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GĠRĠġ
12 Mart 1971‟de henüz daha 23 yaĢında olan bir üniversite öğrencisini düĢünün! Sırtında bir
asker parkası, ayağında bir postal. Belinde bir silah!..Kız arkadaĢ falan mı? Yok canım, onlar
“emperyalizmin ajanlarıydı”!.. Gerçi bizim öğrencilikle falan bir alakamız kalmamıĢtı o zaman
artık, kendimizi, “Türkiye‟yi kurtarmaya” çalıĢan “profesyonel devrimciler” olarak görüyorduk!
Ama mekânımız halâ üniversitelerdi!. Öyle ki, bir ara, iĢgal esnasında üniversitede “Halk
Cumhuriyeti” bile ilan etmiĢtik! Hay Allah, Ģimdi geriye doğru baktığımda ne düĢünüyorum
biliyor musunuz: NeymiĢiz biz yahu, neler yapmıĢız!! Hani aklımız baĢımızdaydı baĢımızda
olmasına, ama nasıl bir akıldı ki o öyle!!..
Allah aĢkına söyleyin bana Ģimdi normal insanların-gençlerin iĢi midir bütün bunlar? Değil mi
diyorsunuz! Aradan kırk yıl geçtikten sonra böyle bir yargıya varmak kolay tabi, ama gelin bir
de o zaman bu ruh halini yaĢayan insanları düĢünün! Nedir, nasıl bir dünyadır bu insanların
dünyası? Nasıl bu hale gelmiĢtir bu insanlar? “Devrimcinin görevi devrim yapmaktır” diyerek
toplumla olan hertürlü bağı koparıp atmak nasıl bir cinnet halidir! DüĢünebiliyor musunuz,
nüfus kağıtlarımızı bile yırtıp atmıĢtık artık illegaliteye geçiyoruz diye!
Hangi yaĢta nerede olduğumu ve ne yaptığımı düĢünürken ben hep çevremdeki gençlere,
kendi kızlarıma bakarım!. Onlara bakarak, onların içinde bulundukları dünyayı gözetleyerek
aynı yaĢlarda iken kendimi değerlendirmeye çalıĢırım!..Bu iĢi yaptıktan sonra vardığım
sonuç her zaman Ģu olmuĢtur: Korkunç birĢey! Ġnanılmaz bir ruh hali! O yaĢlarda insan daha
çocuk oluyor yahu! Daha henüz toplumsal kimliğin bile oluĢmamıĢ oluyor tam olarak. Bir
mesleğin yok. Sorumluluk nedir bilmiyorsun, üretmek, üreterek hayatını kazanmak nedir
bilmiyorsun! ĠĢçi sınıfı nedir, köylülük nedir, burjuva nedir.. bunları ancak kitaplardan
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öğrenmiĢsin1!..Ağzı süt kokan bir çocuksun sen daha, bir de kalkmıĢsın “Türkiye‟yi
kurtarmaya” çalıĢıyorsun! Nedir, seni bu yola sokan, adına ideoloji denilen o virüs müdür!
Eğer öyleyse, nasıl giriyor o virüs gencecik insanların beynine? Sakın “Bursa Nutku” falan
demeyin bana! Gerçi, doğru, onun da etkisi olmuĢtur belki, en azından, “iĢçi sınıfı
devrimciliği”yle birleĢerek onu besleyen, keskinleĢtiren bir etkisi mutlaka olmuĢtur!! Peki
gençler daha yaĢlı olanlara göre neden daha savunmasız oluyorlar bu konuda?
12 Mart sürecini bizzat içinde yaĢayan biri olarak, yeri geldikçe bütün bu soruları da birlikte
ele almaya çalıĢacağım. Ama bu çalıĢma hiçbir Ģekilde yaĢadığım olayları anlatan bir hatıra
falan olmayacak!. Bunun için çok zorlayanlar oldu beni, niye yazmıyorsun falan diye! Ne
faydası olacak ki diye düĢündüm hep? Hani eğer, bu zemini eleĢtirerek onun içinden daha iyi
birĢeyler çıkabileceğine falan inansa insan, o zaman yapılabilir bu türden Ģeyler; ama ben
inanmıyorum! Bu zemin, modern bir Jöntürk-Jönkürt-zeminidir. Bu yüzden, onun içinden
ancak onun kendi DNA‟larına-pozitivizm tarafından insanların beynine yüklenen o “bilgilere”,
o ideolojik haplara- uygun yeni ideolojik oluĢumlar çıkabilir, baĢka birĢey çıkmaz!.
Bu çalıĢmanın çatısını Ģöyle kuruyorum: Önce, M.Ali Birand‟ın 12 Mart isimli çalıĢmasını
temel alarak 27 Mayıs‟tan 12 Mart‟a nasıl gelindi onu bir ortaya koymaya çalıĢacağım. Bu
arada kendi yaĢadığım süreçten de örnekler vererek olayı daha da canlı hale getirmek
istiyorum. Bazı Ģeyler unutuluyor..sadece, unutulmaması gerekenlerin altını çizmekle
yetineceğim!.
Evet, çalıĢmanın ağırlığını 12 Mart oluĢturacak, ama 12 Eylül ve sonrası da zaten bu sürecin
devamı değil mi!. Bu yüzden, eğer 12 Martı iyi anlarsak, 12 Eylül‟ü, 28 ġubat‟ı ve bugünkü
Ergenekon-cunta davalarını
falan da daha iyi anlayabiliriz diye düĢünüyorum. Çünkü,
çalıĢma boyunca da göreceksiniz, bunlar hepsi aynı zincirin halkaları..
Bu arada tabi, esas olarak sürecin ekonomi politiği üzerinde yoğunlaĢacağız. Bunu
yaparken de temel referansımız gene Keyder olacak!. Bundan önceki çalıĢmada olduğu gibi,
bir yandan ondan öğrenirken, diğer yandan da onu eleĢtirmeye devam edeceğiz gene!.
12 Eylül-1980‟e yaklaĢırken neden yolun sonuna gelindiğini, sistemin krizinin nasıl
sermayenin krizi haline dönüĢtüğünü göreceğiz. Buna bağlı olarak da bir Özal‟ın ortaya
çıkıĢının Türkiye için neden bir devrim olduğunu daha iyi anlamıĢ olacağız!
ġĠMDĠ, YAVAġ YAVAġ 12 MART‟A DOĞRU YOLA ÇIKIYORUZ..
M.Ali Birand‟ın “12 Mart‟ı”2 çok güzel açıklıyor bu süreci! Hem sonra, “Çankaya
Protokolü”nün ne olduğunu, nasıl ve kimler tarafından imzalandığını bilmeden 12 Mart
sürecini anlamak mümkün mü?
“Menderes‟in idamının ertesi günü BaĢkent‟e bir sessizlik çöktü. Sanki ülkeyi 10 yıl yönetmiĢ
olan BaĢbakan asılmamıĢtı. Ne partilerden bir açıklama, ne protesto yürüyüĢleri..Sokaklar
sakin, Meclis tepkisiz, gazeteler yorumsuzdu. Kiminde küçük bir haber, kiminde sıradan bir
baĢlık, kiminde birkaç resim.. Aslında infazlardan tam 10 gün önce basının en önde gelen
isimleri Devlet BaĢkanı Gürsel‟in huzurunda 27 Mayıs‟a sadık kalacaklarına dair bir bildiri
imzalamıĢlardı...
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Kitaplar deyince: Üniversitede öğrenciyken, o ara bir imtihanı kazanarak ayda dörtyüz lira karĢılıksız
burs kazanmıĢtım. Tek Ģart iyi not tutturarak sınıfı geçmekti, sonra da üniversitede öğretim üyesi
olarak kalacaktım. Ama ben ne yaptım, her ay parayı alır almaz doğru Kızılay‟daki Erdal Öz‟ün Bilgi
Kitabevi‟ne giderdim ve bütün parayı oraya bırakarak ne çıkmıĢsa bütün o sol yayınları toplardım! Bazı
kitapları da Ġngilizcesinden sipariĢ ederdik tabi. Bütün o Mao‟nun Selected Works‟lerini falan hep bu
para ile getirtmiĢtim..Oku oku oku!..Benim oğlum bina okur döner döner yine okur hesabı.! MüthiĢ bir
ideolojik bombarduman sonucunda, ayakları bir karıĢ havada, ama ağzı büyük laflar yapan bir
teorisyen haline gelmiĢtim ben de!..
2
„12 Mart“, M.Ali Birand, Ġmge Yay. 2008
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Seçim kampanyası Menderes‟in idamından tam bir hafta sonra baĢladı..27 Mayıs‟tan sonra
ara verilen demokrasi havası, yeniden meydanlarda solunmaya baĢlanmıĢtı. Silahların
gölgesini üzerlerinde hisseden liderler biraz ürkektiler. Ama meydanlar sanki hiçbirĢey
olmamıĢ gibi yine tıka basa doluydu”3.
“Menderes‟ten sonra Ģimdi ülkenin siyasal tablosunda üç aktör vardı: CHP‟liler, DP‟nin
mirasçıları ve askerler...CHP kendinden emindi. Ezeli rakip DP kapanmıĢ, yöneticileri ya
asılmıĢ ya hapsedilmiĢti. Sağ paramparçaydı. Meydanlar yine Ġnönü‟ye göz kırpıyordu4. PaĢa
iyimserdi ve iktidar planları yapıyordu...DP‟nin mirasçısı olarak görünen AP henüz 8 aylık bir
partiydi..iĢin ilginç yanı, AP‟nin baĢında emekli bir asker vardı. GümüĢpala, 27 Mayıs‟ın
Genelkurmay BaĢkanı‟ydı. Haziranda atanmıĢ, ağustosta emekli edilmiĢti. O kızgınlıkla da
siyasete girmiĢti..Bir paratoner iĢlevi görerek bu en zorlu dönemde yeni dava arkadaĢlarını
eski silah arkadaĢlarına karĢı koruyordu. AP‟nin 60‟ların baĢında izlediği orduya karĢı ılımlı
yaklaĢım politikasının mimarı o oldu..GümüĢpala‟nın en çok kullandığı söz Ģuydu: “Ahval ve
Ģeraiti düĢünmüyorsunuz”..o ahval ve Ģerait‟in öztürkçesi Silahlı Kuvvetler‟den baĢka birĢey
değildi tabi..“
“27 Mayıs harekatının daha ilk günü söz verilen seçimler tam 1,5 yıl yonra bir Pazar günü
yapıldı..CHP‟nin oyu yüzde 36‟da kalmıĢ, DP‟nin mirasçısı Adalet Partisi‟nin ise yüzde 35‟lere
tırmanmıĢtı. Üç sağ partinin oyu yüzde 61‟i buluyordu. Seçmen, tüm sessizliğinin ardından
Yassıada‟ya ve Ġmralı‟ya tepkisini oylarıyla göstermiĢti. Süngüyle gidenler sandıkla geri
dönüyorlardı..Menderes‟in geceleri beyaz bir atın üzerinde bir evliya gibi dolaĢtığı yolunda
yayılan efsaneler, silahlı güçten daha etkili olmuĢtu. Menderes, intikamını sandıkta almıĢtı.
Demirkırat diriliyordu. ġimdi tüm iktidar hesapları yeniden yapılmak zorundaydı..CHP‟de
büyük bir hayal kırıklığı, AP‟de erken bir zafer havası yaĢanırken geceyarısından itibaren
beyinleri bir soru kurcalamaya baĢladı. Peki asker bu iĢe ne diyecekti? BaĢlarını ortaya
koyarak devirdikleri bir iktidarın yeniden diriliĢini sessizce izleyecekler miydi? Yoksa? Yoksa
yeniden süngü takıp tüfek mi kuĢanacaklardı? Her kriz gecesi Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın
pencerelerine bakma alıĢkanlığı iĢte o günlerde baĢladı. Genelkurmay‟ın ıĢıkları sönükse
mesele yok demekti. IĢıklar yanıyorsa, bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. 15 Ekim
(1961) gecesi Genelkurmay‟ın ıĢıkları sabaha dek yandı.
Emin Aytekim (Albay): Seçim neticeleri gelmeye baĢladığı zaman Ģoke olmaya baĢladık.
Geceyarısına doğru artık neticeler belli olmaya baĢlamıĢtı. Ordu Kumandanı telefonla
beni aradı. „Ne oluyoruz, nereye, ne neticeye gidiyoruz?‟ diye sordu. O da çok
üzgündü. Bu, bir karĢı ihtilal manasında değerlendiriliyordu”.5
Talat Turhan (Kurmay Albay)
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Bu konu çok önemli..Hep denir ki: “Kendi oylarıyla iktidara getirdiği bir hükümetin baĢbakanı, üç
bakanıyla birlikte askeri cunta tarafından idam edildiği halde “halktan hiçbir tepki gelmedi”!.Gerçekten
böyle midir bu?...Bizim halkımız gerçekten vurdumduymaz-yüzsüz bir halk mıdır! Ben o kanaatte
değilim!..Osmanlı‟nın “Yönetilenleri” olarak yüzyılların içinden süzülüp gelen kendine özgü bir
mücadele geleneği vardır bu halkın. Dikkat edin, bunun altında yatan da hep o, “amaç bağcıyı
dövmek değil üzümü yemek” felsefesi olmuĢtur!..Bakın, bugün artık güçlenerek o “bağcıdan” hesap
sorar hale de geldi bu halk! Ama gene de, onu döverken, ondan hesap sorarken bile amaç hep
bağcıyı dövmek değil, onun bir daha önüne dikilmesine engel olmak..Bu ikisi farklı Ģeyler..
4
Ne kadar ilginç değil mi, Menderes ve onu temsil ettiği çizgi “sağ”, bunun karĢısında yer alan Ġnönü
ve bütün o darbeciler “sol” oluyorlar! Öylesine tabii bir Ģey ki bu, herkes gibi M.A.Birand da
otomatikman böyle düĢünerek baĢlıyor iĢe! ĠĢin garip tarafı o “sağ” denilenler de benimsemiĢler
üzerlerine yapıĢtırılan bu yaftayı! Ya da, diğerleri kendilerine “sol” dedikleri için, onlar da bunun tam
tersidir diyerekten kendilerini “sağ” olarak görmüĢler!! Halbuki, iĢin aslı ne kadar değiĢik! ..Dünyanın
her yerinde, varolanı-statükoyu temsil edenler “sağ”, bunun içinden çıkıp geleni-yeniyi temsil edenler
ise “sol”dur..
5
a.g.e s.21..iĢte bizim halkımızın “ihtilal” yapma yöntemi de budur!..
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“Seçim sonuçlarının Demokrat Parti yandaĢı olan partiyi (AP) iktidara taĢıdığını görür görmez
o zamanki Milli Emniyet, Silahlı Kuvvetler‟e bir rapor gönderdi. Meclis‟e seçilenlerin kaçta
kaçı DP yandaĢıdır, kaçta kaçı akrabadır..Yani, gelen Meclis‟in yapısını bildirdi. TartıĢma da
o zaman baĢladı. Yani bu, aĢağı yukarı kediye ciğer emanet etmek gibi birĢeydi. Hem
devrim yapıyorsunuz, hem de Meclis‟i karĢı devrime teslim ediyorsunuz ki sizin
defterinizi dürsün, hesabınızı görsun”.
“Oysa savaĢ daha yeni baĢlıyordu6. Gündemdeki ilk sorun CumhurbaĢkanı‟nın kim olacağı
sorunuydu ve KöĢk ilk savaĢ alanı olarak seçilmiĢti. Ortada iki aday vardı. CHP‟lilerin
gönlündeki isim Ġnönü‟ydü. Ama partisinin oyu yetmiyordu. Diğer adaysa halen Devlet
BaĢkanı olan Cemal Gürsel‟di. Gerçi orduda tabanını yitirmiĢti (o sıralarda Ordu içinde iktidar
Sunay‟ın baĢında bulunduğu „Silahlı Kuvvetler Birliği‟ adındaki gizli örgüte geçmiĢti) ama
CHP‟nin desteğine sahipti. ĠĢte, kimsenin beklemediği bir 3.aday o günlerde ortaya çıkıverdi.
Bu sürpriz adayın adı:Profesör Ali Fuat BaĢgil‟di. BaĢgil, DP‟ye yakın bir hukuk
profesörüydü..AP, adeta intikam alırcasına Gürsel‟in karĢısına „sivil aday‟ olarak BaĢgil‟i
çıkarmaya hazırlanıyordu. Meclis‟teki sağ çoğunluğun7 Gürsel‟i seçtirmeyip BaĢgil‟i KöĢk‟e
yollaması aritmetik olarak da mümkündü. Orduyu da iĢte bu olasılık ayaklandıracaktı..Meclisin açılmasına üç gün kala ordu için karar anı gelmiĢti. Ya sandıktan çıkan
iradeye uyulacak ve iktidar tekrar „düĢüklere” terk edilecek, ya da yeniden müdahale
edilecekti. Hemen kıĢlalarda cuntalar toplantıya çağrıldı. Serumla yaĢatılan demokrasinin üç
günlük ölüm-kalım savaĢı baĢlıyordu.
21 Ekim Cumartesi günü öğleyin Ġstanbul Yıldız‟daki Harp Akademileri müthiĢ bir trafiğe
sahne oldu. Saat 14.30‟da Akademi binasında tam 10 general ve 28 albay toplandı. Bu,
generaller ile albayların seçim sonrası ilk zirveleriydi. „Ġstanbul Cuntası‟ karar için bir
aradaydı. Ev sahibi, Ġstanbul Valisi ve Belediye BaĢkanı Korgeneral Refik Tulga‟ydı. Katılan
generaller arasında ileride 12 Mart Muhtırası‟na da imza koyacak olan Faruk Gürler ve Celal
Eğicioğlu da vardı. Toplantı baĢlar baĢlamaz „gündem‟e geçildi. Gündemde yeni bir
„müdahale‟ vardı. 3,5 saat süren toplantının sonunda Ġstanbul Cuntası „Demirkırat dönüyor‟
paniği içinde „hemen müdahale‟ kararı aldı. Bekleyecek zaman yoktu. Üç gün sonra Meclis
açılıyordu. O halde mutlaka üç gün içinde bu iĢin bitirilmesi gerekliydi. Bu karar hemen
oracıkta kağıda döküldü ve 38 asker ‟21 Ekim Protokolü‟ adı verilen bu belgeye hiç tereddüt
etmeden imza attılar. Ġmzaladıkları protokol, Türkiye‟de yeni bir askeri müdahalenin yemin
belgesiydi. Seçimler geçerli sayılmayacak, partiler faaliyetten men edilecek ve Meclis
açılmadan kapatılacaktı..
“..Protokol metni acilen Cunta‟nın Ankara kanadına ulaĢtırıldı. Önce Albay Talat Aydemir ve
arkadaĢları imzayı bastılar. Sonra da bazı generaller. Örneğin EskiĢehir 1.Taktik Hava
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhsin Batur..
“Meclisin açılmasına 48 saat kala ülke darbeyle demokrasi arasında gidip geliyordu. Ġlk
toplantı sabah Genelkurmay‟da yapıldı. Cevdet Sunay, Ġnönü‟den iĢareti almıĢ ve hemen
durum değerlendirmesi için Silahlı Kuvvetler‟in komuta kademesini toplantıya çağırmıĢtı.
Kuvvet komutanları, Ordu komutanları, Kolordu komutanları, kısacası Silahlı Kuvvetler‟in en
güçlü generalleri birer ikiĢer, Genelkurmay‟ın aslanlı kapısına çıkan merdivenleri tırmandılar.
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GiriĢ‟te süreci biraz ayrıntılı olarak ele alıyorum. Daha Ģu meĢhur Çankaya Protokolüne geleceğiz,
hele biraz sabredin...bütün bunları bilmeden 12 Mart falan anlaĢılamaz!..12 Mart, 27 Mayıs‟ın bir
devamıdır..12 Eylül de öyledir aslında!..Aradaki en önemli fark nedir biliyor musunuz: DarbecilerinDevlet sınıfının 27 Mayısta kendilerine müttefik olacak diye ĢiĢeden çıkardıkları o „sol“un 12 Mart‟a
doğru yol alırken giderekten kontrol dıĢına çıkmaya baĢlamasıdır. Kontrol dıĢına çıkıpta ne yapacaktı
„sol“, nasıl bir “sol”du bu?.. o ayrı mesele..Bu konuya daha sonra döneceğimiz için Ģimdilik
uzatmıyorum..
7
Bakın gene darbeciler „sol“ oldular Birand‟ın terminolojisinde! Belki onun kendisi de farketmiyor
bunu!. Bilinçaltımıza öyle kazınmıĢ ki bazı Ģeyler..Devlet hep “ilerici-sol” oluyor!..Sivil toplum ise “sağgerici”!..Bu anlayıĢ 12 Mart‟la birlikte değiĢti güya! Tağmaç‟la birlikte Devletin içindeki “sağ” da ortaya
çıkınca Devletin solcuları ile Devletin sağcıları kapıĢmaya baĢladılar!..
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Aralarındaki en genç general EskiĢehir‟den apar topar çağrılan Muhsin Batur‟du...Sunay,
müdahale yanlılarını teker teker dinledikten sonra söz aldı. Bu yaklaĢımı uygun bulmadığını
söyledi. Seçimlerde en çok oyu CHP almıĢtı. O halde hükümeti Ġsmet PaĢa kuracaktı.
Gürsel‟in CumhurbaĢkanı seçilmesiyle de bütün mesele hallolacaktı. Müdahaleye gerek
yoktu...
“Ordunun talepleri derhal oracıkta kağıda döküldü. Ordu, Gürsel‟in CumhurbaĢkanı
seçilmesini ve Yassıada suçlarının affedilmemesini istiyordu. Bu istekler yerine getirilirse
Silahlı Kuvvetler Meclis‟in açılmasına izin verecekti..Toplantı bitince Genelkurmay BaĢkanı
salondakilere „ġimdi hepberaber Çankaya KöĢküne gidip, bu isteklerimizi Gürsel‟in
huzurunda parti liderlerine ileteceğiz‟ dedi. Randevu yeri, kavganın da nedeni olan yerdi:
Çankaya KöĢkü..
Muhsin Batur (Tuğgeneral)
“Kendi arabalarımıza binerek 24 general ve amiral yukarı çıktık. Ben salona ilk defa
giriyordum. Sonradan öğrendim ki Güvenlik Kurulu toplantıları da orada yapılıyormuĢ. ĠĢte
rahmetli Cemal Gürsel, rahmetli Ġnönü, rahmetli GümüĢpala, Ekrem Alican ve BölükbaĢı
varlardı. Biz de geldik, ellerini sıktık, oturduk..Rahmetli Sunay, Silahlı Kuvvetler‟in isteklerini
okudu kağıttan. Yani özetlersek Silahlı Kuvvetler‟e sataĢmaların bırakılması, siyasi af
çıkarılmaması, 147‟lerin geri dönmemesi, sürgündeki ağaların geri dönmemesi gibi bazı
istekleri içeriyordu bu okunan yazı. Ġlk itiraz GümüĢpala‟dan geldi. „Ben yeni kurulmuĢ bir
partinin baĢkanıyım. Daha üyelerimi bile yakından tanımıyorum. Onlara bu istekleri kabul
ettiremem‟ dedi. Cevdet Sunay da cevaben, „Siz o partinin horozusunuz. Tavuklarınızı
kontrol altında tutmaya çalıĢın‟ dedi”..
“Toplantı sonunda bir anlaĢmaya varıldı..Müdahale durdurulmuĢ ülke bir facianın
eĢiğinden döndürülmüĢtü. Ancak buna karĢılık ”güdümlü” bir demokrasinin yolu
açılmıĢtı. Partiler süngü tehdidi altında Gürsel‟in CumhurbaĢkanlığına “evet” demek
zorunda bırakılmıĢlardı. Acaba bu, “demokrasinin zaferi” sayılabilir miydi? O gece
parti liderleri Adalet Bakanlığı‟nda bir araya geldiler. Sabah 4‟e kadar çalıĢıp, orduya
sunacakları ünlü Çankaya Protokolü‟nü hazırladılar. ‟27 Mayıs‟a sadık kalmaya,
Gürsel‟in adaylığını desteklemeye, DP‟lilerin affını gündeme getirmemeye‟ razı oldular.
Askerlerin rahatsız olduğu her konuda güvence verdiler. Protokol metni (daha sonra)
Gürselin yönettiği bir toplantıda askerlerin gözleri önünde parti liderlerince birer birer
imzalandı. Demokrasiyi kurtarmak için karĢılıklı ödünler verilmiĢ darbe önlenmiĢti.
Meclisin açılmasının önünde engel kalmamıĢtı”8..
Biraz uzun oldu ama çok önemli. Bırakın 12 Mart‟ı falan bir yana, daha bugün bile yeni yeni
kurtulmaya çalıĢtığımız o “vesayet” düzeninin temelleri böyle atılıyor iĢte! Yani diyor ki
adamlar, öyle seçimle parlamentoyla falan iĢ bitmiyor, ancak bizim otoritemiz-vesayetimiz
altında oynayabilirsiniz bu oyunu! Yoksa, yüzde ellinin üzerinde bir oyla iktidara gelmiĢ
olsanız bile iĢte sonunuz bu olur deyip Menderes‟i iĢaret ediyorlardı!..Olay budur!
ĠĢte, birzamanlar yere göğe sığdıramadığımız o 27 Mayıs Anayasa‟sı, bu vesayet düzeninin
ürünüdür-üst yapısıdır. Onun kırmızı çizgileri içinde oynanacak olan demokrasi oyununun
kurallarını ortaya koymaktadır. Yani, o Anayasa‟da yer alan bütün o “yeni kurumları”,
“özgürlükleri” falan hep bu vesayet düzeni mantığı içinde ele almak zorundasınız. Yoksa
birĢey anlayamazsınız daha sonra Türkiye‟de olup bitenlerden.
Burada altını çizmek istediğim iki nokta var. Birincisi Ģu: Peki, baĢka türlüsü mümkün
müydü? Yani eğer siyasi partiler askerlerle bir masaya oturupta o protokolü
(“Çankaya Protokolü‟nü”) imzalamasalardı, “hayır efendim” diyerekten ona karĢı
direnselerdi, o günün koĢulları altında mümkün müydü böyle birĢey? Ve de ne olurdu
8

a.g.e, s.34
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bu durumda? Dikkat edin, aynı soruyu daha sonra 12 Mart Muhtırasını yeyince “Ģapkasını
alıp giden” bir Demirel için de soracağım! Ya da, 12 Eylül Darbesi sonrasında bir Özal için
de geçerlidir bu soru. Politikacılar direnselerdi o zaman ne olurdu? ġimdi aradan kırk-elli
sene geçtikten sonra konuĢmak kolay, ama o zamanın koĢulları içinde baĢka türlüsü
mümkün müydü? Ben mümkün olmadığını düĢünüyorum! Zaten mümkün olsaydı bunu
yapan birileri de çıkardı!. Niye Ģimdi bir Erdoğan yapabiliyor da onlar yapamadılar ki,
Erdoğan‟ın “KasımpaĢalılığıyla”, Menderes‟ten, ya da Demirel‟den daha cesur olmasıyla mı
izah edeceğiz bütün olup bitenleri! Böyle birĢey tarihi-olayları ve süreçleri kiĢilere bağlayarak,
onların bireysel özellikleriyle açıklamaya çalıĢmak olurdu! Halbuki tam tersine, tarihi yapanlar
kendinde Ģey mutlak gerçeklikler olarak bireyler-kahramanlar, ya da korkaklar değildir!
Çünkü, bizim bireyler dediğimiz aktörlerin kendileri de o dönemin koĢullarının ürünü olurlar.
Bir Menderes‟i ele alalım. Menderes de Erdoğan da, bunların ikisi de Anadolu kapitalizminin
temsilcileridir. Ama birisi 1950‟lerdeki Türkiye‟de yerine getirmeye çalıĢıyor bu temsil iĢini,
diğeri 2000‟li yıllarda. Bu arada üretici güçlerin geliĢmesi açısından muazzam fark var.
Menderes‟in yaĢadığı dönemde Devlet sınıfı ve onun asker-sivil kanatları bugünkü duruma
göre her açıdan çok daha güçlüler. Evet, Menderes de, o zaman geliĢmekte olanı temsil
ediyordu, ama henüz daha süreci belirleyecek bir güce eriĢememiĢ durumdaydı o zaman
onun temsil ettiği kitle. Bugün ise öyle değil. Arkasına küreselleĢme sürecinin dinamiklerini
de alan Anadolu burjuvazisi bir Erdoğan yaratarak Türkiye halkını da arkasına alıp sürece
damgasını vurabiliyor. Erdoğan‟ın bireysel düzeydeki özellikleri onun temsil ettiği sınıfın
gücüyle birleĢerek toplumsal bir anlam kazanıyor..
Olaya Ģöyle bakmak lazım: Bir durumdan daha üst düzeydeki baĢka bir duruma
geçebilmek için yeniyi temsil eden güçlerin mutlaka daha önceden eskinin içinde
ortaya çıkarak geliĢmiĢ olması gerekiyor. Durum eğer böyle değilse henüz, o zaman
erken öten horozları hemen keserler! Yani, zamansız cesaret aptallıktır, karĢı tarafın
iĢine yarar. Gerekirse geri çekilmeyi de bileceksin sınıf mücadelesinde. Bazan iki ileri
bir geri, hatta bazan iki geri bir ileri atımlar atarak gitmeyi bile öğreneceksin..ĠĢte,
bizim Anadolu burjuvazisinin en iyi öğrendiği Ģeylerden biri budur hayatta. ġu son iki
yüz yılı düĢünün! Kaç sefer kafalarını koparmıĢ bu Devlet onların! Ayrık otu yolar gibi,
azıcık palazlananın kellesini uçurmuĢlar hep. Ve böylece öğrenmiĢ onlar da nasıl
mücadele edeceklerini!..
Demirel almıĢ Ģapkasını da gitmiĢ diyorlar. Ne yapacaktı ya gitmeyipte? Kiminle, neyle
sürdürecekti mücadeleyi! Ben size birĢey söyleyeyim mi, eğer o zaman Demirel
“direnmeye” kalksaydı buna en çok sevinen gene cuntacılar olurdu ve hemen oracıkta
onun da
kafasını koparırlar, parlamentoyu da kapatıverirlerdi!..Ha sonra,
CumhurbaĢkanı olduktan sonra Demirel bunu abartmıĢ, bir mücadele yöntemi olarak
geri çekilmeyi uzlaĢmayla karıĢtırarak artık karĢı tarafa geçmiĢ..tamam, doğrudur
bütün bunlar; ama bu ayrı bir meseledir. Biz Ģu an 27 Mayıs ve 12 Mart sonrasından
bahsediyoruz. Ne yaptı peki sonra “Ģapkasını alıp giden” o Demirel? Bekledi bekledi,
karĢı tarafın tükeniĢine paralel olarak kendi gücünün de yeteceğine kanaat getirince
1973 Mart‟ında Gürler‟in CumhurbaĢkanlığı mücadelesi esnasında Muhtıra‟dan sonra
attığı geri adımın rövanĢını alıverdi!. Parlamentonun üstünde uçan Batur‟un jetlerine
falan aldırmadan “hayır” deyiverdi! Ve olay-12 Mart olayı-bitti!..
Ben size birĢey daha söyleyeyim mi: 12 Eylül darbesinin altında yatan nedenlerden
biri de aslında 1973 Mart‟ında alınan o yenilgidir! Bu olay, aslında, 27 Mayıs‟tan sonra
içine girilen vesayet sisteminin inkârıydı bir yerde. DüĢünsenize, parlamento askerecuntaya hayır diyordu. Bu öyle kolay hazmedilecek bir olay değildi onlar için. Ve de
etmediler tabi!. 27 Mayıstan ve 12 Mart‟tan önce harekete geçirilen ittihatçı toplum
mühendisliği çarkı gene dönmeye baĢlayacaktı!..
Altını çizmek istediğim ikinci nokta ise, 27 Mayıs sonrası için temelleri atılan yeni
vesayet düzeni içinde “sol”un yeriyle ilgilidir. Daha sonra da göreceğimiz gibi bu nokta
çok önemli. O an için bir toplum mühendisliği olayıydı bu belki. Burası açık. Devlet sınıfı
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için, sınıf mücadelesinde düĢmanımın düĢmanı dostum olur diyerekten giriĢilen bir
projeksiyondu. Yani, ĢiĢeden cin çıkarma anlamına gelen bu davranıĢ onlar için o zaman
pratik bir zorunluluktan ileri geliyordu. Yüzde ellileri aĢan çoğunlukla iktidara gelen bir
düĢman vardı karĢılarında ve çaresizdiler. Öyle darbeyle iktidara geldikten sonra ilelebet
iktidarda kalmaları falan da mümkün olmadığına göre (en azından dünya koĢulları
elvermiyordu buna) ne yapıp yapıp süreci tekrar demokrasi platformuna taĢımak
zorundaydılar. Ama bunun için de bu alanda kendilerine müttefik (denge unsuru) olabilecek
taze-yeni güçlere ihtiyaçları vardı. Nasıl olsa güçlü olan kendileriydi. Meydana salacakları
yeni müttefik, zaten daha iĢin baĢında gözünde ideolojik bir gözlükle dünyaya geleceği için
hiçbir zaman gerçek bir tehlike haline gelemeyecekti. Böyle düĢünüyorlardı o zamanlar9. Ve
Devlet sınıfı, bu balayı ortamının-ideolojik kaynaĢma ortamının- verdiği ivmeyle, yeni yol
arkadaĢını da koluna takarak yola devam kararı aldı.
Hem sonra bu konuda yeteri kadar tecrübeleri de vardı tarihte! O Jöntürkler-Ġttihatçılar
neydi ki, onlar da zamanın “solcuları” değiller miydi? O “aĢırı” uçları törpülenerek
nasıl da yola getirilmiĢlerdi onlar da zamanla! Ama gene de kontrolü elden
bırakmamak gerekiyordu. Ne de olsa ikiye bölünmüĢ bir dünyaydı içinde yaĢanılan.
Evet, bunlar içeride bir güç haline gelemezlerdi, ama dıĢ destek zamanla
palazlanmalarına neden olabilirdi. Bu nedenle, daha iĢin baĢında, gözlerindeki
ideolojik gözlüklerin yanı sıra, boyunlarına da birer sol- Kemalist tasma takmak iyi
olurdu. Hemen buna uygun ölçüler alındı ve “Kemalizmle solun-Marksizmin arasında
aĢılmaz duvarların bulunmadığı” keĢfedilerek toplumsal planda bir feedback-kontrol
mekanizması inĢa ediliverdi! Sadece Yön Dergisinden değil, o döneme damgasını
vuran bütün “soldan” bahsettiğimi anlamıĢsınızdır herhalde! Solcular-Marksistler de
üretim araçlarının mülkiyetinin topluma-toplum adına da devlete tabi - ait olduğu bir
düzen istemiyorlar mıydı, e, o zaman Kemalizmle-Kemalist Devletçilikle arada ne fark
kalıyordu ki özünde, biri, hepsi Devlete ait olsun derken, ötekiler, yani Kemalistler de
Devletin güdümünde bir karma düzen olsun diyorlardı. Yani bunların her ikisi de
Devletçi idi sonunda!. Burjuvazi her ikisinin de ortak düĢmanı idi!10 Bu nedenle,
düĢmanımın düĢmanı dostumdur mantığıyla arada
doğal
bir ittifak zemini
oluĢuyordu. “Bir noktaya kadar beraber yola devam edilir”, sonra da duruma göre
herkes kendi yoluna devam edebilirdi!..ĠĢte bütün o eski-yeni solcu teorilerin dayanağı
bu mantık olmuĢtur! “Kemalizmle solculuk-Marksizm arasında bir uçurum yoktur”
anlayıĢının özünde yatan ideolojik temel bu olmuĢtur11.
Ha, “ya TĠP” mi diyorsunuz? Evet, bir tek o vardı ayrı baĢ çekeceğim diye azıcık
oyunbozanlık yapan! Ama, o da daha sonra, “daha devrimci”, “daha solcu” bir MDD teorisi
icad edilerek (“pasifist-parlamentocu” olmakla suçlanarak) saf dıĢı bırakıldı. “Biz iĢçi
sınıfının ve emekçilerin bağımsız sosyalist hareketi olarak yola devam etmek istiyoruz” mu
diyordun sen, “ceberrut Devlete” karĢıyız diyerek ittifak bozucu söylemlerle ortalığı
karıĢtırmaya mı çalıĢıyordun!!..Bu türden sesler, çıkıĢlar, önce MDD ci parti dıĢı bir
muhalefet aracılığıyla, daha sonra da parti içinde yaratılan “daha solcu”, daha MarksistLeninist bir kanat vasıtasıyla bastırılıverdi! Böylece, kısa zamanda TĠP in de çanına ot
tıkanmıĢ, ittifak yolu çatlak seslerden arındırılmıĢ oluyordu! O güzelim Sinan Cemgil‟ler, o
Hüseyin Ġnan‟lar, bu gençlerin hepsi bir zamanlar TĠP‟in en aktif militanları olarak faaliyet
gösteriyorlardı. Ama ne oldu sonra, bu gençlerin hepsi önce MDD ci oldular, tabi sonra da
gerillacı..ve yok olup gittiler!
9

Ama, aradan zaman geçince durum değiĢmeye baĢladı, o doğal müttefikin de artık kendilerine zarar
vermeye baĢladığını gördüler..ĠĢin bu yanını daha sonra ele alacağız. Fakat baĢlangıçta durum böyle
değildi.
10
Bu konuyu daha önce bahsettiğim çalıĢmada (“Osmanlı‟dan bu Yana Türkiye‟de Kapitalizmin
GeliĢimi 5. Bölüm 27 Mayıs KarĢı Devrimi”)
ayrıntılı olarak ele almaya çalıĢtım..Türkiye‟de bir
Devletçi “burjuvazi” vardır bir de Anadolu burjuvazisi! Bunların ortaya çıkıĢ diyalektiği ve sınıf
mücadeleleri içindeki konumları tamamen farklıdır.
11
Daha 2008‟de bu konuda Taraf‟ı- eleĢtiren bir makale yazmıĢtım (benim sitede Makaleler kısmında):
“Bir Adım Ġleri Attınız, ġimdi Bir Adım Daha, Sonra Bir Adım Geriden Yola Devam Edebilirsiniz”..
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Peki, sen nasıl “solcu”-hem de MDD‟ci oldun? Kim seni MDD‟ci yaptı, 27 Mayısçılar
mı? Nasıl düĢtün bu kurt kapanının içine? Bunlar da benim kendi kendime sorduğum
sorular. AĢağıdaki satırları okuyunca göreceksiniz, bütün mesele varolan-yaratılan o
ortamla ilgili. Sen, bu ortamın içinde, kendi bireysel durumuna göre belirli bir çekim
alanının etkisi altına girip kendine bir yol buluyorsun o kadar. Bu sadece benim için
değil, herkes için böyle..Yani, bütün mesele, o ortamın-o çekim alanlarının nasıl
yaratıldığında yatıyor. Mekanizma yukardan kurulduğu için sen aĢağıda
bunu
görmüyorsun tabi, sadece bu alanın etkisi altında hareket ediyorsun..Bazan
söylenildiği gibi öyle herkesi-gençleri bir kukla gibi oynatan-yönlendiren karanlık
kiĢiler falan yok, belirli ideolojik çekim alanları var..O “güçlü”, “karanlık” kiĢiler-liderler
de aslında bu ideolojik ortamın ürünleri..
Bizim aile aslında tam Türkiye idi! Babam DP‟yi-Menderes‟i tutardı, annem ise “Kemalistti”“devrimciydi”..DıĢarda olup bitenler evde de sürekli tartıĢma konusu olurdu. Babam biraz
despot annem ise mazlum konumunda olduğu için bu ortamda ben tabi annemin tarafında
olurdum hep..Annem tam bir Cumhuriyet okuru idi..Cumhuriyet Gazetesi‟yle, Ġlhan Selçukla
tanıĢmam falan da hep bu yolla olmuĢtur..Daha sonra da AkĢam‟da Çetin Altan falan
okumaya baĢladık tabi..Yani böyle bir alt yapım vardı..
Bu durumda 1965 yılında ODTÜ‟ye girdim..Ġlk yıl Ġngilizce Hazırlık Okuluydu. Ve tam da o
sırada 1965 Seçimleri yapılıyordu. Bir gün Amerikalı bir hoca sınıfta, “eğer seçmen
olsaydınız seçimlerde hangi partiye oy verirdiniz, niçin” diye bir anket yapmaya kalkınca, vay,
bak CĠA ajanı bu diyerekten hemen bir bildiri hazırlayıp altına da imza toplayarak bunu
Öğrenci Birliği‟ne götürmüĢtüm!. O sırada Öğrenci Birliği‟nde de TĠP yanlısı grup varmıĢ.
Bana pek ilgi göstermeyerek, iĢi yavaĢtan almıĢlardı. O ara, daha sonra TĠP‟te ve Sosyalist
Fikir Kulübü içinde muhalefette olduklarını öğrendiğim biri benim yanıma gelerek beni dinledi
ve bildiriyi alarak olayı Rektörlüğe kadar taĢıyıp o Amerikalı öğretmenin
okuldan
uzaklaĢtırılmasını sağladı..Tabi ben de bu olaydan sonra SFK‟ya üye olarak, otomatikman,
“pasifistler” diye nitelenen TĠP‟lilerin safında değil, muhalefetteki MDD‟cilerin safında yer
almıĢ oldum..Olay bu!! Artık MDD‟cilerin “altın çocuğu” olma yolunda hızla ilerleyecektim!..
Ama burada ilginç bir nokta var. Evet, ben de artık MDD‟ci olmuĢtum. “Tam bağımsız,
gerçekten demokratik Türkiye” için mücadele ediyordum ben de12. Ama benim MDD‟ciliğim
hiçbir zaman cuntacılık olmadı. MDD‟ci kanat içindeki anti cuntacı gençlik kanadını temsil
ediyordum ben!13 Ben daha çok Mao‟ya sempati duyuyordum. ODTÜ‟de olduğum için12

„Tam bağımsız“lık istiyorduk, çünkü o zaman Türkiye‟nin ABD emperyalizmine bağımlı olduğunu
falan düĢünüyorduk biz! Bir de “Gerçekten demokratik” olmalıydı Türkiye. Bu ise, 1950‟den itibaren
iktidara gelen iĢbirlikçi-kompradorların, toprak ağalarının iktidarı olan gerici-faĢist Demirel iktidarının
düĢürülmesiyle mümkündü! Bir yanda ABD emperyalistleri-Demirelin temsil ettiği iĢbirlikçi
kompradorlar vardı, diğer yanda da buna karĢı olan MDD cephesi..Kemalistler tabii ki en doğal
müttefiklerimiz oluyordu bu mücadele içinde. Biz diyorduk ki, bir yere kadar onlarla birlikte gider, sonra
yolumuza devam ederiz..Ama bazı arkadaĢlar, buna bile gerek olmayacağını, Kemalist bir iktidarın
“kapitalist olmayan bir yoldan”-kendiliğinden Türkiye‟yi sola götüreceğini söyleyerek ipleri tamamen
sol-cuntacı Kemalistlerin eline veriyorlardı (ya da tabi, onlarla birlikte iktidarı paylaĢarak hedefe
ulaĢabileceklerine inanıyorlardı...)
13
Ne kadar aptalmıĢım! Kendime ne kadar ağdalı-zor bir hayat yolu çizmiĢim!! Kendi kendimi yerin
yedi kat dibindeki dipsiz bir kuyuya hapsetmiĢim sanki! Ama Ģimdi düĢünüyorum da, eğer o dipsiz
kuyu olmasaydı, eğer canavarın diĢlerinin arasındaki o kovukta büyümeseydim ben, acaba bugün
vardığım sonuçlar-bu sitede yer alan çalıĢmalar-ortaya çıkabilir miydi? Gece ne kadar karanlık olursa
güneĢte o kadar parlak doğarmıĢ!..bu söz hep yol göstermiĢtir bana.. Ama bana deseler ki bugün, bir
daha hayata gelsen gene aynı yolları seçermiydin? Deli misiniz siz, imkânsız seçmezdim!..Önce
okulumu bitirir Fizik Bölümü‟nde bir güzel öğretim üyesi olurdum! ġimdi geriye dönüp bakıyorum da,
ben nerelerden geçerek, nelere katlanarak gelmiĢim bugünlere..kendim bile inanamıyorum bazan..bu
nasıl bir hayat, ne kadar zor bir süreç diye...Hayat böyle iĢte..bazan sizin iradenizin dıĢında, alıyor sizi
bir yere koyuyor ve ya bu problemi çözersin, ya da sana hayat hakkı yok deyiveriyor!..
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Ġngilizcem de olduğundan-Mao‟nun “Selected Works”lerini falan getirterek okuma Ģansım
olmuĢtu. Evet, pasifist-parlamentocu falan diye TĠP‟e muhaliftim ben de, ama öte yandan da
hep iĢçi sınıfının bağımsız sosyalist hareketi deyip duruyordum. Türk Solu Dergisi, daha
sonra da Aydınlık Dergisi, Dev Genç pratiği..bütün bu süreç içinde hep cuntacı eğilimlere
karĢı mücadeleyle geçti o yıllarım..M.Belli ile olan ayrılığın, Aydınlık Dergisi‟nin yazı
kurulunda ortaya çıkan ve daha sonra da derginin bölünmesine yol açan ayrılığın altında hep
bu mücadele yatıyordu..Bunlara hiç girmiyorum, çünkü bunların kimseye bir faydası yok.
Hani öyle olmuĢ olsa ne olur, böyle olsa ne olur hesabı, bu zeminden birĢey çıkmayacağına
inandığım için o defteri ta 1973 Martında kapattım ben!.Burada sadece bir örnek olarak
bahsediyorum kendimden. Yani demek istiyorum ki, kimse zorlamıyor seni gel de “solcu”, ya
da MDD‟ci ol falan diye! Kökleri ta o III.Selim‟lere, II.Mahmut‟lara kadar dayanan bir kültür
ihtilali süreci var ortada. Ve buna uygun olarak yaratılan bir ortam var. HerĢeyden önce de
Ġttihatçı-Kemalist bir eğitim sistemi var. Adamlar açıkça ilan etmiĢler “yeni bir insan”-“yeni bir
nesil” yaratacağız diye. Yani, dönen bir çark var ortada, bir toplum mühendisliği-devĢirme
insan yetiĢtirme fabrikası var!..Ve sen okula baĢladığın andan itibaren farkında olmadan
giriyorsun bu çarkın içine. Sadece okul da değil. Evde, mahallede, toplumun her hücresinde
cereyan eden bir mücadele bu. Bir yanda geleneksel kültür, diğer yanda ise yukardan
aĢağıya doğru topluma enjekte edilmeye çalıĢılan “batıcılık” adı altındaki bir baĢka
kültür..Sınıf mücadelesi falan daha sonra, bunun üzerine geliyor Türkiye‟de..Gencecik bir
insansın, nereden bileceksin ki o zaman bütün bunları!..Baksanıza koca koca adamlar bile
halâ çıkamıyorlar iĢin içinden!!..
27 MAYIS‟TA MENDERES NE ĠDĠYSE, KĠMĠ TEMSĠL EDĠYORDUYSA 12 MART‟A GĠDEN
SÜREÇ ĠÇĠNDE DEMĠREL DE ODUR..
ġimdi bakın, benim hep altını çizdiğim bir ilke var: Yeni olan daima eskinin içinde olgunlaĢır
ve tıpkı ana rahminden çıkıp gelen o çocuk gibi onun diyalektik anlamda inkârı olarak ortaya
çıkar. Bu, biribirlerinden kesin olarak ayrıĢana kadar (ki bu süreç toplum söz konusu olunca
dokuz aydan çok daha uzun bir süreyi kapsar!) eski ile yeninin içiçe birlikte varolacakları
anlamına gelir. Bu, tek tek bireylerden, bir bütün olarak sisteme kadar her kademede geçerli
olan bir durumdur. Yani, bazan tek tek insanların bile bir ayağı bu tarafta, diğer ayağı ise
öbür tarafta olabilir!.Ama gene de, hangi tarafın ağır bastığına bakarak deriz ki biz, sistemin
Ģu yanı yeniyi, bu yanı da eskiyi temsil etmektedir..
ĠĢte bu anlamdadır ki, toplum 1950‟ye gelirken sistemin yeniyi temsil eden özellikleri
Menderes‟in kiĢiliğinde ortaya çıkıyordu. Ama bu, bıçakla kesilir gibi, Menderes yeniyi temsil
ederken diğerleri eskiyi temsil ediyordu anlamına gelmiyor! Onun cesareti-korkaklığıkalkınmacılığı, bir yandan Devletçiliğe karĢı meydan okurken, diğer yandan da ona-Devlete
laf söyletmemesi, bütün bunların hepsi bir bütündür. Yani, kendi içinde eski de vardır onun
yeni de. Nitekim, 1950‟de iĢbaĢına geldiği zaman belirli bir umutla14 bir süre Devletçi
burjuvalar da desteklemiĢlerdir onu. Ama zamanla, sürecin geliĢen yanı ön plana çıkıp ağır
basarak Menderese de yön verir. GeliĢmek, ilerlemek, daha çok üreterek dıĢarıya da
açılmak, ihracat yapar hale gelebilmek hırsı ona-onun liderliğine yön veren baĢlıca etken
haline gelir..Yeniyle eskinin çatıĢması açılan bu kanal içinde yeninin ön plana çıkmasına
neden olur.Son tahlilde, her süreç kendisini temsil edecek kiĢileri-bireyleri yaratarak geliĢiyor.
14

Çünkü, ne de olsa kucağında doğup büyüdükleri o Devlet-Devlet sınıfı hantaldır, sıkıcıdır. Ve, ne
de olsa onlar da burjuvadırlar! Evet, Anadolu burjuvazisine karĢı her koĢul altında Devletle-Devlet
sınıfıyla içiçe, etle tırnak gibidirler onlar; ama bu, onların kendi aralarında hiç çeliĢki olmadığı
anlamına gelmez!..Nitekim, 1950‟ye yaklaĢırken bir ara onlar da yükselen devrimci dalganın etkisi
altında kalmıĢlardır. DüĢünsenize, o dalga ki o zaman arkasına dıĢ dinamiği de almıĢ öyle
yükselmektedir. Öbür tarafta, savaĢ kaybetmiĢ faĢist bir blok varken, bu yanda, baĢını ABD‟nin
çektiği koskoca bir liberal dünya vardır. Döviz döviz diye yanıp tutuĢan Devletçi burjuvalar da etkisi
altında kalırlar o Amerikan yardımlarının!..Ama bu kısa sürer. Nitekim, daha sonra hemen, yeni
partinin (Hürriyet Partisi) arkasına geçerek onlar da muhalefet cephesi içindeki yerlerini alırlar. Bu
konuyu bir önceki çalıĢmada daha ayrıntılı olarak ele almıĢtıkk..
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Aynı Ģekilde, Demirel de öyledir. Onu da gene Menderes‟ten boĢalan yere getiren bir
süreç vardır ortada. Unutmayalım, darbe sonrası oluĢmaya çalıĢan yeni ortamındengenin temsilcisi olarak iĢbaĢına gelmiĢtir o iktidara. Kendi deyimiyle, “baĢbakanlık
çalıĢma odasına girdiği zaman karĢısında idam sehbasındaki Menderesi görerek
baĢlar iĢe”!. Devletçi burjuvazi bir yanda, Anadolu burjuvazisi diğer yanda, sistemin
bütün taraflarının beklentileri vardır ondan da. Hassas bir dengedir bu!..Biribirine zıt iki
yol ve bu yollarda yürümeye kararlı iki yolcu grubu vardır ortada, ve Demirel de, bir
cambaz ustalığıyla, bir kazaya uğramadan bu dengeyi muhafaza etmekle görevlidir.
Ama, insanların sübjektif niyetlerinden-isteklerinden bağımsız bir süreçtir bu. Ve öyle
olur ki, bir süre sonra, sistemin daha çok üreterek, ihracat yaparak büyüme dinamiği
onda-onun politikalarında da ağır basmaya baĢlar. ĠĢte, Demirel‟in temsil ettiği-etmeye
çalıĢtığı dengeyi bozan etken budur. Bir yanda, ithal ikameci Devletçi burjuvalar, diğer
yanda ise dıĢa açılmacı Anadolu kaplanları vardır..Ve de makam odasındaki idam
sehbasında sallandırılan Menderes‟in fotoğrafı!
Demirel niye direnmedi diyorlar? ġimdi, o, “niye direnmedi” diyenlere soruyorum,
“peki siz niye direnmediniz”? Niye kimsenin gıkı çıkmadı o zaman? Sizin o (baĢta DĠSK
olmak üzere) “devrimci”-“sivil toplum” örgütlerinizin bile darbeyi destekleme yarıĢına
girdikleri bir ortamda Demirel‟i niye direnmedi diye suçluyorsunuz! Hepsi sahte bu
kahramanlıkların! Bakın bugün bile gönlünüzde halâ Silivri‟nin kapılarının açılması
yatıyor! Ergenekon davalarını sulandırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz! Demirel
korkmuĢ, korkak davranmıĢ! Tamam, iyi de, bunun için önce niye onu korkutanları
suçlamıyorsunuz ki!. Korku da insani birĢeydir. Bence Demirel‟in günahı korkması,
korktuğu için Ģapkasını alıp gitmesi falan değildir. Onun günahı-suçu, daha sonra
köĢesine çekilmek yerine, kendi cellatlarının kucağına oturarak, neredeyse onların
sözcüsü haline gelmesidir. Menderes, ya da idam edilenler yaĢasalardı bugün ne
yaparlardı, nerede dururlardı bilinmez tabi, ama geçmiĢte mangalda kül bırakmayan
birçoklarının bugün nerelerde olduklarını biliyoruz biz!..
“Bugünün güneĢiyle dünkü çamaĢırları kurutamazsınız” derken doğru söylüyor
Demirel!..Eğer o-Demirel hep bugünkü gibi idiyse, yani aslında o, dün de gene Devletçi
cephenin bir elemanı idiyse, peki, ne diye bağırıyorduk biz o zaman sokaklarda, kime
karĢıydık? Sadece bizim de değil, bütün bir Devletçi cephenin, 8-9 Mart “sol darbe”
teĢebbüsçülerinden 12 Mart Muhtıra‟sını verenlere kadar bütün o Devletçi unsurların-Devlet sınıfının hedefinde kim vardı o dönemde? Demirel değil mi! Demirel iktidarını düĢürmek
değil miydi ortak hedef?15 Kahrolsun “Morison Süleyman” diye
inlemedi mi o yollar yıllarca? Demirel‟in o “yollar yürümekle tükenmez” lafı boĢuna mı
edilmiĢti!..Bu söz bile, daha sonra, “bak gerici-faĢist Demirel ne diyor” diye tersine
yorumlanmaya kalkılmadı mı?
Ne oldu da Ģimdi, bütün bunlar unutuldu? Demirel bugün saf değiĢtirdi, o da Devletçi
cepheye katıldı diye bütün bir tarih yeniden mi yazılacak? Bakın, evet bugün dünün
içinden çıkıp geliyor, bu doğru, ama buradaki çizgi öyle doğru bir çizgi değildir.
Değildir, çünkü hayat yolları öyle düzgün-doğrusal bir çizgi izleyerek oluĢmuyor!.. Yani
bugüne bakarak, cetvelle bir çizgi çekip mekanik bir Ģekilde dünü yeniden
Ģekillendirmeye kalkamazsınız. 1965 ten 1971‟e kadar burjuva devrimi sürecinin
bayrağı Demirelin elinde idi. Bu bir gerçektir. Yiğidi öldürelim ama hakkını da
yemeyelim. Hem sorarım ben size Ģimdi: Bu gerçeği inkar ederek nasıl
açıklayacaksınız o 8-9 Martı, 12 Mart Muhtırasını? Bir 1973 Mart‟ını nasıl
15

Sen istediğin kadar, “hayır bizim hedefimiz sadece Demirel‟i düĢürmek değildi, biz sosyalizmi
kurmak için yola çıkmıĢtık” de dur! YaĢanılan hayatın gerçekliği içinde, “düĢmanımın düĢmanı
dostumdur” diyerekten Demirel düĢmanlarıyla objektif olarak ittifak içinde oluyor muydun olmuyor
muydun o zaman sen ondan haber ver! Sübjektif olarak kafanda baĢka Ģeyler varmıĢ, bunlar senin
kendi kendini tatmin aracın olmaktan baĢka objektif bir sonuç veriyor muydu!
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açıklayacaksınız? Bugün Erdoğan da anmıyor hiç Demirel‟iin adını!. Tamam, reel
politika bunu gerektiriyor olabilir! Çünkü bugün Demirel‟in artık savunulacak hiçbir
yanı kalmadı! Artık CHP‟nin, Devletçilerin bir oyuncağı oldu o da. Ama, gene Demirel‟in
deyimiyle “dün dündür, bugünse bugün”16!..
Bakın size, hem de M.Altan‟ın kitabından yaptığım aktarmalarla anlatmaya çalıĢayım o
zamanki Demirel gerçeğini17. Ġnanın bana, baĢka türlü ne o 8-9 Mart‟ı, ne de 12 Mart‟ı
anlayamazsınız!..Bunları anlayamayınca da tabi, 73 Mart‟ını ve daha sonra 12 Eylül‟ü
anlamanız da zorlaĢacaktır..
Demirel: “Meseleye Ģöyle bakmak lazım; 1950‟de iĢ baĢına gelen hükümet, ilk defa halkı
idareye dahil eden hükümettir. Demin saydığım dört kuvvete beĢincisini eklemiĢtir. Aslına
bakarsan 1960 ihtilalinin de sebebi odur. Bizim elit, halkı kaldıramamıĢtır. Aslına bakarsan
biz halkın mümessilleriyiz, öyle geldik..
Altan: Elit derken efendim, bürokrasiyle özdeĢleĢtirebilir miyiz?
Demirel: Sivil, asker, bürokrat, teknokrat herkesi kastediyorum. Administrasyonu
kastetmiyorum. Türkiye‟nin aydın sayılabilecek ve yönetime tesiri olan her grup ve kiĢiyi
kastediyorum. Elit odur.
Altan: Bir anlamda 1950 onlara karĢı kazanılmıĢ bir zafer değil mi?
Demirel: Devlete karĢı, onların yönettiği devlete karĢı kazanılmıĢ bir zaferdi..Onların elinden
devleti alma hareketidir. 1960, halkın elinden devleti alma hareketidir.18

8-9 MART‟TAN 12 MART‟A..DARBE ĠÇĠNDE DARBE.. DEMĠREL VE SOL..

“BEN MASUM MUYDUM, YOKSA „EMPERYALĠZMĠN ALETĠ‟MĠ?..DEMĠREL, BENĠM
KĠTABI DARBE KOMĠSYONUNA TAVSĠYE ETMĠġ”!-Hasan Cemal, 16.6.2012-Milliyet
Gazetesi
“Biz Demirel‟i darbeyle iktidardan düĢürelim derken, Demirel‟le birlikte bizi de
devirmiĢlerdi. Kim devirmiĢti? Amerikan emperyalizmi mi? Büyük paĢalar mı? Ġkisi
birlikte mi?
Demirel, benim „Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım‟ adını taĢıyan kitabımı darbeleri araĢtıran
Meclis komisyonu üyelerine tavsiye etmiĢ, kendisini 1971‟de baĢbakanlıktan deviren 12 Mart
16

Ne kadar ilginç değil mi, 1973 Mart‟ında general Gürler‟in cumhurbaĢkanlığına karĢı çıkarak
parlamentoyu savunduğu için ben Demirel‟i desteklediğim zaman bütün o eski “solcu” yol arkadaĢları
bana karĢı çıkıyorlar, beni adeta aforoz ediyorlardı. Ama Demirel bugün onların hiçbirinin hedefinde
yok artık! Hani A.A “demokrasi cephesinden” bahsediyor ya, o da artık o cephenin bir üyesi sayılıyor
herhalde!! Hey gidi dünya hey! Biz gene o “Vatan Cephesi‟nin” içinde kaldık!..Ben o zaman
Mahkemede öyle diyordum!.. “Bir yanda, Amerikan emperyalizminin de içinde yer aldığı 12 Mart
cephesi, diğer yanda ise Menderes‟in kurmaya çalıĢtığı Vatan Cephesi..benim yerim bu ikincisidir”
diyordum!.Süreci böyle cephelere ayırmak doğru değil tabi, ama bir durum tesbiti yaparken ilginç
oluyor! Bu Ģekilde, süreç içinde kimin nerede durduğunu daha iyi görebiliyor insan!.
17
„Darbelerin Ekonomisi“, M.Altan, Hemen Kitap 3.Baskı 2006
18
a.g.e s, 73
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darbesini ya da „muhtırası‟nı daha iyi anlayabilsinler diye...
Ne kadar uzun bir cümle! Haklısınız. Bazen böyle olur. BaĢlarsın yazmaya ucu bağlanmaz
cümlenin, uzayıp gider cümle. Neyse...Ama Sayın Demirel‟in tavsiye ettiği benim bu kitap,
Türkiye‟de darbeleri ve asker-siyaset iliĢkilerini anlamak için iĢe yarayabilir.
1960‟ların sonunda benim inandığım, içinde ufak tefek roller aldığım, Devrim dergisinin
etrafında toplanmıĢ siyasal hareket özünde cuntacıydı.„Baasçı‟ydı. Askeri kıĢkırtıp, darbe
yaptırıp Türkiye‟de devrim yolunu açabileceğimizi sanıyorduk. Devrimci gençler de vardı
çevremizde. “Siz Ģu darbeyi yapın, sonra sıra bizim devrime gelecek” derlerdi alaylı bir
dille.Kimileri eklerdi:“Önce burjuva devrimi, sonra asıl devrim!” Devrimci gençler bizim için
sağa sola bomba atardı. BaĢ hedeflerden biri, Demirel‟in iktidardaki Adalet Partisi‟nin örgüt
binalarıydı. Ankara‟nın göbeğindeki yüksek binalara pankart astıkları da olurdu
gençlerin:“Demirel iktidarı, gaflet ve delalet içinde!” Ve perde arkasında bazı öğretim üyeleri,
darbe sonrasının anayasa taslaklarını hazırlar ve ben bunları gizli adreslerde mukim bazı
asker kiĢilere zarf içinde götürüp verirdim. Cuntacılıkta herkesin bir rolü vardı. Kimse
kimseden haberli değildi.Kimi bomba atardı. Kimi yazı yazardı.Kimi anayasa hazırlardı. Kimi
muhbirlik yapardı.Kimi askerle iĢ tutardı. Heyecanlı yıllardı. „Devrim‟di amacımız. Olmadı.
Darbe de yapamadık.Ġdam sehpaları kuruldu. Genç insanlar bu yüzden ipe gitti. Hapse gitti.
ĠĢkence evlerine gitti.
Vicdanım kanadı yıllar yılı. Ġnsan kendi geçmiĢini yazmaya baĢlayınca, o maziyi genellikle
romantize etmeye baĢlar, yaptıklarını güzellemeye baĢlar. Ben böyle yapmadım. Neyi
yaĢadıysam aynen yazdım. Ne düĢündüysem, ne hissettiysem aynen yazdım.Kullanıldım
mı? Emperyalizmin aleti‟ mi oldum? „Objektif olarak‟ kullanıldım mı?
ġu ya da bu Ģekilde siyasete girdiğin zaman, izlediğin çizgi her zaman birilerine yarar,
yarayabilir. 1960‟ların, 1970‟lerin dünyası siyah beyazdı, iki kutupluydu. Bir tarafa karĢı
çıktın mı, öbür tarafın iĢine gelirdi. Ben halisane niyetlerle kavgaya girmiĢtim. Sosyal
adaletten, sömürüsüz dünyadan, dayanıĢmadan, eĢitlikten yanaydım. Kurulu düzene
isyan etmiĢtim. Devrim istiyordum. „Amerikan emperyalizmi‟nden nefret ediyordum.
Siyonizm eĢittir emperyalizm diyordum. „Çok partili demokrasi‟yi Türkiye için iĢe
yaramaz buluyordum. Peki ya bunun için seçtiğim yol?..Darbecilikti. Cuntacılıktı.
Baasçılıktı. Bu yüzden de yanlıĢtı. Biz Demirel‟i düĢürelim derken, Demirel‟le birlikte
bizi de devirmiĢlerdi. Kim devirmiĢti? Amerikan emperyalizmi mi? Büyük paĢalar mı?
Ġkisi birlikte mi? Hepsi olabilir. ġimdi söyleyin bakalım: Ben „masum‟ muydum, yoksa
„emperyalizmin aleti‟ mi?”
Not: KeĢke herkes H.Cemal kadar samimi olabilseydi!.Ama sadece samimi olmakta yetmiyor
bu mekanizmayı parçalayabilmek için!!..Hayır Hasan, ne, sen-ben masumduk, ne de
emperyalizmin aleti! Bizler, hiç farkında olmadan, “batıcılık” adı altındaki o “kültür ihtilalinin”,
ta o II.Mahmut‟tan beri iĢletilen Devlete yeni tipten devĢirme insan-Jöntürk- yetiĢtirme
politikasının ürünleri olduk! Bilinç dıĢı bir kimlik oluĢturma-varoluĢ süreciydi bu bizim için. Bu
nedenle, “suçlu” arayarak çözülmez bu problem..Kavrayarak..kendi tarihimizin o oluĢum
diyalektiğini kavrayarak çözülebilir..Bu yapılmadığı taktirde, gene hep aynı “hataları”-ama
değiĢik biçimlerde-yapmaya devam ederiz..Bunun için de önce duruĢumuzu-durduğumuz
yeri değiĢtirebilmemiz gerekiyor!..Ġttihatçılığın sadece bir biçimine değil, onun “liberal”
görünümlü olanına da-onu tanıyarak-karĢı çıkabilmemiz gerekiyor!..Bilmem anlatabiliyormuyum..

Tekrar M.Ali Birand‟a dönerek devam ediyoruz:
“60‟lar 27 Mayıs‟la olaylı baĢlamıĢtı. BaĢladığı gibi olaylı bitti. 70‟lere miras olarak, tırmanan
Ģiddet eylemleri, öğrenci olayları ve müdahale söylentileri kaldı. BaĢbakan Demirel, bir
yandan sokaktaki yangını söndürmeye, bir yandan da giderek huzursuzlanan orduyu
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yatıĢtırmaya çalıĢıyordu. Ekim 1969 seçimlerine bu hava içinde gidildi ve sandıktan yine
Adalet Partisi çıktı. 27 Mayıs, DP iktidarını devirerek gelmiĢ, ama 60‟tan bu yana yapılan üç
seçimin üçünden de DP‟nin devamı olduğunu ilan eden AP baĢarıyla çıkmıĢtı. Demirel, yeni
bir dönem için kolları sıvamak üzereydi. Artık kimsenin kendisini durduramayacağını
düĢünüyordu”19...
Aynen 27 Mayıs öncesi gibi baĢladı süreç! Önce, AP içinde de gene bir “parti içi muhalefet
ortaya çıkarıldı! 27 Mayıs öncesinde de bir Hürriyet Partisi olayı yaĢanmıĢtı hatırlarsanız!..Sonra baktılar ki böyle Ģeyler tutmuyor, daha önce olduğu gibi bu sefer de gene olay
sokağa ve orduya havale edildi!
Peki neydi o “parti içi muhalefet” olayı ve niye çözülmeye baĢlıyordu Demirel‟in temsil ettiği
“toplumsal uzlaĢma” durumu? Nedenini daha sonra ele alacağımız için önce olayın özünü
ortaya koymaya çalıĢalım burada. Neydi o DP‟ye karĢı çıkarılan Hürriyet Partisi olayı?
Hatırlarsanız, Keyder bu soruya Ģöyle cevap veriyordu: “1950‟lerin ikinci yarısında, Ġstanbul
burjuvazisinin sanayi fraksiyonu (bunlar bugünkü TÜSĠAD‟cılar olsa gerek! m.a), Menderes‟in
iktisadi politikasındaki popülist eğilimin gittikçe artmasından duyduğu sıkıntı ve sabırsızlığı
ifade etmiĢti”.20 Gene aynı hikâye değil mi! 27 Mayıs‟tan sonra Demirel‟in temsil ettiği denge
içinde Devletçi burjuvazi de yer alıyordu bir Ģekilde. Ama olmadı gene. Ne de olsa ortada iki
farklı DNA‟ya sahip, tarihsel olarak farklı kulvarlarda geliĢmiĢ iki farklı burjuva kanat vardı.
Devletçi burjuvazi, Batı‟da olduğu gibi bir feodalizme, ya da bizdeki gibi bir Devlet
sınıfına karĢı mücadele içinde kitleleri peĢine takarak geliĢmediği için, kendi
kanatlarıyla uçmayı baĢaramıyordu. Eski antika Devlet onun varoluĢ gerekçesiydi.
Ancak onun kanatları altında kendini emin-güvende hissediyordu. Ġç pazara endeksliithal ikameci-tekelci burjuvaların döviz tahsis mekanizmasının musluğuna kayıtsız
Ģartsız hakim olmaları gerekiyordu. Ki bu da ancak Devlet sınıfıyla ittifak içinde
mümkündü. Çünkü öbür türlü, iĢin içine Anadolu burjuvaları adı verilen baĢka ortaklar
da girince musluğun kontrolü elden kaçabiliyordu. ĠĢte, on yıl aradan sonra, olan
buydu gene. 27 Mayıs‟la budanan ağaç gene filizlenmiĢ, dal budak salmıĢtı. Türkiye‟de
her on yılda bir darbe ortamı oluĢtuğu söylenir. Ta o II.Mahmut döneminden itibaren
baĢlayan bir süreçtir bu aslında. Yok “müsadereymiĢ”, yok gayrımüslim kıyımıymıĢ,
yok Varlık Vergisi olayıymıĢ..bütün bunların altında yatan hep aynı diyalektiktir.
Sürecin normal, kendi iç dinamiklerine göre akıĢı hep yukardan aĢağıya doğru yapılan
hamlelerle engellenegelmiĢtir. Ivırıp kıvırmadan önce bu gerçeğin altını bir çizelim.
Nedir o 12 Eylül sanıyorsunuz, nedir 28 ġubat? Bunları hepsinin altında aynı yapısal
ikilik yatmıyor mu?. Hani, “Türkiye‟de iki Türkiye vardır” demiĢtik ya, kim, hangi
Türkiye arabanın direksiyonunda oturacaktır kavgasıdır bu.
Yok AmerikaymıĢ, yok AvrupaymıĢ (yani dıĢ dinamik), bunların hepsi iç dinamiklerin üzerine
oturarak bir iĢleve sahip olabiliyorlar. Alın 12 Martı, burada da öyle gene. Bakın M.Ali Birand
bu konuda ne diyor kitabında:
“21 Temmuz 1970-Washington; Türkiye tarihinin en sıcak yazını yaĢarken, binlerce kilometre
uzaktaki Amerikan Kongresi‟nde de Demirel Hükümeti için cehennem kazanları
kaynatılıyordu. Konu haĢhaĢtı. Amerikan Adalet Bakanı, 21 Temmuz günü Kongre‟de son
derece ağır bir konuĢma yaparak Amerikan gençliğini zehirleyen uyuĢturucunun yüzde
80‟inin Türkiye‟den geldiğini öne sürdü ve „Türkiye önlem almazsa cezalandırılmalıdır‟ dedi..
Demirel: “Gayet yüksek seviyeli birisi geldi. „Yasaklayın‟ diyordu. Ona dedim ki, biz bu afyonu
yasaklayamayız.
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Tabi bu yanıt Washington‟un hiç hoĢuna gitmedi. Demirel, Beyaz Saray‟da „istenmeyen
adam‟ ilan edildi21..
Ne oluyordu Ģimdi yani, bir haĢhaĢ yüzünden Amerika‟nın verdiği emirle mi
kaynatılmaya baĢlanıyordu bütün o kazanlar! Hayır tabi! Onun da çorbada tuz misali
bir katkısı vardır elbet. Bizde “solcu aydınlar” kendi milliyetçi duruĢlarını haklı
çıkarmak için herĢeye “antiemperyalizm” gözlüğüyle baktıklarından, bu türden
konuları hep CĠA‟ya havale etmiĢlerdir! Böylece kendi günahlarını örtmek için de bir
günah keçisi bulmuĢ oluyorlardı tabi!
Olayın özünün Türkiye‟nin kendi içinde olduğunu, Türkiye‟nin kendi yapısal sorunlarından
kaynaklandığını söylemiĢtik. Diğer faktörler-yani dıĢ faktör falan- hep bu zeminin üzerinde
kendine bir yer bulmuĢtur. Bu konuyu daha sonraya bıraktığımız için Ģimdilik altını çizmekle
yetinelim. Türkiye‟nin esas sorunu 1950‟lerde olduğu gibi 60‟larda ve 70‟lerde de-hatta
80‟lerde ve 90‟larda da-hep döviz sorunu idi!..Devlete, hükümete kim hakimse
yurtdıĢından temin edilecek dövizin musluğu da onun elinde oluyordu. Bu kadar basit
herĢey! Peki neden döviz bu kadar önemliydi? Önemliydi çünkü Türkiye dıĢarıya
sattığından daha fazlasını ithal etmek zorundaydı. Ġthal girdiler olmadan sanayinin
çarkları dönmüyordu. Peki o zaman niye daha fazla satarak daha çok döviz elde etme
yoluna girmiyordu Türkiye? Mesela aynı dönemde Güney Kore böyle yapmaya
baĢladığı için bu sorunu çözmüĢtü. Türkiye niçin aynı yola giremiyordu? ĠĢte
“Vehbinin kerrakesi” denilen olayın özü burada yatıyor!! Ben size burada baĢka bir soru
sorayım: Osmanlı, hem de en güçlü olduğu o Kanuni döneminde Fransa‟ya Kapitülasyonları
bağıĢlamıĢtı değil mi, neden? Neden biliyor musunuz, çünkü Osmanlı sadece kendi içine
konsantre olmuĢtu da ondan. O çoban ya, sürüyü doyurmayı düĢünüyordu o sadece! Daha
çok üretmek, dıĢ ticareti geliĢtirerek üretimi arttırmak falan yoktu onun lügatinde. Gümrükleri
düĢürüyordu, çünkü istiyordu ki daha çok mal girsin ülkeye!! Tam bir devekuĢu politikası!
Onun için “antika”ya zaten”!
Peki Devletçi burjuvazinin derdi ne idi? AĢağıdan yukarıya doğru kendi girdilerini
kendi kaynaklarıyla yaratarak geliĢmedikleri için yabancı girdi kullanmak zorundaydı
onlar da. Yabancı girdi ise döviz demekti. Dövizi bastırıp girdiyi alacaksın, sonra da
meydana gelen ürünleri tekel fiyatıyla iç pazarda satacaksın! Kapalı bir devre idi bu.
Öyle küresel pazarlarda rekabet falan söz konusu olmadığı için bir malı daha ucuza,
daha iyi kalitede üretmek falan da yoktu iĢin içinde. Arada bir “yerli malı Türkün malı
her Türk onu kullanmalı” diyerek Kemalist-milliyetçi hamaset de yaptın mı iĢ bitiyordu!
Niye uğraĢsınlardı ki daha fazla!..Gidebildiği yere kadar bu böyle gidecekti. ĠĢte o,
“statüko..statüko” denilen Ģeyin özü budur! ĠĢte, Özal‟la birlikte-onun dıĢa açılma
politikasıyla birlikte mecburen değiĢmeye baĢlayan kaderimizin altında yatan zemin
budur..
1970‟e gelindiğinde Türkiye gene sıkıĢmıĢtı dedik. Cari açık ve döviz sorunu gene aktüeldi.
Ülkenin dıĢ ticareti tıkanmıĢtı Demirel Hükümeti de devaluasyona mecbur kalmıĢtı. Hastaya
gene acı ilaç verilecekti. Türk Lirası yüzde 66 oranında değer yitirmiĢ ve 1 dolar 9 liradan 15
liraya çıkarılmıĢtı. Aynı kararlarla Ģeker ve benzin de zamlanıyordu. Birkaç gün içinde zamlar
çığ gibi yağmaya baĢladı. Birand‟la devam ediyoruz:
“Türkiye 1970 sonbaharına iĢte bu kara tabloyla girdi: Artan pahalılık, ayaklanan iĢçiler,
boykottaki öğrenciler, askere davetiye çıkaranlar..Kısacası bir askeri müdahalenin bütün
koĢulları hazırdı. Bütün bu olaylar hemen kıĢlalarda yankı bulmuĢ ve subaylar toplantılarına
baĢlamıĢlardı. „Nedir bu ülkenin hali‟ sorusuyla baĢlayan tartıĢmalar yaygınlaĢıyor ve gruplar
çoğalıyordu. Askerden-darbeden bahsedenlere Demirel, „kalkınma bütün hızıyla sürüyor.
Türkiyenin her türlü ihtiyacı karĢılanıyor. Tarlası ekili Türkiye 100 bin traktör satıyor. Senede
100 bin traktör alıyor köylü. Ne, neye geliyor yani? Onu anlamıyorum‟ diyordu. Ama
21
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baĢbakanın anlamadığı Ģey baĢına gelmek üzereydi. O hafta Washington Post gazetesi
„Ordu huzursuz. Demirel‟in günleri sayılı diye yazdı. Müdahale için geriye sayma baĢlamıĢtı.
Üstelik baĢbakan olup biten herĢeyi biliyor ama kımıldayamıyordu..Artık her yerde ihtilal
konuĢuluyor ve dipten gelen bu dalga ülkeyi adeta koĢar adımlarla 12 Mart sabahına doğru
sürüklüyordu..
“30 Ağustos günü (1970) Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde görkemli bir tören vardı.
Karacı generaller heyecanla yeni komutanları Orgeneral Faruk Gürler‟i bekliyorlardı..Bu
atama aylardır müdahale hazırlığı yapan cuntacılarda sevinç yarattı..Ġhtilal liderini
buluyordu!.22
“Aslında Demirel çaresizdi. Çünkü artık ordunun her kademesinde müdahale eğilimi vardı.
Kimi tayin etse fark etmeyecekti. Ülkede cuntalar tam bir iktidar dansına baĢlamıĢlardı.
Sadece ordu içinde de değil, sivil kesimde de örgütlenmeler hızla yayılıyordu. Zamanla bu iki
kesim bir araya gelip çareler aramaya koyuldular. Amaç ortaktı: AP‟yi devirip 27 Mayıs‟a
kaldığı yerden devam etmek..
“Cuntacılara göre 27 Mayıs baĢarıya ulaĢamamıĢtı, çünkü fikri hazırlığı yoktu. O
yüzden, bu kez darbeden sonra yerine ne konacağının mutlaka önceden düĢünülmesi
gerekiyordu. ĠĢte devrimin bu teorik hazırlığı o günlerde Doğan Avcıoğlu‟nun Devrim
gazetesinde yapılıyordu”..
“Celil Gürkan(Kara Kuvvetleri Plan ve Prensipler BaĢkanı, 9 Mart Cuntası‟nın önemli
ismi): Silahlı kuvvetlerimizde onun (D.Avcıoğlu‟nun) Türkiye‟nin Düzeni adlı kitabı o
denli geniĢ ve yaygın bir ilgi çekmiĢ, elden ele dolaĢan bir referans kitap haline
gelmiĢti ki, hiç unutmam, bir konuĢmam sırasında Orgeneral Gürler bana, „Celil,
Türkiye‟nin Düzeni kitabını okumayan subayı ben eksik görürüm‟ demiĢti”23
Dikkat ediyormusunuz, laf arasında, üzerinde hiç düĢünmeden hep “sol cunta”, “sağ
cunta” kavramlarını kullanıveriyoruz! Ve hiç kimse de çıkıpta, hadi “sağı” anladık ama
nedir bu “sol cunta” diye sormuyor! Neden dersiniz?..
Cunta nedir, kim yapar cuntayı? Askerler mi?..Peki o askerler kimin askerleridir?..Devletin
ordusunun değil mi!..O halde, Devletin ordusun içinde “sol” bir cunta, yani darbe yaparak
Devleti-ülkeyi kurtarmaya çalıĢan insanlar ortaya çıkıyor..”Sağın” ne olduğunu biliyoruz, en
azından, varolanı korumaya çalıĢanlara deniyor “sağ” diye. Öbürleri niye “sol” peki? Ne
yapmak istiyorlar da “sol” oluyorlar bunlar? Bunlara “sol” deniyor, çünkü bunlar darbe
yaparak ülkeyi “kapitalist olmayan bir yoldan” kurtarmaya çalıĢıyorlar!..”Kapitalist
olmayan yol”? ĠĢte meselenin özü bu kavramda yatıyor! Üç bileĢeni var bu kavramın.
Birincisi açık: “Devrim yaparak” ülkeyi-Devleti kurtarmak..Burada devrimden
anlaĢılan, kapitalist bir toplumda-en azından kapitalizme doğru evrilmeye çalıĢan bir
toplumda darbe yoluyla burjuvaziyi alaĢağı ederek iktidarı ele geçirmek oluyor. GeniĢ
halk kitleleri, iĢçi sınıfı falan yok iĢin içinde! Onlar “bilinçsiz” oldukları için burjuva
iktidarını destekliyorlar! Bu nedenle “devrim”, “halka rağmen ama halk için yapılıyor”!..
Ġkinci nokta “devrimin” içerdeki sivil dayanaklarıyla ilgili: Dikkat edin bakın, bu türden
bir “devrim” anlayıĢının ortaya çıktığı ve eyleme döküldüğü-Türkiye, Arap ülkeleri, Afrika‟da
bazı ülkeler-bütün ülkelerde “devrimle” iktidara gelen, adına asker-sivil aydın zümre-denilen
bir elit tabaka var. Bunların hepsinin de kökeni, ortaya çıkıĢ diyalektiği aynı. Osmanlı ve
Türkiye pratiğinde bunlara biz Jöntürkler-Ġttihatçılar, daha sonra da Kemalistler diyoruz. Bu
ülkelerin hepsi de Batı ideolojisinin etkisi altında bir tür kültür ihtilaline maruz
kalmıĢlar..”ÇağdaĢ medeniyet seviyesine eriĢmek” için,
kabuk değiĢtirir gibi kültür
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değiĢtirerek onlar gibi olmaya, yani “batılılaĢmaya” çalıĢmıĢlar. Motivasyonları-çıkıĢ noktaları
hep ülkeyi-Devleti kurtarmak olmuĢ bu insanların. Peki o zaman niye “sol”-“solcu”
deniyor bunlara? Sol deniyor, çünkü bunlar ülkenin kapitalizme doğru evrilmesini
durdurmaya, onu engellemeye, ülkeyi “kapitalist olmayan bir yola” sokmaya
çalıĢıyorlar. Nasıl yani, o zaman bunlar hem batıcı-Batı ideolojisiyle beyinleri
yıkanmıĢ bir elit tabaka, ama aynı zamanda hem de ülkeyi Batı karĢıtı kapitalist
olmayan bir yola mı sokmaya çalıĢıyorlar? Aynen öyle! Batıya rağmen batıcılık
diyorlar buna! Bir ucu pozitivist bir ulusçuluğa dayanan marazi bir batıcılık! Bunun ne
demek olduğunu anlamak istiyorsanız çevrenizdeki ulusalcılara bir bakın ve bu
konuda sorular sorarak bir konuĢturun onları!!
Ama bitmedi, kendi içinde çeliĢkili bu tablonun gerçek hayatta kendisine yer
bulabilmesi için bir üçüncü faktöre daha ihtiyaç vardı: Dünya sosyalist sisteminin
varlığı! Çünkü, bu türden bir solculuğun-yani kapitalist olmayan bir yoldan ülkeyiDevleti kurtarabilmenin olmazsa olmaz koĢulu sırtını sosyalist sisteme dayamak
oluyordu. Darbe yaparak ülkeyi kapitalist sistemin etki alanından çıkaracaksın, sonra
da, ikiye bölünmüĢ dünya ortamında sırtını sosyalist sisteme dayayarak, denge
politikalarıyla kendine “sol” bir yol çizeceksin. Niye mi “sol”? Üretim araçlarının
mülkiyetini Devletin elinde toplayacaksın da ondan! Tabi bir avuç Devletçi burjuvayı
hariç bırakarak!. Çünkü onlar bir tehlike değil senin için! Devletine bağlı burjuvalar
onlar!24 ĠĢte gene geldik Vehbinin o bilmem neyine! Adamlar o kadar “devrimden”, “sol” dan
falan bahsediyorlar, ama gene de bazı burjuvalar bunlara sempatiyle bakıyorlar, nedir bu iĢin
hikmeti derdim hep, meğer iĢin altında neler varmıĢ! Ama nereden bileceksin o zamanlar iĢin
bu inceliklerini. Hey gidi fukara hey!25 Ne Ģehit olduk ne gazi!..Ama merak etme, bu satırlar
senin de intikamın yerine geçecek! “Devrim” olacakmıĢ, ülke “kapitalist olmayan bir yola”
girecekmiĢ, onlara ne, onlara birĢey olmuyor ki, ne güzel, diğer rakipleri temizlenirken ülke
onlara kalmıĢ olacaktı pratikte. Sosyalist sistemle iyi geçinmenin falan bir zararı yoktu ki!
Peki ya öteki solcular? Onlara nerede duruyordu bütün bu iĢler olup biterken? Burada hemen
Ģu soruyu soralım: O dönemde herkes cuntacı mıydı? Sol eĢittir cuntacılık mıydı? Bizler,
Denizler, TĠP‟liler falan hepimiz cuntacı mıydık? Hayır! Olayı bu kadar basitleĢtirdiğiniz
zaman iĢin özü kayboluyor. Yani, kaĢ yapayım derken, günah keçisi olarak cuntacılığı
mahkum etmeye çalıĢırken, iĢin özünü gözlerden kaçırmıĢ oluyorsunuz. Ha, bizim aramızda
cuntacılar yok muydu, elbette ki vardı. Biraz sonra anlatacağım..Ama hepimiz öyle değildik.
Biz kendimizi Marksist Leninist olarak görüyorduk. Devrim olayını da öyle basit bir cuntadarbe olayı olarak görmüyorduk. ĠĢçi sınıfını, köylüleri falan ayaklandırarak devrim
yapacağımıza inanıyorduk. Ġnanıyorduk ama, sonunda bizim de varacağımız yer aynı
olduğundan-üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olduğu bir sistem olduğundan“kapitalist olmayan yolcular”, yani cuntacılar baĢ düĢman falan değildi bizim için. En azından,
“gerici faĢist Demirel iktidarına” karĢı mücadelede bir yol arkadaĢıydı onlar da! ĠĢte sol‟la sol
cuntacılık-cuntacılar arasındaki ittifakın zemini budur. Yani iĢin özü sol ideolojiden
kaynaklanmaktadır. Marksizm-Leninizmden, onun devrim anlayıĢından kaynaklanmaktadır.
Sen, devrim deyince bundan, iĢçi sınıfının burjuvaziyi devirerek kapitalizmi-kapitalist sistemi
yok etmesini, üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olduğu bir düzenin (sosyalizm
anlayıĢının özü budur) kurulmasını anlamıyor muydun, o zaman sol cuntacılarla arandaki
fark pratikte sadece bir yöntem farkına indirgeniyordu! Onlar, “bu iĢ darbeyle de olur” derken,
sen, “hayır, iĢçi sınıfının ayaklanmasıyla olur” demiĢ oluyordun. Ama sonunda hedef aynı idi:
Üretim araçlarının özel mülkiyetine son vermekti amaç..Sen diyorsun ki “burdan gidelim”,
onlar da “hayır burdan” diyorlar. Olay budur. Yani, cuntacılarla-cuntacılıkla iliĢkilerin kaynağı
sol ideolojide yatıyordu. Elin mahkumdu onları en azından müttefik olarak görmeye..Yoksa,
bütün sol öyle darbeci falan değildi! Bakın, halâ bugün bile bir Kılıçdaroğlu gidiyor Denizlere
övgüler düzüyor!. O darbeci baro baĢkanına bakın, baĢında Che‟nin kasketi 1 Mayıs‟larda
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dolaĢıyor! Niye? Denizler de darbeciydiler de ondan mı? Hayır! Arada ideolojik bir köprü var
da ondan! Örneğin Deniz: Deniz kendisini en geniĢ anlamıyla bir solcu olarak görürdü.
Marksist-Leninist olarak..Ho ġi Minh-Che hayranı falan..Ama o, M.Kemal‟e, Yakup Cemil‟e
falan da hayrandı. ĠĢin içinde yiğitlik, delikanlılık, düzene karĢı olmak varsa mesele tamamdı
onu için! Bir kere dağa çıkıldı mı ya, bir kaç ay sonra bütün köylülerin ayaklanarak arkadan
geleceğini falan düĢünüyordu! Bu konudaki hatıraları bir anlatsam aklınız durur, ama gerek
yok!..Ya Mahir? O da öyle, Mahir, Deniz‟e göre daha teorik düĢünen, devrim olayını günün
koĢulları içinde teorik olarak kavramaya çalıĢan biriydi. Kafasını en çok iĢgal eden soru da,
Küba Devriminden sonra neden hiçbir yerde yeni bir devrimin olmadığıydı. Daha sonra bu
onu, sosyalist sistem karĢısında birleĢme zorunluluğunun emperyalist ülkeler arasındaki
çeliĢkileri ikinci plana ittiğine, bu yüzden de devrimin gerçekleĢmesi için gerekli olan zayıf
halkanını bir türlü oluĢmadığı sonucuna götürdü. Ki bu da, daha sonra geliĢtirmeye çalıĢtığı
“öncü savaĢı” düĢüncesinin temelini oluĢturdu..Ama baĢlangıçta, yani biz bir araya gelirken
henüz bu türden düĢünceler yoktu ortada.
Bakın burada Mahirle ben nasıl biraraya geldik ve birlikte çalıĢmaya karar verdik onu
anlatayım. Bu önemli.
O 8-9 Mart‟tan falan önceydi. Daha E.Kürkçü Dev Genç baĢkanı olmamıĢtı. Önümüzdeki
günlerde Dev Genç Kongresi yapılacaktı. Bu nedenle, en önemli sorun Dev Genç baĢkanının
kim olacağı, Dev Genci kimin kontrol edeceğiydi. Bir gün Siyasal‟da bir toplantı var, Ġstanbul
takımı da gelmiĢ dediler, ben de gittim. Yurtta bir odada 15-20 kiĢiydik. Herkes vardı o
toplantıda. Ġsim falan vermeyeceğim ama, Ġstanbuldan Deniz‟in takımından olanlar,
Ankara‟daki gruplaĢmaların temsilcileri falan herkes oradaydı..Ġstanbullular konuyu açtılar.
Sol cuntadan bahsettiler ve bizim irademizin dıĢında, yani istesekte istemesekte cunta
geliyor diyerek, onu daha sola itmek için cuntaya destek olmamız gerektiğini söylediler. Tabi
burada en önemli sorun Dev Gençti. Çünkü, eğer cunta sempatizanları Dev Genç‟i ele
geçirebilselerdi bu cuntacıların iĢini çok kolaylaĢtıracaktı. Dev Genç baĢkanlığı için bir de
adayları vardı. Gene isim vermiyorum, dediler ki, cuntayla da bağlantılı olması gerektiği için
Ģu kiĢiyi Dev Genç baĢkanı yapalım.
O gün bir tek ben karĢı çıktım buna26. Bizim cuntayla bir iliĢkimizin olamayacağını, iĢçi
sınıfının bağımsız hareketinin esas olduğunu falan söylemiĢtim öz olarak. O ara tuttu Mahir
de beni destekleyen birkaç söz söyledi ve toplantı bitti. Toplantı biter bitmez ben hemen
Mahir‟in yanına giderek seninle biraz konuĢabilirmiyiz deyip onu bir kenara çektim ve dedim
ki: “Bak Mahir, olay açık. Bunların hepsi sol cuntaya takmıĢlar kafayı. Biz ODTÜ‟de bir
grubuz ve cuntaya falan karĢıyız. Biz iĢçi sınıfının yoluna inanıyoruz. Eğer sen de aynı
Ģekilde düĢünüyorsan gel birlikte çalıĢalım”. Çünkü ancak böyle bir birliktelik Dev Genç‟i
cuntacılara kaptırmaya engel olabilirdi. Mahirlerin de Siyasal da bir grup olduğunu tahmin
ediyordum ben. O da “tamam” dedi, “birlikte hareket edelim”. Hem sonra dedi ki, “bizim de
orduyla, özellikle de Hava Kuvvetlerindeki genç subaylarla iliĢkilerimiz var. Ama onlar da
bizim gibiler, yani cuntalarla iliĢkileri var ama cuntacı değiller, bize bağlı olarak kalırlar”.. ĠĢte
bizim Mahirlerle biraraya gelmemizin özü esası budur. Ve nitekim de daha sonra, bu ittifaka
bağlı olaraktır ki Dev Genç kongresini biz aldık. Kürkçü‟yü ben önermiĢtim, bizim ortak
adayımız olarak. Cuntacılara karĢı seçimi kazanarak Kürkçü böyle Dev Genç baĢkanı
olmuĢtu...

26

Sonra, Mamak Cezaevi‟nde, bu gruptan biri bana dedi ki: “Eğer biz gelseydik, yani 9 Mart Cuntası
baĢarılı olsaydı önce siz vardınız hedefte”!..Yani, Ģimdi düĢünüyorum da, ben yürüyen bir arabayı
durdurmak için onun önüne atmıĢım o zaman kendimi!. Evet, sonra araba durmuĢ ama, bizi de ezip
geçerek!.Aynı Ģey daha sonra 73 Mart‟ında da böyle oldu. DüĢünün o Selimiye‟yi, bütün “solcular”-yol
arkadaĢları- Gürler cuntası gelecek hepimizi çıkaracak diye dua ederken ben çıkıyorum ve “12 Mart
faĢizmine karĢı parlamentoyu, Demirel‟i destekliyorum” diye bağırıyorum, olacak iĢ miydi bu!..Halâ
ödettiriyorlar bunun bedelini!!
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Peki, Denizlerle Hüseyinler nasıl biraraya geldiler ve de daha sonra biz nasıl Ģehir gerillacısı
olduk? Bütün bunların cuntacılıkla bir iliĢkisi var mıydı?
Bakın, iĢin cuntacılıkla bağlantısı Türkiye‟nin içine girdiği ortamla iliĢkili. Yani öyle, dağa
çıkalım da cuntaya yol açılsın Ģeklinde değil. En azından ben böyle biliyorum. Belki öbür türlü
düĢünen de olmuĢtur (yani, bir Enver veya Resneli Niyazi gibi dağa çıkalım da arkasindan da
darbe olsun falan gibi düĢünen) ama iĢin özü bu değil diye düĢünüyorum27. Her yerde bir
darbe söylentisidir almıĢ yürümüĢ. Yani mevcut sistem ha çöktü ha çökecek. Sen de
diyorsun ki, ben de kendimi bir güç olarak ortaya koyayım, zincirin zayıf halkasını bir
yakalarsak fırsat bu fırsattır.
Benim Silifke‟li bir çocukluk arkadaĢım vardı. Gene isim vermiyorum. Ġstanbul‟da Ġktisat
Fakültesi‟ndeydi o. Birgün bir baktım Siyasal‟ın orda yakaladı beni. Biz dedi dört kiĢi Filistin‟e
gittik. ĠĢte saydı, Deniz, ben, Cihan, bir de E.., iki hafta kaldık orada gerilla eğitimi de gördük.
ġimdi de geldik dağa çıkma hazırlığı yapıyoruz. Kaçak durumdayız, bize kalacak bir ev bul.
Ben bunları aldım, bizim ODTÜ‟lü çocukların kaldığı bir ev vardı Kavaklıdere‟de oraya
götürdüm. Orda bunlar bana düĢüncelerini anlattılar. ĠĢte dağa çıkacaklarını falan söylediler
beni de ikna etmeye çalıĢtılar. Ben karĢı çıktım tabi. Hem sonra dedim ki, iki haftada siz ne
öğrendiniz de öyle kendinize güvenir oldunuz, çocuk oyuncağı mı bu iĢler..O benim
arkadaĢla Cihan mıydı, E.. miydi unuttum, ikisi, orada öğrendikleriyle bir judo gösterisi
yaptılar bana-beni ikna etmek için, ama tutmadı tabi. Ġkna edemediler. Ama onlar bu evde
kalırken oraya bizim diğer arkadaĢlar da gelip gidiyorlardı. ĠĢte Deniz Taylan‟ı, Hüseyin‟i
falan hep bu evde tanıdı. Ve de onları gerillacılığa ikna etmeyi baĢardı. Bazan hep kendi
kendime bu yüzden kızarım, keĢke onları o eve götürmeseydim diye!..
Devam ediyorum: Denizler ilk eylemi yaparak THKO‟yu ilan ettikleri zaman, hiç unutmuyorum
Siyasal‟da bir hava bir hava!..Bizim Dev Gençli arkadaĢlar bile, “helal olsun çocuklara, bu iĢ
böyle olur” falan demeye baĢlamıĢlardı. O ara bir de o Marighella‟nın kapağında üç kurĢun
deliği olan “Ģehir gerillacılığı” kitabı yayınlanmıĢtı Ant Yayınları tarafından. Ben bu kitabı da
alarak-bizim o zaman Kavaklıdere‟de baĢka bir evimiz vardı oraya gittim Mahiri görmeye. Bir
durum değerlendirmesi yapacaktık..Mahir kitabı alıp baktıktan sonra önemsemeyerek bir
kenara atmıĢtı. Yani bizim o zaman daha kafamızda Ģehir gerillacılığı falan yoktu. Biz, iĢçi
sınıfı diyorduk. E, darbe falan da ha geldi ha gelecek dendiği için, bir yandan da illegal
örgütlenmeye, bunu için de para temin etmeye falan çalıĢıyorduk o kadar. Zaten Mahirler
Ġstanbula da bu iĢ için gitmiĢlerdi. Yani öyle Ģehir gerillacılığı falan yoktu hesapta. Tam
tersine Denizler‟e falan da bu yüzden karĢıydık zaten. Mahirdeki değiĢim onlar Ġstanbulda
kaldıkları süre içinde ortaya çıktı..
Bunları anlatmamın nedeni o dönemdeki ortamı ortaya koyabilmek..Toprak ayağının
altından kayıyor. Ve sen de sürükleniyorsun..Bu koĢullar kısa süre içinde senin
düĢünceni de belirler hale geliyor..Buna uygun devrim anlayıĢları falan ortaya çıkmaya
baĢlıyor..Olay budur. Eğer iĢin içinde cuntacılık falan olmasa, onların gerdiği ortam
olmasa bizim geliĢimimiz de çok farklı olurdu herhalde..
Ama biz de müsaitmiĢiz bu iĢe demek ki!! Bakın size bir olay daha anlatayım. Ama bu çok
daha öncelere ait..67-ya da 68 falan olabilir..
O zaman Cebeci‟de oturuyoruz ven de ODTÜ Fizim Bölümü‟nde 2. Sınıfta öğrenciyim. Ertesi
gün çok önemli bir imtihanım var, evde ders çalıĢıyorum..O gün de tesadüfen 27 Mayıs.
AĢağıdan, caddeden bir sesler duydum. Hemen kitabı bırakarak pencereden bakmaya gittim.
27 Mayıs bayramdı ya o zaman, caddeden tanklar geçiyordu..Hemen aĢağıya indim ve orada
27

Nitekim Selimiye‟de (gene isim vermiyorum) Ġstanbul grubundan bir arkadaĢ herĢeyin cuntayla iliĢki
içinde planlandığını falan anlatmıĢtı bize, ama iĢin içinde olmadığım için bu ne kadar doğruydu onu
bilemiyorum tabi..
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rasladığım birkaç arkadaĢla birlikte tankların üstüne çıkarak “kahrolsun Amerika, ordu
gençlik elele milli cephede” diye bağırmaya baĢladık!..Derken, bizim sesimizi duyan (orada
yakınlarda Site öğrenci yurdu vardı, zaten Siyasal‟a, ve Hukuk Fakültesi‟ne, oradaki yurtlara
falan da uzak değildi bizim ev) koĢtu geldi ve biz iki üç yüz kiĢi, tankların üstündeki askerlerle
de kucaklaĢarak bir 27 Mayıs kutlaması yaptık bu Ģekilde!. Tabi askerlerin de hoĢuna
gidiyordu bütün bunlar. Ellerindek telsizlerle “komutanlarına” durumu bildirmiĢlerdi
hemen!.Oradan da okeyi almıĢlardı!
Ya, iĢte böyle, böyle baĢladı bu iĢler o zaman. Hepsini bırakın bir tarafa, Ģu meĢhur Dev
Genç marĢının sözlerine bir bakın: “Ey Dev Genç‟li Dev Genç‟li savaĢ vakti yaklaĢtı, al
silahını eline emperyalizme karĢı”! Ne savaĢıydı bu kardeĢim, hangi emperyalizme karĢı
silahlanıyordun!..Bu marĢların hepsi asker marĢıymıĢ biliyor musunuz!. Sözleri değiĢtirilerek
devrimci bir içeriğe kavuĢturulmuĢtu!. Vay benim garibim vay! Bize hayalet taĢlatmıĢlar da
bizim haberimiz yokmuĢ! “Kemalizmle Marksizm arasında aĢılmaz duvarlar yoktur” sözü
boĢuna söylenmemiĢ demek ki!..
Lafı uzatmaya gerek yok, biz hepimiz birer modern Jöntürktük o zaman!. Modernliği Ģurada
ki, eski Jöntürkler Batı‟daki burjuva devrimlerinin etkisi altında kalarak, oradan öğrendikleri
bilgilerle Osmanlı‟da burjuva devrimi yapmaya kalkıĢırlarken, biz de, Sovyet Devriminin etkisi
altında, okuduğumuz kitaplardan öğrendiğimiz Ģeyleri uygulayarak devrim yapmaya
çalıĢtık..Ġsterseniz bütün bunları, kültür ihtilali ürünü yeni tipten devĢirme bir kuĢağın
etkinlikleri olarak da ifade edebilirsiniz.
Birand‟la devam ediyoruz: “1971 yılının Mart ayı kapıyı çaldığında artık ülkede bir askeri
müdahalenin eli kulağındaydı. Sağda solda garip Ģekilde peĢ peĢe bombalar patlıyor, Ģehir
gerillası, banka soyma, adam kaçırma gibi alıĢılmadık eylemlere baĢvuruluyordu. Generaller
bu gidiĢe dur demek konusunda karar almıĢlardı. Dinamit baĢbakan Demirel‟in altına
yerleĢtirilmiĢti. ġimdi soru, dinamitin fitilini kimin ateĢleyeceğiydi..
“9 Mart 1971 Salı Ankara: ĠĢte cuntaların aylardır örgütledikleri ihtilalin günü gelmiĢti. 9 Mart
akĢamı, BaĢbakanlığa birkaç yüz metre uzaklıktaki Hava Kuvvetleri karargâhında Gürler ve
Batur‟un katıldığı bir „darbe zirvesi‟ düzenlendi. Toplantıdaki bir baĢka önemli isim; Kara
Kuvvetlerindeki ihtilal hazırlığının beyni sayılan Tümgeneral Celil Gürkan‟dı. Gürkan; Gürler
ve Batur‟dan sonra ihtilalin 3. adamıydı. Ġhtilalden sonra BaĢbakan yardımcısı olması
planlanıyordu. Karargâhta sabahtan alarm verilmiĢti. Bütün birlikler o gece yapılacak bir
harekât içın hazır tutuluyorlardı. Nihai karar anı gelmiĢ ve iĢ bir tek düğmeye basmaya
kalmıĢtı.
Emin Değer (MSB Hukuk MüĢaviri):
“Bu akĢam düğmeye basılacak. Hepiniz Hava Kuvvetleri‟nde hazır olun dediler. Eğer
„düğmeye bas‟ deselerdi, harekât planı uyarınca yapılacak görevlerimiz vardı...
Uluç Gürkan (Gazeteci, daha sonra da DSP Milletvekili):
“Her Ģey hazır. Harekete geçirilecek birlikler, ele geçirilecek yerler..O gece Hasan Cemal‟le
birlikte bürodan eve gitmedik. Tankların çıkacağını, Orduevi‟ni alacağını tahmin ediyorduk. O
konuda bilgilerimiz vardı28..
Peki biz, biz Dev Gençliler ne yapıyorduk o gece?
Bizim de haberimiz vardı darbeden. Hava Kuvvetlerindeki asker arkadaĢlarımız aracılığıyla
biz de haber alıyorduk olup bitenlerden. Onlara Ankara‟daki Birinci ġubenin alınması görevi
28
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verilmiĢti. Bizler de üçer beĢer evlere dağılarak beklemeye baĢladık. Eğer aksi bir geliĢme
olursa bizim asker arkadaĢlar belirli askeri depoları boĢaltacaklar, oradan alınan silahları bize
verecekler, biz de silahlı direniĢe katılacaktık. Allahım yarabbim, nerelerden çıkıp gelmiĢim
ben!! Hem her türlü cuntaya falan karĢıyız diyorsun (bu anlamda gerçekten de cuntacı
değilsin) ama hem de sürüklenerek onun içinde yer alıyorsun. Yani, “sol cunta” hedefine
ulaĢamazda bir çatıĢma falan çıkarsa, ister istemez onun savunmasında yer alacak yedek
güç oluyorduk biz de..Allahtan ki bunların hiçbirisi olmadı! General Gürler “düğmeye
basmayınca” “sol cunta” macerası da sona erdi...
Sözü fazla uzatmıyorum. 12 Mart 1971 günü dört generalin imzaladığı 12 Mart Muhtırası
radyoda okunduğu zaman tarihin hangi yönde akacağı belli olmuĢtur artık..Muhtıra‟nın 3.
Maddesinde, Ģunlar Ģunlar yapılmazsa ordu yönetime el koyacaktır deniyordu..
“Süleyman Demirel: Bir Cumhuriyet‟e ve bir Parlamento‟ya bir kiĢi, iki kiĢi sahip
çıkarak bir yere varamazsınız..Tek ses yok ki arkamda..Güç yok. Nasıl neyle gideceğim
güvenoyuna, vesaireye? Yani bir de güvensizlik oyu alıp, kendimi muhtıranın hedefi
olmaktan çıkarıp, Meclis‟in hedefi durumuna mı getireyim?..
Yapacak bir Ģey kalmamıĢtı. Ordu, silah elde bekliyordu. Sunay, „beni de devre dıĢı
bıraktılar‟ diyordu. Meclis sessiz, basın ve muhalefet tepkisizdi. Demirel, yaĢamının en
zor kararını orada verdi. Ġstifa edecekti. 4,5 saate yakın süren toplantının sonunda
Bakanlarına: „Bu yolla hiç olmazsa Meclis‟in kapısını açık tutabiliriz‟ dedi. Bir beyaz
kağıda, „Muhtırayı anayasa ve hukuk devleti anlayıĢıyla bağdaĢtırmak mümkün
değildir. Bu durum muvacehesinde Hükümetimin istifasını saygı ile arz ederim‟ diye
yazdı ve imzaladı...
Ülke 13 Mart‟a, devrik bir baĢbakan, devre dıĢı bir CumhurbaĢkanı, baĢı önde bir
Meclis ve birbirine küs komutanlarla giriyordu. Tablo hiç olmadığı kadar umutsuzdu.
Ama Güniz Sokağa çekilen Demirel‟in bir tek tesellisi vardı: Meclis‟in kapısı
kapanmamıĢtı. Ve o kapı aralık kaldığı sürece oradan içeri girip mücadeleye kaldığı
yerden devam edebileceğini düĢünüyordu. Çok değil, iki yıl sonra o kapıdan girecek ve
yine bir mart ayında 12 Mart‟ın rövanĢını alacaktı. Hem de cümle aleme ibret olacak bir
zaferle..”29
Birand burada 73 Mart‟ını kastediyor. Hani o, general Gürler‟in cumhurbaĢkanı seçilmesi için
ordunun parlamentoya baskı yaptığı, Batur‟un jetlerinin parlamento üzerinde alçak uçuĢ
yaptığı günleri hatırlatıyor..
Peki biz neredeydik o günlerde, yani 73 Mart‟ında biz neredeydik ve ne yapıyorduk?
AĢâğıdaki satırlar bu sitenin önsözünden:
Evet, nereden çıkmıĢtık yola? Dünyayı ve Türkiye‟yi kurtarmak için, iĢçi sınıfını koordinat
sistemimizin merkezi olarak alıp, herĢeyi ona göre açıklayarak baĢlamamıĢmıydık yolculuğa?
Aynen öyle! Üretici güçlerin geliĢme seviyesine uygun yeni bir üretim iliĢkileri sistemini
kurarak, insanlığı sömürüden, baskıdan kurtaracak olan sınıf o değilmiydi! Evet! Dünyanın
baĢka ülkelerinde de bu böyle olmamıĢmıydı! 1917 ile açılan süreç, insanlığın kurtuluĢu
süreci değilmiydi! Referans noktalarımız bunlardı! Sınıf mücadelesi veriyorduk biz!
Kapitalizme karĢıydık! KarĢımızdaki düĢman, baskının, sömürünün, toplumdaki bütün kötülüklerin nedeni olan burjuvaziydi! Hiç bir uzlaĢmaya, ara yola da yanaĢmıyorduk! Her türlü
cuntaya karĢıydık. Sol cunta heveslilerinin bile baĢ belası haline gelmiĢtik! ĠĢçi sınıfı hareketi
diyorduk! Bağımsız örgütlenme diyorduk! Bu düĢüncelerle yola çıkmıĢtık bir avuç genç insan.
Sonra? Sonra bazıları 8-9 Mart‟ta “sol cunta” beklerken, 12 Mart‟ta (1971) “sağ cunta” geldi!
Kimimiz öldük, geri kalanlarımız da hapisaneleri doldurduk!
29
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Ve yeni bir süreç baĢlamıĢtı. Bir tür hesaplaĢma! Ortada açıklanması gereken bir çok soru
duruyordu. ÇatıĢmayı en üst düzeyde yaĢayanlardan biri olduğum için, bazı Ģeyleri apaçık
görebiliyordum. Birkere, Ģöyle bir paradoksla karĢı karĢıyaydık. Türkiye‟de devletin, “hakim
sınıfın, burjuvazinin örgütü, baskı aracı olduğunu” söylüyorduk. Okuduğumuz bütün kitaplardan da bu sonuçlar çıkıyordu. Bir de baktık, Türkiye‟de, burjuvazi falan takmayan, apayrı
bir devlet var! Biz, “iĢçi sınıfı adına, „burjuva devlete karĢı mücadele ediyoruz” derken, devlet
de burjuvaziye karĢı mücadele halinde! Bir anda, kendimizi onunla yanyana bulmuĢtuk! Çık
iĢin içinden çıkabilirsen! Dünyada baĢka hiçbir yerde raslanmayan orijinal bir durum!
Ve 1973 Mart‟ı
1973 Mart‟ında, General Gürler‟in cumhurbaĢkanı olması için devlet sınıfının parlamentoya
baskı yaptığı günler, hayatta kendimi en yalnız hissettiğim günler olmuĢtur! Ama, Selimiye
Cezaevi‟nin kalın duvarları arasında olduğum için duyulan bir yalnızlık duygusu değildi bu!
Hapisanede beraber olduğumuz bütün “yol arkadaĢlarımız”, “solcular”, “Bir yanda 27 Mayıs
geleneğinin temsilcisi Gürler, öte yanda da gerici faĢist Demirel, biz elbette ki Gürler‟den
yanayız” diyerek yerlerini belli etmiĢlerdi. Evet, bir yanda, parlamentoyu açık tutmaya çalıĢan,
demokrasiyi savunan, o beğenmediğimiz Demirel30 ve burjuvazi vardı, öte yanda da devlet
sınıfı ve onunla birlikte hareket eden “sağcılar”, “solcular”, “asker sivil aydın zümre“! Üstelik,
o en çok karĢı olduğumuzu söylediğimiz “Amerikan emperyalizmi de” bu tarafta, bu ittifakın
içinde yer alıyordu...! MüthiĢ bir Ģeydi bu! Hiç bir kitaba sığmayan bir çeliĢki vardı önümüzde!
“Sınıf mücadelesi veriyoruz”, “bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi veriyoruz” derken,
aslında devlet sınıfıyla kucak kucağa olan “solcular”, ve de, “sola karĢı mücadele ediyoruz”
diyerek var olan, ama aslında gene bu devlet sınıfının uzantısı olan “sağcılar”! Bu arada da,
birsürü genç insan ölüp gidiyordu hergün...! Sap gibi kala kalmıĢtık ortada! Öyle bir dipsiz
kuyu ki, gırtlağına kadar girmiĢsin içine!
Nasıl bir Türkiye‟ydi bu böyle? Nasıl bir sistemdi bu? Neyin nesiydi bu “Devlet”! Biz paraĢütle
mi inmiĢtik bu ülkeye yukardan! Neden tanımıyorduk hiç kendi tarihimizi, toplumumuzu?
Elimizdeki teorik silahlar bu gerçeği açıklamaya yetmiyordu, o halde ne yapmak lazımdı?
Nereden baĢlamalıydık?
....
Kuyunun dibinden avazın çıktığı kadar bağırsan kim duyar! Zaten duymak isteyen de yoktu ki
o zaman! Ama biz gene de, herĢeyi göze alıp bağırdık! Cuntaya karĢı, burjuva parlamenter
sistemin yanında yer aldık. Aman Allahım, senmisin bunu yapan! Aforoz ettiler bizi!
Hainliğimiz mi kalmadı, dönekliğimiz mi! Açtılar ağızlarını, yumdular gözlerini! Biz görevimizi
yapmıĢtık. Mesaj gitmiĢti gideceği yerlere. Rasgele insanlar değildik. Bir ağırlığı vardı o
zaman söyleyeceklerimizin. Ve ben inanıyorum ki, 12 Mart‟ın yenilgiye uğratılmasında,
bunun da mutlaka bir katkısı olmuĢtur!
Bütün bunlar, bizim yaĢadıklarımız, bir roman olurdu aslında! Ama benim hikaye anlatmaya
vaktim yoktu hiç! Bu çeliĢki çözülmeliydi. Hem de, ucu nereye kadar giderse gitsin! Bütün o
provokasyonları duymazdan gelerek çalıĢmaya baĢladım. Ama nasıl, cezaevinde günde 15
dakika havalandırmaya çıkma hakkımız varken, ben buna bile vakit bulamazdım. ġimdi
düĢünüyorum da, müthiĢ bir konsantrasyondu o. Sanki bir atom reaktörü çalıĢıyordu içimde!
30

73„lerin demokrasi kahramanı Demirel, cumhurbaĢkanı olduktan sonra sınıf değiĢtirdi. Devlet sınıfıyla bütünleĢti. Malesef bunun hep altını çizmek zorundayım. Cuntacılar Menderes‟i asarak yok
etmiĢlerdi, ama Demirel kendi kendini yok etti..Menderes‟ten geriye hiç olmazsa “hoĢ bir seda kaldı,
peki yarın öldüğü zaman kim gidecek Demirel‟in cenazesine..Ama merak etmeyin gene bulunur birileri.
Yeni dostları yalnız bırakmazlar onu..Biliyor musunuz ben Demirel‟e korktuğu, korkarak saf değiĢtirdiği
için kızmıyorum. Çünkü korku da insanı bir Ģeydir. Adamlar bir Menderesi asarak örnek olarak önüne
koymuĢlar, bak senin sonun da böyle olur demiĢler. Buna birĢey demiyorum. Ama o bu kadarla
yetinmedi, saf değiĢtirdikten sonra kendi düĢmanlarını savunmaya baĢladı. Bu kötü iĢte..
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Ve kitaplar, kitaplar... Rahmetli anacığımın kolları kopardı hapishaneye kitap taĢımaktan. O
Sahaflar ÇarĢısı‟nı Selimiye‟ye taĢırken, bir gün bile olsun yoruldum demedi. 71‟in parasıyla
ellibin lira emekli ikramiyesini benim için kitaplara harcadı. Dünyanın her yerinden kitaplar
getirtti bana. Bir tek o vardı yanımda, o anlıyordu beni. Ve o kahraman kadın, Selimiye‟de,
ikinci sefer doğurdu beni! Kahraman diyorum, çünkü, benim yüzümden en yakınındakiler bile
onu terkederken, o, bir an bile duraklamadı. Mamak Cezaevi‟nde, “senin oğlun fizik
formüllerinden komünizm çıkarıyor” diyen askerler tarafından dövülürken bile ağlamadı,
korktu derler diye!
Fiziği, doğa bilimlerini yeniden keĢfetmiĢtim sanki. Ġslam tarihi, Türkiye tarihi derken,
tasavvufla tanıĢtım... Gizlice içeriye sokulan Marksist klasikleri tekrar tekrar yeniden
taradım...
Sorun çok derinlerdeydi
Ama yetmiyordu! ĠĢin özünde bir sakatlık vardı. Mızrak çuvala sığmıyordu! Felsefi olarak
gelip bir noktaya dayanıyordu iĢ. Ve burada tıkanıyordu!.. Kısacası, ne dünyayı, ne de
Türkiye‟yi açıklamaya yetmiyordu elimizdeki ideolojik malzeme! Hele doğayı, doğal süreçleri
açıklarken tamamen yetersiz kalıyordu. Bir kuvantum fiziğini kavramanız mümkün değildi bu
kafa yapısıyla. Doğa bilimlerinin geliĢimi bambaĢka bir yol izliyordu. Ya ben de, birçoklarının
yaptıkları gibi, hep minareyi kılıfında tutmaya devam edecektim, ya da, “ucu nereye giderse
gitsin yola devam”! Ġkisinin arasında baĢka çözüm yoktu. “Devam”, dedim!
Tünelin ucundaki ıĢık
“Sistem Teorisi”, yada “Var Olmanın Genel Ġzafiyet Teorisi-HerĢeyiin Teorisi” bu ortamda
geliĢti, doğdu 1976-77‟lerde. Tünelin ucundaki ıĢık görünmüĢtü. Ama, henüz o tüneldeydim
ben daha! Bir süre daha minareyi kılıfına uydurmaya çalıĢtım! Beyin hücrelerim hep iĢçi
sınıfını temel alan koordinat sistemine göre ĢekillenmiĢti! Bir türlü vazgeçemiyordum onu
esas alarak düĢünmekten! HerĢey, aynen ana karnındaki çocuğun durumuna benziyordu!
Çocuk, hem doğmak istiyor, artık mevcut çerçeve ona dar geliyordu, hem de bir türlü
anneden vazgeçemiyordu...!
Sonra, cezaevinden çıkıĢ, tekrar tutuklanma durumu ve yurtdıĢı... Gittim bir fabrikaya girdim
ve basit bir iĢçi olarak çalıĢmaya baĢladım. Sekiz yıl sürdü bu. Onunla, iĢçi sınıfıyla
bütünleĢme burada gerçekleĢti. Artık o benim için kafamdaki bir kurtarıcı, bir ideal değildi.
Bizzat onun bir parçası olmuĢtum. Bu çok önemli. Orda gördüm somut olarak bir çok Ģeyi.
Sınıf gerçekliğini, sistem gerçekliğini. Ġleri, geliĢmiĢ kapitalist bir ülkede, iĢçi sınıfının yerine
robotların üretim sürecine giriĢini, iĢsizliği, geliĢmeye-ilerlemeye karĢı iĢçilerin tepkilerini
bizzat yaĢadım. “Bilgi çağı” denilen Ģeyin ne olduğunu, elle tutulur bir realite olarak, kendi
kızımın geliĢiminde gördüm... Ama bütün bunlar, eğer hapishanedeki o birikimin üzerine
olmasaydı, gene de zordu herĢey.

BĠR DE ECEVĠT OLAYI VAR, SAHĠ O NEREDE DURUYORDU BU SÜREÇTE..
Birand Ģöyle diyor: “27 Mayıs‟ın getirdiği özgürlükçü iklim içinde yeĢeren devrimci görüĢler,
CHP‟de umduğunu bulamamıĢ ve Türkiye ĠĢçi Partisi‟nde toplanmaya baĢlamıĢtı. TĠP, Genel
BaĢkanı M.Ali Aybar‟ın öncülüğünde Türkiye‟yi sosyalizmle tanıĢtırıyordu..TĠP meydanlarda
yepyeni bir sol hava estiriyordu.
Bu tablo karĢısında asıl iĢi güçleĢen parti ise Ġsmet PaĢa‟nın CHP‟siydi. Gerçi Ġnönü de
meydanlardaydı ama kitleler CHP‟ye soğuktu. Parti, art arda gelen koalisyon hükümetleriyle
yorgun düĢmüĢtü. Koca Ġsmet PaĢa, sağdan genç bir liderin iĢaretiyle devrilmiĢti. Üstelik artık

23
sol oyların TĠP gibi iddialı yeni bir adresi vardı. Ve CHP bu girdaptan kurtulmak için mucizevi
bir formül arıyordu.
Aranan formülü Ġnönü bir pazar günü CHP‟nin BeĢiktaĢ ilçe merkezinde yapılan toplantıda
açıkladı. CHP‟nin tarihinde bir dönüm noktası olacak iki kelimelik bu formülün adı “ortanın
solu”ydu.
Bülent Ecevit (CHP Milletvekili): Orada Ġsmet Ġnönü ilk defa „Biz ortanın solunda bir parti
sayılırız‟ sözünü söyledi. Tabi ben hemen bu söze dört elle sarıldım. Bazı Parti Meclisi
üyelerimiz tepki gösterdilerse de diğer bazı parti meclisi üyelerimiz de dört elle sarıldılar. Ve
ben tabii bu konuyu iĢlemeye baĢladım”31
ġiĢeden bir cin çıkarıyorsun (“sol”) sana yardımcı olsun diye ve salıyorsun onu
ortaya! Ama sonra bir de bakıyorsun ki, boynuzun kulağı geçme tehlikesi var!.ĠĢte tam
bu noktada uygulamaya konulan bir feedback kontrol mekanizmasıdır “ortanın solu”!
Bu ne mi demek? Ġstenilmeyen çıktıları engellemek için girdiyi kontrol ederek çıktıyı
kontrol altında tutmaya negatif feedback (geriyi besleme) deniyor. Tabi bir de pozitif
feedback var ki, o da, istenilen çıktıları meydana getirmek için girdiyi ona göre
düzenleme oluyor. Örneğin, araba kullanırken önünüze bir çocuk mu çıktı, ona
çarpmak istenilmeyen bir sonuç olduğu için hemen frene basarsınız. Baktınız yol açık,
hiçbir engel görünmüyor, ne yaparsınız arabanın daha hızlı gitmesi için (bu sizin için o
an istenilen bir sonuçtur), gaza basarsınız..ĠĢte bu Ģekilde, bazan frene basarak, bazan
gaz vererek, bazan da direksiyonu sağa sola kırarak kullanılır bütün arabalar!..Bunun
adına ise “Kontrol Bilimi-Sibernetik” deniyor.
ĠĢte, CHP‟nin “ortanın solu” da budur! Yani, bir anlamda sınıf mücadelesini kontrol
mekanizmasıdır o32. Ama sadece bu açıklama yetmez! Evet, toplumsal düzeyde bir toplum
mühendisliği olayıdır bu, ama toplumları yönetmek, prensip olarak aynı olsa bile bir arabayı
yönetmekten biraz daha karmaĢık bir iĢtir! Nasıl ki yönetmeye çalıĢtığın o arabanın bile bir
maddi yapısı varsa ve sen de “yönetme iĢini” ancak bu yapısal unsurlar aracılığıyla (fren,
direksiyon, gaz pedalı vs.) oynayarak yerine getirebiliyorsan, toplumu yönetirken de aynı
Ģekilde bu iĢin toplumsal yapı içinde üzerinde oynayabileceğin maddi karĢılıklarının olması
gerekir. Ama önce Ģu, toplumsal düzeyde feedback mekanizması nasıl iĢliyor onu görelim:

çıktı

Girdi

geriyi gesleme ağı

Devlet sınıfı iki Ģekilde negatif feedback yapıyor (ama her ikisinde de prensip aynı). Önce
burjuvaziyi (ve geliĢmeye çalıĢan kapitalizmi) kontrol altında tutmak için iĢçi sınıfının yolunu
açar gibi yapıyor (“27 Mayıs Anayasasının getirdiği demokratik özgürlükler ortamı içinde”
31
32

a.g.e, s.152
Bunun Batı Avrupa kökenli sosyal demokrasiyle ne alakası var söylermisiniz bana!!
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diye baĢlayan o “solcu” tahlillerin özü budur iĢte!..). Ama sonra bakıyor, bu iĢ tehlikeli olmaya
baĢlayınca, dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayalım diyerek hemen ĢiĢeden
çıkardığı o “cin”e bir de yular takma telaĢına kapılıyor! Böylece, hem burjuvaziyi, hem de
geliĢmeye çalıĢan o iĢçi sınıfı hareketini, ikisini birden kontrol altında tutmuĢ olacaktır!.Ve
baĢarıyor da bunu! Hani o Osmanlı‟da oyun çoktur lafı vardır ya, onu hiç yabana atmayın!33
Evet, “ortanın solundan” bahsediyorduk, nedir bunun toplumsal yapı içindeki karĢılığı, nedir o
“halkçılık” olayının özü?

ġimdi bakın, ben böyle Ģekiller çizerek olayı biraz ĢematikleĢtiriyorum ama, siz bunları sakın
bir hap gibi görmeyin!. ĠĢin ruhuna inebilmek için bir araç olarak bakın meseleye. Örneğin,
yukarıdaki Ģekilde, Ecevit‟in, “ortanın solu” hareketiyle birlikte eski sistem içindeki
“yönetilenlerin-halkın” sözcülüğüne soyunduğunu ifade etmiĢ oluyoruz. Buradaki “halk”
Osmanlı‟nın Reayasının Cumhuriyet dönemindeki karĢılığı oluyor. Ama buradan hemen öyle,
sanki biribirinden bıçakla ayrılır gibi bir “halk”, bir de “iĢçi sınıfı” varmıĢ sonucunu
çıkarmayın! Bakın iki sistem arasındaki geçiĢi temsil eden bir ok var arada. O ok aslında
sistem içindeki sistem olayını ifade ediyor. Yani yeninin eskinin içinden çıkıp geliĢini ifade
ediyor. Bunun gibi “halk” deyince de burada halkın daha çok eski sisteme ait olan unsurlarını
anlamak gerekiyor. ĠĢçi sınıfı da bu halkın içinden çıkıp gelen yeni..
Peki, “ortanın solu” derken ne yapmaya çalıĢıyordu Ecevit? Örneğin, neydi o Ecevit‟in
“toprak reformu” sloganı? Ya da o, “toprak iĢleyenin su kullananın”, “kooperetifleĢmek”-“halk
sektörü”, “köy kent” projeleri.. bunlar ne anlama geliyordu? Türkiye gibi bir “küçük üreticiler
ülkesinde”34 ne anlama geliyordu “27 Mayıs Anayasa‟sının emrettiği bu reformlar”!35
Siz bu soruya cevap ararken ben size birĢey hatırlatayım: Bu ülkede Osmanlı‟dan bu yana
“toprak reformunun” en büyük savunucusu kimdir biliyor musunuz? Bizzat Devlettir, Osmanlı
Devleti‟dir! En büyük “reformcu” ise, o eĢsiz-ilerici padiĢahımız II.Mahmut‟tan baĢkası
değildir! 1808‟de -Sened-i Ġttifak‟ı imzaladıktan birkaç yıl sonra bütün o büyük toprak sahibi
33

ġimdilerde sahnede boy göstermeye çalıĢan o “sol liberaller” olayına bir de bu gözle
bakmaya çalıĢın isterseniz. Bunlar hangi feedback kontrol unsuru oluyorlar acaba? Ama
bunun için önce neyin engellenmeye çalıĢıldığını da görebilmeniz gerekir ki, iĢte burada biraz
gözlerinizi açmanız gerekecektir!!..Bu merdivenler adım adım çıkılıyor malesef!.Her basamak
hem bir üst düzeyi temsil ediyor, ama hem de daha ilerisi için yeni bir engeli!...
34

35

Bu kavram Keyder‟e ait, ben de katılıyorum..

ĠĢte size 100 üzerinden 100 puanlık bir soru daha: Bu, „27 Mayıs Anayasa‟sının emrettiği
reformlar“ sözü size ne hatırlatıyor?.Bulamadınız mı? Size bir ipucu: Ġsterseniz 12 Mart
Muhtırasının metnini bir kere daha okuyuverin!!
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Müslüman ayanları-eĢrafı saf dıĢı bırakan, “müsadara” adı altında onların topraklarını
köylülere dağıtan “Reaya dostu padiĢah” odur!. Kendisine rakip olarak ortaya çıkabilecek
müslüman bir orta sınıf korkusuyla, ademi merkeziyetçi bir doğrultuda geliĢen sistemi tekrar
eski merkeziyetçi yörüngesine oturtmaya çalıĢan II.Mahmut, bunun için o zaman bir de
“batılılaĢma” silahı icat etmiĢti!.Bakın ne kadar “halkçı” ve de “modern”-“solcu”
bir
padiĢahımız varmıĢ değil mi!..Cevabı buldunuz sanırım!!.
Bakın Ģimdi, sınıf mücadelesi ortamında mekanizma nasıl iĢliyor: “Devletin solcusu” da olsan,
solcu olmanın amentüsü “burjuvaziye karĢı olmak” değil midir? O zaman, birinci vazifen,
düĢmanımın düĢmanı dostumdur hesabı, baĢ düĢman burjuvaziye karĢı ittifaklar içine
gireceksin!. Peki, pratik olarak bu ne anlama geliyor? Açık değil mi! Bu, Devlet sınıfı‟nı
kendine müttefik olarak göreceksin demektir! Bu bir.
Ama bu arada bir de önderlik sorunu-iplerin kimin elinde olacağı sorunu- var tabi!! Ki bu da,
özellikle Devlet sınıfı için hayati öneme sahip! Çünkü asıl gücü ellerinde tutanlar onlar. Hal
böyleyken, bunlar, yani “Devletin asıl sahipleri”, bir süre sonra bir de bakıyorlar, müttefik
olarak gördükleri o solcular çizmeyi aĢmaya, Osmanlı‟dan beri Devletin koruyucu kanatları
altında tuttukları o “halkı” da kendi yanlarına çekmeye çalıĢıyorlar, ve yer yer
bunda
baĢarılı da oluyorlar! ĠĢte o zaman iĢin yönü değiĢmeye baĢlıyor! “Ortanın solunun” devreye
girmeye baĢladığı nokta da tam burasıdır zaten!. Bununla demiĢ oluyorlar ki “halka”; bakın,
görüyorsunuz, asıl güç sizsiniz, titreyin ve kendinize dönün, öyle kimsenin kuyruğuna falan
da takılmayın, mücadelenin önderi siz kendiniz olun, iktidarın talibi siz olun, siz onların
değil, onlar sizin arkanızdan gelsinler! Ne kadar güzel değil mi! Kim hayır diyebilirdi böyle bir
öneriye! Devlet sınıfı açısından esas olan kendi öz iktidarıydı tabi, ama baĢka çare
kalmayınca “ortanın soluna” da razı olabilirlerdi onlar da. Niye olmasındı ki! Ne de olsa
sistem değiĢikliği falan anlamına gelmeyecekti böyle birĢey. Bir süre sonra eski tas tekrar
eski hamamda yerini alabilirdi! Hem sonra esas olan sınıf mücadelesini saptırmak, bir
durumdan bir baĢka duruma geçiĢi-niteliksel olarak değiĢimi engellemek değil miydi!. Bu
kutsal amaca hizmet edecekse eğer, bir süreliğine bazı zırvalara tahammül edilebilirdi!.
ĠĢte, 1973 Mart‟ındaki kesin yenilgi sonrası durum budur. O anı düĢünün bir an: Bir yanda
burjuvazi, öte yanda Devlet sınıfı. Ġki cephe karĢı karĢıya gelmiĢler. Eğer o an Ecevit burjuva
parlamenter sisteme karĢı Gürler‟in yanında yer almıĢ olsaydı ondan sonra artık ağzıyla kuĢ
tutsa bir iĢe yaramazdı. Ve ne yaptı o da, kerhen de olsa demokrasi cephesinde yer aldı.
Ama ona iktidar yolunu açan sadece onun bu tavrı olmadı. Bir de iĢin öncesi var: Hatırlayın,
12 Mart Muhtırası verilince Ecevit ne yapmıĢtı, “bu bana-ortanın soluna karĢı yapılan bir
harekettir” diyerek istifa etmiĢti. Niye? Çünkü, 12 Mart‟çılar parti içinde onun rakibi olan has
adamları Erim‟i baĢbakan yapmıĢlardı da ondan! Demirel ne yapmıĢtı peki o zaman?
“Parlamentoyu açık tutabilmek için” 12 Martçılarla uzlaĢmayı tercih etmiĢti! Sürece dıĢardan
baktığınız zaman görünen manzara açıktı: Her halukârda darbecilerle uzlaĢmayan bir Ecevit
vardı ortada, öte yanda ise, hangi gerekçeyle olursa olsun uzlaĢmacı bir Demirel!36 ĠĢte
Ecevit‟in demokrasi mücadelesinde öncülüğü kaptığı an bu andır. Önce kırk katır mı yoksa
kırk satır mı deniyor halka, ve sonra iĢ o hale getiriliyor ki, halk kırk katırı adeta bir kurtarıcı
gibi kabule razı ediliyor! Devlet sınıfı da memnundu bundan o an, çünkü esas düĢmanın
yerine, geçici bir süre için, son tahlilde gene kendi dünyasına ait biri iĢbaĢına gelmiĢ
oluyordu..

36

Demirel‟in en büyük hatası, 73 Mart‟ı yenilgisinden sonra nasıl olsa artık bittiler diyerek 12 Mart‟ı,
darbe sürecini görmezlikten gelmek oldu. Darbecilerden hesap sormak bir yana, o andan itibaren
Ecevit‟i kendisine rakip alıp onunla dalaĢtığı için 12 Mart‟a ve darbeye karĢı olma misyonunu da onaEcevit‟e kaptırdı. Ecevit‟le mücadele ederken halkın gözünde sanki darbecilerle aynı saftaymıĢ gibi
bir duruma soktu kendini. Darbeye karĢı olmanın-demokrasi mücadelesinin- bütün meyvalarını
Ecevit‟in toplamasına neden oldu. Yani Demirel aslında 73 Martındaki o büyük zaferden sonra öldü..O
andan sonraki Demirel baĢka bir Demirel‟dir artık..Aklı sıra, “solcu Ecevit‟e karĢı mücadele ederken”
Devletin sağ kanadının desteğini almaya kalktı ki, bu da onu bitirdi..
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Peki ya o TÜSĠAD-Ecevit kapıĢması? Sınıflar mücadelesi öyle statik bir ortamda olmuyor,
önce bunu bir kabul edelim. ĠliĢkiler (dıĢ faktörün de etkisiyle) sürekli değiĢime uğruyor.
12 Mart sonrası “sol” yenilmiĢ. “Karaoğlan” iktidar olmuĢ. Böyle bir ortamda, bir süre sonra
bir de bakıyoruz ortama uygun yeni tip bir “sol” türemeye baĢlıyor! Hani 12 Mart süreci
“solun” kendi ayakları üzerinde yürüyemeyeceğini göstermiĢti ya, ne yapsın, o da bu kez
Ģansını kendine bir koltuk değneği bularak denemeye kalkıĢtı! Sırtını Sovyetlere-sosyalist
sisteme dayayarak sahneye çıkmayı denedi. Hem sonra, bu sefer artık iĢin içinde öyle
sadece askerler ve gençler falan değil, bizzat iĢçi sınıfı da olacaktı! Bu iĢin nasıl
baĢarıldığını-yani ekonomi politiğini- daha sonra ele alacağız. Ama, bir süre sonra bir de
baktık ki, eski MDD‟cilerin, 8-9 Mart cuntacılarının devrim anlayıĢlarına benzer bir devrim
anlayıĢıyla (UDD) ortaya çıkan (“kapitalist olmayan yol” deniyordu buna), üstelik bu kez iĢçi
sınıfı içinde de örgütlü, günden güne güçlenen bir hareket vardı ortada! Tamam, iyiydi
güzeldi, “ortanın solu”na, “karaoğlan”a karĢı falan değildi Devlet, ama açılan bu yoldan
ilerleyen o “sol” tehlikeyi ne yapacaklardı! Hem sonra, bunlarla rekabet edeceğim derken bir
süre sonra Ecevit‟in kendisi de yoldan çıkabilirdi! Hani, iĢin içinde Sovyetler-sosyalist sistem
falan olmasaydı gene de ortada bir tehlikeden bahsedilemezdi, ama “kapitalist olmayan yol”
olayı hiçte öyle küçümsenecek bir devrim anlayıĢı değildi! Ġster “sol darbe” yoluyla, ister
“demokrasi içinde seçim yoluyla”, hangi yolla olursa olsun bir kere bunlar iĢbaĢına
geliverirlerse herĢey tersine dönebilirdi. ĠĢte o an frene basma ihtiyacını hissetti Devlet-ve
Devletçi burjuvazi. Ecevit‟in de son kullanım tarihi gelmiĢti!..
Bu iĢin kökleri çok derin çok!! Öyle ki, iĢ sadece bir avuç Devletçi burjuvaziyle-TÜSĠAD‟cılarla
falan bitmiyor! Bunlar bütün bir sisteme damgalarını vurmuĢlar..Bakın nasıl..
SÜRECĠN EKONOMĠ POLĠTĠĞĠ, BĠR DE ĠġÇĠ ARĠSTOKRASĠSĠ YARATMIġ BUNLAR

Sıra ekonomi politiğe gelince gene Keyder‟e döneceğiz ama, ondan önce Ģu aĢağıdaki
alıntıya bir göz atın hele!37
“Erim hükümeti programının ilginç bir özelliği var: Sanayi kesiminin önerdikleriyle (siz
gene bunu Devletçi burjuvazinin önerdikleriyle diye anlayın!) “Atatürkçü/Devrimci”
görüĢlerin aynı noktada birleĢmesinden ortaya çıkan “reformlar” programda geniĢ bir
yer alıyor. BaĢka bir deyiĢle program, büyük burjuva reformizmi (Devletçi burjuvazi
burada da reformcu “büyük buruva” oldu!) ile küçük burjuva radikalizminin (bunlarda
“asker sivil aydınlar-zinde güçler” biliyorsunuz!) günümüz Türkiye‟sinde artık benzer
amaçlara dönük olmasının, benzer sonuçlar yaratacaklarının iĢaretidir. Bu durum,
Türkiye‟deki toplumsal geliĢmenin hangi noktalara ulaĢtığını da belgeliyor: Büyük
Ģehir sermayesinin en yetkili sözcüleri (TÜSĠAD‟cılar kastediliyor!), kendi sınırlarının
çıkarları açısından, artık, “Devlet altyapıya bütün gücüyle yönelmeli ve ağır sanayii
madenleri devlet iĢletmelidir”38 diyebilmektedir. Bu iĢ çevrelerine göre, özel sektör
yatırımları disiplin altına alınmalı, planlama ile sıkı iĢbirliği sağlanmalıdır. Yatırımlar ve
yabancı sermaye kontrolden geçmeli, vergi ve toprak reformları, eğitim reformu
yapılmalı, “disiplinli” bir ekonomik düzen kurulmalıdır...
Bu geliĢmeler, “Atatürkçü/Devrimci” düĢüncelerin öteden beri savunageldiği
“devrimcilik ve “ilericilik”le büyük sermayeyi artık aynı ilericiliğin çizgisinde
birleĢtirivermiĢtir. Bu tür bir devrimciliğin benimseyip önerdiği çeĢitli reformlar, artık,
büyük burjuvazinin sanayi kesimince (terminolojiye dikkat ediyor musunuz, Keyder‟le
aynı terminolojiyi kullanıyor Cem de!..”sanayi burjuvazisi” diyor o da! Ben de çok
oluyorum galiba, neymiĢ o, nerden çıkmıĢ o Devletçi burjuva kavramı da!..Marksist
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Ġsmail Cem, “Tarih Açısından 12 Mart”, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, s.114
Ġstanbul Sanayi Odası BaĢ. Ertuğrul Soysal..Ġ.Cem‟in kitabından aktarı s.114
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terminolojide yok ki zaten böyle birĢey!..ma) zaten arzulanan değiĢimler kategorisine
girmiĢtir..
Erim programındaki reform ve yenileĢme düĢüncelerinden bir bölümü bu çerçevede ele
alınabilir: Toprak reformu, tarımın vergilendirilmesi, devlet mekanizmasının ve iktisadi devlet
kuruluĢlarının yeniden düzenlenmesi ve özellikle petrolle, madenler konusunda sözü edilen
tedbirler, kuĢkusuz, kitlenin de genel çıkarları doğrultusundadır. Ayrıca, sanayi kesiminin
(gene Devletçi burjuvazi kastediliyor) öteki özel sektör kesimlerinden daha ilerici bir
nitelik taĢıdığı; sanayiin geliĢtiğı oranda kaçınılmaz biçimde iĢçi sınıfını da nicel olarak
geliĢtirdiği bir gerçektir.”
Allahım sen bana kuvvet ver!!..Görüyorsunuz, demek ki Keyder yalnız değilmiĢ görüĢlerinde!
Biri Marksist ekonomi politik uzmanı bunların, diğeri ise DSP‟milletvekili (ama ona sorarsanız
o da kendini özünde Marksist olarak görür.. Hem sonra, canım ne olacak ki, “Marksizmle
Kemalizm arasında aĢılmaz duvarlar yok” ki!
Korkunç bir tiyatro bu!..Korkunç diyorum, çünkü, doğma büyüme kavanozda
yetiĢtirilmiĢ “tabii” aktörler oldukları için oyuncuları hangi oyunun içinde olduklarının
farkında değiller! Yani, doğma büyüme kavanozda yetiĢtirilmiĢ “tabii” aktörler bunlar!
BoĢuna, “yeni tipten devĢirme bir nesil” demiyorum ben bunlara! Bakın, Ģimdi
buradan açıkça ilan ediyorum, kim ki III.Selim-II.Mahmut‟tan itibaren baĢlayan ve
“batılılaĢma” adı altında iki yüz yıldır sürdürülen o kültür ihtilali sürecini ilerici
devrimci bir süreç olarak görüyor, Osmanlı‟da ve Türkiye‟de kapitalizmin geliĢmesi
sürecinde referans noktası olarak bunu alıyorsa, kendisini ister Kemalist, ister
Marksist, isterse milliyetçi-sağcı olarak görsün kaçınılmaz olarak onun yeri aynıdır.
Hani ben diyorum ya, Türkiye‟de kimin ne söylediği değil, nerede durduğudur önemli
olan diye..iĢte aynen böyle. ĠĢte adamı böyle yoğururlar..Devlete karĢı mücadele
ediyorum derken Devletle aynı cephede buluĢmanın bu kahredici diyalektiğini
kavramadan Türkiye‟de hiçbirĢey yapılamaz..Ah fukara UlaĢ ah, nereden bilecektik iĢin
köklerinin bu kadar derinlerde olduğunu!..
Eve, Ģimdi artık Keyder‟e dönebiliriz: 27 Mayıs‟tan 12 Mart‟a doğru yol alırken bakın
konuda neler yazıyor Keyder39:

bu

“Burjuvazi içindeki ayrıma40 paralel olarak iĢçi sınıfı içinde de, ücretleri ve pazar
oluĢturma gücü kitlelerinkinden çok daha yüksek olan bir iĢçi aristokrasisi
yaratılmıĢtı. Küçük sanayide çalıĢan iĢçiler, sendikalaĢmayla kazanılabilen haklardan
genellikle yararlanamıyordu: Toplu pazarlık yoktu, grev hakkı yoktu ve bazı durumlarda
iĢverenler sosyal sigorta mevzuatına uymamanın yolunu da buluyorlardı..Öncü sanayiciler,
yani en büyük yüz küsür Ģirketin sahipleri ve menecerleri ile bunların istihdam ettiği iĢçiler bu
modelin çekirdeğinde yer alıyorlardı. Zaten modelin baĢarısını belirleyen, bir sanayi
burjuvazisinin ve örgütlü bir iĢçi sınıfının yaratılması olmuĢtu. En büyük sanayiciler ithal
ikameci modelin parlak numuneleriydi. Ya tekelciydiler, ya da oligopolist. Rekabet olmadığı
sürece himayenin sağladığı rantları toplamaya devam edebilirler, dolayısıyla sendikaların
yüksek ücret taleplerini kabul edebilirlerdi”..
39

Ç. Keyder, “Devlet ve Sınıflar”. s.196
Bu çalıĢmanın bir önceki bölümünde bu konuyu ele almıĢ ve Keyder‟i eleĢtirmiĢtik, ama burada
altını bir kere daha çizelim. Keyder, Devletin koltuğu altında palazlanan Devletçi burjuvaları “sanayi
burjuvazisi” olarak tanımlıyor!. Hal böyle olunca, 27 Mayıs da tabi bu sanayi burjuvalarının
programlarını gerçekleĢtirmeye çalıĢan ileri bir hareket olarak anlaĢılıyor!.. Ama burada asıl altı
çizilmesi gereken nokta, Keyder‟in deyimiyle bu “sanayi burjuvalarının” kendilerine uygun bir !iĢçi
aristokrasisini “de ortaya çıkarmalarıdır. Devletin burjuvaları kendilerine partner-müttefik olabilecek bir
de Devletçi iĢçiler yaratıyorlar! TÜSĠAD‟la DĠSK arasındaki yakınlık da buradan mı geliyor acaba, ne
dersiniz! TÜRK Ġġ Devlet iliĢkisini biliyorduk zaten, Ģimdi bunu da bir kenara not edelim!..
40
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Bu çalıĢmanın bir önceki bölümünde ihhal ikameci sanayileĢmenin ne olduğunu açıklamıĢtık.
ġimdi bakın sistemin mekanizması nasıl iĢliyor:
“Demek ki, üretimi sürdürebilmek için ilk koĢul döviz sağlanmasıydı. Döviz problemi
halledildiği taktirde, birikimin baĢarıyla devam etmesinin ikinci Ģartı pazarın yaratılmasıydı.
Dünya pazarında rekabet Ģansı olmayan iĢletmelerin yüksek oranlarda kar sağlamasına
imkan veren himaye politikası sonucu sinai üretim tamamen iç pazara yönelikti..Ġç pazar
yüksek bir kâr oranı sağladığından, sanayi ölçeği, iĢletme, teknoloji ve kalite, geçerli dünya
standartlarıyla karĢılaĢtırılabilecek düzeyde olsaydı bile, sanayicileri dünya pazarlarında
Ģanslarını denemeye ikna etmek kolay olmazdı. Sanayi sektöründeki yabancı sermaye ve
çok uluslu Ģirketler yaygın olsaydı, ihracat pazarlarına açılma fırsatı daha fazla olabilirdi. Ama
Türkiye‟de ne yabancı sermayenin ağırlığı fazlaydı, ne de iktisadi politika ihracat lehineydi.
Tercih iç pazar lehine yapıldıktan sonra, pazarın sadece geniĢlemesi değil, belli bir ölçüde
derinleĢmesi de gerekecekti. Sınai üretimin bileĢimi sürekli değiĢtiğine, yani ekonomi
tekstilden dayanıklı tüketim mallarına ve otomotiv ürünlerine kaydığına göre, yeni imalat
kollarına pazar oluĢturacak yeterli gelire sahip tüketiciler bulmak veya yaratmak gerekiyordu..
“Bu dönemdeki Türk iĢçi sınıfının aynı ölçüde az geliĢmiĢ baĢka toplumlardaki
iĢçilerden çok daha ileri ayrıcalıklar ve haklar elde ettiğini tekrar edelim. Bu
ayrıcalıkların çoğu hükümetlerin tepeden inme düzenledikleri kanunlarla verildi.
Bunların en önemlisi, yani toplu pazarlık ve grev hakkı veren kanun 1963‟te çıkarıldı.
1963 ile 1971 arasında örgütlü sektörde gerçek ücretler her yıl yüzde 5 ile yüzde 7
arasında arttı. Ordunun duruma el koyduğu ve grevlerin yasaklanıp sendika liderlerinin
hapsedildiği iki yılda gerçek ücretler yüzde 10 gerilediyse de, 1974‟ten sonra artıĢlar
yeniden baĢladı. 1975‟teki yüzde 21‟lik bir sıçramanın ardından, 1976‟da yüzde 5‟lik ve
1977-78‟de de toplam yüzde 22‟lik artıĢlar görüldü. Daha sonra 1980‟deki askeri
müdahaleye kadar gerçek ücretler yerinde saydı. 1964 ile 1978 arasında ortalama
ücretler iki kat artmıĢtı. Ama bu ortalama önemli bir düaliteyi gizler: Ġthal ikame eden
“modern” sektörde ücretler genellikle daha büyük oranlarda artıyordu. ĠĢçilerin en güçlü
biçimde örgütlendiği yüksek ücret alanları, dayanıklı tüketim malları ve otomotiv sanayileri
gibi büyük ölçekli, modern teknoloji kullanan ve çoğunlukla yabancı sermayenin girdiği
sektörler ile çelik ve kağıt gibi sermaye ve ara malları üreten devlet iĢletmeleriydi. 41 Bir
baĢka deyiĢle bu sektörler yeni birikim sürecinin mantığını yakalamıĢlardı (hem de
nasıl!! m.a): ĠĢçi sınıfına, hem siyasi olarak, hem de iç pazarın vazgeçilmez bir
unsurunu oluĢturup sistemle bütünleĢmesini sağlayacak ölçüde örgütlenme ve talepte
bulunma izni verilmiĢti. Sanayi burjuvazisinin (biliyorsunuz Keyder‟in terminolojisinde
Devletçi burjuvazinin adı “sanayi burjuvazisidir”!) ithal ikamesinin rantlarını toplayan
kesimi, kârları tehlikeye düĢmediği sürece bu pazarlığı devam ettirmeye istekliydi”. 42
Devletin koltuğunun altında beslenip büyütülmüĢsünüz! Bütün o gayrımüslim malları falan da
zamanında hep önünüze serilmiĢ sizin! “Sermayeyi TürkleĢtirerek” bir “Türk kapitalizmi”buna bağlı olarak da bir “Türk ulusu” yaratmak uğruna Devlet hep sizi kollamıĢ.43 Ġç pazar
sizin tekel alanınız. Hani o, “köpeksiz köyde at koĢturma” lafı var ya o bile az geliyor sizin
geliĢme-varoluĢ koĢullarınızı açıklamak için! Çünkü, koruyucu güç olarak bu kez bizzat
41

Siz buradan, Koç‟ların-TÜSĠAD‟cıların alanıyla, Devlet iĢletmelerinin alanını anlayın! Biliyorsunuz,
bunlardan biri daha çok DĠSK‟in, diğeri de TÜRK-Ġġ‟in örgütlü olduğu alanlardır!..
42
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Bakın, bu tahlilleri yaparken hep „Devlet, Devlet“ deyip geçiveriyoruz! Hangi Devlettir o?
Burjuvazinin devleti midir burada söz konusu olan? Hayır efendim, kendisine bağlı bir Devletçi burjuva
sınıfı yaratarak kendi varlığını ölümsüz kılmaya çalıĢan, Anadolu burjuvazinin de önündeki en büyük
engel durumunda olan Cumhuriyetçi bir Türk Devleti kılığına bürünmüĢ Ittihatçı-Osmanlı Devleti‟dir
o! Bu gerçeği göremeden Türkiye‟yi anlamak mümkün değildir! „Türk ulusu“-„Türk milleti“ denilen Ģey
öyle Batı‟dakilere benzemez! Burada söz konusu olan ulus Devletin ulusudur-milletidir. Zaten böyle
olduğu içindir ki bugün çatırdıyor ya bu toplum mühendisliği harikası! Onun yerine bugün, aĢağıdan
yukarıya doğru, daha sağlıklı bir Türkiye ulusu, demokratik Türkiye Cumhuriyeti devleti doğuyorsa
eğer, bu bir tesadüf değildir!.
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Devletin kendisi var iĢin içinde! Yani, öyle rekabetmiĢ, daha iyi kalitede, daha ucuza
üretebilmekmiĢ falan hiç ırgalamıyor sizi. Bir tek hedef var önünüzde: Sermayenizin
güvenliği ve Ġç pazarı geniĢletmek..Dünya pazarlarına açılmak falan söz konusu
olmadığına göre, daha çok kazanabilmek için yapacağınız tek Ģey (güvenlik faktörü
değiĢmediği sürece) iç pazarı geniĢletmek oluyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Ġnsanların cebinde para olacak ki üretilen malları satın alabilsinler. BaĢka türlü pazar
geniĢlemez ki!. ĠĢte tam bu noktada giriyor iĢçi sınıfı içinde bir iĢçi aristokrasisi
yaratma taktiği devreye. Bununla bir taĢla iki kuĢ birden vurmuĢ olacaktı Devletçi
burjuvazi.
Birincisi açıktı. Devletçi burjuvazi Anadolu burjuvazisine karĢı mücadelede “modern” iĢçi
sınıfını kendi yanına çekerek, onu kendi politikası doğrultusunda manipüle etme olanağına
sahip olmuĢ olacaktı. Örgütlü iĢçi sınıfı, eğer dizginleri elinizdeyse büyük bir güçtü sınıf
mücadelesi ortamında. Ġkincisi de tabi, pazarı geniĢletmiĢ oluyorlardı. Yani, bir yandan
verdiklerini diğer yandan gene geri alacaklardı. Bu arada, daha geniĢ kitleleri sömürebilmek,
onları kendi politikanın içinde tutabilmek
için güçlü
bir müttefike sahip olmuĢ
oluyordun!..TÜSĠAD‟ın her “hık” deyiĢinde DĠSK‟in de hemen “soldan” tepki vererek Anadolu
burjuvazisinin karĢısında tavır almasının nedenlerini anlıyor musunuz Ģimdi! Ya, TÜSĠAD
solcusu o “liberaller”! Onların derdi de daha farklı değil aslında! Anlıyor musunuz Ģimdi
senelerdir niye dön dön gene aynı yerde dönüp duruyor bu Türkiye solu!
KRĠZĠN DĠNAMĠĞĠ..
Bakın Keyder “krizin dinamiğini” ne kadar güzel açıklıyor. Tabi, alıntıdaki “sanayi burjuvazisi”
kavramının yerine gene Devletçi burjuvazi kavramını koyduğunuz zaman!!..Sadece Keyder
falan değil ha, hepsi böyle bunların! Bütün o “solcu-Marksist” aydınların hepsi de aynı hatayı
yapıyorlar! Üstelik, anlattığın zaman da bir türlü anlamıyorlar seni! Minareyi çuvala sığdırma
çabası herĢeyden üstün geliyor! Ama bu arada koskoca bir Osmanlı Devletini-onun kanatları
altında geliĢip büyüyen Devletçi bir burjuvaziyi gözlerden saklamıĢ olduklarını da
görmüyorlar!. Ki bu da onları kaçınılmaz olarak Ġttihatçı-Kemalist cephenin içinde tutan bir
teorik zemin haline dönüĢüyor. Ġdeoloji, kendi ayaklarına taktıkları bir pranga haline
dönüĢüyor! Neyse, biz bardağın dolu tarafına bakıyoruz Ģimdi ve Keyder‟den öğrenmeye
devam ediyoruz. Bakın, ne güzel böyle! Öyle yıkıp atma, herĢeyi ben bilirim diye kırıp
dağıtma yok! Doğruya doğru, eğriye eğri diyerek, kim doğru söylüyorsa, nerede iyi güzel
birĢey varsa ona sahip çıkacağız. Yani, hiçbirĢeyi öyle elimizin tersiyle itmeyeceğiz..
“Ġthal ikameci sanayileĢme, yerli sanayi sektörünün selektif korunmasına dayanır. Bu
stratejiyi baĢarıyla uygulayan ülkelerde, sınai geliĢme, üretim sürecinin girdileri olarak
teknoloji, sermaye malları ve ara mallarının ithalini gerektirmiĢti. Bu nedenle, ithal ikamesi
aynı zamanda seçici bir koruma stratejisiydi: Sermaye malları ve girdiler ithal edilirken, ülke
içinde geliĢen sanayilerin ürünleri dıĢ rekabetle karĢılaĢmıyordu. Ġthalat hacmi ile yerli sanayi
üretim düzeyi arasında dolaysız bir iliĢki olduğu için de, sanayileĢme hızının tavanını sadece
kapitalist ekonominin klasik kriz eğilimleri değil, aynı zamanda ithalat kapasitesi de
belirliyordu. Bu bölümde, Türkiye‟de ithal ikameci dönemde klasik kriz eğilimlerinin
ortaya çıkmadığını ve bu yüzden de mevcut döviz miktarının, yani ithalat kapasitesinin,
sanayileĢme hızını belirlediğini ileri süreceğiz. Ayrıca, ĠĠS stratejisini destekleyen
toplumsal ittifakın da aynı döviz kısıtının yol açtığı krizler sonucu bozulduğunu
göstereceğiz. Bir baĢka deyiĢle, ittifakın içindeki çatıĢma içsel çeliĢkinin
keskinleĢmesi nedeniyle ortaya çıkmadı; sistemin iktisadi krize girmesinin ardından
toplumsal kriz geldi. Yahut da, toplumsal (sınıflar arası) bütünleĢme düzeyinde kurulan
dengeleri zorlayan ve bozan Ģey, sistem bütünleĢmesindeki sorunlar oldu.
“Kapitalist bir ekonomideki klasik kriz eğilimleri iki temel sonuçtan birini verir: DüĢük tüketimpazardaki talep yetersizliği- veya azalan kâr oranı-üretici yatırımın yetersizliği- Ġthal ikamesi
politikaları bu sonuçların ikisini de önleme amacını taĢır: Bu politikalarla, bir yandan
sanayicilerin yeterli kâr elde etmesi sağlanmaya çalıĢılırken, öte yandan iç pazarın
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oluĢturulması ve devam ettirilmesi amaçlanır. Ġç pazarın korunması, esas olarak girdilerini
ithal etme Ģansı olan sanayicilerin yararınadır. Sanayiciler, ürünlerini iç pazarda satarken
rekabetle karĢılaĢmadıklarından, yüksek tekel kârları elde edebilirler. Bu kârların
boyutları gözönünde tutulursa, yeniden üretimin ve birikimin maddi Ģartları devam
ettiği sürece, himayenin getirdiği ranttaki geçici düĢüĢler karĢısında yatırım
yapmayarak, yani “sermaye grevi” biçiminde bir tepki göstermelerinin ihtimal dıĢı
olduğu anlaĢılır. Bir baĢka deyiĢle, üretimin fiziki girdilerini elde edebildikleri ve iĢçi
disiplininden yeterli ölçüde emin oldukları sürece, kârlılıktaki nisbi azalmalara
katlanırlar. ĠĢçilerin talepleri ücret düzeyleriyle sınırlı kaldığı sürece, iç pazar
yaratmaya yönelik, yani ayrıcalıklı sanayi sektörlerinde yüksek ücretlerin oluĢması
sonucunu veren devlet politikasının baĢarıya ulaĢabilmesinin nedeni budur.
Sendikaların müdahalesi daha siyasi bir nitelik kazanıp emek süreci sorgulanmaya
baĢladığında, sanayiciler bir dönüm noktasına gelirler: Artık yeniden üretimin maddi
Ģartları tehdit altındadır. ĠĠS sanayicisi, ileri ülkelerdeki kapitalistlerin tersine, ithal
teknolojiyle çalıĢmak zorunda olduğundan, artan iĢçi taleplerinin gerektirdiği teknik
değiĢiklileri yapamazi. Bu yüzden iĢçilerin üretim sürecine iliĢkin talepleri karĢısında
daha da katı olmak zorundadır.. Bu nedenle, sermaye kârlılıktaki geçici düĢmelere
katlanabilirken, iĢçi disiplininin bozulmasına daha farklı tepki gösterecektir.44
Türkiye‟de olup bitenleri kavramak meğer ne kadar basitmiĢ!! Ġlk bakıĢta, bütün mesele ĠĠS
stratejisinin iyi kavranılmasıyla ilgili gibi!. Kapalı bir devre-av alanı-var ortada. Ve de bunu
koruyan bir Devlet-Devletçi politika..Devletçi burjuvazi için yüksek tekel kârları anlamına
geliyor bu. Devlet sınıfı ise kendi varoluĢ koĢullarını-statükoyu- ancak bu türden kapalı bir
sistem- mekanizma içinde devam ettirebiliyor. Devlet sınıfı-Devletçi burjuva ittifakı (sınıf
mücadelesini kontrol altında tutabilmek için yarattıkları kendine özgü bir feedback kontrol
mekanizmasının da yardımıyla) iĢbirliği halinde malı bu Ģekilde götürüyorlar!.HerĢey bu
kadar basit gibi görünüyor!. Aslında öyle de!. Yani bu mekanizmayı kavrayabilmek için öyle
çok fazla ekonomi politik bilmeye falan gerek yok!.
ĠĢi zorlaĢtıran, sürecin tarihsel olarak oluĢum-ortaya çıkıĢ diyalektiği oluyor. Ben Ģimdi bu
satırları kaleme alırken “Devlet sınıfı”, “Devletçi burjuvazi” falan deyip geçiveriyorum, ama
bakın, bir ekonomi politik uzmanı olan Keyder bile geliyor, iĢin bu yanı söz konusu olunca
burada durup kalıyor!. Keyder‟in çeliĢkisi açık: O, bu davranıĢıyla hem 27 Mayıs‟ı sanayi
burjuvazisinin taleplerini karĢılamaya yönelik ileri bir adım olarak görüyor, ama hem
de, daha sonra ĠĠS olayını açıklarken, o “sanayi burjuvazisinin” aslında ne menem
birĢey olduğunu açıklamak zorunda kalıyor!. Bunların öyle, aĢağıdan yukarıya doğru
geliĢen kapitalizmin doğal geliĢim süreci içinde ortaya çıkan ilerici sanayiciler falan
olmadığını kabul etmek zorunda kalıyor. Ġç pazara dayalı tekelci bir sömürü düzeni var
ortada. Ne rekabet, ne daha iyi kalitede mal üretme motivasyonu. Daha çok kazanmak
için daha ucuza üretme de yok iĢin içinde! Yani, üretici güçleri geliĢtirmek falan söz
konusu değil burada! Bütün bunları Keyder de görüyor! E..nasıl bir kapitalizm o
zaman bu böyle! Gelip burada tıkanıyor Keyder‟in “sanayi burjuvazisi” ve de tabi
kapitalizmin geliĢme süreci! O kadar ilginç bir durum ki bu. Eğer Keyder‟in o “ilerici sanayi
burjuvazisi, onun talepleri” mantığından devam etmeye kalkarsak bu durumda 12 Mart‟ı da
12 Eylül‟ü de hep bu sanayi burjuvazisinin geliĢme taleplerini karĢılamak için yapılan zorunlu
darbeler olarak görmemiz gerekirdi!! Keyder bunu söylemiyor tabi ama o mantığın varacağı
yer budur..
Kapalı bir mekan düĢünün. Bir termostat var içerde, ısıyı hep aynı Ģekilde tutmaya
çalıĢıyorsunuz. Buradaki dengeyi etkileyecek tek faktör dıĢarıyla olan iliĢkiyi (yani
sanayinin girdi sorununu-ithal ara malları sorununu) kontrol altında tutabilmektir.
Bunun da bir tek yolu var: Döviz musluğunu hep elinin altında tutacaksın!.ĠĢte iĢin
hassas noktası burası!..Darbeler falan da zaten hep bu musluğun kontrolü yüzünden
oluyor!..Devletçi burjuvazi, Devlet sınıfıyla ittifak halinde, döviz tahsisini kendi istediği
44
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gibi ayarlayarak sistemin kapalı devre çalıĢmasını garanti altında tutmak isterken,
daha fazla ihracat yaparak-dıĢa açılma yoluyla geliĢmek isteyen Anadolu kapitalistleriyle karĢı karĢıya geliyor. ĠĢte, 27 Mayıs‟tan 12 Mart‟a, 12 Eylül‟den 28 ġubat‟a,
oradan da, AK Parti‟nin iktidara gelmesinden sonra tezgâhlanmaya çalıĢılıpta baĢarılamayanlarına kadar bütün o darbelerin altında yatan neden budur. Tarihsel olarak
oluĢmuĢ iki yol, ve bu iki yolda yürüyerek ilerlemeye çalıĢan, gene tarihsel olarak
oluĢmuĢ iki yolcu grubu var ortada..Biri, Devletin kucağında, içe dönük, ĠĠS yolundan
giderek yol almak isterken, diğeri, hayır, dıĢa açılarak daha çok ihracat yaparak,
küresel zincirle bütünleĢerek yolumuza devam edeceğiz diyor! Olay budur! Kendi
varoluĢ koĢullarını niteliksel bir değiĢme olmadan ancak kapalı bir devre içinde
devam ettirebileceğini düĢünen Devletin asıl sahipleri ise, ikide bir devreye girerek bu
mücadeleyi sistemin içinde-varolan eski statükonun içinde- tutmaya çalıĢıyorlar..Bütün o “ulusalcı”-“küreselci” tartıĢmalarının altında yatan esas mücadele zemini
budur.
KRĠZĠN ANA HALKASI: DÖVĠZ TAHSĠS MUSLUĞUNU KĠM ELDE TUTACAK..
“Ġktisadi artığın istenen Ģekilde dağıtılmasında devlet politikasının rolünü gösteren bir baĢka
faktör, Türk Lirasının resmi değerinin ĢiĢirilmiĢ olmasıydı. 1970 devalüasyonu sonrasındaki
birkaç yıl hariç Türk lirasının resmi değeri piyasa değerinin çok üstündeydi; karaborsadaki
döviz kurlarının, zaman zaman resmi kurların iki katının üzerine çıktığı oldu. Bu, kıt dövizin
ithalatçılara pazar mekanizması yoluyla değil, bürokratik-yani siyasi-mekanizmayla tahsis
edildiğini gösterir. Bütün ithalat resmi onaya bağlıydı ve ithalat içinde tüketim mallarının oranı
dönem boyunca hiçbir zaman yüzde 5‟i geçmediğinden mevcut dövizin neredeyse tamamı
için çeĢitli devlet kademelerinde rekabet edenler sadece sanayicilerdi. TL‟nin resmi değerinin
ĢiĢirilmiĢ olması, iktisadi karar verme mekanizmasını politize ederek, bürokrasinin araçsal
özerkliğini pekiĢtirdi. Böylece, siyasal nüfuzun parasal ödüle çevrilmesini sağlayan, her iki
taraf için kârlı bir mübadele, ithal ikameci sanayileĢmenin ekonomi politiği içinde vazgeçilmez
bir mekanizma oldu. Resmi kurdan döviz elde etme Ģansı olan sanayiciler, ithal ettikleri
girdileri iç pazarda paraya çevirebilecek nihai mallara dönüĢtürdükleri anda büyük rantlar
topluyorlardı. Rant elde edebilecek konumda bulunan diğer sanayicilerden gelebilecek
rekabet hariç, hiçbir rekabetle karĢı karĢıya da değillerdi.
“TL‟nin değerinin ĢiĢirilmesi, yerli sanayicilerin yüksek kârlar elde etmesini sağladığı gibi, bu
yüksek getiriyi mümkün kılan artık transferinin yönüne de iĢaret eder. Aslında, en baĢta
sorulan Ģu soruya geri dönmüĢ oluyoruz: “ĠĢçi sınıfının ve köylülerin bazı kesimleri
lehine gelir yeniden bölüĢtürülüyorsa, sanayicilerin elde ettikleri yüksek kâr
oranlarının bedelini ödeyenler kimlerdir?” Ülke parasının değerinin ĢiĢirilmiĢ olması,
toplumsal artığın tahsisini belirleyen faktörlerden sadece biri olmakla birlikte, ihraç
ürünleri yetiĢtiren çiftçilerin dıĢ ticarette zarara uğradıklarını gösterir. Ġthalatçılar,
kullanma ayrıcalığı elde ettikleri dövizi piyasa kurunun altında satın alabilirlerken,
ihracatçılar, ürünlerini satarak kazandıkları döviz karĢılığı (bu dövizi piyasa kuru
üzerinden satmıĢ olsalardı, elde edeceklerinden) daha az Türk Lirası alıyorlardı.
1970‟lerin sonuna kadar tarım ürünleri ihracat içinde ezici bir ağırlığa sahipti.
Türkiye‟deki ithal ikamesinin özelliklerinden biri, iç pazar güçlü olduğu sürece sanayi
sektörünün dıĢ pazarlara yönelmemesiydi. Ġhracat geleneksel ürünlerden oluĢuyordu:
Örneğin, 1968-71 ortalamasını alırsak, tarım ürünlerinin ihracat değeri içindeki payı
yüzde 77 idi. BaĢlıca ihraç malları tütün, pamuk, fındık, incir ve kuru üzüm gibi,
üretimleri 19.yy da Avrupa‟dan gelen talebe paralel olarak geliĢmiĢ olan ürünlerdi.
Ancak 1970‟lerin ikinci yarısından sonradır ki, sanayi ürünleri bir parça da olsa önem
kazandı. Yine de mamul malların ihtacat içindeki payı küçüktü. 1975‟te gıda sanayisi
(veya iĢlenmiĢ tarım ürünleri) ihracat içinde yüzde 9 paya sahipti. Dokuma ürünlerinin
de payı yüzde 9‟du. Demek ki TL‟nin resmi değerinin yüksek olması, öncelikle ihracata
yönelik ürünleri yetiĢtiren çiftçilerin aleyhineydi.
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Döviz kuru politikası sanayideki kârların devam ettirilmesine katkıda bulunduğu gibi, idari bir
tahsis mekanizması gerektirdiği için, bürokratların pazar üzerindeki kontrolünü de arttırdı.
Dolayısıyla bu politika ĠĠS düzenlemesinin temel dengelerini aynen yansıtmaktaydı:
Bürokratların araçsal özerkliği güçlenirken, sanayiciler yararına bir transfer gerçekleĢiyordu. 45
Yukarıda sorulan soru, 1960-77 döneminin iktisadi düzenlemelerinin sonucu zarara uğrayan
bir toplumsal grup varsa, bunun hangisi olduğuydu. Bazı Latin Amerika ülkelerinde olduğu
gibi, tarım sektörünün tümü ve özellikle de büyük toprak sahipleri doğrudan ve açıkça
cezalandırılmadı. Ġç ticaret hadleri tarımın lehine geliĢtiğinden, çiftçilerden yapılan
bütün transfer döviz kuru politikası yoluyla dolaylı olarak gerçekleĢtirildi.46
“Büyüme hızı yeterli olduğu sürece, baĢlıca toplumsal grupların durumlarının mutlak
olarak bozulması gündeme gelmedi; ama, bazı grupların göreli olarak dezavantajlı bir
konumda bulunması, baĢka gruplar için hızlı bir birikim potansiyeli sağladı. Sanayi
burjuvazisi ile (siz gene bunu Devletçi burjuvazi olarak tercüme edin) örgütlü iĢçi
sınıfını iktisadi modelin tanımlayıcı unsurları olarak ele almıĢtık (TÜSĠAD-DĠSK!! m.a).
Öncü sanayiciler (klavuzu karga olanın..), yani en büyük yüz küsür Ģirketin sahipleri ve
menecerleri ile bunların istihdam ettiği iĢçiler bu modelin çekirdeğinde yeralıyorlardı.
Zaten modelin baĢarısını belirleyen, bir sanayi burjuvazisinin ve örgütlü bir iĢçi
sınıfının yaratılması olmuĢtu. En büyük sanayiciler ithal ikameci modelin parlak
numuneleriydi. Ya tekelciydiler, ya da oligopolist. Rekabet olmadığı sürece, himayenin
sağladığı rantları toplamaya devam edebilirlerdi, dolayısıyla sendikaların yüksek ücret
taleplerini kabul edebilirlerdi. Bu Ģirketlerin her biri genellikle binden fazla iĢçi
çalıĢtırıyordu. ÇalıĢtırdıkları iĢçiler güçlü sendikalar içinde örgütlenmiĢti. Bu Ģirketler,
baĢta Ġstanbul ve civarında olmak üzere Adana-Mersin ve Ġzmir bölgelerinde
toplanmıĢtı. Bu üç bölge modern sanayinin47 büyüme odaklarıydı. Burada, diğer
iĢçilere göre çok daha yüksek ücret alan bir iĢçi aristokrasisiyle karĢı karĢıya bulunan,
coğrafi sınırları belli bir sanayiciler sınıfından bahsediyoruz. Devlete ait sanayi
kuruluĢlarında çalıĢan iĢçiler de bu aristokrasinin içinde yeralıyordu. 1971‟de, sanayi
45

Hep altını çizmek zorunda kalıyorum ama, Ģimdi Allah aĢkına nedir bu!! O basit bir terminoloji
sorunuymuĢ gibi görünen olayın altından neler çıktığını anlıyorsunuz değil mi! Devletin koltuğu altında
yetiĢtirilen o ithal ikameci-Devletçi sanayicileri normal-aĢağıdan yukarıya doğru geliĢen bir kapitalizmin
ürünü olan öncü sanayicilermiĢ gibi gösterdiğiniz zaman, “sanayinin geliĢmesi” adına yapılan bütün o
Devlet müdahalelerini-darbeleri de temize çıkarmıĢ oluyorsunuz! Var mı bunun baĢka bir izahı. Eğer
ülkeyi geliĢtiriyorsa, üretici güçleri geliĢtiriyorsa hoĢ geldi sefa geldi bütün o darbeler sonucu çıkmıyor
mu bu tahlilin sonunda! Unutmayın, ne Keyder, ne de diğer “solcu aydınlar” bunların hiçbiri aptal falan
değiller. Onları bu kaçınılmaz sonuca götüren, farkında olsunlar olmasınlar o “solcu” bilinçaltlarıdır.
Nedir bunların devrim-sosyalizm-Marksizm anlayıĢlarının özü, üretim araçlarının devlet mülkiyeti
değil midir? ĠĢte, o Devletçi düzenle-Devletle ve onun ayrılmaz parçası olan Devletçi burjuvaziyle
solcu-Marksist ittifakın temeli buralara dayanıyor. Madem ki onlar da Devletçi, o zaman niye karĢı
çıkacaksın ki onlara. Esas düĢmana karĢı mücadelede doğal müttefik oluyor bunlar. Gidebileceğin
yere kadar onlarla birlikte gidersin olur biter. O, “Marksizmle Kemalizm arasında aĢılmaz duvarlar
yoktur” sözü buradan kaynaklanıyor iĢte. Kimdi peki esas düĢman, “burjuvazi” mi, bu “burjuvazi” o
“sanayi burjuvazisi” olmadığına göre kimdi onlar? Ben size söyleyeyim: Ġhracat yaparak kazanmaya
çalıĢan o Anadolu kaplanları oluyordu “esas düĢman”! Bazan “iĢbirlikçi”, bazan da “komprador” olarak
nitelendirilen esas düĢman hep bunlardı. ĠĢte Türkiye solunun durduğu yer!..Ve iĢte bu halkın onları
neden bir türlü kendinden saymadığının nedeni..
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Tabi sadece ihracat yapan çiftçilerden değil, ihracat yaparak geliĢmeye çalıĢan diğer Anadolu
kapitalistlerinden de bu Ģekilde kaynak aktarılıyordu..ġimdi anlıyor musunuz, 1960‟larda daha ilerde
olmamıza rağmen neden daha sonra bir Güney Kore‟den
geride kaldığımızı..Onlar, daha fazla üreterek ihraç etmeye yönelik bir sanayileĢme yolunda ilerlerken, biz içe kapalı ithal ikameci bir
sanayileĢmede karar kılmıĢız. Onlar ihracatı teĢvik ederken, biz ihracat yapanları cezalandırmıĢız..Anlıyor musunuz Ģimdi o darbelerin nedenlerini..Ben size birĢey söyleyeyim mi, tamam
anlıyoruz falan deyipte hemen öyle olayın üstünü kapatmaya kalkmayın! Son Osmanlı PadiĢahının
A.N.S olduğu gerçeğini-diyalektiğini kavramadan bu iĢin içinden çıkmanız mümkün değildir!!..
47
ĠĢte gene o kahredici diyalektik! DıĢardan baktığın zaman gerçekten de Türkiye‟nin “modern
sanayicileri” bunlar! Ama iĢin tarihsel olarak oluĢumuna, yani görünüĢün altında yatan geliĢme
sürecine baktığın zaman sistemin sırtında geliĢmiĢ bir ur‟la karĢılaĢıyorsun!..Bu ur‟un-tümör‟ün
ehlileĢtirilerek sistemle bütünleĢtirilmesi ancak zamanla olabilecek birĢey..
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sektöründe çalıĢanların toplam sayısı 1,3 milyonken, binden fazla iĢçi çalıĢtıran sanayi
iĢyerlerinde 173,626 iĢçi vardı ve bunların yüzde 67‟si devlet sektöründe çalıĢıyordu.
Daha az iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde, devlet sektörünün istihdam payı hızla
düĢüyordu.”48
PEKĠ, ABD NERESĠNDE YERALIYORDU BU SÜRECĠN..
1960‟tan 1971‟e-12 Mart‟a, oradan da 12 Eylül‟e-1980‟e, ve hatta daha sonra da 28 ġubat‟a
falan kadar Türkiye‟de olup bitenlerin-darbelerin, muhtıraların-ardında hemen hemen hep
aynı dıĢ ve iç nedenler yatar. Devletçi burjuvazinin kontrolü altındaki ithal ikameci bir sanayi,
bunun döviz sorunu, daha çok üreterek bunu dıĢ pazarlarda satmak esas olmadığı için,
döviz tahsis musluğunu, yani siyasi iktidarı elde tutma zorunluluğu..Krizin iç nedeni daima
buradan-bu yapısal sorundan kaynaklanıyor. DıĢ dinamik de gene aynı. Stratejik nedenlerle
Türkiye‟yi destekleyen bir ABD faktörü var ortada. Krediler falan hep bu stratejik nedenlerle
veriliyor Türkiye‟ye. Buna kapitalist pazarların geniĢleme ortamı da eklendiği sürece sorun
yokmuĢ gibi görünüyor. Örneğin 1950‟lerde Kore SavaĢı sırasında böyle bir durum var. Ama
ne zamanki dıĢ pazarlarda bir sıkıĢma-daralma eğilimi ortaya çıkar, ve tarım ürünlerinin
fiyatları düĢmeye baĢlar, iĢte o zaman ABD kredilerinin de yetmez hale geldiği görülecektir.
Çünkü, Türkiye‟nin tek ihracat kaynağı tarım ürünleridir bu dönemde. Bu süreç, baĢka
nedenlerle de desteklenince kriz ortamını destekleyen bir faktör haline gelir. Artık ondan
sonrası bellidir. DıĢ koĢullar içeriyi etkilerken, içerdeki durum da dıĢa yansır ve bir kısır
döngü oluĢur. Alın iĢte size bir darbe ya da muhtıra ortamı!.. Bu nedenle, 12 Mart‟tan 12
Eylül‟e, oradan da 28 ġubat‟a falan kadar dıĢ dinamiğin rolünü ele alırken bu çalıĢmada
ayrıntılı olarak sadece 12 Mart dönemine yoğunlaĢacağız. Çünkü zaten 12 Eylül 12 Mart‟ın
bir devamıdır. 12 Mart‟ta çözülemeyen düğümü çözme çabasıdır. DıĢ etken açısından 28
ġubat dönemi de gene pek farklı değil.
Devam ediyoruz:
Yukardaki açıklamalardan ortaya çıkan basit bir gerçek var: Demek ki, bu ithal ikameci kapalı
devre sistemin devam edebilmesinin tek yolu cari açık sorununun bir Ģekilde halledilerek
döviz ve döviz tahsis kanallarının açık tutulabilmesidir. Bu nasıl olacaktır peki? Daha çok
üreterek, ürettiğin malları ihraç edip satarak döviz elde etme yoluna girmiyordun ki sen! Nasıl
dönecekti o zaman bu değirmenin çarkı? Çok açık! Ya dıĢ yardım-kredi adı altında borç
alacaktın, ya yabancı sermaye girecekti ülkeye, ya da?..Ya da, baĢına devlet kuĢu falan
konması gibi hiç beklenmedik baĢka bir kanal açılacaktı durduk yerde! Örneğin iĢçi dövizleri
gibi!..
ġimdi sırayla bunları ele almaya çalıĢacağız. Önce ABD faktörünü..
“Türkiye‟de 1969‟a kadar her yıl, ödemeler dengesinde ihracattan sonra tek baĢına en büyük
öneme sahip kalem, ABD iktisadi ve askeri yardımıydı. 1969‟dan sonra iĢçi dövizleri ilk sırayı
aldıysa da, Amerikan fonlarının önemi devam etti.. Sanayi burjuvazisinin (gene siz bunu
Devletçi burjuvazi diye tercüme edin!) benimsediği kapalı sanayileĢme stratejisinin ve dıĢ
ticarette kapalılığın, Türkiye‟nin gıda üretiminde büyük ölçüde kendine yeterli olması
nedeniyle mümkün olduğu söylenebilir. Bu olmasaydı, artan bir nüfusun gıda ihtiyaçları
karĢısında ihracata yönelim mutlaka gündeme gelecekti. Ama, gıda ithal edilmemesi
durumunda dahi,
istenen hızdaki bir sanayileĢme, kazanılabilenin ötesinde döviz
gerektiriyordu. Bu noktada dünyadaki hegemonyacı devletin (ABD‟nin) uluslararası satın
alma gücünü yeniden tahsis etme biçimindeki katkısı devreye girdi. Dolar uluslararası para
olduğundan ABD hükümeti bazı ülkelerin burjuvazilerinin sermaye birikimini stratejik
amaçlarla desteklemeye karar verecek bir durumdaydı. Türkiye için bu kararı verdi ve 1970‟e
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kadar ABD yardımı gerek dıĢ ticaret açığını kapatmanın, gerekse iç tasarrufa ilave fon
sağlamanın baĢlıca yolu oldu”.49
Döviz sorununa çözüm bulmanın ikinci yolu yabancı sermaye giriĢi idi. Bakın burda da durum
nasıl:
Ülkeye giren yabancı sermaye açısından 1950 öncesini bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü zaten
ortada fazla birĢey yok bu dönemde!. Osmanlı döneminden kalan birkaç kalem yabancı
sermaye de 1930‟larda millileĢtirilmiĢ!50.
“ABD hükümetinin güçlü desteğiyle 1954‟te çıkarılan liberal bir yabancı sermaye kanununa
rağmen 1950‟lerde ülkeye sadece 17 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı sermaye girdi.
1960‟larda ülkeye giren yabancı sermaye miktarı biraz arttı, yıllık miktarlar 15 ile 50 milyon
dolara ulaĢtı..1960‟larda en yüksek düzeyine 30 milyon dolarla 1966‟da ulaĢıldı. 1970‟ten
sonra yabancı yatırımlar artacağa benziyordu; 1970‟te 58 milyon dolar, 1971‟de 45 milyon
dolar ve 1972‟de 42 milyon dolar yabancı sermaye ülkeye girdi, fakat 1976‟ya gelindiğinde bu
rakam 27 milyona kadar gerilemiĢti. 1977‟de ödemeler krizinin baĢlamasıyla kâr transferleri
konusunda belirsizlikler ortaya çıktı ve bu durum doğrudan yatırımların 1980‟e kadar
tamamen durmasına neden oldu..Yabancı sermaye, sanayi sektörü içinde özel sermaye
oluĢumunda yüzde 5‟ten, toplam içinde yüzde 3‟ten düĢük bir katkıya sahipti. Bu dönemde
sanayi, milli gelirin yüzde 15 ile yüzde 18‟ini sağlıyordu. Halâ en büyük sektör olan tarımda
yabancı yatırım yoktu.51
Hani nerde o “Türkiye satıldı, yeniden milli kurtuluĢ savaĢı vermemiz gerekiyor” edebiyatının
maddi temeli? Nasıl satılmıĢ Türkiye? Bağımsızlığımız nasıl gitmiĢ elden? Görüyorsunuz,
korkunç bir demagojiden baĢka birĢey yok ortada! Ve sen bir de tutup bunun-bu demagojinin
üzerine birsürü milli kurtuluĢ, bağımsızlık savaĢı teorileri falan kurmaya kalkıĢıyorsun!..
Döviz sorununun üçüncü kaynağı ise iĢçi dövizleriydi:
“Türkiye‟nin Avrupa ekonomisiyle bütünleĢme sürecinde beklenmedik bir kanal 1960‟larda
iĢçi göçü biçiminde geliĢti. Avrupa‟daki Türk iĢçilerinin sayısı 1962‟de 13000 iken 1970‟te
480000‟e ve 1974‟te 800000‟in üzerine çıktı..
YurtdıĢına iĢçi göçü söz konusu olunca en önemli sorun Ģüphesiz dıĢarı giden iĢçilerin
Türkiye‟ye gönderecekleri döviz olayı idi. Böylece ithal girdilere dayalı sanayinin çarkları
dönmeye devam edebilirdi. Bürokratlar, politikacılar ve tabi sanayiciler bu iĢten çok
memnundular. 1960‟ların sonlarından itibaren yüksek döviz kurları, ithalat permileri ve cazip
yatırım projeleri yoluyla iĢçi dövizlerinin aynı düzeyde tutulmasına çalıĢıldı. Öyle ki iĢçi
dövizleri 1971-73 döneminde bütün dıĢ ticaret açığını kapatacak bir düzeye ulaĢtı. ĠĢçi
dövizlerinin ithalatı karĢılama oranı 1974‟te yüzde 38, 1975‟te yüzde 28, 1976‟da yüzde 19
ve 1977‟de yüzde 17 idi..Ama bu hep böyle devam etmedi tabi. 1974‟te 1,425 milyon dolarla
en yüksek düzeyine ulaĢan iĢçi dövizleri giderek düĢtü. Buna, bu arada yükselen petrol
fiyatları falan da eklenince 1977‟de Merkez Bankası‟nın altın ve döviz rezervleri
tükeniverdi..Kriz bütün ihtiĢamıyla kapıya dayanmıĢtı. Aslında çok daha önceleri olacak
Ģeyler iĢçi dövizleri araya girdiği için bir süre ertelenmiĢti. Ama Ģimdi artık yolun sonuna
gelindiğini herkes hissediyordu. Bir süre daha bu batakta debelenmeye devam edildi..
Dövizin siyasi dağıtımı, rekabetle elde edilen “normal” kâr kavramını anlamsız kılan bir rant
yaratma mekanizması oluĢturmuĢtu..1975-80 döneminde sanayiciler ve tüccarlar resmi kurun
üzerinde fiyat ödeyerek Avrupa‟daki Türk iĢçilerinin tasarruflarını olduğu kadar, kaçakçıların49
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uyuĢturucu madde kaçakçıların- elindeki dövizleri de satın almaya çalıĢtılar. Sanayiciler
üretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için elzem olan her türlü girdiyi ülkeye kaçak olarak
sokabiliyorlardı. Kaçak girdiler kullanılarak üretilen sanayi malları tabiatıyla daha yüksek
fiyata satılıp, daha çok rant sağlıyordu. 1978-79 döneminde döviz kıtlığı son haddine
varmıĢtı. Üstelik hükümetler de sanayideki birikimi baĢarıyla desteklemiĢ olan sübvansiyon
programlarından vazgeçmeyi istemiyorlardı. Bu iki olgunun bir araya gelmesi, bazı temel
sanayi mallarının uzun sürelerle piyasadan çekilmesi gibi çok ciddi bir sonuç doğurdu. Kıtlık,
karaborsa getirisi biçiminde ek bir olağanüstü kâr sağladı. Özellikle 1978-79‟daki Ecevit
iktidarı sırasında hükümet devletin ürettiği bazı girdiler ile bazı ithal girdileri doğrudan tahsis
ederek, pazar mekanizmasını devreden çıkarmayı beceriksizce ve ısrarla denedi; böylece
ithal ikamesinde zaten mevcut olan rant ekonomisi tamamen kontrolden çıktı.
SanayileĢmenin hedeflerinin bu Ģekilde çarpıtılması aracı rantiyelerin büyük servetler
biriktirmesine yol açtı. Ekonominin alıĢtığı ve beklediğine oranla ithal malları ne kadar
kıtlaĢtıysa, rant ekonomisinin boyutları o ölçüde büyüdü ve sanayicilerin kârları aleyhine
yeniden bölüĢüm o ölçüde önem kazandı..
Sistemin krizini sermayenin krizine dönüĢtüren ve sonunda burjuvazinin siyasi yollarla uygun
çözüm aramasına yol açan faktörler maddi üretim araçlarını idame ettirmenin güçleĢmesi ve
kâr sıkıĢmasının boyutlarının büyümesiydi. Sanayiye çeĢitli girdileri sağlamakta karĢılaĢılan
fiziki kıtlıklardan daha önce bahsetmiĢtik. Bu kıtlıklar, karaborsa kârlarının aracılara
bırakılmasını zorunlu kılan fiyat artıĢlarına yol açmakla kalmadı; devletin ürettiği veya
dağıttığı bazı malların hiç bulunamadığı da oldu. Petrol, petrol türevi ara mallar ve elektrik
ikinci kategoriye dahildi. Bu girdiler bulunamayınca üretim duruyor, ama kapitalistler sabit
üretim maliyetlerini ve iĢçi ücretlerini ödemeye devam etmek zorunda kalıyorlardı. Kanunlar
iĢçilerin keyfi olarak iĢten atılmasına engeldi ve kapitalistler iĢten çıkardıkları ya da iĢten
ayrılan iĢçiler için kıdem tazminatı ödemek zorundaydılar. Kıtlıklar istisna olmaktan çıkıp
kural haline gelince fabrikalarda üretim sık sık durmaya baĢladı ve ithal ikameci sanayi
burjuvazisi siyasi otoritenin gerekli dövizi bulmaktaki aczini protesto eden daimi bir kulis
oluĢturdu..Üretimin maddi koĢulları artık yeniden üretilemez hale gelip birikim kolayca
gerçekleĢebilir olmaktan çıktığında, sendikaların gücü (o ana kadarki) iĢlevini
kaybederek burjuvazi için bir engel oluĢturmaya baĢladı. KarĢıt güçler arasındaki eski
uzlaĢma önce örtülü, sonra açık çatıĢmaya dönüĢtü. Grevlerin ve grev nedeniyle
kaybolan iĢ günlerinin sayısı 1973-76 döneminde yılda ortalama 65 grev ve 1 milyona yakın
iĢ gününden 1977-80 arasında 190 greve ve 3,7 milyon iĢ gününe çıktı52..
“Yabancı sermaye (devlet yardımı veya özel yatırım) biçimindeki dıĢ sübvansiyon olmadan
ve hegemonyacı devlet (ABD) bu birikim tarzının dünya iĢ bölümü üzerindeki etkilerini kabul
etmeden içe dönük sanayileĢme stratejisini sürdürmek çok güç olurdu. Bu modelin sınırları
iĢte bu noktada çizilmiĢti: Model dünya ekonomisinin dalgalanmasına ve özellikle
hegemonyacı gücün tercihlerine bağlıydı, yani dıĢ dinamiğe karĢı savunmasızdı. Modelin
baĢarılı olması için dünya ekonomisinin daralmaması geniĢlemesi lazımdı. DüĢük faizli
krediler, geniĢleyen dünya pazarları, yurtdıĢında istihdam imkanının artması ve ucuz petrol
Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüme döneminin çerçevesini oluĢturmuĢtu. Dünya krizi bu
Ģartları yok etti ve iktisadi baĢarı öyküsünün sona erdiğini haber verdi.
Hegemonyacı devletin dünya satın alma gücünü yeniden bölüĢtürme-yani kayırdığı ülkelere
neredeyse karĢılıksız borç verme-yeteneğini kaybetmesiyle bu konfigürasyonda ilk gedik
açılmıĢtı. Vietnam SavaĢı sırasında dünya ekonomisinin yeni basılmıĢ dolarlarla dolması bu
politikanın sürdürülebilmesi için gerekli güven ortamını zedelemiĢ, ABD‟yi hamilik iĢlevinin
önemli bir unsurundan mahrum bırakmıĢtı. ABD‟nin karĢılıksız borç verme yeteneğini
kaybetmesi, hegemonyasının gerilediğini gösteriyordu. Ama bu gerileme hemen bir nöbet
değiĢmiyle sonuçlanmadı; dünya düzeyinde bir belirsizlik dönemini baĢlattı. ġayet bir nöbet
değiĢimi söz konusu olsaydı ülkenin coğrafı konumu ve 1960‟larda artan bağlantıları
nedeniyle Türkiye ekonomisi Alman sermayesinin nüfuz alanına girerdi. Bu dönemde, Türk
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politikacıları ve aydınlarının yanı sıra Alman ve AT çevreleri de Türkiye‟yi eskiden Alman
yayılmacılığına bağlamıĢ olan “özel bağları” diriltme ihtimalinden bahsediyorlardı. Ama
Amerikan hegemonyası bütün alanlarda, hele askeri alanda aynı ölçüde gerilemediği gibi
Alman devleti de tasarlanan hami rolünün beraberinde getireceği siyasi sorumluluğu
üstlenmeye hazır değildi”.53
DIġ DĠNAMĠĞĠ, YANĠ ABD‟NĠN POLĠTĠKASINI ETKĠLEYEN BĠR DĠĞER FAKTÖR DE
BĠZZAT ĠÇ DĠNAMĠĞĠN KENDĠSĠDĠR. YANĠ ĠÇ DĠNAMĠK DIġ DĠNAMĠK ETKĠLEġMESĠ DE
HESABA KATILMALIDIR..
Çok açık! Demek ki ABD, o soğuk savaĢ ortamında, stratejik amaçlarla, Türkiye‟deki düzeni
ve onu
ayakta tutan sınıfsal ittifakı destekliyordu. Ortada, bizim “statüko” olarak
adlandırdığımız bir denge hali vardı dünyada ve onlar da bunun bozulmasını istemiyorlardı.
Peki sonra ne değiĢti, 12 Mart‟a doğru gelinirken bu statükonun bozulması tehlikesi mi
ortaya çıkmıĢtı da ABD‟nin tavrında bir değiĢme baĢladı? Çünkü ortada açık bir gerçek var.
12 Mart‟a giden o darbeler sürecinde ABD‟nin de yer aldığını görüyoruz. Türkiye‟nin ve
Türkiye‟deki Demirel iktidarının günahı ne idi ki iĢ bu noktaya kadar gelmiĢti?
ġu ana kadar yapılan açıklamalarda madalyonun sadece bir yüzünü ele almaya çalıĢtık. DıĢ
pazarların daralmasını, özellikle Vietnam SavaĢı‟ndan sonra ABD‟nin artık kredi
musluklarıyla eskisi kadar oynayamadığını falan gördük. Ama bütün bunlar onun mevcut
iktidarı devirmek için tezgahlanan darbe süreçlerinde yer almasını açıklamak için yeterli
değildir. Tamam, daha fazla kredi veremiyor olabilirdi ABD. Ama sadece bu yüzden
onun darbecilerle iĢbirliği yapmasına gerek yoktu ki!! Yoksa, daha baĢka nedenler de
mi vardı ortada? Örneğin, “soğuk savaĢ” ürünü olan o “statüko”nun bozulması
tehlikesi mi ortaya çıkmıĢtı acaba? Demirel iktidarının bu kadar önemli-stratejik ne
günahı vardı ki ABD birden frene basma ihtiyacını hissetti?
Ġ.Cem bu konuda tam not aldı benden. Çünkü kitabında bu sorunun cevabını bulmuĢ.
Ben de, aynen katıldığım bu değerlendirmeleri buraya alıyorum:
“Demirel iktidarı, aynen Menderes iktidarı gibi, herĢeyden önce bir ekonomik büyüme
ve geliĢme ülküsüne dönüktür. Gerek Menderes, gerekse Demirel‟de zaman zaman bir
fetiĢizm ölçüsüne varır bu tutku (bu “tutku” aynen Erdoğan‟da da devam
etmektedir..m.a). Demirel iktidarında herĢey bu ekonomik büyüme tutkusunun
perspektifinden değerlendirilir. Ekonomik büyümenin ötesindeki bütün etkenler ancak
bu büyümeye hizmet edip etmedikleri açısından bir önem taĢıyabilir. DıĢ siyaset bile.
Ġdris Küçükömer‟in deyiĢiyle “..Bunların (DP ve AP iktidarlarının) baĢlıca hedefi
kalkınma idi. Kalkınma tutkusu mevcuttu. Bu kalkınma için çeĢitli çarelerin
kullanılması gerektiğini, gerçekçi oldukları için anlamıĢlardı. Bu yoldan Türkiye‟de
ekonomiyi, üretim güçlerini, olanaklarını geliĢtirmeyi birinci hedef olarak aldılar. Öteki
hedefler bunun fonksiyonu haline gelmiĢti; onunla bağlantılı olabilirdi”...
“Demirel, kendisi için ve partisi açısından büyük “günahı” bu özelliklerinden ötürü
iĢledi. Ekonomik büyüme tutkusuna dıĢ siyaseti bağımlı kılabileceğini, salt bu
büyümeyi gözeterek dıĢ siyasetini buna göre ayarlayabileceğini sandı. Bir ölçüde
ayarladı da. Bu yeni dıĢ politika, hiç kuĢkusuz sadece egemen çevrelerin o dönemdeki
tercihlerine değil, Türkiye‟nin ve kitlelerin çıkarlarına da mevcut Ģartlarda en yakın
olanıydı. Ancak Demirel iktidarının sonunu ve 12 Mart‟ı getiren baĢlıca etkenlerden bir
de bu oldu.
“1965-70‟in dıĢ politikası, Demirel tipi bir iktidar için bir bakıma kaçınılmazdı. AP‟nin tarihsel
iĢlevinin ve bu iĢlevle tutarlı olan Demirel‟in kiĢiliğinin doğal ürünüydü. Türkiye‟nin
kapitalistleĢme sürecindeki o belirli aĢamada, yapılması gereken zorunlu bir tercihti. Bu
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çerçevede değerlendirildiğinde Demirel dıĢ politikasının yönelimleri kendi içsel dinamiklerinin
doğrultusunda ve tutarlıdır54. Yapılan tercihin kimi sonucu anti-emperyalist bir özellikteyse de,
bizatihi tercih böyle bir güdüden, yahut amaçtan hareket etmemiĢtir. Tercihi harekete geçiren
itici güç, doğrudan doğruya ekonomik büyüme tutkusudur; dıĢ politikayı ancak bu tutkuya
katkısı ölçüsünde değerlendiren bir anlayıĢtır.
“AP iktidarının iĢlevi bu olunca, Demirel-Çağlayangil dıĢ siyaseti belli hedefleri
gözetecek, bunlarla tutarlı bir yol izleyecektir:Hedeflerin ilki, ekonomik büyümeye
katkısı olan ve bu büyümeyi engelleyecek bir bağımlılık getirmeyen her çeĢit dıĢa
açılıĢtan, dıĢ krediden en geniĢ ölçüde yararlanmaktır. Ġkincisi, Türkiye‟yi herhangi bir
çatıĢmadan hatta gerginlikten uzak tutmak, ekonomik büyümeyi sekteye uğratabilecek
bütün geliĢmelerden dikkatle sakınmaktır..Nihayet, ekonomik büyümenin hem ön Ģartı
hem de sonucu niteliğinde olan sınai ürün ihracı ve yeni pazarlar yaratılmasıdır.55
Özetlersek, 1965-70‟in Adalet Partisi iktidarı, öncelikle temsil ettiği sınıf ve zümrelerin o
dönemdeki özelliklerini ve yararlarını yansıtan bir dıĢ politika uygulamıĢtır.56 Bu objektif
çerçevede, AP yönetimine o dönemde egemen olan, her ne pahasına olursa olsun hızlı
büyüme tutkusudur; geliĢen burjuvazilere özgü pervasızlıktır ve Demirel‟in deyiĢiyle,
“büyüyen bir Türkiye‟nin menfaati uyarınca her zamankinden çok dıĢ iliĢkilerin kurulması,
değiĢik sahalarda ihtiyacı olan milletlerarası iĢbirliğini yapmasıdır”.
“Dönem, iktidarı açısından, hızlı ekonomik büyümenin ön koĢulları neyse, bunlar,
temel dıĢ ideolojik seçmeden sapılmaksızın yerine getirilmelidir. BaĢka bir deyiĢle,
aranan uzun vadeli dıĢ krediler, yeni pazarlar, komĢularla iyi iliĢkilerse, bunların gereği
yapılmalıdır. Bu yapılırken de NATO‟dan ayrılmak, tarafsızlık gibi bir mesele yoktur
ortada. Sadece, mevcut dıĢ siyaset çizgisini kısa süreli ekonomik yararlar gereğince
bir ölçüde alıĢılmıĢın dıĢına taĢırmak vardır. Ancak bu bile, Ortadoğu konjonktürünün
kritik 1965-70 dönemi için “ihtilal” anlamındadır; ekonomik büyümenin gerektirdiği çok
yönlü dıĢ iliĢkiler ve açılıĢ, bir dengeyi önemli ölçüde rahatsız edebilmiĢtir.
Söz konusu ekonomik güdüler, dıĢ siyasal yönelimlerin çerçevesini çizmiĢtir. Önce,
Türkiye‟nin en stratejik üç yatırımı, Sovyetler Birliği‟nin yardımı ve kredisiyle uygulanmaya
konmuĢtur. Demirel tipi bir iktidar ve onun büyüme tutkusu açısından, önemli olan, bir
ekonomik yatırımın gerçekleĢmesidir. Bunun Ģu ya da bu ülkenin katkısıyla yapılması ve
beraberinde taĢıdığı dıĢ siyasal anlam ancak ikinci plandadır. Nitekim, toplam değeri sonuçta
yarım milyar dolara yaklaĢan Aliağa Petrol Rafinerisi, Üçüncü Demir Çelik Kompleksi ve
54

Ġnsan azıcık bir düĢünür değil mi Ģu ettiğim lafın ucu nerelere uzanıyor diye! Ama yok, Türkiye
aydını böyle kaygılar taĢımaz! Peki o zaman ben soruyorum Ģimdi burada: Tamam doğru söylüyor
Cem, ama o zaman Ģu sizin „sanayi burjuvalarınız“ neden Demirel‟e karĢı ABD‟nin de içinde
bulunduğu o „statüko“ cephesinde yer alıyorlardı? Mademki Demirel ve onun temsil ettiği burjuva
kesimler ekonomik büyümeden-dıĢa açılarak yeni pazarlar bulmadan yanaydılar ve zaten bu yüzden
de ĢimĢekleri üzerlerine çekiyorlardı, o zaman demek ki, karĢı tarafta yer alan sizin o “sanayi
burjuvalarınızın” yeni pazarlar bulma, ihracat yapma falan gibi bir derdi yoktu!. Tam tersine bu türden
politikalar izleyenlere karĢıydılar!.. Peki ne biçim “sanayi burjuvasıdır”ki bunlar, yeni pazarlar arayan
bir iktidara karĢı o 12 Mart cephesinde yer almaya kalkarlar! HerĢey ters Türkiye‟de, ve de herkes
farkında olmadan rol yapıyor!!..
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Bakın, o görmeyen gözlere sokmak için tekrar altını çiziyorum: Adamlar (Menderes, Demirel, Özal
ve bugün de Erdoğan) dıĢa açılarak yeni pazarlar yaratmak için ellerinden geleni yaparken sizin o
“sanayi burjuvalarınız” onların altını oymakla meĢguller, neden, hiç düĢünmüyor musunuz bunu? Nasıl
bir sanayi burjuvazisidir ki bu, dıĢ pazarlarda falan gözü yok! Adamlar Devletin kucağında kurmuĢlar iç
pazarda tekeli, öyle üretici güçleri geliĢtirmekmiĢ falan iĢin bu tarafında hiç niyetleri yok! Nasıl olsa
iĢleri tıkırında..Bakın bunun adı sanayi burjuvazisi değil, kavanozda yetiĢtirilme, sanayi burjuvazisi
kılıklı Ġttihatçı-burjuvazidir!..Ġttihatçının solcusu, liberali olur da burjuvası olmaz mı! Ġttihatçı burjuvazi
de -diğerleri gibi-yukardan aĢağıya doğru, toplum mühendisliği harikası olarak yaratılan bir yaratıktır!....
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Ha..bakın demek ki bir de bu dıĢa açılarak yeni pazarlar bulma, daha çok üreterek daha çok satma
yanlısı olan burjuvalar varmıĢ!..ve Demirel de onların çıkarları gereğince buna uygun bir dıĢ politika
geliĢtirmeye çalıĢıyormuĢ..
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SeydiĢehir Alüminyum ĠĢletmeleri, Sovyet teknik yardımı ve kredisiyle Demirel iktidarı
döneminde gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır.
Aynı ekonomik büyüme tutkusunun ürünü olarak yeni dıĢ siyasal çerçeveyi oluĢturan,
Türkiye‟yi uluslararası gerginliklerin ve maceraların dıĢında tutmak isteğidir. Bunun
dıĢ siyaset pratiğindeki sonucu, Ortadoğu karĢısında belli bir barıĢçı tutumdur;
Türkiye‟yi Ortadoğu‟ya bir maĢa, ya da sıçrama tahtası olarak bulaĢtırabilecek
durumlardan dikkatle kaçınmaktır. Bu politika çeĢitli dıĢ ve iç çevrelerin açık ihtarı,
hatta tehdidine hedef olmuĢtur.
Nihayet, geliĢen yerli sanayiin elveriĢli bir pazarını Arap ülkelerinin yaratabileceğini;
dıĢa satımın o yönde geliĢeceğini Demirel-Çağlayangil stratejisi görmekte
gecikmemiĢtir..Bu düĢünceler, dıĢ siyasetin bir yandan giderek Arapları gözetmesine,
bir yandan da hem Araplar üzerinde etkili olan, hem de yeni bir kredi kaynağı olan
Sovyetler Birliği ile iliĢkilerin yeni bir açıdan değerlendirilmesine yol açmıĢtır.
Görüldüğü gibi, 1965-70 döneminin dıĢ siyasal tercihlerine yön çizen “yüksek” duygular “antiemperyalist” eğilimler falan değildir. Pragmatik, gerçekçi, her Ģeyden önce geliĢen Türk
sanayiinin çıkarlarını gözeten (bakın, demek ki bir “geliĢen Türk sanayii” var, bir de çıkarları
buna zıt olan “sanayi burjuvazisi”!!), biraz da oportünist olan, özel sermayenin kısa süreli
yararları ve Türkiye‟nin genel yararı doğrultusunda olan düĢüncelerdir. Bununla beraber,
güdüler ne olursal olsun, ortaya değiĢik bir dıĢ siyasal tavır çıkmıĢ ve bu tavır Demirel
iktidarını deviren 12 Mart hareketinin baĢlıca nedenlerinden biri olmakta gecikmemiĢtir”57
ĠĢin ayrıntılarını, Demirel iktidarının 1967 Arap-Ġsrail savaĢı konusundaki tutumunu, BirleĢmiĢ
Milletler toplantılarında Filistin‟i destekleyen politikalarını, haĢhaĢ meselesini, Amerikan U-2
casus uçaklarının Türkiye‟den kalkarak Sovyetler üzerinde yapacakları istihbari faaliyetleri
yasaklamasını, Çağlayangil‟in 12 Mart‟ta CĠA‟nın rolü konusundaki o çarpıcı açıklamalarını
falan buraya aktarmıyorum. Ġsteyen Cem‟in kitabından bu kısımları altını çizerek ibretle
okuyabilir. Bu çalıĢmanın amacı, 12 Mart öncesi ve sonrası döneme iliĢkin olarak
“Türkiye‟de kapitalizmin geliĢme diyalektiğini” ortaya koyabilmek. ġu ana kadar yapılan
açıklamalar bu diyalektik içinde dıĢ dinamiğin konumunu kavramak açısından yeterli sanırım.
Bir yanda, içe kapanmacı bir eski Türkiye var ortada. Osmanlı artığı bir yapı-sistem bu;
çeĢitli kılıklar altında da olsa, özü-DNA‟ları itibariyle hiç değiĢmeden kendini muhafaza
edebilmiĢ olan bir yapı-Osmanlı Devleti!. Ve de, varoluĢ koĢulları bu yapının-sistemin
ayrılmaz parçası olan bir Yönetici Sınıf-Devlet Sınıfı. Bir de tabi, Osmanlı‟nın
reayasının yerini alan o cefakâr “Halk” var. Ama bitmedi! Mezarlık kaçkını bu yaratık
kendi varoluĢ koĢullarını “modernleĢtirip”-“çağdaĢlaĢtırarak” yeniden üretebilmek için
son iki yüz yıldır bir de kendisine bağlı bir kapitalizm-burjuvazi yaratmaya çalıĢmıĢ
hep. Bunun sonucu olarak da Devletçi bir “sanayi burjuvazisi” çıkmıĢ ortaya. Öyle ki,
bunlar, yani eski Türkiye‟nin unsurları “sağcısıyla”-“solcusuyla”, burjuvasıyla,
iĢçisiyle adeta kendi içine kapalı bir sistem haline gelmiĢler. Kendilerine “batıcı”,
“laik”, “Kemalist”, “sağcı”, “solcu”, “asker sivil aydın”, “zinde güçler” gibi sıfatlar da
takarak dıĢardan bakan gözler için hep “modern”, “batılı” bir Türkiye tablosu
çizmiĢler. Ama biz biliyoruz ki bir de madalyonun öteki yüzü var! Bu Türkiye‟nin yanı
sıra aĢağıdan yukarıya doğru geliĢerek bugün artık suyun yüzüne çıkan bambaĢka
yeni bir Türkiye daha var ortada. Adeta iki Devleti, iki burjuvası, iki iĢçi sınıfı olan bir
ülke Türkiye! ĠĢte bütün mesele burada. Bu iki Türkiye‟yi iyi kavrayabilmekte yatıyor!
Bunlardan birisi içe kapanmacı olarak kalmak isterken diğeri tam tersine dıĢa açılmadan
yana. Ġçe kapanmacı olanları ele alalım. Niye içe kapanmacı bunlar? Çünkü ancak böyle
koruyabiliyorlar kendi varoluĢ koĢullarını da ondan. DüĢünün o Devletçi burjuvaları. DıĢa-dıĢ
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pazarlara açılmak demek rekabet demek bunlar için. Ama bunlar dıĢ pazarlarda rekabet
ederek bir malı daha iyi kalitede ve daha ucuza üretmek için programlanmamıĢlar ki! Devletin
kontrolü altındaki iç pazarda kalarak tekelci varlıklarını sürdürmek yetmiĢ hep bunlara.
Alın o “sağcı”-“solcu” ve de “asker sivil” olan o “aydınları”, bunlar da öyle. Yani bunlar da hep
kapalı bir sisteme-bu sistem içinde üretilen “ulusalcı” bir ideolojiye göre programlanmıĢlar.
Dünyaya açılmak, küresel zincirin bir parçası haline gelmek bunlar için de yok olmak
anlamına geliyor. Çünkü, üretici güçler geliĢtikçe o antika-Jöntürk kalıntısı aydınlara da
ihtiyacı kalmayacaktır artık toplumun. Daha çok üretmek daha çok bilgi üretmek anlamına da
geleceği için, toplum süreç içinde yeni paradigmaya uygun yeni tipten aydınları da ortaya
çıkaracaktır. Yüzünü üretime, geliĢmeye çeviren insanları 20.yy kalıntısı ideolojilerle
avutamazsınız artık.
Üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde Devlete ait olduğu bir sistemin bürokratları için
de yolun sonu demektir bu. DüĢünebiliyor musunuz, Devlet adı verilen o instanz kendisine
ait olan mülkiyete bu Yönetici sınıf aracılığıyla “tasarruf” etmiĢ hep. Siz, özelleĢtirmeler
yaparak ekonomiyi dıĢa açmaya kalktığınız an-bu yapı değiĢmeye baĢladığı an- eski tipten
bu bürokratların yerine, üretime, dıĢa açılmaya, daha çok dıĢ satıma yönelik yeni tipten
bürokratlar gelecek demektir, ki bu da dünyanın bunların baĢlarına yıkılması anlamına
gelecektir..
ĠĢte tam bu noktada dıĢ dinamikle iliĢkiler devreye giriyor. Büyümek, daha çok üreterek
ürettiği malları daha geniĢ pazarlarda satabilmek için sistem bir arayıĢ içine giriyor. DıĢ
iliĢkilerini ona göre düzenlemeye çalıĢıyor. Araplara mal satabilmek için Arap-Ġsrail
çatıĢmasında Araplardan yana tavır alıyor. Kredi alabilmek için Sovyetlerle iliĢkilerini
geliĢtirme yoluna gidiyor. Tamam, Nato üyesi Türkiye, buna dokunulmuyor, ama onun
ötesinde Amerika‟yla giriĢilecek ikili askeri iliĢkilerin Sovyetleri iyice karĢıya itmesine de izin
verilmiyor. Türkiye‟ nin iki sistemin bir savaĢ alanı haline gelmesine müsade edilmiyor. Niye?
Öyle ideolojik bir anti emperyalizmden dolayı falan değil bütün bunlar. Büyüme, geliĢme
tutkusu yön veriyor bütün bu iliĢkilere, bu kadar basit..
YA BĠZLER NERESĠNDE DURUYORDUK BU SÜRECĠN..
Peki, iyi güzel, Ģöyle geriye doğru bakıldığı zaman bütün bunların hepsi kimsenin inkâr
edemeyeceği objektif gerçekler artık; ama bu arada halâ kafaları karıĢtıran bir nokta var:
Madem ki Demirel iktidarı, hangi gerekçeyle olursa olsun belirli bir noktadan sonra
Amerikaya-Amerikan politikasına ters düĢmeye baĢlıyor, o halde niye biz-biz derken,
“devrimci gençlerI”, “asker sivil aydınları” ve de bütün o “solcu” takımı kastediyorumsokaklarda hep “kahrolsun ABD emperyalizmi ve onun içerdeki iĢbirlikçisi gerici faĢist
Demirel iktidarı” diye bağırıp duruyorduk!.Burada bir çeliĢki yok mu? Bunun da ötesinde,
neden bütün o MDD-UDD teorileri hep Demirel‟in Amerikancılığı üzerine inĢa edilmiĢti?
Hangi gerekçeyle olursa olsun eğer Demirel de ABD politikasına ters düĢüyor idiyse o
zaman, niye biz hep “Amerikancı Demirel” diyorduk? Yani biz Ģimdi senelerce hep
hayalet taĢlamakla mı vakit geçirmiĢiz, bir hiç uğruna mı senelerimiz o hapisanelerde
geçmiĢ, kimimiz de ölmüĢüz tabi! Neden? Eğer, Demirel iktidarını devirme sürecinde
Amerika da bizim bulunduğumuz saflarda yer almıĢsa (ben, 73 Mart‟ında bu gerçeği
farkettiğim zaman çılgına dönmüĢtüm!) o “kahrolsun Amerika”lar falan hep boĢuna
mıydı, ya da rol icabı mı atılıyordu o sloganlar!
Ya “devrimin” “anti feodal” oluĢu? Öyle ya, devrim milli idi, çünkü “ABD
emperyalizmine ve onun yerli iĢbirlikçisi burjuvaziye” karĢıydı. Ama o aynı zamanda,
“feodalizme karĢı” olduğu için “demokratik” bir devrimdi de! Olmayan bir feodalizme
karĢı bayrak açan Don KiĢotlar mıydık biz yani! Neydi, neydi bu iĢin sırrı? Hani diyorlar
ya, gençleri birileri yönlendirmiĢ, ya da o cuntacılar yaptırmıĢ bütün o eylemleri falan
diye, böyle miydi durum gerçekten? ġimdi bütün bu soruları bizzat bu olayların içinde

40
yaĢamıĢ biri olarak kendime soruyorum, neydi bu iĢin sırrı, bugünden düne baktığın
zaman nasıl değerlendiriyorsun bu çeliĢkiyi? Biz neresinde duruyorduk bu sürecin?
Ġnsanlar tarihi sadece o anki özgür iradeleriyle yaptıklarını sanırlar. Örneğin, sokağa çıkarak
“kahrolsun Amerika”, “bağımsız Türkiye” diye bağıran bir genç bu davranıĢının sadece o anki
ülke gerçekleriyle bağlantılı olduğunu düĢünür. Ama olay bu kadar basit değildir aslında.
Çünkü, insanları kendi geçmiĢleriyle bağlayan gözle görünmeyen bağlar vardır. Ölü
kuĢakların-öldü sanılan kuĢakların geleneği-duyguları, düĢünceleri, dünyaya bakıĢ açıları
yeni kuĢaklara kalan bir bilgi temeli-miras olarak onların düĢüncelerini belirlemede bir çıkıĢ
noktası olur. Kimlik-toplumsal kimlik denilen Ģey de böyle oluĢmuyor mu aslında? Her nesil
bir önceki neslin kendisine bıraktığı bilgi temeli mirasla yola çıkıyor. Tabi sonra kendisi de,
kendi deneyimleriyle bunun üzerine birĢeyler koyuyor, ama ilk çıkıĢ noktası daima bir önceki
generasyonun birikimidir. Sözün nereye varacağını anladınız herhalde! Eğer bu iĢi kökünden
halletmek istiyorsanız, eğer problemi çözerken onun yüzeysel yanıyla yetinmek niyetinde
değilseniz, süreci ta o III.Selim-II.Mahmut döneminden itibaren ele almak zorundasınız.
Aslında daha öncesi de var tabi, ama onu bir yana bırakıyoruz Ģimdi. Tam o kırılma noktası,
o yol ayrımı, kültür ihtilalinin baĢladığı o dönemeç yetiyor bize.
Lafı uzatmak istemiyorum, çünkü bu konuyu daha önceki çalıĢmalarda yeteri kadar inceledik.
Burada altını çizmek istediğim nokta Ģudur: Biz, elde bayrak sokakları aĢındırırken, hiç
farkında olmadan, Devlete bağlı bir ulus yaratmak için yola çıkan bir nesilden
devralmıĢız o bayrağı!. Çünkü, bütün o Jöntürklerin-Ġttihatçıların, daha sonra da
bayrağı bize-biz solculara devreden Kemalistlerin yapmaya çalıĢtıkları Ģeyin özü bu
idi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ortada ulus falan diye birĢey yokken, daha sonra
bayrağı bize devreden o atalarımız (eskiden beri varolan yapının-sistemin içinden çıkıp
gelen o aydınlar) varolan Devlet mekanizmasını ele geçirerek bunu yeni bir toplumulus yaratmak için kullanmaya karar vermiĢler. ĠĢte bize kalan bilgi temelinin-mirasın
özü budur. Bu temel üzerinde biz ne mi yaptık? Hiç farkında olmadan (çok bilinçli
olduğumuzu sandığımız o anlarda, bilinçdıĢı bir Ģekilde) bu mücadeleyi “çağdaĢ”“solcu” bir anlayıĢla yeniden yorumlayarak iĢe onların bıraktığı yerden devam ettik.
ĠĢte biz bunun için ilericiydik, devrimciydik. Bize karĢı çıkanlar da bu yüzden gericiydi. Evet,
yeni bir insan, yeni bir toplum yaratmaya çalıĢan toplum mühendisi atalarımızdan bize kalan
bilgi temeliyle-mirasla yola çıkmamız
bizim toplumsal kimliğimizin ilk köĢe taĢını
oluĢturuyordu, ama daha sonra biz bu temelin üzerine bir de “solculuğu” inĢa etmeye
çalıĢmıĢtık. Bu mühendislik faaliyetinde bize-istisnasız hepimize-yol gösteren ilke hep Ģu
olmuĢtu: “Marksizmle Kemalizm arasında aĢılmaz duvarlar yoktur”!..Yalan mı?
Fakat benim Ģu an tartıĢmak istediğim aslında bu değil! Bu tartıĢmayı, halâ o eski zemin
üzerinde duran-ya da kendine yeni bir “zemin” arayan eski yol arkadaĢlarına bırakıyorum!
Benim altını çizmek istediğim Ģey Ģu: Ġster kendimize Kemalist demiĢ olalım, ister Marksist,
bizim hepimiz içe kapanmacı-millici-ulusalcı bir ideolojinin etki alanı içindeydik o zaman.
Neydi o “tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” sloganı? Türkiye, ABD
emperyalizmine bağımlı olan bir ülkeydi. Bu nedenle, ilk yapılacak iĢ ABD
emperyalizmine karĢı “ikinci bir kurtuluĢ savaĢı” vermekti. Dikkat edin, kurtuluĢ
savaĢı da değil, “ikinci bir kurtuluĢ savaĢı”! Arada büyük fark var! O “ikinci”
kelimesini sokuĢturarak olayı Kemalizme, oradan da tabi Ġttihatçılığa-Jöntürklüğe
bağlıyorsun! Dünya küreselleĢmeye doğru giderken sen ulusalcılığı-içe kapanmacılığı
savunmayı “ilericilik” olarak görüyorsun. “Tam bağımsızlıktan” çıkan sonuç bu!. Milli“millici” olmayan herĢeyin saf dıĢı bırakılacağı bir ülke senin özlemin! Çünkü,
burjuvanın bile millisine laf yoktu!58
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Peki kimdi bu “milli burjuvalar”? Eskiden durum daha bir açıktı. Bir yanda gayrımüslim bir
burjuvazi, diğer yanda ise Devletin yaratmaya çalıĢtığı geliĢmeye çalıĢan “milli” bir burjuvazi
vardı! Peki Ģimdi durum ne idi? Demirel ve onun temsil etmeye çalıĢtığı Anadolu burjuvaları
“gayrı milli” olduklarına göre, kimdi o diğer “millici” burjuvalar? Ben size söyleyeyim:
Keyder‟in, ya da Cem‟in o “sanayi burjuvalarıydı onlar! Niye? Çünkü onlar da ulusalcıydılar!
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Peki neden böyleydi bütün bunlar; yani bütün bu düĢüncelere-ideolojiye-yön veren esas
unsur ne idi? Neden bu Ģekilde düĢünmek otomatikman “ilericilik” oluyordu? ĠĢte gene geldik
o yol gösterici “Marksizmle Kemalizm arasında aĢılmaz duvarlar yoktur” ilkesine! Lafı
uzatmaya hiç gerek yok! ĠĢin ucu gelip o klasik- Marksizm yorumuna dayanıyordu. O eski
diyalektik anlayıĢına dayanıyordu. Dünyanın üçte biri “sosyalist” olmuĢtu zaten, yani gidiĢin
yönü belliydi. Bu nedenle, bütün hesaplar ona göre yapılmalıydı. Ülkeyi sosyalizme götüren
bütün yollar “ilerici”, bunun tersi ise “gericiydi”. Örneğin bir Demirel ağzıyla kuĢ tutsa
“gericiydi” çünkü o kapitalizmin geliĢmesini-üretici güçlerin geliĢmesini savunuyordu. Ortada
Lenin‟in emperyalizm teorisi dururken hangi solcu buna evet diyebilirdi! “Kapitalizmin üretici
güçleri geliĢtirmesi” falan, bunlar artık geride, kapitalizmin ilerici olduğu serbest rekabetçi
dönemde kalmıĢtı. ġimdi tekelci kapitalizmdi egemen olan. Bu nedenle, tekelci kapitalizm
altında üretici güçler geliĢemezdi. Kapitalizm artık can çekiĢen bir sistemdi. E, ne yapacaksın
o zaman? Devrim! Hangi biçimde olursa olsun (yani ister Rusya‟da olduğu gibi bir iĢçi
ayaklanması yoluyla, isterse, ülkeyi “kapitalist olmayan bir yola” sokacak bir darbe yoluyla)
yapılacak tek Ģey vardı o da devrim! Maksat üretim araçlarının özel mülkiyetine son vermek
değil miydi. Ha bunu radikal bir Ģekilde iĢçilerin ayaklanması sonucunda yapmıĢsın, ha
“kapitalist olmayan bir yoldan” giderek!. Olay budur! “Ġlericiliğin”, ya da “gericiliğin” ölçüsü bu
idi! “Ulusalcılık”mıĢ, “millicilik”miĢ, ya da “milliyetçilik”miĢ... eğer ülkeyi emperyalist sistemden
koparacak bir yöne iĢaret ediyorlarsa bunlar-bu ideolojiler hep “ilericiydiler” artık! Çünkü, ikiye
bölünmüĢ bir dünyada bir kere emperyalist sistemin dıĢına çıktın mıydı ya, mecburdun sırtını
sosyalist sisteme dayamaya!. Ki bu da seni kaçınılmaz olarak “kapitalist olmayan bir yoldan”
devletleĢtirmeler vasıtasıyla adım adım sosyalizme götürecekti. Bunun baĢka yolu yoktu! ĠĢte
o, “Marksizmle Kemalizm arasındaki duvarların nasıl ve neden aĢılabilir” olduğunun
açıklaması!..
Peki ne yani, Ģöyle geriye doğru baktığımız zaman, ne Ģehit olduk ne gazi mi diyeceğiz
kendimize-bizim kuĢağa? Ben size bir soru daha sorayım: 1917‟yi düĢünün..daha da
öncesi de var aslında, o Paris Komününü falan düĢünün..Milyonlarca insan öldü gitti bu
mücadelelerde. Ne diyeceğiz Ģimdi bunlara? Ha, diyeceksiniz ki, ama onlar baĢkaydı,
sizinkisi bir Jöntür-solculuğuydu! Olsun, Jöntürk solculuğu da olsa özünde gene o
ideolojiden-iĢçi sınıfı ideolojisinden etkileniyordu bizim o hareketler de. Nasıl ki eski
Jöntürkler burjuva devrimlerinden etkilenerek pozitivist bir ideoloji geliĢtirmeye çalıĢmıĢlarsa,
bizler de iĢçi sınıfı ideolojisini “benimseyerek” yukardan aĢağıya doğru iĢçi sınıfına bilinç
götürmeye, bu Ģekilde “devrim” yapmaya çalıĢıyorduk!. Yani ortada bütün bu eylemlerin
kaynağı olan bir bilgi temeli-ideoloji vardı. Nereden bilecekti ki bir UlaĢ iĢin bu toplum
mühendisliği yanını. Nereden bilecekti bir Necmettin Marksizmin iĢçi sınıfının bluğ çağı
idelolojisi olduğunu! Onlar, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele diyerek yola
çıkmıĢlardı. Hiçbir kiĢisel çıkar hesabı yoktu düĢüncelerinde. Hepsi de pırıl pırıl gencecik
insanlardı. Onlar öldüler biz yaĢıyoruz Ģimdi. NeymiĢ efendim, “ama bu hareketler birilerinin
iĢine yaramıĢ”, ya da, ulusalcıların-Devletin, Devlet sınıfının tabii müttefiki konumuna taĢımıĢ
bizi..Bu lafları ben de söyledim çok!. “Farkında olmadan, o kadar karĢı çıktığımız ABD
emperyalizmine ve Devlete hizmet etmiĢ olduk” diye Mahkeme salonunda bangır bangır
bağırıyordum ben de..
Evet, bugün gene aynı Ģekilde düĢünüyorum; ama bütün bunlar bizim o zaman ne kadar saf
ve temiz bir ruh haliyle bu iĢin içinde olduğumuz gerçeğini değiĢtirmez. Devlet mevlet..biz iĢçi
sınıfının devletini kurmak istiyorduk! Ġster Don KiĢotlar deyin, ister maceracı gençlerJöntürkler, ne derseniz deyin! Peki, “geriye ne kaldı, hiç birĢey” mi diyorsunuz!..Hayır
yanılıyorsunuz! ĠĢte bakın, ben de bugün o sürecin içinden çıkıp geliyorum. Bazan
düĢünüyorum da, eğer bütün o süreci yaĢamasaydım, bugün bunları yazacak bilince de
ulaĢamazdım diyorum. Bazı Ģeyleri görerek onları yüksek sesle ifade edebilmek için bazan
canavarın diĢlerinin arasındaki o kovukta büyümek gerekiyor!! ĠĢte ben oyum!..Demek ki
hiçbir Ģey boĢuna gitmiyormuĢ!..
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ASKERĠ YARGITAY BAġKANLIĞINA
ÖZÜ:THKP-C Davasıyla ilgili savunmamdır.
Sayın Yargıçlar,
Sizler beni yargılayamazsınız.
Eğer benimle birlikte yargılamak istediğiniz küçük burjuva solculuğu-anarĢizmiyse, biz o iĢi
kendimiz hallettik. 1973 Mart‟ında kendi ipimizi kendi ellerimizle çektik. Kapitalizmin, modern
toplum güçlerinin (burjuvazinin ve iĢçi sınıfının) artık tarihsel fonksiyonunu yitirmiĢ ve
toplumsal ilerlemenin önünde bir ayak bağı haline gelmiĢ olan küçük burjuva ilericiliğinegericiliğine indirdiği darbeyi ve gerçekleĢtirdiği atılımı bizzat kendi nefsimizde yaĢayarak,
tıkanan yolun açılmasına katkıda bulunduk.
Yok eğer amacınız benimle birlikte iĢçi sınıfını-iĢçi sınıfı devrimciliğini, Bilimsel Sosyalizmi
yargılamaksa, buna da gücünüz yetmez.
Hayalet taĢlamakla vakit geçiriyorsunuz...Hani, 12 Mart döneminde bangır bangır
bağırıyordunuz radyolardan, “Bütün ortalığı karıĢtıranlar bunlar” diye bizleri gösteriyordunuz
hep hedef olarak! Ne oldu? Üç beĢ genci ipe çekmeyle, kurĢunlayıp içeriye tıkmayla neyi
hallettiniz? Küçük burjuva solculuğundan bir komünizm hayaleti yaratmıĢsınız kendinize,
kedinin fareyle oynadığı gibi oynayıp duruyorsunuz.
Olmaz! En “barıĢçı”, ABD emperyalizmi destekli sosyal demokrat iktidarları da baĢa
getirseniz, en despot yönetimlere de baĢvursanız olmaz. “Ġstikrar içinde geliĢme”, demokratik
ilerleme yolu böyle açılamaz. Dengesizliklerden ancak yeni dengesizlikler çıkabilir.
Apaçık ortada, 12 Mart‟tan bu yana yaĢanılan deneyler bu gerçeği ortaya çıkarmadıysa,
baĢka ne iĢe yaramıĢtır...
Kendimi savunmuyorum. Çünkü komünist olduğum için değil, tam tersine olamadığım için
önünüzdeyim. Demokratik Cumhuriyet‟e sahip çıkmak yerine “solun” bütün diğer çeĢitleri gibi
ona karĢı giriĢilen 12 Mart komploculuğuna (kendi sübjektif niyetlerimiz, hareket noktamız ne
olursa olsun) objektif olarak katkıda bulunduğum için burada bulunuyorum. Sizler de sakın
Bilimsel Sosyalizm‟i yargıladığınızı, iĢçi sınıfına darbe vurduğunuzu falan sanmayınız. Tam
tersine, “yargılanan” küçük burjuva hayalleridir. ĠĢçi sınıfı devrimciliği ise bütün bunların
antitezi olarak geliĢip duruyor usul usul..
Gerçekte ise bizim durumumuzun 146.madde ile alakası yoktur. Davaya mahkeme önünde
verilen sorguları ve maddi delilleri esas kabul ederek yaklaĢabilseniz bu durumun
kendiliğinden ortaya çıktığı görülecektir. Fakat sanmıyorum böyle bir çabaya
giriĢebileceğinizi. Çünkü o zaman bütün bir yapı çöker. ġiĢirilen balonlar sönüverir ki bu da
iĢinize gelmeyecektir.
Gelmeyecektir çünkü oyun bunun üzerine oynanıyor zaten! Türkiye‟nin sanayileĢmesini
engellemek, Türkiye‟de kapitalizmin geliĢmesini engellemek, tek kelimeyle Türkiye‟nin
toplumsal ilerlemesini engellemek için çevrilen dolapların mantığının, bir 12 Mart‟ın
mantığının inkarı olurdu bu!..
Toplumsal geliĢmeyi durdurmak, üretici güçlerin geliĢmesini frenlemek, kontrol edebilmek için
(negatif feedback mekanizmasını iĢler hale getirebilmek için) ihtiyacınız var faĢizme
(“solculuğa”). AlmıĢsınız ipleri ele, basıyorsunuz gaza! Ne olacak ki! Daha iĢin baĢında
bellidir netice. Dengeyi bozup kapitalizmin esas iktidarını devirebilmek, Menderes‟i asıp
Demirel‟i düĢürebilmek için ABD emperyalizmiyle iyice komplolar hazırlıyorsunuz, kendi
elinizle anarĢiyi besliyorsunuz (“anarĢist” kendinizsiniz zaten!), iĢçi sınıfı hareketinin içine
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yerleĢtirdiğiniz adamlarınız aracılığıyla iĢçi sınıfı hareketini saptırıyorsunuz, kendi
denetiminizde bir vurucu güç haline sokuyorsunuz, sonra da bir yandan demokrasi
Ģampiyonu kesilirken, öte yandan da “anarĢiyi önleyemiyorsun” diyerek kurtarıcı pozlarında
iktidarı ele almaya çalıĢıyorsunuz! Dün 1973 Mart‟ında bir Gürler‟i Atatürk ilan edip milleti,
parlamentoyu tehdit ederek iktidar olmaya çalıĢırken, bugün de aynı oyunları bir Ecevit miti
yaratarak oynamaya çalıĢan siz değil misiniz? Daha da ötede yarın demokratik
mekanizmadan, Ecevit alternatifinden umudunuz kesilirse gene cuntaya sarılacak olan,
Portekiz usulü darbecilik hayalleri kuracak olan sizler değil misiniz? Bakınız, ilerde ne
yapmaya çalıĢacağınızı bile söylüyorum size. Çünkü herĢey apaçık!..
Kimsiniz sizler? Beni kim olarak yargılamaya çalıĢıyorsunuz? Gürler cuntasına mı
dahilsiniz, Sunay cuntasına mı, yoksa TürkeĢ‟in teĢkilatından mısınız? Kontrgerillacı
mısınız? Hepiniz birsiniz, bir...Türkiye‟deki bütün “solcular”ı da peĢinize taksanız,
bütün iĢçileri de (Disk‟li, Türk-ĠĢ‟li) kendi lehinize tempo tuttursanız, Ģu iyice bilinsin ki
bir tek kiĢi de kalsam, iĢçi sınıfımız adına tümünüze birden karĢı olmaya devam
edeceğim. Ecevit‟inden TürkeĢ‟ine kadar, 12 Martçılarına kadar, bunların hepsinin aynı
teĢkilatın adamları, unsurları olduğunu sonuna kadar haykıracağım. FaĢizmin, elinde
kamçı tutan sağ eliyle, Ģekere bulanmıĢ zehir sunan sol elinin, aslında aynı vucuda ait
olduğunu gücümün yettiğince tekrarlayacağım.
Bu arada sayın Askeri Savcı‟ya da bir iki söz söylemek istiyorum. Öğrendiğimize göre
Menderes‟i asan Yassıada Mahkemesi‟nin de yargıcıymıĢsınız. Ne garip değil mi? Aynı 146.
maddeden bizim için de idam istiyorsunuz. Ġstemezseniz ayıp olur zaten. Her Ģeye rağmen
neye seviniyorum biliyor musunuz? Tamam, biz 12 Mart‟ta “balyozlarınızı” yedik, kendi
günahlarımızın borcunu ödedik, ödeyeceğiz. Ama o dönemin Ģartları içinde bilinçsizce de
olsa size de (sizin teĢkilata da) epey zarar vermedik değil! En azından tekerinize taĢ koymuĢ
olduk pek farkında olmadan. Bir 12 Mart yutturmacasının açığa çıkarılmasında, sizin o
maskelerinizin düĢürülmesinde epey payımız oldu. Yani size de koymadık meydanı..
Vereceğiniz karar beni hiç ilgilendirmiyor artık. Çünkü mesele “anarĢizmin” yargılanmasıysa
biz o iĢi kendimiz, kendi nefsimizde gerçekleĢtirdik. Size de sadece bir ceset kaldı. Ġster alın,
ister satın hesabı. Ġsterseniz bir kere de siz asın. Yok eğer mesele daha önceden kesinleĢen
bir kararın formalitelerini yerine getirmekse de zaten bana yapacak bir iĢ kalmıyor.
Saygılarımla
Münir R. Aktolga
Mamak Askeri Cezaevi
05.07.1977
Ne kadar ilginç değil mi! O zaman bile halâ “iĢçi sınıfı sosyalizmini” kurtarmaya çalıĢıyormuĢum!!
Ya o esas mahkemedeki savunmam ne idi! “Ġdamımı istiyorum” diye baĢlamıĢtım da zavallı
annem az kalsın kalpten gidiyordu..
Evet, H.Cemalin dediği gibi, ne idik biz o zaman öyle, kime neye hizmet etmiĢtik, iĢçi sınıfına
mı, yoksa kime, neye!..Geriye ne kaldı o fırtınadan..

Hey UlaĢ, Necmettin bakın size sesleniyorum: BoĢuna ölüp gitmediniz!..Bakın bayrak yere
düĢmedi!..BaĢkalarını bilmem ama ben sizlere verdiğim sözü harfiyen yerine getirmeye
çalıĢıyorum!..Ne idi bizim mücadelemizin özü, modern sınıfsız bir topuma ulaĢmak değil
miydi..iĢte bugün benim yapmaya çalıĢtığım da budur.. 21.yy koĢullarında bu büyük hedefin
yolunu aydınlatmaya çalıĢıyorum kendimce..Bunun için söz vermiĢtim size..bir de o yılmaz
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savaĢçı anama! Ölüm döĢeğindeyken bile “sakın ha” diyordu anacığım, “mücadeleyi
bırakmayacaksın”. “Bütün bu süreci, yaĢadıklarını, bunlardan çıkan sonuçları bir bir
yazacaksın, yoksa gözüm açık gitmiĢ olurum!..
Hey Deniz, sana sesleniyorum! Bak, Ģu gerillacılık falan konusunda seninle hiçbir zaman
anlaĢamadık. Sen bana “pasifist” derdin hep, ben de sana “maceracı”!.. En çok neden
kendime kızarım bazan biliyor musun, keĢke seni o Hüseyinlerle falan tanıĢtığın eve
götürmeseydim!..Ama olsun, öyle olmasa baĢka türlü olacaktı. Sen, kendi mecrasında akan
bir su idin, mutlaka yolunu bulacaktın..Sana kızdığım zamanlar da oluyor tabi, ama özünde
seni çok iyi anladığım için sana da diyorum ki, hey Deniz ruhun Ģad olsun..
Ve, hey Mahir! Bak, ne diyorum biliyor musun. Yahu, biz bu Denizlere “maceracı” falan
derken nasıl girdik bu iĢlerin içine! ĠĢçi sınıfı falan diyorduk biz, nerden çıkmıĢtı o gerillacılık
öyle!..Ama boĢver, senin yerin gene de baĢka. Sen gerçek bir Marksist olmaya çalıĢtın her
zaman. Kendi kendine sorduğun soru hep Ģu olmuĢtu: Neden Küba Devriminden sonra
baĢka hiçbir yerde devrim olmadı-olmuyor diyordun. Hep bu soruyu soruyordun kendi
kendine..Ve sonra da bunun nedenlerini bulmaya çalıĢıyordun. ĠĢte seni o “öncü savaĢı”na
gerillacılığa götüren süreç de bu olmuĢtu zaten. Yani öyle Denizler falan gibi duygusal bir
Che, ya da Ho ġo Minh hayranlığı değildi senin çıkıĢ noktan. Sen teorik olarak bir çözüm
arıyordun tıkanan devrim yolunu açmak için. “Halkın devrimci öncülerinin” vuracağı darbeler
artık parçalanamaz hale geldiği düĢünülen o emperyalist zincirin aslında halâ eskiden
olduğu gibi zayıf halkalardan oluĢtuğunu gösterecekti kitlelere. GörünüĢteki o “sunni
dengenin” aldatıcı olduğunu gösterecekti. Ve de, baĢta iĢçi sınıfı olmak üzere geniĢ halk
kitleleri bir süre sonra o “öncülerin” arkasından yola çıkarak devrimi gerçekleĢtireceklerdi.
Biliyor musun, tabi sana da kızıyorum bazan! Diyorum ki, ey Mahir, bak, hapisten kaçtıktan
sonraki o buluĢmamızda eğer beni dinleseydin ve hep birlikte yurt dıĢına çıkabilseydik orda
rahat rahat tartıĢabilirdik bütün sorunları ve bu kadar insan da ölmezdi. Ama, boĢver bunları
artık diyorum sonra, sen de inandığın yolda yürüdün sonuna kadar. Bak, senin beğenmediğin
ve “partiden attığın” o “pasifist” arkadaĢın seni de hiç unutmadı. Sen de onun içinde
yaĢıyorsun halâ..
Ya sen, sen nerelerdeydin peki o zamanlar, bugünden bakınca kendini nasıl
değerlendiriyorsun o sürecin içinde? Ben mi? Ben hem vardım, hem de yoktum o zaman!
Vardım...açık! Ama yoktum! Yoktum, çünkü bir yandan, bütün bu iĢler olurken ben birĢeylerin
sakat olduğunu görüyordum hep, ama bunun yerine neyin doğru olduğunu da tam olarak
henüz daha ortaya koyamıyordum, ve müthiĢ bir arayıĢ içindeydim..Ġki Ģey yapabilirdim o
durumda..Birincisi, bu iĢler yanlıĢ diyerek çekilebilirdim. Ama bunu yapmadım,
yapamazdım...Çünkü o zaman beraber yola çıktığımız arkadaĢlarımı yarı yolda bırakarak
kendimi kurtarma yoluna girmiĢ olacaktım. Peki ne mi yaptım? Daha çok insanın ölmemesi
için kendimi de dönen o tekerlerin altına attım! Nasıl mı? Bakın size bir olay anlatayım. Ama
bu sadece tek bir örnek:
Mahirle Hüseyin o kızı-Siber Erkan‟dı adı sanıyorum rehin alarak Maltepe‟deki eve
sığınmıĢlardı. DıĢarda F.Türün ve bütün bir 1.Ordu kuĢatmıĢlar evi, dıĢarı çıkın falan diye
anons yapıyorlardı. Bizimkiler de çıkmıyorlar tabi. Olay naklen veriliyor sanki medya
kanalıyla..Radyolar bangır bangır bağırıyorlardı..O sırada ben, Kavaklıderede bizim bir ev
vardı ordaydım. Bir ara bizim havacı asker arkadaĢlardan biri geldi, ve bana, benim
yanımdaki bütün silahları almaya geldiğini söyledi. Ne yapacaksın dedim. BirĢey söylemedi.
Bütün arkadaĢlar toplandılar Mahirlerin durumunu görüĢüyorlar dedi..Allah Allah! Ben ki bu
hareketin Merkez Komite üyesi olarak yargılanıp idama mahkum olmuĢum daha sonra, bana
haber vermeden nasıl böyle bir toplantı yapılabilirdi!. Tuttum, ben de onunla birlikte
toplantının yapıldığı o eve gittim. Herkes ordaydı. Niye bana haber vermediniz dedim. E
dediler, sana haber verseydik karĢı çıkardın! Hayrola ne oluyor dedim. Daha önce de
bahsettim, o zaman hava kuvvetleri içinde örgütlü genç arkadaĢlarımız vardı bizim.
Bunlardan birkaç tanesi de jet pilotuydu. Yani gerçek bombarduman uçağı pilotlarıydı bunlar.
E, dedim? “Biz karar aldık Mahirlerin kaldığı evin etrafını bombalayacağız dediler. Bu Ģekilde,
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Mahirler de kargaĢadan istifade ederek belki oradan kaçabilirler”!.Çaresizlik iĢte! Bakın
çaresizlik insana neleri düĢündürebiliyor. Yahu dedim, hiç düĢündünüz mü siz bu iĢin
sonuçlarını. Binlerce kiĢi ölecek o an. Bunların çoğu da oraya seyirci olarak gelmiĢ sivil
insanlar olacak. Ayrıca bu ara Mahirlerin kaçıp kurtulabilecekleri de bir hayal, görmüyor
musunuz bütün 1.Ordu orada. Hem sonra bir an için kaçtıklarını düĢünelim, nereye
gidecekler? Zaten bu yüzden çaresiz kalarak rehin alma iĢine giriĢmediler mi? Hayır dedim
ben, böyle birĢey cinayettir, ben karĢıyım. Çok istiyorsanız siz yapın. Daha sonra da oradan
ayrıldım zaten. Ġnanır mısınız, ben bunları söyledikten sonra olay orada bitiyor! Aslında
isteselerdi bana rağmen yapabilirlerdi o iĢi, ama onlar da biliyorlardı ki bu bir çözüm değildi,
Sadece, sanki kendileri de birlikte ölüme gitmezlerse bu bir ihanet olurmuĢ gibi geliyordu
onlara. Ben kesin bir dille hayır deyince birden toparlandılar..ĠĢte olay budur..Eğer o gün o iĢ
gerçekleĢtirilmiĢ olsaydı (nitekim karar falan alınmıĢtı ben gittiğimde..) varın siz artık düĢünün
neler olurdu. Bugün halâ 1977‟nin 1 Mayıs‟ında ne olup bittiğini tartıĢıyoruz! Bir de böyle bir
olay olsaydı ne denecekti bugün acaba. Gerici faĢist askerler Mahirleri bombalamak isterken
binlerce insanı da birlikte öldürdüler mi denecekti!..
SIRA GELDĠ ġĠMDĠ ÖZAL‟A..
ÖZAL‟IN ORTAYA ÇIKIġI TÜRKĠYE ĠÇĠN NEDEN BĠR DEVRĠMDĠR..
Özal‟ı anlamak mı istiyorsunuz, Barlas‟ın “Turgut Özal‟ın Anıları”nı59 okumanızı öneririm:
“Barlas: Siz sivil toplumun bir ürünü müsünüz? Yoksa, sizi 12 Eylül 1980 askeri rejimi
mi getirdi?
Özal:Benim, Türkiye‟deki askeri rejimlere izdüĢümüne giriĢim, iki hadisede ele alınabilir.
Birincisi 1967-71 yılları arasıdır. Ben o dönemde çok etkili bir planlama MüsteĢarı idim. O
günkü Ģartlara göre, hemen bütün yenilikler, bizim Planlama MüsteĢarlığımız döneminde
getirildi. Mesela Plan Uygulama Kanunu, TeĢvik Sistemleri ile özel sektörün teĢviki gibi
yenilikler..O güne kadar planlama sadece devletle ilgiliydi. Ondan sonra özel sektörle de
ilgilenir hale geldi. Bir de 1970‟in büyük para harekatının, devalüasyonun yapıldığı Ağustos
Kararları var. Hatırlarsınız..O para harekatının ertesinde de hadisenin devamı olarak 1971‟in
baĢında döviz durumu çok iyi hale gelmiĢti.60 Biz hatta o devrede, yani 1971‟de Türk Parasını
Koruma Mevzuatı‟nı kaldırıp değiĢtirmeyi bile düĢünüyorduk61...Neticede 1980‟lerde
yapacağımız iĢleri düĢünürken 12 Mart askefi müdahalesi geldi. Süleyman bey yine
baĢbakandı. Mecburen istifa etti. Ben 30 gün kadar kaldım müsteĢarlıkta. Sonra beni bir yere
tayin ettiler. Ben de istifa edip ayrıldım.62
59

„Turgut Özal‟ın Anıları“, M.Barlas, Birey Yayıncılık, Ġstanbul, 3.Baskı 2000
Bu nokta çok önemli. 1971‟in baĢında döviz durumunun çok iyi olduğunu söylüyor Özal..ama üç ay
sonra da Türkiye darbe ortamına giriyor! Demek ki mesele sadece dövizin kıt olmasıyla değil, döviz
musluğunu kimin elde tutacağıyla da ilgiliymiĢ! Dövizin bol olmuĢ, musluğun altında senin kovan
durmuyorsa eğer neye yarardı ki bu!. Ama sadece bu da değil tabi. Ġdeolojik nedenlerin yanı sıra
(ĢiĢeden çıkardıkları o cini kontrol edemiyorlardı artık!) dıĢ dinamiğin rahatsızlığı da büyük rol
oynuyordu!..
61
Ha!..Bakın demek ki iĢin altında neler yatıyormuĢ!..Özal diyor ki 1980‟de yaptığımız dıĢa açılma
devrimini aslında biz ta o zaman (yani 71‟de) yapacaktık..ġimdi daha iyi anlaĢılıyor Devletçi
burjuvazinin, ve de tabi bütün diğer solcu ideolojik grupların o dönemde neden darbecilerin peĢinden
gittikleri..Bütün bunları, daha sonra (24 Ocak Kararları‟nın ilanından sonra) Özal‟la ilgili olarak çıkarılan
yaygaralarla birlikte düĢünürseniz olay daha iyi anlaĢılabilir sanıyorum..Neydi o anti Özal
kampanyalar..Memleketi satmıĢlar da, bağımsızlığımız gitmiĢte...Türkiye 12 Eylül‟e öyle tesadüfen
gelmedi!..
62
Bakın, bu noktanın altını da çizelim! 12 Martçılar Özal‟ı önemsemiyorlar, ama 12 Eylül darbecileri
onu alıp ekonominin baĢına getiriyorlar, neden acaba? Biraz sonra göreceğiz, Özal bunu çok güzel
açıklıyor: 12 Eylül-80‟de deniz bitmiĢti“ de ondan diyor! Devrim, sadece onu isteyenlerin-eskinin içinde
geliĢip ortaya çıkanların onu istemesiyle olmuyor! Eskiyi temsil edenler için de bir çıkıĢ yolu-bir
„kurtuluĢ“ o aynı zamanda!. Çocuğu doğuran o annenin durumunu düĢününüz..devrim, yani doğum
anne için de o sancıların sona ermesi demek..doğum için ana karnında olgunlaĢan bir bebek anne için
60
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Barlas: Yani müsteĢar olarak karĢılaĢtığınız ilk askeri müdahale ile birlikte çalıĢamadınız?
Özal: 12 Mart 1971 müdahalesi ile gelen yeni askeri idare, bizi devam ettirmedi. BambaĢka
politikalara sahip, farklı kadrolarla çalıĢtılar. Benim 12 Eylül öncesi durumun da 12 Mart
öncesi gibiydi..O günkü iktidarın BaĢbakanı olan Süleyman Bey‟in sağ kolu gibiydim. Hatta
açıkça söyleyeyim. Bakanlar bizim söylediğimizin dıĢında bir ekonomik hareket
yapamazlardı. Bildiğiniz gibi 24 Ocak 1980‟de büyük bir ekonomik operasyon yapıldı...
Barlas: ĠĢte düğüm burada..Askerler sizi 12 Mart 1971‟de istememiĢ. Ama 12 Eylül
1980‟de de bırakmamıĢlar. Bu neden? Siz mi değiĢmiĢtiniz, onlar mı değiĢmiĢti?
Özal: Evet. 12 Eylül‟de askerler sadece beni yerimde bırakmadılar. Bakanlık verip yetkilerle
de donattılar..Bunun sebebini Ģöyle düĢünüyorum: 1979-80 senesinde Türkiye‟nin durumu
fevkalade kritikti. Ekonomik kararlar alınmıĢ, bazı düzelmeler görülmüĢtü. Ama çok daha
uzun bir süreye ihtiyaç vardı. Tam bir nekahat devresini tamamlayıp Türk ekonomisinin
sağlam ayakları üzerinde durabilmesi daha uzun bir süreye bağlıydı.
Barlas: 24 Ocak Kararları‟nı neden daha önce almadınız? Madem durum o kadar
ciddiydi..Neden Demirel BaĢbakan olur olmaz bu kararlar alınmadı?
Özal: Bunu sebebi askerlerin o zamanki CumhurbaĢkanı Korutürk‟e verdikleri mektuptur.
Kenan PaĢa da anlatmıĢtı bunu bana. Askerler mektubu Korutürk‟e veriyorlar. O da
BaĢbakan yılbaĢını sıkıntılı geçirmesin diye hemen iletmiyor. Bu mektup verilince Süleyman
Bey “bunun adresi kimdir” diye endiĢelere kapıldı. O yüzden de 24 Ocak Kararları için gerekli
herĢey hazır olduğu halde bir türlü karar verilemedi..Ben bu mektup üzerine Süleyman Bey‟le
iki kere görüĢtüm..O konuĢmamda Süleyman Bey mektup hadisesini anlattı. Ben kendisine
aynen Ģunu söyledim: Ben sizin yerinizde olsam, bu mektubu verenleri hemen emekliye sevk
ederim. Süleyman Bey ne birĢey söyledi, ne bir reaksiyon gösterdi. Ġkinci bir konu
vardı..Bundan sonra baktık hiçbir iĢ yürümüyor. Onun üzerine Süleyman Bey‟e teklif ettim:
Eğer müsade ederseniz ben Genelkurmay‟a gideyim, Türkiye‟nin durumunu anlatayım..
Haydar Saltık Genelkurmay 2. BaĢkanıydı. Ona telefon ettik. Onlardan randevu istedik.
Genelkurmay BaĢkanı, kuvvet komutanları ve bütün üst rütbeli subayların olduğu bir
toplantıda ben üç saat Türk ekonomisinin durumunu anlattım. Bu söylediğim 24 Ocak‟tan on
gün kadar öncedir. Tam üç saat, ne olmuĢ, ne oluyor, tedbirler alınmazsa iĢ nereye gider
hepsini anlattım. Sıkıntılarımızın temellerini izah ettim. Zannediyorum çok tesir etti.
Arkasından 24 Ocak Kararları‟nı aldık. Yani korku kalmadı, problem çözüldü. Öbür taraf da
tatmin oldu demek istiyorum. Bu arada BaĢbakan‟ın kafasında birĢey varsa o da kalktı.
Sonra, 24 Ocak Kararları uygulanırken bir kere daha gittim Genelkurmay‟a. Bu defa alınan
kararları anlattık.
Barlas: AnlaĢılıyor ki 12 Mart‟tan farklı olarak 12 Eylül kadrosu sizi müdahaleden önce
yakından tanımıĢ?
Özal:Evet, öyle oldu galiba. Bir üçüncü defa Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu toplantısında
konuĢtum. Toplantı BaĢbakanın baĢkanlığındaydı. BaĢbakan benim de toplantıya katılmamı
istemiĢti. Gittim. Süleyman Bey “Turgut, bu kurula ekonomik durumu anlat” dedi. Biz de
kalktık bütün kumanda heyetine 45 dakika kadar Türk ekonomisini enine boyuna anlattık. Bu
olay da Nisan civarında..ġimdi durum Ģöyle..Ben IMF, Paris Kulübü, Dünya Bankası diye
koĢturup duruyorum. Krediler de gelmeye baĢladı. Basın da devamlı benim adımı ön planda
gösteriyor. Böyle bir tablo var...
biyolojik olarak ölümcül bir ur gibidir. Ya onu doğuracak-dıĢarı verecektir-ya da ölecektir anne..Ama
devrim olayını eskinin yok edilmesi olarak anlayanlar bu diyalektiği kavrayamazlar tabi! Bakın, Ġngiltere
Kraliçesi halâ yaĢıyor, ama ne Rus Çarı, ne de Lenin (ve bunların uzantıları) hayatta!!
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...Kenan PaĢa, “Aman Turgut Bey, bize yardımcı olun lütfen” dedi. Aynen söylediği budur.
“Bize yardımcı olun” sözüdür. Bunun üzerine ben de, “olur” dedim. Sonra hemen Süleyman
Bey‟in gözaltında tutulduğu Hamzakoyu‟na telefon ettim..”Bölye Ģeyler teklif ediyorlar” diye,
detayı ile anlattım olayı. DüĢüncesini sordum.”Kabul edeyim mi” dedim. Süleyman Bey, çok
açık konuĢtu bana, “aman memleket meselesidir, kabul et” dedi..
Barlas: 12 Mart 1971 askeri müdahalesi öncesindeki ekonomik tedbirler de baĢarılı
olmuĢtu..Ġhracat patlamasının iĢareti alınmıĢtı.
Özal: Evet ama, o zaman kimse bunun farkında değildi. Ayrıca 1970‟te biz kapalı bir
ekonomiydik ve deniz daha bitmemiĢti. 1980‟e geldiğimiz zaman ise deniz bitmiĢti. Ve
o vaziyetten bizim çıkmamız bir mucize gibi görünüyordu.
Barlas:Askerlerle rahat çalıĢtınız mı?
Özal: Askerlerde ekonomik durumun hep kritik çizgide kalacağı endiĢesi vardı. Onlar da
durumun tam olarak düzeleceğine inanmadıkları için hep dıĢ yardım ve dıĢ desteğe ihtiyaç
olacağını hesaplıyorlardı. Bu iĢi de ben iyi biliyordum. Zaten baĢta da dıĢ ekonomik iliĢkileri
teklif ettiler ya..Ama ben orada “bütün ekonomik yetkileri vereceksiniz” dediğim zaman
mecburen kabul ettiler. Yalnız hissettiğim birĢey vardı. Devamlı bir gözaltındaydım. Çünkü
ben eski iktidarın sağ kolu durumundaydım. Onun için askerler bana devamlı Ģüpheli gözle
baktılar.
Barlas: bütün bu geliĢmelerde Türk iĢadamlarının sizin transformasyon hareketinize karĢı
tutumları ne oldu?
Özal: Benim gördüğüm, o devre iĢadamları üst düzeyde bu yaptıklarımızın doğru olduğuna
inanmıĢlardı. Ama genel olarak..Ama mesela Ģöyle çok serbestliğe inanmayanlar da
vardı. Yani liberal ithalatın, indirilmiĢ gümrüklerin karĢısında olanlar da vardı..Epeyi
vardı o zaman da..Mesela Vehbi bey (Koç) “yahu bu kadar dövizimiz var mı? Siz bunu
açıyorsunuz..Bu dövizimiz biter” lafını son seneye kadar söylüyordu..
..Ve sonra kalkıp Evren PaĢa‟dan randevu istedim..Parti kurmak istiyorum..Bana
müsade edecek misiniz? “Tabi senin parti kurmana hayır diyemeyiz” dedi..Ben, herkesi
birleĢtirecek bir parti kurmayı düĢündüğümü anlattım. Hiçbir siyasi kanaat ve düĢünceye
önceden karĢı bakmadığımı söyledim..Ama bunlar veya benim görüĢlerim o sırada önemli
değil..Askerler benim yüzde 10 bile oy alamayacağımı düĢünüyor o sırada. Buna göre
benim kuracağım minyatür parti Türkiye‟deki demokrasinin ispatı olacak..Ġki parti
kurdurmuĢlar sağ ve solda..Biri MDP, bir de Calp‟ın partisi..Benimki de yemeğin
üstündeki bir nevi garnitür olacak..Evren PaĢa da zaten böyle anlattı bana: Biz iki parti
düĢünüyoruz..Ġktidar partisi sağda olacak..Solda da muhalefet olacak. Bizim parti de
bu demokrasi oyununun ciddi oynandığının ispatı olabilirdi yani..
..Ekrem Ceyhun‟a sordum (Ceyhun, o dönemde Demirel‟in adamı konumunda) nedir
politikanız, ne yapacaksınız? Ekrem Ģöyle anlattı politikalarını: “Biz bunlarla her türlü
kavgayı yapacağız. Hiçbir Ģeyi yanlarına bırakmayacağız”. Ben de bunları duyunca
sinirlendim. “Bak..hiç değiĢmemiĢ kimse..Herkesin eski kavgacılığı devam ediyor.
Bizim kavgada falan iĢimiz yok. Biz Türkiye‟nin meselelerini kavgasız halletmek
istiyoruz...Git Ekrem bunları anlat Süleyman Bey‟e..Bizim kimseyle kavgamız yok.
Türkiye kavgadan bu hale geldi. Biz kavga etmeden bu meseleleri götürmek istiyoruz.
Sizinle yolumuz burada ayrılıyor”.
Barlas: Demek ki Demirel‟le yolunuzun ayrıldığı nokta bu?
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Özal:Evet..Süleyman Bey‟le yollarımız kesin olarak burada ayrıldı63..
Özal devam ediyor: “1980‟de büyük değiĢim yapıldı. Bunu açıkça iddia ediyorum..DıĢa
açıldık. Bugün bir Türk müteĢebbisi, ihracatçısı, sanayicisi, malını dıĢarıya satmak için
çırpınıyor. Böyle birĢey yoktu vaktiyle. Tam tersiydi. 1980‟den evvelki dönemde, bizim
malımızı gelir alırlardı. Üzümümüzü, fındığımızı, hatta tütünümüzü dahi. Yani biz
dıĢarıya satamazdık. Sanayi malı olarak o zaman bilinen sade pamuk ipliğiyle
küsbeydi. Ağırlıkla buydu. Bugün çantayı eline alan, en tanımadığınız, bilmediğiniz
yerlere kadar gidiyor..Kore‟ye, Tayvan‟a artık nereyi bulursanız, nerede imkan varsa,
oraya malını satmaya çalıĢıyor. Bu en büyük değiĢikliklerden bir tanesidir. DıĢa açılma
sadece bu noktada değil. DıĢa açılmayı, sadece Türk ihracatçısının, sanayicisinin
malını satması Ģeklinde de görmeyiniz. DıĢa açılmayı ben bir parça daha farklı
görüyorum. Zihniyet değiĢikliği. Hemen hemen her sahada. “Acaba dıĢarda bu iĢ nasıl
yapılıyor” diye..Herkes sergilere fuarlara gidiyor. Ġnanılmaz derecede, tahmin
edemeyeceğiniz sayıda fuarlara giden var. Hatta bunlar büyük sanayiciler falan değil.
Ufak iĢadamları gidiyorlar. Ankara‟nın mobilyacıları gidiyorlar. Fransa‟da veya
Ġtalya‟da, özellikle Ġtalya‟da yapılan sergilere onlar giderler, görürler, gözlerine göre
kopyalarını alırlar, gelir aynısını Türkiye‟de yapmaya çalıĢırlar...Biz bunun yanında,
kanaatimce dünya ile bir nevi globalleĢiyoruz, dünya ile bütünleĢiyoruz. Senkronize
oluyoruz. Önemli hususlardan bir tanesi bu. Artık izole bir ülke değiliz. Bütün
meselemiz dünya standartlarını yakalamak ve dünya ile bütünleĢmek. Bunu süratle
yapmaya baĢladık.64
Özalın özellikle Ģu son söylediklerini dinledikten sonra daha fazla lafa gerek yok sanırım!
Evet, Özal büyük devrimciydi. Üretim araçlarının büyük ölçüde Devlete-Devletçi burjuvaziye
ait olduğu içe kapalı antika bir düzenden dünyaya açık klasik kapitalist bir düzene geçiĢin,
sadece mimarlığını da değil, aynı zamanda mühendisliğini de yaptı.
Peki bunu nasıl baĢardı Özal. Olağanüstü niteliklere sahip-dahi biri falan mıydı o? Bu mudur
baĢarının nedeni? Elbette ki hayır! Özal, Menderes‟le birlikte eski antika yapının-sistemin
içinde onun inkârı olarak doğup geliĢen, olgunlaĢan yeni Türkiye‟nin 1980‟lerde bayrağı
Demirel‟den devralan sözcüsüydü. Tabi burada hemen ortaya çıkan ilk soru Demirel-Özal
farklılığı oluyor. Demirel, Menderes‟in idamından sonra oluĢan ve Çankaya Protokolüyle,
yeni Anayasa‟yla kırmızı çizgileri belirlenen 27 Mayıs sonrası dönemin ürünüydü. Bu
dönemin koĢulları içinde devralmıĢ ve taĢımaya çalıĢmıĢtı bayrağı65. Bu dönemin koĢulları
içinde ortaya çıkan bir dengeyi temsil ediyordu. Anadolu burjuvazisinin önderliğinde, fakat
oyunun kurallarının Devlet sınıfı ve Devletçi burjuvazi tarafından konulduğu, oyunun onların
koyduğu sınırlar içinde oynanacağı bir denge durumuydu bu. Yani Demirel sadece Anadolu
burjuvazisini temsil etmedi bu dönem boyunca. Az önce altını çizmeye çalıĢtığım denge
durumunu muhafaza ederek iĢi götürmeye çalıĢtı.
Ama toplumlar statik oluĢumlar değil. GeliĢen, sürekli kendi kendini üreten canlı sistemler.
Nitekim, az önce altını çizmeye çalıĢtığım denge durumunun değiĢken tarafı Anadolu
burjuvazisinin bulunduğu aĢağıdan yukarıya doğru geliĢen yanıydı. Devlet ve Devletçi
burjuvazi eskiden beri varolan statükoyu yeni koĢullar altında devam ettirmenin Ģartlarını-yeni
sınırları-belirlemiĢlerdi o kadar. Evet bu sınırlar onun içinde geliĢen-geliĢmeye çalıĢan
sürecin değiĢken unsurları için-Anadolu kapitalistleri için bir engeldi. Ama baĢka yolu yoktu,
mecburen oyun bu sınırlar içinde oynanacaktı. Sonra tabi sınırlar dar gelmeye baĢladı.
Sadece Anadolu burjuvazisi değil Devlet ve Devletçi burjuvalar da iĢlerin artık eskisi gibi
gitmeyeceğini görüyorlardı. 12 Mart Muhtırasıyla bir düzeltme, aksayan yanları tamir etme,
mümkün olursa da öncülüğü Anadolu burjuvazisinden geri alma teĢebbüsünde bulundular.
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O bayrak burjuva devriminin bayrağıdır!..
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Ama olmadı. Sistemin 12 Mart‟ın koyduğu sınırlar içine sığmayacağı çok çabuk anlaĢıldı.
1973 Martı bunun açık göstergesi olmuĢtu.
70‟li yıllar, baĢka çare bulunamadığı için bazan Demirel‟li, bazan Ecevit‟li bir arayıĢ içinde
geçti. Ama, yolun sonuna yaklaĢıldığını artık herkes hissediyordu. En sonunda anlaĢıldı ki
artık “deniz bitmiĢti”! Yani yolun sonuna gelinmiĢti. Bunun ne anlama geldiğini herkes
(solcular hariç!) anlıyordu. Ġçe kapalı Devletçi düzen yürümüyordu artık. Eğer bu yapıyı bir
ana rahmine benzetirsek, varolan bu yapının içindeki geliĢmenin de sonuna gelinmiĢti. Çocuk
olgunlaĢmıĢ, doğuma hazır halde bekliyordu!. Bu gerçeği herkes kabul etmek zorunda kaldı.
Özal‟ın, “darbeden önce gittim komutanlara durumu anlattım onlar da bana hak verdiler”
demesinin ardında yatan gerçek budur. Darbeden sonra Özalın ekonominin baĢına
getirilmesinin nedeni de budur. O an sadece doğacak olan o çocuğun değil, annenin de (yani
varolan eski sistemi temsil edenlerin de) doğum için karar verdikleri andır. Çünkü, doğumun
gerçekleĢmemesi ve çocuğun ölmesi durumunda bu onların da sonu anlamına gelecekti.
Vay anasına Ģu iĢe bak sen! O Osmanlı ki, aslında ilk defa baĢına gelmiyordu bu iĢ onların.
O III.Selim-II.Mahmut dönemini düĢünün, “denizin bittiğini” gördüğü an almıĢtır neĢteri eline
Osmanlı! Bir gecede yüzyılların Yeniçeri Ocağı‟nı yerle bir etmek öyle her babayiğidin harcı
değildir. O Tanzimat Fermanı‟nın ilan edildiği ortamı düĢünün!.HerĢeyin bittiği sanılan anda
ilan edilen o “Ġslahat Fermanı”nı... topların patladığı o anı getirin gözünüzün önüne. Ve de
gene Devleti kurtarmak adına yapılan o Jöntürk Devrimi‟ni (1908‟den bahsediyorum)
getirin!..YaĢamı devam ettirme sanatı derler buna.
Evet, 1980‟de “deniz bitmiĢtir”! Denize düĢen yılana sarılır hesabı Devlet de mecburen
“kurtar bizi” diyerekten Özala sarılır! Özal aslında dıĢa açılmaktır. Onların korumaya
çalıĢtıkları varolan statükonun, eski içe kapalı sistemin-yapının sonu-değiĢmesi demektir..
Peki Özal bu durumda baĢka ne yapabilirdi. Hayır, sizin yaptığınız iĢ demokratik değildir,
ben sizinle çalıĢmayı reddediyorum mu demeliydi?66 Elbette ki hayır! Maksat bağcıyı dövmek
değil üzümü yemek diye düĢünüyordu o. Hem sonra, madem ki toplumsal diyalektiğin
geliĢen yanıydı onlar, niye uzlaĢmadan kaçacaklardı ki. Öbür türlü maliyet daha da büyük
olacaktı. UzlaĢma, araya bir basamak daha koymaktan baĢka bir anlama gelmiyordu. Özal
da bunu yapmaya çalıĢtı.
Özal‟ın deyimiyle, Demirel‟le yolları iĢte tam bu noktada ayrılıyordu! Demirel‟in kavga, öç
alma taraftarı olduğunu söylüyor Özal. Herhalde gene bir 1973 Martı beklentisi içindeydi
Demirel!. Haklı çıkan Özal oldu sonunda. Çünkü artık 27 Mayıs sonrası oluĢan dengeyi
temsil eden Demirel‟in dönemi sona ermiĢti. ġimdi yeni bir denge durumu gerekiyordu. ĠĢte
bu yüzdendir ki bayrak bir anda Özal‟ın eline geçiverdi.
Peki geçti de ne oldu? Ġyi güzel, Özal bayrağı eline almıĢtı ama fazla uzun taĢıyamadı ki onu!
Çünkü, evet bayraği ele almıĢtı ama yol tıkalıydı. Ve daha fazla ilerlemek de mümkün
olmuyordu! Devlet, o yol kesen haramzade eĢkiya, lök gibi oturmuĢtu yolun üstüne ve
kimseyi bırakmıyordu ileriye! Ne yapacaktı Özal! O zaman, “ben de önce o eĢkiyayı
bulunduğu yerden söküp atarım” diye düĢünmeye baĢladı Özal! Ama, bu hesap tutmadı.
Çünkü, “Devletin baĢı”-CumhurbaĢkanı olmayla Osmanlı artığı o Devlet instanzını biribirine
karıĢtırıyordu o. CumhurbaĢkanı olursam Devleti ele geçirebilirim, böylece o engelleri de
aĢarım diye düĢünerek olayı hiç kavramadığını ortaya koyuyordu. Halbuki, ne yerdedir ne
gökte hesabı belirli bir yeri-mekânı yoktu o Devletin! Hem sonra o zaten “Tanrı‟nın
yeryüzündeki temsilcisi” değil miydi! Bu gerçeği farkettiği an hayalet avcılığına soyunduğunu
gördü Özal, çünkü heryerde önüne çıkan o hayalet-Devleti bir türlü ele geçiremiyordu!. Bu
süreç sonunda onun hayatına maloldu!..
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Steril demokrat AA‟nın kulakları çınlasın!!
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Evet, Özal öldü-ya da öldürüldü! Ama onun açtığı yolu kapatmak mümkün değildi artık. Baraj
yıkılmıĢ su öbür tarafa-küresel alanlara doğru akmaya baĢlamıĢtı! Aktı, aktı aktı!..Sonra
onun da önüne gene baraj falan kurmaya kalktılar..ama tutmadı. O 28 ġubat‟lar falan neydi
sanıyorsunuz..Her seferinde daha büyük bir miktarda biriken su bir de baktık hiç kimsenin
beklemediği bir anda gürpedek göçürüverdi yapılmaya çalıĢılan o yeni barajları da. ĠĢte bir
Erdoğan olayının ardında yatan diyalektik budur.
Peki nereye gidiyoruz mu diyorsunuz! Önce nerede bulunuyoruz onu bir doğru dürüst
kavrayın bakalım!..Henüz daha bu süreç sona ermedi! Bakın, halâ “demokrasi cephesi”
falan diyerek yeni barajlar kurmaya çalıĢanlar var!..Yani azıcık imkânını bulsalar gene
boğacaklar süreci! Fakat bu kez güçleri yetmeyecek-yetmiyor artık. Çünkü sistem küresel
dinamikleri de arkasına aldı ve müthiĢ bir hızla yolalıyor...

