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Önsöz

1979’da Süleyman Demirel önemli sayılabilecek bir seçim za-
feri yaşamıştı. Ara seçim yapılan 5 vilayetin tümünde birinci gel-
miş, Senato kısmi yenileme seçimlerinde de yüzde 47,1 ile yüzde 
28,8 alan CHP’nin önüne geçmişti. Böylece, 1973 yılında 12 Mart 
müdahalesinin de tesiriyle CHP’ye kaptırdığı ilk sırayı yeniden 
ele geçirmiş oluyordu. 

Ecevit’in 12 Mart’a karşı, İsmet Paşa’ya rağmen tavır alması, 20 
Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı, fakirlerin umudu Kara-
oğlan imajıyla birleşince, CHP’nin oyları büyük artış göstermiş-
ti. İşte 1979’da bu hükümranlık sandıkta sona eriyordu. “Umudu-
muz Ecevit” seçim sonuçlarını görünce umutların yıkıldığını an-
ladı ve hemen istifa etti. Ama Adalet Partisi’nin bu başarısı parla-
mentoya ancak kısmen yansıyabildi. 

Gene CHP, 208 milletvekiliyle, Meclis’te en çok sandalyeye sa-
hip parti olarak kaldı. Adalet Partisi’nin milletvekili sayısı 181 idi. 
Biriken sorunlara, Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) destekli bir azınlık hükümeti nasıl cevap vere-
bilirdi? 

1970’li yıllarda MSP, “anahtar parti” idi. 1973’te Ecevit’in 
CHP’siyle koalisyon kurdu. Sonra, medyanın “Milliyetçi Cephe” 
adını verdiği koalisyon içinde MHP ve Adalet Partisi’yle birlikte 
yer aldı. Ve nihayet 1979’da, Demirel’i dışarıdan desteklemek su-
retiyle azınlık hükümetinin Meclis’ten güvenoyu almasını sağladı. 
Sağlam bir destek söz konusu değildi. Erbakan, Adalet Partisi’ni 
“kerhen” desteklediğini söylüyor, sürekli “kadayıfın altının kı-
zarıp kızarmadığını” denetliyordu! Bu arada güvensizlik oyuyla 
tek tek bakanları düşürmesi, siyasi istikrarı sarsıyordu. Barajsız 
D’hont sistemi zaman içinde siyaseti çok parçalı hale getirmiş, 
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azınlığın çoğunluğa egemen olmasının yolunu açmıştı. Milli Sela-
met Partisi, 1973-1980 döneminde, bu sayede anahtar parti konu-
muna gelmişti. 

1970’li yıllarda siyasi istikrarsızlığın yanı sıra şiddet eylemleri 
de tırmanıyordu. 1968 gençlik hareketi, bütün dünyayla birlikte 
Türkiye’de de yaşanmış, ama sonradan olay gençlerin kendi için-
de ve devletle çatışmasına dönüşmüştü. 

Yıl 1969... Sağcı ve solcu gençler üniversitedeki öğrenci ör-
gütlerini ele geçirmek için yarışıyor. İstanbul Üniversitesi Tale-
be Birliği Başkanlığı’nda sağcıların adayı Atilla Kılıçoğlu, solcu-
ların adayı Suayip Dilmen. Bir grup ODTÜ’lü devrimci genç, ar-
kadaşlarına destek için İstanbul’a geliyor. Bunların arasında yer 
alan Mehmet Sait Kozacıoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin bahçe-
sinde havaya birkaç el ateş ediyor; gözaltına alınıyor. Taylan Öz-
gür kaçıyor, ama uzağa gidemeden Beyazıt Meydanı’nda 23 Eylül 
1969’da vuruluyor. 

O tarihten sonra çatışma iyice kızışıyor. Taylan Özgür’e teti-
ği çekenin kim olduğu bulunamıyor; bu olay, Deniz Gezmiş, Hü-
seyin İnan, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil, Cihan Alptekin’in Türk 
Halk Kurtuluş Ordusu’nu (THKO) kurmasına yol açıyor. THKO, 
silahlı propaganda için ses getirici eylemler düzenliyor. Adam 
kaçırıyor, banka soyuyor. Zaman içinde sosyalist gençliğin frak-
siyonlara bölündüğünü görüyoruz. Kimi Sovyet yanlısı, kimi Ma-
ocu. Ama aynı çizgide görünenler de bir süre sonra ihtilafa dü-
şüp, birbirlerini “revizyonizm”le, hatta “faşist”likle suçluyor. So-
lun önde gelen aydınlarından Halil Berktay kendi yaşadıklarını 
Taraf gazetesinde okurlarıyla paylaşırken, benim bu görüşümü 
teyit ediyordu: 

Bağnaz, fanatik, kendi grubunun ideolojik çizgisinden milimetrik 

de olsa sapan her görüşü düşman belleyen ve emperyalizme, burju-

vaziye, CIA’ye hizmet olarak gören politik bir katılık söz konusuydu. 

Sol, her biri böyle düşünen ve davranan 50 küsur fraksiyona bölün-

müştü. Birkaçı, diğerlerinden hayli büyüktü. Biri, Sovyet çizgisinde 

olan Türkiye Komünist Partisi’ydi (TKP). TKP, DİSK ve diğer sendika-

larda yoğun bir güce sahipti. Onların tam karşısında, Maocu diye ni-

telenen bir kamp vardı. Bu kamp da, Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu 

gibi Arnavutluk yanlılarını içeriyordu.

Sovyet çizgisindeki ya da Maocu yayın organları, birbirlerine 
karşı husumet doluydu. 
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Halkın Kurtuluşu (sayı 105): Bundan 1 yıl önce, proleter Sa-

dık Canaslan yoldaş katledildi. Bu seferki katiller, MHP’li, Ülkü Ocak-

lı faşistler değildi. Sadık yoldaşı, İlerici Gençlik Derneği (İGD) üyesi 

gençler katletti.

Kurtuluş (sayı 11): Türkiye sosyalist hareketi, bugünkü durum-

da silahın sivri ucunu içe çevirmiştir. Silahın içe dönüklüğü öyle bir 

safhaya varmıştır ki, bu mücadelede kullanılan araçlar, sosyalistler 

arası kullanılmaması gereken araçlar olmaya başlamıştır. 

Halkın Sesi (sayı 150): Konya’da ve Sivas’ta devrimcilere saldı-

rıldı, bunların sorumlusu Devrimci Yol grubudur. 

Devrimci Yol (sayı 17): Marksizm’in reddettiği bireysel terö-

rizmle, devrimci silahlı mücadele kavramlarını karıştırmayalım. 

Marksizm, merkezi ve belirli bir siyasi programa tabi olmayan, birbi-

rinden kopuk kişi ve grupların şiddetini reddeder. Marksizm açısın-

dan bireysel olup olmadığının ayırım noktası, onun ülke çapındaki 

emekçi yığınlarının kurtuluş mücadelesiyle ilişkisidir. Şiddet, Mark-

sist-Leninist bir partinin politik mücadelesine bağlıysa, bireysel terö-

rizm sayılmaz.

İlerici Yurtsever Gençlik (sayı 52): Maocular, İGD İzmir Şube-

si Başkanı Tarık Demirkan’ı elleri titremeden kurşunladılar; ardından 

canice bıçakladılar. 

Halkın Birliği (sayı 31): Ergani Lisesi’nde, 7 Mart günü, Kürt 

milliyetçileri Rizgari taraftarlarıyla, sosyal faşistler arasında kavga 

oldu. Sosyal faşistlerin düzenledikleri geceye, Rizgari taraftarlarının 

gönderdiği mesaj, onların Rus uşaklıklarına ters düştüğü için kabul 

edilmemişti. Sosyal faşistler, haksız oldukları ortaya çıkınca, kaba 

kuvvete başvurdu, ama gereken cevabı aldılar.

Maocu gençler, Sovyet yoldaşı Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK) ya da İGD gibi derneklere, “sosyal faşist” ve-
ya “Rus uşağı” diyorlardı. Sovyetler Birliği ve Türkiye Komünist 
Partisi yanlısı DİSK ve benzeri örgütler ise, Taksim’deki 1 Mayıs 
kutlamalarını Maoculara kapatacak kadar onlardan nefret edi-
yordu. Arnavutçu, Çinci, Sovyetçi gruplar, yukarıdaki dergilerden 
de anlaşılacağı üzere, sadece Taksim’de değil, farklı mekânlarda 
ve illerde de kıyasıya mücadele ettiler; birbirlerini kurşunlayıp 
öldürdüler. 

Bu husumet, 1 Mayıs törenlerine de yansıdı. Halil Berktay’ın 
değerlendirmeleri, bir anlamda özeleştirisi, o günlerdeki havayı 
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anlamamıza yardımcı oluyor. Berktay, 1 Mayıs 1976 mitingini ha-
tırlatarak söze başlıyor: 

Bu kalabalık miting, TKP’nin egemenliğindeki DİSK’in kontrolün-

de gerçekleşmişti. Herkes için kıskançlık ve haset söz konusuydu. 1 

Mayıs 1977’ye giderken, rakipler arasında gerginlik tırmandı. TKP ve 

DİSK’in tavrı, başka hiçbir siyasi eğilimi, kendi örgüt pankartı ve fla-

masıyla Taksim’e sokmama yönündeydi.

Berktay’a göre, 1 Mayıs 1977’deki ölümlerin sebebi devlet de-
ğil, Maocu ve Sovyetçi grupların çatışmasıydı. Halkın Kurtulu-
şu, Halkın Yolu, TİKKO gibi gruplar meydana girmeye çalışır-
ken, DİSK’in barikatına toslayıp, aralarında çatışma çıkmıştı. Ha-
lil Berktay’a katılmayıp, 1 Mayıs 1977’yi tamamen “derin devletin 
tertibi” gibi sunanlar da var. Bana göre Sovyet yanlısı sol ile Ma-
ocuların şiddet içeren rekabetini yok sayarak yapılan yorumlar 
gerçeği yansıtmıyor. O çatışmacı zemin üzerinde demokrasiye tu-
zaklar kurulmuş olabilir. Hadiselerin tırmanmasında tek bir odak 
değil, birden fazla aktör rol almıştır. 

Mesela, 1970’lerin DİSK’i sınıf kavgasından yanaydı. Sınıf kav-
gası, memleketi çökertmek suretiyle proletarya diktatörlüğüne 
zemin hazırlayacaktı. Kemal Türkler’in 1977 Aralık ayında tasfi-
ye edilmesine kadar DİSK tamamen TKP, dolayısıyla Sovyetler 
Birliği çizgisindeydi. Abdullah Baştürk Genel Başkan olunca, Ke-
mal Türkler, Maden-İş’in başında kalarak Bank-Sen ve Bay-Sen 
ile birlikte Türkiye Komünist Partisi’nin DİSK içindeki temsilci-
si sıfatını sürdürdüler. Zaten, 1979 Mart ayında adı geçen üç sen-
dika, bir yıl için DİSK’ten çıkarıldı. Türkler’in tasfiyesinden son-
ra Baştürk, daha ılımlı bir çizgiye gelmekle birlikte, gene de Sov-
yetler Birliği’ne yakın kaldı. Mesela, Afganistan’ın Sovyetler ta-
rafından işgalini 12 Ocak 1980’de “Emperyalizmin savaş kışkırtı-
cı sonucu olarak ve Afgan yönetiminin çağrısı üzerine Sovyetler 
Afganistan’a girmişlerdir” şeklinde yorumluyordu.

1980 öncesi yaşanan önemli olaylardan biri de, 29 Mayıs 
1977’de Bülent Ecevit’e karşı yapılan suikast girişimiydi. Seçim 
çalışmaları için İzmir’e giden Ecevit’e otobüse binerken ateş açıl-
dı. Kurşun sıyırarak arkadaki Mehmet İsvan’a saplandı. Olay son-
rası ateş edenin karakolda görevli bir polis olduğu ortaya çıktı; 
suikast teşebbüsünü üstlenen bu şahsa, 3,5 yıl hapis cezası veril-
di. Perde arkasında Ecevit’in kontrgerillanın hedefi olduğu söy-
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lendi. Ama kimse bunun üzerine gidemedi. Bununla beraber, o ta-
rihte Başbakan olan Süleyman Demirel, olayda parmağı olduğu 
düşünülen Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun’u gö-
revden aldı. Demirel’in yorumuna göre, Ersun, “anarşi yarata-
rak, 5 Haziran 1977 seçimlerini ertelemeyi, hatta darbe yapma-
yı” amaçlıyordu. Sadece Ersun değil, onunla birlikte 200 asker de 
re’sen emekliye sevk edildi. 

Kontrgerilla meselesini ciddi şekilde ele almak ve üzerine git-
mek isteyen Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, 24 
Mart 1978’de öldürüldü. Eşine, “Cumhuriyeti tehdit eden bir teh-
like varittir ve cumhuriyet savcısı bunu önlemek zorundadır” de-
mişti. Öz, kontrgerilla ile ilgili dava açma hazırlığındaydı. Ön ça-
lışma olarak yazdığı raporda, hedefi şu şekilde tespit etmişti: 

Amaç, demokrasi umudunu yok etmektir. Şiddet olayları, anarşik 

eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir... Bütün bu 

çalışmalar içinde askeri ve sivil güvenlik güçleri vardır. Kontrgeril-

la, Özel Harp Dairesi’ne bağlıdır. Sivil güvenlik güçleri içinde de, MİT 

elemanları ve 1. Şube görevlileri kullanılmaktadır. 

Doğan Öz, bu raporu yazdıktan iki ay sonra öldürüldü. 
1980’e yaklaşırken, sokak her geçen gün anarşiye daha fazla 

teslim oluyordu. Sıradan vatandaşların yanı sıra, herkesin tanıdı-
ğı şöhretli kişiler de öldürülüyordu. Her cinayet, toplumda kor-
kunun ve endişenin biraz daha derinleşmesine yol açıyordu. 

11 Temmuz 1978‘de Bedrettin Cömert Ankara’da, 1 Şubat 
1979‘da Abdi İpekçi İstanbul Teşvikiye‘de, 10 Eylül‘de Türkiye 
İşçi Partisi Adana eski İl Başkanı Ceyhun Can yazıhanesinde, 
Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Fikret Ünsal evinin önün-
de, 19 Eylül‘de Malatya Ülkü Ocakları eski başkanı Mürsel Ka-
rataş İstanbul Sultanahmet‘te, 28 Eylül‘de Adana Emniyet Mü-
dürü Cevat Yurdakul, 19 Kasım‘da eski Adalet Partisi İstanbul 
Milletvekili İlhan Egemen Darendelioğlu İstanbul Beyazıt‘ta, 20 
Kasım‘da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Ümit Doğançay İstanbul Etiler Profesörler Sitesi’nde, 3 Ara-
lık 1979’da, Fedai dergisinin sahibi yazar Kemal Fedai Coşku-
ner İzmir Agora semtinde, 7 Aralık‘ta İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi öğretim üyelerinden Cavit Orhan Tütengil İstanbul 
Levent’te, 11 Nisan 1980‘de TRT İstanbul Radyosu prodüktörle-
rinden Ümit Kaftancıoğlu, 27 Mayıs 1980’de Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Ankara’da, 24 Hazi-
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ran 1980’de Milliyetçi Hareket Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Baş-
kanı Ali Rıza Altınok evinde eşi ve kızıyla birlikte, 15 Temmuz 
1980’de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Abdurrah-
man Köksaloğlu Şişli’deki işyerinde, 19 Temmuz 1980’de Eski 
Başbakan Nihat Erim İstanbul’da Dragos Deniz Kulübü’nden çı-
karken, 22 Temmuz 1980’de DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kemal Türkler İstanbul Merter semtinde silahlı saldırı 
sonucu öldürüldü.

Alevi-Sünni çatışmasını körüklemeyi amaçlayan tertipler de 
ihmal edilmedi. 19-26 Aralık 1978’de Kahramanmaraş’ta Alevi-
lere yönelik saldırı sırasında çok sayıda yurttaş hayatını kay-
betti; evleri yakıldı, işyerleri tahrip edildi. Bu olay sonrasında 
13 ilde (İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Adana, Elazığ, Bin-
göl, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Kars, Malatya, Sivas ve Şan-
lıurfa ) sıkıyönetim ilan edildi. Başbakan Bülent Ecevit’ti. Ola-
yın tertipçileri, sıkıyönetimin ilanıyla hedeflerine bir adım da-
ha yaklaşmış oldu. Ama Kahramanmaraş’ta yaşanan facia, ye-
ni olayların gelebileceği endişesini doğurmuştu. Sıkıyöneti-
min ilan edilmesi bu yüzden gerekli görüldü. Zaten, bütün si-
yasi partiler de bu kararı destekledi. Lakin sıkıyönetim de çare 
olmadı. Aksine şiddet eylemleri yaygınlaştı. 27 Mayıs 1980’de, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesinin ya-
rattığı infial, tepkinin şiddete dönüşmesini isteyenler tarafın-
dan kullanıldı. Çorum’da, gene Alevileri hedef alan kanlı olay-
lar cereyan etti. 

12 Eylül öncesindeki anarşide birden fazla aktör yer aldı: Sol-
cu gençlik, Ülkücü gençlik... Çatışan siyasetçiler, perde arkasın-
daki derin güçler... Üniversiteler farklı grupların işgali altına gir-
di. Bir grubun himayesi olmadan, derslere devam etmek müm-
kün değildi. Zaten, çatışmalar yüzünden bazı üniversiteler eğitim 
faaliyetine ara vermek zorunda kalmıştı. Ecevit, Demirel ve on-
ların temsil ettiği siyasi kadrolar, adeta can düşmanıydı; ülkede 
büyük bir kutuplaşma yaşanıyordu. Rakip siyasetçiler, birbirle-
rini gördükleri yerde kafalarını çeviriyordu. Gençlik, vatan kur-
tarıyordu! Buna inandırılmışlardı. “Masa başı devrimciliği ol-
maz” diye er meydanına davet ediliyorlardı. Che Guevera mode-
li gençlik kahramanları doğdu o dönemde. Atatürk’ün devrimle-
rini tamamlayamadığını ileri sürenler, 2. Kurtuluş Savaşı verdik-
leri inancındaydı. 

Deniz Gezmiş, Devrim gazetesinde Uluç Gürkan’a verdiği rö-
portajda şöyle diyordu:
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Eylemci olarak devrimci mücadeleye katılmak, Mustafa Kemal’in 

bize yüklediği bir görevdir. Türkiye, ilk Kurtuluş Savaşı’ndan 50 yıl 

sonra tekrar yarı sömürge durumundadır. 

Bugün, Türkiye’de, Kemalist devrimin bekçiliğini yüklenen güçler 

arasında, başta ordu, 27 Mayıs’ı yapan güçlerin önemli bir yeri var. 

Antikemalist karşı devrim hareketine karşı, gençlik, bütün zinde güç-

lerle el eledir.

Aynı dönemde Aralık 1969’da, 69 denizci subay, devrimci genç-
likle el ele olduklarını ve Mustafa Kemal’in devrimini devam et-
tirdiklerini bir bildiriyle açıklamıştı: 

...Durur muydu Milli Kurtuluş Savaşımız. Bu savaş şunun bunun 

değil ki dursun. Bu savaş senin, bu savaş ezilenlerin, bu savaş Mus-

tafa Kemal’in savaşı. Meydan boş değildir. Tüfeklerimizdeki mermi, 

mermilerimizdeki barut, yüreklerimizdeki ateş yeter size. Milli Kur-

tuluş Savaşımızın en büyük dayanağı yiğit halkımızsa, onun yumru-

ğu devrimci gençliktir. Onun yumruğu bizleriz. Devrimciler ölür, dev-

rimler sürer.

Hasan Cemal devrimci sosyalist gençliğin kurmak istediği reji-
mi şöyle anlatıyor:

Antiemperyalist, Marksizm’den etkilenmiş devletçi, milliyetçi bir 

hareket. İçinde hem Marksizm vardı, hem Kemalizm. Önce emperya-

lizm ve işbirlikçilerine karşı Milli Demokratik Devrim gerçekleştiri-

lecekti, sonra kapitalist olmayan yoldan milli sosyalizm kurulacak-

tı. Ve bu işler Irak’taki, Suriye’deki gibi tek parti yönetimleriyle, ya 

da Doğan Avcıoğlu’nun deyişiyle, kadife eldiven içinde demir yum-

ruklu disipline dayalı bir dikta ile yapılacaktı. Çünkü seçim sandığı 

her seferinde gerici güçleri, yani emperyalizmin işbirlikçilerini ikti-

dara taşıyordu. 

Deniz Gezmiş idealist bir gençti. Ülkenin Milli Demokratik 
Devrim yoluyla emperyalizm kıskacından kurtulacağını düşünü-
yordu. Yöntem olarak silahlı propagandayı benimsemişti. O ve 
arkadaşları, 4 ABD’li askeri Tuslog tesislerinden kaçırdı, sonra 
serbest bıraktı. Ankara İş Bankası Emek Şubesi’ni soydu. Devri-
mi gerçekleştirmek için her yöntem mubahtı. Gemerek’te yaka-
lanışını, hissettiklerini, aynı koğuşu paylaştıkları Erdal Öz’e şu 
cümlelerle anlatmıştı: 






