birbirini boğazlamaya kalkmalarına rağmen, sorun proletar-
yanın iktidar mücadelesine gelince, hepsinin tavrı birbirinin 
tıpkısının aynısı oluyor. Örneğin; "demokrasi" nutukları çekerek 
iktidara gelen DP ile 12 Eylül cuntasının başı Kenan Evren'in 
bu konudaki tutumlarının bir karşılaştırılması, şaşılası benzerli-
ği hemen ortaya çıkarmaktadır. DP'nin hükümet programında: 

"Bilhassa üzerinde duracağımız mesele, memleketi içinden 
yıkıcı aşırı sol cereyanları kökünden temizlemek için gereken 
kanuni tedbirleri almaktır. İrtica ve ırkçılık gibi ayırıcı cereyanla-
rı vasıta olarak kullanan ve çok defa kendisini bu "maskeler 
altında" (abç) gizleyen aşırı solcu hareketlere karşı gereken 
bütün kanuni tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz." (Akta-
ran Cumhuriyet-20.10.1985) 

Görüldüğü gibi, DP için irtica ve ırkçılık diye bir sorun yok; 
bunu "aşırı solcular maske" olarak kullanıyorlar. Yani komü-
nizm "maskeli" her kılığa giren, zuladan işler kotaran bir acayip 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
278 

 

heyuladır. Kastamonu konuşmasında, Kenan Evren de DP'nin 
sözlerini daha sert ama aynı ağızla tekrarlıyor: 

"Komünizm çeşitli "maskeler altında" gelir. Bazen Atatürk-
çüdür, bazen din adamı olarak görünür. Bazen üstüne başka 
cüppe geçirir. Bunu iyi teşhis etmek lazım."  

Görüldüğü gibi sorun proletaryanın iktidar mücadelesine 
gelince boğazlayanlar da, boğazlananlar da aynı demagojik 
nakaratı tekrarlıyorlar. "Maske takmak, cüppe geçirmek, her 
kılığa bürünmek vs. vs." Ancak bunları nesnel dayanaktan 
yoksun olarak yapmıyorlar; "Eli nasıl bilirsin, kendim gibi" 
misali, bunları söylerken, tastamam kendilerini anlatıyorlar. Zira 
kendileri, "Teokrasiye karşı olduklarını" söyleyip hem kürsüler-
den Kuran'dan ayetler okuyor; yeri gelince Atatürkçü olup, yeri 
gelince onun kemiklerine küfrettikleri gibi, komünistleri de böyle 
zannediyorlar, daha doğrusu hazır ve kolay malzeme olduğu 
için, kendilerini anlatmaları; komünizmi karalamaya yeter 
zannediyorlar. 

Ben, "Devleti yıkmak için silahlı çete kurup yönetmekten" 
yargılanıyorum. Benim konumumla bu maddenin benzeşir 
hiçbir yanının olmaması bir yana, siyasi örgütlenmelere "çete" 
gibi sıfatlar yakıştırmak, oligarşinin devrimcilere kinlerini kusma 
göstergesinden başka bir şey değildir.  

Olayın daha da ilginç yanı; bizi "Anayasayı, tağyir, tebdil ve 
ilgaya ve TBMM'ni ıskata teşebbüs etmek" için silahlı çete 
kurmaktan suçlayanlar, 20 yılda 3 kez Anayasa'yı da, 
TBMM'de silah zoruyla hallaç pamuğu gibi kaldırıp atmışlar ve 
hatta milletin seçtiği Başbakan ve 2 Bakanı da boğazlamışlar-
dır. Halklarımızın emeği ve alın teriyle beslenen bu baylar, 
hangi hakla, nasıl olur da milletin seçtiği TBMM'yi silahla basıp, 
milletin seçtiği üyeleri zindana doldurup, kimini de boğazlıyor-
lar? Bunlar bu yetkiyi kimden almıştır? Neden bunların hesabı 
hiçbir zaman sorulmadı ve sorulamıyor? 
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Yukarıda emperyalizmin yerli işbirlikçileri ile birlikte kurup 
yönettiği, faşist MHP ile yaklaşık frekanstan konuşan ve 
çoğunlukla birlikte çalışıp, kitle katliamlarına varan provokas-
yonlar düzenleyen yasadışı Özel Harp Dairesi adlı kontrgerilla 
çetesini anlatmıştım. Şimdi sorarım sizlere; Silahlı çete, bu 
provokatör katliam örgütü ve onu kurduranlar mı, yoksa bizler 
miyiz? 

Ayrıca hepinizin okumuş olacağına inandığım, 12 Mart cun-
talarıyla ilgili, hiçbir baskıya maruz kalmadan yapılan itiraflarda, 
açıklanan silahlı cuntalar mı silahlı çete, yoksa bizler miyiz? 
Bunların yaptıklarını söyledikleri onlarca toplantıya ve kullan-
dıkları kod adlarına rağmen, neden bunların hesabı sorulmaz? 
Ceza Yasasının 151. maddesi, ihtilal örgütlerini bilip haber 
vermeyenlere ceza gerektirmiyor mu? 

Askeri Ceza Yasası'nın 148. maddesi, siyasal amaçlı top-
lantı yapan, asker kişiler için 5 yıla kadar cezalar öngörmüyor 
mu? Muhsin Batur'un örgüt içindeki kod adı, Yavuz Bey değil 
midir? Nasıl oluyor da bunlar bizi, silahlı çete olarak suçlayabi-
liyorlar? 

20 yılda gerçekleştirilen üç askeri darbenin son ikisi, doğru-
dan proletarya ve emekçi halklar ve onların önderlerine yöne-
lik, adeta bir haçlı seferi idi. Aynı zamanda bunlar, birincinin de 
özeleştirisi olmuşlardır. 

Türkiye'nin Ortadoğu'daki önemli konumu ve dolayısıyla 
yukarıda anlattığım emperyalizmle bağlantıları, baş gösteren 
ekonomik ve siyasi istikrarsızlık dönemlerinde emperyalizmin 
doğrudan gelişmeleri yönlendirmeye müdahale etmesine etkili 
oluyor. Bunların 12 Eylül cuntasıyla ilişkili birkaç örneğini 
yukarıda vermiştim. Ayrıca 1978'de ABD öncülüğünde yapılan 
yardım anlaşmasının 12 Eylül cuntasına kadar verilmemesi de 
bunlardan biridir. 12 Mart müdahalesinde tasfiye edilen Kema-
list cuntacı subayların da ABD'nin hazırladığı DICKSON 
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Raporu doğrultusunda olduğunu bilmeyen kimse hemen 
hemen kalmamıştır. (Kaynak, Emin Değer) 

12 MART NEYDİ, NE YAPTI? 

Bilindiği gibi gerek 12 Mart, gerekse de 12 Eylül askeri mü-
dahaleleri, anarşi ve terörü esas neden olarak göstermiş, bunu 
da ustaca gerçekleri saptırarak "sağ-sol" çatışması olarak 
lanse etmiştir. Hâlbuki Türkiye’de olan, "sağ-sol" çatışması ve 
ne idüğü belirsiz anarşi ve terör değil, kontrgerilla ve faşist 
MHP işbirliği devlet güçlerinin de desteği ile provokasyon, 
saldırı ve katliamlar vardı. İşte anarşi ve terör denilen ortam, 
bilinçli ve istekli olarak, emperyalizm ve yerli işbirlikçileri 
tarafından yaratılmıştır. Bu durum faşist MHP'nin özel olarak 
işine gelmesinin yanında, genel olarak da, egemen sınıfların; 
proletaryanın ve tüm devrimci hareketlerin mücadelesini 
karartıp yolunu saptırmak için işlerine geliyordu. Bunun açık 
örneği, faşist MHP'nin Ecevit iktidarı döneminde rejimi asker-
leştirmek için neler yaptığını Ecevit'ten dinleyelim: 

"Biz, 1978 başında, hükümet kurduğumuzdan itibaren, özel-
likle MHP bizi her vesileyle sıkıyönetim ilanına zorlamaya 
başladı. Bu, giderek bir kampanya halini aldı. Eylemler kışkırtı-
lıyor, kanlar dökülüyor, hemen ardından "İşte hükümetin 
olaylarla başa çıkamayacağı belli, sıkıyönetim ilan edilmeli" 
diye bir kampanya açılıyordu! Yani, rejimi askerleştirme süreci-
nin başlatılması isteniyordu." Ve devam ediyor Bülent Ecevit 
faşist MHP'nin marifetlerine: 

"...Bu iktidar süratle değiştirilmeli, komünist anarşiyi himaye 
etmeyecek, kanun ve nizamlara samimi olarak bağlı bir hükü-
met kurulmalıdır. Şanlı Türk Ordusu, devletin ve demokrasinin 
düşmanlarını, vatan bölücülerini susturarak huzurlu bir ortam 
meydana getirdikten sonra, 1979 NATO seçimleriyle birlikte 
erken seçime gitmelidir."  

Kendi burjuva reformist mantığı ile bunun nedenini şöyle 
anlatıyor Ecevit: "Devleti o halde bulduk ki, eğer geçen hükü-
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met sürseydi, belki de ele geçireceklerdi. Yerleştirilmiş insanlar 
yerlerinden edildi, ötekiler (sol) bizi bir aşama gibi kabul 
ediyordu. İktidara gelir gelmez gayet nazik ifadeyle bunu 
reddettiğimizi belirttim. Şimdi devleti (sokaktan ele geçirme, 
iktidarı sokaktan ele geçirme savaşı var) ve bunun silahlı 
mücadelesi, yerlerinden olanlar gitgide umudunu kesiyor, 
kestiler. Eskiden bunlar geri dönebilir, sığınacak bir yer bulabi-
lirdi. Şimdi açıkta kaldılar." (Aktaran Cumhuriyet, 18.10.1985) 

Ecevit'in, "Yerlerinden olanların umutlarını kestikleri ve dev-
leti ele geçirmek için silahlı savaş verenlerin" faşist MHP 
olduğu açıktır. Sakın kimse, antikomünist Ecevit'i, "solcudur, 
onun için solcuları korur” demesin. Ecevit; emperyalizmin 
işbirlikçisi, tekelci burjuvazinin reformist taleplerinin temsilcisi, 
kaskatı antikomünist, yedek lastikten başka bir şey değildir. 
Dolayısıyla Ecevit, biraz modernce ama hiç eksiksiz bir sağcı-
dır. 

Peki; neden faşist MHP sıkıyönetimin ilanını bu kadar istiyor 
ve Ecevit Hükümetini buna zorluyordu? Neden bu dönemde 
Kahramanmaraş vb. olaylar gibi kitle katliamlarına başladı? 

Bunun belirleyici olan birinci nedeni; MHP'nin mevcut yön-
temlerle gelişmesinin sınırına varmış olması ve dolayısıyla, 
yeni bir atılıma geçme zorunluluğu. İkincisi; otorite boşluğu 
olduğu imajı yaratarak, bunu yalnızca kendisinin doldurabile-
cek güçte olduğunu ispata çalışmasıdır.  

Ecevit hükümetini yıpratarak sıkıyönetim ilanına zorlaması 
da, bir yanda Ecevit'in şahsında solu yıpratıp, onların da bu 
işlerin üstesinden gelemeyeceklerini ispata çalışmak, bir 
yandan Ecevit hükümetinden kendilerine yönelecek saldırıları 
savuşturmak ve öte yandan da, ordu içindeki yandaşlarının da 
yardımıyla, yapacakları atılımları gerçekleştirmekti. Ancak 
kendilerinin kesin hâkim oldukları bölgelerde sıkıyönetim 
ilanına da pek yanaşmıyorlardı. Örneğin Ecevit; sıkıyönetim 
ilan edildiğinde hilal denilen Orta Anadolu'nun bir kısım illerin-
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de de sıkıyönetim ilan edilmesini istediklerini ama Genelkur-
may'ın, bu kadar yeri kontrol edemeyeceği ve bu kadar kuvvet-
lerinin olmadığı gerekçesiyle "karşı çıktılar" diyor ve ekliyor: 
"Sonra 67 ilde sıkıyönetim ilan edecek gücü buldular."  

Bilindiği gibi hilal denen Orta Anadolu, faşistlerin kesin 
egemenliklerini kurdukları ve neredeyse faşist olmayanlara 
yaşama olanağı kalmamış bölgeydi. Dolayısıyla faşistlerin bu 
bölgede hiçbir desteğe ihtiyaçları kalmamış, aksine mevcut 
durumun devamı işlerine geliyordu. Zira buralarda ne boğazla-
nacak insan ne de önemli provokasyonlara ihtiyaç kalmıştı. 
Arada çıkan ufak tefek engelleri kendi metot ve güçleriyle 
rahatça hallediyorlardı. Böyle yerlere sıkıyönetimin burnunu 
sokması hiç de yararlarına değildi ve sokulmadı da... 

ŞİMDİ, 12 MART VE GERÇEK NEDENLERİNE  
KABACA GÖZ ATABİLİRİZ: 

1960'lı yıllar, Türkiye toplumsal formasyonunda cereyan 
eden birçok olayın bir noktada kesiştiği dönemdir. Bir toplumsal 
formasyonda cereyan eden çeşitli olayların bir noktada kesiş-
mesi, doğal olarak o toplumsal formasyonda cereyan eden 
bazı olayların dönüm noktasını da beraberinde getirecektir 
veya toplumsal formasyonda tümden bir dönüşümü sağlaya-
caktır. 12 Mart askeri darbesi, 1960'lı yıllarda cereyan eden 
çeşitli olayların bir noktada kesişmesinin ve bir kısım olayların 
dönüm noktasına ulaşmasının hem sonucu hem de tamamla-
yıcısıdır. 12 Eylül askeri darbesi de, 12 Mart darbesinin hem 
eksik kalanlarını tamamlaması hem de 1970'lerde sağlanan 
dönüşümlerin kazandırdığı rahat manevra alanının sonucudur. 

Osmanlı toplum yapısından doğan aydın-bürokrasi iç içeliği 
ve bunların ordu ile bağlantıları, o zamandan başlayan cuntalar 
örgütleme geleneği, 1970'li yıllara kadar çeşitli aralıklar ve 
biçimlerde devam etmiştir. 1970 yılı ise, cunta döneminin 
dönüm noktası olmuştur. 
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Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonucu çürüyen Os-
manlı İmparatorluğu, emperyalist galip devletler tarafından 
paylaşılmaya karar verilmiş ve ülke açık işgale uğramıştır. 
Muzaffer Sovyet Devrimi'nin de desteğiyle asker-sivil aydın, 
Türk ticaret burjuvazisi ve eşrafın önderliğinde açık işgale karşı 
tavır alınmıştır. Bilindiği gibi, bu üçlü önderlik, Kemalizm denen 
pragmatik, burjuva felsefesi doğrultusunda açık işgale son 
verip, Misak-ı Milli sınırları içinde antidemokratik TC Devleti'ni 
kurmuşlardır. 

Açık işgale karşı alınan tavır ve hilafetin yıkılmasına önder-
lik eden asker-sivil aydın Kemalistler, yeni TC Devleti'nin 
kuruluşunda en etkin önder güç idiler. Bu, kendilerini bütün 
toplumun hamisi olarak görmelerini daha bir doğrulamış ve 
pekiştirmişti. Bu durum, adeta ordu-devlet-parti üçgeni bileşi-
miyle İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonuna kadar süre-
gitmiştir. Ne var ki, toplumsal gelişimin yasaları, bu gidişin 
önünü bir yerde kesecekti ve 1946'larda bu sonla karşılaşıldı. 
Devletin her türlü korumacılığı ve desteğiyle yaratılan burjuva-
zi, savaş dönemi talanlarıyla da bir hayli palazlanmış ve artık 
kendi ayakları üzerinde durma zamanının geldiğine karar 
vermişti. Burjuvazi artık hamilere değil, bütün toplumu yönet-
meye ihtiyaç duyuyordu. Değişen dünya dengeleri ve kapitalist-
emperyalist sistemin yeni işbölümü, bu taleplerle çakışıyordu. 
İşte bu şartlarda burjuvazi, feodallerle ittifak içinde, kendine 
özgü bir diktatörlük olan Kemalist diktatörlüğün saltanatına son 
verdi. 

Açık işgale ve hilafete son verip TC Devleti'nin kurulmasına 
önderlik eden irili ufaklı Kemalist tayfa, bütün güçleriyle destek-
ledikleri burjuvazinin şimdi, onları bir köşeye itmesini bir türlü 
hazmedemiyorlardı. Gittikçe nostaljileri kabaran Kemalistler, 
"Onlar ülkeyi bir yıl dahi idare edemez" diye haykırıyorlardı.  

Ne var ki, kapitalizmin gelişmesi, onların etkinliklerini sürekli 
dışlıyordu. Ancak bu dönemde, adeta yan yana yürüyen iki 
devlet doğmuştu.  
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Bunlardan biri; bildiğimiz yasama, yürütme ve yargıdan olu-
şan devlet, (bu kurumların hepsinin fonksiyonel olarak işlediğini 
söylemek elbette mümkün değil) diğeri ise, normal şartlarda 
devletin bir kurumu olarak görünen, ancak gelişmelerden hiç 
de memnun olmayıp, eski statüsünü kazanmak için fırsat 
kollayan başta Türk Ordusu olmak üzere tüm Kemalistlerdi. 
Beklenen fırsat, 1957'lerden sonra doğmaya başladı ve tüm 
Kemalistlerin ittifakıyla 27 Mayıs 1960 darbesi yapıldı. 

27 Mayıs darbesi ile başta anayasa olmak üzere, asker-sivil 
aydın ve bir bütün olarak Kemalist bürokrasinin yönetimde 
etkinliğini arttıran önlemler alındı ve bir kısım kurumlar oluştu-
ruldu. Alınan önlemlerin büyük çoğunluğu, tüm halk kitlelerinin 
de çıkarınaydı. Ancak bunların içinde MGK'nın ve Tabii Sena-
törlük gibi kurumların, ordunun siyasete doğrudan güdücü 
katılımını sağlamaktan başka bir fonksiyonu yoktu.  

Alınan bütün bu önlemlere rağmen, kapitalizmin gelişmesi 
bu kurumların etkinliğini azaltıyor, alınan önlemleri geçersizleş-
tiriyordu. Bundan dolayı bir kısım eski "kurtarıcı" geleneğine 
bağlı Kemalistler, orduda çeşitli cuntalar örgütlemeye başlar-
ken, diğer bir kısmı, bunlara karşı önlem olarak, tüm egemen 
sınıflarla bağlantı içinde, başka cuntalar örgütlemişlerdi. Ancak 
1968'lerde hız kazanmaya başlayan toplumsal muhalefet ve 
proletaryanın şanlı 15-16 Haziran 1970 direnişi, Kemalist 
cuntaların yüreğini hoplatmış, balonlarını patlatmıştır. Kendile-
rinin toplumun kurtarıcı hamisi olarak gören Kemalistler, bu 
fantezilerinden kurtulup, kendilerini kurtarmak için burjuvazinin 
kucağına boylu boyunca uzanıp sadakat yemini ettiler. Hem de 
yığınla kader arkadaşlarına her türlü ihaneti ederek. İşte 12 
Mart darbesinin sağladığı en önemli dönüm noktalarından biri 
budur. 

12 Mart darbesi ordu içinde cunta odaklarını bitirmeyi ba-
şardı, 1961 Anayasası ve ona bağlı bazı hak ve özgürlüklerin 
büyük bir kısmını budadı; geri kalanları da 12 Eylül cuntası 
kökünden kazıdı. 
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Kapitalizmin belli düzeyde geliştiği ve sınıf mücadelesinin az 
çok ivme kazanmaya başladığı bir ülkede, egemen sınıfların en 
önemli silahlı gücünün merkezkaç odaklarda örgütlenmesine 
asla müsaade edilemez. Bunlar egemen sınıflar için önemli 
tehlikeler yaratır. Dolayısıyla bunu mutlaka bertaraf etmesi 
gerekir. Zaten bunları yok etmek pek de zor olmamaktadır 
egemen sınıflar için. Zira sınıf mücadelesinin ivme kazanması, 
egemen sınıflar kadar kendinden menkul "kurtarıcı" cunta 
odaklarının da yüreğini ağzına getirmektedir. Bu korku onları, 
nefsini kurtarmak için arkadaşlarına dahi her türlü ihaneti 
yapmaya yetmektedir. 12 Mart'tan 15 yıl sonra Kemalist 
cuntacıların birbirini ihanetle suçlamalarının nedeni budur. 

12 MART DÖNEMİNDE EKONOMİ 

Kapitalist-emperyalist sistem içinde yer alan geri bıraktırıl-
mış bir ülkenin ekonomisi, emperyalist metropollerin ekonomi-
sine uyarlı, onun kendisini yeniden üretmesine tabi biçimde ve 
dolayısıyla çarpık bir yapıda gelişir. Doğal olarak bu ülkelerin 
ekonomileri, metropollerin ekonomilerinde baş gösteren en 
ufak sarsıntıdan şiddetle etkilenir. Bu ülkelerde kapitalizmin 
çarpık gelişmesi ve prekapitalist unsurların tasfiyesinin çok 
yavaş oluşu nedeniyle, hem ekonomi sürekli sancılar içinde 
yaşar hem de kapitalist metropolden farklı olarak çok sıkı 
buhranlara düşer, tıkanır. 

Kapitalist-emperyalist metropollerde başlayan buhranın fa-
turası, esas olarak geri bıraktırılmış ülke halklarına kesilir. 
Dolayısıyla geri bıraktırılmış ülkeler, metropol ülkelerin buhra-
nından misliyle etkilenirler. Ayrıca kapitalist metropollerdeki 
buhran, aşırı üretim, başka bir deyişle, pazar buhranıdır. Yani 
"bolluktan" doğan yokluk ve açlık. Geri bıraktırılmış ülkeler 
özgülüne ise bu, çoğu kez, yokluktan yokluk ve açlık olarak 
yansır. Bir nevi kapitalist ve prekapitalist buhranların farklılığını 
yansıtır gibi. Örneğin, ithal ikameci sermaye birikim modelinin 
tıkanıp 24 Ocak kararlarının alınması, bunun tipik bir örneğidir. 
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Bu farklılık, metropollerde geri bıraktırılmış ülkelerin buhrandan 
çıkış yöntemlerinde önemli farklılık yaratmaktadır. 

Metropoller buhrandan kurtulmak için esas olarak geri bırak-
tırılmış ülke pazarlarını zorlar ve metropoller arası rekabeti 
kızıştırırken, geri bıraktırılmış ülkeler, esas olarak buhranın 
yansıyış biçimine göre yetersiz sermaye birikiminin yollarını 
açmaya çalışırlar. Bundan dolayı bu ülkeler buhranın faturasını 
esas olarak işçi sınıfı ve emekçi halklara keserken, prekapita-
list alana akan sermayeyi kısarak, sanayiye çekme uğraşını 
birlikte verirler. Dolayısıyla kapitalist ve prekapitalist alanlar 
arasındaki mücadele de amansız bir boyuta ulaşır. 

Yıllar 1970'lere yaklaşırken ithal ikameci sermaye birikim 
modeli ile prekapitalist üretim yan yana yaşıyordu. 1968'lerde 
emperyalist metropollerde baş gösteren ekonomik buhran, 
Türkiye ekonomisini hızla etkilemeye başladı. Ancak, henüz 
ithal ikameci sermaye birikim modelinin iflas ettiği kararı 
verilmemiş ve dolayısıyla bu yönde radikal bir dönüşüm 
düşünülmüyordu. Esas olarak o dönemde düşünülen, işçi sınıfı 
ve tüm emekçilerin reel gelirlerinde önemli kısıntılarla birlikte, 
prekapitalist alana akan sermayeyi de olabildiğince sanayiye 
çekerek, başta dayanıklı tüketim maddeleri üreten alan olmak 
üzere,  sanayiyi biraz daha mükemmelleştirerek, girdi ihtiyaçla-
rının dövizini bulup rahatlatmaktı. Ancak buna da prekapitalist 
alanın egemenleri canla başla direniyorlardı. Bu doğrultuda 
atılacak adımları geri püskürtecek güçleri olduğunu da ispat 
ettiler. Örneğin; Süleyman Demirel'in 1970'te Meclis'e getirdiği 
"Toprağı Vergilendirme" Kanunu'na, 41'ler Demokratik Parti ile 
cevap verdiler. 12 Mart döneminde ise, Erim'in "reform" kabi-
nesini çökerterek. 

Buhranın esas yükü işçi sınıfı ve tüm emekçi halklara yük-
lenmekle birlikte, sopanın ucu prekapitalist ve orta sınıflara da 
uzanacaktı. Bu durumun geniş bir muhalefet cephesi yarataca-
ğı açıktı. Zaten su yüzüne çıkmaya başlamış sosyal muhalefet, 
daha bir derli toplu hale gelebilirdi. Bunun için öncelikle bunları 
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bastırmanın önlemi alınmalıydı. Zira bunlar olmadan düşünülen 
programı hayata geçirmenin olanağı yoktu veya istenmeyen 
durumlarla karşılaşılabilinirdi. Bunun için 1961 Anayasası 
başta olmak üzere var olan tüm nispi demokratik hak ve 
özgürlükler ortadan kaldırılmalıydı. Bu da normal parlamento 
ile yapılamazdı. İşte 12 Mart muhtıra darbesinin gerçek nedeni 
bunlardı. 

1970 yılında alınması düşünülen önlemler, cumhuriyetin 
kuruluşuyla başlayan ithal ikameci sermaye birikimi modelin-
den dönüşün de ilk hazırlık adımları olacaktı. 

Ekonomik buhran, siyasal ve sosyal alana da sıçramakta 
gecikmedi. Amerikan sendikacılığının prototipi olan Türk İş 
bölünmüş ve devrimci ilerici işçilerin yer aldığı DİSK, 1967'de 
kurulmuştu. DİSK'in kuruluşundan sonra daha bir şekle girip 
ivme kazanan işçi sınıfının ekonomik-demokratik hareketi, 
şanlı 15-16 Haziran direnişiyle en ileri seviyeye ulaştı.  

Gençlik hareketi, 1968 dünya gençlik hareketinin kazandığı 
ivmenin de etkisiyle hem yükselmeye başlamış hem de DEV-
GENÇ adı altında merkezi bir örgütlenmeye kavuşmuştu. 
Gençliği mücadeleleri kendi akademik-demokratik çerçevesini 
aşmış, günün egemen sosyalist akımı haline gelmiş MDD 
tezleri doğrultusunda, antiemperyalist temelli mücadeleye 
atılmıştı. 

Ancak, MDD'nin ve dolayısıyla da gençlik hareketinin yanlış 
sosyalizm ve Kemalizm yorumu, gençliğin mücadelesini 
Kemalist cuntaların frekansından koparamıyordu. Dolayısıyla 
bu mücadeleler, objektif olarak Kemalist cuntalara altlık ediyor-
du. 

Bu yıllarda köylüler, memurlar ve diğer şehir küçük burjuva 
kesimler çeşitli örgütlerde örgütlenerek, ekonomik ve demokra-
tik talepler için mücadeleye atılıyorlardı. 
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Aynı yıllarda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi de Ku-
zey Kürdistan'da yeni yeni doğrulup ayakları üstüne dikilmeye 
çalışıyordu. 

1970 yılı yaklaşırken en örgütlü ve iktidar alternatifi olarak 
görünen tek güç, Kemalist cuntalardı. 1970 yılı boyunca her 
gün sokaklarda adeta davul zurna çalarak "sol" cuntanın ha 
geldi ha gelecek yaygarası yapılıyordu. Bir de bunların karşı-
sında Sunay-Türün bağlantılı sağ cunta vardı, ama bunlar 
cuntadan çok, Kemalist cuntaların karşısında ordu içinde 
kelimenin gerçek anlamında askerlerin örgütlenmesiydi. Çünkü 
bunlar, kendilerini toplumun tek kurtarıcıları vs. fantezilerinden 
kurtarmış, gerçek birer asker olduklarının bilincine varmışlardı. 
Bunların örgütlenmesinin tek nedeni, bir anlamda burjuvaziye 
rağmen ordu içinde örgütlenmiş Kemalist cuntalara karşı 
örgütlü olarak önlem almak ve zamanı gelince onları temizle-
mekti. 12 Mart'tan sonra da bunlar harfiyen yerine getirildi. 

Gürler-Batur bağlantılı Kemalist cuntanın gücü, yalnızca 
asker-sivil aydın Kemalist cuntacılarla sınırlı değildi. Hemen 
hemen tüm MDD kaynaklı ve antiemperyalist merkezli devrimci 
örgüt ve hareketlerle doğrudan veya dolaylı ilişkileri ve destek-
leri vardı. Egemen sınıfları çok rahatsız eden olaylardan biri de 
buydu. Bunda pek de haksız oldukları söylenemez.  

Söylenemez, çünkü birinci olarak; Kemalist cuntanın asker 
kanadının içindeki genç subaylardan büyük bir kesimi, antiem-
peryalist değilse bile, tam bir anti-Amerikan hayalleri ile yaşa-
yan küçük burjuva devrimcileri idi. Bunların epeyce bir kısmı 
da, o günün devrimci mücadelesine damgasını vuran örgütlerle 
bağlantı içindeydi ve bunların hayalleri, o günün sosyalizm ve 
Kemalizm yorumuna göre, sosyalistlikti.  

İkinci olarak; Kemalist cuntaların kendi dışlarındaki bağlantı-
ları ve dayanakları, MDD yorumlu sosyalist hareketlerin epey 
bir kısmı ve bu doğrultuda hareket eden gençlik ve diğer 
memur örgütleriydi. Bu durum yalnız egemen sınıfları ürküt-
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mekle kalmıyor, aynı zamanda cuntanın tepesindekileri de 
ürkütüyordu. Zira onların hesabı, mutlaka bunların da nötralize 
edilmesiydi. Ancak bu iş bir türlü başarılamıyordu. Bundan 
dolayı cuntanın başındakiler bir türlü harekete geçmek istemi-
yor, sürekli tabanlarını oyalamaya çalışıyorlardı. Çünkü onlar, 
şanlı 15-16 Haziran direnişiyle çok şeylerin değiştiğini görmüş-
ler ve şimdi daha çok "iç düşmanı" nötralize etme uğraşına 
girmişlerdi. Öyle ya, mevcut yapı ve bağlantılarının yanında, bir 
de doğru dürüst hiçbir bağlantıları olmayan işçi sınıfı ve köylü-
lüğün baskısını üstlerinde bulurlarsa, bu durumun sonu nereye 
varırdı? Belki hiç istemedikleri ve şiddetle karşı oldukları bir 
kanala sürüklenebilir veya iplerin ucunu ellerinden tümden 
kaçırabilirlerdi. Böyle belirsiz maceraya da atılmaya hiç niyetli 
değillerdi. Bu durumun hem egemen sınıflar hem de cuntanın 
başındaki generaller farkındaydı. Tam bu kargaşa ve kâbus 
içinde şanlı 15-16 Haziran direnişi oldu. 

Dosta güven, düşmana korku salan bu direniş, yalnız ege-
men sınıfların uykularını kaçırmakla kalmadı, belki onlardan 
daha çok, hamasi güdülerle kendilerini toplumun "hamisi ve 
kurtarıcısı" gören Kemalist cuntanın tepesindekileri tam bir 
panik ve bozguna uğrattı. İşte bu panik ve bozgundur ki, kısa 
bir şaşkınlıktan sonra Kemalist cuntanın başındakilere havlu 
attırır. Artık herkes gerçek yerini alıyor, her şey yerli yerine 
oturmaya başlıyordu. Şimdi sıra, icra-i sanat eylemekte ısrar 
eden eski arkadaşlarını temizlemeye gelmişti. Bir zaman 
oyalayıp, örgütü çürütüp çözmeye çalıştılar; ancak, 9 Mart 
bardağı taşıran damla oldu ve artık daha fazla onları oyalama-
nın olanağının olmadığı ortaya çıktı. İşte bu momentte, daha 
önce de flört içinde oldukları "can düşmanları" Sunay-Türün 
bağlantılı cunta ile ittifak içinde, 12 Mart muhtırasını verdiler. 

Her ne kadar 12 Mart muhtırası, belirli uzlaşmalar sonucu 
verilmişse de, önüne koyduğu hedef bütün sosyal muhalefetin 
kökünü kazımak, Kemalist cunta artıklarını temizlemek ve 27 
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Mayıs darbesinde olumlu ne varsa hepsini yok ederek, ortalığı 
tekelci burjuvazi için dikensiz gül bahçesi haline getirmekti. 

12 Mart darbesinin ilk işi, ordunun daha önce yaptığı "hata-
nın" özeleştirisini yaparcasına günah çıkarıp, 27 Mayıs'ın halk 
yararına getirdiği ne varsa, hepsini ortadan kaldırarak, tüm 
devrimci harekete ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesine 
saldırmak olmuştur. Bundan sonra da, dağılan Kemalist 
cuntanın geriye kalan Ortodoks kesiminin işkencelerle kökünü 
kazımak oldu. Artık Türk Ordusu, bütün çatlak seslerden 
temizlenmiş, düzenin ve sermayenin homojen savunucusu 
haline getirilmiştir.  

12 Mart aynı zamanda emperyalizm ve yerli işbirlikçisi te-
kelci burjuvazinin istemleri doğrultusunda, ekonomik ve siyasi 
programı hayata geçirmiştir. Ancak mevcut güç dengeleri 
gerek ekonomik gerekse sosyal ve siyasal programın tümünün 
hayata geçirilmesine müsaade etmemiş ve özlemi çekilen bir 
kısım önlemler hayata geçirilememiştir. 12 Mart'taki güç 
dengelerinin engellediği ve dolayısıyla eksik kalan istemler, 12 
Eylül cuntası tarafından fazlasıyla tamamlanmıştır. 

İşte 12 Mart darbesinin gerçek nedenleri bunlardır. Bilinçli 
olarak kendilerinin yarattıkları anarşi ve terör gibi safsatalar, 
olayın gerçek nedenini çarpıtmaktan başka bir şey değildir. 
Hele "sağa da sola da karşıyız" gibi teraneler, tamamen 
ikiyüzlü yalanlardır. Bunun en açık örneği, faşist MHP'nin 12 
Mart gübreliğinde her türlü destekle semirtilmesidir. 

12 Mart darbesinin neler yaptığının detaylı analizi bu sa-
vunmanın hem sınırlarını aşar hem de buna artık gerek kal-
mamıştır. Dolayısıyla onun sadece nedenlerini ve mantığını 
açıklamakla yetiniyorum.  
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12 EYLÜL CUNTASI VE NEDENLERİ  

 

12 Eylül askeri darbesi de aynen anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık teraneleri ve "sağa da sola da karşıyız" demagojisi ile 
davul zurna çalarak "bir gece ansızın gelip" iktidarı gasp etti. 

Gerek 12 Mart gerekse de 12 Eylül darbeleri esas olarak 
olanlar için değil, daha çok olacak olanlar için iktidara el 
koymuşlardır. Ancak 12 Mart'la 12 Eylül askeri müdahalelerinin 
hem koşulları hem de çözmesi gereken sorunlar birbirinden 
belli farklılıklar arz etmekteydi. Bunların kaba bir karşılaştırıl-
ması bile, bu farkın görülmesine yetecektir. 12 Eylül koşulları-
nın 12 Mart'a göre çok daha ağır olmasına rağmen, 12 Mart 
müdahalecilerinin çözmeleri gereken görevler daha komplike 
idi. 

Daha önce de belirttiğim gibi, 12 Mart döneminin temel so-
runu, sanayinin kendini yeniden üretebilmesi için sermayenin 
yetersizliği idi. Bunun için tüm işçi ve ücretlilerin reel gelirlerin-
de kısıntı yapma gerekliliğinin yanında, belki bundan daha çok, 
kırsal alan başta olmak üzere tüm spekülatif alana akan 
sermayeyi sanayiye çekmekti. 12 Mart muhtırasının ilk bakışta 
öne çıkarılmış gibi görünen "reformlar" ve Erim'in "reformcu" 
kabinesi bu soruna cevap verme ihtiyacından doğmuştu. Aynı 
zamanda bu, iki cunta ve toplumdaki diğer reformcu kesimlerin 
ilk anda uzlaşmasının zeminini de oluşturmuştu. Ancak, 
önceleri uzlaşma zemini olan bu durum, kısa zaman sonra 
çatışmanın da nedeniydi. Onun için cuntacılar ellerini çabuk 
tutup, işlerini bir an önce bitirmeliydiler. Zira bir kısım reformlar 
yapılması istense bile, ilk anda uzlaşılan reformcuların istediği 
gibi kesinlikle olamazdı. Hatta hiçbir şey de yapılamayabilirdi 
ve öyle de oldu. 
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Oluşan uzlaşmaya göre kaypak, öyle yapay ve suni idi ki, 
hem Kemalist cunta tabanı ve diğer reformcularla uzlaşma 
sağlanıyor hem onların hesabı bir an önce görülmek isteniyor 
hem kırsal ve tüm spekülatif alana akan sermaye bir nebze 
sanayiye çekilmek isteniyor hem onlar en önemli müttefikler 
olarak görülüyor. Zaten bunlar, emperyalizmle de sıkı fıkı 
ilişkiler içinde ve iktidar ortağıdırlar. Dolayısıyla azımsanmaya-
cak güçleri olduğu belli idi. 

12 Mart'ta tekelci sanayi burjuvazisi çift katlı ekmek kadayıfı 
istiyordu. Hem "toplumun kurtarıcılığı" kendinden menkul 
Kemalist cunta odaklarını yok etmek hem tüm emekçilerin reel 
gelirlerini geri çekmek ve tüm ekonomik demokratik hakları yok 
ederek, gelişen halk muhalefetini boğmak ve hem de spekülatif 
alana akan sermayeyi sanayiye akıtmak. Hâlbuki sanayi 
burjuvazisinin bileği, kılıcı her tarafa birden sallayacak kadar 
güçlenmemişti o dönemde. Dolayısıyla spekülatif alana uzanan 
kılıcını geri çekip, bütün gücüyle halka ve Kemalist cuntaya 
saldırmakla yetindi. 

Hâlbuki 12 Eylül döneminde ekonomik durum çok daha 
ağırlaşmış ve radikal dönüşümler gerektirirken ve sosyal 
muhalefetin hem nicelik hem de nitelik olarak daha bir ileri 
boyutlara ulaşmasına rağmen, 12 Eylül cuntasının görevi çok 
daha yalın, net ve basitti. Daha doğrusu birkaç başlık altında 
toplanabilecek 12 Eylül cuntasının görevi, tek bir noktada 
birleşiyordu. Bunlar birinci olarak; Türkiye ilerici devrimci ve 
Kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesini bastırıp boğ-
mak. İkinci olarak; dünyanın en anti demokratik anayasaların-
dan birini yapıp, devleti ve toplumu buna uygun kalıba döküp, 
24 Ocak ekonomik operasyonunun yolunu temizlemekti. 

12 Eylül cuntasının ne olup ne olmadığına bakmadan önce, 
onun gerçek nedeni olan 24 Ocak kararlarının ne olduğuna ve 
bu dönemde ülkemizin ekonomik ve sosyal durumuna kabaca 
da olsa bir göz atmak zorunludur. Bilindiği gibi bu karar ne 12 
Eylül cuntasına ne de o günün bürokratı ve bugünün başbaka-
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nı Turgut Özal'a aittir. Bu karar, emperyalist kaynaklı, Fried-
man patentli ve Süleyman Demirel mühürlüdür. Bu karar, 
tıkanan ithal ikameci sermaye birikimi modelinden radikal ve 
zorunlu dönüştür.  

Yukarıda da belirttiğim gibi ithal ikameci sermaye birikimi 
modelinin en belirgin özelliği, üretimin tamamen iç pazara 
yönelik oluşu ve dolayısıyla tüm ithalata dayanan girdi ihtiyaç-
larının dövizini, kendi dışından temin etmek zorunda olmasıdır.  

Keza bu model, gümrük duvarlarıyla dış rekabetten de ko-
runduğu için, ne yaparsa satmanın rahatlığı içinde, alabildiğine 
kalitesiz üretim yapma doğrultusunda yapılanmıştır. Aynı 
zamanda bu sanayi geliştikçe, aynı oranda döviz ihtiyacı da 
artar. 

1960'lardan sonra hızlı denebilecek bir gelişme ritmine giren 
ithal ikameci Türk sanayisi, gelişmesine orantılı olarak ithal 
girdilerinin döviz ihtiyacını artırıyordu. 1974'lere kadar tarım 
kökenli geleneksel ihraç ürünleri, işçi dövizi ve bir nebze turizm 
gelirlerinin yanında biraz da borçlanmalarla kendini iyi kötü 
yeniden üretebildi. Ancak 1974'lerde sanayinin gelişmesi ve 
dünya petrol şoku birleşince, döviz ihtiyacı karşısında mevcut 
gelirler çok küçük ve yetersiz kalmaya başladı. Bundan sonra 
alabildiğine dış borçlanmaya yüklenmek zorunda kalındı. 
Ancak 1977-1978'lerde bunun da sonu geldi ve tam bir tıkanık-
lığa girdi. 

Başta petrol olmak üzere, sanayinin ara ve yatırım malları 
ihtiyacı karşılanmadıkça, sanayinin üretim kapasitesi her gün 
düşmeye başladı ve yüzde otuzlara kadar indi. Bu durum az da 
olsa sermayenin organik bileşiminin yükselmesinin yarattığı kar 
oranındaki düşme eğilimiyle birleşince, sermayenin kar getirisi 
sıfırlamaya doğru gitmeye başladı. Bu durum karşısında 
sermayenin az çok kar getirisini dengelemek için kullandığı tek 
silah, işçi ücretlerini düşük tutmak ve sürekli zam yapmak oldu. 
Ancak bu durum tam bir felaketti. Zira dizginlenmemiş zamlar; 
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sürekli enflasyonu körüklüyor, o da para matbaasının gece 
gündüz çalışmasını... O günün koşullarında zam ve enflasyon, 
sermayenin kullanabileceği tek silahtı. Tek silahtı ve bilinçli 
olarak yapıyordu, çünkü yüzde otuz kapasite ile çalışan sana- 

yinin normal koşullarda hiçbir kar getirisi olmayacağı gibi, işçi 
sınıfının toplu iş sözleşmeleri ile kazandığı zamlar ve az çok 
buna uyarlı olarak diğer ücretliler ve taban fiyatlarına verilenleri 
geri almanın tek silahı da, zam ve enflasyondu. İşte zam ve 
enflasyonun nedeni ve yaratıcıları... 

O zamanlar egemen sınıflar ve onların her boydan temsilci-
lerinin; "Zam ve enflasyonun nedeni işçi ücretleridir, yokluk ve 
kıtlığın nedeni grevlerdir" propagandaları tamamen olayları 
çarpıtıp gerçekleri gizlemenin telaşından başka bir şey değildir. 
Tersine çoğu kez, grevleri adeta sermaye kesimi teşvik bile 
ediyordu. 

Bu dönemde sermayenin işine parlamentonun işlemesi de-
ğil, işlememesi geliyordu. İşlememesi geliyordu, çünkü bir 
yandan parlamento günah keçisi yapılıp olayların gerçek yüzü 
gizlenebiliyordu; diğer yandan, ekonomik durum yasa ve yasal 
müdahalelerle düzelecek boyutta değildi, bu gibi müdahaleler, 
yarardan çok, zarar verebilirdi. Yani, sermayenin belli bir fetret 
dönemi yaşaması gerekiyordu. 

İç pazar için üreten, bedava denecek kadar düşük düzeyde 
faizle kredi kullanan, gümrük duvarlarıyla korunan ve tekelci 
biçimde gelişen, dolayısıyla rekabetsiz, ne yaparsa satabilme-
nin rahatlığıyla kaliteye hiç önem vermeden müesseseleşen, 
daha doğrusu müesseseleşemeyen Türk sanayisinin bu 
durumda gerçekten işi çok zordu. Ya mevcut durumda belirsize 
doğru kulaç atıp daha da çürüyüp intihar edecekti veya IMF'nin 
dayattığı 24 Ocak kararlarını, birçok kırılıp dökülmeyi göze 
alarak uygulayacaktı. Bence kendisi için en doğru olanı yaptı. 
Zira Türk sermayesinin başka bir seçeneği ve alternatifi yoktu. 
Bazı politikacı, köşe yazarı ve ekonomistlerin sistem içinde 
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"alternatif" diye sundukları tezlerin hiçbir inandırıcı yanı yoktur. 
Hele o günün CHP'si ve bu günün muhalefet partilerinin boş 
sözleri eveleyip gevelemelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 

24 Ocak kararlarına kestirmeden Friedman modeli deyip 
geçmek, pek fazla bir şey anlatmayan, kolaycı bir yöntemdir. 
Zira Friedman modelinin ABD ve İngiltere'de uygulanışıyla, 
Türkiye'deki 24 Ocak kararlarının hem yüklendiği misyon hem 
de işleyişi bakımından çok önemli farklar vardır. 

24 Ocak kararlarının Türkiye için en belirgin anlamı, ithal 
ikameci sermaye birikimi modeline dönüşüm sağlanmasıdır. 
Zira Türk ekonomisinin tıkanma nedeni olan döviz darboğazını 
aşmanın başka bir yolu kalmamıştı. Friedman modelinin 
uygulandığı birçok ülkeye göre 24 Ocak kararları çok daha 
karmaşık, çok daha kompleks ve kırıp dökücü bir muhtevaya 
sahipti. 

Böyle bir savunmada bir ekonomik modelin detaylı analizi 
hem imkânsız hem de gereksiz olduğundan, 24 Ocak kararla-
rının belirleyici öğelerini ve onların neler getireceğini belirtmek-
le yetineceğim. 

24 Ocak kararlarının en can alıcı belirleyici yönü, ithal ika-
meci sanayileşme modelini ihracata dönüştürmekti. Ancak 
bunu yapabilmek için, tıkanmanın nedeni haline gelmiş döviz 
darboğazını biraz olsun açmak gerekiyordu. Bunun için hem 
gümrük kapılarını biraz açmak hem de iç tüketimi, alım gücünü 
daha da düşürerek kısıp, elde olan her şeyi çok ucuza ihraç 
etmek zorunluydu. Dolayısıyla çoğu kez değerinin de altında 
ihraç edilen ürünlerin açıkları, iç tüketimden karşılanacaktı. 
Doğal olarak bu, yoksulluk ve açlığı daha bir yükseltecek, iç 
huzursuzluğu arttıracaktı. 

Hem dizginlenmemiş enflasyonun parayı üretime yatırmak-
tan kaçınmasını önlemek hem de toplumun az da olsa belli 
kesimlerine ek gelir sağlamak için yüksek faiz politikasına  
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geçildi. Bu, hem işletmesinin büyük kısmı krediye dayanan 
sermaye kesimini hem de küçük ve orta işletme sahiplerini felç 
edecek ağır bir darbe idi. Doğal olarak bu kesimlerin büyük 
memnuniyetsizlik ve tepkisine yol açıyordu. 

Bütün devlet desteği ve sübvansiyonların ihracatçı ve ihra-
cata dönük sanayilere yönelmesi, hem ihracata dönmesi 
olanaksız olan tüm sermaye kesimini hem de tüm orta ve 
küçük işletmeleri batma tehlikesiyle yüz yüze getirdi ve yığınla 
şirket battı. Bu konuda işverenler örgütü Odalar Birliği'nden bile 
şu feryat yükseliyor: 

"Yatırımların henüz harekete geçmediğini görüyoruz. Sıkıntı 
genelde devam ediyor. Bu sorunlar artık tartışılıp çözümler 
aranması gereken sorunlardır. Bir örnek vereyim: İhracatçı 
sermaye şirketleri, toplam ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleş-
tiriyor. Bunlara uygulanan dolar kuru şu anda 400 TL olan 
ortalama kurun çok üstündedir. Tüm teşvik ve vergi iadeleriyle 
birlikte bunların getirdiği Dolar 600 TL'ye mal olmaktadır. Bu ne 
demektir? Bu, şu anlama gelir: Dolar'a ihracatçı sermaye 
şirketleri için normalden 200 lira daha fazla kur uygulanmakta-
dır. Bu sene 7 milyar dolar ihracat yapılacak. Bu ihracat da bu 
şirketlerle gerçekleştirilecek. O zaman bu şirketlere dolar 
başına 200 liradan yaklaşık 400 milyar lira kaynak transfer 
edilmiş olacak. Oysa bu kaynak, bazı yatırımlarda kullanılabilir. 
Biz de bu çarpıklıklara işaret ediyoruz. Çünkü ihracatçı serma-
ye şirketi sayısı 18-20 kadardır. Ve bu kadar büyük kaynaklar 
doğrudan bunlara aktarılmaktadır." 

Görüldüğü gibi sayısı azami 20 olan büyük ihracatçılara 
havadan 400 milyar lira kaynak aktarılıyor. Peki, nereden 
geliyor bu kaynak? Tabii ki proletarya ve emekçi halklarımız-
dan. Ne yazık ki kavga şu anda kaynağın gerçek yaratıcıları ile 
talancılar arasında değil, talancıların taksim için kendi araların-
da olmaktadır. 12 Eylül cuntasının görevi de bunu başarmaktı 
zaten. 
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Görüldüğü gibi bu kararla işçi sınıfı başta olmak üzere tüm 
ücretli ve emeğiyle geçinenlerin reel gelirleri daha da düşecek, 
yatırımlar düşüp işsizlik artacak ve tüm küçük ve orta sermaye 
sahipleri iflasla yüz yüze gelmekle kalmayacak, aynı zamanda 
ihracata yönelemeyen sermaye kesimleri de ya iflas edecek ya 
da çok zor dönemlerden geçeceklerdi. Zaten belli bir düzeye 
ulaşmış sosyal muhalefet ve huzursuzluğa bir de bunlar 
eklenince; durumun üstesinden itibarını bir hayli yitirmiş, 
seçilmiş parlamentonun gelme olanağı kalmamıştı. İşte 12 
Eylül cuntası bu huzursuzluğun dışa vuran sesini bastırmak 
için geldi. 

Bütün yöneticilerin, "Kalkındık, kalkınıyoruz" gibi palavrala-
rının hiçbir gerçek ve inandırıcı yanı yoktur. Zira Dünya Banka-
sı'nın 1986 başlarından yayınladığı rapora göre; "107 borçlu 
ülkeden" Türkiye, Gayrı Safi Milli Hasıla'sı 5 yılda yüzde 30 
gerileyen bir ülkedir. Türkiye'nin GSMH'si 1979'da 70,8 milyar 
dolarken, 1984'te 50,1 milyar dolara düşmüştür. Kişi başına 
ulusal geliri de 1300 dolardan 1000 dolara inmiştir. Nasıl olur 
da, yüzde 5-4 veya yüzde 2 kalkınan bir ülkenin GSMH'si 70 
milyar dolardan, 50 milyar dolara düşer? 

DİE'nin yayınladığı milli gelir rakamları ve TÜSİAD Bilgi 
Bankası'nın topladığı verilere göre;  

1) 1977 yılından bu yana gelir dağılımında tarımın payı sü-
rekli düzenli olarak azalmaktadır. Yurtiçi faktör gelirleri oluşu-
munda tarımın payı 1977 yılında yüzde 29,2 iken, 1984 yılında 
yüzde 21,11'e düşmüştür. 

2 ) 1980 sonrası maaş ve ücretlerin milli gelirdeki payları 
1977'de yüzde 36,81 iken, 1984'te yüzde 21,48'e düşmüştür. 

3) Öte yandan faiz, kira ve kar payı gelirleri 1977'de 
yüzde34,07'den, 1984'te yüzde 58,40'a fırladı. 

4) Vergi gelirlerinin milli gelirdeki payı 1980 öncesi yüz-
de20 düzeyinde iken, 1985'te yüzde 15'e düşmüştür. 
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Dış Ticaret Müsteşarı'nın, yaptığı toplantıda açıkladığına 
göre, son bir yılda tarım ürünleri fiyatları yüzde 29,1 oranında   

yükselirken, sanayi ürünleri yüzde 43,7 oranında yükselmiştir. 

1980'de ücretlerin üretilen meta içindeki payı yüzde 14,5 
iken, 1985'te yüzde 6'ya düşmüştür. 

Görüldüğü gibi 1980'den sonra kalkınma hızı sıfırlamaya 
doğru yaklaşmış, GSMH 70 milyar dolarken 50 milyar dolara 
düşmüş, kredilerin ve tüm desteklerin ihracata yönelmesiyle 
kalınmamış, havadan milyarlar da aktarılmıştır. 

Tarımın ve ücretlerin milli gelirdeki payı sürekli azalmakla 
kalmamış, gelir dağılımı eskiye göre daha da bozulmuştur. 

Üretilen meta içinde ücretlerin payı yüzde 14,5'ten yüzde 
6'ya düşmüştür. 

Ekonomik buhran, siyasi ve ideolojik alana yansımakta da 
gecikmedi. Toplumun çimentosu olan egemen burjuva ideoloji-
si çözülmeye başlamış, burjuva ideolojili alt kümeler -faşist ve 
İslami- belli oranda taraftar toplarken, önemli yanlış yorumlara 
da dayansa Marksist ideoloji de hayli taraftar bulmaya başla-
mıştı. Devlet memurlarının azımsanmayacak bir bölümü 
egemen devlet ideolojisi doğrultusunda hareket etmeye başla-
mıştı ve devlet işlemez hale getirilmişti. 

Parlamento işlemez hale getirilmiş ve halk ağır ağır parla-
mentodan soğumaya ve umutsuzluğa düşmeye başlamıştı. 

Tekelci burjuvazinin soy partisi AP ve yedek lastiği CHP de 
umut olmaktan çıkmıştı. 

1977'lerde üst boyuta çıkan devlet ve faşistlerin terörü kar-
şısında küçük burjuvazinin hareketliliğinin gerilemeye başla-
masına rağmen, siyasi önderlikten yoksun proletaryanın 
kendiliğinden hareketi, belli bir istikrar içinde devam ediyordu. 
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Bu hem proletaryanın reformist revizyonist partilerden kop-
masını sağlayabilirdi hem de proletaryanın devrimci komünist 
partisinin yaratılmasına ve toplumsal muhalefetin hareketlen-
mesine katalizörlük edebilirdi. 

Birkaç düzineden fazla parçalara bölünmüş küçük burjuva 
temelli ve anti faşist merkezli devrimci demokrat hareketler, 
birkaç tane reformist revizyonist örgütlenme hariç, faşizme 
karşı cansiperane mücadele sürdürüyor, proletaryadan kopuk 
ve iktidar alternatifi oluşturmamasına rağmen, faşist katliamlar-
dan canı yanan halkın az da olsa sempatisini topluyordu. Gerçi 
bunların mevcut durumlarının iktidar için hiçbir tehlike yarattığı 
yoktu, ama gelecek hiç belli olmazdı. Her şeye rağmen belli bir 
düzeyde süren işçi sınıfının kendiliğinden hareketi ile bağlar 
daha biraz sıklaşırsa bütün toplumsal muhalefetin önderliğini 
ele alma tehlikesi az da olsa mevcuttu. Aynı dönemde Kürdis-
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi de bir hayli gelişmiş ve bütün 
Kuzey Kürdistan'da kaynaşma başlamıştı. Bu durum da 
egemen sınıfları rahatsız ediyordu. 

Esas olarak tekel dışı Anadolu burjuvazisinin temsilcisi olan 
İslamcı MSP, bir yandan tekelci burjuvazi yararına atılacak her 
adımı canla başla engellemeye çalışıyor, diğer yandan yoğun 
bir ideolojik kampanya sürdürüyordu. Tekelci burjuvaziyi bu da 
çok rahatsız ediyordu. 

Emperyalizm ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin paramiliter 
vurucu gücü olan faşist MHP, tekelci burjuvazinin koyduğu 
sınırları zorlamaya başlamış, birçok bakanlığı, devler dairelerini 
ve okulları adeta işgal etmişti. 1974'ten 1979'a kadar tekelci 
burjuvazi ve devlet desteğiyle adeta katlanarak büyüyen faşist 
MHP, ülkede otorite boşluğu olduğunu ve bunu yalnızca 
kendisinin doldurabileceğini ispat etmek için kontrgerilla ve 
devlet güçleri içindeki diğer taraftarlarının da desteğiyle, yoğun 
bir kitle katliamına girişmişti. Daha doğrusu faşist MHP iktidar 
atılımına girmişti.  
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Onun bu atılımlarını devam ettirip başarılı çıkması, tekelci 
sermayenin kesin denetimi altından belli oranda çıkması 
olacaktı ki, bu da tekelci burjuvazinin olsun, diğer iktidar 
ortaklarının olsun, pek istedikleri bir şey değildi. Zira tekelci 
burjuvazinin faşist MHP'yi tek başına ne iktidara getirmeye 
ihtiyacı vardı ne de niyeti. Şimdilik ondan istediği, işçi sınıfı ve 
devrimci demokrat hareketlere saldırarak hem sindirmek hem 
de kendileriyle boğuşturarak, proletaryanın bilinçlenip örgüt-
lenmesinin önlemekti. 

12 Eylül cuntasının faşist MHP'yi de hafif tokatlamasının 
nedeni buydu. Aynı zamanda bu durum cuntanın, "sağa da 
sola da karşıyız" demagojisinin yararlı gerekçesi oldu. Keza 
binlerce katliam sorumlusu olan faşist MHP'ye yönelik basit 
tavırlar, halkın gözünde cuntanın ilk anlarda biraz olsun meşru-
luk kazanmasına da yardımcı oldu. Ama temel amaç, burjuva-
zinin koyduğu sınırları zorlayan MHP'yi, bu sınırların içine geri 
itmekti ve onu da yaptı. 

1978'lerden sonra nispeten gerilemeye başlamakla birlikte 
gençliğin akademik-demokratik ve antifaşist mücadelesi devam 
ediyordu ve durdurulması da mevcut koşullarda olanaksızdı. 

Memur ve aydınların ekonomik demokratik ve antifaşist mü-
cadelesi devam ediyordu. 

Kısacası toplumun bütün kesimleri faşist saldırı ve devlet 
terörünün de etkisiyle yoğun bir arayışa girmiş, adeta kaynı-
yordu. Emperyalizm tarafından Ortadoğu'nun ileri karakolu 
olarak görülen Türkiye'nin İran ve Afganistan olaylarından 
sonra -Afganistan'a Sovyet müdahalesini kesinlikle tasvip 
etmiyor ve o anlamda söylemiyorum- önemi daha bir artmış, 
siyasi istikrarsızlığın bir an önce giderilmesi isteniyordu. Ancak 
birçok olanağın denenmesine rağmen, (örneğin 1. ve 2. 
Milliyetçi Cephe ve yamalı Ecevit Hükümeti vs.) hiçbir çözüm 
getirilemedi. Bunlardan sonra uğraşılan AP-CHP koalisyonu ve 
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son olarak da erken seçim umudu suya düşünce, 12 Eylül 
darbesinde karar kılındı. 

Ekonomik buhranın siyasal ve ideolojik alanı sardığı ve sos-
yal muhalefetin bu boyuta ulaştığı bir toplumsal formasyonda, 
bir de 24 Ocak kararlarının getireceği ilave yükler elbette göze 
alınamazdı. Daha doğrusu 24 Ocak kararlarının bir adımı bile 
atılamazdı. 

24 Ocak kararları kendiliğinden doğrusal bir hat izleyecek, 
her derde deva reçete değildi; tersine karmaşık bir kararlar 
yumağıydı. 

Artık sorun 24 Ocak kararlarının alınıp alınmaması değil, bu 
kararların nasıl uygulanacağında düğümleniyordu. Zira bu 
karardan beklenenin alınması, adeta ayrışması mümkün 
olmayan bir element gibi ve hiç eğilip bükülmeden yürütülmesi 
gerekiyordu. Çünkü Türk ekonomisinin ne bu kararların eğilip 
bükülüp yumuşatılarak ne de palyatif tedbirlerle çözülecek 
seviyeyi çoktan aşmıştı. IMF de bunu biliyor ve kesinlikle bu 
kararların tavizsiz uygulanmasını istiyordu. Örneğin, 24 Ocak 
kararlarının ilk günleri IMF'ye Özal'ın; "Bu kararların bu biçimiy-
le bir kısmının dahi uygulanması beni değil, birkaç Başbakanı 
bile ipe götürmeye yeter" demesi bunun açık göstergesidir. 

Gerçekten de bu kararların tavizsiz uygulanmaları birkaç 
başbakanı ipe götürmese bile, bir daha halkın önüne çıkama-
yacak kadar siyasi hayatını tüketirdi. Siyasi hayata devam 
etmek isteyen bir kimse de bunu göze alamazdı. Egemen 
sınıflar öyle bir labirentle karşı karşıya kalmışlardı ki, kararların 
biraz eğilip bükülmesi, istenen sonucu vermeyecek ve işler 
daha da çıkmaza girecekti; tavizsiz uygulanması ise, işsizlik, 
açlık ve sefaleti katlayarak büyütmekle kalmayacak, küçük ve 
orta sermayenin büyük bir kısmını da iflasa sürükleyip sosyal 
muhalefetin saflarına katacaktı. Zaten azımsanmayacak 
düzeye ulaşmış memnuniyetsizlik ve kaynaşmaya bir de 
bunların eklenmesi, olayları olağan koşullarla üstesinden 
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gelinemeyecek seviyeye ulaştıracağı açıktı. İşte bu koşullarda 
tekelci burjuvazi için iki seçenek kalmıştı. Biri, bütün gücüyle 
yüklenerek MHP'yi ya tek başına veya ordu vs. destekli olarak 
iktidara getirip, faşist devlet biçimine geçmek; ikincisi, devletin 
en yıpranmamış veya çok az yıpranmış kurumu orduyu iktidara 
getirmek. Ancak faşist bir iktidar için ne şartlar ne de gereklilik 
vardı. Zira faşizme ihtiyaç duyulması ve iktidara gelmesi özel 
koşullara bağlıdır. Bunları burada ele alma gereği görmediğim 
için, en belirgin bir özelliğini belirtmekle yetineceğim. Başta 
tekelci burjuvazi olmak üzere, egemen sınıfların gerek sosyal 
muhalefetle, gerekse de kendi aralarındaki çelişkileri mevcut 
devlet güçleriyle çözemeyip, sivil kesimden örgütlü destek 
istemesi şartlarında faşizme ihtiyaç duyulur. 12 Eylül öncesi, 
böyle bir durumun varlığını iddia etmek, eğer hayal denizinde 
kulaç atmak değilse, ya kendini veya başka birilerini aldatmaya 
çalışmaktır. 

Her ne kadar 12 Eylül öncesi sosyal muhalefet belli bir dü-
zeye ulaşmışsa da, siyasi önderlikten yoksun proletarya ve kırk 
parçaya bölünmüş devrimci demokrat hareketlerin bir iktidar 
alternatifi olabilmesi bir yana, 12 Eylül sonrası da görüldüğü 
gibi, şiddetli bir saldırıya az da olsa dayanıklılığı yoktu. Bu 
koşullarda tekelci burjuvazinin faşizm gibi bir maceraya girme-
ye ne ihtiyacı ne de niyeti vardı. Tersine sosyal muhalefete 
azgınca saldırırken, faşist hareketi de zorlamaya başladığı 
sınırların biraz içine itecek kadar tokatladı. 

Zaten 1978 Aralık’ından beri Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın 
büyük bölümünde yönetimi fiilen elinde tutan ordu, 12 Eylül'de 
pek bir zorluk çekmeden iktidara el koyup, yapılması istenenle-
ri yapabildi. 

12 EYLÜL CUNTASI NE GETİRDİ? 

Cunta iktidara geldiği günden başlamak üzere yüz binden 
fazla insanı vahşice işkencelerden geçirmiş on binlercesini 
zindanlarda çürütmeye terk etmiş ve binlercesini katletmiştir. 
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Tek kelimeyle insan ve insani olan herkese ve her şeye azgın-
ca saldırmıştır. 

Cuntanın gerek alacağı önlemler ve gerekse yapacağı ana-
yasa çok öncelerden, tekelci burjuvazinin örgütü TÜRKİYE 
İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) 
tarafından hazırlamıştı. Cuntanın görevi bunları hayata geçir-
mek için konuşan dilleri susturmak, haykıran vicdanları bastır-
maktı.  

TİSK tarafından 15 Kasım 1979 günü Demirel azınlık hü-
kümetine, "Temel Ekonomik ve Sosyal Görüşler" adlı bir rapor 
verildi. Raporda öne sürülen görüş ve istemleri o koşullarda 
hayata geçirme olanağı ya hiç yoktu veya hemen hemen 
olanaksızdı. Ancak bu rapordaki görüş ve istekler hiç eksiksiz 
ama çok fazlasıyla cunta tarafından hayata geçirildi. 

Aynı TİSK'in 1982 Anayasası'nın hazırlanmasında Danışma 
Meclisi'ne sunduğu anayasa hakkında görüşlerini belirten 
raporda, çok önceleri hazırlanan anayasa taslaklarının özetin-
den başka bir şey değildi. Yeni hazırlanan 1982 Anayasası da, 
bu görüşleri temel alarak hazırlanmıştır.  

TİSK'in Demirel azınlık hükümetine sunduğu raporun bazı 
bölümlerini buraya alıp, cuntanın yaptıklarıyla karşılaştırmak, 
cuntanın yaptıklarının kaynağını açıklaması bakımından yeterli 
olur kanısındayım. 

1- Kıdem tazminatı en yüksek devlet memuruna öde-
necek ikramiyeyi geçmeyecek, 

2- Birden fazla sendikaya üyelik yasaklanmalı.  

3- Üyelik ve istifalar noterden yapılmalı. 

4- Çek-off kalkmalı. 

5- Grev süresince işçi ücreti aynen sendika tarafından 
ödenmeli. 

6- Sendikalar idari ve mali denetimden geçmeli. 
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7- Sendikaların siyasi parti, dernek ilişkileri kesilmeli. 

8- Sendika enflasyonunu önleyici önlemler alınmalı. 

9- Sözleşmelerde işkolu-işyeri ayrımı kalkarak tek söz-
leşme ilkesi gelmeli. 

10- Yetki konusu ciddi kayıtlara bağlanmalı.  

11- Genel bir ücret politikası belirlenmeli, toplu sözleş-
meler bu çerçevede yapılmalı.  

12- İdeolojik amaçlı grevler önlensin. 

13- Grev, ekonomi ve topluma zarar veren boyutlara 
ulaşırsa, ihtilaf tarafsız bir organ tarafından grev önlensin. 

14- Meşru çizgiyi aşacak grev yapılmasın. 

15- Grevden doğan zararlarda işçi sendikanın ortak so-
rumluluğu olsun. 

16- Toplantı Gösteri Yürüyüşleri, Polis Vazife ve Salahi-
yetleri, İller Kanunu değişsin. 

17- İşçilerin, işverenin yönetim hakkına müdahalesi ön-
lensin. 

" 12 Eylül sonrası bunlar harfiyen uygulanmakla kalmadı, 
çok daha fazlası yapıldı. Örneğin; grevler sınırlanmakla kalın-
madı, tümden ortadan kaldırıldı; kıdem tazminatı aynısıyla 
uygulandı; sendikaların siyasi partilerle ve derneklerle ilişkisi 
yasaklandı; toplu sözleşmeler önceleri YHK'na, şimdi de Kamu 
Koordinasyon Kurulu'na bırakıldı; sendikalar yalnızca denetim 
altına alınmakla kalınmadı, aynı zamanda işçi sınıfının ilerici 
sendikası DİSK kapatıldı ve öbürleri de neredeyse devletin 
bağımlı bir kurumu haline getirildi. Polis yasası istenenden de 
daha antidemokratik hale getirildi. Bunları belki yüzlerce 
sayfalık kitap olacak kadar örneklerle uzatmak mümkün, ama 
bu kadarı da yeter. 
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1980 öncesi hazırlıkları yapılan ve 1982'de Danışma Mecli-
si'ne verilen yeni anayasa hakkındaki TİSK'in raporu da şöyle: 
"Hiç şüphesiz, geçen dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunlarının tümünü anayasaya yüklemek doğru değilse de, 
1961 Anayasası'nın Türkiye'ye getirdiği anlayış farklılıklarının 
ve tartışma ortamının bir ölçüde sonucu olduğunu da kabul 
etmek gerekecektir.  

Özellikle anayasanın ekonomik ve sosyal haklar bölümü 
ülkenin sosyal ve ekonomik yapısından daha ileride bir düzen-
leme getirmiştir. Bu sınırın geniş tutulması ve gerçekleştirilme-
yişi toplumda gösterilen tepkinin gerekçesi olmuştur. Özlemleri 
arttıran bu düzenleme ekonomik imkânlarla sınırlı olduğu için 
yerine getirilememiş, bunun sonucu olarak da belli siyasi 
amaçlı toplulukların bu hususları istismar etmesine ve tahrik 
vasıtası olarak kullanılmasına sebep olmuştur." 

"Gene bugün Türk toplumunun uyguladığı ve tercih ettiği 
ekonomik sistem özel sektöre dayalı serbest pazar ekonomisi-
dir. Yani anayasa bu anlayışı yansıtmalıdır. Sosyal devlet 
ibaresi sosyalist devlet yorumuna götürdüğü için bu ibare kesin 
olarak başlangıçtan ve diğer bölümlerden çıkarılmalıdır. Bu 
husus, anayasanın çok büyük önem taşıyan bir yönüdür." 

Şimdi isteyen herkes, biri 1979'da Demirel azınlık hüküme-
tine, diğeri 1982'de Danışma Meclisi'ne TİSK'in verdiği öneri ve 
istekler raporunu, 1982 Anayasası ve çıkarılan yasa ve önlem-
lerle karşılaştırıp, 12 Eylül cuntasının neleri gerçekleştirmek 
için geldiğini anlayabilir. 

- 12 Eylül cuntası dünyanın en anti demokratik anaya-
salarından birini hazırlayıp yürürlüğe koydu. 

- 765 bin kilometre karelik ve 50 milyonluk toplumu 
adeta askeri kışlaya çevirdi. 
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- Yoğun bir depolitizasyon faaliyetine paralel olarak bir 
avuç profesyonel politikacı ve tekelci burjuvazi dışında tüm 
toplum kesimlerinin politikaya katılımını yasakladı. 

- İşçi sınıfının örgütlü olarak siyasete katılımını yasak-
lamakla kalmadı, istediği sendikaya üye olma, gev ve toplu 
sözleşme olanaklarını da ortadan kaldırdı. 

- Çalışanların sendika hakkına sahip kesimini asgari-
de sınırlamakla kalmadı, sendikaları kaskatı yürütmeye bağlı,  

- pratikte hiçbir işlevi olmayan birer gözlemci durumu-
na düşürdü. 

Gerek 12 Mart ve gerekse 12 Eylül darbelerinin en önemli 
çabalarından biri de, gençlere kuşku ile bakılması anlayışını 
kafalarda kemikleştirmeye çalışmasıdır. Çünkü gençliğin 
dinamizminden, yeniyi arayışından, atılgan gelişiminden 
korkulmaktadır. Gençler yönetilecek, yönlendirilecek ama hiçbir 
biçimde yönetme ve yönlendirme eyleminin içinde olmayacak-
lardır. Gençlik düşünmeyen, düşünseler bile söylemeyen birer 
sermaye robotları olarak kalıba sokulmaya çalışılmaktadır. 

- Üniversitelere siyasi katılım yasaklandı, bilimsel 
özerklik kaldırılıp askeri kışlaya döndürülmekle kalınmadı, aynı 
zamanda üniversiteler taşralaştırılmaya çalışıldı. 

- Bilimsel araştırmada dünya standartlarının zaten çok 
gerilerinde olmamıza rağmen, 12 Eylül'den sonraki bilim ve 
aydın düşmanlığı bu durumu daha bir yürekler acısı hale 
getirdi. Örneğin bilimsel araştırmada araştırıcı sayısı 1980'de 
dünyada 41. sıradayken, 1982'de Suudi Arabistan'ın, 1983'te 
Tayland'ın, 1984'te de Portekiz'in ve Güney Kore'nin ünümüze 
geçmesiyle 45. sıraya düştük. 

Eğitim, bilim, sanat, kültür vs. her şey ama her şey serma-
yenin çıkarına, ona kaskatı bağlı bir kalıba dökülmeye çalışıldı. 

 



SAVUNMALAR        

       

 
307  

 

12 Eylül'den sonra katlanarak büyüyen ve günlük gazetele-
rin yarısından fazlasını işgal eden fuhuş, hırsızlık, dilencilik, 
cinayet ve intiharları burada sıralamaya gerek görmüyorum. 
Zira bu kadar bilim, sanat, kültür, aydın ve emek düşmanı sınıf 
ve onların çıkarı için insani ne varsa hepsine saldıran bir 
yönetimden başka ne beklenebilirdi ki? 

Olağanüstü dönemlerin kendine özgü bir mantık oluşturdu-
ğunu ve bu dönemlerde egemen sınıfların bütün toplumu 
düşman histerisine iterek teorize ettiğini yukarıda anlatmıştım. 

 Bu dönemin yöneticilerinin kendileri bile bu havaya öyle 
girerler ki, tam bir cezbeye kapılıp sürekli şecaat arz ederken, 
sirkatin söylemekten kendilerini kurtaramazlar. 

Bu konuda birkaç örnek bile bunların mantığını açığa çı-
karmaya fazlasıyla yeterli olur. 

Örneğin seçilmiş bir parlamentonun işbaşına getirilme kararı 
alınıp partiler kurulmasına müsaade edildikten sonra, işlerine 
gelmeyen kişilerin meclise girmeleri veto edilmekle kalınmadı, 
istenmeyen partiler de kapatıldı. Tam edilgin bir parlamento 
oluşturulmakla yetinilmeyip, bir de ona adeta güvensizlik 
belirtilerek, görevleri anayasa maddeleri ile sınırlandı. 

Her konuşmasında parlamenter sisteme geçtiğimizi söyle-
yen Kenan Evren, seçimden 2,5 yıl sonra: "Benim prensipleri-
me uymayan milletin hayrına olmayan bir anayasa değişikliği 
olursa çeker giderim" diyor. 

Hani sen demokrasiden, seçimden ve millet iradesinden 
bahsediyordun? Milletin hayrına olan veya olmayanın kararını 
sen mi vereceksin; yoksa millet mi? Neden milletin seçtiği 
parlamentodan ve milletin seçiminden bu kadar korkuluyor? 

Daha önce değindiğim Kenan Evren'in aynı konuşmasında 
söylediği şu sözlere burada bir kere daha değinmekte yarar 
var. 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
308 

 

"Belki bir tarih gelecek, biz de Avrupalı ülkeler gibi kişi başı-
na 10-15 bin dolar seviyesine yükseleceğiz. Herkes müreffeh, 
her ailenin altında iki tane otomobil, çocuğuna ayrı, kendisine 
ayrı. Bu hale geleceğiz. Ondan sonra komünist partisine 
müsaade ederiz. Çünkü komünizm sefaletle ürer." 

Ne eğlenceli değil mi? Komünizmin -yani proletaryanın si-
yasi örgütünün- yeşeremeyeceği bir ortam yaratıldığı zaman, 
Kenan Evren, ona müsaade edermiş. O zamana kadar prole-
tarya hiçbir yönetip yönlendirme işlerine karışmadan kuzu 
kuzu, adeta bir makinenin dişlisi gibi sermayenin hizmetinde 
robot gibi çalışmaya devam edecek. 

Şimdi beni illegal örgüt kurmaya çalışmakla suçlayanlara 
yeniden soruyorum. Sessiz sessiz komünizmin gelişemeyeceği 
zamanda Kenan Evren'lerin iznini mi bekleyecektim?  

Devamla şöyle sürdürüyor konuşmasını Kenan Evren: "Ne-
rede sefalet varsa orada komünizm yeşerir. Kendilerinde 
sefalet kalmamış, zannediyorlar ki dünyanın her tarafı da 
böyledir. Gezmemişler, görmemişler her tarafta komünist 
partisi olsun isterler." Evren'in sözlerinin muhatabı Avrupalılar-
dır. Ne hoş değil mi? Avrupalılar dünyada sefaletin olduğunu 
bilmiyorlarmış! Gezmemişlermiş, görmemişlermiş!  

Hayır, Evren, hayır!  

Onlar safahatlarının bizlerin sefaleti üstünde yükseldiğini 
senden de iyi biliyorlar. Onlar bizdeki sefaleti bir milyon dolar 
için önlerinde secdeye eğilmemizden biliyorlar; üç kuruşluk 
döviz için yetişmiş işgücünü, onlara çöpçülük yapsınlar diye 
göndermek için yalvarmalarımızdan biliyorlar. Neredeyse 
insanın; üç kuruşluk döviz için bu kadar insanımızı gönderece-
ğimize şu "Cahil Avrupalılara" bu kadar akıllı Evren ve Turgut 
Özal'ı çok daha pahalıya satamaz mıyız diye düşünesi geliyor. 
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KASTAMONU KONUŞMASINDA DA ŞUNLARI     
SÖYLÜYOR: 

"Onlar için kanın dahi ehemmiyeti yoktur. Türk kanı diye bir 
şey tanımazlar. (İnsanın kanı vardır) derler. (Ne demektir Türk 
kanı) diye."  

Bu salvoların bize karşı, daha doğrusu proletaryaya karşı 
kusulan kin ve öfkenin göstergesi olması yanında, bunların 
nasıl bir kafa yapısına sahip olduklarının da göstergesidir. Bu 
sözlerin azıcık üstü kazınınca, nasıl bir ilkel kan bağı ve ırkçı 
şoven özlemler çekildiği hemen ortaya çıkar. 

Hani, her "Türküm diyen Türk oluyordu", bu Türk kanı da 
nereden çıktı? Türk kanının nasıl bir özelliği ve ayrıcalığı var? 

Ulus; dil, iktisadi yaşam birliği, toprak birliği ve ruhi şekil-
lenmeden oluşur. Burada kanın hiçbir yeri ve fonksiyonu 
olamaz. Kapitalizm çağında ulusları kan vs. gibi biyolojik ve 
antropolojik yöntemlerle açıklamaya kalkmak, anakronik bir 
nostaljidir.  

Evet, bizim için gerçekten kanın, sadece kana ihtiyaç oldu-
ğu zaman, kan grubunun önemi vardır. Bu kan Türk kanı mı, 
Rum kanı mı diye bir ayrım olamaz. 

Bizim için önemli olan tek sorun insan olmanın gereklerini 
yerine getiren insan olmaktır. 

Evren'in bize karşı kin kusan ve kinini kusarken kırdığı pot-
lar saymakla bitmez. Örneğin; hem her konuşmasında laikliği 
savunur görünmeye çalışır hem Kuran'dan ayetler okur ve 
kalkıp, "Şeriatın kestiği parmak acımaz" diyerek, şeriat özlem-
lerini de dile getirir.  

İdamlar konusunu anlatırken, "Onları asmayalım da ömür 
boyu besleyelim mi" diyebiliyor. 

Yani insanı boşuna beslemektense, asmak daha kârlıdır 
Evren'in mantığına göre. 
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1986 Trabzon konuşmasında da, "Beni öldüreceklermiş, 
öyle duyuyoruz. Onun için sizleri benden uzakta tutuyorlar. 
Gerçi sizin, beni öldürenleri tükürükle boğacağınızı biliyorum" 
diyor. Yani halkı olası bir suikasta karşı, suikastçıları linç 
etmeye teşvik ediyor. Acaba linç edilen suikastçı da olsa, linç 
etmenin suç olduğunu Evren hiç duymamış mıdır? 

Olağanüstü koşulların egemenlerinin mantığını anlatmak 
için bundan fazla üstünde laf etmeye gerek yok. Bu konuda 12 
Mart döneminin İstanbul Sıkıyönetim işkencecilerinden ve 12 
Eylül cuntasının Başbakan adayı Turgut Sunalp'in itiraflarıyla 
konuyu bağlayayım. 

"Gayet tabii. Sorguya çekilirken benim de içinde olduğum 
zamanlar vardı. Biliyorsunuz sorgu yapılan kişinin gözleri 
bağlıdır" diyor ve ekliyor, "Biz bütün sorguları dinlemeyiz, 
ancak kanaatimizi sanık lehine çevirebilmek için çok önemli 
olanları dinleriz ve böylece görevimizi yaparız." 

Acaba, "sanığın lehine kanaat oluşturup" ne yapacaktı bun-
ları Turgut Sunalp? Bu, yargının görevini üstlenmek, daha 
doğrusu kendini yargı yerine koymak değil midir? Ayrıca 
sorgulamada sanığın gözlerinin bağlanması hangi yasaya göre 
yapılmıştır? 

Aynı Sunalp, "Yine bir kıza copla tecavüz edildiği iddia edil-
mişti. (İşte söylemekten imtina ettiğim fiil bu) İddia edilen kızda 
ciddi şekilde, ağır derecede komünistti." 

Görüldüğü gibi nasıl da şecaat arz ederken sirkatin söyle-
mektedir. 

Copla tecavüz edildiğini iddia eden kız "ciddi şekilde, ağır 
derecede komünistmiş." 

Haydi,  komünistliğini anladık da, bunun "ciddi şekilde, ağır 
derecede"kinin anlamı nedir? Yoksa ciddi derecede ve ağır 
şekilde olursa her şey mubah mı sayılıyor?  
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Devam ediyor milliyetçi ve muhafazakâr Sunalp; 

"Özür dileyerek söylüyorum, taş gibi oğlanlar var elimizde, 
yirmi bir, yirmi iki yaşında. Yani kalkıp da bir kıza bu yoldan 
işkence yapacaksa, copa müracaat etme ihtiyacını hisseder 
mi? Değil mi?.." diyor. 

İnsanın lanet olsun deyip susmak geliyor içinden, ama insan 
olanların susması halinde, bu vahşetin devam edeceği bilinci 
önlemese... 

Bakın şu işkence anlayışına, bakın şu cevaba... 

"Copa ne gerek varmış, taş gibi oğlanlar varmış ellerinde, 
copa niye müracaat etsinlermiş?" 

Böyle diyor, 12 Mart'ın İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yar-
dımcısı ve 12 Eylül cuntasının Başbakan adayı Turgut Sunalp. 
İşte gerici cuntaların mantığı... 

KOMÜNİSTLER NE YAPMAK İSTİYOR? 

Tarih, ilkel komünal toplum hariç, sınıf mücadeleleri tarihidir. 
Evet, tarihi yapan insanlardır; ama bu, sübjektif niyetlere göre 
değil, tam tersine onların iradelerinden bağımsız, ekonomik 
altyapı ve ona uygun ilişkilere göre yapılır. 

Yukarıda bir toplumun içinde daha yüksek yeni toplum biçi-
minin maddi koşulları çiçek açmadan, gelip yerini alamayaca-
ğını belirtmiştim. Örneğin; ilkel komünal toplumda köleci 
toplumun, köleci toplumda feodal toplumun, feodal toplumda 
kapitalist toplumun ve kapitalist toplumda da sosyalist toplum 
biçiminin maddi önkoşulları çiçek açmadan, eskinin yerini 
alamamıştır. Bundan dolayıdır ki, insanlar önlerine yapabile-
cekleri görevleri koyarlar; daha doğrusu görevler insanların 
önüne kendilerini koyarlar, demiştim. 

Eğer bu tespit doğruysa -ki binlerce deneyle de ispatlanmış 
bilimsel bir tespittir- o zaman komünizmin ve komünistlerin ne 
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olup ne olmadıklarını, neyi niçin ve nasıl yaptıklarını anlamak 
için, öncelikle proletaryanın ne olup ne olmadığını, daha 
doğrusu proletaryanın tarihsel misyonunu ve karakterini 
anlamamız gerekir. Bunu kavramak için de, proletaryanın 
içinde şekillendiği koşulları ve bu koşullardan kurtulmak için 
vermesi gereken mücadelesinin doğrultusunu anlamak gerekir. 
Zira nasıl ki insanların ne olup ne olmadıklarını anlamak için, 
onların kendileri hakkında oluşturdukları fikirlere göre değil de, 
objektiviteye bakılması gerekiyorsa, aynı şekilde bir toplumun 
egemenlerinin karakterini anlamak için, içinde geliştikleri 
toplumun sosyo ekonomik yapısının analizine bakmak gerekir. 
Çünkü onları şekillendirip yönlendiren ekonomik altyapıdır. 

Kapitalist toplumun belirleyici öğesi, işgücü de dâhil meta ve 
buna bağlı olarak artı değer ve sermaye üretimidir. İşgücünün 
meta olarak satılmaktan kurtuluşu, sermaye ve artı değer 
üretimini de ortadan kaldıracaktır. Yani kapitalizmi ortadan 
kaldıracaktır. Dolayısıyla proletaryanın gerçek ve nihai kurtulu-
şu, işgücü satıcılığından kurtuluşudur, çalışmaktan değil.  

Kapitalizmin ikinci belirleyici öğesi, değer kanunudur. Çoğu 
kez, kaide haline de gelen istisnaları saymazsak, kapitalizmde 
işgücü de dâhil her şey değerine alınıp değerine satılır. O 
halde kârın nasıl sağlandığı sorulabilir. Bunu bulmak için, 
işgücünün değerinin nasıl bulunduğunu açıklamak gerekir. 
İşgücünün değeri, kendisini yeniden üretebilmesi için ihtiyaç 
olan yiyecek, giyecek, barınak ve teknik bilgi için gerekli asgari 
nesnelerin tutarıdır. Bunun üstünde yaptığı üretim, karşılığı 
ödenmeden el konulan artı değerdir ve kârın biricik kaynağı 
budur.  

İşgücü, kendi değerinden fazla üreten tek cevherdir. 

PROLETARYANIN SINIFSAL KARAKTERİ 

Proletaryanın sendikal ve siyasal örgütlenmesi ve mücade-
lesini birbirinden bağımsız düşünmenin olanaksız olmasına 
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rağmen, ikisinin örgüt yapısı ve mücadele doğrultusu birbirin-
den özde farklıdır.  

Proletaryanın sendikal örgütlenmesi ve mücadelesinin doğ-
rultusu, sınıfsal varlığını koruma temelinde, sınıf çıkarlarını 
savunmaktır. Dolayısıyla kapitalizmin sınırları içinde bir müca-
deledir. Ancak siyasal örgütlenmesi ve mücadelesinin doğrul-
tusu, bütün sınıflarla birlikte kendisini de sınıf olarak ortadan 
kaldırma yönündedir. Dolayısıyla bu mücadele, kapitalizmin 
sınırları içinde değil, tam tersine onu ortadan kaldırma müca-
delesidir. Bundan dolayıdır ki, bir sendikayı düzeni yıkmaktan 
yargılamaya kalkmak, kanarya kuşlarını arabaya koşmaya 
kalkmaktan daha az saçma değildir. 

Proletaryanın nihai kurtuluşu, işgücünü meta olarak satmak-
tan kurtuluşuna bağlıdır. Bu da bütün sınıflarla birlikte kendisini 
sınıf olarak ortadan kaldırması demektir. Bundan dolayıdır ki, 
proletaryanın mücadelesinin doğrultusu, sınıfsız toplumu 
yaratma doğrultusunda olmak zorundadır. Bu onun irade ve 
keyfi istemlerinden değil, gerçek kurtuluşunun buna bağlı 
oluşundandır. 

Tarihte ilk defa en tutarlı kolektif sınıf tavrı göstermek zo-
runda kalan sınıf, proletaryadır. Kapitalist öncesi sınıflı toplum-
larda köle ve serfler, tek tek bireysel çabalarıyla kendilerini 
bağlı oldukları kastlardan kurtarma olanaklarına sahipken, 
proletarya böyle bir şansa sahip değildir. Değildir, çünkü 
proletarya tek tek kapitalistler tarafından değil bir bütün olarak 
kapitalist sistem ve değer yasası tarafından sömürülmektedir. 
Zira kapitalist sistemde proletaryayı burjuvazi ekonomi dışı 
"zor" ve "şiddetle" çalıştırmıyor. İsterse o, çalışmayıp açlıktan 
ölme "özgürlüğüne" sahiptir. Ama açlıktan ölmeyi göze alama-
yıp çalışacaksa, nere giderse gitsin, kapitalizmin değer yasası 
kayalarına çarpacaktır. Yani işgücünü meta olarak satmak 
zorunda kalacaktır. Dolayısıyla onun eyleminin zorunlu doğrul-
tusu, işgücünü satmaktan kurtarma doğrultusunda olacaktır. 
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Tarihte ilk kez emekçi sınıflar hem devrimin yükünü çekecek 
hem de tüm nimetlerini bütün insanlığın ortak malı haline 
getirecekleridir. 

Gene tarihte ilk kez egemen sınıf adaylarının özel çıkarları 
ile egemen sınıf dışındaki toplumun bütün kesiminin genel 
çıkarları gerçek anlamda, birebir çakışmaktadır. Proletaryadan 
önceki devrimlerin egemen sınıf adaylarının özel sınıf çıkarı ile 
toplumun egemen sınıf dışındaki kesiminin kısmi çıkarları 
çakışıyordu. Bundan dolayıdır ki, egemen sınıf adayları kendi 
özel sınıf çıkarlarını, toplumun genel çıkarı olarak sunup, onları 
yanına çekerek, egemen sınıf durumuna gelebiliyordu. Ancak 
adaylar egemen duruma geldikten sonra, onların özel çıkarları 
ile diğerlerinin genel çıkarları kısa zaman sonra çatışmaya 
başlamış ve sınıf mücadeleleri yeniden kızışmıştır. Ancak bu 
sorun proletarya için asla geçerli değildir. Zira onun mücadele-
si, bütün sınıflarla birlikte kendisini de sınıf olarak ortadan 
kaldırmak doğrultusundadır. Zira sınıfsal varlığını koruma 
temelinde özel sınıf çıkarını savunan hiçbir sınıf, sınıfsız 
toplum olan komünizmi kuramaz. Marksizm’de araçların amaca 
uygun olmasının zorunluluğu düşünülürse, bu sorunu tartışmak 
bile gereksizleşir. Zira onun tarihsel misyonu, bütün sınıflarla 
birlikte kendisini de sınıf olarak ortadan kaldırarak, sınıfsız ve 
sömürüsüz bir dünya yaratmaktır. Bu onun sübjektif niyet ve 
istemlerinden dolayı değil, gerçek kurtuluşu buna bağlı olma-
sından dolayıdır. 

Proletarya, gerçek demokrat tek sınıftır. Demokrasi eğer 
gerçekten eşitlik anlamında ele alınıyorsa, ekonomik eşitlik için 
mücadele etmeyen hiçbir sınıfın gerçek anlamda eşitliği 
savunduğu söylenemez. Zira toplumun ekonomik eşitliği 
sağlanmadan, gerçek anlamda siyasal bir eşitlik söz konusu 
olamaz. 

Burada uzunca demokrasinin analizini yapacak değilim, 
ancak bazı önemli noktaları açıklamakta yarar görüyorum. 
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Demokrasi bir devlet biçimidir, yani çeşitli devlet biçimlerin-
den biridir ve dolayısıyla aynı zamanda bir diktatörlüktür. 
Ancak bu sav proletarya iktidarı için geçerli değildir. Zira 
proletaryanın demokratik olmayan devlet biçimi olamaz. Yani 
proletarya diktatörlüğü, aynı zamanda proletarya demokrasisi-
dir. 

Demokrasi aynen devlet gibi sınıfsaldır. Bunun bir yanı, 
hangi sınıf için demokrasi sorusudur; ikinci yanı ise, demokra-
sinin sınıfların karakterini taşımasıdır. Yani sınıfların karakte-
rinden bağımsız olarak demokrasi düşünülemez. 

Başkalarını sömürüp baskı altında tutan sınıfların uyguladığı 
demokrasi ile, sömürüyü ve sınıfları ortadan kaldıracak sınıfla-
rın ortadan kaldıracak sınıfların uyguladığı demokrasi nitelik 
olarak farklıdır. 

"Demokrasi eşitlik demektir. Proletaryanın eşitlik uğruna 
mücadelesinin ve bir slogan olarak eşitliğin büyük önemi eğer 
onu sınıfları ortadan kaldırması anlamında doğru bir biçimde 
yorumlarsak açık seçik ortaya çıkacaktır. Ama demokrasi 
yalnızca biçimsel eşitlik demektir ve eşitlik, üretim araçlarının 
sahipliği yönünden toplumun bütün üyeleri için gerçekleşir 
gerçekleşmez, yeni emeğin ve ücretlerin eşitliği sağlanır 
sağlanmaz, insanlık kaçınılmaz olarak biçimsel eşitlikten 
gerçek eşitliğe, "Herkesten yeteneğine göre ve herkese 
gereksinmesine göre" kuralının işlerliğine kadar götürülmesi 
sorunuyla karşı karşıya gelecektir. İnsanlık bu yüksek amaca 
hangi aşamalardan geçerek ve hangi politik önlemler alarak 
ulaşacaktır, bunu bilmeyiz ve bilemeyiz. Ama burjuvazinin, 
sosyalizmin cansız, katı ve hiç değişmez olduğu yolundaki 
yaygın anlayışının ne kadar büyük bir yalan olduğunu kavra-
mak önemlidir. Oysa gerçekte yalnız sosyalizm önce çoğunlu-
ğu sonra da halkın tümünü kamu ve özel yaşamın her alanında 
kucaklayan ileri doğru hızlı ve gerçek bir yığın hareketinin bir 
başlangıcı olacaktır." 
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Önce proletaryanın ve sonra halkın tümünün devletini ve 
bütün toplumu yönetmeye başlaması, herkesin eşit ölçüde 
çalışması ve çalıştığı kadar veya kendine düşen payı alması, 
aynı zamanda üretim ve bölüşümün tüm halk tarafından 
denetlenmesi, devletin önemli işlerinin bir muhasebeye indir-
genip bunu da halkın denetlemesi, devletin siyasal bir devlet 
olmasını ortadan kaldıracak, kamu işleri siyasal niteliğini 
yitirecek ve salt bir yönetimsel işler haline getirecektir. 

"Toplumun tüm üyelerinin ya da hiç değilse geniş çoğunlu-
ğunun devleti kendi başlarına yönetmeyi öğrendikleri, bu işi 
kendi ellerine aldıkları, çok önemsiz miktardaki kapitalist azınlık 
üzerinde ve kapitalizm tarafından iyice yozlaştırılmış işçiler 
üzerinde denetimi örgütlediği andan itibaren -bu andan itibaren 
her türlü hükümetin her türlü gerekliliği tümden kaybolmaya 
başlar- demokrasi, ne denli eksiksiz hale gelirse, onun gereksiz 
olma hali o denli yaklaşır. Silahlı işçilerden oluşan ve sözcüğün 
asıl anlamında artık bir devlet olmaktan çıkan "devlet" ne denli 
demokratik olursa her türlü devlet biçimi sönmeye o denli 
çabuk başlar." 

Görüleceği gibi nihai kurtuluşu bütün sınıflarla birlikte kendi-
sini de sınıf olarak ortadan kaldırmasına bağlı olan proletarya-
nın demokrasiye, nihai kurtuluşu için balığın suya ihtiyacı 
olduğu kadar ihtiyacı vardır. 

"Kapitalist toplumda, en elverişli koşullar altında gelişmesi 
kaydıyla demokratik cumhuriyette, aşağı yukarı tam bir demok-
rasi buluyoruz. Ama bu demokrasi, her zaman kapitalist 
sömürünün koyduğu dar sınırlarla kuşatılmıştır, bunun sonucu 
olarak da her zaman aslında azınlığın demokrasisi olarak, 
yalnızca mülk sahibi sınıf için, yalnızca zenginler için kalmak-
tadır." 

Burjuva demokrasisinin sınırları sermayenin özgürce dola-
şım ve birikimi; keza artı değere özgürce el koyma ve işgücünü 
"özgürce" satma sınırlarıyla çepeçevre sarılmıştır. Zira hiçbir 
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sınıf, demokrasinin kendi varlık koşullarının altını oymasına 
müsaade edemez. O halde, her sınıf demokrasiyi sınıf çıkarına 
uygun düştüğü oranda ve müddetçe gelişmesine yardımcı olur 
veya göz yumar. Ancak onun altını oymaya başlayınca, ona 
saldırmaya başlar. 

Peki ama bir bütün olarak demokrasi, proletaryanın çıkarla-
rıyla çatışabilir mi? Bunun cevabı kesinlikle hayırdır. Zira tam 
bir eşit bir dünya kurmakla, nihai kurtuluşu sağlanacak olan bir 
sınıfın çıkarları, eşitlik ve özgürlük anlamına gelen demokrasi-
nin gelişmesiyle çıkarları nasıl çatışabilir? Tam tersine onun 
çıkarları eşit ve özgür bir dünya kurmanın önüne çıkarılan 
engellerle çatışır. Dolayısıyla proletaryanın görevi; demokrasi-
nin önüne çıkarılan bu engelleri ortadan kaldırmaktır. 

Proletarya diktatörlüğü ile proletarya demokrasisi aynı şey-
dir. Ancak onun diktatörlük yönü sürekli yok olmaya mahkûm-
dur, demokrasi yönü ise sürekli gelişerek son sınırına varacak-
tır, ikisi birden yok olacaklardır.  

Proletarya diktatörlüğü yalnızca ve tek başına eşitlik ve öz-
gürlüğün karşısına yığılmaya çalışan engelleri temizlemekle 
görevlidir. Böyle bir engelle karşılaşılmadığı zamanda bu 
diktatörlüğün hiçbir işlevi olamaz. 

Şiddet ve zor proletaryanın tabiatına aykırıdır. O, başkaları-
nı ezip köleleştirmek için komplolar kuranların dışında hiç ama 
hiç kimseye şiddet ve zor uygulamaz. Bunu uygulamak zorun-
da kaldığı zaman bile, en asgaride tutmanın bütün hesaplarını 
yapmak zorundadır. Zira o bilir ki, bu yabancı her zaman kendi 
davasına zarar verir. 

Proletarya demokrasisi, eşitlik ve özgürlüğü yıkmak için zor 
ve komplolara başvurmayan herkese demokrasidir. Zira onun 
iktidarı sömürücü azınlığın veya sömürülen çoğunluğun adına 
bir elit azınlığın şu veya bu biçimde aldığı ve ona rağmen 
devam eden bir iktidar değildir. Tam tersine o, bilinçli ve 
gönüllü çoğunluğun özgür iradesiyle katılıp yönettiği bir iktidar-
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dır. Eğer bu iktidar proletarya ve emekçi halkların çoğunluğu-
nun desteğini kaybetmiş ve iktidarda Polonya gibi askeri bir 
kastla veya başka bir biçimde durmaya çalışıyorsa, orada ne 
sosyalizmden bahsetmek ne de proletaryanın nihai amacına 
varması mümkün değildir. 

Devrimi yapıp, sosyalizmi kurma ve sınıfsız topluma kadar 
devleti ve bütün toplumu yönetme işi proletaryanın görevidir. 
Onun partisinin işi ise, bütün süreç boyunca ona önderlik edip 
yol göstermek ve onun kendiliğinden hareketini program 
düzeyine yükseltmektir. Başka bir deyişle partinin görevi, sınıfa 
yol gösterip onun misyonunu yerine getirecek bilince ulaşma-
sını sağlamaktır. Yoksa bugün ikameci sosyalizmin yaptığı ve 
anladığı gibi sınıfın desteğiyle partinin kendini sınıfın yerine 
ikame ederek bu görevleri üstlenmesi değil, yani işçi sınıfı bir 
nesne, bir destek güç değil, devrimin ve sınıfsız topluma 
geçişin tek ve biricik öznesidir. 

Parti, proletaryanın en ileri öncülerinin ve onun ideolojisini 
benimseyip bunu pratiği ile ispat etmiş diğer sınıflardan tek tek 
bireylerin bilinçli, özgür iradeleriyle, kendi iradelerini gönüllü 
olarak kolektif iradenin bir parçası haline getirmiş insanların 
gönüllü birliğidir. Keza, parti bütün sınıflardan bağımsız olarak 
proletaryanın fabrika hücreleri temelli çeşitli örgütleri üstünde 
inşa edilmek zorundadır. Genç Türkiye devrimci hareketinin 
beceremediği en önemli eksikliğin biri de bu olmuştur. 

TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİNİN ZAAFLARI  

Komünistler zaaf ve eksiklerini hiç korkmadan ortaya koyar-
lar veya koymalıdırlar. Hatalarını başkaları duymasının kaygı-
sıyla veya "kol kırılır yen içinde kalır" mantığıyla, açık yüreklilik-
le ortaya koyamayanlar komünist olamazlar. Zira bu tavır 
proletarya davasına yarar değil, zarar verir.  

Geçmişten doğru dürüst hiçbir miras devralmayan genç 
Türkiye devrimci hareketlerinin en büyük ve önemli eksikliği, 
proletaryanın tarihi misyonunu yeterince doğru kavrayıp, bütün 
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sınıflardan bağımsız olarak onu dört bir yandan bilinçlendirip 
örgütlenmesine yardımcı olamamasıdır.  

Bu eksiklik yalnızca amorf, şekilsiz örgütlenmelerin doğma-
sıyla kalmadı, aynı zamanda yeterince doğru Marksist teorinin 
gelişip oluşmasını da önledi. Önledi, çünkü Marksist teorinin 
nesnesi, proletarya hareketinin kendisidir. Daha doğrusu, onun 
fonksiyonel üretimidir. 

İkincisi, sosyalizmle proletarya hareketinin çakışamayıp, her 
ikisinin de kendi yollarında ayrı ayrı yürümeleridir. Başka bir 
deyişle, bilinçsiz pratikle, pratiksiz bilinç ayrı notalardan çalma-
ya devam etmiştir. Hâlbuki Marksist Sosyalizm; bilinçsiz 
pratikle, pratiksiz bilincin, bilinçli pratikte sentezleşmesidir.  

Bu sentezleşme sağlanamadıkça her ikisinin de bocalama-
lardan kurtulup iktidar alternatifi oluşturmaları mümkü değildir. 
Türkiye'de olan budur.  

Üçüncüsü; Türkiye devrimci hareketi, üstünde politika yürüt-
tüğü güncel merkezi siyasi görevle, ilk hedef anlamında dahi 
temel merkezi görevi doğru tespit edip bunlara uygun doğru bir 
pratik faaliyet yürütemedi. Öyle ki, üstünde politika yürütülen 
güncel merkezi siyasi mihrak, adeta ilk hedef temel merkezi 
görevin yerine oturmakla kalmadı, neredeyse nihai hedefi de 
unutturarak kendiliğindenciliğe terk edilir duruma getirildi. 

Örneğin; 1974'ten önce antiemperyalizm, 1974'ten sonra da 
antifaşizm güncel merkezi siyasi görev olmaktan çıkıp, adeta 
insanlara partileşme ve nihai hedefi unutturup, temel siyasi 
görev haline geldi. Dolayısıyla 1974'ten önce emekçi halklar 
antiemperyalist bilinçle doldurulup antiemperyalist örgütler 
yaratılırken, 1974'ten sonra onun yerini antifaşizm aldı ve 
antifaşist örgütler yaratılmaya çalışıldı. Tabii ki niyetlerin 
proletarya partisi ve sosyalizm olması, ikisinin de rayına 
oturmasını önledi. 
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12 Eylül cuntasıyla birlikte, gerek proletaryanın kendiliğin-
den hareketinin ve gerekse ondan kopuk Türkiye devrimci 
hareketinin çok kolayca yenilmesinin nedeni, ne devrimci 
hareketlerin bölünmüşlüğünden ne de cuntanın güçlülüğün-
dendir. Bunun nedeni, proletaryanın kendiliğinden hareketinin 
Marksist bilinçle doldurulup, adına layık proletaryanın devrimci 
komünist partisinin yaratılıp, iktidar alternatifi olarak umutsuz-
luğa düşmüş halkın önüne umut olarak çıkarılamamasındandır. 
Keza dağınıklığın ve faşist MHP'nin katlanarak büyümesinin 
nedeni de budur. 

Sosyalist devrimi yapıp sınıfsız topluma kadar götürecek 
olan biricik sınıf örgütsüz dururken, ne tutarlı antifaşist müca-
dele verilebilir ne de hiçbir gericilik yenilebilir. Keza en tutarlı 
tek devrimci sınıfın siyasi örgütü yaratılıp birliği sağlanmadan, 
devrimcilerin birliğini sağlamak da olanaksızdır. 

TÜRKİYE SOSYALİST HAREKETİNİN ÖNÜNDEKİ 
GÖREV 

Dünya sosyalist hareketi tarihinin en büyük bunalımlarından 
birini yaşıyor. Bu bunalım yalnızca sosyalizmin teoriden pratiğe 
geçişinin yarattığı zorluklardan doğan bir bunalım değildir. Tam 
tersine, Marksizm’in ikameci ekonomist yorumundan kaynakla-
nan önemli bir sapmada konaklamıştır. Bu sapmanın nedenleri 
bütün boyutlarıyla açığa çıkarılıp aşılmadıkça, dünya sosyalist 
hareketinin doğru bir raya oturtulması olanağı yoktur. Tabii ki 
Türkiye sosyalist hareketinin de... Çünkü sosyalizm ulusal bir 
hareket değil, -ulusal yanı biçimseldir- enternasyonal bir 
hareket olduğu için, dünya sosyalist hareketine egemen olan 
sapmadan hiçbir parça kendisini onun etkisinden bütünüyle 
kurtaramaz. Dolayısıyla dünya sosyalist hareketinin ve onun bir 
parçası olan Türkiye sosyalist hareketinin de birinci görevi, bu 
sapmanın nedenlerini açığa çıkarıp, net ve berrak bir yol 
çizmesidir. Zira "Devrimci teori olmadan, devrimci hareket 
olamaz". 
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Türkiye sosyalist hareketi hiçbir döneminde dünya sosyalist 
hareketinin sorunlarını kendi iç sorunu olarak kavrayıp, bunun 
çözümüne bu anlayışla yeterince etkili bir biçimde katılamadı. 
Ya doğrudan taraflardan birini onaylar duruma düştü veya 
sonuçlardan hareketle tümünü birden eleştirdi. Ne var ki, 
sonuçları üreten nedenleri yeterince açığa çıkarıp, kendi 
yolunu da net ve berrak bir biçimde çizemedi ve çizemezdi 
de... İşte şimdi Türkiye sosyalist hareketinin acilen hesaplaş-
ması gereken en önemli sorunu budur. 

Dünya sosyalist hareketine egemen olan ikameci sosyalizm 
anlayışının temeli, sınıfın yerine partiyi ve partinin yerine de 
yukarıdan aşağıya yöneticileri ikame etmektir. Marksizm’in 
önce proletaryanın ve giderek bütün halkın yönetime doğrudan 
katılımı, daha doğrusu devleti ve bütün toplumu yönetmesi 
zorunluluğu düşünülürse, bu anlayışın proletarya sosyalizmin-
den ne kadar uzak olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Bizim nasıl bir oluşum olduğumuz ve neler yapmaya çalıştı-
ğımızı gerek polis gerek savcılık ve gerekse mahkemenizde 
verdiğim yazılı sorgumda belirtiştim. Bu konuda daha fazla 
konuşmaya gerek görmüyorum. 

Bazı arkadaşlara işkence ile imzalattırılan ve polisin hile ile 
düzenlediği fezlekeye dayanılarak hazırlanan iddianamenin 
hiçbir dayanağı olmadığını, tamamen bilim ve mantık dışı 
olduğunu sorgumda belirtmiştim. Ne var ki, esas hakkında 
mütalaayı hazırlayan Sayın Savcı için de bunları söylemem 
mümkün değildir. Değildir, çünkü Sayın Savcının hazırladığı 
mütalaanın, daha bir dikkatle hazırlandığını görmemek müm-
kün değildir. Örneğin; Sayın Savcının, "Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan Kurtuluş Örgütü ismini alan illegal örgütle bir ilgisinin 
bulunmadığı, sanıkların kurmuş oldukları bu Kurtuluş Örgü-
tü'nün amacının anayasal nizamı devirmek olduğu sabit ise de, 
bu amacı gerçekleştirmek için silahlı halk ihtilalini hedeflediğine  
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dair bir delil temin ve tespit edilemediği, sanıkların kendi 
ifadelerine ve mevcut delillere göre, mevcut anayasal nizamı 
devirmek için ne gibi araç kullanılacağını proletarya partisinin 
tespit edeceği, örgütün merkez komitesi ve yazı kurulu oluştur-
duğu diğer örgütlenmesini henüz tamamlayamadığı, teorik 
tartışma ve taraftar kazanma faaliyetlerinde bulunduğu, bu 
haliyle örgütün iddianamemizde belirtilen TCK 168. maddesin-
de ifadesini bulan silahlı bir çete şeklinde inkılap etmeyip" 
diyerek hem bir gerçeği az çok objektif olarak ortaya koyuyor 
hem de bir örgütün amaçlardan değil kullandığı araçlardan 
yargılanabileceğini sisli de olsa belirtmeye çalışıyor. 

Ne yazık ki Sayın Savcı da bir kısım tespitleri doğru yapma-
sına rağmen, gene de yanlış bir sonuca varmaktan kendini 
kurtaramamıştır. Örneğin, Sayın Savcı "Merkez Komitesi ve 
yazı kurulu dışında" başka bir örgütlenmenin olmadığını ve 
"teorik tartışma ve taraftar kazanma faaliyetlerinde bulunduğu" 
tespitini yapmasına rağmen, tamamlanmış bir örgüt için geçerli 
olan 141. maddeden cezalandırılmamızı istemektedir. Hâlbuki 
her yayının bir yazı kurulu ve her organizasyonun bir yönlendi-
rici komiteye ihtiyacı olduğu göz ardı edil- mektedir. Ayrıca 
başka, yani alt komiteleri olmayan bir oluşuma TCK'da "ittifak" 
maddesinin geçerli olduğu açık bir gerçektir. Neyse, bu konuy-
la ilişkili sorunları Sayın Savunmanım cevaplandırır. 

Yukarıda genel hatlarıyla da olsa kapitalizmin uzlaşmaz 
çelişkilerinin olduğu en son sınıflı toplum olduğunu ve bunun 
kendi içerebildiği tüm üretici güçleri geliştirmesinin, aynı 
zamanda tüm sınıflı toplumlarında içerebildiği üretici güçlerin 
gelişmesi demek olduğunu ve dolayısıyla bunun çelişkilerinin 
çözülmesi, yeni bir sınıflı topluma geçişle değil, tam tersine 
sınıfsız toplumun ilk aşamasına geçilmekle çözüleceğini 
belirtmiştim. 

Keza tüm istikrarsızlığın ve buhranın kapitalizmin kendi iç 
çelişkilerinden kaynaklandığını, bunu kimsenin iradi olarak ne 
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yaratabilmesi ne de giderebilmesinin olanağı olmadığını 
belirtmiştim. 

Bunun en açık örneği, 1980'den sonra pratikte ispat edilmiş-
tir. Örneğin; 6 yıldır tüm sosyal muhalefet bastırılıp zorla tam 
bir sessizlik sağlanmasına ve hiçbir grev, direniş olmamasına 
rağmen ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın devam etmesidir. 
Mesela bütün önlemlere rağmen mebus pazarları, siyasi 
kargaşa ve çekişme Anayasaya rağmen devam etmektedir. 

12 Eylül bir anlamda amacına ulaştı denebilir, ama başka 
bir anlamda ise ulaşamadı ve ulaşamazdı da. 

12 Eylül grev ve toplu sözleşme haklarını ortadan kaldırdı. 
1961 Anayasası'nı kaldırıp yerine dünyanın en antidemokratik 
anayasalarından birini getirdi.  

Ekonomiyi emperyalizm ve yerli tekellerin tam hegemonya-
sına verdi; ülkeyi emperyalizmin Ortadoğu jandarmalığına 
daha bir yamadı. 

Tüm ilerici, devrimci ve komünistleri işkenceden geçirip zin-
danlara doldurdu. 

Üniversiteleri YÖK vs.ye ilaveten hem taşralaştırdı hem de 
orta dereceli okullar düzeyine getirdi. 

Tek kelimeyle ülkeyi ve toplumu askeri kışlaya çevirdi. 

Ancak, hayal ettiği kışla disiplinini kısa zamanda uygulaya-
maz hale geldi. 

Örneğin, yaptığı anayasa üstünden bir yıl geçmeden delin-
meye başladı. Cuntanın kurdurduğu uydu partiler ve "liderler"in 
posası kısa zamanda çıkarıldı. 

Dış borçlar katlanarak büyüyerek 27 milyar dolara ulaştı. 
İşsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet son haddine ulaştı. Daha üst 
düzeyde yeni patlamalar çok uzak değildir. 
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SONUÇ 

Zamanını doldurup çürümeye başlayan bir toplum biçimini 
zor ve şiddetle uzun dönem ayakta tutmaya kimsenin gücü 
yetmez. Zira bu, sistemin iç çelişkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Ben, ne kimseyi kurtarmaya soyundum ne de hiçbir sınıfı 
bazı kahramanların kurtaracağına inanırım. İşçi sınıfının 
kurtuluşu, kendi eseri olacaktır. Ben, zamanını doldurmuş bir 
üretim biçiminin içinde çiçek açan yeni, daha üstün üretim 
biçiminin gelişip serpilerek egemen olması için gücüm oranın-
da katkıda bulunmaya çalışan milyonlarca sıradan neferlerden 
biriyim. Bu, insan olmanın zorunlu bedelidir. Çağının gerekleri-
ni gücünün yettiğince yerine getirmeyen bir kimsenin yaşamıy-
la ölümünün arasında bir fark olduğuna inanmıyorum ben.  

Özgürlük insanların içindedir; inanç ve vicdanının sesine 
zincir vuran insanın özgür olabilmesi mümkün değildir. 

Ben; bilimin, sanatın, kültürün ve vicdanların zincirlerden 
kurtarılıp özgürce gelişmesi için gücüm oranında katkıda 
bulunmaya çalışıyorum. 

Bu özgürlüklerin kazanılması için önce işgücünün özgür 
olması gerekir. Bunun karşılığında ne dünyada bir nimet ne de 
dindarlar gibi cennete gitmek ve ne de ondan pek farklı olma-
yan tarihe geçmek gibi iddia ve istemim vardır. Bunları, çağı-
mın toplumuna ve insanına, insan olmamın ödemem gereken 
bedeli olarak yapıyorum. 

Söylediklerimin, içinde yaşadığım toplumun ezici çoğunluğu 
tarafından tatlı bir hayal, boş ütopyalar olarak değerlendirildiği-
ni çok iyi biliyorum; ama ben bunların, güneşin her sabah 
yeniden doğacağı kadar gerçek olduğunu da biliyorum. Kaldı 
ki, bu kadar asıl istemler hayal bile olsa, gene de uğruna 
mücadele edilmeye değer "hayaller" olduğunu kabul etmek 
gerekir. 
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Bugün ben, bu düzenin egemenleri ve onların bilincini çar-
pıttığı büyük bir kitle tarafından suçlu görülebilirim. Ancak günü 
geldiğinde bizim ne kadar haklı ve asil bir amaç için mücadele 
ettiğimizi anlayacaklarından hiç şüphem yoktur. Zira ben, 40 yıl 
önce Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının nasıl 
sevinç çığlıklarıyla karşılandığını ve 7-8 yıl sonra onun filmi 
Türkiye'de gösterilince nasıl kahramanlık örnekleri olarak 
dilden dile anlatıldığını çok iyi hatırlıyorum. Bugün ise nasıl 
lanet ve nefretler yağdırıldığını da hepimiz biliyoruz.  

Biz, kin ve intikam duygularıyla yoğrulmuş insanlığın tarih 
öncesini aşıp, tüm insanlığın barışa ve kardeşliğe tutuşmasının 
mücadelesini veriyoruz. Bizde hiç kimse kin ve intikam duygu-
su aramasın. 

Proletarya; yalnız kendisini değil, bütün insanlığı bencil 
duygulardan, düşman ve savaş kâbusunun stresinden kurtarıp, 
herkesin barış içinde kardeş bir insanlık ailesinde özgürce 
yaşamasını sağlayacaktır. 

Herkesi cins, ırk, din, dil, renk ve zengin-fakir ideolojisinden 
kurtarıp, tek bir insan ideolojisinde sentezleştirecektir. Tek 
kelimeyle herkesi gerçek insan olmanın, o yüce amacın 
bilincine ulaştıracaktır. 

Yeter artık milyonlarca yıldır doğa kanunlarına bağımlıcası-
na güçlünün zayıfı yutarak yaşaması; yeter artık, insanlığın 
çeşitli egolarla birbirini boğazlaması! 

Biz, kendimiz için hiçbir ayrıcalık istemiyoruz, hiç kimseye 
düşman değiliz. Bizim bayrağımızda kin ve düşmanlığa yer 
yoktur; bizim bayrağımızda barış, dostluk ve kardeşlik yazar. 

Proletarya insan olan herkesi, insanlık sentezinde birleşme-
ye çağırıyor. Gelin, o yüce amaç için proletaryanın saflarında 
birleşelim. Çağını doldurmuş bu çürümüş sistemi hiç kimsenin 
uzun süre ayakta tutmaya gücü yetmez. 
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Selam olsun, tarihin motoru ve bütün insanlığın biricik kurta-
rıcısı proletaryaya! 

Selam olsun, canı pahasına dahi inanç ve vicdanlarının se-
sine zincir vurmayanlara! 

Selam olsun, bu yüce amaç için dövüşerek düşenlere! 

Yaşasın sınıfsız, sömürüsüz özgür ve kardeş bir dünya aile-
si! 

 

Metris, 4 Haziran 1986 

İSMET ÖZTÜRK  
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BİRİNCİ ORDU KOMUTANLIĞI 

2 NOLU ASKERİ MAHKEME BAŞKANLIĞINA 

SELİMİYE-İSTANBUL 

 

Özü: SAVUNMAMDIR. 

ŞABAN İBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4 Mayıs 1988 ) 
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TKKKÖ SAVUNMASI.  
 
Poliste, Mahkemede, Cezaevinde Tavır.  

 

KKitap Açıklaması 

Bölünerek, parçalanarak ve 
bu bağlamda çoğalarak da 
olsa, ez azından şu anda 4 
kulvarda ve 35 yıldan beri de-
vam eden bir Kutruluş Hareke-
ti var. Gelinen noktada bu ha-
reket ancak kendi geçmişiyle 
yüzleşerek, siyasal ve örgütsel 
sorumluluklarının özeleştirile-
rini yaparak ve kendini yenile-
yerek yoluna devam edebilir. 
Bu nedenle Kurtuluş hareketi-
nin şu ya da bu aşamasında 

yer alan, gelişimine katkıda bulunan; kendini hâlâ bu geleneğin 
içinde görerek eleştiri ve özeleştiri yapma cesaretini kendinde 
bulan herkes, yaşadığı tarihsel tanıklıkları yazmalı ve ellerin-
deki belgeleri yayınlamalıdır. Bunu yapmalı ki, yeni nesiller 
kendilerini hareketin kendinden menkul önderleri ve sahibi 
sanan birilerinin menkıbelerinden, daha doğrusu Kurtuluş 
efsanelerinden kurtulsun ve gerçekleri öğrenmiş olsun. 

(Pencere Yayınları. Ağustos 2010. 
ISBN: 9786054049387)   

  

https://kidega.com/yayinevi/pencere-yayinlari-002575
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SAVUNMAMDIR. 

 

Şaban İBA 

 

Esas olarak iki nedenden dolayı bu davada savunma yap-
mak içinden gelmiyor. Birincisi, 12 Eylül’den 8 yıl sonra hâlâ 
Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinde yargılanıyor olmam. 
İkincisi de, bu olağanüstü mahkemelerdeki yargılamaların 
genel hukuk normlarına uymaması ve “12 Eylül Hukuku” diye 
nitelenebilecek özel bir yargı sistemine göre sürmesidir. Öte 
yandan tüm ülkede sıkıyönetim kaldırılmış, ikinci genel seçim-
ler yapılmış ve olağanüstü rejimden “normal döneme” geçilmiş 
olmasına rağmen (en azından egemen sınıfların iddiası böyle-
dir); askeri mahkemelerin varlığı her şeyden önce sistemin 
kendi mantığı ile çelişir görünmektedir. Fakat yargılamaların 
siyasi olduğu ve egemen sınıfların çıkarlarına dayandığı 
gerçeği, bu çelişkiyi izah edilebilir hale getirmektedir.  

Eğer siyaset belirli sınıfların dünya görüşleri (ideolojileri) ve 
sınıf çıkarları doğrultusunda yapılıyorsa (ki her zaman böyledir) 
8 yıldan beri “devlet ve millet” adına yapılanlar, ülkede egemen 
olan kapitalist sistemin baskı ve sömürü ilişkilerine, yani genel 
olarak burjuvazinin ideolojik, siyasi ve ekonomik çıkarlarına 
son derece uygundur. Bu tür çelişkiler ve sık sık yinelenen 
çeşitli demagojiler olsa olsa burjuvazinin ikiyüzlülüğünü göste-
rir. Bu nedenlerle burada “adalet, eşitlik, bağımsızlık” gibi 
burjuva hukukunun soyut şiarlarını tekrarlamam safdillik 
olacaktır. Ancak, sistemin iç işleyişini ve çelişkilerini anlatmak 
siyasi gerçeklerin açıklanması bakımından önem kazanmakta-
dır.  
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Devlet-demokrasi ve sınıfsal ilişkiler söz konusu olduğunda 
proletarya sosyalistlerinin kendilerine sık sık sorduğu anahtar 
bir soru vardır: “Kim için, ne için, hangi sınıf için?” Bu soruları 
yinelersek, Türkiye’de devlet, demokrasi, siyaset, kültür, hukuk 
vb. üzerine söylenen her şeyi sorgulamamız son derece 
kolaylaşır. Sözgelimi, bu soruyu burada, bu yargılama için 
yinelersek; “Burada bizleri kim için yargılıyorsunuz? Veya biz 
buralarda kim için bulunuyoruz? Bu soruya sizin yanıtınız 
herhalde şöyle olacaktır: “Devletin ve milletin çıkarları için, 
anayasa ve yasaları uygulamak için vb...” İyi ama devlet kimin 
devleti, hangi sınıfın egemenlik aracı, anayasa ve yasalar 
kimin için var? Bu sorulara devam ettiğimizde sonuçta sizde 
ideolojik ve siyasi yanıtlar vermek zorunda kalacaksınız. Tek 
tek kişiler olarak farklı düşüncelere sahip olsanız bile, bulundu-
ğunuz mekân ve yaptığınız iş, daha doğrusu devlet ve düzenle 
ilişkileriniz sizi buna zorlayacaktır. Çünkü burada siyasi bir 
yargılama sürdürüyorsunuz ve şu ya da bu ölçüde sorumluluk 
taşıyorsunuz.  

3 yıldan beri sürmekte olan bu dava sonuna geldi. Şu ya da 
bu şekilde bir karar vereceksiniz. Yargılamanın sonunda beraat 
etmeyeceğimi ve belirli bir ceza alacağımı biliyorum. Fakat bu 
kararın genel hukuk normlarına göre olmayacağını ve sizler 
farklı düşünseniz bile mevcut yargılama sisteminin çerçevesini 
aşamayacağını da biliyorum. Ayrıca, bu aşamada söyleyecek-
lerimin kararınızı ne derece etkileyeceğini bilmiyorum. Fakat 
bildiğim bir şey var: 8 yıldan beri askeri yargının hiyerarşik 
yapısı ve gelenekleriyle çalışan bu mahkemelerde “Bu ülkede 
yargıçlar da var” dedirtecek örnek bir kararın çıkmadığını, bu 
yöndeki bazı çabaların askeri hiyerarşi içerisinde nasıl engel-
lendiğini ve yargılamaların esas olarak polis-komutanlık-
mahkeme zinciri içerisinde özel bir biçimde sürdüğünü...  

Bütün bu nedenlerle ve içinde bulunduğum tutukluluk koşul-
larını ve savunma hakkı üzerine getirilen kısıtlamaları da 
dikkate alarak, hakkımda ve mensubu olduğum Türkiye ve 
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Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü(TKKKÖ)’ne yönelik tüm 
iddiaları temel alan geniş bir savunma yapmayacağım. Sadece 
şimdiye kadar söylediklerime ek olarak bazı konulara dikkatini-
zi çekmeye çalışacağım.  

 

DAVA ÜZERİNE  

Bu dava 12 Eylül’den sonra İstanbul’da açılan TKKKÖ da-
valarının sonuncusudur. Aynı zamanda da İstanbul Sıkıyöne-
tim Komutanlığının açtığı son davalardan biridir.  

İstanbul’da sıkıyönetimin son dört aylık uzatılması Ağustos 
1985 de oldu. Bu davanın açılması da bu süre içinde gerçek-
leşti. Yargılamanın başlaması ise, Kasım ayı içinde, iddianame 
elimize geçtikten bir hafta sonra ve İstanbul’da sıkıyönetimin 
kaldırılmasından yaklaşık bir ay önce oldu. İddianame 22 
kişilikti. İlk celsede şu anda tutuklu bulunan dört kişi ana 
davadan ayrılarak daha önceden görülmekte olan bu davaya 
bağlandık. Böylece ortaya iki dava çıktı. Birbirleriyle ilgisi 
olmayan insanlar çeşitli önyargılarla bir araya getirildi ve üstelik 
davaya bir de soygunlar davası süsü verildi. İlk bakışta hızlı 
yargılama amacını taşır gibi görünen bu durum, her iki davada 
da farklı standartların doğmasına neden oldu. Ayrıca, dosyalar 
birbirine karıştı, heyetler değişti, sorgulamalar sağlıksız bir 
şekilde sürdü… Özetle yargılama süresince tam bir karmaşa 
yaşandı.  

TKKKÖ davalarını sürdüren sizden önceki heyetin bilinçli 
olarak uyguladığı bu yöntem parçala-böl ve yargıla mantığının 
tipik bir biçimiydi. TKKKÖ davalarında adeta bir ihtisas mah-
kemesi gibi çalışan söz konusu heyetin uyguladığı bu yöntem 
belki kendisi bakımından bir kolaylık sağlıyordu. Fakat bu 
heyet işi öylesine basitleştirmişti ki, bir önceki kararını bir 
sonraki kararına gerekçe gösteriyor, yargılamalar süresince 
ihsası reyde ve hatta hüküm tesisinde bulunmaktan çekinmi-
yordu. Nitekim benim ve ana davada yargılanan bir arkadaşım 
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hakkında daha sorgumuz yapılmadan o anda sonuçlanan bir 
başka TKKKÖ davasının gerekçeli kararında hüküm tesisinde 
bulunmuş ve bu olay nedeniyle de davadan çekilmek zorunda 
kalmıştı. Bu nedenle dava heyetinize verildi. Bu ve benzer 
uygulamalar sadece söz konusu davalarda değil, daha birçok 
davada görüldü. 1402’ye göre heyetler reddedilemediği için, 
yargılamalar sürdürüldü. Önyargılı ve ağır cezalar verildi. 
Bunlar 12 Eylül Hukukunun olağanüstü ve keyfi uygulamaları-
dır.  

Bu davadaki kişisel durumum ise, 12 Eylül’ün yarattığı siya-
si ve hukuki karmaşanın tipik bir örneğidir. 1985 yılında yaka-
landım. Hakkımda aynı suç iddiasıyla üç ayrı mahkemede üç 
ayrı dava açıldı. Biri, bu dava, suç iddiası TKKKÖ’nün yönetici-
si olmak. Suç maddesi, iddianamede Türk Ceza Kanunu (TCK) 
146, esas hakkındaki mütalaa da ise TCK 168/1. İkincisi, 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülmekte ve 
TCK’nın 141/1 hükmüne göre yargılanmakta olduğum davadır. 
Üçüncüsü, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve TCK 141/1 
maddesinden açılan davadır. Şu anda bu üç davada ayrı ayrı 
sürmektedir.  

Olay basitçe şudur: Aynı suçtan üç ayrı mahkemede yargı-
lama ve TCK’nın üç ayrı yorumuyla istenen üç ayrı ceza... Bu 
mahkemelerden sizinki Sıkıyönetim, ikincisi 1984’de çalışmaya 
başlayan özel mahkemelerden biri olan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri (DGM). Üçüncüsü de normal dönemlerde geçerli 
olan Sivil Mahkeme... Ülkenin üç ayrı şehrinde, üç ayrı yargı-
lama ve aynı yasanın üç ayrı uygulama biçimi…  

İşte askeri yönetimin yarattığı siyasi ve hukuki karmaşanın 
tipik bir örneği. Ya da olağanüstü rejimden “normal döneme” 
geçiş süreci denilen bu dönemin siyasal-hukuki karmaşası. 
Daha doğru bir ifadeyle askeri yönetimin genel hukuk normla-
rına ve temel haklara karşı keyfi ve fiili tutumundan kaynakla-
nan çelişkileri…  
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Bu üç mahkeme arasında şu ana kadar bir mutabakat sağ-
lanamadı. Davalar herhangi birinde birleştirilemedi. Bu tür 
uyuşmazlıklar için kurulan Uyuşmazlık Mahkemesi’ne de 
gidilemedi. Şu anda sonucun ne olacağını bilemiyorum. Belki 
bu davalar Yargıtay aşamasında birleşecek veya ayrı ayrı ceza 
verilecek. Her iki durumda da bu davalar uzayacak. Daha da 
önemlisi bu davadan hem TCK’nın farklı bir yorumuna göre ve 
üstelik 1402’nin 17/1’ne göre 1/3 oranında daha fazla ceza 
alacağım. Çünkü bu haksız uygulama sürüyor ve tek başına bu 
bile 12 Eylül hukukunun bizler için tüm yönleriyle sürdüğünün 
göstergesidir.  

12 EYLÜL HUKUKU  

12 Eylül üzerine söylenecek çok şey var. Fakat bu savunma 
sınırlarını aşar. Ayrıca bugün artık, 8 yıl sonra 12 Eylül Askeri 
Müdahalesi’nin kim adına ve neye karşı yapıldığı, neleri yaptığı 
ya da yapamadığı iyice ortaya çıkmış ve toplum katında 
sorgulanmaya başlamıştır. Ancak bu davayı doğrudan ilgilen-
dirdiği için özetle 12 Eylül 1980’de başlayan süreci bir kez 
daha özetlemek istiyorum.  

“Devleti kurtarma” adına ellerindeki organize silahlı gücü 
harekete geçiren 5 general devlet erkini bir gecede ele geçirdi-
ler. Kendilerine atfettikleri olağanüstü güç ve yetkilerle devleti 
ve toplumu yukarıdan aşağıya doğru bir kışla disipliniyle 
yönetmeye ve denetlemeye başladılar. ABD emperyalizminin 
ve tekelci sermayenin desteğinde bir askeri diktatörlük kurdu-
lar. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitleler üzerinde 
ve bunların temsilcileri olan ilerici, yurtsever ve sosyalistler 
üzerinde Türkiye tarihinin en kanlı baskı ve terörünü uyguladı-
lar. On binlerce insanı siyasal düşüncelerinden ve eylemlerin-
den dolayı zindanlara doldurdular; yüzlerce insanı sokaklarda, 
dağlarda, işkence hanelerde, cezaevlerinde ve idam sehpala-
rında katlettiler. Çağın en gelişmiş araç ve gerekçeleriyle 
tutukladıkları herkesi işkenceden geçirdiler. Toplumsal muhale-
feti CIA’nın pasifizasyon yöntemleriyle yok ettiler.  
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Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde yüzlerce siyasi dava 
açtılar. On binlerce insanı ağır cezalara çarptırdılar. Resmi 
rakamlara göre, 1980 den sonra yaklaşık 600 bin kişi gözaltına 
alındı. Bunun 184 bini fişlenerek gözaltından bırakıldı. 105 bin 
kişi ise savcılıklar tarafından tutuklanmalarına gerek olmadığı 
savı ile bırakıldı. Geriye kalan yaklaşık 300 bin kişi hakkında 
dava açıldı.  

12 Eylülcüler, ülkede zaten sınırlı düzeyde kullanılabilen 
temel hakların tümünü askıya aldılar. İşçi sınıfının ilerici 
sendikalarını, öğretmenlerin, memurların, öğrencilerin dernek-
lerini kapattılar. Çeşitli burjuva siyasal partilerine dahi taham-
mül edemediler. Sol partilerin tümünü kapattılar, yargıladılar. 
İlerici, yurtsever ve sosyalist nitelikli tüm dergileri, gazeteleri, 
yayınevlerini kapattılar ve yargıladılar. Bu arada “sağa da sola 
da karşıyız” imajı yaratmak için bazı faşist ve gerici örgütler 
hakkında da soruşturmalar açtılar, bunların bir kısmını göster-
melik biçimde yargıladılar. Atatürkçülük kisvesi altında, gerici 
ve faşist ideolojileri beslediler. Bu kesimleri sola karşı denge 
kurmak amacıyla el altından desteklediler. Çünkü esas amaç-
ları, ilerici, yurtsever ve sosyalist örgütlenmeleri dağıtmak ve 
benzer dönemlerde olduğu gibi 12 Eylül’ün tüm suçunu onların 
üzerine yıkmaktı.  

“Bölücülük ve terörizm” demagojisiyle Kuzey Kürdistan’da 
gelişmekte olan Ulusal Demokratik Mücadeleyi baskı ve terörle 
ezmeye çalıştılar. Yüzlerce Kürt yurtseverini katlettiler. Kürdis-
tan’da ulusal baskıya ve zoraki asimilasyonu görülmemiş 
biçimde arttırdılar. Kürt halkının varlığını inkar etmek için, onun 
dilini, kültürünü ve tarihini, şovenizmi alabildiğine körükleyerek 
yok etmeye çalıştılar.  

ABD emperyalizmiyle adeta balayı yaşadılar. Emperyalizm-
le ilişkileri geliştirdiler ve sağlamlaştırdılar. Türkiye’yi ABD’nin 
Ortadoğu’daki jandarması yapmaya çalıştılar. Uluslar arası 
tekellerin ülkede daha fazla cirit atmasına, ülkeyi daha fazla 
sömürmesine imkân tanıdılar...  
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12 Eylülcüler 1982’de “biz yaptık oldu” mantığı ile devleti ve 
toplumu yeniden düzenlemek amacıyla bir anayasa yaptılar... 
Anayasayı tek yanlı propagandalarla ve baskıyla halka zorla 
kabul ettirdiler...  

1983’de kendi koydukları kurallarla ve veto yöntemleriyle 
olağanüstü rejimi kalıcı kılmak için siyasal üst yapıyı güdümlü 
partilerle oluşturmaya çalıştılar ve göstermelik bir seçim 
yaptılar. Buna da “demokrasiye geçiş” süsü verdiler. Bu arada 
kendi geleceklerini de ihmal etmediler. Anayasadaki özel bir 
düzenlemeyle devletin en üst kurumuna 7 yıllık bir süreyle 
oturdular.  

Ancak, getirdikleri anayasa ve yasal düzenlemelerin amaç-
ladıklarını olağanüstü rejimi kalıcı kılmaya yetmeyeceğini 
anlayınca, bu kez kendi koydukları kuralların da dışına çıkma-
ya başladılar. “Geçiş sürecinde” anayasanın kabulünden önce 
ve sonra yeni bazı hukuk kuralları getirerek bunların yeni 
parlamentonun oluşmasından sonra da geçerli olmasını 
sağladılar. Böylece devleti ve “demokrasiyi” sadece kendileriy-
le kaim olarak gören 5 general 1989’a kadar (görev süreleri 
dolana kadar) devlet yönetiminde etkili ve yetkili olmayı garan-
tiye aldılar.  

İşte 12 Eylül hukuku diye nitelenen şeyler, olağanüstü reji-
min devamı olarak sürdürülen uygulamalar, yaptırımlar ve 
keyfiliklerdir. Düzenin restorasyonuna yönelik çabalara (genel 
seçimlerin yapılması, parlamentonun oluşumu, eski siyasilerin 
yasaklarının, burjuva partileri üzerindeki denetimin kaldırılması 
vb.) rağmen; anayasa kendi içinde, yasalar hem birbirleriyle ve 
hem de mevcut anayasa hükümleriyle, yargı, yasama ve 
yürütme organları birbirleriyle sık sık çelişmekte, aralarında 
uyumsuzluklar sürmektedir.  

12 Eylül Hukuku işçi, köylü ve diğer emekçi kesimler ve 
bunların temsilcisi olan örgütlenmeler ile ilerici, yurtsever ve 
sosyalistler üzerinde bütün şiddetiyle sürmektedir.  
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Daha somut bir örnek olarak işte bizlerin durumu: 12 Ey-
lül’den 8 yıl sonra hala askeri cezaevindeyiz ve askeri mahke-
melerde yargılanıyoruz.  

12 Eylülcüler toplumun siyasal ve sosyal gelişiminin daima 
ileriye doğru yönelimini önceden göremediler. Fakat toplumun 
siyasal ve sosyal sürecinin önceden kağıt üzerinde veya masa 
başında çizildiği gibi gitmediğini kısa zamanda anladılar. Tek 
tek insanların iradesine bağlı olmayan, esas olarak toplumun 
sınıflara bölünmüşlüğünden ve her sınıfın kendi çıkarları 
doğrultusundaki tutumlardan kaynaklanan toplumsal mücade-
lenin dinamizmi, 12 Eylülcülerin kurmaylık yeteneklerini kısa 
zamanda aştı ve düşündükleri toplumsal projelerin bir çoğu 
iflas etti: İcazetli 12 Eylül partileri kısa zamanda kabuk değiştir-
diler ve olağanüstü rejimin aforoz ettiği 12 Eylül öncesi siyasal 
(burjuva) akımların uzantıları haline geldiler.  

İlkin 24 Mart 1984 yerel seçimlerinde başlayan bu süreç, 28 
Eylül 1986’daki kısmi seçimlerde tescil edildi ve 12 Eylül 
öncesinin tüm burjuva siyasal eğilimleri şu ya da bu şekilde 
siyaset sahnesinde boy gösterdiler... 6 Eylül 1987’de yapılan 
Anayasa Referandumu’nda ise, 1982’de % 92.5 oyla halka 
zorla kabul ettirilen anayasa az bir farkla da olsa reddedilmiş 
oldu. Böylece 12 Eylül bütün yönleriyle tartışılır hale geldi. 12 
Eylülcülerin “anarşi ve terörün başlıca müsebbibi” olarak 
gösterdikleri eski siyasal parti temsilcileri, Ecevitler, Demireller, 
Türkeşler, Erbakanlar vb. yeniden siyaset sahnesine döndüler.  

29 Kasım 1987’de yapılan ikinci genel seçimlerde ise, 12 
Eylül öncesinin tüm burjuva siyasal eğilimleri temsil edildi. İşçi 
sınıfı ve diğer emekçi kesimler üzerindeki çok yönlü baskı ve 
yasaklar devam etti. Bu seçimlerle sistem, burjuva yasallığı 
çerçevesinde bir kez daha kendini yenileme görünümü altında 
sağlamlaştırıldı. Yani egemen sınıflar düzenin devamı için 
kendi yasallıklarını daha sağlam bir temele oturtmaya çalıştılar.  
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Ancak seçimler sonunda ortaya çıkan tablo, ülkede yeni bir 
siyasal ve sosyal istikrarsızlık süreci başlattı. Uygulanan 
ekonomi politikaların başarısızlıkları, burjuva kampının kendi 
içindeki çelişkilerin artması ve son iki yıldan beri giderek 
gelişen toplumsal muhalefetin kendine özgü bir ivme kazan-
ması vb. bu istikrarsızlığın başlıca nedenleridir.  

12 Eylül’ün ideolojik, siyasal, hukuksal, kültürel vb. etkileri-
nin giderek azalması kitleleri yazılı hukuk kurallarını zorlamaya 
yöneltiyor. Benzer dönemlerde olduğu gibi, toplumsal mücade-
le kendi doğal kanallarıyla gelişimini sürdürüyor. Bugün artık, 
12 Eylül ve 12 Eylülcüler toplumun her katında sorgulanıyor. 
12 Eylül’ü savunmak artık 12 Eylülcülerin devamı niteliğindeki 
siyasal yapılar ve kişiler açısından bile mümkün olamıyor. 
İktidar partisi ANAP dışında (onun da kendi varlık koşulu 
olduğu için) hiçbir düzen partisi 12 Eylül’ü savunamıyor. 
Evren’de artık çeşitli kesimlere sitem etmekten başka bir şey 
yapamıyor...  

İşçi sınıfı ve diğer emekçi sınıflar ve onların temsilcisi duru-
mundaki siyasal akımlar ise, ülkede gelişmekte olan toplumsal 
muhalefetin seyrine göre, 12 Eylül hukukunun kendileri için 
çizdiği yasal çerçeveyi aşmaya çalışıyorlar.  

BUGÜN REJİMİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR  

İkinci genel seçimlerden ve 12 Eylül’den 8 yıl sonra yeniden 
rejimin geleceği tartışılıyor. Burjuvazinin tüm katmanları 
arasında ve başta ABD olmak üzere emperyalistler arasında 
Özal’dan sonra ne olacak sorusu soruluyor ve çeşitli senaryo-
lar hazırlanıyor. Evren, yeni askeri müdahalelerden söz ediyor, 
orduya yeniden davetiye çıkartıyor. % 36 ile iktidar olan 
ANAP’ın uyguladığı ekonomi politikalarının başarısızlığı, 12 
Eylülcülerin sınıflar mücadelesinin gelişimini önlemek için 
toplumun tüm katmanları arasında yarattığı huzursuzlukların 
patlamaya hazır hale gelme eğilimi ve rejimin kendi niteliğinden 
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kaynaklanan çelişkiler, yeni bunalımlara gebe olduğunu 
gösteriyor.  

Yeni askeri müdahale söylentileri, mevcut partilerden birinin 
iktidar partisine karşı alternatif hale getirilmesi veya yeni 
siyasal organizasyon çabaları ABD kaynaklı senaryolar olarak 
her gün basında ve kamuoyunda tartılıyor.  

10 yılda bir askeri müdahale yaşayan bu ülkede böyle tar-
tışmaları doğal karşılamamak mümkün değil. Doğal olmayan 
egemen sınıfların ikiyüzlülüğü ve bütün bunları “demokrasi” 
adına “vatan ve millet” edebiyatıyla birlikte yapmış olmalarıdır. 
Dahası her müdahale öncesinde ve sonrasında çeşitli demago-
ji ve istismar yöntemleriyle bir “günah keçisi” bulmalarıdır.  

12 Eylül’de ülkede sürmekte olan ekonomik, sosyal ve siya-
sal istikrarsızlığı “anarşi ve teröre” bağlayanlar, ekonomik 
bunalımın bütün yükünü emekçi sınıfların omuzlarına yıktılar 
ve ilericileri, yurtseverleri, sosyalistleri de “günah keçisi” haline 
getirdiler. Bugün de akademik ve demokratik nitelikli örgütlen-
melerinin ve eylemlerinin altında “komünizm ve bölücülük” 
umacası arıyorlar. İşçilerin ekonomik ve demokratik eylemleri-
ni, öğretmelerin mesleki örgütlenmelerini, aydınların demokrasi 
için sürdürmeye çalıştıkları faaliyetleri aynı şekilde “bölücülük 
ve komünizm” umacasına bağlıyorlar. Kuzey Kürdistan’da 
sürmekte olan anti-sömürgeci mücadeleyi de “dış güçlerin” 
oyunu olarak göstermeye çalışıyorlar.  

12 Eylülcülere ve yeni müdahale özlemcilerine sormak ge-
rekiyor? Diyelim ki, 12 Eylül öncesinde “anarşi ve terör” vardı. 
Peki ama 8 yıldan beri ülkeyi bu hale kim getirdi? 8 yıldan beri 
ülkede ne anarşi vardı ve de terör odakları. Ne de siyasi 
partiler ve onların arasındaki kısır çekişmeler?  

Çünkü eski bir siyasinin deyimiyle “12 Eylül”de siyasetin 
üzerinden tank geçmişti”. Bugün tankın altında kalanların, tankı 
alkışlayanların ve tankı kullananların kim olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir.  
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12 Eylülcülerin “komünizm ve bölücülüğü” ortadan kaldırma 
ve halkın “birlik ve beraberliğini sağlama” adına yaptıkları 
ortada; yüzde yüzlere varan enflasyon, çekilmez hale gelen 
hayat pahalılığı, milyarlarca doları bulan dış borçlar, yatırımla-
rın durması veya aksaması, özetle giderek ekonominin hızla 
rayından çıkması...  

Temel haklar üzerindeki yasak ve sınırlamaların sürmesi...  

Ülkenin bir avuç tekelci sermayedar tarafından uluslar arası 
tekellerle talan edilmesi...  

Ve burjuvazinin çeşitli katmanları arasında kıyasıya sürmek-
te olan çıkar çatışmaları vb...  

Bütün bunlar, rejimin kendi iç çelişkilerinden kaynaklanan 
istikrarsızlıklardır. Daha doğrusu Türkiye kapitalizminin çelişki-
lerinden kaynaklanan bunalımlardır.  

Bir ülkede, ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımlar, ne tek 
kişilerin ne de bazı gizli örgütlerin iradesine bağlı olamaz. 
Birazcık ekonomi ve sosyal bilimlerle ilgisi olan herkes, bu tür 
bunalımların insan iradesinden bağımsız, belirli bir toplumsal 
sistemin kendi iç çelişkilerinden kaynaklandığını bilir.  

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımlarını Türki-
ye kapitalizminin niteliğinde, onun iç çelişkilerinde ve dinamik-
lerinde aramak gerekir.  

Türkiye kapitalist-emperyalist sistemin bir parçası ve onun 
geri bir uzantısı olan bağımlı bir ülkedir. Ekonomisinden 
kültürüne kadar emperyalist-kapitalist sisteme bağımlıdır. 
Sisteme bağımlılığı nedeniyle sistemin ilişki ve çelişkilerini 
kendi dinamikleriyle de birleştirerek yansıtmaktadır. Dolayısıyla 
sistemin içindeki en küçük bir dalgalanma ülkede daha ağır bir 
biçimde yansımaktadır.  

Bu nedenle Türkiye gibi ülkelerde, sürekli bir istikrar olma-
makta, sadece belli dönemlere özgü nispi siyasal istikrar 
dönemleri olabilmektedir. Buna emperyalistlerin ekonomik, 
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siyasi ve askeri çıkarları da eklenince, ordu harekete geçiril-
mekte ve askeri müdahaleler yapılmaktadır.  

10 yılda bir tekrarlanan askeri müdahaleler ve her müdaha-
lenin ordunun devlet içindeki özerkliğini daha fazla genişletme-
si, ordunun siyasette sürekli olarak etkinlik kurmasına ve adeta 
bir denetleyici bir fonksiyon üstlenmesine neden olmuştur. 
Ordunun devlet içindeki özerkliğinin artması 12 Eylül dönemin-
de öylesine güçlendirildi ki, bugün ülkeyi esas olarak generalle-
rin çoğunlukta olduğu Milli Güvenlik Kurulu yönetmektedir.  

Ülkenin en güçlü kişisi Genel Kurmay Başkanıdır. Genel 
Kurmay Başkanı bir sabah kalkıp devlet erkine el koyduğunu 
söyleyebilir ve bunu mevcut anayasa ve yasalara göre yaptığı-
nı iddia ederek eylemine meşruiyet kazandırabilir. Türkiye’de 
buna karşı duracak hiçbir kuvvet yoktur.  

Bütün bunlar devletin bürokratik ve askeri karakterinden 
kaynaklanmaktadır. Devletin bu niteliğini değiştirebilecek, 
orduyu hükümetin emrine verebilecek, en azından onu denetim 
altında tutabilecek hiçbir burjuva partisi yoktur. Bu nedenle 
burjuva partilerinin demokrasi adına söyledikleri ve yaptıkları, 
kendi varlıklarını korumak ve halkı ülkede demokrasinin olduğu 
konusunda aldatmaktan başka bir şey değildir.  

Türkiye’de “burjuva demokratik” anlamda hiçbir zaman bir 
demokrasi olmadı. Sadece belli dönemlerde bazı burjuva 
demokratik haklar sınırlı düzeyde kullanılabildi. 29 Ekim 
1923’ten 19 Mart 1987’ye kadar geçen 63 yıl 4 ay 19 günde, 
25 yıl 4 ay 19 günü sıkıyönetimlerle geçti. Yani hükümetler 
ülkeyi sıkıyönetimsiz yönetemediler.  

Burjuvazi demokrasiyi soyut planda “eşitlik ve özgürlük” 
anlamında ve sadece kendisi için kullanıyor. Oysa demokrasi 
esas olarak bir devlet biçimidir. Çeşitli devlet biçimlerinden 
biridir. Bu anlamda da Türkiye’de devlet biçimi olarak burjuva 
demokrasisinden söz edilemez. Çünkü demokrasi, Türkiye’de 
egemen sınıfların belirli bazı kesimlerine (oligarşiye) kadar 
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sınırlanmıştır. Yani burjuvazinin bütünü için dahi yoktur. 
Sadece tekelci sermaye ve büyük toprak sahipleri için demok-
rasiden söz edilebilir.  

Hükümet uluslararası işkence sözleşmelerini imzalıyor, ama 
ülkenin her yanında işkenceler sürüyor. Ve üstelik devletin en 
yetkili kişileri tarafından işkence savunuluyor. Sıkıyönetim 
kaldırıldı ama birçok şehirde sivil sıkıyönetim şeklinde olağa-
nüstü hal uygulamaları sürüyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
(DGM) 12 Eylül Hukuku’nun devamı niteliğinde çalışmalarını 
sürdürüyor.  

“Demokrasiye geçildi” deniliyor; fakat söz, yazı, toplanma, 
örgütlenme ve hak arama özgürlükleri üzerindeki yasaklar ve 
keyfi uygulamalar sürüyor. Hükümet bu konularda Avrupa’nın 
demokratik platformlarına gizli raporlar veriyor, çeşitli ülkelerle 
gizli anlaşmalar yapıyor. Dışa karşı Türkiye’nin imajı korunma-
ya çalışılıyor, ancak içte her türlü keyfi uygulamalar sürüyor...  

Bütün bunlar, Türkiye’de temel haklar için mücadeleyi de-
vamlı gündemde tutuyor ve toplumsal muhalefetin eksenini 
oluşturuyor.  

TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN KURTULUŞ  
ÖRGÜTÜ   (TKKKÖ)  ÜZERİNE  

Siyasi bir örgütün/hareketin kendisini nasıl tanımladığı, 
hangi mücadele yöntemlerini kullandığı, Marksist anlamıyla, 
örgüt, devrim ve çalışma tarzı anlayışları kendi belgelerinden 
ve pratiğinden anlaşılabilir. Nitekim Kurtuluş hareketinin ortaya 
çıktığı andan zamanımıza kadar olan örgütlenme süreci 
incelendiğinde TKKKÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu, neyin 
mücadelesini verdiğini, faaliyeti esas olarak hangi zeminde 
sürdürdüğünü anlamak mümkündür.  

12 Eylül öncesine kadar yarı-legal bir faaliyet sürdüren Kur-
tuluş Hareketinin, 38 sayı KSD Dergisi, 157 sayı Haftalık    
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Kurtuluş Gazetesi, İleri, Öncü, Ekim, Şoreş gibi dergi ve 
gazeteleri, çeşitli siyasi kampanyalarda yayınlanan afiş, bildiri 
ve broşürleri, kitapları legal olarak ve Basın Yasası’na göre 
yayınlanıyorlardı. 12 Eylül’den sonra bunların hepsi kapatıldı 
ve yasa dışı ilan edildi. Ardından da TKKKÖ’ya karşı yoğun bir 
saldırı başlatıldı. Siyasi faaliyetinin ve örgütsel varlığının 
sürekliliğini korumaya çalışan TKKKÖ, 12 Eylül’den sonra gizli 
faaliyet sürdürdü.  

Bu döneme ilişkin tüm örgütsel belgeler dosyada bulunmak-
tadır. Bunlar, Tüzük, 2. Konferans kararları, MK çalışma 
programı, illegal olarak çıkan Kurtuluş Dergileri, Merkez Komite 
(MK) raporları, çeşitli bildiriler ve broşürlerdir. TKKKÖ hakkında 
bir karar verebilmek için tüm bu belgelerin incelenmesi gerekir-
di. Fakat, siz dâhil hiçbir mahkeme buna gerek görmedi. 
Hemen hemen hiçbir belge incelemeye ve değerlendirmeye 
tabi tutulmadı. Bu konularda istediğimiz soruşturmayı geniş-
letme talepleri reddedildi. Sıkıyönetim yargılamaları Askeri 
yönetimin ideolojik ve siyasi saldırıları doğrultusunda sürdürül-
dü.  

TKKKÖ, önce Askeri Yönetim tarafından suçlandı, kamuo-
yunda tek yanlı propagandalarla teşhir edildi, “komünist ve 
bölücü örgüt” olarak ilan edildi. Ardından bir seri polis operas-
yonları, işkenceler, tutuklanmalar başladı. Sıkıyönetim komu-
tanlıkları tarafından açılan soruşturmalarda, MİT raporları, polis 
fezlekeleri iddianamelere kaynaklık etti.  

Daha sonra Askeri Yargıtay’ın Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) özel yorumuna ve askeri yönetimin siyasi amaçlarına 
yönelik bilinen kararı çıktı. Askeri Yargıtay Türkiye’deki örgütle-
ri kategorilere ayırdı, TCK’ya yeni bir yorum getirdi. TKKKÖ 
böylece “silahlı çete” olup çıktı. Artık sıkıyönetim mahkemeleri-
nin örgütü nasıl ve hangi TCK maddesiyle yargılayacağı belli 
olmuştu. Türkiye’deki diğer tüm örgütler de bu kategorik 
ayırıma tabi tutuldu.  
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Burada ilginç olan şudur: Bir üst mahkeme devlet erkini bir 
gecede ele geçirenler tarafından başlatılan siyasi saldırılar 
doğrultusunda karar alıyor ve aldırılıyor. Mahkemeler de bu 
kararlar doğrultusunda yargılama yapıyor. Yani her şey emir ve 
komuta zinciri içerisinde kitabına uyduruluyor. 12 Eylül Hukuku 
dediğimiz şey budur işte; Askeri yönetim, anayasayı değiştirdi, 
yasaları değiştirdi, temel hakların hepsini askıya aldı, ülkeyi bir 
kışla disipliniyle yönetmeye kalkıştı!..  

Bir yandan da bizleri, anayasayı değiştirmeye çalışmakla, 
devlete karşı silahlı başkaldırı başlatmakla suçladı. Bununla da 
kalmadı tabi ki, on binlerce insanı tutukladı, işkencelerden 
geçirdi, ağır cezalar verdirdi, ülke tarihinde şimdiye kadar 
görülmemiş düzeyde baskı ve terör uyguladı. Sonra da kılıcını 
Çankaya’ya dikerek kışlasına döndü.  

Askeri bir yönetim altında sürdürülen siyasi yargılamaların 
zaten başka türlü olması beklenemezdi. Çünkü tarihin her 
döneminde sınıf egemenliği tehlikeye düştüğü anda burjuvazi, 
kendi koyduğu genel hukuk normlarına, yasalara, temel 
haklara uymaz. Bunları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlar 
ve kayıt üstüne kayıt koyar.  

Sözgelimi bu ülkede TCK diye yıllar önce çıkarılmış bir yasa 
var. Bu yasanın özellikle 125, 141, 142, 146, 163, 168, 312 vb. 
maddeleri dönem dönem farklı yorumlara tabi tutulur. Bu 
maddeler olağanüstü rejim dönemlerinde farklı, “normal” 
dönemlerde daha farklı şekilde değerlendirilir ve uygulanır. 
Ayrıca her dönemde sivil yargı farklı, askeri yargı farklı değer-
lendirir ve uygular. Bu yorumlar, genel hukuk normlarının 
ötesinde ideolojik ve siyasi amaçlara göre, fiili ve keyfi uygula-
malara (de facto durumlara) göre, her şeyi kitabına uydurma 
çabalarıdır.  

Bu çabaların somut örneklerini, sıkıyönetim askeri savcıları-
nın hazırladıkları iddianamelerde ve mahkemelerin gerekçeli 
kararlarında, sivil Yargıtay ile Askeri Yargıtay arasında ortaya 
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çıkan uyuşmazlıklarda, uzman hukukçuların değerlendirmele-
rinde vb. görmek mümkündür.  

Marksizm’in tanımlanmasında, kavranılmasında ve devrimci 
bir teori olarak pratiğe geçirilmesinde farklılıkların olduğu bir 
gerçektir. Bu farklılıklar Dünyada ve Türkiye’de farklı sosyalizm 
anlayışlarına tekabül eder. Bir örgüt için, bir komünist için 
sosyalizm anlayışı, mücadele perspektifi için temel bir sorun-
dur. Çünkü ne için, kim için ve nasıl bir mücadele sürdürülece-
ğinin ölçütü sosyalizm anlayışından kaynaklanır.  

Herkes kendisine şu ya da bu şekilde Marksist-sosyalist-
komünist diyebilir, ama Marksistleri birbirlerinden ayıran temel 
ölçütler vardır. “Nasıl bir sosyalizm, kim için, ne için ve kimler-
le?” gibi sorulara verilecek somut yanıtlar ve bunun pratiği 
farklılıkların temelini oluşturur. Başka bir deyişle, devlet, 
devrim, demokrasi, mücadele ve örgütlenme konularındaki 
farklılıklar, siyasi hareketleri birbirlerinden ayıran temel ölçüt-
lerdir.  

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Yani, devletin 
ele geçirilmesi, eski devlet aygıtının yıkılıp parçalanması ve 
yerine yeni bir egemenlik biçiminin konulmasıdır.  

Değişik toplum biçimlerine ve temel sınıflara tekabül eden 
tüm egemenlik biçimleri, özünde bir sınıf diktatörlüğüdür. Hangi 
ad altında olursa olsun her devlet biçimi bir sınıf diktatörlüğü-
dür.  

Devletin ele geçirilmesi ve yeni bir sınıf diktatörlüğünün ya-
ratılması, yani devrim, öyle bir gecede olabilecek şey değildir. 
Bu uzun süreli, çok yönlü, ulusal ve uluslar arası konjonktürel 
durumlara bağlı olan bir süreçtir.  

Devrim mücadelesi, önceden ve kâğıt üzerinde yapılan ke-
sin hesaplarla yürümez, o teori ve pratiğin diyalektik birliği 
içinde sürer.  
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Bir siyasi hareket/örgüt, nasıl bir sosyalizm amaçlıyorsa, 
bugünden kendini ona göre kurgular. Amaçladığı sosyalizme 
doğru adım adım ilerler, mümkün olan her koşulda bunun 
nüvelerini kurmaya başlar. Bu yüzden sosyalizmin temel 
sorunları, iktidarın alınmasından önce ve sonra şeklinde 
ayrımlara tabi tutularak ertelenemez. Devrim aşamalarına 
uygun bir şekilde, nasıl bir sosyalizm kurulacaksa, kiminle ve 
kime karşı yapılacaksa, ona göre, teorik-siyasal ve örgütsel 
mücadele sürdürülür.  

Bu noktada TKKKÖ’nün Türkiye ve Kuzey Kürdistan sosya-
list hareketi içinde farklı bir yeri vardır. Bu farklılık, TKKKÖ’nün 
teorik-siyasal hattından ve örgütlenme anlayışından bellidir. 
Fakat egemen sınıflar, siyasi hareketleri/örgütleri kendi sınıf 
çıkarları doğrultusunda değerlendirirler. Bazen bütün örgütleri 
aynı kefeye koyarlar, bazen kendileri için uzun veya kısa 
vadede içerdikleri tehlikeye göre ayrımlara tabi tutarlar. Böyle-
ce onları, emekçi kitlelerden daha kolay tecrit etmeye çalışırlar 
veya çeşitli demagoji ve istismar yöntemleriyle yok etmeye 
çaba gösterirler. Zaman zaman da gelişen hareketleri provoke 
etmeye çalışırlar. Bütün bunlar, burjuvazinin yaklaşan ve 
kaçınılmaz olan sonunu geciktirmeye yönelik çabalar olmaktan 
öteye gitmez.  

Bu konuda burjuvazinin bilinen klasik taktiği ise, örgütleri 
kendi icazet sınırları içindekiler ve dışındakiler şeklinde bir 
ayrıma tabi tutmasıdır. Böylece burjuvazi, birilerini sadece 
reformlar uğruna mücadeleye yöneltmek, onlara yasallık 
kazandırmak, geçici uzlaşmalar sağlamak için çalışır. Diğerle-
rini ise, yasa dışı ilan ederek, onlar üzerinde devamlı olarak 
baskı ve terör sürdürmeye çalışır.  

Ayrıca, burjuvazinin reformist eğilimini temsil eden Sosyal 
Demokratlar da sınıf uzlaşmacı görünümlü politikalarıyla, 
emekçi sınıfları burjuvazinin peşine takarlar.  
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Emekçi sınıfları aldatırlar, sosyalizmin bazı sloganlarına 
sahip çıkarak gelişmekte olan sol potansiyeli kendi potalarında 
eritmeye çalışırlar.  

Burjuvazinin diğer siyasi eğilimlerinden faşizm ise, kendi 
dışındaki tüm siyasi hareketleri yok etmeye çalışır. Faşizm 
sosyalist hareketin ve emekçi sınıfların en azılı düşmanıdır. 
Onları baskı, terör ve katliamlarla yıldırır.  

Daha genel bir ayırımla Türkiye de tekelci sermayenin esas 
olarak iki temel eğilimi ön planda görünmektedir. Yıllardan beri 
(çok partili hayata geçildiğinden beri) bu iki temel eğilim zemi-
ninde siyasal yapılar kurulmaya çalışılmıştır. Tekelci sermaye-
nin çıkarlarını daha iyi koruyacağı bilinen bu sistem, biri sağ, 
diğeri de sol görünümlü iki büyük partiye dayanmaktadır. Biri 
iktidardayken, diğeri sadık muhalefet olacak, tahterevalli gibi 
biri inecek biri çıkacak, böylece ülkede temsili ve göstermelik 
bir demokrasi sürüp gidecek.  

Bu, ABD tipi iki partili demokrasi oluşturma çabasıdır. 
1946’dan beri rejimin istikrarını ve kalıcılığını bu temelde 
görenler, devamlı olarak Türkiye’yi bu yapıya sokmaya çalışı-
yorlar. Temel haklara, parti, seçim vb. yasalara kayıt üstüne 
kayıt getirilmesinin ve askeri müdahalelerin nedenlerinde biri 
de budur.  

Ancak toplumun yukarıdan aşağıya doğru böyle bir çerçeve 
içine sokulmak istenmesi, bir türlü başarılamadı. Faşist ve 
gerici hareketlerin güçlendirilerek yedekte tutulması, askeri 
müdahalelerle kitlelerin baskı ve terörle yıldırmaya çalışılması-
na rağmen, siyasal ve sosyal sürecin kendi dinamikleriyle 
gelişmesi durdurulamadı.  

Ülkede kapitalizmin hızlı ve çarpık gelişiminin bir sonucu 
olarak, sınıfsal ayrışma ve saflaşmalar ve buna bağlı olarak 
politik kümelenmeler arttı. Her sınıf ve tabaka kendi ideolojile-
rini oluşturdular ve giderek siyasal mücadele içerisinde yerlerini 
almaya başladılar.  
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Dolayısıyla ülkede sınıflar mücadelesi giderek gelişti, bazen 
yavaş, bazen hızlı ve sıçramalı bir süreç izleyerek keskin 
biçimlere büründü.  

İşte 12 Eylül’ün nedenlerini ve bugün yeniden rejimin gele-
ceği üzerine hazırlanan senaryoları, bu gerçeklerin ışığında 
değerlendirmek gerekiyor.  

TKKKÖ NEYİN MÜCADELESİNİ VERİYOR?  

TKKKÖ, Marksizm’i işçi sınıfının bilime dayalı bir dünya gö-
rüşü olarak kavrar. O’nu asla bir dogma olarak görmez, eylem 
için bir kılavuz olarak kabul eder. Devrimci teori olmadan 
devrimci pratiğin olamayacağına inanır. Marksizm’i uluslar 
arası deneylerin zengin tecrübeleri ışığında, ülkenin somut 
koşullarının somut bir tahliline göre uygulamaya çalışır.  

TKKKÖ, Türkiye’nin özgül koşullarının bilincindedir. Bu ne-
denle, Türkiye ve Kuzey Kürdistan gerçeğinde, devrim, demok-
rasi ve mücadele sorunlarının teorik-siyasal açılımlarına 
öncelik tanır.  

TKKKÖ, uluslar arası Marksist hareket içinde var olan dog-
matizme, ekonomist ve indirgemeci anlayışlara, reçeteciliğe ve 
şablonculuğa karşıdır.  

Bu anlamda TKKKÖ, uluslar arası planda bilinen eğilimlerin 
hiçbiriyle ilişkisi yoktur.  

TKKKÖ, devrimin kitlelerin eseri olduğuna inanır. Kitle çizgi-
si temelinde siyasi propaganda, ajitasyon ve örgütlenme 
faaliyetini sürdürür.  

TKKKÖ, sosyalizm düşüncesinin başta işçi sınıfı ve diğer 
emekçi sınıflar tarafından benimsenmeden, kitleler arasında 
maddi bir güç haline gelmeden, kitlelerin örgütlü faaliyeti 
olmadan, başka koşullar olgunlaşsa bile devrimin gerçekleşe-
meyeceğinin bilincindedir.  
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TKKKÖ, Anarşizme, bireysel terörizmi kendilerine temel 
alan hareketlere, ikameci anlayışlara karşıdır.  

TKKKÖ, Türkiye’de işçi sınıfının öncü ve savaşçı bir partisi 
olmadan devrimin başarıya ulaşamayacağının bilincindedir. Bu 
nedenle, temel siyasi görevin Türkiye ve Kuzey Kürdistan 
Komünist İşçi Partisi’nin’(TKKKİP) yaratılması olduğuna inanır.  

TKKKÖ, bu görevin başarılmasını proletarya sosyalistlerinin 
birliği temelinde, siyasal program, kadrolaşma, sınıf ve kitleler 
arasında örgütlenme çalışmalarının bir partileşme sürecine tabi 
olmasında görür.  

TKKKÖ, propaganda, ajitasyon ve örgütlenme faaliyetini 
burjuvazinin icazet sınırlarına hapsetmez. Burjuvazinin saldırı-
larına karşı kendisini korumak ve siyasi faaliyetini kesintiye 
uğratmamak için, gizli çalışmayı temel alır. Ama legal olanakla-
rı da koşulların elverdiği ölçüde kullanır.  

Eğer burjuvazi devlet iktidarını barışçı yollardan teslim et-
seydi, işçi sınıfı en kısa zamanda iktidarı devralırdı. Fakat 
burjuvazi hiçbir zaman buna yanaşmayacaktır, bu nedenle de 
işçi sınıfı kendi şiddet yöntemleriyle devlet iktidarını ele geçir-
meye çalışacaktır.  

Bu bağlamda TKKKÖ’nün devrimci şiddet anlayışı, kitle çiz-
gisi temelinde sınıf ve kitlelerin bilinçli inisiyatifine dayanır.  

TKKKÖ, Kuzey Kürdistan’ın T.C’nin sömürgesi olduğuna ve 
Kürt halkının kendi kaderini özgürce tayin etmesinden yanadır. 
Bu nedenle TKKKÖ, Türk ve Kürt işçi sınıflarının ve emekçi 
halklarının birlikte örgütlenmesini ve mücadelesini savunmak-
tadır.  

TKKKÖ, Kürt halkı üzerindeki ırkçı-şoven baskılara, jenosi-
de kadar varan katliamlara, Kürt ulusunun varlığının inkarına, 
dilinin, kültürünün, tarihinin yasaklanmasına vb. karşıdır.  



SAVUNMALAR        

       

 
349  

 

TKKKÖ, başka ulusları ezen, baskı ve sömürü altında tutan 
bir ulusun kendisinin özgür olamayacağına inanmaktadır.  

TKKKÖ, sosyalist demokrasiyi proletarya diktatörlüğünün 
vazgeçilmez (olmazsa olmaz) bir şartı olarak görür. Sosyalist 
demokrasi, işçi sınıf ve müttefiki olan sınıfların, genelde emekçi 
halkın temsilcilerinin eşit ve özgür seçimlerle oluşturduğu ve 
istendiği anda geri çağrılabildiği meclislere dayalı olarak 
gerçekleşir.  

TKKKÖ sosyalizm sınırları içerisinde, yani sosyalizmden 
yana olan herkesin özgürce örgütlenmesinden, temel hakları 
istediği gibi kullanmasından yanadır.  

TKKKÖ, “tek parti, tek şef, tek doğru” anlayışlarına, bilim 
üzerinde tekel kurulmasına, bürokratik ve askeri kurumlaşma-
lara karşıdır.  

TKKKÖ, sınıfsal, ulusal ve cinsel baskıya ve her türden ay-
rımcılığa karşıdır.  

TKKKÖ, temel insan haklarını sonuna kadar savunur.  

TKKKÖ, dinin siyasete alet edilmesine, şeriatçı faaliyetlere 
ve devlet laikliğine karşıdır.  

TKKKÖ, faşizme, emperyalizme, sömürgeciliğe, gericiliğe, 
şovenizme, militarizme karşı olan tüm demokrat, yurtsever ve 
ilerici güçlerin eylem birliğinden yanadır.  

Sonuç olarak, TKKKÖ Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da De-
mokratik Halk Devrimi yapma iddiasıyla yola çıkmış bir örgüt-
tür. Amaçladığımız devrim, emperyalizmle ve onlarla işbirliği 
halindeki tekelci sermayeyi ve büyük toprak sahiplerini tasfiye 
edecek, işçi-köylü iktidarını kuracaktır.  

TKKKÖ, henüz ne tek başına devleti ele geçirebilecek ne de 
anayasayı değiştirebilecek veya ülkeyi “bölebilecek” bir örgüt-
lenme düzeyinde değildir. Eğer burjuva yasallığı çerçevesinde 
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yargılanacaksa, bu olsa olsa TCK’nın 141. maddesine göre 
yargılanabilir.  

Çünkü TKKKÖ, mevcut sınıf egemenliğine yani burjuvazinin 
diktatörlüğüne karşı, işçi-köylü diktatörlüğünü kurmayı amaç-
lamaktadır.  

TKKKÖ’nün bu amacını başarıp başaramayacağını gelecek 
zaman gösterecektir.  

Özetle, devrimci bir örgütü ideolojik ve siyasi amaçlar doğ-
rultusunda yargılayıp mahkum etmek, o’nu yok etmeye çalış-
mak, o’nun varlığını ve sürekliliğini ortadan kaldıramayacak-
tır…  

TKKKÖ hakkında gerçek yargıyı tarih verecektir!..  

 

4 Mayıs 1988  

Şaban İBA    
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SUNUŞ 

 

18-20 yaşlarında yaşadığımız dönemin üzerinden, o za-
manki yaşımız kadar süreç geçti. Bu bir insan yaşamı için 
küçümsenemeyecek yıllardır. Artık her birimizin bu yaşlarda 
çocukları var. 

Bireysel olarak bizdeki bu değişime karşın insanlığın sorun-
ları hala devam ediyor. Savaş, açlık, sömürü, baskı ve ayrımcı-
lık, yaşadığımız dünyada hala sürüyor. Bir farkla, niyetlerimizin 
güzelliği bir yana, bizi yönlendiren ve tüm kısmi eksikliklerimize 
rağmen kurtulamadığımız Stalinizm kamburundan, SB ve Doğu 
Avrupa ülkelerindeki dağılışlarla kurtulduk ve ufkumuz açıldı. 
Sorun, bu yaklaşımdan tüm sosyalistlerin kurtulmasıdır. Ancak 
o zaman Devrimci Sosyalistler görevlerini ve yönelimlerini 
belirlemiş olacaklardır. 

İşçi sınıfı ve tüm emekçiler adına, kurtuluş stratejileri üreten 
mantıktan kurtulmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Birinci 
Dünya Savaşı sonrası dünya devrimi için olgunlaşan koşullar-
da başarı elde eden Sovyet Proletaryası, Dünya Devrimci 
Dalgasının duraksamasından sonra tek başına kalmış ve 
dolayısıyla yenilmiştir. Dönemin Marksistleri Rosa ve Lenin, 
aralarındaki bazı polemiklere rağmen bunda hemfikirler. Ve bu 
yenilgiyle oluşan olumsuz yapı 80 yıl sürdü. 

Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz. Geçmiş, anılarımızdır; 
yaşadıklarımız, yaşadıklarımızdan çıkarmamız gereken ders-
lerdir. Geçmişe gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı tıkayamayız. 
Gelecek geçmişin üzerinde kurulacaktır. Bu yaşam bizim. 
Yaşam geçmişe kurulan köprülerle anlamlı olur. 

Bugünü yaşamak ve gelecekle ilgili fikir üretip, bunu yaşanır 
kılma ideali ise hafızaların yoklanmasından geçer. 
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Karadeniz DEV-GENÇ’le tanışıp kavramaya çalıştığım dev-
rimci sosyalist düşüncelerden ötürü birçok kez yargılandım. 
Ancak 12 Eylül 1980 darbesiyle, yöneticiliğini yaptığım der-
neklerin faaliyet gösterdiği zamandaki yargı kurallarının ötesin-
de, askeri mahkemelerde onların kurallarıyla cezalandırıldım. 

İstanbul’da gözaltına alındım. Erzincan’da 3. Ordu Komu-
tanlığı’nın Askeri Yargıçlarınca cezalandırıldım. Hakkımda 
ceza veren mahkeme tarafından hiçbir ifadem alınmadı, adı 
geçen mahkemeye götürülmedim. Sıkıyönetimin sona erme-
sinden ötürü Askeri Mahkeme 1985’de hakkımda görevsizlik 
kararı vermesine rağmen, İstanbul’da gözaltına alındığım 
Haziran 1985’de bir hukuksuzluk örneği sergileyerek, tekrar 
kendisini yetkili kıldı ve hiçbir belgeye dayanmaksızın binlerce 
sosyalist, devrimci ve diğer muhalifler gibi cezalandırıldım.  

Bu belge, Askeri Yargıtay’a gönderdiğim savunmadır. Kara-
deniz DEV-GENÇ’lilerin yıllar sonra herhangi bir politik proje ve 
amaç gözetmeksizin bir araya gelmeleri, bu ve buna benzer 
belgelerin yayınlanması düşüncesine neden oldu. Savunmanın 
yıllar sonra yayınlanması fikri hafızaların tazelenmesini amaç-
lamaktadır. Hafızaların tazelenmesi bireysel bir iş olmaktan 
çıkıp toplumsallaştıkça geleceğin kazanılmasında bir işlev 
görür. 

Tarih eylemdir. Eylemin değerlendirip süzgeçten geçirilme-
sidir. Bu bağlamda 1970-1980 arasının tarihi tartışılıp yazılma-
lıdır. 

Yaşam mücadeledir. Mücadele, içgüdüsel davranış değil 
bilinçli bir eylemdir. 

Karadeniz DEV-GENÇ, kuruluşuna ön ayak olanların geç-
mişlerini değerlendirilmeleriyle Türkiye sosyalist hareketinin 
genel karakterinden farklı olmasa da kendine has özellikleri 
olan bir örgüttür. 
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Karadeniz DEV-GENÇ,  

* Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist ilkeleri ken-
dine rehber edinmişlerin örgütü olarak farklıydı. 

* Sadece öğrenci gençlik üzerine oturan gençlik örgütle-
rinden farklı olarak, işçi-köylü gençliği de hedefleyen, kucakla-
yan yapısıyla farklıydı.  

* İşçi sınıfın kurtuluşu kendi ellerindedir şiarını tüm ek-
sikleriyle benimsemiş Karadeniz DEV-GENÇ, Ayvacık Baraj 
İşçileri, Kavak Tuğla Kiremit Fabrikaları ve Samsun sanayisin-
deki sigortasız çalıştırılan binlerce işçinin yanında olmasıyla 
farklıydı.  

* Tütün ve pancar üreticileriyle, Batüp-Der, Atüp-Der, 
Çatüp-Der gibi dernekler aracılığıyla Bafra, Alaçam ve Çar-
şamba’daki köylülerle dayanışmasıyla farklıydı. 

* Onlarca yönetici ve üyesinin öldürülmesi, binlercesinin 
işkencelerden geçirilip, yıllarca cezaevlerinde tutulması ve 
mücadeleleriyle farklıydı.  

* Seminer, eğitim çalışmaları ve faaliyetleriyle Türkiye 
Sosyalist hareketine oldukça fazla kadro yetiştirmesi ile farklıy-
dı.  

Faşizme ve Hayat Pahalılığına karşı, eğitimde fırsat eşitliği 
için, halklara kardeşlik için, sigortasız çalıştırılmaya karşı 
kampanyalar, mahalle çalışmaları, fabrika ve köy çalışmaları, 
onlarca miting, binlerce afiş-pankart, yüzbinlerce bildiri vb. ile 
Karadeniz DEV-GENÇ, Samsun DEV-LİS ve Samsun EMEKÇİ 
- DER’li günler güzel günlerdi. Bilinçti, eylemdi.  

Nazım Hikmet’in söylediği gibi 18 yıl sonra;  

“İnandığım şeyleri tekrar mihenge vurdum. 

Çok şükür katıksız çıktı hepsi de.”  
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SAVUNMA 

 

 

 

Atila KARAGÖZ -  22 Eylül 1986. 

 

Bu davanın siyasal düşüncelerimin yargılandığı bir dava 
olduğunu belirtmeliyim. Davanın böyle olmasındandır ki, 
savunmam kolaycı, eklektik ve sadece suçlama mantığı ile 
hazırlanmış iddianamenin sübjektifliği ile sınırlı kalmayacak, 
kısa olmasına gayret edeceğim biçimde olacak ve gerçeklere 
dayanacaktır. 

Konumum ve içinde bulunduğum olanaksızlıklar nedeniyle 
eksiklikleri olacak savunmam, ülkenin içinde bulunduğu ve 
yıllarca faaliyette bulunmuş, gençliğin Akademik-Demokratik, 
emekçilerin Ekonomik-Demokratik talepleri yanı sıra kültürel 
gelişmeleri için uğraş veren GENÇ-DER, Karadeniz DEV-
GENÇ, Samsun EMEKÇİ-DER’in ne olup ne olmadıklarını 
anlatacaktır. Bunu anlatmak, tek suçları adı geçen derneklerin 
üyesi bulunmak olan ve sosyalist düşünceleri savunmalarından 
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ötürü öldürülen onlarca üyemizin anılarına duyduğum saygının 
gereğidir de. 

Yapılanların ne olduğunu ve neden yapıldığını gözler önüne 
sermeyi ve örgütlerimizin taleplerinin neler olduğunu, neden 
böyle yargılandığını ve mahkûm edilmeye çalışıldığını açığa 
çıkarmayı kendime görev sayıyorum. Bu anlayışla olacak 
savunmada, insan ve üretimi anlatırken, devrimciliğimin 
niteliğini vurgulayacağım. Demokratik kitle örgütlerimizin neden 
“devleti yıkıp yerine M-L düzen” getiremeyeceğini açığa 
çıkartmak için; M-L getirmeye muktedir sınıf ve örgütü ile 
örgütlerimizin ayrıcalıklarını koyacağım. Tabi ki ülke somutu ve 
demokrasi mücadelesi bağlamında. 

DAVA DÜŞÜNCELERİMİZİN YARGILANMASIDIR  

DKÖ’leri olan derneklerimizin, Anayasa ve yasaların öngör-
düğü şekilde kurulduğunu, açık faaliyet sürdürdüğünü belirt-
meme gerek yok sanırım. Çünkü örgütlerimiz yıllar önce kuru-
luşlarını idari makamlara bildirirken tüzüklerini de İçişleri Ba-
kanlığı’na yollamıştır. Dernekler kanununun tüm yükümlülük-
lerini yerine getirerek kuruluşlarını açıkça ilan edip, onlarca 
şube açmış, üye kayıt etmiştir. Tüzüğüne ve amacına uygun 
faaliyet sürdürmüştür. Devrimci demokratik sosyalist düşünceli 
insanları bünyelerinde barındırması hem bir gerçek hem de 
konumları gereği bir zorunluluktur. Kdz DEV-GENÇ’in bakan-
lıkça onaylanan tüzüğünün “Gençliğin devrimci kültürünü 
geliştirmek...” diye başlaması ve bu konumu ile yıllarca faaliye-
ti, öğrenci gençliği akademik demokratik, işçi köylü gençliğin 
ekonomik demokratik talepleri ile kamuoyu oluşturup bölgede 
gençliğin tek merkezi örgütü konumuna gelmesi, faaliyetinin 
açıklığı kadar açıktır. 

Tüm bunlar yapılırken, ülkede hem yasalar hem de yasala-
rın takipçileri, uygulayıcıları olan makamlar vardır. Ne var ki o 
dönem derneklerin ‘yasadışılığı’ iddia ve ilan edilme-
miş/edilememiştir. Sadece bazı faaliyetleri, “dernekler kanunu-
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na muhalefet” etmek olarak yorumlayan Cumhuriyet savcıları 
davalar açmış ve yargı organları bu davaların çoğunu da 
BERAAT kararı ile sonuçlandırmıştır. Bu kararlar örgütlerimizin 
yasadışı olmadığının belgeleridir. Yıllar sonra iddia makamı, 
“Anayasayı yıkıp yerine M- L düzen getirecek” vb. diye dava 
açarken, neden geçmişimizi incelemeden iddiada bulunmakta-
dır? Mantık, “yakaladım, cezalandırılmalı”, “devrimci demokrat 
ve sosyalist, o halde cezalandırılmalı”dır. 

İddiacı eğer düşüncelerimizden ötürü yargılama ve ceza-
landırma anlayışında olmasaydı, geçmişimize verilen mahke-
me kararlarına bakar ve dava açma gereği duymazdı.  

Çünkü verilen mahkeme kararları Yargıtay’ca da onaylan-
mış mahkeme kararlarıdır. Ayrıca Kdz DEV-GENÇ’in kapatıl-
masına da yargı karar vermedi, yasada yapılan değişiklik 
sonucu ismindeki DEVRİMCİ sözcüğünün değiştirilmesi 
gerektiği ‘talimatını’ aldıktan kısa zaman sonra bakanlığa yazı 
göndermemize karşın, bakanlıkça “Zamanında tüzük değişikliği 
yapmadı” gerekçesi ile kapatıldı. Altı yıl sonra hakkımda 
yapılan iddia bu yönüyle de gerçeklerden uzaktır. Açıkça 
faaliyette bulunduğu zaman her türlü sorumlu makam varken 
yapılma gereği duyulmayan, dönemin özelliklerinden yararlanı-
lıp şimdi yapılıyor. İddiacı kesinleşmiş yargı kararının bozula-
mayacağını bilmiyor mu? Kuşkusuz biliyordur. İşte bunun için 
gerçeklerden uzak iddia hazırlamıştır. 

Mantık, ‘devrimci demokrat, sosyalist olmak suçtur ve ceza-
landırılmalıdır.” 

NASIL BİR DEVRİMCİLİK ? 

İnsan, insan olduktan bu yana çeşitli yaşam biçimlerinden 
geçmiştir. Yaşamlarındaki farklılaşma, basitten karmaşığa 
doğru ama hep ileriye giden bir rota izlemiştir. Bu gelişim 
dışarıdan bir müdahale yapılıp yapılmamasına pek bağlı 
değildir. Çünkü insanların gücü, ne var olanı yok edebilecek ne 
de yoktan var edebilecek konumdadır. Kendisinin de içinde 
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bulunduğu maddi yaşantısı ve doğanın varlığı, her şeyin 
durağan ve monoton değil, bir hareket ve birbiriyle ilişkide 
olduğu, etkileşim ve mücadele ile değiştiği, dönüştüğü; esas 
maddi varlığı değiştirilip dönüştürenin kendi içindeki farklı 
yanların mücadelesi olduğu bilimsel birer gerçektir. Bu pers-
pektifle doğada her şeyin algılanması ve kavranmasının 
mümkün olduğu bilimsel gerçek olduğundan, benim algılama 
ve kavramam da bu perspektifle olacaktır. Keza düşüncelerime 
temellik eden bu perspektiftir. İnsan, henüz ilkel bir yaratıkken, 
maddi yaşamı ve var olabilme içgüdüsü ile oluşturduğu pratik 
faaliyeti sayesinde gerçek kimliğine kavuşmuştur.  

Bu pratik faaliyetinin yetkinleşmesi, değişikliğe uğraması ile 
günümüze ulaşmıştır. Bu pratik faaliyet, doğadaki hammadde-
leri kendi yararına dönüştürmesidir. Tüketeceğini üretmesidir. 
İnsanı insan yapan üretimidir. Eğer bu varsayım doğru olsaydı, 
insan yoktan var edebilen bir varlık olurdu. Ama üretimi gerçek-
leştirebilmesi, onun düşünsel fonksiyonunu, bedenini geliştire-
rek yetkinleştirmiştir. Üretim, onun için olmazsa olmaz koşul ve 
kendinin yaratılmasıdır. 

Yaşayabilme güdüsü ile yiyecek arayıp bulan ve bilinçsiz 
faaliyeti, bilinçli pratik eyleme dönüşerek kimliğine kavuşan 
insan; üretim içinde edindiği deney ve tecrübeyle oluşan bilince 
yine üretim faaliyetindeki yaratıcılığıyla, daha kolay ve daha 
fazla üretim yapabilecek araçları da yaratmış/üretmiştir. Artık 
insan, doğanın varlığının yanı sıra üretim araçlarını kullanı-
yor/tüketiyor. Üretimin gerçek anlamda var olabilmesi için 
bunlar vazgeçilmez zorunluluktur. Ancak üretimin, insanlığın 
yararına hammaddelerin değiştirilmesini söylerken tek tek 
insandan değil, insanların / insanlığın varlığından söz ediyo-
rum. Bu eylemin gerçekten üretim olabilmesinin bir koşulu da, 
ortaya çıkan nesnenin tüketilmesi ile ilişkiler zincirinin gereklili-
ğidir. 

Tek başına yaşayan insanın faaliyeti gibi, bir nesnenin tüke-
tilmeyip çürümeye bırakılması da gerçek üretimin önünde bir 
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engeldir. Olsa olsa birincisi hayatını sürdüren insanın çabası, 
ikincisi de insanın yapabileceğini gösterdiği bir nesne olur, ürün 
değil. O halde üretim için, insan faaliyeti ve bu faaliyet sonucu 
üretmek, yine bu faaliyet içinde tüketirken, tüketmekten dolayı 
insanların birbirleri ve üretim araçları ile ürünün bölüşüm-
dağılım ve tüketimleriyle vb. ilişkiler yumağının olması zorunlu. 
Kabaca bu ilişkiler yumağına Üretim Biçimi denir. Her nesnenin 
kendi içinde ikili yanının olmasının zorunluluğu ve onların 
mücadeleleriyle birinin ağırlık kazanıp nesneyi yeni bir biçime 
dönüştürmesi söz konusu olabilir.  

Atomda artı eksi, proton nötron ve elektronun zorunlu birliği 
ile bunların mücadelesi sonucu oluşan yeni atom nasıl bir 
gerçekse, hücrenin atomlardan, maddenin hücrelerden oluştu-
ğu da birer bilimsel gerçek. O halde bir bütünün niteliği, kendini 
oluşturan alt kümelerden başka bir şey değildir. Her kümenin 
mücadelesi ile birinin ağırlık kazanması anına kadar sürekli 
değişim içinde olup sonuçta dönüşmesi yeni bütünün biçimini, 
yeni maddi varlığın karakterini belirler. Burada yeni biçimleri 
götüren yandan, eskisi gibi kalmanın koşullarım yaratan yan 
diye söz etmem daha doğru olur. Üretimi de bir bütün-biçim 
olarak ele aldığımızda insanın emeği ile bilinç, tecrübe ve 
üretim araçları (fabrika, hammadde, makinalar), üretim aletleri 
(pense, çekiç) ile insanların üretim faaliyetleri içindeki tüm 
ilişkileri, ürünle olan bölüşüm- dağılım-tüketim ilişkilerinin 
bütünü üretim biçiminin niteliğini belirler. Bunun alt kümelerine, 
farklı yanlarına kısaca üretici Güçler ve Üretim İlişkileri denir. 

Üretim biçiminin niteliği ve gelişimini belirleyen, üretimi ya-
pan ve ürünü yaratan üretici güçlerdir. Üretici güçlerin gelişimi 
yeni üretim biçimlerinin yaratıcısı olmuştur. Üretim biçimindeki 
devrimci fonksiyona sahip olan yan küme işte budur, onun 
üretimde motor güç olması gibi. Üretim ilişkileri eskiyi muhafa-
za edici tutucu alt kümedir. 

Her maddi olguda var olan bu değişimi, hiçbir gücün dur-
durmaya yetmeyeceğini, ama gerici olarak gelişimi yavaşlatan 
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etkenlerin olacağını bilim göstermiştir. Üretimde de bu böyledir. 
Üretici güçlerin önüne denk gelen üretim ilişkileri gelişim ve 
değişimi yavaşlatsa da yeni bir biçim ve buna uygun ilişkiler 
oluşmak durumundadır. Üretim ilişkilerinin bir yansısı olan 
(ama bire bir yansımayan) üst yapıdaki değişiklikler de, mülki-
yet ilişkilerindeki değişiklik de buna göre farklılaşır. İnsanların 
maddi varlık koşulları, düşüncelerini belirliyorsa, ekonomik 
üretim koşulları da insanların toplumsal yaşantılarına yansı-
makta, onların yaşantılarını belirleyen bir unsur olmaktadır.  

Buna uygun anlayışlar, kurumlar vb. insanlar tarafından 
yaratılmaktadır. 

Ekonomik yapılanmayı ve buna bağlı olarak şekillenen top-
lumsal yaşantıyı ve gelişimi üretici güçlerin belirlediğini belirtir-
ken, benim devrimciliğimi, ne günümüz koşullarındaki üretici 
güçlerin tutuculuğunun ne de buna göre biçim alan üst yapı 
kurumlarının aldığı tedbirlerin durduramayacağını belirtmeliyim. 
Genelde ekonomik alt yapıya göre belirlenen üst yapıyı oluştu-
ran, artistik, dini, felsefi, hukuk vb. anlayış ve kurumlar, geliş-
meye genelde engel olma nitelikli olsa da gelişmeyi durdura-
maz. Yaşanan tarih bunu göstermiştir.  

Maddi zemini olmayan bir siyasi-felsefi kurum olamaz, nadi-
ren olsa da yaşayamaz. İnsanlığın gelişimi, yaşantısının 
mükemmele doğru gidişinin istenmesi, bu gelişimi sağlayan 
motor gücün fonksiyonuna uygun çaba sarf edilmesi ile engel-
siz olacaktır. Eğer insanlara egemen olan siyasi bakış açısı 
üretim güçlerinin gelişmesi doğrultusunda olursa, oluşacak üst 
yapı anlayış ve kurumları da insanlığın gelişimine hizmet 
edecektir. 

Üretim güçlerinin gelişimine ayak bağı olan, üretim ilişkileri 
ve üst yapının tutucu frenleyici niteliğinin gelişimi durdurama-
yacağını söylemiştim. Hemen şunu eklemeliyim ki, üretici 
güçlerin gelişimi öyle bir aşamaya gelir ki, mevcut üretim 
ilişkileri, mülkiyet ilişkileri tepe taklak olur, yerine kendisine 
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uygun ilişkiler oluşturur. Üretici güçlerin gelişim seyrine uygun 
olarak insanlık, ilk üretimlerinde azgın doğa koşulları karşısın-
da onu dönüştürmek, kendilerine yararlı hala getirmek için 
iradelerinin dışında zorunlu olarak topluca hareket etmek 
durumundaydılar. Ortaklaşa yapılan üretim sonucu şekillenen 
paylaşım, dağıtım, tüketim ilişkileri de buna göre ortaklık 
temelli idi. Üretici güçlerin seviyesinin henüz gereksinmelerini 
karşılayacak düzeyde olmamasından kaynaklanan bu ortaklık, 
toplumsal yaşantıya da damgasını vurmaktaydı.  

Kendi zorunlu ihtiyaçlarından fazlasını üretemeyen insanla-
rın, üretimde ve sonrası ilişkilerde farklılaşmaları da söz 
konusu olmamaktaydı. Devlet; ne insanla birlikte var olmuştur 
ne de onunla birlikte sonsuza dek devam edecektir.  

Devlet, insanların üretim ilişkilerindeki farklılaşma ile ortaya 
çıkarken, ekonomideki egemen sınıfın egemenliğinin sürdü-
rülmesinde bir araç görevini yerine getirmiştir. Devletin var 
olabilmesi kadar yok olmasının da maddi koşullarının olması 
zorunludur. Her şey gibi devlet de gökten zembille inmediği gibi 
sırf bazı insanlar istiyor diye de yok olmayacaktır. Bu belirli bir 
gelişme seyrine tekabül eder. 

Üretici güçlerin gelişimindeki yönlendirici, dönüştürücü fonk-
siyonu göz önüne alındığında, insanın belirleyiciliği olduğu 
gerçeği ile insanlığın sınıflara bölünmesi de devletin yaratılma-
sı da insanın yaratıcılığı ve ürünüdür demek yanlış olmayacak-
tır. Bir bütün olarak toplumun ve üretimin gelişmesinin seyrine 
bağlı olarak anlam kazanan yaratıcılığı sayesinde devletten 
kurtulmada yine insan belirleyici rol oynayacaktır. Sınıfların 
oluşması insanların gereksinimlerinden fazlasını üretmeleriyle, 
yani işgücünün kendini yeniden üretebilmesi için gerekenden 
fazla değer yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. Sınıflı toplumlarda 
işgücünün kendini üretmesinden fazlasını üretmesi ve bu 
fazlalığa egemen sınıflarca el konulması bir yasa iken, bunun 
yapılma biçimi ekonomik yapılanmanın durumuna göre değiş-
mektedir. Kiminde ekonomi içi zor, kiminde de ekonomi dışı zor 
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ile, üretim biçiminin maddi koşullarının belirleyiciliğinde şekille-
nir. Hal böyleyken üretici güçlerin gelişiminin son kademeye 
gelmesi, sınıflarla birlikte devletin de ortadan kalkmasının müj-
desini vermektedir. 

“İnsanların düşüncelerinin, görüşlerinin, kavramların tek 
sözcükle insan bilincinin maddi varlığının koşullarındaki, 
toplumsal yaşamındaki her değişme ile birlikte değiştiğini 
kavramak için derin bir sezgiye gerek var mıdır?”  

İnsanların düşüncelerinin, maddi üretim değişimi ile birlikte 
değiştiği bir gerçekse, “Her çağdaki egemen düşünceler, hep o 
çağın egemen sınıflarının düşünceleri olagelmiştir.” Sözünü 
ettiğimiz egemen düşünce, üretim biçimine egemen olanların 
tutucu anlayışının toplumsal ilişkilere yansımasıdır.  

Üretici güçlerin devrimciliğine denk düşen toplumu dönüştü-
recek düşünceler, toplumsal yaşantının, daha doğrusu maddi 
yaşamın doğru bir perspektifle analizini zorunlu kılmaktadır. Bu 
aynı zamanda üretim biçiminin çözülmeye yüz tutması, doğal 
olarak kurumlarıyla birlikte egemen anlayışın çözülmeye yüz 
tutmasının göstergesi olacaktır. Son sınıflı toplumdaki egemen 
anlayış, kurumlarıyla birlikte çözülmemiş demektir. Bu da 
tarihte eşi görülmemiş alt üst oluşun zamanının geldiğinin 
göstergesidir. Her üretim biçiminin, kendisine özgü ve onun 
gereklerini yerine getirecek üst yapıyı ve topluma egemen olan 
düşünceleri ‘son kertede’ belirlediğini söylerken, unutulmadan 
tamamlanması gereken egemen anlayışın görevi, devlet ve 
tüm kurumlarıyla sistemin sürekliliğini devam ettirmektir. 

İnsanlık tarihine bakarsak, insanı zihinsel gelişmesiyle birlik-
te değerlendirdiğimizde, çağımızda kabulü mümkün olmayan 
eski üretim biçimlerine denk düşen anlayışları, o zamanın 
şartlarına göre değerlendirmenin gerekliliğini kavramış oluruz. 
İlk çağlardaki ilkelliği, vahşiliği bir kalemde silemeyeceğimiz 
gibi, hiç yaşanmamış gibi görmezlikten de gelemeyiz. Üretim 
biçimleri ve toplumsal yapılanmaların gelişimi, dönüşümü 
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milyonlarca insanın canı pahasına olmuşken, üretici güçleri 
geliştiren insanlık duraksamadan daha ileriye gidecektir. 

Benim devrimciliğim, bu gelişime uygun düşen bir devrimci-
liktir. İnsanın, işgücünü yeniden üretebilmek için ertesi gün 
üretimde bulunduğu, neslinin devamı için gerekli besini, 
barındırabilmenin gereklerini ve zihinsel gelişimi için eğitim, 
eğlenme, dinlenme ihtiyaçlarının fazlasını üretemediği dönem- 

de sınıflara bölünmek-
ten ve bunun yanı sıra, 
sınıfların olmadığı yerde 
de devletten söz edile-
mez. İşte, ilk insan 
topluluklarının böyle bir 
maddi zeminde sömürü-
süz, sınıfsız bir topluluk 
olduğunu belirtmek 
gerekiyor. 

Sınıfların ortaya çıkma-
sı, üretim biçiminin 
değişimi gereğidir.  

Artık insanlık, ilkel 
komünal üretim ve 
toplumun ortaklık 
nimetlerinden yararlan-
mayı bir kenara bırakan, egemen sınıflar dışındakilerin alınıp 
satılabilen birer nesne durumuna geldikleri yeni topluma 
dönüşmüştü. Köleci toplumda, kölelerin efendilerinin malı 
olmaları, onların zorla üretimde bulundurmaları ve yarattıkları 
değere zorla el konulması temelinde bir sömürüyü gündeme 
getirdi. Köleci toplumdaki temel çelişki, var olan üretimin 
niteliğinin ilişkileri ve mülkiyeti ile üretici güçlerin gelişimine 
uygun düşen toprak mülkiyeti arasında iken, doğal olarak 
mülkiyet ilişkisi, üretim biçiminin dönüşümü ile toprak temelli 
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üretim biçimine yerini bırakmıştır. Köle, toprağa bağımlı serf 
durumuna gelirken, üretim biçimi ve üst yapı kurumu devlet, 
feodal devlete dönüşmüş topluma egemen düşünce de hukuki, 
felsefi, folklorik üretim araçları sahibi sınıfın istekleri doğrultu-
suna gelmiştir. Feodal toplumun çelişkisi de, ekonominin alt 
kümelerine uygun şekilde işgücü içinde olmak üzere, her şeyin 
alınıp satılması temeline dayalı sermaye egemenliği ile kapalı 
toprak egemenliği arasında olmuştur.  

Yine doğal olarak, meta üretimi ve sermaye egemenliği le-
hine çözülme gündeme gelerek feodalitenin yıkılmasıyla, 
kapitalist üretim biçimi ve toplum yaşantısı egemen olmuştur. 
Üretimin sürekli toplumsallaşması ile mülkiyetin özelleşmesi 
arasındaki çelişki de, kapitalizmin karakteristik özelliği olmuş-
tur. Bu da, üretimdeki toplumsallaşmaya uygun mülkiyetin 
toplumsallaşmasını öngören dönüşümü getirerek çelişkiyi 
çözecektir.  

Kapitalizmin diğer sınıflı toplumlardan temel ayrılığı, sömü-
rünün ekonomi içi zora göre şekillenmesidir. Bunu sağlayan ve 
sömürüyü ‘mükemmelleştiren’ olgu, işgücünün “özgürce” alınıp 
satılmasından ve dolayısıyla her şeyin pazar için üretilmesi ve 
her şeyin özgürce alınıp satılması, iş gücünün de meta olması-
dır. 

Binlerce yılın gelişimi ve en mükemmel sömürü mekaniz-
masının yaratılmış olması, aynı zamanda egemenler için en 
mükemmel devlet aygıtının yaratılması da olmuştur. Ancak 
insanlığın ve üretici güçlerin gelişimi burada duraksamadan, 
önüne konulan tüm barikatları yıkarak gelişecek ve insanlık 
özgürleşecektir. Bu da işgücünün meta olmaktan kurtulması, 
işgücünün alınıp satılması, kendini üretmekten fazlasının 
sermayedarlar tarafından gasp edilmesi olan artı değer sömü-
rüsünün ortadan kaldırılması demektir. Bu, üretici güçlerin ve 
insanın özgürleşmesi demektir. Bu, insanın her alanda yetkin-
leşmesi, çok yönlüleşmesidir. Yani, yönetim, denetim, bilim, 
sanat, kültür vb. eşit ve özgürce bulunabilmesidir. 
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Sınıflı toplumların tümünde, üretim araçlarına sahip sınıf 
nüfusun % 10’u kadarını oluştururken, yönetim, denetim, bilim, 
sanat vb. faaliyetleri de ya kendileri yaparlar ya da kendi 
denetimlerinde geliştirirler. Tabi ki denetim dışında etkinlikler 
de yok değildir.  

Geri kalan % 90’ı (bu rakamlar birer genellemedir) ise, tıpkı 
birer makina gibi çalışırlar, çalışmak zorundadırlar. Bu insanla-
rın zihinsel gelişiminin ve zihinsel ürünlerin geliştirilmesine 
katkılarının diğerleri gibi olması olanaksızdır. Bu eşitsizlik, 
doğal olarak türlü yanılsamalarla da olsa egemen sınıfların 
lehine işler. İnsanlığın ekonomik köleliğin yanı sıra, bu eşitsiz-
liklerden de kurtulmaları, ekonomik olarak eşitlenecek insanla-
rın var olduğu toplumda olanaklıdır.  

Sınıflı toplumlarda tüm insanların zihinsel gelişiminin önüne 
engeller dikilirken, kapitalizmde, bilim sanat vb. birer meta 
haline gelir. 

Üretici güçlerin gelişimine ne kadar engel olunmaya çalışı-
lırsa çalışılsın, her şeyin değişeceği, dönüşeceği gerçeği, 
insanların zihinsel gelişiminin önündeki engelleri de kaldıracak-
tır. Benim devrimciliğim ve dünyayı algılama, kavrama pers-
pektifim dünyayı dönüştürmeyi de içeren özdedir. Özcesi 
devrimciliğim, üretici güçlerin yüzyıllar öncesindeki konumu ile 
değil, çağımızın gerektirdiği düzeydedir. 

Köleci toplumun içinde feodaliteyi doğuran üretici güçler ve 
dolayısıyla feodaller o dönemin devrimcileriyken, feodal üretim 
ilişkileri ve üretim biçiminin egemenliği ile feodal anlayış 
tutuculaşır ve gericileşir.  

Aynı şekilde feodal toplumun içinde yeşeren burjuvazinin 
devrimciliği, üretici güçlerin gelişimine paralel olarak yol 
izlerken, ekonomide kökleşen kapitalizm ve onun egemenleri, 
tüm anlayış ve kurumlarıyla azgın karşı devrimci olmuştur. 
Üretici güçler, bu kez en son ve mükemmel sömürü mekaniz-
ması üretim bilimini dönüştürecek öze sahiptir. Bu özdeki 
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devrimciliğim, üretici güçlerin tutuculaşmayacak karakterinde-
dir. En son sömürü ve zulüm düzeni kapitalizm nedir? İnsanlı-
ğa ne getirmiştir. 

KAPİTALİZM VE GETİRDİKLERİ 

Amerika’nın keşfinden sonra, Asya’da ticaretin gelişimi ve 
ticaretteki sermaye birikiminin, sanayiye transferi sonucu 
görülmemiş oranda hızlı bir gelişimi beraberinde getiren üretici 
güçler, feodalizmin denetimine giren loncaları da allak bullak 
ederek, büyüyen pazarın talebine cevap verebilmek için 
manifaktür sanayiyi doğurdu. Bu da, bir atölye içinde yeni iş 
bölümlerini gündeme getirdi.  

Üretici güçlerin gelişimi, devreye buhar makinasını sokarak 
üretimin daha iyi toplumsallaşmasına hizmet etti, modern 
burjuvazi önderliğinde ekonomik-siyasal devrimle kapitalizm 
gündeme geldi. 

Sermayedeki aşırı birikim ve üretimin görülmemiş orandaki 
toplumsallaşması, ezilen sınıfların daha iyi bir konuma gelme-
lerini sağladığından, kapitalizmin eski sistemin alternatifi 
olması konumu ile, her iki sınıfın (burjuvazi ve proletarya) 
çıkarlarının bir noktada çakıştığı dönem onları ortak hareket 
etmeye itti. 

Burjuvazinin devrimci rol oynaması ve eski ne varsa yerle 
bir etmesi ile sistem “İnsansız özgürlüğü” egemen kıldı. Ser-
mayenin özgür dolaşımı, birikimi ve müttefiklerinin de çabala-
rıyla “Özgür” üreticiler yarattı. Bu dönem burjuvazi, üretici 
güçlerin durumuna uygun bir fonksiyonda, toplumsal ilişkilerin 
tümünde devrimciliğin simgesi oldu. 

Kapitalizmin diğer sınıflı toplumlardan ayırıcı özelliklerinden 
biri budur. Dev işletmelerde bol bol üretilen ürünler için pazar 
gereksinimi dünyanın her yerinde tüketim koşullarının da 
yaratılmasına bağlı olacağından, dar ülke pazarları yerine 
dünya pazarı oluşturuyordu. Bu, hem ulusal sanayilerin yıkıl-
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ması, hem de dünya pazarlarında ürünü tükettirecek şartların 
yaratılması anlamındadır. Aşırı tüketim teşviki gereği aşırı 
üretimin zorunluluğu, ürün için gerekli hammaddelerin en ücra  

köşelerden getirilmesini getirirken; ulaşım, haberleşmedeki 
gelişimin zorunluluğu, geri ulusların da uygarlığın içine çekil-
mesinin manivelası oluyordu. Bu gelişime katılmak istemeyen 
uluslar bile, ucuz meta ile egemenliğinin kalkması, geri ülkele-
rin diğerlerine benzemesinde etkin rol oynamıştır. Nüfusun ve 
üretimin merkezileşmesine hız veren kapitalizm, mülkiyeti ve 
sermayeyi de aşırı bireyselleştirmiştir. Feodalizmin kapalılığı 
yerle bir edilirken, dev fabrikalarda merkezileşme ve ülkedeki 
parçalanmışlık da tek bir hükümette merkezileşti.  

Özce söylersem, kapitalizmin kendisine dayanak bulup güç-
lendirdiği üretici güçler, feodalizmin bağrından çıkmıştır. Bu 
gelişmeye ayak uyduramayan feodal mülkiyet ve hukuk ilişkileri 
parçalanıp yıkıldı. 

Kapitalizmin egemenliği ile birlikte, daha önceki toplumlarda 
yeterli üretim yapılamadığından, bunalıma giren sistem bu kez 
aşırı kar hırsıyla, aşırı üretim ve ürün fazlasını eritememekten 
kurtulamadı. Bu durum egemenleri insanlıklarından çıkarır 
nitelikteydi. Kapitalizmin siyasal egemenliği, artık devrimciliğini 
azgın gericiliğe bırakıyordu. Bu durumda kapitalizmde üretici 
güçlerin gelişimine engel konuma gelen ilişkiler kendini gös-
termektedir. Sistem bu duruma çözüm olarak, aşırı üretmek ve 
bu ürünü yeni pazarlara sunmaktan öte bir şey yapamamıştır. 
Ama süreç içinde bu da yeni bunalımların doğmasına hizmet 
etmiştir. 

Kapitalizmin kendi içinde kendi ‘Mezar kazıcısını da’ bulun-
durması bir gerçek. Burjuvazinin feodalizme çevirdiği silahların 
kendisine çevrilmesi, silahları kullanacak insan gücünün de, 
kendi gelişimine bağlı olarak gelişmesi de birer gerçek. Üretici 
güçlerdeki makina, fonksiyon ve iş tecrübesinin de gelişkinliği, 
üretimi yapan proletaryanın, işgücünün yeniden üretilmesi için 
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gerekli olan değerlerin de azalmasını beraberinde getirmekte-
dir. Makinanın birer uzantısı durumuna gelen işçinin yarattığı 
değer, harcadığı emeğe uygun düşerken, üründeki fiyat artışı, 
ücretteki daralmayı gündeme getirerek sömürüyü katmerleştiri-
yordu. Makineleşmenin üretimi hafifletmesi tespiti, daha fazla 
ve aşırı kar güdümlü kapitalizmde çalışanlar için pek bir anlan 
ifade etmemektedir. Makineleşme çalışanlar için üretimin daha 
da ağırlaşmasını da beraberinde getirir demek pek abartma 
olmaz. Bu hem işçinin makinenin hızında çalışmasını getirirken 
hem de onu makinenin eklentisi yapıyor. Bu durum öte yandan 
toplumun da egemenlerin güdümünde köleleşmelerine hizmet 
etmektedir. 

Amaç daha fazla kar olunca, ucuz işgücü neredeyse bulu-
nup çıkarılır. Kadınların daha önceki konumu kısmi olarak 
değişerek çocuklarla birlikte ucuz işgücü bağlamına getirildi. 
Kır’ın şehre düzensiz plansız akımı da buna hizmet etmektedir. 
Kapitalizmde insanlar üretimde kullanılması gereken birer 
makineden farksızlaştırılır. Tüm bunlar çalışanlar cephesinde, 
üretimin toplumsallaşması temelinde, daha fazla ücret anlayı-
şını doğurmuş, buna uygun mücadele organları yaratılmıştır. 
Bu anlayış ve örgütlerin amacı, daha az sömürülme temelinden 
öteye geçemese de sınıf çatışmalarının başlangıcı proletarya 
ve burjuvazi arasında şekillenmiştir. 

İşgücü sahiplerinin, azgın sömürüye karşı mücadeleleri ilkin, 
kişisel ve yarattığı ürüne yönelikken, daha sonra edinilen 
tecrübe ile yavaş yavaş varması gereken kanala girdi. Sendika 
mücadelesinde ekonomik-demokratik, adım adım siyasal 
yaklaşımı ve örgütlemesi de oluşmaya başladı. Bilimsel sosya-
lizm bu mücadelelerin içinden geçerek yetkinleşti. Daha önce 
demokrasi, eşitlik, özgürlük istemli burjuvazinin istemleri ile 
ezilen sınıfların çakışan talepleri, sistem oturdukça kendisi için 
birer aldatmacanın ötesine geçemeyen demokrasi, eşitlik, 
özgürlük kavramları, ezilenler tarafından burjuvaziye karşı 
istemler haline geldi. Eşitlik-özgürlük burjuvazi açısından, 
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burjuvazinin eşit haklara sahip olması, sermayenin özgür 
dolaşımı ve biriktirilmesi anlamını içeriyordu. Proletarya içinse 
çalışıp/çalışmama sömürülüp/sömürülmeme anlamındadır. 

Bunun anlamı, açlıktan ölme ile sömürülme arasında tercihli 
özgürlük yani işgücünü satma özgürlüğü ile öte yandan serma-
yenin özgür dolaşımı, birikimi, kıyasıya rekabeti içermektedir. 

Kapitalizm, toplumsal yaşantıda, ekonomik alt yapıya uygun 
olarak herkesin yönetime katılma esprisi, önceki sınıflı toplum-
lardan farklıdır. Devlet işlerini egemenlerin bizzat yürütmesin-
den kurtarıp, temsilcileri kanalıyla yürütülmesinin mekanizması 
yaratılmıştır. Eşitlikte ortak istemlerin bir gereğidir de bu.  

Ancak ekonomik eşitsizliğin hüküm sürdüğü yapılanmada 
yönetimde eşitliğin olacağı saf bir hayal olur. Ekonomik eşitliğin 
olmadığı koşullarda eşit haklardan söz edilemez. 

İnsanların eşitliğinden söz etmenin olanaksızlığı, hem sınıf-
sal, hem ulusal, hem de cinsel olgulardır. Kapitalizm ile birlikte 
ortaya çıkan ulusallık,  bu dönemde ulusların eşitliği anlamına 
gelen kendi kaderinin kendi belirleme hakkını gündeme getiri-
yor ancak eşitsiz şartlarda eşitlik olanaksızdır. Burjuva devrimi 
tamamlanamamış ülkelerin, kapitalist ülkelerce etkilendiği nasıl 
bir gerçekse, devrimini tamamlamış, ulusal burjuvazisini 
yaratıp, ekonomisini oturtan bir ülke ile etkilenen, hammadde 
deposu ve pazar ülkenin eşitliğinden söz etmek de olanaklı 
değildir. Fakat bu, yapılması zorunlu, demokrasi ve eşitlik 
içerikli bir mücadeledir. Tıpkı sistem içinde, her kurum yönetici-
sinin seçimle işbaşına gelmesi talebi, mücadelesi gibi. 

İnsanlığın ilk toplumlaşan kurumu aile olmasına rağmen, 
erkek egemenliğinde, kadının cins olarak ezilmesi, sömürül-
mesi de, gizli de olsa ilk sömürü mekanizmasıdır. Ailenin 
tarihinden beri devam eden bu durum kapitalizmde de devam 
etmiştir/ediyor. Kapitalizm, ucuz işgücü olması konumuyla, 
kadını üretimde erkeğin yanına koymuştur. Onun üretimde 
olması, milyonlarca yıllık oluşup gelişen egemen erkek ideoloji 
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ve cinsel ezilmişliğinden kurtulmasını sağlamamıştır. Aksine 
ezilip sömürülmüşlüğüne işgücünü satması da eklenerek, 
eşitsizliği daha da kötüleştirmiştir.  

Kadınların eşitlik talebi, kapitalizm koşullarında tam anla-
mıyla yerine getirilemez/gelemez ancak, uğruna mücadeleyi 
zorunlu kılmaktadır. O halde var olduğu en ileri konumu ile 
kapitalizm, eşitliği mümkün kılmamıştır. Egemen sınıf-ezilen 
sınıf, egemen ulus- ezilen ulus, egemen cins ve ezilen cinslerin 
eşitsizliğidir, onun “eşitlik” şiarı... 

Demokrasi sınıfsal ve siyasal bir kavramdır. Demokrasi de-
nildiğinde kimin için nasıl bir demokrasi sorusunu sormak 
zorunlu.  

Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde demokrasi, irili 
ufaklı tüm burjuvazi için geçerlidir. Aynı dönem devlet biçimi 
olarak da, ezilen sınıflar için diktatörlük olan burjuva demokra-
sisini görüyoruz. Siyasal demokrasinin öteki yüzünü de hak ve 
özgürlükler oluşturur. Demokrasi eşitlikse eğer, ki kelime 
anlamıyla öyledir; tüm insanlar için geçerli olabilmesinin 
koşulu, ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılmasıyla olanaklı-
dır. Sınıfsal, ulusal, cinsel son bulacağı dünya, insanın eşit ve 
özgür olacağı bir dünyadır. 

Serbest rekabetle sermaye kıyasıya bir rekabete tutuştu. 
Sonuçta güçlü olanın ayakta kalması, güçsüzün yoksullaşması, 
yani sermayenin merkezileşmesi gündeme geldi. Buna uygun 
gelişen egemen anlayış kendine uygun yapılanmaları da 
yarattı, demokraside merkezileşen sermayedarlar için gerçek 
muhtevasına kavuştu. Burjuvazinin, sosyal devrimden sonra 
egemenliğini ilan etmesi ve proletaryanın kısmi başkaldırışları-
nın da ezilmesiyle gerçek yüzünü sergiledi. Varlık koşulu artı-
değer sömürüsü ve yaratılan artı-ürün olduğuna göre bunun 
yaratıcılarının eski müttefikleri olması onlara saldırmasını 
engellemezdi. Sanayi sermayesiyle banka sermayesinin 
birleşmesi, üretimin aşırı yoğunlaşması, rekabet sonucu oluşan 
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tekeller dünya toprak ve pazarlarının paylaşımının tamamlan-
ması, kapitalizmi yeni bir aşamanın eşiğine getirdi.  

Onun en yüksek aşaması Emperyalizm. Burjuvazi, üretici 
güçlerin gelişimini değil, üretim ilişkilerinin tutuculuğunu sahip-
lenirken, devrimciliği, demokratlığı en bağnaz gericiliğe bıraktı. 
Gerçek anlamda demokrasi de bir avuç tekelci için geçerli 
olurken, demokrasi savunucusu ve mücadelecisi emeğin sahibi 
proletarya olmuştur. Kapitalizm de artık tüm burjuvazi için 
eşitlik, özgürlük olmadığı gibi, demokrasi de bir devlet olmak-
tan çıkıp mutlu azınlığın ittifaklarının devleti haline gelmiştir. 
Sistemin sürekliliği için, gelinen konjonktür de, (proletarya 
hareketinin iktidarı alacak düzeye gelip tek ülkede de olsa 
burjuva iktidarını yıkması) insanlığın başına Faşizm belasını 
getirmiştir.  

Sistemin bunalıma düşmesi ve o zamana kadarki tedbirlerle 
aşılamaması, son çare olarak faşist diktatörlüklerle insana dair 
ne varsa yerle bir edilmesini yaşattı. Demokrasi mücadelesi de 
omuzlarına yıkılan proletarya, eşitlik savunucusu olmakla 
kalmayıp bunun mücadelesini verecek düzeye gelerek, insanlık 
tarihindeki en tutarlı demokratlıkla, devrimcilikle, işgücünü 
satmaktan kurulacak, ekonomik eşitsizliği kaldıracak, ulusal, 
cinsel eşitsizliklerin yerine insanlığın kardeşliğinin tek güven-
cesi olacaktır. Bu, ulusun ve özellikle ezilen cins olan kadınla-
rın etkinliklerinin dışlanması anlamına gelmeyeceği gibi, 
proletaryanın da dünya görüşünden ayrı değerlendirilemez. 
Benim devrimciliğim, demokratlığım en tutarlı devrimci demok-
rat olan proletaryanınkine denk düşen sosyalizmdir. 

Çağımızda proletarya, emeği ile tüm değerlerin yaratıcısı 
olmakla kalmayıp insanlığı kendisiyle birlikte kurtaracak tek 
sınıf olma konumu ile sonuna kadar devrimcidir. O, bu ereğe 
varabilmek için, araç gözüyle baktığı kendi iktidarını yok 
edecek, kendi sınıfsal egemenliğine son verecek biricik sınıftır. 
Bilimsel dünya görüşü ile donanmış partisinin yol göstericiliğin-
de, kendi kurtuluşunu insanlığın kurtuluşundan ayırmayan tek 
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sınıf olmasından dolayı, benim devrimciliğim, demokratlığım 
onunkine denk gelmektedir. 

ÖRGÜTLER VE EYLEMLERİNİN İÇERİĞİ  

Örgütsel topluluklar insanların çeşitli ihtiyaçlarından doğ-
muştur. Bunu doğuran esas neden, insanların bulundukları 
maddi çevredir, buradaki konumları ve istemleridir. Toplumsal 
yaşantılarında sınıfsal, ulusal ve cinsel farklılıkları, maddi 
çevrelerinin koşullandırmaları sonucu örgütlenmektedirler. 
Yaşamlarının biçimini belirleyen etken, ekonomik ilişiler yumağı 
olması veya son çözümlemede bunun belirlemesidir. İnsanların 
ilk ve en küçük örgütlenmeleri ailedir belirlemesi yanlış olmasa 
gerek. Bunun eyleminin içeriği de insan neslinin üremesi 
olurken, kadının köleleştirilmesinin de nedeni bu olmuş, 
çocukların kadınla birlikte sömürülmesini doğurmuştur. Ailenin 
varoluş koşulları ile erkeğin egemen konuma gelmesi aynı 
tarihsel döneme denk gelmektedir. 

Kendi yaşamları kadarını üretebilen insanların kümeleşme-
leri, üretim faaliyetinin örgütlenmesi, öte yandan başka insan 
topluluklarının ekmek, aş için saldırılarına karşı koyabilmenin 
veya tam tersi saldırabilmenin örgütlerini yaratmaları, iş bölü-
mü, üretim güçlerinin gelişimi sonucunda sınıflar ve sınıflar 
mücadelesi sonucunda da devlet gündeme geldi. Sınıflı 
toplumda, egemenlerin egemenliklerinin korunma mekanizma-
sı olan devlet karşısında, yüzyıllardır süregelen sömürü sistem-
lerinde, egemenlerin zulmüne başkaldıran bireylerin ve sonra-
dan toplulukların örgütlenme gereksinmelerinin önemi ortada-
dır. 

Kimilerinin sömürme, kimilerinin sömürüden kurtulma istem-
leri çerçevesinde oluşan örgütlenmeleri, bu doğrultuda eylem-
lerini yaratmıştır. Günümüzde farklı düşünmenin, farklı istem 
zevkler ve benzerlerinin doğallığı tartışmasız kabul görürken, 
bunlara uygun örgütlenmeler de bir zorunluluk olarak kendini 
dayatmaktadır.  



SAVUNMALAR        

       

 
373  

 

İnsanların düşüncelerini bulundukları maddi koşullar belirli-
yorsa, yine bulunulan toplumun egemenlerini bulundukları 
maddi koşullar belirliyorsa, yine bulunulan toplumun egemenle-
rinin düşüncelerinin yayılmasında her türlü olanak ve kurumun 
onların denetiminde olmasından dolayı egemen sınıfın düşün-
celerinin de egemenliği ortadadır. Ekonomik-demokratik 
istemlerine göre şekillenen sendikal örgütleriyle, işgücü sahip-
leri tarafından daha az sömürülme ve hızlı yoksullaşma karşı-
sında ve ufak da olsa mülklerini koruyabilme temelli kooperatif-
lerle, üretici birlikleriyle ufak mülk sahibi üreticiler örgütlenirler. 

İşgücü satıcıları daha az sömürülmenin ötesinde, sermaye-
nin boyunduruğundan kurtulma, bütün olarak ekonomik-kültürel 
eşitsizlikleri ortadan kaldırabilme amacıyla, dünya görüşleriyle 
donanmış politik örgütlerde, varılmak istenen erek için örgüt-
lenmek ve mücadele etmek zorundadırlar. Bunların tümü de 
ayrı eylemlere denk gelen ve ayrı amaçlı yapılanmalardır. 
Hepsinin de farklılığı ortadadır. 

Mafya örgütleri, kendilerini geliştirecek maddi zemini, var 
olan sömürüye dayalı sistemde bulur. Mafya nasıl sınıflı 
toplumun pislikleri içinde var olabiliyorsa, politik gangsterlik 
yapan egemen sınıflı toplumun pislikleri için yaptıkları tüm 
vahşet, onun niteliğini gözler önüne sermektedir. Para ve 
gücün egemen olması anlayışındaki bu örgütler, para, mülk ve 
daha fazla etkinlik için her yolu mubah görmektedirler. Bıraka-
lım hasımlarına yaptıklarını, çıkarları çatıştığında birbirlerini 
boğazlamaları da kaçınılmazlaşacaktır. Egemen sınıfların 
egemenlikleri için her yolu mubah görmeleriyle, milyonlarca 
insanın canına mal olan paylaşım savaşları gibi... Her ikisinde 
de mantık benzerliklerinin olması yanı sıra, uzun vadeli çıkar 
hesapları ve örgütlenmelerin farklılıkları da vardır kuşkusuz. 

Mafya çetesinin kendi içinde bir hukuku vardır. İlişkilerini 
düzenleyen de oluşturdukları hukuktur. Faaliyetlerinin içeriği de 
bu anlayışa göre şekillenir. Sistem ve ona bağlı olarak egemen 
anlayış devam ettiği sürece bu tür örgütler var olacaktır. Çünkü 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
374 

 

bu tür örgütlerin yeşereceği maddi zemin sistemin kendi 
içindedir.  

Bu tür örgütleri lanetleyip geçmekten ziyade, onun yeşer-
mesine zemin teşkil eden sistemin gözler önüne serilmesi bir 
görevdir. 

Burjuva devrimi gerçekleşirken, devrimci burjuvazinin mütte-
fiki olan işgücü sahipleri, o günkü mücadele ve örgütlülüğün 
sağladığı avantajı pratikte göstermekle kalmamış, sistemin 
vaat ettiği “Eşitlik-özgürlük” ortamında şekillenen istemlerinin 
ve buna uygun düşen hak arama ile sömürüyü sınırlandırma ve 
daha rahat bir ortamda yaşayabilmenin bir gereği olarak, kendi 
aralarındaki rekabet anlayışından ve bireysel mücadele anlayı-
şından ayrılarak, tıpkı egemen sınıfların yaptığı şekilde, onların 
örgütlerine karşı sendikal örgütlerini kendiliğinden mücadelele-
riyle oluşturmuşlardır. 

Egemen burjuvazi dışında herkes için gerçek muhtevasına 
kavuşmayacak, “Eşitlik-özgürlük” uğruna mücadele gerektiren 
talepler olmuştur. Her türlü olanağı elinde tutan burjuvazi, 
hukuk başta olmak üzere tek kurum ve anlayışını oturtmak ve 
bu oranda da diğer sınıfları etkilemek durumundadır. Ancak 
tüm bunlara rağmen kendi sınıflarından kopan küçük burjuva-
zinin bir bölümü aydınlar, insanlığın yararına zihinsel ürünlerini 
geliştirme ve sistemleştirme ortamı bulmuşlardır. İşgücü 
satıcılarının tüm insanlık ile kurtuluşunun yollarını gösterir 
bilimsel dünya görüşü, adım adım gerçek kimliğine kavuşmuş-
tur. Dünyayı bilimsel olarak algılama ve daha önemlisi de onu 
değiştirme perspektifi ile var olan sistemin dışındaki dünyada 
görülmüştür. 

Sistemin dışındaki alternatif ve kuracağı dünyadaki eşitliğin, 
özgürlüğün gerçek olmasından ötürü en tutarlı demokrat sınıf 
olan proletarya, bu yönelimli mücadelesinin yanı sıra, sistem 
içinde de ekonomik-demokratik hak nitelikli mücadeleyi kendi-
sine görev bilmiştir. Sendikaları aracılığıyla yürütülen bu 
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mücadele her zaman iktidar mücadelesine tâbi, ona hizmet 
eder nitelikte olmak durumundadır. 

Onun sendikal örgütlülüğü, tek tek bireylerin zorunlu olarak 
bir araya geldikleri örgütler olurken, eyleminin içeriği bakımın-
dan düzen sınırları içinde daha iyi yaşama hizmet edecek 
niteliktedir 

İşçiler için tek tek kurtuluş mümkün değildir. Çünkü, o ne bir 
tek kapitalistin malıdır, ne de kölesi. O “özgür” bireydir. Özgür-
lüğü çalışıp çalışmama veya ölmesi anlamına geldiği gibi, 
çalışma tercihinde de aynı “özgürlükle” istediği kapitalistin 
fabrikasında çalışma, yani istediği kapitaliste işgücünü satma 
anlamındadır. Dolayısıyla tek tek kapitalistten ziyade sistemin 
kendisine bağımlıdır. Köle efendisinin malıdır. Sadece efendi-
sine karşı sorumlu, onun için üretmekle yükümlüdür. Efendi-
sinden kaçıp dağlarda özgür olarak yaşamasının mümkünlüğü 
kadar, üretimde bulunsa da bulunmasa da efendisinin davranı-
şına göre yaşamaktadır. Sahibi onu isterse çalıştırır, isterse 
çalıştırmaz veya isterse besler, isterse beslemez. Serf, bulun-
duğu toprağa bağlıyken, toprak sahibi efendisi tarafından kişi 
olarak kurtulması tıpkı köle gibi olanaklı iken, işgücünden 
başka satacağı bir şeyi olmayan modern toplumun modern 
kölesi, kapitalizmin kendisine bağımlıdır ve ondan kurtulması 
ne dağlara kaçmakla olanaklıdır, ne de burjuvalaşmasıyla. 

Kapitalizmde sömürü ve ilişkiler, bireysel karşıtlık değil, bi-
reylerin toplumsal varlık koşullarından doğan karşıtlık anlamın-
da her şeyiyle egemendir. İşgücünden başka satacağı bir şeyi 
olmayan sınıfın bireyleri açlıktan ölmek istemiyorsa, dağlarda 
da işgücünü satacağı birini bulamayacağı için toplu yaşamak 
ve fabrikalarda çalışmak zorundadır. 

İşçinin sendikal mücadelesi de bireysel değil sınıfsal özlü-
dür. Niteliğinden ötürü sendikal örgüt, sistemi yerle bir edecek 
donanımda olmamıştır/olamaz da. Kendiliğinden mücadelesi-
nin sonucu oluşturduğu zorunlu birlikteliği, sömürüyü sınırlan-
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dırma içerikli eylemiyle sınırlıdır. Bu haliyle sendikal mücadele, 
düzen sınırları içinde bir mücadeledir.  

Olmaması değil olması zorunlu bir mücadele. 

Daha fazla kar etmek için, sömürünün sınırlandırılmaması 
uğraşını veren egemen sınıflar, işçi sınıfının bu örgütlülüğü ve 
mücadelesine de saldırırlar. Onu zaafa uğratarak, mücadele 
etmeyen/edemeyen bir sınıf aline getirerek, iktidar alternatifi 
olarak ortaya çıkıp toplumsal devrime önderlik etmesini de 
olanaksız hale getirmeye çalışırlar. Bu yönelimli mücadeleyi 
çağımızın en tutarlı devrimci sınıfı vermek durumundadır. Hem 
sömürüyü sınırlandırmak, hem de işgücünün satılmasından 
kurtulmak için örgütlülük ve mücadele onun için zorunludur. 
Birincisi kapitalizmin sınırlarındadır, ikincisi ise bu sınırları aşar 
ve bu sosyalizmin kurulmasının gereğidir. Bunlar da, bu 
mücadelenin sendika ve partisidir. 

Sendikaların nitelikleri kapitalizm sınırları ile çevriliyken, 
onun daha ileri bir mücadeleye önderlik etmesi söz konusu 
olamayacağı gibi, sendikalar partinin işlevini göremeyeceği için 
onun yerine konulamazlar da. Ekonomik-demokratik günlük 
görevlerin mücadelesinde, sınıfın sınıfsal bilincini kavramasın-
da görevleri olan sendikalar en geniş işçi kitlesinin kucaklaması 
gereken örgütlerdir de. 

Proletaryanın bilimsel dünya görüşü ile donanmış politik 
örgütü olan parti, hem proleterlerin gönüllü birliğidir, hem de 
her türden mücadeleye önderlik edecek niteliktedir. Parti ve 
dünya görüşü, proletarya da içinde olmak üzere tüm sınıfların 
ortadan kalkması yönelimli mücadelenin öncüsü olduğundan, 
süreç içinde dağılmaya muktedir tek örgütlenmedir. Proletar-
yanın kurtuluşu işgücü satıcılığından kurtuluşsa eğer, onun 
örgütünün de hedefi bu yöndedir. İşçi sınıfı kitleleriyle tanışma-
yan ideolojinin anlamsızlığı gibi, proletaryasız da partinin bir 
anlamı olamaz, tıpkı proletaryasız devrimin anlamsızlığı gibi. O 
halde proletaryanın ideolojisinin öngördüğü devrim, bu nitelikli 
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partinin yol göstericiliğinde, sınıf olarak proletaryanın (gerekti-
ğinde müttefikleriyle) katılımı değil önderliğinde olacaktır. 

Kapitalizmde işgücünün yarattığı artı değere el konulması 
ile büyüyen sermayenin sürekli merkezileşmesi, tekelde 
toplanmasına karşılık, egemen duruma gelecek proletaryanın 
yaratacağı dünyada, yaratılan değer sahibinin ve tüm insanlı-
ğın zenginleşme ve gelişmesinden başka bir şey olmayacaktır. 

“O (proletarya) kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme 
gücünden yoksun bırakmaz, yaptığı tek şey onun öyle mülk 
edinme aracılığıyla başkalarının emeğini boyunduruk altına 
alma gücünden yoksun bırakmaktır.” 

“Gelişim akışı içerisinde sınıf ayrımları kalktığında ve üreti-
min tüm ulusun, geniş bir birliğin ellerinde yoğunlaştırıldığında 
kamu gücü siyasal niteliğini yitirecektir. Gerçek anlamda 
siyasal güç, bir sınıfın başka sınıfı ezmek amacıyla örgütlenmiş 
gücüdür. Eğer proletarya, burjuvazi ile savaşımda koşulların 
zorlamasıyla kendisini egemen sınıf durumuna getirecek 
olursa, o zaman bu koşullarla birlikte, sınıf karşıtlıklarının da 
ortadan kaldırılması ve böylelikle bir sınıf olarak kendisini, 
egemenliğini de ortadan kaldırmış olacaktır.” 

Dolayısıyla proletarya, hem burjuva devleti, hem de kendi 
egemen olduğu devleti ortadan kaldırmaya muktedirdir. Bu 
hedefe ulaşmakla, insanlığın tek bir ideoloji ile donanması, 
politik iktidarın alınması ve gelişmeler sayesinde her türlü sınıf-
zümre-kast ideolojisinden arınmakla, tek bir insanlık ideoloji-
sinde buluşmakla ve üretici güçlerin önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasıyla da ekonomik eşitsizliğin yerini eşitlik alacaktır. 
Ekonomik-kültürel tüm zenginliğin eşi görülmemiş yetkinliği ve 
özgür bireylerin yaratıcılığı, oluşturulan bu zeminde olabilir. 

Sendikalar gibi Demokratik Kitle Örgütlerinin sistem sınırları 
içindeki mücadelesi, yukarıda belirttiğim anlayış ve ideolojiden 
farklıdır. Öte yandan partideki ideolojik birliktelik bu örgütler için 
söz konusu olamazlar. Sendikalar olabildiğince tüm sınıfı 
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bünyesinde toplarken, demokratik kitle örgütleri de, demokrasi 
güçlerinin birlikteliğidir.  

Üyelerinin üzerinde anlaştıkları tüzük ve program, her bir 
üyenin farklı demokrasi istem ve anlayışları ile bağdaşabilir, 
bağdaşmalıdır. Demokrasi anlayışlarının farklılığı, onların 
birlikte mücadele etmelerine engel olamaz/olmamalıdır. 

Demokratik Kitle Örgütlerinde farklı yapıların taraftarları, 
üyeleri bulunur ve bunların etkinlik göstermeleri de doğaldır. 
Ancak tüm olanlar, onun ne eyleminin muhtevasını değiştirir, 
ne de yapısını. Kitle örgütleri farklı yapılanmaların birer uzantı-
sı olmayacağı gibi, onların yan kuruluşları veya tekkeleri de 
değildir. 

Sistem sınırları içinde demokrasi talepli bu örgütler, toplum-
sal yaşantıda mensubu olduğu çevrenin çıkarlarını korumak, 
geliştirmek amaçlıdırlar da. Meslek örgütü aynı meslek sahiple-
rini koruyan, gençlik örgütü sorunları aynı olan gençliğin 
taleplerini dile getiren, kadın örgütü kadınlık bilinciyle hareket 
eden ve ikinci cins konumundan çıkmayı hedefleyen vb. 
örgütlerdir. Bunların tüzük ve programları gerek iç işleyişlerinin, 
gerekse mücadelelerinin kurallarını ve yönelimini açıkça 
belgeler, buna uygun faaliyet sürdürürler. 

İDDİA VE ÖĞÜTLERİMİZ 

Yukarıda anlattığım gibi, iddianın doğru olabilmesi için “M-L” 
ilke ve kurallarının öngördüğü şekilde tüzük ve programın 
olması zorunlu. DKÖ’lerimiz için yapılan iddiaların, sübjektif 
niyet ve araştırıdan uzak olduğunu görüyorum. İddianameye 
göre, örgütlerimizin “M-L düzen kurmak” amaçlı olduğu söy-
lenmektedir. İddiacı ya M-L nedir ne değildir bunu bilememek-
tedir ya da örgütlerimize böyle bir misyon yükleyerek sadece 
suçlama mantığı ile hareket etmektedir. Siyasi davalarda 
iddialarda bulunan birinin M-L genel ilke ve kurallarını bilme-
mesi düşünülemeyeceğine göre savcı, niyetlerine göre ve var 
olanlardan uzak iddiada bulunmaktadır.  
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M-L düzen kurmak, ne yasal olan demokratik kitle örgütleri-
nin işidir, ne de kendi başına sınıftan kopuk herhangi bir 
örgütün. Ben hiç bir zaman kitle örgütleri ile sosyalizmin 
kurulacağını savunmadım. Yayınladığımız bildiriler, konuşma-
lar ortada iken savcının iddialarının hiç bir dayanağı olamaz. 

Ekonomik eşitsizliğin aynı zamanda siyasal eşitsizliği gös-
termesi, sömürünün belirli kurallarda, ekonomik tedbirlerin yanı 
sıra baskı ve zoru beraberinde getirmesi gibi ülkenin ekonomik 
olduğu kadar siyasal olarak da bağımlı olması ve öz olarak, 
sınıfsal, ulusal ve yaşayanların yarısını teşkil eden kadınların 
cinsel ezilmesinin yaşandığı bilinciyle, bunlara karşı durmamak 
ve bunun teşhirini yapmamak bir demokrat için düşünülemez. 

Bir sosyalist olarak ben, demokratik kitle örgütlerimizde bun-
ların kurtuluş yollarının ne olduğunu anlatmış olmak insan olma 
kriterleriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum. Örgütlerimiz ise 
yasal olarak tüzüklerinde belirtildiği üzere ve yasaların elverdiği 
ölçüde bunlar doğrultusunda faaliyet sürdürmüşlerdir ama asla 
sosyalizmi kurmaya aday veya kuracak güç olduğunu söyle-
memişlerdir. 

İddia, eğer yönetici olarak benim veya arkadaşlarımın sos-
yalizmi istediğimizi ve bunun için faaliyet sürdürmüş olduğu-
muzu söyleseydi veya kitle örgütlerimizi de düşüncelerimiz 
doğrultusunda yasa dışı bir konuma soktuğumuzu söyleseydi, 
cevabım farklı olurdu. Eğer iddia edildiği gibi örgütlerimiz 
kuruluşundan beri M-L düzen kurmak gibi bir amaçla faaliyet 
sürdürmüş olsaydı, İçişleri Bakanlığı’nın onayladığı tüzükleri ne 
anlama geliyor? Yoksa zamanın yetkilileri de mi suçlu kabul 
ediliyor. Eğer iddiada, “Derneklerde siyaset yaptınız bu da 
suçtur” denilseydi, cevabım, “Evet siyaset yaptık, ama siyase-
tin yapılmadığı yaşamın herhangi bir alanı var mı” sorusu ile 
karşılık vermek olurdu. 

Tüm bunlar ortada iken, iddiacının sunduğu yeni belgeler 
var mıdır? Varsa nelerdir? 
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Yasalarda bu özlü siyaset yapmanın suç olduğu söyleniyor-
sa, “GENÇ-DER (Samsun DEV-LİS), Karadeniz DEV-GENÇ 
ve Samsun Emekçi-Der olarak bizim derneklerimizin işadamla-
rının TÜSİAD’ından veya TİSK ve Odalar Birliği’nden yasal 
olarak ne farkımız var” sorusuna cevap bulunmak zorundadır. 

Aynı anayasa ve aynı yasa maddesine göre kurulan ve faa-
liyet sürdüren işadamları dernekleriyle bizim derneklerimizin 
siyaset yapma açısından hiçbir farkları yoktur ama birisi 
egemen burjuvazinin sesi diğeri ise ezilenlerin sesi olarak 
siyaset yapmışlardır. 

TÜSIAD eski başkanı Ali Koçman “Biz işadamlarının baskı 
unsuruyuz” açıklamasıyla ve faaliyetleriyle bizim ekonomik, 
demokratik içerikli faaliyetimiz ve bir baskı gücü olmaya 
çalışmamız arasındaki yasal ayrıcalık nedir? 

Bu sorulara cevap verilmeden yapılan iddialar, gerçeklerden 
uzak ve sadece suçlama, cezalandırma mantığı ile yapılmış ve 
12 Eylül sabahı generallerin yasa kabul edilen bildirilerinin 
gerekçelendirilmesi olacaktır. Yapılan da budur. 

YASALAR VE YARGILAMA 

Her üretim biçiminin kendisine uygun hukuk kuralları oluş-
turması zorunluluk. Bu hukuk kuralları kendisini belirleyen 
üretim biçimi ve egemen olanların savunma mekanizmalarıdır, 
Üretim biçimine egemen olanların, doğal olarak hukuk kuralla-
rını da çıkarları doğrultusunda biçimlendirmeleri kaçınılmaz 
Her ne kadar bunların her şeyi ile bire bir yansıması olanaksız 
olsa da bu böyledir. 

Kapitalist üretim biçimine denk düşen devlet, işleri bizzat 
kapitalistler tarafından yerine getirmez. Temsilciler aracılığıyla 
yürütülen devlet işleri ve işleyişi hem devletin sınıflardan ayrı 
bir makine, hem de burjuvazinin sömürüsünün, baskının vb. 
önünde bir perde görevi görür. 

Devletin toplumun yararına hizmetleri de yerine getiren ya-
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nının olduğu bilinir. Her ne kadar bu işler sonuç itibariyle 
egemenlerin çıkarlarına göre biçimlense de veya hiç bir zaman 
toplumun tümünün çıkarına olan işlevi, egemenlerin çıkarlarına 
olan görevlerinin üzerine çıkmasa da, yol yapımı, elektrik 
yapımı vb. işlerin, ürünlerini tükettirebilmek, satabilmek için 
yaptırılmak zorunda olduğu bir gerçek.  

Başta üreticiler olmak üzere emekçilerin astronomik rakam-
lara varan vergilerinin bir bölümü krediler vb. ile egemenlere 
aktarılmakta ve de altyapı tesisleri egemenlerin ürünlerinin 
daha rahat ve fazla sürümü için temi oluşturmaktaysa da, yine 
de bunlar toplumun tümünün çıkarınadır. Köye elektrik götür-
meden ütünün, fırının veya buzdolabının satılması nasıl 
mümkün değilse, yol olmayan bir ülkede araba veya araba 
lastiğinin satılması/tüketilmesi de mümkün değildir. Okuma 
yazma bilmeyen bir işçinin, fabrikalarda verimli olması nasıl 
düşünülemezse, elektriğin köylüye, yolun tüm insanlara yararı-
nı da göz ardı edemeyiz. 

Devlet, sistemin sürekliliğini sağlamak için oluşturulan kurul-
larıyla, faaliyetleriyle ekonomik üretim biçiminin koşullandırdığı 
fonksiyona sahiptir. Köleci üretim biçiminin hakim olduğu 
koşullarda kapitalist hukuk sisteminden söz etmek veya tersini 
söylemek “Körler çarşısında ayna satmak” kadar saçma olur. 
Köleci toplumda kölenin satılmasının normal ve hukuki olması 
kadar, çağımızda da insanın bedenen satılması bir kural olarak 
olanaksızdır.  

O halde hukukun maddi zemininde ekonomik işleyiş yat-
maktadır. Ekonomik alt yapısı ayrı olan bir toplumda, ondan 
farklı bir hukuk sisteminin olamayacağı bir gerçek. İlkel top-
lumda, ortak üretimde bulunan bireylerin herhangi birisinin ürün 
üzerinde bireysel mülk edinme isteği nasıl suç ise, günümüzde 
de işçinin fabrikaya el koyması hem suç, hem de bir cezayı 
gerektirir. 

Yasaların uzun süreliliği, toplumun bu yasaları kabul ediyor 
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olması ve yasaların toplumun gelişimine uygunluk gösterme-
siyle olanaklıdır. Aksi takdirde ne yasalar uzun süreli olabilir ne 
de toplumun kabullenip savunması düşünülebilir. Hiç bir devlet 
kendisini var olan yasal sınırlarıyla sınırlayamaz. Bu tamamen 
üretici güçlerin gelişimine yardımcı ve ona uygun yasalar uzun 
süreli olurken, yasalar üretim ilişkilerinin tutuculuğuna göre 
şekillendiği en kısa vadeli değişime neden olur. Bunun öngör-
düğü cezaların da toplum tarafından hazmedilmesi beklene-
mez. 

Türkiye son söylediklerimin örnekleriyle doludur. Genel ola-
rak ilk oluşturulan 1924 anayasası ve aradan geçen 40 yıl 
sonrası 1961 anayasası, 12 Mart darbesiyle kuşa çevrilmiş, 12 
Eylül’de ortadan kaldırmıştır. Devlet hep yasalarla donanıyor 
ama zamanla yasalar da anayasalar da devlet adına ortadan 
kaldırılıyor. İlk ve ortaöğretimin devlet tarafından parasız 
yapılması öngörülmesine rağmen, yıllarca yürürlükte kalıp, 
sonra özel okulların eğitimde varlığı yasal oluyor. Yeni alfabe-
nin kabulü, Medeni Kanun, özel mülk, miras vb. kanunlarını 
kapsayan yasaların uzun süreli değişikliğe uğramadan kalabil-
mesinin sebebi, üretici güçlerin gelişimine uygunluk arz etmesi 
ve süreç içinde toplumda kabul görmesidir. Ama nasıl ki, üretici 
güçlerin gelişimi yasaları zorluyor, o zaman yasalar egemen 
anlayışın güdümünde sıkça değiştirilmek, değişikliğe tabi 
tutulmak zorunda kalıyor.  

Toplumun kabullendiği yasaların içi boşaltılarak anlamsız-
laştırılması gündeme geliyor. 1982 anayasası ve öngördüğü 
birçok maddenin iki üç senede işlemez duruma gelmesi bunun 
en yakın örneğidir. Ekonomik ve siyasal bunalımın aşılmasının 
yolu, merkezileşmeyi öngörür.  

Bu genelde sistemin genel işleyişinden değil, olağanüstü 
dönemlerde, yasaların köklü değişikliklerinin maddi zemininin 
hazırlanışını zorunlu kıldığından değiştirilir. Ancak ne bunalım 
ne de yapılan değişiklikler yasaların ayrı bir içerikte, tamamen 
değiştirilmesini gerektirmez, sadece egemenlerin değiştirilme-
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sinde yarar gördükleri yasalar, yasadışı ilan edilerek değiştirilir. 

Yargının “bağımsızlığı-tarafsızlığı ve adaletliliği” hep işleni-
yor. Ancak üretici güçlerin gelişiminin frenlenmesi veya buna-
lım dönemlerine denk gelen zamanlarda yargı, tüm “bağımsız-
lık-tarafsızlık vb.” duruşunu ortadan kaldırarak işler gibi görün-
mesine engel olamaz veya olmak da istemeyebilir. Dönemin 
egemenleri, eski yasaların istenmeyenlerini yasadışı ilan 
ederken, yasama, yürütme ve yargıyı da direkt kendileri ya da 
oluşturdukları organlara bağlarlar. Yargı da bu durumdan 
nasibini alır ve olağanüstü mahkemeler kurulur. Normal koşul-
larda yargı, toplumdaki çelişkileri yok sayabilme çabasında 
iken, bu çelişkileri açığa çıkaranları cezalandırır. 

Egemen sınıfın anlayışı, “İsyan edenler iktidara geldiklerin-
de asarlar, yakalanınca da asılırlar” biçimindedir. Bunun için, 
yasaları tamamen değiştirse de, yasal olanı yıksa da; yasalar 
iktidarı alana ceza öngörmez. İktidarı alan nasılsa bu yasaları 
değiştirecektir. İşte bunun için, iktidarı almaya teşebbüs 
edenler suçludur ve cezalandırılır. Anlatmak istediğim, sosyal 
bir devrimin yapıldığı an değildir. Sistem içinde bunalımın 
aşılması için yapılan türlü entrikalarla egemenlerin temsilcilerin 
değişimidir. Onun için vereceğim örnekte, sarayın yasalarıyla 
(ki, var olan resmi devlet odur) M. Kemal ve arkadaşlarının 
ölüm cezasına çarptırılmaları ve süreç içinde bu idam hüküm-
lüsü insanların devletin başına geçmelerine değinmiyorum. 

1958’de 9 subayın darbe girişimlerinin açığa çıkarılıp yargı-
lanmaları buna bir örnektir. 1960’ta MBK, iktidarı öncekiler gibi 
alamasaydı, Menderes ve bakanları değil, darbeciler asılacaktı.  

Öte yandan, diğerlerinden hiçbir mantık farkı olmayan Talat 
Aydemir’in birinci girişimi ve 9 Martçıların çoğunun yargılan-
madan ordudan uzaklaştırılmaları da akla gelmektedir. Esasın-
da işler böyle yargısız ve yargıçsız halledilir. Genelde verilen 
kararlar mahkemelerde onaylatılır. Tıpkı, Menderes’in ölüm 
kararının darbe gecesi verilmesine rağmen, bunun kurdurulan 
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özel mahkemelerde perdelenmeye çalışılması gibi. Mahkeme-
lerin ve yargının “bağımsızlığının” istenmesi de bundandır. 
Sonuçta, kararı “bağımsız yargının” verdiği Menderes ve 
Aydemir’in idam kararlarının perdelenmesi sağlanmaya çalışılır 
ama yıllar geçtikçe bunun ne denli şeffaf bir perde olduğu 
ortaya çıkıyor, çıkarılıyor. 

Hele 12 Mart, 12 Eylül gibi dönemlerde askeri mahkemele-
rin “bağımsızlığı” dillere destandır. Emir komuta hiyerarşisi ile 
görev yapan ordu mensuplarından en yüksek rütbeliler iktidar, 
ötekiler yargıç olmaktan öte asker olarak, iktidardakilerin 
atadığı ve en yüksek komutanlarının emrinde görev yapan 
memurlardır. 

Olağanüstü dönem egemenleri (Türkiye’de “dönemin olağa-
nüstü” olması, tespitini yapanın da, iktidara gelenler olması ayrı 
bir tartışma konusu olmakla birlikte genelde bu niteleme 
kullanıldığı için ben de kullanıyorum) komutanlar bir gün içinde 
mahkeme kurulup ertesi gün verilen kararları beğenmezlerse 
kurdukları mahkemeler mahkemeleri feshedip asker “yargıçla-
ra” da başka görevler verilir. 

1924’te “Kürt isyanını bastırmak” propagandası ile Takrir-i 
Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasından bir yıl sonra kurulan isyan 
mahkemelerinin, daha farklı mantık ve görevler için kurulduğu 
görülüyor. Bu mahkemelerin amacı, başta sosyalistler olmak 
üzere, gelişmekte olan Kürt ulusal hareketinin bastırılmasıydı. 
Bunun yanı sıra mahkemeler, egemenlerin kendi iç hesaplaş-
malarının gündeme geldiği zamanda kurulmuştur. 12 Mart’ta 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme-
si’nin, İrfan Solmazer’in tahliyesi üzerine komutanlarca dağıtıl-
ması gibi, özel mahkemelerin dışında normal dönemin mah-
kemeleri bu uygulamalardan alabildiğine etkilenir. 

1958’de sıkıyönetim savcısı 9 subay davasında askeri yar-
gıç olan, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’de savcılık ve yargıçlık 
yapmış Hamdi Sevinç’in emekliye ayrıldıktan sonra anlattıkları, 
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yaşanan dönemlerde yargının işleyişinin nasıl olduğunu 
yeterince dile getirmektedir. Her ne kadar bunları sosyalistler 
ve devrimciler yargılanırken dile getirmiş olsa da, dönemin 
yargı mekanizması içinde bulunan birinin anlattıkları ilginçtir. 

“ 27 Mayıs gecesi, daha ilk toplantıda İstanbul’da fırıncıların 
ekmek çıkarmayacağı haberi geldi. Bunun üzerine subaylar 
‘Taksim’de üç fırıncıyı astın mı, bakın o zaman nasıl ekmek 
çıkar!’ dediler.” (H. Sevinç)  

İstanbul MBK üyeleri ilk yapılan toplantılarında bu mantıkla, 
seçimle gelmiş hükümet üyeleri için de planlar kurmaktadırlar. 
“Uçakta iktidar mensuplarının ne yapılacakları konuşuldu. Bu 
tartışmanın taraflarından biri, 1950-1960 arası DP dönemini 
yargı önüne getirmenin zorluğundan, bu dönemin sorumluları-
nın mahkemelerce yargılanmasının çok uzun zaman alacağın-
dan, bu uzun zaman içinde işin soğuyup sürüncemede kalaca-
ğından, oysa iktidar mensupları hakkında sıcağı sıcağına bir 
sonuca gidilmesinden, kısa sürede sonuç alınacak pratik bir 
yöntemden bahisle ‘İhtilal koşullarıyla yaşar, devrimler hakkın-
da ihtilalin kendine özgü kuralları işletilmeli uygulanmalı’ 
diyorlardı. Buna karşılık başta Haydar Tunçkanat başta olmak 
üzere bazıları ‘Evet DP yöneticileri anayasayı ihlal suçu 
işlemişlerdir. Bu suçun cezası idamdır. Ancak bu karar mutlaka 
yargıdan geçirilip onaylattırılmalıdır. Bunun için onlar mahkeme 
önüne çıkarılıp yargılanmalıdırlar. Çünkü bu bir siyasi davadır, 
eğer bu karar mahkemeden çıkarılmazsa ilerde büyük tartış-
malara neden olur.’ görüşünü savunuyorlardı. Dediğim gibi bu 
karar, daha ihtilalin ilk günü komitenin o toplantısında verilmiş-
ti.” (H. Sevinç)  

Hukukçu olarak toplantılara katılması emredilen Sevinç’in 
anlattıkları genel anlayışı yetirince dile getiriyor. Seçimle 
gelmiş ve iktidar olmuşların anayasayı ihlal ettiklerine karar 
verenler darbecilerdir. Sanki kendileri, var olan yasaları ihlal 
etmeden yönetime gelmişler gibi, yargılamayı kendileri yapıp 
cezayı kararlaştırdıktan sonra verdikleri kararın gerekçesinin 
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mahkemeden çıkarılmasını istemektedirler. Böylece, “Şeriatın 
kestiği parmak acımayacaktır.” 

Burada hemen belirtilmesi gereken şudur. Tüm çabalara 
rağmen ne kadar zaman geçerse geçsin verilen kararların 
tartışılması engellenememiştir ve şimdinin darbecilerinin 
anayasada bunu garanti altına almaları da süreç içinde pek işe 
yaramayacaktır ve o anayasanın tümü de içinde olmak üzere, 
geçici 15. madde de tartışılacak ve ortadan kalkacaktır. 
1946’da sıkıyönetim komutanı, hem hâkim hem savcı olarak, 
daha mahkeme önüne çıkarılmayan Türkiye Sosyalist Parti ve 
Türkiye Sosyalist Emek Partisi üyeleri için, “Bunlar müfrit 
komünist mefkûreli kimselerdir” diyerek partileri kapatıyor, 
sonra da bu kararı mahkemelerde onaylattırarak yüce adaletin 
yerine getirilmesini sağlıyordu. 

Hamdi Sevinç’ten 1960 mahkemelerinin nasıl kurulduğunu 
dinleyelim; 

“Bu biraz da devlet başkanı Gürsel’in ağırlığını koyması ile 
oldu. Çünkü Gürsel ‘Parmak kesilecekse bunu şeriat kessin, 
ancak şeriatın kestiği parmak acımaz’ görüşündeydi.”  

       Sevinç, Türkeş ve bir kısım subayın hemen asmaktan 
yana olduklarını, ancak devlet başkanının ağırlığı ile bunun 
ertelendiğini de aktarmaktadır. Aynı dönemin Yassıada duruş-
malarındaki mahkeme başkanı Salim Başol’un atanmasıyla 
ilgili de Başol şunları söylemektedir; “Abdullah Pulat Gözübü-
yük MBK’de, ‘Eğer ilerde bir mahkeme kurulacaksa, bu görev 
için Salim Başol’dan layığı yoktur’ demiş. Başlangıçta kabul 
etmedim. Mesela Türkeş çok üzülmüş ben başkan olmayaca-
ğım diye…  

   …Bir an önce davanın bitirilmesi için Gürsel’den mektup 
aldım. Bir senede biteceği biliniyordu. Bir buluşmamızda 
Gürsel sırtımı sıvazlayarak, ‘Sayın Başol bildiğin gibi yap, ben 
sana istediğin süreyi veriyorum demişti.” (Salim Başol) 
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Özel mahkemenin başkanının tüm çabası, mahkeme üze-
rinde herhangi bir etkinin olmadığını ispata çalışmaktan ibaret-
tir. Ama söyledikleri kendisini ve dönemin egemenlerini de ele 
vermektedir. Ne demek davanın bir yılda biteceğinin bilinmesi 
veya devlet başkanının “bağımsız” mahkemeye zaman verme-
si? Bunlardan dersler çıkaran 12 Eylül’cüler, yazılı belge 
bulunmasın düşüncesiyle mektuplar yazmamışlardır ama 
direktifleri bilinmektedir. Menderes’in hemen idam edilmesini 
isteyen Türkeş’in, Başol görevi ilkin kabul etmeyince üzülmesi 
de ilginçtir. Devlet başkanının sırtını sıvazlamasından pek 
hoşlanmışa benzeyen Başol’un, mahkeme savcısı ile ilişkileri-
ne de dikkat çekmek gerekir: “Egesel’le aramızda bir tartışma 
olmamıştır. Bana daima hürmette bulundu. Son iddiayı yaptık-
tan sonra ‘Bir başkatip gibi emrindeyim’ dedi.”  

Egesel, Y.A,D. adıyla kurulan mahkemede darbeciler adına 
iddiacıdır, bu konumu ile “tarafsızlığına” çok inandığı yargıca, 
“Katip gibi emrinizdeyim” demektedir. Askeri yargıçlıktan 
emekli olan H. Sevinç hukukçu olarak mahkemenin nasıl 
kurulduğunu anlatmaya şöyle devam etmektedir: “Yassıada adı 
verilen mahkeme, YAD adlı özel mahkeme... Bu mahkeme 
özel bir yasa ile kurulmuş ve o mahkemede görev alacak savcı 
ve yargıçları MBK’si seçip onaylamıştı. Bir hukukçu olarak bu 
arada belirtmem gerekir ki, YAD denilen mahkeme hukukun 
temel ilkeleri çiğnenerek kurulmuştur. Geçmiş iktidar mensup-
ları tabi yargısına, yani işlendiği tarihte mevcut olmayan YAD 
gibi özel mahkemeye verilmişti. Şimdi hemen şu sav geliyor 
insanın aklına ‘MBK geçmiş iktidar mensuplarını yargılamak 
için neden böylesine özel bir mahkemenin kurulmasına gerek 
duymuşlardı? ‘ 

Bunun tek nedeni şuydu; Çünkü MBK’ya, geçmiş iktidar 
mensuplarını nasıl cezalandıracakları hakkında, daha ihtilalin 
ilk gününde verdikleri bu kararı olduğu gibi onaylatacak bir 
mahkeme gerekliydi” (H. Sevinç) 

Anlatılanlar 12 Mart, 12 Eylül dönemi yargılamalarına ne de 
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çok benzemektedir. Yargılandığım davada olduğu gibi. İstan-
bul’da hakkımda açılan ve iddianamesi olan dava bir yana, 3. 
Ordu Komutanlığı Savcılığı’nın hakkımdaki iddiaları ve aynı 
savcılığın verdiği “görevsizlik” kararı ve nihayet Samsun 
Cumhuriyet Savcılığı’nın hakkımdaki iddiaları ve dosyanın 
tekrar sanırım komutanın emiriyle Sıkıyönetim askeri mahke-
mesine alınması sıkıyönetimin kalkmış olmasına rağmen 
olabiliyorsa bunun anayasaya da aykırı olduğunu belirtmem 
gerekiyor. Öte yandan suç tarihinin 21.2.980 olması ve bu 
dönemde bulunduğum Karadeniz Bölgesi’nde sıkıyönetimin de 
olmaması hakkımda verilecek kararın mantığını şimdiden 
sergilemektedir. Binlerce insan için olduğu gibi, 12 Eylül sabahı 
generallerin verdiği hükmün mahkemece gerekçelendirilmesi 
yapılacaktır. 

Üstüne üstlük normal dönemin yargısında tüm bu iddia edi-
lenlerden yargılanmış olmam göz önüne alındığında bu dava-
nın görülüyor olması hukuk açısından hem düşündürücüdür 
hem de bir süre sonra tartışılmaması veya geçersiz sayılma-
ması düşünülemez. Ama bugün zindanda tutuluyor olmam da 
birileri için kazanç sayılabilir. 

Devam edersek, Hamdi Sevinç’le röportaj yapan Lütfı Of-
laz’ın “Bu mahkemelerde görev alan savcı ve yargıçlar ceza 
vereceklerini daha önceden biliyorlar mıydı” sorusuna, devrin 
İstanbul Adli Müşaviri olarak gelişmelerin tam ortasında bulu-
nan Hamdi Sevinç, “Bilmemeleri mümkün mü? Bir kere özel 
mahkemenin tabii yargıç ilkesi çiğnenerek kurulduğunu biliyor-
lardı. Bu mahkeme MBK’si tarafından seçilip atanmıştır.  

Böylesine bir mahkemede görev almakla hukuksal açıdan 
bir sakınca görmemişlerdir. Nitekim bu sakıncayı gören hukuk-
çular görev almadılar. Örneğin; S. Başol’un YAD’na atanma-
sından önce birçok yargıca önerilmiş, onlar bu görevi kabul 
etmemişlerdir. Ben buna tanığım. Bu söylediklerim sivil yargıç-
lar için geçerli tabi ki, askeri yargıçlar için bu mümkün değildir.  
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Görev almak istememesi söz konusu olamayacağı gibi, 
emeklilik vb. düşünülse bile ‘ihtiyaç var’ gerekçesiyle emeklilik 
hakları bile ellerinden alındı.” (H. Sevinç) 

Bağımsız mahkeme ve bağımsız yargı propagandası ne 
kadar yapılırsa yapılsın gelişmeler bir gün su yüzüne çıkıyor. 
Askeri savcı ve yargıçlar ne yaparlarsa yapsınlar, verilen 
görevi yapmak zorundadırlar. Ne istediklerinde emekli olabilir-
ler ne de emeklilik adı altında görevlerinden atılmaktan kurtu-
labilirler. Yani, askeri savcı ve yargıçlar için tek yapılacak, 
komutanlarının emrini yerine getirmektir.  

Askeri mahkemeler ve yargıçların bağımsızlığı kesinlikle 
mümkün değildir. Sivil mahkemelerin de, olağanüstü denilen 
dönemlerde, dönemin egemenlerinden etkilenerek kararlar 
verdikleri açıktır. İşte dönemin egemenlerinden ve bu dönemin 
hukuksal işlerine bakan H. Sevinç’in tespiti; “Bunlardan ayrı, 
MBK’nin sürekli demeçleri ile etkilemeye çalışmaları bir yana 
MBK’si üyeleri YAD üyeleriyle hep sıcak ilişkilere girmişlerdir. “ 
(Ve bunu daha açık ve öz olarak mahkeme tutanaklarına da 
geçiren, Mahkeme Başkanı Başol’un sözleri, 1 Haziran 1986 
tarihli Milliyet Gazetesi’nden alınmıştır.) 

12 Eylül’de oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lu’nun oluşumu, Devlet Başkanı ve Adalet Bakanlığı’nın kurul 
üyelerinin çoğunluğunun atamaları, her gün mahkemeleri 
etkilemeye yönelik basın açıklamaları ve konuşmaları, hakim 
ve savcılarla, devlet başkanları, başkanla yemekler!... Tüm 
bunlar, yukarıda anlatılanların sadece eskiye yönelik olmadığı-
nı göstermiyor mu?  

Yine 12 Eylül’de MGK’nin kimi cezaları artırmasına ses çı-
karmadan aynen uygulayan mekanizmasının bağımsızlığından 
söz edilebilir mi? 1986-1987 Adli Yılı açılışında ve öncesinde, 
en yüksek yargı organlarından olan Yargıtay’ın Başkanı Nihat 
Rende basına: “Hukuk devletinden kuşku” ve “Yargı bağımsız-
lığı” soruları olduğunu açıklarken,  
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“1- Hukuk devletinden kuşku, yargıçlar Türkiye hukuk devle-
ti mi, kanun devleti mi olduğu konusunda tartışıyor. Anayasa-
nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti kavramının sözde 
kaldığı, bu kavramı kanıtlayacak koşulların bulunmadığı... 2- 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başında Adalet 
Bakanı’nın bulunması, yargının bağımlı olmasına örnek...” 
(Nihat Rende 7 Eylül 1986 Hürriyet)  

Anlattıklarımın gerçeklerden uzak birer iddia olmadığı açık-
tır. Yaklaşımım, gerçeklerin dile getirilişidir. Yargıtay Başkanı; 
“Şu an son dileğim ve özlemim, bütün sorunlardan arın-
mış, yeterli bağımsızlığa ve güvenceye kavuşmuş bir yargı 
teşkilatının yurdumuzda bayraklaşmasıdır.” (9 Eylül Adli Yıl 
konuşması) Yargının bağımsız olmadığını, en büyük ve en son 
dileğinin bağımsız yargı özlemi olduğunu söyleyerek dile 
getirmesi benim iddialarım değildir. Tüm bunlar olurken, 
egemenlerin “Yargımız bağımsızdır. Kökü dışarıda bazı 
çevreler her şeyde olduğu gibi yargının da prestijini zedelemek 
için mesnetsiz iddialarda bulunuyorlar” türünden propagandala-
rının asıl gerçekleri gizlemek olduğu açık değil midir? Kuşku-
suz egemenlere göre, bu yetkililer de “Kökü dışarda şer 
ocaklarının” sözcüleri olmaktadır. Ne söylenirse söylensin, 
yaşanan bunca süreç olanları gizlemenin önüne geçemiyor. 

Kuşkusuz her dava için yukarıdan emirler gelmiyor-
du/gelemez de. Fakat mahkemelerden önce delil toplama, 
değerlendirme ile işkencenin günlük politika olması ve tüm 
bunların işkence üzerine kurulu olası, her dava için günlük 
emirler vermeden de istenilen sonucu verdirtmektedir. 

“Geçmiş iktidar mensuplarını yargılayan YAD’da onları devi-
ren MBK üyeleri tanık olarak dinlenmişlerdi. Bu da hukuk dışı 
uygulama idi. Sonuç olarak 27 Mayıs ihtilalini yapan MBK’si, 
hem savcı, hem yargıç, hem de tanık olmuştu. Öte yandan 
Menderes’in İstanbul’da kaldığı Park Otel’in odasında yapılan 
aramada; ‘Kadın iç çamaşırları bulunduğu ve Kuran’ın yeri 
değiştirilerek ayakkabıların altında bulunduğu’ tutanakları 
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tutuldu. Bunun olumsuz propagandası ile mahkeme ve kamuo-
yu etkilenirken, gerçek olmayan belgeler mahkemeye sunuldu.” 
(H. Sevinç)  

Hamdi Sevinç’in Güneş Gazetesi’nde 1986 Haziran ayında 
çıkan röportajı şöyle bitiyor. “Yassıada’da bazı subayların 
kararın bir an önce verilmesi tehditleri üzerine Egesel’e durumu 
sorduğumda “Subayların eylemlerine gerek yok. İdam cezası 
YAD’dan çıkacak” dedi.” (H. Sevinç)  27 Mayıs dönemi İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu görevlisi ve Menderes’in 
idamında hazır bulunan emekli yargıç Hüseyin Yücel: “Karar-
dan önce mezarları temin edilmişti” derken soru üzerine 
“Mezarlar kazılmasaydı, infaz yapıldıktan sonra, mezar kazıl-
masının beklenmesi gerekiyordu. Onu beklerken cesetleri 
nerede saklayacaksınız?”  (15 Haziran 1986 Hürriyet-H. Yücel)   

Uzatmanın gereği yok. 12 Mart’ın ünlü mahkemelerinin hu-
kuk adına karar vermesi, o kararların tartışılırlığını ortadan 
kaldırabilir mi? 

Görülen dava da bu anlattıklarımdan ayrı değildir. En önem-
lisi, siyasal düşüncelerimizden ötürü yargılanmamız ve yasal 
olan her şeyin yasa dışı ilan edilmesi ve bunun üzerine yargı-
nın oturtulmasıdır. 12 Eylül sabahı yasal olan örgütlerimiz 
kapatılmakla kalmayıp, yasadışı ilan edildi. Mallarına el konul-
duğu gibi üyelerimiz de işkence tezgâhlarına alındı. Sahte 
belgelerin düzenlenmesi yargının da işini kolaylaştırdı ve 
başlangıçta ilan edilen suçluluk kesinleşen kararlarla oldu. 

Tüm bu olanlara karşın, bu toplumun insanları er ya da geç 
ama mutlaka, bir doktor veya mühendisten devlet memuru 
olmaları konumuyla hiç bir farkları ve ayrıcalıkları olmayan 
cuntacı generallerin faaliyetlerine izin vermeyecekler, yapılan-
lara tepkilerini göstereceklerdir. 

Demokrasi deniliyorsa; oyun kurallara göre oynanacak ve 
gerçek demokrasinin filizleri yok edilmedikçe eşitlik, özgürlük 
tüm insanlığın olacaktır. Bizim yargılanıp cezalandırılmamızın 
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esas yargısını da tarih verecektir. Örgütlerimiz hiç bir zaman 
kendilerini “M-L” düzen kurmakla yükümlü kılmamışlardır. 
Aslında bunun olanaksızlığını da bilmekteyiz. 

NASIL BİR DÜNYA, NASIL BÎR TÜRKİYE? 

Kapitalizmin en son aşaması olarak sözünü ettiğimiz em-
peryalist sistem ile dünyanın üçte birini oluşturan, bu sistemle 
bağlarını koparmış, Marksizm’in revize edilerek sekterizm, 
pragmatizm ve ekonomizmin etkileriyle iç içe, Marksizm’in 
ikameci bir yorumu ile şekillenen “Sosyalist” denilen ülkeler 
karşılıklı iki ayrı kamp durumundadır. 

1917 Ekim devriminden itibaren yeni bir biçim olan sosyal 
devrimlerin ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin bundan şu veya 
bu düzeyde etkilenerek yürüdüğü açıktır. Kapitalizmin serbest 
rekabetçi döneminden ekonomik politik arenada bir hayli 
farklılığa uğradığı bir gerçek. Rekabet sonucu oluşan dev 
tekellerin, burjuva demokrasisinin sınırlarının daha da daral-
ması sebebiyle etkinliğinin azalması sonucu, devletin eskiye 
oranla daha da yetkinleşmesi meydana gelmiştir. 

Devlet biçimi olarak var olan burjuva demokrasisi, sadece 
tekellerin egemenliğindeki azınlık diktatörlüklerine yerini 
bırakmaktadır.  

Kapitalist devlet tipinin bu yeni biçimde her türlü baskı ve 
zulmüne karşın proletaryanın mücadelesi yok edilememiştir. O, 
1871 Paris Komünü deneyimi ile ve ardından 1917’de burjuva 
dünyasında bir gedik açmıştır. Burjuvazinin tüm avuç ovuştur-
masına rağmen, her türlü entrika ve saldırı karşısında iktidarı 
elinden bırakmamıştır. Proletaryanın bu tek ülkedeki devriminin 
getirdiği sorunlar yok değildir ve bunun süreç içinde daha 
olumsuz gelişmelerin başlangıcı olduğu da belirtilmelidir. 
Ancak proletaryanın iktidarı alışı ve sonraki gelişmeler çerçe-
vesinde de burjuva kamptan tüm bağlarını koparmışlığı, 
burjuvazinin yeni saldırılarının başlangıcı olarak, insanlık 
tarihine Faşizm denilen belanın yaratılmasını da gündeme 
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getirmiştir. 

1. Paylaşım Savaşı’nda yenik düşmüş Alman burjuvazisi, 
milyonlarca dolarlık savaş tazminatı ödemeyi taahhüt ederken, 
gerek tazminatı ödeyebilmek, gerekse kendi proletaryasını akıl 
almaz ölçüde sömürmek durumu da olması ve proletaryanın 
yenilgiye uğramış olsa da birkaç devrim atılımının deneyleri 
donanımı ile mücadeleleri vb. toplumu yeni baştan örgütlemek, 
sindirmek ve sistemi devam ettirebilmek için yeni yöntemleri 
zorunlu kılmıştır. Bu ve buna benzer nedenler, İtalyan faşizmi-
nin de işbaşına gelmesinden kısa bir süre sonra Almanya’da 
Hitler’i iktidar yaptı. 

Alman tekellerinin bu yeni tip devleti ile başta proletarya 
olmak üzere süreç içinde kendinden olmayan tüm insanların 
saldırıya uğraması ve imha edilmeleri, ırkçı faşist diktatörlüğün 
oturmasıyla at başı gitmektedir. “Üstün ırk” ve savaş kışkırtıcı-
lığı propagandası ile savaş ekonomisi sonucu, dünya pazarları 
ve topraklarının yeniden paylaşma, kendine yeni paylar alma 
amacıyla savaş başlatılmış oldu. Alman ve İtalyan proletarya-
sının mücadelelerinin kırılmasının yanı sıra, var olduğu kada-
rıyla proletaryanın kapitalist sistemle bağlarının olmadığı 
düşünülen Sovyetler Birliği’nin yıkılması da başka bir amaçtı.  

Sovyet yöneticilerinin uzak görüşten yoksunluklarının bunda 
katkılarının olmadığı söylenilmez. Savaş daha sonraları akıl 
almaz bir seyir izleyerek, kimin elinin kimin cebinde olduğu da 
karışık bir durum alarak tüm insanlığın mahvolmasına yöneldi. 
Emperyalistler arası çelişkilerle, Sovyet proletaryasının kahra-
manca anti-faşist mücadelesi, “Tek ülkede sosyalizm veya 
sosyalizmin ana yurdunun savunulması” teorileriyle de olsa 
Alman faşizmine gerekli şamarı vurdu. Bu aynı zamanda 
sosyalizmin söylemiyle milliyetçiliğin başka bir biçiminin verdiği 
anlamını taşır. Tüm bu olanlarla doğan boşluktan Doğu Avru-
pa’da kimi ülkelerin de kapitalist sistemden ayrılmış olmaları 
birer gerçektir. 
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Silah sanayii üzerine kurulan Amerika ekonomisinin, em-
peryalist blokta ön sıraya geçmesinde hazırlayıcı II. Paylaşım 
Savaşı oldu. “939’da ABD’de silah harcamaları ulusal gelire 
eşit düzeyde seyretmektedir. Bu da 90 milyar dolar civarında-
dır. ABD’de tekeller üretimin % 70’ini ellerinde tutuyor, tekelle-
rin faaliyet sürdürdüğü bu alanda karlık oranı diğerlerine göre 
iki katıdır.” (J.Bain-Aktaran A. Başer Kafaoğlu) Milyonlarca 
Avrupa ve Sovyet emekçi insanının canı pahasına mal olan 
faşizm ve yenilgisi, Amerika’nın aşırı silah üretimi ve satışı ile 
sivrilmesine yaramış veya bir başka deyişle ABD savaştan 
yararlanmasını bilmiştir. Faşizmle işbirliği yapan burjuva 
devletlerinin yerine, bir anlamda iç dinamikten yoksun ve 
koşullar olgunlaşmadan Doğu Avrupa ülkelerinin de emperya-
list sistemden kopmaları, savaşın ayrı bir gelişmesidir. Kuşku-
suz savaş ABD’yi emperyalist sistemin patronu da yapmıştır. 
948 yıllarında başlayan Marshall yardımları başta Almanya 
olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri üzerindeki ABD etkisinin 
önemli fonksiyonudur da. 

Liderliği ve silah sanayiini ayakta tutabilmek için dünyanın 
her bölgesinde savaş kışkırtıcılığı yapan ABD, NATO’nun 
kurulmasıyla 950’li yıllarda silahlanma harcamalarını alabildiği-
ne artırarak, işsizlik oranını düşürebilmişken, şimdi işsizlikten 
öte, milyonlarca aç insanla, diğer yanda lüks içinde parayı nasıl 
harcayacağını bilemez azınlığın yan yana gelmesi aynı anda 
yaşanmaktadır. 

NATO’nun bir savunma örgütü olmayıp, daha fazla silah 
satabilmenin ve saldırmanın/saldırı hazırlıkları yapmanın 
işlevlerini gören bir örgüt olduğunu belirtmek zorunluluktur. 
Metropoller, lider sömürge ve yarı sömürgelerden aldıkları 
karların bir kısmını kendi ülkelerinin emekçilerine dağıtsa da, 
gelir dağılımındaki eşitsizliğin had safhaya varmasından dolayı, 
üretici güçlerin gelişimi önüne barikatlar kurabilmenin taktikleri 
izlenmektedir.  

Yeni teknik buluşların kimi zaman tekelcilerin kasalarında 
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kitli kaldığını bilmekteyiz. Militarizm ve ekonominin askerileşti-
rilmesi ve savaş kışkırtıcılığı revaçta politika olurken, silah 
tekellerinin devlette de etkinliğinin artması kör gözlerin dahi 
gördüğü gelişmelerdir.  

Eldeki silahlarla donanmış pazarlarına yeni silahlar satabil-
mek için, silahın kullanılacağı koşulları da yaratmada geri 
durulmaz. Sözde düşmana karşı silahlandığı söylense de, 
düşman olarak nitelenen aynı blok içindeki ülkelerin savaşlarla 
birbirlerini kırmaya çalışmaları bunun sadece bir görüntüsüdür. 

Demokrasi ve insan hakları havariliği yaparlarken, daha dün 
Hiroşima’da, Vietnam’da, Cezayir’de vb. açık yüzlerini gösterdi-
ler. Nikaragua, Güney Afrika, Orta Doğu’da da tüm gaddarlıkla-
rını sergilemeye devam etmektedirler. Kendileri için modası 
geçmiş teknolojilerini bağımlı ülkelere aktarırken, aşırı üretim 
sonucu oluşan stoklarını eritebilmek için tüketici toplumlarını, 
milyarlık harcamalarıyla, reklamlar vb. ile kurup yaratırlar. 
Daha da olmadı, açlıktan kendi ülkeleri veya başka ülkelerde 
insanlar ölürken, satılamayan malların denizlere dökülmesini 
gerçekleştirirler.  

Gelir eşitsizliği yansıra, pazar için yapılan metaların tüketti-
rilmesi uğruna yapılan reklam giderleri, insanlık için hiçbir 
yararı olmayan stok üretiminin faturası da, tüketicilerin sırtları-
na yıkılmaya çalışılması sonucu pahalılaşan zorunlu tüketim 
malları ve ücretlerin düşük tutulması, toplumdaki ve toplumlar 
arasındaki dengesizliği alabildiğine artırmaktadır. Bu dengesiz-
liğin büyümesiyle, yıkılacağını bildikleri saltanatlarının ömrünü 
uzatabilmek için militarist yanı ön plana çıkan devletler yaratılır. 
Bağımlı ülkelerde böylesine yapıları oluşturarak, buralardaki 
toplumsal muhalefetleri azgınca ezdirdiler/eziyorlar. 

Her şey daha fazla kar olunca, insani ne varsa yok edilmiş 
olur. Parası olmayan ölüme, eğitimsizliğe vb. mahkum edilir-
ken, dünya diğerleri için yaşanır hale sokulur. Ekonomik 
eşitsizliğin olduğu yerde, siyasal eşitlikten söz edilebilir mi? 
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Elbette hayır. Burjuva demokratik devrimlerini yapmış, metro-
pollerin sömürgesi-yarı sömürgesi durumundaki çevre ülkeler-
de durum daha da vahimdir. En azından dev tekellerin pazarı 
olma konumuyla, kendi iç dinamikleriyle kapitalizmi oturtama-
dıklarından, metropollerin güdümündeki ve onların öngördüğü 
biçim ağırlıklı olarak kendini hissettirmekte, gelişmeleri, görece 
özerkliğiyle de bir anlamıyla çarpık bir gelişme olmaktadır. 
Metropol ülkelerin emekçilerinin yaşam düzeylerinin biraz daha 
yukarıda tutunabilmesi ve tekellerin daha fazla karı için, 
bağımlı ülke halklarından daha fazla pay almalarını beraberin-
de getirmektedir. 

Bağımlı ülkelerin emekçileriyle egemenleri arasındaki eşit-
sizliğin daha da fazlalaşmasının bir nedeni de bu olgu olmak-
tadır. Ekonomik bağımlılığın siyasal bağımlılığı beraberinde 
getirmesi, buralardaki demokrasinin klasik burjuva demokrasi-
sinden ayrı bir biçimde olması anlamına gelmekte, tekelcilik 
aşamasındaki devlet biçimi olarak var olmayan burjuva demok-
rasisinin, hak ve özgürlükler bağlamında ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır.  

Geri ülkelerdeki hak ve özgürlüklerin de böylesine bir gü-
düklüğü barındırması kaçınılmazdır. Metropollerdeki ekonomik 
krizlerin misli misli buralara yansır. Hem metropollerin kendi 
bunalımlarının aşılmasının hem de geri ülkelerin kendi buna-
lımlarının yükünü proletarya başta emekçilere yıkmaktadırlar. 
Başka etkenlerin yanı sıra bu bile buralardaki dengesizliğin 
büyüklüğünü göstermektedir. Tüm bunlar aynı zamanda 
sömürüye karşı proletaryanın mücadelesinin yükselmesi 
nedeniyle olurken, buna karşın ezenlerin de baskıcı yöntemle-
riyle sistemlerini devam ettirmeye çalışmaları gerek faşist 
devlet gerekse de askeri diktatörlüklerin sıkça yaşanmasını 
gündemde tutmaktadır. Genel olarak kabaca belirtmeye 
çalıştığım dünyanın bu durumunun yanı sıra, Osmanlı’dan 
başlamak üzere kısaca TC sınırlarına şöyle bakılabilir. Osmanlı 
sistemi, toprak işgalleri, toprağın saray mülkiyetinde toplanma-
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sı, vergilendirmenin nakit para ile değil de ürün ile yapılması 
belirleyiciliğinde uzun yıllar merkezi yapısını korudu. Osmanlı 
merkezi yapısı (buna feodalizm tanımını kullanacağım) son 
yılları da bir taraftan ulusal kurtuluş mücadeleleriyle işgal 
ettikleri toprakların tekrar eski ve asıl sahiplerine geçmesiyle, 
kaybedilen topraklar ile aynı döneme denk gelen toprak 
sisteminin içte de eski özgünlüğünü yitirmeye başlaması, bir 
anlamıyla sarayın dışında yeni tip toprak sahiplerinin ortaya 
çıkması anlamına gelmektedir. Daha doğrusu, Tımar, Zeamet 
gibi memurların serbestisinin artması ve bunların gerek topra-
ğın sahibi olması, gerekse toprak şahini gibi davranmalarının 
yaşanması, ayni verginin yerini nakti verginin almaya başlama-
sı ve ticaretin gelişmeye başlaması sistemin çöküşünün 
başlangıcını oluşturmaktadır. Bunlar kadar etkili olan, kapitalist 
sistemin egemenliği ve Osmanlı topraklarının kendilerine bir 
hammadde deposu ve ürünlerine geniş bir pazar olarak kul-
lanmaya başlamalarıdır.  

Kapitalizmin rekabetçi dönemini geride bıraktığı 1900’lü 
yıllarda, sözünü ettiğim nedenlerden dolayı çözülüp yıkılmaya 
başlayan imparatorlukta, daha sonra da Almanya ile ilişkiler 
sıkılaştırılmaya başlandı. Nihayet Birinci Paylaşım Savaşı’nda 
Almanya’nın yanında savaşa girmesi ve Almanya’nın diğer 
devletlere karşı yenik duruma gelmesi, Osmanlı topraklarının 
da işgal edilmesini beraberinde getirmiştir. 

1838 İngiliz ticaret anlaşması, Duyunu Umumiye, Tütün 
Rejisi ve yüzyıllardır süren yapısı sonucu kendi iç dinamiğiyle 
sağlıklı kapitalist gelişim gösterememesi, yeraltı, yerüstü tüm 
zenginliklerinin paylaşılmasını beraberinde getirdi. Bunların bir 
devamı ile sermaye birikimini oluşturamayan ticaret burjuvazisi, 
gelişmelere yeterli etkinliği koymaktan uzaktı. Merkezi toprak 
sisteminin bunlara bağlı olarak da çözülmeye başlamasının, 
aynı zamanda batıdaki feodal beyler benzeri, ama henüz 
memurluktan tam olarak kurtulamayan yeni toprak sahiplerini 
gündeme getirdiğini belirtmiştim.  
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Ağırlıklı küçük burjuva aydın yönlendiriciliğindeki, (ki bunlara 
yer yer saray çevresinin katılımı da söz konusudur) 1876 ve 
1908 hareketleri, burjuvazinin yetersizliğinden ve önderliğin 
yoksunluğundan dolayı gereken yankıyı bulamamıştır. 

Açık işgale karşı olmanın egemenliği ve yönlendiriciliğinde 
nitelenebilecek “Ulusal kurtuluş hareketi”, ülkedeki alt yapı 
tesislerinin yok denecek düzeyi, sermaye birikimi ve sanayinin 
yetersizliğine rağmen, işgalci güçleri dışlayabilmiştir. Bu da, 
açık işgal olgusunun yanı sıra başta Sovyet halklarının etkin 
desteğiyle anlamlılaşmaktadır. 

İddianamede “Toplum yaşantısını bozmak”la suçlanıyorum. 
Ekonomik ve siyasal bozukluğun, sistemin kendisinde olduğu-
nu, gün geçtikçe de ekonomik ve siyasal bozukluğun arttığını 
anlatabilmek için, ülkenin emperyalizmle ilişkilerinin ne düzey-
de olduğuna kabaca da olsa 1920’lerden günümüze kadar 
aktarmakta bir zorunluluk var. 

Daha önce ekonomik yapının, üst yapıyı yani siyasal yaşan-
tıyı son kertede belirlediği, ekonominin bire bir yansıması 
olmadığı ve üst yapının da özerk bir yapısının olduğunu 
açıklamıştım. Emperyalizmin açık işgalinin sona erdirilmesinin 
hemen ardından 924’te Milli İthalat ve İhracat A.Ş. paşalar ve 
mebusların ortaklığı ile kuruluyor. Böylece gümrük engelleriyle 
de desteklenerek, sermaye birikimi yaratılmasının ve burjuvazi 
yetiştirilmesinin ilk adımı atılmış oldu. İlk senelik faaliyetinde 
şirket ağırlıklı olarak, kamu işlerini yaparak daha çok altyapı 
tesisleri alanında bizzat devlet desteği ile bu amaca hizmet 
ediyor. Emekli Sandığı ve Osmanlı Bankası’nın yansıra, 
920’lerden başlayarak banka sayısında da sermaye birikimin-
deki artışla bir yakınlık doğuyordu. Kırk altı bankada 20 milyon-
luk sermaye 60 milyon liraya yükselmiştir. 

Aynı politikanın bir devamı olarak, ulusal kurtuluş mücade-
lesine yapılan dış yardımların büyük bir kısmıyla kurulan İş 
Bankası 1930’lerde birçok şirketin de sahibi oluyordu.  
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1924 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi de, egemenlerin 
politikalarının, çiftçi ve işçilere onaylatılması anlamına geliyor-
du. Yerli mallarının kullanılmasının teşvik edilmesi, devletin 
oluşturduğu şeker fabrikaları uygulaması gibi girişimlerle 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanan işletmeler yaygınlaştı-
rılmaya çalışıldı. “923'de 342, 1927 de 470 ve 1932 yılında 
1473 işletme Teşvik-i Sanayi kanunundan istifade etti” (Başba-
kanlık İstatistik Müdürlüğü) 

Toprak reformu girişimleri yer yer gündeme gelse de, daha 
çok sermaye birikimi ve burjuvazi yaratma hedeflerince, tarımın 
modernizasyonu ve tarım gelirlerinin artırılması uygulanan 
politika oluyor. 1926 yılında 18 milyon TL kredi veren Ziraat 
Bankası, 1930 yılında 27 milyon lira krediyi tarıma vermektey-
di. Tarımda kapitalistleşme adına, suni gübre ve traktör kulla-
nımının artırılması için traktör yakıtı dahi vergiden düşürülüyor, 
hatta 1924 yılında Meclis’teki tartışmalar sonunda toprak 
sahiplerinin askere alınmaması bile yasalaştırılmaktaydı.  

İhracat malları oluşturan tarım ürünlerinin iç piyasadaki fi-
yatları daha pahalı tutularak, hem ihracatı teşvik edilmiş 
olunuyor, hem de sermaye birikimi artırılmaya çalışılıyordu. 
Devlet kapitalist çiftlikler kurmaya aynı dönem bu anlayışla 
başladı. Yapılanlar, ticaret burjuvazisinin sermaye artırımı için 
tarımdan yapılan kaynak transferidir. İhracatın bel kemiği, tarım 
ve yeraltı zenginlikleri durumundaki mamul ve hammaddeler-
dir. Lozan Antlaşması’nın bir gereği olarak hükümet, gümrük 
vergilerini de istediği gibi belirleyememekteydi. Osmanlı 
borçlarının ödenmesi koşulunun yansıra, burjuvazinin yaratıl-
ması çabalarına rağmen, daha hala etkin rol oynayan yabancı 
şirketlerin varlığı ve etkinliği inkâr edilemez bir gerçekliktir. 

Teşvik-i Sanayi kanununun işlevi ve görevi de burjuvazinin 
palazlanmasına hizmet etmektir. 1950 yıllarında ülkede yaygın 
olan dokumacılık, kapitalist devletlerin politikalarıyla yerle bir 
edilmiş olmasına rağmen yine de ihraç edilen mallar arasında 
dokuma ürünlerinin varlığı görülmektedir. 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
400 

 

“1924-1929 arası ithalat GSYİH % 14-11, ihracat ise %12-10 
arasında değişmiş ve dış ticaret açık vermiştir." (Başbakanlık 
İstatistik Müd.) 

1929 yılında dünya kapitalist sisteminin içine girdiği bunalı-
mın bir yansısı olarak, hem ihracatın hem de ithalatın önceki 
yıllara göre düşüş göstermesinin yanı sıra, dış ticaret açıkları-
nın o günlerden başlayarak bugünlere kadar geldiğinin de bir 
göstergesidir.  

1926 yılında çıkarılan bir dizi yasa ile (Kabotaj gibi) yabancı 
elektrik, havagazı, tramvay şirketlerinin bedelleri ödenerek 
millileştirilmesi, hem yabancı sermayenin girmesini önledi hem 
de yaratılmaya çalışılan burjuvazinin gelişimine olumsuz etkisi 
oldu. Hem “millileştirme” hem de yabancı sermayenin teşvik 
edilmesi gibi uygulamalarla, ücretler dondurularak, vergiler 
artırılarak ürünleri iç pazarda satarak vb. yaratılmaya çalışılan 
sermaye metropollere transfer edilmekteydi.  

İşte bu şartlarda, planlı ekonomi denilen kalkınma planı ya-
pılıyor, ödünç para verme yasası ile bankaların etkinliği ve 
tefecilik yaygınlaştırılarak yasalaştırılmış olunuyordu. Buğdayı 
koruma yasası ile buğday fiyatları yükseltiliyor, Sanayi Teşvik 
Kanunu 1933’teki değişiklikle her işletmenin yararlandı-
ğı/yararlanacağı bir yasa olmaktan çıkarılarak, bir anlamıyla 
tekelci anlayış palazlandırılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılıp 
her şeyin en büyüklerin lehine işleyeceği bir mekanizma 
kuruluyordu. Çimentonun % 80’ini devlet üretirken, özel çimen-
to fabrikaları teşvik ediliyor, bu uygulamalarla var olduğu 
kadarıyla sanayideki tekelleşme aşırı fiyatlarla 1936 yılındaki 
fiyatların kontrol edilmesiyle ilgili yasayla olanlara bir çekidüzen 
verilmek zorunluluğu duyulmaktadır. Bu yasa tüketicinin ne 
kadar kötü durumda olduğunun da göstergelerinden biridir. 
Aynı dönem buğdayı koruma yasasının geliştirdiği bir yükümlü-
lük, tüketilen buğdayda tüketiciden kesilen verginin ayarlanma-
sını içermektedir.  
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Bu verginin daha çok işletilen değirmenin çarklarına daha 
fazla su akıtılması amaçlanmaktadır. 

Devletçilik yıllarında başarı gösteren sanayi yatırımları, tica-
ret burjuvazisinin dönüşümü ile toprak ağalarının etkinliğinin 
kırılması amaçlanarak yapılsa da (tarımdaki devlet çiftliklerinin 
ve buradan aktarılan kaynaklarla sanayi yatırımlarının artırıl-
ması amaçlanmaktaydı) bu sistem için bir zorunluluktu. Em-
peryalizmin etkilerini hissettirmemesi olanak dışıydı. Güdül bir 
biçimde oluşturulmaya çalışılan kapitalizm, tekelleşme eğilimi-
ne de bu yıllarda girmiştir. O halde devletçiliğin, ticaretten ve 
tarımdan sanayiye kaynak aktarımı anlamına geldiğini söyle-
mek pek yanlış olmasa gerekir. 

Hükümet II. beş yıllık kalkınma planında; uygulamaların 
kitlelerdeki rahatsızlığını engellemek amacıyla, “İşçi kümeleri-
nin cemiyet için muzır kuvvetler haline gelebilmesinin önüne 
geçebilmek için, devlet iş hayatını milli bakımdan tanzim etmek 
mecburiyetinde kalmıştır” diyor. Bunların yazıldığı tarih 1934 
yılıdır.  

Bu tespitin yapılmasından bir yıl sonra 1934 yılında TCK’ya 
141-142 maddeler yerleştiriliyor. 1936 yılında, yapılması bir 
hayli zor olan grev yasaklanıyor. Aynı yıl zorunlu iskan kanu-
nunun çıkarılmasıyla, istenilen göçler gerçekleştirilip, asimilas-
yon amaçlanmaktadır. Bunalımın egemenler kanadından 
atılması için Serbest Fırka denemesi gündeme getiriliyor. 
Günümüzden elli yıl önce olanların, bir başka biçimde ama 
aynı anlayışla yaşanması tesadüf olamaz. Bu ve buna benzer 
uygulamalar II. Paylaşım Savaşı sırasında ve hemen sonra-
sında da devam ediyor. Bu aynı zamanda bir merkezileşmenin 
de günümüze kadar özünden pek bir şey kaybetmediğini 
gösteriyor. Egemenler kanadındaki her “başarı!” kitlelerin daha 
yoksullaşması, baskının içlerinde hissedilmesi vb. ile sürüyor. 

“1930’lu yıllarda kişi başına tüketilen Kalori 2560 gramdan 
1940’lı yıllarda 2100 grama, Protein 79 gramdan 68 grama, 
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yağ tüketimi de 49 gramdan 46 grama düşüyor." Kemalist 
devlet egemenleri uygulamaya koydukları ithal ikameci sanayi-
leşme politikasıyla, işçi ve köylülerin yoksullaşmasını hızlandı-
rarak kapitalizmi oluşturmaya çalışmışlardır. Ancak bu uğraşın 
kör topal yürümesi de, emperyalizm aşamasında bir zorunluluk 
olarak kabul ediliyor. Böylece 10-15 yıllık uygulama ve daha 
önemlisi dünyadaki gelişmelerin etkisiyle 950’li yıllara kadar 
geliniyor. Devletçiliğin elde ettiği başarılar bir anlamıyla II. 
Paylaşım Savaşı ve dünya kapitalist sistemi içindeki yeni iş 
bölümüyle daha da anlamlılaşıyor.  

Kapitalizmin geldiği nokta, zorunlu olarak tekelci anlayışı da 
egemen duruma getirmiştir. Emperyalizmin yeni sömürgecilik 
politikaları, konumunu daha da güçlendirerek sürdürmesinin 
garantisi olmaktaydı. Bu yıllar, emperyalizmin güdümündeki 
uydu bir ekonomiyi ve buna paralel de siyasal durumu doğur-
muştur.  

Dünya Bankası, IMF gibi emperyalist örgütlerin gelişmeler-
de etkinlik sağlamaları da bir tesadüf olamaz.  

Türkiye’nin 1947’de Truman Doktrini çerçevesinde aldığı 
askeri “yardımla” başlayan ABD ile ilişkileri, Kore’ye asker 
yollanmasının hem bir nedeni olmuş hem de bu durumun 
Türkiye’nin NATO’ya girmesine katkısı olmuştur. 1947 yılında 
IMF’ye üye olan ülke bunların ardından NATO’nun da üyesi 
olarak Dünya Bankası’yla da ilişkilerini geliştirmiştir. 

Savaş bahane edilerek, daha önce normal olarak 8-10 saat 
olan işgünü, 1940’larda yasal olarak 14 saate çıkarılmıştır. 
Aynı yıllar köylülere zorunlu çalışma yasalaştırılmıştır. Daha 
önce işletmelerde % 34 olan ortalama kar oranı 1945’deki 
tedbirlerle % 43’e çıkarılmıştır. 

Devletçilik devam ederken 1940’ta Petrol Ofisi, Et Balık Ku-
rumu vb. gibi kurumlarla, dağıtım, sevk, stoklama konularında 
da devlet tekelci bir anlayışla işlerini merkezileştirmekteydi. 
Bunlar da Milli Koruma Kanunu ile yapıldı.  
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Devletin tekelci bir anlayışla işleri yürütmesinin yanı sıra 
özel sektörün gelişimi de devam etmektedir. Hep yanlış olarak 
işlenen bir gerçek de, DP hükümeti döneminde başladığı 
söylenen dış ilişkilerin, aslında bu dönemde oldukça yol almış 
olmasıdır. Dünya Bankası olsun, IMF olsun veya bizzat ABD’li 
uzmanların ülkeye gelip ekonominin düzenlenmesinde prog-
ramlar yapması olsun, bütün bunlar DP iktidarı döneminden 
önce başlamıştır. 

Daha 1930’da İsmet İnönü’nün ABD den uzman istemesi, 
Merkez Bankası’nın yabancı sermaye ile ortaklık kurması, 
1937’de bankalar Kurulu’nun, Türk Parası Kıymetini Koruma 
kanun hükmündeki kararnamesi ve yabancı şirketlerin karlarını 
sermaye olarak değil, tütün, halı vb. gibi meta olarak transfer 
etme yükümlülüğü hem yabancı sermayeyi teşvik, hem de 
ihracat artırma ve içerdeki sermaye birikimini fazlalaştırmayı 
amaçlamaktadır. 1943 yılında çıkarılan Varlık Vergisi gösteri-
den öteye geçemezken, verginin % 55’i üreticiden, ücretliden 
alınır oldu. Burjuvaların harcamalarını vergiden düşürmesine 
de göz yumulmadı ve daha da ötesinde bunun bir politika  
olarak yürütülmesi sağlandı.  

Kazanç Vergisi’nden toplanan 226 milyon lira ve Varlık Ver-
gisi’nden toplanan 221 milyon lira, ağırlıklı olarak ücretliden 
sanayiciye aktarıldı. Varlık Vergisi, daha çok savaş zenginleri-
nin vurgunlarını vergilendirerek, gayri meşru paranın meşru 
yapılmasını amaçlamaktaydı. Bu dönem vergilerin arttırılması-
na rağmen, devlet gelirlerinin düşmesi de yukarıda anlattıkla-
rımın ne denli doğru olduğunun bir göstergesi olsa gerek. 

1946’da yapılan %112 oranındaki devalüasyonla ihracatçı-
ların daha fazla kar edebilmeleri amaçlanmıştır. Devletin 
oluşturduğu tekellerin artık yavaş yavaş burjuvaziye devir 
edilmesi de aynı günlerde gerçekleşiyordu. Örneğin, 1980’li 
yıllarda emperyalist tekellerden MORGON’un planı uyarınca T. 
Özal’ın yasalaştırmaya başladığı özelleştirme benzeri. İşte bu 
durumu 1947’de Başbakan olan Recep Peker’den dinleyelim: 
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“Kahveyi eldeki stoklar bitince ve çayı kafi ithalat mümkün 
olunca tekel mevzuatı arasından çıkararak serbest ticarete terk 
için gerekli kanun tasarısı yüksek meclise sunulacaktır.”  

“Daha sonra oluşturulan koalisyon hükümetinin başbakanı, 
hükümet programından, ‘Hükümet her türlü ekonomik teşeb-
büslerde yerli olduğu kadar, yabancı sermayeye de geniş yer 
ayırmak ve bunları teşvik etme kararındadır.’ Başbakan Haşan 
Saka’nın bu sözlerinin şimdiki Özal'ın sözleriyle karşılaştırılma-
sı, egemenlerin sorunlarının ne denli köklü ve bunca yıla 
rağmen hala çözülemediğini göstermektedir. Aynı yılların 
Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta ise, ‘Bir memleketin 
ihtiyacı bulunan, iktisadi kuruluşları, faaliyeti normal vergi 
kaynaklarıyla yapmak ne adeta uygundur, ne de maddeten 
mümkündür. Memlekette mümkün olan kredilerden, icabında 
memleket dışı kredilerden faydalanmak suretiyle Behemehal 
bu işi tahakkuk edeceğiz.” (Aktaran A.B. Kafaoğlu-Enflasyon) 

1948’de ABD ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalanırken, 
CHP programında devletçilikten taviz verileceği, liberalizmin 
oturtulması gerektiği vurgulanıyordu.  

Bu bağlamda DP’ye topu atarak, gerçek saptırılmak, her 
derde deva Kemalizm’in “anti-emperyalistliği” ispatlamak 
istenmektedir. Piyasadaki para miktarı gün geçtikçe karşılıksız 
para basılarak artırılıyor, ithalat ise görülmedik oranda artar-
ken, ihracat metropollerin ihtiyaç duydukları mallarla azalarak 
devam ediyordu. Tüm bunlarda ithal ikameci ekonomik politi-
kanın etkilerinin yansıra, ABD ile yapılan anlaşmaların hüküm-
lerinin de payı büyüktür.  

Özellikle elektrikli ev aletlerinin ve otomobil vb.’nin 1950 
yıllarında DP’nin iktidar olmasıyla artışı, önceden başlatılan 
ekonomik politikanın devamından başkaca bir şey değildir. 
Devletin, emperyalistlerin ürettikleri malları tükettirecek yatırım-
ları yapmaya ağırlık vermesi ve Marshall yardımı/planı, buğday 
ve krom maddelerinin ihracının artması da bu döneme denk 
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gelmektedir.  

“1950 yılında ithalat 623 milyon dolar, ihracat 286 milyon 
dolar”dı. Yol köprü, baraj vb. yatırımlar yeni yatırım alanlarını 
doğururken, bu gelişmelerin kapitalizmin gelişmesi oranında 
artışı ile devlet bazı sınırlamalar getirmek zorunda kaldı. Ancak 
kapitalizm geliştikçe birçok mal, zorunlu tüketilmesi gerekenler 
kategorisine giriyordu. Bu konumuyla da yasal veya yasadışı 
ithalat gelişmeye bağlı olarak yükselerek, dış ticaret açığının 
büyümesini sağlamaktadır. Tıpkı 24 Ocak kararlarından bir 
süre sonra serbest bırakılan ithalat ve tüm teşviklere rağmen 
ithalata ulaşamayan ihracat arasındaki dengesizlik ve dış 
ticaret açığının gün geçtikçe büyümesi gibi.  

Alınan kredilerin faizleriyle birlikte geri yollanması, ithalatı 
rahatlatmak için verilen yabancı firma kredilerine devletin kefil 
olması, yer yer de ödemesi, döviz girdisinin alabildiğine az 
olması, 1959 devalüasyonu ve bir dolar dokuz Türk lirası oldu 
gibi nedenlerle içerde yaşanan hayat pahalılığı, paranın 
değerinin düşmesi, para basımı vb. enflasyon oranını yüksel-
ten etkenlerdendi. 

Hizmet sektöründe altyapı yatırımlarındaki gelişmeye orantı-
lı artış enflasyonu daha da arttıran etkenler arasındaydı. 
1958’de IMF ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (şimdiki adı 
ile OECD) hazırladıkları ekonomik programı hükümet de aynen 
uygulamaya koydu. Programda: “Bütçe denkleştirilmeli, vergiler 
artırılıp giderler kısılmalıdır. KİT’lerin olağan giderleri, dış 
yatırımlarla da olsa karşılanmalı, faizler yükseltilmeli, Merkez 
Bankası kredileri dondurmalı.” (Aktaran A.B. Kafaoğlu) Bu 
ekonomik politikanın uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler 
yapan ve toplumsal yaşantıda maddi zeminin hazırlanması için 
olağanüstü uğraş veren Menderes Hükümeti, politikanın 
başarıyla sonuçlanamaması ve bunun getirdiği siyasi gelişme-
ler sonucunda Askeri Darbe ile yıkıldı. Menderes ve iki bakanı-
nın idamı da böylece gerçekleştirilmiş oldu. Son uygulanan 
IMF reçeteli 24 Ocak tedbirlerinin ilk önerilmesinde Özal’ın: “Bu 
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adamlar çıldırmış, bunu imzalayanı ipe gönderirler” (Aktaran 
Emin Gölüçan - 24 Ocak Dönemin Perde Arkası) demesi, 
bununla birlikte 12 Eylül cuntasının anlamı; yıllar önceki 
yaşanan gelişmelerden egemenlerin gerekli dersleri çıkardığını 
gösteriyor.  

Özal, “çıldırmış” dediği IMF ve benzerlerinin söylediklerini 
harfiyen yerine getiriyor ve daha sonradan da seçilmiş hükü-
metin başı oluyordu. Bunun böyle olmasındaki en büyük 
nedenlerden biri cuntanın canla başla bu programın uygulana-
cağı maddi zemini hazırlamaya çalışması / hazırlamasıdır. 
1958’de önerilen programın, 24 Ocak’ta olduğu gibi ilk hedefi, 
büyüyen borçları gidermek. Ama bu hem daha fazla borç 
almayı gündeme getiriyor hem de yeni kaynakların metropolle-
re gitmesini getiriyordu. Emperyalist ülkelerdeki ekonomik 
bunalımların rahatlamaları için de, bu tür uygulamaların çevre 
ülkelerde gündemde tutulması bir zorunluluk olarak karşımız-
dadır. En son uygulanan ekonomik tedbirler de bunun bir 
göstergesidir. Daha önce yabancı firmaların kar transferlerine  
getirilen kısıtlama (para değil de mal yollanması) bu programla 
yasal olarak kaldırılıyor ve sermaye dönüşünün (bu tamamen 
işletme karını kapsamaktadır) hızlanması da, dış ticaret 
açığının büyümesini doğuruyordu. 

Yabancı sermayenin, işbirlikçileriyle birlikte petrol ve otomo-
tiv montaj sanayiinde etkin rol oynaması, petrol bayiliği, traktör 
kamyon bayiliği vb.’lerine yaygınlık kazandırmıştır. Aynı dönem 
tek döviz girdisi konumundaki tarıma ilişkin Dünya Bankası 
Raporu’nda; ‘Türkiye’de tarımın makineleşmesinden, doğrudan 
doğruya yirmi beş bin çiftçi yararlanmaktadır. Bu genel tarımla 
uğraşanların %1’i (yüzde 1) civarındadır. Bunlar devletin % 35 
kredilerini kullanıyorlar ve gelirleri on beş bin dolar civarındadır. 
İki buçuk milyonu bulan köylüler yoksulluk denizi, diğerleri 
ayrıcalıklı ada görünümündedirler.” 

Devalüasyon ve tarıma dayalı döviz girdisinin azalması 
1958 yıllarının başlıca özelliğidir. Deniz Yolları ve Hava Yolla-
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rı’nın yabancı ortalığa açılmasının yanı sıra İskenderun’un 
Serbest Bölge ilan edilmesi, daha önceki borçları ödeyebilmek 
için gerek duyulan parayı alabilmede ve IMF’nin 1958’de 
önerdiği programın hayata geçirilmesinde önemli bir etkendir. 
Programdan önce Odalar Birliği’nin 1957 yılındaki bir raporuna 
bakmak gerekir. “Memlekette enflasyon son yıllarda şiddetli 
biçimde artarken, piyasa istikrarını altüst etmiş; darlık, kıtlık 
olurken, devletin gelişigüzel kontrol ve müdahaleleri piyasayı 
kaplamıştır. Fiyat tespitleri iş adamlarını tam bir cendereye 
sokmuştur.” Tekelci aşamada önceden yaşanan biçimiyle 
rekabetin olmayacağı/olmadığı bilinir. Program hem bunu dile 
getirmekte, hem de IMF’nin programına yakılan yeşil ışığın 
göstergesi olmaktadır. Aynı yıllarda yabancı ortaklı AEG-ETİ, 
Sandoz İlaç, TÜRK PRELLİ, TÜRK TRAKTÖR vb. gibi motor 
ve ambalaj bayileri hızla yaygınlaşmaktadır.  

Metropollere göre bir hayli ucuz olan işgücünden böylece 
daha fazla yararlanmaktadırlar.  

Yine Vehbi Koç’un ABD gezisi ve “ABD’ye tüccar olarak 
gittim, sanayici olarak döndüm” sözleri ile gezisini özetlemesi, 
hem kendi konumunun hem de ülkenin içinde bulunduğu 
durumun ifadesi olmaktadır.  

Sonuç olarak 1958 programı, dış borçların ödenmesinde 
geçici bir başarı gösterirken, daha fazla borç alınmasıyla 
yatırımlarda artış sağlanmıştır. 

Bu programın uygulayıcıları cezalandırılırken, 27 Mayıs 
1960 sonrası Toprak reformu girişimleri sonuçlarını tam olarak 
vermekten uzak kalıyordu! Bütçe açıklarının kapatılması ve dış 
borçların ödenmesi için vergilerin artırılması, her zaman olduğu 
gibi bu dönemde de uygulanan politika oluyordu.  

1960 yılındaki ekonomik programın ABD’den ayrı ele alın-
ması söz konusu olmadığı gibi politikaların kısmen ABD 
patentli olduğu da bilinmektedir. Darbenin ilk ayları bir tarafa 
bırakılırsa, sonraki günlerde ABD’nin gelişmelere hâkim olduğu 
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daha açık görülebilmektedir.  

MBK hükümeti maliye bakanının: “Yurda yabancı sermaye 
akımını, ekonomiyi itici en önemli faktör olarak görüyoruz” 
demesi, işbirlikçilikle oluşturulan veya oluşturulmaya çalışılan 
montaj-imalat temelli sanayi, ithal ikameci politikayla bu yıllarda 
en üst düzeye varıyor.  

Daha önce önerdiği politikayı uygulayanları devirip, idam 
ettiren MBK’ne ABD para musluklarını açıyor. İthal ikameci 
politikanın en üst seviyede olmasındandır ki, ithalat iki katına 
çıkıyor. Daha önce 1958’de 315 milyon dolar olan ithalat 
1962’de 622 milyon dolar oluyor.  

İhracat ise 962’de 38 milyon dolarda kalıyor. İç pazara yö-
nelik üretim ve bunun da alınan dış kaynaklarla desteklenmesi 
sonuç olarak ülkeden dışarıya daha fazla kar transferi ve bu 
karın yaratıcısı emekçilerin daha fazla sömürülmesini berabe-
rinde getirmekteydi.  

Sistemin kendi iç dinamikleri değil, emperyalizmin reçeteleri,  
ona bağımlı müzmin hastalık olan enflasyon vb.’ni gündemden 
indirmeyen sorun yapıyor.  

 

 

 

 

 

Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarıyla 970’li yıllara 
gelinirken bu sorunlar katlanarak büyüme göstermektedir. 
İkinci beş yıllık kalkınma planında: “Milli gelirin hızla artması, 
dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması” hedefi gösterilerek bir 
taraftan bağımlılık itiraf edilmiş olunuyor, diğer yandan ithal 
ikameci politikanın yavaş yavaş terk edilmesine yönelik politi-
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kaların düşünülmeye başlanmasına dikkat çekilmiş olunuyor. 
Yine aynı planda: “İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması, 
ithalat imkanları bulunan malların Türkiye’de yapılması, özel ve 
kamu kesiminde yatırımın artırılması öngörülür” denilerek: 
kaynakları dışarıya aktarmaktan, durgunluk geçiren yatırımların 
artırılması hedef gösteriliyor.  

Ama plan sonucu, “İşsizlik dört milyon altı yüz elli binden, 
altı milyon iki yüz kırk bine yükseldi” (2.beş yıllık kalkınma planı 
verileri) tespiti ile resmi açıklamalarda işsizliğin çıbanbaşı dert 
olduğu vurgulanmış oluyor. Almanya başta olmak üzere, 
Avrupa’nın metropol ülkelerinin, bizim gibi ülkelerin ucuz 
işgücünden kendi ülke üretimleri için de yararlanmayı düşün-
meleri ve bunun sonucu yurt dışına yollanan işçiler geleneksel 
döviz girdisinin yanına bir nebze de işçi dövizlerini sokarak, 
açık kapamaya katkılı olsa da bunların açık kapamada tama-
men etkili olduğu söylenemiyor. Bu zaten olanaklı da değildir. 
Yine üçüncü beş yıllık plan verilerinde bu rakamların gerçekleri 
tam olarak yansıtmadığı bir yana, on yıllık uygulamada sözünü 
ettiğim niteliğiyle olumlu gelişme sistem açısından ortadadır. 
Bu olumlu gelişme işbirlikçilik temelinde yürüyen sanayinin 
metropollerce kontrollü geliştirilmesidir. 

Ancak 967’de Dünya kapitalist sisteminin içine girdiği buna-
lım, yukarıdaki rakamlarda da kendini gösterdiği gibi ve bu 
bunalımın bağımlı ülkelere kısa sürede yansıması ve ülkenin 
özgül konumuyla potansiyel olarak bunalım belirtileri içinde 
olması, bu ülkelerin bunalımının daha da yoğunluğunun 
göstergesidir. Yani IMF ve Dünya Bankası gibi emperyalist 
kuruluşlar yeni programlar sunarlar. İşte 10 Ağustos 1970 
kararları, ilk olarak çözülmesi gereken sorun olarak paranın 
değerinin düşmesini gündeme gelmiştir. 9 lira olan 1 dolar ilk 
elde 15 TL oluyorken, “Para fonu bize ilk ağızda dolar için 15 
lira önermeye karar vermişti. Bizim pazarlığa oturup, bunu dü-
şüreceğimizi düşündüğünden bu yolu seçti. Oysa biz devalü-
asyonu biraz avantajlı tutmayı, ihracat ve işçi dövizlerini 
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gelirleri artırma açısından yararlı buluyorduk. Doların gerçek 
değeri 13-14 lira arasındaydı (abç) Biz yüksek tutmayı uygun 
gördük. IMF de şaşırdı, pazarlık etmedik diye” (Müşteşar 
Turgut Özal-Park Oteli basın toplantısı 20 Aralık 970) 

Özal, 24 Ocak kararlarında olduğu gibi şark kurnazlığı yapı-
yor. Ama kendini ele vermekten kurtulamıyor. Ülkenin bağım-
sızlığının işlenebilmesi için “Ekonomik siyasal konularda biz 
karar veririz” gibi bir mantıkla, başkaları şaşırsa da ülkenin 
yararına (!) karar verilmiş gösteriliyor. Halbuki kendileri, uygu-
lanması gereken/istenilen programın uygulayıcılarıdır. Doların 
gerçek değeri her iki tarafça da bilinmektedir. IMF’nin doları 
daha fazla değerli kılmakla metropollerin çıkarına hareket ettiği 
açıktır. Ama Özal, “Türk yetkililer de ülkelerini düşünerek bunu 
kabul etmeyip, bizimle pazarlık ederler” diye kaygılarının 
olduğundan dem vuruyor. Herhalde Türkiye’nin çıkarlarının tam 
da IMF’nin temsil ettiği cephenin çıkarlarıyla çakıştığı, IMF 
tarafından bilinmemektedir. İşin esprisi bir yana, her şey açıkça 
bilinmektedir. İkinci olarak Özal, “Döviz gelirlerimizi artırmak 
için böyle davrandık” diyor. Kim bilir, Özal’ın müsteşar olduğu 
dönem, gelir döviz yeni devalüasyona göre hesaplanıp dışarı 
gelirken, dış borçlar ise alındığı zamanki kura göre ödeniyordu. 
Veya kim bilir, o dönem döviz girdileri, ödenen borçtan veya 
ithalattan daha fazladır. Tabi ki böyle bir durum söz konusu 
değildir. Ne borçlar TL olarak alınıp faizi ile birlikte TL olarak 
ödeniyor ne de ihracat ithalattan daha fazladır. İşte kendi 
rakamları bugün böyle olmadığını gösteriyor. 

“1970 yılında ihracatın 588 milyon dolar, ithalatın 947.6 mil-
yon dolar.” İthalat, ihracatın neredeyse iki katıdır. “Hesap 
adamı” diye lanse edilen Özal, bizim kadar işin gerçeğini de 
bilmektedir kuşkusuz. Ama o gün öyle söylenip, kamuoyu 
oluşturmakta yarar görülmüştür. Burjuva politikacılığı sadece 
meslekten politikacıların değil, aynı zamanda devletin bürokrat-
larının ve teknisyenlerinin de işidir. 

10 Ağustos kararlarının, bunun yanı sıra, tedbirler anlamın-
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da esas olarak vergiler kararı olduğu da bilinmektedir. Bir hayli 
gelişen otomobil satışlarından elde edilmesi düşünülen Taşıt 
Alım Vergisi, daha çok küçük esnafın vergilerle ekonomik 
bunalıma pay vermelerini amaçlayan Gelir ve İşletme Vergileri 
ile şimdilerde uygulamasına başlanılan KDV’nin öncüllerinin o 
zaman ve o kararlarla atıldığı bilinmektedir. Artan açıkları 
kapatmada bu kararların da uzun vadede başarılı olamayacağı 
kesindir. Dövize ödenecek borçların % 55 oranında artması 
karşılıksız para basımı, devalüasyonun maliyetlerdeki artırıcı 
etkisi ile metropollerin bunalımının sonucu ihracat düzeyinden 
yukarı çıkamazken, ithalat teşvik edilmiş olundu. 

1972’de ithalat 1563 dolar (milyon) ihracat 880 milyon do-
lar.” Alınan borçlarla, ancak eski borçların faizleriyle ödenmesi 
sağlanırken, iç pazara yönelik üretimde pahalılığın artması 
normal değil midir? Enflasyonun üç haneli rakamlara tırman-
ması normal değil midir? Artı değer sömürüsü ile sermayenin 
artması sonucunda sistemdeki bunalımın yoğunlaşması ve bu 
bunalımın yaşandığı yıllarda işçi ücretlerinin geri gitmesi 
normal değil midir?  

“1970-72 yılları arasında hayat pahalılığı %37.4 artarken, 
işçi ücretlerinin artışı %24,8’de kalmıştır” (10-10-1983 Basın) 
Metropollerle Kıbrıs sorununda girilen çelişkili durum ve 
ABD’nin silah ambargosunu takiben AET’nin ekonomik ambar-
gosu ve petrol fiyatlarındaki artışının da etkisiyle, yaşanan 
durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır.  

Kapitalizmin bunalımı, az üretimden değil, ürün fazlalığın-
dandır demiştim. Daha fazla üretim, reklam, pazarlama ve 
bunların yine de satılamaması ile girilen bunalımın etkileri, 
özellikle sömürge ve yarı sömürgelerde daha vahim sonuçların 
görünümü olmaktadır. Dünya kapitalist sisteminin birer yansısı 
olan bu bunalımların aşılmasında metropollerin önerilerindeki 
belirleyici etkenin kendi ülkelerine daha fazla kar aktarımını 
içermesinden daha doğal ne olabilir? Bunun geri ülkelerde de 
daha fazla açlık, sömürü ve hayat pahalılığı getirdiğini söyle-
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meye ise gerek yok sanıyorum.  

Enflasyonun, mal arz ve talebi arasındaki dengesizlikten 
olduğu bilinir. Meta üretimi için, metayı tükettirecek ortamın 
yaratılmasını ön gerektirir. Bunu yaratmak üretime bağlı 
olmasına rağmen kısmen de olsa üretimin dışındaki faktörlerin 
de etkisi yok değildir. Arabanın gerçek anlamda bir ürün ve 
bunun üretiminin de gerçek anlamda üretim olabilmesinin bir 
koşulu, onun tüketilmesidir. Yani bunun için de yolların yapımı 
gerekir. Daha fazla araba üretimi veya tüketimi, araba ihtiyacı-
nın varlığı veya artırılmasıyla ve dolayısıyla da en iyi arabanın 
kendi markası olduğunu söyleyen reklamlarıyla da yakından 
ilgilidir.  

Enflasyon bu bağlamda, metaların üretimi dışındaki alanlar-

da da aşırı para harcamasının varsayıldığı yatırımları da 

gerektirir, en azından bu tür yatırımların hızlanmasının da 

varsayımıdır.  

Arz ve talep dengesizliğine bunun etkisi olumsuzdur. Ürü-
nün tükettirilebilmesinde yapılan harcamalar, ürünün pazar 
fiyatına yansıyarak sonuç itibarıyla tüketiciden çıkarılır. Hiçbir 
araba üreticisi şirket arabasının satımı için yollar yapma 
yükümlülüğüne girmez. Bunun yaptırılması genelde devletin 
faaliyeti içinde sayılır. O halde enflasyon, piyasadaki para 
miktarıyla metalar ve satılabilir hizmetlerin toplamı arasındaki 
dengesizliktir. Yani var olan ülke ekonomisinde genel bir fiyat 
artışıdır. Devlet, sistemin bunalımında para işini basım ve 
piyasadan çekme olarak düzenler. Dolayısıyla da kapitalistin 
metalarını satmasının koşullarını sağlamanın da devletin 
görevi arasında görüldüğü bilinir. Toplumun zorunlu yaşamı 
için ve esas olarak da kapitalistin mallarının satılması için yol 
yapımı, elektrik, su tesisleri, vb. hizmetleri devlet yerine getirir. 

Paranın, ödeme ile değişimi sağlayan özel bir araç olması 
bir gerçek. Enflasyon, para miktarı ve fiyatlarla ilgili bir kavram 
olduğuna göre, değer yasası ve metanın pazar değeri anla-
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mındaki hatlarının artması demek, yeterli paranın piyasada 
bulunması da demektir. Piyasadaki para miktarının yetersizliği 
ise kapitalistin mallarını satabilmesinin bir koşuludur. O halde 
“Fiyat genel kavram gereği, her şeyden önce para şeklindeki 
değeridir. Ama bir mal satılıp, bedeli ile bir diğer mal alınınca 
başkalaşma (şekil değiştirme) önümüze gelir. Çünkü fiyatın 
değerinin altında ya da üstünde olması önem taşımaz.” 

“Piyasadan yerine ona eşit sayılan bir para konularak dur-
madan verimli kapital öğeleri çekildiğinden bir mal karşılığı 
sağlanmadan toplam talep artar. Bunun sonucu olarak tüketi-
me yarayan mallarda olsun, üretimle ilgili mallarda olsun fiyat 
yüksekliği meydana gelir” 

“Piyasada uyum sağlayabilmek için malla cari fiyatları değiş-
tirirler. Fiyatlar malların kullanım değeri çok büyük ise düşer. 
Bu değer küçükse artar.” Para, fiyat meta kapitalizmin olmazsa 
olmaz koşulu olagelmiştir. Metanın gerçek değerinin, onda 
şekillenmiş sosyal soyut emek olması bir yana, piyasa değeri 
olan fiyatın değişiminde, metanın kullanım değeri olan fiyatın 
değişiminde; metanın kullanım değeri dolayısıyla ona duyulan 
ihtiyaç (talep) ve onun insanların yaşamındaki zorunluluğundan 
kaynaklanan arz ile ilgilidir. Kaba bir yaklaşımla, arz fazla ise 
fiyat düşük, talep fazla ise fiyat yüksek olur. Kar talebinin az 
olmasına rağmen hem onda şekillenen emek miktarının 
fazlalığı, hem de kullanımının zorunlu olmamasından kaynak-
lanır. 

Paranın piyasadaki dolaşımı, para miktarına ve piyasanın 
canlılığına bağlıdır. Piyasadaki paranın verimsiz alana (lüks tü-
ketim, silah üretimi vb. akması demek bu akan paranın ürün-
den çıkarılması demek olacağından, fiyatları artırma eğilimine 
sokar. Bu karşılıksız paranın piyasaya sürülmesini de içerir. 
İşte kapitalizmin hastalığı, bunalımı ve enflasyon. 

“Bunalım yıllarında uygun bir politika izlenmelidir. Bu politika 
başta banka sistemi olmak üzere finanse edilen pahalı devlet 
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harcamaları, açıkları ve bunun sonucu olarak para talebinin 
artırılması, ekonomiyi şişirme yolunda olmalıdır. Tarafları 
cezalandırıp, harcamaları ve kredi genişlemelerini artırmalıyız. 
Faiz hadlerini düşürüp, borçlandırmayı özendirmeliyiz. Vergileri 
düşük tutup, devlet eliyle harcamaları artırıp, para akımının 
yollarını açmalıyız” (Mariner S. Eceless Aktaran A.B. Kafaoğlu) 

Sonradan ödeme güçlüğü çekildiği bilinmesine rağmen, 
kapitalistin fazla metasını eritmesinin yolunu, emperyalist 
ekonomi politikasının savunucusu Keynesçi ekonomi çok güzel 
anlatmaktadır. Ama her türlü paranın harcanması, faizlerin 
düşük tutulması, belki her şeyin tüketimine ve dolayısıyla 
depoların boşaltılmasına yöneltir insanları.  

Ama mevzuat sahiplerinin parasını bankaya yatırmasını ve 
burjuvazinin bunu kullanmasını da engelleyen etkendir. Zaten 
önerilen normal enflasyonist gidişat değil, aşırı enflasyon 
istenmesi durumundadır. Bu ise her zaman burjuvazi içinde 
geçerli yol değildir. O anlamda enflasyonun kendisi sistemin 
içinde, onun parçasıdır. Ama bazen yükseltilir, bazen de 
çığırından çıkıp sorun olur. Özellikle yüksek enflasyonlu 
ülkenin ihracatı hep az kalırken ithalatı artar. Burada sözünü 
ettiğimiz gibi ödeme güçlüğü sonuç olarak karşımıza çıkar. 
Ülkemizdeki son durum da budur. Zaman zaman yapılan 
müdahalelerle ödeme rahatlığı sağlanır ve metropollere daha 
fazla kaynak yollanmış olur. Oralarda da bizim gibi ülkelerden 
giden kaynaklarla belli bir istikrar vardır. Enflasyonu da belli bir 
düzeyde tutabilmektedir. Sermaye metropollerden sömürgelere 
akarken, meta ihracatının yerini sermaye ihracatı aldı ve 
tekelcilik ağırlık kazanmaya başladı. Sermaye, ihracat paranın 
fazlasıyla geri dönmesi olmayacaksa, anlamı olmayacaktır. 

Enflasyonun önlenmesi için uygulanan 24 Ocak kararlarını 
incelerken devam etmek üzere 1970’li yıllardan devam ediyo-
rum. 1970 kararlarının sonucunda yapılan askeri darbenin 
oluşturduğu hükümetle de dış borçların ödenebilmesi için vergi 
düzenlemesinin yanı sıra pazar yaratma ve tüketimi artırmada 
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etkili tedbirler alınmaya başlandı. “Reform” kabinesi denilen 
hükümetin reformdan ziyade parasal ve pazarı genişletmek 
eğilimli ekonomik politikaları hayata geçirilmeye çalışıldı. Para 
sorununa çözüm olarak Dövize Çevrilebilir Mevduat’tan yarar-
lanma ve bunların ödenmesi de ekonomiye ayrı bir yük getirdi. 
Çünkü para o günkü kur sistemine göre faiziyle birlikte geri 
ödeniyor, faizden vergi alınmıyordu. Sahibi (yabancı devlet 
veya özel kuruluşlar) parayı kimden alırsa alsın, özel şirket 
veya banka olsa da TC devleti ile muhatap olmaktaydı. İhracat-
ta vergi iadelerinin artırılması da ayrı bir yük getirirken, bununla 
ithalatı kısmayı düşünen hükümet başarılı olamadı. 

 “İhracat 1973’te %6.1’den 1977’de %3.6’ya düşerken, itha-
lat %9.9’dan %12.2’ye yükseldi” (Dünya Bankası verisi) 

Umut bağlanan işçi dövizlerinde aynı dönemde görülen dü-
şüşün bir nedeni, Avrupa’daki ekonomik bunalım ve işsizliğin 
önceki yıllara göre o ülkeler içinde sorun olmaya başlamasıdır. 
Öte yandan sürekli devalüasyon neticesi olarak dövizin sahibi 
parasını ülkeye sokmak istemiyor, parası sürekli değer kay-
betmiş olacağı için bulunduğu ülkede değerlendiriliyordu. 1947-
76 yılları arasında, ithalata ve aşın borç alımına dayalı kısmi bir 
rahatlama olmasına karşılık, bu borçların ödenememesinin de 
habercisi olmaktaydı. Özellikle 1977’lerden başlayarak borç 
ödeyemez ve ekonominin işleyişi için zorunlu gereksinim 
duyulan borç bulunamaz konuma geliniyor. 976’daki faizlerin 
dışındaki dört milyarlık borç yükü 1977’de 4.84 milyar dolara 
çıktı. IMF’nin de gerek açık gerekse gizli önerileriyle, bir dolar 
1978’de 25 TL’den 1979’da 47 TL’ye çıkarılıyor ve yine aynı 
yıllar açıktan önerilen ekonomik programın her yönüyle uygu-
lanmaması neticesi IMF ile ilişkilerde soğukluklar gözlemleni-
yordu. 1979’da IMF’nin her türlü taahhüdünü kabul eden 
Türkiye Hükümeti ise NATO seçimleri sonucu yasal görünüme 
bürünse de aslında tekelcilerin tercihi olarak işbaşına gelmiştir. 
Meşhur gazete ilanlarının o günlerde gördüğü işlev aradan 
yıllar geçtikten sonra, hiç de görmemezlikten gelinemez. “Sıkı 
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para” “pazar ekonomisi” vb. ekonomi politikası olarak isimlendi-
rilen ve dünya kapitalist sisteminin genelde bunalımına çözüm 
getirmeyi hedefleyen Friedman teorilerinin temel alındığı, daha 
çok bunalımdan kurtulamayan ekonomilerin yaşandığı Orta 
Amerika vb. gibi geri kalmış/bıraktırılmış ülkelerde uygulanan 
program TC sınırlarında da uygulanır oldu. 

İthal ikameci sanayileşmenin de bir anlamıyla iflası olan bu 
son gelişme ile köklü yapısal değişikliklerden söz edilmeye 
başlandı. 

- Tarım ürünleri ve işçi-turizm döviz girdilerinin dışında 
her yıl eskisinin ödenebilmesi için “kredi-yardım” isimli borç 
yüküne yenilerinin eklenmesi. 

- Kimi sermaye temsilcilerinin borç bulabilmek için, ade-
ta uyku uyumadan geceli gündüzlü, metropollerin kapısını 
çalması, kimilerinin de “borç yiğidin kamçısıdır” edebiyatı ile 
demagoji yapması. 

- Bulunamayan döviz nedeniyle de (tek neden bu değil) 
ithal girdilerinin yeterince girmemesi, devalüasyon ile hayat 
pahalılığı, yokluklar kuyruklarının yaygınlaşması. 

- Piyasanın bu durumunun neden olduğu yasadışı itha-
latın ve karaborsanın yaygınlaşması. 

- Borç yükünü ve tekelleri rahatlatmak için proletaryadan 
daha fazla değer alınması anlamına gelen toplumsal ihanet 
anlaşmasının imzalanması. Taban hatlarının düşük tutulma-
sı/dondurulması. Para musluklarının açılması ve sürekli para 
basımı. 

Ekonomideki bu gelişmelere karşın, aynı Türkiye’de yer yer 
bu ekonomik gelişmelere de altlık eden, yön veren siyasal 
gelişmeler ne idi? Bu konuyu açarak, hangi gelişmelerin içinde 
Demokratik Kitle Örgütlerimizin faaliyet sürdürdüğüne ve ne 
yapmak istediğine de inebilirim. 
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Ancak yukarıda değindiğim gibi, bu koşullarda işçi-
emekçilerin yoksullaşması yine ekonomik bunalımın atlatılması 
amacıyla yasal tedbirler alma çabaları, toplumun bir konumda 
çekilmez olması bir gerçek. 

Osmanlı toplumunun ve üretimin, gerçek anlamda feodaliz-
me denk düşmediğini, bunu merkezi yapı veya yarı feodal 
nitelemesiyle tanımlamanın daha doğru olacağını bir kez daha 
vurgulamak durumundayım. 

Ekonominin son tahlilde siyaseti belirlemesi, bilincin de 
maddi yaşam koşullarının olması vb.’den, merkezi ekonomik 
yapı ve yaşantının dini ahlak anlayışı, kültürü vb. yansıtmasın-
dan, ona göre şekillenmesinden, ama aynı zamanda hem 
ekonomiye, hem de maddi yaşamın kendisine etkide bulunuyor 
olmasından doğal ne olabilir? 

Toprağın, her türlü mülkün sahibi olan devletin ve dolayısıy-
la egemenlerin memurlarını yani yardakçılarını yetiştirmeleri, 
beslemelerinin zorunluluğu kadar “memurların” (zeamet vb) 
işleri yürütmeleri konumlarıyla, egemenlerin zenginliklerinden 
pay almaları doğal sayılmalıdır. Osmanlı toplumunda tüm 
toprağın sahibi padişah aynı zamanda dini lider, halife iken, pa-
dişah adına bölgelerden artı-ürünü vergi olarak almakta 
görevlendirilmiş tımar ve zeametlerin ilişkileri ile batı feodalite-
sinde irili ufaklı toprak sahipleri olan Kral, Senyör, Lord’lar 
arasındaki ilişkiler, ekonomik ilişkilerinden ötürü daha farklıdır. 

Batı feodal yapısındaki toprak sahiplerinin topraklarının bu-
lunduğu bölgelerde yönetimi yürütmesinin yansıra, güçleri 
oranında da devlete (yönetim, denetim vb.) katılmaları gözlem-
lenebilmektedir. Osmanlı toplumunda, toprağın sahibi egemen-
lerin emirlerini yerine getirme konumlu “memurların” devlet 
yönetimine ve denetimine katılmadıkları bilinen gerçektir. 
Nihayet sözü edilen iki ayrı konumlu toplumlarda, niteliklerine 
uygun oluşan bilinç, kültür vb. ile ayrı karakterli gelişim süre-
gelmektedir. 
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Kapitalizmin, feodalizmin bağrından çıkmış olması, feodal 
toplum içinde burjuva anlayışın ve bilincin oluşmaya başlaması 
anlamındadır da. “Eşitlik-özgürlük” şiarı ile yola çıkan burjuva 
düzeni, ticaretin ve dolayısıyla sermayenin serbest dolaşımı, 
birikimi anlamına gelirken, burjuvalar arasında da gerçek bir 
eşitliği içerir. Ancak burjuvazinin tek başına eski egemenlerin 
egemenliklerini yok etmesinde kendisine yandaşlar gereksinimi 
duyması, fakat aynı zamanda müttefik olacağı sınıfların da bir 
çıkarı olduğu ölçüde devrime katılacağı bir gerçektir. 

“Bırakalım, yapsın, bırakalım geçsin” burjuvalar arası ilişki-
nin özlü ifadesi olurken, devletin de bu yapıya göre şekillenme-
si veya bu yapının oluşmasında bir işlev görmesi zorunluluktur. 

Burjuva devletinin diğer sınıflı toplumlardaki devletlerden 
ayırıcı kriterlerinden biri, (burada sınıflı toplumlar, devletlerin-
den kasıt sadece sosyalist devletle olan farklılığı vurgulamak 
içindir. Yoksa devletin sınıfa tekabülü ve sosyalist aşamanın 
sona ermesine kadar da sınıflar mücadelesinin var olacağını 
bilerek bunu böyle vurguladım) egemenlerin yönetim işlerini 
temsilcilerine bırakmadan kendilerinin yürütmesidir. Burjuva 
toplumdaki eşitlik, özgürlüğün zorunlu gereği seçme ve seçil-
me; düşünceyi açıklama, örgütlenme ve dolayısıyla temsilciler-
le yönetilen devlet işlerinin, farklı toplum kesimlerinden insanla-
rın, doğal olarak farklı düşüncedeki örgütlerle denetlenmesi 
fonksiyonlarının yerine getirilmesi gibi özelliklerle siyasal 
demokrasi yaşanır oldu. 

Osmanlı ve doğu toplumlarındaki ekonomik işleyişin yansı-
ması olarak veya bu ekonomik yapının şekillenmesine hizmet 
eden anlayışın; her şeyin sahibinin emir ve buyuruculuğu da is-
ter istemez gündemde etkisini göstermektedir. Klasik olarak 
toplumsal gelişimde izlemesi gereken yolu izlemeden (aslında 
buraların bu yolu izlememesi böyle bir zorunluluğun ne denli bir 
zorunluluk olduğunu da göstermektedir. Ancak hiçbir toplum 
içindeki üretici güçlerin son kertesine kadar gelişmeden bir 
yenisine geçemez önermesiyle birlikte, yaşanan süreçte 
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toplumların izlediği seyrin dışında var olan bir durumu ifade 
ediyorum) köleci toplumu ve üretim ilişkilerini yaşamadan var 
olduğu kadarıyla feodalizmden kapitalizme girişi ile “eşitlikçi, 
özgürlükçü” “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” düşünce-
sinde. “Seçme seçilmenin hak olması”, “devletin denetlenmesi” 
vb. fonksiyonlu toplumsal yaşantının olmasını beklemek; oyun-
cak bebeklerin evliliklerinden çocuk beklemek kadar saçma 
olur. Kısa sürede bu konumundan kurtulmasını beklemek veya 
etkilerini hemen yok edip burjuva kültürlü topluma dönmek düş 
olur. 

Kendi iç dinamikleriyle, eski toplumsal sistem üzerinde yeni 
bir toplum kurmuş toplulukların (buna kurulmuş denilebilir) 
durumu ile hep dışarıdan etkilerle, zorlamalarla bir yerlere 
gelen toplulukların durumu arasındaki fark kendini hissettire-
cektir. Örneğin; kendi iç dinamikleriyle gelişmemiş toplumların, 
kapitalizmde gelişmiş ülkelerin hammadde deposu ve oraların 
pazarı olma konumu ticaretin bu işleyiş için zorunluluğu ve 
bunlardan tüm ekonominin etkilenmesi gibi. 

Bu genel hatırlatmayla birlikte yukarıda kısaca toplumumu-
za kapitalist üretim ve ilişkilerin girmesinin kendi gelişimi için ne 
kadar sağlıksız rota izlediğini, burjuva kültürü ve bilinci gibi 
devlet ve siyasal yaşantının girmesinin de o derece sağlıksızlı-
ğına değinmiştim. Sarayın despotizmi ve buyruklarını emir 
olarak algılayan/uyan toplumda, despotun her şey olduğu gibi 
devlete de egemenliği ve devlet buyruğu olarak emirler yağdır-
dığı toplumda, devletin bireyler nezdinde her şey olması kadar 
doğal ne olabilir?  

Tabi devlet ile buyurucunun özdeşleşmesi ile bu bilincin 
oluşturulması/oluşmuş olması; devletin ve buyruğu kabullenil-
miş egemenlerin yerini (başka toplumlarda görülmeyen oran-
da) ayrıcalıklı hale getirir. Günümüze kadar gelen “devlet baba” 
“devletlü” “ya kuzgun leşe ya devlet başa” gibi nitelemelerin 
aynı zamanda toplumun egemen anlayışının da bir göstergesi 
sayılması gerekir. Oluşan bilinç ve kadercilik gereği, toplum 
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“kurtarıcılar” da doğurmuştur. Egemen, her şeyi “devlet adına 
ve devlet için yaptığına” göre bir otorite topluluğu başka 
otoritelerden, otoritelerin kötülüklerinden kurtarıp korumak için 
de gereklidir. Bu ayrı ayrı barbar toplulukların bir zorunluluğu-
dur da.  

Toplumun bunu kader olarak algılaması, buna göre yaşa-
ması, kaderlerini otoritelerin ellerine teslim etmesi bilincinin de 
oluşması anlamındadır. Maddi varlık olarak despot, “kurtarıcı” 
olarak kitlelere yetmemekte, başka tanrısal otoritelere, kurtarı-
cılara gerek duyulabilmektedir. Son söylediğimin olması 
durumu, genelde tanrı veya tanrının temsilcisi olarak kabul 
gören, egemen olan despotun konumuna rağmen gelişebilir. 

Otorite ve bunun uygulayıcısı mekanizma, devlet ve kurum-
ları her şeydir. Toplum bireylerince kabul edilmiş ve böyle 
olmasının zorunluluğu, bilinci oluşturulmuştur. “Topluma 
egemen düşünce egemen sınıfın düşüncesidir” genel doğrusu-
nun doğrulanmasının da göstergesidir bunlar. 

Dış zorlama ve etkilenmelerle oluşan/oluşturulan yeni yapı-
da, yakın geçmişinin etkilerini yok etmek, yakın tarihin objektif 
olarak tanımlanması ve şimdi ekonomiden siyasete toplumsal 
yaşantıdaki izlerinin varlığının kabulü anlamına da gelecektir. 
Bunun izlerini silmek bunların üzerinde bir yönelimle olanaklı 
olacaktır. 

Emperyalist aşamada burjuvazinin, var olan devrimciliğini 
bitirmesi, yapılacak devrimlerin de esas olarak burjuva önderli-
ğinde yapılamayacağının göstergesidir. O halde yeni anlayışlı 
“kurtarıcılar”ın devleti ele geçirdikleri zaman kendilerini, kitle-
lerdeki egemen bilinçle her şeyin belirleyicisi gör-
me/göstermelerinin maddi zemini anlaşılmış olacaktır. TC 
devletinin kuruluşunda mandacıların çokluğunu hatırlarsak, 
“kurtarıcılar”ın kendilerine yabancı yeni otoriteler aramalarının 
çok da ters olmadığını anlamış oluruz. Tabi ki yaygın mandacı 
anlayışın etkisini yitirmesinde Ekim devriminin etkileri ve 
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yardımlarının payı unutulamaz. 

Sarayda türlü oyunlarla birbirlerini boğazlama ile yer değiş-
tiren “kurtarıcı” despotların modernleşmiş devamcıları, yani 
yeni kurtarıcılar, kitlelerden kopuk şekilde devleti ele geçirmeye 
çalışmışlardır.  

Kendilerini ve ekiplerini, devletin ve dolayısıyla toplumun 
yerine ikame etmeleri, aynı zamanda eski toplumun ideolojik 
etkilerinin hala sürmesinin de belirtisidir. 876 ve 908 hareketleri 
de burjuva anlayıştan etkilenerek aynen devam edegelmiştir. 
Yıkılması kaçınılmazlaşan devletin yerine yeni bir anlayışla 
ticaret ağırlıklı/nitelikli burjuvazinin ortaklığında yenisinin 
oluşturulması ve bu kadronun oturtmaya çalıştığı ekonomik 
toplumsal sistemin, burjuva devrimini yaparak oturmuş bir 
toplumsal sistemi olan uluslara benzerliği, onu kopya alma 
niteliğindedir. Bu benzerlik bile, üretici güçlerinin gelişimine 
fırsat vermesinden bir olumluluk sayılabilir. Yasaların buna 
göre oluşması, bu doğrultudaki atılımlar bir yana, “kurtarıcılık” 
anlayışının büyük oranda devam etmesi yansıra, kapitalizmin 
tekelcilik aşamasında da, demokrasinin yerini gericiliğe bırak-
masıyla birlikte artık demokratik devlet ve gelişmenin çarpık 
olması, egemen düşüncenin eklektik ve pragmatik yaklaşımını 
beraberinde getirmektedir. Egemen anlayışın etkilerinde kalan 
siyasal oluşumların da kısmen bu “kurtarıcılık” ve ikamecilikten 
günümüze kadar kurtulduklarını söylemek doğruları gizlemek-
ten başka bir şey değildir. 

Yeni “kurtarıcılar” duruma göre politika belirlemekte sakınca 
görmedikleri gibi, kendilerini de devletin ve toplumun yerine 
ikame etme anlayışlarından kurtulamamanın yanı sıra, politika-
larını buna göre oluşturmaktadırlar. 

Jön Türk hareketinin kitlelerinden kopukluğunun yanı sıra, 
açık işgale karşı kitlesiz karşı tavırda başarıya ulaşmalarının 
mümkün olmadığı görülmüş olunduğundan, kitlelerin başına 
geçip, onların daha başka yönlere yönelmelerini önlemek için 
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de kitlelerle bağ kuran Kemalist hareket önderlikte başarılı 
olmuştur. Bundaki en büyük etken de, kitlelerin işgale karşı 
tutumu ve önderliğin de kitlelere gereksinim duymasıdır. 

Kapitalist toplumda, sınıfların gelişimleri ve mücadelelerinin 
bir gereği olarak kurulan sistemde katılım, yönetim, denetim  

İşleyişinin uyumlu birliği, kitleler ve örgütlenmelerin yasal 
güçleri sayesindedir. Halbuki bu gelişimini olması gereken 
şekilde tamamlanmayan/ tamamlanamayan doğu toplumların-
da, kendi düşünce ve örgütleriyle kitleler, olması gereken 
işleyişte etkinliğini gösterememektedir. Egemen anlayış bu 
etkinliğin önüne, gerek kitlelerde oluşturduğu yanılsamalı 
bilinçle ve gerekse kendi düşüncesi-örgütlenmesi dışındakilere 
yasal engeller koyarak geçmeye çalışır. Bunun olabilmesi 
kitlelerin mücadelesini gerektirir. Sosyalistlerin mücadelelerinin 
bir yanını da bu oluşturur. 

Demokrat devrimci, yurtsever ve sosyalistlerin; daha doğru-
su demokrasi yanlılarının birliktelikleri olan Demokratik Kitle 
Örgütlerinden, kuruculuğu ile yöneticiliklerini yaptığım Kdz Dev 
Genç ile kurucusu ve ilk başkanı olduğum Genç-DER (Samsun 
DEV-LİS) ve genel merkez kuruculuğu ile Kavak Şube Başkan-
lığı yaptığım Emekçi-Der gibi daha yüzlercesinin yaptı-
ğı/yapmaya çalıştığı, demokrasi mücadelesine bir katkıda 
bulunmaktır.  

Demokrasinin gerçekten anlamlı ve ezilenler için var olabil-
mesinin koşulu, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele-
nin demokrasi anlayış ve gerekleri içinde kavra-
nıp/kavratılmasıdır. Sistem içinde istenen hak ve özgürlükler 
mücadelesi ve bu mücadelenin yöntemleri açıktan yapılmak 
durumundadır. Yine demokratik hak ve özgürlüklerin yasallaştı-
rılması demek bu mücadelenin yasallığı da demektir. Örgütle-
rimizin yasallığı, mücadelelerinin yasallığı bundan ötürü 
zorunluluktur. 

Zaten kitle örgütlerimizin kuruluşu, faaliyetlerinin açıklığı 
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sayesinde, idari ve yargı organlarınca izlenip, gerekli görüldüğü 
zamanlar müdahaleleri bundandır. TÜSİAD gibi diğer işveren-
lerin örgütleri, vakıflar, dernekler gibi yasal olan örgütlerimiz bir 
gecede kapatıldılar. Bunların üyelerinin, yöneticilerinin zindan-
lara doldurulması ne denli yasa dışıysa, (Generallerin bildirile-
riyle, yani var olan Anayasanın rafa kaldırılmasıyla) kuruluşu-
muz da faaliyetimiz de o oranda yasaldır. (Anayasal hak) Yani 
var olan sistemin yasallığına göre yasaldır. Ancak çok önemli 
bir farkla, o da bizim yasallığımız olağan dönemin yasalarına 
göre oluşan bir yasallıkken, bir gecede her şeyi etkileyen 
generallerin işi, olağan dönemin tüm yasallığını ortadan 
kaldırıp, kendi yasalarını kendilerinin koymalarıdır. Bu fark 
özde bir farklılığı içermektedir. Demokratik Kitle Örgütlerinin 
mücadeleleri kadar varlıkları da zorunludur. 

Kabaca 60 yıllık gelişmelere baktığımızda çıkardığımız so-
nuçta, demokrasi mücadelesinin sekteye uğratılmaya çalışıldı-
ğını görmekteyiz. 1918-1921 yılları arası, yeni oluşan dengele-
rin ve kabuk değiştirme çabalarının etkisiyle demokrasi güçleri 
ve örgütlerinin yasal olarak etkili olduğu yıllardır. Aynı dönem 
Sovyetler Birliği’ndeki gelişmeler ve ekim devriminin yankıları-
nın saltanata karşı ve emperyalizmin işgaline karşı ulusal 
güçlere verdiği maddi manevi destek, birinci paylaşım savaşın-
da Osmanlı topraklarına giren çarlık ordularının ekim devrimi 
sonrası geri çağrılması vb. ile kitlelerin sempati düzeyinde de 
olsa sosyalizme sempatileri karşısında egemenlerin ipleri elden 
kaçırmamak için M. Kemal’in “gerekirse Bolşevik oluruz” sözleri 
ile kendilerini nasıl da ulusun adına düşünmeye yetkili kılıyor? 
Yani gerekliliğine de buna kendileri kadar vereceklerdir. Aynı 
şekilde, “meclisin demokratikliğinden, her türlü düşünce ve 
oluşumun temsil edilebileceğinden” Sovyet yetkililerine söz 
ederek, M. Suphi ve arkadaşlarının ülkeye gelmelerini sağlayıp 
sonra da boğdurtarak ne kadar komünizm düşman olduklarını 
göstermişlerdir. Tabi ki bu var olan meclisin bileşiminin de 
kendileri tarafından belirlendiğinin de bir göstergesi sayılmalı-
dır, “Demokrat” olduğu iddia edilen egemenlerin ne kadar 
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demokrat olunacağına karar vermesi ve demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesinde, başta proletarya olmak üzere kitlelerin 
örgütlü güç oldukları oranda başarılı olacağı yaşanan gerçek-
liklerdir. 

Aynı yöneticiler daha sonraki dönemde kukla resmi ‘komü-
nist’ partisinin kurdurulmasıyla da ne kadar faydacı olduklarını 
göstermişlerdir. Tabi resmi ‘komünist’ partisinin kurdurulması 
da, gelişecek komünist hareketi kontrolleri altında tutma 
çabalarından kaynaklanmaktadır. ABD’nin bundan duyduğu 
endişeyi belirtmesi üzerine Kemalist devletin ABD’nin Ankara 
büyükelçisine verdikleri güvenle, büyükelçi günlüğüne “sosya-
lizmin gelişimini dizginlemek için TKP kuruldu” diye yazmakta-
dır. Önderlik (ticaret burjuvazisi, toprak ağalarının bir kesimiyle 
Kemalist aydınlar) ile kitlelerin ortak mücadelesi gereği, yasal 
derneklerin siyasette etkin olmalarının yanı sıra, denetimli olsa 
da siyasal partilerin sayısının elli beş civarında olması tesadüf 
değildir. Önderlik, Jön Türk ve İttihat-Terakki deneylerinden 
ders almış gözükmektedir. 

Serbest Fırka başkanı ve yöneticilerinin, ne başta kendileri-
nin kuruculuğundan, ne de partinin politikasının ne olacağın-
dan haberlerinin olmadığını sağır sultan bilmektedir. Buna 
rağmen demokrasi talebinin güncel siyasi arzuyu teşkil etmesi, 
kitlelerin de bundan etkilenmiş olmasındandır ki, Serbest Fırka 
bu konumu ile kitlelerin, ticaret burjuvazisinin bir bölümünün 
ilgisini çekerek destekleniyor. 1930 yılındaki M. Kemal’in ünlü 
üç aylık yurt gezisi sonucu olayın gelişi görülüyor ve serbest 
fırkanın kapatılması emri imzalanıyor. Partinin kapatılmasının 
durduk yere olması ters gelişmelere de neden olacağı için 
Kubilay olayı neden gösteriliyor. Görüleceği gibi, daha sonra 
devlet politikası haline gelen, yapılacak bir işin önceden 
hazırlıkları yani koşullarının yaratılması zorunluluk olarak 
görülüyor ve Kubilay olayı Serbest Fırka için bir neden oluyor. 
Bu arada Serbest Fırka’dan aday olarak belediye başkanlığına 
seçilen başkanın görevden istifa etmesi için bizzat M. Kemal’in 



SAVUNMALAR        

       

 
425  

 

uğraştığı hatırlanmalıdır.  

Ama buna rağmen belediye başkanı (Samsun) istifa etmiyor 
ve bu kez de yasal bir düzenlemeyle görevden el çektiriliyor.  

Böyle bir şehirde kitle örgütü yöneticisi olarak yargılanmam 
ayrı bir onurdur.  

Günümüzde cuntalarla partilerin kapatılması, TBMM’nin 
kapatılmasına karşılık cuntalardan zarar gören burjuva politi-
kacıları, M. Kemal’den alıntılar yaparak bir savunma mekaniz-
ması oluşturmaya çalışırlar. Tarih cuntacılara örneklerini de 
gösterir. 

Aynı dönem yoğun faaliyetle, yasadışı ilan edilen Serbest 
Fırka’nın çoğunluk yöneticisi devlet partisi olan CHP’ye katılır-
lar. Yöntemlerinin çeşitliliği bir yana, bu işlerle bizzat şefin 
ilgilenmesi ile Aydın Serbest Fırka Başkanlığı yapmış Adnan 
Menderes’in de bu kampanya ile CHP (Fırkası)’ne girişi ve 
hemen milletvekili seçilmesi biliniyor. 

1920-30’lu yıllarda hilafetin, medrese ve tekkelerin kaldırıl-
ması, harf devrimi, kıyafet devrimi vb. ile daha sonraki medeni 
kanun vb. gibi üretici güçlerin gelişimine uygun atılımların 
gündeme gelmesi birer olumluluktur. Ancak bu gibi atılımlar 
yaratılmak istenilen toplum için birer zorunluluktur. 

Serbest Fırka deneyiminin ardından Halk Fırkası’nın köylü-
lük içinde çalışma ağırlıklı politik organizasyonuyla birlikte, 
Türk Ocaklarının kapatılması, daha sonra Köy Enstitülerinin 
organizasyonu, yani hep köy ve köycülük teması ile popülist bir 
hareket yaratılmaya çalışılmıştır. Aynı dönem CHP, işçi kökenli 
milletvekillerini yaygınlaştırmaya başlamıştır. CHP yöneticisi 
Memduh Şevket Esendal başkanlığında bir heyet oluşturulup 
‘okur-yazar, tahsilli” işçi aramasına çıkılıyordu. Aranan nitelik-
lerde işçiler çavuş, usta gibi daha çok kalifiyeliğiyle değil de, 
patrona, devlete yakınlığı (egemen ideoloji paralelinde düşü-
nen) ile öne çıkan Alman tahsilli işçi aristokratları denebilecek 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
426 

 

kişilerdi. Aynı politikanın devamı ile, hazırlanacağı söylenen İş 
Kanunu sağlama alınmış olunmaktaydı. Kurulan örgütlerde 
yapılan propagandada ordu-millet-militarizm işlenen başlıca 
temalardır.  

İleri bir atılım olarak değerlendirilen Köy Enstitüsü’nden bek-
lenen de bu politikanın hayata geçmesiydi. Aynı zamanda 
üretim fonksiyonu da işin içine sokuluyordu. “Köy öğretmenleri, 
orduda iyi vazife görmüş çavuş ve onbaşıların kısa eğitimi ile 
olacak.” (Enstitü kurucusu Tonguç) Adım adım istenilen 
toplumun insanları da şekillendirilmeye başlanmıştır. Fakat 
bunların yanı sıra, aynı örgütlerin veya politikaların, demokra-
sinin gelişmesinde hiçbir olumlu etkisinin olmadığı anlamı 
çıkarılmamalıdır. 

Faşist Mussolini’den etkilenmeler, Güneş Tarih teorileri, 
Türk ırkının üstünlüğünün ispata çalışılması ve bunun teorileş-
tirilmesi, TCK’ya 141-142 maddelerin faşist İtalyan ceza 
yasalarından alınarak yerleştirilmesi, Hitler Almanya’sı ile 
gizlenen ilişkiler, Turancılık adıyla faşist hareketin faaliyetleri 
hep yan yana, iç içe olagelen gelişmelerdi. 1936 yılında İş 
Kanunu için mecliste Recep Peker; “Yeni İş Kanunu, sınıfçılık 
şuurunun doğmasına ve yaşamasına imkân veren hava 
bulutlarını silip süpürecektir” diyerek gelişmelerinin önüne 
geçmeye, sınıfın ekonomik ve siyasal mücadelesini sekteye 
uğratmaya çalıştıklarını anlatmaktadır. Esas olarak sınıf 
şuurunun doğmasının maddi koşulları vardır. Ama biz bunun 
gelişimini kanun yolu ile engelleyeceğiz denilmektedir... Türk 
olmayanların Türkleştirilmesi çabası yanı sıra ırkçı-şoven bir 
politika ile yabancı ülkelerde Türk olduğu söylenenlerin de 
ülkeye getirilmesi amaçlanmaktadır. 

İttihat ve Terakki hükümetinde Enver Paşa’nın çabalarıyla 
meclisin dahi haberi olmadan, bir oldubitti ile Almanya’nın 
yanında Birinci Paylaşım Savaşı’na girilmişken, İkinci Paylaşım 
Savaşı’nda alttan alta Alman dostluğu sürdürülmektedir. Her 
ne kadar savaşa girilmemiş olunsa da, tarafsızlık politikası 
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adına işler yürütülmeye çalışılsa da alttan alta Alman yanlılığı 
devam ettirilmiştir. 944 yılında Ticaret gemileri diye Boğazdan 
geçmesine izin verilen Alman Savaş gemilerinin Sovyet toprak-
larını Karadeniz’den bombalaması, İngilizlerin ihbarı ile anlaşı-
lıyordu. Hükümette Dışişleri Bakanı günah keçisi ilan edilerek 
sanki olanlardan hükümetin haberi yok da sadece bakan kendi 
başına bu işleri yapıyormuş gibi istifa ettirilmesi ile olanlar 
kapatılmaya çalışılmıştır. Sovyetlerle boğazlar üzerine yapılan 
anlaşmanın bu tutumla ihlal edilmesi yetmiyormuş gibi Alman-
ya’nın ilerlediği sıralarda, Anti-Sovyetik propagandanın dozunu 
iyice artırıyorlardı. İnönü aynı dönemde şöyle seslenmektedir; 
“Yıpranmamış bir Rus ordusu bizim için büyük tehlike oluştur-
maktadır. Onun için Sovyetler Birliği savaşa katılmalıdır.” 
(Aktaran Y. Küçük) İnönü emperyalistlerin yanında savaş 
kışkırtıcılığı yapmaktadır. Günümüzde ise devletin söylediği 
İkinci Dünya Savaşı’na M. Kemal’in Yurtta Sulh Cihanda Sulh 
anlayışı sayesinde katılmadığımızdır. Bu gerekçe gösterilerek 
ne denli barışçı olunduğunu anlatmış oluyorlar. Alman ordula-
rının geri püskürtülmesinden sonradır ki, Turancı Faşistler 
hakkında “ırkçılık yapıyorlar” diyerek dava açılmıştır. Yine aynı 
davanın 947 yıllarında Truman Doktrini etkileriyle beraat 
ettirilmesi de gözden uzak tutulamaz. Halbuki başka bir yığın 
belgenin yanı sıra A. Türkeş’in pişmanlık duyması ve af dileyen 
dilekçesi bile cezalandırılmalarının nedeni olabilmekteydi. Tabi 
bağımsız yargı, Türkeş’in pişmanlık duyduğu şeyin pişman 
olunması gereken olmadığına veya başka bir yaklaşımla 
Türkeş’in yaptığını söylediği ve bunun af dilenecek bir suç 
olduğunu söylemesine karşılık, mahkeme Türkeş’in böyle bir 
şey yapmamış olduğuna karar vererek beraat kararı veriyor. 

Bu davanın açılıp sonuçlandırılması bile, kapitalist olma 
yolundaki bir devletin ancak bu kadar despot ve buyruk olabi-
leceğini gösteriyor. Keza modern kapitalist devletlerin her şeye 
karşın kendi işleyen kuralları ve bunların işlerliğini sağlayacak 
kurumları vardır. Savaşta tarafsız olunduğu söylenirken boğaz-
lardan geçen savaş gemileri Sovyetler üzerine sürülüyor. Kişi 
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kendisi bir suç işlediğini söyler ve bunun için af diler ama 
kendisine suç işlemediği söylenir, halbuki aynı şeyler için dava 
açan kendileridir. Yani koşullara göre her şey değiştirilerek 
uygulanmaktadır.  

Alman dostluğu, savaşın galipleri ABD, İngiltere vb. ülkeler 
ile bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla terk edilirken, yeni 
dostlar bulunmuş olunur. Ekonomik olarak geliştirilen ilişkiler, 
ekonomik bağımlılığın yanı sıra siyasi bağımlığın da nedeni 
olmaktadır. Bu böyle bilinince neden bağımsızlık istemek suç 
olmaktadır, neden ilerici-devrimciler yüzlerce yıllık cezalara 
çarptırılır, nedenleri anlaşılmış olur. Devletin yöneticilerinin, 
kendilerini ve devleti bir kast biçimine getirmeleri doğal değil 
midir? Birinci şef M. Kemal’in ölümünden sonra, paraların, 
pulların vb. üzerine resimleri basılmaya başlanan İnönü ikinci 
şef oluyor. Yani artık İnönü ve çevresi egemen yöneticiler, yani 
kast oluyor. Halkevleri, Köy Enstitüleri ve CHP’nin halkçılık 
çığırtkanlıkları ve buna uygun empoze edilen ideoloji, yeni 
şefin buyruklarına uyacak kitleleri şekillendirmeye çalışmakta-
dırlar. Türk toplumunda aydınların henüz köylülükten kurtula-
mamışlığı, yıllardır sürdürülen bu devlet politikasının etkisi 
görülmeden anlaşılamaz sanırım.  

İkinci Paylaşım Savaş sonrası, emperyalizmin yeni sömür-
gecilik politikası ve buna paralel oluşan/oluşturulan Truman 
Doktrini çerçevesinde, komünizme karşı mücadele planında 
Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağı bir gerçek. Marshall 
yardımı ile de borçlanmanın üzerine yenileri ekleniyor, “Tüccar 
olarak gidip sanayici olarak” döndüğünü söyleyen Vehbi Koç 
ABD den dönüşünde bir gerçeği, yani emperyalizmin içsel bir 
olgu olduğunu da ifade etmektedir. Sanayisinin can damarı 
sayılabilecek silah üretimi ve bunun satımı, tüketilmesi, milita-
rizm kokan öneri ve politikaları ile ABD İkinci Dünya Savaşı ve 
sonrası da bu konumu ile emperyalistler arasında ilk sıradaki 
ülke konumuna gelmektedir. “Ulusal güvenliğin doğurduğu 
ihtiyaçları karşılamak üzere Türkiye’nin ekonomik düzeyinin 
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ıslahı ve muhtemel saldırgan bir gücün bu ülkeye nüfus etmek 
ve Türk siyasal ve ekonomik kurumlarını yolundan saptırmakta 
yararlanacağı, ciddi sosyal bir huzursuzluğun gelişmesini 
önlemek amacıyla Türkiye’de ekonomik refahın korunması, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin beslenmekte katlandığı yükün 
hafiflemesi ve bu kuvvetlerin üstünlüğünün, ülkenin herhangi 
bir dış yardım olmaksızın, onların yükünü kaldırabileceği bir 
düzeyde artırılması yoluyla varabileceğini ummaktayız. Bu da 
Türkiye’ye önce, Türk halkının refahını sağlamak, sonra da 
Avrupa ekonomisi için, ona hayati önemi olan tahıl ve kömür 
gibi maddelerin ihracatında belli bir artışı gerçekleştirmek 
olanağı verecektir.” (A. Başer Kafaoğlu) ABD’nin yukarıda 
kısaca aktardığım resmi görüşü, ekonomik ve siyasal olarak 
sunduğu perspektifi vermektedir. “İlkin silahlanmalıdırlar” ama 
silahlanma içinde kaynağı kendilerinin bulacağı düzeye gelme-
lidirler. Avrupa’ya tahıl yetiştirebilmek, yeraltı kaynaklarının 
gönderilebilmesi için de bu alanlarda üretim kapasitesini 
artırmak zorunlu. Görüldüğü gibi bunun iki etkisinden biri daha 
fazla üretmek (hem de dışarıya ihraç edilecek kadar ucuz) ve 
dolayısıyla üreticinin daha fazla sömürülmesi. İkincisi de bunun 
ülkenin gelişmesi için hiçbir yararı olmayan, sadece emperya-
list blokun korunmasında ve jandarmalıkta işlevi olan silahlan-
maya kaynağın çoğunu ayırarak, üreticinin yarattığı değerin 
kendisine karşı da kullanılabilecek duruma sokulmasıdır. 
Burjuva ekonomisti Samuelion, Marshall planının mantığını öz 
olarak, “Dolu mideler sistemi kurtarmaz belki, ama boş mideler 
sistemin ortadan kalkmasına neden olur” şeklinde açıklıyor  

1946’da DP kurulurken, demokrasi talebi ile ortaya çıkılır. 
Aynı yıl CHP kurultayında İnönü: “Sınıf temelli parti ve örgütle-
re kanun yollu karşı olmalıyız. Olacağız. Bunların kökü dışarı-
da.” derken, aynı yıl kurulan Türkiye Sosyalist Partisi ve  

Türkiye Sosyalist Emek Partisi’ni hiç eksik olmayan sıkıyönetim 
komutanlığı, bir yargıç gibi kapattı. Sosyalizme saldırıda bu 
denli, açık konuşan İnönü ve onun şimdiki takipçilerinin emek-
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çilerin ne denli yanında olduğu açıktır.   

Kaldı ki her türden burjuva politikacısının “kökü dışarıda” 
“dış mihraklar” vb. demelerinin İnönü’den aldıkları mirastan 
kaynaklandığını söylemeye bile gerek yoktur. 

Yine aynı yıllar DP yöneticilerinin “Halkın muhalefetini biz 
olmasaydık, muhalefet kim bilir nerelere getirirdi.” (Aktaran A. 
Küçük) derlerken, o günlerin demokrasi talebi ve DP’nin 
demokrasi havariliğini, yeterince anlamış oluruz. Aynı dönem 
demokrasi ‘oyununa’ daha ne kadar tahammül edileceğini 
İnönü’den dinleyelim: “Bu fevkalade bir hadisedir. Bu kez 
tecrübe ederiz. Olmazsa birkaç sene sonra yine deneriz.” Eğer 
1946 yılındaki seçimlerde DP’nin iktidar olacağı baştan kestiri-
lebilseydi sanıyorum İnönü’nün söylediği bir dahaki sefere 
demek daha mantıklı olurdu. 

Savaş ekonomisi diye uygulanan politikalar, emekçilerin 
açlığa sürüklenmesi, sıkıyönetim ve polisin yoğun baskılarıyla 
itaat eden bir toplum yaratılmaya çalışılmıştır. “DP’nin özgürlük 
kahramanları” (Ahmet Hamdi) kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor ve 
dört yıl sonra büyük bir çoğunlukla hükümet oluyor. 

Sendikaların yasal fonksiyonu YHK’ya sadece üye yollamak 
iken, CHP hükümet olduğu son yıllarda, yasal olarak dernek-
lerden hiç bir farkları olmayan sendikalara milyonlarca liralık 
para yardımını bütçeden yapmaktaydı. Grevler yasadışı olarak 
yaygınlaşırken, DP esas olarak bu harekete meylediyor ve 
“yüreklerde yatan aslan” oluyor, ölene kadar müzmin anti-
komünist olan Celal Bayar ise o yıllar “İcabında bizde sosyalist 
olmasını biliriz” (Görüş Dergisi) diyebilmektedir. ABD’nin 
yukarıdaki tespiti ile birlikte para musluklarını açması, barajlar, 
köprüler, yollar vb. yanı sıra üsler, radarlar ve montaj sanayiin-
deki gelişme de dış borçlara dayanarak yapılmaktaydı. Bu 
durum böyle devam ederken, iktidarını oturtur oturtmaz sadece 
kendinin seçilebilmesi kadar demokrasi istediği anlaşılan DP, 
tüm muhalefete hatta CHP’ye bile ot söktürtüyordu. Nihayet 
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daha önce sözünü ettiğim 958 IMF reçeteleriyle, hayat ekono-
mik olarak çekilmez olmuş, işverenlerin de rahatsızlık duyduğu 
bir huzursuzluk görülmüştür. Daha önce yaşanmışlığı gibi 
toplum tümden bir kurtarıcı arar olmuştu, yaşanan sürece 
Kemalist ‘kurtarıcılardan’ başka dur diyebilecek gücün olmadığı 
27 Mayıs ile kendini gösterdi. Gerek Cumhuriyet sonrası tek 
parti yönetimi, gerekse DP’nin yönetimi ile kitlelerde yoğun 
istek haline gelen demokrasi talebi, egemenlerin can havliyle 
ortaya çıkmasını doğuruyordu.   

Grev ve gösterilerin o güne kadar en yoğun yaşandığı bi-
linmesine karşın “daha erken grev hakkının da gerçekleştiği 
günler yaşanacak” türünden sözleri cuntacılarının söylemiş 
olması ve devam eden grev dalgasıyla grev hakkının 1963 
yılında gerçekleşmesi, cuntacıların ne denli ilerici olduklarını da 
gözler önüne sermektedir. Gelişmeler gelişmeleri izleyerek 
arada birkaç girişimin dışında cuntanın yenilenmesi için bir on 
yıl daha geçmesi beklenecektir. Ve yarı açık askeri diktatörlük-
ler tam açık diktatörlüklerin habercileri görünümünde seyir 
izlemektedir. Buna daha sonra kısaca değineceğim. 

1960’lı yıllarda gerek anayasanın sağladığı nispi hak ve öz-
gürlükler, gerekse yılların birikiminin su yüzüne çıkması, 
anayasanın getirdiklerinin bir lütuf olmadığının da göstergesi-
dir. Aydınlar başta olmak üzere, işçi sınıfı ve tüm emekçilerin 
mücadelelerine daha bir öz kazandırmaları, en azından sosya-
lizmle tanışmaya başlamaları, egemenlere karşı saldırıların 
nedenlerinden olmaktadır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın 
gerek sosyalizm ve gerekse demokrasi mücadelelerinin 
kendilerinden etkilendiğini, onunla göbek bağını kesmediğini 
bir olumsuzluk olarak belirtmek gerekir. Tüm bu zaaflarına 
rağmen 15-16 Haziran işçi direnişi egemenlerin hesaba katmak 
zorunda oldukları bir direniş olarak, işçi sınıfının ne denli 
belirleyici rol oynadığının/oynayacağının belleklere kazınması-
na hizmet etmiştir. 

Borçlanma üzerine kurulan ekonominin yanı sıra, mücadele 
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siyasi arenada hakların genişletilmesi, geri götürülmesi düze-
yinde seyrederken, 9 Mart Kemalist cuntacılarının deyim 
yerindeyse biraz beceriksizliği, 12 Mart azgın saldırısını ya-
şanır kılmıştır. Cunta ile toplumsal muhalefet tuz buz edilirken, 
10 Ağustos kararlarının da daha uygun ortamda yeşermesi 
sağlanıyordu. Tüm bunların köklü yasal düzenlemesinin 1961 
anayasasının kuşa çevrilmesiyle olanaklı olacağı egemenler 
tarafından yeterince bilinmekteydi ve öyle de yaptırdılar. Gerek 
askeri cuntanın saldırısına, gerekse de önceki AP hükümetinin 
ekonomik siyasal politikalarına tepki olarak, cunta sonrası ilk 
seçimde CHP reformist eğilim olarak ağırlıklı parti durumuna 
geldi ve gerici MSP ile kurdukları ortaklıkta azgın milliyetçi 
şovenist propagandayla eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın işgali 
gündeme geldi. Bunun getirdiği sonuçlar ise, emperyalistlerle 
çelişkilerin ortaya çıkmasıydı. Özellikle ABD’nin silah ve 
ekonomik ambargo koymasıyla gelişmelerin başka yüzleri de 
daha netçe görülüyordu. 

Kuşkusuz aynı döneme denk gelen dünya kapitalist siste-
mindeki ekonomik bunalım ve bunun ülkeye yansıması olarak 
yeni güçler dengelerini dayatıyor, hükümet etme işinde de 
CHP, MSP ortaklığı yerini faşist MHP’nin de ortak olduğu 
birinci ve ikinci MC hükümetleri olarak bilinen hükümetlere 
bırakıyordu. 

Demokrasi ve sosyalist mücadelenin gelişimine paralel ola-
rak, tekelci burjuvazinin eli kanlı ‘tosuncukları’ yani başbuğları-
nın önderliğindeki devlet destekli güç, gün geçtikçe gelişiyor, 
1960 sonrası, silahlı eğitim kampları ve daha organize örgütle-
riyle sahneye çıkıp boy gösteriyor, 1966 yıllarından sonra hızlı 
bir gelişim göstererek, mitinglerin katledilmesinden öte, kahve-
hanelerin, derneklerin gelişigüzel taranmaları ve nihayet Sivas,  

Malatya, Çorum ve en sonda K. Maraş’ta kitle katliamları 
düzeye çıkmış oluyordu. 

Faşist hareketin devlet destekli bu gelişimi, sosyalizmin pro-
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letaryaya ulaşmasının önüne de engel olmaktadır. Sosyalistle-
rin esas yapması gerekenin yerine tek tek faşistlerle uğraşması 
veya sosyalistlerin mücadelelerinin esas olarak anti-faşist 
çerçevede kalmasının bir nedeni de bu idi. Faşistler bu tür 
taktiklerle hem sosyalistleri sadece kendileriyle uğraştırmayı 
başarıyorlar, hem de egemen tekelci burjuvaziye tek örgütlü 
alternatif güç olduklarının mesajlarını vermeye çalışıyorlardı. 
Tıpkı Alman ve İtalyan faşistlerinin var olan düzene karşı 
görünmeleri ve böylece de düzene karşı tüm kesimlerin deste-
ğini almaya çalışmaları gibi, Türkiye faşistleri de aynı yöntem-
lerle hem egemen burjuvazinin hem de düzen karşıtlarının 
desteğini alınmaya çalışmıştır. 

Sosyalist hareketin geniş bir perspektiften yoksun olması ve 
daha çok faşist hareketle uğraşmaları, proletaryaya ulaşmala-
rını engelliyordu ve sosyalist hareketler bu sebeple geniş 
kitlelerin desteğini sağlayamıyorlardı. Anti-faşist temelli ve esas 
olarak da sınıftan kopuk küçük burjuva aydınların örgütlülükleri 
böylece bir kader olarak yaşanır oldu. Faşistlerin istediği 
zeminde onların istediği biçimde anti faşist mücadelenin içinde 
boğuşan sosyalist hareket esas olması gereken noktadan da 
uzaklaşmaktaydı. Nitekim 12 Eylül askeri diktatörlüğünün bir 
günde başarması olanaksız olan kitlelerin politikadan uzaklaş-
ması, esasında daha önceden kitlelerin politikadan uzaklaşma-
ya başlamasının bir devamı olarak değerlendirildiğinde bir 
anlam ifade edecektir. Keza bilindiği gibi, cuntadan hemen 
önce kitlesel gösterilerden kadro eylemlerine doğru bir gelişim 
izleniyordu. 

Geriye tekrar dönecek olursak, MC’nin uygulamaları sonu-
cunda bir kez daha reformist CHP kitlelerin umudu oldu.  

 

1977 seçimleriyle hükümet olan CHP’nin kısa uygulamala-
rıyla pek bir şey değişmiyor, aksine egemenler açısından işler 
daha da kötüye gidiyordu. Özellikle sıkıyönetim ilanı için 
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faşistlerin K.Maraş katliamı yetti. Bu aynı zamanda gelecek 
cuntanın da ilk belirtileriydi. 

Faşist hareketin demokrasi mücadelesine saldırısını uzunca 
anlatmak bu savunma sınırlarıyla olanaklı değil. Fakat aynı 
dönem onlarca üyemizin faşistlerce katledilmesi, yaralanıp 
sakat bırakılması benim anlatmamdan başka polis raporlarında 
ve günlük basında görülebilir. Bir yandan faşistlerin silahlı 
bombalı saldırıları, öte yandan yargı kararı dahi olmadan 
İçişleri Bakanlığı’nın Kdz. DEV-GENÇ’i kapatması düşündürü-
cü değil midir? Faşist saldırıları protesto mitinglerine polisin 
faşistlerle birlikte saldırması düşündürücü değil midir? 

Demokratik kitle örgütlerimiz, tüm faşist, polis saldırılarına 
rağmen, tüzük, program ve kongrelerinde aldığı kararlar 
doğrultusundaki mücadelesinden taviz vermeden mücadeleyi 
sürdürmüştür. Tüm yurttaki gelişim ortada iken, emperyalistle-
rin verdiği borçlarla arabasını yürütmeye çalışan oligarşi 
borçlarını ve faizlerini geri ödeyemez duruma gelmiştir. Tek 
başına işbaşındaki hükümetin çözümünü yerine getirmesi 
olanaksız bu gelişim, siyasal düzeyde de bir kaosa denk 
gelmekteydi. 1979 NATO seçimlerinden sonra parlamentonun 
görünümü, beraberinde en azgın milliyetçi-şovenist propagan-
dayı getiriyordu. 

Gelişen muhalefetin yöneliminin mevcut yasaları zorlaması 
durumunda, egemen sınıf yöneticilerinin tek tek partiler olarak 
soruna çözüm bulma konumları yoktu. Bırakalım toplumsal 
muhalefeti yok etmeyi, Cumhurbaşkanı dahi seçilemiyordu. 
Tüm bu gelişmeler asgari müdahalenin gelmesinin koşullarını 
yaratıyordu. Orta sınıfın oylarını almış olan MSP gericiliğin 
azgınlaşmasında etkin rol oynarken, parlamentoda anahtar 
parti durumuna gelmişti.  

IMF’nin direktifleriyle uygulamaya konulan 24 Ocak kararla-
rının, tam anlamıyla bu ortamda hayata geçirilmesi olanaksız-
laştı. Demirel’de ünlü “100 günlük” bekleme öneriyordu. 
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Toplumsal muhalefetin ekonomik temelli ama gün geçtikçe 
demokratik talepli Tekel, Ant Birlik, Tariş, İşçi Direnişleri ve 
grevlerini bir çırpıda silip süpürülmesi mevcut güç dengeleri ve 
yasalarla olanaklı görünmüyordu. 

Faşist saldırıların tırmandırılmasıyla da, devlet var olan ya-
salarını aşmanın yollarını arar oldu. Bu ortamda 12 Eylül 
darbesi yaratıldı. Darbecilerin “Demokrasi”, “Anarşi ve Terörü 
Önleme", demagojisinin bu hazırlıkların yardımıyla tutturulma-
ya çalışılması, darbenin ne kadar önceden komple bir organi-
zasyon sonucu gündeme geldiğini göstermektedir. 

İşte tam bu ortamda, gerek ülke tekellerinin gerekse de met-
ropollerin AP hükümetine sunduğu ve yapılmasını istedikleri 
ekonomik programın hayata geçmesi için uygun ortam hazır-
lanmış oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı T. Şahinkaya’nın ABD 
gezisinde görüldüğü gibi, sadece Türkiye’nin iç istikrarı için 
değil, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yi Ortadoğu’da kullanıl-
mak üzere ileri bir karakol yerine koymasını bunca yıl sonra 
daha açık görmekteyiz. Bu arada basına yansıdığı gibi Türki-
ye’deki cuntanın bir gün öncesinden ABD tarafından dünya 
kamuoyuna açıklanması, bir tesadüf olmasa gerek.  

Yine TİSK’in mevcut hükümetten istediklerini ‘Temel eko-
nomik ve sosyal görüşler” başlığıyla sunması, bunların mevcut 
hükümetçe yerine getirilemeyeceğinin bilinciyle hazırlandığını 
gösterir. Aynı zamanda mevcut burjuva partilerinin yerine “Bu 
talepleri yapabilecek bir cuntanın tercih edileceğini”nin mesajı 
verilmek istenmiştir. Talepler kısaca “-Kıdem tazminatı en 
yüksek devlet memuruna ödenen ikramiyeyi geçmeyecek-Grev 
sürecinde işçinin ücreti sendika tarafından ödenecek- Sendika 
idari denetimden geçmeli-Grevden doğan zarara sendika ve  

 

işçi ortak olmalı- Toplantı gösteri yürüyüş kanunu, iller kanunu 
değiştirilsin- İşçilerin, işverenin yönetim hakkına müdahalesi 
önlensin...” (15 Kasım 1979 basın) Yine ABD’nin görüşü “Bu 
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ekonomik önlemler çok önemli. Bunların uygulanabilmesi için 
de Türkiye’ye 4-5 senelik bir istikrar dönemi gerekli." (ABD 
hava ataşesi CIA ajanı 980 Temmuz basından) 

Kısaca özetlemeye çalıştığım bu koşullarda bizim örgütleri-
mizin talepleri nelerdi? 

BİZİM TALEPLERİMİZ NELERDİR? 

Bu yaşanan ortamda, ekonomik ve siyasal olarak emperya-
lizme bağımlılık ortada iken, ülkenin bağımsızlığını istemek, 
demokratlığın gereğidir. En gerici propaganda ile şovenizm kol 
gezerken, faşist saldırılara ve şovenizme karşı olmak demok-
ratlığın gereğiydi. Çıkarılan ve çıkarılmak istenen gerici yasala-
ra ve en doğal hak ve özgürlüklerin geriye götürülmesine karşı 
durmak demokratlığın gereğiydi. Uluslararası anlaşmalarda 
öngörülen, hatta karşı da olsa mevcut anayasada olan hak ve 
özgürlüklerin kullanılması demokratlığın zorunlu gereğiydi. 
Eğitimdeki çarpıklığı dile getirmek, demokratik taleplerle 
akademik, demokratik eğitim mücadelesi demokratlığın gere-
ğiydi. Başta işçiler olmak üzere, köylülerin ve tüm ezilenlerin 
IMF’nin programı ve 24 Ocak kararları doğrultusunda boğazla-
rındaki son lokmanın da alınmasına karşı olmak, daha insanca 
bir ücret talep etmek demokratlığın gereğiydi. 

Bunlar için mücadele insanca yaşamanın bir parçası oldu-
ğundan, demokratik kitle örgütlerimizin, insanın yok edilmesine 
yönelik silahlanmaya, savunma örgütü olmayan, bir saldırı 
örgütü olan NATO’ya karşı ve komşu ülkelerin ülkemizden 
gözlenmesi, dinlenmesi ve üslerin sökülmesi için mücadele 
etmesi; ülkenin askeri bağımlılıktan kurtulmasını istemesi, 
yurtseverlik ve demokratlığın gereğiydi. 

Bağımsızlık, demokrasi ve insanca yaşam anlamına gelen 
sosyalizm istedik. 

Bunları istediğimiz için zindanlardayız. Bunları istediğimiz 
için savcı, siyaset yaptığımızı söyledi. Evet doğrudur. Bunları 
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söylemek buna göre davranmak siyasi faaliyetti. Ama aynı 
yasalara göre kurulan ve faaliyet sürdüren (ki onların yaptıkları 
da bu içerikli bir faaliyettir.) işadamları dernekleri, sendikaları 
sanırım savcıya göre suç işlememişlerdir. Yine savcıya göre 
aynı içerikli faaliyettin suç olmaması, onların direkt hükümetleri 
düşürüp yerine yenilerinin kurdurulmasında etkili olmaları ve 
hükümetlerin ekonomik, siyasal programlarına yön verebilme-
leridir. TİSK, “Ekonomik, demokratik haklar bu ülkede bu 
koşullarda fazla, kısılması gerekir” dedi, bunlar tamamen 
ortadan kaldırdılar. TÜSİAD “Anayasa bol” dedi, ortadan 
kaldırıldı. 

Yapılanların tümü de “Demokrasi” adına yapıldı. (!...) Öyle 
söyleniyor. Eğer demokrasi buysa, insanlık, insan hakları 
buysa, benim/bizim yaptıklarımız demokratlık olamaz. Demok-
ratik kitle örgütlerinin olmadığı burjuva cenahta bile siyasi 
partilerin kapatıldığı ortamda, istenilenler rahatça yapılmıştır. 
Bunların hayata geçirilmesinde sadece kitle örgütlerinin ve 
siyasi partilerinin yokluğu değil, bunun kadar da ağır baskının 
uygulanması rol oynamıştır. Tüm bunların yapıldığı bir sisteme 
burjuva anlamda bile demokrat demenin olanağı olamaz. 
Ancak sistemin egemenleri, tüm yaptıklarını demokrasi adına 
yaptıklarını söylemektedirler. O halde benim demokrasi anlayı-
şım bu olamaz ve dolayısıyla da ben, böylesi bir demokrasi 
sahiplerinin karşısında suçlu olacağım. 

Eğer tüm yaptıklarımdan bugün de gurur duyabiliyorsam, 
insan olduğum, insanca bir yaşamı istediğim içindir. 

Taleplerim/taleplerimiz başka sistem içinde değil var olan 
kapitalist sistem içinde de olması muhtemel şeylerdir.  

Sistemin dışında yeni bir dünya özlemim ve bunun için veri-
len mücadele bu demokrasi mücadelesiyle yakından bağlantılı 
olsa da kitle örgütlerimizin yerine getirmesi olanak dışı olan bir 
istek ve mücadeledir. Taleplerimiz bugün suç ilan edilip bizler 
zindanlara dolduruluyor olsak da bir gün mutlaka gerçekleşe-
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ceklerdir. 

Ocak kararları ve getirdikleri: 

Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde ticaretin ve üre-
timin alabildiğine yaygınlaşması, ufak birimlerin -kırdan kente 
ve geri üretim biçimine sahip ülkeden, kapitalist ülkeye- geliş-
miş olan birimlere kaynak aktarımını doğurmuştu. Bu aynı 
zamanda kapitalist öncesi üretimin tasfiyesi ve gelişen genç 
proletaryanın aşırı sömürülmesiydi de. Bu durum sermayenin 
genişletilmiş yeniden üretimi anlamında kapitalist ilişkilerin 
geniş bir ölçekte yeniden üretimi ile kapitalist ilişkilerin egemen 
olmasını sağlar. 

Kapitalist gelişimin bu aşamasında, kendi iç dinamikleriyle 
gelişimi sağlayamayan ülkelerde, gelişmenin sisteme egemen 
olan metropollerden yönlendirilmesi ise yaşanan bir gerçektir. 
Ancak bu yönlendirme, var olan ülkelerin kaynaklarının ege-
men ülkelere aktarımı şeklinde olacağı için, kapitalizm öncesi 
üretim ilişkilerinin de tasfiyesine eğilim arz edecektir. Fakat bu 
ne politikasında köklü ve ani bir değişim sağlayabilir, ne de 
normal seyrine göre kapitalizm gelişimi sağlanabilir. Ancak yine 
de prekapitalist üretim ilişkileri uzun sürede eriyerek kapitalizm 
egemen kılınır. Anlaşılacağı gibi, emperyalist metropoller 
tarafından yönlendirilen gelişim çarpık ve bağımlıdır, ülkemizin 
de bu kategoride değerlendirilmesi gerekir. 

Emperyalist sistemin bir uzantısı görünümündeki bu ilişki-
den anlaşılan o ki, dünya kapitalist sisteminin içine girdiği 
bunalımlar hem buralara misliyle yansır, hem de bunalımın 
yükünü çekmede bu ülkeler ortak olurlar.  

Gerek dünya kapitalist sistemin bunalımında, gerekse var 
olan ülkenin bunalımında, teşhis ve tedavi yöntemlerini de 
sistemin egemenleri yapmak durumundadırlar. Bu gerçekten 
hareketle, ülkede bu zamana kadar denenen ve daha denene-
cek olan ekonomik politikadaki tedbirler emperyalizmin birer 
uzantısı olacaktır. Aynı mantıkla daha fazla kaynak yollanması 
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yer yer benzerlikleri olan yer yer farklılaşan reçetelerin de 
nedeni olmaktadır. 

1929 bunalımı ve Türkiye’ye dış borçların alabildiğine az 
gelmesi ve ihraç mallarının satılmasındaki sıkıntı, devlet eliyle 
kapitalizmin geliştirilmesi politikası, 1954’ten sonra 57-58 
bunalımı ve IMF’nin sunduğu reçete, 1970’teki bunalım ve 10 
Ağustos kararları ile bilinen reçete, nihayet 73 bunalımı ve bir 
süre aşırı borçlanmayla işi geçiştirmenin denemesi ve bir süre 
sonra da gelinen noktada 24 Ocak kararları. 

Görüldüğü gibi, sunulan reçeteler hep daha fazla kaynağın 
emperyalist tekellere, ülkelere aktarılışı ve emperyalist ülkeler-
le bütünleşmenin yollarıdır. Görünürdeki sorun, ithalat ve 
ihracattaki dengesizlik, verilen sermayenin faizi ile ödenmesi 
veya daha sağlıklı dönüşünün sağlanamaması, devalüasyon 
ve enflasyon biçimindedir. 

Önceki gelişim ve bunalımda sunulan reçetelerde ithal ika-
meci sanayii ve ona göre şekillenen politika olurken, gelinen 
noktada emperyalizm mümkün olduğunca az vererek, kaynağı 
uzun vadede almayı hedefleyen köklü bir politika önermektedir. 
Bu, daha öncekilerde olduğu gibi iç pazara yönelik üretim değil, 
tersine dış pazara yönelik üretimi hedefleyen, bir kapitalist 
sistemin uluslararası iş bölümü politikasını da içermektedir. 

O halde ikisi arasındaki farkı görebilmemiz için, ithal ikameci 
sanayileşme nedir sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor. 
İthal ikameci ekonomi, iç tüketime yani iç pazara yönelik üretim 
biçimi olarak özetlenebilir.  

Dolayısıyla bu model, hiçbir döviz getirme gücüne sahip 
değildir. Üretim arttıkça, buna paralel olarak döviz ihtiyacı da 
artmaktadır. Böylece, tarım ürünlerinin ihracı, yurtdışındaki 
işgücünün getireceği dövizler ile bir nebze de turist dövizleri 
ihtiyacı karşılamaktan uzaktır ve bu noktada sistem tıkanma 
noktasına gelir. 
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Kapitalizmin serbest rekabetçi dönemini yaşamamış, geri 
üretim ilişkilerine sahip ülkelerde, metropollerin önermesiyle 
hayat bulan bu modelle, daha çok, ülkede kapitalist ilişkilerin 
hâkim olması sağlanmaya çalışılmıştır. Sanayide buna uygun 
gelişecektir kuşkusuz, ama bu modelin pazarın ihtiyaçlarına 
cevap vermesi bir yana, sanayi yine metropollerin istediği 
alanlarda yoğunlaşmak durumundadır. Türkiye’deki gelişimini 
daha önce kısaca incelediğimden, uzatmıyorum. Ancak bu 
politikanın ülkenin egemenleri açısından başta hedeflenen 
noktaya gelemediği burada söylenmeli. 

IMF tarafından gerekliliğine inanıldığı dönem, sunulan ithal 
ikameci modelde IMF açısından başarı GSMH’nin büyümesi 
iken, günümüz koşullarında başarı, dış ödemelerdeki istikrar-
dır. IMF ve Dünya Bankası’nın ihracata yönelik politikayı 
önermesini sağlayan rakamlardan bir örnek vererek, ithal 
ikameci politikanın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini 
görebiliriz. 

“Nüfusu 40 milyon, kişi başına GSMH’sı (1964 yılı doların 
değerine göre) 700 dolar olan ülkede, sermaye girişi 
GSYİH’nın % 2 si kadar olduğundan, 1977’de ihracat oranı 
GSYİH’nın %14.2’si ithalatı da % 16.1’i kadardır.” 

“Oysa Türkiye’de 1977’de GSYİH’nın % 4.1’i kadar ihracat 
% 12.4’ü kadar da ithalat yapılabilmiştir. İthalat beklenene 
yakın olsa da ihracat beklenenin çok altındadır.” (Dünya 
Bankası’nın değerlendirmesinden aktaran Prof. G. Kazgan) 

Yine 1977 yılı IMF raporuna göre: 

“Tüketici fiyatları endeksi (Hayat pahalılığı) 1970 yılında 100 
kabul edilirse, 976 yılında Bolivya’da 167, Hindistan’da 173, 
Şili’de 8583 Türkiye’de, 241’dir” Bizim gibi ülkelerde hayat 
pahalılığı böyle tespit ediliyor. IMF ve Dünya Bankası’nın, 
başarı için artık dış borçların zamanında ödenmesini ön plana 
çıkarması, bu ülkelerdeki ekonomilerin istikrarsızlığının ödeme-
lere de yansıdığını görmüş olmalarındandır. İthal ikameci 
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politika ile yükselmesi istenilen ulusal gelirin ülke içinde de 
aşırı bir dengesizliği içerdiğini bu rakamlarla görebiliriz. 

Gerçekten, bu ülkelerde yaşayan insanların, sınıfsal olarak 
vahşet denecek düzeyde gelir dağılımına tabi olduklarını 
gördük. Gerçi önerilen politikada bu gerçeğin pek bir önemi 
yok. Keza dengesizliğin artacağı başta belli olmasına rağmen, 
onlar için önemli olan ulusal gelirin ortalama olarak büyüyüp 
büyümemesidir. Türkiye’deki gelir dağılımını ve nüfusun en üst 
gelirli % 10’u ile en düşük gelirli % 20’sinin ulusal gelirden 
aldıkları payı göz önüne alarak, ulusal gelir toplamının, genel 
nüfus bölümü ile elde edilen ortalama kişi başına gelir toplamı-
nın, genel nüfus bölümü ile elde edilen ortalama kişi başına 
düşen 1000 doların da pek bir anlam ifade ettiği söylenemez. 
Keza mantıken çoğunluk yüz dolar civarında, azınlık ise 
binlerce dolarlık paylar almaktadır. Kapitalizmin çarkları, 
adaletsizliğin ve dengesizliğin ve sefaletin artık son noktasına 
vardığını göstermektedir. O halde Türkiye açısından tekrar 
başa dönecek olursak, 1980’lere kadar uygulanan ekonomik 
politikada öğütlenen başarı GSMH’nin büyümesidir. Bunda bir 
büyüme olmuştur. Ancak yukarıdaki rakamlardan da anlaşıldığı 
gibi bir avuç insanın milyonlarına milyonlar katarak diğerlerinin 
de daha yoksullaşmasına neden olarak. 

1963-67 yıllan arasındaki birinci beş yıllık kalkınma planı 
verilerine göre, ithal ikameci politikanın nasıl işlediği ve ne 
beklendiğine bir bakalım. 

“Dış borç siyasetinin temel ilkesi uluslararası ihtisaslaşma 
ve işbirliğinden yararlanma olmakla birlikte, karşılaştırmalı 
maliyetler, uzun bir perspektif açısından değerlendirilmiş üretim 
kesimlerinin gelişme hedeflerine göre dinamik ve karşılaştırma-
lı bir maliyet yapısına göre olacaktır. 

İhracatın mutlaka geliştirilmesi gecikmekle birlikte bu, yapı-
lacak yatırımların ve kurumlaşmaların ürünlerini vermesine 
bağlıdır. 15 yıllık perspektif plan süresince (1693-77) yapılacak 
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yatırımlara öncelik verilecektir. Emek yoğunluğu yüksek 
yatırımlar sanayileşmiş ülkelerin pazarlarında Türkiye’ye göreli 
üstünlük sağlayabilir. 

Ticaret filosunun geliştirilmesine turizm yoluyla hizmet gelir-
leri aktarılacaktır. Özel yabancı sermayenin kalkınmaya verimli 
biçimde katılmasını sağlayacak önlemlerle, bunun artırılmasına 
çalışılacaktır.” (DPT 1. beş yıllık kalkınma planı) 

Söylenen şudur, uluslararası iş bölümünde biz emek yoğun 
alanda yatırım yapacağız ve metropollere daha ucuz mal 
vereceğiz. Yabancı sermaye ile yatırım alanları açacağız. Bunu 
sağlayabilmek için önlemler -vergiyi düşük tutma tesis için 
bedava veya ucuz yer temini- alacağız. İşte “kalkınacağı, 
sanayileşeceği” söylenen Türkiye. İşte hayat pahalılığı, gelir 
dağılımındaki vahşet... Ve borçlanarak “ilerleyen” ve bir türlü 
borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen Türkiye. İthal ikameci 
politikayı uygulayarak sanayileşecek Türkiye, borçlarını öde-
yemez duruma geliyor. Borçlarını ödeyebilmek için, yeni 
borçlar alınıp kalkınacağı iddia edilerek ve aşağıdaki tavizle-
ri/taahhütleri vererek 24 Ocak kararları diye bilinen ekonomik 
politika hayata geçirilmeye çalışılıyor. 

- 1956’da 2 TL olan dolar 1979’da 47 TL olurken, 24 
Ocak kararlarında 70 TL yapılıyor. Daha sonra da, iç dış 
enflasyon farkına göre düzenlenmesi taahhüt ediliyor. 

- Yabancı sermaye teşviki ile bütün üretim kesimi ya-
bancı yatırımlara açılacak. ihracata teşvik için, tekelciler ön 
plana çıkarılarak ihracat sigortası ve kurumsal destek verile-
cek. 

- Karlı olmayan yatırımlar durdurulurken, enerji üretimine 
öncelik verilecek. 

- Devlet müdahaleleri yok edilecek, KİT’ler kar eden du-
ruma getirilecek ve bütçeye yük olmaktan kurtarılacak. 

- Hükümet üretim dışı yatırımları azaltırken tasarruf ve 
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faiz politikası buna göre düzenlenecek. 

Çok kabaca bu ve benzer taahhütlerin uygulanacağı söyle-
nince, 

“Dünya Bankası ve IMF’den 1980 yılında 2.6 milyar dolar 
981’de 2.2 milyar dolar, 982’de 1.7 milyar dolar, 983’te 1.8 
milyar dolar proje ve program kredisi alındı. IMF ile imzalanan 
STAND-BY anlaşmasına göre, 

“Türk ekonomisinin daha fazla serbest piyasa ekonomisine 
dönmesi sağlanacak. Enflasyonu sınırlamak amacıyla sıkı para 
politikası uygulanacak, bu amaçla kredi sınırlaması konacak. 
Akaryakıt taban fiyatları, KİT ürünleri fiyatları, enflasyonu 
önleyecek biçimde ayarlanacak. Kamu harcamaları enerji hariç 
kısıtlanacak, faiz oranları artırılacak, fon piyasasında rekabet 
koşulları gerçekleştirilecek, ücret anlaşmalarının, yürürlüğe 
konulacak ekonomik program çerçevesinde çözümlenmesi 
sağlanacak.  

Döviz kuru Türkiye’nin rekabet gücünü sağlayacak biçimde 
değişken olacak, dış yardım sağlanmasını izleyerek de liberas-
yona gidilecek. Hükümet alınacak ekonomik önlemler hakkında 
IMF’ye sürekli danışacak.” (Basından kısaltılmış biçimiyle.) 

AP azınlık hükümetinin, kapatılan borç musluklarını açtır-
mak için, uygulamada da görüleceği gibi, işbirlikçi tekelciler 
dışında herkesin bunalımın aşılmasında daha fazla kaynak 
sağlanması anlamına gelen ekonomik politikanın, serbest 
rekabetten anladığı da uluslararası işbölümü gereği, emperya-
list tekellerin dışında tüm sermaye çevrelerinin etkinliklerinin 
silinip süpürülmesi, alınan borçlarla rahatlaması sağlanan ülke 
ekonomisinin ve bundan daha fazla payın hem ithalatın ser-
bestliği, hem de ucuz işgücü ile ucuza mal edilecek tüketim 
mallarının metropol pazarlarına sunulması sağlanacaktır. Bu 
ekonomik politikanın teorisyeni Milton Friedman: 

“Posta hizmetlerini, ulaşım hizmetlerini özel sektör daha iyi 
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yapar. Devletin ekonomiye müdahalesi olmamalı, devlet 
asayişi sağlamakla yükümlüdür. 

“Piyasa dengesini parasal önlemler sağlar, özel sektör her 
şeyde serbest olmalı. Ekonomiye kara para da tedbirlerle 
kazandırılmalı, ücretlerin maliyeti artırıcı fonksiyonu bertaraf 
edilmelidir. 

“Vergi tahsilatına hız kazandırılacaktır. 

“Kamu sektörünün, özel sektöre devri önerilir. Asgari ücret 
politikası kalkmalı en iyi değerlendirmeyi piyasa yapar.” gibi 
tespitlerle politikasını özetler. Her ekonomik bunalımın merke-
zileşmeye olan eğiliminden daha önce söz etmiştim. 1970 
sonlarında, ithal ikameci politikanın tıkanmasıyla baş gösteren 
ekonomik bunalımın (ve bağlantılı olarak da siyasal bunalımın) 
doğal sonucu bir merkezileşme düşünülmeye başlanmıştır. 
IMF’nin sunduğu ve daha önce de birçok ülkede uygulamaya 
konulan “Şikago okulu çocukları” ve Friedman’ın şekillendirdiği, 
metropol kuruluşlarınca da uygun görülen bu ekonomik politika 
ülkede 24 Ocak kararları olarak bilinen isimlendirmeyle sunul-
muştur. Bu politika 12 Eylül 80’e kadar pek bir hayat bulama-
mış ve esas olarak da bundan sonra kendisini hissettirmiştir.  

Bu tesadüf değildir. Keza hiç bir ülkede bu tür uygulamala-
rın uygulamaya konulması normal işleyişte mümkün olmamış-
tır. Kararların uygulanabilmesinin ön koşulu bir anlamıyla daha 
baskıcı rejimleri varsayar. Baskıcı bir yapının oluşturulması 
olmaksızın bu tür kararların uygulamaya konulması demek, 
barutun yanına yanan kibritle gitmek anlamına geleceği için bu 
tür askeri vb. baskıcı rejimler yaratılmaktadır. 

Daha önce TİSK’in sunduğu tedbirler paketi, bu politikanın 
hayat bulabilmesi için bir maddi zemin oluşturmaktaydı. Ancak 
mevcut yasalarla bu politika uygulanamazdı. Veya ne de 
mevcut işleyişle yasa koyucu işadamlarının olmasını istedikleri 
yasal düzenlemeleri hayata geçirebilirlerdi. İstenilen yasa 
değişikliklerinin yapılması bir yana parlamento Cumhurbaşkanı 
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bile seçecek bileşime sahip değildi ve milletvekili transferleri ile 
her gün yeni bir tablo ile karşılaşılıyordu. Açıktan yasaları 
çiğneyen MSP de anahtar bir parti konumuna gelmişti ve bu 
hem onun ağırlığını hissettirmesini, hem de istediğini yapması-
nı beraberinde getirmekteydi. MHP ise tekelcilerin en tutarlı 
savunucusu biziz mesajını vererek ilerici devrimci sosyalistlerin 
üzerine saldırılarını devam ettirmekteydi. AP ise fiilen bu 
partilerin hükümette ortak olarak bulunmamasına rağmen, 
onların verdiği desteğin ağırlığı ile onlara bir müdahalede 
bulunmak bir yana her yaptıklarına destek vermiş oluyordu. 
Kimi sermaye çevreleri ve sözcüleri de AP ile CHP’nin koalis-
yonunu istemekteydiler. Anayasa değişikliği tartışmalarını 
gündeme getiriyorlar, bir toplumsal uzlaşmadan dem vuruyor-
lardı. Nihayet bunların hepsinin halledilmesi ‘maç bitiminde 
düdüğün öttürülmesine’ bırakılmak durumundaydı, öyle de 
oldu. 

Bu dönemde parlamenter çözümle yasal düzenlemeler ya-
pılıp, bunalımın aşılması olanaksızdı. TSK’nın en üst düzeyde-
ki komutanlarının iki kez yaptıkları uyarı ise darbenin açıktan 
habercisi oluyordu.  

Ülke içindeki ekonomik-siyasal bunalımı, İran-Irak savaşının 
başlaması ve İran’ın ABD’nin ileri karakolluğundan kurtulması, 
toplumsal muhalefetin daha çok faşizme karşı düzeyde de olsa 
yüksekliği vb. devletin en az yıpranmış kurumu olan askerlerin 
devreye girmesi için nedenler olarak sıralanabilir. Bir gecede 
ordu, tankları toplarıyla yasama, yürütme ve bağlantılı olarak 
da yargının merkezileşmesini sağladı. Faşist hareketin devlet 
destekli sindirme politikası, katliamları cunta için, “anarşi-terör” 
propagandası için en güzel malzeme olmaktaydı. 

IMF ile yapılan anlaşmaların yükümlülükleri”nin yerine geti-
rilmesinin önkoşulu, “dikensiz gül bahçesi” yaratmaktı. Onun 
için ilan edilen dikenler teker teker yok edilmeye başlandı. 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet üzerinde onun 
iradesi üzerinde başka bir güç yoktur ve bu irade TBMM”dedir” 
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diye yıllardır propaganda yapılmasına rağmen, devlet bir kez 
daha büyüklüğünü göstererek, tüm bu yürürlükte olanları 
saçma sapan şeyler olarak bir kenara itti. Meclis kapatıldı, 
kendi kurallarıyla seçilmiş mebusların görevlerine son verildi. 
Egemenlerin emirlerini yerine getirmedi diye milletvekilleri 
ağababaları tarafından cezalandırılıyorlardı artık. Meclisin 
kapatılması sağlandıktan sonra, TİSK ve IMF’nin önerileri ile, 
tüzel kişilikleri de yasa dışı ilan edildi. Kendilerinin söylediği, 
her şeyin en üstünde olan anayasa da ortadan kaldırılıp, ülke 
anayasasız yönetilmeye başlandı.  

Artık generallerin her söylediği yasa, mantık silsilesi de 
anayasa olmaktaydı. Dönemin yürütücü, yasamacı, yargıcı 
egemenleri beş kişi olarak görünmeye başladı ve beşinci 
bildirilerinde, “Ülkemizin ekonomik durumunu düzeltmek için 
daha ileriye götürmek için yürürlüğe konulan ekonomik prog-
ramlar, yapılan anlaşmaların ve politikaların uygulanmasına 
devam edilecek” (15 Eylül 980) denilerek gerçekten kimin 
temsilcileri oldukları ve ne yapmak istedikleri gözler önüne 
serildi. 

Tekelcilerin mutemet savunucusu MESS eski başkanı, eski 
MSP milletvekili adayı, başbakanlık müsteşarı T. Özal da bu 
kararların uygulanmasında görevlendirilmekteydi. “Bu politika-
ların mimarı benim” diyen T. Özal, aslında cuntacıların profes-
yonel politikacıları zorunlu misafirhanelere doldurmalarından 
ötürü sivrilen biridir. Olağanüstü denilen dönemlerde aşırı 
derecede yasal düzenlemelere gidilmesinin nedeni, eski yasal 
sayılan her şeyin veya büyük kısmının yasadışı ilan ediliyor 
olmasındandır. Devlet kendi yasalarının sınırlarını hiçbir zaman 
ilelebet sürdürme garantisini vermez ve gerektiğinde kendi 
yasalarını bir çırpıda yok etmeyi her zaman varsayar. Ama yeni 
duruma uygun yeni yasalar yapmadan da edemez. 960’ta MBK 
de aynı yolu izlemiştir. Yine olağanüstü dönemin egemenleri-
nin, kendilerini tek etkili ve yetkili merci olarak görmeleri 
sadece ülkemize özgü bir olay değildir. Bu durum bunalımın 
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merkezileşmeye olan eğilimi ve doğal sonucundan başka bir 
şey olamaz. 

Sözü edilen ekonomik programın emperyalizme bağımlı 
bizim gibi ülkelerde uygulanması için, devletin nasıl biçim 
değiştirmesi gerektiğini bu işin uzmanlarından birinin sözlerine 
kulak vererek anlamak daha öğretici olsa gerek. 

“IMF’nin bir borçlu ülkeyi kurtarma işini, ülkeyi uçurumun 
kenarına getiren ekonomik uygulamalarını düzeltmeden 
gerçekleştirmeye çalışması saçmadır. Ancak dikte edilen 
şartlar eldeki gerçek sorunlara uygun olmalıdır. Ne var ki, IMF 
şartları uygulandığı zaman daha tehlikeli oluyor. Çünkü bu 
durumda ülkenin politik durumu alt üst oluyor. Sorun, dünya 
bunalımı içinde pek çok ülkede aynı zamanda uygulanan IMF 
şartlarının işlerliğinin mümkün olmasıdır.” (ABD eski dışişleri 
bakanı Henry Kissinger, 83, basın) Sistemin liderliği konumun-
daki ABD'nin dışişleri bakanlığını yapmış ve dolayısıyla bağımlı 
ülkelerin durumunu en iyi bilenlerden biri olarak sayılan bu 
kişinin tespitinin önemi vardır. 

 “Dikte edilen şartlar’la uygulanan politikaların reçete olma-
sı, uygulandığında da “ülkenin politik durumunun alt üst oluyor” 
gerçeğini dile getirmesi daha da önemlidir. 

“24 Ocak’ta açıklanan politika önlemleri, ülkenin karşılaştığı 
ciddi sorunlara karşı cesur bir hamle olmuştur. Bu hamlenin 
amacı, ekonomik politikanın ayrıntılı devlet düzenlemesi ve 
denetiminden uzaklaşıp, piyasa güçlerine, yabancı rekabete ve 
yabancı yatırımlara daha fazla güvenilmesine yönlendirilmesi-
dir. Bu etkinliği yükseltmek ve daha iyimser kaynak dağılımını 
gerçekleştirmek, dolayısıyla orta vadede sürdürülebilir ekono-
mik büyüme için gereklidir.” (TÜSİAD- The Turkish Ecenomice, 
980, Aktaran Prof. G. Kazgan) 

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin kararlar üzerine söyledikleri-
ne kısaca baktıktan sonra, şimdi nelerin yapılmış olduğunu ve 
gerçekten yapılanların nelere mal olduğuna geçelim. Her 
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şeyden önce Kissinger’in dediği gibi “ülkenin politik durumu-
nun” sosyal muhalefet ve demokrasi güçlerinin aleyhine “alt 
üst” olduğunu bir kez daha görelim. Sorunun dış ticaret açığı, 
enflasyon, devalüasyon olduğunu ve dolayısıyla istikrarlı olarak 
kar payını dışarıya göndermedikçe bir tıkanıklığın olduğunu 
önceden söylemiştim. Bunlara çözüm olarak ihracata yönelik 
üretim ve paranın kontrol altına alınmasının önerilmesine de 
değinmiştim. İthalat-ihracat dengesizliği, piyasadaki para 
miktarının fazlalığı ve mallar arasındaki (dışarıdan alman ve 
satılan) dengesizliğin devalüasyon ve enflasyona kaynaklık 
ettiği bir gerçek.  

Bir ülkedeki ihracatın, öteki ülke için ithalat olduğu da bilinir. 
İthalatın artması, karşısındakinin ihracatının artmasının yanı 
sıra, ithalatı yapabilecek kaynaklara veya gelişimine sahip 
olması, ihracatın artmasının ise döviz girdisinin artması anla-
mına geleceği de bilinir. Sermaye ihracının, çağımızda metro-
pollerden bağımlı ülkelere doğru gittiği ne kadar gerçekse, bu 
paranın katlanarak geri gitmesi de sistemin bir yasası olmuştur.  

İthalatı fazladan bağımlı ülkenin döviz girdisinin azlığı, dış 
ticaret açığını gündeme getirecektir. Aynı ülkeye sermaye ihraç 
eden metropollerin paralarının katlanarak -faiz kar vb.- geri 
dönme durumu ülke ekonomisini çıkmaza sokmaktadır. Bu 
işleyişte görünen o ki, bağımlı ülkenin var olan dünya konjonk-
türünde ekonomisi sürekli zikzaklar çizme durumundadır. 
Bağımlı ülkelerin ithalatlarının düşmesi metropoller açısından 
ihracatın düşmesi anlamına gelecektir. Kapitalizmin bunalımı-
nın daha fazla üretimden kaynaklandığını göz önüne alırsak, iç 
piyasanın doyumu ve ihracatın azalmasının, fazla ürünün 
çürütülmeye bırakılması olacağı bir gerçekken, önerilen 
politikalara rağmen ihracatlarını, dolayısıyla bağımlı ülkelerin 
ithalatlarını artırmayı hedefler. Hal böyle olunca ülke pazarları 
değil, dünya pazarı herkese açılmış olur. Bağımlı ülkelerin de 
ihracata yönelik üretimleriyle bu gerçekleşir. Ancak bağımlı 
ülkelerin alım gücünün sürekli düşmesi düşünüldüğünde, hem 
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metropollerin, hem de bağımlı ülkelerin aştıklarını sandıkları 
bunalım yenilenerek sürer.  

Zaten metropol kuruluşlarınca önerilen politikalar bir anla-
mıyla daha fazla ürünün tüketilmesinin sağlanmasıdır. Bu ise, 
istikrarlı ödemenin sağlanmaya çalışılmasıdır. Kissinger’in 
söylediği gibi, “Dünya bunalımı içinde, pek çok ülkede aynı 
anda uygulanan IMF şartlarının hayata geçirilmesi” istenmesi-
ne karşılık bu, uygulanan ülkede durumu alt üst edeceğinden 
tavizsiz uygulamaya konulmasının yöntemleri aranmakta ve bu 
daha çok cuntalar biçiminde kendini göstermektedir. 

Özal’ın “İki yılda düzlüğe çıkarız” sözlerinin bir demagoji 
olduğunu gördük. Keza yaşanmış altı yıl var ve hala düzlüğe 
çıkacağız! Çıkılacağı da yok. Yine, “İstikrar için kemerleri 
sıkmak zorundayız” sözleriyle Özal, kitlelerde sıkılacak keme-
rin kalmadığını da görmezlikten geliyor ve adeta insanlarla alay 
ediyor. Esasında Özal bir gerçeği dile getirmektedir. İşçiler-
emekçiler daha fazla çalışmalı, kemer sıkmalı, ücret talebinde 
bulunmamalı ve tekeller daha fazla büyümeli ve tekelciler için 
alınan dış borçların ödenmesinde milyonlarca emekçi sömürü-
lerek, borçlar istikrarlı ödenebilmeli ki, ülke ekonomisi de 
başarılı yönetilmiş olsun. 24 Ocak karalarının mantığı işte 
budur. 

Önerilen sıkı para politikası, borçları ödemeyi ve dış ticaret 
açığını kapamayı hedeflemektedir. Üretimin ihracata uygun 
geliştirilmesinin de hesaplanması ekonominin rahatlaması için 
bir politika olarak düşünülmektedir. Ancak bu politikalar siste-
min bütününü değil, sistemde bir yerleri rahatlatma kapasitesi-
ne sahiptir. 5-10 senedir, bağımlı birçok ülkede uygulanan 
politikalarda borçların tamamen ödenmediği ve bir süre sonra 
politikanın iflası görülmüştür. IMF’nin somut koşullara göre 
politikalarını esnetmesi ise bir gerçektir. Şili’de ve Brezilya’da 
olduğu gibi yeni borçlar söylenmesine rağmen yine borçlar 
verilmiştir. 
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Bu ekonomik politikaların ülkelerde, ulusal gelirden kişilerin 
aldıkları payı aşırı derecede dengesizleştirdiği ve bunun daha 
da dengesizleştireceği biliniyorken, aynı zamanda metropoller-
le bağımlı ülkeler ekonomilerinde de aşırı derecede bir denge-
sizliğine neden olmaktadır. Yani politikacıların söyledikleri, 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkacağız türünden laflar birer 
demagoji olmanın ötesine geçmemiştir ve geçmeyecektir. Her 
ülkenin ihracatının serbest bırakılması demek, bağımlı ülkelerin 
metropol iç pazarlarına, metropol ülkelerin ürünlerinin de 
bağımlı ülke pazarlarına satılması ve bu alanlarda yarış 
etmeleri anlamına gelmektedir. 

Metropol tekelleri dünya pazarlarını paylaşalı yıllar olmuştur 
ve bağımlı ülkelerin oralarda satılabilmesi ve bağımlı ülke 
şirketlerinde uluslararası tekellerin ortaklıklarıyla faaliyet 
sürdürmeleri bilinirken (bu genel olarak söylenmiştir yoksa her 
şirketin ortaklıkla yürüdüğünü söylemiyorum) dünya pazarla-
rında bağımlı ülkelerin şirketlerinin boy göstermesi ancak ulus-
lar arası bir iş bölümüne denk gelmektedir. Metropollerin izin 
verdiği alanlarda ve daha çok da ucuz emek yoğun mallarda 
faaliyet gösterebilmektedirler. Hal böyle olunca serbest rekabet 
de bir aldatmacadır. Bu politikanın hayat bulacağı ülkeleri, 
metropollerin ürün yollamada güçlük çekmelerinin yaşandığı 
ülkeleri de kapsamaktadır. (Türkiye, Suriye, İran, Irak vb. 
olduğu gibi) Nereden bakılırsa bakılsın, (ithalatın, ihracatın 
serbest rekabeti dönemindeki rekabet deniliyor ama bu rekabe-
tin kapitalizmin serbest rekabeti dönemindeki rekabet olmadı-
ğını bir kez daha söylemekte yarar var) bir bütün olarak siste-
min egemen ülkeleri ve oraların tekellerinin çıkarları ön planda 
tutulmaktadır. İşte bunun için serbestleştirme, bağımlı ülkelerin 
ihracata yönelik üretimi teşvik edilse de, ithalatlar hep ihracatı 
aşar. 

İthalatın serbestleştirilmesinin ikinci görünür yanı, emperya-
list ülke tekellerinin verdikleri gümrük -vergi harç vb.- giderleri-
nin kaldırılmış olmasıdır. Üçüncüsü, geri bıraktırılmış ülkelerin 
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pazar aralarında, işbirlikçi tekeller dışında faaliyet gösteren 
şirketlerin aldığı payın en asgariye indirilmeye çalışılıyor 
olmasıdır. Batan şirketler ve burjuva politikacılarının, “Batan 
batar kalanlar yeter” türünden laflar etmesinin başka türlü izah 
edilmesi de mümkün değildir. Ancak batan veya batmak üzere 
olan, tekellerin firmaları olunca kazın ayağı değişmekte ve son 
yıllarda gördüğümüz gibi kimi “Kurtarma” operasyonları yapıl-
maktadır. Asil Çelik olayı gibi. 

Başta sözünü ettiğim gibi, IMF’nin istediği dış borçların 
ödenmesindeki istikrar her şeyin üzerinde bir öneme sahiptir. 
Bu hedefleniyor olmasına rağmen bu tür politikaları deneyip de 
ayakları üzerinde duran hiç bir ülkenin olmaması ve olmayaca-
ğı da görülmektedir. Ama hala “Gelişmiş ülkeler seviyesine 
çıkacağız” demek tavuk tüyü ile sünnet yapmak kadar saçma-
dır. Halbuki sünnet için de keskin bir bıçak gereklidir.  

Bu dengesizliğe son verebilmek, sömürü sisteminden kurtu-
labilmek için de, kapitalist ilişkilerden kurtulmak gereklidir. Bu 
ise keskin bıçak örneği sosyal bir devrimle olanaklıdır. Bu 
şartlarda ihracatın teşvik edilmesi hiç şüphe yok ki, emek 
yoğun ürünlerin metropol iç pazarlarına satımını (gerekse 
metropollerin direkt girmediği diğer bağımlı ülke pazarlarına da 
satımı) sağlar. Ağırlıklı sanayi ürünleri değil, tarımsal ve 
müteahhitlik hizmetleri ve kimi aracılıklar anlamında bir pazar-
lamanın dışında ülkemizde olduğu gibi hayali ihracat revaçta 
olur/olacaktır. 

İthalatın serbestleştirilmesi ile tüketici açısından ürün kalite-
sinin iyileştiği ve fiyatların artış hızının eskiye oranla azaldığı 
bir gerçek. Ağırlıklı olan tarımsal ürünlerin ihraç edilebilmesi, 
tarımın bir nebze modernleşmesini de beraberinde getirecektir. 

İhracatın ağırlık kazanarak teşvik edilmesi üzerine kurulan 
programla ithalat-ihracat dengesizliğinden kaynaklanan dış 
ticaret açığı ve borçların azalması amaçlanmaktadır. Fakat 
Türkiye’de 1980’de 13.5 milyar dolar olan dış borç beş yılda 
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faizsiz 26 milyar dolara çıkmıştır. Faizi ile birlikte ise 30 milyar 
dolardır. Bunun her geçen yıl daha da artacağını söylemek de 
bir o kadar doğrudur. Her türlü kısıtlamaya karşın, devletin 
para basmaya devam etmesi kadar, para basımının eskiye 
nazaran biraz azaltıldığı, bunun enflasyonun azaltılması için bir 
yöntem olarak görüldüğü biliniyor. Ancak para basımının 
azaltılarak devletin harcama yapabilmesi için iki yoldan birincisi 
iç borçlanma, ikincisi de dış borçlanmadır. 

Türlü entrikalarla, bütçe dışı bir kaynak oluşturarak 
meydana getirilen, bütçe açıklarını azaltacağı ve harcama-
ların da daha rahat yapılacağı bir sistem anlamına geldiği 
söylenen FON uygulamasının da sonucunu görmekteyiz. 
Basında çıkan haberlere göre, kurulan fonlara her gün 
yenileri eklenmekte ve bugüne kadar, 986 TC bütçesinin-
yarısı kadar olan  3.5 trilyon TL fonlarda toplanmaktadır.  

Yine bu paranın kullanım biçiminin denetimden uzak ve var 
olan anayasanın 160. maddesine aykırı biçimde; ilgili bakan, 
müsteşar veya başbakanın istediği biçimde yapıldığı gizlenme-
yen bir şey. Fonlar için toplanan paralar, geri ödemesi olma-
yan, borç olmayan paralardır. Özellikle emekçilerin çoğunluğu-
nu oluşturduğu tüketicilerden alınıp, holdinglerin çıkarına 
kullanılmaktadırlar.  

“Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca 1 Ocak 1986’dan itibaren 
gelir vergisi üzerinden % 3 savunma fonu için kesinti yapıla-
cak” (17 Temmuz 986 günlü resmi gazete) Vergilerden alınıp 
bütçenin zayıflaması pahasına fonların bu denli beslenmesi, 
ilgili memurun istediği gibi bu paraları kullanması, devlet 
içinde bir devlet yaratmaktan başka ne anlama gelmekte-
dir?  

Tekelcilere aktarılacak payların gecikmeden ve denetim 
dışında fonlar aracılığıyla ulaştırılmasının sağlanmaya çalışıl-
masını söylemekse yanlış olmayacaktır. Duyun-u Umumiye’nin 
de var olan dönemde mâliyeden fazla gelir elde etmesi, bunun 
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devlet içinde devlet olması ve işleyişi hakkında burada uzunca 
yazmanın, anlatmanın gereği yok. “Devletin ekonomiye müda-
halesini önlemek” bu olsa gerek! Toplu konut fonu diye emek-
çiden alınıp müteahhide, savunma fonu diye tüketiciden alınıp 
emperyalistlerin ileri karakolu olmak için silah üret / al veya 
bunların sanayisini kuracağım diye paraları Koçlara Sabancı-
lara ver veya seçim öncesi ayyuka çıkan Fak-fuk-fon diye 
topla, oy avcılığı yap. 

“Akfa Çay yaklaşık 1 milyar lira üreticiye, işçiye borçlu. Ka-
patılan fabrika kurtarılmayı bekliyor. Merkez Bankası ödemeyi 
kabul etmedi. Ardeşen’de belediye seçimleri öncesi üreticiye 
ödenen para şaşkınlık yarattı” (16 Eylül Hürriyet) “Manisa’da 
valinin başkanlığında kurulan komisyona seçim öncesi 16 
milyon lira gönderildi.” “ANAP Manisa İl Başkanı “beş yüz oya 
karşılık para isteyenlerin varlığını’ söylemesiyle fak-fuk-fonun 
Manisa’da seçimlere nasıl yansıdığı anlaşılmaktadır” (27 Tem-
muz 986-Cumhuriyet) 

Örnekleri çoğaltmak olanaklı. Rize’nin tümünde üreticiye ve 
işçilere hak ettiklerini vermeyen şirket bunları ödemek için ban-
kaya müracaat ediyor ve yine olmuyor ama, Ardeşen’de 
borçlar aniden ödeniyor. Bunun sonucunda bu seçimi ANAP’ın 
kazanması herkesi derin derin düşündürmelidir. Tabi ki Manisa 
İl Başkanı’nın söylediklerini de bununla birlikte değerlendirmek 
gerekir. 

“1 Ocak-30 Haziran arasında Boğaz Köprüsü ve 3 otoyol-
dan 15 milyar lira kar elde edildi.” (4 Ağustos 1986-
Cumhuriyet) Köprü, baraj gibi devletin yaptığı alt yapı tesisleri-
nin gelirlerini sat, yollardan ücret al, böylece bir taşla iki kuş 
vur. Hem insanların özel mülk sahibi olmasının teşviki ve 
bunun ideolojisine sıkıca sarılmalarını sağlayıp hem de, 
elektrik veya köprü geçiş ücretlerinin veya yolların paralı geçilir 
kılınmasının ve bunların ücretlerin her geçen gün artırılmasının 
maddi zeminini hazırlamış ol. Friedman boşuna söylememiş 
“Her türlü hizmeti özel sektör yapar, devlet asayişi sağlamakla 
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yükümlüdür” diye. Kendisini ekonominin mimarı olarak taktim 
edenler de ülkede aynen böyle davranmaya çalışacaklardır. 
Bunların ötesinde “Devletin vatandaşa kişi başına ortalama 88 
bin 970 TL borcu var. Dış borcun yanı sıra, iç borç 4 trilyon 537 
milyar liraya ulaştı” (21 Haziran 1986-Hürriyet)  

Bu miktar şu an fonlarda oluşandan epeyce fazladır. Ama 
hükümet daha satacak bir şeyler bulur nasılsa! 

Ekonomik bunalımın yükünü, bağımlı ülkeler ve buralarda 
da emekçiler çekiyor demiştim, işte Dünya Bankası verileri. 

“Türkiye’de GSMH 5 yılda % 30 geriledi. 1979’da GSMH 
70.8 milyar dolarken 984’te 50 milyar dolar oldu.”  

Borçlanma artmış, ihracattaki artıştan epey fazla olarak. 
İthalatta bir artış var. İşte 24 Ocak kararlarının başarısı... 

“İşçi ücretlerinin piyasa tarafından belirlenmesi” işçi sınıfının 
örgütlü olması koşullarında geçerliliği olan bir şeydir. Ancak 
Friedman’ın önerisi ile ekonomik programın hayata geçirilme-
sinin maddi zemininin hazırlandığı yıllarda, 12 Eylül gibi 
koşullarda, toplu sözleşmelerin, sendikaların ortadan kaldırıldı-
ğı ve IMF’nin “ücret anlaşmazlıklarında, yürürlüğe konulacak 
ekonomik program çerçevesinde çözümlenmesine çalışılacak” 
demek, TİSK’in yukarılarda sözünü ettiğim önerileri, taban 
hatlarında olduğu gibi ücretlerin de emek sahibinin hiç bir 
katkısı olmaksızın bürokratlar tarafından belirlenmesi, YHK gibi 
bir kurulun yıllardır faaliyet içinde olması şartları göz önüne 
alınmak durumundadır. 

Artı Değer ve İşgücünün Fiyatı: 

İşçi ücreti işgücünün fiyatıdır. Kapitalizmin genel yasala-
rından birisinin, her şeyin değerine göre alınıp satılması 
olduğunu düşündüğümüzde, işgücü de değerinde alınıp 
satılmak durumundadır. Yani işgücü de bir metadır. İşgücü 
sahibi işçi, işgücü süresince, sermayenin yaratıcısı, büyücüsü 
ve artı-değer kuralına göre de sistemin çarklarından bir taraftır. 
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O halde işgücü kendi gerçek değerinin üstünde bir değer 
yaratmak durumundadır ki, bu saydıklarımı yapabiliyor olsun. 

Burjuvazinin, “İşçinin emeğinin karşılığı ücretidir” diye bir 
ideoloji oluşturmaya çalışması veya bunun yaygınlaştırılması 
boşuna değildir. İşçi işgücünü satar. Gerçekten işgücünün 
değil de, emeğin satıldığını kabul etmiş olursak, sonuçta bir 
sömürüden söz edemeyiz. Bu olsa olsa işçinin kandırıldığı 
anlamına gelir. Egemen sınıfların bu demagojisinin altında 
yatan, emeğin satılmasıdır ve dolayısıyla da işçi sömürülme-
mektedir. Pazarlığını yaparak da kandırılmaktan kurtulabilir 
imajı verilmektedir. 

Emek, her şeyden önce her şeyin gerçek yaratıcısıdır ve 
yarattığının da gerçek değerini belirler. O halde emeğin alınıp 
satılması demek, sömürünün olmadığı bir toplum olduğuna 
göre, sermayesiyle kazananın değil, emeğiyle kazananın 
olacağı bir toplum varsayılacaktır. Oysa kapitalist sistem, 
birinin yarattığı değere başkalarının sahip çıkması temeli 
üzerine kurulmuştur. Yine emeğin satılması demek, insanın 
satılması anlamına da gelecektir, ama bunu hiç bir kapitalist 
veya ideoloğu söylemez. Çünkü emek sahibi bedeninden ayrı 
düşünülemez. Daha önce de sözünü ettiğim gibi, kapitalizmde 
insanlar çalışıp çalışmamakta özgürdürler veya çalışmak 
durumunda olanlar istedikleri kapitalistin fabrikasında çalış-
makta da özgürdürler. Ama bu, işçinin bir insan olarak satılan 
meta olamayacağının da göstergesidir. Özgürlüğün gerçek 
hayattaki ifadesinin, çalışmak veya çalışmadan ölmekle özdeş 
olduğunu bir kez daha vurgulamak zorunluluk. 

Emek, her şeyin gerçek değerini belirlerken, değerine alınıp 
satılması düşünüldüğünde ürettiği değer ölçüsünde bir fiyatının 
olacağı da kabul edilmiş olunur. İş gücü ise, sahibinin ertesi 
gün veya birim zamanda çalışabilmesine yetecek gereksinme-
lerini karşılamadaki giderinin karşılığı olan bir fiyata denk 
geldiği anlamındadır. Ama işgücü bundan daha fazlasını 
üretmeli ki kapitalist tarafından cazip bir şey olsun. Zaten 
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işgücü ertesi gün tekrar üretim faaliyeti içinde bulunabileceği 
kadar ihtiyacı karşılamanın üstünde başka bir değer daha 
yaratır. Bu değeri üretmesi işçiyi, başka bir değer diye kullan-
dığım değerin gasp edilmesi de patronu patron yapar. Bu 
değer artı değerdir. İşçinin işgücü süresince; işgücünün kendini 
yeniden üretecek miktarda yarattığı zaman, gerekli emek 
zamanı olarak isimlendirilir. Geri kalan zaman ise artı değerin 
çokluğu, tersi durumda da artı değerin azlığı anlamına gelir. 
Yani işgücü ücreti birim zamanda çoğalırsa sömürü oranı 
azamaz, tersine çoğalır. Özetlersem, işgücünün fiyatı, gerekli 
emek zamanının yaratılmasına denktir.  

(Bu aynı zamanda üretilen ürünün değerine, ama piyasada-
ki değerine denktir, gerçek değere değil) Sermayenin organik 
bileşimi gereği, sermayeyi yaratan, büyüten artı değerdir. 
Bunun için burjuvazi sürekli işçi ücretlerini aşağıya çekmeye 
çalışır. IMF’nin dayatması, TİSK’in önerileri bunun içindir. Özal 
İzmir’de yabancı işadamlarına yaptığı bir konuşmada “Bizim 
ülkede işgücü ucuzdur” demektedir. Gerçi ağız birliği etmişçe-
sine yurtiçi kamuoyuna her konuşmalarında, işçinin emeğinden 
söz etmektedirler ama yabancılara da işçinin emeği ucuzdur 
derse, bir de ülkede işgücü yerine emek kavramını neden 
kullandıklarının içyüzünü anlatma zorunluluğu doğacaktır veya 
yabancı işadamları işgücü yerine emek kavramının kullanılma-
sı anında, ekonomi bilgisi bu kadar kıt birinin nasıl başbakan 
olduğunu anlayamayacaklardır. Başka bir iddia ise, “İşçi 
ücretleri grevlerle sürekli artıyor ve bu da ister istemez malların 
hatlarına yansıyor ve pahalılık oluyor” biçiminde. Bu yıllardır 
yapılan ve hala yapıla gelen bir propagandadır. 

Ama son altı yıldır sendikaların kapatılmış olması, ücretlerin 
belirlenmesinde işçilerin hiç bir söz hakkının olmaması, ücretle-
ri patronlar adına Yüksek Hakem Kurulu’nun belirliyor olması 
unutulmuş görünüyor ve her geçen gün ürünlere zamların 
yapılması ve işçi ücretlerinin yerinde sayması da burjuvaziye 
bu propagandadan vazgeçmeyi düşündürtmüyor. Kendi 
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kurumlarının bir araştırmasını burada aktarmak yararlı olacak-
tır. “1960 yılında brüt asgari ücret 360 TL, net 311 TL’dir. 1986 
yılında brüt 41 bin 400 TL, net 28 bin 86 TL. 23 yılda asgari 
ücret 89 kat artarken ürünlerin fiyatlarındaki artış 134 kat 
olmuştur.” Burjuvazinin yukarıdaki iddiasının doğrulanabilmesi-
nin, olanağı yoktur. Hele bunun doğrulanabilmesi için altı yıldır 
grevsiz, toplu iş sözleşmesiz yaşanan günler geçirdiğimizi dü-
şündüğümüzde durum daha iyi anlaşılacaktır. Keza altı yıldır 
YHK’nın ücretlerde yaptığı artış % 20 civarında iken, ürünlerin 
hatlarının artışı % 40-50 düzeyinde seyretmektedir. 

“37 kalem mal % 199 fiyat artışı görürken, ücretler 983’de 
100 kabul edilirse, içinde bulunduğumuz 1986 yılında 85 
olmuştur” (İTO Ücretler ve Geçim Endeksi raporu Mayıs 1986) 
Öte yandan 12 Eylül sonrası konuşmalarından Kenan Evren 
“İşçi ücretleri alabildiğine gidiyordu. Devlet buna müdahale 
edemez olmuştu. Grevler çalışma hayatını felce uğratmıştı. En 
yüksek devlet memuru bile bir otel garsonu kadar maaş 
alıyordu” derken toplu iş sözleşmelerinin durdurulmasının 
gerekçelerini de anlatmış olmaktadır.  

İş adamlarının 12 Eylül öncesinde olmasını istedikleri şeyler 
de zaten bunlar değil miydi? Öte yandan Evren, devletin buna 
müdahale etmesi gerekiyordu derken, sıkı para politikası, 24 
Ocak kararları vb. diyerek her şeyin serbest olmasının propa-
gandasını yapan burjuvaziye de bir şeyler anlatıyor olmalı. 
Cuntanın işçi sınıfının ücretlerini hangi duruma getirdiğini yine 
resmi verilere bakarak görebiliriz. “Sanayi işçisinin ortalama 
saat başına ücreti ABD’de 12.5 dolar, Japonya’da 6 dolar, 
Tayland da 1.7 dolar, Güney Kore’de 1.4 dolar, Brezilya’da 1.2 
dolar, Türkiye’de ise 0.6 dolardır.” (Dünya Bankası 1985)  

Uygulamalar, Türkiye’nin ucuz işgücü cenneti olduğunu bir 
kez daha göstermektedir. Güney Kore Tekstil tekelcilerinin bir 
incelemesinde bir ilginçlik daha göze çarpmaktadır. Türkiye’de 
yatırım yapmayı düşünen firma yöneticileri, hem kendi ülkele-
rinden daha ucuz olan işgücünden kazanmak istemektedirler, 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
458 

 

hem de böyle bir yatırımla ülkelerinden pamuk ihracını hesap-
lamaktadırlar. Ürünün Türkiye’de üretiliyor olmasının da bir 
avantaj olarak değerlendirilmesi, bunun Ortadoğu ülkelerine 
pazarlanması için düşünülmektedir.  

Yukarıda Evren’in konuşmasında işçilerin aşağılanması bir 
yana, Evren’in, işçi ile memur arasında bir mesafenin olmasını 
istediği de vurgulanmaktadır. Ne de olsa devlet memurları 
devlet işlerini görmektedirler, yönetme işlerinde memur olanlar 
her zaman bir ayrıcalığa sahip olmalıdır diye düşünmektedir.  

Sözün özü, yöneticilerin yaptıkları, grev, maliyetin artması 
vb. palavrası bir aldatmacadır. 

Serbest pazarlığın olduğu koşullarda ücretin fiyatını belirle-
yen, işgücünün kendisini yeniden üretebilmedeki gereksinme-
lerin karşılanmasında gereksinim duyulan ücret, fîyat, yine de 
işgücünün tam değerini ifade etmemektedir. İhtiyaç, üretimin 
gelişkinliği ile toplumun ve bireylerin gelişkinliği ile değişen bir 
miktardır. Yüzyılların insanları için televizyonun bir ihtiyaç 
olduğu söylenemezken, günümüzde televizyon gibi yüzlerce 
iletişim aracının birer ihtiyaç olduğu tartışma götürmez bir 
gerçektir. Bu araçlar hem üretimin sonucu ortaya çıkmışlar, 
hem de kullanıldığı oranda tüketiliyorlardır. Dolayısıyla serbest 
pazarlıkta da ileri sürülen ücret, işçilerin gelişkinliklerine ve neyi 
ihtiyaç olarak algıladıkları ve bunu karşılamak için ihtiyaç 
duyulan para ile yakından ilgilidir. Örnek olması açısından, bir 
Avrupa işçisi ile Türkiye işçisinin serbest pazarlıkta ileri sürdük-
leri fiyat talebi farklılık gösterir. Tabi bunda işçilerin geçmiş 
yıllardaki mücadele deneylerinin de payı vardır. Uzatmayayım. 
Ülkemizde yaşanan altı yıllık karanlık dönem şunu bir kez 
daha gün ışığına çıkarmıştır ki, Türkiye işçi sınıfının 
önünde duran güncel görev, ücret artışının sağlanması 
kadar buna neden olan 12 Eylül rejiminin getirdiği baskı 
yasalarının da ortadan kaldırılmasıdır. Kapatılan sendikal 
örgütlerinin açılması için, mal varlığının devlet tarafından 
patronlara açılmasının önüne geçmek için, tek tip sendika-
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cılık uygulamasının önüne geçmek için, grevli toplu iş 
sözleşmeli haklarının kullanılması için, yani ekmek ve 
demokratik hakları için mücadele önlerinde durmaktadır. 
Düne göre bugün daha da önemini hissettirmektedir. Türk-İş’in 
Amerikancı anlayışı veya yöneticilerinin, “Bizim mücadelemiz 
sınıfsal değildir” demeleri onların gerçek yüzlerini gözler önüne 
sermektedir. İşçiler için idam fermanı olan 1982 anayasasının 
kabul edilmesi için sarı sendikacıların “Evet” kampanyası 
açmaları da unutulmamalı.  

Sınıfın her türlü hak gaspının yaşandığı dönemde hükümete 
bakan verebilen bir kuruluşun işçi sınıfı mücadelesi vermesi de 
beklenemez zaten. Ama bunlar sınıfın oralarda sendikal 
mücadele yürütemeyeceği anlamına gelmez. İşçiler buralarda 
da kendi ağırlıklarını hissettireceklerdir/hissettiriyorlar da. 
Özellikle 984 yılından sonra bu yasalarla grev yapılamaz diyen 
sendikacılara işçiler greve çıkarak cevap vermişler ve sendika 
yöneticilerinin her türlü oyalamasına rağmen onları bir şeyler 
yapmaya zorlamışlardır. Türk-İş yönetiminin sıkıntısı esas ola-
rak her dönem her parlamentodaki partiye milletvekili sokmayı 
becermişken, ANAP içinde böyle binlerini sokamamalarıdır. (ki 
ANAP’ın hükümet olacağına ihtimal vermemekten oldu bu da) 
Şu anki hükümetle zaman zaman çıkan sorunların altında esas 
bu neden aranmalıdır. Yoksa eskisi gibi olsaydı nasılsa her 
partide bir Türk-İş’li profesyonel sendikacı olacak ve kim 
hükümet olursa onun kanalıyla işçilerin satılması sağlanacaktı. 
Öte yandan eskisi gibi ayrı bir güçlü sendikanın olmaması ve 
işçilerin şuan cılız da olsa yöneticilere tepki duymaları ve onları 
bir şeyler yapmaya zorlamalarının da payı var. Sadık Şide’nin, 
“Eğer bizler bir şey yapmazsak, işçiler bizi dinlemez” demesi 
boşuna değildir. Türk-İş’in başkanı Ş. Yılmaz’ın, Bakan Kalemli 
için “İşçi dostu” demesi de ayrı bir gaftı ve bunu H. Narin 
düzeltme gereği duydu. Grevlerin yaşanılamaz duruma getiril-
diği, % 10’luk bir örgütlenme barajının konulması valilerin veya 
olağanüstü bölgelerde komutanların grevleri ertelemesi veya 
önemli iş kollarında zaten yasak olan grevin ne durumda 
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olduğu biliniyor. Daha sıralanabilecek yüzlerce gerekçe veya 
yaşanan gerçek, 12 Eylül rejiminin aşılmasının göstergesidir. 
Sınıf bunu yapacak biricik güçtür. Bugün kıpırdanmalar vardır, 
yarın bunlar asıl olacaktır. Mücadele edenler kazanırlar, bir 
kez daha hayat bunu gösterecektir. 

Asgari ücret belirleme çalışmalarında Halit Narin, işadamları 
adına, “Beslenme için ete gerek yok. Kuru fasulye onun yerini 
tutar” demektedir.  

Öyle görünüyor ki tekelciler birkaç yıl sonra kuru fasulye 
yerine daha ucuz besin maddelerinin et yerine geçeceğini 
keşfedecekler ve bunu utanmadan söylemek durumunda 
kalacaklardır. Keza kuru fasulye de pahalılaşmaktadır. “30 bin 
lira maaşı olan bir işçi, bu parayı harcamasını bilirse, geçinir. 
Önüne gelen dükkandan alışveriş yaparsa elbette geçinemez. 
Ayın 20’sinde parası bitiyorsa yanlış harcıyor demektir.” (Mayıs 
986 Güneş) Bu sözleri TSE Başkanı sıfatıyla Yılmaz Arıyörük 
yapmaktadır. Ne utanç verici bir tablo değil mi? Aynı tablonun 
bir başka yüzünü de Özal, “Açız, iş istiyoruz” diyen bir işsizi po-
lislere dayak attırıp kovdurarak göstermektedir. “Aldığım ücret 
yetmiyor” diyen başka bir işçinin polis karakollarında süründü-
rüldüğünü de basından okuduk. 

Tüm bu lafların hükümet çevrelerince edilmesi ile İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir araştırıcısının söyledikleri 
arasında bir fark var. İTÜ Tıp Fakültesi Beslenme Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Kurtoğlu “4 kişilik bir ailenin 
BESLENMESİ için ihtiyaçları 51.635 TL’dir” sözleri birilerinin 
kulaklarına küpe olmalı. Ama Prof.un işinden olma durumu da 
vardır. Keza bu tür sözler ancak anarşi ve terörün çıkarılmasını 
isteyen yıkıcılar, bölücüler tarafından söylenmektedir! Hatta bu 
profesörün vatan haini olduğu bile söylenebilir. Hükümet asgari 
ücreti 40 bin lira civarında belirliyor ve bunun fazla olabileceğini 
de düşünerek vergi kesiyor, TSE başkanı iyi harcamayı bilirler-
se geçinirler diyor, koskoca işadamı etin yerine fasulye de 
geçerlidir diyor.  
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Tüm bunlara karşı tıpkı anarşistler ve bölücüler gibi, Prof, 
sadece beslenme için 51 bin lira gerekir diyor. Aslında bunları 
bizim gibi zindana atmak gerekir! Tabi bağımsız yargının 
yargılamasıyla. Halit Narin 12 Eylül sonrası cuntacıların 
yaptıklarından sonra derin bir nefes alıp “20 yıldır biz ağlıyor-
duk şimdi gülen durumuna geldik” diyebilmektedir. Aynı 
Narin uygulanan ekonomik politikanın paralelinde de, “Kâra 
aşık olmamalıyız.  

Derdimiz para kazanmak, oturtmayı öngördüğümüz puan-
lama sistemiyle, işyerlerimizi daha iyi yönetebiliriz, daha iyi 
verim alabiliriz” (Haziran 86 Hürriyet) diyerek sözde bilim 
adamlarına hazırlattıkları sistemi diğer işadamlarına anlatmak-
tadır. Puanlama sisteminin yaratıcısı olan Prof. Faruk Akın ise, 
“Bu sisteme göre işin değeri tespit edilir, işçilerin hangi sınıfa 
gireceğini 12 kriter belirler. Bu kriterlere göre, puan verecek ve 
değerlendirmeyi yapacak amir, şef veya müdür olacaktır. 
İşveren o yıl gözden çıkardığı zammı bütün işçilere aynı 
oranda yapmaz... Birinci sınıftaki az zam alır, sınıf yükseldikçe 
zam yükselir.” Devamla kriterleri sıralayan Akın, “Madde 5. 
işçinin makinaya, cihaza olan sevgisi ve duyduğu sorumluluk, 
akşam yatağına yattığında makinanın durumunu düşünüp dü-
şünmemesi... Madde 10. üretimde hızlı veya yavaş çalışma 
temposu.” (3 Haziran Güneş) Ülkenin demokrasiye geçtiğini 
söylediklerini ve serbest toplu pazarlık döneminin başladığını 
söylemelerini bir kenara bırakıyorum. 

Narin’in söylediği gibi “Amaç daha fazla kazanmaksa” her 
yol mubahtır. Ancak hür ülke demokrasinin söz edildiği bir 
yerde her şeyin patronlara mubah olması yaşananların ayrı bir 
yönünü göstermektedir. İşçi sınıfı, tek tek bireysel mücadele-
siyle başarılı olamayacağını, hem burjuvazi, hem de sınıfın 
kendi tecrübeleriyle öğrenmiştir ve bunu bilir.  

Yapılmak istenilen “Böl ve yönet” taktiğidir ve bu, yüzyılların 
bilenen taktiğidir. Önerilen planda, “En az puan alan işten 
çıkarılmalıdır” deniliyor. Çığ gibi büyüyen işsizliğin yaşandığı 
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bir ülkede işverenlerin böylesi taktiklerinin daha da işsizler 
yaratacağı bilinmektedir. Tabi puanı patronun veya temsilcisi 
olan müdür vb.’nin belirlediğini düşündüğümüzde işler daha da 
anlaşılır olmaktadır. Keza böylece işçiler içinde patronun 
sömürüsüne veya keyfi davranışlarına karşı gelen her işçi 
atılmanın tehdidi ile yüz yüzedir. TİSK’in 12 Eylül gelmeden 
önce yapılmasını istediği öneriler üzerinde tekrar tekrar dur-
manın gereği yok, ancak, bunun üzerinden altı yıl geçtikten 
sonra Kıdem Tazminatı konusundaki gelişmeyi patronların 
hazırladıkları bir rapordan görmek ilginçtir. “Çalışma istatistikle-
ri ve işgücü maliyeti” başlıklı bir rapor, işletmelerdeki işçilerin 
yarıdan fazlasının değiştiğini, yerine yeni işçilerin alındığını 
söylemektedir 

14 Ağustos 986 tarihli Güneş Gazetesi’nin bu konudaki ya-
yını ortadadır. Her yeni işe başlayan işçinin asgari ücretle işe 
başladığını burada söylemeye gerek var mı? Ama hem kazanı-
lan kıdem tazminatını ödememek, hem de daha ucuz işgücü 
satın almak için bu yöntem patronların yıllardır aradıkları ve 
uygulamaya sokmaya çalıştıkları bir şeydi. Yine malum “Bilim 
adamının” patronlara sunduğu çalışmasında, “İşçinin gece 
yatağında makinasının durumunu düşünüp düşünmediği” 
sorularak puanlamaya bu gibi kriterler koyulmaktadır. Bu ne 
demektir? “Fabrikada sekiz saat işçisin ama eve gittiğinde de 
işçi olduğunu unutma, işçi olmadığını sanma ve gece yataklar-
da bile benim makinalarımı düşün, düşün ki, ben de seni 
ödüllendireyim” denilmektedir. 

MESS’in yayın organında işçiler için on öğüt yazılmıştır. 
“İşvereninize saygılı olunuz. Amirinizin söylediğini anında 
yapınız. Tezgâhı boş bırakmayınız, arkadaşınızı ikna edin, 
konumunuzu tartışmayın nasıl olsa amiriniz düşünüyordur” 
denilmektedir. Altı senelik ideolojik saldırı pratik saldırılarla 
bütünleştirilmiştir. Avrupalı araştırıcıların söylediğine göre “En 
uysal işçi Türk işçisidir, söyleneni yapan, boş durmayan vb.” 
Egemen sınıflar cuntalarıyla bir başarı elde etmişlerdir.  
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Bunun ne kadar böyle devam edeceği ise tartışmalıdır. Ke-
za bu böyle gitmeyecektir. Bunu bilen burjuvazi tedbirler 
almaktadır. “Kamu kesimindeki işveren sendikaları, TUHİS, 
KAMU İŞ, TÜRK KAMU SEN işçilerin ödediği vergilerden 
oluşur, kamu kuruluşlarının bütçesinden sağlanır. Milyarlarla 
ifade edilen bu büyük fon, toplu sözleşmelerdeki uyuşmazlık-
larda, greve karşı kullanılacaktır.” (Haziran 986-Basın)  

Bu açıklamaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalem-
li’nin cevabı, “Bu fon anlatıldığı gibi 7 milyar civarında değildir, 
daha az parayla oluşturuldu” biçiminde olmuştur. Bakan 
grevlerin kırılması için böyle bir fon kuruldu ve bunun kaynağı 
da bütçeden karşılanıyor, vergilerden karşılanıyor ama basın 
paranın miktarını abartıyor demektedir. Bu tür tedbirler de, 
sınıfın gelişecek mücadelesini durdurmaya yetmeyecektir, 
keza verdikleri mücadele ekmek mücadelesidir, buna bağlı 
olarak demokrasi mücadelesidir ve daha da ötesinde sömürü-
yü ortadan kaldırma mücadelesidir. 

Türkiye’deki işçi ücretlerinin dünyadaki ülkelerin en alt sıra-
larında olduğunu daha önce söylemiştim. Yine OECD tarafın-
dan hazırlanan, “İmalat sektöründe çalışan işçilerin ver-
gi/kazanç durumları” başlıklı raporunda “Türkiye ücretlilerden 
aldığı vergi ile dünya üçüncüsü -en fazla vergi alan- en az vergi 
alan Yunanistan, Luxemburg ve Japonya olurken, Türkiye’nin 
ücretliden aldığı vergi oranı 29.4 tür.” (Aktaran 26 Mayıs 
Tercüman) 

Egemen sınıflar açısından bu başarı MGK ve Özal hüküme-

tinin icraatıdır. Bizim demokratik kitle örgütlerimizle faaliyet 
sürdürdüğümüz dönemde karşı çıktıklarımız, bizim zindanlara 

doldurulmamızdan sonra, tüm kitle örgütlerinin, sendikaların 

kapatılmasından sonra, daha rahat bir ortamda gerçekleştirilmiştir. 

24 Ocak kararlarıyla, KİT’lerin karlı duruma getirilmesi ça-
bası ve Friedman’m “Kamu sektörünün özel sektöre devri 
sağlanmalıdır” önerisi gereği, ilkin KİT’lerin ürünlerinin fiyatları-
nın serbest belirlemesi sağlanmış, (PTT’nin yaptığı zamlar % 
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700-800 civarındadır) onları karlı duruma getirmiş ve KİT’lerin 
bu durumlarıyla patronlar için daha cazip hale getirilmesi 
sağlanarak özelleştirmenin ilk yolu açılmış olmaktadır. Sıra 
nasıl satılacağına gelmektedir. Bunun için de yerli, yabancı 
uzmanlara raporlar hazırlatılmıştır. ABD’nin Morgan Guaranty 
Bank firması da görüşü sorulanlar arasındadır. 

Başta sigara üzerindeki devlet tekeli kaldırılarak, peşi sıra 
çayda da tekel kaldırılmıştır. Sümerbank ve PTT’nin satışı için 
de hazırlıklar devam etmektedir. Aslında KİT’lerin özelleştiril-
mesi yeni sayılmaz, daha önce de bu gibi girişimler olmuştur. 
950’de DP iktidar olunca hükümet programında, “Bundan böyle 
kamu karakteri taşımayan alanlarda işletmeciliğe geçmeyece-
ğimiz gibi, çeşitli sebepler altında kurulmuş olan devlet işletme-
lerini, kamu hizmeti gören ve ana sanayi ve ilişkin olanlar 
dışında belirli bir plan çerçevesinde elverişli koşullarda özel 
teşebbüse devretmeye çalışacağız” denmekteydi. Ancak o 
zaman söylenen “Kamu karakteri taşımayanları özelleştirece-
ğiz” şeklindeyken, şimdi hiç bir ayrım yapılmaksızın, ilkin 
burjuvalar için cazip hale getirmek sonra da satmak düşünül-
mektedir. DP hükümeti, sonuç olarak söylediklerini yapama-
ması bir yana, yeni KİT’ler kurmak durumunda kalmıştır.  

Amerikan Morgan Guaranty Bank yöneticileri 29-30 Hazi-
ran’da, ilkin başkanla daha sonra da ilgili bakanlarla ve işa-
damlarıyla hazırladıkları plan üzerine aydınlatmışlardır. Ama 
patronların en özlü düşüncesini Sabancı, “Davul bende tokmak 
başkasında olmamalı” diye ifade etmiştir. Ve davulun yanı sıra 
tokmağın da tekelcilere verilmesinin yolları bulunmuştur. Ama 
bunun da, KİT’lerin, planlandığı gibi hemen veya hepsinin 
özelleştirilmesini sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecek-
tir. Morgan Guaranty Bank dünyaca ünlü silah ticareti yapan bir 
tekeldir. “Bağımsız TC devleti” ve başbakanı, toplumun malla-
rının geleceğini böyle bir tekelin uzmanlarına bırakıyor. 986 
Haziran ayının gazetelerinde bu firma, “PTT, Sümerbank, TEK, 
Süt Balık, Çay Kur, TC. TCDD, TMO içinde olmak üzere THY, 
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Yem San. vb. KİT’lerin özel sektöre satılmasını önerir. TPAO, 
biri Botaş, diğeri Tüpraş olmak üzere petrol ofisine bağlı 
holdingler kurması önerir.  

Yine aynı günlerdeki gazetelerin yazdığına göre Şili halkının 
oylarıyla hükümet olmuş ALLENDE hükümetini Amerika’nın 
isteği doğrultusunda yıkmada etkin rol almış bir firma olan 
ITT’nin başbakan ve ilgili bakanlarla Türkiye’de toplantılar 
yapması ilginçtir. Tabi bu toplantıda sadece bunların olmadığı-
nı ve Türk ve yabancı işadamlarının da bulunduğunu hatırlata-
yım. 

“ABD, Batı Almanya, Fransa, İsveç başta olmak üzere çeşit-
li gelişmiş ülke kökenli çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle 
başbakan Özal ve bazı bakanların 23-24 Haziran tarihli Anka-
ra’da yapacakları toplantı “GİZLİDİR” başlıklı teleksle bildirildi. 
Toplantı uluslararası Halkla İlişkiler Merkezi ve TC hükümetin-
ce ortak organize edildi. Toplantının başkanlığını ITT şirketi 
başkanı Jonh Guirlfoyle yapacak” (19 Haziran 986 Hürriyet) 

Muhaliflerin sık sık, “Devlet değil holding yönetiyor” diye 
eleştirmeleri boşuna değil. Yapılan, devletlerin resmi toplantısı 
değil. Veya devletin herhangi bir firma ile bir iş üzerine ilgili 
bakanlığının yaptığı toplantı da değil. Dev tekel yöneticileri 
arasındaki bir toplantıdır bu. Bunun da olağan bir şey olduğunu 
düşünebiliriz. Ama hükümet olarak hem böyle bir toplantıyı 
organize edeceksin, hem de demokrasinin olduğu, her şeyin 
açıklıkla yürütüldüğü Türkiye gibi bir ülkede “Gizlidir” başlıklı 
teleks talimatlarıyla toplantıyı gizlemeye çalışacaksın. Olmaz, 
hem de bizim gibi demokrasinin egemen olduğu ülkede bu hiç 
olmaz. 

Sosyalist veya devrimciler evlerde oturup memleket sorun-
larını tartıştıklarında, ülkenin demokrasisi “Gizli faaliyet sürdü-
rülüyor” diyerek insanları işkence tezgahlarına alacak/alıyor. 
Başbakan gizli toplantılar düzenliyor. İşte demokrasi ama kimin 
için diye bir soru vardır ve bu soruyu burada bir kez daha yine-
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lemekte yarar var. Bizi yargılayanlar da bunları bilmek ve bu 
sorunun cevabını kendilerine vermek durumundalar. Ülkede 
var olan yasalara göre kurulmuş derneklerimizin faaliyetleri de 
açıkça yapılmıştır. Karar defterleri ve mitingler, bildiriler ortada-
dır ama bizim gizli örgüt olduğumuz iddia ediliyor ve muhte-
meldir ki bu yönde karar verilecek, keza karar burada bugün 
değil 12 Eylül sabahı darbeciler tarafından verilmişti, burada 
olanlar ise yargının bağımsızlığının bir kez daha kâğıtlara 
geçirilmesidir. 

Bu toplantının yapılmadığını kimse söyleyemez. Ama alınan 
kararları görmemiz olanaksız, onları hükümetin zaman içindeki 
uygulamalarıyla zaten yaşayacağız. Dün olduğu gibi bugün de 
bu doğrultuda kararlar böyle toplantılarda alınmış ve alınmak-
tadır. 

Morgan yöneticileri, “KİT’ler özelleştirilmeli ama neden? 
Çünkü bürokrasi gelişmeyi engelliyor, işgücü fazlası var” 
demektedirler. Yabancı bir ülkeden bir firmanın bu önerisi TC 
hükümetinin politikası oluveriyor. Bağımsızlık, millileştirme vb. 
yeri burası değil. Tütün tekeli kaldırıldıktan sonra yüzlerce 
işçinin fabrikalardan çıkarıldığı biliniyor, basın bunları yazdı ve 
hükümet de öngördü. 

Öte yandan aynı günlerde Odalar Birliği, “Özelleştirmede 
her KİT bulunduğu sektör bazında değerlendirilmeli... Ticari 
amaçlı KİT’lerde devletin payı % 50’nin altına düşürülmeli... Bir 
kısım KİT’lerin mülklerinin bir süre daha devlette kalması, fakat 
köprü ve Keban’da olduğu gibi gelir ortaklığı senetleriyle halkın 
yatırımlara alışkanlığı geliştirilmeli. 

“Hür teşebbüs dün olduğu gibi bugün de alınacak tedbirler 
başta kendisi için kabul edilmesi zor ve aleyhine gözükse de, 
uzun vadede milletin, memleketin lehine olan her türlü tedbirin 
arayıcısı ve destekçisi uygulayıcısı olacaktır” (21 Temmuz 
1986 Basın) 

TÜSİAD Başkanı S. Sabancı’da, “Devletin hisse senedi % 
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49 dan fazla olmamalı, böyle olursa ben hisse almam. Hisse 
alabilmem için geminin kaptanlığı bana verilmelidir. ‘Davul 
benim elimde tokmak senin elinde’ böyle şey olmaz.  

Davul kimde ise tokmak da onda olmalıdır ki, ahenkli ses 
çıksın.” (24 Temmuz 986 Basın) Bu örnekleri binlerce kez 
çoğaltmak mümkün ancak, genel anlayışı vurgulaması açısın-
dan yukarıdakiler yeterlidir. Ancak belirtilmesi gereken bir 
nokta, Morgan tekelinin plan önermesi ve bunu da hükümetin 
uygulayacak olmasıdır.  

“Morgan Guarant Bank başkan yardımcısı Cengiz İsrafil, 
kamu ortaklığı idaresi başkanlığı ve başbakanlık danışmanlığı-
na getiriliyor. KİT’lerin özelleştirilmesinde çalışacak.” (3 Eylül 
986 Hürriyet) Firmanın en üst yöneticilerinden birinin, devletin 
üst düzey memurlarından birisi konumuna getirilmesi düşün-
dürücüdür. Tütün ve sigara tekelinin kaldırılması ile, tekelci 
burjuvaziye bu alanda kapıların açılmış olması, “Milli iradenin” 
egemen olduğu parlamentoda bir gecede “Gol attım”lı bir 
toplantıda yasalaşması hükümetin muhalefet partilerine de 
nasıl baktığının bir göstergesi olmalıdır. Tabi bunda bu kadar 
acele edilmesinin ve muhalefet partilerince bir engellemeye 
fırsat verilmeden yapılmasının nedenleri olmalıdır. 

Kuşkusuz bunda tekelci burjuvazinin sözlerinin büyük etkisi 
vardır. V. Koç’un ortaklığının olduğu ABD’nin ROTHMANS 
INTERNATIONAL şirketi Londra Müdürü A. Jones’in DPT 
müsteşarına yolladığı mektupta, “Yabancı sermayenin ülkemi-
ze girebilmesi için, tütündeki tekelin bir an önce kaldırılmasının 
gerektiği” vurgulanmaktadır. (17 Mayıs 986) Tekel yöneticileri 
sorunlarını daha açık ortaya koymaktadırlar. Yabancı serma-
yenin ülkeye girebilmesi için her şey yapılmalıdır. Bunun için 
normal yürütülmesi gereken yasama işleri de anormalleşebil-
mektedir. Nasılsa ülke ucuz işgücü cenneti yapılmıştır ve 
bundan yabancılar da yararlanmak durumundadırlar, keza 
sermayenin ülke sınırlarıyla ifadesi olanaksızdır ve sermaye 
sınıfına göre tüm ülkeler kardeştirler. Bu söylediğim olayda 
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yapılanlar kardeşlere yardımcı olmanın ta kendisidir. 

Tekelin kaldırılmasıyla, tütün kalitesi düşecekmiş, köylü da-
ha da yoksullaşacakmış, “İşgücü fazlası” diye tekel fabrikala-
rından işçiler sokağa atılacakmış, (Samsun’da Temmuz 986’da 
800 civarında tekel işçisi atıldı) ne gam. Devlet bakanının 
çabalarıyla kurulan AKFA ÇAY’ın işçiye ve çay üreticisine bir 
milyar borcu varmış ve bu şirket batarken, devlet gizli kapak 
kurtarma operasyonu çekecekmiş, ne gam.. 

 Odalar Birliği’nin özelleştirme konusundaki düşüncelerinde 
bariz olarak görünen, baraj, köprü gibi yatırımların da satılma 
yöntemi ile burjuvaziye yeni savunucuların katılması hesap-
lanmaktadır. Özelleştirme, işsizler ordusuna yenilerini ekleye-
cektir. Vergisini, daha maaşını, ücretini almadan ödeyen 
işçinin, memurun bu kesintileriyle yapılan devlet işletmeleri 
burjuvalara teslim edilirken, tekelcilerin daha fazla kazanmala-
rının yöntemlerini bulacaksın. 

“Devletin ekonomiye müdahalesi yok, en aza indirildi” pro-
pagandalarıyla, gerçek yaşamdaki uygulamalar arasındaki 
uçurum ise ayrı bir konu. İthal ikameci politika ile burjuvazinin 
palazlanmasını sağlamaya çalışan devlet, şimdi de onun daha 
fazla kazanmasının, güçlenmesinin yöntemlerini uygulamakta-
dır. Öte yandan piyasadaki para miktarının kontrol altında 
olmasını öngören ekonomik tedbirlere rağmen 986 Ağustos ayı 
itibariyle, piyasadaki para miktarının iki trilyonu aşmış olması, 
para basmayacağım diye bas bas bağıranları düşündürmelidir. 
Hem de para basmayacağım diye, köylünün hak ettiği (satılmış 
ürünlerin karşılığı) ürün bedellerini ödemediği zamanda olmak-
tadır. 

Öngörülen politikayı başarılı kılabilmek için, satılan köprü, 
baraj, gelir ortaklığı senetlerinden veya devlet tahvillerinden 
vergi almamak da bir yöntem olmaktadır. İhracatçıdan vergi 
almadığı gibi onlara teşvik adıyla ek ödemeleri de devlet 
kasalarından yapmakta, bu da, para politikalarının ne denli 
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tutarsız olduğunu göstermektedir.  

Aslında tutarsızlık, söylenenlerle yapılanlar arasındadır. 
Yoksa esastan yapmak istedikleri aynen uyguladıkları gibidir. 
Fakat bizi ilgilendiren işçilerin ve tüm emekçilerin nasıl açlığa 
mahkûm edildiği ve bunu hangi yöntemlerle yaptıklarıdır. Bir 
doların 70 TL’den 700 TL’ye çıkması ve daha da çıkacağı 
ortada iken, “İki senede enflasyonu tek rakamlı sayıya düşüre-
ceğiz, hatta % 10’lara indireceğiz” demek arasında bir çelişki 
olsa gerek.  

Bu politikanın başarılı olduğundan nasıl söz edilebilir ki? 

Devlet kuruluşlarının araştırmalarını yasaklamak, rakamlarla 
oynamak, ilan etmemek veya istenildiği gibi ilan etmek başarı 
için ayrı bir yöntem olarak uygulanmaktadır. “Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun ücret istatistikleri sansüre uğradı. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, tüm gümrük kapılarına genelge göndererek 
ithalat-ihracat konusunda açıklama yapılmamasını duyurdu. 
Habur Gümrük Başmüdürü Yüksel Elban, ‘Elimizde bir şey yok, 
bundan sonra açıklamaları Ankara yapacak’ diye açıklama 
yaptı.” (29 Temmuz 986 Milliyet) Fakat tüm engellemelere 
rağmen olanlar ortalığa çıkmaktadır. Gerçi ortaya çıkmayan 
başka birçok gelişmeler vardır ama bunlar mantığı görebilmek 
için yeterli malzemelerdir. Henüz cunta gelmeden, tartışmala-
rının yapıldığı ve ha geldi ha gelecek söylentilerinin olduğu 
günlerde iş adamlarının örgütü TÜSİAD’ın hem uyarısını, hem 
de olmasını istedikleri şeylerin kısa bir özetini aktarmakta yarar 
vardır. Şimdi de altı yıllık uygulama sonucu ne dediklerine 
bakmakta yarar var. Bakalım bunlarla patronlar gidişattan 
memnunlar mı?  “Kamudaki ekonominin payı azaltılsın, 

- Kamu açıkları indirilsin, 
- Bütçe dışı fonlar, enflasyonu doğuruyor, 
- Enflasyonda % 25’lik tespit tutmayacak, 
- Merkez Bankası özerk hale getirilmeli, para basımı 

yetkili iktidara bırakılmamalı.” (Enflasyon ve enflasyonla 
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mücadelede başarı koşulları adlı rapordan 1986 TÜSİAD) 
1985 yılındaki yatırımların % 60’ını kamunun yaptığı göz 

önüne alındığında, devletin ekonomide ne gibi bir ağırlığı ve 
müdahalesi olduğu anlaşılmış olacaktır. Bütçe açığı ve oluştu-
rulan fonların hükümetin istediği yerlere kullanılması, aşırı para 
basımı ile ilgili olarak, burjuvazinin içinden birileri, mesela Eski 
Odalar Birliği Başkanı Yazar, “Uygulama 8-10 holdingin işine 
yarıyor” Mehmet Okumuş, “Türkiye ekonomisini 3-5 tröst 
kurmuş kişiler tekeline aldı” vb. diyerek uygulamaların ne 
olduğunu özetliyorlar. Kaldı ki tüm bu gelişmeler en büyük 
girdilerden Petrolün ucuzlamasıyla birlikte olmaktadır. “Petro-
lün variline 11-11.5 dolar ödüyoruz. Ama petrol batlarındaki bu 
ferahlamayı şimdilik ürün fiyatlarına yansıtmayı düşünmüyoruz” 
(24 Haziran 986 Özal) denilerek 1.5 milyar dolarlık dövizi borç 
ödemede kullanırken, piyasadaki petrol fiyatlarına veya ürünle-
rin fiyatlarına bunu yansıtmayı düşünmemektedirler. Ne de 
olsa, başarı ucuz tüketim malları değil, yaşam koşullarının 
düzelmesi değil, başarı dış borçların ödeniyor olması diye IMF 
tespit etmişti. Her şey tekelciler ve ihracatçılar için, dış borçla-
rın sistemli ödenebilmesi içindir.  

Yıllardır işçi ücretleri, gelir dağılımı ve benzeri konularda 
istatistik yapılmasına veya bunların yapılanlarının da yayın-
lanmasına izin verilmediği için, bu konulardaki son durumu ra-
kamlarla burada aktarma olanağım yok. Ama gelişmeleri 
aktarabilmek için yukarıda aktardıklarım da yeterlidir. Burjuva-
zinin içinden birileri uygulamaların kime yaradığını veya kimler 
tarafından yönlendirildiğini açıkça söylemektedirler. Altı yıl 
önce bu politikaları alkışlayan tekelcilerin örgütleri uyarılar 
çekme durumundadırlar. IMF sık sık hükümetle görüşmeler 
yapıp uygulamaların istenilenin ötesinde yürüdüğünü uyarı 
mektuplarıyla ve açıklamalarıyla dile getirmektedir. Yani işler 
düşünüldüğü gibi gitmemiştir ama işçilerin, emekçilerin sırtın-
dan vurgunlar vurmakta, yoksullaşmalarının sağlanmasında, 
oldukça başarılı bir uygulama olmuştur.  
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Altı yıldır uygulanan ekonomik politikalar veya siyasal 
gelişmeler, bizim bunları yasamadan gidişatın nereye 
olduğunu görüyor olmamız ve gerek o günkü uygulamala-
ra gerekse de yapılmak istenenlere karsı çıkmamızı bera-
berinde getirmişti.  

Yıllar geçmiş olsa da yaptıklarımız, yapmaya çalıştıkla-
rımız, işçi, memur, köylü, tüm emekçilerin daha rahat bir 
yasam sürdürmelerinin talebi olmuştur. Geçen yıllar bizim 
ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. 
Keşke biz haksız olmuş olsaydık da, insanlara bunlar 
yaşatılmamış olsaydı. 

12 EYLÜL VE DARBELER   

“Ordunun bir devleti yıkılmaktan kurtarması bir onurdur. 
Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ile ordunun ortak çabaları sonucu 
ilan edilmiştir. Fakat ondan sonra orduyu daldığı siyasetten 
kurtarmak gerekir.” (İttihat ve Terakki hükümeti sadrazamı 
Mahmut Şevket Paşa) 

Bu sözlerle kendisini tarif eden darbeler yakın tarihimize 
kadar devam edegelmiştir. İşlenen tema hep aynıdır. “Türk 
ordusu, kardeş kanını durdurmak, devletin yıkılmasını önlemek 
için bu harekâtı yapmıştır.  

En kısa zamanda asli görevine dönecektir” (12 Eylül MGK 
Başkanı Kenan Evren). Daha önce sarayda olup bitenleri 
anmanın yeterli olacağını düşünerek, yine en son darbe 
olmasına rağmen, en sonuncusunun olmadığını da belirterek, 
Enver Paşa’nın darbesi ve en sonuncusu arasında, başarıya 
ulaşılan veya ulaşılamayan darbe veya darbe hazırlıklarını 
şöyle bir hatırlamakta yarar var. Bunların nedenlerini, sonuçla-
rını anlatmanın yeri şimdilik burası değil, ama hepsinin ortak bir 
karakteri olan anti-demokratikliğini anmak da zorunlu. 

Ekonomik-siyasal bunalımların merkezileşmeye eğilimi, var 
olan yasal düzenlemelerin de bundan ötürü yeniden bir düzen-
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lemeyi beraberinde getirmesi üzerinde durmuştum. Bunalımla-
rın veya sonucunda yapılan düzenlemelerin devlet işleyişinde 
veya daha ileri bir boyut ile devlet biçiminde de bir değişikliği 
doğurması bilinen şeyler. Burjuva devriminin tamamlanamamış 
ekonomisini normal seyrinde oluşturamamış, hem kültürel, 
hem de ekonomide gelişkinlik düzeyi daha alt düzeyde olan bi-
zim gibi ülkelerde ise bunalımlar ve bunalımların aşılmasının 
daha çok var olan yasal düzenlemelerin dışında bir yapılanma-
yı getirmesi neredeyse kaçınılmazdır. Burjuva anlamda bir de-
mokrasinin hem yönetenlerde, hem de yönetilenlerde tam ola-
rak kavranıp özümsenmemesi ne kadar bir gerçekse, aynı 
ülkelerde devletin işleri perdelemede demokrasi denilen veya 
öyle isimlendirilen yönteme ihtiyacı vardır. Ama söylediğim gibi 
sık sık bu perdenin ortadan kaldırılması kaderin ötesinde bir 
şeydir. Bu, devletin açık çehresinin gösterilmesi anlamına da 
gelmektedir. 

1913’te İttihat ve Terakki darbesiyle Almanya ile olan ilişkiler 
ve buna karşı darbe, darbe hazırlayıcılarının İngiliz ve Fran-
sız’lardan medet umması veya onlarca yönlendirilmelerini bir 
bir görelim. “Bir tabur serseri ile idare olunan hükümeti devir-
meye karar verdik. Düveli Muazzama bağlıyız” (İhtilal Komitesi) 
Otorite ve bunun kendisini “Kurtarıcı” olarak sunması, var olan 
otoriteye karşı yeni “Kurtarıcıların” türemesi iç içe gelişen bir 
durumdur. İhtilal komitesi bildirisinden anlaşılan, darbeyi 
yaparken dış güçlerden bekledikleri yardım veya onların 
dışında hareket etmeyeceklerinin sinyallerini vermeleri daha 
sonraki darbelerin de bu doğrultuda hareket etmelerinin bir 
başlangıcı olarak görülmek durumundadır. 70 yıl önce bu du-
rum açıktan söylenirken, -tıpkı 920’lerin mandacıları gibi- gü-
nümüzde ülkenin “Bağımsızlığından” biraz daha kapalı dile ge-
tirilmektedir.  

Aynı zamanda “Dış güçler dış mihraklar vb.” diyerek darbe-
ciler kendi konumlarını anlatmak yerine, karşı oldukları çevrele-
ri küçük düşürmeye çalışmaktadırlar. Yani kendilerinin bağım-
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sızlıkçı, hasımlarının dış güçler yanlısı olduğunu söylemek 
şimdiki cuntaların birer propaganda malzemesi olabilmektedir. 
Ama bu da nafile, keza her cuntacı veya cunta kendisini 
yaptıklarıyla ele vermekte. Bu da olmadı birbirlerini ele vermek-
tedirler. 

Kurtarıcılık veya yaşananlar, toplumda bir bütün olarak ken-
dine güvenmemenin ve buyruklara alışkanlık kültürün ne denli 
egemen olduğunu da gösterir niteliktedir. 

10 yıllardır söylene söylene gerek egemenler, gerekse de 
halk kitlelerinin kelime olarak yabancısı sayılmayan demokra-
sinin, bir siyasal kültür olarak toplumumuzda kavranamamış 
olması veya eski kültürle iç içe geçerek oldukça yamuk anla-
şılması da bir gerçektir. Kendilerini “Kurtarıcı” olarak gören 
darbecilerin yaptıklarından demokrasi beklemek bir hayal. Ke-
za darbenin kendisi bir anti demokratiklik içerir. “Demokrasi bir 
inkılap demektir. O halde demokrasiyi kurmak da, orduya 
dayanılarak yapılması gereken bir eylemdir.” (Talat Aydemir-
Hatıralar) Toplumumuzda devletin ve esas olarak da ordunun, 
örgütlenmesinden işleyişine ve bunun kitleler tarafından nasıl 
algılandığına uzunca bakmak gereksiz. Talat Aydemir bir 
düşünceyi ifade etmektedir. Bu düşünce sadece darbecilerde 
değil, toplumun azımsanmayacak kesiminde de egemen bir 
düşüncedir. Veya ordu olmasa da, devlet ve işlevinin bu olduğu 
düşüncesi yaygındır. 

Darbecilerin tıpkı 1913’te olduğu gibi kendilerine bir dış des-
tekçi aramaları veya onların istemlerini göz önüne almaları bir 
tesadüf olmamıştır. Ama bunun kadar ve hatta bundan daha 
önemli olarak kendilerine iç destek bulma zorunlulukları vardır. 
“Asker millet” “Devlet baba” ideolojisinin egemen olduğu bizim 
gibi ülkelerde bunun çok fazla bir zorluğu da olmaz. Tabi 
sosyalistlerin, devrimcilerin de bu ideolojiden etkilenmiş 
olmaları, devlet veya ordu üzerindeki propagandalarını tam 
doğru biçimde şekillendirmemiş olmaları veya daha başka 
biçimde onların da kendilerini zaman zaman kurtarıcı 
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olarak görmeleri olumsuz etkilerdir ve hızla bundan uzak-
laşılması gerektiğini 12 Eylül darbesi bir kez daha göster-
miştir. 

Ordunun örgütlenmesinden işleyişine hâkim olan anlayış, 
orada demokrasinin “D”sinin olmadığını / olamayacağını 
fazlasıyla gösterir bize.  

1958 öncesi ve 9 Subay olayı, kuşkusuz 27 Mayıs Darbesi-
nin hazırlayıcısı girişimlerdi. 27 Mayıs darbesinin hazırlanması 
veya olgunlaştırılmasında bu gibi eski darbelerin veya darbe 
girişimlerinin deneylerinin büyük payı vardır. Ama 1958’deki 
girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasında en önemli etken 
girişimcilerin küçük rütbeli subaylar olmasıdır. Daha sonra Sadi 
Koçaş, “Faik Bey adıyla Genelkurmay Başkanı Cemal Gürsel 
başkanlık yaptı” diye anılarında cuntaların bir ön hazırlıklarının 
olduğunu ve bunda da gizli örgüt kurallarına göre hareket 
ettiklerini vurgulamış olmaktadır. 

DP hükümetinin uygulamalarından toplumun genelinin adım 
adım mutsuz olmaya başlaması ve esas olarak da aydınların 
uzun süredir rahatsızlıklarını dile getirmeleri ve nihayet ordu 
mensuplarının da gidişattan mutsuzluk duymaya başlamaları, 
Harp Okulu öğrencilerinin Ankara’da yaptıkları yürüyüşün bir 
uyarı olması ve cuntanın habercisi olduğunu kısaca belirttikten 
sonra Menderes’in “Ordu bizim ordumuz endişelenecek bir şey 
yok” demesi, 27 Mayıs öncesinde olanlardan bir kesittir. Ama 
gelişmeler, bizim ordumuz diye endişelenmeye gerek yok 
diyen, seçimle yönetime gelmiş bir başbakanın idam edilmesini 
sağlayacaktır. Seçimle yönetime gelmiş bir başbakan dedim 
ama, seçilebilmesi için uyguladıkları seçim sistemi veya toplum 
üzerindeki baskıdan söz etmedim. Bunun yeri burası değil ve 
burjuva sistemde en demokratik seçimler bile, hiçbir zaman 
herkesin eşit koşullarda yarışması anlamına gelmez. 

Uzatmadan konumuza dönersek, kendisine karşı yapılan 
darbenin hazırlıklarını görmeyen, görmek istemeyen bir başba-
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kan ister istemez darbe olduğunda da konumunu savunacak 
durumda değildir. Bu, toplumun demokrasi anlayışının bir 
göstergesidir de aynı zamanda. Bizim ordu diye endişelenme-
yen başbakan, yetkilerinin elinden alınmasına da ses çıkar-
maz. Keza ordu kötü bir şey yapmaz ve ordu haklıdır. Yani 
burjuva cenahta da cuntalara karşı durmanın anlayışı henüz 
oluşmamıştır. Tabi istisna kişileri söylemiyorum. 

27 Mayıs cuntasının sonradan tasfiye edilecek kanadından 
olan Türkeş, 14 Mayıs 1960 günkü cuntanın hazırlık toplantı-
sında “Geri kalmış ülkeler demokratik rejimlerle kalkınamazlar. 
Atatürkçü reformları yapmak için kuvvetli ve otoriter idarenin 
temelleri atılmalıdır. Memleketi hemen politikacılara teslim 
edersek, bu günkü duruma tekrar dönmüş oluruz” (Aktaran: Ö. 
Öymen-Milliyet) demiş, o gün bu anlayışın kısa sürede cunta 
içinden tasfiye edilmesi nedeniyle bu uygulanamamasına 
rağmen, 971’de kısmen ama 1980’de tamamen uygulamaya 
konulmuştur. Ama aynı Türkeş kendisini içeri atan cuntacılara 
bu kez de “Politikacısız toplum olmaz” diye seslenmektedir. 27 
Mayıs yargılamalarını anlatırken, genel olarak işleyen mantığa 
değinmiştim. Ancak anayasayı hazırlamakla görevlendirilen 
öğretim görevlileri ve hukukçulara Cemal Gürsel’in “Öyle bir 
anayasa hazırlayınız ki, bir daha ihtilal olmasın” diyerek, kendi 
cuntalarının üstüne başkasınınkini istemediklerini ve bunun 
yollarının yasal olarak tıkanması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Halbuki hiçbir cunta yasal yoldan iktidar olmanın yollarını 
aramaz. Yeter ki etkili ve yetkili mevkiler cunta yapmanın 
gereğine inanmış olsunlar ve böylece de “Memleketin kurtul-
masına” katkıları olsun. 

Darbenin ardından 27 Mayıs cuntasında tasfiyeler ve he-
men sonunda yeni cunta hazırlıkları başlamıştır. “Faruk Gürler 
başkanlığında ‘Silahlı kuvvetler birliğini’ oluşturduk.... ve hep 
birlikte yemin ettik” (66. tümen komutanı Faruk Güventürk) 8-
10 sene sonra bu cuntanın başaktörlerinden Muhsin Batur’un 
da bu gizli örgütün üyesi olduğunu anlıyoruz.  
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1960 cuntasının 1961’deki cumhurbaşkanının demokratlığı-
nı ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu Meclis’te “Tasnif bitene 
kadar kimse dışarı çıkmasın. Zaten kapılar kilitlendi” sözleri ile 
1986 Eylül’ünde Milliyet Gazetesi’nin bir röportajında anlatmak-
ta.  

Eski MBK üyesi Sırrı Ulay ise şunu anlatmaktadır. “Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde silahlı subaylar meclis kapısında 
bekliyorlardı. Gürsel seçilmeseydi kötü olacaktı.” Bu sözler milli 
iradenin ocağı meclisin nasıl işlediğini yeterince göstermekte-
dir. Aynı Sırrı Ulay cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan ve 
AP’nin desteklediği Ali Fuat Başgil’i, “Ya bu işten vazgeçersin, 
ya da Etlik’e gömülürsün” diye tehdit ettiğini ve Başgil’in 
seçime sokulmadığını anlatmaktadır. 

22 Şubat ve 21 Mayıs’ta T. Aydemir’in girişimlerinden sonra 
9 Mart kurtarıcıları da sahneye çıkıyorlar. Tabi ki Faruk Gür-
ler’in başkanlığını yaptığı SKB diye örgütlendikleriyle.  

“Bir ülkede sosyal gelişmeler ekonomik gelişmelerin boyu-
tunu aştığında yaptırım uygulamak kaçınılmaz olur.” (Genel-
kurmay eski başkanı Memduh Tağmaç Eylül 970) 

 “TBMM’nin kapısına yedi dakikada kilit asabilirim ama son-
ra ülkeyi kim yönetecek... sonra onlara -politikacılar- muhtaç 
olduktan sonra bu ne işe yarar.” (Memduh Tağmaç Aktaran 
Celil Gürkan- 12 Mart’a Beş Kala) 

9 Mart cuntasının itiraflarını herkes kendine göre yapmakta-
dır.  

Tabi bunun anılar diye başlaması bir şey değiştirmiyor. Yine 
Muhsin Batur anılarında, “Faruk Gürler Selim Bey, Muhsin 
Batur Yavuz Bey, Celil Gürkan Nuri Bey idi” demekte ve 
cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa ve bakanlıklara kimlerin 
getirileceğinin planlandığını söylemektedir. Fakat Muhsin 
Batur’un ABD gezisinin 1971 Martının ilk günlerine tesadüf 
etmesine ne demeli? Ki bu ziyarette CIA Başkanı RİCHARD 
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HELMS’in Tel Aviv’den Ankara’ya gelişi ve temaslarına ne 
demeli? Ama bu temasların en büyük paşalara yapmaya 
çalıştıkları cuntadan başka bir cunta örgütlemenin yollarını 
gösterdiğini söylemek zorunluluk.  

“Sivil idareyi ele geçirmek için meclisi kapatmayı kafalarına 
koymuş 9 Martçılar (Şahinler) ve parlamentonun açık kalaca-
ğını uman nispeten güdümlü demokratik bir yönetim taraftarı 
olan 12 Martçılar (Güvercinler)” Demirel aynı Demirel, “Biz 
devreden çıktık çünkü muhtıranın arkasında başka şeyler var” 
diyerek hem kendi konumları hem de arkadaki gücün ne 
olduğunun ipuçlarını vermektedir.  

Nihayet 9 Mart’çı Kemalist cuntacılar tasfiye edilerek 
ABD’nin de istediği 12 Mart cuntası yaşanır. Adından o günler-
de pek söz edilmeyen Kenan Evren 9 Martçıların sorgularını 
yapan Memduh Ünlütürk’e “Bu işin sonu başka yerlere gider 
fazla kurcalamayın” diye talimat çekmektedir. (Aktaran Nazlı 
Ilıcak) Zaten bu talimat üzerine Celil Gürkan vb. serbest 
bırakılmaktadır. Meclis’e kilit vuracağını ama sonucun ne 
olacağını düşünen Tağmaç’tan dersler çıkaran 12 Eylül’cü 
darbeciler, tıpkı ağabeyleri Muhsin Batur gibi hava kuvvetleri 
komutanını 12 Eylül öncesinde ABD’ye ziyaret ettirirler. Öte 
yandan 1978 yılında gelişmelerin darbe yapmaya uygun olup 
olmadığını anlatan Evren bir anlamıyla sonrasında yapacakla-
rının da hazırlıkları içinde olduklarının ipuçlarını vermektedir.  

“Bu aşamada bir müdahaleye gerek var mıdır, yok mudur? 
Varsa böyle bir müdahalenin gerekçesi ne olabilir? Araştırın.” 
diye talimat vermiştir. Daha sonra ABD Silahlı Kuvvetler 
Dergisi, “Türkiye’de işler öyle bir noktaya gelmiştir ki, TSK’nin 
müdahalesinden başka çare yoktur” (1980 Haziran Aktaran 
Mehmet Ali Birant) diye yazmıştır. Yine NATO Güneydoğu 
Karargahı Komutanı ABD’li Amiral Shcer 980 ilkbaharında 
“İstikrar programı çok önemlidir. Müthiş anarşi ve belirsizlik 
karşısında ben size sormak isterim. Siz ne yapıyorsunuz, ne 
yapmak istiyorsunuz” talimatlarından sonra Evren 980 yaz 
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aylarında İstanbul Selimiye’de “Artık müdahale etmekten başka 
çare yoktur” diye toplumun ve sistemin kurtarıcılığına soyun-
duklarını anlatmaktadır. 

Aynı Evren’in 978’de “Gerekçeler ne olabilir” demesi ve 
1980 yazında başka çare yoktur demesi bir gerçeği anlatmak-
tadır. Gerekçeler hazırlanmıştır. Yani cuntacılar bir anlamıyla 
cuntanın gerekçelerine de önceden hazırlanmak durumunda-
dırlar. Cuntanın meşruluğunu gösterebilmek için bu bir zorunlu-
luktur da. 

1971 yılında Celil Gürkan’ın hazırlayıp Faruk Gürler’e verdi-
ği raporun birinde cuntacıların bu gerekçelere nasıl baktığını 
görebiliriz. “Dış görüntüyü kurtaracak, kamuoyunda müdaha-
leyi haklı gösterecek evrelerden geçmek gerekiyor” (Celil 
Gürkan-12 Mart’a Beş Kala) diyerek dış görüntüyü kurtaracak 
hazırlıklar içine girilmektedir. Gerçi buna fırsat kalmadan 12 
Martçılar bunların da tepesine binmişlerdir, ama önemli olan 
böyle bir hazırlığı öngörmeleridir. Araba vapuru yangını, kültür 
sarayı yangını hatırlanmalıdır. Böylece 12 Martçılar için “Anarşi 
ve terör” ve bundan kurtulmak gerektiği propagandası bilin-
mektedir. Aynı biçimde 1978 yılındaki Evren’in “Gerekçeler ne 
olabilir” sorusuyla faşist saldırılarının birdenbire görülmedik 
düzeye çıkması, tek tek devrimci, sosyalist öldürmekten kitle 
katliamlarına gidilmesi, can güvenliği, anarşi, terör vb. gibi 
gerekçeler hazırlanmıştır. 12 Eylül öncesi AP hükümetinin İçiş-
leri Bakanı Orhan Eren 11 Eylül 1986 tarihli Emin Çölaşan’ın  

“Gerekçe yaratmak için gevşek davrandılar, gerekeni yap-
madılar kanısına katlıyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, 
eğer askerler isteseydiler anarşiyi önlerlerdi. Ancak ülke 
yönetimine el koymaya kararlıydılar” demektedir. Çölaşan’ın 
“Gerekçe yaratmak için gevşek davrandılar, gerekeni yapmadı-
lar kanısına katılıyor musunuz?” sorusuna Eren “Eğer istesey-
diler bu yangın söndürülürdü. Bu yangın CHP zamanında da 
bizim zamanımızda da söndürülmemiştir” diyerek Evren’in 
gerekçeyi ne zaman hazırlamaya başladığını da anlatmış 
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olmaktadır. 

Aynı dönemin Cumhurbaşkanı Vekili Sabri Çağlayangil “CIA 
altımızı oymuş biz ne yapalım” diyerek yapılmak istenenlerin 
veya bugün yapılmış olanların ne kadar boyutlu ve nerelerden 
kaynaklandığını söylemiş olmaktadır. Altı yıl sonra Demirel 
“ABD ‘bizim müttefiklerimiz var, bunlar demokrasiyi yürütemi-
yorlar. Bizim standartlarımızda değiller... onları hoş görmeliyiz’ 
dedi. Çifte standart uyguladı. Onlarla iyi geçinecek idare ister. 
Tehditlerle boyun eğdirecek idareler ister, sükunet ister vb.” (12 
Eylül 1986 Milliyet) diyerek 1971’deki muhtıranın arkasında 
olanları söylememekle birlikte şimdi daha açık konuşmaktadır. 
Tanklarla, toplarla bir dönem daha başlamış olur böylece. 

Parlamento başta olmak üzere seçimle oluşmuş tüm kurumlar 

kapatılır, anayasa başta olmak üzere tüm yasalar yasadışı ilan 

edilir ve bunlara bağlı olarak da eskiden yasalara göre kurulan 

faaliyet sürdüren ne kadar kurum, kuruluş varsa yasadışı ilan 

edilerek yöneticileri, üyeleri hakkında tutuklamalar başlatılır. 

Üniversitelerin özerk yapıları, TRT’nin özerkliği, yargının 
bağımsızlığı da MGK’nin bildirileriyle ortadan kaldırılır. Özel 
mahkemeler kurulur ve 3 yıla kadar verilen cezalar bir üst 
mahkemeye dahi onaylatılmadan yürürlüğe konulur, insanlar 
zorla toplama kamplarını andıran cezaevlerinde tutulur, baskı 
ve işkence görülmedik boyutta kendini hissettirir.  

Teslim ol çağrısına uymadı gerekçeleriyle yüzlerce insan 
öldürülür. İdamlar idamları izler. Dönemin tartışılması dahi 
anayasa maddesi olarak konulup, yaptıklarının ortaya çıkma-
ması, eleştirilmemesi için ellerinden gelen tüm önlemleri alan 
cuntacılar bir kaç yıl sonra “Anayasanın savunulmasında yalnız 
kaldım” (Evren) diyerek gelişmelerin artık onların lehine gitme-
diğini söylemiş olurlar. 

Sonuç olarak, var olan yasaların öngördüğü çerçevede yürüt-

tüğümüz faaliyetlerimizin bugün cuntacıların bildirileriyle yasa 
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dışı ilan edilmesi ve tutuklu kalmamız, yaptıklarımızın suç 

olduğunu göstermeye yetmez, yetmeyecektir. 

     Burjuva hukuk kurallarına göre bile suç, işlendiği zaman-
ki yasalara göre, konumuna bağlı değerlendirilmektedir. Ülkede 
olanlar bu bile değildir. Bilimsel sosyalist düşünceleri 
savundum sayılıyorum ama bu, bu dernekleri bu düşünce-
ler doğrultusunda yönettiğim anlamına gelmez. Gelmez 
çünkü bu teorinin öngördüğü örgüt vardır ve bu örgüt herkesin 
içinde olduğu ve sistem sınırlan içinde demokratik hak ve 
özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi için mücadele eden 
bizim kitle örgütlerimizden farklı bir yapıdır. En azından bu tür 
örgütler bizim derneklerimiz gibi faaliyetlerini yasaların sınırları 
ile sınırlamaz, tüzüklerini programlarını yasalara göre yapmaz-
lar. Bu tür örgütler var olan sistemin dışında, bu sistemden 
tamamen farklı sınıfsız toplumun kurulmasını amaçlar ve 
faaliyetini de bu amaç belirler. 

Olanaksızlıklar içinde yaptığım savunmanın sadece Sam-
sun Cumhuriyet Savcılığı’nın iddialarını kapsadığını söylemeli-
yim. İstanbul SYNT komutanlığı askeri savcılığının Kurtuluş 
Örgütü üyesi olmakla ilgili hazırladığı iddialara burada cevap 
vermedim. Bunun için ayrı bir savunma gerekmektedir. 

Bu savunmada sosyalizmin ne olduğunu, neden sosyalist 
olduğumu, Kurtuluş Örgütü’nün nasıl bir sosyalizm istediklerini 
vurgulayacağım. Ancak öncelikle birleşen davalardan sonra 
kendi yasalarına dahi uymayan biçimde, kendisi hakkında 
görevsizlik kararı veren mahkemenizin nasıl oldu da Samsun 
Ağır Ceza’daki davamı tekrar görüşmeye başladığının açığa 
çıkması gerekmektedir. Bu konuda savcılığın (SYNT savcısı-
nın) iddialarının ne olduğunu da bilmemekteyim. Böyle bir 
savunma yapmanın esas nedeni bu oldu ve esas olarak da 
Samsun C. savcılığının iddiaları ile kendimi sınırladım. 

Yöneticisi ve kurucusu olduğum Karadeniz DEV-GENÇ 
Samsun Genç Der (Samsun DEV-LİS) ve Samsun Emekçi Der 
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’in tüm faaliyetlerini savunuyorum. Yapılanların o zamanki 
yasalara uygunluğunu bir kez daha belirtirken, kimi faali-
yetlerimizin o zamanki tabii yargı kurumlanınca yargılandığını 
ve mahkemenizin böyle bir yargılama yapmakla bundan ötürü 
de hiç yetkili olmadığını söyleyeyim. Yaptıklarım insan olması 
gereken herkesin yapması gereken şeylerdi. İnsanlık var 
oldukça, bu talepler ileri sürülecek ve süreç içinde de yaşanır 
kılınacaktır. Benim şu an cezaevine kapatılmış olmam ise, bu 
gerçeği değiştirmeyecektir. Benim ve benim gibilerin kapatıl-
maları, yasa tanımazların, yasadışı faaliyetleridir. 

Kitle örgütlerimiz bugün darbeciler tarafından yasadışı ilan 
edilmiş olsa da bunun hep böyle gitmeyeceğini biliyorum. 
Çünkü bunlar yasal olmanın yanı sıra meşru örgütlerdir de... 

“İşçi hareketi var olan toplumun en sert biçimde eleştirisine 
dayanır, eleştiri onun yaşam öğesidir. Böyle olunca kendi 
kendisini eleştiriden nasıl kaçabilir? Tartışmayı nasıl önlemek 
isteyebilir?” (Mark-Engels-Seçme Eserler) 

Marksistler, devrimci sosyalizmi, gerçek bir işçi sınıfı hare-
ketinin teorik ifadesi olarak tanımlarlar. Proletarya hareketinin 
var olan toplumun en sert eleştirisine dayanması, aynı zaman-
da tarihsel sürecin gelinen evresindeki son sınıflı toplumun 
eleştirisidir. 

İdealist yaklaşımla; var olanın tarifinde veya eksiklerinin 
giderilmesinde düşünce belirleyicidir. Buna karşılık maddeci 
yaklaşım; nesnellikle içinde de düşüncenin yok edilemeyeceği-
ni varsayar. Düşünce nesnellikten yola çıkılarak, hem var olanı 
tarif eder, hem de onun eksiklerinin giderilmesinde belirli 
kavram ve isimlendirmelerle itici bir işlev görür. Eleştiri de 
bunun içindedir. Öznel-nesnel bağlantısında, gelişimin yolları-
nın açılmasıdır. 

22 Eylül 1986. Atila KARAGÖZ  
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SAVUNMA  

 

İrfan YALÇIN  

 

“Sayın yargıçlar” diye başlamam bekleniyordu herhalde söz-
lerime. Oysa bu mahkeme, tüm diğer sıkıyönetim mahkemeleri 
gibi her türlü burjuva yasallığının ötesinde, hiç bir yargı güven-
cesine sahip olmayan, olağanüstü dönemin kendine özgü yasa 
ve kurallarıyla ve emirle kurulmuş, “suç”u ve “suçlu”yu objektif 
olarak değerlendirebilecek anlayıştan yoksun, tek işlevi kendi-
lerine öncede telkin edilmiş “suç” vasfına göre “ceza” dağıtmak 
olan ve bu yüzden hiç bir saygınlığı olamayacak derecede 
“olağanüstü, olağandışı”dırlar.  

Zaten belli olan “suç”u zanlının işlediği kanaatinin oluşması 
bile “ceza” verilmesi için yeterli olabilmektedir. Bu yüzden 
yapacağım savunmanın sonuca bir etkisi olmayacağı için, nasıl 
olsa bütün “olağanüstü” mahkemelerde olduğu gibi bu mahke-
mede de hakkımızda oluşmuş olan hüküm değişmeyeceği için 
fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ayrıca suçsuzluğumu kanıtlama-
ya çalışmak ve bu mahkemeden adalet istemek gibi saf bir 
düşünceye de sahip değilim. Tarihsel gerçekliği-objektiviteyi bir 
başka açıdan, geleceğin egemen sınıfı işçi sınıfının çıkarları 
açısından yorumlamam, bugünün köhnemiş ve çökmekte olan 
kapitalist sistemini değil, geleceğin özgür sınıfsız toplumunu 
isteme ve çabalarımın bu doğrultuda olması, yani sosyalist 
olmam günün yasalarınca “suç”tur ve cezalandırılmak zorun-
dadır. Hele olağanüstü dönemin olağanüstü yasaları uyarınca 
bir kat daha fazla cezalandırılmalıdır. Bu “suç”u şimdiden kabul 
ediyorum. Zaten yapacağım savunma da beni yargılayan 
kapitalizmi, yani bu sistemi yargılamak olacaktır. 
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Önce kısaca yakalanışımı ve bir yıllık tutukluluğumu 
anlatmak istiyorum. 

 

5 Haziran 1985 tarihinde gece yarısı ansızın evime doluşan 
polislerin (eşkiya deyimi daha doğru olur herhalde) üzerime 
doğrultulmuş silahlarıyla karşılaştım. Apar topar bir polis 
otosuna bindirilerek Gayrettepe Siyasi Şubeye götürüldüm ve 
13 gün süren her türlü çirkinlik, hakaret ve işkenceden sonra 
18 Haziranda İstanbul Sıkıyönetim komutanlığına Selimiye’de 
teslim edildim. 20 Haziran 1985 tarihli gazeteler ve tv “bir avuç 
komünist eşkıya”, “silahlı çete”, “satılmışlar”, “vatan hainleri”, 
“dişi militanlar” vs. vs.  

Bir yıldır da bilinen nedenlerle tutukluyum. Bu bir yıllık tutuk-
luluğum boyunca her türlü çirkinliğe, keyfiliğe, insanlık dışı 
uygulamalara maruz kaldım ya da şahit oldum. Kişi başına 
3m2’nin düştüğü koğuşlarda üst üste, yeterli havalandırma, 
temizlik, yiyecek, giyecek, kısacası her türlü sağlık koşulların-
dan mahrum bırakılmış, her türlü baskı altında tedirgin geçen 
bir yıllık tutukluluk. Her türlü bahane ile konan çay, havalan-
dırma yasakları, hücreye atmalar, arama bahanesiyle insanla-
rın coptan geçirilmesi, üstlerindeki giysilerin yırtılması, yerlerde 
sürüklenmesi, Metris tutuklularının her gün karşılaştıkları 
sorunlar.  

Duruşma günlerinde ellerin arkadan zincire vurularak saat-
lerce havalandırmada bekletilmemiz, 6m2’lik cezaevi arabası-
nın (mezbaha arabası demek daha doğru) içinde yazın sıca-
ğında, kışın soğuğunda 15-20 kişi akşama kadar bekletilme-
miz. Cumhuriyet Savcılığının yasaklamadığı ve serbest olan 
yayınların hiç birisinin (günlük birkaç gazete dışında) içeri 
alınmaması, var olan kütüphane, atölye, tiyatro olanaklarından 
cezaevinde birkaç tane itirafçının faydalandırılması ve bütün 

  



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
486 

 

cezaevi tutuklularına kapalı olması, dosya kapsamında bulu-
nan belge ve kanıtların hiçbir şekilde içeriye alınmaması, 
savunma hazırlıklarımızın aramalarda imha edilmesi…  

Hepsi, ama hepsi hiç bir yasal dayanağı olmayan, ama sık-
sık Kenan Evren tarafından da dile getirilen “Komünistlerin 
başını ezmek” mantığından kaynaklanmaktadır. 

12 Eylül sonrasında başlatılan ve hala da süren “12 Eylül 
öncesi anarşi ve terör sonucu insanların can güvenliği kalma-
mıştır” söylemi, gerçekte yanıltıcıdır. 12 Eylül öncesi can 
güvenliğinin olmadığı doğrudur. Bunun da nedeni bizzat 
kapitalistler tarafından beslenen ve 1978’de katlanarak güçle-
nen faşist hareketin yarattığı terör ve katliamlardır. 12 Eylül 
öncesinde bir serseri kurşuna kurban gitme korkusunun yerin 
12 Eylül’den sonra karakolda işkencede, sokakta kurşunlana-
rak, ya da işkence altında alınan bir ifade yüzünden 12 Eylül 
hâkimlerinin gazabına uğrayarak idama mahkum edilme 
korkusu vardır.  

Kürdistan’da hala insanlar kurşuna dizildikten sonra kamuo-
yuna “çatışmada ölü olarak ele geçen bölücü eşkıya” olarak 
gösterilmektedir. Bunu en son Sıddık Bilgin olayı kanıtlamıştır. 
1985 Temmuz’unda Sıddık Bilgin aynı şekilde ölü olarak ele 
geçirilen “eşkıya” olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak 
daha sonra Sıddık Bilgin’in dayak ve işkence ile öldürüldüğünü 
daha sonra da cesedinin kurşuna dizildiğini bütün kamuoyu 
öğrendi.  

12 Eylül’den sonra cezaevlerinde ölenlerin sayısı yüzlerce-
dir. Adalet Bakanlığının yaptığı açıklama gibi bunların büyük 
çoğunluğunun “ecelleriyle” öldükleri doğru değildir. Cezaevleri-
ne doldurulan on binlerce insanın %90’ı genç insanlardır. 
Bugün cezaevi yaş ortalamasının 24 olduğunu istatistikler 
ortaya koymaktadır, öyleyse “eceliyle” de neyin nesi?! Öldürü-
cü bir hastalığa yakalanarak ölen bir tutuklu ya da mahkumun 
sorumluluğu da devlettedir.  
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Cezaevlerinin her türlü sağlık koşullarından uzak oluşu, ye-
terli beslenememe sonucu bir sürü salgın hastalık ortaya 
çıkabilmektedir. Tüm cezaevlerinin başta gelen en yaygın 
hastalığının verem olduğu bilinmektedir. Hasta olan birisinin 
hastaneye kaldırılması artık tutuklular arasında mucize sayıl-
maktadır. Aniden rahatsızlanan birisi olduğunda doktorun 
gelmesi saatler almakta, geldiğinde de şöyle mazgaldan bir 
bakarak muayenesini yapmaktadır. Eceliyle ölüm bu yukarda 
anlattığım türler olmaktadır. Diğerleri ise dayak ve işkence 
sonucudur ancak intihar vs. kılıfları bulunur. İdam gibi insanlık 
dışı bir suçu 12 Eylül resmen 46 kez işlemiştir. Bunun 44 
tanesi MGK onayı ile 2 tanesi de Meclis onayı ile gerçekleşti-
rilmiştir. Bugün hala 100’e yakın idam hükmü “onay” beklemek-
tedir. 500’e yakını da Yargıtay aşamasındadır, bir o kadarı da 
hala “yargı” aşamasındadır. Bütün dünyada lanetlenen idam 
cezasının, bu dönemin baş mimarı K. Evren “teröristleri asma-
yıp da devlet ekmeğiyle besleyecek miyiz?!” diyerek savun-
maktadır. 12 Eylül sonrası oluşturulan can güvenliğinin güven-
ceye alındığı ortam budur işte! Sistemi “korumak ve kollamak” 
adına estirilen bir terör vardır, vahşi / insanlık dışı bir tavır içine 
girilmiştir. 12 Eylül Cuntası bu terörün, vahşetin ve insanlık 
dışılığın baş mimarıdır. 

Yargının bağımsızlığı ve yargı güvencesi burjuva demokra-
silerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aslında yargı, sistemden ve 
onun yarattığı hukuktan bağımsız değildir. Sistemin yarattığı 
hukuku uygulamak, buna göre toplumu denetlemek ve bu 
sistemin normlarına uymayanları cezalandırmak açısından 
yargı var olduğu sistemin bir eklemlenmesidir ve ondan bağım-
sız olması düşünülemez. Bu açıdan yargı “adaleti” değil, 
sistemin normlarını temsil eder. Sistem sınıf egemenliğinin 
kurumlaşmış ifadesi ise hukuk ve yargı da bu sınıf egemenliği-
ne özgü olan eşitsizliği, adaletsizliği “adalet” adı altında yuttur-
maya çalışır.  
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Derebeylik döneminin engizisyon mahkemeleri, derebeyleri 
için “adalet” dağıtıyorlardı ama bu “adalet” de en çok burjuva-
zinin canını yakıyordu. Kapitalist sistemin “bağımsız yargı”sı 
ise burjuvazi için “adalet” dağıtırken, bu “adalet” proletaryanın 
ve ezilenlerin canını yakıyor. Öyleyse “bağımsız yargı” bir 
aldatmacadır, bağımsızlığı da sadece biçimseldir, görecelidir.  

Bu biçimsellik de sadece yürütmeye karşı yargının ve yargı-
cın güvencesini sağlamak amacını taşır. 12 Eylül askeri 
diktatörlüğü yargının bu biçimsel bağımsızlığını yargı güvence-
sini de ortadan kaldırmış, siyasal davalara bakmak üzere 
emirle askeri mahkemeler kurmuştur. Emirle kurulan bu 
mahkemelerin baktıkları davalarda sadece kanaatin oluşması 
sanıklara en ağır cezaların verilmesi için yeterli olmuştur. Zaten 
bu kanaati oluşturmak için işkenceci polis canla başla çalış-
maktadır. Bu davalardaki binlerce sanık sandalyesine oturtulan 
insan işkence gördüklerini, baskı ve işkence altında kendilerine 
hazırlanan ifadelerin imzalatıldığı iddiaları askeri mahkemeler 
tarafından dikkate bile alınmamış, sadece sanığın suçluluğu 
ispatlanmaya çalışılmıştır. Binlerce insana duruşmasız ceza 
verilmiştir. Sadece emirle kurulan ve aynı zamanda emir 
komuta zincirinin bir halkasını oluşturan bu heyetler sanığın 
güvencesizlik belirtmesi karşısında bile davalara “olağanüstü 
hal hükümlerine” göre bakmaktalar, sadece gene emirle 
bakmakta oldukları davalardan çekilebilmektedirler.  

Hiç bir yargı güvencesine sahip olmayan bu mahkemelerin 
tek merkezden yönlendirildiği de görünen bir gerçektir. “Anar-
şistleri asmayıp da ne yapacağız” diye meydanlarda konuşabi-
len çağdışı bir zihniyetin oluşturduğu ve kumandası altındaki 
bu mahkemelerin objektif olabileceklerini düşünmek safdillik 
olacaktır. Askeri mahkemelere biraz eleştiri yöneltildiğinde 
“askeri mahkemelere dokundurtmam, yoksa sonu kötü olur!” 
diyerek eleştirenlere saldırılışı, tehdit edilişi bile askeri mahke-
melerin konumunu iyi sergilemektedir.  
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İlginç bir olayı aktarmak istiyorum burada. 1985 Hazi-
ran’ında siyasi şubede sorgulamamız sürerken SODEP’in 
düzenlediği mitingden 50-60 civarında gözaltına alınan kişi 
getirilmişti. Hemen o gün sorguları yapılmış, ifadeleri hazırlan-
mıştı. Hemen ertesi günü akşamı yeniden bir hareketlenme 
olmuş aynı hücrede kaldığım 13 ve 16 yaşlarında iki genç bile 
yoğun işkence görmüşlerdi. Daha sonra eski bir gazetede 
gözüme ilişti, Cumhurbaşkanı Kenan Evren “demek ki bunlara 
derslerini iyi verememişiz” diyerek tehdit savuruyordu. Siyasi 
şubedeki ertesi günü bu altmış mitingcinin başına gelenler 
cumhurbaşkanının demeciyle bir “ders verme” harekâtından 
başka bir şey değildi kuşkusuz. K. Evren’in demeçleri emir 
(gerçekten aslında emirdir) addedilip birçok soruşturma açıl-
mıştır. (Aydınlar Dilekçesi Davası) 12 Eylül sonrasında var olan 
burjuva hukukunun yerini 12 Eylül “hukuku” almıştır. Bu hukuk 
anlayışı verdiği karalarla mutlaka tarihe geçecek kadar özgün, 
vahşice ve insanlık dışıdır. Siyasi şubede zorla imzalattırılan 
ifadesini askeri savcıda reddedince tekrar emniyete geri 
getirilenler olduğu gibi, askeri savcılığın da aynı zamanda 
işkence yeri olarak kullanıldığı anlar vardır.  

Kısacası 12 Eylül askeri darbesi devlet terörünün alabildiği-
ne azgınlaştırıldığı, karakolların, emniyet müdürlüklerin zaten 
var olan işkenceyi iyice yaygın olarak kullandıkları, bütün 
“anarşinin kökü kazınmıştır, can güvenliği sağlanmıştır” iddiala-
rını propagandalarının tam tersine can güvenliğinin tam tersine 
can güvenliğinin gene gündemde olduğu bir dönemi başlatmış-
tır. Her türlü toplantı, gösteri yapma, dernek kurma özgürlüğü 
kaldırılmış, emekçiler daha iyi yaşamak için her türlü örgütlen-
me hakkından yoksun bırakılarak kapitalistler için kasalarını 
iyice doldurabilecekleri en güzel ortam hazırlanmıştır. Görece 
bağımsız yargı organlarının yerine emirle kurulmuş ve hiç bir 
yargı güvencesine sahip olmayan, olağan burjuva hukukunu 
bile  uygulamayı  yeterli  göremeyecek  derecede  fanatik  ve   
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emirle hareket eden savcılar ve yargıçlar görevlendirilerek 
insanlar yargılanmıştır. 12 Martın işkenceleri, mahkemeleri ve 
hukuk anlayışı günümüzde iyice tartışılabilmektedir. 12 Eylülün 
yarattığı terör ortamı, kendine özgün “hukuk” anlayışı ve 12 
Martı aratacak derecede korkunç insanlık dışı vahşeti de 
gündeme gelecektir. Bütün yapılanların hesabını tarih yeniden 
sorgulayacaktır. 

İDDİANAME ÜZERİNE 

Bütün iddianamelerin klasikleşmiş bir edebiyatı var artık. Bu 
iddianame de diğerlerinden farklı değildi, esas hakkında 
mütalaa da gene aynı objektif, eşyanın tabiatına uygun olmak-
tan uzak, savcının (12 Eylül anlayışının yani) sübjektif yargıla-
rından eklektik bir şekilde oluşturulmuş. Siyasal davalarda 
oysa yargılanan suçlanırken, onun siyasi görüşü her yönüyle 
irdelenmek zorundadır. Bu davada da gerek savcının, gerek 
yargıçların yargılanan siyasal örgütü iyi tanıyabilmeleri için 
yüzlerce belge doküman ortaya çıkmıştır ve hepsi de buraya 
getirilmiştir. Zaten suçlanmamızın tek delili de bu belgelerdir. 

Öyle anlaşılıyor ki savcı mütalaasını hazırlarken bu belgele-
re şöyle bir göz atmak yerine, kendisinin önceden oluşmuş ya 
da oluşturulmuş sübjektif düşüncelerini çiziktirmiş geçmiş.  

Nedir bu savcının argümanları, sırasıyla anlatmaya çalışa-
yım; 

 

1 - Savcı mütalaasından bizi “işçilerin yoğun olduğu kesim-
lere sızmak suretiyle oraları tesir sahalarına alıp yasadışı grev, 
işi yavaşlatma gibi eylemlerle iktisadi dengeyi bozarak ve 
Devlet güçlerini birtakım propagandalarla pasifize edip cemiyet 
hayatını bunalımlı bir hale getirerek ve mevcut anayasal nizamı 
geniş halk kitleleri nezdinde bozuk, çarpık göstermek…” ile 
suçlamaktadır. Bu bir yanıyla doğrudur ama büyük ölçüde 
saçmadır.  
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Sosyalistlerin iyi giden her şeyi karıştırmak için ellerinden 
geleni yaptıkları, muzır emelleri için durmadan ortalığı karıştır-
mak “cemiyet hayatını çekilmez” kıldıkları anlaşılıyor savcının 
sözlerinden.  

Kapitalizmde burjuvalar için her şeyin iyi gittiği doğrudur, 
emek sömürüsü, binlerce emekçinin açlığı yoksulluğu pahası-
na iyi işlemektedir ve kapitalistler kasalarını doldurmaktadırlar. 
Oysa işler proletarya ve diğer emekçi kitleler için iyi gitmemek-
tedir. “Cemiyet hayatı” kapitalistler için fazlasıyla “iyidir” de 
emekçiler için sefalettir. Eşitsizliğin böylesine bir hal aldığı 
dönemde ayrıca “cemiyet hayatını” karıştırmak için sosyalistle-
rin fazla bir şey yapmasına gerek yoktur. Sosyalistler, işçi 
sınıfının, kapitalistlerin lehine bozuk olan dengeyi kendi lehleri-
ne düzeltmek için örgütlenmelerine önayak olurlar ve onlara bu 
dengeyi kendi lehlerine çevirmelerinin yolunu gösterirler. Zaten 
işçi sınıfının ekonomik mücadelesi onun kendiliğinden mücade-
lesinin bir sonucudur. aynı zamanda ve sosyalistler bu kendili-
ğinden mücadelesini daha ileri boyutlara, politik boyutlara 
ulaştırmaları için proletaryaya yol gösterirler. 

Yani aslında savcının sosyalistlerin omuzuna yüklemeye 
çalıştığı gibi grev, işi yavaşlatma gibi eylemler, sosyalistlerin 
kışkırtmaları ile değil, işçi sınıfının kendiliğinden mücadelesinin 
bugün vardığı biçimlerdir. İşçi sınıfı bu güçlü silahlarıyladır ki 
kapitalistlere karşı emeğini daha iyi koruyabilmek ve daha iyi 
yaşayabilmek olanaklarını elde eder. Kapitalistlerin bir zaman-
lar işçileri kadın-çocuk demeden günde 16-18 saat hiç pahası-
na çalıştırdıkları günler düşünülürse, işçi sınıfı bugünkü 8 
saatlik işgününe, sigorta hakkına, sendika-toplu sözleşme 
hakkına vb. bu mücadeleleri sonucu sahip olmuştur. Kaldı ki 
grev ve direnişlerin “cemiyet hayatını çekilmez” kılmadıkları 
bilimsel açıklamalarla ispatlanmıştır. İstatistiki verilere göre 
grev ve direnişlerde kaybedilen işgünü sayısı iş kazalarında 
kaybedilen işgünü sayısının yarısı olmuştur, grev ve direnişle-
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rin en fazla olduğu dönemde.  

Maddi zarar da aynı şekilde iş kazalarında gene oldukça 
fazladır. Aslında savcı kapitalistlerin grevsiz, gösterisiz, sendi-
kasız bir düzen istemelerine tercüman olmaktadır bu sözleriyle. 
İşçi sınıfı ne zaman içinde yaşadığı yoksulluğu ve sefaleti biraz 
olsun hafifletebilmek, yaşamı biraz olsun çekilir kılabilmek için 
mücadeleye atılacak olsa kapitalistler ve onların memurları 
histeriye tutulmuşçasına bağırır çağırırlar “komünizm geliyor, 
vatan elden gidiyor” diye. O çok sevdikleri vatanın kasaları ve 
zenginlikleri olduğunu nasıl da teslim ediyorlar. İşte savcı 
burjuvaların bu istemlerine iyi tercüman olmaktadır. Zaten 12 
Eylül darbesi de bu feryatlarla olmamış mıydı ve zaten burjuva-
ların bu istekleri 12 Eylülden sonra bir bir gerçekleştirilmemiş 
miydi? 12 Eylül darbesi aslında işçi sınıfına ve yükselen 
toplumsal muhalefete karşı yapılmıştır. Bu darbeden en karlı 
çıkanların kapitalistler olduğu artık herkesçe bilinmektedir. 
İşçilerin grev toplu sözleşme ve sendika hakları ve gösteri 
yapabilme hakları 5 yıl ertelendikten sonra “buyur yapabilirsen  

yap” deyip dalga geçercesine yeni grevli, toplu sözleşmeli 
sendikal(!) döneme geçilmiştir.  Bu dönemi en iyi anlatan TİSK 
başkanı Halit Narin’in sözleridir; “bugüne kadar hep onlar 
gülmüştü, biz ağlamıştık, şimdi gülme sırası bizde” diyerek 
işçilere nanik yapmıştır. Aslında 12 Eylül öncesinde de gülen 
onlardı, sadece işçi sınıfının daha iyi yaşamak için canla başla 
giriştiği mücadelesi ve bunun sonucunda biraz olsun iyi yaşa-
yabilme olanakları vardı. 12 Eylül Askeri Diktası kapitalistlere 
dikensiz gül bahçesi sunmuştur. 

 

2 - Savcının iddialarından birisi de “anayasal düzeni yık-
mak” amacında olduğumuzdur. Sosyalistlerin kısa erimde 
burjuva demokratik bir talep olarak daha demokratik bir anaya-
sa istemelerinin dışında uzun erimde “anayasal nizam” ile bir 
sorunları yoktur. Anayasalar sınıf egemenliğinin hangi araç ve 
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enmesinden öte bir anlam taşımamaktadırlar. Anayasal nizam 
1961’den bu yana 3 kez askıya alınmış, iki kez toptan değişti-
rilmiş (1961 ve 1982’de) bir kez de revizyondan geçirilmiştir 
(1971’de) Ancak toplumsal sistem aynıyla süregelmiştir. 
Öyleyse anayasa toplumsal sistemin belirleyici gücü olamaz. 
Eğer sorun mütalaada savcının dediği gibi “anayasal nizamı” 
değiştirme amacı ise sosyalistleri bu açıdan suçlamanın anlamı 
yoktur.  

Türkiye’de “anayasal nizam” için en büyük tehlike T.C. or-
dusu olmuştur. T.C. ordusu 1961’de 1963 13 Mayıs, 29 Ma-
yıs’ta 9 Mart 1971 ve 12 Mart 1971’de ve en son 1980’de 
olmak üzere 6 kez “anayasal nizam”a karşı kazan kaldırmıştır. 
Bunun üçünde başarılı olmuş, üçünde de başarısızlığa uğra-
yanlar cezalandırılmıştır. Burada ilginç bir yargı örneği ile de 
karşılaşıyoruz; 1961’de darbe yapan ordu “anayasal nizamı 
ilgaya teşebbüs”ten A. Menderes, H. Polatkan, F.R. Zorlu idam 
edilmiştir.  

29 Mayıs 1963’de ise bu kez darbe girişimleri başarısızlığa 
uğrayan T. Aydemir ve F. Gürcan da gene “anayasal düzeni 
ilgaya teşebbüs”ten yani 146/1’den idam edilmişlerdir. Birinde 
darbeyi yapanlar devirdiklerini “bağımsız” yargı önünde yargı-
layarak asmışlar, ikincisinde darbeye teşebbüs edenler devi-
remedikleri tarafından gene “bağımsız” yargı organlarında 
yargılanarak asılmışlardır.  

Öyle bir şey ki bu “anayasal nizam” her iki yanı da keskin bir 
kılıç gibi onu da kesiyor bunu da!  

Anayasalar sık aralıklarla “dümdüz” edilmesine rağmen var 
olan toplumsal sistemde hiçbir değişiklik olmamakta sadece 
onun işleyişinde bazı değişiklikler olmaktadır.  

1961 anayasasının getirdiği kimi demokratik haklar burjuva-
zinin sınıf egemenliğini kısmen liberal kılmıştır, daha sonraki 
12 Mart değişiklikleriyle bu demokratik haklar büyük ölçüde 
kuşa çevrilmiş ancak bu da yetmeyince 1982’de anayasa  
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toptan rafa kaldırılarak tamamen baskıcı karaktere sahip yeni 
anayasa oluşturulmuştur. Bugün 12 Eylül öncesi ile sonrası 
arasında toplumsal sistem ayrı kalmıştır ancak devlet 12 Eylül 
öncesine göre daha baskıcıdır, burjuvazinin sınıf egemenliği 
her türlü muhalefet örgütlenmesine karşı daha müsamahasız-
dır. 

Savcının mütalaasında söylediklerinden aslında şunu anla-
mak gerekiyor; “siz burjuvazinin sınıf egemenliğine karşı 
bayrak kaldırdınız, bu yüzden biz burjuva mahkemeleri sizi 
cezalandırıyoruz.”  

Bunu açıkça söylemiyor çünkü o zaman “hür demokratik 
rejim” “anayasal nizam” “sınıfsız zümresiz kaynaşmış bir 
toplumuz” yalanları açığa çıkmış olacak ve bu egemen burju-
vaziye karşı proletaryanın ve emekçi sınıfların mücadelesi de 
meşruluk kazanacak. Burjuvazi bu demagoji ile kendi egemen-
liğini, sömürü ve talan sistemini kitlelere ancak böyle unuttura-
bilmektedir. Bu mahkemeler de aslında bu egemen sistemin 
kurumlarından birisidir, yüzüdür. Adalet dağıttıkları iddiası ise 
bir demagojiden başka bir şey değildir.  

Aslında yaptıkları, adaletsizliği kurumsallaştırmaktan başka 
bir şey değildir.  

Sosyalistlerin anayasayla bir sorunları yoktur aslında, salt 
anayasayı değiştirmek için değil, kapitalist sistemin kendisini, 
anayasasıyla, bürokrasisi ve militarist gücüyle birlikte yıkmak 
için mücadele etmek zorundadırlar.  

Sosyalistlerin “yıkıcı”lıkla suçlanmaları da zaten bu yüzden-
dir. Sınıfsız topluma varabilmek için proletarya, burjuvazinin 
sınıf egemenliğine son vermek için proleter devleti inşa etmek 
zorundadır. Bu, burjuvazinin militarist gücüne karşı halkın 
silahlı milislerini, bürokrasiye karşı, proletaryanın sınıf çıkarla-
rını koruyacak ve düzenleyecek olan memurlarını geçirmek 
zorunluluğudur.  
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Bunu yapmadan burjuvaziyi her alanda yenilgiye uğratması 
ve kendi sınıf egemenliğini kurması zor olacaktır. Bu aynı 
zamanda proletaryanın, burjuvazinin “zor”una karşılık kendi 
“zor”unu egemen kılmasıdır ve bu eylemin kendisi de “zor”u 
şiddeti kullanarak olacaktır. Çünkü burjuvazi kendi egemenliği-
ni bu “zor”u kullanarak sürdürmektedir ve kendiliğinden gele-
ceğin egemen sınıfı proletaryaya meydanı bırakmak niyetinde 
de değildir.  

Bu yüzden “araçları proletarya partisinin belirleyeceği” şid-
detin nasıl kullanılacağı anlamına gelir. Proletarya devrimi 
şiddet kullanılarak mı yoksa barışçıl/demokratik yollardan mı 
kurulacaktır sorusunu verili koşullar yer bırakmamaktadır. Bu 
sosyalistlerin mutlaka isteyerek yapacakları bir şey değildir 
tabii.  

Şiddet, komünist hümanizmin özüne aykırı olan bir araçtır 
ve ona aslında zarar verir. Ancak burjuvazinin sistemi bunu 
gerekli ve kaçınılmaz kılmaktadır. Gene de sosyalistler “akıtıl-
ması önlenebilecek bir damla kanı dahi akıtmamak için tedbir 
alırlar” ve bunun için mücadele ederler. Aynı zamanda kapita-
listler “zor”dan uzaklaştıkları ölçüde proletarya da “zor”dan o 
denli uzaklaşır ve “zor”u mücadele ekseni yapmaktan vazge-
çer. Proletarya böyle bir yargıya boşuna varmamıştır.  

Tarih işçi sınıfına karşı burjuvazinin giriştiği katliamlarla do-
ludur. Yönetmeyi hep kendine layık gören ve “ayak takımı”na 
da sadece çalışmayı ve boyun eğmeyi layık görmüştür. “Ayak 
takımı”nın yükselen eylemliliğine ve mücadelesine kudurmuş-
çasına saldırmıştır hep.  

1871’de Parisli Komüncüleri katleden, aynı yıllarda ABD’de 
işçilerin 8 saatlik işgünü mücadelesine azgınca saldıran 
burjuvazidir. Kara Yüzler çetesinin saldırıları hatırlardadır. 
Proletaryanın sosyalizm alternatifine karşı bir reaksiyon hare-
keti olarak faşizmi yaratan burjuvazinin kendisidir.  
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Şili’de seçimle iktidar olarak sosyalizmi inşa etmeyi amaçla-
yan Allende’ye karşı bizzat ABD emperyalizminin ve işbirlikçile-
rinin giriştiği kanlı darbe gene unutulmamıştır. Proletaryanın 
geleceğin sınıfsız toplumunu kurmak için giriştiği mücadelesini 
“zor”u örgütleyerek sürdürmek istemesi ve bunun zorunluluğu 
bu yüzdendir. 

Proletaryanın giriştiği bu iktidar mücadelesinde zor kullan-
mak zorunda kalması dahi “hür parlamenter demokratik rejim” 
demagojisini boşa çıkarmaktadır. Emek sömürüsü “hür dünya” 
olarak adlandırılmaktadır. Aslında “hürriyet” bir yanıyla doğru-
dur da! Kapitalistlerin özgürce birbirleriyle rekabet edebildikleri 
özgürce dünyanın zenginliklerini paylaşabildikleri ve de emek-
çilerin özgürce emeğini kapitaliste satabilmesi ya da özgürlük 
içinde açlıktan ölebildikleri bir sistemdir kapitalizm. Bu bile 
özgürlüğün ne kadar biçimsel tüm iktisadi yaşamdan yalıtılmış 
uhrevi bir özgürlük olduğunu, aslında üretim araçlarına sahip 
olanların bütün zenginliklere sahip olanların aynı zamanda her 
türlü özgürlüğü kolayca satın alabileceği düşünülürse özgürlük 
sözcüğü buruk bir güzellikten öteye gidememektedir. En 
demokratik burjuva devletlerde bile bu böyledir, kapitalistler 
hem demokrasiyi hem de her türlü özgürlüğü satın almışlardır 
geriye emekçilere özgürce(!) sefalet içinde yaşamak kalmakta-
dır.  

Bu yoksulluk ve sefaletten kurtulmak için örgütlenmeye ve 
mücadeleye başladığında mevcut sistemin baskı güçlerini 
karşısında bulur. Dünyanın en demokratik ülkelerinden İngilte-
re’de geçen yıl yaşanan kömür işçilerinin direnişinde polisin 
karşılarında oluşu bunun en açık örneğidir. 

Kapitalizm salt emekçinin üzerindeki doymak bilmez bir sö-
mürü de değildir. Dünyanın paylaşımı ve yeniden paylaşımında 
ulusların özgürlükleri ellerinden alınmıştır, dilleriyle, kültürleriy-
le, ulusal gelenekleriyle, vb. her türlü haklarıyla yok sayılan, 
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egemen ulus / devletlerin baskı ve asimilasyon politikaları 
altında ezilmekte, kendi maddi ve manevi zenginliklerine sahip 
olmaları engellenmektedir. Ulusal baskının ve sömürgeciliğin 
ortadan kakması sömürgecilerin lütfu ile değil ancak ulusal 
kurtuluş savaşları sonucunda kazanılabilmektedir. Emperyalist-
kapitalist sistemin bazen bir ülkenin bağımsızlığını tanıması ise 
aldatmacadan öte değildir. Çünkü ulusal bağımsızlık sadece 
bir bayrak ve ulusal parlamento değil, ulusun kendi toprakları-
na kendi zenginliklerine gerçek anlamda sahip olabilmesidir. 

Kapitalizm, cinslerin ve ırkların da eşitsizliğinin son kertesi-
dir. Fazla uzatmaya gerek yok, bütün siyah Afrika ne toprakla-
rının kendi “efendisi” ne de siyah ırk bugün aşağılanmaktan, 
açlıktan ve sefaletten kurtulamamıştır. Siyahların açlığı ve 
yoksulluğunun gerçek suçluları onların zenginliklerine el koyan 
kapitalist emperyalizmdir.  

Erkek egemenliğinin kadın üzerindeki hakimiyeti ve cins 
sömürüsü kapitalizmde son aşamasındadır. Üretim araçları 
karşısındaki geri itilmişliği yüzyıllardır sadece eve-mutfağa ve 
erkeğine bağlı edilgen, kendi vücuduna dahi sahip çıkamayan 
bir zavallı durumuna itilmiştir. Tarih boyunca alınıp satılan 
kadın hâlâ bu konumunu sürdürmekte, en pahalı meta duru-
mundadır. Hiç bir etkinliği (sosyal yaşamda) olmayan kadının 
eşitliği ve kurtuluşu ancak kadının cins olarak egemen toplum-
sal yapıya karşı örgütlenmesi ve mücadele etmesiyle ancak 
kendi kurtuluşunu ve eşitliğini sağlayabilir. 

İşte “hür dünya” diye yutturulmaya çalışılan kapitalizm bu-
dur. 

T.C. devleti de emperyalist-kapitalist sistemin bir eklemlen-
mesidir. Bu sistemle (kapitalist sistemle) eski pederşahi gele-
neklerini ve prekapitalist ilişkilerini bütünleştiren bir toplumsal 
sistem üzerine oturan T.C. devleti emsallerinden çok daha 
baskıcı, sömürgeci bir devlettir.  
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Emperyalist-kapitalist sistemin içinde yer alışı sistemin sık 
sık içine girdiği ekonomik ve siyasal bunalımları fazlasıyla 
çekmesine neden olmaktadır. Türkiye’de bu bunalımların 
faturası askeri diktatörlükler ve bunun sonucunda toplumsal 
muhalefetin ezilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu aynı zamanda 
içine düşülen ekonomik bunalımın yükünü emekçi sınıfların 
üzerine yıkmak için de bir vesiledir. Bu baskıcı karakterinden 
ve darbeler geleneğinden dolayı B. Avrupa burjuva cumhuriyet-
lerinin de sık sık tepkisini çekmektedir.  

Büyük ölçüde demokratikleşme sürecini tamamlayan bu 
ülkelere nazaran Türkiye, ekonomik ve toplumsal yapısıyla 
“demokrat” sayılamayacak kadar prekapitalist ögeleri bağrında 
taşımakta ve onlarla işbirliğine gitmekte olan bir burjuvaziye 
sahiptir. Yıllardır bir türlü gerçekleştirilemeyen toprak reformu 
bile prekapitalist geleneklerini taşıyan toprak sahiplerinin ne 
derecede güçlü olduğunu gösterir. Despotik ve merkeziyetçi 
toplumsal geleneği her türlü muhalefete tahammül edemeyen 
bir egemen zümrenin oluşmasına neden olmuştur. Kitlelerin en 
küçük muhalefetine dahi izin verilmemektedir. Kitlelere tanınan 
tek hak (son seçim kanunu ile bunu zorunluluk demek daha 
doğru olur) her 5 yılda bir kendilerini kimin yöneteceğini “seç-
mek”tir. Bütün yasal engellere karşın gene de son parlamenter 
transferleri o çok söylenen “millet iradesi”nin ne menem bir şey 
olduğunu iyi anlatmaktadır. Yani “seçim”in bile kapitalistlerin 
zenginliği ve gücü karşısında pek bir kıymet-i harbiyesi yoktur.  

Demokrasinin beşiği sayılan ABD’de güçlü lobilerin seçimler 
öncesinde başlattıkları kampanyalarla nasıl kamuoyunu 
yönlendirdikleri ortadadır. Parti disiplininin olmadığı kongrede 
gene aynı lobiler kulis faaliyetleri ile aynı şekilde Kongreyi 
yönlendirmektedir. Rüşvet olayları burjuva demokrasilerinin 
mütemmim cüz’üdür. Uluslararası tekellerin sahipleri ya da 
temsilcilerini sık sık Beyaz Saray’da ya da diğer etkin bir 
görevde görmek mümkündür.  
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Dünyanın en güçlü ordusu “komünizm” ve ulusal kurtuluş 
hareketleri tehlikesine karşı hür dünyanın jandarmalığını 
yapmaktadır. Bütün dünyada filolarıyla, füzeleri üsleriyle ABD 
ordusu bu amaçla konuşlandırılmakta, milyarlarca dolar bu 
amaç için harcanmaktadır. Özgürlükler ülkesi ABD, işçi hare-
ketlerine ilk saldıran ülkedir. B. Avrupa kapitalist ülkeleri de 
aynı şeyleri sergilemişlerdir. Dünyanın her yerinde “hür dünya-
yı korumak” (daha doğrusu ABD emperyalizminin çıkarlarını 
korumak) için hükümetler deviren CIA gene özgürlük ve 
demokrasinin süsleridir! T.C. ordusunun ve polisinin MİT’inin 
marifetlerini daha önce anlatmıştım. 

T.C. devleti sömürgecidir demiştim. Bugün ülkenin sıkıyöne-
tim süren illerine şöyle bir baktığımızda kaba bir K. Kürdistan 
haritası gözümüzün önüne geliverir. Burada yaşayan insanlar 
T.C. vatandaşıdırlar ama Türk değildirler, iki halkın dinlerinden 
başka ve de uzun süre birlikte yaşamak zorunda bırakılışların-
dan kaynaklanan bazı ortak davranış özelliklerinden başka hiç 
bir ortak yanları yoktur.  

Dilleri, kültürleri ve gelenekleriyle bizden ayrı olan bu ulusun 
başta devlet kurma olmak üzere her türlü hakları gasp edilmiş, 
zenginliklerine elkonmuştur.  

Ulusların Kendi Kaderlerini Kendilerinin Belirlemesi istemi 
bugün devletin resmi politikasıdır. Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nin ırkçı tutumu bu yüzden lanetlenmektedir, Filistin halkının 
haklı mücadelesi desteklenmektedir, ancak sorun Kürt ulusu-
nun yazgısının belirlenmesine geldiğinde, onun üzerindeki 
baskılar gündeme getirildiğinde egemenler çılgına dönmekte, 
“bölücüler” yaygarasını basmaktadır.  

“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak” için 
azgınca saldırılmaktadır Kürt ulusal hareketlerine. Kemalist 
aydınlar da devletin resmi ideolojisinden fazla etkilenmiş 
olacaklar ki aynı saldırılar onlardan da yükselmektedir.  
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12 Eylül askeri diktatörlüğü bütün Kürdistan’ı kışla haline 
getirmiştir.  

Yetmediğinde uluslararası hukuku da hiçe sayarak Irak sını-
rından içeri girmiş ve “eşkıya” kovalamıştır. Devlet televizyo-
nunda ilginç filmler gösterilmiştir, oyuncular da korkutulmuş 
Kürtlerdir, ancak rolleri iyi ezberletilememiş olacak ki, TV 
karşısına çıkan insanlar korku ve tedirginlikle önceden ezberle-
tilmiş “sen Türksün”den başka bir şey söyleyememektedirler. 
Sadece bu iki sözcük iyice ezberletilmiş ve sadece o iki sözcü-
ğü de yanlış öğrendiği için “ben Türküm” yerine “sen Türksün” 
diyebilmektedirler! Kürdistan tarihi soykırımlara, katliamlara 
sahne olmuştur. On binlerce Kürt aile vatanlarından sürülmüş-
lerdir ancak yine de ulusal hareketler engellenememiştir.  

Salt bu da değildir T.C. devletinin örtemediği kara lekeler. 
Osmanlı’dan devralınan Ermeni katliamı bir türlü kabul edil-
memektedir. 1914-16 yılları arasındaki Ermeniler üzerinde 
uygulanan bu soykırım ve zorunlu göç, Türkiye’nin kara lekele-
rinden birisidir. 

Aslında devletin bu baskıcı-sömürgeci karakteri toplumun 
geleneklerinin toplumsal ilişkilerin de bir aynasıdır. Kuşkusuz 
ileri kapitalist ülkeler de aynı süreçleri yaşamışlardır ancak 
onların yüzyıllar süren demokratikleşme süreci sonucunda 
bugünkü düzeye ulaşılmıştır.  

Türkiye benzeri ülkelerde ise bu süreç çok daha geç başla-
mış ve pek fazla yol kat etmeden kesintiye uğramıştır. Sonra-
dan kapitalistleşme sürecine giren ülkeler aynı zamanda 
gericileşmeye başlayan kapitalizmin bu karakteriyle kendi 
prekapitalist ilişkilerini yoğurmak zorunda kalmışlardır. Bu da 
sonuçta çarpık / ne o ne o olabilen arabesk / alaturka iktisadi 
ve sosyal ilişkileri ortaya çıkarmıştır.  

Avrupa’da ortaçağın gericiliğine karşı uzun mücadeleler 
verilmiştir ama Doğu toplumları ortaçağ despotizmi ile kapitalist 
ilişkileri neredeyse bütünleştirmişlerdir.  
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Bu yüzden doğu toplumlarında politika eylemine müdahale 
yerini yönetilme güdüsü bırakmıştır. “Devlet baba” bütün geri 
toplumlarda her şeyin üzerinde, tanrısal bir misyon yüklenen 
bir erk olmuştur. Her şeyi “devlet baba”dan ve “büyüklerden” 
umma anlayışı egemen bir anlayış olmuştur.  

Sosyalist olması ya da kapitalist olması bir şeyi değiştirmez, 
Kore’de, Çin’de tanrı yeryüzüne indirilmiştir. “Şükür ki Kim İl 
Sung’a / Mao’ya bugünleri gösterdi bize” ile şükür Kenan 
Paşaya bizleri kurtardı” aynı şeylerdir. Birisi sosyalist bir 
ülkenin insanı, diğeri de kapitalist ama ikisi de doğulu, ikisi de 
demokratikleşme sürecini yaşamamış ülkelerin insanı. Bu 
kurtarıcılardan fazla medet umma sonucunda da “asacaksın 
meydanlarda bir kaç tane bak işler nasıl düzelir” anlayışı; evde, 
okulda, askerde karakolda sopayı normal karşılayan anlayış 
birleştiğinde kurtarıcılara şiddeti alabildiğine kullanmak, suçlu-
ları sallandırmak artık caiz olmaktadır.  

Sonuçta toplumu “kurtarmak” için her şey her yol kullanılır 
ve hatta baskı ve şiddet alabildiğine yaygınlaşır ama gene de 
kitleleri “kurtarmak” içindir her şey ve kitlelerin buna katlanması 
gerekir çok canı yansa da kendisini “kurtarmak” içindir her şey. 
“Bütün yaptıklarımız anarşi ve terörü önlemek için” diyerek 
terörün alabildiğine azgınlaştırılması bile anlaşılır aslında 
anlaşılmak “zorundadır” yoksa “11 Eylül koşullarına geri 
dönülür!”  

12 Eylülden sonra bütün Türkiye’nin kışla zihniyetiyle yöne-
tilmesi işte bu toplumsal gelenekten ötürü sineye çekilmiştir. 
Ancak Türkiye’nin yaşadığı bu üçüncü “kurtarılma” süreci 
kafalara çok şeyi kazıdığı da bir gerçektir.  

Bütün bunlar bir gerçeği ortaya koymaktadır; T.C. ne “sınıf-
sız-zümresiz kaynaşmış bir toplumdur” ne de “hür demokratik 
bir rejim”. Burjuvazinin sınıf egemenliğini her türlü yönteme 
başvurarak sürdürmeye çalıştığı bir sitemdir sadece. Ve bu 
sistemde bir avuç azınlığın mutluluğu, dizginlenemez sömürü-
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sü içindir bütün yapılan yaratılan terör, işçi sınıfı ve tüm emek-
çiler açlığın ve sefaletin içine her geçen gün biraz daha itilmek-
te ve buna karşı hiçbir şekilde muhalefet etmemeleri istenmek-
te ve sağlanmaktadır. Sömürge Kürdistan’ın bütün zenginlikle-
ri, Kürt ulusunun yoksulluğu ve sefaleti pahasına yağmalan-
maktadır. Ve bütün bunlara karşı seslerini yükseltmeye çalı-
şanlar 12 Eylül darbesiyle zindanlara doldurulmuş ya da 
katledilmişlerdir. Gerçeğin kendisi budur aslında. 

SOSYALİZM TARİHSEL GELİŞİMİN ZORUNLU   
BİR SONUCUDUR  

Tarihsel gelişimin bir sonucu olan sosyalizm ve sınıfsız top-
luma varış yukarda anlatmaya çalıştığım nedenlerden dolayı 
sancılı olacaktır. Burjuvazinin örgütlenmiş şiddetine karşı 
proletarya da şiddeti örgütlemeden kapitalizme son veremez. 
Burjuva demokrasileri bile şiddete dayanıyorsa en demokratik 
burjuva cumhuriyetlerinde bile proletarya bu yola başvurmak 
zorundadır. Çünkü ancak zor yoluyla bürokrasinin ve militariz-
min üstesinden gelip yeni toplumun yeni devletini inşa edebilir. 
Bu yasal bir partinin seçimle hükümet olduktan sonra yapabile-
ceği reformlar yoluyla da olamaz. Çünkü hükümet olmakla 
iktidar olmak ayrı şeylerdir. Hükümet olmak iktidar olmaya 
biraz yaklaşıldığını gösterir çünkü bu anda hem kitlelerin 
desteği vardır hem de devlet cihazını kısmen kontrol edebilme 
olanağı. Ancak zor gene de kaçınılmazdır. 

Proletaryanın iktidarı da zoru içerecektir, çünkü o da bir dik-
tatörlüktür, sınıf egemenliğidir. Ancak bu kendinden önceki 
sınıf diktatörlüklerinden çok farklı bir yapıya sahip olacaktır.  

Önceki devletler toplumsal gelişmenin, üretici güçlerdeki 
gelişmenin önünde engel olmaktadırlar, gelişimin belirli bir 
aşamasından sonra. Eskinin ya da daha doğru deyimle var 
olanın koruyucu gücüdürler ve yeniyi oluşturabilmek için sosyal 
bir devrim gereklidir. Burjuvazi feodal devlete, feodalizmin sınıf 
egemenliğine son vermeden daha yeni olan toplumsal ilişkileri 
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egemen kılamamıştır ancak bunun için sosyal bir devrim 
gerekmiştir. İşte proletaryanın yapmak zorunda olduğu şey 
budur. Proleter devlet üretici güçleri sürekli geliştirecek, gide-
rek sınıf egemenliğini pekiştirmek yerine sınıf egemenliği 
olmaktan çıkacaktır, bu aynı zamanda bir baskı gücü olarak, 
bir sınıf egemenliği olarak kendisini de yiyip bitirmesidir. Bu 
yüzden proleter devlet (giderek sınıf egemenliğini pekiştirmek 
yerini onu ortadan kaldırmak ereğinden dolayı) en demokratik 
burjuva demokrasisinden çok daha demokratiktir. Ancak 
demokrasinin kendisi değildir. Demokrasinin kendisi insanın 
gerçek kurtuluşuyla yani Marx’ın deyimiyle “insan, gerçek 
güçleriyle toplumsal güçler olarak düzenlediği ve bunun 
sonucu olarak artık toplumsal gücünü siyasal güç biçiminde 
kendinden koparıp alamaz olduğu zaman (başka deyimle, artık 
örgütlenmiş bir yönetim olarak devleti kuramadığı zaman) 
ancak o zaman” gerçek demokrasi olacaktır. Bu sınıfsız 
toplumdur, komünizmdir. 

Proletarya iktidarının zoru ancak yenilen burjuvazinin iktidarı 
silahlı karşı-devrimle geri almasına önlem olarak vardır. 
Alışkanlıklarını ve eski cennetlerini sürdürmek ya da geri 
getirmek için dirençle varlıklarını korumaya ve örgütlenmeye 
çalışan ve bu amaçla uluslararası kapitalizmle de sıkı işbirliği-
ne gidip, her yolu deneyerek daha yeni olan proletarya devleti-
ni ve onun kurmaya çalıştığı yeni toplumsal sistemi çökertmek 
için her şeyi yapacak olan burjuvaziye karşı zor kullanmaksızın 
yeni toplumsal sistem örgütlenemez ve başarıya ulaşamaz.  

Bu her şeye rağmen kitleler adına zor yoluyla iktidarı almak 
ve iktidarı sürdürmeye çalışmak anlayışı olamaz.  

Sosyalizm yeni bir toplumsal sistem olarak ancak kitlelerle 
var olabilir. Bu yüzden zoru kurumsallaştırmak yerine zoru 
süreç içinde tasfiye etmeyi amaçlayacaktır. Eşitliği ve özgürlü-
ğü, insanın gerçek kurtuluşunu amaçlayan bir hümanizmaya 
sahip olan sosyalizme, kullandığı zor aslında yarar değil zarar 
verir ancak bunu kullanması da zorunluluktur. 
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Proleter devlet toplumun içinden çıkan, kitlelerle birlikte var 
olan bir sistemdir. Ancak bu iktidarın, memurlarıyla ve her türlü 
askeri-sivil kurumuyla birlikte giderek topluma yabancılaşan, 
onun üzerinde, ondan ayrı bir kurum haline dönüşmemesi için 
kitlelerin bu örgütlenmeye aktif katılımı gereklidir. Gerçek 
demokrasiyi amaçlayan bir toplumsal sistem olarak sosyalizm, 
demokrasinin gereği olarak yönetenlerin sıkı sıkıya denetlen-
mesi; hiç bir ayrıcalıklarının olmaması ve istenildikleri anda geri 
alınabilecek durumda olacakları bir sistem olacaktır. Yöneten-
lerin hep yönetenler olması, yönetilenlerin de hep yönetilmesi 
ve yönetenleri denetleyebilecek hiç bir mekanizmaya sahip 
olamaması ancak sosyalizmi zaafa uğratır ve onu sosyalizm 
olmaktan çıkarır. Kitlelerin daha iktidar mücadelesi verildiği 
anlarda oluşturmaya başladıkları demokratik kurumları (sovyet-
ler, komünler, konseyler vb.) yeni toplumsal sistemin temel 
kurumları olacaktır. Ancak bu kurumlar yoluyla kitleler yönetme 
eylemine ve yönetenleri denetleme eylemine aktif olarak 
katılacaklardır. İşçi sınıfı partisinin sınıf ve kitleler adına politika 
yapması, politikayı belirlemesi olsa olsa profesyonel politikacı-
lığı, önceki toplumun bir hastalığı olan ikameciliği geliştirir. İşçi 
sınıfı partisi kitleleri yönlendirmeye çalışmalı ve onlara yol 
göstermelidir. Yöneten partinin kitleler adına sınıf adına kendisi 
değil kitleler olmalıdır. Ekonomide ve siyasette katı merkezi-
yetçilik ancak monolitik (tekçi) bir yapının oluşmasını getirir.  

Bu yüzden politika üreten parti aynı zamanda politikanın 
merkezi olamaz, değişik siyasi görüşler de politika üretebilir 
durumda olmalıdır. Yani onlar da politika yapabilmeli bu 
doğrultuda örgütlenebilmelidir. Politik durumun kendi aleyhine 
dönmeye başlaması ancak işçi sınıfı partisinin izlediği politika-
nın yanlışlığında aranmalıdır. Değişik siyasi görüşlerin örgüt-
lenmesi ve politika üretmesi toplumsal gelişmenin dinamikle-
rinden birisidir ancak. Tek politika doğrultusunda (biraz da 
cebir ile) toplumu yönlendirmeye kalkmak sosyalizmin dışında 
bir şey olabilir ancak. 
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Sosyalizm özgürlükler beldesi değildir ancak insanın gerçek 
kurtuluşunu amaçlamaktadır. Bir sistem olduğu için zorunluluk-
ları, yükümlülükleri de içerir sosyalizm ama bu varılmak istenen 
değil, varılmak istenen hedefe giden yoldaki bir geçiş sürecidir, 
bir araçtır. Bu aracı mümkün olduğunca demokratikleştirebil-
mek sınıfsız ve özgür toplum yolundaki gelişimi de hızlandıra-
caktır. Sosyalizm bir durak değil, sınıfsız topluma giden sürecin 
bir parçasıdır. Bu yüzden sosyalistler kesintisiz sürekli devam 
eden sürekli bir sonraki süreci doğuran bir devrimden söz 
ederler. Proletaryanın varmak istediği nihai amaç sınıfsız, 
sömürüsüz bir cennettir ve bu yolda yürürken eline geçen en 
güçlü silahı olan iktidar erkini gene bu amacı hazırlamak için 
kullanacaktır. Burada kalması düşünülemez, burada kalması 
demek kendi yolunu tıkaması, varmak istediğinden başka 
mecralara sürüklenmesi demektir. 

Bugün var olan sosyalist ülkelerin içine düştükleri bunalım 
da budur. Yanlış bir sosyalizm anlayışının egemen olduğu bu 
ülkelerde işçi sınıfı adına, bazen ona rağmen (Polonya örneği) 
sosyalizm korunmaya çalışılmaktadır. Giderek toplumun 
üzerinde, onun dışında, topluma yabancılaşmış bir bürokrasi 
oluşmuştur. Sosyalizmi kitleler adına yürütmeyi amaçlayan 
KP’ler kitlelerden kopuktur, işçi sınıfı adına parti, parti adına 
MK, MK adına Politbüro, Politbüro adına da bir süper-star 
politikanın tek hâkimidir.  

Profesyonel politikacılık hepsinde egemen hale gelmiştir. 
Politikayı kitleler ve parti adına sadece bunlar yürütmektedir. 
Ekonomik ve politik alanda monolitik (tekçi) yapı egemendir. 
Yönetimin azınlıkların elinde olması kitlelerin politikadan 
uzaklaştırılması, apolitikleştirilmesi bu ülkelerin önemli hastalık-
larındandır. Proletarya Enternasyonalizminin yerini devlet 
çıkarı ve diplomasi almıştır. İnsan yaşamını ve insanın gerçek 
kurtuluşunu amaçlayan sosyalizmde özgürlükler kısıtlıdır, 
düşüncelerinden dolayı insanlar hapse atılabilmektedir, idam 
cezaları yaygın bir şekilde sürmektedir. Giderek daha fazla 
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artan silahlanma ve güçlü ordu yaratma yolundaki harcamalar 
bu ülkelerin işçi sınıfı üzerinde bir kambur oluşturmaktadır. 

“Barış içinde bir arada yaşama” esprisi girilen uluslararası 
diplomasi ve devlet çıkarları için karşılıklı “ödün” ilişkisine 
dönüşmüştür. 12 Eylül askeri diktatörlüğü ile ilişkilerini sürekli 
iyi tutmaya özen gösteren ülkeler arasında sosyalist ülkeler 
vardır. B. Avrupa ülkeleri Türkiye’de insan haklarının çiğnendi-
ği, insanlara işkence yapıldığı, her türlü özgürlüğün yok edildi-
ğini ileri sürüp Cuntayı kınarken D. Avrupa “yönetim değişikli-
ğinin iyi ilişkilerini etkilemeyeceğini” açıklamıştır. Cuntanın 
başkanının ilk gezilerini bir dizi sosyalist ülkeye yapması da 
düşündürücüdür. Var olan sosyalizm ve sosyalizm anlayışı 
bizim için ideal olamaz. 

SONUÇ YERİNE 

Türkiye’deki sistem pederşahi/despotik gelenekleriyle kapi-
talizme adapte olmuş, kapitalist sistemin içinde yer alan ama 
prekapitalist öge ve ilişkileri de fazlasıyla bağrında taşıyan 
çarpık bir sistemdir. Bu sisteme kimileri haklı olarak alaturka 
kapitalizm de demektedir. Böyle gelenekçi ögeleri bağrında 
taşıyan sistemin üzerinde yükselen siyasal erkin görece de 
olsa demokratik ögeleri taşıdığı söylenemez. T.C. devleti 
alabildiğine baskıcıdır, tüm demokratik hakları kısıtlamış bir 
yapısı vardır.  

Sadece üst yapıdaki bazı dalgalanmalar sonucu 1961’de 
kısmen tanınan demokratik haklar 10 sene kesintiye uğramış, 
bir 10 sene sonra da tamamen ortadan kaldırılmıştır. Uğruna 
mücadele verilmeyen bu hakların geri alınması hiç de zor 
olmamıştır. Zaten toplum da işleri tek düzeltecek olanın “mey-
danlarda bir kaç kişiyi sallandıracak kadar gaddar” bir büyük 
anlayışına sahip olduğu için demokratik geleneklere pek yatkın 
olmayan bir toplumdur. T.C. devleti sömürgecidir. Kürdistan 
Osmanlıdan devralındığı gibi sömürge statüsünü sürdürmekte-
dir. T.C devleti yayılmacıdır, bir bahane ile girdiği Kıbrıs’tan 12 
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yıldır çekilmemektedir. 

T.C. devleti işbirlikçidir, kapitalist sistemin girdiği uluslarara-
sı ilişkilerden dolayı uluslararası kapitalizme karşı ekonomik ve 
siyasi bağımlılığı söz konusudur. IMF ve Dünya Bankası 
ekonomisini, NATO da politikasını yönlendirmektedir. Bütün bu 
kuruluşların en etkin yönlendiricisi de ABD olduğuna göre 
Türkiye’nin gerçek efendisi anlaşılır olsa gerekir. İran devrimin-
den sonra İsrail ile birlikte Ortadoğu’nun jandarmalığını üst-
lenmiştir. Türkiye ve ABD için Ortadoğu’ya bir sıçrama tahtası 
görevi görmektedir. Zaman zaman AET’ye de göz kırpan dış 
politika, 12 Eylülden sonra tamamen terkedilerek tam bir 
Amerikancı politika izlemiştir.  

Pentagon’da T.C. ordusunun generallerinden “your boys” 
denmesi boşuna değil demek ki. 12 Eylül darbesinin yapıldığı 
anlarda tiyatro izlemekte olan Carter’a telefon eden bir Penta-
gon yetkilisi “your boys” (sizinkiler) nihayet bekleneni yaptı” 
der, Carter teşekkür eder. 12 Eylül darbesinin “beklenen” 
olması boşuna değildir, darbeden hemen sonra ilk desteği 
ABD’nin vermesi boşuna değildir. 

HUKUKİ DURUM (ÖRGÜTSEL DURUM) 

Kısaca görüşlerimi anlattım. Bu görüşümden dolayı sosya-
list hareket içinde yer aldım. 1984 yılında 1. Kongresini yapa-
rak ismini KURTULUŞ ÖRGÜTÜ koyan ve bu adla faaliyet 
yürütmeyi amaçlayan bu örgütsel yapı içinde aktif olarak yer 
aldım. Sosyalist İşçi dergisinin ve diğer bazı dergi ve broşürle-
rin basılması işini yaptım. Bütün bu faaliyetlerim bilinçli bir 
istemin sonucudur. Ancak iddianamede de belirtildiği gibi daha 
yeni örgütlenmeye başlayan ve ilk etapta sadece MK’sı oluşa-
bilen bu “örgüt” klasik anlamda alt ve üst organların birbiri ile 
hiyerarşik bütünleşmesinden oluşmuş bir örgüt durumuna 
gelememiştir. 1. Kongre kararlarında da belirtildiği gibi birinci 
faaliyet olarak “ 

1. Küçük burjuva sosyalizminden tam bir kopuş için teorik 
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faaliyet”i tespit etmiştir, daha sonradır ki, yani daha tali olmak 
üzere “ 

2. Sosyalist öncü işçilerin örgütsel birliği için pratik faaliyet”i 
öngörmüştür. Ancak bu gerek yeni oluşmaya başlayan bir 
sosyalist yapılanma olunuşundan hem de dönemin koşulların-
dan dolayı bu faaliyeti sönük kalmıştır. Bunu bilebilmemin 
nedeni kitle çalışmasına yönelik basılan Sosyalist İşçi dergisi-
nin sadece dar bir çevrede dağılmasını bilmemdendir. Yaklaşık 
150-200 adet arasında basımı yapılan dergilerin yarıdan 
fazlasına zaten operasyonlarda polis elimizde kaldığı için el 
koymuştur.  

Asıl yeni bir örgüt oluşturmak isteyen bizleri bütünleştiren 
düşünce, Türkiye ve Dünya sosyalist hareketinin içine girdiği 
bunalımın nedenlerini araştırmak, reel sosyalizmin eksikliklerini 
tespit ederek yeni bir sosyalizm anlayışıyla (bambaşka bir 
sosyalizm değil tabii, var olan sosyalizm Marksit sosyalizmden 
ayrı bir şeydir çünkü ve yapılması gereken bizim açımızdan da 
Marksist sosyalizmin hangi noktalardan zaafa uğratıldığını 
tespit etmektir.) örgütlenmek ve bu doğrultuda faaliyet sürdür-
mektir. Bunu gerçekleştirebilmek için de sosyalizm anlayışının 
teorik temellerini oluşturmak için teorik faaliyeti ön plana aldık. 
Örgütün tek organı olan MK’nin işlevi bu tartışma ve teorik 
araştırma faaliyetini koordine etmektir. Ben bu süreç içinde yer 
almama karşın örgüt üyesi olmadım çünkü örgüt üyesi statüsü 
oluşmuş değildi. Hiyerarşik bir yapı içinde de faaliyet sürdür-
medim. Örgüt üyesi olmam ancak bana şeref verir ve bundan 
dolayı cezalandırılmak benim açımdan onurlandırılmak olur 
ancak.  

Bu durumun hukuki yanını avukatıma bırakarak eşimle ilgili 
sorunu gündeme getirmek istiyorum..   

Eşimin tutuklanma nedeni olarak “sahte kimlik kullanması” 
gösterilmiş ve “örgüt üyesi olmasından dolayı tutuklanma” 
istemi reddedilmişti. Daha sonraki duruşmalarda ve delillerin
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görüşülmesinde eşimin örgüt üyesi olduğunu kanıtlayacak aynı 
zamanda örgütsel faaliyette bulunduğunu ortaya koyan bir delil 
ortaya çıkmamıştır. Bu heyet karşısında verdiğim ilk sorgumda 
aynen şöyle demiştim; “evet eşim sol görüşlüdür ama tutuklu-
luğunun nedeni sol görüşlü olması değildir, eğer Ayşe Derya 
benimle evlenmemiş olsaydı gene sol görüşlü olacaktı ama 
tutuklu olmayacaktı.” Evli olduğumuz için, birlikte yakalandığı-
mız eşimin de benimle aynı faaliyetler içinde olduğunu kanıt-
lamak için yeterli delil olamaz. Ayrıca aynı işyerinde çalışıyor 
olmamız gene eşimin örgütsel faaliyetlere katıldığını ispatlayan 
nedenler değildir. Delillerin görüşülmesinden sonra da bu 
mahkemeye bir dilekçe vermiştim. Mahkemece dikkate alın-
mayan dilekçemde şu noktayı özellikle vurgulamıştım; 

1 - Burada delilerin görüşülmesi esnasında eşimin aleyhine 
olabilecek bir kanıt ortaya çıkmamıştır. Ancak bütün bunlara 
rağmen eşimin suçlanması için sübjektif şartlar kasıtlı olarak 
polis tarafından oluşturulmaya çalışılmıştır. İşyeri arama 
tutanağında polis, ele geçen materyaller arasında, işyerinde 
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ticaret yapıldığını ortaya koyan materyalleri özellikle belirtme-
miştir. Ayrıca polis tarafından işyerinin “örgüt adına” açıldığını, 
“örgüt adına” çalıştırıldığını “örgütün bildiri ve dergilerinin” 
basıldığını “ve bu malzemelerin örgütün malı” olduğunun 
tarafımızdan “itiraf” edildiğini belirtmiştir. Polisin yorumu ile 
güçlendirilen bu tutanak zorla imzalamak zorunda bırakıldığı-
mız bir tutanaktır. Aynı şekilde baskı ve işkence altında polis 
tarafından hazırlanan ve imzalamak zorunda bırakıldığımız 
ifadeler de bu durumu güçlendirir mahiyette olmuştur. Bu 
durumda eşimin örgütsel faaliyette bulunduğu polisçe kanıt-
lanmış olmaktadır !  

2 - Gerçek durum ise ispatlanmaya çalışıldığının tam tersi-
dir. Faaliyet yürüttüğümüz işyeri sadece örgütsel faaliyet için 
kullanılmamaktadır. Empirme baskı, reklam vb. faaliyetlerimiz 
söz konusudur.  

Yüzü aşkın baskı kalıpları iki adet büyük baskı masası ve 
rafların bulunduğu bir atölye kısmı ile iki küçük oda ve bir film 
çekme odası bulunmaktadır. Günlük iş ilişkilerimizden dolayı 
sık sık müşterilerimiz gelip gitmektedir. Böyle bir ortamda yayın 
baskısı yapmak olanaksız bir şeydir. Bundan dolayı dergi vb. 
türü basma işlemlerimizi daha çok iş ilişkilerinin dışında mesai 
saatlerinin dışında küçük odalardan birinde yürüttük. Yani 
aslında işyerinde iki ayrı faaliyet olmaktadır. Bunlardan birinci-
si, ben ve eşimle birlikte, geçimimizi sağlamak için günlük 
olağan baskı ve reklam işidir. İkincisi ise ben, B.Yıldırım ve 
Mustafa Öztürk ile birlikte her zaman olmayan daha çok belirli 
günlerde ve mesai saatlerinin dışında, gizlilik içinde yürüttüğü-
müz örgütsel yayınları basma işidir ve bundan eşimin haberi 
olmamaktadır.  

Verdiğim dilekçemde bunların tespit edilebilmesi için işye-
rinde keşif yapılmasını talep etmiştim. Normal hukuk kuralları-
na göre öne sürülen kanıtlar değerlendirilmek zorundadır ve 
sanığın suçsuzluğunu ispatlamaya çalışması engellenemez. 
Ancak bu mahkeme gene “olağanüstü” yetkilerini kullanarak, 
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eksik soruşturmadan da hiç çekinmeden bu talebimi reddetmiş-
tir. Olağanüstü yetkileri sübjektif niyet ve kanaatlerini her şeyin 
üzerine çıkarabilmeyi de veriyor olsa gerekir. Nitekim tutukla-
ma gerekçesi “sahte hüviyet” olan eşimin aleyhine de daha 
sonra bir kanıt ortaya çıkmamıştır. Davaya sonradan katılan ve 
duruşmalar boyunca uyuklayan savcı, herhalde rüyasında 
görmüş olacak ki “İrfan Yalçın’la evli olduğundan İrfan Yalçın’ın 
faaliyetleri ile aynı doğrultuda” olduğunu Mütalaasında belirt-
miş. Tabii savcının üstün kehanet gücü ve biz komünistlerin 
“yalan ve iftira ile mahkemenin seyrini saptırmaya çalışması” 
karşısında söylediklerimizin dikkate alınmaması gerekir ve 
mahkeme de böyle yapmıştır! Oysa sanık durumundakinin 
kendisini korumak ve savunmak için yalan söyleyebilmesi 
kadar doğal bir şey olamaz ve Yargıtay içtihatlarına girmiştir 
bu.  

Önemli olan yalan söylenildiğini hislerle değil, somut deliler-
le ispatlamak gerekir.  
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SON SÖZ 

Sosyalist oluşumdan dolayı bu sistem ve uzantıları tarafın-
dan onurlandırılmayı beklemiyorum tabii. Kaldı ki böyle bir 
savaşımın içine girişim “onur” gibi uhrevi bir şeye ulaşabilmek 
tutkusundan değil, geleceğin ve insancıl cennetine olan tut-
kumdandır. Gelecek bugünün çürüyen ve kokuşmuş balçığı 
içinde yeşermeye başlamıştır bile ve bir gün mutlaka çiçek 
açacaktır. Bu yüzden, sosyalist oluşum yüzünden kapitalizmin 
kolluk kuvvetlerinin beni yakalaması, mahkemelerinin bana 
ceza vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü siz bugünü 
her ne pahasına olursa olsun korumak, biz de her ne pahasına 
olursa olsun geleceği kurmak gibi iki çelişkili birbirine zıt iki 
görevi üstlenmişiz. Ama geleceği yargılamak zordur, tarih hep 
şu andan önceki andır ve yargılanan da hep önceki andır. 

 YAŞASIN SOSYALİZM 

 

İRFAN YALÇIN  
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ANKARA  

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 
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Bayram IŞIK 
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SAVUNMAM İÇİN ÖNSÖZ; 

 

Bu savunma, 12 Eylül Askeri Diktatörlüğü / Mamak Askeri 
Cezaevi koşullarında 20 yaşında genç bir Kurtuluş’çunun 
sadece ve sadece o güne kadar biriktirdikleri ile kimseden 
hiçbir katkı almadan yaptığı bir savunmadır. Tam 40 yıl sonra 
savunmamla yeniden karşılaştığımda tekrar okurken güldü-
ğüm, kendimi ti‘ye aldığım, “niye bunu yazmışım ki” dediğim 
cümleler de olduğunu gördüm. İlk mahkemeden itibaren 
kendimce “siyasi” savunma yapmakta kararlıydım. O yüzden ilk 
mahkemede “Kurtuluş”çu olduğumu söylemiştim. Kabul etmeli-
yim ki Hâkim iyi bir adamdı. Bana “Oğlum sen Kurtuluşçu değil 
de sempatizansın değil mi?” dediğinde “Hayır Kurtuluşçuyum” 
demiştim de adam gülümsemişti. O vakitler kendimi “Üye” 
sanıyordum. Bizim usulleri Hâkim benden iyi biliyormuş ne 
bileyim! 

Uzun aylar boyunca siyasi savunma yapma konusunda baş-
ta M. Kemal Kaçaroğlu olmak üzere birçok “akil” arkadaşımıza 
ulaşmak için uğraştım; “siyasi savunma yapmak istediğimi, 
ama nasıl yapacağımı bilmediğimi,  yardımcı olmalarını istedi-
ğimi” iletmeye çalıştım. Mamak Cezaevi koşullarında haber-
leşmek hiç de kolay değildi. Bir kısım yoldaşım karışmak 
istemedi, bir kısmı yapma dedi. Ben savunmayı yaptıktan çok 
sonraları Mustafa abiden (Kaçaroğlu) “Dev-Yol davasının 
beklenmesinin daha iyi olacağı” doğrultusunda bir haber geldi. 
O sıra aynı koğuşta kaldığımız Beştepeli Hasan’ın (H. Hüseyin 
Erkan-sonrasında Almanya’ya iltica etti) bazı bölümleri yumu-
şatma çabaları dışında kimseden katkı alamadım. 

(Yukarıdaki açıklama Bayram Işık yoldaşımızın, savunmay-
la birlikte ilettiği  kitabımız için yazdığı önsözdür. )   

O günkü koşullarda, olan birikimim, çapım ve aklımın erdiği, 
kalemimin yazdığı kadarıyla bu savunma çıktı ortaya. 12 
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Eylül’e Mamak teslimiyet koşullarında yapabildiğim itiraz bu 
kadar olabildi.  

Bir tesellim de karar sonrası attığım “Faşizme karşı omuz 
omuza” sloganı oldu ki, o sloganı hala “en güzel ben atarım”!!!  
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ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 

2 NO’LU ASKERİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

SAVUNMAMDIR 

 

 

 

Bayram IŞIK 

 

Ben 1961 yılında Sivas-Gemerek’te yoksul bir çiftçi ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailemin yoksulluğu yenmek için 
toprakla mücadelede uyku dışındaki zamanlarını geçirmeleri 
beni onların ilgisinden hep uzak düşürdü. Toprak, toz içinde aç 
susuz büyüdüm. Aynı ülkede, aynı yaşlardaki çocukların farklı 
aile sevgisi ve ilgisi ile büyütüldüklerini bilmeden büyüdüm. 

Daha sonra Ankara’ya taşındığımız Gecekondu semtinde 
ülkemizdeki işsizliğin çocukların hayatına getirebileceği kara 
korkuyu, aç uyuduğum günlerde öğrendim. Ailem kapıcılık 
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yaptığı zaman aşağılandığımızı, horlandığımızı çocukluğumun 
en güzel düşlerini yaşarken gördüm. Bazı çocuklarda gördü-
ğüm oyuncaklara, elbiselere ve ceplerindeki harçlıklara duydu-
ğum özlemi buruk bir acı olarak çocukluğuma bıraktım. Öğren-
ciliğe başladığımda güzel kitaplarım, sıcak okulumuz ve hep 
dolu geçen derslerden oluşan bir öğrenimim hiç olmadı. 
Giysilerimden dolayı bir kısım öğretmen ve öğrencilerce 
horlandım.                    

Ve ülkemizde ilkokulu bile bitirmeden öğrenimini yarıda ke-
sen yüzbinlerce öğrenci gibi okulda dersi değil; ailemi, yoksul-
luğumu ve açlığımı düşünerek öğrenimimi tamamlamaya 
çalıştım. Hiçbir zaman ailemi bir çocukla ilgilenebilecek kültür 
ve mutluluk içinde görmedim. Hiçbir zaman kısıtlı da olsa 
ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir evde oturmadım.  

Hiçbir zaman ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek paraya sa-
hip olmadım. Hiçbir zaman aşağılanma, horlanma korkusunu 
kıramadım. Öyle bir eğitimden geçtim ki; hiçbir zaman benim 
topluma ve çalışanlara, aileme, kardeşlerime, tüm insanlığa 
saygıyı sevgiyi bağlılığı getirecek nitelikte olmadı. 

Ülkemdeki yoksulluğun, Ülkemdeki işsizliğin, Ülkemdeki 
bağımsızlığın, Ülkemdeki tarımın, sanayi ve yer altı zenginlikle-
rinin nasıl işlenmesi gerektiğini, yoksulluğun ve işsizliğin nasıl 
önleneceğini öğretmedi hiçbir zaman. Hatta “Bir İşçinin şerefi-
nin bir Doktorun şerefinden düşük” olduğunu öğrettiler. Saray 
entrikalarını tarih diye öğretip işçilerin, köylülerin, savaşa 
sürülenlerin ve savaşların ardından vurgun vuran bir avuç 
azınlığın entrikalarını gizlediler.  Coğrafya diye ırmak uzunluk-
ları, yüz ölçümler, nüfuslar, tahıl miktarı, maden yatakları 
saydılar. Ama bunları kimin, hangi şartlarda çıkartıp; ticaretini 
kimlerin yaparak ceplerini doldurduğunu gizlediler. Her zaman 
ve her zaman yaşamımın bütün kesitlerinde akrabalarımın, 
komşularımın, yaşadığım çevremin, görebildiğim tüm yerlerin 
yoksulluk çektiklerini, işsizlik çektiklerini, bakımsız ve horlana-
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rak yaşadıklarını, yarınlarına hiçbir garanti duymadıklarını 
görerek ve yaşayarak büyüdüm. 

Bunların yanında; bir kısım insanların farklı yaşamlarını da 
gördüm. Hiçbir alın teri dökmeyip, çalışmaktan hasta düşenle-
rin bin katı, yüz bin katı varlığa sahip olanları, toplumun kültür 
seviyesini istismar edip itibar görerek sadece ticaretle, kendi 
deyimleriyle kafa çalıştırmakla emekçilerin sırtından apartman-
lar, ticarethaneler, oteller, hanlar, şirketler kuranları da yani alın 
tersiz başkalarının alın teriyle zengin olanları da biliyorum.  

Çocukluğumun körpe düşlerinde aile sevgisiyle giyinip ku-
şanan, harçlıklanan, güzel otomobilleriyle Özel Okullara 
gönderilerek eğitim gören şımarık çocukları görerek yaşadım. 

 Özel arabaları olan, özel banka hesapları olan, özel öğret-
menleri, Avrupa’da eğitim alan, şahsına ait villaları, yatları, 
işyerleri olan toy delikanlıların ve genç kızların da olduğunu 
yaşayarak öğrendim. Biz sinemaya gitmeyi lüks sayarken 
tatillerini dünyanın cennet köşelerinde en pahalı yerlerde 
geçiren, en karanlık diskolarda sevgileri yoz ederek yaşayanla-
rı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, sahte şirketlerle 
uluslararası piyasa dolandırıcıları, devlet kredileri ve şişirme 
kuruluşlarla memleketin emekçilerinin sırtından milyonları 
vuranları görerek büyüdüm. 

Ve “12 Mart’ıyla “DGM’leriyle memleketin hapishanelerini 
bunlarla dolduracakları yerde; haklarını istemek için greve 
giden, dernek kuran, bildiri dağıtan, sendika yöneten, kitap ve 
yazı yazan işçileri, gençleri ve aydınların dolduruluyor olmasını 
yaşayarak öğrendim. 

Bütün bunlara karşın okuduğum gazeteler, dergiler ve kitap-
lardan faydalanarak memleketimin insanlarının daha varlıklı, 
daha özgür, daha mutlu yaşayabileceğini de öğrendim. Hiç 
kimsenin bir başkasının sırtından milyonları vurma hırsızlığını 
yapamayacağı, kimsenin aracılık, kaçakçılık, sömürü, din 
ticareti, karaborsacılık, sahte şirketlerle vergi ve kredi kaçırma 
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gibi gelir temin etmenin yasa dışı ilan edileceği, rüşvetin ve 
adam kayırmanın cezalandırılacağı; bütün zulüm ve sömürü-
nün kaynağı ve kar hırsının sermaye ihracı ile dünya halkları-
nın iliklerinin sömürülmesinin, insanları savaşlarda kırdırmanın 
kaynağı olan özel mülkiyet hakkının sınırlandırılarak aile 
mutluluğunun ve ülke refahının sağlanacak düzeye getirilmesi-
nin gerekliliğine inandım. Özel mülkiyetin sınırlandırılması ve 
toplumsal bir eğitim ile insanların konut sorunu, eğitim sorunu, 
iş sorunu, beslenme ve ulaşım sorunu gibi tüm sosyal ve 
ekonomik sorunların düzeleceğine kesin olarak inandım. Bu 
işçilerin ve emekçilerin demokratik iktidarı olacak olan Sosya-
lizmle Ülkemin yüksek ve mutlu bir topluma kavuşacağına 
inandım.  

Ayrıca, günümüz dünyasında var olan açlıktan kırılmaların, 
geri bırakılmışlıkların Emperyalist ülkelere bağımlılıkla ülke 
ekonomilerinin mahvına, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin 
egemen zümre çıkarına çarçur edilmesini, savaşlar için insan-
ların bugünkü mutluluğunu sağlayacak düzeyde varlıkların 
silah ticaretine yatırıldığına inandım. Ayrıca tarihin tekerlekleri-
nin hep yeniden, hep ileriden yana olduğunu, alçaktan yükseğe 
doğru, basitten karmaşığa doğru döndüğünü biliyorum. Ve 
bütün bunları paslı kafalar, çıkarcılar, mülkiyet düşkünleri, 
sömürü ve soyguncular kabul etmeseler de bunlar hayatın 
gerçekleridir. Bunları görmezden gelmek, bunları bilmemek ve 
halkın mutluluğunu istememek esasen halk düşmanlığı ve 
vatan hainliğidir. 

Ben Ülkem için, Ülkemdeki insanlar için, çalışanları, üreten-
leri, bu toprağa alın teri döküp, başak kaldıran, makine çalıştı-
ran, demire can veren insanların mutluluğunu; soygun ve 
sömürünün kaldırılmasını bütün kalbimle, bütün düşüncem ve 
inancımla istiyorum. Ve bu olup bitenleri emekçi halkın bilme-
sini istiyorum. 

Bunun da ancak demokrasiyi, bağımsızlığı, sosyalizmi sa-
vunarak gerçekleşeceğine inanıyorum. Bunu da emekçiler 
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birleşerek, dayanışarak, toplumsal eğitimin mutluluğunu 
yaşayarak öğrenebilirler. Eğitim yaşayarak öğrenildiğinde 
verimini sonuca ulaştırır. Mahallede, okulda, fabrikada, kasa-
bada, köyde, kooperatiflerin dayanışma, birleşme ve kültür 
kuruluşlarının, sendika ve sandıkların, kültür ve araştırma 
merkezlerinin üretim toplumsallaştığı oranda insanlar arasında 
üretim, bölüşüm ve dağıtım ve yönetim sorunlarını yaşayarak 
alıştırılacağı mutlak ve doğru olandır. Bunların ekonomik, 
sosyal, kültürel demokratik ve siyasal verimlerinin göz ardı 
edilemeyeceği bir gerçektir. İşte bu örgütlenmeler insanları 
bilinçlendirir, toparlar, birleştirir, güçlendirir. Ben bundan yana 
oldum; bundan yanayım. Bunun için temin edebildiğim her türlü 
yayını okudum.  

Gazete sattım, bildiri okudum, bildiri dağıttım. İnsanlarla 
sohbetlerimde gerçekleri ve bu düzenin çirkefliklerini anlattım. 
Demokratik kuruluşlarda halkın birlik ve dayanışması için 
yapılan çalışmalara katıldım. Halktan yana çalışmalarımdan 
dolayı çeşitli saldırılara maruz kaldım.  

İnkâr edilemez gerçeklerden birisi de tek tek insanlardan 
evlere, otobüslere, kahvelere ve okul çıkışlarına varan; oradan 
öğretmenlere, profesörlere, gazetecilere, oradan mahallelere, 
kasabalara ve il katliamlarına dönüşen; zaman zaman dönem 
iktidarlarının serbestliğinden faydalanarak, polis ilişkilerini 
kullanarak ülkeyi tehdit eden faşist katliamlar karşısında 
insanlığın yüz karası faşistlerin gerçek yüzünü halka anlatmaya 
çalıştım. Faşizmin teşhiri için düzenlenen kitle gösterilerine 
katıldım. Kendisinden başka herkese, hedef gözetmeksizin 
saldıran insanlık düşmanı faşistlerden kendimi korumak için 
silah taşıdım. Hiçbir zaman düşünceleri ne olursa olsun insan 
öldürme gibi bir düşünce taşımadım. Taşıdığım düşüncelerim 
ve ideolojimden dolayı birini öldürmek tasvip etmeyeceğim bir 
olaydır. 

Silahı ancak can güvenliğime yönelen bir saldırı karşısında 
kendimi korumak için kullanmayı düşündüm. Adam öldürme 



SAVUNMALAR        

       

 
521  

 

gibi bir düşünce taşımadım. Ülkemizde düşüncelerinden dolayı 
devrimci-demokrat ya da Alevi ve Sünni olmalarından dolayı 
pusularda, katliamlarda öldürülmüş binlerce insanın acısını 
yüreğimde taşıyorum. Ve bütün bu katliam ve kıyımların, 
haksız uygulamaların ülke topraklarına acı ekenlerin esas 
sorumlularının cezalarını çekmelerini bütün duygularımla 
istiyorum. Ama suçluların cezalandırılmadıklarını, hatta doku-
nulmadığını gördükçe yüreğim titriyor. Ama tarihin suçluları 
mutlak affetmeyeceğine inanıyorum. 

Ben bu suçluların yerine kanla geçirilmiş bir dönemin hesa-
bını vermeye zorlananlardan birisiyim. Binlerce cinayetin 
gerçekten yakalanmış birkaç yüz failinin dışında binlerce genç 
de işkencelerden geçirilmiş, uydurma ifadelerle cinayetlerle 
yargılanmaktadır. Suçlusu bulunamamış yüzlerce olayı aynı 
mahallelerden, aynı akrabalardan aynı kasaba ve köylerden 
topladıkları insanlara örgüt adına yıkarak toplumdaki suçluları 
yakaladıklarını ilan edenler tarihin karşısında bunun hesabını 
veremeyeceklerdir. 

Usulsüz memur atamalarının, MHP iddianamesinde görülen 
polis teşkilatına sokulan militanlarının karakol ve emniyetlerde 
suçlular yerine suçsuzları toplayıp iğrenç işkencelerle suç 
yüklemeleri bugün bile devam etmektedir. Nitekim devam eden 
MHP davasında kamuoyuna açık yanlarıyla izlendiğinde bile 
MHP ve yan örgütleri ile ilişki kurmuş, polis ve ordu teşkilatın-
dan operasyon ve yakalamalarda görev alan insanların oldu-
ğunu görmekteyiz. Ve bu insanların düşünceleriyle yargılanan 
ve suçlu sandalyesine oturtulmuş binlerce kişiden biriyim. 
Birçok cinayet, yaralama, sürü ile bombalama, kurşunlama 
olayında, bir olayın birden çok insana yüklenmiş olduğu bugün 
mahkemelerde açığa çıkmaktadır. Yarınlarda tarih bu örnekle-
rin hepsini ortaya koyacaktır.  

İşte, ben de bu mağdurlar arasında idam isteği ile yargıla-
nan bir gencim. Canım talep ediliyor. İşkence dışında, korku 
dışında hiçbir delilin olmadığı bir iddia ile hem de!  Bu bir öç 
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alma hareketiyle gerçekleşmiştir. Emniyet teşkilatında görevde 
takdir almak, ikramiye ve pirim almak için karşı düşünceye 
hayasız bir saldırıdır. İnsanların akıllarını kaybettirecek kadar 
korkutucu ve öldürücü bir saldırı. 

Burada işlemediğim suçlardan dolayı yargılanıyorum. Yuka-
rıda anlatmaya çalıştıklarım, yaptıklarım ve düşüncelerimdir. 
Yani hayatımın ve düşüncelerimin sosyal gerçeğidir. Bu 
anlattıklarım ve hakkımda toplanan delillerin sonucunda oluşan 
durum; Anayasayı değiştirme ve değiştirmek veya ortadan 
kaldırmak, anayasal kurumları zora başvurarak çalışmaz hale 
getirmek veya çalıştırmamak veya yenisini zorla ikame etmek 
veya adam öldürmek ve yaralamak ile ilgisi yoktur.  

Suç olarak benim yaptığıma dair böyle bir sosyal gerçeklik 
olmadığına göre; başından beri gelişen ve geliştirilmeye 
çalışan şey ise şudur:  

İfade zaptıyla, yer gösterme tutanağıyla, iddianamesi ve 
mütalaası ile yapılan ve yapılmak istenen; politik bir tavırdır. 
Hakkımızda lehimize ve aleyhimize toplanmış deliller sonucu 
oluşmuş “vicdani bir kanaat” değildir. Siyasi bir tavrın sonucu-
dur. Mahkemenin böyle bir tavra katılmayacağı kanaatindeyim. 
Çünkü bizler geçmiş dönemin günahlarını yüklemek için 
seçilmiş kurbanlarız. Bizler için yapılacak yegâne şey hukukun 
işlerliğini sağlamak ve var olan genel ve özel hukuk kuralları ile 
çelişmemektir. Bu durumda suç ve cezanın dengesini bulmak 
mümkündür.  

Tüm bu anlatımlarım ve lehime, aleyhime toplanmış delille-
rin değerlendirilerek adaleti yerine getireceğiniz doğrultusunda 
karar verileceğine inanıyorum. Saygılarımla. 

 

Bayram IŞIK.   19/07/1982 

İsmail oğlu, Durna’dan olma. 1961 Gemerek doğumlu. 
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ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 

1 NO’LU ASKERİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

YAZILI SAVUNMAMDIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Kemal KAÇAROĞLU 
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KURTULUŞ BELGELERİ 

ÇALIŞMA GRUBU’NDAN AÇIKLAMA  

 

Değerli yoldaşlar, programımızda değerli yoldaşımız Kaça-

roğlu’nun elimizde bulunan el yazısıyla hazırlanmış savunma-

sını kendisinin de açık olurunu alarak, yayınlama çalışmalarına 

başlamıştık. Daha sonra, Bayram IŞIK yoldaşımızın çabalarıyla 

ortaya çıkarılan bir yöntemle savunmalara kolayca ve hızlı bir 

süreçle ulaşılabildiğini öğrenip, bu bilgiyi Kaçaroğlu yoldaşımı-

za da ilettik. Yoldaşımız savunmasına kavuşabildi.  

Ancak bu aşamada onun, “arkadaşlarının önerisiyle, sa-

vunmasını önce kitap olarak yayınlamayı; kitabın yayınından 

sonra Kurtuluş Belgeleri çalışmasının isterse savunmayı kendi 

yayınlarında tekrar yayınlayabileceğine” ilişkin yeni kararını 

öğrendik.   

Bu yeni öneriyi doğru bulmamakla birlikte arkadaşımızın 

önerisini reddetme hakkına sahip olmadığımızı düşünerek, 

Kaçaroğlu’nun mahkemeye sunduğu ve tarafımızdan tekrar 

daktiloya geçirdiğimiz savunmasını ne yazık ki yayınlama 

hakkına şu an sahip değiliz.  

Bu durumda,, “Kurtuluş Hareketi’nin ve örgütünün başından 

sonuna kadar belirleyicilerinden olan sevgili yoldaşımız Kaça-

roğlu’nun mahkemeye sunduğu Savunma’sını yayınlayamaya-

cağız. Bunun için özür dileriz. Ama, buna rağmen sürece 

kattığı büyük emekten dolayı onun da yer almasını istediğimiz 

bu çalışmaya, hiç olmasa onun,  T24 İnternet Gazetesi’nde 

Hazal Özvarış’la yapılmış ve 5 Mayıs 2015’de yayınlanmış 

olan söyleşisini yayınlamaya karar verdik. 

Saygılarımızla.  

Kurtuluş Belgeleri Çalışma Grubu  
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KAÇAROĞLU YOLDAŞIMIZIN İLETTİĞİ NOT:    
 
“Değerli yoldaşım, savunmam bir süre önce eksiksiz elime 

geçti. Senin gönderdiğin kısımda da senin de bildiğin gibi otuz 
sayfa kadar eksik vardı. Ayrıca bazı sayfalarda kelime veya 
cümleler düşmüş. Özellikle Gülseren ve bir arkadaşın yardı-
mıyla dijital kayıt işlemi sürüyor.  

Yalnız şöyle bir sorun var. Ben savunmaya ulaşabileceğim 
konusunda umutsuz olduğumdan arkadaşlarla konuşmamış-
tım. Savunma geldikten sonra konuyu açınca savunmayı kitap 
olarak basmanın 12 Eylül'ü ve dönemin cezaevi  uygulamaları-
nı siyasi düzeyde yargılamak için iyi bir araç olacağı konusun-
da ısrar ettiler. Bende  ikna oldum.  

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sen girişimde bulunma-
saydın savunma Kara Kuvvetleri'nin tozlu raflarında kaybolup 
gidecekti. Ve tarihe geçecek bir şey olmayacaktı. Daha önce 
de belirttiğim bu benim ihmal ve sorumsuzluğumdan kaynakla-
nıyor. Bu nedenle sana özel bir teşekkür borçluyum.  

Bunun yanında kitap olarak basımı gerçekleştiğinde kitap-
ta  bana ait sunuşta sizin çabalarınıza yer vereceğimden 
kuşkun olmasın. Nasıl olur bilmiyorum kitap basımından sonra 
sizin dijital dosyanızda yer almasında hiçbir sakınca yok. 

Böylece savunma dijital düzlemde tarihe kalacak bir belge 
olacaktır. Arkadaşlar kitap işinin içinden geçmekte olduğumuz 
faşizan rejim atmosferinde iyi planlanırsa bir moral direniş 
havası  verebileceği düşüncesindeler. Örneğin ' 12 Eylül'le ilgili 
panel, söyleşi vs. gibi. Arkadaşlar bu işin her düzeyde amaca 
uygun planlanması için bir  heyet oluşturdular. Bu nedenle etik 
açıdan  kitap işinin hiçbir arka planı yok. Bunu bilmeni isterim.  

Ayrıca sizin gönderdiğiniz kısmı Gülseren dışında kimseye 
göndermedim etik açıdan. Bu konuda çok titiz davrandım. 
Bunu da bilmeni isterim. Durum bu yoldaşım. Önümüzdeki 
günlerde konuyla ilgili gelişmeler oldukça seni bilgilendiririm.  

 
Yoldaşça sevgiler.”   
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METİN AYÇİÇEK’TEN KAÇAROĞLU’NA YANIT:  

25.11.2021   

 

Değerli yoldaşım, 

Doğal olarak isteğine karşı itiraz üretmeyeceğim. Ama 
yine de üzüldüğümü bilmeni istiyorum. Elbette birey olarak 
senin iyi niyetinden kuşku duymuyorum, ama “kendi ortak 
tarihine” böylesi ilgisiz kalmış bir solun, (hadi nezaket kural-
larını aşmayayım) hangi yeni değerler üzerine oturabilece-
ğini bilmediğim için ve tersine günümüz denebilecek kadar 
yakın tarihte bu tür olaylarda geçmişten ders almak şöyle 
dursun, geçmişte yaşanan olumsuz davranışların daha ge-
risinde yer alan onca sosyalisti görünce, insan doğal olarak 
kuşku içinde oluyor.  

Hemen aktarayım yoldaşım. Ben sizden savunmayı is-
terken, geçmişimizi kısmen temsil eden bir siyasal ortaklığa 
dayanarak değil, geçmişimizi bütünüyle temsil eden bir or-
taklık içinde kalarak gerçekleştirmiştim. Çünkü bu belgelerin 
yayınının amacı, geçmişi kazıyarak hepimizi birbirimize kar-
şı karşıya getirmek değildi. Böylesi bir yaklaşımın ancak 
devrim düşmanlarına düşeceğini elbette biliyorum. Bütün 
çabam, iyisi ve kötüsüyle, zaferlerini ve yenilgilerini birlikte 
ürettiğimiz bütün yoldaşlarla birlikte yarattığımız tarihin onu-
runu da, sorumluluğunu da birlikte paylaşmak ve geleceğe 
notlar bırakmaktır. Geleceğe bırakılacak notlar ise, geçmişin 
içinde üretilen belgeler olabilir. Bugün yapılacak yorumların 
bütünü, bugünün üretimidir, geçmişi anlamamızı yardım 
eder. 

Değerli yoldaşım, “arkadaşlar, savunmayı kitap olarak 
basmanın 12 Eylül'ü ve dönemin cezaevi  uygulamalarını 
siyasi düzeyde yargılamak için iyi bir araç olacağı konusun-
da ısrar ettiler. Ben de  ikna oldum” diyorsun. Sizin gibi de-
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neyimli yoldaşlara benim hatırlatmam çok da uygun değil 
belki ama, sorun işkencelerin, baskıların yaşandığı çağı 
anlatmaksa, bunu Dev-Yolcu yoldaşlar da yaptı, Kürt yol-
daşlar ise Diyarbakır Zindanları’nı 20 yıl önce ayrıntıda ya-
yınladılar, solun yaklaşık olarak her kesimi bu tür belgeler 
yayınladı. Solun bütün parçalarının işkencelerdeki tutumu 
üç aşağı beş yukarı aynıdır ve buna bakarak politik sonuçlar 
üretebilmek çok zordur. Ama bazı savunmaların (örneğin 
bizim MK yöneticilerimizin politik-ideolojik saptamaları ve 
görüşleri vb.) politik değeri dönemi açıklamak-irdelemek ve 
tanımlamak için özel anlama sahiptir. Senin savunman da 
bu niteliğe sahip bir savunmadır. 

12 Eylül kampanyasında Kaçaroğlu ve yoldaşlarının ya-
zılı savunmaları, koskoca tarihin bu noktaya nasıl geldiğinin 
öyküsüdür elbette. Kaçaroğlu’nun kendisi yaşıyor, bir “za-
man tanığı” olarak yaşanan zulmü ondan dinlemek, çok 
daha fazla ilgi çekerdi. Ama savunmalardaki asli olan görüş-
ler, sadece zulmü sergilemek değil, bir tarihin üzerine otur-
duğu görüşleri içermektedir. Bu değerlendirmeler günümüz 
devlet-sistem yapısını irdeleyemez, çünkü 40-50 yıl öncesi-
nin düşünce ve eylemlerinden doğmuştur. Günün politik 
çalışmalarında sadece tarihsel süreci tamamlayan bir par-
çayı oluşturabilir. Ama solun tarihinin özgün bir parçasıdır. 
Bu nedenle BELGE niteliğini koruması gerekir.  

Ya da bu savunmalar eğer bir 12 Eylül değerlendirmesi / 
kampanyasına hizmet edecekse, bu tarihin ortaklarının sa-
vunmalarının önde gelenlerinin birlikte yer alacağı bir BEL-
GE daha ikna edici ve kalıcı olabilirdi. Bugünkü ayrı duruşlar 
o savunmalardaki ortaklıkları yansıtamaz. Ve bu nedenle 
İsmet abi, Şaban ve İlhami’nin savunması bittikten sonra 
(12.01.2021) seninkini yazıya geçirdik ve eksik yerleri ta-
mamlama çabası içerisine girdik. Ali Demir de projeye des-
tek oldu ama ne yazık ki Ali Demir’in savunmasına ulaşa-
bilmek için de ben ve ülkeden parmakla sayılacak kadar az 
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sayıda arkadaşla, Almanya’dan çalışmak durumunda kalı-
yorum. Eğer ona ilişkin yeni bir gelişme olmazsa biz var 
olanları yayınlayarak bununla yetinmeyi zorunlu olarak ka-
bul edeceğiz. 

Sanırım bu tarih bizim tarihimiz. Savunmada aktarılanlar 
o dönemin koşulları, eylemleri ve isimleri üzerinden tanım-
lanabilir, anlaşılabilir şeylerdir. Bu nedenle kararınız “Belge-
ler dizisinde yayınlanması daha yararlı olurdu” biçimindeki 
düşüncemi değiştirmedi. 

Yine de kararınızı bir daha düşünün diyemiyorum. Çünkü 
bütün söylediklerimi zaten sizin de düşünüp, ona göre ter-
cihte bulunduğunuzu varsayınca, yapacak bir şeyin kalma-
dığın anlıyorum. 

Mektubumun sistematik bir düzenlemeye sahip olmadan, 
sadece duygularımı ve hayal kırıklığımı anlatmak için yazıl-
dığını bilmenizi isterim. 

Sevgiyle kal yoldaşım. Saygılar. 

 

İ. Metin Ayçiçek 
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ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 

1 NO’LU ASKERİ MAHKEMESİ  

BAŞKANLIĞINA 

 

 

Konu: Yazılı savunmamdır. 

 

 

Savunmama başlamadan önce şahsımla ilgili olarak bir ko-
nuya açıklık getirmek gereğini duyuyorum. Şöyle ki; Yaşamını 
yıllardır devrimci mücadeleye adamış bir kişi olarak polis ve 
mahkeme sorgularımda yapmamam gereken bir takım eksiklik-
ler yaptım. Fakat bu eksikliklerden dolayı mahkemeye hesap 
vermek durumunda değilim. Bu eksikliklerin hesabını ancak 
yaşamımı adadığım proleter devrimci harekete verebilirim. 

Yine de burada bir noktaya değinme ihtiyacını hissediyo-
rum. O da şudur;  

Mahkeme sorgularımdaki eksiklikler “cezai sorumluluktan 
kaçma” gibi herhangi bir kişisel kaygıdan kaynaklanmış değil-
dir. Böyle bir iddiayı şahsım adına çok ucuz bir suçlama 
görüyorum. Bu suçlamaya karşı en iyi cevabı savunmam verec 
ektir. 

 



KURTULUŞ BELGELERİ-10 

 
  

 
532 

 

( … )  
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Savunmama başlarken bir yargı kurumu olarak mahkemeler 
konusundaki düşüncelerimi kısaca açıklamak gereğini duyuyo-
rum; 

Sınıflı toplumun bir ürünü olarak ortaya çıkan ve egemen 
sınıfların ezilen sınıflar üzerinde bir “baskı” ve “sömürü aracı” 
olan DEVLET, bu “baskı” ve “zor” işlevini asli ögelerini oluştu-
ran polis ve ordu ise bu baskı zincirinin tamamlayıcı halkaları 
olarak yerlerini alırlar. Daha genel bir deyişle, “HUKUK”, 
“devlet” gibi bir üstyapı unsuru olup, devletin “baskı” ve “zor” 
işlevini yerine getirmede ona yardımcılık görevi üstlenir.  

 Sonuç olarak, bir üst yapı kurumu olarak hukuk kurumu 
sınıflı toplumlarda egemen sınıfların çıkarlarını korumak ve 
savunmak için toplum hayatı içinde yerini alır. Ve dolayısıyla 
sınıflı toplumlarda “hukuk” egemen sınıfın hukuku olarak 
şekillenir.  

Köleci toplumda “köleci hukuk” toplumun egemen sınıfı olan 
köle sahiplerinin çıkarlarını koruma amacı güderken, “feodal 
hukuk” ise feodal toplumun egemenleri olan feodal toprak 
ağalarının derebeylerin sınıf çıkarlarının koruyuculuğunu ve …  
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 (SAVUNMA’NIN SON SAYFASI.)  

 

KURTULUŞ, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi yığın-
ların kurtuluş mücadelelerine öncülük etme kararlılığında; 
emperyalizmle bağların koparılması, tekellerin ve büyük ( … 
burada bir sözcük okunamadı – ÇG) son verilmesi, gericiliğin 
sağlam dayanaklarından feodal kalıntıların temizlenmesi, 
sömürge KÜRDİSTAN’da ulusal sorunun çözümlenmesi 
amacıyla Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Demokratik Halk 
Devrimi doğrultusunda yığınları siyasal iktidar mücadelesine 
hazırlamaya ve yönlendirmeye çalışan Marksist-Leninist bir 
örgüttür.  

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ, bugün içinde bulunduğumuz aşa-
mada, işçi ve emekçi halkların kurtuluş mücadelesini hedefe 
ulaştıracak olan proletaryanın çelik disiplinli partisini yaratma 
uğraşı vermektedir. Proletaryanın öncü müfrezesi proleter 
sosyalist bir partinin öncülüğü olmadan devrimci mücadele 
başarıya ulaşamaz. 

Ben, emperyalizme, oligarşiye, faşizme ve sömürgeciliğe 
karşı bir mücadele örgütü olan KURTULUŞ’un örgüt üyesi 
olmaktan büyük bir şeref ve onur duyuyorum. İnsanlığın 
kurtuluşu uğrunda mücadele veren bir örgütün bir sıra neferi 
olmak bile, benim açımdan dünyada hiçbir şan, şeref ve 
payeyle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir değer taşır.  

Çünkü Kurtuluşçu olmak demek; Çıkarları için insanlığa 
zulmeden zalimlerin karşısında, insanlığın yanında saf tutmak 
demektir. İşçi ve emekçi sınıfların ( … burada bir sözcük 
okunamadı – ÇG) KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’nün savunduğu tüm 
görüşleri savunuyorum. Ve yine örgütün ideolojik-politik doğrul-
tusunda gerçekleştirilen tüm eylemleri savunuyor ve destekli-
yorum. 
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Bugün her komünist gibi Ben de, devrim yolunun “sarp, en-
gebeli, dikenli, taşlı ve dolambaçlı” bir yol olduğunu ve bu yolu 
yürüyebilmek için kararlı, azimli, fedakar, feragat sahibi, inançlı 
ve tüm yaşamımızı devrim mücadelesine adamamız gerektiğini 
biliyorum. 

 

Yine, devrim uğrunda ölenlerin boşa ölmediğini ve bu yolda 
düşen her devrimcinin halkların kurtuluş mücadelesinde 
destanlaşarak birer meşaleye dönüştüklerini biliyorum…  

Onlar, “bile bile yaşayamayacağımızı o günlerde, göreme-
yeceğimiz günler için döğüştük, kavgamızın destan olması 
bundan” diyerek ölüme güle güle gittiler. 

 “ÖLENLER DEVRİM YOLUNDA, DEVRİM İÇİN DÖĞÜŞE-
REK ÖLDÜLER. VE KALPLERE GÖMÜLDÜLER.  

YOLUMUZ BU YOLDA DÜŞENLERİN YOLUDUR…” 
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KAÇAROĞLU İLE SÖYLEŞİ  

 

“ İLK GÜN 10 SAAT ARALIKSIZ İŞKENCE YAPTILAR  

FİLİSTİN ASKISINDA KOLUM GİTTİ ”  

5 Mayıs 2015  

 

 https://t24.com.tr/haber/mustafa-kacaroglu-lastikle-
sikistirirken-hem-falaka-devam-etti-hem-penisime-elektrik-
verdiler,295622  

 

- Yakalanma hikâyeniz?  

3 Mart 1981’de yakalandım. Darbeyle ricat (geri çekil-
me) taktiğini uygulama kararı vermiştik. Taşrada cunta nede-
niyle barınmakta güçlük çeken öncü kadrolar İstanbul’a çekil-
meye başladı ve onların yerleştirilmesiyle ben ilgileniyordum. 

O günlerde de 10’a yakın arkadaşımızın yurt dışı çıkış bağ-
lantılarını, kuryelerini ayarlamıştım. Zorda kaldığımızda kul-
lanmak üzere bir arkadaşa yedek ev tutturmuştum. Yakalandı-
ğım gün arkadaşla ev sahibine gidip “Dayım; ben yokken eve 
bakacak” diye tanıştıracaktı.  

Kısa dönem için askere gidiyordu. Pijama almak için bir 
dükkâna gittiğinde onu tanıyan polis, aradığı için değil ama 
belki bir şey çıkar diye onu alıyor. O dönem birini yakalayınca 
veya silah ele geçirilince polis ikramiye alıyordu. Arkadaş, 
hamile eşine işkenceyle tehdit edilince benim ismimi vermiş. 
Polis için piyango.  

  

https://t24.com.tr/haber/mustafa-kacaroglu-lastikle-sikistirirken-hem-falaka-devam-etti-hem-penisime-elektrik-verdiler,295622
https://t24.com.tr/haber/mustafa-kacaroglu-lastikle-sikistirirken-hem-falaka-devam-etti-hem-penisime-elektrik-verdiler,295622
https://t24.com.tr/haber/mustafa-kacaroglu-lastikle-sikistirirken-hem-falaka-devam-etti-hem-penisime-elektrik-verdiler,295622
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Ertesi gün Barbaros’ta randevumuz vardı. Ama kadın arka-
daşımı göndermiştim, randevuyu ertesi güne alsın diye. Akşam 
geldiğimde ilk sorum “Dönüşte dikkatini çeken bir şey oldu mu” 
oldu. Yok, deyince rahatladım. Ertesi gün randevu yerine 
gittiğim Elmadağ’daki pastanede polisler tarafından karakol 
kurularak yakalandım.  

Gayrettepe’ye götürdüler. Akşam 5 civarında başlayan iş-
kence, aralıksız gece 3’e kadar sürdü. İlk gece Filistin askısın-
da sinirleri tahrip olduğu için kolumu hareket ettiremez hale 
gelmiştim. DAL’daki işkenceler öncesinde ve sonrasında, 
kolum yüzünden beni onlar soyup giydiriyorlardı. Yakalan-
mamdan örgütün haberi olmadan örgütü çözmek için ilk 3 gün 
Gayrettepe’de yoğun bir işkence uyguladılar.  

- Dolayısıyla en yoğun işkence ilk 3 gün mü yapılır? 

Süreç başka türlü işkencelerle sürüyor ama onlar için ilk 3-5 
gün örgütü aldılar aldılar, yoksa dışarıdakilerin haberi oluyor 
diye düşünüyorlar. O yüzden 3 gün boyunca düşünebileceğiniz 
her türlü işkenceyi uyguladılar. Bu diğer günler ağır işkence 
uygulanmadığı anlamına gelmez. 

 -  Mesela?  

Falaka, Filistin askısı, otomobil tekeri, elektrik… Sonucunda 
vücutta iz bırakmadan iç kanama yaratan kum torbası ile 
dövme; bunu bana sadece Gayrettepe’de uyguladılar. 

- Otomobil tekeriyle ne yapıyorlar?  

Bildiğiniz lastiğin içine sizi koyuyorlar, yukarıya doğru çek-
tikçe kollarınız kasılıyor, kaburga kemikleriniz sıkışıyor. O 
sırada size elektrik veriyorlar. Altta da falaka devam ediyor. 

- Elektriği nerelere veriyorlar?  (Kaçaroğlu elleriyle aşağıyı 
gösteriyor.) 
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- Cinsel organa?  

Evet. Ve üç yöntemi bir arada yapıyorlar, şu kahve kokteyl-
leri gibi “üçü bir arada”… (Gülüyor.) 

 - Yaşamamış birine o acıyı nasıl anlatırsınız?  

Bütün vücudunuzda bir elektrik dolaşıyor. Devrimci bir ira-
deniz, kararlılığınız yoksa o elektrik ve diğer yöntemler konuş-
turur. Gayrettepe’de sürekli veriyorlardı ama DAL’da farklıydı. 

Örneğin, meşinden bir 
güreş minderi düşünün, 
ona sizi çarmıha gerer 
gibi bağlıyorlar iplerle. 
Ondan sonra minderi ısla-
tıyorlar ve elektriği öyle 
veriyorlar. Bütün yattığınız 
yerden size elektrik geli-
yor. Sadece minderden 
de değil, vücudunuza ay-
rıca elektrik veriyorlar. 

- Yine cinsel organa mı?  

Birkaç yerden veriyor-
lar. Yeri geliyor makata da 
veriyorlar. Bana onu yap-
madılar, kulağa, ele, cin-

sel organa mandallarla aynı anda verdiler. Bazen bunu min-
derde değil, askıda yapıyorlardı.   

- Bunu ne kadar zaman boyunca yaptılar? 

İlk gece aralıksız 10 saatti. Kılıktan kılığa soktular ama o 
gün konuşsaydım Kurtuluş hareketi çökerdi. İşkenceyle sizi 
kırmaya çalışıyorlar, hele öncü kadro düzeyindeyseniz, sizi 
kimliksiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü işkencede konuşursa-
nız sadece kendinize karşı değil, örgüte de güvensizlik aşılanır.  
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Polis yakalanmış olan kadroları konuşturmak, dirençlerini 
kırmak için “Önünüzde olan insanlara liderlerinize bakın nasıl 
çözülüyorlar, sizi nasıl ele veriyorlar? Siz onlar için niye direni-
yorsunuz” diyerek üzerlerinde maddi işkence yanında psikolojik 
baskı uygular. Dışarıdakilere de mesaj örgütü çözmek için 
büyük bir moral bozukluğu olarak yansır. 

 - Bu işkenceyi kaç kişi yapıyor? 

5-6 kişiydi. 

- Size özel muamele mi?  

Evet, çünkü davada da “Kaçaristler” veya “Kaçarcılar” ola-
rak geçiyordu ismimiz. Bunun yanı sıra silah, kantin basmalar, 
faşistlerle kavgalarla Merkez Komite’nin en tanınır insanıydım. 
İşkencede Dev-Yol operasyonu sırasında 2 araba, 15’e yakın 
klaşinkof (kalaşnikof) yakalandığını söyledi polis, “Sizin araba-
lar, silahlar nerede” diye soruyorlardı. Uydurma da olabilir 
bilemem.  

- Yanıtınız; suskunluk mu, slogan mı?  

Hiç slogan atmadım. Ama şunu söyleyeyim; kimse acıya 
alışmaz, “Acıya karşı bağışıklığım var” diye bir şey yok. Ben 
bağırıyordum.  

- Bağırmamak da bir efsane olma kriteri mi?  

İstisnalar vardır belki ama “Bağırmadı” denilmesine çok 
inanmıyorum. DAL’da kaldığım son hücrenin karşısındaki 
odada kadın arkadaşlara işkence yapıyorlardı. Bana yapılanlar, 
bağırmalarım önemini yitiriyordu, o arkadaşlarımın bağırmala-
rıyla yükü daha ağır hissettim.  

- 78’lilerin Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve 
Adalet Komisyonu’nun yaptığı sözlü tarih çalışmasında 
kadınlara taciz, tecavüzün yanı sıra sıcak yumurtayı 
vajinaya yerleştirme gibi cinsiyet odaklı farklı işkenceler 
yapıldığı da aktarıldı. Sizin tanık olduğunuz veya duydu-
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ğunuz kadınlara özel işkenceler var mıydı yoksa daha 
“rutin” miydi? 

Diyarbakır Cezaevi’nde yapılanlar vahşetti. Ankara Avru-
pa’nın gözlemi altında bir yer olduğu için cezaevindeki baskı ve 
işkenceler yasal kılıfa uyduruluyordu. Örneğin bizler askeri 
yasalar nezdinde normal eratın altında “maiyet” olarak görülü-
yorduk. Ve maiyete uygulanan disiplin talimatı çerçevesinde 
baskı, dayak ve kimliksizleştirme uygulamaları yapılıyordu. 
Kadınlara bahsettiğiniz taciz ve benzeri şeylerin yapıldığını 
duyduk. Genel olarak kadınlara poliste ince bir çıtayla falaka, 
yaygın olarak elektrik uygulandı. Ama bize uyguladıkları 
ağırlıkta değildi. Bir eksiklik ama istisnalar dışında o dönemde 
kadınlar aramızda olsa da örgüt yaşamı konusunda yeterince 
bilgi sahibi değillerdi.  

- Neden?  

Erkek egemen anlayışın sonucu, Kadınlar o dönemde daha 
çok lojistik ihtiyaçlar için görevlendiriliyordu. 

- DAL’ın ayrıştırıcı özelliği neydi?  

Açılımı Derin Araştırma Labaratuvarı. Ankara Emniyeti'nin 
arkasındaki garajı işkencehaneye çevirmişler, hücreler ilave 
etmişler. Eskiden Cebeci’nin komiseri olan, dolaylı olarak beni 
tanıyan (eski İstanbul Emniyet Müdürü) Kemal Yazıcıoğ-
lu şefiydi. Bizi yakalamaya çalıştıkları zaman için “Yarım 
bardak çayları hatırlıyoruz” derdi, “Basıyoruz, kıl payı kaçıyor-
dunuz.” DAL’a geldikten bir hafta sonra falakadan ayaklarım 
patladı.  

- DAL’daki işkencenin farkı neydi?  

DAL’da daha sistematik hale geldi işkence, günde ortalama 
üç kez işkenceye götürüyorlardı. Direncinize göre seansları 
ikiye indirebiliyorlar. Akşam üstü başlıyorlar, 2-3 saat sürüyor; 
sizi dinlendirdikten sonra 10’a doğru alıp 2-3 saat işkence 
yapıyorlar; yine dinlendirdikten sonra sabaha karşı 3 gibi 
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yeniden başlıyor… Gece seanslarında bizzat işkence uygula-
yanlar leş gibi içkililerdi. Size göz bağı takarlar. Sebep, kimin 
size işkence yaptığını bilmemenin zafiyeti arttırması. Ama tim 
amiri “Etkilenmiyor bu” deyince benimkini bir süre sonra açtılar. 
Bu yüzden işkencecilerimin çoğunu gördüm.   

- İşkencecilerinizle konuşabiliyor muydunuz?  

Bazen işkence uyguladıktan sonra sizi yukarı çıkarıp sohbet 
ederler, sigara, çay verirler. Amaçları, sizi ne kadar yumuşata-
bildiklerini yoklama. Kafanız netse oltaya yakalanmıyorsunuz. 
Bir kez böyle bir sohbette atağa ben geçtim ve “Siz sabah 
evinizde gittiğinizde karılarınızla nasıl yatıyorsunuz, çocukları-
nızı nasıl seviyorsunuz, bu kadar insana işkence ettikten sonra 
hayata nasıl aynen devam ediyorsunuz” diye sordum. Savun-
maya geçip “N’apalım; devlet memuruyuz, yapmazsak işten 
atılırız” dediler. “Trafik polisi de olabilirsiniz” dediğimde cevap 
verememişlerdi. Birkaç saat sonra başlayan işkenceye giren 
başka timden biri “Sen bizi trafik polisi mi yapıyorsun” diyerek 
hınçlandı.  

Benim işkenceme başka bir tim de giriyordu etkili olsun di-
ye. Her örgüte ayrı ekip bakıyordu esasta. Kurtuluş timi, Dev-
Yol timi gibi. Başka bir gün sohbete emniyetten üst düzeyden 
birisi geldi, “Neden katlanıyorsun bunlara? Bize bir ev ver, 
isterse Kars’ta olsun, senin söylediğini kimseye söylemeyiz 
ama evden biri çıksın” dedi. “Zafiyet mi gördü bende” diye 
irkildim ve o anın yaratıcılığıyla “Okyanusun ortasında olduğu-
nuzu düşünün ve geminiz batıyor ama kıçı dışarda kalmış, siz 
ona tutunup karaya çıkmayı düşünüyorsunuz. Bir kişi kalsa 
dışarda size onu vermem, o benim umudum” dedim. Konuşma 
orada bitmiş oldu. 

- Çıktığınızda işkencecinizi “cezalandırdınız” mı?  

Hiç öyle bir düşünce içerisinde olmadım. Hangi birini ceza-
landıracaksınız ki, binlerce insana işkence yapılmış. Hepsini 
öldürseniz de mücadele anlayışınız için bir şey ifade etmez. 
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Biri gider, biri gelir, sistem onları yaratıyor. Bizim kinimiz 
sınıfsaldır. Fakat yine de koşullara göre bazı istisnalar olur.     

- Diyarbakır Cezaevi’ndeki köpeği Jo’yla meşhur Esat 
Oktay Yıldıran bu istisnalardan mıydı?  

O önemli bir simgeydi ve gerilla mücadelesi sürdüren bir 
hareket var. Bence o mücadele koşulları içinde yanlış bir eylem 
değildi. Kadrolara moral olduğu gibi, işkencecilere de gözdağı 
veriyorsunuz. 

 - O dönem pek çok solcunun hatırasına “İşkencecim” 
olarak geçen Hanefi Avcı ile karşılaştınız mı?  

O zaman Hanefi Avcı kim bilmiyordum. Mersin’de yakala-
nan bazı arkadaşlar ifadelerinde benimle ilgili bir şeylerden 
bahsetmişler. Bana bizzat işkence yapan kişi hücreme geldi bir 
gün, “Mersin’den bir ekip geldi, seni sorgulamak istiyor. Fakat 
tim amirimiz dedi ki ‘Biz onu burada konuşturamadık, alıp onu 
orada öldürürseniz sorumlusu siz olursunuz.’” Bunun üzerine 
sorgu için beni Mersin’e götürmekten vazgeçtiklerini söyledi. 
Buraya kadar gelmişken “Onu tanımak isteriz” diye sohbet 
etmek istemişler. Alıp beni yukarıya çıkardılar. Sonradan 
öğrendiğime göre görüştüklerim Hanefi Avcı ve ekibiymiş. 

- İzleniminiz?  

Bana “Mercedes’le geziyormuşsun” diye sordu bir ara. 70 
yazında ilk defa Mersin’e arkadaşımızın babasının Merce-
des’iyle gitmiştim. Ama o sorunca yuvarladım lafı. Daha sonra 
“Kaba saba birini bekliyordum, öyle değilmiş” dediğini söyledi-
ler. 

- Tüm bu işkence kaç gün sürdü?  

Ben toplam 76 gün poliste kaldım. 3 gün Gayrettepe’de, 73 
gün DAL’da kaldım. 12 Eylül’de 90 günlük bir gözaltı süresi 
var, savcılık isterse bunu uzatabiliyor. Sizin “Bu işkenceyle 90 
gün bitmez” diyerek baştan teslim olmanız isteniyor. Ama 90 
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gün size aynı dozda işkence yapmıyorlar. Zaten 76 gün 
işkencenin yaklaşık bir haftası veya 10 günü tamirattı.  

- Nasıl?  

Siz, hapishaneye girmeden önce doktor muayenesinden 
geçerken işkence izi görülmesin isteniyor. Gerçi bakan doktor-
lar da cuntanın görevlileri. 

- 66 gün zedeli kalan kolun 'tamiratı' ne kadar mümkün?  

Kol değil, ayakları tamir ediyorlar. İşkencecileriniz gelip 
ayağınıza merhem sürüyor, kangren olmasın diye.  

- Vücudunuzda işkencelerin izi hâlâ var mı?  

Yok. Hapishanedeyken geçti.      

- Kesici alet kullanılmıyor muydu?  

İşkencelerde kesici alet pek kullanılmıyordu bildiğim kada-
rıyla. Bütün emniyetlerdeki işkence sistemi hemen hemen 
aynı.  

- “İşkenceye sıfır tolerans” denilen bu iktidar döneminde 
bile polis gözetiminde veya polis tarafından öldürülenler 
varken, o dönem Diyarbakır Cezaevi’nde ölümler yaşanır-
ken sizce sizi neden öldürmediler?  

Bizde de polis işkencesinde ölenler oldu; bazılarında dozajı 
önemsemediler, “Bas elektiriği öttürelim” dediler. Ama işkence-
de öldürmenin bir kazancı yok onlara çünkü örgüt önderlerinin 
öldürülmesi dışarıda daha çok ses çıkmasına neden olacaktı. 
İşkence sırasında bir yerde ben öleceğimi hissettim ama onlar 
da bunu hissetti. 15 kilo kaybetmişim, sıvı dışında bir şey 
alamıyorum… Konsültasyona alındım ve ardından işkenceye 
iki gün ara verildi. 

- İşkenceyi konuşabilmek için size oldukça ısrar ettiğimizi 
okuyucular için not ederek soralım; solcuların travmaların 
yanı sıra “övünmemek” sebebiyle de işkenceyi anlatma-
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ması sizce devletin işkencesinin görünmez kalmasında rol 
oynuyor mu?  

Gördüğüm işkencelerle ilgili kamuya açık, bu derinlikte ilk 
defa size açıklama yapıyorum. Bunun bilinmesini isterim. 
İşkenceler kapalı kapılar ardında yapılmıyor, size işkence 
yapılırken aynı zamanda işkencehanede başkaları da işkence 
görüyor. Ama yasal yollar kapalı olduğu için gizli kalmış oluyor, 
yine de yaşananlar mahkemelerde dile getirildi. Ben bunu 
solcuların gizlediğini düşünmüyorum.  

- Kastımız “gizlemek”ten ziyade, “işkence” demenin 
ötesine geçip devletin bedenlerinize yaptıklarının anlatıl-
maması.   

Kendi açımdan şunu söyleyebilirim; işkenceler başka insan-
ların gözlerinin önünde olduğu için bunun bir yerlerde yayıldı-
ğını, konuşulduğunu bilmenin getirdiği bir rahatlık var.  

- DAL’dan sonra geçtiğiniz Mamak Cezaevi’nde ne kadar 
kaldınız?  

7,5 yıl Mamak’ta kaldım. 6,5 yılı hücrede geçti. 7,5 yılın so-
nunda idamım kesinleşip TBMM’ye gittikten sonra sivil Ulucan-
lar Cezaevi’ne nakledildim. Mahkemeye çıkarken “Emret 
komutanım” yerine “Burada” dediğim için ayaklarınızı uzata-
mayacağınız, ışık olmayan “tabutluk”larda da birkaç gün 
kaldım, hastalanınca çıkarıldım. 

- “Karıştır, barıştır” yönteminden sizin payınıza kim düştü?  

Haluk Kırcı. Önce kimliksizleştirmek için gelenin geçenin 
gördüğü ve askeri eğitim yapılan “kafes”e kondum. Burada üç 
gün kalınıyormuş. Fakat sonradan öğrendim ki, emniyet 
sınavınız “iyi”yse sizi getiren polisler bunu idareye bildiriyorlar 
ve siz orada uygulamayla ilgili başkalarına direnme konusunda 
kötü örnek olmayın diye kafeste fazla tutmuyorlar.  
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Beni de işlemlerim tamamlanınca iki saat içinde bir aylığına 
tecrit için ayrı bir hücreye gönderdiler. Ardından Dev-
Yol’dan Seyit Kocakuşak ve Haluk Kırcı’yı verdiler. 4,5 ay 
aynı hücrede kaldım Kırcı’yla; lakabı insan kasabı olarak 
anılan Uganda’nın asker kökenli eski devlet başkanından gelen 
“İdi Amin”di, hatırladığım kadarıyla. 

- Sohbet edebiliyor muydunuz?  

Konuşmalarımız oldu.  

- Bahçelievler Katliamı’nı sorabildiniz mi?  

Hayır. Kalkıp “Katilsin” demek doğru olmazdı, o ilişki bunu 
kaldırmazdı. Ama genel politika konuştuk. Kendilerini devleti 
korumak için yollara düşmüş gördükleri için kazıklanmış 
hissediyorlardı.  

- Kırcı bunu seslendirdi mi?  

Tabii. “Siz devleti yıkmaya çalıştınız, biz devleti sizden ko-
rumaya çalıştık, aynı yere düştük” diyordu. (Eski MHP Genel 
Sekreteri ve bakan) Agah Oktay Güner de o zaman “Fikrimiz 
iktidarda, biz içerideyiz” demişti. Muhsin Yazıcıoğlu Ülkü 
Ocakları Başkanı’ydı ama daha çok Abdullah Çatlı’ya saygı 
duyuyordu. Bana hakkında söylenenleri yapabilecek biri olduğu 
izlenimi verdi ama ilişkimizde saygılıydı. Kimliğimi öğrendikten 
sonra bana kendi deyimleriyle “reis” diye hitap ediyordu. 

- Sebep, davanıza değil ama dava için fedakârlığınıza saygı 
mı?  

Tabii, beni düşman olarak görse de, son tahlilde o kendisine 
nasıl bir misyon biçiyorsa karşı davanın sorumlusuna da saygı 
duyuyordu. Bu konuda dikkatliydi. 5 vakit namaz kılardı.  

- Akşamları, uyumadan önce tedirginlik oluyor muydu?  

Hayır, sonuçta o da çıkmak istiyor. Neden kendi durumunu 
ağırlaştırsın?     
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- Mamak’ta geri kalan yılları nasıl geçirdiniz? İdam gölge-
sinde yaşamak sizi nelerden vazgeçirdi, nelere tutundur-
du?  

Mahkeme savunmamı yapıp hüküm aşamasına gelince son 
sözümü sordu. Aynen şöyle söyledim: “Beni siz yargılayamaz-
sınız. Beni ancak tarih ve halklar yargılar. Ben Kürt ve Türk 
halklarının kurtuluşu için mücadele ettim. Eğer bunun için bana 
idam verecekseniz, bu benim için büyük bir onurdur.” Mücade-
leye bakışımız açısından işin başından beri, yani 68’lerden 
beri, gemileri yakarak geldik. Oturulup konuşulmuş değil ama 
ben halen Denizlere, Mahirlere, İbrahimlere yürekten verilmiş 
bir sözümüz olduğunu düşünüyorum: “Gözünüz arkada kalma-
sın. Proletaryanın kızıl bayrağı oligarşinin burçlarına dikilene 
kadar bu kavga sürecektir.” Şunu da hatırlarım, hani idam 
sehpasında sana son sözünü sorarlar, o esnada duygu ve 
düşüncelerimi eksik ifade edebilirim diye birkaç not karalamış-
tım. İçeride her şeye hazır bir biçimde normal yaşama devam 
ettim. 

 - Çıkışınız ne zaman, nasıl oldu?  

Temmuzu ağustosa bağlayan gece, 1991’de çıktım. İdamım 
kesinleşmişti, Meclis’teydi. İnfaz Kanunu’yla 20 yıla düştü. Ve 
çıkan 10 senelik kanunla da dışarı çıktım.    

- Yıllar sonra dışarı çıkmak nasıl bir histi?  

Devrim mücadelesine nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak duy-
gularınız farklı olabilir. Arkadaşlarımın dışarıda yürütmekte 
olduğu devrimin örgütlenmesi çalışmalarına bıraktığım yerden 
kararlılıkla devam ettim. Hayatı dışarıda umduğum gibi bulma-
dım, içeriden çıkarken devrimcilik konusunda devam edecekle-
rini düşündüğüm birçok öncü kadronun aktif politika ile ilişkisini 
kestiğini ve kendi yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını 
gördüm. Çıktığımızda, Ankara’daki Kurtuluş bürosundaki 
arkadaşlarımızın çabasıyla 12 Eylül’de ilk idam edilen Necdet 
Adalı’nın anmasını yaptık.  
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Ve ötekiler…   
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Dr. ERKAN METE OLAYI  

 

İ. Metin Ayçiçek  

 

KURTULUŞ hareketinin hemen başlarından itibaren Kurtu-
luş Hareketi saflarında yer alan Erkan Mete, 12 Eylül’ün 
öncesine kadar değişik türden görevler, sorumluluklar üstlendi. 
12 Eylül’den hemen sonra polis tarafından sorguya alınıyor. 
Kendisine 12 Eylül öncesine ilişkin bir soyguna ait bazı “belge-
ler” gösteren polisler, bu belgeleri öne sürüp onun, kendileriyle 
çalışmasını istiyorlar. Erkan Mete polisin iddialarıyla kaybede-
ceği “dünyalık hesaplarını” korumak amacıyla hemen teslim 
oluyor. 

Arkadaşlarını satan her alçak gibi o da, polisin kendisine 
yeterince güvenmeyeceğini düşünerek, bu güveni kazanabil-
mek amacıyla “yeni görevini” hızla benimsedi ve gönüllü olarak 
görevler (!) üstlendi. “Kurtuluşçu yoldaşlarının sorgusunda 
(yani işkence anında) yer alarak, sorulması gereken sorulara 
yönelik polisi yönlendirdi.  

Daha sonraki yıllarda bir süre Polis Hastanesi’nde çalıştırıldı 
ama uzun kalmadı ve işkenceci kimliği açığa çıkınca artık 
doktorluk yapamaz duruma geldi. Polis ilişkisinin yönünü 
değiştirerek Mete’nin kontrolleri altında “Çek-Senet Mafyası” ile 
çalışmasına göz yumdu.  

Ülkeye illegal olarak girişimde ona yönelik bazı uygulama 
yöntemlerini gündemimize soksak da, artık bunu yapabilecek 
güç ve ciddiyette bir örgütten söz edebilmek mümkün olmadığı 
için cesaret edilemedi. Öyle ki, MK’da olan iki arkadaşımız 
evlerinin kapısında kendi gerçek isim ve soy isimlerini zile ve 
giriş kapısına yazdırıp asacak kadar rahat bir konum içinde 
idiler. Bun konu üzerine bir yoldaşımla eleştirel bir konuşma 
yapmak istediğimde, yoldaşın ifadesi şu idi: “Metin, benim 
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kızım okula gidiyor ve nüfus kimliğini mecburen kullanıyor. 
Bugüne kadar polis operasyon yapmak isteseydi çoktan 
yapardı.”   

Tam da bu dönemde Ankara’da yapılan bir Polis Operasyo-
nu’nda kısa süreli olarak gözaltına alınan yoldaşlarımızdan biri 
bize şunu iletti: “Polis, bize fazla işkence yapmadı, istedikleri 
zaman kolayca toplayabileceklerini söyledi. İstanbul’da önemli 
bir arkadaşın –isim vererek- her gün X durağından trene binip 
Y durağında indiğini ve hemen evine gittiğini; isteseler hemen 
onunla başlayıp hepimizi alabileceklerini anlattı.” Polisin verdiği 
bilgiler doğru idi.  

İşte, örgütsel durumun bu noktaya geldiği bir dönemde bir 
eylem gerçekleştirilecek olsa üç gün içinde hepimizin polis 
tarafından toplanması mümkün olacaktı.  
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BİR ERKAN METE ANISI  
 

Hilmi BULUNMAZ  

 

Dün (8 Eylül 2007) bir panele katıldım: 12 Eylül ve Sanat... 
Panelden sonra, Denizli Edebiyat Dostları Tiyatrosu tarafından 
Ölüm ve Bakire (Ölüm ve Kız) oyunu oynandı. Bir bölümünü 
izledim. Acemice kotarılmış, amatörce kurgulanmış olsa da, 
belli bir düzey tutturan oyunun tamamını izleyemedim. Bunun 
birincil nedeni düzey sorunsalıysa, ikincil nedeni de bana 
anımsattıklarıydı... 

12 Eylül Faşizmi öncesi Dr. Erkan Mete adlı bir "dostum" 
vardı. Belleğim beni yanıltmıyorsa, "Kurtuluş"un önde gelenle-
rindendi. Ya da bana öyle "yutturmuştu"... 

12 Eylül oldu, herkes gibi beni de işkenceye aldılar. Gözle-
rim bağlı olmasına karşın, tiyatronun verdiği avantajla sesleri 
tanıyabiliyordum. "Dostum", beni işkence sırasında da yalnız 
bırakmamıştı!... 

Sonradan Yeni Gündem ve 2000'e Doğru dergilerinde fotoğ-
rafını gördüm: "İşkenceci Doktor Erkan Mete"...  

Uzun yıllar işkencecimi, işkencecimizi göremedim. Bir gün, 
Vatan Caddesi'nde bulunan vergi dairesinde asansör bekler-
ken, asansörden inen kişi Erkan Mete idi. Saniyelik göz göze 
gelme ve her ikimizin de nutkunun tutulması; gözlerine sinen 
korkuyla hızla yanımdan uzaklaştı. Gözlerindeki korkuyu 
unutamıyorum. Oysa işkence yaparken, hiç de korkmuyordu!... 

http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2007/09/lm-ve-kz-vs.html 

 

 

Tarih, 2 Temmuz 1981. Mekan, İran Konsolosluğu. Konso-
losluk bahçesindeki yüzlerce kişinin haykırdığı "Kahrolsun 

http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2007/09/lm-ve-kz-vs.html
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Amerika, Kahrolsun Rusya" sloganları, tüm Eminönü'nü 
inletiyor. Ben de bahçeye girip sloganlara sesimi katıyorum. 

Oysa her şey hazırlanmış...  

Sağcılardan da adam toplamaları gerekiyormuş. Biz iki 
Marksist; tıpkı Numan Kurtulmuş gibi Ordu / Ünye doğumlu 
olan ve çok erken yaşta yitirdiğimiz Hasan Akın'la ben, slogan-
ların etkisinde kalarak, bu senaryonun parçası oluyoruz. Polis, 
kitleyi almak istiyor; kitle direnip teslim olmuyor ve asker sözü 
alarak, askere teslim oluyor. Daha kapıdan çıkar çıkmaz, 12 
Eylül Faşizmi’nin askeri, bizleri işkenceci polislerin eline teslim 
ediyor. Grup kararına uymaktan başka çaremiz yok. İşkence 
tezgâhında işlenecek birer malzeme olarak yüce (!) Türk 
polisine teslim ediliyoruz!  

Sonra...  

Hasdal Kışlası'nın hapishaneye dönüştürülen işkencehane-
lerine tıkılıyoruz. Hemen her gün işkence! Özellikle, tüm özel 
yaşamımızı bizden daha iyi bilen özel polislerimiz ve o ana dek 
çok yakın arkadaşım olduğunu sandığım ve o andan sonra 
işkenceci olduğunu öğrendiğim doktor Erkan Mete (oysa 
Kocamustafapaşa'dan kalkan belediye otobüsünün sahanlı-
ğında tanıştığımızda, o "Kurtuluş"tan yanaydı, ben de "Halkın 
Yolu"ndan yürüyordum!), benimle çok yakından ilgilenip tabldot 
işkence yerine, alâkart işkence görmemi sağladılar. Aradan 
yaklaşık otuz yıl geçmesine karşın, ne işkenceci polisleri, ne 
işkenceci Doktor Erkan Mete'yi, ne de sözüne güvenilmez 
askerlerin sözünü unutmadım, unutmuyorum ve ölünceye dek 
unutmayacağım!  
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“KURTULUŞ” İÇİNDE  
TARİH YAZIMINA İLİŞKİN NOTLAR 

 

EK NOTLAR 
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Von: "mustafa yavuz" <mustafa.girit@gmail.com> 

An: sosyalistdemokrasi@googlegroups.com 

Betreff: [sosyalist demokrasi] Re: 12 NISAN TURKIYE MECLISI 

ICIN BELGELER  

Datum: Mon, 14. Apr 2008 12:58:02 +0200 

 

 

Merhaba Arkadaşlar 

Sizlere bir Belge iletiyorum. Benim tarafımdan kaleme alı-
nan bu Belge, 12 Eylül sürecinden çıkış çabalarının bir safha-
sında– bu safhanın öncesinde başka safhaların yaşandığını 
unutmadan ve onların deneyimini dikkate alarak -  Kurtuluşçu-
ların ne yapmak istediklerini hiç lafı dolandırmadan ve uzatma-
dan anlatıyor. Yıllar sonra "Sosyalizm Yolunda KURTULUŞ" (*) 
yayın yaşamına yeniden başlayarak, somut koşulların somut 
analizi zemininde yeniden inşada önemli bir rol üstlenmişti. Bu 
yazı Kurtuluş`un ilk sayısının arka kapağında "Proletarya 
Sosyalistleri Görev Başına" başlığıyla yayınlanmıştı. Bilindiği 
gibi bu süreç esas itibariyle ÖDP’nin kurulmasıyla sonuçlana-
rak taçlanmıştır. Sonrası ise meşkuk! Tartışılması gerekiyor... 

YSKM aracılığıyla Kurtuluşçuların bugün yapmak istediği 
ise, yeniden "diriliş" ya da "derleniş"  olarak adlandırabileceği-
miz "atılım"- ayni nehirde  iki defa yıkanmaya çalışmaktır. Bu 
umutsuz bir çabadır.  

 (*) Belge`den söz edince  bu kavram ister istemez bazı 
şeyleri çağrıştırıyor: İlk olarak  "Tarih - Tarihimiz" kavramlarını. 
İkinci olarak ise "Teorik Politik Dergi-Kurtuluş`un Temmuz 
2001, 10. Sayısını... Bilhassa bu sayının "Uzun İnce Bir Yolda 
25 Yıl" başlıklı başyazıyı... Bu yazıda "Sürece Katkıda Bulu-
nanlar" ara başlığında zikredilen isimlere bakıldığında Kurtuluş 
Tarihine ilişkin,  dikkatli gözlerden kaçması mümkün olmayan 
küçük bir "unutkanlık"ı, görmemek olanaksız.  

Ama her şeyi gören gözlerin bunu saptayamamaları ilginç! 
25 yıllık tarihin hiçbir safhasında Mustafa Yavuz yok! Her şey 
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bir yana yapılan çeşitli tartışmalar neticesinde çıkarılması-
nı üstlendiğim, Sosyalizm Yolunda Kurtuluş`a katkıda 
bulunanlar içinde bile yok!  

Belli ki, katılma-birleşme-birleştirilme arifesinde bu isim...  

Bu tür tarih yazımlarının  reel sosyalist gelenekte  sayısız 
örneği olduğu hiçbirimiz açısından sır değil. Ama daha da 
önemlisi buna kimsenin ses çıkarmaması ve bunun Kurtuluş 
zemininde  vuku bulmasıdır! 

Kolay gelsin. Selamlar.  

 

Mustafa Yavuz  
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Von:Seçkin Kır <seckinkir@gmail.com>  

An:SosyalistDemokrasi <sosyalistdemokra-

si@googlegroups.com> 

Betreff:[sosyalist demokrasi] Re:12 NISAN TURKIYE MECLI-

SI ICIN BELGELER 

Datum:Tue, 15. Apr 

2008 01:33:09 -0700 

 

Sevgili  

Mustafa Yavuz  

Yıllar öncesine 
gönderme yaptığın 
ve Kurtuluş Gazete-
si'nin arka sayfasında 
çıkan yazıyı tekrar 
tekrar okudum. Senin de bildiğin ve aynı hatayı senin de 
yaptığın kötü bir geleneğimiz var:  

Tarihi kendimizle başlatmak! Bu çok tehlikeli tarih anlayışı 
eleştirdiğimiz reel sosyalizmlere taş çıkartacak türden üstelik.. 
Her yeni 'anlaşmış ekip' kendinden önceki süreçleri hep yok 
sayar. Kurtuluş'un arka sayfasındaki yazının senin kaleminden 
çıktığı; belli 'anlaşmış bir ekip'in görüşlerini içerdiği aşikar. 

Ancak; o yazıda yer alan görüşlerin yeni bir süreci başlattığı 
ilan edilirken nedense hiç geçmiş süreç dikkate bile alınmamış.  

Sevgili Mustafa Yavuz sana hatırlarım ki; o yazıda belirtilen 
ve öngörülen çalışmaların çok daha fazlası ve gelişmiş hali 
1988 tarihinde İşçi Dünyası gazetesi ile ve yaygın bir dağıtım 
ağı ve bürolaşma ile çoktan başlamıştı! İstanbul İl Örgütünün 
yoğun çabalarıyla başlayan o süreçte İşçi Dünyası gazetesi 
fabrika fabrika ve semt semt militan bir dağıtım ile gerçekleştiri-
liyordu!  
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M. Yavuz; o dönemlerde İstanbul Örgütünün hafızam beni 
yanıltmıyorsa eğer büyük ölçekli işyerlerinde örgüt hücreleri 
olan en az on işyeri söz konusuydu. ( Pancar Motor ile Topkapı 
Şişe Cam Fabrikaları da dahil ) Ve üstelik adı geçen bu işyerle-
rinde örgütlü olan sendikaların temsilcilikleri de Kurtuluş Örgütü 
üyesi ya da sempatizanlarıydı! Peki, M. Yavuz ne oldu da sizin 
'anlaşmış ekip' yeni bir örgütlü hayat kurarken bu ilişkiler 
buharlaştı mı? ! Daha da öncesine gidelim; 1987 yılında Yeni 
Öncü dergisi yayın hayatına başladığında geçmiş ilişkilerden 
kalan onlarca işçi ile ilişkilendi ve İşçi Dünyası gazetesi böyle 
bir birikimin üzerine kuruldu. Ancak o dönemde var olan 
Koordinasyon Komitesi ile yapılan tartışmalar daha sonra 
yayınına devam edeceği kararlaştırılan ancak 'dondurulmaya' 
bırakılan İşçi Dünyası da buharlaştırıldı!  

Senin kastettiğin yazıda bunların hiçbiri yok! Sanki Kurtuluş 
süreci 12 Eylül sonrası sizinle; 'anlaşmış ekip'le başlıyor! Kaldı 
ki o 'ekip'in içinde o süreci bire bir yaşayan bir yoldaşımız ile 
sonradan eklenen başka bir yoldaşımız da bulunuyordu. 

Şimdi yeri gelmişken bir noktaya daha değinmem lazım. 

Gençlik örgütünden Yadigar ile Hacı yoldaşı kaç kişi hatırlı-
yor acaba? Yadigâr yoldaş, sabahlara kadar benim evimde 
süren tartışmalara rağmen gerillaya katılmak için dağlara 
yürüdü ve Elazığ da katledildi. 

Yıllardır izlemeye çalışıyorum bu genç kızımızı, hangi top-
lantılarda adı geçti anıldı? Hakeza Ankara’dan Hacı yoldaş da 
öyle. Daha da yakına gelelim İşçi Dünyası döneminde büyük 
emeği geçen, Kurtuluş hareketinde öğretmen olarak geçmişten 
bu yana var olan Ali Fidan’ı hatırlıyor muyuz? 

Yüksünme M. Yavuz. Bunu biz hep yapıyoruz. Sen, ben, 
biz... 

 
Seçkin KIR  
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Von: "mustafa yavuz" <mustafa.girit@gmail.com>An: 
sosyalistdemokrasi@googlegroups.com 

  

Bilindiği gibi bugüne kadar “Dev-Genç`ten Günümüze …” 
başlıklı kitapçık üzerine bir kaç makale yazdım. Bu makaleler-
de dile getirdiğim eleştirileri imkânlarım ölçüsünde kaynaklara 
dayandırdım ve bu kaynakları yazılarıma ek olarak ilettim. 
Böylece okuyucuya yazdıklarımı denetleme imkânı sundum.  

Ancak “hakikat”in tekelini elinde bulundurduğunu düşünen 
ve Kurtuluş geleneğini temsile mezun tek odak olarak tanın-
mak için pragmatizmin ipine sarılan SP=Kurtuluş bölüntüsü, 
“tartışmaya” açtığı kitapçığa ilişkin yapılan eleştirilere taham-
mül edememekte ve bunları düşmanlık emaresi olarak 
görmektedir. Kaynaklara dayanarak düşüncelerimi ifade 
ettiğimi belirttim.  

Kitapçığın yazarının ve takipçilerinin hiç böyle bir dertleri 
yoktur. Yazar kendinden o kadar emindir ki, hiç bir kaynağa 
dayanmaya tenezzül etmez. Ben tarihim, bana karşı olan 
tarihe karşıdır, biz eskileriz biz biliriz edasıyla yazar, çizer, 
öfkelenir. O ne söylüyor ve yazıyorsa doğal olarak öyledir; öyle 
olması ve bundan kimsenin şüphesi olmaması lazım gelir. 
Yapılan eleştirilere açık bir şekilde cevap vermeye gerek 
görmez. “DevGenç`ten Günümüze …” kitapçığındaki gibi çirkin 
imalarla ve “çaktırmadan” yapar bunu. Yaparken de “ahlak” 
dersi vermekten geri durmaz!  

 

Mustafa Yavuz. (Blog)   
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Von: "irfan cüre" <irfancure@googlemail.com>  
An: aycicek@gmx.net 
Betreff: Fwd: degerelendirme 
Datum: Fri, 31. Oct 2008 18:26:11 +0100  
 

 

(M. Ayçiçek’e)  

Değerlendirme yazısı hakkında görüş ve önerimi gönderiyo-

rum. Selam ve sevgiler.  

İrfan  

 

 

Sevgili Mahir, 

Durum Değerlendirmesi Üzerine  

"Reel politiğe ve Nesne Olmaya Hayır! Kurtuluş Kollektif Bir 
Öznedir! Yeniden Bir Durum Değerlendirmesi" başlıklı yazı, 
daha ilk sayfasındaki açıklayıcı dipnotla doğru bir noktaya 
işaret etmektedir. 

"Elbette bu, Kurtuluş hareketi tarihi de değildir, onun evri-
minde belirleyici öneme sahip olguların ortaya çıkarılmasına 
yönelik bir değerlendirmedir. Kurtuluşu Hareketinin bir tarihinin 
yazılması sosyalist hareketin bütünün tarihinden ayrı ele 
alınamaz. Ancak tarihi yapmaya devam edenlerin bir de bu 
tarihi arzularına göre yazmaları bu güne kadar yapılmış en 
ciddi tarih yazımı hatalarının başında gelir.  

Bu konuda her genel sekreter değişimiyle birlikte değişim 
göstermiş olan SBKP tarihi ve tabii ki o tarihten ayrılmayan 
SSCB tarihi olumsuz olarak en iyi örneği oluşturmaktadır. 
Esasında aynı yaklaşımla yazılmış bütün tarihler böylesi bir 
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subjektivizmin kurbanı olmuş ve gerçek tarihçilerin işini zorlaş-
tırmaktan başka bir işe yaramamıştı.  

Bu tür tarih yazımı sadece tarihçilere çıkardığı zorlukla kal-
mış olsaydı yine de çok masum kalacaktı ama tüm bir sosya-
lizm girişiminin çöküşüne de olan katkılarıyla daha büyük bir 
günahın kendisi olarak görülmek zorundadır. Umarız bu 
değerlendirmede hem devrimcilere hem de tarihçilere gerçek-
leri yakalamada karartıcı değil aydınlatıcı olacak bir yol izleye-
bilmişizdir."  

Kurtuluş Hareketinin tarihini yazmak olarak düşünülmemiş 
olsa bile, bugünkü görevleri ve yürüyüş hattını açıklığa kavuş-
turmak bağlamında Kurtuluş'un tarihsel seyrini resmetmeye 
çalışan ve bu tarihin kendince önemli dönemeçlerini vurgula-
yan bu yazının tarihimize ilişkin kurgusu şimdiye kadar hiçbir 
dönemde görülmedik ölçüde keyfidir, sübjektiftir, kanıttan 
yoksundur. Bu haliyle de yukarıya aktardığım dipnotta söyle-
nenlere bizzat yazının kendisi uymamaktadır. 

Son bir yıldır serbestçe ve yoldaşça bir tartışma yapabilme-
nin koşullarını yapay gerilimlerle ortadan kaldırmış olanların 
şimdi kalkıp, Kurtuluş adına kolektif bir değerlendirme yazma-
ları ve üstelik 60 sayfalık bir yazıyı tartışmak için en fazla 10 
gün zaman tanınması ne yapılmak istendiğini göstermektedir: 
Ne olursa olsun bu yazıyı Kurtuluş adına bir değerlendirme 
olarak yayınlamak.  

Arşiv ve kanıt aramak ve hatırlatmak, sadece başkasına 
eleştiri yöneltirken aklımıza gelmemelidir. Aynısı bizim kendi-
miz için de geçerli olmalıdır.  

"Arşiv önemlidir. Yaşanmış hatalardan sakınabilmek için 
arşiv önemlidir. Bugün tarihe sahip çıkmaya kalkışanlar ger-
çekten o tarihten gurur duyabilmek için, tarihin verdiği dersten 
yararlanabilmek için o zamanki düşünüşlerini ciddiyetle gözden 
geçirmeliler ki, bugün o gururu iç rahatlığıyla yaşayabilsinler, 
sağlıklı bir mantığa sahip olabilsinler.  
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Yoksa dün yaptıkları da doğru, bugün söyledikleri de doğru 
olduğunda çifte standartlılıktan ve kişilik parçalanmasından 
kurtulmak mümkün olmayacaktır." 

 Sağlıklı bir değerlendirme yapılması isteniyorsa, eldeki bü-
tün belgeler ortaya konmalı, en azından erişime sunulmalıdır. 
Daha önce kongre ve konferanslarda yapılmış değerlendirme-
ler vardır. Bunlar yokmuş gibi davranılamaz. 

Söz konusu yazı, bir takım efsaneler üzerine kuruludur. 
Bunların en başında da Kuruluş ve kurucu efsanesi gelir. O 
dönemin "ileri-geri" nasıl nitelenirse nitelensin tüm aktörleri 
hayattadır. Ve bazı istisnalarıyla hepsi de hala sosyalist 
mücadelede iddialarını sürdürmektedir. 

12 Eylül öncesi dönemde örgütsel yapı ve işleyişe ilişkin 
söylenenler de kanıtsız iddialardır. Herhalde bunca yıldan 
sonra Kurtuluş örgütünün tüzük ve programı ile geçici merkez 
komitesi ve konferanslarının aldığı kararlar ve belgelerin 
hepimizin bilgisine veya erişimine sunulması gerekir. 

12 Eylül sonrası üzerine söylenenler de kanıtsızdır. Mesela 
ilk elde kaynak olarak merkezin 12 Eylül değerlendirmesi ve 
önümüze koyduğu görevleri anlatan yazısı sunulmalıdır.  

Bir diğer efsane EKİM SAPMASI'dır. Kurtuluş'un bugüne 
değin hiçbir kongre veya konferansında bir Ekim sapmasından 
söz edilmemektedir. Dün yapılmamış olması, bugün yapılma-
yacağı anlamına gelmez. Dün sapma olarak görmüyorduk ama 
şimdi böyle değerlendiriyoruz denebilir. Böylesi anlaşılır. 

 "Ekimci" (!) merkezin kendi yoldaşlarına "başınızın çaresine 
bakın" demekten başka "devrimci" bir yol bulamadıkları anla-
tılmaktadır. Bu lafın sahibi "Ekimci" (!) merkez değildir. Ama 
bunu doğru düzgün tartışıp değerlendireceksek, bu lafın ve 
varsa arkasındaki politikanın esas sahiplerini de adlarıyla 
anmalıyız.  

Tekrarlıyorum.  
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Değerlendirmelerimiz değişebilir, farklı değerlendirebiliriz. 
Burada sorun yok. 

Fakat olguları doğru ve kanıtlarıyla sunmalıyız.  

90'lı yıllarda izlenenler politika ve uygulamalar üzerinde de 
yine somut belgeli konuşmak gerekir.  

Eldeki tüm belge ve bilgileri özel olarak Kurtuluşçuların, ge-
nel olarak sosyalistlerin bilgisine ve erişimine sunmalıyız. 60 
sayfalık yazı hakkında ilk elde ve hızla söylemek istediklerim 
bunlar. Tartışılırsa, söyleyecek ve yazacak çok şey var.  Öne-
rim bu yazıyı böyle yayınlamayın. Gelin tartışalım. Elbette 
yayınlandıktan sonra da tartışmak mümkündür. Ama o zaman 
yapılacak bir tartışmanın zemini, ister istemez artık bugünkü 
zemin olmayacaktır.  

Dikkate ve ciddiye alınması umuduyla.  

 

İrfan Cüre   
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OKUR YORUMLARI  
 
KURTULUŞ BELGELERİ DİZİSİ’nin yayınlanma amaçları-

na ters düşmemek kaydıyla, Kurtuluşçuların – okurların - 

ilgililerin KURTULUŞ BELGELERİ üzerine/üzerinden yapa-

cakları değerlendirmeleri bundan sonraki kitaplarda da akta-

racağız. Bu çabanın, ortak yaşanılan sürece ilişken bilgilerin 

netleştirilmesi amacından başka bir amaç taşımadığının 

altını çizerek belirtmek gerekmektedir. Ve elbette dilde say-

gınlığı her koşulda koruyacağımızın bilincinde olarak ulaşa-

bildiğimiz belgeleri ve kişisel anı, değerlendirme ve düşün-

celeri paylaşacağız.  

Yazılar yazıldığı kaynaktan alınabileceği gibi, bize de iletile-

bilir:  aycicek@gmx.net  

Saygılarımızla.    

KURTULUŞ BELGELERİ DİZİSİ  
ÇALIŞMA GRUBU  

 

 

  

mailto:aycicek@gmx.net
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Mehmet Ali UĞURLU ile yazışmalar:  

 

 

Sevgili Metin arkadaş,  

Sanırım beni hatırlarsınız. Ben 1970-1972 yıllarında 
SBF’de sizinle birlikte öğrencilik yaptım. Daha sonra okul-
dan ilişkimin kesilmesiyle Ankara Ziraat Fakültesine başla-
dım. Ziraat Fakültesini bitirdim, emekli oldum ve şimdi Ko-
caeli’de yaşıyorum.  

Kurtuluş belgelerinden sonra mücadelede kaybettiğimiz 
arkadaşlarımızla ilgili bir albüm çalışması yapacağınızı söy-
lemiştiniz. Bu gün Adana’da yaşayan Hamdi ÖZKÖK arka-
daşımız beni arayarak, Aynur SERTBUDAK arkadaşımızın 
da mezarının Kocaeli’de olması münasebetiyle zaman za-
man katlediliş yıldönümlerinde anmalar yapmamız sebebiy-
le elimde bulunan bilgileri göndermemi istedi. Size de bu 
sebepten yazdım.  

Ne istediğinizi tam olarak bildirirseniz, bu konuda yar-
dımcı olabilirim. Aynur bizim bir sınıf sonrasının öğrencisiy-
di.  

Saygı ve selamlar. 

Mehmet Ali UĞURLU  
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İ.M. Ayçiçek’ten M. A. UĞURLU'ya  

 

Değerli dost, öncelikle yanıtın ve ilgin için çok teşekkür 
ederim. Aslında bir iş değil, bir görevi yerine getirmek istiyo-
rum.  

İzliyorsundur elbette, biz devrimciler ne yazık ki birçok 
konuda olan geriliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Ama bazı 
konular gerçekten yürek yakıyor. Biliyorsundur, Aynur be-
nim ilk öğrencilerimden idi. İMO'da yaptığımız Marksist Fel-
sefe çalışmalarında yer alan ilk ekiplerden birindeydi. Ve ne 
yazık ki bu değerli yoldaşım çok erken ayrıldı aramızdan. 

Çok ölüm yaşadım, çoğu yaraladı beni, ama Aynur gibi 
bir iki yoldaşımın acısı dünkü gibi sıcak duruyor yüreğimde. 
Ve ne ona ne de bu mücadelede erken kaybettiğimiz yol-
daşlara ilişkin görevlerimizi de yerine getirdiğimizi sanmıyo-
rum.  

Örneğin bu türden bir anma mesajının altına yapılan yo-
rumlara bak, kaçı andığı kişinin adını soyadını zikrediyor; 
ortak anılarını aktarıyor... Bu beni çok ama çook yaralıyor. 

Oysa her yorum, işi ışıklara ya da yıldızlara havale etmek 
yerine, gerçekten herkes sadece andığı ismi yazıp "saygıla-
rımla" dese bile üzülmeyeceğim. Ama bazen 100 yorumu 
kontrol ediyorum, anılanın kim olduğunu buna rağmen ikinci 
bir tekrar ile göremiyorum. Ve ne yazık ki onlar için hazırla-
dığımız albümler de o canlara saygımızı gösteren kalitede 
değiller.  

Benim ALBÜM çalışmam böyle bir şey olacak. Her yol-
daşımız için en az üç-beş sayfa biyografi, anı, resim, şiir, 
aile fertlerine ilişkin bilgiler,, mezarına ilişkin adrese varın-
caya kadar resimler, onların yoldaşlarının ya da dostlarının 
onun için yazdıklarından örnekler, vb.  

Her yoldaş için en az 3-5 sayfa olacak içerikte bilgiler 
toplamak istiyorum. Bu albüm çalışması bugüne kadar ya-
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yınladığım KURTULUŞ BELGELER DİZİSİ'nin şimdiye ka-
dar yayınlanmış olan toplam 14 kitabın üç-beş bin sayfalık 
öyküsünün gerçek yapım ustalarıdır. Ve bu çabaya katılma 
isteğiniz beni çok sevindirdi.  

Sizden ricam Aynur yoldaşımıza ilişkin var olan ne kadar 
bilgi belge resim bulabilirseniz (ve siz kontrolden geçirip 
onaylayarak) bana aşağıda vereceğim e-mail adresine ile-
tebilirseniz çok çok sevineceğim.  

"Şöyle yiğit devrimciydi, böyle becerikli komünistti" gibi 
hamaset yaparak değil, "insan Aynur Sertbudak'ı" anlatan 
yazı, tanıtım vb. olması en önemli ricamdır.  

Onların tekrar övülmesine gerek yok, çünkü gerçekleştir-
dikleri yaşam öyküsü bunun yeterince kanıtıdır.  

Soruların olursa tekrar tekrar tekrar yazışalım, yeter ki 
onu hak ettiği gibi bir biyografi içinde tarihe teslim edelim. 
Sevgiyle kal yoldaşım, saygılar.  

E-Mail: aycicek@gmx.net 
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İLYAS DANYELİ ile Yazışmalar 

(Facebook - 15 Haziran 2020) 
 

(Bütün duygularımızı acıtan bu notu için İlyas DANYELİ 
yoldaşımıza yüreğimizle teşekkür ediyoruz. Duygularını 
paylaşıyor, yaşanmış olanlardan hepimizin ders çıkaracağı-
nı umuyoruz..)  

 
ŞANLI 15-21 HAZİRAN 1980 ÇATIŞMAMIZ !!!  

 

14 Haziran 1980 öğle saatlerinde Hacettepe Üniversitesi 
merkez kampüsünün yurtlarının önünde Kurtuluş grubu ola-
rak her zaman oturduğumuz yere geldiğimde DTCF öğrenci 
derneği başkanı olan arkadaşımız Memiş KIŞLA’nın bir grup 
arkadaşla orada sohbet ettiğini gördüm. Memiş’le sarıldık. 
Yanına oturdum. Her zaman yaptığı gibi parmaklarımı eline 
alarak masaj yapmaya başladı. Bunu hep yapardı. Tespih 
çeker gibi parmaklarıma masaj yaparken bir taraftan da 
arada “ulo.. ulo ..hemşerim..” diye seslenirdi. Samsunluydu. 
Bana hemşerim derdi. 

Sohbetin sonunda “Acıktım, bana bir kuru ısmarla” dedi. 
Param yoktu ve bunu ona söyledim. “Tüh!” dedi, “ben de 
kurucuda kuru yiyeceğim diye ne düşler kurmuştum”. “Yarın 
gel para temin ederim, yeriz” dedim. “Tamam” dedi. Ayrıldık. 

O akşam bir buluşma için giderken bakanlıklarda bir ara-
cın çarpması sunucu ağır yaralandı ve hastanede o gece 
öldü. Ertesi sabah Samsun’a cenazesini götüreceğiz. Ama 
götüremedik. O sabah yani 15 Haziran 1980 sabahı H.Ü. 
Beytepe yurduna haber geldi. “Dev-Yol her tarafı tutmuş, 
Kurtuluşçulara saldırıyor” diye. Hemen Hacettepe merkez 
kampüsüne indik. Durum vahimdi gerçekten. Tanımadığı-
mız insanlar köşe bucak geziyordu. Yurdun önüne birkaç 
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arkadaş bırakıp hemen Hamamönü’ne çıktık. Orada Ayı 
İsmail’in kahvesinin önünde tanımadığımız insanlar bizi çe-
virip Kurtuluşçu musunuz diye sordu. Biz de onlara kim ol-
duklarını sorduk ve Devrimci-Yol’dan olduklarını söylediler. 
“Kurtuluşu cezalandırıyoruz” türü laflar ettiler. Üzerlerine 
yürüdük. Birisi silahını çekti. Silahı beline sok ve buradan 
git, yoksa burada birçok arkadaş ölür diye uyardık. Gönül-
süzde olsa silah elinde geri geri çekilerek gittiler. Sanırım 
sabah 9 sularıydı. 

Onlar gittikten sonra biz orada birkaç arkadaşı bırakıp 
tekrar Hacettepe merkez yurdunun önüne inmek için yürür-
ken bir anda ekip otosu hızla gelip yanımızda durdu. Beni 
ite kaka derdest edip ekip arabasına koydular. Nezarette 
bütün gün bekledim. Akşama doğru eczacılıktan biri kadın 
diğeri erkek iki arkadaşı getirdiler. Üzerlerinde silah yaka-
lanmış. Onlardan durum hakkında bilgi aldım. Anlattıkları 
korkunçtu. Ankara’nın her yerinde Devrimci-Yol - Kurtuluş 
çatışması yaşanıyordu. Onları bir süre sonra anlamadığım 
bir şekilde serbest bıraktılar. Ben o gece de nezarette kal-
dım. Ertesi gün serbest bırakıldım. 

Ertesi sabah Hacettepe merkez yurdunun önüne geldi-
ğimde yüzler gergin ve acı içindeydi. Önceki gün gündüz 
SBF de çıkan çatışmada Dev-Yoldan ŞEVKİ KOBAL öldü-
rülmüş ve aynı akşam Hacettepe yurdunun önünde Kurtu-
luşçu öğrencilerin oturdukları bölge taranmış ve Kurtuluş’tan 
Ahmet ÖZEL’in öldürülmüş olduğunu öğrendim. 

Arkadaşlar Ahmet ÖZEL’in boğazına mermi geldiğini ve 
bir arkadaşın kucağında “Birleşin devrimciler birbirinizi öl-
dürmeyin kardeşler ” diyerek son nefesini verdiğini anlattılar. 

O çatışma bir hafta sürdü. Faşistlikle, ihanetle itham ede-
rek birbirimizi öldürdük. Korkunç bir kaos ortamıydı. 

Ne Memiş’in ne Ahmet’in cenazesine katılamadık. Ahmet 
ÖZEL’İ hatırlayan kimse de kalmadı. Mezarının yerini bile 
bilmiyoruz. Denizli’ye götüren arkadaşa sordum ama o da 
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hangi köye götürdüğünü hatırlamadı. Babasının köyde ço-
banlık yaptığını ve “keşke Ankaralara göndermeyip yanımda 
çobanlık yapsaydı” diye ağıt söylediğini anlattı. 

Kendimizi kandırmadan ve acılarımızı çoğaltmadan 
geçmişte yaşadıklarımızı kaydederek, koruyarak ve yansıta-
rak taşımak hem anlamak için hem de geleceğimizin inşası 
açısından son derece önemlidir. Bir yazar “Anlamak hatır-
lamaktan daha önemlidir” diye yazmıştı. Ama anlamak için-
de hatırlamak gerektiği çok açıktır. 

Bu çatışma geçmişin acı hatırası olarak hiç anımsanmı-
yor, hiçbir yerde anlatılmıyor ve bu nedenle kanıt işlevi de 
görmüyor.  

Bir hafta süren o kanlı çatışma o zamanki durumumuzun 
ele veren ve bugün içine düştüğümüz durumu açıklayan 
kanıtlarından biridir ve mutlaka tarihimizin kayıtlarına geçe-
rek korunmalıdır. Bu çatışmanın tanıkları, tarafları kendi 
yaşadıkları yerden bunu anlatmalıdırlar. 

Üç arkadaşta hayatlarının baharında trajik biçimde öldü-
rüldü.  

Memiş’le o gün kuru fasulye yiyememiş olmanın acısını 
hala içimde taşırım. Ne zaman kuru fasulye yesem Memiş’in 
yokluğunu da yanıma, aklıma alırım, birlikte yeriz. 

 

ŞEVKİ KOBAL ADIN VE ANILARIN IŞIĞIMIZDIR 

AHMET ÖZEL ADIN VE ANILARIN IŞIĞIMIZDIR 

MEMİŞ KIŞLA ADIN VE ANILARIN IŞIĞIMIZDIR 

ONLARI SEVGİYLE ANIYORUM. 

 

İlyas DANYELİ  
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İLYAS DANYELİ’NİN YAZISINA FACABOOK’TAN      

YORUM VE YANITLAR:  

  

Ayhan BİNGÖL  

Sevgili dostum İlyas Danyeli, ancak bunlar bizim bize 
yaptığımız kötülükler ve düşmanca tavrın hafızamızda ka-
lanları olarak duracak ve unutmak ihanettir dostum. Bu 
düşmanca tavrın nedeni Marksist bakış açısı ve Mahir Ça-
yan’ın anlaşılmaması olarak yaşandı bence. Sevgiyle dos-
tum. 

 

 

Ahmet İLHAN 

Ayhan Bingöl Küçük burjuva yaşam tarzının mücadele 
olarak benimsenmesi... Öğrenci yaşamının kutsanması ve 
temel bilinçlenme unsuru olarak benimsenmesi de çabası... 
O dönemi çok ama çok iyi anımsıyorum... Sendikal mücade-
lede de buna benzer olaylar yaşanmıştı... İlyas, çok iyi bir 
terazi tuttu bizlere, emeğine ve bilincine sağlık.. 

 

 

Hikmet MÜFTÜOĞLU VICIL 

Memiş'i en son gören bendim. Ankara Numune hastanesi 
yoğun bakımda. Tanınmayacak haldeydi Çoook... 

Anısına saygıyla, yiğit arkadaşımızın. 

Evet 15 Haziran1980. Unutmayacak kadar acı bir gün. 
Bizler Hacettepe yurdu ve merkez kampusta olabildiğince 
şiddet, saldırıya maruz kaldık. Bizleri lojmanda kıstırdılar (!) 
ve ne acıdır ki, biz oradan polis eşliğinde çıktık.  

Tarih bunu yazmalı...  
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Mustafa CENGİZ 

Maalesef tarihimizde var bu gibi talihsiz olaylar. Ancak 
yıllardır tekrarlanmadığını görmek biraz da olsa o dönem 
yapılanların yanlışlığını kabullenmektir diye düşünüyorum. 
Tekrar yaşanmaması dileğiyle, kaybettiklerimizi saygıyla 
anıyoruz. Memiş'in abisi ve yeğenleriyle tanışıyorum. İster-
sen görüşebiliriz. Selamlar.  
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BAYRAM IŞIK ile Yazışmalar 

31 Aralık 2020 
 

1-2 ay öncesiydi Zeki abi (Samsunlu Zeki) söz etmişti. 7 
kitaplık İsmail abinin (Ayçiçek) Sevinç ablanın katkılarıyla 
hazırladığı Kurtuluş belgeleri ve ek kitaplarını Hayri’den ge-
çen hafta ancak temin edebildim. Bir haftadır gömülmü-
şüm... (Okumayı özlemişim bizi). Bugün bitirdim. 

Canım çok acıdı...  

Metin abiye sözüm yok.. Sağ olsun, olanı belgelemiş, 
bilmediğimizi paylaşmış. 

Canım acıdı, çünkü 'Belgelerin' duygusu yok... Her yazı-
da bir samimiyetsizlik, haklı çıkma kaygısı, 'Ben' ağırlığı...  

Demem belgelere değil aslında...  

Belgelerdeki duygusuzluğa... Yakalananlara dair 'kaptır-
dık' sözü o kadar ağırıma gitti ki... Malı kaptırmışlar gibi... 
'Zayiat' vermişler... Sanki harmanda buğdayınızı yel götür-
dü... La bunlar sizin yoldaşlarınız! 

Biz sıradan militanlardık.. Örgütümüze ve önderlerimize 
çok güvenmiştik. İçeride o 12 Eylül zindanlarında 'Sizden' 
gelecek en küçük iyi bir haber için, gelen ziyaretçimizin şif-
reli bir mesajına kulağımızı dayamıştık...  

Ne bilek biz 'zayiat’mışız... 

Varsın öyle olsun da...   

Bir kelamınızda da bu gün Dev-Lis’li gençlerin ve ezel-
ebed Kurtuluşçuların aklına yüreğine kazınmış yoldaşları-
mız sizin 'Resmî' yazışmalarınıza (Necdet Adalı, Behzat, 
Kahraman...) girme şerefine nail olabilseydi. Sizin belgeleri-
nizde kişisel çekişmeleriniz, kafa kollarınız, şeflik, hizip, kah-
rolası teorik mülahazalarınız var ama... Kurtuluş deyince... 
'12 Eylül’ün ilk idamı ve yiğidi kim' sorusuna cevaben verilen 
Kurtuluşçu Necdet yok! 
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O belgelerdeki Kurtuluş biz değiliz. Biz 'Maraba' Kurtu-
luşçuların böyle belgeleri yok. 

Bizim belgelerimiz sokağa atılmışlıkda, emniyette, ceza-
evi direnişlerinde, mahkemelerde!... 

Hayat bu... 

Belki birileri de çıkar. 

Yazgıları belgesiz... Hayatları belgeli Kurtuluşçuların 
hikâyesini yazar! 

(Ahan da İsmail abiye bir yük daha!) 

İyi yıllar. 

 

 

Sıtkı Kesedar 

Benim de canım çok acıdı Trabzon anlatılırken. Hepimizi 
bir yana koyuyorum, Musa Yavuz Yılmaz dan bahsedilme-
mesi, ihbarcı Hasan Yozgat’tan bahsedilmemesi… İşkence-
den ölüyordu Musa Yavuz yılmaz. Kitapları aldık, almaz 
olaydık. Ne güzel yazıp çiziyorlar Ordu-Ünye’de Kurtuluş’u 
bizler hayata geçirdik. O döneme ilişkin aklımda ki isimler 
Murat Tıkıroğlu, İrfan Cüre, Raif Gümüş, İsmet abi…  

Bugün yazıp çizenleri hatırlamıyorum (Gönül Başoğlu 
Kesedar )  
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Bayram IŞIK’tan M. Ayçiçek’e  

abi sesimi duydunmu!??? (Bi Maraba!)  

 

M. AYÇİÇEK  
Sevgili bayram, değerli yoldaşım, sesini duymaz olur 

muyum? Çok sayıda yoldaşımızın sesidir sesin. Uzun süre-
dir duyuyorum elbette bu isteği ve birlikte gerçekleştireceğiz 
bunu. Ama kesinlikle gerçekleştireceğiz. Hiç olmazsa bunu 
başarmalıyız ve bunun için adımlar atılmaya başlandı.  

Öncelikle: Bu tarihi sizlerin yazması gerekecek. Sokakta 
bedel ödeyen, emeğin gerçek sunucuları yazacak. Sınıflı 
sistemlerde kuraldır: Savaşta erler ölür, ama savaşı kaza-
nanların ismi anılır her zaman. İnsanın insan üzerinde kur-
duğu egemenliği kaldırmak için yola çıkanların, bilinçlerinde 
henüz söküp atamadığı "iktidar" virüsüne karşı savaşanlar, 
kendi emeklerini ve ödedikleri bedeli açık açık haykırmalı-
dırlar ki, "tarihi bireysel kahramanların" yazdığı yalanı yerle 
bir edilebilsin.  

Bunun yolu sadece belgeler değildir. Onların etkisi azdır, 
inan bana. Esas olan sokak sokak, mahalle mahalle sava-
şan yoldaşlarımızın kendi mücadelelerini kâğıda dökmeleri-
dir.  

Günümüzde bu daha da kolay. Şimdi bazı yerler adım at-
tı bu isteğe. Gruplar kuruluyor mahallelerin kendi gerçek 
tarihlerini yazmak için. Kayıplarımızı da bu mantıkla albüm-
lere yerleştireceğiz, inanıyorum. Çünkü onların mücadele 
deneyimlerini içimizde yaşattığımız sürece onları gerçek 
anlamıyla anmış oluruz. Süslü iki sözcük, ya da ışıklar için-
de "uyumasını" dilemek yerine, onların, insanlığın bu so-
nuncu kavgasındaki "eylemsel haykırışlarını" yaşatmak zo-
rundayız.  

https://www.facebook.com/bayram.isik.33?comment_id=Y29tbWVudDoyMDM3ODkyMjczMDIwMjc2XzIwMzgwMDIxNjMwMDkyODc%3D&__cft__%5b0%5d=AZVSMKPiVLs7bqTYNuvt1vca4URVITMX6FmaUqGpw4XIKUMPvXyi3r7vA0k4ycNdGd39BTlRXkLgCvce_0neGTWM8p6M-XCBTHBFD5dxbhyAlprZ_4LOpmXNSZY2A407yZqjQZAgheNKLw6IsTuvIBwlG6anzFUjk8-0RWunjn38UQ&__tn__=R%5d-R
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Ve elimden gelen her şeyi onlar için vermeye hazırım. 
Bunu başaracağız ve bu isimlerin hiç biri "isimsiz kahraman" 
aldatmasıyla unutturulmaya kalmayacaktır.  

Onlar isimli kahramanlardır.  

BELGELER 5. KİTAP bitmek üzere. Ve onun Sunuş'unu 
lütfen oku ve bana duygularını iletmeye hep devam et. 

Sevgiyle kalın. Saygılar. 

 

 

Bayram IŞIK’tan AYÇİÇEK’e  

Metin Abi, en kısa zamanda sana yazacağım. Ne tür ça-

lışma yapıyor diğer arkadaşlar, bir ön çiziş yaparsan biz de 
uymaya, eksiği varsa tamamlamaya çalışırız.  

Selamlar.  

 

Metin Ayçiçek’ten Bayram IŞIK’a  

Değerli yoldaşım, yazını bekleyeceğim. Bunu "söz" ola-
rak alıyorum. İkincisi desteklerinize elbette büyük gereksi-
nim var. 1- Belgeler biter bitmez, bu mücadelede kaybetti-
ğimiz yoldaşlarımız için doğru dürüst bir ALBÜM hazırlamak 
istiyorum. Ama, "nur içinde yatsın" islami inanışını "ışıklar 
içinde uyusun"a dönüştürüp kullanarak değil. Andığımız 
kişinin adını, yani gerçekten adını haykırarak unutulmalarını 
(yani isimsiz kalmaların) engellemek; mücadelesini anlata-
rak gelecek kuşaklara onun deneyimlerini aktarmak, ailesi 
ile gerçek bağlar kurup bu damarın yeşerttiği kılcal damarla-
rın bile kurumasını engellemek... 2- Yerellerin kendi kalem-
leriyle yazılmış tarihlerini (onların da ömürlerinin bitişini bek-
lemeden) yazılı ve sözlü kayda geçirmek. Bunu mutlaka 
yapmalıyız. Şimdinin teknolojisinin verdiği olanakları da kul-
lanarak, yaşayanlar anlatmalıdır. Sokak sokak, mahalle 
mahalle, kent kent kesinlikle her bir bireyi yazmalıyız. Onları 

https://www.facebook.com/metin.aycicek.39?__cft__%5b0%5d=AZVSMKPiVLs7bqTYNuvt1vca4URVITMX6FmaUqGpw4XIKUMPvXyi3r7vA0k4ycNdGd39BTlRXkLgCvce_0neGTWM8p6M-XCBTHBFD5dxbhyAlprZ_4LOpmXNSZY2A407yZqjQZAgheNKLw6IsTuvIBwlG6anzFUjk8-0RWunjn38UQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/metin.aycicek.39?__cft__%5b0%5d=AZVSMKPiVLs7bqTYNuvt1vca4URVITMX6FmaUqGpw4XIKUMPvXyi3r7vA0k4ycNdGd39BTlRXkLgCvce_0neGTWM8p6M-XCBTHBFD5dxbhyAlprZ_4LOpmXNSZY2A407yZqjQZAgheNKLw6IsTuvIBwlG6anzFUjk8-0RWunjn38UQ&__tn__=R%5d-R
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sadece "ışıklar içinde uyuttuğumuz" bir "isim soyisim" ve bir 
"ölüm tarihi" olmaktan çıkarıp, deneyimleriyle, yanlış ya da 
doğru düşünceleriyle, hedefleriyle bizden biri, bizim gibi biri, 
bizimle beraber biri olarak birlikte götürmeliyiz eylemlerimi-
ze. "Yeni kuşaklara" , "onun, onlar için canını verdiğini" an-
latarak günümüze ve geleceğe taşımalıyız. Geleceğe giden 
bütün yollara döşenmiş taşlar olduğunu unutmayalım. Bütün 
resmiyetlerden uzak kalarak, bir gün mutlaka yeniden baş-
layacak olan mücadelemizin coğrafi planlarını, onların isim-
leriyle hatırlamalıyız sokaklarımıza onların isimlerini vere-
rek. Değerli yoldaşım, şimdiden bilgi toplamaya başla, tanı-
dığın her kaybımız için. Onların insan olduğunu unutmadan, 
övmek için methiyeler düzmeye çalışmadan, ama yanlışla-
rıyla, doğrularıyla, engellenemeyen öfkesi ya da bir sokak 
köpeği için ağlayabilecek kadar narin sevdası için her şeyi 
topla ve kaydet. Onların belki de henüz doğmamış çocukla-
rına verebilecek hazinelerimizi koruyarak sürdürelim bu 
uzun yürüyüşü. Sevgiyle kal. Saygılar. 

 

Metin Ayçiçek’ten Bayram IŞIK’a   

Sevgili Bayram, öncelikle yanıtın için çok teşekkür ede-
rim. Daha sonra uzun uzun yazmak üzere, şimdilik bir kaç 
kısa bilgi vermek istedim. Şöyle söyleyeyim: Ben, oldum 
olası tarih araştırmalarına belge olabilecek hiçbir aracı red-
detmedim.  

Bunu yaparken hep iktidarı muhalefetle birlikte okumaya 
özen gösterdim. Ve resmî tarihlere hep öfke duydum. Onla-
rı, bir orman içindeki, çıkışa giden bütün yolları silinmiş hari-
talara benzettim. Kaybolunca çıkış için büyük umutlarla 
açarsın onu.  

Sunulan bütün önerileri takip eder, git denilen yerlere bin 
bir zorluk çekerek gidersin, ama sanki bir labirent içindey-
mişsin gibi, tekrar kendini bir başka karanlıkta bulursun. Bir 
tesadüf sonunda çıkışı bulsan bile, bu deneyim, artık hiçbir 
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haritaya güvenmemek gibi bir başka olumsuz duygu hali ve 
bütün yardım önerilerini reddedecek, güvensizlik gibi kötü 
kişilik oluşur insanda.  

Belki de ikinci deneyinde ormana haritasız girersin, ama 
sonuç değişmez, yine kaybolursun. Ama bu kez elinde doğ-
ruluğunu yanlışlığını tartışıp reddedebileceğin bir harita bile 
yoktur. Olumsuza çekerek kendinle çatışırsın. Ve bir üçüncü 
denemeye yönelmeni engelleyen bir özgüven kaybı, kendi-
ne güven duymama duygusu gelişir ayağına takılmış bir 
pranga gibi.  

Bu özgüvensizliği yüreğinde atamayıp, ama hangi ne-
denle olursa olsun ormanın içerisinden geçip ötesine gitme 
isteminde yine de ısrar edersen, bu kez sadece haritayı 
değil, kendine güven duygusunu da kaybederek, hedefini 
önemsizleştirerek, oraya ulaşma iradeni terk edip, hedefe 
ulaşma istemini silip atmaya çalışırsın. İşte buradan itibaren 
kişi, tersine döner. Ormanın ötesine ulaşmanın olanaksızlı-
ğını bilinçte realize etmeye çalışır. Bu tür bir çabada en kes-
tirme yol, hedefin gerçekliğini reddederek, onun bir fantezi 
ya da bir yanılsama olduğuna kendini inandırma yöntemidir. 
Bu da kolay değildir. Bu konuda en sağlam ve kararlı yol o 
hedefin gerçekleşmeyeceğine; böyle bir hedefin olamaya-
cağına; öyle bir iddianın gerçek dışı olacağına yönelik dü-
şünce üretimini gerçekleştirmeye başlamaktır. Bu, zaten çok 
fazla yapılmış olduğu için bu düşünceye ulaşmayı hızlandı-
racak "örneklere ulaşmak" da zor olmaz. “Yılları boşa har-
cadık, olmayacak bir hayal peşinde koştuk durduk” türü he-
saplaşmalar, yanıtları hep olumsuz olan "keşke"lere ulaştırır 
bu duygu durumu. Bunun da en güvenilir yöntemi, geçmiş 
ideallerimizin bütününe ince ya da kalın sözcüklerle küfret-
mek olarak çıkar ortaya.  
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CAHİT EZGİ Üzerine  

YAZIŞMALAR 

 

Ahmet Galip ARICI   

KURTULUŞ Hareketi içerisin-
de cezaevinde tanıdığım değerli 
bir arkadaşım vardı. Cahit EZGI. 
Direnişlerde hep önde olanlar-
dandı, Cezaevi sonrası bir defa 
Ayvalık’ta karşılaştık, Kâhya’nın 

cenazede, Ziya abiyle sohbet ederken (Ziya Sümer) Cahit’in 
öldüğünü söyledi. Bu kadar anmalar ölümler oluyor, Cahit’i 
tanıyan bir kişiyi duymadım. Ne sır adammış. Işıklar içinde 
uyusun. 

 

Nafi ŞAHİN  

Ahmet’im, bazı kahramanlar toplum içerisinde kendilerini 
belli etmezler, ancak onlarca yüzlerce insanın yüklerini tek 
başlarına taşırlar. Nur içinde uyusun güzel insanlar.  

 

 Ali Sedat GÜRDOĞAN  

Sağmalcılar Özel Tip Cezaevinde B Blok’ta, karşılıklı 
hücrelerde / koğuşlarda kaldığımızda birbirimizi daha iyi 
tanımıştık. Bu mücadeledeki yeri birçokları tarafından unu-
tulsa da kararlılığıyla, yiğitliğiyle hesapsız dik duruşuyla her 
zaman hatırlayacağımız değerli yoldaşlarımızdan biridir. 

Hâlâ kulaklarımda çınlayan o gür sesiyle attığı sloganlar-
la, konuşmasıyla tüm cezaevini inletirdi. 

Anısı mücadelemize ışık tutuyor. (Mehmet Doğan, Metin 
Türkoğlu, Mehmet Tekin, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Halil Şa-
hin.)    
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İ. Metin AYÇİÇEK’ten Ahmet Galip ARICI’ya:    

 

Değerli Yoldaşım Ahmet Galip ARIÇ ve onun notuna yo-
rum yazan değerli yoldaşlarım,  

Öncelikle duyarlılığınız için sizi yüreğimle alkışlıyorum.  

Cahit benim de çok çok yakın dostum ve yoldaşımdı. 
Eleştirel yaklaşımınızdan cesaret alarak sizden yardım isti-
yorum.  

Bildiğiniz gibi elimizde KURTULUŞ SAVAŞÇILARI 
ÖLÜMSÜZDÜR adıyla bir Albüm var. Elbette yokluk için-
deyken, onurlarıyla büyüdüğümüz, kaybettiğimiz yoldaşları 
içeren böylesi bir Albüm çıkaran yoldaşlarımızı da yürekten 
kutlarım.  

Şimdi biraz daha çaba göstermek gerekiyor. Daha titiz 
olmak gerekiyor. Evet Cahit'in yukarıda aktardığım Albümün 
66. sayfasında bir resmi, ölüm tarihi (26 Ekim 1996) var, ve 
altında Ahmet Arif'in "Akşam erken iner mapushaneye" diye 
başlayan ünlü şiirinin ilk mısraları.  

Değerli yoldaşlarım, sizin de dediğiniz gibi öylesi bir yol-
daşımızı ve bu mücadele içerisinde birlikte yer aldığımız 
bütünüyle erkek ve kadın yoldaşlarımızın olabildiğince hep-
sini bütün kimlikleriyle kucaklamayan bir Albüm, bizi artık 
utandırmaktan başka bir anlama sahip olamaz.  

İşte bu nedenle KURTULUŞ BELGELERİ çalışmasının 
hemen sonunda bu çalışmayı bir ONURLARIMIZ ALBÜMÜ 
ile taçlandırmak gerekiyor. Ve bir süredir bir avuç insan, 
bunun çalışması içerisindeyiz. Ve eleştirel notlarınızdan 
cesaret alarak sizden de yardım istiyorum.  

Örneğin Cahit ile olan tanışıklığınızın bütününü, cezaevi 
anılarınızı, varsa eğer onun tekil ya da birlikte fotoğraflarını, 
ondan kalan yazı vb türünden hatıraları, onun kendi nesli ve 
yaşamakta olan yakın akrabalarına ilişkin bilgileri, mümkün 
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olduğunca zaman ve tarih bildirerek yazıp iletebilirseniz bu 
çabaya ortak olup, bu utancımızı birlikte kaldırabiliriz.  

Sizden ricam, böyle bir çalışmayı sadece Cahit Ezgi yol-
daşımızla da sınırlı tutmamaktır. Bunları, onların onuruna 
yakışır bir albüm haline getirerek KURTULUŞ BELGELER 
dizisinin sonuncu kitabı olarak yayınlayacağız. Ama kaybet-
tiğimiz her yoldaş için en az 4-5 sayfa ayırarak ve üst sınırı 
belirlemeden-sınırlamadan bu çalışmayı yapmak gerekir. 
Yardımcı olursanız, tarihimiz adına kişisel minnet ve şükran-
larımı iletirim.  

Onları yol göstericilerimiz yapabilmek için "yıldızlar ay-
dınlatsın" ya da benzeri idealist-metafizik dinsel taleplerle 
kendimizi oyalamak yerine, eylemlerini ve duruşlarını, ver-
dikleri emekleri hatırlayıp hatırlatarak analım ki mücadele-
mizin gerçek ışıkları olsunlar.  

Sevgili Ahmet Galip yoldaşım ve onun notuna destek yo-
rumu koyan değerli yoldaşlarımın bütününe bu konuda bir-
likte çalışma talebimi iletiyor, desteklerinizi bekliyorum.  

 

Sevgi ve saygılar.  
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Ömer ÖNEREN ile Yazışmalar 

18 0cak 1980 günü  faşist çetenin tuzağında katledilen 
Yiğidimiz Sabit Torun'un  iletisi: 

 

Türkiye Solu’na iletilmesini isterim ki,  

1- Öldüğümden 41 yıl sonra, Türkiye devrimci hareketinin 
henüz bir arpa boyu yol alamayacağını düşünebilseydim 

ölmezdim. 

2- Türkiye devrimci hareketi-
nin, halkların kardeşliği sloga-
nını cılız bir sesle seslendire-
ceğini, devrimcilerin kardeşliği 
sloganını ağzına bile almaya-
cağını önceden görebilseydim 
ölmezdim. 

3- 95 yaşına girmiş eli kanlı 
faşist darbeciyi yargı önüne 
göstermelik olarak çıkarıp Tür-
kiye devrimcileri ile alay edile-

ceğini, Türkiye devrimcilerinin bu alaya sessiz kalacak ka-
dar örgütsüz paramparça durumda olacağını önceden gö-
rebilseydim ölmezdim. 

4- 12 Eylülün gelişinin nasıl planlandığını, şartların oluş-
ması için Maraş, Sivas, Çorum katliamlarını devletin düzen-
lediğini sağır sultan bile duymuş olmasına karşın birbiri ile 
savaşmaktan düşünmeye zaman bulamayan bölünmüş 
Türkiye solu hareketinin konuyu deşifre edemeyeceğini ön-
ceden görebilseydim ölmezdim. 

5- 68'in devrimci örgütleri THKPC ile THKO'nun arasın-
daki kardeşlik bağının 49 yıl boyunca anlaşılamayacağını 
THKO'nun önderlerinin idamını engellemek için kardeş ör-
güt parti cephenin kendini feda ettiğinin görülemeyeceğini 
sezseydim ölmezdim. 
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6- Faşizme emperyalizme bizim deyişimizle oligarşiye 
karşı örgütlenmek yerine birbirinize karşı örgütlenmeyi sür-
düreceğinizi aklımdan geçirebilseydim ölmezdim. 

7-  Birbirinize karşı örgütlendiğiniz için 12 Eylüle yenildi-
ğinizi 32 yıl sonra bile anlayamayacağınızı bilseydim öl-
mezdim. 

8- Yenilgi sebeplerini halka dürüstçe anlatmayacağınızı, 
birbirinize karşı örgütlenmeyi sonlandırarak Türkiye devrim-
cilerinin kardeşliğini inşa etmeyeceğinizi sezseydim ölmez-
dim. 

9- Ve hâlâ cılız örgütlerinizde sayınız birkaç KİŞİ artınca 
bölünüp parçalanmayı alışkanlık haline getirdiğinizi, Türkiye 
devrimcileri arasında kardeşlik bağlarını ve dayanışmayı 
güçlendirerek devrimci hareketi büyütmek yerine tekkeci 
tavırlarla ayrılıkları körükleyeceğinizi sezseydim ölmezdim. 

10- Hiç olmazsa, neden seçme ve seçilme hakkınız ol-
madığını düşünmek yerine, Sabit Torun'u anma ilanının 
altına dernek adının yazılmasının uygun olmayacağını tartı-
şacağınızı düşünebilseydim ölmezdim. 

11- Geçen yıllarda Öneren yoldaşın anımda okuduğu şi-
irde geçtiği gibi umudun bittiği yere diktiği menekşeleri bü-
yütüp çoğaltmayacağınızı bilseydim ölmezdim.  

 

 

Sabit katledildiğinde kurtuluşun 3 profesyonel avukatı 
vardı. Bunlardan biri Ali Ulvi Ortanca örgütün kullanımına 
verdiğim benim evimde oturuyordu. Avukat olduktan sonra 
Sabit'ın katili için Kurtuluş’un ne yaptığını araştırdım. Gün-
lerce uğraştım. Dosyaya ulaştım. Dosyada olay yeri tutana-
ğından başka hiçbir yazı yok. Sabit'in adı reklam olsun diye 
duvarlar afişlerle donatıldı. Afişleme yapan emin aslan da 
katledildi. Anmada yaptığım konuşma her şeyi anlatıyor.  
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KURTULUŞ BELGELERİ DİZİSİ’NDE   

YAYINLANAN KİTAPLAR 

 
1 – Sosyalist Ahlak, Devrimci Tavır ve Eleştiri Özeleştiri 
Üzerine Notlar. (İ. Metin Ayçiçek) 

2- Sosyalist İdeolojik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzeri-
ne. (İ. Metin Ayçiçek)  

3- KURTULUŞ Yazıları (İ. Metin Ayçiçek)   

 

BELGELER DİZİSİ  

KURTULUŞ BELGELER 1. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 2. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 3. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 4. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 5. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 6. Kitap. Kadın Sorunu Üzerine  

KURTULUŞ BELGELER 7. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 8. Kitap. 

KURTULUŞ BELGELER 9. Kitap. Kongre ve Konferanslar  

KURTULUŞ BELGELER 10. Kitap. Savunmalar  

(KB) DERLEME-1. Afganistan Üzerine Yazılar  

(KB) DERLEME-2. Devlet Üzerine Yazılar  

(KB) İsmet ÖZTÜRK Özel Sayısı  

 

KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ’nin bütün sayıları 
(38 sayı) PDF olarak yayınlandı.  
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DİPNOTLAR  
                                                

1 1871 Paris Komünü'nde Üç Türk (t24.com.tr)   
 
2  Yayıncının dipnotu: Bu dipnota M.Ayçiçek şu notu ekle-
miştir: “İlginçtir ki, İlhami Aras’ın sözünü ettiği Hürriyet Ga-
zetesi haberinde Metin Ayçiçek’in adı da Yunanistan’ın Lav-
rion kampında sözü edilen yeniden toparlanma çalışmala-
rında bulunan Kurtuluş örgütüne mensup gruba “silahlı eği-
tim yaptırdığı” üzerine bir iddia idi. Ayçiçek Almanya’da ilti-
caya başvurduğunda bu belgeyi kullanamadı zira Alman-
ya’da da suç sayılan bir eylemdi bu ve üstelik haber bütü-
nüyle yalandı. Üstelik, Alman makamlarına kuşlar aracılığıy-
la haber ulaştığı için, Almanya’da iltica talebi “Uluslararası 
Terör Örgütleri ile ilişkide olmak” başlığıyla (içine Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü de koyarak) reddedildi.  

Sonradan Fransa’da yeniden iltica talebinde bulunan Ayçi-
çek’in başvuru talebi birkaç gün içinde kabul edildi.  
 

3 Elinizdeki belge, 22 Eylül 1986 tarihinde 3. Ordu Komutan-
lığı 2 No’lu Askeri Mahkeme’ye gönderilmiş olan savun-
mam, 1989 tarihinde “İşçiler ve Toplum Dergisi”nin 8. 
sayısında yayımlanmış “Geçmişe Bir Bakış, İkamecilik” isim-
li makalemden oluşmaktadır. Ve bu savunmanın broşür ola-
rak ilk yayınlanışında “o broşürün basımını Ferda YURT-
SEVER yoldaş-abla sağladı. Nazım’ın dörtlüğünü ve kapak 
düzenlemesini de o yapmıştı.” 

KURTULUŞ BELGELERİ Çalışma Grubu olarak, o tarihler-
de bile, “BELGELER”in, geleceğin kazanılması için önemi-
nin bilincinde olarak bu çabaya giren Ferda YURTSEVER 
yoldaşı selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz...    

 

 

https://t24.com.tr/yazarlar/oguz-demiralp-x/1871-paris-komunu-nde-uc-turk,30578

