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ÖNSÖZ 

Bu Kitap, ilk cümlesinde dile getirdiği gibi; 1985 İlkbaharında kaleme alınmaya başlanmış ve aynı 

yılın Ağustos ayında bitirilmiştir. 1985 yılı, 12 Eylül Faşizminin tüm şiddetiyle sürdüğü yıllardandır. 

Gözaltı süresi hala 45 gündür. 12 Eylül’ün ilk zamanlarında 90 gün olan gözaltı süresine göre yarı 

yarıya bir azalma olmuştur ama, 45 gün de hiçbir insan vicdanının kabul edebileceği bir uygulama 

olamaz. En olmadık bir bahane ile gözaltına alınan insanlarımız, 45 gün boyunca en hayasızca 

işkencelerin uygulanacağı bir cehenneme atılıyordu. Kitap, bu ortamda ve 1985 Şubatında 

başlatılan yeni bir tevkifatın sürdüğü bir dönemde, kaçaklık (firarilik) şartlarında kaleme alınmıştır. 

Bu yüzden kitapta kullanılan kaynaklar sınırlıdır. Fakat o sınırlı kaynaklarla bile, kanıtları ortaya 

konarak 12 Eylül Faşizminin peçesi düşürülmüştür. 

Ve Kitap, bu şartların kaçınılmaz bir sonucu olarak yeraltında çoğaltılıp, dağıtılabilmiş, bu yüzden 

de dar bir çevreye ulaşabilmiştir. 

Oysa Kitabın o günler için (tabii bugün için de) önemi büyüktür. Çünkü 12 Eylül Faşizmi tüm 

dehşetiyle gelmiş, yüz binlerce insanı gözaltına alıp işkencelerden geçirmiş, hapishanelere 

tıkmış, işçi haklarını ortadan kaldırmıştır ama devrimci hareketlerin çoğunluğu, henüz bu yaşanan 

faşizmi algılayabilmiş, doğru bir biçimde değerlendirebilmiş değildir. 

–          Kimisi (Dev-Yol): “Biz faşizmi MHP iktidarı olarak bekliyorduk. Askeri bir darbe biçiminde 

gelince, hazırlıksız yakalandık. O yüzden şartlara adapte olamadık. Tüm merkezimiz bu yüzden 

kıskıvrak ele geçirildi.” Dedi. 

–          Kimisi (Kurtuluş Sosyalist Dergi): “MHP’yi de kapattığına göre, bu harekete faşizm 

denilemez. Buna ancak askeri diktatörlük denebilir” diyerek sapıttı. 

–          Kimileriyse (Eski Sahte TKP): “Askersel bindirge” gibi ucube terminolojiler üretti. 

İşte devrimcilerin bile böylesine bir bocalama içinde olduğu ortamda Kitap; 12 Eylül’ü 

en sıradan işçinin anlayabileceği biçimde deşifre eder. Onun bilimsel tahlilini yapar, bir Geri Ülke 

Faşizmi olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. 

Kitap; 12 Eylül Faşizmi özelinden başlayarak faşizmin genel tahlilini yapar. Türkiye özelinden 

hereketle de Geri Ülke Faşizmlerinin karakteristiğini açığa çıkarır. 

Yine Kitap; 12 Eylül Faşizminden yola çıkarak, 1950’lerden itibaren Finans-Kapital tarafından 

ABD yarısömürgesine dönüştürülen Türkiye’nin, 1950-1985 arası siyasal tarihini de gözler önüne 

serer. Bu arada 27 Mayıs Politik Devrimi ile O’nun zıttı olan 12 Mart ve tabii 12 Mart’ın devamı 

olan, asıl konusu 12 Eylül’ü irdeler. 

Bütün bunları da yüksek teori kesme biçiminde değil, somut verilerle, belgelere dayalı olarak 

yapar. Bu bakımdan hem kolay anlaşılır, hem de hiçbir ikircikliğe yer bırakmayacak netlikte 

kanıtlara dayanan bilimsel bir emektir, belgedir. 

Kaldı ki bu kitapta yapılan tahliller daha önce de aynı netlikte yapılmıştır. Eldeki veriler çok daha 

az iken, henüz 12 Eylülcü Faşist generaller hazırlıklarını yaparken, o dönemde 



yayımlanan “Devrimci Derleniş Dergisi”nde 12 Eylül Faşizminin tezgahlanmakta olduğu ortaya 

konulmuştur. Türkiye’nin ABD tarafından tezgahlanan bir faşizme nasıl sürüklendiği açıkça 

anlatılmıştır. Sözü geçen dergide yayımlanan; “Son Kontrgerilla Tartışmaları, Yıkılan 

“Umut”lar ve En Kör Gözlere Bile Batan Katı Gerçekler” (8 Şubat 1978. Bu makalenin tamamı 

bu kitaba da aktarılmıştır.), “Faşizme Karşı Ya Birleşmek Ya Ölüm” (12 Nisan 

1978),“Parababaları, Halkımızı, Faşizm Cehennemine Götürmek İstiyor” (11 Ekim 

1978), “Yerli-Yabancı Parababaları, Türkiye’de, CIA’nın Endonezya Planını Uygulamak 

İstiyor” (17 Ocak1979), “Faşizm Cehennemi Kenarına Getirildik” (28 Ocak 1980) ve 

yayınevimizce kitap olarak da yayımlanan “Türk Ordusuna Açık Mektup” (1 Temmuz 1980) 

yazıları, 12 Eylül Faşizminin henüz hazırlık aşamasında bile netçe görülüp gösterildiğinin somut 

kanıtlarıdır. 

Kısacası elinizdeki Kitap, Türkiye siyasal tarihinde Parababalarının halklarımıza en acımasız 

saldırısı olan 12 Eylül Faşizmini tahlil ve mahkum eden, belge niteliğinde bir kaynaktır. 

Derleniş Yayınları 

GİRİŞ 

Şimdi 1985 Baharındayız. Aradan ortalama beş yıla yakın bir zaman geçmiş. Bu süre içinde 

Türkiye’nin siyasi hayatında IMF ve 12 Eylül terimleri en çok duyulan sözler oldu. Öyleyse 

Türkiye’nin son beş yıllık tarihini bütünüyle anlayabilmek için bu iki terimi iyice aydınlığa 

çıkarmamız gerekir. 

IMF, malum, bir örgüt adı. Uluslararası Parababalarının yani Uluslararası Emperyalist 

soyguncuların bir örgütünün adı. Bu örgütü İkinci Dünya Savaşı sonrası, bilimcil adıyla söylersek 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası, ABD Emperyalistleri kurdu. Tabiî tek başına ABD 

Emperyalistleri değil… Ama ABD’li Emperyalistlerin önderliğinde kuruldu bu örgüt. Bu finans 

örgütünün baş patronu da tabiî kaçınılmazca ABD oldu. Zaten İkinci Emperyalist Evren Savaşı 

sonrası kapitalist dünyanın her alanda baş patronu ABD olmadı mı? 

Oldu. 

Bildiğimiz gibi İkinci Emperyalist Yağma Savaşı öncesi Uluslararası Emperyalizmin lideri İngiliz 

Emperyalistleriydi. Ancak savaş sonrası durum değişti. İngiliz Emperyalizmi geriledi. Onun yerini 

bazı nedenlerden dolayı (Burada bu nedenlere girmek konumuzu dağıtır) çok daha hızlı gelişen 

ABD Emperyalizmi aldı. Uluslararası Emperyalizm denen cöngül(1) dünyada bütün çelişkiler 

güçle çözülür. Her Emperyalist ülke gücü oranında pazara hükmeder. Pazar sahibi olur. Ve gücü 

oranında pay alır sömürü ve soygundan. Uluslararası Emperyalizmin jandarması yani lideri de 

doğal olarak aslan payını alır. Çünkü en güçlü odur. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası ABD Emperyalistleri tüm sömürge, yarısömürge ve 

bağımlı ülkeleri kitabına uygun bir şekilde hem sömürüp soymak hem de avuçları içinde 

tutabilmek için böyle bir örgüt kurdular. IMF’yi kurdular yani. Gerçekten de onlar bu örgüt 

sayesinde bizim gibi geri ülkeleri gönüllerince hem sömürdüler hem de yönettiler. Dışarıdan 

bakıldığı zaman bu örgütün görünüşü gayet masumdur. Herkes sözüm ona eşit şekilde üyeydi 

örgüte. Ve örgüt dara düşen ülkelere borç kredi (para) verip yardımda bulunuyordu. Vadesi 

gelince de borcunu faiziyle birlikte istiyordu. Ortada görünen bir kötülük yoktu. Ancak bu sadece 

işin dışarıdan görünüşüydü. Bir kere bu örgüt içinde sadece ABD’nin dediği olurdu. Süleyman 

Demirel bile 1979 yılında: 



“Bazı iş adamları ve gazeteciler tarafından Intercontinental Oteli’nde onuruna verilen bir yemekte, 

sözü IMF’ye getirmiş ve şöyle demişti: 

“ – Bakın beyler, size açık söyleyeyim, IMF diye bir şey yoktur. Eğer Amerika göz kırparsa IMF 

verir… Bu işler IMF’ye değil, Amerika’ya bağlıdır.” (Emin Çölaşan, 24 Ocak Bir Dönemin Perde 

Arkası, s. 30) 

Gördüğümüz gibi bu gerçeği 1960 sonrasının en uzun başbakanlığını yapan Demirel bile açıkça 

itiraftan çekinmiyor. 

Emperyalist soyguncular geri ülkelerde önce kendilerine bağımlı uyduruk bir MONTAJ SANAYİ 

kurdururlar. Bu montaj sanayi, hammaddesinden yedek parçasına, kullandığı enerjiden 

mühendisine varıncaya kadar her şeyiyle dışa bağımlı kılınır. Böyle olmasına çok özen 

gösterirler. Bu uyduruk sanayinin çalışıp çalışmayacağı, çalışır ise yüzde kaç randımanla 

çalışacağı artık yabancı Emperyalistin insafına kalmıştır. Emperyalist gönlü tutar da hammadde 

verirse, yedek parça verirse, kredi verirse, çalıştıracak uzman da gönderirse çalışır ve üretir. 

Vermez ise tık diye duruverir. O zaman, yani duruverince, o geri ülkede her malın kıtlığı ve 

karaborsası başlar. Ülke bir anda yoklar ülkesi haline geliverir. Uçaklar havalanamaz, tanklar 

kıpırdayamaz, ışığında gazete ve kitap okunacak elektrik-ampul bulunamaz. Karayollarında 

otobüsler sefer yapamaz. Hatta yemeklik bir damla yağ, içecek bir fincan kahve bulunamaz. Her 

şey Emperyalistlerin, özellikle de onların ağababası ABD’nin insafına kalmıştır artık. 

Nitekim, 1978-1979 Ecevit Hükümetini düşürmek isteyen Amerika, o zaman ülkemizi bu duruma 

sokmuş ve sonunda o hükümeti iktidardan alaşağı edebilmiştir. 

4 Ocak 1980’de Türkiye’ye gelen OECD Genel Sekreteri Van Lennep’e kredi alabilmek için 

yalvaran Turgut Özal, bu konuda şöyle bir itirafta bulunur: 

“Ben halen mevcut tesislerimi hammadde ithal edemediğim için çalıştıramıyorum. Bunların şimdi 

yenilerini kursam ne olacak? Şimdi bizim amacımız mevcut tesisleri çalıştırabilmek. Onun için, 

verdiğiniz ve vereceğiniz kredilerin işlerliğini kolaylaştırın. Formaliteleri azaltın. Bizim için bu 

aşamada önemli olan cash (nakit) kredidir.” (E. Çölaşan, a.g.y., 24 Ocak…, s. 108) 

Görüyoruz, günümüzün Başbakanı ve Parababalarının şu anda Türkiye’deki en baş adamı Özal 

bile, Emperyalistler hammadde ve bu hammaddeyi ithal edecek krediyi vermediği anda bizim 

montaj sanayiinin tık diye duruvereceğini açıkça ilan ve itiraf ediyor. Oysa biz devrimciler on 

yıllardan beri montaj sanayiinin gerçek sanayi olmadığını, bunun dışa bağımlılığı artırmaktan, 

ülkemizi ve halkımızı onlara soydurmaktan başka bir işe yaramadığını savunur dururuz. Demek 

doğru söylüyormuşuz. 

Yukarıda yabancı Emperyalistlerin, geri ülke ordusunun savaş gücünü de bu tür örgütler kanalı ile 

istediği gibi kontrol edebileceğini söylemiştik. Bir örnek-kanıt da buna gösterelim: 

“1975’ten itibaren başlayan ekonomik sıkışma üzerine, bir de ABD Kongresi’nin silah ambargosu 

gelmiş ve sivil hükümetlerin dışındaki kaynak da kurumuştu. 

“(…) 

“Ordunun döviz gereksinmesinde öylesine bir sıkışma vardı ki, bir ara Merkez Bankasına gidilip 

açıkça ilk gelen dövize el koyuluyor ve bu şekilde yedek parça alınabiliyordu. Genel ekonomik 

bunalım, orduyu (ambargo nedeniyle) çok daha fazla etkilemişti. 



“Bunun sonucu olarak, 1977 sonuna doğru Genelkurmay, Demirel Hükümetini uyarmak zorunda 

kaldı: “Yunanistan’la sürtüşmeye gidebilecek durumlar yaratmayın, karşı koyma yeteneklerimiz 

giderek kısıtlanıyor.” (M. Ali Birand, 12 Eylül Saat: 04.00, s. 51) 

Görüldüğü gibi ekonomik bağımlılık siyasi bağımlılığı getiriyor. Sonunda da bizim gibi geri 

ülkelerin dış politikası tamamen yabancı Emperyalistlerin ve onların patronu ABD’nin eline ve 

emrine geçmiş oluyor. 

IMF işte böylesine etkin ve güçlü bir Finans-Mali Örgütüdür, Uluslararası Parababalarının. Yine 

Turgut Özal da bizim bu değerlendirmemize 1980 başında şöyle diyerek katılır: 

Özal: 

“Çevresindekilere şöyle diyordu: 

“– Bütün hikaye IMF’nin tutumuna kalacak. Eğer IMF ile düzgün ilişki kurabilirsek, batı dünyasının 

en yüksek organı olarak çok etkisi olur.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 188) 

Demek IMF “batı dünyasının en yüksek organı” imiş. Adı: International Monetary Fund 

(Uluslararası Para Fonu) gibi, hiçbir kötü düşünce çağrıştırmayan masum yüzlü bu örgüt, 

gerçekte böylesine zalim ve güçlü bir silahıydı yabancı Parababalarının. 

Şimdi gelelim asıl konumuza: 12 Eylül’e 

12 Eylül’ü gerçekleştirenler: “Başka çare kalmamıştı. Günde 20-30 kişi öldürülüyordu. Kardeş 

kavgasına son vermek, memleketi batmaktan kurtarmak için bu harekatı yapmaya mecburduk.” 

diyorlar. 

ABD Başkanı Ronald Reagan da, eski NATO Başkomutanı ve eski ABD Savunma Bakanı 

General Alexander Haig de, NATO Genel Sekreteri Josef Luns da, kısaca tüm Uluslararası 

Emperyalist ülke, örgüt ve şirket yöneticileri de 12 Eylül’ü hep aynı şekilde, aşağı yukarı hep bu 

cümlelerle savunuyorlar: 

“12 Eylül Türkiye’de kan dökülmesine son verdi, huzur ortamını yarattı.” 

Hepsinin dedikleri aynen bunlar. 

Ama yukarıda 12 Eylül’ün nedeni olarak öne sürülen, gösterilen cümlelerin (yani o cümlelerde 

anlatılan olayların) kendileri de birer sonuçtur. Türkiye’de günde 20-30 kişinin öldürülmesi bir 

anda kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum, bir olgu değildir. Türkiye 1965’lerden itibaren sistemli 

şekilde güdülerek 12 Eylül öncesi ortama sürüklenmiştir. Bilinçli bir şekilde getirilmiştir o noktaya. 

Bu yüzden işi 12 Eylül’ün hemen öncesinden almak, sadece oraya bakıp sonuç çıkarmaya 

kalkmak bizi doğru bir değerlendirmeye götürmez. 

Bir örnekle açıklayalım: 

Herhangi bir olayın elimizde bir fotoğrafı olsa sadece o fotoğrafa bakarak olayı yeterince doğru 

kavrayamayız. Hatta hatalı sonuçlara bile varabiliriz. Ama elimizde olayın ilk olmaya başladığı 

andan itibaren bütün gelişimini kesintisiz bir şekilde, her yönüyle gösteren bir canlı filmi (sinema 

filmi gibi) olursa; o filmi inceleyerek olayı olduğu gibi, yani nasılsa öylece anlayıp kavrayabiliriz. 

O nedenle biz 12 Eylül olayına, 11 Eylül’den bakmayacağız. 



Çünkü 11 Eylül’den bakarak 12 Eylül’ü anlayamayız. Biz 12 Eylül’e tâ 1965’ten hatta 1960’lardan 

bakacağız. 

1960’lara gidip -oradan başlayıp- Türkiye’nin ekonomik sosyal, siyasal, kültürel vb. gelişimini 

süreç içinde ele alıp değerlendirerek, 12 Eylül 1980’e geleceğiz. Kanımızca ancak bu 25 yıllık 

zaman dilimi doğru ve aslına uygun bir şekilde incelenirse; 12 Eylül olayı hakkında doğru, açık, 

kesin bir yargıya varmamız mümkün olabilir. Bu incelememize başlarken şu üç soruyu ortaya 

atacağız. Ve bu üç soruya cevap bulmaya çalışacağız. 

Soru 1: 

Türkiye 11 Eylül ortamına neden getirilmiştir? 

Soru 2: 

Türkiye’yi 11 Eylül ortamına kimler getirmiştir? 

Soru 3: 

Türkiye 11 Eylül ortamına nasıl getirilmiştir? 

Bu üç sorunun cevabı bizlere 12 Eylül’ün gerçek niteliğini göstermeye yetecektir. Ve ancak o 

cevapların ışığında 12 Eylül’ün doğru bir tanımını yapmamız mümkün olacaktır. 

12 Eylül’ü yapanlar, kendilerinin 12 Mart’ın devamcısı olduklarını gizlemiyorlar. 12 Mart’ın yarım 

bıraktıklarını tamamlamak için 12 Eylül’ü gerçekleştirdiklerini açıkça söylüyorlar. 12 Eylül’ün Lideri 

K. Evren bu görüşlerini geçmiş yıllarda yaptığı çeşitli konuşmalarda dile getirmiştir. 

Yine M. Ali Birand’ın kitabında da bu konu şöyle ortaya konur. 

12 Eylülcüler tarafından “12 Mart (1971) müdahalesi ise, etkin olamadan işin peşinin bırakılması 

açısından pek iyi görülmez.” (a.g.y. s.43) 

12 Eylülcülere göre 12 Mart yarım kalmış bir harekattır. Kendileri o harekatı sonuna kadar 

götürmek ve sonucuna ulaştırmak için 12 Eylül’ü yapmışlardır. 

Öyleyse 12 Eylül’ü anlamak, ona örnek teşkil eden 12 Mart’ı anlamamıza bağlıdır. 12 Mart’ı 

anlamadan 12 Eylül’ü anlayamayız. 

12 Mart’ı anlamak için de; 12 Mart’ın hem nedeni hem de tam karşıtı yani zıttı olan bir askeri 

harekatı: 27 Mayıs hareketini anlamamız, bilmemiz gerekir. 

Birinci Kitap 

27 MAYIS NEDİR? 

27 MAYIS NEDİR? 

27 Mayıs en özet tanımıyla bir Politik Devrimdir. Devrimci Gelenekli Ordu Gençliğimizin, Sivil 

Aydın Gençliğimizle el ele vererek gerçekleştirdikleri Politik bir Devrimdir. Bu bakımdan 27 Mayıs 

Birinci Kuvayimilliye’nin devamıdır. Birinci Kuvayimilliyecilerle 27 Mayıs’ı başaranlar aynı devrimci 

geleneğe sahip olan yiğitlerdir. Unutmayalım Mustafa Kemal de Kuvayimilliye’ye başladığında 

(katıldığında) henüz 38 yaşında bir gençtir. Gençliğe sonsuz güvenmesi ve kurduğu yeni Türk 

Devletini gençliğe emanet etmesi bu yüzdendir. 



Birinci Milli Kurtuluş nasıl vatanı ve milleti Emperyalist canavarların fiili işgalinden kurtarmış ise 27 

Mayıs da halkımızı aynı Emperyalist düşmanla ittifak, hatta ortaklık kurmuş olan yerli 

Parababalarının siyasi zulüm ve baskısından kurtarmıştır. Türkiye Halkına o güne dek çok 

görülen politik özgürlükleri vermiş, ekonomik ve siyasi alanda örgütlenme hakkını getirmiştir. O 

devrimin getirdiği (sınırlı da olsa) demokrasi; İşçi Sınıfımızın sendikalarda serbestçe 

örgütlenebilmesini, grev ve toplu pazarlık yapabilmesini sağlamıştır. Bu hakları tanıyan yasalar 

1963 yılında çıkarılıp uygulamaya konulmuştur. Tüm çalışan aydınlarımız da kendi meslek 

örgütlerinde örgütlenebilmişler, haklarını arama mücadelesine girebilmişlerdir. Yine Sosyalist 

Partilerin kurulması ve çalışması suç olmaktan çıkmıştır. Özetçe 27 Mayıs halkımıza düşünce ve 

örgütlenme özgürlüklerini getirmiştir. Bu özgürlükler 27 Mayıs Anayasasıyla teminat altına 

alınmıştır. 

Gördüğümüz gibi 27 Mayıs, toplumu bütün yönleriyle altüst eden, değiştiren bir sosyal altüstlük 

yani bir sosyal devrim değil; toplumun sadece üstyapısında değişiklikler yaratan politik bir 

devrimdir. 

Bu yüzden 27 Mayıs, toplumda yerli-yabancı Parababaları çetesinin yaptığı sömürü ve çapulu 

kaldırmamıştır. Fakat o sömürü ve çapulun şiddetini ölçen barometreyi getirmiştir: Sosyalizmi 

serbest bırakmıştır. Yani halkımızın bu asalak, hazır yiyici, milletin sırtından geçinen çeteye karşı 

haklarını korumak için mücadeleye girmesini meşru kılmıştır. 

27 Mayıs öncesi, malum, sosyalizm yasaktı, en sıkı takip ve baskı altındaydı. Bu yüzden ülkedeki 

sosyalistlerin sayısı bir-iki yüzü geçmezdi. Her takvim günü 24 saatleri siyasi polisçe izlenen 

sosyalistler, üç-beş seneye bir, sudan bahanelerle zindanlara doldurulur ve yıllarca bırakılmazdı. 

1938 Harbiye Davasında savcı: 

“Doktor Hikmet Kıvılcımlı için delil arayacak kadar safdil değilim” diyordu, açıkça. 

Savcıya göre Kıvılcımlı’nın hiç zindandan çıkmaması gerekiyordu. Çünkü düşünce olarak 

Sosyalistti. Bu anlayış sadece savcıya ait değildi. Tüm yönetimin anlayışı buydu. İşte bu anlayış 

yüzünden; Kıvılcımlı, ömrünün 22 yılını zindanlarda geçirmiş bir devrimcidir. Kıvılcımlı bu 22 yılın 

son iki yılını, 1957-1959 arasını, yeraltında, gün ışığı görmeyen hücrelerde geçirmiştir. Tabiî 

Vatan Partili arkadaşlarıyla birlikte… (Bu tevkifat 1957 Vatan Partisi Tevkifatı’dır.) 

Sanırız bu tek örnek bile 27 Mayıs öncesinde sosyalistlere uygulanan baskı ve zulüm yöntemleri 

hakkında bizi aydınlatmaya yeterlidir. 

27 Mayıs’ın getirdiği özgürlük ortamında sosyalizm bir anda çığ gibi gelişmeye başladı. 

Türkiye’de, bilim dilinde adına Finans-Kapitalistler denen, bir avuç Parababasının ve onun 

müttefiki Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfının tahakkümü ve yoğun sömürüsü hüküm sürüyordu. Bu 

sömürü ve zulüm yüzünden ülkemiz gelişemiyor, gelişkin ülkelerle aramızdaki fark her geçen gün 

büyüyordu. Türkiye insanı -bazı çok bilmiş geçinen sözde aydınlarımızın yakıştırdığı gibi- 

vurdumduymaz, nemelazımcı bir halk değildir. 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasiyi hemen görmüş, 

ciddiye almış ve o demokrasiye sahip çıkmıştır. Kendi alın terini bir avuç vatan satıcı asalak 

Parababasına karşı kanı canı pahasına koruma savaşına girmiştir. 

Bu halk demokrasiden anlamaz diyen Parababaları, halkımıza düpedüz iftira ve ihanet ediyorlar. 

Kendilerinin demokrasi düşmanı olduklarını bu sözleriyle gizlemeye çalışıyorlar. 

Batı toplumlarında kapitalizm; kişicil çıkar ve hırs duygusunu insanların iliklerine kadar işletmiştir. 



Oysa bizde İlkel Komünal (Sınıfsız) Toplumun; fedakârlık, cesaret, yiğitlik, halkı kurtarmak için 

kendini feda edebilmek gibi yüksek değerleri, canlılığını bir ölçüde de olsa, hâlâ korumaktadır. Bu 

değerler özellikle Sivil-Ordu Gençliğimizde daha baskın bir şekilde bulunmaktadır. Bize bu 

değerler Sınıfsız Toplum insanları olan ilk Osmanlı Atalarımızdan aktarılarak ulaşmıştır. Kayı 

Boyu’nun 400 yiğit atlısının, üç kıtaya yayılan koca bir imparatorluk kurabilmesi; taşıdıkları İlkel 

Sosyalist Toplumun bu yüksek değerleri ile açıklanabilir. Yalan nedir, döneklik nedir, eşitsizlik 

nedir ve sömürü nedir bilmeyen, herkesi kendine kardeş sayan bu gözü pek, yiğit insanlar; ancak 

bu özellikleri sayesinde karşılarına çıkan kat kat büyük düşman ordularını bozguna 

uğratabilmişlerdir. Ve girdikleri, ele geçirdikleri topraklarda Hıristiyan halk tarafından alkışlanarak 

ve bir kurtarıcı olarak karşılanabilmişlerdir. Egemenlikleri altına aldıkları yerlerde, yerli halkı 

haraca kesen Bizans Tekfurlarının, Avrupalı Derebeylerin kellelerini vurmuşlar, onların zulüm ve 

sömürü düzenlerini parçalayıp dağıtmışlar, halktan gasp ettikleri toprakları, tekrar halka eşit 

şekilde pay ederek teslim etmişlerdir. Ekonomide getirdikleri bu özgürlüğe siyasi özgürlüğü de 

eklemeyi ihmal etmemişler, Hıristiyan halkın inanışına, ibadetine, kilisesine, kültürüne, 

geleneklerine en küçük bir müdahale ve baskıda bulunmamışlardır. 

Yazık ki bugün 50 milyon insanımızı haraca kesen, dayanılmaz baskı ve yıldırma yöntemleriyle 

inleten yerli-yabancı Parababaları çetesi, ilk Osmanlı Atalarımızın bundan 600 yıl önceleri 

Hıristiyan halka tanıdığı siyasi hak ve özgürlükleri bugün bizlere tanımamaktadır. Çok 

görmektedir. Böyle davranması doğaldır bir anlamda. Çünkü bunlar vatan satıcıdır, halk 

düşmanıdır. Yani haindir. Hainse, hem zalim olur, hem de korkak. İlk Osmanlı Atalarımız ise 

sömürücü, soyguncu değildi. Her türlü eşitsizliği aklı almazdı. Bu yüzden baskı ve zulüm de 

bilmezdi onlar. Çünkü gerek duymazlardı. 

Dedik ki ilk Osmanlı Atalarımız İlkel Sosyalist Toplumun insanlarıydı. O zamanın en temel üretim 

aracı olan toprak, bu yüzden tüm kamunun ortak malıydı. Herkes kardeşçe üretir, kardeşçe yerdi. 

Kimse kimseyi sömürmez, aşağılamazdı. Osmanlı ekonomisindeki kollektif düzene Dirlik Düzeni 

adı verildi. 

Fakat Anadolu topraklarında beş-altı bin yıldan beri (tâ Sümerler çağından beri), Tefeci-Bezirgân 

denen bir sömürücü Antika sınıf vardı. Ve bu sömürgen sınıf köylümüzün baş belası ayrık otu 

gibi; tepeden yolundukça kökten yine sürüp namussuzluğunu yapıyor, egemenliğini kuruyordu. 

Bu asalak, hazır yiyici Tefeci-Bezirgân Sınıfı, elmanın içine girip onu sinsice kemire kemire bitiren 

bir kurt gibiydi. İlkel Sosyalist Kayı Boyu’nun sinsice içine girmeyi de başardı. Düzeni kemirip 

aşındırmaya başladı. 

Dirlik Düzeninin bekçisi yiğit gazilerdi, Alp’lerdi. Düzeni bozması için o yiğit Alp’lerin ahlakını 

bozması gerekiyordu.O yüzden Tefeci-Bezirgânlar bu yiğitlere yanaştı. Onları hediyelerle, 

rüşvetlerle kandırdı. Zamanla yiğitlikten fedakârlıktan, savaşmaktan başka bir şeye değer 

vermeyen o gaziler; Tefeci-Bezirgânların iğvası(2) ile mala-mülke, paraya-pula değer verir, tamah 

eder oldular. Para ise -malum- bu Tefeci-Bezirgânlardaydı. O yüzden Alp’ler kerte kerte Tefeci-

Bezirgânlara yaklaştılar. Ve yaklaştıkları oranda kişiliklerini yitirdiler. Tefeci-Bezirgânlara 

benzediler ve onlara bağlandılar. Bu Alp’ler artık savaşlarda yiğitlik yarışı yapmaktansa Tefeci-

Bezirgânların lüks malikanelerinde konuk edilip ağırlanmayı tercih eder oldular. Yönettikleri 

Dirliklerin ürünlerini hakça üleştirmek, ihtiyaçtan fazlasını devlet hazinesine göndermek onlara 

eskisi kadar yakıcı ve cazip gelmiyordu. Bu ürünün bir kısmını aşırıp ceplerine indirseler fena 

olmazdı. Nitekim de öyle yaptılar. 

Bu dejenerasyon zamanla derinleşti ve yaygınlaştı. Hırsızlık, aşırma giderek azıttı. 



Yönetenler (Dirlikçiler) bozulur da, yönetilenler (reaya, yani köylüler) bozulmaz mı? 

Elbette bozulur. 

Bu bozulma at başı birlikte gitti. Çünkü onlar da Tefeci-Bezirgân Sermayenin zehirli havasını 

teneffüs ediyorlardı. Ürünleri aşırmak onların da işine gelmeye başladı. Tefeci-Bezirgânlığın 

kokuşmuş pis ahlakı onları da etkiledi. Hırsızlığa onlar da alıştı. 

Eskiden dolup taşan devlet hazinesi giderek boşalmaya ve kurumaya başladı. Bir süre sonra artık 

bomboştu. 

Tefeci-Bezirgânların yıllardır, ellerini ovuşturarak bekledikleri de bu andı zaten. Hemen ortaya 

atıldılar. Hazinede para yoktu ise, onlarda vardı. Onlar ne güne duruyordu?.. Devlete borç 

verebilirlerdi, hem de istediği kadar. Tabiî bunun karşılığında da devletten küçücük(!) bir ihsanda 

bulunmasını niyaz ederlerdi. Şu Dirlikleri onlar kiralayıp yönetseler fena mı olurdu?.. Devlete 

bolca kira ödeyerek kazandırırlardı. Devlet hazinesi yeniden dolardı. 

İşte Tefeci-Bezirgânlar hain oyunlarını oynamışlar ve devleti tuzaklarına düşürmüşlerdi. 

Osmanlının uçsuz bucaksız Mirî Topraklar denen Kamu Toprakları, artık Tefeci-Bezirgânların 

eline geçmişti. Tefeci-Bezirgânlar için bu toprakların giderek üzerine oturulması ve sonunda kişicil 

mülk edinilmesi işten bile değildi. Çünkü onlar beş bin yıldır, durmadan bu aşağılık oyunlarını 

oynamışlar, Anadolu’yu fetheden nice Fatihleri bu sınangılı yöntemleriyle kandırıp ehlileştirmişler 

(bozup soysuzlaştırmışlar) ve sonunda kündeleyerek avuçlarının içine alabilmişlerdi. 

Kanuni zamanında boşalan devlet hazinesini sözde yeniden doldurmak için kamu malları 

(toprakları) Tefeci-Bezirgânlara kiraya verildi. Bu toprakların yönetimi Tefeci-Bezirgânların eline 

teslim edildi. Yani Dirlik Düzeni kaldırıldı. Onun yerine geçen, Tefeci-Bezirgânların egemen 

olduğu, bu yeni düzene Kesim Düzeni (Mukataa) denildi. Toprakların yönetimi Mültezim denilen 

Tefeci-Bezirgânların işiydi gayrı. 

Bugünkü Modern Sermaye (Finans-Kapital) gibi Antika Tefeci Sermayenin de milliyeti yoktur. 

Onun; vatanı, milleti, dini, imanı kârdır. Yani vurgundur. Vurgun nerede ise Tefeci-Bezirgân 

oradadır. Bu yüzden Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Tefeci-Bezirgânlar, yabancı 

ülkelerdeki meslektaşlarıyla anlaşmaktan geri durmadılar. İmparatorluğu çökertmek için yerli-

yabancı Bezirgânlar el ele verdiler. Tabiî Osmanlı paşalarının, beylerinin çürüyüp bozulmuş 

olması onlara bu olanağı sağladı. 

“(…) Birkaç yüzyıl önce bir yol daha gene “Ecnebi” bir sermaye zamparası (Madam 

Roksalanaların, Frenk Beyi’lerin “Dolap” adlı Yahudi sermayesi) Türkiye topraklarına girmiştir. O 

zaman da Türkiye içinde Tefeci-Bezirgân yerli sermayenin çoktan hazırladığı zemin olmasaydı 

Kur’anı Kerim’in yasak (haram) ettiği faizciliği Müslüman olmayanların paravanası ardında 

yapmak için “Sulu Mukaabelehane”ler (Hamam Alemleri) işlettiren, herkesin bildiği bu şeriata 

aykırı fuhşu kitabına uyduran ünlü paşalarla beyler bulunmasaydı, “Yabancı sermaye” İspanyol 

Yahudiliği kılığında Devlet kanalıyla bütün toplum topraklarına rahatça el koyamazdı. 

“Türkiye toprak ekonomisindeki ilk Dirlik Düzeninin yerine, Tefeci-Bezirgân sermayenin kayıtsız 

şartsız egemen olduğu Kesim Düzenini (Mukataaları) geçiren “DOLAPÇILIK”, görünüşte çok haklı 

bir gerekçe ile tutunmuştu. Devlet hazinesi bomboştu. Kamu toprakları (Miri arazi) dolapçılığın 

emrinde “MÂLİKÂNE” kılığına sokulursa, ömür boyunca (Kayd’ı hayatla) “kiralanmış” sayılacaktı. 

Mal gene mülk olarak milletindi, korkulmasın! Şeriatça “kiracı” durumunda olan “Mâlikâne sahibi” 



ilkin peşin para (MUACELE), sonra da taksitli kira (MÜECCELE) ödeyerek Kamu Hazinesini 

(Beytülmal’i Müslimin’i) parayla dolduracaktı. 

“Bu alaverenin sonucunu biliyoruz. Allahın Şeriatı adına erken ve geç ödemelerle “Kiralanmış 

Çiftlik” sayılan geniş İmparatorluk toprakları, kapanın elinde kaldı; bugünkü anlamıyla “Mâlikâne” 

birkaç nesil sonra kiracının özel kişi mülkü biçimine soysuzlaştırıldı. Şeriat (Anayasa) çiğnendi… 

“Demek yerli sermaye-yabancı sermaye oyunu: Millet malını özel kişilere aktarma gibi açık 

kanunsuzluğu (Şeriat düşmanlığını) “kitabına uydurmak”tı. İslam dininde “RIBÂ” (Tefecilik, 

Faizcilik) haramdı (yasaktı). Araya toplum toprakları konularak, tefecilik ülke ölçüsünde egemen 

kılınırken, Allah değilse bile kullar aldatılmak isteniliyordu.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de 

Kapitalizmin Gelişimi, s. 26-27) 

Ekonomideki bu çöküş ve soysuzlaşma İmparatorluğun tüm katlarını sardı. Hırsızlık, yolsuzluk, 

suiistimal aldı yürüdü. 

Eskiden Dirlik yönetimleri, savaşlarda en çok yararlılık gösteren yiğitlere verilirdi. Bu yönetici 

yiğitler; savaş zamanı dirliğindeki savaşçılarını toplar, istenilen yerde padişahın başında 

bulunduğu büyük orduya katılırdı. O zamanlar, bu korku bilmez yiğit kankardeşlerin önünde hangi 

düşman dayanabilirdi. Oysa şimdi paranın, malın değeri, diğer bütün değerlerin üzerine çıkmıştı. 

Kimseye yiğit diye, savaşçı diye değer verilmiyordu. Herkese malı oranında, parası oranında 

saygı gösteriliyordu. Tefecilere Eşraf (şerefli kişiler), Bezirgânlara Ayân (iri gözler) deniyordu. 

Asalak sömürgenler, bir yandan koca İmparatorluğu kemirip aşındırırken, diğer yandan aynı 

toplumda en çok saygı gören kişiler oluyordu. Bu duruma düşmüş bir toplumda, kim kellesini 

koltuğa alıp savaşlarda kılıç oynatmaya istekli olurdu. Ölürse babasının kesesinden çekip 

gidecekti öbür dünyaya. Oysa memlekette çalıp çırparak, aşırıp yontarak bir servet biriktirse şu 

ölümlü dünyada rahatça yaşar, hayatın zevklerini tadardı. Boş yiğitlik edip ölümü kucaklamak 

enayilik sayılmaz mıydı?.. 

Bu nedenlerden ordu bozuldu, savaşçılığını yitirdi. Asker esnaflaştı. Eskiden ordunun 

komutanlığını yapan padişahlar şimdi saraylardan çıkmaz oldular. Ucu bucağı gezmekle 

bitmeyen o koca sarayların içinde her geçen gün çürüdüler, küçüldüler, küçüldüler… Sadece 

padişahların değil, paşaların, beylerin bile; saray yavrusu konakları, yalıları vardı şimdi. Devletin 

zaten gittikçe azalan gelirleri tepedeki bu yöneticilerin masraflarını karşılayamaz olmuştu. 

Yeniçerilerin maaşlarına el uzattılar. Züyuf Akça denen, değeri düşük paralar bastırdılar. Pazara 

çıktığı zaman parasının değersiz olduğunu gören asker, sık sık kazan kaldırmaya, “istemezük” 

diyerek isyanlar çıkarmaya başladı. Savaşlardaki zaferlerin yerini bozgunlar aldı. Ve İmparatorluk 

çöküşe doğru hızla ilerledi. Osmanlı’da Tefeci-Bezirgânların 400 yıl başarıyla oynadıkları bu 

Alicengiz Oyunu, sonunda Osmanlı’yı batırdı. 

“Kamu Hazinesini sözde kazandırmak için uygulanan Kesim Düzeni dolapçılığı, Türkiye’yi çökerte 

çökerte, 19’uncu Yüzyılda Osmanlı Devletini iflas uçurumuna çoktan yuvarlamıştı. Kamu Hazinesi 

gene bomboştu. Ve bu sefer Kamu Toprakları da deve edilmişti. Yüzyıllar önce Miri Topraklar 

“Malikane” adıyla verilmişti, kiracılar elinden bir daha geri alınamamıştı. “Hayırlı Tanzimat” bu 

oldu bittiyi Batı Avrupa zagonu(3) altında, “Batılılaşma” kanunlarıyla kesinleştirmişti.” (Hikmet 

Kıvılcımlı. a.g.y., s. 27) 

Bu tarihten sonra da Türkiye Batı’nın Modern Sermayesinin akınına uğradı. Ve Osmanlı Devleti 

kısa süre içinde Emperyalist Batı’nın yarısömürgesi durumuna düşürüldü. Dün içinden kemirerek 



çökerttiği İmparatorluğu, bugün de modern ecnebi sermayesi ile gizlice ittifak ederek, 

yarısömürge durumuna düşürmüştü Tefeci-Bezirgân Sermayemiz. 

20’nci Yüzyılla birlikte ecnebi Emperyalistler, Hasta Adam ilan ettikleri Osmanlı Devletini 

paylaşma planlarını yapmaya başladılar. Fakat Emperyalistler bir lokmacık yiyeceği bile kendi 

aralarında eşit şekilde paylaşamazlardı. Aralarındaki her anlaşmazlık ancak güç kullanarak 

çözümlenebilirdi. Bu yüzden anlaşamadılar. Hepimizin bildiği Birinci Cihan Harbini çıkardılar. 

Emperyalist Cihan Savaşı demek Emperyalist devletlerin çıkarları için geri ülkelerin kurban 

edilmesi demekti. Osmanlı Devleti hiçbir çıkarı olmadığı halde, Emperyalist oyunuyla sokulduğu 

Cihan Harbinden sağ çıkamadı. Emperyalistler Osmanlı’yı parça parça doğradılar. Her birisi 

birkaç parçasını midesine indirdi. 

İlk Osmanlı’yı kuran İlkel Sosyalist yiğit savaşçıların geleneğini sürdüren gençliğimiz, bizi 

mahvetmek isteyen Emperyalizme başkaldırdı. Adına Kuvayimilliyeciliğimiz dediğimiz hareketi 

başlattı. O İlkel Sosyalist Osmanlı Atalarının geleneğini yaşatıp sürdüren ve bütün dünyada 

adlarına “Jön Türkler” denen -Mustafa Kemal’in de aralarında bulunduğu- gençler vatanlarına 

sahip çıktılar. Halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinde örgütlediler, yani o cemiyetlerin önderliğinde 

halk örgütlendi. Kuvayimilliyeci Gençlerimiz Sivas Kongresi’nde mandacılığı ve himayeciliği kesin 

biçimde mahkum etti. Tam Bağımsızlıktan başka bir parolaya metelik vermedi. “Ya İstiklal Ya 

Ölüm” dedi ve sonunda Emperyalizmi dünyada ilk yenilgiye uğratan onlar oldu. Bu hareketleriyle 

onlar dünyadaki tüm ezilen ve sömürülen halklara örnek oldular. Afrika’dan Asya’ya, Hint’ten 

Çin’e kadar Emperyalizmin tahakkümü altında inleyen 10’larca halk Anadolu’da zafere ulaşan 

Kuvayimilliye Hareketini kendine örnek aldı. Mustafa Kemal’i evrensel kılan işte bu özelliğidir. 

Yani yeryüzünde Emperyalist haydutları ilk kez yenilgiye uğratarak bir Milli Kurtuluş Savaşını 

zafere götüren ordunun başkumandanı olmasıdır. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Emperyalist 

haydutların yenilebileceğini bütün dünyaya göstermesidir. 

27 Mayıs Hareketi de aynı Devrimci Geleneğin, 1960’larda asker-sivil gençlikte ortaya çıkması ve 

Emperyalizmin kuklası olmuş bir iktidarı vurarak alaşağı etmesidir. 

Demek 27 Mayıs, Mustafa Kemal’in önderi olduğu Birinci Milli Kurtuluşun devamıdır. İkinci Milli 

Kurtuluş Hareketinin bir basamağıdır. 

27 Mayıs’ta da yenilen düşman, Birinci Milli Kurtuluşta yenilen düşmanın aynısıdır. Yalnız şu 

farkla: Birinci Milli Kurtuluşta düşman, bizzat kendi ordusuyla, kendi süngüsüyle, kendi çizmesiyle 

vatanımızı kan dökerek, ırza geçerek çiğnemiş, işgal etmişti. Birinci Milli Kurtuluş vatanımızı 

sömürgeleştiren işgalci düşmana karşı verilen bir savaştı. 27 Mayıs’ta ise düşman akıllanmıştı. 

Ülkemizi yarısömürgeleştirmişti. Yarısömürge ile açık sömürgenin farkı şudur: 

“Açık sömürgede yerli ve yabancı bellidir. Dost ve düşman bellidir. Efendi ve kul bellidir. 

Sömürgenin maddesi Emperyalizmin tırnağı altındadır. Yarısömürgede ne dost bellidir ne 

düşman, hepsi birbirine karışmıştır. Yarısömürgenin ruhu karmakarışıktır. Memleketin üzerine bir 

leş abanmıştır. Zavallı millet o leşi hortlak yapan ruhu ayırt edemez. Açık sömürgede kimi 

vuracağını herkes bilir. Yarısömürgede ise milletin elini kolunu bağlayan canavar, yerli 

kıyafetindedir. Herkes, kiminle dövüşeceğini şaşırır… Millet birbirine düşer. Açık sömürgede 

satılık insanlar yüzük taşı gibi meydandadır. Yarısömürgede ise alçak hıyanetler milletin 

kendisinden geliyormuş gibi görünür. Bugün Emperyalistlerin açık sömürgeden kurtulmaya 

çalışmaları bundandır. Yarısömürge hem masrafsız hem külfetsizdir… Ne uğraşacaksın aç yoksul 

yığınlarla?.. Başlarına kendilerinden bir sürü uşak geçirirsin; hem yersin hem yedirirsin… Sana 



düşman olacaklarına, birbirlerine girsinler… “Hür ve Bağımsızsın” dedin mi, kimse yan bakamaz. 

Ara sıra atacağın sadaka ile bütün dünyanın dilencilerinden alkış toplarsın. Sömürge idaresi, 

sömürge donanması, sömürge harbi taşınır yük mü?.. Koyuver son meteliklerine kadar 

harcasınlar. Boğazlarına değin borca batsınlar ve kendi paracıklarıyla silahlansınlar… O zaman 

gör, seni senden çok savunacaklardır. Hem yalnız canlarıyla başlarıyla değil, dinleriyle, 

imanlarıyla, vicdanlarıyla, namuslarıyla, şuurlarıyla… 

“Birkaç eldivenli konuşan centilmen diplomat, üç beş diplomalı profesör casus, beş on tane de 

bütçesini, planını, silahlı kuvvetini kotaracak yüksek uzman gönderdin mi, bütün bir memleket 

senin için gönüllü çalışır. Artık soy soyabildiğin kadar… Kendi elceğizleriyle kuşaklarını sıkıp, 

dişlerinden tırnaklarından artırarak sana borç ödemeyi namus borcu bilirler… Bir kürdan parası 

tutmayan “üs” kurmak bile boş emek… Şu enayileri bir gidip görelim onlar yaşamasını bilmez, 

güzel iklimlerinde biraz eğlenelim, resmen çaktırmadan içlerini casuslayalım; diye göndereceğin 

“turist”lerin bahşişi onlara yeter de artar bile… Anavatanda bir alayın diş kirası ile, yarısömürgede 

emrine tümenler, ordular kurban edilecektir. Nene gerek belalı açık sömürge… Milli “Mücadele” 

Osmanlı İmparatorluğu’nun arkasında ölüm tırpanını tutan ecnebi Emperyalizmine karşı açılmış 

bir savaştır.” (Hikmet Kıvılcımlı) 

Bu nedenle Emperyalizm İkinci Cihan Savaşı sonrası artık fiili işgaller dönemini kapattı. O işin 

akıllıca olmadığını gördü, anladı. NATO, IMF, OECD, DÜNYA BANKASI gibi masum görünüşlü 

örgütler kurdu. Geri ülke içinden hain uşaklar satın aldı. Onlarla ortaklıklar kurdu. Bu ortaklığı 

şirket, holding ve bankalar aracılığı ile gerçekleştirdi. Yine kendine bağımlı Montaj Sanayiler 

kurdurdu uşaklarına. Bu şekilde soygununu tereyağından kıl çekerce sürdürdü. 

27 Mayıs’ta iktidardan tekerlenenler, Uluslararası Sermaye ile ortaklık kurmuş yerli uşaklardı. 

Onları iktidardan alaşağı edenler ise, ilk Osmanlı Türk Atalarımızdan aldıkları devrimci geleneği 

devam ettiren Sivil-Ordu Gençliğimizdi. Bu devrimci gelenek kuşaktan kuşağa intikal ederek sürer 

gider. O yüzden Gençliğimiz; Birinci Milli Kurtuluşta işgalci Emperyalist düşmana nasıl karşı 

koymuş ise, 27 Mayıs’ta da aynı Emperyalist düşmana uşaklık eden yerli hainleri iktidardan 

alaşağı etmiştir. 

Ancak Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfı ile ittifak kurmuş bulunan Modern Finans-Kapitalistler 

zümresi son derece hinoğluhin aşağılık bir sömürgen güçtür. Onlar altta güreşmeyi iyi bilirler. 27 

Mayıs; koca bir millet içinde topu topu 2500 kişicik olan o vurguncu çeteyi yok etmemiş, sadece 

iktidardan aşağı düşürmüştür. O sömürgenler çetesi iyi biliyorlardı ki ordunun genç askerleri her 

ne kadar gözünü budaktan sakınmaz er kişiler de olsalar, siyaset yasağı içinde yetiştirilmişlerdi. 

Ekonomik, sosyal, siyasal, felsefi konularda deneyimleri, bilgileri yok denecek kadar azdı. Bu 

yüzden onları kandırmak Parababaları için kolaydı. Gür-Sel gidip kum kalınca Parababaları, 

iktidarı, çeşitli oyunlarla, yeniden ele geçirdi. Hem de artık ordudan gelebilecek bir harekete karşı 

bağışıklık kazanmışlardı. Madem orduda devrimci bir gelenek vardı ve bu gelenek ikide birde 

kendilerini iktidardan ediyordu, öyleyse tedbir almak gerekiyordu. 

27 Mayıs öncesinin Başbakanı Menderes; ordunun bu devrimci geleneğini bilmediği için 

iktidardan olmakla kalmamış boynunda ipiyle Yassıada’yı boylamıştı. Menderes bir çiftlik ağasının 

çocuğuydu. Sosyal konularda bilgisi yoktu. “İcap ederse tüm subayları emekliye ayırır, orduyu 

astsubaylara yönettiririm.” diyecek kadar kördü. 27 Mayıs’tan sonra görüldü ki, Ordu 

Gençliğimizde, kökleri 700 yıl gerilere giden devrimci bir gelenek var. Öyleyse Parababaları ne 

yapıp edip yok etmeli, hiç değilse nötrleştirmeliydiler bu geleneği. Aksi halde Ordu Gençliğimiz, 

Parababalarının iktisadi ve siyasi zulmü azıtınca halkla birleşip zalim iktidarı alaşağı ediverirdi. 



Yerli-yabancı Parababaları bu amaçla kolları sıvadılar. Ne yapıp etmeli bu devrimci geleneği 

kendileri için bir tehlike olmaktan çıkarmalıydılar. Bu, onların birinci görevi olmalıydı. 

Ancak onlar için başarılması gereken ikinci bir görev daha vardı. 27 Mayıs; halkımıza demokrasi 

getirmişti sınırlı da olsa. 27 Mayıs’ın getirdiği bu demokrasiyi ortadan kaldırmalıydılar, yoksa 

sömürü düzenlerinin geleceği garanti altına alınmış sayılmazdı. Bu da tabiî ki ilk önce 27 Mayıs 

Anayasasını ortadan kaldırmakla gerçekleşirdi. Çünkü 27 Mayıs’ın getirdiği hak ve özgürlükler o 

Anayasayla korunuyordu. O yüzden hedef 27 Mayıs Anayasasını ortadan kaldırmak olmalıydı. 

Sonra da sıra; o Anayasayla sağlanan özgürlük ortamında yetişen sosyalist gençleri, sosyalist 

aydınları ve sosyalist kültürü ortadan kaldırmaya gelirdi. Demek hem Anayasa hem de o 

Anayasanın armağanı olan gençler, aydınlar yok edilecekti. Böylece 27 Mayıs’ın izi tozu silinmiş 

olacak; toplum 27 Mayıs öncesine döndürülmüş olacaktı. 

İyi ama nasıl yapılacaktı bu aşağılık iş? 

Durup dururken de 27 Mayıs’a silah çekilemezdi. Çünkü halkımız 27 Mayıs’ı benimsemişti. Sahip 

çıkmıştı bu devrime. 

İşin burasında, yerli Parababalarının ağababaları olan yabancı Parababaları yardım elini uzattı. 

Özellikle de Uluslararası Parababalarının baş patronu ABD Emperyalistleri devreye girdi. Yerli 

uşaklarının imdadına yetişti. 

ABD bütün dünyadaki Emperyalistlerin jandarması değil miydi?.. Öyleyse bu işleri ondan iyi kimse 

bilemezdi. Elinde yüzlerce olaydan, yani karşıdevrimlerden çıkarılmış, biriktirilmiş zengin dersleri 

vardı. Sonra elinin altında, bu konuda, kullandığı casus örgütlerine yazdırdığı bir yığın teorik 

kitaba sahipti. Bu kitaplarda, ABD casus örgütlerinin çeşitli ülkelerde gerçekleştirdikleri faşist 

darbelerden çıkardıkları dersler sentezleştiriliyordu. Yani işin teorisi yapılıyordu. 

Bir ülkede en kolay ve en kısa yoldan başarılı bir faşist darbe nasıl yapılır? Onun teknik 

yöntemleri neler olabilir? 

İşte bu soruların cevabı araştırılıp bulunmuştu ve bu araştırmalar kitap halinde basılıp dağıtılmıştı. 

Burada bazılarımızın aklına şöyle bir ikirciklik gelebilir: 

Acaba ABD casus örgütü CIA; çeşitli ülkelerde gerçekten faşist darbeler düzenliyor mu? Planlıyor 

mu? Bu bir “Komünist yalanı mı”? 

Böyle bir kuşkuyu ortadan kaldırmak için bundan birkaç ay önce bir Amerikan dergisinde sayfalar 

dolusu yayımlanan bir tartışmadan bir bölüm sunuyoruz. Lütfen dikkatlice okuyalım: 

“HÜKÜMET DEVİRME TEKNİĞİ” 

“Yuvarlak masanın çevresinde dizilenler hiç de yabana atılacak türden değil! CIA’da 14 yıl 

çalışmış ve çeşitli bölüm başkanlıklarını yürütmüş olan William Colby, Uzakdoğu’nun çeşitli 

ülkelerinde bulunmuş, gizli harekatları yürütmüş, CIA’da 25 yıl çalışmış Mc Ghee, 1975 yılında 

Angola harekatını yürütmüş, 12 yıl CIA’da çalıştıktan sonra istifa etmiş olan John Stockwell, 

Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Patrick Moynihan, Newyork Times 

gazetesi ulusal güvenlik muhabiri, daha sonra Amerikan Savunma Bakanlığı Siyaset Planlama 

Genel Müdürü Leslie Gelp, çeşitli tarihlerde CIA’nın değişik bölümlerinde müdürlük görevi 

yürütmüş Ray Cline. 



“Masaya biraz yaklaşalım. Aralarında tartışılan temel konu “Gizli harekatlar ve CIA’nın bu 

harekatlardaki rolü”. Neler konuştuklarına şöyle bir kulak verelim: 

“Moynihan: “Amerika kendi dış politikası doğrultusunda zaman zaman gizli harekatlara girişmek 

zorunda kalıyor. Ama ortaya bazı sorunlar da çıkıyor. Örneğin 1954 yılında Guatemala’da solcu 

Arbenz Hükümetini devirmek için CIA, Honduras’ta bir ordu eğitmiş ve silahlandırarak 

Guatemala’ya göndermiştir. Kısa süren bir savaş sonucu Arbenz devrildi, ama buna karşı 

1961’de CIA, Küba’da Castro’yu devirmek isteyen sürgünlerden oluşan bir ordu eğitti. Daha sonra 

Başkan Kennedy ABD’nin yüzkarası olarak anılan Domuzlar Körfezi Çıkarması’nı yaptığında bu 

ordu Castro kuvvetlerine yenildi. Yani gizli savaşta her zaman başarı kazanılmıyor. Bu tür gizli 

savaşların en tartışmalısı ise şu anda Reagan yönetiminin Sandinista gerillalarına karşı savaşan 

Nikaragualı askerlere yaptığı para ve silah yardımı. Bu savaş, iki buçuk yıldan beri CIA’nın aktif 

desteği ile sürdürülüyor.” 

“Colby: “Gizli savaş normal olarak askeri bir harekat oluyor. ABD de bu savaşla doğrudan ilişki 

içinde bulunuyor.” 

“Mc Ghee: “Bence CIA’nın gizli harekatları dünyanın her yerinde demokrasilerin yıkılmasına 

yardımcı olmuştur. Bu harekat sonucu CIA halkın seçmiş olduğu yönetimlerin yerine baskı ve 

şiddet uygulayan, Amerika’nın yörüngesinde, kendi insanına zulmeden askeri diktatörlüklerin 

gelmesine yol açmıştır. Bence CIA’nın askeri ya da başka alanlardaki girişimlerinin asıl amacı, 

hedef alınan ülkelerin ulusal kaynaklarının ABD kökenli çokuluslu şirketlerce kendi çıkarları adına 

kullanımından başka bir şey değildir. Bu tür hareketler, yerli halkları incittiği gibi Amerikalıları da 

aşağılamaktadır. ABD dünyadaki özgürlükleri yıkmaya devam edemez. Ederse kendi 

özgürlüğünü de kaybeder.” 

“Colby: “Biz de görev sırasında gizli harekatlarda bulunduk. 1950’lerde CIA’nın kuruluşu ve 

gelişmesinden sonra, bazen çok başarılı, bazen fiyaskoyla sonuçlanan, bazen zamanlaması 

yanlış olan birçok gizli siyasi ve askeri girişimde bulunduk. Domuzlar Körfezi olayı kesin bir 

fiyaskoydu. Ama 1960’larda uyguladığımız program tam bir başarıdır. Belçika’ya karşı 

özgürlüğünü kazanmış Kongo, Belçikalı maden şirketlerinin ya da Sovyetlerin desteklediği 

kişilerle yönetilecekti. CIA burada orta yolu buldu. O dönemde Kongo güçlerinin ulusal üyesi olan 

Mobutu’yu üçüncü bir alternatif olarak ortaya çıkardı. Şu anda Zaire olarak bilinen Kongo’da en 

ideal kişi belki Mobutu değil, ama diğer alternatiflere göre daha avantajlı.” 

“Stockwell: “Bence CIA’nın Kongo’daki girişimleri de bir faciadır. ABD Kongo’daki girişimleri bir … 

etmiştir. Demokratik yollarla seçilmiş bir başkanın, Lumumba’nın öldürülmesine yardımcı oldu. 

Halen diktatörlüğünü sürdüren Mobutu’yu iktidara getirdi. Ülkeyi 6 milyar dolar borç altına soktu. 

Bu parayı halka değil, çokuluslu şirketlere verdi. Bugün Kongo Halkının yüzde 25’i açlıkla 

boğuşurken, Mobutu’nun 4 buçuk milyar dolarlık kişisel serveti var.” 

“Gelb: “Bence dış politika dediğimiz şey, bir ulusun iç politikasının başka ülkelerin iç politikasına 

uzanması demektir. Sorun gizli harekatlara girişip girişmemek değil, dış politikanın nasıl 

uygulanacağıdır. Akla yakın bir politika istiyorsanız, bu politikayı destekleyecek gizli harekatlara 

da girişmelisiniz.” 

“Cline: “Ben de Bay Gelp gibi düşünüyorum. ABD sürekli olarak diğer ülkelerin içişlerine el atıyor. 

Bizim büyüklüğümüzde ve gücümüzde bir devletin diğer ülkelerin iç işlerine kayıtsız kalması, 

ancak kabuğuna çekilmişliği kabul etmekle mümkündür. Bunu Amerika 1930’larda bile 



yapmamıştır. Üzerinde durulması gereken soru, bir ülkeye ne zaman müdahale edileceği ve bu 

müdahalenin ABD dış politikası açısından yararlı olup olmadığıdır.” 

“Stockwell: “Şu anda tartıştığımız gizli harekatlara bir bakalım. Amerikan Senatosu’nun yaptığı bir 

araştırmaya göre, 1961’den bu yana CIA birkaç bin gizli harekata girmiştir. Bu harekatların çoğu 

kanlı olmuş. Bu harekatlarda toplam 3 milyon insan öldürülmüş. Öldürülenler Ruslar değil. Hatta 

çok az bir sayının dışındakiler Komünistler bile değil, Üçüncü Dünya Halkları. ABD’nin yaptığı; 

siyasetini onaylamadığı bir ülkenin siyasetini değiştirmek amacıyla, o ülkenin hükümetini 

değiştirmek amacıyla o ülkede kargaşa yaratmak. Örneğin Sandinista Gerillalarını değil, 

Nikaragua halkını sefalete sürükleyerek ülkeyi çökertmektir.” 

“Colby: “CIA’nın kendi başına hareket ettiği iddiası yanlıştır. CIA, ABD Kongresinin denetimi 

altında çalışmaktadır. 1975 öncesi farklı olabilir, ama 1975’ten bu yana CIA’nın kararları 

Senatonun denetimi altındadır.” 

“Moynihan: “Kongre ve Temsilciler Meclisinde kurulan iki komite CIA’nın girişimlerinden Kongreyi 

haberdar etmekle yükümlüdür. Bu komitelerin CIA’nın girişimlerinden haberdar olduğu bir 

gerçektir. Fakat bu girişimleri onaylama ya da reddetme hakkına sahip değildir.” 

“Bir kısa özetini sunduğumuz bu tartışma hayali değil. Aynı ile vaki. Bundan birkaç ay önce bir 

Amerikan dergisinde sayfalar dolusunca, belirttiğimiz yuvarlak masa toplantısında yürütülen 

tartışmalar yayımlandı. Söylenenlere herhangi bir şey eklemeye gerek yok. Günümüzü ve 

dünyayı bu tartışmalar ışığında insan daha iyi kavrıyor. Belki bilinmeyen değil, ama bu 

tartışmanın yapıldığı tarih 1984 Aralık ayı. Bilinen konular da olsa çarpıcılığı bu tip olayların ve 

böylesine bir siyasetin güncelliğini olanca hızıyla koruyabilmesi.” (Yalçın Doğan, Cumhuriyet 

Gazetesi, 18 Mart 1984, s. 7) 

Acı gerçeklik işte gözlerimizin önünde duruyor. Yukarıda konuşan insanlar duyduklarını 

anlatmıyorlar. Gördüklerini de anlatmıyorlar. Bizzat yaptıklarını anlatıyorlar. Yani eylemlerini 

anlatıyorlar. Kimisi yıllarca bu rezil, insanlık dışı işleri yapıp yönetmiş, sonra emekli olmuş, 

ihtiyarlamış, ölüme yaklaşmış; geriye dönüp baktığında yaptığı işlerin insana yaraşır olmadığını, 

pis, aşağılık işler olduğunu görüyor; pişmanlık duyuyor. Ve Hıristiyan geleneğine uygun olarak 

günah çıkarıyor. Kimisi ise hâlâ yapılan canavarca işlere devam ediyor. Kıydıkları 3 milyon 

masum insana acımıyor. Cana kıymaya devam etmeliyiz, aksi halde kabuğumuza çekilmek 

zorunda kalırız diyor. 

Demek onlarda insanlıktan eser yok. Suratları insana benzese de ruhları canavar… 

Yukarıda tartışan insanlar CIA hizmetinde ömürler tüketmiş kişiler… Adları sanları ortada, yapılan 

tartışmalar ortada, söylenenler, itiraflar ortada… 

Bilmiyoruz hâlâ kalkıp, CIA faşist darbeler planlamaz, diyenler çıkar mı? 

İkinci Kitap 

12 MART NEDİR? 

12 MART NEDİR? 

1965’ten itibaren yerli-yabancı Parababaları Çetesi, Türkiye’de bir karşıdevrim hazırlığının 

çalışmalarına girdi. Anayasasıyla, sendikal haklarıyla, düşünce ve örgütlenme özgürlükleriyle, 



velhasıl her şeyiyle 27 Mayıs’tan kurtulmak ve toplumu yeniden 27 Mayıs öncesinin karanlıklarına 

götürebilmek için başka çıkar yolları yoktu. 

1965 genel seçimlerinde TİP’in 15 Milletvekili çıkarması Parababalarını paniğe sevk etti. Kaldı ki 

TİP gerçek anlamda bir İşçi Partisi bile değildi. Ortada ne doğru dürüst bir programı, ne tüzüğü 

vardı. Türkiye’nin orijinal sınıf ilişki ve çelişkileri üzerine ise hiçbir bilgisi yoktu. Türkiye toprağında 

turistti onlar. Yani o denli yabancıydı onlar ülkemize, insanımıza. Liderleri, burjuvazinin 

üniversitelerinde yıllarca ders vermiş doçentler, profesörlerden oluşuyordu. Yani burjuvazice 

zararsız insanlardı. 

Eski “azılı solcular”ın hiçbiri TİP’e sokulmamıştı, yaklaştırılmamıştı. Burjuvazi de, TİP liderleri de 

anlaşmışlar, eski “azılıları” TİP’in yakın semtine yaklaştırmamışlardı. 

Ne işi vardı onların bir partide? 

Onların yeri ya zindan olmalıydı ya da sürgün. Sonra onlar “İhtilalci metot kullanırlar”dı. Bu 

nedenlerden, sosyalizm kavgasında ömürlerini tüketmiş eski devrimciler TİP’e yaklaştırılmadı. 

Demek istediğimiz: TİP’in savunduğu Sosyalizm, İşçi Sınıfı Sosyalizmi değildi, Burjuva 

Sosyalizmiydi. Böyle olmasına rağmen 1965 genel seçimlerinde 15 Milletvekili çıkardı. 1960’tan 

1965’e kadar geçen 5 yıl içinde sosyalizm bu denli yayılabilmişti demek. 200 küsur bin oy 

alabilmişti TİP o seçimlerde. Eğer sosyalizm bu hızla yayılmaya devam ederse Parababalarının 

işi bitikti. Hele bir de gerçek anlamda işçi partisi ortaya çıkarsa, sömürücülerin sonları yakın 

demekti. 

Bu tehlikeyi gören Parababaları iki yönlü bir çalışma içine girdiler. CIA’nın dünyanın çeşitli 

ülkelerinde gerçekleştirdiği karşıdevrimlerden çıkardığı derslerin ışığında bir karşıdevrim planı 

hazırladılar. Ve bu planı uygulamaya koydular. 

Bu işte ordu kullanılacaktı. Türkiye gibi geri bir kapitalist ülkede aşağıdan gelme, Almanya’da 

Hitler’in yaptığı gibi bir faşizm tutmazdı. Halk o oyuna gelmezdi, Türkiye de. Nitekim Türkeş’in adı 

“Kanlı Katil”e çıkmamış mıydı? 

O zaman orduya yaptırılacaktı bu iş. Öyleyse orduyu kandırmak, kündelemek, faşizme çekmek 

gerekliydi. Bu aşağılık işi başarmak, yani orduyu kandırıp yedeklerine alabilmek için, Parababaları 

ordu içinde hızlı bir siyasi çalışmaya girdiler. Ordu zaten NATO ordusuydu. Böyle bir siyasi 

çalışma için hazır zemin vardı. Amerikan casus örgütlerince yazılan karşıdevrim (faşist darbe) 

yöntemlerini en ince detaylarına varıncaya kadar anlatan kitaplar getirtildi. Daha doğrusu CIA’nın 

Türkiye şubesi olarak görev yapan JUSMAT (Amerikan Askeri Yardım Örgütü) tarafından getirilip 

“Özel Harp Dairesi” adını taşıyan, JUSMAT’la aynı binada oturan Kontrgerillaya verildi bu kitaplar. 

Kontrgerilla, MİT’in bünyesi içinde yer alan bir kuruluştur. David Galula, T. N. Greene gibi CIA 

uzmanlarının faşist darbe kitapları, MİT elemanlarınca Türkçeye çevrildi. Genelkurmay 

Basımevinde bastırıldı. Türk Ordusu içinde dağıtıldı. Maksat subaylara bu kitapları okutup onları 

kandırmaktı. O kitapları okuyarak kandırılan subaylar, kendi astı durumundaki subaylara ve erlere 

okuduklarını anlatacaklar, onların da kandırılmasına yardımcı olacaklardı. Amaçlanan buydu. 

Sonra yalnızca bu yabancı yazarlı kitapların Türk subayları üzerinde yeterince etkili olmayacağı 

düşünüldü. Öyle ya, bir Amerikan casus örgütünün yazarı istiyor diye, bir Türk subayı; içinden 

çıktığı ve kendisinin de bir parçası olduğu halkına silah çekemezdi. İhanet edemezdi. Masum 

insanları öldüremezdi. Hatta Başkomutanı olan Atatürk’ün yatı Savarona’yı kundaklayamazdı. 



O zaman şöyle yapılmalıydı: 

CIA teorisyenlerinin kitapları CIA’ya angaje olmuş, vatanını ve milletini üç kuruş para için satılığa 

çıkarmış, sözde Türk birkaç kişiye okutturulup iyice öğretilmeliydi. Sonra bu kişiler anladıklarını 

kaleme almalıydılar. Yani CIA uzmanlarının öğretilerinin Türk Ordusu içinde nasıl uygulanacağını 

araştırmalı, bulmalıydılar. 

Koca Türk Ordusu içinde sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan böyle birkaç subay arandı 

ve bulundu. Bunlar CIA uzmanlarının yazdığı kitapları Türkiye’ye uyarladılar. O kitaplarda 

anlatılan aşağılık darbe yöntemlerinin Türkiye’de nasıl uygulanacağını düşünüp buldular. Ve bu 

düşüncelerini kaleme alıp kitaplar yazdılar. Bizim bildiğimiz adları gazetelere geçen böyle iki kişi 

var. Bunların dışında daha kaç kişi bu konuda kitaplar yazdı bilemiyoruz. Bildiklerimiz: Cihat 

AKYOL ve Cahit VURAL’dır. Satılmışların yazdıkları kitaplar yine Genelkurmay Matbaasında 

bastırılıp ordu içinde dağıtıldı. 

Bu halk düşmanları kitaplarında açıkça şöyle diyorlardı: 

Devrimciler yaptı sanılsın diye halk üzerinde zulme kadar varan haksız muamele örnekleri 

uygulanmalıdır. Yine devrimciler yaptı sanılsın diye sabotajlar yapılmalı, cinayetler işlenmelidir. 

Adamlar alenen; insanlar öldürülmeli, fabrikalarda, gemilerde kundaklamalar yapılmalı, toplumda 

kargaşa, anarşi çıkarılmalıdır, diye emirler veriyorlar. 

Kime? 

Tabiî ki bu işleri yapması için kurdukları gizli cinayet örgütüne, Kontrgerillaya. 

Böylesine açık caniyane, insanlık dışı yöntemler öneren kitaplar asker ve sivil kesim içinde 

dağıtılırken, bu cinayetleri işleyecek gizli devlet örgütleri kurulurken; savcılar, yargıçlar ne 

yapıyordu? 

Hiç… 

Sadece seyrediyorlardı bu kitapların dağıtılışını ve cinayetlerin işlenişini. 

Zaten onların görevi devrimcileri yargılamaktı. Siyasi düşüncelerinden dolayı insanları yargılayıp 

beş yıl, on yıl cezalar vermekti. Yoksa Kontrgerilla ile, CIA ile ilgilenmek, onların işlerine 

karışmak, değildi. 

Solcuları yargılamak kolaydı, onların kanı da, canı da, malı da helaldi. Hatta sadece kendilerininki 

değil, sülalelerinin kanları ve canları da helaldi. Sosyalistlere zulüm edildi diye kimse hesap 

sormazdı. Tersine sosyalistlere zulüm eden polisler, savcılar, yargıçlar Parababalarının takdirini 

toplar, terfi ettirilirdi. Ödüllendirilirdi. 

Yerli-yabancı Parababalarının emrindeki casus örgütleri tarafından kurulan cinayet şebekelerine 

karşı çıkmak ise çok tehlikeliydi. Böyle bir iş yapacak savcının, yargıcın sonu çok kötü olurdu. 

Sokak ortasında güpegündüz öldürülür, kim vurduya getirilirdi. Kimse sormazdı neden öldürüldü 

diye. 

Örnek mi? 

İşte Doğan ÖZ. Bu yüzden katledilmişti, bu yiğit yurtsever savcı. Katili hasbelkader yakalanmıştı. 

Biliyoruz katil, İbrahim ÇİFTÇİ adında bir faşist MHP militanıydı. Bu kişi cinayeti nasıl işlediğini, 

kendisine cinayet emrini ve silahı kimlerin verdiğini, cinayetten önce ve sonra neler yaptığını, 



nerede, nasıl gizlendiğini en ince ayrıntısına varıncaya kadar; hem poliste hem de savcı önünde 

açıkça itiraf etmişti. Üstelik tanıklar tarafından kesin olarak teşhis edilmişti. Hele bir tanık; bütün 

baskı ve yıldırma yöntemlerine, ölüm tehditlerine rağmen tanıklıktan vazgeçmemişti. Katili, poliste 

bir sürü insanın içinden tanıyıp çıkarmıştı. Mahkemede; katil son derece tipik bir insan, onu 

unutmam mümkün değil, bin kişinin içinde bile olsa yine onu tanırım, demişti bu tanık. 

İlginçtir, mahkeme bu davada dört kez ölüm cezası vermesine rağmen, Askeri Yargıtay her 

seferinde kararı bozmuştur. Sonucu biliyoruz. Mahkeme usul gereği Askeri Yargıtayın kararına 

uymak zorunda kaldı. Ve katil beraat ettirildi. Türkiye’nin adliye tarihinde belki de ilk kez böylesine 

ilginç bir durum ortaya çıkıyordu. Mahkeme dört kez ölüm cezasında direniyor, karar her 

seferinde Askeri Yargıtayca bozuluyordu. Beşinci kez Yargıtayın kararına yani emrine mecburen 

uyuluyor ve katil beraat ettiriliyordu. 

Bu yargılamanın verdiği mesaj açıktı: 

Savcılara ve yargıçlara, sakın ola ki Doğan ÖZ’ü kendinize örnek almayın, onun yaptıklarını 

yapmaya kalkışmayın, sonra sonunuz onunki gibi olur, deniliyordu. 

Eğer bizim bu yargımıza itiraz edecek savcı ve yargıç varsa buyursun çıksın ortaya, ben varım 

desin. Onlara en açık kanıtlarıyla cinayet örgütleri gösteriyoruz. Adamların adı sanı ortada, 

yazdıkları kitaplar ortada, ne yazdıkları yine ortada. İşte en küçük bir ikirciliğe yer bırakmadan 

açıkça söylüyorlar: Halka zulüm yapılmalı, sabotaj eylemleri yapılmalı, masum insanlar 

öldürülmeli, diyorlar. Ve bu emirlerini Kontrgerilla denen gizli cinayet çetesine uygulatıyorlar. 

Bu kitapların nerede basıldığı, kimler tarafından bastırılıp dağıttırıldığı da ortada. Başka söze 

hacet kaldı mı? 

Söz buraya gelmişken, Kontrgerilla üzerine M. Ali Birand’ın yazdıklarını da anmadan geçmeyelim: 

“İlişkilerin bozulması ve Genelkurmayın Ecevit’e kötü gözle bakmaya başlamasının bir başka 

nedeni de, 1978 ilkbaharında CHP’nin açtığı Kontrgerilla tartışmalarıydı. 1960’tan sonra kurulan 

Özel Harp Dairesi, düşmanın arka cephesine atılacak özel bir gerilla kuvvetine komuta ederdi. 

(Oysa Özel Harp Dairesi adı altında kurulan Kontrgerillanın gerçek görevi bu değildi. Yukarıda 

anılan terör eylemleriydi onun asıl işi. Bizim Notumuz(4)) Kontrgerilla üzerine tartışmalar, bu 

kuvvetin olup olmadığı, ardından da, iç olaylarda bunun kullanılıp kullanılmadığı konusundaydı. 

Genelkurmayın üzerinde titizlik duyduğu bir konuydu ve bu duyarlık da bilinirdi. Tartışmalar 

uzadıkça, komutanlardaki huzursuzluk daha da arttı ve Ecevit’in karşı çıkmakta, hükümet başkanı 

olarak müdahale etmekte geciktiği, hatta bu gecikmeyi bilinçli şekilde, ordunun yıpranması için 

yaptığı inancı beliriverdi.” (M. Ali Birand, 12 Eylül…, s. 88) 

Yukarıda söyledik. Cinayet planları içeren kitaplar Genelkurmay Basımevinde bizzat 

Genelkurmay yetkilileri tarafından bastırılıp dağıttırılmıştır. Ve o kitaplarda öğütlenen cinayetleri, 

kundaklamaları gerçekleştirecek olan terör örgütü, Genelkurmay tarafından kurulup yönetilmiştir. 

Bu yüzden konunun tartışmaya açılması cinayet çetesini yönetenlerin huzurunu kaçırmıştır. Bu 

doğal bir durumdur. Çünkü katiller cinayetlerinin konu edilip tartışılmasını elbette istemezler. 

Onlar bu yüzden yani konuyu tartışmaya açtı diye, bir burjuva partisi olan CHP’nin lideri Ecevit’ten 

bile nefret etmeye başlıyorlar. Nedeni belli… 

Okumaya devam edelim. M. Ali Birand’ı: 

“Ecevit’in bu konuda gerçekten de bir kuşkusu vardı. 



“1974’te CHP hükümet olunca, bir gün Genelkurmay Başkanlığı örtülü ödenekten para istemişti. 

Özel Harp Dairesi, JUSMATT (Amerikan Askeri Yardım Heyeti) binasında otururken, artık 

Amerikalılar parayı kesmişlerdi ve yeni bir yere çıkılması gerekiyordu.” (a.g.y., s. 88-89) 

Neden yeni bir yere çıkması gerekiyordu Kontrgerillanın? 

Şundan: Amerikan casus örgütü JUSMATT, yavrusu olan Özel Harp Dairesini yani Kontrgerillayı 

artık büyütüp yetiştirmişti. Eğitmişti. Aynı binada oturmalarına artık gerek yoktu. Tersine, ilişkilerin 

açığa çıkması açısından, zararlı bile olabilirdi aynı binanın paylaşılması. O yüzden 

Kontrgerillanın, efendisi olan JUSMATT’ın binasından ayrılması gerekiyordu. Bu iş karganın 

palazlanan yavrusunu yuvasından uçurmasına benzer. 

Devam ediyoruz Birand’ı kaldığımız yerden okumaya: 

“Başbakan (Ecevit. b.n.) bundan bir şey anlamamıştı. Araştırttı, böyle bir kuruluş yoktu. Bütçede 

faslı da bulunmuyordu. Bu konuda brifing istedi. Başbakanlık konutunda sadece Ecevit ve Hasan 

Esat Işık’ın katıldığı bir toplantı yapıldı. Daha önceden binanın içinde gizli mikrofon bulunup 

bulunmadığı, elektronik araçlarla tarandı. 

“Özel Harp Dairesi 1959’da, Türkiye ile Amerika arasında imzalanan ikili bir savunma 

anlaşmasından sonra kurulmuştu. Lübnan olaylarından kaygılanan Amerika Türkiye’ye de 

Komünist sızmalar olabileceğini düşünüp yardım önermişti. Bu tarihten itibaren geliştirilmeye 

başlanan Özel Harp Dairesi, tamamen sivillerden oluşan bir örgüt kurmuştu.” (a.g.y., s. 89) 

İşte kuruluş hikayesi bu Kontrgerilla’nın. Söylediğimiz gibi Kontrgerilla’nın kurucusu ABD’dir. ABD 

kurulmasını öneriyor, bizimkiler kabul ediyor. Gökten ne yağar da yer kabul etmez… 

Genelkurmay yetkilisi açıklıyor: 

“(…) Biz de destek veriyoruz. Gizli silah depoları var. Bunu para kazanmak için yapmıyorlar.” 

(a.g.y., s. 89) 

Gördünüz mü gizli örgütü? 

Gizli silah depoları bile var. Ve Genelkurmayla iç içe bu örgüt. 

Peki bu gizli depodaki silahları ne yaparlar acaba? 

Bu da sorulur mu hiç?.. CIA uzmanlarının öğütlediği cinayet ve sabotaj eylemlerinde kullanırlar. 

“Ecevit’e göre, hukuken “olmayan” böyle bir sivil örgüt demokrasi kurallarına uygun değildi. O gün 

para bulunup verildi. Ancak bu konunun arkasını bırakmadı. 

“6 Mayıs 1977 Cumhurbaşkanı KORUTÜRK’e bu konuyu açtı. “Kimsenin bilmediği 

Genelkurmay’da dahi kısıtlı kişinin haberi olduğu böyle bir örgüt kabul edilemez. (…) Mutlaka bir 

denetimi olmalı.” dedi. Korutürk Ecevit’ten bu kaygılarını yazılı istedi. Cumhurbaşkanı’nın bu 

yazıyı Başbakan Demirel’e aktarması ve onun da üstü örtülü biçimde basına açıklaması da pek 

bir şey değiştirmedi. 

“Ecevit, Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra da Özel Harp Dairesi’nin sivil örgütünü ima ederek, 

7 Mayıs 1977’de İzmir Konak Meydanı’nda şu konuşmayı yapmıştı: 

“Eğer bir avuç sorumsuz maceracı Tandoğan ve Taksim olaylarını kendi başlarına düzenleyip işin 

içinden sıyrılabiliyorlarsa, Türkiye’de devlet kalmadığı yargısına varmak gerekirdi. (Zavallı Ecevit, 



devlet bal gibi vardır. Ama o devlet zulüm makinasından, cinayet şebekesinden başka bir şey 

değildir. Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında 34 kişinin güpegündüz kanına giren, yarım milyon insanı çil 

yavrusu gibi dağıtan o senin “kalmadı” dediğin devlettir. b.n.) Ben, devlet içinde yer almakla 

beraber, hiç değilse devlet gücünden kaynaklanmakla beraber, demokratik hukuk devletinin 

denetim alanı dışında kalan bazı örgütlerin bu olaylarda başlıca etken olduğu ve hükümetin iki 

kanadının da gereken önlemleri alacak yerde, bu örgütlerden yararlanmak istediği kanısındayım. 

“Böyle örgütlerin ve tertiplerin kesin kanıtları 12 Mart döneminde ortaya çıkmıştı. Şimdi, seçim 

yaklaştıkça, bu kanıtlar daha büyük ve daha tehlikeli boyutlarla ve biçimlerle gözler önüne 

seriliyor… 

“… Eğer yargı, içinde bulunduğumuz aşamada hızlı işlerse ve özellikle Taksim olaylarının, Şiran-

Niksar-Erzincan olaylarının görünürdeki ve asıl perde ardındaki sorumluları ve suçluları bir an 

önce ortaya çıkarılırsa ve kamuoyuna açıklanırsa, bunun caydırıcı ve topluma huzur getirici etkisi 

çok büyük olacaktır. 

“(…) 12 Mart döneminde açık belirtileri ortaya çıkmış olan ve şimdi de kendini belli etmeye 

başlayan, devlet içindeki fakat demokratik hukuk denetim alanı dışındaki bazı örgütler ve güçler, 

gün yitirilmeksizin kontrol altına alınmalıdır.” (a.g.y., s. 89-90) 

Ecevit bu konuşmalarından sonra 1978’de hükümet kurdu. İktidar oldu. 

Bu söylediklerini yapabildi mi? 

Taksim’de, Şiran’da, Niksar’da, Erzincan’da, Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta, Malatya’da, Çorum’da 

ve daha pek çok yerde Galula’ların, Cihat Akyol’ların, Cahit Vural’ların kitaplarında öğütlendiği 

şekilde cinayetler işleyip binlerce kişinin kanına giren, sabotajlar yapan Kontrgerilla denen bu 

sözüm ona gizli Devlet örgütünü, bırakalım yargılayıp cezalandırmayı, denetim altına bari olsun 

alabildi mi? 

Ne gezer… 

1974’te nasıl o örgüte para verip faaliyetini sürdürmesini sağladıysa, 1978’de de aynı şekilde o 

örgütün önünde çaresiz kaldı. Yine örgüte para verdi. 

Burada şu noktayı belirtmekte yarar var. Ecevit 1978’de iktidar olunca Kontrgerilla’nın üzerine 

gitmek istedi. Ama daha ağzını açar açmaz Parababalarının asker-sivil hizmetkârları tarafından 

eleştiri ve tehdit yağmuruna tutuldu. Neye uğradığını şaşırdı. Pes etti. Kontrgerilla’ya teslim oldu. 

Bu konuda okuyucusu bulunduğumuz Devrimci Derleniş Gazetesi’nde o tarihte bir yazı çıkmıştı. 

O yazıyı buraya aktarmayı yararlı buluyoruz. Yazı, hem o zamanki tartışmaları bize hatırlatacak 

hem de Kontrgerilla konusunda bazı belgeleri gözler önüne serecektir. 

Dikkatlice okuyalım lütfen: 

SON KONTRGERİLLA TARTIŞMALARI, 

YIKILAN UMUT”LAR, VE EN KÖR GÖZLERE BİLE BATAN KATI GERÇEKLER 

Hepimizin bildiği gibi son günlerde, Finans-Kapitalin eski ve yeni kadrolarının (hükümetlerinin) 

başları olan Demirel’le Ecevit arasında, Kontrgerilla üzerine, yoğun ve gürültülü bir tartışmaya 

şahit olduk. Şimdiye kadar olanın tersine, bu kez aktif olan, saldıran Demirel’di. Ecevit tartışma 

boyunca hep savunmadaydı. Fakat savunmada bile pek fazla tutunamadı ve sonunda pes etmek 

zorunda kaldı. Demirel olayın bitmesini istemiyordu. Ecevit’e “yakanı bırakmam” diyordu, hâlâ. 



Neydi, şimdiye kadar bu meseleyi ağzına almaktan korkan, hep geçiştirmek isteyen Demirel’i bu 

kez saldırgan yapan? Neden, Ecevit şimdiye kadar varlığını kabul ettiği “Kontrgerilla” adlı cinayet 

çetesinin bugün olmadığını söylüyordu? Ve neden bu mesele devletlûlar arasında bu denli 

gürültülü bir tartışmaya yol açıyordu? 

Bütün bu sorulara doğru yanıtlar bulabilmek için meseleyi tarihçil gelişim süreci içinde ele alıp 

incelememiz gerekir. İnceleyelim: 

Bildiğimiz gibi, Kontrgerilla, devrimci halk hareketini engellemek ve faşist darbeler düzenlemek 

işinde görevlendirilecek uzman ajanlar yetiştiren, ABD’deki bir askeri okulun adıdır. Bu okulun 

öğrencileri, Amerikan Emperyalizminin sömürü alanı içinde olan dünya ülkelerine dağılırlar. O 

ülkelerin istihbarat örgütlerini yönlendirir ve o ülkelerdeki halk hareketlerinin bastırılmasında yerli 

ajanlarla birlikte etkin rol oynarlar. Bizim gibi yarısömürge ve sömürge ülkelerin devletleri zaten 

ordusuyla, polisiyle, hükümetiyle, her şeyiyle Emperyalizmin uydusu durumunda olduğundan, 

yabancı Kontrgerilla ajanlarının da kolonilerde çalışması gayet kolay ve rahattır. Bu ajanlar 

gittikleri ülkenin istihbarat örgütüyle o denli kaynaşırlar ve o örgütün yönetimini ele alırlar ki, 

sonunda o örgüt CIA’nın bir şubesi haline dönüşür. Böylece o sömürge ülke istihbarat örgütü, 

kendi hükümetinden, başbakanından daha çok CIA ile içli dışlı olur ve CIA’dan emir alıp, CIA’ya 

hesap verir duruma gelir. Böylece ABD Emperyalizminin, CIA kanalıyla beğenmediği hükümetleri 

devirip yerine faşist diktatörlükler oturtması (Endonezya, Yunanistan, Şili’de olduğu gibi) ya da 

gelişen devrimci hareketleri faşist yöntemlerle ezmesi (12 Mart 1971’de bizde olduğu gibi) 

olasılaşır. 

Bakın bu gerçekliği yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapmış İhsan Sabri Çağlayangil nasıl açıkça 

itiraftan çekinmez: 

“Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek için, İsrail istihbaratı ile, Amerikan istihbaratı ile, 

İran istihbaratı ile daimi ve organik münasebetler içindedir. 

“Bunlar gizli gizli her sene kendi şefleriyle toplanırlar, Washington’da, Tahran’da, Telaviv’de 

(İstihbarat) mübadelesi yaparlar. Organik bağları bulunmayan, fakat inandıkları başka istihbarat 

örgütlerinden de (bunlar herhalde İngiliz ve Alman istihbarat örgütleridir. D. Derleniş) istişarî 

mütalaa alırlar. 

“Şimdi, istihbaratçılar Amerikalılarla organik bağlar içinde olduğuna göre, Amerikalı “Şu adam 

benim adamım, şunu yerleştirelim solcuların arasına” diye rahatça işbirliği yapabilir. İstihbaratçılık 

alanında bu iş rahat yapılabilir.” (Çağlayangil 12 Martı Açıklıyor, 12 Mart 1976, Politika Gazetesi.) 

Bu sözleri “solcu” bilinen biri söylemiyor. Yerli-Yabancı Sermayeye yıllarca hizmetkârlık yapmış, 

Demirel Hükümetlerinin değişmez Dışişleri Bakanı, Çağlayangil söylüyor. Açıkça ve resmen “MİT; 

CIA, SAVAK ve MOSSAD ile organik bağlar içindedir” diyor. 

Çağlayangil, ajanların başlarına buyruk olduklarını, kendi devlet ve hükümet yetkililerini hiç 

iplemediklerini, bakın yine nasıl açıkça koyar: 

“Sonra, hiçbir istihbaratçı herhangi bir haberi her yere götürmez. Dışişleri Bakanına başka söyler, 

Devlet Reisine başka söyler, Genelkurmay Başkanına başka söyler. İstihbarat bünyesindeki 

profesyonel dejeneresans (soysuzlaşma) her hareketin tesiri altındadır.” (a.g. konuşma) 

Çağlayangil, MİT ajanlarının kendilerine karşı olan disiplinsizliklerini soysuzlaşmaya bağlıyor. 

Burada yanılıyor. Ya da söylemeye dili varmıyor. “CIA ile organik bağlar içinde olan” MİT 



elemanlarının, CIA dururken kendilerine hesap vereceklerini sanıyor. Yerli Parababası, Amerikan 

Parababaları karşısında, yerli Başbakan Amerikan Başkanı karşısında, yerli Bakanlar da (kendisi 

gibi) Amerikan Bakanları karşısında nasıl yamyassı oluyorsa, yerli “İstihbaratçı”nın da, organik 

bağlar içinde olduğu Amerikan “İstihbaratçısı” karşısında yine aynı şekilde elsiz ayaksız teslim 

olacağını (olması gerektiğini) efendilerle uşaklar arasındaki ilişkilerin başka türlü olamayacağını 

akıl edemiyor ya da söyleyemiyor. 

ABD’deki Kontrgerilla denilen ajan okulu, koloni “istihbarat” örgütlerini yalnız yetiştirdiği 

“uzmanlarıyla” pratik olarak yönetmekle kalmaz. Yayınladığı ilmî (!) eserleriyle teorik olarak da 

yönetir. Kontrgerilla’nın ABD’de 1960’ta kurulduğu söylenir. İlk mezunlarını ne zaman verdi, 

ajanlar bize ne zaman gelip kutsal “görev”lerine başladılar, kesin bilmiyoruz. Fakat 1965’lerden 

itibaren, ABD Emperyalistlerinin bu alandaki yüksek kültürleriyle Türkiye “istihbaratını” 

aydınlatmaya başladığını biliyoruz. 

“Türk Silahlı Kuvvetleri için 1965 yılında bir kitap yayınlanır. Kitabın adı “Ayaklanmaları Bastırma 

(bugünkü meşhur deyimiyle Kontrgerilla. D. Derleniş) Teori Pratik”tir. Ve David Galula adlı bir CIA 

görevlisi tarafından yazılmıştır. Hasan Lembet adlı çevirmen tarafından çevrilmiş, Genelkurmay 

Basımevinde basılarak Silahlı Kuvvetlere 1750 adet dağıtılmıştır.” (Emin Değer, CIA’nın 

“Ayaklanma Kuramı” ve Türkiye. Cumhuriyet Gazetesi, 26 Mart 1977) 

ABD ajanının bu kitabı, Genelkurmay Basımevinde bastırılıp orduya herhalde laf olsun diye 

dağıtılmadı. Pratik uygulamalara yol göstermesi istendi. Nitekim aynı “Bu konu, halen emekli 

olarak Sivil Savunma Genel Sekreterliği görevinde bulunan Tümgeneral M. Cihat Akyol 

tarafından, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Hareket adlı bir broşürde incelenmiş ve Silahlı 

Kuvvetler Dergisi Eki olarak 1971 Mart ayında yayınlanmıştır.” (Emin Değer, a.g.y.) 

Görüldüğü gibi, 12 Mart 1971’e girerken, CIA ajanı Galula’nın koyduğu genel Kontrgerilla 

prensipleri Türkiye koşullarına adapte edilmiş ve Silahlı Kuvvetlere dağıtılmıştır. Yani Finans-

Kapital, 12 Mart’a pusulasız ve ne yapacağını bilmez bir durumda girmemiştir. Zaten 12 Mart’a da 

tesadüfî gelinmemiştir. 12 Mart ortamına, o yangın yerine Devrimci Hareketimiz; yerli-yabancı 

Finans-Kapital ve onların emrindeki Kontrgerillacılarca her adım başında hazırlanan tuzaklara 

düşürülerek sürüklenmiştir. 

Tümgeneral Cihat Akyol, broşüründe devrimcilere kurulmasını istediği o tuzaklardan birini şöyle 

tavsiye eder: 

“Halkı mukavemetçilerden (devrimcilerden) ayırmak için, sanki ayaklanma kuvvetleri (devrimciler) 

yapıyormuş gibi, müdahale kuvvetlerince (Kontrgerillaca) zulme kadar varan haksız muamele 

örnekleri ile sahte operasyonlara başvurması tavsiye edilir.” (Tümgeneral Cihat Akyol, a.g.y., s. 

15, Aktaran: Emin Değer, Cumhuriyet, 26 Mart 1977) 

Görüyoruz, söylenen açık. Devrimciler yaptı sansın da, halk devrimcilerden uzaklaşsın diye, 

“zulme kadar varan haksız muamele örnekleri ile operasyonlar tavsiye edili”yor, Silahlı 

Kuvvetlere. Ve bu kitap Genelkurmay Basımevinde basılıp, Genelkurmayın onayı ile dağıtılıyor 

orduya. 

Bugün, bir de kalkıp Demirel’ler, Türün’ler, Türkeş’ler, “Kontrgerilla nerede? Hadi gösterin” 

diyebiliyorlar. 

Ne yüzsüzlük değil mi? 



Peki, yukarıda generalin tavsiyeleri lafta mı kaldı? Pratiği yapılmadı mı? 

Elbette yapıldı. 

12 Mart’ın böyle tuzaklarla CIA-MİT tarafından hazırlandığını yine, İ. S. Çağlayangil şöyle dile 

getirir: 

“12 Mart’ta CIA vardır. Büyük ölçüde vardır. CIA, Papodopulos’da vardır. CIA, Gizikis’de vardır 

(Yunanistan, Albaylar Cuntası kastediliyor. D. Derleniş). CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin 

edilemez” (Politika, 12 Mart 1976) 

Tabiî burada, CIA’nın 12 Mart’ı nasıl yaptığı sorusu sorulmamalı. Belki “organik bağlar içinde 

olduğu MİT”iyle, daha doğrusu Kontrgerillasıyla. 

Fakat bu konuda daha açık ve somut olarak Kontrgerillanın çalışma yöntemlerini anlatan 

kitapların 1972 Aralığında yayınlanıp dağıtıldığını 2 Şubat 1978 tarihli “Milliyet’ten” öğreniyoruz: 

“THA muhabirinin elde ettiği kitap Piyade Kıdemli Albay Cahit Vural tarafından yazılmış ve 1972 

yılında Aralık ayında Ankara’da basılmıştır. Kitabın basıldığı matbaa ve fiyatı kitapta 

belirtilmemektedir. Kapaktan sonraki ilk sayfada “Hizmete Özel” damgası taşımaktadır.” (Milliyet, 

2 Şubat 1978) 

“12 Mart döneminde basılarak dağıtılan “Gerillaya Giriş” adlı kitapta, gerilla ile mücadele için 

gerekli fikre sahip, bedeni eğitim görmüş birliklerin bir “Karşı Gerilla” birliği olarak kurulması ve 

mücadeleye geçmesi gerektiği savunulmaktadır.” (Milliyet) 

“Milliyet” Gazetesi daha sonra kitaptan şu aktarmaları yapmaktadır: 

“Komünist gerillalar, dünyanın birçok bölgelerinde küçük ve büyük çapta faaliyet halindedirler. Bir 

tarafta edinilen tecrübelerden, diğer tarafta da istifade etmektedirler. Gerilla ile mücadele edenler 

en az gerilla kadar davasına inanmış (maaşına inanmış dese daha doğru olur. Çünkü 

Emperyalizme uşaklık dava sayılmaz. D. Derleniş) ruh ve beden yapısı sağlam, cesur, zeki, 

atılgan, fırsatları değerlendirmelerde eğitim görmüş, sır saklayabilen, sabırlı kimseler olmalıdır.” 

“Yalnız şurası muhakkak ki gerilla ve gerillaya karşı koyma sorunları propaganda üzerinde vücut 

bulur. Bu ameliye, mikropların üretilmesi gibidir.” (Bu amaçla 12 Mart döneminde yayınladıkları ve 

tüm okul kitaplarına kadar soktukları yalan ve iftiralarla dolu “Beyaz Kitap” ve yine Tayfur Ketenci 

imzası ile yayınlanıp ordu içinde dağıtılan “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Aşırı Sol” adlı kitaplarını 

sayabiliriz. D. Derleniş). 

“Silahlı kışkırtıcı ajan tipi, şehir gerillasının tatbikatlarından elde edilen tecrübe ile ortaya çıkmıştır. 

Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar organize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar, endüstri 

ve eğitim müesseselerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleri ile yıkıcı harekette 

bulunurlar. Tedhiş hareketleri düzenleyerek “gaye uğruna” soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler.” 

(Cahit Vural. a.g.y.) 

Şerefsizlerin “dava” dedikleri ne denli aşağılık bir iş değil mi? Masum insanları provokasyona 

getirmek için ajan provokatörlerine “soygunlar yap”tırıp, “cinayet işle”ttirirlermiş. 

Bre Emperyalizmin köpekleri, zaten sizden daha namuslu bir hareket beklenir mi?.. 

Devrimciler nasıl kötülenirmiş bakın: 



“Şehirde mevcut haydutlar, gerillalar tarafından seçilmezler, çünkü haydutlar halka zarar veren 

hareketlerde bulunabilirler ve bu eylemleri de gerillaya mal edilir. Bu suretle gerillacı, halk 

nazarında küçük düşürülmüş olur.” (Cahit Vural. a.g.y.) 

İyi iyi (!) Demek sizin ajan provokatörlerin boşluğunu lümpen haydutlar dolduruyor. Zaten yok 

birbirinizden farkınız. Yalnız siz şerefsizsiniz. Devlet mekanizmasını elinizde bulunduruyorsunuz, 

lümpenlerse gariban; sizin düzeninizin kurbanları. 

Yukarıda bahsedilen ajan provokatörlerin 12 Mart öncesi ve sonrası bol miktarda kullanıldığını 

hepimiz biliyoruz. Bu provokatörlerin bazılarının adları sıkıyönetim mahkemelerinin dosyalarına 

kadar girmiştir. Daha geçenlerde 23 Ocak 1978 tarihli “Cumhuriyet” gazetesinde Uğur Mumcu 

sıkıyönetim mahkeme dosyalarındaki belgelere dayanarak birkaç ajan provokatör ismi daha 

açıkladı. (Biliyoruz daha önce de açıklanmıştı). Bunlardan yalnız bir tanesi ile ilgili belgeyi buraya 

aktaralım: 

“Kaynak: Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi DEV-GENÇ davası dosyası, 7. klasör 2. dosya. 

“BELGE: 1 

“2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı askeri savcılığına; 

“İlgili yazımızın konusu ODTÜ öğrencisi Eyüp Temeltaş; teşkilatımızca kendisinden uzun süre 

istifade edilmiş bir kimsedir. Adı geçenin durumunun açığa vurulması, gerek kendisi, gerekse 

teşkilatımız yönünden birtakım sakıncalar tevlit edecektir. Bu bakımdan Eyüp Temeltaş’ın 

durumunun deşifre etmeden teşkilat dışı bırakılması yerinde bir tedbir olacaktır. Bilgilerinize arz 

ederim. 

1 Eylül 1971 

Nurettin Ersin 

Korgeneral 

MİT Teşkilat Müsteşarı 

“Ajan Eyüp Temeltaş 25 Ağustos 1971 günü tutuklanmış ve 3 Eylül 1971 günü salıverilmiştir.” 

(Cumhuriyet, a.g.y.) 

Uğur Mumcu daha bir sürü ajanın ismini söz konusu yazısında böyle belgeleriyle açıklamıştır. 

Görüldüğü gibi Kontrgerilla teorisyenlerinin kitaplarında önerdiği iğrenç yöntemler 12 Mart’ta 

uygulanmış, bugün de hâlâ uygulanmaktadır. Son 1 Mayıs katliamı bu uygulamaların en son trajik 

örneğidir. 

Yukarıda söz konusu ettiğimiz Albay Cahit Vural’ın Kontrgerilla kitabını incelemeye devam 

edelim: 

“Herkesin başlı başına bir kıymet olduğu servisimizde (kastedilen istihbarat servisidir) herhangi bir 

hatanın öldürücü olabileceği, hiç kimsenin dikkatsiz olmayacağı, çevikliğin fiziki bakımdan olduğu 

kadar zihni yönden de olması zarureti bulunduğu hususlar kabul edilmelidir.” (a.g.y.) 

Ve Albay, Kontrgerilla örgütünün veya istihbarat servisinin (ki varlığı yukarıda açıkça kabul 

edilmektedir.) görevlerini kitabının sonuç bölümünde şöyle maddelemektedir: 



“1- Halkın uyanık gerillaya destek olmasına mani olmak, halkın polise yardımcı olmasını 

sağlayacak bir karşı propaganda. 2- Sosyal, ekonomik, kültürel tedbirler. 3- Hedefleri tespit 

etmek. 4- Gerilla teşkilatına sızmak (Hulül etmek). 5- Gerilla hedefleri çerçevesine gerekli çevik 

koruma tedbirlerinin alınması. 6- İdari ve adlî tedbirlerde ahenkli ve yeterlilik. 7- Gerilla ile 

mücadele eden kuvvetler arasında seri ve sıkı koordinasyon. 8- Gerilla muhaberatına hulül. 9- 

Gerilla sempatizanlarına hulül, (sızma). 10- Gerillanın halka işlediği tedbirleri karşı olmaktan 

çıkaracak tedbirler. 11- Karşı gerilla grupları kurmak.” (Cahit Vural. a.g.y.) 

Evet işte bu kitaplar ordu içinde dağıtılmıştır. Adı geçen servisler kurulmuştur. Ve hâlâ da aşağılık 

yöntemleriyle harıl harıl çalışmaktadırlar. 

Şimdiye kadar yapılan sabotajlar, patlayan bombalar, işlenen cinayetler, kıyılan canlar, sadece 

Kontrgerillanın yukarıda maddelenen görüşlerinin hayata geçirilmesinden ibarettir. Başkaca hiçbir 

şey değil. Bu kanımızda kuşkuya düşmek için insanın zavallı bir kör ya da aptal olması gerekir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi Kontrgerilla “CIA ile organik” olarak kaynaşmış olan MİT’in 

Fonksiyonuna en uygun düşen gerçek adıdır. Fakat yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi CIA 

güdümlü MİT bu gerçek adını resmen kullanamaz. 

Çünkü MİT, tüzüğüne, yasasına, bilmem nesine kalkıp da “ben ajan provokatörlerime sabotaj 

yaptıracağım, cinayetler işleteceğim” diye yazamaz. Sermayenin kendi hukuku bile şerefsizliği 

açıkça savunamaz. Bunun için onun resmi adı MİT fakat bunlar sadece kağıt üzerinde ve lafta 

böyle olacaktır. Fiiliyatta ise onun asıl fonksiyonu, yukarıda kendi elceğizleriyle yazdıkları on bir 

maddede özetlenen görevleri ve onlara benzer daha da aşağılık şeyleri yerine getirmek olacaktır. 

Bundan devletin; her şeyden önce, egemen sınıfın elinde, halkı baskı altında tutmaya yarayan bir 

araç olduğunu bilen bizlerin en küçük bir şüphesi olamaz. 

Kontrgerillanın böylece özetçe ne olduğunu koyduktan sonra gelelim tozu dumana katan 

tartışmaların altında yatan gerçekliğe: 

TARTIŞMALARIN GEÇMİŞİ 

Bilindiği gibi Kontrgerillanın ne olduğunu ilk öğrenen ve ortaya atanlar, 12 Mart’ta o cellatlar 

örgütünün işkence odalarından geçen devrimciler oldu. Bu devrimciler daha sıkıyönetim 

mahkemelerindeki ifadelerinde, işkence odalarını, tanıdıkları generalden, her rütbede subaydan, 

siyasi polis şeflerine kadar her türden Kontrgerillacının adlarını açıkladılar. Mahkeme zabıtlarına 

geçirttiler. Ve o zamandan beri sosyalistler, ilerici aydınlar Kontrgerillanın işkenceci içyüzünü 

halka anlattılar. Bildiğimiz gibi 1973 seçimleri öncesi Finans-Kapitalin kesince yeniden başını 

bağladığı, iktidara hazırladığı yeni kadrosu CHP’nin lideri Ecevit de iktidar dönemine kadar 

Kontrgerillanın varlığını ve cinayet çetesi olduğunu kabul ediyordu. Çünkü CHP sosyal 

demokrattı. Finans-Kapitalin sosyal demokrasiye yüklediği görev ise, sol görünerek İşçi Sınıfının 

tepesinde olan aristokrat zümresinin, küçükburjuvaziyi ve yaban burjuvaziyi İşçi Sınıfından 

koparıp Finans-Kapitale bağlamaktı. Yani İşçi Sınıfını ve halkı parçalamaktı. Sosyal demokrasinin 

bu görevi başarması için halktan görünmesi, sol sloganlar kullanması, hatta icabında adına 

sosyalist bile demesi gerekirdi. Yoksa halkın bir kısmını Finans-Kapitalin yedeğine alamazdı. 

Bunun için CHP’nin iktidar oluncaya kadar bünyesinde barındırdığı vahşi ve küçükburjuvaların 

özlemlerini de savunur görünmesi gerekirdi. Tabiî halkın nefret ettiği Kontrgerillaya da karşı 

çıkması, yine aynı nedenlerden dolayı zorunluydu. 

CHP İKTİDAR OLUYOR 



CHP iktidar olunca ona “umut” bağlamış, küçükburjuva yazarlarımız özellikle bu konunun üzerine 

gittiler. Hatta bazı milletvekilleri, Süleyman GENÇ ve Niyazi ÜNSAL bu işin parlamentoda Finans-

Kapitali rahatsız edecek kertede tantanasını yaptılar. Kontrgerilla kaldırılsın diyorlardı ve ortaya 

Kontrgerillanın varlığına ve pis işlerine ait belgeler koyuyorlardı. Ecevit “Kontrgerilla üzerine 

gecikmeden eğileceğiz” diyordu. İş çığırından çıkmıştı. Ayrıca Ecevit, Finans-Kapitale hizmet 

edilsin, ama kanunsuzluk olmasın. İşler kanunlar çerçevesi dışına taşmasın istiyordu. Finans-

Kapitalin halkı kanunlarla değil, en domuzuna süngü ve kurşun gücüyle güttüğünü henüz 

bilmiyordu, daha öğrenmemişti. Bunun için işi ciddiye alabilir, Kontrgerillanın üzerine gitmeye 

yeltenebilirdi. 

DEMİREL VE ŞÜREKASI DEVREYE GİRİYOR 

İşte işin tam burasında, Finans-Kapitale tam 8,5 yıl başbakan olarak hizmet etmiş bir kadronun 

lideri bütün taifesiyle birlikte, hiç beklenmedik bir anda tantanalı bir şekilde devreye girdi. Onun 

özlemi yeniden başbakan olarak Yerli-Yabancı sermayeye hizmet etmekti. Bu yüzden sermayeye 

sadakatini göstermek istiyordu. Finans-Kapital için Demirel, iyiydi hoştu ama yeterince hizmet 

etmişti kendisine. Halkın gözünde artık ne mal olduğu iyice anlaşılmıştı. Finans-Kapitalin ise 

böyle yıpranan liderlerini hemen değiştirmesi gerekirdi. Kendi saltanatının sürmesi için yerine 

yepyeni, gıcır-gıcır “halkın umudu olmuş” liderleri piyasaya sürmesi gerekirdi. 

Demirel bu gerçekliği bir türlü kavrayamıyor, ıskartaya çıkışının nedenini Ecevit’in kişiliğine 

bağlıyordu. Bu yüzden sermayeden sinyali alır almaz, umutla ve hırsla sahneye daldı. Müthiş 

saldırıyordu Ecevit’e: “İspat et” diyordu. “Kontrgerilla diye bir teşkilat var mıdır? Hangi cinayetleri 

işlemiştir? Sorumluları kimlerdir? Bunları bilemiyorum demek mümkün değildir. Sen hükümetin 

başısın. Senin görevindir bunları bilmek.” (2 Şubat 1978, Gazeteler) 

Ecevit kötü sıkışmıştı. Var diyemiyordu bir türlü. Sıkmıyordu var diyebilmek. Sonunda: 

“Kontrgerilla denilen bir resmi kuvvet yok” (4 Şubat 1978, Gazeteler) deyip işin içinden çıkmak 

istedi. Fakat Demirel bir türlü yakasını bırakmak istemiyordu. “Devlet bizim devletimizdir (Doğru 

devlet kendilerinindir. Yani Parababalarınındır. D. Derleniş) devletin üzerine çamur atanlar bu 

çamuru silinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğim.” “Kontrgerilla için Ecevit’in yakasını bırakmam” 

(5 Şubat 1978, Gazeteler) diyordu. Sonra Türkeş’ler, Türün’ler, Elverdi’ler hep birden hücuma 

kalktılar. Onlar da ispata çağırıyorlardı Ecevit’i. 

MESELE VAR MI, YOK MU MESELESİ DEĞİLDİ 

Kontrgerilla, generalinden siyasi polis şefine kadar bütün unsurlarıyla, adıyla sanıyla oportada 

duruyordu. Yaptıkları bütün sabotajlar ve cinayetleri de ortadaydı. İspatı gerektiren hiçbir yanı 

yoktu işin. Bunu herkes gibi Demirel de biliyordu, Ecevit de. Mesele bu değildi zaten. Demirel’in 

Ecevit’e söylediği aslında şuydu: “Buyur!” diyordu, “Kontrgerilla, Genelkurmayın bilmem hangi 

generalinden, hangi bir askeri birliğin istihbarat astsubayına varıncaya kadar; karakoldaki siyasi 

polis komiserine varıncaya kadar oportada duruyordu işte. Sıkıyorsa durma hesap sor!” 

“Hükümetin başındasın, bütün bunları biliyorsun, hadi sor sorabilirsen!” 

Demirel’in söylediği bunlardı aslında. Ecevit de aynen anlıyordu bu söylenenleri. Ecevit şöyle bir 

baktı Kontrgerilla cenahına. Gözü yemedi. Örümcek ağı gibi ordu içinde teşkilatlanmıştı kafir. Ve 

onlar da gözlerini dikmiş Ecevit’e bakıyorlardı. Hani, sanki, “hadi ver de, hele kılımıza bir dokun 

da gör dünyanın kaç bucak olduğunu” der gibisinden. Sonra herifler öyle başbakandan filan emir 

alacak adama hiç benzemiyorlardı. Sanki devlet içinde devlettiler. İşte bunu anlamıştı Ecevit artık. 

Finans-Kapitale hizmet, hayranı olduğu Hind Rahibi R. Tagore’un mistik felsefesinin kurallarına 



inanarak yapılamazdı. Ona hizmet Finans-Kapitalin her türlü zulmünü, sömürüsünü, 

kanunsuzluğunu savunarak, meşru görerek ve göstererek yapılabilirdi. Yerli Finans-Kapital, 

uluslararası Finans-Kapitale bağlıydı, ondan başkasından emir almazdı. Kendileri yani 

başbakanlık, bakanlıklar şu-bu, sadece yerli-yabancı sermayenin “hizmetkârı” idiler. Yöneticisi 

değil, hizmetkarı. Bu iki artı iki dört ederce kesindi. Öyleyse görevleri Kontrgerillanın, şunun, 

bunun işine karışmak, tekerine, kovanına çomak sokmak değil, tersine onların pisliğini örtmekti. 

(Gazeteler Genelkurmay Başkanından bu konuya ilişkin Ecevit’e bir mektup geldiğini yazdılar.) 

İşte Ecevit’in kavradığı katı gerçeklik bu idi. Ecevit’in bugün yeni kavradığı bu gerçekliği, 

Demirel’in değişmez Dışişleri bakanı Çağlayangil bakın yine nasıl hiç çekinmeden açıklar: 

CIA, bir ülkede (12 Mart gibi) Kontrgerilla operasyonlarını nasıl yapar? 

Soru bu. 

Çağlayangil cevap veriyor: 

“Şimdi sorunuza dönelim. Şimdi nasıl yapar CIA? CIA yapar, organik bağlarıyla yapar. Sözünü 

ettiğim psikoloji vardır istihbaratçıların arasında. 

“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bilme olmadan CIA benim altımı oyar. 

“Elinde imkanı var (yabancı) adamın (Para dese daha açık konuşmuş olurdu. D. Derleniş). Girmiş 

enfiltre benim içimde. 

“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı bulamam…” (Çağlayangil 12 Mart’ı 

Açıklıyor, 12 Mart 1976, Politika Gazetesi) 

İşte CIA ile yekvücut olmuş Kontrgerillanın özelliği budur: O hem tanrı gibi her yerde (her 

kanunsuzluğun içinde) hazır ve nazırdır. Hem de arandığı zaman bulunmaz. Bulunur, çünkü 

kabak gibi ortadadır. Hiç gizlenmeye gerek duymaz. Yayınladığı kitabıyla, örümcek ağı gibi 

“istihbarat servisleri” ile, yaptığı sabotajlarla, kıydığı canlarla herkesin gözü önündedir. Ama yine 

de arandığı zaman kendisi için “bulunmaz” ya da “yoktur” denmesinden hoşlanır. 

Evet, Ecevit için Demirel’e hak vermek zorunluydu: “Kontrgerilla diye resmi bir kuvvet yok”tu. 

Çünkü Finans-Kapitale hizmet etmeden bakan olmak, Başbakan olmak mümkün değildi, 

olamazdı. 

ECEVİT’İN SAÇMALAMALARI 

(KENDİNİ DAĞITIŞI) 

Ecevit söylüyor: 

“Yaptırdığım araştırmalara göre Türkiye’de devletçe düzenlenmiş Kontrgerilla resmen yoktur. 

Yani Kontrgerilla devletin güvenlik kuvvetleri arasında yoktur.” (4 Şubat 1978, Milliyet) 

Böyle diyen Ecevit aynı basın toplantısında yukarıdaki sözlerinin hemen arkasından bakın ne 

diyor: 

“Türkiye’de belki yanlış olarak gayrı nizami diye tanımlandırılmış bir takım özel veya klasik 

savunma kavramı dışı savunma kavramlarına da (Ecevit bir türlü Kontrgerilla diyemiyor. “Özel 

veya klasik savunma kavramı dışı savunma kavramlar”ı filan diyerek geveleyip duruyor. D. 

Derleniş) gerek olabilir, gerek var olduğuna inanıyorum.” (a. g.gazete) 



E oldu mu ya bay Ecevit? 

Hani Kontrgerilla yoktu. Şimdi “gerek var olduğuna inanıyorum” diyorsun. 

Kontrgerilla Ecevit’e göre nasıl çalışmalıymış: 

“Fakat bu savunma kavramı ve modeli (şu namussuzu gel Kontrgerilla diye adıyla çağır birader. 

“Savunma kavramı, modeli” diye saçmalayıp durma! D. Derleniş) açıklık rejimi olan demokrasinin 

kurallarına göre uygulanmazsa, demokratik denetim içinde uygulanmazsa amacından 

saptırılabilir.” (a. g. gazete) 

Kim demiş Kontrgerilla Finans-Kapital “demokrasi”sinin kuralları dışında çalışıyor diye? 

Fakat bahsettiğin “demokrasi”nin kurallarını Rahip Tagore’un “Bahçevan”ı değil, Pentagon’un 

cellatları belirler. Ve o “demokrasi”nin birinci kuralı şudur: “Sermayenin çıkarları için her şey 

mubahtır!” 

Devam edelim Ecevit’in incilerini okumaya: 

“Çünkü o kavram içinde, o model içinde eğitilmiş yetiştirilmiş kimselerin sivil hayatta ne 

yapacakları, edindikleri bilgileri, öğrendikleri yöntemleri nerede, ne zaman, ne amaçla 

kullanacakları önceden kestirilemez.” (a. g. gazete) 

Fena yanılıyorsunuz sayın Ecevit ya da söylemekten çekiniyorsunuz. O insanların, nerede, ne 

zaman, ne yapacakları önceden de pekâlâ hem de dakikası dakikasına kestirilebilir. Ama siz 

kestiremezsiniz. Yani sömürge ülke yöneticileri kestiremez. 

Bakın, Çağlayangil, “ABD sefiri 12 Mart’ı bana önceden ihsas etmişti” diyor. (12 Mart 1976, 

Politika) 

Demek ki kestirilebiliyormuş. (Tabiî CIA kestirebilir.) 

Bakın yukarıdaki sözlerinin hemen ardından Ecevit ne diyor? 

Hiç atlamadan devam ediyoruz okumaya: 

“Ben, şimdiye kadar muhalefette de iktidarda da bu tür sorunların, ulusal güvenliğimizle ilgili 

sorunların derinliğine tartışmasına girmedim. Hele Türkiye’nin bugünkü bunalımlı ortamında bunu 

sakıncalı buldum.” (4 Şubat 1978, Milliyet) 

Hey aslan Ecevit hey!.. Hani “demokrasi açıklık rejimi” idi? 

Sen ki Türkiye’nin en büyük partisinin liderisin. Ve bugün başbakansın. “Bu sorunların derinliğine 

tartışmasına” girmekten sen dahi çekinirsen, “derinliğine tartışmaya girme”yi “sakıncalı bul”ursan; 

o bahsettiğin “demokrasi” nasıl “açıklık rejimi” olur? Hiç buna imkan var mı? 

Dünya’da bir tek “açıklık rejimi” daha doğrusu “açık diplomasi” yürüten rejim vardır. O da: 

“Proleter demokrasisi”dir. Proleter demokrasisinde her şey halkın gözü önünde cereyan eder. 

Hiçbir şey halktan gizlenmez. 

Senin bahsettiğin “demokrasi” ki, onun adı “Finans-Kapital diktatoryası”dır. Onun sürdürdüğü 

“gizli diplomasi”dir. Orada bir avuç oligarkın ve onların uşaklarının, köpeklerinin dışında, olup 

bitenler hakkında, hiç kimseye hiçbir şey söylenmez. 



Senin gibi en çok oy alan partilerin liderleri bile “derinliğine tartışmaya girme”yi “sakıncalı bulur”. 

Halkın halini var sen düşün… 

Ecevit’in talihsiz saçmalamalarını incelemeyi daha fazla uzatmakta yarar görmüyoruz. O 

konuşmasını bu minval üzere sürdürür gider. 

SONUÇ 

Bildiğimiz gibi Ecevit sonunda “ben tartışmanın burada kesilmesi gerektiğine inanıyorum” diyerek 

meseleyi kapatmak ister. Fakat Demirel amacına ulaşamamıştır. Bu yüzden tartışmayı sürdürür… 

Onun amacı Finans-Kapitale ne kadar bağlı olduğunu göstererek yeniden başbakan olabilmektir. 

Kendisi için artık trenin kaçtığını bir türlü kavrayamamıştır. Bu yüzden bu tartışmanın Demirel’e 

kişicil bir politik yarar sağlayacağına inanmıyoruz. Onun için artık hiçbir umut yoktur. Ve siyasi 

hayatının son günlerini yaşamaktadır.(5) 

Bu tartışmalar sonunda Ecevit de gördü ki bu meseleler öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. 

Uluslararası meselelerdir bunlar. Ve insanın bu işlere olur olmaz burnunu sokması, başbakan 

dahi olsa o insana pek hayır getirmez. Hele hele iktidar olmak ve iktidarda kalmak istiyorsan 

Kontrgerillanın (CIA ile kaynaşmış MİT’in) tekerleğine çomak sokmaya değil ona yardımcı olmaya 

çalışacaksın. Son tartışmaların Ecevit’e verdiği ders de bu idi. Ateşle oynamış elini yakmıştı. Artık 

bir daha oynamazdı. 

Bildiğimiz gibi son tartışmaları kışkırtan Finans-Kapitaldi. Kendine yıllarca hizmet etmiş ve bugün 

artık emekli olması zorunlu hale gelmiş olan Demirel’i kullanarak ona yaptırmıştı bu işi. Amacı 

Ecevit’e söz konusu dersi vermekti. Ecevit: “Kontrgerilla diye resmi bir örgüt yoktur. Ayrıca ben bu 

konunun kapatılması taraftarıyım. Arkadaşlarımdan da bu doğrultuda davranmaları için ricada 

bulunacağım.” diyerek Parababalarının vermek istediği dersi iyice kavradığını açıkça itiraf 

ediyordu. Öyleyse amaca ulaşılmıştı. Artık tartışmalar bitmeliydi. Bitti. 

Ecevit ve CHP’ye “umut” bağlayan küçükburjuvalarımız düş kırıklığına uğramışlardı. Efsane 

kahramanı kadar güçlü sandıkları “umudumuz Ecevit” Kontrgerilla önünde teslim bayrağını 

çekivermişti. 

Bu nasıl işti böyle? 

Ama onlar Türkiye insanıydılar. Türkiye insanının hayatı ise yedi bin yıldır hep bu türden düş 

kırıklıklarıyla doludur. Her iktidara geçen “ulu önder” ihanet etmişti onlara. Yani alışıktılar, 

yabancısı değillerdi böyle olayların. Yıllardır umut bağladıkları Ecevit’in kendilerine ilk ihanetiydi 

bu gördükleri. Bakalım arkadan daha neler gelecekti. 

“Son Kontrgerilla tartışmaları bir kere daha (belki binbirinci kere) göstermiştir ki; Kontrgerillaya da, 

onun düzenlediği faşist saldırı ve cinayetlere de, işsizlik ve pahalılığa da kısacası her türlü 

sömürü ve zulme son vermek ancak ve ancak Proletarya Partisini Reorganize etmek ve onun 

öncülüğünde Halk Kurtuluş Cephesinin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Bu konuda en ufak bir 

ikircilik, ihmal bile suça ortak olmaktır. Bu katı gerçeklik en kör gözlere bile batmalıdır.” (Devrimci 

Derleniş, sayı: 8-9, 8 Şubat ve 24 Mart 1978) 

Devrimci Derleniş Gazetesinden aktardığımız yazı burada biter. 

Şimdi yine M. Ali Birand’ın kitabına dönelim ve okumaya devam edelim: 



“Ecevit 1978’ de hükümet olunca, Genelkurmay Başkanı Evren’e de durumu açtı. “Çok 

kuşkuluyum, bu sivil örgütü dağıtın. Demokratik bir devlete uygun biçime sokun. 20 yıl önce 

güvenilen gencin ileride ne yapacağını kimse bilemez, kontrol de edemez.” dedi. Evren, 

“Kaygılanacak bir şey yok. Müsterih olun” demekle yetindi.” (a.g.y., s. 90) 

Görüyorsunuz. Bugün meydanlarda “Biz iktidara gelmeden önce, Türkiye’de günde 20-30 kişi 

öldürülüyordu. Kimse güven içinde işine gidip gelemiyordu. Evinde rahat uyuyamıyordu. Biz 

geldik huzur getirdik. Can güvenliği getirdik.” diye bağıran Kenan Evren, 1978’lerde emrindeki 

Kontrgerilla adlı gizli örgüt çatır çatır cinayetler işlerken, kan döküp sabotajlar yaparken, 

“KAYGILANACAK BİR ŞEY YOK. MÜSTERİH OLUN” diyor. Elbette bir bildiği var ki öyle diyor. 

Bildiği şu: 

Bir gün o cinayetleri önleme bahanesiyle, kendi yaptırdıkları o katliamları gerekçe göstererek 

gerçekleştirecekleri faşist darbe planının kerte kerte uygulanmakta olduğudur. Ve yine biliyor ki 

plana göre 27 Mayıs’ı olmamışa çevirecek, öldürüp yok edecek olan karşıdevrimci CIA patentli 

darbenin lideri kendisidir. İşte o nedenden emrindeki kanundışı gizli örgüt cinayetler işlerken 

ellerini ovuşturuyor. “MÜSTERİH OLUN” diyor. 

Ve cinayetler plan gereği sürüp gidiyor. Tabiî katiller de bulunamıyor. Bunlardan Taksim 

olaylarına değinmeden geçmeyelim. Biliyoruz, 1977 1 Mayıs’ında 34 kişi o meydanda Kontrgerilla 

tarafından öldürüldü. Katiller bulunamadı. Bulunamamakla kalınsa yine iyi sayılırdı. Katil diye 

mahkeme önüne katliamın mazlumları çıkarıldı. Yani 1 Mayıs’ı kutlamaya gelmiş sıradan 10-15 

devrimci rasgele yakalanarak mahkeme önüne çıkarıldı. Az değil 34 kişi hunharca katledilmişti. 

Hiç kimse bulunmaz ise sanık diye, iş açığa çıkabilirdi. 

Sanık mı isteniyordu? 

İşte sanık… 

Yerli-yabancı Finans-Kapitalin casus örgütleri yine her zamanki aşağılık oyunlarını oynamıştı. 

Karagöz oyunundaki çıfıt gibi, hem vurmuş -34 kişiyi acımasızca öldürmüş- hem de “Ne 

vuruyorsun be?” diyerek, olayın kurbanlarını suçlamış, onları sanık sandalyesine oturtuvermişti. 

Ancak bu insanlık dışı, vicdanları isyan ettirici oyunu mahkemenin savcısı yutmamış, sanık diye 

polisin önüne getirdiği insanların aslında olayın kurbanları, mağdurları olduğunu görmüştü. Ve bu 

kanısını duruşmada dile getirmiş, mahkemeheyeti de savcının bu görüşünü aynen benimsemişti. 

Savcının isteği üzerine mahkeme heyeti bir karar alarak, olayın gerçek sorumlularının bulunup 

mahkeme önüne çıkarılmasını Cumhuriyet Savcılığına bir yazı yazarak istemişti. Ancak aradan 

sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen mahkemenin bu talebine Cumhuriyet Savcılığından resmi bir 

yanıt gelmemişti. Bu durumu 23 Mart 1985 tarihli gazetelerden öğreniyoruz. O tarihli Cumhuriyet 

Gazetesi’nde çıkan yazıyı buraya aktarmakta yarar görüyoruz. Okuyalım: 

“Kanlı 1 Mayıs’ın asli failleri sekiz yıldır bulunamadı. 

“Taksim Alanı’nda 34 kişinin ölümü 126 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan “1 MAYIS” 

olaylarıyla ilgili davaya dün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkeme’sinde devam edildi. Bir sanık avukatı, 

7 Temmuz 1977 tarihli oturumda verilen, “Bu davanın gerçek sorumluları ve asıl tertipleyenleri 

hakkında gerekli işlemin yapılması ve sonucunun bildirilmesi” yolundaki karara, aradan 8 yıl 

geçmesine karşın henüz bir yanıt gelmediğini, bu nedenle sonucunun sorulmasını istedi. Ancak 

mahkeme Avukatların bu istemini reddetti ve duruşmayı 4 Haziran 1985 gününe erteledi. 



“Dünkü oturuma sanıklardan Mustafa Ergün ve Erol Kaplan ile sanık Avukatlarından Rasim Öz 

katıldı. Rasim Öz, mahkemeye verdiği 2 sayfalık dilekçesinde, 7.7.1977 günlü ilk oturumda 

savcının, “İddianamede kusurlu ve hatalı oldukları belirtilerek suçlanan kamu görevlileri hakkında 

soruşturma yapılmasını; bu davanın sanıklarının olayın gerçek sanıkları olmadığını, 1 Mayıs 

faciasını bizatihi yaratan ve kararlılıkla ve sırf yıldırmak amacıyla uygulayan bu yurt ve insanlık 

düşmanı tertipleyenlerin bulunması ve soruşturma sonucunun sorulması için de Cumhuriyet 

Savcılığı’na müzekkere yazılmasını” istediğini, mahkemenin de bu görüşü aynen benimseyerek 

“İstem gereklerinin sorulmasına Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına” karar verdiğini 

bildirdi. 8 yıldan beri süren bu davada, mahkemenin tezkeresine henüz bir cevap verildiğine tanık 

olmadığını bildiren avukat Rasim Öz, şöyle dedi: 

“Davanın görülmekte olduğu 8 yılın 7 yılı sıkıyönetim süresi içinde geçmiştir. Özellikle 12 Eylül 

1980 sonrasında faili meçhul kalmış birçok cinayetin ve olayın faillerinin bulunmasına karşın, bu 

olayın asıl faillerinin bugüne kadar bulunduğuna ilişkin bir bilginin mahkemeniz tezkeresine 

cevaben bildirilmemiş bulunması, evrensel adalet duygusu adına büyük bir talihsizlik olmuştur. 

“Asıl failler bugüne dek mahkemeniz önüne getirilmediği için 8 yıldan beri müvekkiller 2. derecede 

de olsa bu davanın haksız zanlıları olarak yargılanmaya devam etmektedirler. 

“Mahkemenizde yargılanan müvekkil sanıklar, iddianamede de dolaylı olarak belirtildiği gibi, sırf 

gerçek sanıklar bulunamadığı için sanık yapılmış kişilerdir. Müvekkil zanlılar olayın sanığı değil, 

gerçekte yasal toplantıya katılmış ve saldırıya uğramış, olayın mağduru olan kişilerdir. Bu 

nedenle, 1 Mayıs katliamının gerçek sorumluları ve sanıkları hakkında soruşturma açılıp 

açılmadığının, açılmışsa sonucunun, açılmamışsa nedenlerinin Cumhuriyet Savcılığı’ndan ve ilgili 

yerlerden sorulmasına karar verilmesini dilerim.” (a.g.y.) 

Mahkeme, avukatların bu istemini görüldüğü gibi reddediyor. 

8 yıl önce “aynen katıldığı bu istemi” acaba bugün neden reddediyor? 

8 yıl önce kendisi de karşısında oturan kişilerin olayın sanığı değil, mağdurları olduğunu kabul 

ediyor. Olayın gerçek sorumlularının bulunmadığını kabul ediyor. Bu sorumluların yurt ve insanlık 

düşmanı kişiler olduğunu kabul ediyor. Ve bunların yakalanması için Cumhuriyet Savcılığına yazı 

yazıyor. Aradan 8 yıl geçiyor, yazısına hiçbir yanıt gelmiyor. Yani gerçek sorumlular bugüne 

kadar bulunamıyor. 

Durum böyle olduğu halde mahkeme bugün 8 yıl önce verdiği karardan vazgeçiyor. Yani 

mahkeme artık 1 Mayıs faciasını tertipleyen yurt ve insanlık düşmanı canilerin bulunmasını 

istemiyor. 

Acaba neden? 

Besbelli ki mahkemeye resmen bir yanıt gelmemiş olmasına rağmen aslında bir yanıt gelmiştir. 

Tabiî gizli gelmiştir bu yanıt. 

Kimden gelmiştir acaba? 

Yine belli ki 1 Mayıs Katliamını tertipleyen canavarlardan gelmiştir. O caniler resmen yanıt 

vermezler, veremezler. Çünkü kendileri de resmi değildirler. Resmen yokturlar, gizli örgüttürler. O 

yüzden insanlık dışı cinayetlerini de nasıl gizli işlerler ise mahkemelere de öylece gizli cevap 

gönderirler. 



Nasıl mı bir cevap göndermişlerdir mahkemeye? 

Bu işle uğraşmayın, bu işi kurcalamayın sonra sizin de sonunuz 1 Mayıs kurbanlarının sonları gibi 

olur, demişlerdir. Mahkeme de bu cevap üzerine 8 yıl önceki kararından bugün vazgeçmek 

zorunda kalmıştır. Mahkemenin, avukatların istemine ret cevabı vermesinin altında yatan neden 

budur. 

1 Mayıs Katliamı’nın düzenleyicileri insanlık düşmanı caniler bulunamazdı. Çünkü o katliam; faşist 

darbe planının bir parçası, bir ön hazırlığıydı.Ve plan 12 Eylül ile başarıya ulaşmıştır. Faşist 

diktatörlük oturtulmuştur. Bugün iktidarda olanların, kendilerini iktidara getiren bir gizli örgütün 

elemanlarını yakalayıp mahkeme önüne çıkarması elbette beklenemezdi. 

Ama bu failler bir gün gelecek birer birer ortaya çıkarılıp işledikleri kanlı cinayetlerin hesabını 

vereceklerdir. Ayrıca kendilerine emir verenlerin de adlarını vereceklerdir Savcılara, 

Mahkemelere. Ama bu ancak Türkiye’ye gerçek demokrasi geldiği zaman yapılabilecek bir iştir. 

Demokrasinin ışığında kanlı zalimler ve efendileri ortaya çıkarılacaktır. 

Parababaları bir yandan kanun dışı gizli örgütlerine böyle insanlık dışı cinayetler işletip sabotajlar 

yaptırırken, diğer yandan da ordu içinde alabildiğine gerici bir propaganda çalışması yapıyordu. 

Bu işin organizesini de tabiî ki CIA güdümlü MİT yapıyordu. Harp Okullarına alınan öğrenciler 

inceden inceye araştırılıyor, ailesi aktif CHP’li bilinen gençler bile bu okullara kabul edilmiyordu. 

Yine bu okullarda gerici ideoloji ile şartlandırılmış öğretmenler ders veriyordu. Bugün Hitlerci 

olduğu artık iyice ortaya çıkmış bulunan (Batı Avrupa Kamuoyunun bile Hitlerci diye 

benimsemediği ve ciddiye almadığı) Soljenistzin gibi yazarların kitapları okutuluyordu. Yine bu 

okullara ve askeri birliklerin pek çoğuna, bırakalım devrimci kitapları, Cumhuriyet Gazetesi’nin bile 

girmesi yasaktı. Cumhuriyet okuyan öğrenciler fişlenir ve bahane bulunarak okuldan atılırdı. 

Parababaları orduya gerici düşünceyi hızla yayma çabası içindeydiler. Bu arada askerlik 

mesleğinde başarılı olmuş subaylar, kurs-eğitim vb. bahaneler ile ABD’ye gönderiliyor, orada 

beyinlerinin yıkanmasına çalışılıyordu. 

Orduyu faşizme çekmeye çalışan burjuvazi bütün bu uğraşlarıyla, ordunun geniş tarafsız 

yurtsever kitlesini kolayca yedeğine alabileceğine inanamıyordu. Bunlar yeterli değildi. Daha 

başka çalışmalar da gerekliydi, orduyu kandırıp kündeye getirebilmesi için: 

Sosyalistleri, özellikle Sosyalist Gençliği yörüngesinden çıkarıp yanlış bir yola, kurtulunmaz bir 

bataklığa itmeliydi. Devrimci gençlik zaten bilincinden çok heyecanlarıyla davranan, duygusal, saf 

insanlarımızdan oluşmaktaydı. 

Onları nasıl sürüklemeliydi bataklığa? 

Ağababası ABD ve onun casus örgütleri bu işlerin yukarda söylediğimiz gibi kitaplarını 

yazmışlardı. Bu işte yöntem şu olmalıydı: 

Önce Devrimci Gençlerden onu-yirmisi birer birer vurulup öldürülecekti. Bunun sonucunda 

gençler ister istemez nefis savunmasına başlayacaklar ve silahlanmaya çalışacaklardı. Silahla 

vurulup öldürüldüklerine göre kendilerini de ancak silahla koruyabilirlerdi. Yani düşman silahlı 

saldırıyordu. Savunmanın da silahlı yapılması kaçınılmazdı. 

Plan uygulandı. Uygulamayı ilk polis başlattı. Vedat Demircioğlu adındaki Devrimci Öğrenci, 1968 

yazında İTÜ’nün Gümüşsuyu’nda bulunan yurdunun penceresinden aşağıya atılmak suretiyle 

öldürüldü. Tabiî cinayeti polis işledi. Ardından 27 Mayıs Devriminin gerçekleştiricilerinden olan bir 



binbaşının (Hasan Özgür’ün) oğlu Taylan Özgür, İstanbul Beyazıt’ta yine polis tarafından 

sırtından vurularak öldürüldü. Bu genç, kurşunu yiyince hemen ölmemişti. Polis müdürlüğüne 

yaralı olarak götürülmüştü. Orada yaralı gence, betonun üzerine yatırılarak, üç saat işkence 

uygulandı. Genç kan kaybından ve yapılan işkencelerden bayıldı. Ancak ondan sonra hastaneye 

götürülmesine karar verildi. Ve tabiî ki kurtulamadı. 

Daha sonra şeriatçı yobaz sürüleri devreye sokuldu. Amerikan 6’ncı Filosunun İstanbul Limanı’na 

demirleyip Amerikan askerlerinin yollarda Türk kadın ve kızlarına sarkıntılık etmelerini ulusal 

onurlarıyla bağdaştıramayan yurtseverler, Taksim’de bir protesto mitingi düzenlemişlerdi. Bu 

mitingde yurtseverlerin, devrimcilerin üzerine polis copla, yobaz sürüsü bıçak ve çivili sopalarla 

saldırdı. Bir Yurtsever insanımız bu saldırganlarca katledildi. 

Sonra Alpaslan Türkeş’in faşist komandoları devreye kondu. Polisin başlattığı cinayetlere onlar 

devam ettiler. Tabiî polis bundan sonra da cinayetlerine devam etti. Örneğin Hıdır Altınay Ankara 

Emniyet Sarayında işkence edilerek öldürüldü. Tabiî sonra da her zaman yapıldığı gibi ceset üst 

katlardan aşağıya atıldı. Olaya güya intihar süsü verilmek istendi. Ancak otopsi cinayeti ortaya 

çıkardı. Fakat bundan sonra cinayetleri genellikle MHP’li faşist komandolar yürüttüler. Onların 

esas görevi oldu cinayetler. Polis artık tek tük cinayet işler oldu. 

Velhasıl 12 Mart 1970’e gelindiğinde onlarca devrimci genç öldürülmüş bulunuyordu. Ve bu 

cinayetlerin hemen hepsinin de faili meçhuldü. Bu arada bir tek de MHP’li genç silahlı çatışmada 

öldürülüyordu. O da taammüt sonucu değil, yani tasarlanarak işlenen bir cinayet sonucu değil, 

kendilerinin başlattığı bir silahlı çatışma sonucu öldürülmüş oluyordu. Onun dışında öldürülen 

gençlerin tümü devrimci gençlerdi. Ve tasarlanarak öldürülmüşlerdi. Devrimci gençler işte 

böylesine acımasız bir şekilde güpegündüz herkesin gözü önünde Parababalarının resmi-sivil 

cinayet çeteleri tarafından, bir avcının bir kuşu vuramayacağı kadar bir soğukkanlılık içinde, birer 

birer vurulup düşürülüyordu. 

Gençlik işte böylesine namussuzca uygulanan bir plan sonucu zorla silahlanmaya itildi. Daha 

doğrusu mecbur bırakıldı. Jöntürk gelenekli gençliğimizin bu yöntemler sonucu korkup yılması, 

sinmesi düşünülemezdi. 

Birinci Kuvayimilliye’de vatanımızı İngiliz’inden Fransız’ına, İtalyan’ından Amerika’lısına, 

Yunan’lısından Avustralya’lısına kadar sürüyle Emperyalist işgal ettiğinde korkup sinmiş miydi o 

zamanki atalarımız? 

Elbette değil. 

Silaha sarılmışlardı o işgalci haydutlara karşı. Sonunda onları yenmeyi ve ülkemizden kovmayı 

başarmışlardı. 

Bu gençler de onların torunları değil miydi? 

İşte şimdi de aynı Emperyalist güçler kahpece yöntemlerle gelip oturmuşlardı ülkemize. O 

zamanki padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit gibi şimdiki hükümet de satılmıştı aynı 

Emperyalist güçlere. Öyleyse gençliğe düşen görev 1919’larda Kuvayimilliyecilerin yaptıklarının 

aynısı olmalıydı. Yani Emperyalist sömürgeci güçlere karşı çıkmalı ve ülkemizden kovmalıydı. 

İşte bu şartlar altında antiemperyalist gençliğimiz silahlanma çabasına girdi. Dayısından, 

amcasından, babasından yani kimden bulabildiyse iyi kötü silah buldu. Çünkü yurtları, okulları her 

gün resmi, sivil silahlı güçlerce işgal ediliyordu. Bir bir vurulup öldürülüyorlardı. 



Bu şartlarda genç olup da sessiz kalmak, hiçbir şey yapmamak mümkün müydü? 

Tam bu sırada sermayenin casus örgütleri planın yeni bir bölümünü daha uygulamaya soktu: 

“Şehir Gerillası”, “Gerilla Nedir?” gibi kitaplar yine bu casus örgütleri tarafından Türkçeye tercüme 

ettirilerek yayınlatıldı. Ve gençlerin önlerine sürüldü. Bu kitaplar gerçek devrimci teoriyi 

reddediyordu. Günümüzde bu teorinin eskidiğini, geçerliliğini yitirdiğini iddia ediyordu. Bu 

kitaplarda: Silahı beline takıp öncü savaşına çıkacaksın, halk zamanla seni anlayacak ve 

peşinden gelecektir, deniyordu. Oysa gerçek devrimci teori bu görüşün tam tersini söylüyordu. Bu 

teoriye göre halkı ajitasyon ve propaganda ile uyandırmak, örgütlemek gerekirdi. Tabiî bu işleri 

yapacak, yönlendirecek bir devrimci parti olmalıydı. Halk bu devrimci partinin etrafında 

örgütlenmeliydi. Ne zaman ki halk çoğunluğu böyle bir devrimci parti etrafında örgütlenir, ancak o 

zaman devrim yapmak gündeme gelmiş olurdu. Yani halk çoğunluğunu kazanmadan devrimin 

yapılması, başarılması mümkün değildi. Böyle diyordu Marksist-Leninist devrim teorisi. Elbette ki 

doğru olan da buydu. 

Burada şu noktayı açıkça ve kesince belirtmek isteriz. Marksizmin düşmanları ona kan 

dökücülüğü yakıştırırlar. Bu iddia adice bir iftiradan başka bir şey değildir. Çünkü hiçbir Marksist 

hareket mecbur kalmadıkça bir tek kimsenin bile burnunu kanatmak istemez. 

Marks en yüce eseri olan Kapital’de, Marksizmin görevini şu şekilde özetler: 

Bizim görevimiz doğum sancılarını kısaltıp ılımlandırmaktır. 

Nedir doğacak olan? 

Sosyalizmdir. 

Dünyamız Yüzyılımızda Sosyalizme gebedir. Kaçınılmazca Sosyalizmi doğuracaktır. Marksizmin 

görevi o doğumun en acısız, en ağrısız ve en kısa süre içinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu 

nedenden Marksist hareketler toplumların doğum hekimleridir. Bir ülkedeki Marksist hareket, o 

ülkede devrimin en acısız bir şekilde ve en kısa yoldan gerçekleşmesini başarmaya çalışır. İster 

ki gereksiz yere bir tek insan bile ziyan olmasın. O yüzden devrimin gerçekleşmesi için halk 

çoğunluğunun kazanılmasını, devrimden yana çekilmesini zorunlu sayar. Zaten halk çoğunluğu 

devrim saflarına geçmeden bir devrimin başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Fakat burjuvazi dünyanın her yerinde şiddete başvurmadan, gücünün yettiğince kan dökmeden, 

iktidardan uzaklaşmaz. İktidarı bırakmaz. Onun, yani burjuvazinin demokrasiye inancı sahtedir. 

Burjuvazinin demokrasiden anladığı kendi vurgun ve sömürüsünü gönlünce yapabilmektir. O 

kendi çıkarlarının tehlikeye girdiğini anladığı anda her türlü kanunsuzluğa, zorbalığa 

başvurmaktan geri kalmaz. Çünkü o ister ki tarih kendisi ile beraber dursun. Toplum hiç 

yürümesin. Böylece de kendi sömürü düzeni ilelebet sürüp gitsin. Bu nedenden burjuvazi tarihi 

karşısına almıştır. Toplumun durdurulamayan gelişimini durdurmak için boş yere çabalar, çırpınır 

ve binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın kanına girer. En basit bir mantıkla bile düşünsek 

tarihi durdurmanın, toplumların gelişimini engellemenin mümkün olmadığını hemen görürüz. 

İlkçağlarda on bin, yirmi bin köleye sahip olan efendiler vardı. O efendiler hakimdi toplumlara. 

Ortaçağa bakalım: Görkemli şatolarda yaşayan derebeyleri görürüz. Bu derebeylerin köylüleri 

haraca kestiğini görürüz. Toplumlara bunların hükmettiğini görürüz. Günümüzde ise burjuvazi 

vardır, dünyanın üçte ikisine hükmeden. Burjuvazi de ister ki ücretli köleler olan İşçi Sınıfı ve diğer 

çalışan halk yığınları hep kendisi için çalışsın, kendi kârı durmadan artsın, lüks içinde yaşasın ve 

bu devran hiç değişmeden sürüp gitsin. Türkiye’yi örnek verirsek 2500 hazır yiyici, asalak, Antika 



ve Modern Parababası için 50 milyon insan durmadan çalışsın, didinsin dursun. Türkiye’nin bu 

2500 kişiden oluşan Antika-Modern Parababaları çetesi bunu ister. 50 milyon Türkiye insanı hep 

bize hizmet etsin, der. Onların ürettiklerine biz el koyalım, der. 

Oysa bu mümkün değildir. Dünün on binlerce kölenin sahibi olan efendileri nasıl yok olduysa, 

köleci toplum yeryüzünden silindiyse ve Ortaçağın onlarca, yüzlerce köye sahip olan 

derebeylerinden nasıl eser kalmadıysa, kapitalistlerden de eser kalmayacaktır. Çünkü bu 

saydığımız her üç ayrı egemen sınıfın da ortak özelliği; onların sömürgen sınıflar oluşudur. 

Toplumların ilerlemesi yeryüzünden sömürüyü, yani insanın insanı sömürmesini, insanın insanı 

ezmesini, insanın insanı aşağılamasını silip atacaktır. İnsan kendisine yaraşmayan bu geri, bir 

anlamda hayvancıl toplum konağından yukarıya sıçrayacaktır. İnsana yaraşan toplum düzenini 

kuracaktır. Yeryüzünden sömürü ve zulüm silinince insanlık, hayvanlık konağından kesince 

kurtulmuş olacaktır. 

İnsan, sömürü yeryüzünden silinmedikçe hayvanlıktan kesince kurtulmuş olmayacak diyoruz. Bu 

şu demektir: Sömürünün var olduğu toplumlarda, sömürücü sınıfların egemen güç olduğu 

toplumlarda, insanlar tıpkı hayvanlar gibi maddi değerler için birbirlerini boğazlıyorlar. Birbirlerine 

zulmediyorlar. Birbirlerini eziyorlar. Parababaları dünyayı yağmalamak için masum insanları 

birbirlerine kırdırıyorlar. Birinci, İkinci Cihan Savaşları hep Parababalarının dünyayı paylaşabilmek 

için, yağmalayabilmek için çıkardıkları savaşlardır. Yani paylaşım savaşlarıdır. Her iki savaşta da 

galipler en büyük payı ele geçirmişlerdir. Sömürü var olduğu sürece, sömürgen sınıflar var olduğu 

sürece, savaş kaçınılmazdır. Tabiî, bu tür savaşların önü alınamayacaktır. Yani ulusların birbiriyle 

kapıştırılması, milyonlarca masum insanın birbirine kırdırılması kaçınılmaz olacaktır. Toplum 

içinde de üst egemen sınıflarla alt ezilen sınıfların savaşı sürecektir. Durumları ve çıkarları 

birbirinin zıttı olan toplum sınıfları arasındaki savaş durmayacaktır. Ne zamanki sömürücü bir 

avuç azınlık parababası iktidardan alaşağı edilir, toplum ancak o zaman huzura, barışa 

kavuşabilir. 

İşte bu nedenden sömürü var olduğu sürece insanlık kesince hayvanlık konağından kurtulmuş 

sayılamaz. Sömürü yeryüzünden silindiği zaman, tabiî sömürgen sınıflarla beraber, yani 

sömürgen sınıfların tümü iktidardan uzaklaştırıldığı zaman, dünya onların egemenliğinden 

kurtulduğu zaman, insanlık da hayvanlık konağından kurtulmuş, insana yaraşan bir düzene 

kavuşmuş olacaktır. İnsanlık konağına sıçramış olacaktır. 

İşte bu gidişi durdurmak, engellemek mümkün değildir. Tarihin akışı bu yöndedir, çünkü. 

Marksizm tarihin bu akışını insanların bilincine çıkartıp insanlara geçmişlerini, bu günlerini ve 

geleceklerini gösterir. İnsanların nereden gelip nereye gideceklerini bir film şeridi gibi gözler 

önüne serer. Böylece insanlar tarihin akış yönünü kavrarlar ve o akışı hızlandıracak, 

kolaylaştıracak yönde çabada bulunurlar. Tarihin akışını kolaylaştırıp hızlandıran hareketlere biz 

Marksist hareketler veya devrimci hareketler deriz. 

İlkçağda köleliğin ortadan kaldırılması yönünde mücadele eden hareketler devrimci hareketlerdi. 

Çünkü tarihin akışına yardımcı olan hareketlerdi. Köleliğin devamını savunan hareketler ise 

tarihin gelişimini karşısına alan, bu nedenden de gerici olan hareketlerdi. Ortaçağda derebeyi 

düzenine, feodaliteye karşı çıkan hareketler devrimci hareketlerdi. Bu hareketin önderi bildiğimiz 

gibi burjuva sınıfıydı. Burjuvazi o zaman devrimciydi. Çünkü derebeyi düzeni yıkılınca yerine 

kurulacak olan düzen kendisininkiydi. İktidara gelecek olan burjuvaziydi. Burjuva düzeni tarih 

içinde derebeyi düzeninden daha ileri olan bir düzendir. O bakımdan derebeylikle mücadele 



ederken ve iktidarı ele geçirince derebeyi artıklarını temizlerken burjuvazi devrimci bir görev 

yapıyordu. 

Ancak tarih içindeki her sömürücü sınıf gibi burjuvazinin de belirli bir ömrü vardır. Tarihin gelişimi 

kaçınılmazca burjuva sınıfını da yeryüzünden silecektir. 

Tarihin gelişimi iyiye doğrudur. 

Nasıl burjuva düzeni derebeyi düzeninden ileriyse, sosyalist düzen de kapitalist düzenden ileridir. 

Üstelik yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyalist düzenin kendinden önceki üç toplum düzeninden de 

önemli bir farklılığı vardır. Diğer üç toplum düzeni de sömürüye dayanır. O düzenlerde insanlar 

insanları sömürürler ve ezerler. Sadece sömürücü ve sömürülen sınıflar farklıdır o düzenlerde. 

Tabiî en alttaki köleci düzenden en üstteki burjuva düzenine doğru çıkıldıkça, sömürünün ve 

şiddetin dozu hafifler. Yani yapılan sömürü ve zulümde nicelikçe bir azalma olur. 

İlkçağı ele alalım; o çağda devran süren köleci düzenleri ele alalım. O düzende bir kölenin 

öldürülmesi yasaya göre cinayet sayılmazdı. Çünkü köle efendiye ait bir maldı. O yüzden kölenin 

öldürülmesi ile bir bardağın kırılması arasında yasal açıdan bir fark yoktu. Bir kölenin öldürülmesi 

sadece efendisi için bir kayıptı. Çünkü efendi bir malını yitirmiş oluyordu. Önemli olan, yani 

yapılması gereken o zararın telafi edilmesiydi. Köle öldüren insan, o kölenin bedelini (tabiî paraca 

bedelini), sahibine verdiği anda olay bitiyordu. 

Bir efendi, on binlerce köleye sahip olan bir efendi, eğer bir gün malikanesinde ölü bulunursa 

yasa; kimin öldürdüğüne bakılmaksızın bütün kölelerin bire dek kılıçtan geçirilmesine izin 

veriyordu. Yani efendiler köleler üzerinde sonsuz haklara sahiptiler. Kölelerin ise hiçbir hakları 

yoktu. 

Ortaçağın feodal düzenine gelince durum biraz değişti. Derebeyilerin köylüler üzerindeki hakları 

sonsuz olmaktan çıktı. Köylüler Derebeyiler için çalışıyorlardı, ürünlerinin çoğunu Derebeyilere 

veriyorlardı. Ama ürünlerinin az da olsa bir kısmını da kendilerine ayırmaya hakları vardı. 

Evlenmeye, çoluk-çocuk sahibi olmaya, aileleriyle birlikte köylerinde oturmaya hakları vardı. Fakat 

toprağa bağlıydılar. Derebeyinin izni olmaksızın bağlı oldukları topraktan ayrılamaz idiler. 

Burjuva düzeninde ise durum daha da değişikti. Pek çoğu kağıt üzerinde kalmış bulunsa da halk 

bir takım haklara ve özgürlüklere sahip olabildi. Bir işçi artık Ortaçağın köylüsü gibi bir tek 

kapitaliste ait değildi. O ülkenin istediği şehrine gidebilir, orada istediği kapitaliste işgücünü 

satabilirdi. İşgücünü herhangi bir kapitaliste satarken pazarlık yapabilirdi. Bu haklara sahipti. 

Kapitalistler de istedikleri işçiyi çalıştırma hakkına sahiptiler. Anlaşarak kapitalistler diledikleri 

işçiyi çalıştırabilirler. Mesela Sabancı, Koç’un bir işçisini ya da daha çok işçisini, daha çok ücret 

vererek kendi işyerine çekip çalıştırabilir. Veya bunun tersi de olabilir. Yasal bir engel söz konusu 

değildir. Yani İşçi Sınıfı günümüzde herhangi bir işverene ait değildir. İşçi Sınıfı tüm işverenlere 

aittir. Onlardan dilediğine işgücünü satmakta serbesttir. Ama onlarsız yapamaz. İşgücünü 

satmadan yaşayamaz. Çünkü yaşayabilmesi için işgücünden başka satacak hiçbir mala sahip 

değildir. 

Gördüğümüz gibi İşçi Sınıfı bir takım haklara sahiptir günümüzde. Ama işveren sınıfına yine de 

bağımlıdır. Çünkü üretim araçları, fabrikalar, tarlalar, taşıt araçları, her çeşit makineler, teknik 

araç ve gereçler sadece o sınıfın tekelindedir. O yüzden İşçi Sınıfı işveren sınıfıyla anlaşmaya ve 

onların işyerlerinde çalışmaya mecburdur. İlkçağda köleler kendilerini her şeyleriyle efendilerine 

satıyorlardı. Ve bir kere satıldılar mı artık ömürleri boyunca o efendinin malı oluyorlardı. 



Kurtarılmaları mümkün değildi. Günümüzdeki İşçi Sınıfı ise işgücünü işverenlere bir aylığına, bir 

haftalığına veya bir saatliğine satmaktadır. 

Görüldüğü gibi, tarihin akışı içinde yukarıya doğru çıkıldıkça, insanların hakları kademeli olarak 

artmaktadır. Ancak insanlığın sınıfsal sömürü ve zulümden kurtulması, her türlü sınıfçıl 

ayrıcalıkları ortadan kaldıran sosyalizmle mümkündür. Sosyalist toplumda bütün sınıfçıl 

ayrıcalıklar yok edilmiş olacağından, insanların gerçek anlamda sosyal eşitliği de sağlanmış 

olacaktır. Tüm toplum insanları sanki bir ana-babadan doğan kardeşler gibi, elbirliği ile güçleri 

oranında çalışacaklar, üretecekler ve emeklerinin karşılığını tam olarak alacaklardır. Yani herkes 

gücü oranında üretime katılacak, yarattığı değere de kimse el koyamayacaktır. Böylece herkes 

yarattığı değere tam olarak sahip olabilecektir. Ve böylece de insanlar arasındaki kinler, 

düşmanlıklar, sosyal eşitsizlikler son bulmuş olacaktır. 

Günümüzde zaten dünyamızın üçte biri Parababalarının sömürü ve zulmüne son vermiş, insancıl 

bir düzen olan sosyalizme ulaşmıştır. Ve her yıl dünyada bir ya da birkaç ülkenin sömürü düzenini 

yıkarak sosyalizme geçtiğini görmekteyiz. Böylece de her geçen gün sosyalizmin yeryüzündeki 

alanı genişlemekte, kapitalizmin ise gerilemekte, daralmaktadır. Bu yüzden Parababaları sömürü 

düzenlerini tüm dünyada ayakta tutabilmek için olmadık yollara başvurmaktadır. Emekli CIA 

şeflerinin açık oturumlarını yayımlayan dergiden yaptığımız aktarma bu görüşümüzü kesin ve 

açık biçimde doğrulamaktadır. 

Demek istediğimiz; tarihi durdurmak için, sömürü düzenlerinin ömrünü uzatmak için Parababaları 

en aşağılık yöntemlerle şiddete başvurmakta ve milyonlarca insanın canına kıymaktadırlar. 

Şiddeti arzu eden, ilk başvuran dünyanın hiçbir yerinde devrimciler olmamıştır. Halk 

çoğunluğunun devrimden yana kaydığını gören burjuvazi, canavarca devrimcilere saldırmış ve 

şiddetle devrimleri bastırmak, ezmek istemiştir. Zaman zaman başarılı olmuşsa da çoğu zaman 

devrimleri engellemeye gücü yetmemiştir. Çünkü tarihin akışını durdurmak mümkün değildir. O 

akış yavaşlatılabilir, zikzaklar çizebilir ama tümüyle durdurulamaz. 

Devrimciler bu gerçeği bildiklerinden ve insana değer verdiklerinden dünyanın her yerinde devrimi 

en kısa yoldan ve en acısız biçimde başarmaya çalışmışlardır. Ancak burjuvazi onlara 

acımasızca saldırınca onlar da boş durmamışlar, güçleri oranında karşılık vermişlerdir. 

İşte bu nedenle bir devrimci harekete, Devrimi; devrimci şiddet yoluyla mı yoksa şiddete 

başvurmadan mı gerçekleştirmeyi amaçlarsın diye sorulunca alınacak cevap bellidir. O hareket 

eğer gerçek bir Marksist-Leninist hareket ise, vereceği cevap şu olacaktır: 

Burjuvazi bizi şiddete davet etmedikçe biz şiddete başvurmayız. Devrimi elimizden gelse bir tek 

kişinin bile canı acımadan gerçekleştirmek isteriz. Halk çoğunluğu devrimden yana geçip devrimi 

isteyince burjuvaziden iktidarını halka devretmesini isteriz. İktidardan vazgeçmesini isteriz. Bu en 

açık, en yalın demokrasi kuralına burjuvazinin uymasını isteriz. Ama burjuvazi şiddet kullanarak 

bizim bu talebimize cevap verirse, bizi ezmeye-yok etmeye yeltenirse, biz de mecburen şiddete 

başvururuz. Çünkü şiddet karşısında sessiz kalmak kurbanlık koç durumuna düşmek demektir. 

Biz de hayvan değil, yani koç değil, insan olduğumuza göre kendimizi savunmamız doğal 

sayılmalıdır. Ve çoğunluk devrim istediğine göre devrimi başarıya ulaştırmak için sonuna kadar 

mücadele etmemiz doğal karşılanmalıdır. 

Bir devrimci hareketin şiddet konusunda yani silahlı halk ayaklanması konusunda söyleyecekleri 

özetçe bunlardır. 



Tarihi gerçekler Marksistlere defalarca göstermiştir ki burjuvazi şiddete başvurarak son kozunu da 

oynamadan dünyanın hiçbir yerinde iktidardan vazgeçmeyi kabul etmemiştir. Halk çoğunluğu 

madem ki devrim istiyor, ben de iktidarı devrimcilere gönül rızasıyla bırakayım, dememiştir. En 

kalleşçe ve en acımasız bir biçimde devrimcilerin kanını dökmek için kıvranıp durmuştur 

burjuvazi. Bunun en son örneği Allende’nin Şili’sinde yaşanan olaylardır. Bildiğimiz gibi Şili’de 

Salvador Allende liderliğindeki Halk Cephesi halkın oylarıyla iktidara gelmiştir. Fakat burjuvazi 

Sosyalist Partinin bu şekilde seçim yoluyla, barışçıl olarak iktidarı ele alışını bir türlü 

hazmedememiştir. Ve 1973 yılı güzünde Amerikan casus örgütü CIA’nın planladığı bir darbeyi, bir 

faşist darbeyi gerçekleştirmiştir. Ve halkın oylarıyla Başkanlığa getirilen Allende’yi, Başkanlık 

Sarayında faşist generaller çetesine katlettirmiştir. Pinochet liderliğindeki bu satılmış, halk 

düşmanı faşist generaller çetesi, iktidarı ele aldıktan sonra kana doymak bilmemiştir. 150 bin Şilili 

masum insanın canına acımadan kıymıştır. Bir o kadarını da zindanlara doldurmuştur. Bu 

gerçekleri bugün dünyada sağcı olsun, solcu olsun hiç kimse inkâr edememektedir. Hal böyle 

iken Marksistlerin her türlü olasılığı göze alarak, hesaba katarak hazırlıklarını yapmaları son 

derece doğaldır. 

Son olarak bu konuda özetçe şunu söyleyebiliriz: 

Dünyadaki her gerçek Marksist hareket, devrimi mümkün olan en kısa yoldan ve en acımasız 

biçimde gerçekleştirmek ister. Ama halk çoğunluğunu kazanmasına rağmen burjuvazinin 

iktidardan vazgeçmeyebileceğini de hesaba katar. O olasılığa karşı da önlemlerini alır. Yani 

burjuvazi devrimci harekete şiddeti dayattı mı, kendisinin de bu durum karşısında neler yapması 

gerektiğini düşünür. Ve ona göre de hazırlıklarını yapar. Aksi halde o hareket gerçek bir devrimci 

hareket olamaz. 

Gerçek devrimci teori böyle söylerken, heyecanlı gençler bu söylenenleri modası geçmiş, eskimiş 

saydılar. Yeni devrim teorileri -kaldı ki bunlara teori bile denemez, ancak uyduruk teoriler 

denebilir- gençlere çok cazip geldi. Bir devrimci parti kurmak, uzun süre yapılacak ajitasyon ve 

propagandalarla halkı bu parti etrafında örgütlemek, gençlere zor geldi. Onların aceleleri vardı. 

Halk çoğunluğunu devrim saflarına çekebilmek için yıllarca sürecek yorucu, yıpratıcı ve kahırlı bir 

mücadeleyi gençler göze alamadılar. Sonra bu gerçek Marksist-Leninist Devrim Teorisi bizim, 

kovboy filmleri seyrederek büyüyen heyecanlı gençlerimizin duygularını okşamıyordu. Nasıl o 

filmlerdeki Holivut kahramanları kovboylar, bellerindeki silaha sarılıp kasabayı haydutların 

şerrinden kurtarıyorlarsa, bizim gençler de aynı şekilde bellerine taktıkları çakaralmazlara 

sarılarak, halkı Parababalarının sömürüsünden kurtarabileceklerini sandılar. Yani kovboyculuğa 

özendiler. Oysa o filmlerdeki kahramanlar ciğeri on para etmeyen, belki gölgesinden bile korkan 

uyduruk kahramanlardı. Onlara özenmenin hiç anlamı yoktu. Çünkü o kahramanların özenilecek 

bir yanı yoktu. Para karşılığında rol kesen yapay, kofti kahramanlardı onlar. Gençlerimiz bunu 

göremediler. Holivut kovboyculuğunu devrimcilik sandılar. Gerçek Marksist-Leninist Devrim 

Öğretisini de binbir pislik atarak karalamaya, kötülemeye, sözde çürütmeye yeltendiler. Sadece 

devrim öğretisini değil, parti öğretisini de modası geçmiş sayarak inkâr ettiler. Sonunda da 

CIA’nın oyununa gelmiş bulundular. 

CIA’nın Türkçeye tercüme ettirerek ellerine verdiği “Şehir Gerillası” vb. gibi kitaplara dört elle 

sarıldılar. Çünkü o kitaplarda ileri sürülen saçma tezler gençlerimizin duygularını okşuyordu. 

Gençliğimiz, biliyoruz duygusaldır. Heyecan doludur. Bilincinden çok duygularıyla davranır, 

gençlik, yapısı gereği. Bu uydurma teoriler o yüzden gençlerin yapılarına uygun düştü. Çünkü 

basitti bu yeni önerilen yöntem. Silahı beline takıp ortaya çıkacaksın ve savaşı başlattım 



diyeceksin deniyordu. İşçi Sınıfını ve tüm ezilen, sömürülen halk kitlelerini bilinçlendirmekmiş, 

örgütlemekmiş, böyle şeylere boş ver diyordu bu yeni devrim yöntemi. Uzun, dolambaçlı yollar 

bunlar diyordu. Ne lüzum var bunlara deniyordu. Gençlerimizinse böyle uzun yollarda yürümeye 

zaten tahammülleri yoktu. Sabırsızdılar. Hazır ellerinde silah da vardı işte. Öyleyse yapacakları 

şey, savaşı başlattık deyip ortaya atılmaktı. Öyle yaptılar. 

Zaten uzun boylu okuyup incelemeye, araştırmaya vakitleri de yoktu gençlerin. Sermayenin sivil 

komandoları ve resmi polisleri sürekli saldırıyordu gençlere. Bütün bu nedenlerden 1970’lerde 

100 kadar heyecanlı genç, bir Öncü Savaşını başlatıyoruz deyip, çıktılar ortaya. 

Parababaları için bu durum tam da “körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz” deyiminin 

kapsamına denk düşüyordu. Onlar zaten gençleri silahlandırıp bu bataklığa sokmak ve orada 

yutmak istiyorlardı. İşte gençler de sonunda Parababalarının gizli servisleri tarafından önlerine 

sürülen kitaplarda yazan sözde yeni devrim teorilerine inanmışlardı. Gerçekte Marksizme taban 

tabana ters düşen bu uyduruk teorilerin cazibesine kapılmışlardı. Böylece de Parababalarının 

onları düşürmek istediği tuzağa düşmüşlerdi. Tabiî gençlerin o noktaya gelmesinde içlerine 

sokulan ajan-provokatörlerin çok büyük rolü oldu. Bu konudaki örnekler mahkeme dosyalarına 

bile girdi. Biliyoruz, Devrimci Derleniş gazetesinden aktardığımız yazıda, bugünkü konsey üyesi 

Nurettin Ersin (MİT Müsteşarıydı) imzalı emirlerin mahkeme dosyalarına girdiğini. O emirlerde; 

adı geçen şahıs bizim elemanımızdır, bizim devrimciler içine yerleştirdiğimiz kışkırtıcı ajanımızdır, 

o nedenden onun dava dışı bırakılmasını ve salıverilmesini isteriz; deniyordu. 

Yine aynı aktarılan yazıda İ. S. Çağlayangil’in, devrimci gençlerin içine MİT elemanlarından 

başka, CIA ajanlarının bile rahatça sokulduğunu itiraf ettiğini, okuduk. 

Görüldüğü gibi gençlik sürek avına alınan av hayvanları gibi sermayenin ajanları tarafından dört 

bir yanından kuşatılmıştı. Ve pusuda hazır bekleyen avcılar önüne sürüklenmişti. Yani 12 Mart 

Faşizminin bataklığının içine sürüklenmişti. 

Bu sürüklenişi hızlandırmak için sermayenin casus örgütleri olanca güçleriyle çalışmışlardı. Bir 

yandan gençleri yaralamışlar, öldürülmüşler, okullarını, yurtlarını işgal etmişler, diğer yandan da 

sabotaj eylemlerini sürdürmüşlerdir. Kendi deyimleriyle toplumda “kargaşa”, “anarşi” ve “terör” 

yaratmışlardır. Bu eylemleri giderek yaygınlaştırmışlardır. Sonra da kendi elleriyle yarattıkları bu 

anarşiyi bahane ederek 12 Mart Faşist Darbesini oturtmuşlardır. Bu faşist darbenin CIA güdümlü 

olduğunu yine herkes kabul etmek zorundadır. Yukarda andığımız gibi İhsan Sabri Çağlayangil 

bile; “12 Mart’ta CIA vardır. Hem de büyük ölçüde vardır” diyerek bu inkâr edilmez gerçekliği itiraf 

etmekteydi. Yine Çağlayangil, 12 Mart’ı bana Amerikan sefiri ihsas etmişti, diyordu adı geçen 

yazıda. Gördüğümüz gibi 12 Mart’ın CIA patentli olduğunu art niyetli olmayan herkes kabule 

mecburdur. Çağlayangil herkesin bildiği gibi 1960 sonrası en uzun süre iktidarda kalan sermaye 

partisi AP’nin değişmez Dışişleri Bakanıdır. Yine şimdiki DYP’nin birkaç liderinden biridir. Bu 

partiler sağ partilerdir. Sermaye partileridir. Böyle olmasına rağmen bunların lideri Çağlayangil 

bile 12 Mart’ın CIA tarafından tezgahlandığını çok açık bir şekilde dile getirmiştir. 

12 Mart Faşizmi gelince ne yaptı? Bunu da hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ne kadar namuslu 

yurtsever aydın varsa içeriye tıktı. Tabiî gençleri de dışarıda bırakmadı. Sonra sıra asıl yapmak 

istediğine, 27 Mayıs Anayasasının imhasına geldi. Asıl amacı oydu çünkü. 27 Mayıs Anayasasını 

ve onun getirdiği özgürlükleri ortadan kaldırmaktı faşizmin amacı. Fakat o günkü koşullar 27 

Mayıs Anayasasını tamamı ile ortadan kaldırmaya elvermiyordu. O yüzden Parababaları 27 

Mayıs Anayasasını kıyısından, köşesinden kırpmakla yetinmek zorunda kaldılar. Daha ileriye 



gidemediler. O anayasanın tümüyle imhası için ortam yeterince hazır değildi. Halk da Ordu 

Gençliği de tepki gösterebilirdi. O nedenden Parababaları daha ileri gitmeye korktular. 

12 Mart öncesinde CIA ve onun emrindeki Kontrgerilla 12 Eylül öncesinde olduğu gibi gönlünce at 

oynatamamıştı. Yeterli kargaşa çıkaramamıştı. O dönemde öldürülenlerin biri hariç tümü devrimci 

gençlerdi. Ne Kızıldere’de acımasızca öldürülen 10 genç ne de idam edilen 3 genç, kimseyi 

öldürmüş ve yaralamış değildi. Halkımız da, Ordu Gençliği de bu gerçekliği biliyordu. O nedenden 

devrimcilerle Ordu Gençliğinin arası yeterince açılmamış, bu güçler birbirlerine sermayenin 

istediği gibi düşman edilememişti. O dönemde Kontrgerilla bazı kundaklama eylemlerine girişti. 

Tabiî devrimciler yaptı sanılsın, halkın gözünde onlar kötülenmiş olsun diye. Bunların en 

önemlileri İstanbul Kültür Sarayının yakılması, bir yolcu gemisiyle bir araba vapurunun 

kundaklanarak batırılmaya çalışılmasıdır. O zamanlar devletin yayınladığı “Beyaz Kitap”ta bu 

olayların devrimciler tarafından yapıldığı yazılıdır. Bu kitap şu anda bile bütün resmi kuruluşların 

kitaplıklarında yer almaktadır. Oysa bu olayları konu alan davalarda yargılanan devrimcilerin tümü 

delil yetersizliğinden beraat etmiştir. Devletin uydurduğu bu yalan ve iftiralar iflas etmiştir, 

sonunda. Ve bu olayların gerçek suçlusunun Kontrgerilla adlı devletin gizli örgütü olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ecevit, yukarıda aktardığımız konuşmalarında, böyle bir örgütün varlığının kanıtları 12 

Mart döneminde ortaya çıkmıştı derken bu olayları kastediyordu. 

Bütün bu nedenlerden dolayı 12 Mart’ta yerli-yabancı Parababaları çetesi 27 Mayıs’ı öldürmeye 

cesaret edemediler. Sadece yaralamakla yetindiler. 

Özetlersek 12 Mart, 27 Mayıs’ı yok etmeye yönelik CIA patentli faşist bir darbedir. 12 Mart’ı tek 

cümle ile bu şekilde tanımlayabiliriz. 

GELELİM 12 EYLÜL’E 

12 Mart’ın ne olduğunu bilincimize çıkardıktan sonra şimdi gelelim asıl aydınlatmamız gereken 

konuya: 12 Eylül’e. 

12 Eylülcüler, yazımızın başında da söylediğimiz gibi, kendilerinin 12 Mart’ın devamcıları, 

tamamlayıcıları olduklarını gizlemiyorlar. 27 Mayıs’a düşman oldukları ise her yaptıklarıyla apaçık 

ortada duruyor. Öyleyse onlar faşist 12 Mart’ın devamcısı olduklarına göre 12 Mart liderleriyle 

aynı kategoridendirler. 12 Eylül de 12 Mart ile aynı niteliklere sahip bir faşist darbedir. Çünkü 

sonraki öncekinin devamı ya da tamamlayıcısıdır. Bir anlamda ikisi bir tek harekattır bile 

denilebilir. Bu yargı elbette doğru bir yargıdır. Ancak kolay bir yargılama yoludur bu yöntem. Biz 

12 Eylül’ün ne olduğunu, olayların akışı içinde olayların dilini konuşturarak görmeliyiz, 

göstermeliyiz, ispatlamalıyız. 

12 Mart’tan, o dönemde yapılanlardan ne yabancı Parababaları ne de onların Türkiye’deki yerli 

ortakları tatmin olmamıştı. 27 Mayıs’ı yaralayıp sakatlamışlardı. Ama öldürememişlerdi. Onların 

amacı ise onu öldürmek ve Türkiye’yi yeniden 27 Mayıs öncesinin karanlıklarına döndürmekti. 

Türkiye ancak o zaman kendileri için dikensiz bir gül bahçesine dönüşmüş olurdu. İşte ancak o 

zaman Türkiye insanları ağzı var, dili yok sağmal sürü durumuna düşürülebilirdi. Öyle bir sağmal 

sürü ki gönlünce çalıştır, sömür. Önüne de artık gönlünden ne koparsa onu at. Birkaç dilim kuru 

ekmek, birkaç zeytin, ceviz kadarcık bir peynir o insanlar için yeter de artar bile. Bunlarla 

doyursun karnını, yatsın, başka bir şey istemesin, isteyemesin. Durmadan, dinlenmeden 

Parababaları için çalışsın, üretsin. Fakat hiç halinden şikayet edemesin, bir araya gelip dertlerini 

birbirlerine dökemesin, hiçbir hak arayamasın, benim de insan gibi yaşamaya hakkım var 



diyemesin, kitap en tehlikeli madde sayılsın, okumak, düşünmek büyük suçlardan olsun, velhasıl 

Türkiye ideolojice karantinaya alınmış bir deliler koğuşu haline getirilmiş bulunsun. 

Parababalarının gönlünde yatan işte böyle bir Türkiye yaratmaktı. Onların aşağılık sınıf çıkarları 

ancak böyle bir Türkiye’de garanti altına alınmış sayılabilirdi. 

Şimdi bu nasıl yaratılacaktı? 

Basit… 12 Mart öncesi uygulanan provokasyon yöntemleri daha geniş boyutlarda uygulanacaktı. 

Bu işin dünyada zaten başkaca bir yolu da yoktu. Denenmiş ve her seferinde başarılı olmuş 

yöntem buydu. Sermayenin casus örgütleri yeniden kolları sıvadı, çalışmalara hız verildi. 

12 Mart öncesi Türkçeye çevrilip yayınlatılarak gençliğin eline tutuşturulan sözde yeni devrim 

teorileri yeniden ısıtılıp piyasaya sürüldü. Klasik, bilimcil yani Leninci Devrim Teorisi eskimişti artık 

bu uyduruk teorilere göre. Emperyalizmin bilmem kaçıncı döneminde (kimine göre üç, kimine 

göre dört, beş veya altı) yaşıyorduk. Bu dönemde eski devrim teorilerinin geçerliliği olamazdı. Bu 

dönemde uygulanacak Yeni Devrim Teorisi Castrizm ya da Cheizm olmalıydı. Bu “izm”leri de 

Carlos Marigella “Şehir Gerillası” adlı kitabında derinleştirmişti. Öyleyse yapılması gereken bu 

kitapta yazılanları aynen uygulamaya koymak olmalıydı. Marks-Engels ve Lenin’in ortaya 

koydukları Bilimcil Sosyalizm artık eskimiş ve geçerliliğini yitirmişti. Onlarla uğraşmak boşuna 

çaba harcamaktı. Yeni Devrim Teorisine göre; Öncü Savaşı, Silahlı Propaganda yapmak 

gerekiyordu. Ve de işin sonunda kırlardan şehirler kuşatılacaktı. Kırsal bölgeler Emperyalizmin 

yumuşak karnı, şehirler ise sert sırtıydı. Emperyalizm bu yeni devrim teorisi ile silahlanmış hızlı 

gençlerimiz tarafından yumuşak karnından vurulacaktı. Gerçek devrimcilikle uzaktan yakından 

ilgisi olmayan, Leninizmin Yüzyılımızın başında mahkum ettiği (o zamanki adı Narodnizm idi) bu 

zırva tezler, ajan provokatörler tarafından gençliğin kafasına enjekte edildi. 

İşin acı tarafı CIA ideologları da bir ülkede faşist darbe yapabilmek için aynı yöntemlerin 

uygulanmasını öneriyorlardı. CIA ideologu David Galula’nın “Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri” 

adlı kitabında da aynı yöntemler tavsiye ediliyordu. Bu nedenden gençliğimize cazip gelen bu 

yeni devrim teorileriyle CIA’nın karşıdevrim teorileri birbiriyle aynen çakışıyordu. Sermayenin 

casus örgütleri işte bu nedenden bu sözde yeni, uyduruk devrim teorilerini gençlerimizin ellerine 

tutuşturdu. Gençlerimizin öncü savaşı, silahlı propaganda tezleriyle CIA uzmanlarının önerdiği 

sabotajlar yapın, cinayetler işleyin, kargaşa çıkarın tezi aynı noktada buluştu. Gençlerimiz güya 

devrim yaptıklarını sandılar. Oysa bal gibi sermayenin casus örgütlerine bilmeden ve istemeden 

yardımcı oldular. Gençlerimiz hareketlerinde tutarlı değillerdi. Oysa sermayenin casus örgütleri 

son derece tutarlıydı. Onların cinayetler işlenmesinde, sabotajlar yapılmasında, velhasıl ülkede 

kargaşa çıkarılmasında büyük yararı vardı. Çünkü bu eylemler yapılmalıydı ki silahlı kuvvetler 

huzuru sağlama bahanesiyle iktidara el koyabilsin, Faşist darbe yapabilsin. 

Şu noktayı da vurgulayalım ki, biz, bu tezleri savunan samimi genç insanları suçlamıyoruz. 

Onların kandırıldığını, Parababalarınca oyuna getirildiğini ve kullanıldığını söylüyoruz. Onların 

gittikleri yolun gerçek devrimci yol olmadığını söylüyoruz. Yollara bombalı pankartlar asarak, 

Odakule kurşunlayarak, banka kundaklayarak boş teneke gürültüsü çıkardıklarını ve bu şekilde 

de Parababalarının casus örgütlerinin yaratmak istediği kargaşaya yardımcı olduklarını ve onların 

işini kolaylaştırdıklarını söylüyoruz. 

Parababalarının aşağılık amaçlarına ulaşabilmeleri için gençliğin böyle saçma tezlere sarılmaları 

gerekiyordu. Ama sadece bu, yani gençliğin oyuna getirilmesi Parababaları için yeterli değildi. 

Gençleri 12 Mart öncesinde olduğu gibi yeniden öldürmeye başlamak gerekirdi. Gençlik 



öldürülmeliydi ki silahlandırılıp yukarıda anlatılan saçma teorileri tam anlamıyla pratiğe 

geçirebilsin. O yüzden Parababaları gençliği üçer-beşer kurşunlamaya başladılar. 

Sadece gençliği mi? 

Hayır. 

CIA teorisyenlerinin öğütlediği biçimde tüm namuslu, yurtsever insanlar, işçiler, köylüler, yazarlar, 

öğretmenler, profesörler velhasıl tüm mazlum insanlarımız, hem de 12 Mart öncesinde olduğu 

gibi birer birer değil; üçer, beşer, onar hatta yüzer öldürülmeliydi. Bu insanlar öldürülmeliydi ki, 

kargaşa ortamı yaratılabilsin ve tüm halk can derdine düşürülebilsin. Ve öyle de yapıldı. 

Burjuvazinin casus örgütleri kanlı cinayetlerini her geçen gün kademeli bir şekilde arttırdılar. 

Sonra nefis savunmasına itilen devrimciler de halkımız gibi silahlanma çabasına girdiler. Başka 

türlü insanın canını koruması mümkün değildi. Parababaları ve onların resmi, sivil örgütleri ülkede 

bir can pazarı kurmuşlardı. Emir verilmişti Uluslararası Sermayenin ağababası ABD tarafından. 

Her gün on-yirmi masum insanın canına kıyılacaktı Türkiye’de; böylece halk can derdine 

düşürülecekti. Ve faşizm de halka can güvenliği vaat ederek diktatörlüğünü kuracaktı. 

Senaryo buydu. Nefis savunması içine giren devrimciler de karşılık vermeye ve kendilerini 

korumaya çalışıyorlardı. Ama ister istemez Parababalarının resmi CIA, MİT (Kontrgerilla), polis, 

sivil: MHP’nin faşist komandoları karşısında zayıf kalıyorlardı. Bir öldürürlerse en az iki kişi de 

kendilerinden kayıp veriyorlardı. Amerikan Emperyalistleri ve onların uşağı durumundaki bizim 

yerli Parababaları için “İt de ölse kârdan kurt da ölse kârdan”dı. Onlar için mühim olan ülkede CIA 

deyimiyle “kargaşa” bizim yerli Parababalarının deyimiyle “Anarşi ve Terör” yaratılmasaydı. Ve 

işte bal gibi de yaratılıyordu. Tuzak kurulmuştu artık. İşliyordu. Ve her gün de kurbanlarını 

acımasızca alıyordu. Böylece halkımız giderek canından bezdirilip “Artık ne olacaksa olsun” 

deme noktasına getiriliyordu. Varılmak istenen nokta da buydu, zaten. Halk bunu dedi miydi, işler 

Parababaları için büyük ölçüde başarılmış sayılırdı. Çünkü halk, canına karşılık her şeyi kabule 

hazır demekti gayrı. Canımı kurtarın, bağışlayın da ne yaparsanız yapın. Her şeye razıyım 

demekti bu. Halk faşizmi kabule hazır demekti, bu noktaya getirildikten sonra. Bir yandan 

Kontrgerilla; katliamlar yapıp sabotajlar düzenlerken, diğer yandan da Türkeş’in faşist katillerinin 

belediye otobüslerini taraması, kahvehaneleri taraması, mahalleleri ateşe vermesi, Sivas, Çorum, 

Erzincan, Malatya ve Kahramanmaraş’ta yüzlerce masum insanı (üç-dört yaşındaki bebelere 

varıncaya kadar) silahla, satırla, şişle, baltayla doğrayıp öldürmesi hep bu amaca yönelikti. Yani 

halkı yukarda anılan noktaya vardırmak içindi. Halk o noktaya itilsin ve faşist diktatörleri kurtarıcı 

sanarak alkışlasın diye yapılıyordu o canavarca eylemler. 

Ancak sadece halkın faşizme razı olması faşist diktatörlüğün tezgahlanması için yeterli 

sayılmazdı. Türkiye’de bir örgütlü güç daha vardı: Ordu. Ordunun da kandırılarak kündeye 

getirilmesi ve faşizme razı edilmesi gerekiyordu. Ordu tepesindeki gerici generallerin çoğu zaten 

bu işe daha önceden hazırlanmıştı. Onlar Amerika’larda geçirildikleri eğitimlerle, kurslarla böyle 

bir ihanete yatkın hale getirilmişlerdi. Ordu tepesine getirilmeleri de bu sebeptendi zaten. Çünkü 

seçilerek getirilmişlerdi oraya. 27 Mayıs’tan sonra uygulanan yöntemlerle gerçek Atatürkçü 

yurtsever subaylar eleniyor ve bir bahane ile kısa yoldan emekliye sevk ediliyordu. Kurmay, hele 

hele general olmalarına kesinlikle izin verilmiyordu. Tabiî bu elemede tek tük gözden kaçanlar 

yani Parababalarının gözünden kaçanlar olabilirdi. Ama tümü olmasa da paşa kesiminin 

çoğunluğu, Amerikanlaşmış, her türlü ihaneti yapmaya hazır fosillerden oluşuyordu. 



Ama bir de Ordu Gençliği vardı ki, o kesimin çoğunluğu tıpkı sivil gençliğin çoğunluğu gibi 

tarihindeki devrimci geleneği canlı bir şekilde yaşatıyor, gericiliğe, yobazlığa prim vermiyordu. İşte 

asıl önemli olan ordunun bu geniş, tarafsız kitlesini kandırabilmek ve faşizme çekebilmekti. 

O nasıl yapılacaktı? Parababaları o aşağılık işi nasıl başaracaklardı? 

Gerçi toplumdaki cinayet ve sabotajlar ordunun bu kesimini de etkiliyordu. Ama tek başına bu 

eylemler orduyu Parababalarının tezgahına çekebilmek için yeterli değildi. Öyleyse “kargaşa”yı 

orduya da sıçratmak gerekliydi. 

Ordu kendisine Başkomutan olarak 1908 Hürriyet ve Birinci Milli Kurtuluş’un liderlerinden Mustafa 

Kemal’i seçmişti. O zaman ona saldırmak ve saldırıyı da devrimciler yapmış gibi göstermek 

gerekliydi. Böylece Ordu Gençliği ile Devrimcilerin arası açılabilir ve bu iki ilerici güç birbirine 

düşman edilebilirdi. 

İşte böylesine aşağılık bir amaçla Atatürk’ün özel yatı Savarona kundaklandı. Daha doğrusu 

Parababalarının casus örgütlerince kundaklanıp batırılmak istendi ve işin sorumluluğu 

devrimcilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. Plana göre bu eylem sonunda Ordu Gençliği diyecekti ki: 

“Devrimciler denilen bu adamlar Atatürk’ün yatına bile düşman. Baksanıza onu bile batırmak 

istediler. Bu davranışlarıyla bize de meydan okumuş oldular. Bunları tepeleyip ezmek gerek.” 

Parababaları Ordu Gençliğine bunları dedirtmek istiyordu. 

Planı tutturmak için çabaladılar. Fakat bu çabalarında pek başarılı oldukları söylenemez. Çünkü 

sonunda mızrak çuvala sığmadı. Sığdırılamadı. Kundaklamanın MİT’in emriyle yaptırıldı anlaşıldı. 

O zaman da iş örtbas edilmeye çalışıldı. Suç bir iki er ve erbaşın üzerine yıkıldı. Onlara üçer 

beşer ay gibi göstermelik cezalar verildi. Böylece iş, kokusu çıkmadan kapatılmak istendi. 

Bu konuda M. A. Birand şunları yazar: 

“Savarona’daki sabotajın, her ne kadar dışarıdan bazı kişilerin yaptığı ileri sürüldüyse de, açık 

şekilde ordu içinden düzenlendiği biliniyordu.” (a.g.y., s. 107) 

Bu sabotajı yaptırtan da, sonra işi örtbas ederek kapatan da yerli-yabancı Parababalarıdır. Ve 

onların emrindeki 12 Eylülcü generaller çetesidir. Bu gerçek gün gibi ortadadır. Gün gelecek er 

geç hesabı sorulacak ve görülecektir. 

Devam ediyor M. A. Birand: 

“Kara Harp Okulu’ndan birçok öğrenci sol görüşlü olduklarından dolayı tutuklanmış, yine aynı 

okuldan bazı öğretmen ve yönetici subay da sağ görüşlü diye okuldan uzaklaştırılmışlardı.” 

(a.g.y., s. 107) 

Dikkat edelim, ilerici demokrat öğrenciler tutuklanıyor. En insanlık dışı işkencelere uğratılıp 

okuldan atılıyor. 

Bunun karşılığında ise sağ tarafa ne yapılıyor? 

Sözde ona da vurulmuş oluyor. 

Ama nasıl? 

Oraya Amerikanlaşmış generallerin kendi elleriyle getirdikleri MHP yanlısı Faşist öğretmen ve 

yönetici subaylar, oradan alınıp başka görevlere atanıyor, belki de terfi ettirilerek… Yerlerine ise 



başka bir grup MHP’li öğretmen ve subay getiriliyor. Yani sağ kesim için değişen bir şey olmuyor. 

Böylece de hem sağa hem de sola vurulmuş oluyor. 

Ne adil bir davranış değil mi? 

Amerikancı sermaye uşağı generaller de bu davranışlarıyla sözde tarafsız bir uygulama yapmış 

oluyorlar. 

M. A. Birand’ı okumayı sürdürüyoruz: 

“Hava Kuvvetleri’nden de 30-40 astsubay, eylemcilere yardımcı oldukları savıyla Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine alınmışlar, haklarında tahkikat açılmıştı. Hele dikkatleri en çok çeken olay, 

Abdi İpekçi’nin katili M. Ali Ağca’nın Maltepe Askeri Hapishanesi’nden kaçırılması ve bununla ilgili 

olarak 41 askerin tutuklanmasıydı.” (a.g.y., s. 107-108) 

Şimdi düşünelim, tüm bu olayları yaratanlar kimlerdir? 

Parababaları örgütleridir. 

Amaç ne? 

Söylediğimiz gibi Ordu da “Anarşi”ye bulaşıyor. Müdahale gereklidir. Geç kalınırsa ordu da elden 

gidecek, parçalanacak mesajını ordunun geniş, tarafsız kitlesine vermek ve o kitleyi faşizme 

çekmektir. 

Sermaye tüm bu provokasyonların da orduyu kafakola getirmek için yeterli olmadığını biliyordu. 

Orduyu kesince kandırabilmek için daha yapılacak işler vardı: 

Şeriatçılığı kışkırtmak. Parababaları bu amaçla Milli Selamet Partisi (MSP) adlı bir parti 

kurdurmuşlardı. O parti 1950’lerden sonra Anadolu’da hızla yayılan İmam-Hatip okulları ve Kur’an 

Kurslarında yetiştirilen hilafetçi, Atatürk düşmanı gençleri ve din adamlarını kısa sürede çatısı 

altında örgütledi. Bu gerici güçler vakıflar ülkesi olan Türkiye’nin tüm vakıflarını ele geçirdiler; 

daha doğrusu Parababaları, vakıfları bu güçlere teslim ettiler. Onların finansmanını bu şekilde 

sağladılar. Bu güçlerin ayrıca değişik adlar altında bir yığın yan örgütü vardı. Özetlersek, MSP 

zaten değişik örgütlerde faaliyet gösteren hilafetçi güçlerin tümünü kendi örgüt çatısı altında 

birleştirdi. Bu parti her türlü ulusal kurumu ve değerleri reddedip Türkiye’yi Ortaçağın eski 

ümmetçilik konağına geri döndürmek istiyordu. Çünkü bu partinin dayandığı sınıf temeli Antika 

Tefeci-Bezirgân Sermayeydi. Bu Antika sınıf kayıtsız şartsız egemen güç olduğu Ortaçağın o 

karanlık ümmetçilik günlerinin özlemi içindeydi. O yüzden o sınıfın özlem ve isteklerini savunan 

parti olan MSP de Türkiye’nin bağımsız bir ulus olmasını istemiyordu. Türkiye’nin tüm İslam 

ümmeti ile birleşip bir potada erimesini savunuyordu. Bu taleplerini İslam Ortak Pazarı, İslam 

Ortak Para Birimi gibi sloganlarıyla dile getiriyordu. Yani Türkiye’nin bir ulus olarak varlığını bile 

tanımıyor ve kabul etmek istemiyordu. 

Ordu Gençliği ise laikti, kendisine Mustafa Kemal tarafından emanet edilen laikliği gözü gibi 

korumak isterdi. Geçmişte olduğu gibi günümüzdeki irtica hareketlerine de bu yüzden tepkiliydi. 

Çünkü geleneğinde vardı onun bu eğilim. Türk Ordusu tarihi boyunca hep devrimci hareketlerden 

yana tavır koymuştu. Bunun en son örnekleri 1908 Hürriyet, 1919 Birinci Milli Kurtuluş ve 27 

Mayıs 1960 Devrimlerinde oynadığı rollerdir. Ordu tüm bu devrimlerde ön safta yer almıştır. 

Bu nedenden şimdi de Ordunun hortlayan ve gemi azıya alan hilafetçi irtica karşısında sessiz 

kalması düşünülemezdi. Orduyu bu konuda iyice tahrik edip müdahaleye zorlamak için 



Parababaları, şeriatçı güçleri her geçen gün biraz daha kışkırttılar. Bu zavallı sermaye uşağı 

güçler de “İran, Pakistan, sıra sende Müslüman” sloganlarıyla sokaklara döküldüler. İktidara 

gidiyoruz sanıp gittikçe pervasızlaştılar. M. A. Birand bu konuda da şunları yazıyor: 

“Erbakan ve MSP Yönetim Kurulu, Zafer Bayramı’na katılmadığı gibi, Anıtkabir ziyaretine de 

gelmemişti. Trabzon’un Of ilçesine bağlı Cifaruksa köyünden din adamı Hacı Mehmet Aşık 

Efendi’nin cenazesine gitmişti.” (a.g.y., s. 254) 

Adamlar açıkça 30 Ağustos’u tanımadıklarını ilan ediyorlardı tabanlarına. Dediğimiz gibi onlar 

Türkiye’nin ulus olarak varlığına karşıydılar. Bu yüzden 30 Ağustos’a karşı olmaları olağandı. 

Onların amacı Türkiye’yi Ortaçağa geri götürmekti. 

Yine M.A. Birand’dan aktaralım: 

“6 Eylül Cumartesi 

“Konya’da Kudüs’ü kurtarma günü adlı bir yürüyüş yapıldı. MSP’nin, Genel Başkanı dahil bütün 

ağır toplarının katıldığı yürüyüşte yeşil bayrak asıldı, bazı gruplar şeriat isteklerini açıkça 

belirttiler. İstiklal Marşı’nın söylenmesini engelleyip, ezan okutturmak istediler.” (a.g.y., s. 260) 

Söyledik, tüm bu olaylar Ordu Gençliğini kışkırtarak faşist darbeye ikna edebilmek içindi. Tabiî bu 

nedenden tüm bu olayların planlayıcısı da yerli-yabancı Finans-Kapital çetesiydi. 

Şimdi bu mitingle ilgili olarak o tarihlerde Cumhurbaşkanı vekili olan ve Çankaya’da oturan İhsan 

Sabri Çağlayangil ile haftalık olağan görüşmesini yapmak üzere orada bulunan zamanın 

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren arasında geçen şu konuşmayı da yine M. A. Birand’ın 

kitabından aktarmak istiyoruz. İlginçtir. Okuyalım: 

“Evren son iki haftadaki iç ve dış gelişmeleri bir rapor olarak hazırlamıştı. Bir özetini yaptı ve 

brifinginin sonunda da özellikle Konya’daki MSP mitingi üzerinde durdu. 

“Çağlayangil için beklediği olanak doğmuştu: 

“– Konya olayları çok üzücü oldu. 

“– Evet, ancak, artık boyutları aştı. 

“– Bu defa iş çok ciddi. Savcılık harekete geçip araştırmaya başlamış. Bu defa deliller de çok net 

şekilde ortada. 

“– Biz de delilleri toplattık. Hatta servislerimiz mitingin filmini çekmişler. Diğer filmlerle birleştirip 

Genelkurmay’a getirildi. Şimdi inceleniyor. Allahtan Konya’daki Vali ile Sıkıyönetim Komutanı çok 

iyi anlaşıyorlar. 

“Evren durdu… Sıkıntılıydı. Başka şeyler söylemek istiyordu, ancak… 

“– Sayın Başkan deliller toplanacak da, sonra ne olacak? Suçluların dokunulmazlıklarının 

kaldırılması için Meclis’e başvurulacak ve reddedeceksiniz… 

“– Yoo sanmıyorum. Bu defa böyle bir durum ile karşılaşılamaz. Deliller çok açıkmış.” (a.g.y., s. 

275-276) 

Kaderin cilvesine bakın ki, Kenan Evren bu konuşmadan 12 saat sonra faşist darbe yapacak, 

daha doğrusu yerli-yabancı Parababalarının planlayıp hazırladığı darbenin görünürdeki liderliğini 



yapacak, Anayasayı fırlatıp atacak, Meclisi feshedecek, sıkıyönetim mahkemelerini dolaysızca 

kendine bağlayacak ve bu mahkemelerde o mitingi düzenleyenlerin çoğunu yargılayacaktır. 

Ama sonuç ne olacaktır? 

Bunu hepimiz gördük; yargılananların tümü, başta Erbakan olmak üzere beraat edecektir. 

Hani “deliller bu defa çok net”ti? Hani “mitingin filmi askeri servislerce çekilip Genelkurmaya 

getirilmişti”? 

Şimdi yine M. A. Birand’ın kitabından şu satırları okuyalım: 

“Genelkurmay Başkanı saat 24:00’te (yani darbe gecesi b.n.) biraz dinlenmek için yattı. Anılarını 

not ettiği kırmızı kaplı defteri yanına aldı. Uzun süredir bir şey yazacak vakti olmamıştı. 

“11 Eylül 1980 tarihini düştü ve şunları yazdı: 

“…Ata, ite, puta yuh diye Atatürk heykeli önünde slogan attılar. 12 Eylül tarihini seçmekle ne 

kadar isabet ettiğimiz ortada…” (a.g.y., s. 281) 

Şimdi bizim sormak hakkımızdır herhalde: 

Slogan attılar, Atatürk’e yuh çektiler de ne oldu? 

Laikliğe, dil, yazı, kıyafet “Devrim”lerine hakaretler yağdırdılar da ne oldu? 

Beraat ettiler. Hem de doğrudan doğruya sana bağlı olan sıkıyönetim mahkemelerinde. Sadece 

bununla kalınsa hadi neyse diyebilirdik. Ama kalınmadı. Kırmızı kaplı deftere yukarıdaki satırların 

yazıldığı saatten 7,5 saat sonra yani 12 Eylül sabahı saat 07:30’da Atatürk’e yuh çeken o partinin 

milletvekili adayı Turgut Özal bizzat Kenan Evren tarafından Genelkurmaya çağrıldı. Görev teklif 

edildi. 

Hangi görev mi? 

Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye ekonomisini yönetme görevi. Daha doğrusu IMF’nin Türkiye 

ekonomisi hakkındaki emirlerini uygulama görevi. Özal bu görevi yine bildiğimiz gibi hemen kabul 

etti. Böylece de Türkiye ekonomisi ona, daha doğrusu IMF’ye, dolayısıyla da Uluslararası 

Emperyalizmin ellerine kayıtsız şartsız teslim edildi. Özal o günden bugüne IMF politikasının 

Türkiye’deki uygulayıcısıdır. 

Ve MSP’nin Konya mitingini düzenleyen komitesinin bir numaralı yetkilisi, zamanın Konya 

Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler’e (Biliyoruz şu anda ANAP Genel Başkan Yardımcısı, ANAP 

içindeki şeriatçı eğilimin sözcüsüdür.) de Ankara’ya çağrılıp kendisine üst düzeyde bürokratik 

görev teklif edilecektir. Tabiî o da teklif edilen görevi Özal gibi hemen kabul edecektir. 

Demek 12 Eylül’ün adaletine göre Atatürk’e yuh çekmek, hilafeti savunmak, laikliğe karşı olmak 

suç değildir. Tersine ödüllendirilmesi gereken düşünce ve davranışlardır. Olaylar bunu ispatlıyor. 

12 Eylül, laiklik düşmanlarını, hilafet özlemcilerini cezalandıramaz. Ancak ödüllendirir. Çünkü 12 

Eylül Uluslararası Emperyalistlerin ve onların casus örgütlerinin tezgahladığı bir gerici darbedir. 

Türkiye’deki hilafetçilik hareketi de Uluslararası Emperyalizmin güdümünde olan bir harekettir. 

Yani her iki hareketin güdücüsü de aynı emperyalist güçlerdir. O nedenden bu iki hareket 

birbirinin karşıtı değil birbirinin devamcısıdır. 12 Eylül öncesi, Emperyalizm, şeriatçı hareketin 

dizginlerini gevşetmiş, onu kışkırtmıştır. Bundan amaç ordunun Atatürkçü gençliğini kandırıp 



kündelemek ve faşizme çekmekti. Nitekim emperyalistlerin bu aşağılık oyunlarında başarılı 

olduklarını hep birlikte görmekteyiz. 

Türkiye’de bugün şeriatçılık da, bir zamanlar katiller şebekesi MHP’nin savunuculuğunu yaptığı 

faşistlik de suç değildir. O yüzden MSP’liler beraat ettirilmiş, katiller başı Alpaslan Türkeş 

salıverilmiştir. Şu anda tutuklu bulunan MHP’li diğer katiller de önümüzdeki aylarda çıkarılacak 

olan af yasasıyla salıverileceklerdir. Çünkü MSP’nin savunduğu şeriatçılığın olduğu gibi MHP’nin 

savunduğu faşistliğin de teorisyeni Uluslararası Emperyalizmdir. Yukarıda söyledik, 12 Eylül’ün 

planlayıcısı da aynı emperyalist güçlerdi. O güçlerin bir nolu casus örgütü CIA idi. O yüzden bu 

hareketler yani CIA güdümlü hareketler birbirlerine karşı olamazlar, ancak yandaş olabilirler. CIA, 

MSP’yi de, MHP’yi de bir zamanlar kullandı. İşleri bitince kapattı. 

Türkiye’de bağışlanmaz suç olan, halktan yana düşünce ve davranıştı. Halktan yana olan her 

düşünce ve davranış antiemperyalisttir. Yani emperyalistlerin çıkarlarına zarar veren 

davranışlardır. Bu yüzden sadece böyle düşünceler ve davranışlar suçtur bugün. Ve bu 

davranışlara hiçbir zaman göz yumulmaması gerektiği 12 Eylül’ün Anayasasına bile sokulmuştur. 

Devrimci eylemlerinden dolayı hatta devrimci düşüncelerinden dolayı zindanlara doldurulan 

yurtseverlerin hiçbir zaman affedilmeyeceği anayasal hükümlere bağlanmıştır. 

Bunun dışında her şey serbesttir. Kaçakçılık da, dolandırıcılık da, Şeriatçılık da, faşistlik de 

serbesttir; suç değildir. Bu işleri yapanlara hapis cezası verilemez. Hasbelkader verilse bile bir af 

çıkarılır ve sonunda salıverilir bu suçlular. 

Neden? 

“Çünkü 1800 yılından beri Türkiye’yi, Türkiye yönetmiyor. Kapitalizmin egemen olduğu hiçbir 

ülkeyi kendisi yönetmiyor. Her milleti yaratan kapitalizm yönetiyor. Kapitalizm denen ejderhanın 

dizginleri 19’uncu Yüzyılda İngiliz’in elinde idi. 20’nci Yüzyılda Amerika’nın eline geçti. Bugün 

kapitalizme canını, malını, namusunu teslim eden bir ülkenin yöneticisi kayıtsız şartsız 

Amerika’dır. Bağımsızlıkmış, Batı uygarlığıymış, özgürlük özerklikmiş, kişilik pişilikmiş, hukuk 

devletiymiş, sosyal devletçilikmiş, hepsi Emperyalizmin cebinde çıtırdattığı çerezdir. Siz 

Emperyalizmin etki alanına giren bir ülkeyi falan yaldızlı başbuğ ya da filan kılına dokunulmaz 

meclis mi güder sanırsınız? Aldanırsınız. Bugün kapitalist sömürünün hüküm sürdüğü her ülke, 

Amerikan PARA-CASUS-ORDU üçüzü dışında gık diyemez. O yüzden iki rahmetten birini 

seçmeye mecburuz. Ya ölesiye öldüresiye her şeyimizle, canımızı dişimize takarak bir kurtuluş 

savaşını göze alacağız, ya da en şerefsiz ve en aşağılık bir biçimde köleleşmeyi kabul edeceğiz.” 

(Hikmet Kıvılcımlı, Ya Birleşmek Ya Ölüm!) 

Peki, biz Emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı vermemiş miydik? Zafer kazanmamış mıydık? 

Elbette kazanmıştık. 

Öyleyse şimdi, neden ikinci bir kurtuluş savaşı vermek zorunda kaldık? 

Şundan: çağımızda bir ulusal kurtuluş savaşı nihai sonucuna kadar götürülmez ise yani o ulusal 

kurtuluş savaşı sosyalizm ile taçlanmaz ise, dönüp dolaşıp sonunda yine başladığı noktaya 

gelmektedir. Yani Uluslararası Emperyalistler açık sömürgeden yarısömürgeye geçmekte ve yine 

o ülkeyi gönüllerince sömürüp soymaktadır. Bugün Türkiye’de de oynanan oyun bundan başka bir 

şey değildir. 



Şimdi gelelim Parababalarının Ordu Gençliğini kandırmak için kullandıkları bir diğer yönteme: 

BÖLÜCÜLÜK. 

Parababaları yirmi yıldır, devrimcileri bölücülükle suçlamaktadır. Oysa bölücü olan ve sürekli 

bölücülük yapan Parababalarının kendileridir. Burjuvazi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 

ve kendilerine Kürt diyen 10 milyon insanımıza bugüne dek ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi 

zulüm uygulayarak, bu insanlarımızın 40 milyon Türkle kaynaşmasını engellemiştir. Türkiye’de 

yaşayan bu iki halkı birbirine düşman etmek için elinden geleni yapmıştır. Türk halkına “Kürtler 

aşağılıktır. İlkeldir. Onlar vatanı bölmek istemektedir. Ellerine bir fırsat geçse böleceklerdir de. 

Onları süngü zoruyla adam etmekten başka yol yoktur.” şeklinde propaganda yaparak Türk 

Halkının da Kürt Halkıyla kaynaşmasını, kardeşleşmesini önlemeye çalışmıştır. 

Doğuda yaşayan insanlarımıza uygulanan ekonomik zulmün en açık kanıtı “Mahrumiyet Bölgesi 

Doğu” teriminde özetlenir ve itiraf edilir. Bu insanlarımıza uygulanan siyasi zulmü ise sanırız 

hiçbirimiz inkâr edemeyiz. 

Günümüzde dünyada hiçbir ulus süngü gücüyle baskı altında sürgit tutulamaz. Yok da edilemez. 

Eğer edilseydi faşist İran Şahı ederdi. İran sınırları içinde (İran Kürdistanı’nda) yaşayan Kürt 

Halkına Uluslararası Emperyalizmin kanlı bir kuklası olan İran Şah’ının uyguladığı zulüm 

yöntemlerini burada birkaç örnekle gözler önüne sermekte yarar görüyoruz. M. A. Birand’ın 

kitabında yer alan şu satırlara bir bakalım: 

“Şah’ın ordusu her yıl ilkbahar ve sonbaharda sistematik şekilde Kürtleri bombalar, dirençlerini 

kırmaya çalışırdı. Hatta bu bombardımanlar sırasında durum önceden Türkiye’ye bildirilir ve bir 

yandan İran uçaklarının yanlışlıkla Türk hudutlarını geçmeleri halinde yaratabilecekleri sakıncalar 

önlenmeye, öte yandan da Türkiye’nin hudutlarını kapaması halinde, canlarını kurtarmak için 

Türkiye’deki akrabalarının yanına sığınacak olanların bu girişimleri, engellenmeye çalışılırdı. 

“Şah’ın Kürtlere yaptığı baskı mevsimlik bombardımanlarla kalsa yine de iyiydi. Örneğin, herhangi 

bir Kürt’ün bölgesinden ayrılıp Tahran’da iş araması, bulması, arayıp bulsa dahi çalışması 

olanaksızdı. İşi veren de, alan da kısa sürede cezasını bulurdu. Gaddarcasına bir ezme, 

bezdirme ve öldürme kampanyası sürdürülürdü. İşte böyle bir ortam içinde sıkışmış Kürt’ler de 

yıllar boyunca aralarındaki dayanışmayı ellerinden geldiğince artırmış, doğu veya batı 

gözetmeksizin nereden bulurlarsa silah alıp güçlenmişlerdir.” (a.g.y., s. 95) 

Şah’ın uyguladığı bu zulüm politikasını ona kim uygulatıyordu? 

Kuşkusuz ağababası Amerika. 

Neden? 

Günün birinde İran’da bir devrim hareketi patlak verirse Kürtleri ayaklandırıp devrime karşı 

kışkırtmak ve devrimi boğmak için, yani böyle bir durumda ABD, Kürt ayaklanmasını sözüm ona 

destekleme bahanesiyle olaya müdahale edip devrimi ezmek için, hiç değilse İran’ı bölerek 

kendinden yana, kendine bağımlı bir Kürdistan kurmak için bu politikayı gütmüştür. Yani İran’da 

uygulanan bu politika (Şah’ın uyguladığı politika) İran Halkına değil Amerikan Emperyalistlerinin 

çıkarına hizmet eden bir politikaydı. Halkları birbirine düşman etme ve birbirine karşı kışkırtma 

politikası zaten emperyalistlerin uyguladığı değişmez bir politikadır. 

Devam edelim Birand’ı okumaya. Şöyle sürdürür Birand satırlarını: 



“Bölgede çıkarı olan tüm ülkelerin Kürt unsurunu görmezlikten gelmeleri söz konusu değildi. 

Aksine, ister Sovyetler Birliği olsun, ister Amerika veya Batı Avrupa olsun, hatta Libya, bu bölgede 

kendilerinden yana bir KÜRDİSTAN kurulmasına yardım etmek, hiç değilse böyle bir olayın 

dışında kalmamak isterler. Bu nedenle de Kürt hareketini para veya silahla daima desteklerler. 

Her birinin de kendi görüşü paralelinde bir Kürt politikası vardır. 

“… 

“Amerika’nın da desteklediği gruplar vardır. Bunun en tanınmış örneği de, Irak Kürtlerinin önde 

gelen liderlerinden Barzani idi. 

“Türkiye’nin en iyi dostu olarak bilinen Almanya’nın, Kürt politikasıyla ilgili ve Başbakan Schmidt’in 

imzasını taşıyan bir belgeyi Türk Dışişleri Bakanlığı dahi elde edebilmiştir. 

“Fransa, geleneksel “Ezilmiş halklara destek” politikası çerçevesinde Kürt politikasını 

benimseyen, toprakları üzerinde yaşayan Kürt liderlere maddi manevi destek sağlayan ve örneğin 

1983’te bir Kürt Kültür Merkezi açıp Kürt Milliyetçiliği’nin daha da olgunlaşmasına yardımda en ön 

planda görünen ülkedir. 

“İngiltere’nin Kürtlere ilgisini öğrenmek, BBC radyosunu dinlemekle mümkündür. Türk Dışişleri 

Bakanlığı Ortadoğu Bölümü yetkililerinin, ellerindeki haritalarda adlarını dahi bulamadıkları bazı 

Türk köylerinde kendini Kürt kökenli sayan kişilerin çıkardıkları olayları, BBC’den dinleyip 

şaşkınlığa düşmeleri, Ankara’nın en ilginç hikayeleri arasındadır.” (a.g.y., s. 95-96) 

Bu cümleleri biz yazmadık. Vehbi Koç’un Milliyet gazetesinin yazarı, aynı zamanda “Türkiye’nin 

stratejik, ekonomik ve politik sorunlarıyla ilgili olarak ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya ve 

Belçika’da çeşitli konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılmış” (a.g.y. arka kapak) olan, 

hem de 12 Eylül’ü yapanlarla olayın her yönünü yüz yüze konuşmuş bulunan M. A. Birand 

yazıyor. Bu arada şunu da parantez içinde söylemiş olalım ki M. A. Birand’ın bu kitabı sıradan bir 

kitap değildir. Bir belge kitaptır. Kitabın her satırı 12 Eylül Darbesini gerçekleştiren Amerikancı 

generallerin düşünceleri, görüşleri ve yaptıkları ne ise onları anlatmaktadır. Bu bilgiler, 

generallerle yüz yüze konuşularak elde edilmiş ve öyle yazılmıştır. Kitabın ABD, İngiliz, Alman 

yetkilileriyle ilgili bölümleri ise o yetkililerin ağzından dinlenip yazılmıştır. Ve kitap yayınlandıktan 

sonra yerli-yabancı hiçbir yetkili orada anlatılan konuşmaları, belgeleri ve zabıtları inkâr 

etmemiştir. Böylelikle de kitap yetkililerce onaylanmıştır. Emin Çölaşan’ın bu konuyu işleyen iki 

kitabı da aynı nitelikte ve aynı dönemde birer belge kitaptır. Yukarıda aktardığımız satırlar işte bu 

kitaplardan aktarılmaktadır. 

Şimdi yeniden dönelim konumuza: 

Demek ABD, İngiltere, Fransa, Almanya; Kürt hareketini ve kendilerine bağlı Kürt gruplarını 

paraca, silahça desteklerler imiş. 

Bu emperyalist haydutlar, herhalde bu hareketi Kürt Halkına acıdıkları için, Kürt Ulusu ezilen bir 

ulus olduğu için desteklemiyorlar. Buna kimseyi inandıramazlar. 

Eğer böyle olsaydı, yani onlar Kürt Halkına acıdıkları için bu hareketi desteklemiş olsalardı, kendi 

kuklaları olan İran Şah’ına, Kürt Halkı üzerinde bu en insanlık dışı zulmü uygulatırlar mıydı? 

Demek emperyalistler bir yandan maşaları olan Şah’a zulüm politikası uygulatmışlar, diğer 

yandan da Kürt gruplarını para ve silahla desteklemişlerdir. Yani bir yandan Kürt Halkına kan 



kusturmuşlar diğer yandan da leğen tutmayı ihmal etmemişlerdir. Emperyalistlerin politikası böyle 

davranmalarını gerektirir çünkü. 

Bütün amaç; ezen ve ezilen ulusların halklarının kaynaşmasını, kardeşleşmesini ve birleşerek 

ortak düşmanları olan Uluslararası Emperyalizme karşı mücadele etmelerini engellemektir. Bir 

ulusta gelişecek devrimci hareketi diğerine ezdirmektir. Onların uyguladıkları politika budur. 

Onlar bölecek ve yöneteceklerdir. 

Çünkü bölmeden, parçalamadan yönetmeleri mümkün değildir. 

Eğer Kürdistan’da bir devrimci hareket gelişirse, bu hareketi diğer ezen uluslara ezdirecek (Bu 

hareket hangi ülke Kürdistan’ında ise tabiî oradaki ezen ulus bastıracak, bu ilerici, devrimci Kürt 

hareketini. Biliyoruz Kürdistan; Türkiye, İran, Irak ve Suriye olmak üzere dört ülkenin sömürgesi 

durumundadır bugün.), yok eğer tersi olur ise, yani ezen ülkelerin birinde bir devrimci hareket 

gelişir ise, bu kez emperyalistler Kürdistan’da gerici bir hareket başlatacaklardır. Ve bu devrimci 

hareketi boğmak için Kürtleri kullanacaklardır. Sözde ezilen Kürt Halkını koruma, ona yardım 

etme bahanesiyle müdahaleye girişeceklerdir. Ve söz konusu ülkede gelişen devrimci hareketi 

bastırmak için Kürtleri kullanacaklardır. Eğer başarılı olurlarsa o ülkedeki devrimci hareketi yok 

edeceklerdir. Bunda başarılı olamazlarsa en azından o ülkeyi bölecekler, kendi güdümlerinde, 

kendilerine bağımlı uydu bir Kürt devleti kurmaya çalışacaklardır o ülkede. 

İşte Uluslararası Emperyalistler, hayati çıkarlarının olduğu Ortadoğu’da (ki malum Ortadoğu onlar 

için dev bir petrol kazanıdır) Kürt meselesiyle ondan bu denli yakından ilgilenmektedirler. Bu 

yüzden de bir taraftan mazlum Kürt Halkını kendi güdümlerindeki müstebit devletlere acımasızca 

ezdirirken, diğer taraftan Kürt dostu maskesini takınarak kendilerinden yana olan Kürt gruplarına 

para ve silah yardımında bulunmaktadırlar. Maksatları, Kürt Halkı birlikte yaşadığı diğer bölge 

halklarıyla kaynaşmasın, onlarla kardeşleşmesin ve Ortadoğu’daki bu dört ülke her an bölünmeye 

hazır tutulsun. Bu şekilde halkları birbirine kırdırarak parsayı kendileri toplayabilsin, kozlar sürekli 

onların elinde bulunsun. Emperyalistlerin amaçladıkları budur. 

M. A. Birand, Sovyetler Birliğinin de Kürt meselesiyle yakından ilgilendiğini yazmaktadır. 

Doğrudur. Sovyetler Birliği’nin kendi “yumuşak karnı” altında emperyalist haydutların dama taşı 

oynarca, halklarla böyle aşağılık amaçlar için oynamasına seyirci kalması elbette düşünülemez. 

Ancak Sovyetler Birliği bu ülkeleri bölmek için değil, emperyalistlerin aşağılık planlarına engel 

olmak için çabalamaktadır. Çünkü Sovyetlerin ülkelerin bölünmesinde bir çıkarı olamaz. Tersine 

Sosyalist Sovyetler Birliği, halkların birleşmesini, beraberce, kardeşçe kendilerini sömüren ortak 

düşmanlarına karşı yani Uluslararası Emperyalistlere karşı mücadele vermelerini ister. Çıkarları 

bunu gerektirir. 

Sonra Sosyalist teori de zaten bunu emreder. İşçi Sınıfı Sosyalizminin 20’nci Yüzyıldaki en büyük 

ustası Lenin; ezen ulusun devrimcilerine ezilen ulusun demokratik haklarını tanımalarını 

söylerken, ezilen ulusun devrimcilerine de ayrılmadan yana değil, birlikten yana tavır 

koymalarının gerektiğini söyler. Yani ulusların zorla değil, gönüllü olarak, eşitçe ve kardeşçe 

birlikte yaşamaları gerektiğini söyler. Biz Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkını savunurken ulusları, 

ayrı ayrı cam fanuslar içine hapsedelim demiyoruz, tersine ulusların kardeşçe birliklerini 

sağlayarak ortak düşmanları olan Uluslararası Emperyalizme karşı daha güçlü mücadele 

vermelerini arzuluyoruz, der. Biz devrimciler Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkını savunurken bunu 

amaçlıyoruz, der. 



Ulusları gönüllü olarak bir arada tutmanın eşitliğini ve özgürlüğünü tanımaktan başka bir yolla 

mümkün olmadığını söyler. 

Bu doğru teorinin birleştirici gücü olmasaydı Sovyetler Birliği’nde 16 ayrı ulus hiç kardeşçe 

gönüllü olarak bir arada yaşayabilir miydi bugün? Sovyetler Birliği, Uluslararası Emperyalizmin 

bütün saldırılarına karşı, kale gibi dimdik ayakta kalabilir miydi? 

İşte biz Türkiye devrimcileri bu nedenden bölücü değiliz, bölücü olamayız. Bölücülük devrimcilikle 

bağdaşmaz çünkü. Sonuç olarak da emperyalistlerin çıkarına hizmet eder. 

Peki biz ne diyoruz bugün Türkiye’de? Neyi savunuyoruz? 

Biz Türkiye’de Kürt ve Türk uluslarının gönüllü birliğini savunuyoruz. Bunu sağlamanın yolu da iki 

ulusun eşitliğini sağlamakla gerçekleşecektir diyoruz. Yani bugün resmen yok sayılan, ama 

varlığını bebelerin bile bildiği Kürt Ulusunun demokratik haklarını tanıyalım diyoruz. Kürt 

Ulusunun Kaderini Tayin Hakkını tanıyalım diyoruz. Yok sayarak, Kürt Ulusunu ezmekle hiçbir 

şey kazanılmaz diyoruz. Bugünkü uygulama her iki halka da acı çektirmekten başka bir yarar 

sağlamaz diyoruz. Üstelik bu tutum sürdüğü sürece vatan her an bölünme tehlikesi içindedir, 

Uluslararası Emperyalistler bizi bir gün bölebilirler diyoruz. Ulusları bir arada tutabilecek biricik 

harç onların eşitliğini ve demokratik haklarını eksiksiz tanımaktır diyoruz. 

1917 Ekim Devrimi’nin lideri Lenin bu doğru prensiple halklar cehennemi olan Çarlık Rusyasını, 

halkların mutluluk ve kardeşlik içinde gönüllü olarak bir arada yaşadıkları bir halklar cennetine 

dönüştürmüştür. Ve bugün dost-düşman herkesin gücünü kabul etmek durumunda kaldığı güçlü 

Sovyetler Birliği’ni kurmuştur. Biz de Türkiye’de Kürt ve Türk Uluslarının gönüllü birliğini sağlamak 

için aynı prensibin uygulanması gerektiğini savunuyoruz. 

Sonuç olarak söylediklerimizi özetlersek; biz devrimciler bölücü değil, birleştiriciyiz. Bölücü olan 

ise emperyalistlerdir. Çünkü onların çıkarı ulusların bölünmesindedir. Onların uyguladığı bu 

yönteme “böl ve yönet” yöntemi denir. Biz devrimcilerin çıkarı ise birleşmeden ve birlikten geçer. 

Emperyalistler devrimi engellemek için Kore’yi, Yemen’i, Almanya’yı ve koca Arap ülkesini 

onlarca ayrı devlete bölmüşlerdir. Yine Hindistan’ı Pakistan ve Bangladeş diye bölen onlardır. Bu 

yetmezmiş gibi bugün bir dinsel gurup olan Sih’leri kışkırtarak Hindistan’ı daha çok parçalara 

doğramak isteyen aynı Batılı emperyalistlerdir. 

Bir tek Arap Ulusunun topraklarındaki petrolü gönlünce sömürebilmek için o ulusu onlarca 

parçaya bölen o sömürücü haydutlardır. (Arap Ulusu bugün 18 ayrı devlet halinde 

emperyalistlerce parçalanmış bulunmaktadır.) Yine Kara Afrika’yı rahatça yağmalayabilmek için 

parça parça doğrayan onlardır. Ve Latin Amerika’yı topu topu iki ulustan ve yerleşik halklardan 

oluştuğu halde (İspanya ve Portekiz halklarıyla yerli halktan) onlarca ayrı devlete bölerek 

boyunduruklayan ve yağmalayan yine aynı emperyalist güçlerdir. 

Öyleyse şu gerçek apaçık ortadadır ki Emperyalizm mazlum dünya halklarını ancak bölüp 

parçalayıp güçsüz ve aciz bırakarak sömürebilmekte ve hükmedebilmektedir. 

İşte bu yüzden biz devrimciler Emperyalizmin uyguladığı bu “böl ve hükmet” aşağılık yöntemini 

“Birleş ve emperyalist düşmanına karşı ortak mücadele et” biçimine dönüştürmek için 

uğraşmaktayız. Amacımız budur. Unutmayalım ki Karl Marks ve Friedrich Engels’in ünlü 

“Komünist Manifesto”su, “Dünyanın Bütün Proleterleri Birleşiniz!” cümlesiyle noktalanır. O 

nedenden devrimcilere yapılabilecek en bayağı iftira, bölücülük iftirası olur. 



Uluslararası Emperyalizm ve onların yerli ortakları “sol, Türkiye’yi bölmek istiyor” yalanı ile Ordu 

Gençliğini sola karşı kışkırtmak ve sol güçlerle Ordu Gençliği arasına düşmanlık sokmak için 

çabalamaktaydı. Böylece ordunun geniş tarafsız yığınlarını emperyalistler yanlarına çekebilmeyi 

amaçlamaktaydı. Nitekim bu oyunlarında da başarılı oldular. Kendilerinin on yıllardır uyguladıkları 

bölücü ve halkları birbirine düşman edici politikanın günahını biz devrimcilerin üzerine yıkmayı 

başardılar. 

Uluslararası Emperyalistler ve onların yerli ortakları hem orduyu hem de halkı faşizme ikna 

edebilmek için işte bu üç silahı kullandılar. Bu silahlar özetlersek şunlardı: 

1- “Anarşi ve terör”, 

2- “Şeriatçılık”, 

3- “Bölücülük”tü. 

Oysa yukarıda gösterdiğimiz gibi konu biraz dikkatlice ve derinlemesine incelendiğinde her 

üçünün de yaratıcısı ve uygulayıcısının yerli-yabancı Parababaları çetesi olduğu kolayca anlaşılır. 

1975’lerden sonra Parababaları bu her üç silahı da kullanmaya hız verdi. MC denen Milliyetçi 

Cephe bilindiği gibi 1975 yılında kuruldu. Uluslararası Sermayenin bütün olanaklarıyla seferber 

oldular. Seri şekilde cinayetler işlendi. Masum insanlar öldürüldü. Evler, işyerleri bombalandı. 

Böylece halk canından bezdirildi. Neredeyse sokağa çıkamaz, işine gidemez, evinde rahat oturup 

uyuyamaz duruma getirildi. 

Türkeş’in MHP’li komandoları zaten 1960’lardan beri o iş için örgütlenip eğitilmişlerdi. Ve o 

yıllardan itibaren polisin başlattığı cinayetler işleme, gençleri öldürme işini üzerlerine almışlardı. 

Çünkü resmi polisin devrimci gençleri sürekli ve alenen öldürmesi halkı kandırmaya elverişli 

değildi. Polis ara sıra genç öldürebilirdi. Ama her zaman bu işi açıktan yapması sakıncalıydı. O 

nedenle Türkeş’e komandoları örgütle emri verildi. O da bu işi üstadı Hitler’e layık bir biçimde 

yerine getirdi. Malum Hitler’in de SS ve SA’ları vardı aynı işi yapan. 

Komandolar kamplara alınıp kaz adımı attırılarak yürütüldü. Sonra ellerine silahlar ve askeri 

bombalar verildi. Bunların nasıl kullanılacağı öğretildi. 

Cinayetlerine başladılar. 1975’e kadar onlarca devrimci genci öldürdüler. 1975’te artık 

iktidardaydılar. O zaman kendi deyişleriyle: “Türkeş Millet Meclisini fethetmiş”ti. Adam öldürmek 

serbestti onlar için. Cinayetlerinin sayısı kabardıkça aldıkları ücret de artıyordu. Polis bu kiralık 

katilleri yakalamıyordu. Hasbelkader namuslu polislerin tesadüfen yakaladıkları ise 

cezaevlerinden kaçırılıyordu. Cezaevleri MHP’li katiller için yolgeçen hanından farksız bir hale 

dönüştürülmüştü. En azılı katillerden olan, Abdi İpekçi’nin katili M. Ali Ağca bile Maltepe Askeri 

Cezaevi gibi bir yerden kolayca kaçırılmıştı. Üstelik kaçırıldıktan sonra ülke dışına gire çıka 

şimdiki Devlet Bakanı Mesut Yılmaz’ın deyimiyle “Hudut kapılarını yalama etmiş”ti. Demek 

kendisine yakalanmayacağı konusunda bu denli kesin güvenceler verilmişti. 

Hükümetin başında bulunan Başbakan Demirel ise “bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz!” 

diye çığlıklar atıyordu. Abdi İpekçi’nin onunla bu konuda yaptığı röportajdan bir bölümü 

aktarmakta yarar görüyoruz. Okuyalım: 

“Abdi İpekçi’nin Demirel ile konuşmasından (Milliyet 22 Temmuz 1976) 



“AP Genel Başkanı: – Bugün sağ tedhişçi diye bir şey yoktur. Türkiye’de sol tedhişçi vardır. Sağ 

tedhişçi diye bir şey yoktur. Adam öldüren yok yani… 

“İpekçi: – Adam öldüren yok mudur? 

“AP Genel Başkanı: – Efendim karşılıklı çatışmalar oluyor, onlar ayrı mesele. Ama gidip ev basıp 

adam kaçıran, adam öldüren yoktur. 

“İpekçi: – Sınıf basıp adam öldüren?.. 

“AP Genel Başkanı: – Mekteplerde birtakım çatışmalar var… Ama benim dediğim şey mekteplerin 

dışında bütün hareketleri, Türkiye’deki bütün tedirginlikleri meydana getiren sol tedhişçiliktir. 

“İpekçi: – Okul dışında adam öldürme olaylarında sağ… 

“AP Genel Başkanı: –Hiçbir tane yoktur. 

“İpekçi: – Hiç yoktur diyorsunuz. 

“AP Genel Başkanı: – Evet.” (a.g.y., s. 269) 

Türkiye 12 Eylül’e kadar on yıla yakın bir süre bu başbakanla yönetildi işte. Daha doğrusu bu 

başbakana yönettirildi. Çünkü sermayenin her uşağı gibi Demirel de bir kuklaydı. Kullanıldı, 

eskiyince de fırlatılıp atıldı. 

Demirel bilmiyor muydu MHP’li faşist katiller sürüsünün her gün her adım başında yığınla masum 

insanı öldürdüklerini? 

Elbette biliyor, ama söyleyene değil söyletene bak der halkımız. Demirel’i böyle konuşturan tabiî 

ki uluslararası Finans-Kapitalin baş patronu ABD idi. ABD emrindeki resmi casus örgütlerini (CIA, 

MİT ve Kontrgerilla ile sivil cinayet örgütü MHP’yi) kullanarak acımasızca kanlı cinayetler işletiyor, 

sabotajlar yaptırıyor, soygunlar yaptırıyordu. Kendi deyimleriyle “zulme kadar varan haksız 

muamele örnekleri” uygulatıyor. Sonra da bu pis işlerin sorumluluğunu devrimcilerin üzerine 

atıyordu. Çünkü teorisyenleri David Galula ve onun yerli çömezleri olan Cahit Vural, Cihat Akyol 

aynen böyle emrediyordu kitaplarında. Onların aşağılık planı bunu gerektiriyordu. Onlar ancak 

böyle yaparak ulaşabilirlerdi insanlık dışı amaçlarına. 

Zavallı Abdi İpekçi, sanki bu konuşmadan üç yıl sonra bu “yok” denilen faşist katillerden biri 

tarafından alçakça vurulacağını biliyormuşçasına nasıl da üzerine gidiyor S. Demirel’in değil mi? 

Yukarıda söylediğimiz gibi her gün böylesine açık, kanlı cinayetler işleyen MHP’li katilleri “yok” 

sayan Demirel, Türkiye’de yıllarca başbakanlık yaptı. 

Böyle bir insanın başbakanlığı döneminde polisin ve devletin diğer zabıta kuvvetlerinin olaylar 

karşısında nasıl yanlı davranacağı, nasıl militanlaştırılacağı kendiliğinden anlaşılmaz mı? 

Tarafsız, namuslu polislerce tesadüfen yakalanan bu faşist katillerin cezaevlerinden ellerini 

kollarını sallayarak nasıl çıkıp gidebildikleri yine kolayca anlaşılmaz mı? 

Kuşkusuz anlaşılır. 

Tabiî Demirel’in, Abdi İpekçi karşısında yaptığı bu yalan ve demagojiye dayanan politika ordu 

içinde de aynen sürdürülüyordu. Çünkü silahlı güç oydu. Asıl kandırılıp kündelenmesi gereken 

oydu. Faşizm ona uygulatılacaktı. Yine 27 Mayıs ona kazıtılacaktı. Bu yüzden Cumhuriyet 

Gazetesinin bile sokulmadığı askeri birlikler içine CIA patentli her türlü gerici yayın serbestçe, 



hem de resmi kanallardan giriyordu. Hatta David Galula’ların, Cihat Akyol’ların, Tayfur 

Ketenci’lerin, Soljenitsin’lerin ve daha sürü sepet yabancı yerli casus örgütleri teorisyenlerinin 

kaleme aldığı kitaplar, dergiler, yazılar dağıtıldı. Okutuldu. Sonunda böylece ordu da kandırıldı. 

Parababalarının istedikleri noktaya çekildi. Artık ordu içindeki yaygın kanaat şu olmuştu: 

“Terörle mücadele konusunda ise kesin bir görüş birliği vardı: 

“– Bu iş, demokrasiymiş, insan haklarıymış, böyle şeylerle olmaz. Asarsın on tanesini bak nasıl 

durur.” (M. A. Birand. a.g.y., s. 170) 

İşte Uluslararası Finans-Kapitalin de söyletmek istediği ve yaptırmak istediği şey tam da buydu. 

Bütün çaba orduyu bu batağa çekebilmekti zaten. İşlenen cinayetler, yapılan soygunlar ve 

sabotajlar hep orduya ve halka bunları dedirtebilmek içindi. Amaç 27 Mayıs Devriminin 

insanımıza layık gördüğü demokrasiyi yok etmekti. Parababaları 27 Mayıs’ın halka verdiklerini 

yani düşünce ve örgütlenme özgürlüklerini bir türlü hazmedememişlerdi. Onlara göre Türkiye’de 

bütün özgürlükler yalnız kendileri için olmalıydı. Halka demokrasi getirmek de ne demekti. Halk 

için özgürlük olamazdı. Halk eli kolu bağlı bıçağın altına yatırılmış kurbanlık koç gibi 

kıpırdanamamalıydı. Parababaları da rahatça, hiç yorulmadan ve hiç başları ağrımadan halkı 

soymalıydılar. 

Türkiye’de demokrasi, insan hakları olur ise bu iğrenç iş yapılabilir miydi ki? Elbette yapılamazdı. 

Bu yüzden 1965’lerden beri sermayenin casus örgütlerince sahneye konan bu kanlı oyunların 

amacı 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasi ve özgürlükleri yok etmekti. 27 Mayıs’ın izini tozunu silmek 

ve olmamışa çevirmekti. Tabiî bunu yaparken de 27 Mayıs’ın yadigârı olan devrimcilerin bir 

kısmını asmak, geriye kalan on binlercesini de zindanlara doldurmak gerekmekteydi. 

Okumaya devam edelim M. A. Birand’ı: 

“– Terörün temelinde sol yatmaktadır. Bu ülkeyi bölebilmek için Moskova’dan emir alıyorlar. Bu 

açıkça ortadadır. Sağdakiler o kadar önemli değil. Bir bölümü içtenlikle milliyetçilik hisleriyle 

hareket ediyorlar. Solun kafası ezilmelidir. Bu konuşmalar çeşitli düzeylerde, çeşitli yerlerde sürüp 

gidiyordu.”(a.g.y., s. 170) 

Ordu içinde söylenen bu sözler aşağı yukarı Demirel’lerin-Türkeş’lerin söyledikleriyle aynı 

paralelde sözlerdi. Demek halk düşmanı Parababaları orduyu da kandırarak yanlarına 

çekebilmişlerdi artık. 

Burada 12 Eylül sonrası Demirel’in, Türkeş’in alaşağı edilerek tutuklanması (gerçi bir süre sonra 

her ikisi de salıverildiler) bizleri yanıltmasın. Onlar oyunun değişik aşamalarında yahut 

perdelerinde sırayla sahneye çıkan ve rollerini oynadıktan sonra inen değişik aktörlerdir. Yani 

Demirel’ler, Türkeş’ler ile 12 Eylül darbecilerinin oyundaki sıraları ve rolleri farklıdır. Ama aynı 

olan, hepsinin de 1965’lerde başlatılıp bugüne değin oynanan kanlı cinayet oyununun aktörleri 

oluşudur. Oyunun senaristi de o senaryoyu Türkiye sahnesinde oynatan da Uluslararası 

Parababaları çetesi ve çetenin efendisi olan ABD Emperyalistleridir. Oyunda görevi biten aktörler 

elbette sahneden çekileceklerdir. 

Gerçi bu oyunun biraz değişik bir özelliği var: 

Oyuncular sıraları gelince gönüllü olarak çıkarlar sahneye. Ama görevleri bitince gönüllüce gitmek 

istemezler, ayrılmak istemezler sahneden. Görevlerinin bittiğini bir türlü kabullenemezler. İsterler 

ki hep biz oynayalım. Oysa işin parayla olduğu kadar sırayla da olduğunu bilmezler. O zaman 



tabiî görevi biten oyuncuyu yeni gelen oyuncu itiverir sahneden aşağıya. Bugün Demirel’ler, 

Türkeş’ler mi atılmış bir köşeye, unutulmaya terk edilmiş; hiç kuşkunuz olmasın: Yarın da 12 

Eylülcüler atılacaklardır aynı yere. Yanlış anlaşılmasın bizler tarafından değil… Kendilerini o 

sahneye çıkaranlar tarafından, yani Uluslararası Sermaye tarafından… Çünkü onların da 

oyundaki rolleri (görevleri) bitmek üzeredir. 

Neydi görevleri? 

Malum, demokrasiyi, insan haklarını yok etmek. 27 Mayıs’ı kancıkça öldürmek. Devrimcilerin 

kimini asıp geriye kalanlarını zindanlara doldurmak. Ve Türkiye Halkını ağzı var, dili yok bir sürü 

haline getirmek. Ya da bir sürü durumuna düşürmek. 

Kim istiyordu bunları? 

ABD’li Emperyalistler ve onların müttefikleri. 

M. A. Birand’a başvuralım yine: 

“(…) ABD’ye göre Türkiye’de sol gemi azıya almış gidiyor. (…) Bu (…) hastalığın önüne 

geçilmesi, temelinden ve sert şekilde (a.b.ç.) durdurulması kaçınılmazdı. Türkiye’nin stratejik 

konumu, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, etnik yapısı, sol akımları kaldıramazdı. Türkiye’de 

sola yer yoktu. Göstermelik dahi olsa tehlikeliydi.” (a.g.y., s. 192) 

Gördünüz mü emperyalist efendilerin bizim yerli uşaklara verdikleri emri? 12 Eylülcüler tarafından 

aynen uygulandı bu emir değil mi? 

Demek Türkiye’de “sola yer yok”, yani demokrasiye yer yok diyen, herkesten önce Emperyalizmin 

ağababası ABD’dir. 

Klasik anlamda demokrasi demek (yani burjuva demokrasisi demek) toplumda var olan her 

sosyal sınıf ve tabakanın siyaset meydanında yer alıp, partilerini kurup, siyaset güreşi 

tutabilmeleridir. Veya başka türlü söylersek siyasi iktidar mücadelesi yapabilmeleridir. Özetçe 

klasik anlamda burjuva demokrasisi budur. Nitekim burjuva demokrasisinin uygulandığı Batı 

ülkelerinde var olan durum budur. Yıllardan beri olduğu gibi Türkiye’de aynı sınıfın çıkarlarını 

savunan üç beş partiden birinin iktidardan inip öbürünün çıkması demokrasi değildir. 

Örnekleyelim: 

Dün Ulusu Hükümeti vardı iktidarda. O gitti, yerine Özal Hükümeti geldi. 

Ne değişti? 

Hiç… 

Yarın o da gidecek, yerine eski Demokrat Parti (DP) ve Adalet Partisi (AP)’nin devamı olan Doğru 

Yol Partisi (DYP) gelse ne değişecek? 

Yine hiç… 

Eski CHP’nin ve şimdiki Sosyal Demokrat Parti (SODEP)’in bunlardan farkı var mı özünde? 

Yok… 

O da, ya da onlar da aynı sınıfın, burjuva sınıfının partileridir çünkü. 



Demek yarın SODEP de iktidara gelse halkımız açısından önemli bir değişiklik söz konusu 

olmayacaktır. O parti de sermayeye hizmet edecektir. Çünkü o da sermaye partisidir. 

Demek istediğimiz Türkiye’de adına demokrasi denen şey Parababalarının kendi aralarında 

oynadıkları bir oyundur. Bu oyunda kim üste çıkarsa çıksın yani hangi parti üste çıkarsa çıksın elli 

milyon çalışan insanımız için değişen bir şey yoktur. Halkımızın hissesine düşen her zaman 

olduğu gibi “ya kırk satır ya kırk katır”dır. Her durumda ölümlerden ölüm beğenmek zorunda 

bırakılmıştır çalışan ve ezilen geniş halk yığınlarımız. 

27 Mayıs biraz ışık getirmiş, soluk aldırmış, klasik demokrasinin kendisini değilse bile, kırıntılarını 

da olsa bir şeyler verebilmişti halkımıza. 

Halkımız demokrasiye hasrettir. O yüzden, hemen inanmış ve sahip çıkmıştır 27 Mayıs’a ve onun 

getirdiği demokrasiye. Bu nedenden halkımız hemen düşünmeye, araştırmaya, örgütlenmeye ve 

hak aramaya başlamıştı. Alın terinin mücadelesini yapmaya girişmişti. Parababaları 

sabredemediler. Tahammül gösteremediler, halkımızın insan sayılmasına. 

Halkımızın da hakları olduğunu hiçbir zaman kabul etmemiştir çünkü onlar. Defalarca 

söylediğimiz gibi halkımız onların gözünde sağmal bir sürüydü. Her zaman da öyle kalmalıydı. 

Emir Washington’dan geldi. Senaryo orada kaleme alınmıştı. Bizimkilerin eline tutuşturuldu. 

Derhal bu oyunu Türkiye sahnesinde oynayacaksınız denildi. Oynandı. 12 Eylül’e gelindi. 12 Eylül 

Faşist Darbesi tezgahlandı. Amerikanlaşmış generaller Parababaları adına iktidara el koydu. 27 

Mayıs arkadan hançerlenerek öldürüldü. Ve onun getirdiği her olumlu şey kazınıp yok edildi. 

Velhasıl 27 Mayıs olmamışa çevrildi. 

“Türkiye’nin Stratejik Konumu” solu kaldıramazmış. 

Neden? 

Türkiye ABD için kendi deyimleriyle “Sovyetlerin yumuşak alt karnı”dır. Yani ABD, Sovyetleri o 

yumuşak karnından istediği anda kolayca vurabilir. Yukarıdaki deyimin anlamı budur. Sonra, ABD 

Türkiye’de üslendirdiği “Çevik Güç”ü ile ülkelerinin doğal zenginliği olan petrolü emperyalistlere 

peşkeş çeken yobaz, satılmış Arap şeyhlerinin saltanatları tehlikeye düşerse hemen onların 

imdadına yetişip onları, dolayısıyla da kendi çıkarlarını kurtarabilir. 

Peki Türkiye’de sol gelişirse ne olur? 

ABD Emperyalistleri Türkiye’yi kendi çıkarları için bir üs ve sıçrama tahtası olarak kullanamazlar. 

Türkiye’yi dış serüvenlere sürükleyemezler. Sonra Türkiye’yi gönüllerince sömüremezler. İşte bu 

nedenlerden istemez ABD Türkiye’de solun gelişmesini. 

Yine ABD’ye göre “Türkiye’nin etnik yapısı sol akımları kaldıramaz”mış. 

Nasıldır Türkiye’nin etnik yapısı? 

Türk ve Kürt olmak üzere iki ayrı ulus yan yana yaşıyor ülkemizde. 

Sol gelişirse ne olur? 

ABD bu iki ulusu karşı karşıya getirip birbirine kırdıramaz. Türkiye’yi ikiye bölemez. Her iki halk da 

çıkarlarının birlikten yana davranmakla korunabileceğini görüp iyice kavrar. Ve ortak düşmanları 

olan Uluslararası Emperyalizme karşı savaşlarında zafer kazanırlar. İşte bu yüzden istemez ABD 

Türkiye’de solu. 



Sonra ABD “Türkiye’nin sosyal, kültürel yapısı sol akımları kaldıramaz” diyormuş, Türkiye bugün 

ABD’nin ve diğer emperyalistlerin yarısömürgesi durumundadır. Solun gelişmesi elbette bir gün 

bu rezil çemberi kıracak ve emperyalist sömürüye dur diyecektir. Ayrıca ABD’nin çürümüş, 

dejenere kültürünün ve ahlakının halkımızı zehirlemesi önlenecektir. Solu Türkiye’de ondan 

istemez ABD. Solun gelişmesi ABD’nin zararına olduğu ölçüde Türkiye Halklarının yararınadır. Bu 

kesin gerçeği biz devrimciler kadar ABD de bilmektedir. Ve o yüzden Türkiye’de sola yer yoktur 

diye çığlıklar atmaktadır. Ve emirler vermektedir yerli uşaklara (Türkiye’deki yerli uşaklara). 

TÜRKİYE’NİN CEHENNEME ÇEVRİLİŞİ 

M. A. Birand yazıyor. Tabiî kulaklarıyla olayın faillerinin ağzından duyduklarını yazıyor. Şöyle 

diyor: 

“Komutanlar, müdahale için (…) üç sorunun da tam yanıtını almak istiyorlardı: 

“1) Millet hazır mı? 

“2) Asker hazır mı? 

“3) Yönetim hazır mı? 

“İlk iki sorunun yanıtı EVET idi. Ancak üçüncü sorunun yanıtı HAYIR’dı. Hükümet henüz bir 

müdahaleyi kaçınılmazlaştıracak ortama veya tutuma tam girmemişti. Daha beklemek gerekli idi.” 

(a.g.y., s. 168) 

Şimdi meseleyi tam olarak aydınlığa kavuşturmak için üç soru da biz sormalıyız. Soralım: 

Bir müdahale için; 

1- Millet nasıl hazırlandı? 

2- Asker nasıl hazırlandı? 

3- Yönetim nasıl hazırlanacaktı? 

Bu soruların yanıtlarını artık hepimiz biliyor olmalıyız. Ama biz yine de tekrardan korkmayalım: 

CIA uzmanları ne güne duruyordu? Onlar bu sorulara yanıt bulmak için yıllarca araştırma 

yapmamışlar mıydı? Ve sonunda da en verimli cevabı bulmamışlar mıydı? 

Bulmuşlardı. 

Millet nasıl mı hazırlanacaktı? Yani bir faşist darbeye kucak açar duruma nasıl getirilecekti? 

Bunun için yapılması gereken tek şey milleti denize düşürmek olmalıydı. Millet denize 

düşürülmeliydi ki kendisine kurtarıcı diye sunulan faşizm yılanına sarılabilsin. Halkı denize 

düşürmek ise onu canından bezdirmekle olurdu. Yani can pazarı kurmakla olurdu. Her gün biri, 

beşi değil; onu, yirmisi, otuzu evinde, sokakta, işyerinde, acımasızca genç-ihtiyar, kadın-erkek 

demeden katledilmeliydi. Ve de bu cinayetler “faili meçhul” bırakılmalıydı. Halk can kaygısından 

başka hiçbir şey düşünemez duruma getirilmeliydi. Ve artık şu dertten kurtulalım da ne olursa 

olsun, her şeye razıyız, demeliydi. Ancak o zaman millet kurtarıcı diye kendine sunulan faşizm 

yılanına iki eliyle birden sarılabilirdi. 

Bu amaçla MC hükümetleri döneminde sermayenin resmi, sivil örgütleri tarafından yönlendirilen 

gerici terör alabildiğine yoğunlaştırıldı. 



Fakat geride bir de “Umudumuz Ecevit”in CHP’si vardı. Onun da denenip halkın gözünde 

bitirilmesi, “Umut” olmaktan çıkarılması gerektiriyordu. Çünkü o yıllarda CHP lideri Ecevit’in adı 

bildiğimiz gibi “Umudumuz Ecevit” idi. Öyleyse CHP iktidar yapılmalıydı. Bitirilmesi için başkayol 

yoktu. Yine bilindiği gibi bir partiyi muhalefette iken yıpratmak ve bitirmek pek kolay değildir. 

Parababaları sinyallerini verdi. M. A. Birand anlatıyor: 

“11 Aralık 1977 günü çok şey değişti. AP’den birden istifalar başladı. 17 Aralık günü de, Ankara 

Trafik Hastanesinde toplanan 12 AP milletvekili, istifayı kararlaştırdıktan sonra ,aynı günün gecesi 

(22.00’de), içlerinden Güneş Öngüt ve Dr. Oğuz Atalay, Ecevit’in Or-An’daki evine gidip, bir CHP 

hükümetini desteklemeye hazır olduklarını bildirdiler. 

“MC Döneminin Son”u başlamıştı. 

“(…) 

“Ecevit’ten istedikleri de yeni kurulacak hükümette belirli sayıda bakanlık ve ilk genel seçimlerde 

de kontenjan adayı olabilmekti. Bu, açıkça koltuk pazarlığı idi. (Zaten burjuva partilerinde başka 

hangi pazarlık yapılabilir ki? b.n.) 

“Ecevit’e de bu konuda hem örgütten, hem de gruptan hükümeti bir an önce kurması için yoğun 

baskılar, açıkça, “Gerekirse milyonlar verip adam satın alalım” diye mesajlar gelmeye başlamıştı. 

CHP Başkanı bu durumu gönülden benimsemese de “Ülkedeki kargaşa ortada. Eğer biz şimdi 

kısır iç hesaplarımızı düşünüp bunu kabul etmezsek, yarın dökülecek kanların sorumluluğunu da 

üzerimize almaz mıyız?” diyordu. (CHP’liler iktidar olurlarsa CIA, MİT ve Kontrgerilla tarafından 

yönetilen faşişt terörü önleyebileceklerini, ülkede kan dökülmesine engel olabileceklerini 

sanıyorlar. Oysa Parababalarının planına göre terör asıl onların döneminde azıttırılacaktır. Yerli-

yabancı Parababalarının casus örgütleri pusularını kurmuş salyalarını akıtarak CHP’nin iktidar 

olacağı günü bekliyorlardı, canavarca cinayet planlarını uygulamaya koymak için. b.n.) 

“Bu pazarlıkları en çok körükleyen diğer bir unsur da, CHP Genel Başkanı’nın sağ darbe veya 

yönetimin sağa teslim edilme kaygısıydı. Kalbi, CHP çoğunluklu bir meclisten kabine kurmaktan 

yana idi, (CHP çoğunluklu bir meclisten kabine kursa ne değişirdi? Hiç! Sermaye şimdi MC’yi 

düşürdüğü gibi yine “12 Milletvekili” satın alıp, istifa ettirerek onu da istediği anda düşüremez 

miydi? Elbette düşürürdü. b.n.) ancak o gün sorumluluktan kaçamayacağı düşüncesinde idi. İşte 

bu nedenlerle AP’li bağımsızların (partilerinden bağımsızdılar ama koltuğa ve efendileri olan 

Finans-Kapitale sıkı sıkıya bağımlıydılar bu vatandaşlar. b.n.) önerisini kabul etti. Hatta daha da 

ileri giderek 10’una da bakanlık verdi. (…) 

“7 Ocak 1978 günü Ecevit kabinesi açıklandığı zaman, hükümetin yeni oluşturulan on bakanlık 

ile, bağımsızlardan 12, Cumhuriyetçi Güven Partisi’nden 2 ve Demokratik Parti’den de 1 kişinin 

katılmasıyla 21 bakanlığa çıkarıldığı anlaşılıyordu. 

“Ecevit’in tüm iyi niyetli düşüncelerine rağmen dışarıdan bakıldığında MC gibi yamalı bir hükümet 

görüntüsü ortadaydı. Bu hükümette uyuşum sağlamanın olanaksızlığı besbelli idi.” (a.g.y. s. 54-

55) 

Her şey “besbelli” de olsa, CHP lideri Ecevit’in kafası “tüm iyi niyetli düşüncelerle” dopdolu da 

olsa bu hiçbir şeyi değiştirmez. Parababaları yine dilediklerini yaparlar. Oyunlarını oynarlar. 

Amaçlarına ulaşırlar. 



“İyi niyet”, “besbelli” olan provokasyonları önlemeye, ülkeyi sürüklenmek istenen korkunç tuzaktan 

kurtarmaya yetmez. Taksim’deki sütçü beygiri de “iyi niyetli”dir. Ama “iyi niyet”i çocukları 

ısırmasına engel değildir. Beygirin çocukları ısırarak zarar vermesini önlemek için ağzına bir 

kafes takmak gerekir. Yani iş “iyi niyet”e bırakılamaz. 

İnsanlarımızın da yerli-yabancı sömürgenler ve vurguncular çetesi olan Finans-Kapitalistlerin 

soygunundan ve zararından korunabilmesi için öncelikle kafasından silahlı, yani bilimli ve bilinçli 

sonra da örgütlü olması gerekir. Parababalarının kitap, düşünce ve örgüt düşmanlığı halkımızı bu 

iki korunaktan, bu silahtan yoksun bırakmak içindir. Yani halkımızı bilinçsiz ve örgütsüz bırakmak 

içindir. Parababalarının 20’nci Yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’de hâlâ kitaplar yasaklaması, 

kitaplar toplaması, topladığı kitapları her akşam utanmadan, arlanmadan televizyon ekranlarından 

sergilemesi ve sonunda da bu kitapları kalorifer kazanlarına atarak yakması o yüzdendir. 

Parababalarının örgütleri her gün çatır çatır siyasi demeçler verirken, bu demeçlerin yine TRT 

ekranları kanalıyla tüm millete duyurulması sağlanırken, hatta onların mercedes arabalardan 

oluşturulan konvoylarla parti başkanlarını karşılayıp, parti mitingleri düzenlemesine hiç kimse ses 

çıkarmazken, en küçük bir halk örgütlenmesinin, hemen anında illegal ilan edilerek yasaklanması, 

yine bu nedendendir. 

Şu anda bildiğimiz gibi Parababalarının her türlü siyasi faaliyeti serbesttir. Onlar çeşitli adlar 

altında siyasi partilerini kurmuşlardır. Bu partileri ile istedikleri gibi siyasi faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Onların ekonomik örgütleri de boylu boyunca siyasetin içindedir. Onlara da 

siyaset serbesttir. TÜSİAD, TİSK, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, her gün siyasi demeçler verip 

siyasi toplantılar düzenlemektedir. Bu örgütler Parababalarının siyasi partileriyle iç içe 

çalışmaktadır. Parti mitinglerine katılmaktadır. Parti genel başkanlarını mersedesli konvoylarla 

karşılamakta ve uğurlamaktadır. Hiçbir savcı bunlar hakkında bir işlem yapmamaktadır. Hiçbir 

devlet yetkilisi bu örgütlere siyaset yapıyorsunuz dememektedir. 

Oysa bir halk örgütünün günümüzde kurulması bile yasaktır. Halktan yana bir örgüt kurmaya 

teşebbüs etmek bile bugün bağışlanmaz bir suçtur. Böyle bir teşebbüsün kokusunu alır almaz 

MİT’ler, Birinci Şubeler(6) hemen saldırıya geçer. O kişiler üzerinde en insanlık dışı işkenceler 

uygulanır. Sonra bu kişiler savcılara teslim edilir. Savcılar işkence altında zorla imzalatılan 

ifadelere dayanarak hemen TCK’nın 141-142 hatta 146’ncı maddelerinden iddianameler 

düzenleyerek davalar açarlar. Sonrası yine hepimizin malumudur. Söz konusu kişiler beş, on, on 

beş yıllığına zindanlara tıkılırlar. Ve onların ileride bir afla salıverilmeleri bile anayasa 

maddeleriyle önlenir. Onların gelecekleri bile ipotek altına alınmış olur. 

Demek istediğimiz halktan yana bir örgütlenmeye gitme teşebbüsü daha doğarken boğularak 

öldürülür. 

Bütün bu olanlar halkımız uyanmasın, bilinçlenmesin, örgütlenmesin diyedir. Tüm MİT binalarının 

ve polis Birinci Şubelerinin en acımasız, en insanlık dışı işkencelerin uygulandığı birer 

cehenneme çevrilmesi bundandır işte. Zindanların yurtseverlerle doldurulması bundandır işte. 

Polisin olağanüstü yetkilerle donatılması, eşiğinden çatısına kadar halılarla kaplı (DGM adlı) özel 

mahkemeler kurulması bundandır işte. Halkımız korkutulsun, sindirilsin, elsiz, dilsiz; kasap 

çengelindeki bir et gibi Parababalarının sömürüsüne elverişli kılınsın diyedir. 

Neyse… 

Yeniden konumuza dönelim. 



CHP işte bu amaçla, yani halkın gözünde umut olmaktan çıkarılmak için Parababaları tarafından 

iktidar yapıldı. Parababaları için bir hükümeti düşürüp onun yerine bir yenisini çıkarmak, bir 

cepteki parayı ya da çek defterini öbür cebe aktarmak kadar kolaydır. Anayasaymış, içtüzükmüş 

hepsi Parababaları için masal. Burası Şarktır, kitabına uydurulmayan (yani kanununa 

uydurulmayan) iş yoktur bu memlekette. Tabiî sadece Parababaları için. 

CHP umut olmaktan nasıl çıkarılacaktı? 

Şöyle: 

Faşist terör ve ekonomik sorunlar karşısında hiçbir şeye yapamaz duruma düşürülerek. Hemen 

uygulama başladı. Yani planın uygulanmasına başlandı Parababaları tarafından. 

Yine M. A. Birand’a dönelim: 

“Özellikle de MHP, hükümeti sürekli biçimde sıkıyönetim ilan etmesi için sıkıştırır oldu. CHP buna 

yanaşmadıkça, terör kamçılanıyordu. Nihayet 17 Nisan günü de ilk büyük darbesini vurdu. 

“Hamido, iki torunu ve gelini ile birlikte postayla yollanan bir bombanın patlaması sonucu 

paramparça oldu. Ardında da olaylar derhal tüm Malatya, Erzurum ve K. Maraş’a kadar 

sıçrayıverdi. Aslında üç ayrı yere (Pazarcık, Adıyaman ve Malatya) aynı tipte bomba yollanmıştı. 

Pazarcık’ta meraklı bir posta memuru kutuyu zorlayınca ölmüş, Adıyaman’daki patlamamıştı. 

Bunun bir zemin yoklaması olduğu, aradan kısa bir süre geçince anlaşılıverdi.” (a.g.y., s. 62-63) 

Burada şu açıklamayı yapmayı özellikle yararlı görüyoruz. 

Hamido gerici değil miydi? Gerici ise Parababaları onu neden öldürdü? 

Parababaları çıkarları öyle gerektiriyorsa kendi uşağını da hiç acımadan öldürür. Her uşak onlar 

için nihayet bir uşaktır. Türkiye gibi açlar ülkesinde uşak mı bulunmaz. 

Fakat burada durum biraz farklıdır. Bu gerçekliği biz de yeni öğrendik M. A. Birand’tan. 

Birlikte Birand’ı okuyalım: 

“Fendoğlu (Hamido) AP’nin kabadayı milletvekillerindendi. Malatya’nın Belediye Başkanı’ydı. 

İlginç yanı, Hamido’nun ölümünden kısa bir süre önce ısrarla Ecevit’i görmek istemesi, hatta bir 

defasında randevu talep etmesine rağmen, buluşamamasıdır.” (a.g.y., s. 62, Dipnot) 

Hamido neler biliyordu? Ecevit’e neler söyleyecekti? 

Bilmiyoruz. 

Yalnız belli olan şu ki; partisi AP’nin halka ihanetlerini görmüş ve yeni bir arayış içine girmişti. 

Parababaları onu iki torunu ve gelini ile birlikte canavarca öldürerek bir taşla iki kuş birden vurmuş 

oluyordu. 

Birincisi artık kendilerinden olmayan Hamido’dan kurtulmuş oluyorlardı. Ve onun yerine MHP’li 

faşist yeni bir belediye başkanı seçtirmiş oluyorlardı. 

İkincisi ise Hamido’nun öldürülmesinin sorumluluğunu Sol’un üzerine yıkarak halkı ve orduyu 

devrimcilere karşı kışkırtmış oluyorlardı. Tabiî Parababalarının kendilerine ise yaklaştırılmış 

oluyordu ordu ve halk. Yani devrimcilerden uzaklaştırılmış, soğutulmuş Parababalarına ise 

yaklaştırılmış ve ısındırılmış oluyordu. Parababaları Hamido olayını işte kendileri için böylesine 

akıllıca planlamışlar ve uygulamışlardı. 



Emperyalizme uşakça hizmet edenlerin hepsi aynı amaçla hizmet etmez. 

Kimisi bilinçli haindir bunların. Satılmıştır. Çıkarı için hizmet eder. 

Kimisi de şartlandırıldığı için, bilinçsiz olduğu için hizmet eder. Farkına varmadan kullanılır 

böyleleri. 

Böylesi kişilerin bir süre sonra yaptığı işin farkına varıp, uyanıp (Hamido gibi) yurtsever, devrimci 

saflara geçmesi mümkündür. 

Nitekim rahmetli Cemal Tural da böylelerindendir. Genelkurmay Başkanı iken, memleketteki her 

kötülüğün ardında komünistler vardır, derdi. Ancak emekli olup okumaya ve düşünmeye vakit 

bulunca, devrimci gençler meğer haklıymış deyivermişti. Ondan sonra da Millet Partisi’nin 

başkanlığına gelip Solculuk yapmaya başlamıştı, Tural Paşa. Ancak Parababaları bugün 

Hamido’yu olduğu gibi onu da bağışlamamışlardı ve Paşaya bir suikast girişiminde 

bulunmuşlardı. Paşa bu girişimden kıl payı kurtulabilmişti. 

Dönelim M. A. Birand’ı kaldığımız yerden okumaya: 

“(..) Doğu bölgelerindeki duyarlıkların (Sünni-Alevi sürtüşmesinin) ne oranda arttığı, grupları 

birbirlerine düşürmenin zamanı gelip gelmediğinin bir yoklaması yapılmıştı. Bu olay gruplaşmayı 

sağlamıştı. Alınan sonuçtan memnun kalmış olacaklar ki, terör eylül ayından itibaren birdenbire 

Doğu illerini sarıverdi. 

“3 Eylül: Sivas’ta binden fazla işyeri ve bina tahrip edildi. 9 ölü, 92 yaralı. Sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi. 

“6 Eylül: Elazığ, Gaziantep ve Adana’da iki gün üst üste işlenen cinayetlerde 12 kişi öldürüldü. 

“15 Eylül: Van’da aşiret kavgasında 15 kişi öldü. Ardından olaylar İstanbul ve Ankara’yı sarıverdi. 

“3 Ekim: MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı ve oğlu, Göztepe’de evlerinden çıkarken yaylım 

ateşiyle öldürüldüler. 

“4 Ekim: Taksim-Sarıyer otobüsü durdurulup içinden alınan iki sol eğilimli genç, yolcuların gözü 

önünde kurşuna dizildi. 

“9 Ekim: Ankara Bahçelievler’de 6 TİP’li bulundukları evi basanlar tarafından yaylım ateşine 

tutulup öldürüldüler.” (a.g.y., s. 63) 

Yukarıda sayılan altı olaydan yalnızca birinin faili solcular, diğer beşinin ise MHP’li faşist 

komandolardır. Devrimcilerin yaptığı olay ise doğuda değil batıdadır. İstanbul’dadır. Buna dikkat 

etmemiz gerekir. Biz, devrimciler hiç cinayet işlemedi demiyoruz. Ancak devrimciler zorla planlı 

bir itişle o noktaya getirildiler, diyoruz. Öldürülenlerin çoğunluğu yukarıda anılan olaylarda olduğu 

gibi hep ya devrimcilerya da masum halktır. MHP’li faşistler ise CIA teorisyeni David Galula’nın 

planını sistemlice uygulayan, çoğunluğu aç kaldırım insanlarından derleşik kiralık katiller 

sürüsüydü. Gerçi son tahlilde onlar da kullanılan zavallılardı. Kime ne için hizmet ettiklerini 

bilmiyorlardı. Karın tokluğuna acımasızca cinayetler işliyorlardı. Ellerine tutuşturulan listelerdeki 

insanları birer birer pusular kurarak, evlerini, işyerlerini basarak öldürüyorlardı. 

CIA ve onun uydusu MİT sağcıları MHP kanalıyla sistemlice kullanabiliyordu. Onları kullanmak 

kolaydı. Onların Başbuğları Türkeş bile, Hitler gibi iktidara gidiyorum sanıyordu. 



CIA’nın aynı zamanda devrimcileri de kullanması gerekiyordu. Çünkü tüm cinayetleri, MHP’li 

komandolara işletirse CIA, oyun tutmazdı. Böyle tek taraflı bir yöntemle işlenen cinayetlerin 

sorumluluğunu devrimcilerin üzerine yıkmak kolay olmazdı. Bir yerde açık vermesi kaçınılmaz 

olurdu bu yöntemin. Sonra ordu ve halk cinayetlerin ardında yatan iğrenç planı (faşist darbe 

planını) sezebilirdi. O yüzden devrimcilerin de cinayetlere bulaşması, az da olsa ve büyük 

çoğunluğu nefis savunması biçiminde de olsa, cinayetler işlemesi gerekirdi. O kadarcık bulaşması 

yeterdi devrimcilerin bu cinayet işine. Gerisini Kontrgerilla ve MHP’li katiller tamamlardı. 

Parababaları devrimcileri cinayetlere bulaştırmak ve amaçları doğrultusunda kullanabilmek için 

devrimcilerin içine ajan provokatörler yerleştirdi. Eyüp Temeltaş’lar, Erdal Gökyüzü’ler 12 Mart 

öncesi devrimciler içine sokulan ajan provokatörlerdendir. Bunları gazeteci Uğur Mumcu, 

Cumhuriyet’te dava dosyalarıyla birlikte açıklamıştır. Ancak Parababaları bu açıklamadan ders 

almış olacaklar ki bundan sonra kullandıkları ajan provokatörlerin adlarını dava dosyalarına 

sokmadılar. Onları bu kez daha değişik yöntemlerle kurtarmayı başardılar. Bu nedenden dava 

dosyalarında onların izine (adlarına) rastlanmaz şimdi. 

Solcularımız cinayetlere az bulaşmış olsalar da teslim edelim ki gürültüyü daha fazla çıkardılar. 

Heyecanlı çocuklar; içlerine sızdırılan bu ajan provokatörlerin kışkırtması ve itmesi ile, devrimcilik 

böyle yapılır sanarak sokaklara bol bol bombalı pankartlar astılar. Bankaları bombalayarak 

camlarını, çerçevelerini indirdiler. Odakule’yi kurşunlayarak yine camlarını indirdiler. Çocuklar 

böyle cam çerçeve indirip boş teneke gürültüsü çıkarmayı büyük devrimcilik sandılar. Onlara göre 

oligarşiyle mücadele böyle yapılırdı. Sonra aynı zamanda silahlı propaganda da yapmış 

oluyorlardı. Zavallı çocuklar bu davranışlarıyla aslında devrime değil, CIA’ya hizmet ettiklerinin hiç 

farkına varamadılar. CIA planına alet edilerek kullanılmayı devrimcilik sandılar. Yaptıkları 

eylemler devrimci teorinin emrettiği davranışlar değildi. CIA uzmanı Galula’nın önerdiği provokatif 

eylemlerdi bunlar. 

Burada tekrar da olsa bir kez daha belirtelim ki biz nefis savunması için girişilen silahlı çatışmaları 

kınamıyoruz. Kınayamayız. Canına kast edilen insanın kendini savunmasını hiçbir vicdan ve 

mantık kınayamaz. Bizim eleştirdiğimiz, yukarıda anılan devrimcilikle uzaktan yakından ilişkisi 

olmayan eylemlerdir. 

Doğuda birdenbire şiddetlenen olaylar Parababalarının beklediği sonuçları vermekte gecikmedi. 

Uygulamaya konulan kanlı, pis plan meyvelerini veriyordu. Bir yandan halk can telaşıyla 

kıvranırken diğer yandan ordu kündeye doğru gidiyordu. M. A. Birand şöyle yazıyor: 

“(…) Bu dönemde askerlerin sabit fikir halinde duydukları enderin kuşku, bir Kürt ayaklanmasıydı. 

Bazı bilgiler bir araya getirildiğinde, 2-3 yıl içinde Türkiye’de kendini Kürt kökenli kabul edenlerin 

bir ayaklanma gerçekleştirebilecekleri sonucuna varılmıştı.” (a.g.y., s. 63) 

Beklenen sonuç da buydu zaten. Parababaları dört gözle askerlerin bu kuşkuya kapılmalarını 

bekliyordu. Asker böyle hazırlanacaktı faşizme. M. A. Birand devam ediyor: 

“1978 sonbaharında, Genelkurmay iki kişilik bir özel ekip kurdu. Ve bir karargâh etüdü istedi. 

Etütten yanıt bulması istenen soru “Bu aşamada Silahlı Kuvvetler’in müdahalesine gerek var 

mıdır? Varsa böyle bir müdahalenin temeli ne olabilir?” idi. 

“Bu ekip ileride genişletildi ve çalışması 1980’e kadar sürdü.” (a.g.y., s. 64) 

Ordu faşizme çekiliyordu. Gayrı geri dönülemezdi. Bunu ilk sezen sermayenin has adamlarından 

Turhan Feyzioğlu, Koalisyon Hükümetinden ilk istifa eden kişi oldu. (Ecevit’in Koalisyon 



Hükümetinden.) Genelkurmaydaki faşist darbe planını hazırlamakla görevli özel ekibin işe 

başlamasıyla beraber istifayı bastı 16 Eylül’de. M. A. Birand açıklıyor: 

“Feyzioğlu orduya yakın ve iyi koku alan bir politikacıydı.” (a.g.y., s. 65) 

Feyzioğlu, istifa etmekle hem Ecevit Hükümetinin çöküşünü hızlandırmış oluyor, hem de ileride 

yapılacak olan faşist darbeden sonra yüksek bir koltuk kapma şansı kazanmış oluyordu. Nitekim 

12 Eylülcülerin ilk Başbakanlık teklif ettikleri kişi odur. O Başbakanlığı anında kabul edecek, fakat 

sermayenin perde arkasındaki asıl deneyimli uzmanları, onu fazla kullanılmış ve aşınmış olduğu 

için kabul etmeyeceklerdir. Onun yerine Bülent Ulusu’yu önereceklerdir. İpleri sermayenin elinde 

olan kukla generaller de bu öğüdü tutacaklardır. Ve Ulusu’yu Başbakan yapacaklardır. 

M. A. Birand’a dönelim: 

“Terörün ağlarını Türkiye’nin üzerine attığının en belirgin işareti 19 Aralık 1978 günü ortaya 

çıktı…” (a.g.y., s. 65) 

Bizde basın budur işte. Türkiye’nin en uyanık birkaç gazetecisinden biri olan M. A. Birand bile 

olayları en çimçiğ çıplaklığıyla görmesine rağmen bir türlü tam olarak kavrayıp değerlendiremiyor. 

“Terör ağlarını Türkiye’nin üzerine attı.” diyor. “Terör”ü sanki gökten yağan bir musibet imiş gibi 

koyuyor. O “terör” ağını kuran ve ağın arkasında pusuya yatan örümceği (yani Uluslararası 

Emperyalizmin casus örgütlerini) göremiyor. 

İnsan belli bir teorik donanımdan yoksun ise dünyaya ve topluma, en iyi niyetlice de olsa, böyle 

şaşı bakar işte. Bizde Parababalarının ideoloji düşmanlığı buradan kaynaklanır. Hep söylediğimiz 

gibi; insanlar “ol mahiler” gibi “derya içre” yaşasınlar ama deryayı bilmesinler, Parababaları da 

yine “ol mahiler”i canları istedikleri zaman kolayca, hiç zahmete katlanmadan avlasınlar diye, 

teoriden yoksun bırakılır. Geçelim… 

Birand’a dönelim: 

“19 Aralık 1978 günü, K. Maraş’taki Çiçek Sineması’nda “Güneş Ne Zaman Doğacak?” adlı film 

oynarken ilk bomba patladı.” (a.g.y., s. 68) 

Burada bir açıklama yapalım: Bu film antisovyetizm (antikomünizm) yapan bir filmdir. Sermayenin 

uşağı MHP’li faşist zorbalar bu filmi Maraş’a getirip adı geçen sinemada oynatmaya başlıyorlar. 

Ve film oynarken sinemaya bir bomba atılıyor. İşin trajikyönü ise bombayı faşistlerin kendilerinin 

atmış olmasıdır. Bu gerçeklik sonradan ispatlanmıştır, bombayı atan MHP’li faşistler 

yakalanmıştır. 

Maksatları malum… Bombayı solcular attı diyerek halkı yurtseverlere karşı kışkırtacaklar ve 

misilleme yapma bahanesiyle Maraş olaylarını başlatacaklardır. 

M. A. Birand’ı dinleyelim: 

“(…) Hemen ertesi gün solcuların devam ettikleri Akın Kıraathanesi yaylım ateşine tutuldu ve 

ardından bombalandı. 21 Aralık günü, iki öğretmen öldürülüp, bir diğerinin evine bomba kondu. 

(Bu öğretmenler de tabiî ki devrimci öğretmenlerdir. b.n.) Nihayet 23 Aralık günü olaylar 

birdenbire toplumsal bir havaya giriverdi. Kısa sürede 30 kişi öldü ve yüzlerce insan yaralandı. 

Makineli tüfekten, uzun menzilli silaha kadar her türlü ateşleyici aracın kullanıldığı bu olayın 

boyutları kısa sürede büyüyüverdi. Bu olaylar, uzun süredir devam eden bölücü birikimin son 



aşamasına gelindiğinin açık bir simgesi idi. 24 Aralık gününe gelindiğinde, olaydaki ölü sayısı 

100’ü bulmuş ve çatışmalar diğer illere de yayılmaya başlamıştı. 

“25 Aralık günü 13 ilde sıkıyönetim ilan edildi ve sokağa çıkma yasağı konuldu. Ardından da altı 

sıkıyönetim mahkemesi çalışmaya başladı. Bir hafta sonra da İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı istifa 

etti.” (a.g.y., s. 68) 

Maksat orduyu iyice olayların içine çekmekti. Bir batağa sürüklemekti. Bu da işte yavaş yavaş 

gerçekleşiyordu. 

“Özaydınlı’nın bu uygar davranışı bazı çevrelerde sorumlunun bulunduğu gibi yorumlandı. İçişleri 

Bakanı olayları önleyemediğine göre, sorumlu sayılmalıydı.” (a.g.y., s. 68) 

Zavallı Özaydınlı hem faşist cellatlarca o zaman yolu kesilerek Maraş’a bile sokulmamış, yolda 

saatlerce bekletilmiş, hem de olayları önleyemedi diye sorumlu tutulmuştur. Doğrusu 

Parababaları çok yaman demagoglardı. Onların bir amacı da CHP’yi bitirmekti ya, işte o da bu 

şekilde başarılıyordu. 

Oysa, İrfan Özaydınlı Kemalist geleneğe sahip namuslu bir yurtsever askerdi. Ama hep 

söylüyoruz: Böyle olmak başarılı olmayı sağlamaz diye. Tabiî siyasette namuslu olmak, dürüst 

olmak gereklidir elbette. Bu değerler çok yüksek değerlerdir. Bu değerleri taşımayan kişiye insan 

bile denemez. Ancak içinde yaşadığımız bugünün dünyasında halkımıza, ülkemize yanılmadan, 

sermayenin tuzaklarına düşmeden hizmet edebilmek için ideoloji de gereklidir. İdeolojisiz politika 

yapmaya kalktık mı, gökte yıldız arayan turfa müneccime döneriz. Ve sermayenin oyuncağı 

olmaktan kurtulamayız. Biz hep bu nedenden dolayı tekrar tekrar bu gerçekliği vurguluyoruz. Her 

şeyden önce kafadan silahlı olmamız gereklidir. Yani doğru teoriyi yol gösterici olarak 

kullanmamız gereklidir, diyoruz. Ancak böylebir doğru devrimci teoriyle kafadan silahlı olursak 

yolumuzu şaşırmadan, büyük hatalara düşmeden doğru politika yapabiliriz. Halkımızın dertlerine 

çareler bulabiliriz. Ve halkımıza gerçekten yararlı olabiliriz, diyoruz. 

“İyi niyet”li paşamız Özaydınlı, K. Maraş’a giderken yanına aldığı bir askeri yetkili (Komutan) 

Özaydınlı’ya “Geldiğimizi hissettirelim” der. Yani olayın en hızlı bir biçimde üzerine gidip 

bastıralım ve suçluları yakalayalım, der. 

Ancak Özaydınlı: 

“Kardeş kanı dökmeyelim” diyerek bu öneriye karşı çıkar. 

İyi niyetli paşamızın dökülmesini istemediği “kardeş kanı”, faşist kiralık katiler tarafından oluk oluk 

dökülür. Üstelik de işin vebali Özaydınlı’nın üzerine yıkılmak istenir. 

Cephede sayısız düşman ordularını bozguna uğratabilecek bilgi, yetenek ve cesarete sahip olan 

Özaydınlı, yerli-yabancı Parababaları çetesinin hazırladığı bu kahpece oyun karşısında bocalar, 

şaşırır, kendine güvenini yitirir ve sonunda çareyi istifa etmekte bulur. 

Neden? 

Doktrinsizlikten. Çağdaş siyasal doktrinlerin yabancısı oluşundan. Hele hele Marksizm gibi 

doğanın ve toplumun gelişim kanunlarını en doğru şekilde kavrayıp anlatan bir ideolojiden hiç mi 

hiç haberi olmamasından. 

Yine Birand’a dönelim: 



“(…) Oysa olay gazetelerde yazıldığından da vahimdi.(…) üç yaşında çocuğu öldüren, hamile bir 

kadını karnından süngüleyen, tüfeği başına dayayıp Müslümanlığın beş şartını tam 

bilemediğinden dolayı adamı vuran ve ardından da üzerine benzin döküp yakan insanların bu 

kinleri nasıl anlatılabilirdi?…” (a.g.y., s. 68) 

Faşizm dünyanın her yerinde böyledir işte. Kadın, çocuk demeden hunharca öldürür. 

İşte Hitler’in liderliğindeki Nazizm on milyon insanı gaz odalarında öldürüp fırınlarda yakmadı mı, 

kadınıyla çocuğuyla? 

İspanya’daki Franko Faşizmi Madrit’i bombalatıp binlerce insanı kadın çocuk ayırmadan 

öldürmedi mi? 

Bildiğimiz gibi Franko Faşizmi 1936-39 yılları arasında bir milyon insanı katletmiştir. Ve ondan 

sonra diktatörlüğünü Uluslararası Sermayenin yardımlarıyla İspanya’da kurulabilmiştir. Faşizm 

kendi halkına bu denli düşmandır. 

Ve en yakın yıllara gelelim. Daha yeni yıkılan Arjantin’deki CIA patentli faşist generaller cuntası, 

otuz bin insanı kadınıyla, çocuğuyla öldürmedi mi? 

Faşizmden insaf beklemek, insanlık beklemek topal şeytandan iman beklemek kadar saçmadır. 

Ve saflıktır. 

M. A. Birand devam ediyor: 

“1979, daha ilk günlerinden başlayıp, 13 Aralık gününe kadar, aşamalardan geçerek 

“Müdahalenin” dertleşme veya sohbet çerçevesinden çıkıp kesinleştiği yıldır. Askerler arasındaki 

görüşmeler de, hemen ilk aylardan itibaren şekil değiştirmeye başlamış ve sorunun somut 

biçimde konuşulduğu, “müdahale gerekliliğinin” tartışıldığı aşamaya girmiştir. 

“(…) 

“Bu aşamaya gelinmesinin başında, terörün şekil değiştirip büyümesi, sıkıyönetim nedeniyle 

ordunun giderek daha fazla işin içine girmesi ve girdikçe de, bir yandan durumun ciddiyetini 

görmesi, öte yandan da tamamen kendisiyle ilgili kuşku ve kaygıların artması gelmektedir. Ordu 

da tehlikeye düşmektedir.” (a.g.y., s. 69) 

Parababaları orduyu avlamışlardır artık. Askerler, bu kan deryasının, kurutulmazsa, bir gün 

kendilerini de yutacağına inandırılmışlardır. Ülke yangın yerine çevrilmiştir. Bu yangın 

söndürülmezse bir gün askerleri de diğer herkes gibi yakabilirdi. Sıkıyönetimle orduyu yarattıkları 

kanlı olayların içine iten Parababaları böyle söylüyorlardı orduya. Ordu da meselenin perde 

arkasını göremediğinden ve bilemediğinden kanıp Parababalarının bu sözlerine inanıyordu. 

Asker de hazırdı artık. Halk gibi askerler de faşizme cankurtaran simidi diye sarılacaklardır. 

Askerler böyle hazırlandı faşizme. 

Şimdi iş tek hazır olmayan idareyi de hazır etmeye gelmişti. 

“İdare” nasıl hazır edilecekti? 

Basit. Dedik ya CIA teorisyenleri bu işin kitabını yazıp bizimkilerin ellerine vermişlerdi diye. 

Hükümetler “anarşi” ve “ekonomik bunalım” ile halk gözünde yıpratılıp bitirilecekti. Halk ve ordu 

artık meclis içinden çıkacak hükümetlerin bu işin üstesinden gelemeyeceğine inandırılacaktı. 

Böylece de Parababaları bir yönetim biçiminden başka bir yönetim biçimine geçmiş olacaktı. Yani 



demokrasicilik oyunundan vazgeçip, oyunu bitirip faşist yönetim biçimine geçmiş olacaktı. 

Parababalarının istekleri buydu. Birand şöyle açıklar: 

“(…) Hükümetin (söz konusu edilen Ecevit Hükümetidir. b.n.) giderek kontrolü kaybetmesi, iç 

ekonomik ve dış siyasi baskıların yoğunlaşması (…) eğilimin değişmesinde büyük rol oynamıştır. 

“Artık “müdahale” dosyası açılmıştır. 

“Eğer 12 Eylül müdahalesi 1979’un Temmuz aylarında gerçekleşmemişse, bu, tamamen bir 

yandan aynı yılın Ekim’inde kısmi seçimlerin yapılacak olması ve hükümetin bütün uluslararası 

bankalar ve devletler nezdinde geniş bir yardım kampanyasına girişmiş bulunmasındandır.” 

(a.g.y., s. 69-70) 

Sermaye kurnaz, 1979’da darbeyi yaptırmak istiyor. Niyeti bu, fakat o yılın güzünde kısmi 

seçimlerin yapılacak olması yüzünden işi erteliyor. 

Neden şu (erteleme nedeni): 

Ekim’de yapılacak seçimlerle Ecevit Hükümeti yolcu edilecektir. Onun işi bitirilmiştir. Ama 

Parababaları onun yerine gelecek olan hükümetin de işini bitirmek istiyor. Halka ve Orduya: 

bakın, artık hiçbir seçenek kalmadı. Bu siyasi partiler, bu parlamento ve yapılan bu seçimler hiçbir 

işe yaramıyor. Onlar ne “anarşi”nin ne de ekonomik sorunların üstesinden gelemeyecekler. Tek 

yol askerin idareyi ele almasıdır, demek istiyor Parababaları. Yani geride hiçbir umut bırakmak 

istemiyor. 

Sonra, Ecevit Hükümeti bilindiği gibi yüksek oranlı bir devalüasyon yapmış, ardından üst üste 

zam paketleri açmış, bunların karşılığında da Uluslararası Sermayeden üç beş kuruşluk bir 

sadaka vaadi almıştır. Yani sadakanın henüz kendisi ortada yoktur. Verilmemiştir. Sadece sözü 

verilmiştir. Biraz beklenirse bu sadaka da Türkiye’ye gelmiş olacak ve darbeyle iş başına 

getirilecek olan faşist cunta da böylece işi ele alır almaz hazır paraya konmuş bulunacaktır. Tabiî 

elinde hazır para olduğu için de iktidara getirilen bu cuntanın yıpranması uzayacaktır. Yani cunta 

yıpranmadan daha fazla süre iş başında kalmış olacaktır. Çünkü elinde bir süre harcayacağı 

dövizi bulunmuş olacaktır. İşte bu nedenlerden dolayı Parababaları yapmayı tasarladıkları darbeyi 

bir süre ertelemekte yarar gördüler. Böylece darbe Ecevit Hükümeti sonrasına ertelenmiş oldu. 

Ve seçimler yapıldı, Ecevit Hükümeti postalandı. Yerine MHP ve MSP’nin güya dışardan 

destekledikleri AP Azınlık Hükümeti kuruldu. Parababalarında numara çok. Daha önce iki tane 

MC kurdurdu ya, şimdi yine aynısını kurdurmak istemiyor. Sanki onlardan farklı imiş gibi, bu kez 

“Dışarıdan Destekli AP Hükümeti”, daha doğrusu yeni bir MC kurdurmuş oluyor. Ha Ali Hoca, ha 

Hoca Ali. Değişen bir şey yok. 

Tabiî bu hükümet döneminde de “terör” ve “ekonomik bunalım” tırmandırılır. Ve bu hükümetin de 

işi bu şekilde birkaç ayda bitirilir. Parababaları için artık Türkiye, dalında olmuş armuttur. 

Yapılacak tek iş dalı sallayıp olgun meyveyi avuçlar arasına düşürmektir. İdare de hazırdır artık 

bu işe. İdarenin hazırlanması da bu şekilde olmuştur. Şimdi hem ordu, hem halk, hem de idare 

hazırdır gayrı. 

 

12 EYLÜL’Ü KİM YAPTIRDI? 



Şimdi gelelim 12 Eylül’ün başta ABD olmak üzere dış emperyalist güçler ve onların Türkiye’deki 

yerli ortakları tarafından yaptırılmış olduğunun ispatına: 

Biz bu tezimizi ileri sürünce başta 12 Eylülcü cunta olmak üzere tüm sermaye sözcüleri bize yalan 

ve demagojilerle saldırıyorlar. Onlar bizler için “anarşisttir, teröristtir, bölücüdür vb.dir” gibi aslında 

kendilerine ait olan sıfatlarla bizi yıpratmak istiyorlar. Oysa bu tezi sadece bizler savunmuyoruz. 

İşte M. A. Birand da aynı şeyleri yazıyor. Okuyalım: 

“1979 yılından itibaren, başta Amerika olmak üzere Batı’nın ağırlıklı başkentlerinde, üzerinde dura 

dura söylenen “Türkiye’de istikrar gereklidir.” sözüydü. 

“Bunun nedeni de Ortadoğu’daki dengelerin birdenbire Batı’nın hayati çıkarlarını sarsabilecek 

biçimde bozulmaya başlamasıydı. Batı’nın Ortadoğu’yu kontrolü altında tutabileceği destekler 

sallanırken, elde kalan tek sağlam destek Türkiye idi. Onun da sallanması ve karışması, 

Amerika’ya Ortadoğu’da büyük darbe indirebilir, hatta bölgedeki tüm jeopolitik oluşumu 

bozabilirdi. Washington’un hiç istemediği de bu olasılıktı. 

“ABD’nin en çok kaygılanmasına yol açan neden de İran’da Şah’ın 16 Ocak günü ülkesini terk 

etmesiydi. Washington, Şah’ın İran’ını Ortadoğu’nun jandarması durumuna sokmuştu. 

Ordusundan gizli polisine kadar her şeyini kontrolü altında tutmuş (tıpkı bizde de olduğu gibi. b.n.) 

ve tam bir egemenlik sağlamıştı. 

“İran’da olaylar başladığında, Washington bunu mutlaka önler, deniyordu. Ancak kısa bir süre 

sonra, bu ayaklanmanın (…) kendi mantığı içinde bir devrim olduğu anlaşılıverdi. 

“Washington bir süre, başka müttefiklere kötü örnek olmasın, ABD sıkışınca bırakır, denmesin, 

diye Şah’ı destekledi. Ancak durumun tutulmazlığı anlaşılınca ilk olarak 5-6 Ocak 1979’daki 

Guadeloupe doruğunda Başkan Carter, Fransız, Alman, İtalyan ve İngiliz Başbakanlarına 

“Şah’tan vazgeçildiğini” söyledi. Hatta gündemin bu maddesinden sonra da hemen “Türkiye’ye 

yardım” konusuna geçildi. 

“Washington için Şah’ın kaybından çok, sonrası önemli idi. Nitekim, 1 Şubat günü Humeyni 

Tahran Havaalanı’na indikten bir ay sonra, İran toprakları üzerindeki tüm Amerikan dinleme 

istasyonları ve üsleri kapatıldı. Oysa ABD, bu istasyonlardan Sovyetler Birliği’nin içlerine kadar, 

özellikle de Afganistan’a yakın bölgelerdeki faaliyetlerini izleyebiliyordu. Kapatılan üslerden ise, 

Amerikan kuvvetlerinin yararlanması planlanmıştı. 

“İran’ın “kaybı” bu yönden Türkiye’nin önemini birdenbire artıran bir unsur oldu. 

“(…) 

“(…) Türkiye’nin kaybı (…) mutlaka önlenmesi gereken bir olasılıktı. 

“Amerika’nın Ortadoğu’daki kaygılarını artıran diğer bir gelişme de, 26 Mart 1979 günü imzalanan 

Camp David Anlaşması’nın bölge ülkeleri arasında yarattığı gerilimdi. ABD Başkanı Carter, İsrail 

Başbakanı Menahem Begin ve Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ı bir araya getirip, İsrail’in Sina 

Yarımadası’ndan çekilmesini buna karşılık da Mısır’ın İsrail’i tanımasını sağlamıştı. 

“Mısır’ın İsrail ile ikili bir anlaşmaya gitmesi, diğer Arap ülkeleri tarafından ihanet, arkadan 

hançerlenmek olarak nitelendirilmişti. (Gerçekten de böyle değil midir? b.n.) Zira o güne kadar iyi 

veya kötü bir cephe halinde İsrail’e karşı mücadele veren Araplar ilk defa aralarındaki en güçlü 

devlet tarafından yarı yolda bırakılıyorlardı. Üstelik anlaşmada Filistinliler için bir vatan bulunması 



sorunu adeta askıda bırakılmıştı. Mısır birdenbire Arap dünyasında yalnızlığa itiliverdi. Sedat 

hemen her Arap başkentinde yeriliyor, Mısır hiçbir Arap toplantısına çağrılmadığı gibi İslam 

örgütünden çıkarılıyordu. Bu büyük tepki, Camp David Anlaşması’nı daha mürekkebi üzerinde 

iken tehlikeye düşüren bir gelişme idi. Mısır Devlet Başkanı’nın bu baskılara ne kadar 

dayanabileceği belli değildi. Kendi toplumu içindeki tepkiler de giderek büyüyordu. 

“Washington, Camp David Anlaşması’nı tehlikeden kurtarabilmenin yolunu, bir yandan Mısır’a 

yılda 3 milyar dolara varan bir ekonomik yardım vermekte, (ihanetin ve satılmışlığının bedeli 

olarak tabiî. b.n.) öte yandan da İslam dünyası içinden Sedat’a müttefik sağlamakta buldu. 

(Hainin müttefiki de elbette hain olacaktır. Bizim 12 Eylülcü generaller dün Sedat’a müttefik 

oldular, bugün de Sedat’ın çömezi Hüsnü Mübarek’e. b.n.) En güçlü adaylardan biri de Türkiye 

idi. Ankara’nın Mısır’a yakınlaşması Sedat’ı büyük ölçüde güçlendirir, hiç değilse yalnızlıktan 

kurtarabilirdi. Bu nedenle Washington’da daha önceleri de düşünülen “ılımlı Müslüman ülkeler 

kuşağı kurulması” teorisi canlandırıldı. Suudi Arabistan-Fas-Tunus-Mısır ve Türkiye’nin 

katılacakları böyle bir kuşak, İslam dünyasındaki sert tutum içinde olan ülkeleri 

dengeleyebilecekti. Bu kuşak açıkça Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki olası bir girişimine karşı 

kurulabilirdi. Oysa Washington’un asıl isteği, İsrail ile düşman olmayan bir ülke grubu 

oluşturabilmekti.” (a.g.y., s. 92-94) 

Yukarıdaki uzun aktarmalarda anlatılanları özetlersek şöyle maddeleştirebiliriz: 

1- ABD Türkiye’ye, faşist, halk düşmanı, satılmış İran Şahı’nın ve onun ordusunun Ortadoğu’da 

oynadığı rolü vermek istiyordu. Biliyoruz hain Şah iktidardan tekerlenip ülke dışına kaçınca, onun 

ülke içindeki sayısız servetinin dışında, sadece Amerikan bankalarına kendi adına yatırdığı 17 

milyar dolarlık servetinin olduğu ortaya çıkarıldı. Ve Amerika bu dev serveti yeni İran yönetimine 

vermeyi reddetti. İşte Şah böylesine bir vatan haini ve Amerikan uşağıydı. Amerika ondan 

boşalan yeri bizim 12 Eylülcü generallerle doldurdu. Yani 12 Eylül sonrası Ortadoğu’da 

Amerika’nın jandarmalığını yapma görevini Türkiye üstlenmiş oldu. 

2- Arap Halkına ihanet ederek Arap toprakları hâlâ İsrail’in işgali altında iken işgalci düşmanla 

anlaşarak birlik olan Amerikan uşağı Enver Sedat yönetimine Türkiye’yi müttefik (yandaş) etmek 

istiyordu. Amerika. 

3- Türkiye’yi en gerici Arap şeyhlikleriyle, krallıklarıyla ve devletleriyle bir araya getirip kendisine 

bağımlı bir uydu ülkeler kuşağı oluşturmak istiyordu Amerika. 

4- Ortadoğu’da Amerika’nın ve diğer emperyalist devletlerin kiralık katili rolünü oynayan İsrail’e 

Türkiye’yi dost kılmak istiyordu Amerika. 

Yukarıda M. A. Birand’ın anlattıkları özetçe bunlardır. 

Şimdi bölgemize yani Ortadoğu’ya dikkatlice bakarsak ABD’nin tüm bu isteklerinin 

gerçekleştirilmiş olduğunu açıkça görürüz. 12 Eylül Faşist Darbesi olmasaydı ABD bu isteklerine 

kolay kolay kavuşamazdı. O nedenden 12 Eylül’ün yapılması, yurtsever güçlerin zindanlara 

tıkılması, 27 Mayıs’ın öldürülmesi gerekiyordu. Yoksa bu güçler memleketimizin böylesine 

aşağılık amaçlar için emperyalistler tarafından kullanılmasına karşı çıkardı. İşte 12 Eylül bu 

nedenden 27 Mayıs’ı yok etti. Ve yurtseverleri zindanlara doldurdu. 

ABD de yukarıda anılan emperyalist emellerine ulaşmış oldu. Yani Türkiye’yi kendi emperyalist 

çıkarları için bir maşa gibi kullanmayı başardı. İşte bu nedenden seksenlerin başındaki ABD 

Başkanı Carter “12 Eylül’le ferahladık” diyor. 



YERLİ PARABABALARI, 

YABANCI PARABABALARININ UŞAĞIDIR 

Bizim bu tezimiz de bakın olaylarca nasıl doğrulanıp kanıtlanıyor. 

M. A. Birand anlatıyor: 

“(…) Brezezinski, Carter yönetiminin en sağdaki, en sertlerinden biri olarak bilinen ancak aynı 

oranda da etkisi olan bir unsuruydu. Ecevit hakkında aynı yıl (1979 yılı b.n.) Washington’a giden 

bir Türk işadamları grubuyla yaptığı konuşmada, Ecevit’in liderliğini son derece ağır kelimelerle ve 

açıkça eleştirebilmiş ve sonunda da “Bu adam ile Türkiye bir yere ulaşamaz” diyebilmişti. İlişkiler 

böylesine gerginleşmişti. 

“Kısa bir süre sonra da, Türkiye özel sektörünün gazetelere ilan vererek Ecevit Hükümetinin, ilk 

defa görülen bir yöntemle hırpalama girişimi ortaya çıktı.” (a.g.y., s. 99) 

Söylenen çok net değil mi? 

Washington’da efendiler emrediyor, uşaklar ise hemen davranışa geçip bu emri uyguluyor. 

Başka söze gerek var mı? 

Ecevit 1974’te ABD’nin bir isteğine ve davranışına karşı çıkmıştı. Suçu buydu. Biliyoruz, ABD 

emperyalistleri o yıl Kıbrıs’ın tümünü bizden kopartıp kendi kuklaları olan Yunan Cuntasına ikram 

etmek istemişti. Bu nedenle emirlerindeki faşist Nikos Sampson’a Kıbrıs’ta bir darbe yaptırtmıştı. 

Faşist Sampson, iktidarı ele alır almaz Türk köylerine baskınlar yaparak kitle halinde katliamlara 

girişti. Ecevit Hükümeti Amerika’ya rağmen Kıbrıs’a çıkartma yaparak ABD Emperyalizminin 

oyununu bozdu. Ve Türkleri katliamdan kurtardı. 

Bu yüzden Ecevit ABD için sakıncalıydı. 

ABD Ecevit’i İzmir Çiğli Havaalanı’nda polis üniformalı bir Kontrgerilla mensubuna öldürtmek 

istedi. Ancak Ecevit bu suikasttan kurtuldu. Mermi zamanın İstanbul Belediye Başkanı Ahmet 

İsvan’ın kardeşi Mehmet İsvan’ın bacağına isabet etti. ABD ve casus örgütü CIA-MİT suikastla 

öldüremediği Ecevit’i iktidara gelince daha önce söylediğimiz yöntemlerle yıprattı. Ve işini bitirdi. 

Böylece de Ecevit’ten kurtuldu. Çünkü Ecevit gibi kişiler burjuva politikacısı olmalarına rağmen 

ABD’ye yaramazlar. ABD’ye kul gerek. Ecevit ise zaman zaman da olsa söz dinlemeyebilen 

yaramaz bir çocuktu. ABD’nin ise uydu ülkelerde bu tür (1974 Kıbrıs Harekatında olduğu gibi) 

bağımsızlık gösterilerine hiç tahammülü yoktur. 

Kıbrıs Harekatının hemen arkasından ABD, Türkiye’ye silah ambargosu koydu. O ambargo tüm 

silah, araç, gereç ve teçhizat yönünden ABD’ye bağımlı olan Türk Ordusunu öyle bir duruma 

düşürdü ki, savaş uçakları havalanamaz, tanklar kıpırdayamaz hale geldi. Türkiye’nin 

düşürüldüğü bu durumu, 1977’de Genelkurmayın Demirel Hükümetine yaptığı şu uyarıdan daha 

açık bir biçimde hiçbir şey ortaya koyamaz: 

“Yunanistan’la sürtüşmeye gidebilecek durumlar yaratmayın, karşı koyma yeteneklerimiz giderek 

kısıtlanıyor.” (a.g.y. s. 51) 

 “Dostumuz”(!), “müttefiklerimiz”(!) Amerika bir zamanlar üç kıtaya yayılan bir imparatorluk kuran, 

Viyana önlerinde bütün Avrupa’yı titreten Türk Ordusunu, Türkiye’nin nüfusça beş buçukta biri 

kadar olan Yunanistan karşısında bu duruma düşürmüştü işte. 



 Ama yerli sermayemiz 150 senedir vatan satıcılığında o denli kaşarlanmış ve yabancı 

sermayeyle çıkar ortaklığında o denli kaynaşmıştı ki ecnebi emperyalistler ne yaparlarsa 

yapsınlar, onlardan kopması, ayrılması düşünülemezdi. Etle tırnak gibi kaynaşmıştı, yabancı 

sermayeyle yerli sermaye. Et tırnaktan nasıl (MİT ve Birinci Şube işkenceleri tarafından sökülüp 

atılmadıkça) ayrılamaz ise, yerli sermaye ile yabancı sermaye birbirinden ayrılamaz. 

ORDUNUN BAŞI 

AMERİKANCI GENERALLERLE BAĞLANIR 

Yerli Parababaları denen Finans-Kapitalistler Türkiye’de 500 kişiciktir. 

Koca 50 milyonluk Türkiye içinde 500 kişi nedir ki?.. 

Demek bunlar yüz binde bir kişidir. Bunların, 2 bini de Tefeci-Bezirgân denen taşra il ve 

ilçelerimizde çöreklenmiş, halkımızın “eşraf-ayan” dediği Antika sömürgenlerden oluşan müttefiki 

vardır. Tefeci-Bezirgânların da nüfusumuza oranı 100 binde 4’tür. Bu Modern ve Antika 

sömürgenler çetesinin toplam sayıları 500 artı 2000 eşittir 2500’dür. Bu 2500 kişinin nüfusa oranı 

ise 100 binde 5’tir. 

Toplam nüfus içindeki sayıları bu denli azınlığın azınlığı olan bu 2500 kişi 50 milyon halkı nasıl 

hem kendileri öldüresiye sömürebiliyor, hem de ecnebi emperyalistlere peşkeş çekip 

sömürtebiliyor? Bu asalak sömürgenler nasıl başarabiliyor, bu aşağılık işi? 

Şöyle: 

Onların örümcek ağı gibi tüm Türkiye’yi örgüt ağlarıyla örmüş bulunmaları sayesinde mümkün 

oluyor, bu soygun. Onlar, CIA güdümlü MİT ve Kontrgerillalarıyla, Ülkü Ocaklarıyla, siyasi 

partileriyle, TİSK, TÜSİAD, Sanayi Odalarıyla, Ticaret Odalarıyla her türden dini örgütleriyle, 

İmam Hatip Okullarıyla, Kur’an Kurslarıyla, Petrol istasyonlarıyla, Aydınlar Ocağı, Yazarlar Birliği 

vb. örgütleriyle en büyük şehirlerimizden en ücra kasaba ve köylerimize kadar domuzuna 

örgütlüdürler. O nedenden Türkiye’de herhangi bir ekonomik veya siyasi karar alınmasını istediler 

mi aynı anda hep birden ayağa kalkarlar. Ve kuyruğuna basılmış kedi gibi çığlıklarını koyuverirler. 

O zaman emirlerinde bulunan bütün “Hür Basın” ve TRT onların bu çığlığını Türkiye’nin en sapa 

dağında keçi otlatan çobana varıncaya dek duyurur. 

Dikkat edilsin, onlar bu metotla iki bin beş yüz kişicik gibi bir azınlık olmalarına rağmen bütün bir 

milletmiş gibi görünürler. Görünmeyi başarırlar. Çünkü Türkiye’de her türlü olanak bulanak bu 

2500 kişinin ve onların her türden örgütlerinin elindedir, emrindedir. 

Oysa diğer tarafta 50 milyonluk koca halk yığınlarımız örgütsüz bırakıldığı için hiç sesini 

çıkaramaz. Derdini dile getiremez. Sesini çıkarsa da zaten kimseye duyuramaz. 

Duyurursa ne olur? 

Şu olur: 

Polis, savcı, hakim hemen yakasına yapışır ve o masum vatandaş ilkin işinden olur. İşi varsa 

tabiî… Sonra Birinci Şube veya MİT işkencesine uğrar. En sonunda da zindanı boylar. Ve 

anasından doğduğuna pişman edilir. Yaşanan bu türden binlerce, on binlerce acı olaydan bir 

tekini olsun anmadan geçmeyelim: 

23 Mart 1985 tarihli Milliyet’in manşetten verdiği haberi şöyle: 



“36 ülkeden 140 yabancı, 80 Türk işadamının 100 milyon lira giriş ücreti ödedikleri EMF (Dünya 

Ekonomik Formu) basına kapalı toplantısına katılan Başbakan Turgut Özal çok açık konuştu: 

“ÖZAL’DAN EMF ÖNÜNDE ÜÇ İTİRAF 

“1- Evet kemerleri çok sıktık 

“2- Ama halk ses çıkartmadı 

“3- Enflasyon hesabı da tutmadı” (a.g.y.) 

 Televizyon ekranlarında halkın gözünün içine baka baka yalanlar söyleyen Özal, bakın gizli 

toplantılarda, yerli-yabancı Parababaları önünde nasıl katı gerçekleri bir bir dile getiriyor. 

 Sermayeye yaptığı hizmetleri ve halka yaptığı ihanetleri ne kadar güzel bir şekilde itiraf ediyor 

değil mi? 

Ne diyor? 

Enflasyon hesabını tutturamadık. Kemerleri çok sıktık. Ama halk ses çıkartmadı. 

Bre zalim, halk nasıl ses çıkartsın? 

Faşizmin demir pençesi halkın gırtlağına sarılmış bekliyor. Halk gık dese anasından emdiği sütü 

burnundan getirecek. 

Yukarıdaki haberin hemen altında bir fotoğraf yer alıyor. (Tabiî yukarıda anılan gazetede) Bir 

duruşma fotoğrafı, sanık önde oturmuş. Pala bıyıklı, babayiğit bir kişi. Ardında ayakta, tüfekler 

omuzda, sert bakışlarla muhabirin objektifine poz veren iki Mehmetçik. Jandarma eri yani. 

Sanığın gözleri yaşlı. Ağlıyor. Ve fotoğrafın altında ise şunlar yazılı: 

“Pahalılık canıma tak etti. Özal’a oy verenin dedi hapsi boyladı. 

“Alsancaklı iki çocuk babası esnaf Mehmet İşbilir dün mahkemede savunmasını şöyle yaptı: “Ben 

hükümete ve Özal’a küfretmedim. KDV’yi icat edenin..” dedim. “İki aydır tutuklu olan İşbilir, 

Yargıcın sorularını yaşlı gözlerle cevapladı…” (a.g.y.) 

Haberin devamı belli… Daha fazla okumamıza gerek yok. 

İşte ses çıkartanın hali bu. 

Nasıl çıkartsın millet ses? Millet ses çıkartacak idi ise, 12 Eylül neden yapılmıştı? 5 bin insan 

neden öldürülmüştü? 

Parababaları halkı dilediklerince hem soysunlar hem de soydursunlar, halk da hiç ses çıkartmasın 

diye yapılmıştı 12 Eylül’ler. Ondan yok edilmişti 27 Mayıs’lar ve 27 Mayıs’ın getirdiği özgürlükler… 

Hayvanlar bile yiyeceklerinin kesilmesine tepki gösterirler. 

İnsanlarımız eğer özgür olsalardı hiç ses çıkartmazlar mıydı? Hiç haklarını aramazlar mıydı? 

Geçelim… 

Parababalarının yalan, iftira ve demagojilerinin baş hedefi halkımız ve özellikle de ordudur. Onlar 

yalanlarıyla ve iftiralarıyla bu iki gücü kandırmak isterler. Başarırlar da. Hele orduyu 

kandıramadıkları gün sömürü düzenlerinin işi bitiktir, sonu gelmiştir. Bizim Ordu, İngiliz Ordusu 



gibi soylulardan, Fransız Ordusu gibi burjuva çocuklarından derleşik değildir. Türk Ordusunun 

Başkomutanı Mustafa Kemal küçüklüğünde bakla tarlasında karga kovalamış bir yoksul halk 

çocuğudur. Onun gibi sonraları da Ordu, hep dar gelirli işçi, memur, köylü ve küçük esnaf 

çocuklarının başvurduğu bir ocak olmuştur. Yani ordumuzun subayları, subay olmadan önce 

yamasız pabuç giymemiş mazlum halk çocuklarından meydana gelir. Burjuva çocukları, Tefeci-

Bezirgân çocukları kesinlikle askeri okullara başvurmazlar. Bu noktaya çok dikkat edelim. 

Askerliğin zahmetine katlanamaz onlar. Mecburi askerlik görevlerini bile izin, rapor vb. 

bahanelerle yapmaktan kaçarlar. 

Bu yüzden ordunun subay kesimi gibi, er kesimi de hep halk çocuklarından meydana gelir. 

Parababaları işte kendisi de halkın bir parçası olan orduyu kandırarak saflarına çekerler. Ve 

halkın diğer sivil kesimine karşı, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de olduğu gibi, kullanırlar. Ordu gücüyle, 

halkın sesini kısarlar, düşünce ve örgütlenme haklarını ellerinden alarak hak arama yollarını 

tıkarlar. 

Nasıl yaparlar bunu? 

Ordu tepesindeki bir fosilleşmiş generali avlayıp saflarına çekerek üç beş generali kazanmak 

onlar için yeterlidir. Bu üç beş generalle yarım milyonluk Türk Ordusunu kolayca güderler. Çünkü 

Türk Ordusunda İTAAT-SADAKAT-HİYERARŞİ gibi Osmanlı gelenekleri hâlâ egemendir. Bu 

gözbağıyla sermaye, ordunun gözlerini bağlar. Ve kandırıp satın aldığı üç-beş general aracılığıyla 

koca orduyu maşa gibi kendi iğrenç çıkarları için kullanır. 27 Mayıs’ta, genç bir devrimci subay 

tutukladığı generalin üç adım gerisinden yürümeyi ihmal etmez. İşte bu Osmanlı itaat-sadakat-

hiyerarşi anlayışı sayesinde Parababaları orduyu kolaylıkla kendi amaçları için kullanmayı 

başarırlar. 

İşte bu körü körüne itaat ve disiplin anlayışı yüzünden Birinci Cihan Harbinde, Alman 

Emperyalizmi kazandığı bir tek Enver Paşa sayesinde, koca İmparatorluğu ve onun ordusunu 

peşine takıp, kendi emperyalist çıkarları için savaşa sokabilmişti. Ordunun bu geleneğini iyi bilen 

yerli-yabancı Parababaları tepedeki birkaç generali satın alıp yanlarına çektiler miydi tüm orduyu 

çantada keklik bilirlerdi. Ve orduya dilediklerini yaptırırlardı artık. 12 Mart ve 12 Eylül’ü bu sayede 

yaptırabilmiştir Parababaları. 

M. A. Birand şöyle yazar: 

“Aynı yılın (1979 yılının b.n.) 7-18 Haziran tarihleri arasında, Genelkurmay Başkanı Org. Evren de 

Amerika’ya bir gezi yaptı. Amerikan Genelkurmay Başkanı’nın davetlisi olarak gittiği bu ziyarette 

Brezezinski ile de görüştü. (…) Ancak, hem Brezezinski hem de Evren’i gören diğer Amerikalı 

yetkililer bir noktanın üzerinde özellikle durdular: “…İstikrarlı bir Türkiye istiyoruz. Gelişmeler ise 

bu yönde gitmiyor.” 

 “Washington’un mesajı son derece netti.” (a.g.y., s. 99) 

Görüyorsunuz emperyalist haydutlar sanki çocuklarını öğütler gibi Türk Genelkurmay Başkanı’nı 

öğütlüyor. Avlamışlar, uydulaştırmışlar, satın almışlar bir kere…Yoksa böylesine açık ve kesin 

emirler vermeye cesaret edebilirler miydi? 

12 EYLÜL’ÜN PLANI 

WASHINGTON’DA HAZIRLANIR 

M. A. Birand bakın ne kadar açık yazıyor: 



“İSTİKRARI ANCAK ASKER KURABİLİR” 

 “Washington’da 79 Mayıs’ından itibaren, Türkiye’nin ele alındığı, Carter yönetimindeki komite 

toplantılarında, Ecevit’in Türkiye’yi yönetemediği şeklindeki konuşmalar açık biçimde yapılmaya 

başlanmıştı. Aynı toplantılara giren veYA bunların raporlarını görenlerin dikkatini çeken nokta, 

yine aynı komitelerde ilk defa “istikrarın ancak askerlerin müdahale etmesiyle kurulabileceğinin” 

vurgulanmasıydı. (…) Ancak, gelişmelerin bir askeri müdahaleye götürme olasılığı bu kapalı 

kapılar ardında konuşulmaya başlanmıştı. Bu durum, mayıstan itibaren her ay giderek artan bir 

biçimde gelişmeye, hatta bir askeri müdahalenin nasıl bir yönetim oluşturabileceği, kimlerin 

başrole çıkabileceği ile ilgili raporların hazırlanmasıyla sürdürüldü.” (a.g.y., s.102) 

Başka söze gerek kaldı mı? 

Adam oturmuş darbeyi kimlere ve nasıl yaptıracağına varıncaya dek ince ince hazırlamış planını. 

Sonra da uygulamaya koymuş. 

M. Ali Birand’ı kaldığımız yerden okumaya devam edelim: 

“Washington’un hissiyatının bu dönemdeki en açık örneklerinden biri, Brüksel’de ortaya çıktı. 

Avrupa’daki Amerikan ve tüm müttefik NATO Kuvvetleri’nin Başkomutanı (SACEUR) Gn. Haig, o 

dönemde Türk Askeri Temsilcisi Korg. Süreyya Yüksel ile Ege Komuta Kontrol Bölgelerini 

konuşup müzakere ediyordu. Bir ara söz dönüp dolaşıp Türkiye’deki iç çalkantılara geldi. Yüksel, 

en son örneği anlattı ve Üruğ’un 1Mayıs’ta İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ve buna 

uymayanları da, hükümetin itirazına rağmen tutuklayıp bırakmayacağını, söyledi. 

“Haig’in tepkisi ilginçti: “Bravo derim. İşte Komutan böyle olur ve istikrar böyle kurulur.” (a.g.y., s. 

102) 

Alçak düşman (ABD) generali, Türk generaline nasıl gericilik öğütlüyor. Kendi ülkesinde her yıl 

kutlanan 1 Mayıs’ı Türkiye işçisine ve Türkiye Halkına çok görüyor. 

Neden mi? 

Şundan: 

Kendisi sömürgen emperyalist bir devlet. Bütün mazlum ülkelerden sömürüp aşırdığı değerleri 

ülkesine taşıyor. Ve orada yığıp ülkesini zenginleştiriyor. Bu taşıdığı aşırı kârın, az da olsa bir 

kısmını da kendi işçisinin önüne atıyor. Böylece işçisinin de karnı doymuş, iyi kötü ihtiyaçları 

karşılanmış oluyor. Emperyalist devlet de böylece işçisini susturmuş bulunuyor. Oralardaki sınıf 

çelişkisi, yani zenginlerle yoksullar arasındaki çelişki, bu nedenden keskin bir biçimde değil de 

ılımlı bir biçimde sürüyor. 

Türkiye ise çifte sömürüye tabi tutulan mazlum bir ülke. İnsanlarımız açlıktan ve işsizlikten 

kırılıyor. Sınıf çelişkileri bu yüzden ustura ağzı gibi keskindir ülkemizde. Böyle bir halkı baskı 

altında tutabilmek ve sömürebilmek ancak süngü zoruyla mümkün olur. Her türlü insan 

haklarından halkımızı yoksun bırakmakla mümkün olur. Bu nedenden emperyalist ABD generali, 

bizimkine, ülkenizde insan haklarını yok edin, demokrasiyi yok edin, istikrar ancak böyle 

sağlanabilir, diye nasihatlerde bulunuyor. Rica yollu emirler veriyor. 

Birand’ı okuyalım: 

“Washington’daki hava olsun, dış siyasi-askeri veya finans çevrelerinden gelen sinyaller olsun, 

çeşitli kanallardan Silahlı Kuvvetler’e yansıtılıyordu. Genelkurmay’ın bunun için özel bir çaba 



harcamasına, zemin veya nabız yoklamasına da gerek yoktu. İş çevrelerinden, MİT’ten, 

Ankara’daki Amerikan askeri kaynaklarından ve başta Brüksel’deki iki askeri temsilcilikten (biri 

NATO, diğeri SHAPE) olmak üzere, dışarıdaki ataşelerden bu sinyaller Ankara’ya iletiliyordu… 

İster istemez de etkili oluyordu.” (a.g.y., s. 102-104) 

ABD planı hazırlamış bizimkilerin ellerine tutuşturmuştu. Artık haydi yapın deniyordu. 

ABD Emperyalistleri bir yandan bizim Amerikanlaşmış generallere emirler verirken, haydi darbe 

yapın diye, diğer yandan da yerli Parababalarına ülkenizde darbe için gerekli ortamın 

hazırlanmasında yardımda bulunun, demeyi ihmal etmiyordu. Yerli-yabancı casus örgütleri 

“anarşi ve terör”ü tırmandıracaklardı. Parababalarının parlamenterleri de meclisleri çalıştırmayıp 

hükümet bunalımları yaratacaklardı. Hatta devlet başkanının seçimini bile bir bunalıma 

dönüştürecekler ve halka da, orduya da artık meclislerden hayır beklenemez inancını 

aşılayacaklardı. 

Amerika’ya giden TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) heyeti üyelerine yani yerli 

Parababalarına şu direktifler veriliyordu. 

M. A. Birand açıklıyor bunları: 

“(…) Son derece kısıtlı şekilde dağıtılan bu gezinin zabıtlarında bakın neler var: 

“… Politik etkisi ne olursa olsun, Komünist dünya ile işbirliğini artırmasının Türkiye üzerindeki 

ekonomik etkisi çok kötü olur… (…) Türkiye’nin Batı’dan kopmaması için elinizden geleni 

yapmalısınız… Hiçbir şey karşılıksız verilmez… Hediyenin bile bir karşılığı vardır… Sorunları 

çözmek için güçlü ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacınız vardır…” (a.g.y., s.100) 

Bu sözleri IMF’nin şefi Mr. Sturc söylüyor. Adam açıkça komşu Sosyalist ülkelerle yapılan ticarete 

bile karşı çıkıyor. Sosyalist Dünya ile her türlü ilişkiyi kesin, diyor. Sonra da demokrasi imiş, insan 

hakları imiş, bunları bırakın, diyor. Sizin “güçlü ve istikrarlı” bir yönetime ihtiyacınız vardır, diyor. 

“Güçlü ve istikrarlı” yönetim, emperyalistlerin lügatinde faşist diktatörlük anlamında kullanılır. 

Faşizm insanlık suçudur. O yüzden onlar, yani emperyalistler, faşizm kavramını kullanmayı 

sevmezler. Onun yerine yukarıdaki iki kavramı kullanmayı yeğlerler. 

Aynı toplantıda ABD Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi de aynen şunları söylüyor: 

“… Türkiye-ABD ilişkilerinde artık Kıbrıs sorunu yok, ekonomik durum var… Türkiye’nin 

stabilizasyon programı hakkında dışarıda iyi bir kanaat yok. IMF önemli ve etkili bir örgüttür… Her 

ülke kendi dış politikasını oluşturmakta serbesttir. Ancak, Sovyetler Birliği ve Libya ile ilişkilerinizi 

izliyoruz. Bu ilişkilerin belli bir süre sonra, Türkiye için politik bağımsızlık yaratması Türkiye 

aleyhine olur. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’yi BATININ BİR PARÇASI SAYIYOR.” (a.g.y., s. 

101) 

Görüyoruz, söylenenler çok açık. İki şey söyleniyor: 

1-IMF programını aynen uygulayın. IMF ne derse onları aynen yapın. 

2- Sovyetler Birliği ve Libya ile ilişkilerinizi kesin. 

Efendiler, yabancı Parababaları, uşaklarına yani yerli Parababalarına bu açık ve kesin emirleri 

veriyorlar. 

Bir de yukarıda apaçık bir şekilde şu söyleniyor: 



Sovyetler Birliği ve Libya ile ilişkileriniz artarsa bu Türkiye’de politik bağımsızlık yaratır. Adamlar 

alenen bağımsız olmayın, bize bağımlı kalın diyorlar. Bizim uydumuz olun, yarısömürgemiz 

olmaya devam edin diyorlar. 

Bizim kişiliksiz alçak yerli Parababaları da utanmadan arlanmadan bu söylenenleri dinliyorlar ve 

onları gelip Türkiye’de uyguluyorlar. Biz, Parababaları satılmıştır, uşaktır derken boş laf 

etmiyoruz. İftira da etmiyoruz. Bildiğimiz bu acı ve acı olduğu kadar da kesin olan gerçekleri dile 

getiriyoruz. 

Hani “her ülke dış politikasını oluşturmakta serbest”ti? 

Demek o serbestliğin sınırları Sovyetler Birliği ve Libya’ya kadar uzanmıyor. Sovyetler Birliği ve 

diğer Sosyalist ülkelerle Libya o serbestliğin kapsamı dışında kalıyor. Demek Sosyalist Dünya ile 

ve Libya ile ilişkiler kurmak serbestisine sahip değiliz. 

Ya neye sahibiz? 

Emperyalist devletlere kul olma serbestliğine sahibiz. 

Ne serbestlik, ne serbestlik, değil mi? 

ABD Emperyalistleri böylesine açık konuşurlar işte, bizim uşaklaşmış yerli Parababaları 

karşısında. Gizli toplantılarında tabiî… 

Türkiye’nin “hür” olduğu, “bağımsız” olduğu yolunda atılan nutukların halkı kandırmaya yönelik 

iğrenç bir yalandan ibaret olduğu artık iyice anlaşılmıştır. 

Devam edelim emperyalist efendilerin, bizim yerli uşaklara verdikleri emirleri okumaya: 

“… Küçük şeyler ABD’de olumsuz etki yapıyor. Örneğin rafineri devletleştirmeniz…” (a.g.y., 

s.101) 

Bu sözleri de ABD (Lehman Brothers) firmasının sözcüsü Mr. Loeb söylüyor. O da 

devletleştirmelere girmeyin, tersine her şeyinizi özel sektöre devredin, satın diyor. Turgut Özal 5 

yıldan beri bu emri uyguluyor. Devletin elinde ne varsa Parababalarına satmaya çalışıyor. 

Ya devlet ne yapacak? 

O da sorulur mu? 

Şunu yapacak: 

1- İğneden ipliğe her gün zam yapacak. 

2- KDV vb. adlarla her gün yeni vergiler koyacak. 

3- Jandarmalık yapacak. Sömürüye, zulme kim karşı çıkarsa hemen yakalayıp işkenceye, 

mahkemeye, zindana atacak. Devletin yapacağı işler Parababalarına göre bunlardır işte. 

Amerikan Express Bank temsilcisi de şunları söyler: 

“… ABD’de değişik çevreler Türkiye’nin geleceği hakkında kötümser, oysa ağırlık Amerika’dadır… 

Türkiye için önemli olan politik istikrardır…” (a.g.y., s. 101) 

ABD’nin bu Parababası da gördüğümüz gibi Türkiye için faşizm gereklidir diyor. 

ABD Citibank sözcüsü de aynı toplantıda şöyle der: 



“… Siz taze para düşünüyorsunuz, oysa herkes parasını kurtarma peşinde. 220 bankaya 

borcunuz var. Ne borçlu olduklarınız, ne de borç istedikleriniz teker teker sizin hesaplarınızı 

inceleyemez. Bunu IMF yapar ve işaretini verir. Bu yönden IMF ile anlaşma kaçınılmazdır. 

Hükümetten hükümete verilen askeri amaçlı krediler bile önemli ölçüde IMF’ye bağlıdır.” (a.g.y., 

s.101) 

Söylenen yine çok açık. Deniyor ki sizin borçlarınızı ödeyebilmeniz, bizim de alacağımızı sizden 

alabilmemiz için IMF ile anlaşmaya mecbursunuz. Yoksa metelik kredi yok size. Bunu böylece 

bilin. 

Yine aynı toplantıda IMF Türkiye masası şefi Mr. Woodward şu emirleri verir: 

“… Türkiye’deki bazı gelişmeler IMF’yi hayal kırıklığına uğrattı. (…) Dış finansman çevrelerini 

memnun edecek önlemleri hâlâ almadınız. Kasım ayında (1978) IMF heyeti yeniden gelecektir. 

Bu önlemler alınmazsa arkasından iflas gelir…” (a.g.y., s. 100-101) 

Yukarıda yapılan aktarmalarda verilen emirleri özetlersek yabancı Parababalarının Türkiye’den şu 

üç şeyi ısrarla istediklerini görürüz: 

1- IMF’nin emirlerine aynen uyun! 

2- Sosyalist ülkelerle ticari ilişkiler de dahil olmak üzere her türlü ilişkinizi kesin! 

3- “Güçlü ve istikrarlı” bir yönetime şiddetle ihtiyacınız vardır. Yani faşist diktatörlüğe hemen 

geçin. Demokrasicilik oyununa son verin. 

Bu üç talep de dikkatle incelenirse, aslında bunların birbirine sıkıca bağlı olduğu apaçık görülür. 

Yani biri olmadan öbürleri de gerçekleşemez bu isteklerin. Bu düşüncemizi biraz açalım: 

Faşist diktatörlük kurulmadan IMF programı yıllarca uygulanamaz. Çünkü halk, zulüm demek olan 

devalüasyon, zam ve vergilere tepki gösterir. O yüzden faşist diktatörlükle halkın elini ayağını ve 

dilini bağlamak gerekir önce. 

Antisovyetizm konusunda da durum aynıdır. Komşu Sosyalist ülkelere düşmanca bir tavır içine 

girebilmesi için, Türkiye’nin faşistbir devlet biçimine geçmesi gerekir. Özetçe Parababaları 

Türkiye’de faşizme geçilmesini zorunlu görüyorlardı. Ve bu isteklerini açıkça bizim yerli 

Parababalarına söylüyorlardı. 

Demek ki 12 Eylül’ü Uluslararası Sermaye istemiş ve yaptırmıştır. Yukarıdaki aktarmalardan bu 

gerçek kolayca ve açıkça anlaşılmaktadır. 

IMF TÜRKİYE’DEN NELER İSTER? 

Bu sorunun cevabını aslında yukarıda verdik. Daha doğrusu yapılan aktarmalarda gördük. Ancak 

biz bu konuyu biraz daha açalım: 

Türkiye IMF’nin isteklerine boyun eğince neler yapacaktı? Yani IMF’nin temel istekleri nelerdi? 

Özetçe iki taneydi: 

1- Sürekli devalüasyon 

2- Sürekli zam ve ücretlerin dondurulması. 

Bu isteklerini yabancı Parababalarının sözcüleri açıkça şöyle diyerek dile getiriyorlardı: 



“… Devalüasyon olmadan Türkiye kurtulmaz. Devalüasyon olunca halkın alış gücü azalır, siz de 

ihracat yaparsınız…Türkiye süt, peynir satmalı, daha çok para kazanır. Çimento, seramik, cam 

yapmalısınız. Oysa teknoloji almaya çalışıyorsunuz. Bu hatadır. Avrupa’nın insan gücü yok, o 

nedenle teknoloji ile üretim yapıyor, Türkiye’de ise işsiz çok…” (a.g.y., s. 101) 

Bu açık ve kesin emri veren de Dünya Bankası denen (bir zamanlar Turgut Özal’ın da yıllarca 

çalışmış olduğu) emperyalist örgütün yetkilisidir. 

Söyledikleri, Türkiye Halkı için ölümlerden ölüm beğenmektir. Birinci olarak şunu söylüyor: 

Devalüasyon yapın. Yani paranızın değerini düşürün. 

Peki devalüasyon yapınca ne olur? 

Bunu kendisi açıklıyor: “Halkın alış gücü azalır, siz de ihracat yaparsınız.” Adam apaçık 

konuşuyor. Diyor ki, devalüasyonlarla ve bunun sonucunda gelen kaçınılmaz zamlarla halkın alım 

gücünü azaltın. Halk kuru ekmekten başka bir şey alıp yemesin. Halkın alıp yiyemediğini, 

giyemediğini, kullanamadığını bize ucuzca satın. Böylece de para kazanın. Türkiye ancak bu 

yolla kurtulur. 

Ne kurtuluş değil mi?.. 

Sonra bir de şunu diyor emperyalist örgüt sözcüsü: 

Teknoloji almayın. İlkel yöntemlerle üretim yapın. Teknoloji almaya çalışmak sizin için hatadır. 

Açıkça denen şu: 

Türkiye gerilikten kurtulmasın. Babil çağından kalma ilkel teknikle üretim yapsın. Böylecede 

emperyalistlere bağımlılıktan kurtulmasın. Onlar da Türkiye’yi diledikleri gibi sömürsünler, 

soysunlar ve yönetsinler. 

Bu sözleri namuslu, yurtsever bir Türk insanının dinleyip de isyan etmemesi düşünülemez. Ancak 

yabancı emperyalistlerle çıkar ortaklığı kurmuş bulunan bizim yerli Parababaları bırakın tepki 

göstermeyi, bu emirleri Türkiye’de harfi harfine uygulayabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Ve bu amaçlarına ulaşabilmek için de 12 Eylül faşist darbesinin yapılmasını canı gönülden 

istiyorlar. Ve o darbeyi çabuklaştırabilmek için, darbenin bir an önce yapılabilmesi için var 

güçleriyle çalışıyorlar. 

Emperyalist örgüt sözcüsü yukarıdaki emirlerini verirken şöyle bir yalana başvuruyor: “Avrupa’da 

insan gücü yok, o nedenle teknoloji ile üretim yapıyor” diyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki İngiltere, 

Almanya, Fransa, İtalya gibi emperyalist Avrupa devletlerinin hepsinin de toprakları Türkiye’den 

küçüktür. Nüfusları ise Türkiye’den çoktur. Bu gerçekliği bebeler bile bilir. Elbette emperyalist 

örgüt sözcüsü de bilir. Ama bile bile iğrenç yalanını söyler. Maksadı malum… 

Emperyalist sözcü bir de “Türkiye’de işsiz çok” diyor. Evet çoktur. Onun sadece bu cümlesi 

doğrudur. Ama Türkiye’de işsizliğin nedeni nüfusunun çokluğundan değildir. Tersine canımıza 

kastetmiş olan o emperyalist canavarların 150 yıldır, ileri teknolojiyi bize çok görmelerindendir. 

İleri tekniği Türkiye’ye sokmamalarındandır. Sokulmasına izin vermemelerindendir. Öyleyse 

Türkiye’de işsiz çokluğu nüfus çokluğundan değildir. Tersine Türkiye’de kullanılan tekniğin 

geriliğindendir. Bu durumdan kurtulamadığımız için teknolojik açıdan Batı ile aramızda bulunan 

uçurum her geçen gün biraz daha derinleşmektedir. Buna paralel olarak işsizlerin sayısı da her 

geçen gün çığ gibi artmaktadır. 



Şimdi burada şu soruyu sorup düşünmeliyiz: 

Mustafa Kemal çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı başlıca hedef olarak Türkiye’nin önüne aşağı 

yukarı 55 yıl önce koymuştur. Böyle olmasına rağmen aradan geçen süre içinde bırakalım o 

düzeye ulaşmayı, gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark her geçen gün biraz daha artmıştır. 

Bunun sebebi nedir? 

Bunu düşünmeliyiz. 

Yukarıda, ABD Parababalarından yaptığımız aktarmalar bu soruya aslında yeterli ve açık bir yanıt 

vermektedir. Onların yukarıda bizim yerli Parababalarına verdikleri emirler aslında ilk kez verilmiş 

emirler değildir. Emperyalistler 150 yıldan beri aynı emirleri bizimkilere vermektedirler. Bizimkiler 

de bu emirleri 150 yıldan beri aynen uygulamaktadırlar. İşte bu nedenden onlar her geçen gün 

ilerlerken biz yerimizde sayıyoruz. Batı-Batı dedikçe batışımızın sebebi işte budur. 

Bir aktarma da OECD’de Türkiye dosyasına bakan Alfred Kuhn’dan yapalım. O da Haziran 

1980’de şunları söyler. Daha doğrusu bizimkilere şu emirleri verir: 

“(…) Ücret artışlarını demokratik ülkelerde kontrol etmek güç. Oysa ücretler 

mutlakadondurulmalıdır. 24 Ocak Kararları büyük atılımdır ve mutlaka sürdürülmelidir.” (a.g.y., s. 

197) 

Söylenen ve istenen ne kadar kesin ve ne kadar açık değil mi?.. 

“Ücretler mutlaka dondurulmalıdır” deniyor. Fiyatlar durmadan arttırılmalıdır, deniyor. Yani halka 

bir dilim ekmekle iki çürük zeytinden başka hiçbir şey verilmemelidir, yedirilmemelidir, deniyor. Bu 

da “demokrasicilik oyunu oynayarak” sağlanamaz, deniyor. O zaman sizin için tek yol faşist 

darbedir. Başka hiçbir çıkış yolunuz yoktur, deniyor. 

Aynı emir ABD askerleri tarafından bizim Amerikanlaşmış generallere de verilir. 

M. A. Birand’ı okuyalım: 

“… Türkiye’deki gelişmeler öyle bir noktaya gelmiştir ki, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

müdahalesinden başka bir çıkış noktası görülememektedir…” 

“(…) 

“(…) tüm batı dünyası ve askeri çevrelerinin okuduğu US Armed Forces (ABD Silahlı Kuvvetleri) 

dergisinin Haziran 1980 sayısında mesaj (yani emir böyle b.n.) tekrarlanıyordu.” (a.g.y., s. 197) 

Ve: 

“1 Temmuz günü Ankara’daki bir kokteylde, ABD Askeri Hava Ataşesi (…) çok açık şekilde aynı 

temayı işliyordu: “Bu ekonomik önlemler (24 Ocak) son derece önemlidir. Ve bunların 

uygulanabilmesi için de Türkiye’nin 4-6 yıllık bir istikrarlı döneme ihtiyacı var.” (a.g.y., s. 197) 

 Demiştik ki, istikrar eşittir faşizm demektir emperyalistlerin sözlüğünde. Buna göre 24 Ocak’ın 

uygulanabilmesi için 4-6 yıllık bir faşizm dönemine ihtiyacınız var diyor, ABD Askeri Hava Ataşesi. 

Demek, emperyalistlere göre faşizme geçmenin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Bizim Amerikancı 

generaller durmadan dürtüklenir artık. Haydi yapacağınızı yapın diye. 



3 Haziran günü, Viyana’daki MBFR (Çok Taraflı Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi) 

görüşmelerine katılan ABD delegasyonu sözcüsü Aurelius Fernandez Türk gazetecilerine şu 

soruyu sormaktan kendini alamaz: 

“– Daha önce, çok daha az terör, darbe getirmişti. Şimdi ne oluyor?” (a.g.y., s. 196) 

Soru ne kadar açık değil mi? 

12 Mart’ta azıcık bir “terör” darbeye yetmişti. Oysa şimdi emrimizdeki casus örgütlerini kullanarak 

kardeşi kardeşe kırdırtıyoruz. Bu şekilde 5.241 kişiyi öldürttük.14.152 kişinin yaralanmasını ya da 

sakat kalmasını sağlattık. Fakat hâlâ sizin uyuşuk generallerin kıpırdadığı yok. 

Ne oluyor? Daha ne bekliyor bu adamlar? 

Sorulan soruda aynen bunlar, deniyor. 

Sadece yukarıda yapılan aktarmalar bile 12 Eylül’ün kimler tarafından, neden ve nasıl 

yaptırıldığını açıklamaya yeter de artar bile. Ama yurtsever, namuslu, dürüst ve önyargısız 

insanlara tabiî. Yani olayı anlamak ve görmek isteyenlere. Yoksa anlamak istemeyenlere hiçbir 

şey anlatılamaz. Ve unutmayalım ki hiç kimse görmek istemeyen bir göz kadar kör olamaz… 

Geçelim… 

Yabancı Parababalarının ve onların asker-sivil sözcülerinin başlattığı bu: “darbe-darbe-darbe” 

korosuna onların Türkiye’deki yerli uşakları da katılmakta gecikmezler. Yukarıda da söylediğimiz 

gibi, onlar zaten daha önceden ABD’de efendilerinden söz konusu direktifleri almışlardı. Şimdi 

madem ki tezgah hazırlanmış ve vakit gelmişti, o zaman ağababalarının başlattığı koroya hemen 

katılmaları gerekirdi. Öyle de yaptılar. 

M. A. Birand anlatıyor: 

“Demirel Hükümetinin uygulamaya soktuğu 24 Ocak kararları özel sektörü memnun etmişti, 

ancak şimdi de sermaye için gereken İSTİKRAR yoktu. Mutlaka bir şeyler yapılmalıydı. Bir şeyler 

yapabilecek tek güç olarak tabiî Silahlı Kuvvetler görülüyor ve işadamlarımız ikili ziyaretler 

şeklinde olsun, kokteyl veya davetlerde olsun, karşılaştıkları generallere açık biçimde “Ne 

duruyorsunuz Paşam, görmüyor musunuz vatan elden gidiyor” diyorlardı.” (a.g.y., s. 244-245) 

Sanki vatanı o hale getiren, cehenneme çeviren, yabancı efendileri ile kendileri değilmiş gibi, 

onların casus örgütleri değilmiş gibi; “Vatan elden gidiyor” diye utanmadan bir de çığlıklar 

atıyorlar. Ee aşağılık amaçlarına ulaşmak için böyle yapmak zorundalar. 

Yukarıda anlatmıştık: Parababaları bir isteklerini gerçekleştirmek gereğini duydular mı, bütün yurt 

düzeyinde tüm olanaklarıyla feryada başlarlar, diye. İşte şimdi de aynı şeyi yapıyorlardı. 

Emirlerindeki “Hür Basın”ı (yani Holding basınını) harekete geçiriyorlardı. Basınları da başlıyordu; 

“Darbe, Darbe” diye hora tepmeye. 

Yine M. A. Birand’ı okuyalım: 

“Basının önemli bir bölümü, olayları sayfalarında veriş biçimiyle, manşetlere koyduğu kelimeler, 

anlamlı cümlelerle artık açık biçimde askeri çağırır olmuştu.” (a.g.y., s.245) 

Şimdi sıra gelmişti sermayenin emrindeki politikacılara. Onların da koroya katılması gerekliydi. 

Sinyali alır almaz hiç gecikmeden hemen koroya katıldılar. M. A. Birand şöyle der: 



“(…) Askerleri ziyaret edenlerin sayısı giderek artıyordu. Örneğin, AP’li Selahattin Kılıç’ın bir 

komutana “Artık bizden bir şey beklemeyin. Ne yapacaksanız yapın” demesi, Adalet Partisi 

tabanının müdahale istediği şeklinde bir işaret olarak nitelendiriliyordu. Hem CHP’den, hem de 

AP’den gelen parlamenterler, sadece liderlerini suçluyor ve onların bağnazlıkları nedeniyle 

uzlaşıya varılamadığını söylüyorlardı.” (a.g.y., s. 245) 

Bu parlamenterler Parababalarının CHP ve AP saflarına yerleştirdiği has adamlarıydı. 

Sermayeden sinyali almışlar, harekete geçmişlerdi. 

Gerçi onların liderleri de sermayenin adamlarıydı. Ama onlar görevlerini tamamlamışlar, miatlarını 

doldurmuşlardı. Artık emekliye sevk edilmeleri gerekiyordu. Daha önce söylediğimiz gibi bu iş 

gönüllüce olmazdı. Zorla olurdu. Onun için bir zamanlar o liderlerin etrafında pervane kesilenler 

şimdi liderlerini gammazlıyorlar ve bu hizmetlerinin karşılığını da sermayeden bekliyorlardı. 

Parababaları böyle hizmetleri karşılıksız bırakmazdı. Onları dolgun maaşlarla bir yerlere 

yerleştirirdi. Yerleştirmiştir de. 

Şimdi artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Millet de, ordu da, idare de faşizme hazır edilmişti. 

CIA HAREKATTAN EMİNDİ 

CIA HAREKATTAN EMİNDİ 

Önce de söylediğimiz gibi, Türk Ordusu tarihi boyunca hep ilerici bir rol oynamış ve ülkesinin 

geçmişindeki bütün devrimlerde ön safta yerini almıştı. 

Fakat en son 27 Mayıs Devrimini yaptıktan sonra, yerli-yabancı Parababaları en sinsi yöntemler 

kullanarak orduya el atmışlardı. Ordunun başını Amerikancı, gerici generallerle bağlamayı 

başarmışlardı. Bu yüzden CIA satın aldığı generallerden emindi gayrı. Gerçek Atatürkçü subayları 

bir bahane bulup general yapmıyordu sermaye. Tek tük aradan sıyrılıp general olan namuslu 

subaylar bulunsa da bunlar zaten çok azınlıkta kalıyordu. Üstelik bu tür namuslu unsurlar etkin 

görevlere getirilmiyordu. O yüzden ABD faşist darbeyi tepedeki komuta heyetine yaptırtmak 

istiyordu. Bu arada Ordu Gençliğinin, tepeden bağımsız olarak Atatürkçü bir vuruş yapmasından 

da son derece ürküyordu. Ve bu konuda tedbiri elden hiç bırakmıyordu. 

M. A. Birand bu gerçekliği bakın nasıl açıkça koyar: 

“(…) Uyarı mektubu bir askeri müdahalenin ilk sinyali idi. Verilmesinin üzerinden aylar geçmesine 

rağmen, orduda hiçbir hareket görülmüyor, sanki bir şey olmamış gibi hareket ediliyordu. 

“Uyarı mektubundan sonraki hareketsizlik karşısında, Washington’daki bazı komite 

toplantılarında, CIA ve Pentagon, generallerin bir müdahaleden çekiniyor olabilecekleri 

varsayımını ileri sürmeye başladılar. Böyle bir varsayım hemen ardından ne yöne gideceği belli 

olmayan bir albaylar hareketini de başlatabilirdi. Bu kuşku ve kaygılar 1980’in ilk dört ayında 

Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği’ne bildiriliyor. Ve alınan yanıtlar da hep aynı oluyordu: “Türk 

Silahlı Kuvvetleri arasındaki kontaktlarımız, yüksek komuta heyetinin dışında herhangi bir 

kıpırdanma veya toplantı olmadığını bildiriyor.” (a.g.y., s. 193-194) 

Görüyoruz ABD, en içine kapalı bilinen Türk Ordusunu bile avucunun içi gibi biliyor. Ve sürekli 

gözlüyor. ABD Türkiye’deki her kuruluşun olduğu gibi, Türk Ordusunun da nabzını elinde tutuyor. 

Demek ki onun için Türkiye’de gizli olan hiçbir şey yoktur. Türkiye’de gizli yapıldı denilen şeyler 

aslında sadece halktan gizlidir. Yoksa yerli-yabancı Parababaları için her şey her an apaçıktır. 



Hazırlıklar tamamlanmıştı. Ordu da kafesteki keklikti artık. O zaman ABD için tek şey kalmıştı: 

Emri vermek. Ve verdi. 12 Eylül yapıldı. Faşist diktatörlük oturtuldu. 

HENZE’NİN OĞLANLARI 

12 Eylül saat: 03:00. 

M. A. Birand yazar: 

“Genelkurmay’dan Amerikan yardım heyeti JUSMATT’a müdahale olacağı resmen bildirildi.” 

(a.g.y., s. 286) 

Jusmatt bildiğimiz gibi CIA’nın Türkiye’deki şubesidir. (İstasyonudur.) Bizdeki Kontrgerillayı bu 

şube kendi binasında kurmuş ve yetiştirmiştir. Sonra da karganın palazlanan yavrusunu 

yuvasından uçurup ayırdığı gibi Jusmatt da Kontrgerillayı kendi binasından çıkarıp ayırmıştır. 

Yeni bir yere taşınmıştır Kontrgerilla merkezi. Ve kanlı eylemlerine başlamıştır. Artık bunları 

biliyoruz. 

O yüzden burada bu konu üzerinde fazlaca durmayalım. 

12 Eylülcüler, Türkiye’de gerçek sorumlunun kim olduğunu, yani kendilerinin kime hesap vermesi 

gerektiğini çok iyi biliyorlar. Doğruca Jusmatt’a gidiyorlar. Verdiğiniz emri aynen uyguladık diye 

onlara haber veriyorlar. 

Şimdi M. A. Birand’a dönelim ve şu ilginç satırları okuyalım: 

“03.30 – WASHINGTON (Yerel saatle 20.00) 

“Milli Güvenlik Konseyi (Bu bizde 12 Eylül sonrası kurulan MGK değildir. Bu konsey ABD’nindir. 

Bizdeki ise bunun yavrusudur. b.n.) Türkiye Masası Sorumlusu Paul Henze, evine yeni gelmişti. 

(Bu Henze, 1974-1977 yılları arasında Türkiye’de CIA İstasyon Şefliği yapmış olan bir CIA 

yöneticidir. Bu konuda daha geniş bilgi için Nokta Dergisi, Sayı 23’e başvurulabilir. b.n.) Beyaz 

Saray’ın “Stuation Room” diye adlandırdıkları bölümünü aradı. Dünyada ABD açısından çok 

önemli diye nitelendirilebilecek gelişmeler bu bölüme yollanırdı. Pentagon olsun, Dışişleri, CIA 

olsun, Başkan’ın duyması gereken önemdeki konuları buraya yöneltirlerdi. Stuation Room da 

önce alt düzeyden başlayarak ve onay alarak haberi gerektiğinde Başkan’a kadar iletirdi: 

“– Paul, seninkiler nihayet yaptı. (… your boys have done it) 

“– Kim benimkiler, neden bahsediyorsun? 

“– Senin generaller Türkiye’de darbe yaptılar. 

“– O, öyle mi? Çok memnun oldum. 

“Henze, gerçekten de memnun olmuştu. Derin bir iç çekti. Sekiz aydır bekliyordu bu anı. (…) 

“– Haber nereden geldi? 

“– Jusmatt’tan geliyor… Başkana haber verelim mi? 

“– Dur acele etmeyin. Bugün Ankara’ya bombalı pankartlar konuyordu ve NATO tatbikatı vardı. 

Bizimkiler bu nedenle dışarı çıkarılan askerleri müdahale ediyor sanmasınlar? Söyleyin bir daha 

kontrol etsinler. 

“– Okey! 



“Yarım saat sonra doğrulama geldi: 

“– Biraz önce Türk Genelkurmayı’ndan Jusmatt’a resmi bilgi vermişler. Biz, Zbig’e (ABD Milli 

Güvenlik Konseyi Sorumlusu, Başkan Carter’ın Güvenlik Danışmanı Brezezinski) haber verdik. 

“– Muskie’ye de vermişler mi? 

“– Evet, Dışişleri de Bakana bildirmiş. Acil durum grubunu da kurmuşlar . 

“– O zaman Başkan’a da haber verilebilir. Herhangi bir şey yapılmasına gerek yok. Bu müdahale 

bizim için iyidir. Bunu da söyleyin.” (a.g.y., s. 286-287) 

Yukarıda İngilizce bir cümlecik geçiyor. Bu, kitapta geçen tek İngilizce cümledir. Bunun nedenini 

yukarıdaki aktarmayı okuyan ve İngilizceyi bir parça bilen her kişi kolayca anlar. 

M. A. Birand cümleyi gerçek anlamıyla tercüme etmiyor. 12 Eylülcülerin alınabileceğini 

düşündüğü için böyle yapmıştır herhalde. Birand cümleyi “Paul, seninkiler nihayet yaptı” diye 

Türkçeye çeviriyor. Oysa cümlenin Türkçe karşılığı şöyle olmalıdır: 

“Paul, senin oğlanlar (veya senin çocuklar) nihayet yaptı.” 

Emperyalistler kendi aralarında böyle konuşur işte. Hem darbeyi planlarlar, yaptırırlar hem de 

yaptırdıklarıyla böyle dalga geçerler işte. 

Ne kadar acı değil mi? 

Ama gerçeklik budur. Acı da olsa işte oportada duruyor. İnkar edemeyiz. 

Hem inkâr etsek ne değişir? Kendimizi kandırmış olmaktan başka ne kazanırız? 

Biz 12 Eylülcüler, Amerikancı generaller, vatansız generaller, hain generaller, faşist generaller 

desek, hemen savcılar harekete geçerler. Devlet Başkanına hakaretten davalar açarlar. Elin 

gavuru diyor işte. Onlar deyince suç olmuyor da biz deyince mi suç oluyor? 

Üstelik emperyalistler böyle alay ettikçe, bizimkiler daha çok yanaşıyor onlara. Besbelli ki onların 

“bizim çocuklar” demesi 12 Eylülcülerin hoşlarına gidiyor. 

Emperyalistleri ülkemize davet ediyorlar. ABD’nin “Çelik Güç”üne üsler vermeleri yetmezmiş gibi, 

Türkiye’yi dört bir yanından kuşatmış onlarca Amerikan üssü az gelmiş gibi, şimdi de bütün askeri 

hava alanlarımızı Amerika’nın emrine sunuyorlar. Amerika’ya ülkemizde radyo istasyonları 

kurduruyorlar. Limanlarımızı Amerikan Altıncı Filosunun ziyaretlerine açarak; Amerikan 

Coni’lerine işsizlik ve pahalılığın sokağa düşürdüğü kadınlarımızla beyinleri emperyalist kültürle 

yıkanmış kolejli kızlarımızı peşkeş çekiyorlar. Geliniz de kahrınızdan ölmeyiniz!.. 

Kişiliklerini, ulusal onurlarını yitirmişler bir kez. Kullaşmışlar. Emperyalistler aşağıladıkça, 

yaranırız umuduyla daha çok hizmet etme telaşına düşüyorlar. CIA Türkiye’de kazandığı bu yeni 

zaferinin ABD Başkanı Carter’a müjdelenmesini ister. M. A. Birand şöyle anlatır bu konuyu: 

“Başkan Carter, Kennedy Center’de Damdaki Kemancı Müzikalini seyrediyordu. Locasının hemen 

dışındaki telefonu sinyal verdi. Beyaz Saray santrali Dışişleri Bakanı Muskie’nin görüşmek 

istediğini söyledi. Başkan telefona geldi: 

“– Türk Ordusu’nun komuta heyeti Ankara’da yönetime el koydu. Herhangi bir kuşkuya veya 

kaygıya gerek yok. Müdahale etmesi gerekenler etti.” (a.g.y., s. 287) 



Emperyalistler kendi aralarında bu denli açık konuşurlar. “Müdahale etmesi gerekenler etti” derler. 

Yani “bizim çocuklar” etti, bizim planımız gerçekleştirildi derler. Birand anlatmaya devam eder: 

“Aynı anda, ABD Dışişleri Bakanlığı nöbetçi sözcüsüne ardı ardına Associated Press, Reuter ve 

UPI’nin muhabirleri telefon ettiler. Türkiye’deki bürolarından bir darbe haberi almışlar, ancak 

ardından konuşmalar kesilmişti. Bir şey mi vardı? 

“Evet” dedi sözcü “Komuta heyeti el koydu. ABD vatandaşlarının hayatları tehlikede değil.” 

“İngiliz BBC Radyosu ajanslarla birlikte dünyaya ilk defa haberi Amerikan Dışişleri Bakanlığı 

sözcüsüne atfen veriyordu… 

“Ankara’da ise, radyonun anteninin ısınıp devreye girmesi ve darbeyi açıklayan bildirinin 

okunması için stüdyolarda hâlâ bekleşiliyordu.” (a.g.y., s. 287) 

“Derdim çoktur hangisine yanayım” diye başlayan halk türkümüzü çağırmanın yeri tam da 

burasıdır işte. 

Ecnebi emperyalistlerin Türkiye insanının kanını sömürmek, topraklarımızı toptan üs yapmak için 

beş bin iki yüz küsur insanımızı birbirine kırdırıp sonra da bunu bahane ederek darbe yaptırdığına 

mı yanarsın, darbeyi yaptırdığı ve “bizim oğlanlar” diyerek alay edip aşağıladığı generallerin Türk 

ordusunun tepesine tünemiş bulunmasına mı yanarsın? Ve de bütün dünya darbe haberini 

duyduğu halde bizdeki darbecilerin radyo stüdyolarında darbe bildirisini okuyabilmek için antenin 

ısınıp devreye girmesini hâlâ bekliyor olmasına yani ülkemizin bu kerte teknik gerilik içinde 

bulunuşuna mı yanarsın? 

Kuşkusuz birbirinden bağımsızmış gibi görünen bu üç konu da aslında birbirine sıkı sıkıya 

bağlıdır. Ve neden-sonuç ilişkileriyle birbirine bağımlıdır. Yani birbirinden çıkma, birinin diğerini 

doğurduğu konulardır bunlar. 

Ülkemiz bu denli teknik gerilik içinde bulunmasaydı, emperyalistlere böylesine uşakça bağımlı 

duruma düşürülemezdik. Emperyalistler ordunun başında bulunan komutanları bu kadar kolayca 

satın alıp onları kendi emperyalist çıkarları için kullanamazlardı. 

Halkımız da, ordumuz da ileri tekniğin yarattığı bilinçle, uyanıklıkla Emperyalizmin oyununa boyun 

eğmezdi. Emperyalistler de Türkiye’de bugünkü gibi dilediklerince at oynatamazlardı. Kardeşi 

kardeşe kırdırtarak yarattığı terörle milleti canından bezdiremezdi. Sonradan kendi yarattıkları 

“anarşi ve terörü” önleme bahanesiyle 12 Mart’lar, 12 Eylül’ler yaptıramazdı. Demek 

emperyalistlerin Türkiye’yi teknik gerilik içinde tutmakla sağladığı yararlar saymakla bitmeyecek 

kadar çok. 

İleri teknik, girdiği ülkeye insan hak ve özgürlüklerini de kaçınılmazca beraberinde getirir. Bunların 

en temel olanları da bildiğimiz gibi düşünce ve örgütlenme özgürlüğüdür. İnsanlarımız özgürlük 

ortamı içinde fen bilimlerini olduğu gibi sosyal bilimleri de okuyup özümlerse böylece kafadan 

silahlanırlarsa, ekonomik ve siyasi örgütler içinde örgütlenirlerse, o insanları kandırmak, tuzağa 

düşürmek mümkün olmaz. O insanlara zulüm uygulamak da pek kolay olmaz. O yüzden yerli-

yabancı Parababaları çetesi ileri tekniği de, insan haklarını da halkımıza çok görüyor. Yasak 

kılıyor. Bunların sebebi budur işte. 

DARBEYİ ÖNCEDEN BİLENLER 

ve  BİLMEYENLER 



ABD’nin planlayıcısı ve hazırlayıcısı olarak darbeyi önceden bildiğini söylemeye sanırız gerek 

yoktur. Çünkü işi tezgahlayan bizzat odur. 

Bizim yerli Parababaları da darbeyi önceden biliyordu. Feyzioğlu’nun iki yıl öncesinden, darbe 

hazırlıkları başlar başlamaz, Ecevit’in koalisyon hükümetinden istifa ettiğini daha önce görmüştük. 

Bundan başka sermayenin sadık uşaklarından Faruk Sükan da darbenin olacağını bir yıl 

öncesinden haber alır. 

M. A. Birand açıklıyor: 

“Ordudaki gerilimi ilk sezen Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan oldu. 20 Eylül 1979 günü istifa 

etti. 

“Sükan, istifasını vermek için Başbakanlık Konutuna bazı DP’li arkadaşları (Önder, Korkmazcan 

gibi) ile gelmişti. 

“Ecevit, istifayı geri aldırabilmek için çok ısrar etti. “Size ne kadar geniş yetkiler verdiğimi 

biliyorsunuz. Terör ile mücadele konusunda tek sorumlu oldunuz!” dedi. Sükan’ın ve 

yanındakilerin kararları kesindi: 

“– Arkadaşlarımla, Demokratik Parti’nin ileri gelenleriyle konuştum. Onlar bir askeri darbenin 

hazırlandığını bildiklerini açık biçimde anlattılar ve partili olarak benim de bu dönemde sorumluluk 

mevkiinde bulunmamı istemediklerini belirttiler.” (a.g.y., s.119) 

Faşist darbeyi, sermayenin yine has adamlarından (bunlara hizmetkarları veya uşakları demek 

daha doğru olur) olan eski Cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay ile cuntanın akıl hocalarından 

ve Maliye Bakanlarından olan Adnan Başer Kafaoğlu da önceden haber almıştı. Yani 

Parababaları önceden bu uşaklarına sinyali çekmişti. 

Bu konuyu Emin Çölaşan şöyle açıklar: 

“Kontenjan Senatörü Adnan Başer Kafaoğlu, eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla senatör olan Cevdet 

Sunay’ın yanında oturuyordu. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra Sunay, Kafaoğlu’na doğru 

iyice yaklaştı… 

“– Ne dersin? Kafaoğlu, bu iş bugün bitti mi? 

“– Öyle görünüyor paşam…” (12 Eylül, s. 19) 

Bu konuşmalar 11 Eylül 1980 günü yapılır. 

Gelelim aynı günün diğer olaylarına ve o gün yapılan diğer konuşmalara. 

Yine M. A. Birand açıklıyor: (Hatırlatalım tarih 11 Eylül 1980’dir) 

“Gazeteciler öğleden beri bu konuyu sorar olmuşlardı. Diğer ilginç bir gelişme de, hem gazetelere 

hem de parlamenterlerden bazılarına dışardan telefonların yağmasıydı. Özellikle Brüksel ve 

Bonn’dan bazı gazeteciler “Bugün sizde darbe oluyormuş deyip sorular soruyorlardı. Nereden, 

nasıl böyle bir haber almışlardı, bilinmiyordu. Dış dünya sanki Türkiye’de olanları daha iyi 

izliyordu.” (a.g.y., s. 280) 

Kulağının ne kadar delik olduğunu ve ne kadar geniş olanaklara sahip olduğunu kitabından 

yaptığımız sayısız aktarmalarda açıkça gördüğümüz gazeteci M. A. Birand bile şaşırıyor bu 

duruma. 



İlginç değil mi? 

Oysa olaylar gözünün önünde oluyor. Ama yazarımız da teori yoksunu oluşundan dolayı 

algılayamıyor. Hem anlatıyor, ABD’nin 12 Eylül’ü nasıl planlayıp yönettiğini, hem de Türkiye’yi 

Türklerden daha iyi izleyebiliyor diye sorular soruyor. Tek tek yığınla olaya tanık oluyor M. A. 

Birand. Ama o olayları bütünleyip senteze varamıyor. Yani ağaçlardan ormanı göremiyor. 

Türkiye’deki her kötülüğün arkasında pusuya yatmış bulunan bu emperyalist efendileri bir türlü 

kavrayamıyor. Dış dünya, Türkiye’deki darbeyi bizden daha önce nasıl haber alabiliyor diye 

şaşırıyor… 

Şimdi de gelelim darbeyi önceden bilmeyenlere. Daha doğrusu bilemeyenlere. Son ana kadar 12 

Eylül Darbesinin yapılacağından haber alamayanlara: 

 “(11 Eylül b.n.) Saat: 19.00 

“(Savunma Bakanı) Birincioğlu, Başbakan’a (Demirel’e b.n.) “Anormal hiçbir şey yok” dedi. 

“İçişleri Bakanı ise, İstanbul ve Ankara Valileriyle konuşmuş, hiçbir anormallik olmadığı yanıtını 

almıştı.” (a.g.y., s. 278) 

“(Aynı gün b.n.) Saat: 22:00 

“Demirel eve dönünce hafif bir yemek yedi ve sağdan soldan gelen telefonları yanıtladı. 

Tercüman Gazetesi’nden Genel Yayın Yönetmeni Güneri Cıvaoğlu aradı. 

“– Beyefendi, İstanbul’a Ordudaki kıpırdanmalarla ilgili olarak çok haber geliyor. Sizin orada 

durum nasıl? 

“(…) Demirel, Cıvaoğlu’na elinde somut bir şey olmadan ne söyleyebilirdi ki: 

“– Kardeşim, burada yaprak bile kıpırdamıyor dedi.” (a.g.y., s. 279-280) 

Görüyorsunuz durumu. Türkiye’nin Başbakanı ve Bakanları gece saat 22:00’da yani darbenin 

başlamasına dört saatçik kalmış olmasına rağmen “bizim burada yaprak bile kıpırdamıyor” 

diyorlar. Öyle sanıyorlar. 

Demek onların bilmemesi gerekiyor darbeyi son ana kadar. Çünkü onlar artık o darbe ile 

ıskartaya çıkarılacaklar, bir köşeye fırlatılıp atılacaklardı. O yüzden onlara bir şey söylenmesi 

darbe hakkında önceden bilgiler verilmesi hem gereksiz hem de sakıncalıdır. Demirel, o güne 

kadar kendisini büyük lider yapan güçten yani sermayenin gücünden bir anda yoksun kalıverince 

şaşırıp kalmıştır. Bir anda gözleri görmez, kulakları işitmez olmuştur. Ve kaygılara düşmüştür. 

Birand açıklıyor: 

“(…) Kaygısının bir nedeni de, MİT’in olsun, diğer ilgili Bakanlıkların olsun, Silahlı Kuvvetlerdeki 

huzursuzlukla ilgili kendine elle tutulur hiçbir bilgi getirememeleri idi. Bir şeyler oluyor, ancak 

devlet istihbaratı çalışmıyordu…” (a.g.y., s. 269) 

MİT ilgili yasaya göre Başbakana bağlıdır. 

Topladığı bilgileri öncelikle ona aktarmak görevi gereğidir, değil mi? 

Ancak o kağıt üzerinde öyledir. İşte durum ortada. Hepimiz görüyoruz. En önemli olayı bile bağlı 

bulunduğu en yetkili kişiye duyurmuyor. 



Neden? 

Çünkü artık o kişinin sermaye için bir değeri kalmamıştır. İçilen sigaradan geriye kalan izmarit gibi 

atılacaktır o, çöpe. Bu nedenden MİT kağıt üzerinde ne kadar bağlı görünürse görünsün artık o 

kişiye bilgi vermez. Biz hep söylüyoruz; yasaymış, hukukmuş v.b. imiş bunların hepsi Türkiye’de 

sadece halk için vardır, halkın uyması için vardır diye. Parababaları için yasa yoktur. Onlar her 

türlü kanunsuzluğu her an gönüllerince yaparlar. Hiç kimse de bu davranışlarından dolayı 

onlardan hesap soramaz. İşte kanıtı ortada duruyor. MİT darbe haberi gibi önemli bir haberi bile 

Başbakana duyurmuyor. 

M. A. Birand devam ediyor: 

“Devletin istihbaratının siyasi iktidarlarla ilişkileri daima böyle olmuştu. Başta MİT olmak üzere 

polis ve İçişleri Bakanlığı’nın belirli bölümleri, gelişmeleri genellikle kendi doğru gördükleri yönde 

oluşturup verirlerdi. Siyasi iktidarı elinde tutan güç ile istihbarat örgütleri arasındaki şüphecilik 

hiçbir zaman giderilememişti. Ne bu örgütler siyasi iktidara tam inanabilmişlerdi, ne de siyasi 

iktidarlar devletin bu güçlerine…” (a.g.y., s. 278) 

Hani “Milli irade”ydi, “Parlamento”ydu, Türkiye’yi hükümetler yönetirdi. Demek “MİT, polis, İçişleri 

Bakanlığı’nın bazı bölümleri” parlamentoya da o parlamentodan çıkan hükümetlere de bağlı 

değilmiş. Hükümetlerden emir almazmış. 

İşin diğer bir ilginç tarafı da M. A. Birand’ın yukarıdaki satırlarında dile getirilen gerçeği, İ. S. 

Çağlayangil de 1976’da, yani bundan dokuz yıl önce aynı biçimde itiraf etmişti. Hatırlayalım: 

“Sonra hiç bir istihbaratçı herhangi bir haberi her yere götürmez. Dışişleri Bakanına başka söyler, 

Devlet Reisine başka söyler, Genelkurmay Başkanına başka söyler.” (12 Mart 1976 Politika 

Gazetesi) 

Bu durumun nedeni şuydu: 

“Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek için, İsrail İstihbaratı ile, Amerikan İstihbaratı ile 

ve İran İstihbaratı ile daimi ve organik münasebetler içindedir.” (12 Mart 1976, Politika Gazetesi) 

diyordu Çağlayangil. 

Acaba Türkiye kendisi mi girmişti bu “daimi ve organik münasebetler”e? Yoksa Amerika mı öyle 

istemişti? 

Besbelli ki ABD, uyduları olan Türkiye, İran ve İsrail’in istihbaratlarını da kendi yönetimine almak 

için bulmuştu o “daimi ve organik münasebetler” kılıfını. 

Türkiye, Emperyalizmin güdümüne gireli beri yerli Parababaları her zaman vatanı satarken, 

halkımızı onlara peşkeş çekerken hep “gelişiyoruz, ilerliyoruz, kalkınıyoruz” diye çığlıklar 

atmışlardır. Çağlayangil de aynı şeyi yapıyor: “Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek 

için” girdi, diyor, ABD İstihbaratı ile “daimi ve organik münasebetler içine.” 

Oysa emperyaliste elini veren kolunu kurtaramaz. Türkiye sözde kendi “istihbarat gücünü 

kuvvetlendir”ecekti. Fakat şimdi kendi istihbaratından da olmuştu. Onu da kaybetmişti. 

Peki ABD nasıl başarmıştı bunu? 

Bu sorunun cevabını da yine en güzel şekilde Çağlayangil verir. 



Hatırlayalım yine: 

“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim altımı oyar. 

“Elinde imkanı var adamın. Girmiş enfiltre benim içimde. 

“Onun için hiç şaşmam, aramam da. Bulamam ki, nasıl yaptı bulamam…” (12 Mart 1976, Politika 

Gazetesi) 

MİT’in, 12 Eylül’de, birinci derecede bağlı olduğu Başbakana son ana kadar hiçbir bilgi 

vermemesi, bu aktarmalardan sonra sanırız hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak kertede 

aydınlanmıştır. 

Çünkü MİT, Türkiye’nin Devlet Başkanına, Başbakanına, Genelkurmay Başkanına falan bağlı 

değildir. Doğrudan ve kesince CIA’ya, dolayısıyla da Washington’a bağlıdır. 

O yüzden CIA’nın bilgi verebilirsin dediği Türk yetkilisine MİT bilgi verir, vermeyeceksin dediği 

yetkiliye ise vermez. Doğru bilgi ver dediğine doğrusunu verir bilginin. Yanlış bilgi ver dediğine ise 

yanlışını. Böylece sermaye sivriltmek istediği liderini her türlü bilgi ile donatarak güçlendirir. Onu 

devletin en üst kademelerine doğru tırmandırır. İşini bitirmek istediği liderini ise Demirel’in 

durumuna düşürür. O tür kişiler iktidar koltuğu altlarından alınırken “yaprak bile kımıldamıyor” 

sanırlar. Ve ne olduğunu anlayamadan iktidardan tekerlenir giderler. 

CIA VE UYDUSU MİT’İN ASKERİ YANILTIŞI 

M. Ali Birand şöyle yazar: 

“(…) MİT’in, polis ve askerin verdiği raporlarda sürekli şekilde (ki müdahaleye kadar bu durum 

aynen sürmüştür) istatistikler alt alta konup, olayların yüzde 70’inin sol gruplar tarafından, yüzde 

30’unun ise sağ gruplar tarafından çıkarıldığı belirtilir ve sonunda terörün büyük bir Komünist 

oyunu olduğu söylenip, sonuca varıldığı sanılırdı.” (a.g.y., s. 75-76) 

MİT elemanları askeri birlikler içinde o zamanlar sürekli terörle ilgili toplantılar düzenliyor, 

seminerler, konferanslar veriyordu. Ordunun geniş tarafsız yığınını bu tür çalışmalar sonucu 

kandırıp faşizme çekmeye çabalıyorlardı. Bu çabalarında başarılı da oluyorlardı. 

Halbuki gerçek durum onların söylediğinin tam tersiydi. Ölenlerin ve yaralananların büyük 

çoğunluğu devrimci veya devrimcilere sempati duyan kişilerdi. Sadece Kahramanmaraş, Tokat, 

Elazığ, Yozgat, Sivas, Çorum ve Ordu olayları bile kurbanlarının çoğunun devrimcilerden, 

katillerin çoğunun ise faşistlerden oluştuğunu kanıtlamaya yeter. Bu olayları tarafsız bir gözle 

inceleyebilen her önyargısız kişi bu gerçeği açık biçimde görebilir. Durumun bu şekilde olduğunu 

Parababaları da tabiî ki biliyordu. Fakat orduyu ve halkı kandırıp saflarına çekebilmek için bu 

iğrenç yalanı uyduruyorlardı. Kaldı ki devrimcilerin giriştiği eylemlerin çoğu da, Parababalarının 

devrimciler içine yerleştirdiği ajan-provokatörlerin kışkırtmaları sonucu yapılıyordu. 

Yine bu amaçla Parababalarının casus örgütleri, DİSK’in 15 bin eylemcisi olduğuna orduyu 

inandırmıştı. 

Bu konuda M. A. Birand şunları yazar: 

“Aslında müdahale ile birlikte bir terör patlaması da çok kişinin kötü rüyasıydı. DİSK’in 15 bin 

eylemcisi olduğu hesaplanıyor ve bunların toplu direnmelerine karşı ne yapılabileceği 

düşünülüyordu. “Ateşle yanıt vermekten başka çaremiz yok” diyen bir komutan, bu işin pek de 



kolay olmadığının farkındaydı. (…) Genelkurmayın en büyük kaygısı terör patlaması ve ordunun 

bu patlama karşısında ne yapacağını şaşırması idi. Ülkenin kana bulanma olasılığı da mutlaka 

düşünülmeli idi. Hatta bunun için kan stoku yapılması kararlaştırıldı. (a.g.y., s. 201-202) 

“(…) Müdahale ile birlikte tüm terör gruplarının direnecekleri, ateşle karşılık verecekleri 

öngörülmüştü. DİSK’in eylemcilerinin en yoğun bölgesi sayıldığı İstanbul’da ek önlemler aldırıldı. 

Yapılan hesap ve tahminlerden çıkan sonuçlara göre, genelde 1 gerillaya 8 asker düşecek 

şekilde düzenlemeye gidilmesi ve ilk direnmede derhal “ateş” emri verilmesi kararlaştırıldı. Doğu 

Bölgelerine ek birlik kaydırmaları öngörüldü. 

“(…) Terör gruplarının ele geçirmeye çalışacakları hedef olarak da Ankara görülüyordu. Bu 

nedenle Denizli’den ek bir tugayın getirtilmesi, Konya, Polatlı, Eğridir ve Aydın’dan da gerekli 

görüldüğü takdirde birlik istenmesi üzerinde duruldu.”(a.g.y., s. 249-250) 

Gördüğümüz gibi CIA, MİT ve polis, devrimcileri sanki bütün Türkiye’ye hakim bir güçmüş gibi 

gösteriyor. Asker müdahale edince de devrimciler her yerde ateşle karşılık verecek Ankara’yı 

almak, iktidarı ele geçirmek isteyecek, sadece DİSK’in 15 bin militanı hazır bekliyor diye yalan ve 

demagojilerle dolu raporlar veriyor. CIA ve emrindeki yerli casus örgütü MİT bu aşağılık yalanlarla 

dolu raporlarla askeri, devrimcilere karşı kışkırtmışlardır. Devrimciler bütün Türkiye’yi ele 

geçirmek üzereler, geç kalırsanız siz de yok olacaksınız, diyerek askeri kandırmışlar ve tahrik 

etmişlerdir. Böylece de askeri faşizme çekebilmişler ve kendi aşağılık amaçları için 

kullanabilmişlerdir. 

12 Eylül’den sonra hepimiz gördük ki DİSK’in değil 15 bin, bir tek bile silahlı militanı yokmuş. Ve 

devrimciler hiçbir silahlı direnişte bulunacak bir durumda değilmiş. Çünkü devrimcilerin daha 

siyasi iktidar mücadelesi yapacak bir partileri bile yoktu. Çil yavrusu gibi darmadağınıktılar. Ve 

acımasızca uygulanan faşist terör sonucu her gün onar, yirmişer öldürülüyor idiler. 

Yani bugün nasıl zindanları dolduranların büyük çoğunluğu onlar ise, dün evlerinde, sokaklarda, 

okullarda, fabrikalarda kurşunlanıp öldürülenlerin de büyük çoğunluğu onlardı. 

12 Eylül öncesinin de, sonrasının da kurbanı devrimcilerdir. Çünkü tuzak onlar için kurulmuştu. 

Amaç onları yok etmekti. 

CIA işte bu iğrenç amacına ulaşmak için yalan ve iftiralarla dolu raporlar hazırlamış askeri 

kandırmıştır. Ve faşizme çekebilmiştir. 

1977 1 Mayıs’ında İstanbul Taksim Meydanı’nda oynanan kanlı oyun, 12 Eylül’le birlikte tüm 

yurtta oynanmaya başlamıştır. Nasıl 1 Mayıs’ta 34 devrimci Kontrgerilla denen Parababalarının 

cinayet örgütünce katledilmiş, sonra da olayın suçlusu diye devrimciler yakalanıp sanık 

sandalyesine oturtulmuş ise, yine aynı şekilde 12 Eylül öncesi resmi, sivil cinayet şebekeleri 

tarafından katledilen devrimciler 12 Eylül sonrası suçlu diye yakalanarak zindanlara 

doldurulmuşlardır. Parababalarının özel mahkemelerinde (Sıkıyönetim Mahkemelerinde ve Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinde) sözüm ona yargılanarak en ağır cezalara çarptırılmışlardır. İnsanı 

isyan ettirici kanlı ve kahpe oyun budur. 

ÇAĞLAYANGİL, EVREN’E AKIL VERİYOR 

M. Ali Birand şöyle yazar: 

“Evren TV’deki konuşmasından sonra (12 Eylül günü b.n.), Çağlayangil’i evinden aradı: 



“– Beyefendi, dün konuşurken bana bir soru yöneltmiştiniz ve ben de yanıtlayamamıştım. 

Anlayışla karşılayacağınızı tahmin ederim. Müdahaleden başka çare kalmamıştı. (Çağlayangil’in 

söz konusu sorusu: Askerde bir huzursuzluk var mı, yani bir darbe girişimi söz konusu mu? 

şeklinde idi. Evren de bu soruya: Büyük bir huzursuzluk yok diye cevap vermişti. b.n.) 

“Çağlayangil “Aman Paşam, ben de zaten ‘Bu akşam sizi alaşağı edeceğiz’, demenizi 

beklemezdim.” dedi. (…) Çağlayangil şöyle dedi: 

“– Paşam başka çare kalmamıştı, diyorsunuz. Umarım ki bu, çare olsun. Çareyi bizim 

yaptıklarımızı yeniden yapmakta değil, aksine bizim yapamadıklarımızı gerçekleştirmeye çaba 

göstermekte aramanız çok iyi olur. Bazı şeyler vardır ki siz bizden daha kolaylıkla 

değiştirebilirsiniz. 

“– Benim konuşmam da zaten bu yönde. Biz de başka türlü düşünmüyoruz.” (a.g.y., s. 304-306) 

Finans-Kapitalin eski sınangılı hizmetkârı Çağlayangil yeni hizmetkâr Evren’e nasıl akıl veriyor 

görüyorsunuz. “Bizim yaptıklarımızı tekrarlamayın, aksine bizim yapamadıklarımızı gerçekleştirin” 

diyor. “Bazı şeyler var ki siz bizden daha kolaylıkla değiştirebilirsiniz” diyor. 

AP’nin yapamadıkları nelerdi? 

Askerin daha kolaylıkla değiştirebilecekleri nelerdi? 

Bunları herhalde artık hepimiz biliyoruz: Başta 27 Mayıs Anayasası, sonra da bu anayasayla 

sağlanan düşünce ve örgütlenme özgürlükleri. Özetçe: 27 Mayıs’ın halkımıza getirdiği tüm hak ve 

özgürlükler. Bunların kazınması, izinin, tozunun silinmesi gerekiyordu, Parababalarının 

çıkarlarının güvenceye kavuşturulması için. 

Biliyoruz, 27 Mayıs’ın vatana ihanetten yargılayıp mahkum ettiği Bayar da bir zamanlar çok açık 

biçimde şöyle konuşmuştu: 

Çektiğimiz bütün sıkıntıların sebebi 27 Mayıs’tır. 

Evet Parababalarının çektiği bütün sıkıntıların sebebi 27 Mayıs idi. Çünkü 27 Mayıs halkımıza 

demokrasi ve özgürlük getirmişti. Halkımız o devrimin getirdikleri sayesinde haklarını aramaya 

başlamıştı. Yani halkımız Parababalarına karşı hak arama mücadelesine girişmişti. İşte 

Parababalarını sıkıntıya düşüren de buydu.Bayar, Parababaları adına konuşurken bu gerçeği dile 

getiriyordu. Demirel de ortalama on yıl süren Başbakanlığı döneminde, defalarca “Bu anayasayla 

memleket idare edilmez” diye yakınmıştı. Demirel de Parababalarının bir safkan uşağı olarak 27 

Mayıs’tan ve onun getirdiği demokrasiden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu yukarıdaki 

yakınmasında. 

Demirel Hükümetleri de 10 yıl boyunca zaten 27 Mayıs Anayasası’nı, uygulamak için değil, 

uygulamamak için elinden geleni yapmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin halktan yana verdiği sayısız 

kararı uygulamamış, üstelik açıktan o mahkemeyi eleştirmiştir. 

Sermayenin eski uşaklarından Çağlayangil, yeni uşak Evren’e şu uyarıda bulunmayı da ihmal 

etmez. Aynen şöyle der: 

“– Bir de zaman unsuru çok önemlidir. Kendinizi ve Silahlı Kuvvetleri, zamanın aşındırmasından 

koruyun.” (a.g.y., s. 306) 



Çağlayangil bu işin sıra işi olduğunu artık öğrenmişti. Sermayece iktidara getirilen her kadro belli 

bir süre sonunda yıpranıyor ve halkı kandırma gücünü yitiriyordu. Çünkü onların yaptıkları ve 

yaptırdıkları zulme can dayanmıyordu. Yerli-yabancı sermayenin ortaklaşa yaptıkları katmerli 

sömürü halkımızı canından bezdiriyordu. Bunun sonucu halkımız kısa sürede işbaşındaki 

hükümetlerin halk düşmanı, iğrenç içyüzünü görüp tanıyordu. Ve o iktidardan artık kendisine 

zulümden başka bir şey gelmeyeceğini kesince öğreniyordu. Böyle durumlarda tabiî Parababaları 

iktidardaki kadrolarını değiştiriyorlardı. Eski yıpranık kadroyu çekip yerine gıcır gıcır yeni bir 

uşaklar kadrosunu sürüyorlardı. 

Çağlayangil onlarca yıllık deneyimi ile bu gerçeği biliyordu. O yüzden 12 Eylül liderine elinizi 

çabuk tutun, yapmanız gerekenleri bir an önce, halk uyanmadan, sizin iç yüzünüzü anlamadan 

bitirin diyordu. Yani 27 Mayıs’ın canına hemen okuyun. İşi uzatmayın diyordu. 

12 Eylülcüler daha önce de yerli-yabancı efendilerinden işitmiş oldukları bu öğüde sıkı sıkıya 

bağlı kaldılar. Ve hemen 27 Mayıs’ın üzerine çullandılar. 12 Mart’ta yaralanan 27 Mayıs’ı 12 

Eylül’de öldürdüler. 

YABANCI PARABABALARININ SEVİNCİ 

Yazarımız M. Ali Birand “BATI’NIN MEMNUNİYETİ” başlığı altında şunları yazar: 

“WASHINGTON’da, Beyaz Saray’a Paul Henze imzasıyla yollanan kısa raporda “Askerler yeni 

Anayasa ile Başkanlık sistemini getirip Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini artıracak, yeni seçim ve 

parti kanunlarıyla da eskisi gibi büyük partilere çoğunluk verici bir sistem oluşturacaklardır… 

Silahlı Kuvvetler’in bu müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıkça 

desteklenmelidir…” deniyordu.” (a.g.y., s. 300) 

CIA’nın Türkiye Şubesi Başkanı Paul Henze 12 Eylülcülerin neler yapacaklarını nasıl da 

bilebiliyor değil mi? 

Hem de 12 Eylül günü. Yani darbenin ilk günü 12 Eylül’ün programını sayıveriyor. Şöyle sıralıyor 

darbecilerin yapacağı işleri: 

1- “Yeni Anayasa” yapılacak, diyor. 27 Mayıs Anayasası ve onun getirdiği demokrasi ortadan 

kaldırılacak, diyor. 

2- “Cumhurbaşkanının yetkileri artırılacak” diyor. 

3- “Yeni seçim ve partiler kanunları yapılarak büyük partilere çoğunluk verici bir sistem 

oluşturulacak” diyor. 

12 Eylül darbecilerinin yapacakları da -bugün görüldüğü gibi- aynen bunlardı. Yalnız küçük bir 

sorun vardı ortada. 

27 Mayıs’ı devrimci gelenekli Ordu Gençliği gerçekleştirmişti. Ve bu devrimi bir avuç Parababası 

dışında halk da ordu da benimsemişti. Şimdi aynı orduya haydi 27 Mayıs’ı ortadan kaldır, 

olmamışa çevir demek biraz tuhaf olmaz mıydı? 

Elbette olurdu. İşte Parababaları Türkiye’de 12 Eylül öncesi beş bin iki yüz küsur kişiyi bu 

nedenden öldürtmüşlerdi. Öğrenciyi öğrenciye, işçiyi işçiye, köylüyü köylüye bu yüzden 

kırdırtmışlardı. Amaç 12 Eylül Faşist Darbesine kılıf hazırlamaktı. Yani halkımızı ve orduyu 

kandırıp kündelemekti. 



Parababaları “anarşiyi önleyeceğiz, huzuru sağlayacağız” diyerek ordunun geniş Atatürkçü 

kitlesini kandırdılar. Ve 12 Eylül’de kullandılar. Fakat 12 Eylül’ün ilk günleri 27 Mayıs’a düşmanız, 

hedefimiz onu ortadan kaldırmaktır, diyerek gerçek niyetlerini açığa vurmaktan kaçındılar. Eğer 

böyle deselerdi, ordunun geniş tarafsız yığınları ve halk kitleleri uyanabilirdi. Onlar da aşağılık 

amaçlarına ulaşamazlardı.O yüzden Parababaları amacımız anarşiyi önlemek, huzur ortamını 

geri getirmek diye meydanlarda geveleyip durdular. Gerçek niyetlerini sürekli halktan gizlediler. 

Parababaları yaptıkları uygulamalarla sessizce 27 Mayıs’ı ortadan kaldırma işine hemen giriştiler. 

Çünkü hep söylediğimiz gibi onların gerçek amacı buydu. Parababaları bu namussuzca işi 

yaparken her hain gibi ister istemez korkuyorlardı. Ordunun geniş Atatürkçü kitlesinin 

uyanmasından korkuyorlardı: Özellikle Ordu Gençliği yapılanların iç yüzünü anlar ve uyanırsa 

Parababaları için önemli bir tehlike söz konusu olabilirdi. 

Bu ihtimal nasıl ortadan kaldırılmalıydı? Yani Ordu Gençliğinin uyanmasını engellemek için nasıl 

bir yöntem uygulanmalıydı? 

Parababaları bu işte de çok tecrübeliydi. Onlar bu tür alçaklıkları binlerce kez yapmışlar ve 

hepsinde de başarılı olmuşlardı. Bu işin en garantili yöntemi şuydu: 

ORDU SİYASET DIŞINA 

Parababalarının elinde “Ordu siyasetle uğraşmaz” denen bir gözbağı vardı. O gözbağıyla 

bağladın mı ordunun gözlerini, ortalık sütliman olurdu. Artık istediğin ihaneti yap. Ordu kuzu kuzu 

kışlasında uyurdu. Parababaları böyle yaptılar aynen. 

M. A. Birand anlatıyor: 

“12 Eylül’den sonra bu çalışmalar için hazırlık, önce, ihtisas komisyonları diye adlandırılan 20-25 

kişilik bir ekibe verilmişti. Bu ekip Milli Güvenlik Konseyi’nin karargâhı olacaktı. Başına da 

Orgeneral Haydar Saltık getirilmişti. İhtisas komisyonlarında çalışanlar, görevlerini, yasa 

değişiklikleri, öneriler yapmak ve hükümetten gelecek bir öneriyi gözden geçirip Konsey’e görüş 

sunmak olarak gördüler.” (a.g.y., s. 317) 

Demek darbenin ilk günlerinde “İhtisas Komisyonları” denen yerli-yabancı Finans-Kapitalin en 

güvenilir ve deneyimli adamlarından oluşan bir ekip işi, yani gerçek anlamda yönetimi, ele alıyor. 

Bu ekibin kimlerden oluştuğu bugüne kadar açıklanmadı. 12 Eylül’le birlikte kurulan faşist devlet 

aygıtının mimarları işte bunlardır. Gazeteler, o dönemde Tercüman Gazetesi’nin yazarlarından 

olan dönek Mukbil Özyörük’ün bu ekibin içinde bulunduğunu yazdılar. Tekzip edilmedi. Demek 

yazılanlar doğruydu. Başka kimlerin olduğunu şimdilik bizler bilmiyoruz. Ancak bunların hepsinin 

de Mukbil Özyörük tipinde ve çapında kişiler olduğunu tahmin etmek hiç de güç değildir. 

12 Eylül sonrası ardı ardına çıkan ve 82 Anayasasının da temelini oluşturan faşist yasalar işte bu 

sermaye ekibince hazırlanıyor ve çıkarılıyordu. 12 Eylülcü faşist kukla generaller çetesi sadece 

imza atıyordu. 

Devam edelim M. A. Birand’ı okumaya: 

“… ihtisas komisyonları kendilerine, önce oturacak bir yer aradılar. 15 Eylül 1980 günü de, artık 

boşalmış TBMM’ye yerleştiler.” (a.g.y., s. 317) 

Tarihe dikkatedelim: 15 Eylül. Darbenin 3’üncü günü. Parababalarının “İhtisas Komisyonları” hem 

kuruluyor, hem de “artık boşalmış TBMM’ye” yerleşip çalışmaya başlıyor. 



Parababaları işte bu denli hazırlıklı girdiler 12 Eylül’e. Hiç ikirciliğe düşmediler. Neler yapılacak? 

Ve bunları kimler yapacak? Hepsi bellidir. Ve hazır beklemektedir. Faşist darbe yapılır yapılmaz 

sermayenin yeni uzman ekibi “İhtisas Komisyonları” hemen devreye sokuluyor. Yani yönetime 

geçiyor. 

M. A. Birand şöyle sürdürür satırlarını: 

“20 Eylül günü, MGK üyeleriyle ihtisas komisyonunun daire başkanları ilk ortak toplantılarını 

yaptılar. (…) Senato Binasındaki toplantı salonunda konuşmalar başladığında ilk söylenen söz 

“Asker devreden çıkarılacak ve bu işi siz yapacaksınız” oldu. 

“(…) Evren “Asker sıkıyönetimle uğraşmalı, politika oluşturmanın dışında kalmalıdır.” dedi. 

Tehlikeyi sezdiğinden dolayı, hemen bir emir hazırlattırıp askeri karargâhların politika dışı 

tutulmasını emretmişti.” (a.g.y., s. 318) 

Böylece de: 

“Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları karargâhları, hatta ordu komutanlıkları karargâhlarının 

ileride politika oluşturulurken işin içine direkt olarak girip öneriler yapmalarının, değişiklikler 

getirmelerinin önüne geçil”miş oldu. (a.g.y., s. 318) 

Ne hazin, yürek parçalayıcı durum değil mi?.. 

Halk çocuklarını, yoksul, çilekeş halkımızın binbir sıkıntılar ve acılar içinde yetiştirip asker yaptığı 

ya da askere gönderdiği çocukları, en adi yalan ve demagojilerle kandır, oyuna getir, faşist darbe 

yaptır, sonra da “Asker politikayla uğraşmaz” diyerek onları “devreden çıkar”. 

Faşist darbe yapılmış, askerin görevi bitmiştir artık. 

Onun söz hakkı olur muydu hiç? 

Parababaları için o bir maşaydı sadece. Gerektiği anda kullanılır, işi bitince de yerine (kışlasına) 

gönderilirdi. 12 Eylül’de de böyle yapıldığını yukarıdaki satırlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

M. A. Birand şöyle devam ediyor: 

“Saltık, 20 Eylül günü ilk toplantıdan sonra ihtisas komisyonlarını bir araya getirdi ve (…) ilk 

direktifini verdi: “Hukuk düzeninin nasıl kurulacağı öncelikli çalışmanız olsun.” (a.g.y., s. 318) 

 “Hukuk düzeninin nasıl kurulacağı” Parababaları için çoktan belliydi. Yeni faşist Anayasa taslağı, 

seçim ve partiler kanunu, dernekler kanunu v.b. kanunlar son satırına kadar hazır edilmiş ellerinin 

altında duruyordu. Şimdi bütün yapılacak iş, halk düşmanı faşist yasaların kerte kerte piyasaya 

sürülmesiydi. Bu yasalar Konseyin önüne sürülüp imzalatılacaktı. Sermaye uzmanlarından oluşan 

“komisyonların” yaptığı iş de bu oldu. 

UYGULANAN SİYASİ PROGRAM 

CIA PROGRAMIDIR 

Yukarıda gördük, CIA generali Paul Henze, Anayasa değişecek “yeni Anayasa” yapılacak 

diyordu. Yapıldı. 27 Mayıs Anayasası yok edildi. Onun getirdiği hak ve özgürlükler tümüyle silindi. 

Halkımız yeniden 27 Mayıs öncesinin karanlıklarına götürüldü. Demokrasi denen şey sadece 

yerli-yabancı Parababaları çetesinin diledikleri gibi vurgun ve soygun yapabilmesi demekti artık. 

Demokrasi sadece o bir avuç Parababaları çetesi için olmalıydı. Halk için Türkiye’de demokrasi 



olmazdı. Olamazdı. Olmamalıydı. Halk onların gözünde bir sağmal sürüydü. Bu sürü sağılmalı, 

sömürülmeliydi. Parababaları şimdi bayram ediyorlardı. 

TİSK Başkanı Halit Narin: 

“20 yıldır onlar güldü (onlar dediği halkımızdı), biz ağladık, şimdi sıra bizde. Biraz da biz gülelim.” 

diyordu. 

Yani 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e kadar İşçi Sınıfımız ve diğer halk kesimleri gülmüş, 

işverenler ise ağlamış. Şimdi sıra kendilerine gelmiş, tabiî gülme sırası. Ağlama sırası ise 

halkımıza gelmiş. Bay Narin’in söyledikleri aynen bunlar. 

Parababaları, İşçi Sınıfımıza ve tüm çalışan, sömürülen halkımıza 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasi 

kırıntılarını bile çok görmüştü. 12 Eylül faşist darbesi ile o hakları yok ettirene dek gönülleri rahat 

etmemişti. 

Oysa 12 Eylül öncesi de Parababaları hesapsız sömürü ve vurgun yapabiliyordu. Rekor düzeyde 

kârlarla kapatıyorlardı yıl sonlarını. Ancak halkımız da sınırlı koşullarla da olsa hakkını 

arayabiliyordu. İşçilerimiz toplusözleşme (pazarlık) yapabiliyor, mecbur kalırsa grev haklarını 

kullanabiliyordu. Memurlarımız meslek örgütleri kanalıyla hiç değilse isteklerini dile getirebiliyordu. 

Halkımızın kullandığı bu sınırlı özgürlük bile Parababalarını çileden çıkarmaya yetmişti. Onların 

ne kadar demokrasi, halk, insanlık düşmanı oldukları ortadaydı. Onların hak tanımaz bir yırtıcı 

sırtlanlar sürüsü olduğu besbelliydi. Şimdi faşist darbeyi yaptırtmışlar ve 27 Mayıs’ı Anayasasıyla 

birlikte yok etmişlerdi. Gönülleri rahattı gayrı. Gülmek de haklarıydı artık. 

Sadece Halit Narin’in yukarıda aktarılan sözleri bile, 12 Eylül’ün neden yapıldığını,kime karşı 

yapıldığını ve kimlerin çıkarı için yapıldığını anlatmaya yeter de artar bile. Ama tabiî daha önce de 

söylediğimiz gibi, anlamak isteyene… 

Bu gerçekliği, yani 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasinin 12 Eylül’de yok edildiği gerçekliğini Milliyet 

Gazetesi yazarı M. Ali Birand bile kabul eder. 

Şöyle der: 

“23 Eylül 1982: TC tarihinin en uzun ve eski özgürlükleri, özellikle sol düşünceyi kısıtlayan yeni 

Anayasası, Danışma Meclisi’nde 120 kabul, 7 red ve 12 çekimser oyla kabul edildi.” (a.g.y., s. 

320) 

Danışma Meclisi’nin nasıl ve kimlerden oluştuğunu her halde burada anlatmaya gerek yoktur. 

Yani bunların yüzde doksan dokuzunun en aşağılık sermaye uşaklarından oluştuğunu hepimiz 

biliyoruz. 

Paul Henze raporunda bir de “Cumhurbaşkanının yetkileri genişletilecek” diyordu.Bu da 

gerçekleştirildi. 

Yine Birand yazıyor: 

“6 Kasım 1982: Yeni Anayasa yüzde 92 oyla kabul edildi. Aynı referandumda Kenan Evren 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş yetkileriyle donatılmış Cumhurbaşkanlığı’na seçildi.” 

(a.g.y., s. 320) 

Biliyoruz ki halkımız kandırılarak ve korkutularak bu seçime götürülmüştür. Cuntanın lideri K. 

Evren il il dolaşarak: “Bu Anayasayı kabul etmezseniz 12 Eylül öncesine dönersiniz. Eğer o 



günlere dönmek istemiyorsanız bu Anayasaya evet diyeceksiniz” diye meydanlarda bağırdı 

durdu. Bilinçsiz ve örgütsüz halkımız kurt dalamış sürü durumundaydı. O duruma düşürülmüştü. 

Ne yapabilirdi? 

Çaresiz kabul oyu verdi, Faşist Anayasaya. 

Sonra yine K. Evren: “Bu Anayasa nasıl olsa kabul edilecektir. Kimse buna engel olamayacaktır.” 

biçiminde (bu anlama gelen) konuşmalar yaparak halka gözdağı verdi. 

Kırsal kesimde, karakol komutanı, çavuşlar köy köy dolaştılar. Halkımızı köy meydanlarında 

topladılar: “Anayasa oylamasında bir tek kirli oy (hayır oyu) istemiyorum. Sonuç ayna gibi tertemiz 

olmalı. Bir tek leke olmamalı. Sonra karışmam siz bilirsiniz. Elime düşen yalvarıp yakarmasın, 

ağlayıp sızlanmasın. O zaman kimse benden insaf beklemesin” diyerek açıkça halkımızı tehdit 

ettiler. Halkımız karakol dayağını çok iyi biliyordu. Karakolların bir cehennemden farksız olduğunu 

yaşamış, öğrenmişti. O yüzden karakol komutanlarının tehditlerine boyun eğmek zorunda kaldı. 

1982 Anayasası yüzde 92 kabul oyuyla böyle kabul edildi işte. Halkımız denize düşürülmüştü bir 

kez. Denize düşense yılana bile kurtarıcı diye sarılırdı. 

Paul Henze raporunda bir de: Seçim ve partiler kanunu değiştirilecek, sadece büyük partilerin 

parlamentoda çoğunluk sağlamaları gerçekleştirilecek, diyordu. Bu da başarıldı. 

Birand anlatıyor: 

“3 Haziran 1983: Parti ve seçim kanunları değiştirildi. Küçük partilerin Meclis’e girmesini 

güçleştiren, 27 Mayıs 1960 müdahalesi öncesinde geçerli olan çoğunluk sistemi geri getirildi.” 

(a.g.y., s. 320) 

Demek, CIA raporunda anılan bu madde de gerçekleştirilmiş. 

Raporda sadece ana kanunların sözü edilmişti. O başlıklar altında daha bir sürü gerici 

değişiklikler olacaktı elbette. Ama onların hepsini teker teker raporda anmak hem gereksiz hem 

de sakıncalıydı. Zaten bunların hepsi Anayasayla birlikte olacak değişikliklerdi. Bu yasalar yeni 

Anayasaya göre, yani yeni Anayasanın “ruhuna” uygun hale getirilecekti. O yüzden Paul Henze 

raporunda bunların tümünü anmamıştı. 

Birand yazıyor: 

“Sendikalar, dernekler, basın yasaları, Anayasa’ya uygun biçimde değiştirildi ve kısıtlamalar 

getirildi. 

“DGM’ler kuruldu, Olağanüstü Hal Yasası çıktı, sıkıyönetim ve valilerin yetkileri büyük ölçüde 

genişletildi, gözaltında tutma süresi 90 güne çıkarıldı. Ve tüm cezalar artırıldı.” (a.g.y., s. 320) 

Bunlara ek olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşmasını ve çalışmasını belirleyen 

faşist yasayla da yargının, sözde bile olsa, var olan bağımsızlığı ilkesi ortadan kaldırıldı. Bu kurul 

siyasi iktidarın bir şubesi durumuna dönüştürüldü. Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı ve 

Hükümetin dolaysızca emrine sokuldu. 

Bu kadarla da yetinilmedi: Atatürk’ün emaneti olan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 

kapatıldı. 



Özetçe, başta 27 Mayıs Anayasası olmak üzere Parababalarının çıkarlarıyla çelişen tüm yasalar 

değiştirildi. Onların yerine faşist Anayasa ve yasalar getirildi. 

“Doğal hakim” prensibi ile bağdaşmayan özel karşıdevrim mahkemeleri DGM’ler kuruldu. 

Parababalarının acımasız sömürü ve zulmüne karşı gık diyen artık bu mahkemelere 

gönderilecekti. Gönderildi de. 

Valilere ve polise olağanüstü yetkiler verildi. İlericilerin, demokratların, sosyalistlerin kaderini polis 

yazabilecekti artık. İstediği an istediği kişiyi “gözaltı”na alabilecek, işkence yapabilecekti. İşkence 

altında kendi hazırladığı ifadeyi imzalatabilirse DGM’lere gönderip (sevk edip) zindana tıktıracaktı. 

Eğer imzalatamaz ise birkaç gün sonra bir bahane ile yeniden alıp işkenceye çekebilecekti. Ve bu 

canavarlık böyle sürüp gidebilecekti. Yani ölümlerden ölüm beğenecekti devrimciler. Ya 

kendilerini suçlayan ifadeyi imzalayıp içeriye düşmeyi kabul edecekti ya da polisin belli aralıklarla 

sürüp gidecek olan işkencesini. 

Yoksa onların yani, yerli-yabancı Parababalarının insanlık dışı, aşağılık sömürü düzeni nasıl 

korunabilirdi? Bunun başka bir yolu var mıydı? 

Ama Parababalarının kuşkusu bir türlü giderilemiyordu. Onlar halka ve vatana ihanetettikleri için 

yürekleri güp güp vuruyor ve bir türlü kendilerini korkudan kurtaramıyorlardı. Bunca gerici, faşist 

yasalar ile yetinemiyor, habire daha gerici, daha insanlık dışı yollar, yöntemler arıyorlardı. 1985 

Mayıs ayında hazırladıkları, polis ve valilerin yetkilerini (sanki azmış gibi) daha da artıran yeni bir 

yasayı gündeme getirdiler. Ve bildiğimiz gibi meclisten geçirttiler. Faşist Devlet Başkanına 

onaylattılar. Kamuoyunca “Polis Yasası” diye bilinen bu yasa mahkemelerin yetkilerinin bir 

bölümünü polise ve valilere aktarmaktadır. Parababaları demek ki özel mahkemelerine bile -

DGM’lere bile- tam olarak güvenemiyor. Kendilerinin beğenip seçtiği gerici savcı ve yargıçlardan 

oluşan DGM’ler bile onlara tam bir güven veremiyor. 

İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut bu yasayı savunurken, gazetecilere şöyle diyor: 

“Eskiden cezaevinde yatan bir kişiyi polis alıp tekrar tekrar sorgulayamıyordu. Bu yasayla artık 

bundan sonra alıp sorgulayabilecek.” 

Demek ilericilere, devrimcilere bundan böyle cezaevinde bile rahat yok. Polis canı istediği zaman 

içerde yatan bir kişiyi alıp 15 gün süreyle işkence edebilecek. Tabiî isterse bir 15 gün daha. Bu 

işe sınır yok. 

Ve böylece yerli-yabancı Parababaları amaçlarına ulaşmış oldu. Artık izi tozu kalmamıştı 27 

Mayıs’ın, onun getirdiği demokrasinin. 

Yalnız küçücük bir pürüz kalmıştı. 

O da şu: 

İstanbul’da Beyazıt’ta (Hürriyet Meydanı’nda) bir anıt vardı. 27 Mayıs Anıtı. Devrim Şehidi Turan 

Emeksiz katledilmişti orada, 27 Mayıs’ın devirdiği hain Demokrat Parti iktidarının polislerince. 27 

Mayıs Devrimi sonrası, Turan Emeksiz’in kahpece vurulup şehit edildiği yere bu anıt dikilmişti. O 

anıt duruyordu hâlâ yerinde. 12 Eylül’den bu yana beş yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına 

rağmen bu olamazdı. Bu durum Parababalarını rahatsız ederdi elbette. 

İzi tozu silinecekti ya 27 Mayıs’ın, bu anıt da 27 Mayıs’ın bir izi değil miydi? 



O da kaldırılmalıydı göz önünden. Hain generaller çetesinin satılık şefi K. Evren emir verdi 

İstanbul Belediyesine. “Altın boynuz” v.b. gibi şirketler içinde ortaklıklara girip kaynaştığı Arap 

şeyhlerine İstanbul’un boğaz ve tepelerini peşkeş çekmekle meşgul bulunan Belediye Başkanı 

Bedrettin Dalan, bir süreliğine bu meşguliyetine ara verdi. Ve K. Evren’den aldığı emri şevkle 

derhal uyguladı. Bir Loder, iki kamyon, bir jip ve onlarca işçiyianıtın üzerine (bulunduğu yere) 

gönderdi. Anıt bir iki saat içinde yerinden söküldü. Sökülen anıt Loderin kepçesine alınıp 

götürüldü. Bu iş geçen (1985) 21 Nisan’ında yapıldı. Yani 23 Nisan’dan iki gün önce. 

Parababalarına bundan daha güzel bir bayram armağanı sunulabilir miydi?.. 

23 Nisan törenlerinin Ankara’daki baş konuğu ise 27 Mayıs’ın devirdiği hain iktidarın başı olan 

103 yaşındaki Celal Bayar’dı. Kendisi Meclis Başkanı tarafından Meclise davet edildi. Ziyafetler 

verilip ağırlandı. Kendisiyle röportajlar yapıldı ve TRT ekranlarından bütün millete izlettirildi. 

Böylece 27 Mayıs’ın alaşağı ettiği vatan satıcılarının itibarları iade edilmiş oluyordu. Ve de 27 

Mayıs’tan öç alınmış oluyordu. 

Son Antalya konuşmasında cuntanın şefi K. Evren: 

“Vaktiyle 27 Mayıs bayramdı. Onu bayram olmaktan çıkardık, çünkü bölücülük yapıyordu.” diye 

sesinin çıktığı kadar bağırıyordu. 

Hatırlarsınız 12 Eylül öncesi Demirel de 27 Mayıs bayramlarında böyle cümlelerle mızıldanırdı. 

Bir yandan Başbakan olarak 27 Mayıs törenlerine katılır, diğer yandan da 27 Mayıs milleti bölüyor 

diye ağlardı. İşte İ. S. Çağlayangil’in “bizim yapamadıklarımız” dediği şeyler bunlardı. Adamlar bir 

yandan 27 Mayıs kutlama törenlerine katılırken diğer yandan da 27 Mayıs’a alçakça dil 

uzatıyorlardı. O yüzden Çağlayangil “Bizim yapamadıklarımızı gerçekleştirmeye çalışın” diyordu 

12 Eylül 1980 günü K. Evren’e. Evren’de “biz de aynı düşünüyoruz” biçiminde cevap veriyordu. 

İşte şimdi Çağlayangil’e verdiği sözü tutmuştu. 27 Mayıs’ı bayram olmaktan çıkarmış ve o 

devrimin getirdiği her şeyi tümüyle yok etmişti. 

Yerli-yabancı Parababaları ne kadar sevinseler yeriydi. Türkiye yine tam anlamıyla ellerine 

geçmişti. Gönüllerince sömürebilirlerdi. Ve Türkiye’yi istedikleri serüvene sürükleyebilirlerdi. 

Böylece CIA’nın hazırladığı siyasi program hiç eksiksiz uygulanmış oluyordu. 

CIA’nın Türkiye sorumlusu Paul Henze 12 Eylül Darbesini duyar duymaz, bütün bu olacakları 

bildiği için seviniyordu işte. 

Tek sevinen CIA mıydı? 

Elbette değil. Tüm emperyalistler sevinç içindeydi. 

Birand yazıyor: 

“NATO’da ise müdahale haberi âdeta bayram havası estirmişti. Bazı Türk diplomatların “Yahu 

bizim maaşlar acaba gecikir mi?” yollu kaygılarını bir yana bırakırsak, 12 Eylül günkü Konsey 

toplantısında Genel Sekreter Luns’un Türk Daimi Delegesi Büyük Elçi Osman Olcay’ı bir tek 

sarılıp öpmediği kalmış, Konsey’e üye ülkelerin daimi delegeleri teker teker Olcay’a, “Doğrusu 

başka hiç bir çare yoktu.” demişlerdi. Hele NATO delegasyonundaki Candan Azer’e bir İngiliz 

diplomatının söylediği sözler en ilginciydi: 

“– Bir ara acaba unuttular mı, nerede kaldılar diye telaşlanmaya başlamıştık.” (a.g.y., s. 302) 



Ne kadar açık söyleniyor değil mi? 

Yabancı Parababaları işte böylesine bir sabırsızlıkla bekliyordu 12 Eylül’ü. Nedeni malum… 

FİNANS-KAPİTAL’İN KANLI ÖCÜ 

Bilim dilinde adına Finans-Kapital denen Parababaları çetesi, 27 Mayıs’ın öcünü çok acımasız ve 

kanlı biçimde almışlardı. 12 Eylül’ü tezgahlamak için emirlerindeki casus örgütlerinin düzenlediği 

saldırı ve kışkırtmalar sonucunda, Cunta liderinin 12 Eylül günü açıkladığınagöre: 

“Son iki yıllık süre içinde (1978-80 arasında b.n.) terör 5241 can almış, 14152 kişinin 

yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmuştu.” 

Bu katledilen 5.241 kişiyle yaralanıp sakatlanan 14.152 kişinin ortalama üçte ikisini demokratlar, 

ilericiler ve devrimciler oluşturuyordu. Bu insanlar öldürülecekti ki, faşizm bu “terör”ü önleme 

bahanesiyle gelip diktatörlüğünü kurabilecekti. Yani bu katliam ve yaralamalar faşist darbeye 

gerekçe ya da kılıf yapılacaktı. Parababaları o yüzden bunca insanı katlettirmişti. İğrenç, kanlı, 

canavarca planın can alıcı noktası burasıydı. Bu sayede onlar görünürde çok haklı bir gerekçeyle 

işbaşına gelmiş olacaklardı. Ülke kan gölüne döndürülmüştü. Yangın yerine çevrilmişi. Kimse 

sokakta rahat yürüyemiyor, evinde uzanıp rahatça yatamıyordu. Herkes acaba sıra bana ne 

zaman gelecek, ben ne zaman öldürüleceğim! kuşkusu ve korkusu içindeydi. Üstelik bir de 

“bölücülük” umacısı yaratılmıştı. “Vatan da bölünmek üzereydi.” tabiî onların propagandasına 

göre. Sonra laiklik de elden gidiyordu. Hilafetçilik hortlatılmıştı. Faşizm işte tam bu dertlere deva 

olarak geldiğini iddia edecekti. 

Oysa tüm bu dertleri planlayan, tezgâhlayan Parababalarının kendisiydi, bildiğimiz gibi. Laikliğe 

düşman hareketler ezilecek, vatan bölünmekten kurtarılacaktı. 

Bu denli haklı gerekçeler karşısında kim ne diyebilirdi? Kim karşı çıkabilirdi faşizme? 

Nitekim bu namussuzca oyun başarıyla oynandı. 12 Eylül Faşizminin görünürdeki liderleri de, 

onların iplerini perde gerisinde oynatan yerli-yabancı Parababalarının temsilcileri de bu 

gerekçelere sarıldılar. Kanlı faşizmi bu gerekçeleri öne sürerek savundular. “Türkiye’de 12 Eylül 

öncesi günde 20-30 kişi öldürülüyordu, 12 Eylül bunu önlemiştir. Huzur ortamını yeniden tesis 

etmiştir. Nasıl karşı çıkarız 12 Eylül’e?” diyerek kürsülerde nutuklar attılar, demeçler verdiler. 

Oysa ülkeyi kan gölüne çeviren de kendileriydi. Günde 20-30 kişiyi öldüren de kendileriydi. 

Bölücülük yapan da kendileriydi. Hilafetçiliği hortlatan da kendileriydi. 

Kendileri önce ülkemizi savaş alanına çevirmişler, bir başka deyişle yangın yerine çevirmişler, 

sonra da kendi elleriyle çıkarttıkları bu yangını, güya söndürme bahanesiyle, 12 Eylül Faşizmini 

oturtmuşlardı. Oynanan tüyler ürpertici canavarca oyunun içyüzü buydu. Bu pis oyunun içyüzünü 

sanırız gözler önüne serebildik. Ve yerli-yabancı Parababaları çetesini suç kanıtlarıyla birlikte 

suçüstü yakalayıp halkımızın karşısına çıkarabildik. 

Sermaye 12 Eylül’den sonra oyunun ikinci perdesini oynamaya başladı. Cinayet oyununu 

başarıyla oynayan Parababaları, halkı ve Ordu Gençliğini kandırmayı başarmışlardı. Bu 

nedenden ikinci perdeyi rahat bir biçimde sürdürdüler. Yani 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasiyi 

sessiz sedasız yok ettiler. 27 Mayıs’ın yetiştirdiği (27 Mayıs’ın getirdiği demokratik ortamın ürünü 

olan) aydınları, yurtseverleri, devrimcileri zindanlara doldurdular. Amaç Türkiye’yi 27 Mayıs 

öncesine götürmekti ya; sadece 27 Mayıs’ın getirdiği hak ve özgürlükleri yok etmekle yetinmeleri 

beklenemezdi. 27 Mayıs’tan sonra yetişen namuslu aydınları, demokratları ve devrimci kuşağı da 



yok etmeleri gerekliydi. En azından zindanlara doldurulmalıydı bunlar. Ancak o zaman bütün izleri 

silinmiş olurdu 27 Mayıs’ın. Öyle yaptılar: 

“4 yıl içinde 178.565 kişi gözaltına alındı, 64.505 kişi tutuklandı, 41.727 kişi mahkûm oldu, 326 

kişi idama mahkum edildi ve bunların 25’inin kararı infaz edildi.” (M. A. Birand, a.g.y., s. 320) 

Töb-Der’den DİSK’e, Barış Derneği’nden Yazarlar Sendikası’na varıncaya kadar bütün halk 

örgütleri kapatıldı. Merkez ve şube yöneticileri ile pek çok üye tutuklandı. İnsanlık dışı işkencelere 

uğratıldı. 15-30-45-60 hatta 90 gün birinci şube hücrelerinde tutuldu. Buralarda uygulanan 

işkence yöntemlerinin neler olduğunu burada saymaya artık gerek görmüyoruz. Çünkü halkımız 

bu yöntemlerin yabancısı değildir. Ya kendisi ya da bir yakını bu işkencelere uğratılmıştır. Bir 

kısım gençlerimiz bu işkencelere dayanamayarak hayatlarını yitirmiştir. Bu gibi durumlar 

karşısında Parababaları, her türlü insancıl duygularını kaybetmiş doktorlara; “ölüm nedeni gribal 

enfeksiyondur” gibi sahte raporlar tanzim ettirmişler ve işin içinden sıyrılmayı başarmışlardır. Bazı 

durumlarda da Parababaları işkencede ölen devrimciyi polis müdürlüğünün üst katlarından 

aşağıya atarak “kendisi intihar etti” gibi namussuzca gerekçeler öne sürmüşlerdir. Fakat bütün 

bunlara rağmen az da olsa bazı durumlarda, mızrak çuvala sığmamış ve öldürülen devrimcinin 

işkence sonucu öldürüldüğü gizlenememiştir. Böyle durumlarda da Parababaları sıkıyönetim 

savcı ve yargıçlarına emirler vererek işkencecilerini 1-6 yıl gibi kısa süreli cezalarla kurtarmayı 

başarmışlardır. 

İşkencelerden sağ çıkmayı başaran devrimciler ise bu kez de Parababalarının sözde bağımsız, 

gerçekte ise dişinden tırnağına dek bağımlı ve taraflı mahkemelerinin karşısına çıkarılmışlardır. 

“Sıkıyönetim Mahkemeleri” ve “Devlet Güvenlik Mahkemeleri” gibi adlarla anılan bu özel 

karşıdevrim mahkemeleri en ağır cezaları vermişlerdir devrimcilere. 

12 Eylül öncesi oynanan CİNAYET OYUNU şimdi yerini ADALET OYUNU’na bırakmıştı. 

Hammurabi çağından beri 5-6 bin yıldır bütün doğulu zorbalar bu oyunu oynamayı pek severlerdi. 

Ve başları sıkıştıkça bu oyuna başvururlardı. Bu oyunda, kanunsa kanun, mahkemeyse 

mahkeme hepsi vardı işte. Görünüşte mahkemeler kanunlara uygun yargılamalar yapıyor ve 

cezalar veriyordu. 

Bunda ne kötülük vardı? 

Oysa bu trajik oyunda sorgulama da, yargılama da uydurmaydı. Sonra bu yargılamada karar 

veren gerçek yargıçlar, aslında işkencecilerdi. İşkenceciler bir ya da bir grup devrimciye ne ceza 

verecekler ise önce ona karar veriyorlardı. Sonra da başta ifadeler olmak üzere (ifade tutanakları 

olmak üzere) dosyanın tüm evraklarını ona göre düzenliyorlardı. Savcıların ve yargıçların 

yaptıkları ise sadece işin kâtipliğiydi. Yani işkencecilerin verdiği cezanın hangi kanunun hangi 

maddesine uygun düştüğünü bulmaktı. Nitekim bu gerçekliği bundan ortalama yarım asır önce 

İstanbul 1’inci Şube Müdürlerinden işkenceci “Kan Kusturucu Ziya” şöyle diyerek itiraf etmişti: 

“İşin içyüzü polise aittir. Mahkeme en sonraki formalitedir.” 

(Bu konuda Hikmet Kıvılcımlı’nın “Kim Suçlamış?” adlı eserine başvurulabilir.) 

Bu yargılamada, yargılamayı yapan her iki taraf da memnundu durumdan. İşkenceciler 

memnundu; çünkü çoğu işsiz, aç, lümpen denen kaldırım insanlarından derlenmiş olan bu hasta 

ruhlu kişiler, binlerce insanın kaderlerinin kendi elleri arasına düşmüş bulunmasından (yani 

binlerce masum insanın kaderlerinin kendilerine teslim edilmiş bulunmasından) son derece 

hoşnuttu. Dün (yani işkenceci olmadan önce) kimsenin ciddiye almadığı, değer vermediği bu 



insanlar şimdi binlerce insanın kaderine hükmediyorlardı. Önemli adam olmuşlardı. Birkaç saat 

harcayarak düzenleyecekleri bir dosya ile insanlar onlarca yıllık cezalara çarptırılıyor, işlerinden 

oluyor, sürgünlere gönderiliyordu. Hatta hiç tanımadıkları yüz binlerce insanın herhangi bir işe 

alınıp alınmaması bile onların zevkine kalmış (gönlüne kalmış) bir şeydi artık. 

Nasıl sevinmesinlerdi?.. 

Sonra ulaşılan bu sapıkça oyun işin bir tarafıydı. Bir de diğer yönü vardı işin: Maaşlar diğer 

memurlarla kıyaslandığında oldukça önemli bir fark ortaya çıkıyordu. Mesela 20 yıllık bir 

öğretmen 40 bin lira maaş alırken, 3 yıllık bir işkenceci polis 75 bin lira maaş alabiliyordu. Lojman, 

elbise, ayakkabı v.b. gibi olanaklar da cabasıydı. Bir de onlar parça başı (yani dosya başı) ödül 

alıyorlardı. Bir grup devrimciye başarılı bir işkence operasyonu sonucu ağır cezalara zemin 

olabilecek bir dosya hazırladılar mıydı, sahipleri (Parababaları) onlara yarım ya da bir, hatta 

birkaç maaş tutarında bir ödül bile verebiliyordu. Böylece iyi av yapan hizmetkârlarını 

ödüllendirmiş oluyordu sermaye. Velhasıl işkenceciler maddece de, manence de doyuruluyordu. 

Bu yüzden onlar memnundular yaptıkları işten. Yaptıkları iş (işkence) insanlık suçuymuş, şuymuş 

buymuş umurlarında değildi onların. Alıştırılmışlardı bir kez… 

Savcılar ve yargıçlar da memnundu hayatlarından. Onların da normal mahkemelerde çalışan 

meslektaşlarından çok farklıydı ellerine geçen para. Sonra dosyalar çok iyi hazırlanıp geliyordu 

önlerine; onlar da kanun kitabına bakıp maddesini buluveriyorlardı verilen cezanın. Verdikleri 

ceza dosyaya uygundu. 

Kendilerinin ne kabahati olabilirdi? 

Kabahat yani yanlışlık varsa o da dosyadaydı. Dosyayı da düzenleyen kendileri değildi. 

Bir de şu konu vardı: İşkence imiş, bilmem ne imiş, bunlar da kendilerinin işi değildi. İşkenceden 

onlara neydi. İşkence polisin göreviydi. Kendilerininki ise polisin hazırladığı dosyaya uygun bilet 

kesmekti. Madde bulmaktı. İmza atmaktı. 

12 Eylül öncesi oynanan cinayet oyunu gibi, 12 Eylül sonrası oynanan Adalet oyunu da son 

derece trajiktir. 

Parababaları böylesine uydurma tahkikatlarla ve yargılamalarla on binlerce yurtseveri, demokratı, 

devrimciyi, önce işkencelere uğrattılar sonra da zindanlara doldurdular. Sermaye 27 Mayıs’ın 

öcünü bu denli zalimce ve acımasızca aldı. 

Parababalarının gözlerini kan bürümüştü. Ne denli zulmetseler kinleri dinmek bilmiyordu. 27 

Mayıs’ın önder ve şehitlerinin mezarlarını talan etmeye bile yeltendiler. 27 Mayıs’ın sevimli, 

babacan, açık sözlü lideri Cemal Ağa’nın ve diğer 27 Mayıs şehitlerinin mezarlarını sökmek 

istediler. 

Amerikan uşağı hain cuntanın lideri K. Evren, 27 Mayıs’çıları kastederek: 

“Bunlar Anıtkabir’de yatamaz. Bu mezarlar sökülüp başka yerlere nakledilmelidir.” dedi. 

Ancak bu dediğini yapamadı. Yapmaya cesaret edemedi. Ordu Gençliğinden çekindi. Oynadıkları 

kanlı oyunun, korkunç olduğu kadar iğrenç de olan içyüzü meydana çıkar diye geri adım attı. Ve 

bugüne dek dokunulamadı, 27 Mayıs’çıların mezarına.(7) 

Demirel’ler, Celal Bayar’lar ve diğer sermaye uşakları yıllardır aynı şeyleri geveleyip duruyorlardı: 

“Anıt Kabir aile kabristanına döndü.” gibi şerefsizce sözlerle 27 Mayıs’çılara saldırıyorlardı. Şimdi 



K. Evren de “27 Mayıs’çılar oradan kaldırılmalıdır.” diyerek Demirel’lerle Bayar’larla aynı 

çamurdan yoğrulduğunu belgelemiş oluyordu. Onlar aynı yolun yolcusuydular (aynı efendinin 

uşaklarıydılar). Bu yüzden aynı yerde buluşmaları, aynı kaba yellenmeleri hem doğal hem de 

kaçınılmazdı. 27 Mayıs düşmanları elbette aynı telden çalacaklardı. 

ANAYASA CELLATLARI, ANAYASAYI İHLALDEN DAVALAR AÇTIRDILAR 

Yerli-yabancı sermayenin kuklası 12 Eylül Cuntası, söylediğimiz gibi, 27 Mayıs Anayasasını, ilk 

yok edilecek hedef ilan etti. Ve de yok etti. Halkımıza demokrasi güneşinden ışıltılar getiren bu 

Anayasa, Parababalarının baş düşmanıydı çünkü. 

12 Mart’ın Başbakanı, sözde Anayasa profesörü Nihat Erim, 27 Mayıs Anayasasını “LÜKS” ilan 

etmişti. “Bu Anayasa bizim için lükstür” demişti. Nihat Erim 27 Mayıs Anayasasını, dolayısıyla da 

demokrasiyi “lüks” ilan ediyordu. Yani milletimize çok görüyordu. 

12 Eylül’ün lideri K. Evren de meydanlarda, 27 Mayıs Anayasasını kastederek: “Bu Anayasa bize 

bol geliyordu. Bu Anayasanın içinde oynayıp duruyorduk, o yüzden bu Anayasayı yürürlükten 

kaldırdık.” diye nutuklar attı. 

Evet o Anayasa halkımız için rahat, geniş bir elbise gibiydi. O Anayasa sayesinde halkımız 

birazcık nefes alabilmiş, yerli-yabancı Parababalarının dayanılmaz gücüne karşı kendini 

savunabilmiş, hakkını arayabilmişti. Suçu buydu o Anayasanın. O yüzden Parababaları bu 

Anayasayı 12 Mart ile kıyısından köşesinden kırpmışlar, 12 Eylül ile de tümden ortadan 

kaldırabilmişlerdir. 

Parababaları ve onların faşist cuntası 27 Mayıs Anayasasını halkımıza çok görüp, katlederken bir 

yandan da emrindeki uyduruk mahkemelerde devrimcileri “Anayasayı ihlal”den 

yargılayabilmişlerdir. Trajedi burada en ağlanacak duruma karmıştır. Bir yandan 27 Mayıs 

Anayasasının canına okuyorlardı, diğer yandan da devrimcileri “Anayasayı tebdil, tağyir ve 

ilgaya…” diye başlayan TCK’nin meşhur 146’ncı maddesinden yargılıyorlardı. 

Ve bir tek savcı, yargıç çıkıp da: 

Yahu bu çocukları 146’ncı maddeden nasıl yargılarız? Ortada Anayasa mı kaldı ki?.. Hangi 

Anayasayı ihlal etmiş bu çocuklar? Anayasa yok ki, olmayan bir şey ihlal edilebilir mi? diye 

soramıyordu. 

İşte Parababalarının mahkemeleri böyle mahkemelerdi. Bu mahkemeler işte böylesine hak, 

hukuk tanımaz, her türlü mantıktan yoksun savcı ve yargıçlardan oluşuyordu. 

Sermaye nasıl 12 Eylül öncesi Kontrgerillasına, sağ ve sol örgütler içine yerleştirdiği ajan 

provokatörlerine cinayetlerişlettirmiş, sonra da bu cinayetlerin sorumluluğunu devrimcilerin 

üzerine yıkmayı becermiş ise, şimdi de kendisi 146’ncı maddede anılan “Anayasayı ihlal” suçunu 

işlerken, bu suçun günahını yine devrimcilerin üzerine yıkmayı çok güzel bir şekilde başarıyordu. 

Kendisi Anayasayı toz duman ederken, Devrimcileri “Anayasayı ihlâl ettiniz” diyerek 

yargılatıyordu. 

Binlerce devrimci bu maddeden (TCK’nin 146’ncı maddesinden) yargılattırıldı. Binden fazlası 

ölüm ve ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldı. 

Sermaye karagöz oyunundaki Yahudi vatandaşı çıfıt gibi hem vurmuş hem de “Ne vuruyorsun 

be?” diyerek baskın çıkmayı başarmıştı. Trajedinin ağlanacak bir diğer yönü de burasıydı. 



Buraya kadar 12 Eylül’ün uyguladığı siyasi programı inceledik. Bu program özetçe: 

27 Mayıs’ı tasfiye, daha doğrusu kazıma, izini tozunu silme programıdır. 

Şimdi de 12 Eylül’ün Ekonomik Programına bakalım. 

Üçüncü Kitap 

İkinci Bölüm 

12 EYLÜL’ÜN EKONOMİ POLİTİĞİ 

12 EYLÜL’ÜN UYGULADIĞI PROGRAM 

IMF PROGRAMIDIR 

Hepimiz, adımız gibi biliyoruz ki, 12 Eylül sonrası, “24 Ocak Kararları” veya “24 Ocak Programı” 

denen bir program uygulanmıştır ülkemizde. Yine çok iyi biliyoruz ki, bu program IMF programıdır. 

IMF tarafından dikte ettirilmiştir bizim kişiliksiz yöneticilere. Ancak biz yine de belgelere 

dayanarak konuşmaktan geri durmayalım. Bu çok iyi bilinen gerçekleri açık, kesin belgelerle de 

ortaya serelim ki söylediklerimizin doğrulduğundan kimse kuşku duymasın. 

Şimdi, 12 Eylül’den 10 ay kadar gerilere gidelim ve 24 Ocak Kararları’nın hangi güçlerin emrine 

uyularak, nasıl alındığını görelim. 

12 Eylül’ün siyasi programını incelerken büyük ölçüde M. Ali Birand’ın: “12 Eylül Saat: 04.00”adlı 

belge kitabından yararlanmıştık. Ekonomik programını, bilim diliyle konuşursak, ekonomi politiğini 

incelerken de Emin Çölaşan’ın “24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası” ve “12 Eylül Özal 

Ekonomisinin Perde Arkası” adlı iki “belge kitap”ından yararlanacağız. 

Yeri gelmişken açalım: 

Bu her iki yazar da, sosyalist düşünceye sahip insanlar değil. Mesleklerini ciddiye alan, 

mesleklerine saygı duyan iki çalışkan gazetecidir bunlar. Kitaplarında çok az da olsa, tek tük 

görülebilen kendi kişicil görüşleri, değerlendirmeleri bizim için önemli değildir. Zaten biz onların 

kitaplarındaki bu bölümleri inceleyecek, aktaracak değildik. Yazarların kitaplarını değerli kılan asıl 

önemli yön, bu kitapların birer “belge kitap” oluşudur. Kitaplar belgeler ortaya koymaktadır. Yani 

olayları oluş sırası içinde ve nasıl olmuşlarsa öylece, canlı bir sinema filmi gibi gözlerimizin önüne 

sermektedir. Bizlere ise gözlerimiz önünde, canlı bir şekilde akan bu olayları her türlü önyargıdan 

ve bönyargıdan uzak olarak algılayıp değerlendirmek kalmaktadır. 

Şimdi kaldığımız yere dönelim: 

“Süleyman Demirel, kurduğu azınlık hükümetini 12 Kasım (1979 b.n.) günü açıkladı. Yeni 

bakanlar görevlerine giderek, CHP’li eski bakanlarla devir teslim işlemlerini tamamladılar. 13 

Kasım günü ise Ecevit ile Demirel arasında Başbakanlıkta devir teslim işlemi yapıldı.” (Emin 

Çölaşan 24 Ocak…, s. 23) 

“Kasım ayının sonlarına doğru, Merkez Bankasının daha önceden “kiralanmış” yabancı 

danışmanları Ankara’ya geldi. Yurt dışında yerleşik olan ve dört ayrı gruptan oluşan yabancı 

danışmanlar grubu Türkiye’nin ekonomik durumunu yakından izler, bu alanda Türk yetkililerle 

işbirliği yapar ve buna karşılık özellikle dış krediler alanında, çok karmaşık kredi ve borç erteleme 

anlaşmalarında Merkez Bankasına yol gösterirdi. Özellikle yabancı bankalarla ilişkileri bu 



danışmanlar grubu belirlerdi. Karşılığında bunlara döviz olarak yüklü paralar ödenirdi.” (a.g.y., s. 

28) 

Ne kadar açık anlatılıyor değil mi? 

Emperyalistlerin adamları, uzmanları, Türkiye’yi soyup soğana çevirirlerken, bunlar yetmezmiş 

gibi, bir de bizden “döviz olarak yüklü paralar” alıyorlar. Uluslararası Emperyalizm böyledir işte. 

Bir kere ellerine düşürdü mü bir geri ülkeyi, etmediğini bırakmaz. Kanını, canını, iliğini sömürür. 

Bununla da yetinmez bir de diş kirası alır. Hem de döviz olarak. Türk parasını ne yapsın? O her 

geçen gün güneş atında kalmış kar yığını gibi eriyip tükenmektedir. 

Bizim yöneticiler de seve seve bu diş kirasını öderler emperyalistlerin “uzmanları”na. Çünkü 

bizimkilerin gerçek görevi zaten vatanı ve halkı emperyalistlere peşkeş çekmektir. Emperyalistlere 

ajanlık, uşaklık yaparak sağlar bizim yöneticiler geçimlerini. Sömürü düzenlerini de ancak dış 

emperyalistlerin desteği ile ayakta tutabilirler. Çünkü yerli Parababaları koca Türk Milleti içinde bir 

avuç azınlıktır. 2500 kişiciktir, onlar. Uluslararası Emperyalizmle işbirliği etmeden ayakta 

duramayacaklarını bilirler. O yüzden yerli Parababaları, Türkiye’yi, Birinci Kuvayimilliye’nin (1’inci 

Cihan Harbi kadar uzun süren -Bu süre bildiğimiz gibi 4 yıldır-) bir kurtuluşsavaşı vererek 

kovduğu ecnebi emperyalistlerin koynuna atmadan rahat edememiştir. İkinci Cihan Harbi sonrası 

yeniden etle tırnak gibi kaynaşmıştır yabancı haydutlarla. Böylece politika CIA’nın, ordu 

NATO’nun, ekonomi ise IMF’nin emrine sokulmuş oldu. Geçelim… 

Bu olayları E. Çölaşan şöyle anlatır: 

“Demirel, Türkiye’nin ekonomik durumunu görüşmek, durumun dışardan nasıl görüldüğünü ve 

danışmanların bu konudaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla bu ekibi, Çankaya’daki Başbakanlık 

Konutu’nda bir akşam yemeğine çağırdı.” (a.g.y., s. 28) 

Adamlar (yabancı uzmanlar) gelir gelmez ziyafet sofrasına çağrılıyor. Hem de Başbakan 

tarafından, Başbakanlık Konutu’na. Bunların tek tek kim oldukları belirtilmiyor. 

E. Çölaşan şöyle diyerek yalnız birinin adını veriyor: 

“Lazar Brothers New York grubunun temsilcisi olan ve daha önceki yıllarda ABD’de Başkan 

Ford’un Enerji Danışmanlığı görevinde bulunmuş olan Frank Zarp…” (a.g.y., s. 28) 

Demek bu kişi uluslararası Finans-Kapitalin ağababası olan Amerikan Finans-Kapitalinin bir 

temsilcisi imiş. Hem de bir zamanlar ABD Başkanına Enerji gibi can alıcı bir ekonomik alanda 

danışmanlık yapacak denli önemli biriymiş. Grubun diğer üyeleri de kuşkusuz aynı nitelikteki 

insanlardır. 

Türkiye ekonomisi işte böylesine yırtıcı emperyalist kurtların eline teslim edilmiştir. 

O ekonomiden Türkiye Halkına hayır gelir mi artık? 

Devam ediyoruz E. Çölaşan’ı okumaya: 

“O akşam Demirel, yabancı konuklarını Başbakanlık Konutu’nda kabul etti. Ve onlara bir yemek 

verdi. Bazı bakanların da katıldıkları toplantıda konuşmayı hep Demirel götürdü, yabancı 

danışmanlara sorular sordu. 



“Demirel, ısrarla şu soruların cevabını arıyordu: “Nereden, hangi kaynaklardan kredi bulabiliriz? 

Bankaların Türkiye’ye karşı tavrı nedir? OECD ve IMF ile ne yapabiliriz? Ortadoğu piyasalarından 

para bulma şansımız nedir? Tahvil çıkarsak sonucu ne olabilir?” (a.g.y., s. 29) 

Yabancı “danışmanlar”ın beklediği, sorulmasını istediği sorular da tam bunlardı. Onlar bu sorulara 

cevap bulmak için vardılar zaten. Gerçek görevleri buydu onların. 

E. Çölaşan’ı okumayı sürdürelim: 

“Danışmanlar grubu ise kesin görüşlerini şöyle açıkladılar: 

“– Türkiye, ekonomisini içinde bulunduğu bu ortamdan çıkarmak için IMF ile anlaşmak 

zorundadır. Türk ekonomisine uluslararası piyasalarda güven kalmamıştır ve böyle bir ekonomiye 

hiçbir piyasadan para bulmak mümkün değildir. Bizim gördüğümüz kadarıyla IMF’ye gitmekten 

başka çareniz yoktur. Eğer IMF ile bir anlaşmaya varabilirseniz, daha sonra OECD’ye ve yabancı 

bankalara yönelmeniz mümkün olabilir. Şu anda başka kaynaklardan kredi aramak, zaman 

kaybetmenin ötesinde bir anlam ifade etmeyecektir Sayın Başbakan…” (a.g.y., s. 29-30) 

Emperyalistlere teslim olundu mu, bütün yolların Roma’ya yani IMF’ye çıkması kaçınılmazdır. 

Uluslararası Emperyalizmin Kâbe’si IMF’dir. O Kabe’ye yönelmeyen ve o Kabe’nin 

peygamberlerinden aldığı emirleri uygulamayan herhangi bir geri ülke lideri, hemen yolunu 

şaşırmış zındık ilan edilir ve derhal çarpılır. Yani iktidardan alaşağı edilir. Bir önceki hükümetin 

lideri Ecevit, bu gerçekliği tam kavrayamamıştı. IMF karşısında azıcık nazlanacak oldu. İkircikli 

davrandı onun emirlerini uygulamakta. O yüzden tepe taklak edildi. İktidardan düşürüldü. 

Bu konuyu M. Ali Birand şöyle hikaye eder: 

“Türkiye’nin 1978 başından itibaren para beklediği batı ise işi yavaştan almış ve ancak bir yıllık bir 

gecikme ile 6 Ocak günü Guadeloupe doruğunda, Türkiye’ye yardım ilkesi kabul edilmişti. Ancak 

on gün sonra Bonn’da toplanan dört batı ülkesi temsilcisi, alınan kararın kesin koşulunu ortaya 

çıkardılar: IMF ile anlaşma yapılması. Oysa Türkiye’nin ivedi gereksinmesi, bir köprü kredi ile 

üretimi canlandırıp, yokları ortadan kaldırabilmekti. (Görüyorsunuz ki Batı yani emperyalist kamp 

ya da uluslararası emperyalistler krediyi yani hammaddeyi, yedek parçayı kesiverdiler mi dışa 

bağımlı uyduruk montaj sanayimiz zınk diye duruveriyor. Ülke bir anda karanlıklar, yokluklar 

ülkesi oluveriyor. Artık o anda emperyalistlerin insafına kalmıştır Türkiye’nin “Ahval-i perişanı” 

b.n.) (…) Batı bunu dinlemedi özellikle Amerika’nın koşulu “Türkiye IMF ile anlaşmadan bir kuruş 

dahi kredi verilmemesi” şeklinde idi. Washington’un bu tutumunun nedeni ileride anlaşıldı. 

Amerika, birçok ülkenin borçlarını ödemeyip iflas durumuna düşeceğini biliyordu. İlk ülke Türkiye 

idi. Ancak ardından 350 milyar dolarlık borcuyla Latin Amerikaülkeleri geliyordu. Guadeloupe’da 

aslında “Türkiye’ye yardım” kararı alınmamıştı. İflas durumundaki ülkelere yardım ve bunun 

koşulu olarak da IMF saptanmıştı. İlk gelen Türkiye olduğu için IMF koşulunda batı çok ısrar etti. 

(…) Zira, gerçek amacı, bu borçlu ülkeleri yeni bir IMF (yani kendi) düzenine sokmaktı. Bundan 

haberi olmayan Ecevit de IMF’nin katı koşulları karşısında direniyor, direndikçe borç ertelemeleri, 

OECD çerçevesinde alınacak krediler gecikiyordu. Uzun tartışmalardan, fon’un tutumunu biraz 

esnekleştirmesi, hükümetin yeni bir dizi ağır ekonomik önlemler almasından sonra (bu önlemlerin 

özü her zaman olduğu gibi zam ve devalüasyondur tabiî. b.n.), ancak bir anlaşmaya varılabildi. 

IMF ile anlaşma 19 Temmuz’da yapıldı. Ardından 221 banka ile borç ertelemesinin imzalanması 

30 Ağustos’u buldu. OECD çerçevesinde devletlerden gelen kredi de 1,5 milyar dolar olarak 

saptandı. Ancak bu kolaylıklardan hiçbirini Ecevit hükümeti kullanamadı. (Elbette kullanamaz. 

IMF emirlerini uygulamada elini çabuk tutmadı çünkü. Bu tür kusurlar bağışlanmaz emperyalistler 



dünyasında. b.n.) Bu dönemdeki gelişmeler, batı siyasi ve mali çevrelerinin Türkiye’deki 

gelişmeleri ne denli etkilediğini ortaya çıkardı. (O gerçeklik zaten ortada idi. Ama o dönemdeki 

“gelişmeler” o gerçekliği en kör gözlere bile bir kez daha batırmış oldu. b.n.) Batı, Türkiye’yi en 

zayıf anında yakalamış ve IMF koşullarıyla, ekonomisindeki korunma duvarlarını yıkmaya, 

kapılarını açmaya, zorlamaya başlamıştı.” (M. Ali Birand, 12 Eylül…, s. 72-74) 

Zavallı küçükburjuva yazarımız, Batı dediği emperyalistlerin Türkiye’yi yeni (1978’lerde) 

yakaladığını sanıyor. “Batı, Türkiye’yi en zayıf anında yakalamış” diyor. Türkiye’nin o “en zayıf 

an”a kendiliğinden düştüğünü sanıyor. Ya da Türkiye’nin o duruma gökten gelen bir felaket 

sonucu düştüğünü sanıyor. “Batı”nın Türkiye’yi 1800 yılından beri yakalamış bulunduğunu, İstiklâl 

yani Bağımsızlık Savaşı ile kazanılan bağımsızlığın 20 yıl kadar bile zor sürdüğünü göremiyor. 

Kaldı ki o 20 yılda bile yerli sermaye aşüftemizin gönlü sürekli yabancı sermaye hovardasıyla 

birleşmek için yanıp tutuşmuştu. Bu yüzden o 20 yıl içinde bile yabancı sermaye ile gizli gizli, 

kaçamak ilişkiler kurmaktan geri durmamıştır. 

Emperyalizm 5-10 yılda bir geri ülkeleri, o tür çıkmazlara, ekonomik, politik krizlere sürükler. Krize 

düşen ülke emperyalistlerin kucağına düşmüş bulunur. Medet diler. Emperyalistler o tür 

durumlarda, kurtarıcı pozuna girerek, geri ülkeleri gönüllerince yeniden sarıp sarmalarlar. Her 

istediklerini dayatıp kabul ettirirler. Böylece sömürü ve talanlarını sınırsız ve acımasız bir şekilde 

gerçekleştirmiş olurlar. Sonra o tür krizlerde “titretilen ve kendine döndürülen” geri ülkeler, 

emperyalistlerin gücünü ve onlara ne denli bağımlı olduklarını bir kez daha anlamış olurlar. İkide 

birde mızıldanıp durmazlar. Emperyalistlerin her buyruğunu gık demeden yerine getirirler. Ecevit 

biraz mızıldanmış cezasını bulmuştu. Demirel ise Ecevit’in bu acı sonundan alması gereken dersi 

almıştı. O yüzden yönünü anında IMF’ye çevirdi ve ellerini kavuşturarak gelecek emirleri 

beklemeye başladı… 

Demirel’in bu uysal tavrı “yabancı danışmanlar”ın gözünden kaçmadı. Ertesi gün “danışmanlar”: 

“(…) Sanırız kendisini, önce IMF’ye gitmek konusunda ikna ettik.” (E. Çölaşan 24 Ocak…, s. 30) 

diyorlardı. 

Yanılmamışlardı. “İkna etmiş”lerdi Demirel’i. IMF’ye gidecek, onun önerdiği “İstikrar Tedbirleri”ni 

alacaktı. Demirel, hemen bir basın toplantısı yaparak IMF’nin emirlerini uygulamaya hazır 

olduğunu açıkladı. 

Şöyle dedi: 

“– Türkiye’nin önünde duran en önemli ekonomik meselelerden birisi enflasyondur. Türkiye 

enflasyonu kontrol altına alamadıkça ekonomik ve sosyal hayatını tanzim edemez. 

Enflasyonunun kontrol altına alınmasının baş şartı, doğru bir istikrar programını ciddiyet ve 

samimiyetle uygulamaktır. (…) Bu istikrar programının daha detaylı unsurlarını yeri geldikçe 

açıklayacağız.” (a.g.y., s. 36) 

Demirel o anda “istikrar programı” dediği şeyin “daha detaylı unsurlarını” kendisi de bilmiyordu. O 

sadece IMF’nin her buyruğunu itirazsız kabul edeceğini dile getirmişti “uzmanlar”a. Onlar da IMF 

bir “istikrar programı” önerecektir size, bunu uygulayacaksınız demişlerdi. Şimdilik Demirel’in 

bildiği de bundan ibaretti. O da bunu açıklıyordu, basın toplantısında. Şimdi olayları izlemeye 

devam edelim: 

“ÖZAL ANKARA’DA 



“Başbakan Süleyman Demirel ile sürekli teması olan “eski dost” Turgut Özal, hükümetin 

güvenoyu almasından hemen sonra Ankara’ya geldi. Yıllardan beri tanıdığı, birlikte çalıştığı ve 

“Ağabey” diye hitap ettiği Demirel’in evine geç vakit giden Özal, yeniden Başbakan olması 

nedeniyle Demirel’i kutladı, tebriklerini sundu. 

“26 Kasım Pazartesi gecesi yapılan bu ikili görüşmede Türk ekonomisinin içinde bulunduğu 

durum ayrıntılı bir biçimde bir görüşülürken, Turgut Özal’ın bazı yetkilerle görev alması konusu da 

aynı gece gündeme geldi.” (a.g.y., s. 40) 

Yerli-yabancı Finans-Kapital bu işin (Türkiye’yi yağmalama işinin) uzun süre Demirel’le 

yürümeyeceğini biliyordu. Çünkü Demirel artık eskimiş, yıpranmıştı. Halk onun ciğerinin on para 

etmediğini ve ondan kendisine hiçbir hayır gelmeyeceğini iyice anlamıştı. O yüzden yine uzun 

yıllar kullanmasına, deneyip sınamasına rağmen hep geri planda tuttuğu bir ekibe ve o ekibin 

liderine teslim etmek istiyordu, Parababaları Türkiye ekonomisini. Hep geri planda kaldığı için 

sermayenin o güvenilir ekibi ve onun lideri hiç yıpranmamıştı. Halk onları tanımamıştı. O yüzden 

de hain içyüzlerini bilmiyordu. Bu nedenden bu yeni ekip sermayeye yıllarca ön planda hizmet 

verebilirdi. 

Faşizm döneminde, bu ekibe teslim edilecekti, Türkiye’nin ekonomisi. Böyle olunca da faşizm 

öncesi bu ekibin artık ön planda çalışmaya alışması, alıştırılması gerekirdi. Sonra faşizmi 

gerçekleştirecek olan generallerle de tanışması, alışması, uyuşması -bir ayara sokulması- 

gerekiyordu bu ekibin. Faşizme sıçrandığı gün, yani 12 Eylül günü tanıştırılmaları olmazdı, bu iki 

ekibin. Yani faşizmi götürecek-sürdürecek olan asker ve sivil ekiplerin birbirlerini önceden 

tanıması gerekiyordu. Birbirlerini tanımalıydılar ki 12 Eylül günü acemilik çekmesinler. Her iki taraf 

da karşı tarafın sermayece muteber, güvenilir olduğunu önceden bilsin. İnansın aynı efendinin 

(yerli-yabancı Parababaları çetesinin) hizmetkârları olduklarını görsünler, anlasınlar. Bu amaçla 

Parababaları Özal ekibini 12 Eylül’den 10 ay önce, Demirel Hükümetiyle birlikte piyasaya sürdü. 

Özal’ın Demirel’i: “gece geç vakit” ziyaretinin nedeni buydu işte. Zaten: 

“(…) Demirel ve Özal birbirlerini 1950’li yıllardan beri tanırlar, sayarlar ve severlerdi.” 

“Demirel (…) 1966 yılında Turgut Özal’ı DPT Müsteşarlığı görevine getirdi. İki dost, 1971 yılı 12 

Mart Muhtırasına kadar uyum içerisinde bir çalışma götürdüler. Bu arada Türkiye’de ilk kez teşvik 

tedbirlerinin kapsamlı bir uygulaması DPT bünyesinde başlatıldı. Demirel-Özal ikilisi, 1970 

Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonların da hazırlayıcısı ve uygulayıcısı oldular. Bu 

işlemlerde Türk Lirasının ABD doları karşısında değeri 9 liradan 15 liraya düşürüldü, çok sayıda 

kamu mal ve hizmetinin fiyatları büyük ölçüde arttırıldı ve yeni ekonomik kararlar alındı.” (a.g.y., s. 

41-42) 

Demirel’le Özal birbirlerini 30 yıldan beri tanıyorlarmış. Sermaye kadrolarını birbirine tanıştırıyor 

demek ki. Nedeni malum…Vatanı satarlarken bu kadrolar “Acaba karşımdaki beni bir gün ihbar 

eder mi?” diye kuşkuya düşmesin. Herkes birbirine güvensin, yani “tırhallı hep bir hallı” olduklarını 

bilsinler. 

Yukarıda bir de şu söyleniyor: 

Demirel-Özal ekipleri 1970 yılında da bir “operasyon” yapmışlar. 

Ve bu “operasyon”un özellikleri şunlarmış: 

1- “Teşvik tedbirlerinin kapsamlı bir uygulaması”. 



Bunun Türkçesi: Halkın alın terinin zorla gasp edilerek yerli sermayeye verilmesi, yerli 

sermayenin de halktan zorla alınan bu parayı “lüp lüp” yutması demektir. 

2- “Türk Lirasının ABD doları karşısındaki değeri 9 liradan 15 liraya düşürülmüş.” 

Bunun Türkçesi de şudur: Halkımızın alın terinin ve doğal kaynaklarımızın yabancı sermayeye 

peşkeş çekilmesi. 

3- “Çok sayıda kamu mal ve hizmetinin fiyatı büyük ölçüde arttırıl”mış. 

Bunun Türkçesi de: Yerli-yabancı sermayeye aktarılmak üzere halkın soyulması-sömürülmesi 

demektir. Halkımızın acımasız bir sömürü ve zulme uğratılması demektir. 

Demek, 24 Ocak 1980 yılında yapılan namussuzluk aynı ekipler tarafından on yıl önce de 

yapılmış. Onların “operasyon” dedikleri şey budur. 

Emin Çölaşan, bundan sonraki satırlarında Özal’ın kısa biyografisini de çizer: 

“(…) Özal daha sonra (1971 sonrası b.n.) Dünya Bankası’nda bir iş bularak Amerika’ya gitti ve 

orada iki yıl kadar kaldı.” (a.g.y., s. 42) 

Dünya Bankası; IMF’den sonra Uluslararası Emperyalistlerin OECD ile birlikte en önemli 

örgütüdür. (OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü… Adları ne kadar masum bu 

örgütlerin değil mi?.. Öyledir emperyalistler. Sırtlan yüzlerini hep melek görünüşlü maskelerle 

gizlerler.) Uluslararası Emperyalistlerin en önemli üç örgütünden (Finans örgütünden) biridir, 

Dünya Bankası. Tabiî etkinlik bakımından bu örgütlerin başta geleni IMF’dir. 

Özal, bu emperyalistler örgütünde bir kurstan geçirilir. Emperyalizme en iyi ve en başarılı şekilde 

nasıl hizmet edebileceği öğretilir. Emperyalistlere nasıl en başarılı biçimde uşaklık edileceği, 

vatanın nasıl satılacağı, halkın nasıl peşkeş çekileceği en ince ayrıntılarına varıncaya dek öğretilir 

Özal’a. Bu iki yıllık kursu başarı ile bitiren Özal Türkiye’ye gönderilir. Artık yurt dışında 

öğrendiklerini içeride uygulamaya koyacaktır. Ancak Türkiye toprağını tanıması yani Türkiye’de 

sömürü çarkının nasıl döndüğünü de iyice öğrenmesi gerekir Özal’ın. Sonra birlikte çalışacağı 

yerli sermayeyi de iyi tanıması gerekir. Ve o sermaye ile de iyice kaynaşıp tanışması gerekir. O 

nedenle Özal Türkiye’de yerli sermayenin emrine verilir. Bir staj da orada görmesi gerekli görülür. 

E. Çölaşan şöyle anlatır: 

“(…) Özal, 1974 yılında özel sektörde çalışmaya başladı. Ve çeşitli büyük kuruluşların 

yönetiminde üst düzeyde görevler aldı. (Bu arada Özal bir süre de Sakıp Sabancı’nın 

danışmanlığında bulundu. b.n.) Daha sonra, özel sektördeki görevlerini bırakmadan, 1976 yılında 

MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) yönetim kurulunda görev aldı. İşverenlerin en büyük, 

etkin ve güçlü kuruluşlarından biri olan MESS’te Özal’ın görevi oldukça uzun sürdü. Bu dönemde 

kuruluşun başkanı olan Şükrü Er Ankara’da idi. Ancak MESS’in, özellikle grev ve lokavt 

uygulamalarına yönelik işleri fiilen Turgut Özal tarafından, İstanbul’dan yönetildi. 1979 yılında 

MESS Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Turgut Özal, bu görevinde 6 aykadar kaldı ve yılın 

sonlarında Ankara’da devlet hizmetine (Sayın yazar şuna Parababaları hizmetine desek daha 

doğru olmaz mı? b.n.) Başbakanlık Müsteşarı olarak yeniden döndü. Bu süre içerisinde Süleyman 

Demirel ile sürekli temaslar yaptı, kendi görüşlerini “ağabeyine” Başbakan ya da Ana Muhalefet 

Partisi Başkanı olarak iletirken, “ağabeyinin” görüşlerini de her zaman aldı. Bu görüşler her 

zaman birbirine benziyordu. Ve temelde hiçbir ayrılık yoktu.” (a.g.y., s. 42-43) 



Ayrılık olur mu? 

Her ikisi de aynı merkezde, aynı eller tarafından programlanmıştı. Birisi ABD’nin Morrison 

Firmasından gelmişti, diğeri ise Dünya Bankası’ndan. Görüşleri elbette aynı olacaktı. Görevleri 

ise yerli-yabancı sermayeye hizmetti bunların. 

İşte Ankara’ya, Demirel’i kutlamaya gelen Özal böylesine haince amaçlarla yetiştirilip hazırlanmış 

olan bir kişiydi. 

“Hükümetin güvenoyu aldığı 25 Kasım Pazar gününden bir gün sonra Turgut Özal Ankara’ya, 

Demirel’i kutlamaya geldiği zaman çantasında bir de rapor taşıyordu. Ve bunu gece geç saatte 

Başbakanın Güniz Sokak’taki evinde yapılan ikili görüşmede kendisine “takdim” etti… 

(Parababaları bu denli hazırlıklı ve planlıydı demek. b.n.) Karşılıklı güzel sözlerden 

kutlamalardan, başarı dileklerinden sonra Demirel konuyu açtı: 

“– Ne diyorsun Turgut, neler yapabiliriz? Ekonominin durumu meydanda… 

“(…) 

“– Durum çok kötüdür. Hem ekonomik olarak, hem de siyasi olarak kötüdür. Ekonomi batağa 

girmiştir. Durum kritiktir. Ben çok ciddi tedbirler alınması gerektiğine inanıyorum. 

“– Zaten biz bunları hükümet programında da belirttik açıkça… 

“– Biliyorum… Başka çare yoktur. Bana sorarsanız, bu konuda çok ciddi bir program hazırlanması 

lazımdır. (…) Program bu ekonomik şartlarda ister istemez sert olacaktır. (…) 

“– Turgut, bak kardeşim, dediklerinde bütünüyle mutabıkım. Şimdi bizim ilk önce ele alacağımız 

konu, yoklukların ortadan kaldırılması… Buna hemen çare bulmalıyız. Yoksa kısa zaman sonra 

fevkalade müşkül duruma düşeriz. İşte bunun için bana acele döviz lazım, ama nereden 

bulacağız?” (a.g.y., s. 44-45) 

İşte apaçık görüyoruz.Söylenenler ortada. Emperyalistler dövizi kestiler miydi, ülke yokluklar 

ülkesi durumuna düşüveriyor bir anda. Türkiye ekonomisi bu kertede bağımlıdır emperyalistlere. 

Bir de sermaye sözcüleri yüzleri kızarmadan bağımsızız diye nutuklar atarlar. Ülkemizi bu hale 

sokup, daha doğrusu düşürüp emperyalistlerin avucuna teslim eden bizim yerli sermayemizdir. O 

evvel ezel vatan satıcıdır. Halk düşmanıdır. 

Döviz nereden, nasıl bulunacak? 

Belli… 

Vatan bir kez daha satılığa çıkarılacak. Halk yeniden peşkeş çekilecek emperyalistlere… Onlar 

da atacaklar bir parça döviz bizim hainlerin önüne. 

Özal Demirel’e şöyle cevap verdi: 

“– Abi, başka çare yok… 1970 operasyonu gibi bir tane daha yapmak galiba şart oluyor.” (a.g.y., 

s. 46) 

Görüyoruz işte… Onların çare dedikleri aşağılık oyun hep aynıdır aslında. Halkın gırtlağına 

basacaklar, elinde, avucunda, sofrasında ne varsa alacaklar. Sonra da aldıklarını emperyalist 

efendilerinin götürüp önlerine koyacaklar. Emperyalistler de yapılan bu ihanetin karşılığında 

bizimkilere bir parça “döviz” veya ham madde, yedek parça ve mal verecek. Yani halk soyulacak 



ve yerli-yabancı sermayenin kârı alabildiğine artacak. 1800 yılından beri oynanan oyun hep budur 

Türkiye’de. 

Demirel, Özal’a sorar: 

“(…) (Göreve b.n.) Sen ne zaman başlarsın? Hemen başlaman lazım… İşimiz çok olacak.” 

(a.g.y., s. 49) 

Özal cevap verir: 

“Ben hemen İstanbul’a gidip hem MESS’e, hem de yönetim kurulu üyesi olduğum diğer yerlere 

istifalarımı vereyim. Oradaki bazı işleri de hallettikten sonra, birkaç gün içerisinde gelip başlarız 

inşaallah…”(a.g.y. s. 49) 

Görüyoruz MESS Başkanlığı dışında, daha başka birçok büyük holdingin de yönetim kurulu 

üyesiymiş Özal. Yani adam yerli sermayenin bir numaralı uzmanı, temsilcisi, sözcüsü konumunda 

imiş. Oradan uçup devletin tepesine konduruluyor şimdi de, Türkiye Ekonomisinin yönetimi onun 

ellerine teslim ediliyor. Eee bir sürü eğitimden geçirilmiş adam. 

Hakkı değil mi gayrı? 

“Turgut Özal’ın Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atandığı, ayrıca DPT Müsteşarlığına da 

vekalet edeceği 2 Aralık Pazar günü öğrenildi ve 3 Aralık günü basında yer aldı. Aynı gün yağ 

fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yapılırken, pek çok genel müdürün değiştirilmesini öngören 

kararnameler de kamuoyu tarafından öğrenildi.” (a.g.y., s. 54) 

Daha göreve resmen (hukuken) başlamadan zamları ve namuslu bürokratların kıyımlarını 

başlatıyor Özal. Sermaye son yıllarda yetiştirdiği en acımasız, en sadık ve en hain (tabiî halka ve 

vatana karşı) yıldızını piyasaya sürmüştür artık. Zamlar, kıyımlar, devalüasyonlar dinmek-bitmek 

bilmeyecektir bundan sonra. 

Türkiye’de yerli-yabancı sermayeye en sadık hizmeti yapacak ekip hazırdır şimdi. Sıra 

emperyalistlerin yani onların en etkili örgütü IMF’nin gelip emirlerini dikte etmesine gelmiştir. 

“IMF ANKARA’DA 

“Turgut Özal’ın göreve başladığı 3 Aralık’tan bir gün önce, Türk Kamuoyunun adını çok iyi bildiği 

Charles Woodward’ın Başkanlığında bir IMF heyeti Ankara’ya geldi. Heyeti havaalanında 

karşılayan “İngilizce bilir” Maliye Bakanlığı memurları, konuklarını doğruca Ankara Oteli’ne 

götürdüler. Ankara’ya defalarca gidip gelen ve bu kenti çok iyi tanıyan Woodward, otelde bir süre 

dinlendi. Kendisine bazı maliyeciler telefon açıp, “hoş geldiniz” dediler ve görüşme programının 

en kısa zamanda ayarlanacağını söylediler. 

“Aslında IMF heyeti, Ankara’ya daha önceden belirlenen bir program içerisinde gelmişti. Haziran 

ayında CHP hükümeti ile IMF arasında düzenlenen “Stand by” anlaşmasında, bu kuruluştan bir 

heyetin Türk ekonomisini gözden geçirmek üzere Kasım ayında Ankara’da olacağı açıkça 

yazılıydı. Heyet, yapacağı incelemelerden sonra, Türkiye’nin anlaşmaya uyup uymadığını 

belirleyecek, eğer uyduğu saptanırsa yaklaşık 100 milyon dolarlık kredi diliminin serbest 

bırakılmasını sağlayacaktı. 

“Ancak, CHP döneminde IMF’ye bazı güvenceler verilmişti. 14 Ekim seçimleri geçtikten sonra 

yeni bir kur ayarlaması (devalüasyon b.n.) yapılacak, ayrıca KİT’ler tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerin fiyatına da zam gelecekti. Kredinin serbest bırakılması, bunların yapılmasına bağlıydı. 



“… IMF’ye göre, CHP hükümeti,özellikle 14 Ekim seçimleri nedeniyle “kesenin ağzını iyice açmış” 

ve verdiği sözleri çiğnemişti. Bu gidiş, IMF’ye göre, böyle devam edemezdi. Ekonomi tıkanmış, 

durma aşamasına gelmişti.” (a. g.y., s. 57-58) 

Ecevit Hükümetinin bağışlanmaz suçu buydu işte.IMF’ye verdiği sözleri tamı tamına yerine 

getirememişti. Düşürülmeliydi öyleyse. “Ekonomi durma noktasına getirildi.” Ve böylece de Ecevit 

Hükümeti düşürüldü. 

Şimdi sıra yeni hükümetteydi. Aynı istekleri o yerine getirmeliydi. Eğer o da tam yerine getiremez 

ise düşürülürdü. 

Gördüğümüz gibi, IMF hancı, bizim hükümetler yolcu. IMF’nin buyrultularına uyan, uyduğu sürece 

kalır iktidarda, yalpaladığı an, “ekonomi durma noktasına getirilir” ve o hükümet yolcu edilir. 

IMF’nin gelişinden üç gün sonra, Özal, efendilerinin emirlerini almak için huzura çıkar: 

“Özal-Woodward Görüşmesi. 

“Woodward, Ankara’ya gelişinden birkaç gün sonra Turgut Özal tarafından kabul edildi. Görüşme, 

Başbakanlık’ta oldu. 

“– Mr. Özal, Türk ekonomisinin durumu çok kritiktir. Göreve yeni geldiğinizi biliyorum. İçinde 

bulunduğunuz güçlükleri de biliyorum. 

“(…) 

“… Şimdi gelelim konumuza. Ekonominin durumu çok kritiktir. Mr. Müezzinoğlu (düşürülen 

CHP’nin Maliye Bakanı. b.n.) bize seçimlerden sonra yeni bir kur ayarlaması için söz vermişti. 

(“Kur ayarlaması”, Parababalarının lügatinde devalüasyon demektir. Onlar halk konuşulanları ve 

yapılanları anlamasın diye böyle alengirlikonuşurlar. b.n.) Ancak şimdi onlar işbaşında olmadığı 

için korkarım ki bu görevi yerine getirmek sizlere kalacak. Bugünkü 47 liralık kurla bir yere 

varamazsınız ve döviz sağlayamazsınız. Ne ihracat olur, ne de işçi dövizi gelir. Herkes zaten bir 

ayarlama beklediği için Merkez Bankası’na döviz gelmediği anlaşılıyor.” (a.g.y., s. 61-62) 

Görüyoruz, ilk istenen “kur ayarlaması” yani devalüasyon. Devalüasyonolursakredi verirlermiş. 

Sonra ihracat artarmış. 

Nasıl artar ihracat? 

Şöyle: 

Hayat pahalanır. Çünkü devalüasyon sonucu her şeye zam yapılır. Halk ihtiyacı olan en temel 

gıda maddelerini bile alamaz, tüketemez. Yerli Parababaları da o malları alıp ucuz fiyatla yabancı 

Parababalarına satarlar. İhracatta böylece artmış olur. 

Sonra, Woodward, Merkez Bankasının tamtakır olduğunu da adı gibi biliyor. Devalüasyon yapar, 

Halkınızı bize peşkeş çekerseniz size döviz veririz, tabiî borç olarak ve de faizi ile, yoksa Merkez 

Bankanız bomboş kalır, diyor. 

Şimdi kaldığımız yerden Emin Çölaşan’ı okumayı sürdürelim: 

Özal şöyle cevap veriyor efendisi Woodward’a: 

“– Bak Mr. Woodward, biz daha koltuğumuza yeni oturduk. Bize bu konuları karara bağlamak için 

biraz zaman lazım. Şu işi Mart ayında bütçe falan bitince bir konuşup da o zaman yapsak? 



“– Bu mümkün değil. Aramızdaki anlaşmaya göre bunu en kısa zamanda yapmanız gerekiyor. 

Tabiî bir de KİT açıkları var. Benim elimdeki hesaplara göre 160 milyar liralık bir zam paketi 

gerekli. Ekonomiyi baştan aşağıya düzeltecek ciddi kararlar alınması gerekiyor. (Tabiî bu zam ve 

devalüasyon ekonomiyi Parababaların çıkarları doğrultusunda “baştan ayağa düzeltecek”tir. 

Onların yoğun ve insafsız sömürüsüne uygun hale getirecektir. b.n.) 

“(…) 

“– Mr. Özal, ben buraya belli yetkilerle gelmiş durumdayım. Benim size söyleyebileceklerim 

bunlar. Eğer olmazsaben bırakıp gideyim Washington’a…” (a.g.y., s. 62) 

IMF şefi gördüğümüz gibi burnundan kıl aldırtmaz. Pazarlığa girmez. Tartışma istemez. Kesin 

itaat ister. Nitekim onun bu uyarısı Özal’ı hemen kendine getirir. 

Şöyle der Özal: 

“– Yok, bu iş gitmekle olmaz. Meseleyi düşüneceğiz. Daha da burada olduğumuza göre, sık sık 

görüşürüz. Peki sizin kur konusundaki fikriniz nedir? Kaç lira olmalıdır? 

“– 65-70 lira idealdir. Ama Mart ayında bir ayarlama daha yaparsanız 60 lira da olabilir. 

“– Peki, biz bir düşünelim bunları bakalım… Yarın Başbakana da beraber gidelim… 

“Turgut Özal, Woodward’la yaptığı görüşmelerden sonra, olayın kendi düşündüğünden de ciddi 

boyutlarda olduğunu gördü. IMF bu kez çok somut isteklerle gelmişti. Hemen Demirel’in yanına 

girdi: 

“– Abi, Woodward’la konuştum. Ortaya devalüasyon ve büyük zamlar çıkıyor. 

“– Ne dedi? 

“– Valla, dolar 65-70 arası olursa idealdir diyor. Mart’ta bir kez daha yaparsanız 60 lira da olur 

diyor. 

“– Sen ne diyorsun Turgut? 

“– (…) Ben itiraz ettim ama, bırakıp giderim dedi. Tabiî adamın çok haklı olduğu yerler var. Döviz 

girişi çok az. Benim de görüşüm, bu işi Mart ayına bırakmayalım. Yapacaksak bir an önce 

yapalım. Bana bu işin başka çaresi yok gibi geliyor. 

“– Zamlarda ne kadar istiyor? 

“– 160 milyarlık istiyor. Onu kaçınılmaz olarak zaten yapacağız.” (a.g.y., s. 62-63) 

IMF’nin emirleri öğrenilmiştir gayrı. O emirler fazlasıyla yerine getirilecektir. Dolar dilenmenin ve 

koparmanın başka yolu yoktur. 

UŞAKLAR EFENDİYE ŞAKA YAPAMAZ 

Bu arada zamanın üst düzey bürokratları, IMF Türkiye Masası Şefi Woodward’a bir şaka yapmak 

isterler. Bu aslında şaka bile değil, bir yaltaklanmadır. Olayı özetçe aktaralım Emin Çölaşan’dan: 

“Woodward’ın Başbakan Demirel ile görüşeceği 7 Aralık Cuma gününün sabahı, Maliye 

Bakanlığında bir toplantı düzenledi. (…) 



“Toplantı başlamadan önce IMF heyeti başkanı Woodward, kendisine yabancı gelen Ertuğrul 

Kumcuoğlu’nu göstererek sordu: 

“– Bu beyefendi kimdir?” 

“Bu soruyu (Vural b.n.) Güçsavaş, tebessüm eden bir yüzle yanıtladı: 

“– O libero’dur. Libero oynar…” 

“– Libero nedir? 

“– Mr.Woodward, libero futbolda bir deyimdir…” 

“– Buraya futbol oynamaya gelmedik.” 

“– Mr.Woodward, bu beyefendi, Maliye Bakanı Mr. Sezgin’in danışmanıdır. Bu toplantıya 

bakanımız tarafından gönderilmiştir…” 

“Libero sorunu çözümlendikten sonra, Woodward “ağzındaki baklayı” çıkardı. Ankara’ya niçin 

geldiğini, misyonunun ne olduğunu açıkça anlattı.” (a.g.y., s. 64) 

Woodward karşısındaki şamar oğlanlarına emirlerini bir kez daha dikte eder. Biz bu emirlerin 

neler olduğunu yukarıda andık. Şimdi bir kez daha tekrarlamayalım. 

Gördüğümüz gibi Woodward çok ciddidir. Kendisine yaltaklanılmasına bile izin vermez. Ve sert 

şekilde tokadını yapıştırır bizim satılmışların suratına. 

Haklı değil mi adam? 

Efendi uşağa saygı duyacak değil ya… 

IMF’YE “KAYITSIZ ŞARTSIZ” TESLİMİYET 

“Özal, Erdem ve Altınok tarafından hazırlanan listeler de birkaç gün içerisinde ortaya çıktı. Dolar 

70 lira olduğu takdirde KİT’lerin ve kamu kesiminin finansmanı için en az 360 milyar lira ek gelire 

ihtiyaç vardı. Özal bu durumu evinde bir gece uzun uzun düşündü ve Demirel’in de bu konuda 

itiraz etmeyeceğini düşünerek kesin kararını verdi: “Dolar 70 lira olmalıydı…” Demirel’e bu öneriyi 

götürecekti. 

“Bu konuda IMF ile pazarlığa girerse rakamın bir miktar indirileceğini biliyordu. Ancak 

Woodward’ın bazı teknik toplantılarda kullandığı “55-60 lira” sözlerini hiç dikkate almayacak ve 

şok etkisi yaratacak bir uygulama hazırlayacaktı. 

“Kaya Erdem’e bu konudaki fikrini anlatırken, “Hiç pazarlık etmeyeceğiz. Çünkü rakamı ne kadar 

yukarıda tutarsak o kadar iyi olacak. Bir kere yaparız ama iyi yaparız”, dedi.” (a.g.y., s. 76) 

Hain Özal, bir kere değil, bin kere bile değil, binlerce kez yapacaktı o namussuzluğu artık bundan 

sonra. Biliyoruz o tarihten sonra, Türk Lirasının değeri hemen her gün düşürülmeye başlanacaktı 

yine IMF’nin Özal’a aldırttığı bir kararla. Geçelim… 

Yukarıda aktarılan konuya dönelim: 

Demek Türk Lirası Amerikan Doları karşısında, 47 liradan 70 liraya düşürülünce sadece “kamu 

kesiminin finansmanı için en az 360 milyar liralık bir ek gelire ihtiyaç” oluyormuş. 

Peki neden doğuyor bu ihtiyaç? Ve nereye gidiyor bu 360 milyar? 



Besbelli yabancı Parababalarının cebine. Kamu kesiminin ihtiyacı olan malların ithali sırasında 

doğacak fiyat farkının kapatılmasına. Malum ya, bizim paranın değeri düşürüldükçe ithal malların 

(yabancı emperyalistlerden alınan malların) fiyatı yükselir. Bizim dışarıya sattığımız malların 

fiyatları ise ucuzlar. 

Emperyalistlere peşkeş çekilen bu 360 milyar lira sırf kamu kesiminin ihtiyacı olan mallar alınırken 

doğacak açığın kapatılmasına gidecekti. Bir de “özel sektör”ümüz vardı. O da her şeyiyle dışarıya 

bağımlıydı. Bir de onun hammadde, yedek parça gibi dışarıdan alınması gereken ihtiyaçları vardı. 

Bunlar da ithal edilecekti. Ve o ithâlâttan da bir açık doğacaktı. O da işin cabasıydı. Biz o açığın 

ne kadar tuttuğunu şu anda bilemiyoruz. Elimizde veriler yok. Özel sektör bizlere iç dünyasını 

açmaz. Tersine gizler. O yüzden burada bir tahminde bulunamıyoruz. Çünkü biz devrimciler kesin 

veriler üzerine basarak sonuçlara varırız. İşte bu nedenden şimdilik özel sektör ithalatından 

doğacak açığı bir kenara bırakalım. Tek başına “KİT ve Kamu kesiminin finansmanı için” 

ödenecek ek miktar bile çok yüksek bir rakamdır. Unutmayalım, bu 360 milyar bugünün 360 

milyarı değildir. 1980’in 360 milyarıdır. O zaman dolar, konu edildiği gibi 70 lira henüz olacaktır. 

Bugün ise 550 liradır. Yani o günün Türk Lirası bugünkünden 8 misli daha değerlidir. O yüzden 

360 milyarı bugünün parasına çevirirsek 8 ile çarpmamız gerekir. Çarptığımız zaman da ortaya 

360×8 eşittir 2 trilyon 880 milyar lira çıkar. Demek bugünkü parayla 2 trilyon 880 milyar lirayı yerli 

Parababaları, yabancı Parababalarına bir çırpıda peşkeş çekiyorlar. Bu rakam da söylediğimiz 

gibi sadece kamu kesiminin finansman açığı için gerekli olan paradır. Özel sektörün finansman 

açığı için gerekli olan para ne kadar onu bilmiyoruz. 

Zararımız sadece bunlarla kalmıyor. Yani yabancıların cebine aktarılan para sadece bunlar değil. 

Bir de her zaman olduğu gibi dış borçlarımız vardır. 1980 yılı ortalama 20 milyardı Türkiye’nin dış 

borçları toplamı. Tabiî 20 milyar dolardı. Türk parasıyla 20×47 eşittir 940 milyar liraydı borcumuz. 

Özal, doları 47 liradan 70 liraya çıkarmakla, dış borçlarımızı da aynı anda (aynı saniyede) 20×70 

eşittir 1 trilyon 400 milyar liraya yükseltmiş oldu. Yani 1 trilyon 400 milyar eksi 940 milyar eşittir 

460 milyar lira artmış oldu Türkiye’nin dış borçları. Tabiî bu para da o günün parası. Bunu da 

günümüzün parasına çevirirsek 460 milyar çarpı 8 eşittir 3 trilyon 680 milyar lira eder. 1985 

Türkiye Bütçesi 5,5 trilyon olduğuna göre bu para, 1985 Türkiye Bütçesinin 2/3’ünden bile yüksek 

bir miktardır. Demek Turgut Özal, doları 47 liradan 70 liraya yükseltmekle Türkiye’nin dış 

borçlarını bir anda 1985 Türkiye Bütçesinin 2/3’ünden bile fazla bir miktarda artırmış oldu. Özal-

Demirel ekipleri bu büyük serveti de bir anda yabancı Parababalarına teslim etmişlerdir. 

Doların 70 liraya çıkarılmasıyla, ithalattan doğacak açık ile, dış borçlarımızın otomatikman 

yükselmesinden doğacak farkın toplamı 360 artı 460 eşittir 820 milyar lira eder, 1980 yılının 

parası ile. Bugünün parasıyla ise bu miktar 820×8; o da eşittir 6 trilyon 560 milyar lira eder. Bu 

miktar ise 1985 yılı Türkiye bütçesinin çok üstündedir. İşte Özal-Demirel ekipleri bir anda yabancı 

Parababalarına bu denli büyük bir serveti sunuvermişlerdir. 

Demek, devalüasyon bu denli kârlı bir iştir yabancı emperyalistler için. Onlar bundan dolayı 

isterler sürekli devalüasyonu. Bizim satılmış halk düşmanı hainler de kabul ederler her zaman 

onların isteklerini, üç beş kuruş sadaka koparacağız diye. 

Bu kısa açıklamadan sonra yeniden kaldığımız yere dönelim: 

Şimdi sırf “KİT ve kamu kesiminin finansmanı için en az 360 milyar lira ek gelire ihtiyaç” olduğuna 

göre, IMF’nin istediği 160 milyar liralık zam elbette Turgut Özal’ı kurtarmazdı. IMF aslında oyuna 

getirmişti bizim satılmışları. Devalüasyon oranını yüksek tutmuş, zam miktarını ise düşük 



söylemişti. Güya her ikisini de yüksek istemeyerek insafsızlık etmemişti. Tabiî bu işin sadece 

görünen kısmıydı. IMF de çok iyi biliyordu ki istediği oranda devalüasyon yaptırttı mı, bizimkiler 

ister istemez o devalüasyonun ithalatta doğuracağı açığı kapatmak için büyük zamlar yapacaktı. 

Bu durum kaçınılmaz ve sakınılamazdı. Nitekim şimdi de böyle olmuştu. İşte rakamlar ortadaydı: 

360 milyar liralık bir zam zorunlu olarak yapılmalıydı. Bu açığın kapatılması için bu miktarda bir 

zama ihtiyaç vardı. Mazlum, çaresiz halkımız bu acıya da katlanacaktı. Haberi bile olmadan yine 

satmışlardı onu (yani halkımızı). 

E.Çölaşan’ı okuyoruz: 

“DAHA FAZLA ZAM YAPACAĞIZ 

“İstikrar programının çatısı yavaş yavaş belli oluyordu. Dolar 70 lira olacak, buna karşın KİT 

zamları IMF’nin istediğinden daha fazla tutulacaktı. Bu konu Özal ve Erdem arasında sık sık 

gündeme geldi. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 400 milyar liralık bir zam paketi hazırlanması 

karara bağlandı. Bu aşamada teknisyenler devreye sokuldu ve şeker, çimento, demir çelik, tekel 

ürünleri, THY, Devlet Demir Yolları, gübre, akaryakıt, kömür, Deniz Yolları gibi kamu kesimi 

tarafından üretilen akla gelebilecek her mal ve hizmetin fiyatı yeniden belirlenmeye başlandı. 

“Bu konuda hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktı. (…) 

“Her türlü fiyat kontrol kararları kaldırılacak, serbest piyasa ekonomisine geçilecekti. (Yani fiyatlar 

otomatiğe bağlanarak, hemen her gün yükseltilecekti. b.n.) İhracatı artırmak için yeni teşvik 

mekanizmaları getirilecek, Teşvik Uygulama Dairesi ile Yabancı Sermaye Dairesi Turgut Özal’ın 

ilk müsteşarlık döneminde olduğu gibi yeniden DPT’ye bağlanacaktı. Koordinasyon Kurulu ile 

Para Kredi Kurulu yeniden kurulacak ve bunların her ikisi de Başbakanlık Müsteşarının, yani 

Turgut Özal’ın başkanlığında olacaktı. Bu iki kurul her türlü ekonomik karar yetkisiyle donatılacak, 

başka bir deyişle ekonomik yetkiler tümüyle Özal tarafından kullanılacaktı. 

“Temel ilkeleri bunlar olan yeni program Turgut Özal tarafından, Kaya Erdem’in ve az sayıda 

diğer teknisyenlerin de katıldığı toplantılarda belirlendi. Ancak kararları her yönüyle bilen tek 

uzman Kaya Erdem’di. Özal’ın sağ kolu olarak çalıştı. 

“(…) 

“Çalışmalar konusunda Başbakan’a sürekli bilgi verilir ve onun da görüşleri alınırken, 

Woodward’la yapılan görüşmeler de bir yandan sürüyordu. Programın çatısı ortaya çıktıktan ve 

Demirel’in de olumlu görüşü alındıktan sonra, 13 Aralık günü Özal, Woodward’ı yanına çağırdı: 

“– Bak Woodward, senin istediğin gibi bir istikrar programı hazırlıyoruz. Bunu sana daha önce de 

birkaç kez ihsas ettik. Şimdi bu program büyük ölçüde hazır. Şimdi bu işi oturup seninle 

konuşalım. Biz bu işi yapacağız. 

“– Kur kaç lira olacak? 

“– Şimdi ben sana kaç lira olacağını söylemeyeceğim. Ama senin düşündüğün rakamlar üzerinde 

anlaşacağız. Bu konuda hiçbir pazarlık da yapmayacağım seninle. Çünkü biz düşündük ve 

gördük ki, yeterli bir kur ayarlaması yapmamız şarttır. İşi bu sefer çok ciddi tutacağımızı bil.(…) 

“– Yeterli bir rakam olacak mı? 

“– Sana olacak diyorsam bana güven. (…) Rakam tatmin edicidir. 



“– Buna çok sevindim Mr. Özal… Kamu kesiminin finansmanı konusunda ne gibi kararlara 

vardınız? 

“–Onu da anlatacağım… Zamlar konusunda seninle aynı görüşte değiliz Woodward… 

“– Niçin? 

“– Sen bizden 160 milyar liralık bir zam istedin değil mi? 

“– Evet… Çok mu olur? 

“– Çok olmaz Woodward, tam tersine az olur… 160 milyar beni kurtarmaz (Tabiî yüksek oranlı 

devalüasyonun yol açtığı açığı kapatmaya yetmez. b.n.) Ben sana 400 milyar liralık zam 

yapacağım… Bu yeter mi? Hem de öyle bir ekonomik düzen kurulacak ki, her kamu kuruluşu artık 

fiyatını kendisi belirleyecek. Yani kararlar alındıktan sonra kamu kesiminin finansman ihtiyacı 

karşılandığı gibi,ondan sonra da fiyatlar hükümetlerin tercihiyle değil, kuruluşun kendisinin 

vereceği kararla arttırılacak… 

“– Şaka yapmıyorsunuz değil mi Mr.Özal? 

“– Şaka yapmıyorum, şaka yapacak bir ortamda değiliz. Durum ciddi…” 

“Woodward, konuşmanın burasına gelindiği zaman yüzü kıpkırmızı bir biçimde ayağa kalktı. 

Heyecandan elleri titriyordu… Oh my God, this is excellent…” (Aman Allahım, bu harika…) diye 

bağıran ve heyecanını bir türlü yenemeyen Woodward sordu: 

“– Mr. Özal, burada bir gizli telefon var mı? 

“– Ne yapacaksın gizli telefonu? 

“– Yani hiç kimsenin dinlemediğine emin olduğunuz bir telefon var mı diyorum? 

“– Ne yapacaksın, kiminle konuşacaksın? 

“– Larosiere’yi (IMF Başkanı) arayıp durumu bildirmem lazım… Bu benim için çok büyük bir 

haberdir. Ancak telefon dinlenirse bu görüşmeyi başkaları da öğrenebilir. Başkan da bu haberi 

duyunca sevinecektir…” (a.g.y., s. 78-81) 

Olay budur. Hep birlikte gördük. Bizim yöneticilerin bu kadar satılmış ve hain olabileceklerini, IMF 

Türkiye Masası Şefi Woodward bile tahmin etmiyormuş demek. Kendisiyle pazarlığa 

girişeceklerini, istediği rakamların daha altında bir zam ve devalüasyon için çaba harcayacaklarını 

umuyormuş. Ve yine anlaşılıyor ki kendisi de pazarlık sonucu söylediği rakamların altına inmeye 

hazırmış. Yani rakamları söylerken bir pazarlık payı da bırakmış. Bizimkilerin hiç pazarlığa 

girmemeleri, pazarlıkla ortadan kaldırılabilecek o payı (miktarı) da olduğu gibi kabul etmeleri, 

hatta onun önerdiği zam miktarının çok üstünde bir zam paketi hazırlamış olmaları Woodward’ı 

sevinçten şaşkına çeviriyor. Görüldüğü gibi önce inanamıyor: “Şaka yapmıyorsunuz değil mi Mr. 

Özal” diye sormaktan kendini alamıyor. Şaka olmadığını anlayınca da heyecandan “yüzü 

kıpkırmızı bir biçimde ayağa kalk”ıyor. “Elleri titriyor”, “Aman Allahım bu harika” diye çığlıklar 

atıyor. Hemen IMF Başkanı’na gizli telefonla müjde vermeye koşuyor. 

Vatanın nasıl satıldığını, “bizim yöneticiler”, “bizim devlet adamları” dediğimiz kişilerin aslında 

bizim olmadıklarını, Mustafa Kemal’in “Gençliğe Hitabe”sinde açıkça belirttiği gibi “ihanet içinde” 

bulunduklarını yukarıda aktarılan satırlardan daha iyi ne ortaya koyabilir? 



E. Çölaşan anlatmaya şöyle devam eder: 

“Woodward, Özal’dan bu haberi duyunca niçin bu kadar sevinmiş, heyecanlanmış ve hemen bir 

gizli telefon aramaya başlamıştı? Türkiye’yi çok sevdiği için mi, yoksa Türkiye ekonomisinin 

alınacak bu kararlardan sonra gerçekten kurtulacağına inandığı için mi?” (a.g.y., s. 81) 

Elbette değil. Woodward ne Türkiye’yi sever, ne de bu kararlarla Türkiye ekonomisi kurtulur. 

Tersine bu kararlardan sonra Türkiye ekonomisi daha da batağa girecek, zam ve devalüasyonlar 

günlük olaylardan olacaktır artık. Türkiye Halkı da dayanılmaz acılar ve sıkıntılar içine düşecektir 

bu kararlar sonucu. 

Woodward’ın sevinmesinin nedenini yine E. Çölaşan açıklar: 

“Sevinme nedeni şuydu: 

“Türk Hükümetini, IMF’nin istediklerine razı edemeden geri dönerse, kendisi için bir başarısızlık 

olur. Ve bu durum sicilini de olumsuz yönde etkilerdi. Kendisine verilen görevi başaramamış ve eli 

boş dönmüş bir uzman olarak nitelenirdi. 

“Ancak şimdi Türkiye, IMF’nin istekleri doğrultusunda kararlar alırsa Woodward işini başarmış, 

kendisine verilen görevi yerine getirmiş, ikna kabiliyetini ve görüşmecilik yeteneklerini kanıtlamış 

bir kişi olacak ve siciline olumlu bir not düşülecekti. IMF’de çark böyle dönerdi. Düzen böyle 

kurulmuştu.” (a.g.y. s. 81) 

Sevinme nedeni buydu Woodward’ın. O Türkiye’yi Uluslararası Emperyalistler adına fethetmişti. 

Bunun mükâfatını görecekti. Emperyalistler bu başarılı “temsilci”lerinin başarısını ödülsüz 

bırakmayacaklardı, kuşkusuz. 

Şimdi fetihler böyle yapılıyordu. Eski işgal ordularının yaptığı işi bugün “heyet”ler başarıyordu. Ve 

eski “işgal kuvvetleri komutanı”nın yerini bugün “heyet başkanları” almıştı. IMF şartlarını, 

Türkiye’ye kabul ettiren IMF heyeti başkanı Woodward da eski deyişle başarılı bir kumandandı 

artık. Buydu onun sevincinin nedeni. 

Nitekim Woodward bu başarısı sonucu terfi ettirilecek ve 1981 yılında “Afrika Masası Şefliği”ne 

getirilecektir. E. Çölaşan şöyle yazar: 

“Yıldırım Aktürk (DPT Müsteşarı b.n.) anlatıyor: (…) O sıralarda Woodward görevini bırakmış ve 

Peter Hole Türkiye Masası Şefi olmuştu. Woodward terfian Afrika Masasına geçmişti ve bize 

teşekkür borçluydu… Çünkü Türkiye sayesinde adamın pozisyonu yükselmiştir.” (E. Çölaşan, 12 

Eylül…, s. 238) 

İşte görüyoruz, bizim görüşümüzü, Turgut Özal’ın 12 Eylül Cuntasının ve IMF’nin has 

adamlarından, yani yerli-yabancı sermayenin en güvenilir uşaklarından Yıldırım Aktürk de 

doğruluyor. Tabiî aynı zamanda da yaptıkları ihaneti itiraf ediyor. IMF adına Türkiye’yi satın aldığı 

için Woodward terfi etti diyor. “Bize teşekkür borçlu” diyor. Oysa Woodward teşekkür falan 

etmiyor bizimkilere. 

Neden etsin? 

Hain, halkını ve vatanını satan kişiler insan sayılır mı hiç? 

Elbette sayılmaz. Emperyalistler bizim gibi geri ülkelerin aşağılık yöneticileriyle işbirliği yaparlar, 

ama teşekkür etmezler. İnsan da saymazlar onları. 



Yukarıdaki itirafı yapan Yıldırım Aktürk sıradan bir kişi değildir. Bunu unutmayalım. İçeride önemli 

görevlerde bulunmakla birlikte, IMF tarafından da tutulan ve aranılan birisidir. (Tabiî kaliteli bir 

halk düşmanı olduğu için IMF tarafından tutuluyor bu kişi. IMF bunun için tutar bir adamı.) Bu 

gerçekliği de yine kendisi şöyle itiraf ediyor: 

“Whittom, (IMF Avrupa Masası Şefi. b.n.) bana diyor ki: “12 Eylül’den sonra biz burada büyük bir 

tereddüt geçirdik. Hatta bu durum, yönetim kurulumuz düzeyinde tartışılacak bir sorun bile 

olabilirdi. Özal, Aktürk gibi bazı kişiler bu işin dışında kalırlarsa, üç yıllık anlaşmayı (IMF ile 1980 

yılında yapılan üç yıllık anlaşmayı. b.n.) yürütebileceğimiz konusunda ciddi kuşkularımız olacaktı. 

Biz kişilere güvendik. Onun için, sizin devrede kalmanız bizim açımızdan çok olumlu ve anlamlı 

oldu.” (a.g.y., s. 240) 

Özal’lar, Aktürk’ler, adlarından başka hiçbir şeyleri bize benzemeyen ve bizimle ilgili olmayan bu 

kişiler IMF tarafından işte böylesine tutulan hizmetkârlardır. Tutulma nedenleri ise, söylediğimiz 

gibi: İyi insan olmaları değil, iyi vatan satıcı olmalarıdır. 

Şimdi yine E. Çölaşan’ın “24 Ocak…” kitabında kaldığımız yere dönelim ve okuyalım: 

“Özal, IMF heyeti başkanına alınması düşünülen diğer ekonomik önlemleri anlattıkça 

Woodward’ın hayranlığı daha da arttı. (…) 

“– Çok güzel Mr. Özal, çok güzel… Lütfen benim bir telefon etmemi sağlayın hemen…” (E. 

Çölaşan, 24 Ocak…, s. 81-82) 

Gördüğümüz gibi Woodward heyecanını bir türlü gideremiyor ve hemen Washington’daki şefine 

müjdeyi ulaştırmak istiyor. Sevincini şefiyle paylaşmak istiyor. Çölaşan’ı okumayı sürdürelim: 

“– Woodward, şimdi bir dakika dur bakalım… Biliyorsun biz yeni bir hükümetiz. Bu işin teknik 

yönü tamam. Ama bir de siyasi yönü var. Yeni hükümet olduğumuz gibi üstelik azınlık 

hükümetiyiz. Biz bu işleri yapmasına yapacağız da, bu işin riskinin çok büyük olduğunu sen de 

bilirsin. Siyaset arenasında adamı yiyip bitiriverirler. Tepetaklak gidersin. 

“– Haklısınız. Bunun politik riskinin çok büyük olduğunu biliyorum. Ancak, eğer alabilirseniz bunlar 

tarihe geçecek,çok cesur kararlar olacaktır.” (a.g.y., s. 82) 

Alan da, satan da nasıl biliyor işin riskinin büyük olduğunu değil mi? Kolay değil koca bir milleti 

kimsenin haberi olmadan bir çırpıda yabancı emperyalistlerin kolları arasına itivermek. Halk bunu 

er geç anlayacak ve hesabını soracaktı. Bugün anladı halkımız anlamasına ama hesabını 

soramadı. Çünkü 12 Eylül Faşizminin demir ökçesi dayandı halkımızın gırtlağına. Ve çaresiz 

kalan halkımız katlandı o satışın ve ihanetin getirdiği zama, zulme… 

Woodward da, Özal da, bu işin uzun süre yürümeyeceğini seziyorlar. Çünkü halk 24 Ocak 

Kararları denen o zulüm programının getirdiği sıkıntılara uzun süre var olan koşullar altında 

dayanamazdı. İşbaşındaki hükümeti düşürürdü mutlaka. Nitekim öyle de olmuştur. Demirel 

Hükümeti, Mecliste, oyla düşürülmesine birkaç gün kala, 12 Eylül Darbesi tarafından 

düşürülmüştür. Ve 12 Eylül Faşizmi de gelip diktatörlüğünü kurmuştur. Fakat satışın asıl mimarı 

olan “Özal ekibi” görevini sürdürmüştür. Zaten 12 Eylül’ün ekonomik hedefi de o ekibin görevini 

sürdürmesini sağlamaktı. Daha doğrusu o ekip tarafından yapılan satışın geçerliliğini ve 

sürekliliğini korumaktı. 

E. Çölaşan anlatmaya şöyle devam eder: Özal, Woodward’a şöyle der: 



“– Şimdi işin öbür yönüne gelelim bakalım… Biz bu işleri yaparsak siz karşılığında ne 

vereceksiniz?” (a.g.y., s. 82) 

Satış ve ihanet işte apaçık ortada. Hepimiz görüyoruz. Tamam diyor Özal, senin istediklerini ben 

Türkiye’de uygulayacağım. Türk vatanını ve Türk insanını sana peşkeş çekeceğim. Bunları kabul 

ettim. “Şimdi işin öbür yönüne gelelim bakalım. Siz karşılığında ne vereceksiniz?” 

Öyle ya karşılığında üç beş kuruşluk kredi denilen sadaka alınmalıydı ki uyduruk “montaj sanayii” 

çalıştırılabilsin. Yerli sermaye de sömürü ve vurgununu yapabilsin. 

Efendiler krediyi (dövizi) kesmişler, kendilerine bağımlı, kendilerinden izinsiz tek dişlisi bile 

döndürülemez olan bizim montaj sanayiini de stop ettirmişlerdi. Onun yeniden çalışır hale 

gelebilmesi için dövize, yedek parçaya, hammaddeye ihtiyaç vardı. Bunlar ise efendilerde yani 

yabancı emperyalistlerdeydi. “Döviz”in yüksek faizli borç şeklinde bile olsa, yabancı 

emperyalistlerden kopartılabilmesi için onların her istediğinin yerine getirilmesi gerekirdi. Olay 

buydu işte. 

Şimdi yine E. Çölaşan’a dönüyoruz ve okuyoruz: 

Şöyle devam eder Özal: 

“(…) Bana bu işi yaptıktan hemen sonra 1 milyar dolar lazım. Bunu sağlayabilir misin? Yoksa çark 

başka türlü dönmez. Bu kararları ilan ettiğim gün, benim elimde transferleri açabilmek için (yani 

ithâlât yapabilmek, hammadde ve yedek parça alabilmek için. Sermaye sözcüleri “transfer” falan 

diyerek kapalı konuşmayı severler. Halktan gizlemek isterler yaptıklarını. b.n.) 1 milyar dolar 

olması lazım… İşin bir de bu yönünü konuşalım.” (a.g.y., s. 82) 

Özal’ın yüksek faizli borç olarak istediği bu para, devalüasyon ve zamlarla IMF’ye sağlanan kârın 

yanında çok küçük bir rakamdır. Ama öyle olmasına rağmen, IMF bu parayı vermeye yanaşmaz. 

Neden versin emperyalist? 

Avucuna almış bir defa bizimkileri. İstediği her şartı dayatmış ve kabul ettirmiş. Şimdi, dilenci 

önüne sadaka atarca üç beş kuruş döviz atacaktır bizimkilere. Kendisine bağımlı montaj sanayii 

bile tam randımanlı çalıştırılmayacaktır. Ancak kaplumbağa hızıyla dönebilecektir onun çarkları. 

Bununnedeni şudur: Aldığıyla yetinmez emperyalistler.Daha çok soymak, sömürmek isterler. 

Kanmak bilmezler bir türlü. İsterler ki bütün millet sadece onlara çalışsın. 

Şöyle cevap verir Woodward, Özal’a: 

“– Biz IMF olarak size iki dilimi birden çekme hakkı tanıyabiliriz. (Gördüğümüz gibi IMF kredileri 

dilimdilimdir. Her dilimin verilme koşulları ve tarihleri ayrıdır. IMF heyeti gelir kontrolünü yapar. 

Koşulları uygulanmışsa, günü gelen “dilim”i serbest bırakır. Yoksa vermez. Ancak “24 Ocak 

programı” gibi çok kârlı bir vurgun karşılığında “iki dilimi birden çekme hakkı tanıyabili”yor. b.n.) 

Telafi edici finansman kolaylığını da eklersek, bizden 200 milyon dolar kadar gelebilir… 

Türkiye’ye henüz verilmeyen 100 milyon dolarlık bir Amerikan yardımı var. Bunun verilmesini 

sağlamak için hükümete baskı yaparız. 

“– Etti 300 milyon dolar. Bu yetmez. 

“– Yabancı bankalardan alacağınız 200 milyon dolarlık bir bölüm var. Bu kredinin serbest 

bırakılması için IMF olarak bankalarla konuşuruz ve onları ikna etmeye çalışırız. 



“– O iş, bugünkü ortamda biraz zor olur ama, diyelim ki oldu… Eder 500 milyon dolar. Bu da 

yetmez… Siz Almanları IMF olarak biraz sıkıştırabilir misiniz? Oradan da bir şeyler gelebilir… 

“– Mr. Özal, Alman hükümet yetkilileriyle de konuşuruz. Elimizden geleni yaparız. 

“– Peki, başka? 

“– Şu anda başka yok, Mr. Özal…” (a.g.y., s. 82-83) 

IMF, alacağını almış, işini bitirmişti… Görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna şu karşılığı verir 

Woodward: 

“– Tahminlerimin üzerinde iyi oldu her şey…” (a.g.y. s. 86) 

Demek bizimkilerin bu denli büyük bir ihaneti, bu kadar kolay kabul edeceklerini Woodward bile 

tahmin etmiyormuş. 

Ancak söylediğimiz gibi emperyalistler bir türlü doymak bilmezler. Woodward yakaladığı yağlı 

kuyruğu bir türlü bırakmaz. Ankara’dan ayrılmadan bir gün önce Demirel ile yaptığı dört saat 

süren görüşmede şöyle diyerek yeni isteklerde bulunur: 

“– Sayın Başbakan, (…) Mr.Özal ile çok verimli bir işbirliği içerisinde çalıştık. (…) Ancak 

programın şu anda tamam olduğunu size söyleyemem. Eksik yönleri vardır. Bunları en kısa 

zamanda bizimle de görüşerek Mr. Özal tamamlarsa çok daha iyi olur. 

“– Nedir eksikler? 

“– Faizlerin yükseltilmesi vardır. Paranızın değerinin (…) kısa aralıklarla düşürülmesi korkarım ki 

şarttır.” (a.g.y., s. 86-87) 

Gördüğümüz gibi IMF yani emperyalistler doymak bilmiyor. Ellerine geçirdiler mi bir geri ülkeyi, 

isteklerinin sonu bir türlü gelmiyor. 

Demirel bu yeni isteklere karşı şöyle diyerek biraz mızıldanmak ister: 

“– Mr. Woodward, faiz konusuna şu anda giremeyiz. Belki kararlar açıklanırken küçük bazı 

artırmalar yapmamız mümkün olur. Devalüasyon ise, Türkiye’de çok hassas bir konudur. 

(Namussuzlar nasıl da biliyor devalüasyonla halkın alın terinin yabancı emperyalistlere peşkeş 

çekildiğini değil mi? b.n.) Yeni açıklayacağımız kur sizi tatmin edecektir. Sonraki gelişmeleri, daha 

sonra neler yapılabileceğini zamanla görürüz.” (a.g.y., s. 87) 

Woodward, şöyle diyerek açıkça tehdit eder Demirel’i: 

“– Fakat sayın Başbakan, bu iki husus yerine getirilmezse açıklayacağınız program yerine 

oturmaz ve eksik kalır. Eksik kalmış bir programın uluslararası kuruluşlardan göreceği destek ise, 

takdir edersiniz ki çok fazla olamaz.” (a.g.y., s. 87) 

İleride IMF bütün bu isteklerini de kabul ettirecektir bizimkilere. 

Demirel de Özal gibi satış karşılığında ne verileceğini sorar Woodward’a. Şöyle der: 

“(…) Yalnız siz bize ne vereceksiniz bunun karşılığında? 

“–Biz IMF olarak 200 milyon dolar kadar verebiliriz sanıyorum. Tabiî ayrıca bankalarla, Amerikan 

hükümetiyle de konuşup buralardan çekmeniz gereken kredileri çabuklaştırmaya çalışacağız.” 

(a.g.y., s. 87-88) 



Woodward gördüğümüz gibi 200 milyon doların üzerine çıkmak istemez. Peşin verebileceği o 

kadardır şimdi. İleride yeni vurgunlar vurdukça bir parça daha atacaktır bizimkilerin önüne. 

Demirel ısrarlı olur. Şöyle üsteler: 

“– Bu iş çabuklaştırmaya çalışmakla olmaz Mr. Woodward. Ben bu kararları açıkladığım gün 1 

milyar doları cebimde görmeliyim ki, başarılı olayım. (Demirel, 24 Ocak Kararları denen ihanet 

belgesini açıklayacak, 1 milyar doların ise ancak hayalini görecektir. b.n.) Biz bu işi Turgut’la 1970 

yılında da yaptık. Döviz olmasaydı o zaman da başarılı olamazdık. Sizin verdiğiniz bu güvenceler 

yeterli değildir. 

“– Daha fazlası için size şu anda söz veremiyorum sayın Başbakan.” (a.g.y., s. 88) 

Demirel “bu işi Turgut’la 1970 yılında da yaptık” diyor. İhanetlerinin ilk olmadığını söylüyor. Yani 

biz size 10 yıllardır hizmet ediyoruz, bize biraz dahainsaflı davranın, demek istiyor. Ancak IMF’ci 

yüz vermiyor. Bu yalvarmalara aldırmıyor. Ve konuyu kapatıp toplantıyı bitiriyor. Bundan 

sonrasını yine E. Çölaşan’dan dinleyelim: 

“Demirel Woodward’ı uğurladıktan sonra, özel danışmanı Mehmet Dülger’in yanına geldi ve şunu 

söyledi: 

“– Keçi gibi inatçı bir İngiliz. Bu memleket batmaz… Biz bu memleketi kurtarırız kardeşim… Allah 

kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Bu kadar katı olunmaz ki…” (a.g.y., s. 88-89) 

Şimdi Türkiye’de iktidarda bulunan Finans-Kapitalin müttefiki olan Antika Tefeci-Bezirgân 

Sermaye, yiye yiye üç kıtaya yayılmış koca Osmanlı İmparatorluğu’nu batırmıştı. Önce 

İmparatorluğun uçsuz bucaksız Miri Topraklarını, yani Kamu Topraklarını aşıra aşıra Özel Mülk 

kılığına sokmuş sonra da geliri kesilen devleti borçlandırarak işbirliği ettiği ecnebi Finans-

Kapitalistlerin kollarına atmıştı. Osmanlı aydınının “düvel-i muazzama” dediği o emperyalist 

işgalcilerden, 4 yıl süren bir Kurtuluş Savaşı vererek Anadolu’yu zor kurtarabilmiştik. Binbir acı ve 

gözyaşıyla bağımsızlığımızı kazanabilmiştik. 

Şimdi yine aynı eski oyun oynanıyordu. O Antika Tefeci-Bezirgânların en kodamanları Finans-

Kapitalistleşmişti bugün. İçlerinden en irileri kalıp değiştirerek Finans-Kapital kılığına girmiş olan o 

aynı vurguncu sermaye, memleketi yine çıkar birliği ettiği, aynı Batılı emperyalistlere kerte kerte 

satıyordu. 

İşte yine on yıllardır hem kendileri sömürüyor hem de Batılı müttefiklerine sömürtüyorlardı milleti. 

Memleket “batmıyor”du. Dayanıyordu yapılan, yaptırılan bunca vurguna. Eh bugüne kadar nasıl 

dayanmışsa bundan sonra da dayanırdı zahir… 

Kesinkes eline geçirdiği Osmanlı Devletini 400 senede batırabilmişti Tefeci-Bezirgân Sermaye. 

Yani Tefeci-Bezirgân Sermaye eline düştükten sonra 400 sene sürmüştü Osmanlı’nın batma 

noktasına sürüklenmesi. Bilindiği gibi Tefeci-Bezirgân Sermaye Osmanlıyı Kanuni ile birlikte 

kesinkes eline alır. Ortalama 400 yıl sonra da 1918’lerde Osmanlı son soluğunu verir. Yeni 

Türkiye Cumhuriyeti ise 1980’lerde ortalama 60 yaşındaydı. Ve 60 yıldır Finans-Kapital elindeydi. 

Öyleyse daha yıllarca dayanabilirdi yapılan soyguna. Osmanlı 400 yıl dayanmıştı. Yeni Türkiye 

ise ne de olsa Osmanlı’nın yıkıntıları üzerinde doğmuştu. Osmanlı kadar dayanıklı olması 

gerekirdi. İşte bu nedenden daha uzun yıllar Türkiye’nin batmadan dayanması gerekirdi yapılan 

bu hayasızca soyguna. Demirel’in yukarıda söylemek istedikleri bunlardı aslında. 



Sonra, “biz bu memleketi kurtarırız” diyor Demirel. Osmanlı’daki satıcılar da aynı şeyleri 

söylüyorlardı. Devleti peyderpey emperyalistlere sunarken tıpkı Demirel’ler gibi “Batılılaşıyoruz, 

memleketi ilerletiyoruz” diye nutuklar atıyorlardı onlar da. Ve bu şekilde halkı kandırıyorlardı. 

Ancak Demirel, çıkar ortaklığı kurduğu Woodward’a kırılıyor. “Bu kadar da katı olunmaz ki” diyor. 

Yani yerli sermayenin temsilcisi olarak kendilerine vurgundan daha fazla pay verilmesini istiyor. 

Woodward ise yabancı sermayenin sözcüsüdür. Yabancı sermaye ise bildiğimiz gibi, her zaman 

sömürünün kaymağına el koymuştur. Woodward’la Demirel-Özal ikilisinin arasındaki pazarlık ve 

sürtüşmenin nedeni işte budur. Yapılan satıştan kim ne kadar pay alacak? Yabancı sermayenin 

payı ne olacak, yerli sermayeye ne kalacak? Bunun belirlenmesi için yapılan bir uğraştır 

Woodward’la Demirel arasında geçen tartışma. Satılan-soyulan halkımızın ise henüz hiçbir 

şeyden haberi yoktur. Yabancı sermayenin yerli sermaye eline tutuşturduğu hançer (bunun adına 

“istikrar tedbirleri” diyorlar) 24 Ocak’ta halkımızın bağrına saplanacak ve halkımız uğradığı 

korkunç ihanetin ancak o zaman farkına varacaktır. 

E. Çölaşan şöyle yazar: 

“Woodward ise, 17 Aralık günü Ankara’dan ayrılacağı sırada kendisine görüşmelerin nasıl 

geçtiğini soran bir gazeteciye, gülümseyerek şöyle diyordu: 

“– Nasıl geçtiğini yakında görürsünüz.” (a.g.y., s. 89) 

Adam açıkça, ananızı nasıl ağlattığımızı “yakında görürsünüz”diyor. Yukarıdaki cümlenin 

(Woodward’ın cümlesinin) başka ne anlamı olabilir?.. 

12 Eylül Faşizminin bekçilik ederek uygulanmasını sağladığı “24 Ocak İstikrar Tedbirleri” 

programı işte böyle hazırlanmıştır. 5,5 yıldır ülkemizde bu program uygulanmaktadır. Ve bu 

programın hazırlayıcılarının kimler olduğu ortadadır. 

İHANETİ KOTARAN ÜÇ KİŞİ 

(ÜÇ BÜYÜK HAİN) 

E. Çölaşan yazar: 

“Bu dosyaları (24 Ocak Kararları’nı içeren dosyaları. b.n.) Kaya Erdem dört nüsha olarak el 

yazısıyla hazırladı. Bunlar daktilo edildiği takdirde dışarıya sızmasından ve konunun 

duyulmasından kuşku duyuluyordu. İlk nüsha Özal’da, ikincisi kendisinde kaldı. Üçüncüsü 

Başbakana verildi. Dördüncü dosya ise Maliye Bakanı için hazırlanmıştı, ancak Kaya Erdem bu 

dosyayı Bakana vermedi. Kendisine sadece sözlü bilgi vermekle yetindi. O güne kadar İsmet 

Sezgin bu konuyla fazla ilgilenmemiş (ilgilendirilmemiş dense daha doğru olurdu. b.n.), zamanının 

çok büyük bölümünü Meclis’te yapılmakta olan bütçe görüşmelerine ayırmak durumunda kalmıştı. 

(Ona sen bütçe ile uğraş denmişti. b.n.) Çalışmaların nasıl gittiğini ve ne gibi kararlara varıldığını 

tam olarak bilmiyordu.” (a.g.y., s. 91) 

Bu konuları en iyi bilmesi ve bizzat bu işleri yapması gereken Maliye Bakanının bile durumdan 

haberi olmuyor. Ona bile hazırlanan dosya verilmiyor. “Sadece sözlü bilgi vermekle yetin”iliyor. 

Yapılan ihanet son ana kadar gizli kalsın isteniyor. Bakanlar, Meclis hepsi hava, yani boş laf. 

Yerli-yabancı sermayeye angaje olmuş üç kişi (Özal-Demirel-Kaya Erdem) memleketin kaderine 

hükmediyor. Seçim imiş, parlamento imiş, demokrasi imiş… hepsi kandırmaca. 

Bu sadece o zaman için mi böyleydi? 



Hayır her zaman böyledir. 

Örnek mi? 

İşte: 

Mehmet Kemal, Cumhuriyet Gazetesi’nin Siyaset 84 ekinde, “Bakanların Yakınması” başlığı 

altında şunları yazar: 

“Adnan Menderes döneminde bir bakanın istifa ettiği radyoda açıklanırdı. Bakana telefon ederdik. 

“Ya öyle mi? İstifa mı etmişim?” diye şaşkın şaşkın bize sorardı. Böyle birkaç istifa 

açıklamasından sonra işin aslı anlaşıldı. Meğer Başbakan Adnan Menderes, bir milletvekilini 

bakan olarak atamadan önce boş kağıda imza attırarak bir istifa dilekçesi alırmış. Günü 

geldiğinde bu istifa dilekçesini kullanır, radyoda açıklatırmış. İstifası okunan bakan da bilirmiş ki, 

dilekçesi yürürlüğe konmuştur. 

“Özal kabinesi bakanlarının durumu daha başka görünüyor. Günaydın Gazetesinde bir bakanın 

anlattıklarına bakılırsa, yapılan işlerden çoğu kişinin haberi yoktur. Bir şeyler yapılıyor, bakanlar 

sadece onaylıyorlar. Biri şöyle: 

“..O kadar yoğun değişiklikler yapılıyor ki, biz bile yetişemiyoruz. Önümüze çoğu zaman 250-300 

sayfalık kararnameler gelir. Ne incelemeye, ne okumaya vaktimiz oluyor. İmzayı atıyoruz. Ertesi 

gün de gazetelerde neyi imzaladığımızı öğreniyoruz.” (Mehmet Kemal, a.g.y., s. 14) 

Bakancıklar, neyi imzaladıklarını bilememelerinin nedeni olarak işlerin yoğunluğunu gösteriyorlar. 

Bu gerekçeye kendileri inanıyorlar mı acaba? 

Sanmıyoruz. 

İşte 24 Ocak’ın nasıl hazırlandığı ortada. İşler her zaman, yerli-yabancı sermayenin uzman-

bürokrat-teknokrat denilen güvenilir birkaç adamınca kurtarılır. Bakanlara sadece imza atmak 

kalır. Zaten onlara “bakan” denmiştir. İşler olacak, onlar ise bakacaktır. Onların görevi sadece 

bakmak yani seyretmektir. Parababaları onlara “salla başını, al maaşını” demiştir. Onlar da bunu 

yapıyorlar. 

Yapmazlarsa ne olur? 

Mehmet Kemal yukarıda onu da anlattı. Menderes’in bakanlarının başına gelen, bunların da 

başına gelir. 

Mehmet Kemal, bakanların yakınmalarını anlatmaya devameder: 

“Pahalılık ucuzluk için de konuşulan şudur: 

“Yurt gezilerine çıktığımız zaman moralimiz bozuluyor. Genel olarak herkes fiyatlardan şikayet 

ediyor. Vatandaş bize ne olacak, diye soruyor. Biz de ilk fırsatta sayın Başbakana anlatıyoruz, ne 

cevap verelim diyoruz. Patron bizi soğuk kanlılıkla dinliyor ve sekiz ay sonra işler nasılsa 

düzelecek diyor. Öyle inandırıcı konuşuyor ki biz de yanından çıkarken işlerin düzeleceğine 

inanıyoruz.” (a.g.y., s. 14) 

Açıkça görülüyor, bakanların uygulanan ekonomik programla falan ilgileri de, bilgileri de yok. 

Halkın arasına girince, halkın dertlerini, acılarını görünce etkileniyorlar. Patronlarına konuyu 



açıyorlar. Ama yerli-yabancı sermayenin sınangılı ve acımasız hizmetkârı Özal, onları çocuk 

kandırır gibi kandırıp başından savıyor. Yukarıda anlatılan aynen bu. 

Eski Roma’da bir soylu beygirini konsül seçtirmişti. Menderes de 1950’lerde “aday olarak odunu 

koysam milletvekili seçtiririm” demişti. 

Şimdi, gelin yüreklerimizin bütün açıklığı ile itiraftan çekinmeyelim: 

Bizim şu andaki bakanların, Romalı soylunun beygirinden ve Menderes’in odunundan bir farkı var 

mı? 

At şuraya imzanı dense, beygir nalıyla, odun kalıbıyla basar imzasını. İş sadece imza atmaktan 

ibaret olduktan sonra… 

Aşağıda göreceğiz, 24 Ocak Kararları, Demirel’in kabinesinden geçerken de durum farklı değildir. 

Bakanların tümü o anda, yani imza atarken öğreniyorlar 24 Ocak Kararları’nı. Memleket satılmış, 

onların haberi yok. 

Bunlar da açıkça gösteriyor ki, bizde demokrasi denilen yönetim, eksi Roma’da uygulanan 

yönetim biçiminden hiç de farklı değildir. 

FAŞİZMİN GEREKÇESİ “TERÖR”, 

ZAMLARIN GEREKÇESİ “YOKLUKLAR” 

Finans-Kapital çok ustadır. Önceden de söylediğimiz gibi, o bütün kapitalist dünyayı yönetir. 

Bugün dünyanın üçte ikisi onun egemenliğindedir. Onun sömürüsü ve boyunduruğu altındadır. 

Parababaları bütün bu ülkeleri sömürüp güderken uygulamalarından dersler çıkarırlar. O dersler 

kapitalist dünyanın baş patronu olan ABD Emperyalistlerince toplanıp biriktirilir. Arşivlenir. Sonra 

gerekli olan yer ve zamanda kullanılır. Yani ABD Emperyalistleri geri ülkelerin uşaklaşmış 

yöneticilerine sadece “döviz kredisi” veya “askeri yardım malzemesi” vermekle kalmazlar. “Akıl 

kredisi” veya “akıl yardımı” da verirler. 

12 Eylül öncesi, Parababaları, “anarşi” dedikleri kazanı kaynatmamış olsalardı, 12 Eylül Faşizmini 

oturtamazlardı. Emirlerindeki CIA artı MİT, “Kontrgerilla” adlı casus örgütlerine ve MHP adlı ırkçı 

partilerine faili meçhul binlerce cinayet işlettiler. İçlerine yerleştirdikleri ajan provokatörler aracılığı 

ile sol grupların çoğunu da oyuna getirip kullanmayı başardılar. Böylelikle “anarşi” veya “terör” 

adını taktıkları cadı kazanını alabildiğine kaynattılar. Sonra da kendi elleriyle yaratmış oldukları bu 

olayları gerekçe göstererek Faşist Diktatörlüğü tezgâhladılar. 27 Mayıs’ın getirdiği sınırlı 

demokrasiyi yok ettiler. Parababalarının oynadığı aşağılık siyasi oyun buydu. 

Onlar, ekonomik alanda da benzer bir iğrenç oyun oynadılar. Ve bu oyun sayesinde “24 Ocak 

Kararları” denilen zulüm programını uygulamaya koydular. Bu işi yaparken de halkı şöyle 

kandırdılar: 

Dün Türkiye kuyruklar ülkesiydi. Yoklar ülkesiydi. Bugün yokları ortadan kaldırdık, bugün her şey 

var memleketimizde. Eğer yeniden o günlere dönmek istemiyorsanız zamlara razı olacaksınız. 

Zam olmazsa yokluklar geri gelir. Bir şeyin pahalı olması olmamasından daha iyidir. 

Parababaları Türkiye’de ortalama 5,5 yıldır bu şarkıyı söylüyorlar ve halkımızı bu aşağılık 

demagoji ile kandırmaya çalışıyorlar. 



Oysa bilindiği gibi işin içyüzü şuydu: Yabancı Parababaları “döviz”i kesmişti. Demirel’in deyimiyle 

“70 Cent’e muhtaç” duruma düşmüştük. Bizim dışa bağımlı ekonomi stop etmişti. Ülkemiz bir 

anda karanlıklar, kuyruklar, yokluklar ülkesi olmuştu. Parababaları da bu yokları bahane ederek 

24 Ocak zulüm programını piyasaya sürmüşlerdi. Oynanan oyunun perde arkası buydu. İşte açık 

itirafı: 

“Özal, koltuğunun altında el yazısı ile yazılmış dosya ile birlikte Başbakanın yanına gitti. Kararlar 

büyük ölçüde hazırdı. Kendisine bütün kararları ayrıntılı bir biçimde anlattı. Demirel, Başbakanlık 

Müsteşarını büyük bir sabırla dinledi: 

“– İyi olmuş, eline sağlık… Şimdi biz bu kararları alınca ortalık ne zaman düzelir Turgut? 

“– Abi, ben bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Ama bu politikaları böylece üç dört ay 

götürürsek yoklukları ortadan kaldırabiliriz. Halk bugün büyük sıkıntı çekiyor. En önemli problem 

yokluklar, kuyruklar… Biz bunu kaldırırsak en azından büyük prestij sağlarız. Yani halk buna razı 

olur.” (E. Çölaşan 24 Ocak…, s. 91-92) 

İşte açıkça itiraf ediliyor. Önce ülkeyi yoklar ülkesi halinegetirmişler. Sonra da “24 Ocak” denen 

zulüm programıyla yokları ortadan kaldıracaklar. Halk da “yoklar” var oldu diye zulüm programına 

razı olacak. Açıkça yapılan hesap bu. 

Demirel sorar: 

“– Ne zaman açarsın transferleri? (Yani ithâlât ne zaman başlayabilir? b.n.) 

“– O artık dışarıdan gelecek paraya bağlı. (Gördüğümüz gibi bütün umut IMF’ye bağlanmıştır. 

Ülkenin kaderi IMF’nin elindedir tümüyle. IMF Kabesinin peygamberi dilerse, Türkiye yoklar ülkesi 

olmaktan kurtulacak. Demirel endişelenir. b.n.) 

“– Halk Partisi’nin düştüğü duruma düşmeyelim de… 

“– Abi, ciddi götürürsek düşmeyiz inşallah… Tabiî dışarısı da işi ciddi tutarsa… Yoksa, açık 

söyleyeyim, durum kritiktir. Ama bunları yapmaktan başka çaremiz de yoktur…” (a.g.y., s. 93) 

Açıkça denen şu: 

Bizimkiler IMF’nin koşullarını en sadık biçimde uygulayacaklar. IMF’de bunun karşılığında “döviz” 

verecek. Böylece de, CHP’nin düştüğü duruma düşmeyecekler; “yoksa durum kritiktir”. “Ama 

bunları yapmaktan başka çare de yoktur” bizim yerli uşaklar için… 

DEMİREL SONUNU SEZİNLER 

“Program” hazırdır. Fakat Demirel eski bir hizmetkârdır. Sermayeye 10 yıllardır uşaklık etmiştir. 

Böylesine acımasız ve böylesine zalimce bir program uygulayanın uzun süre iktidarda 

kalamayacağını hissetmektedir. Çünkü 1970’te de böyle bir program uygulamış ve iktidardan 

tekerlenmiştir. Halk bilinçsiz ve örgütsüz de olsa kendisini bu denli zıpkınlayıp kanatan bir 

hükümeti iktidarda tutmamıştır. Bunları bildiğinden Demirel, endişelenmeye başlar. İhanetini 

yapmış, ama bu kez de gelecek endişesine düşmüştür. Parababalarına uşaklık edip bütün 

sülalesini milyarder etmiştir Demirel. Bunlar iyi bir şeydir kendisi için. Başbakanlık koltuğunda 

oturmak da iyi bir şeydir. İstenilen bir şeydir. Daha doğrusu bu sermaye uşaklarının istediği bir 

şeydir. Ama bu denli ölçüsüz ve acımasız bir sömürü ve vurgun da bağışlanır bir suç değildir. 

Halk bu yapılanların hesabını açıkça soramasa da, onları koltuklarından düşürebilir. Sonra zaten, 

Parababaları halkın gözünde yıpranan, içyüzü halk tarafından görülen, inandırıcılığını yitiren bir 



ekibi işbaşında tutmaz. Derhal değiştirir. Demirel ise koltuğu hep ben doldurayım sevdasındadır. 

Endişesi buradan kaynaklanmaktadır. Şöyle dile getirir korkusunu: 

“– Şimdi, kardeşim, ben pragmatist bir adamım. Bunların yapılmasına inanıyorum. Bu iyi, güzel 

de, işin bir de politika yanı var. Doları 70 yaparsak fiyatlar ne olur?60 yaparsak fiyatlar ne olur? 

Enflasyon yine azacak. Onunla nasıl başedeceğiz? 

“– Tabiî, önce fiyatlar yukarıya çıkacak abi… Bu kaçınılmaz… Ama sonra belli bir istikrar 

kazandırırız.” (a.g.y., s. 92) 

Devalüasyonun halkın ekmeğine el uzatmak ve halktan zorla alınanın yabancı emperyalistlere 

verilmek demek olduğunu nasıl da biliyorlar değil mi? Fiyatlar önce yukarıya çıkacakmış. Bu 

kaçınılmazmış. Elbette yukarıya çıkacak fiyatlar. Çünkü devalüasyonla dışarıdan alınan malların 

(ithal mallarının) fiyatı yükselir. Bizim dışarıya sattığımız malların ise fiyatı düşer. Yani halk 

soyulur. Yabancı emperyalistler ise kazanırlar. 

“Sonra belli istikrar kazandırır”larmış fiyatlara. Elbette öyle olur. Çünkü önce yüksek oranlı 

devalüasyonla fırlatıyorsun fiyatları yukarıya. Orada fiyatlar elbette belli bir süre kalacaktır. Sonra 

yeni devalüasyonlar ve bunlara bağlı olarak fiyatların yeniden yükselişi… 5,5 yıldır bu böylece 

sürüp gitmektedir. 

Fiyatlara “istikrar”ı böyle kazandırır onlar. 

Demirel korkusunu dile getirmeye devam eder: 

“– Peki gelir dağılımı ne olacak? Çiftçi ne olacak? Bunun esnafı var, memuru var, işçisi var? 

Bunlar ne yapacak? 

“– Valla, bir kemer sıkma politikası getiriyoruz. Başka çare yok… İşte Woodward’la siz de 

konuştunuz… Yani elimiz mahkum… 

“– Tamam kardeşim, elimiz mahkum da, halkın durumu ne olacak? İşin bu yönünü de bilmek 

lazım… 

“– Abi, bu suallere net cevap vermek şu anda mümkün değil. Pek çok şeyi uygulamada 

göreceğiz. 

“– Ödemeler dengesi durumu ne olur bu kararları aldıktan sonra? 

“– Bunu söylemek hiç mümkün değil…” (a.g.y., s. 92) 

Açıkça görüldüğü gibi, bilinen tek şey: İşçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, memuruyla tüm halkın 

canının çıkarılacak oluşudur. Onun dışında hiçbir şey bilinir değildir. IMF emretmiştir onlara: 

Halkın gırtlağına basacaksınız, lokmasını alacaksınız diye, onlar da bunu yapacaklardır. Onun 

dışında bildikleri tek şey yoktur. “Pek çok şeyi uygulamada görecek”lerdir. 

Meydanlarda, televizyon ekranlarında halkın karşısına geçip, yağlı gerdanlarını kıra kıra, “biz 

ekonomiyi biliriz, biz iş bitiriciyiz” diye utanmadan, arlanmadan nutuklar atanların bildikleri budur 

işte. Onların mide bulandırıcı içyüzleri budur işte. 

TIPKI BİR DÜŞMAN ORDUSU GİBİ 

Demirel, Özal’a sorar: 

“– Peki bunları ne zaman açıklayalım? 



“– Valla, bu sizin takdirinize kalmıştır. Biz hazırız. (…) Bana kalırsa bu işi yılbaşı sabahı 

patlamatmak uygun olur. Herkes uyku mahmurluğunda iken birdenbire bindiririz. 

“– Yılbaşı sabahı olmaz kardeşim… Herkesin yeni yılını zehir etmeyelim bari.. 

“– Abi, o zaman Ocak ayının ilk günlerinde patlatırız. Ayın hemen başında… 

“– O olur…” (a.g.y., s. 93) 

Bir ülkeyi işgale hazırlanan düşman ordusu kurmayları da aynen böyle hesaplar yaparlar. Onlar 

da, millet, “uyku mahmurluğunda iken birdenbire bindiri”p teslim almak isterler. 

“Aralık 1918’de İngiliz, Fransız ve İtalyanların İstanbul ve Çanakkale bölgelerinde bulunan 

kuvvetlerinin sayısı 63.000 idi. Bundan başka İngilizlerin Anadolu demiryolu boyunca 5.500, 

Fransızların, Adana-Tarsus, Mersin, Urfa, Maraş ve Antep civarında 20.000, İtalyanların Antalya, 

Isparta, Muğla, Söke, Meyri, Fenike, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya’da 13.500 askeri 

bulunuyordu. Bütün bu kuvvetlerin toplamı 100.000 civarında idi.” (Enver Ziya Karal, Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi, s. 67) 

Şimdi soralım kendimize bu emperyalist işgal ordularının komutanlarından ne farkları var, bizim 

şimdiki yöneticilerin? Yani Özal’ların, Demirel’lerin, Kaya Erdem’lerin, Kenan Evren’lerin?.. 

Aralarında yalnız bir tek fark var bizce: 1918’de yurdumuzu işgal eden emperyalist orduların 

komutanlarının adları değişikti. Demirel’lerin, Özal’ların, Erdem’lerin, Evren’lerin adları ise Türk 

adıdır. Onun dışında, amaç ve yöntem bakımından aralarında hiçbir fark yoktur bunların. 

Gerçi bir de şu noktayı belirtmemiz gerek. Yukarıda görüldüğü gibi Özal ile Demirel arasında 

küçücük bir nüans var. Bu fark sigara kağıdı kadar ince de olsa bir farktır. Demirel malum, ABD 

Emperyalistlerine satılıp onların hizmetine girip Morisson Sülü olmadan önce “Çoban Sülü” idi. 

Yani yoksul bir köylü çocuğuydu. Demek ki yüreğinin bir köşeciğinde o günlerden kalma küçük bir 

iz hâlâ varmış. Bu nedenden Demirel, Özal’a “Herkesin yeni yılını zehir etmeyelim bari…” diyor. 

Bu namussuzca saldırının yılbaşından birkaç gün sonra yapılmasını istiyor. Aralarındaki küçücük 

farklılık budur işte. 

Yukarıda bir de şu gerçek itiraf ediliyor: 

Bu kararlarla halkın hayatını “zehir” edeceklerini her ikisi de (Demirel de, Özal da) biliyor. Ve dile 

de getiriyorlar. Ama sadece kendi aralarında tabiî… 

Halkın karşısında ise böyle itiraflarda bulunurlar mı hiç onlar? 

Tam tersini iddia ederler: 

“Sizi kurtaracağız, memleketi düzlüğe çıkaracağız” şeklinde aşağılık yalanlara başvururlar o 

zaman. 

İŞİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ 

Özal işin eksik kalan önemli bir yönünü şöyle dile getirir, Demirel ile konuşurken: 

“– Tabiî bu işin ücretler yönü eksik kalacak. Bu toplusözleşmelerle biz enflasyonu biraz zor 

önleriz. Her sözleşme yapan yüzde 100’den daha az zam almıyor. Bu işe Woodward da çok 

karşı… 



“– Karşı ama buna ne yapacağız? Bu ortamda ben ücretleri frenlemek için kanun çıkaracak güçte 

miyim? Nasıl frenlenecekmiş ücretler? Woodward bol keseden konuşuyor. 

“– Yapabilseydik iyi olurdu… 

“– İyi olurdu ama şimdi yapılamaz böyle bir şey…” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 94) 

O zamanlar, kendi ağızlarıyla söylediklerine göre, yıllık enflasyon üç rakamlı sayılarda seyrediyor. 

Yani yüzde 100’ün üzerinde. Bu, yıllık enflasyona dikkat edelim. Toplusözleşmeler ise yasaya 

göre iki yılda bir yapılabiliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde seyrettiği bir ülkede İşçi 

Sınıfımızın iki yılda bir yüzde yüz ücret artışı sağlaması çok görülüyor. Oysa bu durumda zarar 

eden apaçık görüldüğü gibi İşçi Sınıfımızdır. İki yılda bir alabildiği yüzde yüzlük ücret artışı ancak 

bir yıllık enflasyonla kaybettiğini karşılayabilmektedir. İkinci yıldaki kaybının yeri ise boş 

kalmaktadır. 

Ancak, ücretlerin bu şekilde (enflasyonla) düşürülmesi bile, yerli-yabancı Parababalarınca yeterli 

bulunmaz. Onların istediği İşçi Sınıfımızın hiç hak arayamaz duruma düşürülmesidir. Böylece de 

ücretlerin dondurulmasıdır. Fiyatların ise alabildiğine yükseltilmesidir. Yani hayasızca bir sömürü 

ve soygundur onların gönlünden geçen. 

Fakat bunu, Demirel Hükümetinin yapamayacağını Woodward da, Özal da bilmektedir. Çünkü 

ortada 27 Mayıs’ın getirdiği, kolu kanadı budanmış da olsa (12 Mart Faşizmi ile budanmış da 

olsa) bir demokrasi vardır. İşçilerin grev ve toplu pazarlık yapma hakları vardır. 27 Mayıs 

öldürülüp, cenazesi ortadan kaldırılmadan bu amaçlarına ulaşamayacaklarını yerli-yabancı tüm 

Parababaları bilmektedir. 

Kaldı ki, “ücretler yönü eksik kalan” eldeki 24 Ocak programının bile 27 Mayıs’ı yok etmeden uzun 

süre uygulanabilmesi mümkün değildi. Nitekim de öyle olmuştur bildiğimiz gibi. 

Bu gerçeği 1980 Haziranında “OECD’de Türkiye Dosyasına bakan Alfred Kuhn da şunları 

söyl”eyerek dile getirmişti: 

“– Demirel, politik oynuyor ve IMF’nin koyduğu kredi limitlerini kullanmak için baskı yapıyor. Ücret 

artışlarını demokratik ülkelerde kontrol etmek güç. Oysa ücretler mutlaka dondurulmalıdır. 24 

Ocak Kararları büyük atılımdır ve mutlaka sürdürülmelidir.” (M. Ali Birand, 12 Eylül, s. 197) 

Aynı gerçekliği yerli sermayenin sözcülerinden Ali Koçman da TÜSİAD Genel Başkanı iken, 

Aralık 1983’te, Milliyet Gazetesinin düzenlediği bir forumda şöyle itiraf ediyordu: 

“24 Ocak 1980’den önce iki ayrı hükümet aynı tedbirleri uygulayacağım diye IMF’ye beş defa 

mektup verdi. Uygulayamadılar tabiî. İç politikadaki dengesizlik buna imkan vermedi. (Ali 

Koçman, 27 Mayıs Anayasası ve onun getirdiği demokrasi “buna imkan vermedi” diyemiyor. 

Diyemez de doğal olarak. “İç politikadaki dengesizlik” gibi alengirli laflarla meseleyi kapalı bir 

biçimde dile getirebilir ancak. Malum halk söyleneni anlamasın diye… b.n.) Yoksa 24 Ocak 

Kararları’nın hususiyeti, daha 12 Eylül’den önce de tüm siyasi kargaşaya rağmen (yani 27 

Mayıs’ın demokrasisine rağmen. b.n.) Özellikle 12 Eylül’den sonra ise daha da ciddi olarak bu 

prensipleri uygulayabilme ortamının yaratılmasından ileri geliyor.” (Milliyet, 4 Aralık 1983) 

Açıkça dendiği gibi, 12 Eylül olmasaymış, “24 Ocak Kararları” uygulanamazmış. 

“12 Eylül’den sonra ise daha da ciddi olarak bu prensipleri uygulayabilme ortamı yaratıl”mış. 

Nasıl yaratılmış bu ortam? 



Tüm demokratik hak ve özgürlükler ortadan kaldırılarak. Türkiye yerli-yabancı sermaye için 

dikensiz bir gül bahçesine çevrilerek. 

12 Eylül’ün ekonomik amacını yukarıda, yabancı ve yerli sermayenin sözcülerinden aktardığımız 

cümlelerin dışında daha açık ve daha güzel bir biçimde kim ortaya koyabilir? 

Dikkat edelim o cümleleri sıradan insanlar söylemiyor. Yerli-yabancı sermayenin en yetkili ağızları 

söylüyor. 

Şimdi şunu düşünelim bir an: 

12 Eylülcü generaller, 12 Eylül’ü biz yaptık, derler. 

Acaba gerçekten onlar mı yaptı? 

Görünürde onlar yaptı. 12 Eylül gecesi tankları sokaklara süren, bildirileri imzalayan eller onların 

elleriydi. Orası doğru. 

Ama o elleri oynatan ipler kimlerin elindeydi acaba? O kukla generalleri oynatan kimlerdi? 

Bu soruların cevabı da herhalde hepimiz için açıktır gayrı. Yerli-yabancı Parababaları denen 

haydutlar çetesidir, 12 Eylül’ü yapan ya da yaptıran. 

Geçelim… 

ÖZAL, EKİBİ TOPLUYOR 

Özal, yerli-yabancı sermayeden güvenceyi almıştır. Demirel gidecek ama kendisi yıllarca 

kalacaktır iktidarda. O zaman kendisi gibi sermayeye hizmette uzmanlaşmış bir ekibe gerek 

vardır. Çünkü Özal’ın kendisinin de dediği gibi “bu iş ekip işidir”. Sadece Kaya Erdem’le yürümez 

bu iş. Ekibin kimlerden oluşacağı bellidir. Ekibi oluşturan kişilerin, biri hariç, tümü özel şirketlerde 

yöneticidir. Yani sermayenin en sınangılı ve güvenilir kişileridir. Özel şirkette müdürlük yapmayan 

(yöneticilik yapmayan) tek kişi ise Ekrem Pakdemirli’dir. Kaldı ki o da bildiğimiz gibi, holdinglerin 

üniversite kürsülerinde savunuculuğunu yapan bir sermaye uşağıdır. 

E. Çölaşan bu konuda şunları yazar: 

“Özal bir sabah, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hasan Celal Güzel’i yanına çağırdı. 

“– Hasan, bizim çocukları yavaş yavaş Ankara’ya çağırmaya başlayalım. Sen Hüsnü’yü, 

Yıldırım’ı, Vehbi’yi falan bir ara da tası tarağı toplayıp gelsinler. İşler çok sıkı olacak bundan 

sonra. Kadroları hemen oluşturmak lazım…” 

“Güzel, ilk önce, Gaziantep’te bir özel kuruluşta Genel Müdür olarak görev yapan Vehbi 

Dinçerler’i aradı ve kendisine durumu anlattı. Ancak Dinçerler gelmeye niyetli değildi. Bir gün 

düşünme süresi istedikten sonra, Gaziantep’ten ayrılmasının mümkün olmadığını bildirdi. 

Kendisine önerilen Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığını reddetti. (Bildiğimiz gibi Dinçer’ler 

şimdi, Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanıdır. b.n.) Daha sonra bu göreve, o sırada Ege 

Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Ekrem Pakdemirli getirildi. (Yine biliyoruz şimdi “Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarı”dır Ekrem Pakdemirli. b.n.) (…) 

“Aynı günlerde, Aralık ayının son günlerinde, Özal’ın dayısının oğlu olan Hüsnü Doğan’ın 

aranmasına başlandı. Yüksek Mühendis Hüsnü Doğan o sırada Sapanca dolaylarında bir 

fabrikanın yapım işleriyle uğraşıyor ve o yörede bir şantiyede kalıyordu. 



“(…) 

“– Hüsnü, hemen atla ve Ankara’ya gel. Görev alacaksın. Turgut bey seni istiyor. Ekibi kuruyoruz 

yeniden. 

“– Peki, ben yarın akşam buradan istifa edip yola çıkarım… (a.g.y., s. 99-100) 

(Yine biliyoruz, Hüsnü Doğan şimdi Tarım Bakanı’dır.) 

“Ocak ayının ilk günlerinde, Testaş eski Genel Müdürü, Turgut Özal’ın güvendiği uzman, Yüksek 

Mühendis Yıldırım Aktürk göreve çağrıldı. (…) Aktürk Ankara’ya 10 Ocak günü geldiği zaman 

Yalova’da oturuyordu ve Bursa’nın Orhangazi İlçesinde Elyaf Sanayii Genel Müdürü idi.” 

“(…) 

“Yıldırım Aktürk ve Hüsnü Doğan, hiçbir resmi görevleri olmadan çalışmaya başladılar. 

Kendilerine Başbakanlık binasında boş bulunan bir müsteşar yardımcılığı odası verildi.” (a.g.y., s. 

118-119) 

Kaya Erdem de bildiğimiz gibi eskiden bir özel şirketin (Wat Elektromekanik Cihazlar Sanayii 

Şirketinin) Genel Müdürüydi. 

Eksiksiz tümü bugün iktidarda bulunan ve Türkiye ekonomisini-politikasını ellerinde bulunduran 

ekip, özel sektördekigörevlerini bırakıp niye geliyorlar acaba koşa koşa Ankara’ya? 

Hatta kimisi “hiçbir resmi görevleri olmadan çalışmaya baş”lıyor? 

Memuriyet daha mı kârlı? 

Aslında böyle bir soru gereksiz bile görülür. Çünkü deliler bile bilirki, özel sektör devletten en az 

3-5, hatta 10 misli fazla ücret öder çalıştırdığı uzmanına, yetişmiş elemanına. Yine biliriz ki devlet, 

işinin ehli ve başarılı teknik elemanlarını sürekli olarak özel sektöre kaptırır. Özel sektör bol 

maaşlarla ayartıp kendine çeker onları. 

Halbuki yukarıda görülen bunun tersidir. Adamlar, Genel Müdürlükleri, kurmakta oldukları 

fabrikaları bırakıp koşuyorlar Ankara’ya. 

Neden acaba? 

Bu sorunun cevabını şurada buluruz: 

ANAP, bir anda 100 milyonlarca lira harcayarak tüm Türkiye’de kuruluverdi. Yine yüz milyonlar 

harcayarak seçimi kazanıverdi. Geçtiğimiz aylarda ise ilk genel kongresini yaptı. Gazeteler bu 

kongrenin 250 milyona mal olduğunu yazdılar. Bir kongre için bile çeyrek milyarı gözden 

çıkarıvermek sıradan bir partinin harcı olmasa gerek. 

Sonra nereden geliyor bu değirmenin bunca gür suyu? 

Besbelli ki devletin tüm olanaklarının ve hazinesinin ellerine sunulduğu işveren kesiminden. 

İşverenler, Genel Müdürlerini yani en yetkili, “işbilir ve işbitirici” elemanlarını Ankara’ya 

göndermişler. Onlar da devlet yönetimini ellerine geçirmişler. Ve işverenlerin istediği her türlü 

olanağı sunmuşlar onlara. Yani gerçek efendilerine, gerçek patronlarına hizmet etmeyi 

sürdürmüşler. 



Özal ekibi, devlet yönetiminde işverenler adına görev yapmaktadır. İşverenler adına devleti 

yönetmektedir. Bürokrasinin dili ile konuşursak bu ekibin gerçek kadroları, bordroları hâlâ 

şirketlerin müdüriyetlerinde ve muhasebelerindedir. Onlar (Özal Ekibi) emirleri de, maaşları da 

özel şirketlerden almaktadır. 

Devletten aldıkları mı? 

O sadece çerez parasıdır. Alsalar da olur, almasalar da. Onlar bu yüzden “hiçbir resmi görevleri 

olmadan çalışmaya” canla başla sarılmışlardır. 

İsmail Özdağlar, boşuna ağlayıp sızlamıyor. “Bana haksızlık edildi” diye boşuna feryat etmiyor. 

Bizce de haksızlık edilmiştir İsmail Efe’ye. 

Herkesin, özel şirketlerden milyarlar alarak beslediği bir ekibin içinden yalnızca İsmail Özdağlar’ı 

bulup, rüşvet almakla suçlamak haksızlık değil de nedir? 

Kaldı ki 25 milyonluk rüşvet aldığı UM şirketine, devlet kasasından milyarlar aktarılmıştır. 

Neden milyarları lüp lüp yutan şirketlere bir şey denmiyor da, bir tek İsmail Özdağlar suçlanıyor? 

İsmail Özdağlar’ın bizce talihi kötüymüş. Piyango ona vurmuş. Ara sıra bu tür, devede kulak bile 

olamayacak yolsuzluk olayları ortaya çıkarılmalıdır ki, millet kandırılabilsin. Yapılan değil milyarlık, 

trilyonluk yolsuzluklar gizlenebilsin. 

Millet desin ki: 

“Bu hükümet yolsuzlukların üstüne gidiyor. Bak Bakanına bile acımadı, kıydı, yolsuzluğu ortaya 

çıkardı.” 

Özdağlar olayının altında yatan neden budur. 

Yeri gelmişken, bu olaya, 12 Eylül ya da Özal ekonomisinin içyüzünü sergileyen olay olması 

açısından değinmeyi yararlı buluyoruz. Bu meselede asıl araştırılması, üzerinde durulması 

gereken nokta, Özdağlar’a 25 milyoncuğu veren Uğur Mengenecioğlu Şirketinin büyüme ve 

gelişme grafiği olmalıdır. Oysa bu noktanın üzerinde hiç durulmuyor. Olay, getirilip 25 milyon 

verildi mi, alındı mı meselesine indirgeniyor. 

UM Şirketi, Özdağlar Komisyonu’nun gazetelerde yayımlanan tutanaklarından öğrendiğimize göre 

1981 yılında 5 milyon lira sermaye ile kurulmuş. 1984 yılında sermayesi 1,5 milyara ulaşmış. Bu 

da kağıt üzerinde gösterileni… 

Bunu doğru kabul etsek bile şu soruyu sormadan edemeyiz: 

5 milyon lira sermaye ile kurulan bir şirket 3, bilemedin 4 yılda 1,5 milyar lira sermayeye nasıl 

ulaşır? 

Sonra 5 milyon liraya bir minibüs bile bugün satın alınamaz. 

Böyle küçük bir sermaye ile kurulan bir şirket taa Basra Körfezi’nden Türkiye’ye petrol taşıyan dev 

tankerleri nasıl alabilir? 

Besbelli ki devletin milyarları bu ve benzeri şirketlere deve ettirilmiştir. 

Sorulması gereken sorular bunlar iken bunların üzerinde hiç durulmuyor da, bu arada 25 

milyoncuk gibi küçücük bir rüşvet aldı diye İsmail Efe ile uğraşılıyor. 



Bu düpedüz haksızlık değil de nedir? 

Demek milyarlarca liralık millet malını, parasını kitabına uydurup aşırmak suç değil. Bugünkü 

düzen işte böyle bir soygun ve vurgun düzenidir. 

Bu konuda basında yığınla yazı çıktı. Bunlardan birini burada anmayı gerekli görüyoruz. Birlikte 

okuyalım: 

“DEVEDE KULAK… 

“Özdağlar olayı, deniz taşımacılığında dönen dolapları ortaya çıkartacak konuları da beraberinde 

getirmişti. TBMM, konuyu bir de bu yönü ile inceler ve armatörlerin devlet eliyle nasıl zengin 

edildiğini ortaya çıkartabilirdi. Ancak ANAP tehlikeyi sezdi ve olayı rüşvet konusu ile sınırlandırdı. 

Bu yüzden olayın derinine inilmedi. 

“Soruşturma Komisyonu raporunda, UM Cerrahoğlu şirketlerine yüksek navlun ücretleri ödendiği 

kaydedilmekte, navlun ücretlerini saptayan DİTAŞ adlı kuruluşun “verimlilik ve kararlılık ilkesi” 

uyarınca çalışmadığı belirtilmektedir. Buraya kadar söylenecek söz yoktur. 

“Komisyon bu saptamaları yaptıktan sonra kendi verileri ile çelişkiyi göze alarak, “Belirli firmalara 

özel işlem yapılarak fazla navlun ödendiği ve bu suretle devletin zarara uğratıldığı” savını yerinde 

görmediğini açıklamaktadır. 

“Yüksek navlun ücreti ödenmiş mi? Ödenmiş… Komisyon 1984 rayiçlerine göre yüzde 132 olarak 

saptamış mı? Saptamış… Navlun ücreti yüksekse devlet zarara uğratılmış demektir. Öyleyse 

nasıl olur da “devletin zarara uğratıldığı iddiası tahakkuk etmemiş” denilir? Bunu anlamaya olanak 

yoktur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunu iktidar partisi milletvekilleri oluşturmaktadır. Konunun bu 

noktada biraz daha derinleştirilmesi hükümet için bazı tatsız gelişmelere yol açabilecektir. Neden 

mi? 

“Anlatalım; şundan: 

“Navlun birim fiyatları “dünya rayiçleri” üzerindedir, bu fiyatları belirleyen “DİTAŞ” adlı kuruluştur. 

DİTAŞ’ın saptadığı bu yüksek fiyatlar Başbakan Özal’ca onaylanmıştır. Armatörler, bu 

Başbakanlık onayından sonra yüksek fiyatla petrol taşımışlardır. 

“Komisyon raporunda DİTAŞiçin üstü kapalı ifadeler yer almaktadır. Yüksek Denetleme Kurulu, 

petrol taşımacılığında “fiyat tespit işi ile görevli” DİTAŞ adlı kuruluşun işlemlerinde “usulsüzlük” 

saptanmıştır. Komisyon raporunda konuya şöyle bir değinilmekte ve DİTAŞ hakkındaki 

soruşturmanın “komisyonun yetkisi içinde olmadığı” vurgulanarak, dosyanın gereği “takdir ve 

tayin olunmak üzere” devlet bakanlığına gönderildiği belirtilmektedir. Sorunun, Özdağlar’a verildiği 

ileri sürülen rüşvet ile sınırlı tutulmasının rüşvetin de içinde bulunduğu olayları açıklamayıp, 

üstüne bir giz perdesi örttüğü DİTAŞörneğinden de anlaşılmaktadır. Bu aşamada yapılması 

gereken iş, DİTAŞ dosyasının TBMM’ne getirilmesini sağlamaktır. UM ve Cerrahoğlu şirketleri 

hangi devlet bankalarından ne kadar kredi aldılar? Satın aldıkları gemilerin maliyet fiyatları ne 

kadardı? Yüksek navlun ücreti nasıl saptanmış, bu işlem kimlerin onayından geçmiştir? Bu bir 

düzen sorunudur. 

“Özel şirketler devlet eliyle nasıl zengin ediliyor? Zengin edilen bu şirketler, hangi siyasal 

çevrelerle nasıl ilişki kuruyorlar? Kim, kimi koruyor, kim kimden destek alıyor? 



“25 milyon, rüşvet bu konuların ve bu konuların içinde dönen milyarların yanında devede kulak 

kalmaktadır” (Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 16 Mayıs 1985) 

Yazar Uğur Mumcu, gördüğümüz gibi, açıkça devleti suçluyor. Yani devlet yöneticilerini, devlet 

hazinesini özel şirketlere peşkeş çekmekle suçluyor. Ancak Özal’lardan, Kaya Erdem’lerden hiç 

ses çıkmıyor. Susuyorlar. 

Bu kişiler eğer namuslu insanlar olsalardı bu ağır suçlamalar karşısında hiç susarlar mıydı? 

Suskunlukları suçluluklarından kaynaklanıyor. 

Geçelim… 

SIRA OECD’DE 

IMF’den sonra sıra diğer emperyalist finans örgütlerine gelmişti. Onların da denetlemelerini yapıp 

gerekli gördükleri emirleri vermeleri gerekirdi. Nitekim öyle de oldu. 

“OECD Genel Sekreteri Van Lennep, 4 Ocak günü Ankara’ya geldi.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 

107) 

 “Özal, Van Lennep’e şöyle diyerek kesince söz verdi: 

“– Mr. Lennep, Türkiye, geçmişte yaptığı hataları bundan sonra yapmayacaktır. Bu konuda size 

kesin güvence veriyorum. (Geçmişte yapılan hatalar nedir? Vatanı satarken ikircikli davranmak. 

Bundan sonra bu tür hatalar yapılmayacakmış. Emperyalist efendiler ne derse evet denilecekmiş. 

b.n.) Yeni bir istikrar programı hazırlanmıştır. Bu program, aslında bundan birkaç gün önce 

açıklanacaktı. Ancak son siyasi gelişmeler nedeniyle bunların açıklanması bir süre için ertelendi. 

(…) Bundan önceki hükümet tarafından size orta vadeli bir istikrar programı vaat edildiğini, ancak 

sonra yapılmadığını biliyorum. Biz bunu en kısa zamanda yapacağız ve size getireceğiz.” (a.g.y., 

s. 108) 

Bu sözler açıkça yalvarmadır. Bir dilencinin yakarışıdır. Zerrece ulusal onur, kişisel onur taşıyan 

bir devlet adamı, bunları söylemektense ölmeyi bin kere tercih eder. Ama hep söylediğimiz gibi 

uşak bunlar. Satılmış ve hain bunlar… 

Van Lennep, önünde bu şekilde dize gelinmesine sevinir. Ancak buyruklarını sıralamayı da ihmal 

etmez. Şöyle der bizimkine: 

“– Mr. Özal, geçmişte yapılan hatalar Türk ekonomisini bugünkü açmazlara getirmiştir. Biz OECD 

olarak sizlere güvenmeyi isteriz. Yeni programınızın temel ilkelerini olumlu karşılıyorum. 

Uygulamada sapmalar olmadığı ve iş ciddiyetle götürüldüğü takdirde, Türkiye bu alanda büyük 

gelişme sağlar ve en önemlisi, dış dünyada yeniden güven duyulan bir ülke durumuna gelir.” 

(a.g.y., s. 108) 

Görüyorsunuz adam açıkça Türkiye’ye güvenmiyoruz diyor. Siz, bizim her dediğimizi yapar, 

halkınızı ve vatanınızı bize peşkeş çekerseniz bu alanda başarılı olursunuz. Biz de size tekrar 

güven duyabiliriz, diyor. Bizimkinin cevabı ise aynen şudur: 

“– Bunu yapacağız.” (a.g.y., s. 108) 

Daha önceden IMF gelip bizimkileri, eğmiş-bükmüş hizaya getirmişti. Bunu biliyoruz. O nedenden 

OECD Genel Sekreteri ile bir sorun çıkmaz. Hemencecik anlaşıverirler. Mesele uzamaz. 



E. Çölaşan bu konuda şöyle der: 

“Van Lennep ile Türk yetkililer” “aynı dili” konuştukları için fazla bir sorun çıkmadı.” (a.g.y., s. 110) 

Ve Van Lennep Türkiye’den ayrılır. Şimdi sıra Dünya Bankası’ndadır. 

DÜNYA BANKASI ANKARA’DA 

“7 Ocak günü, (Van Lennep’in gelişinden üç gün sonra. b.n.) Dünya Bankası Türkiye Masası Şefi 

Adi Davar başkanlığında bir heyet Ankara’ya geldi. (…) 

“Hazine Genel Sekreteri Kaya Erdem, bir gün Adi Davar’ı bir kenara çekti: 

“–Bak Davar, sana hiç kimsenin bilmediği bir sır vereyim. Hükümet çok güzel bir ekonomik 

program hazırladı. Sana önce bunu anlatayım… Bu iş çok gizlidir ve kimse bilmiyor. Geçen ay 

gelen IMF heyetinin de desteğini aldık. Şimdi bu programı uygulayabilmek için bütün görev IMF 

ve Dünya Bankası’na kalıyor. Siz destek olursanız bu iş başarılı olur. Hükümet bunu her halde 

yakında açıklayacaktır. Kesintisiz uygulayacağız. 

“Adi Davar çok heyecanlanmıştı. Kaya Erdem’in elini tuttu: 

“–Mr. Erdem tam bizim istediğimiz şeyler. Yıllardır Türkiye’den aynı şeyleri istedik. Çok iyi olmuş. 

Başarılı olmanızı dilerim.” (a.g.y., s. 111-112) 

Söylediğimiz gibi satış önceden IMF’ye yapılmıştır. Ve iş bitmiştir. Bu yüzden yeni gelen 

emperyalist örgüt yetkililerine bizimkiler ihanetlerini sergileyince, bu örgüt liderlerinin ağzından 

salyalar akıyor, iştahları kabarıyor. Heyecanlanıyorlar “çok iyi olmuş”, “bunlar tam da bizim 

istediğimiz şeyler, bunları yıllardır Türkiye’den istedik” diyorlar. Ve kısa kesiliyor görüşmeler tabiî. 

Çünkü görüşülecek bir konu kalmamış. Pazarlık önceden IMF ile yapılmış. İş de bitmiş. 

Dünya Bankası yetkilileri de ellerini ovuşturarak sevinç içinde Türkiye’den ayrılır. 

PARABABALARININ, ASKER VE SİVİL 

KADROLARINI AKORT EDİŞİ 

Yerli-yabancı Parababaları ve onların ekonomi uzmanı Turgut Özal bu atın bu arabayı 

çekemeyeceğini biliyordu. Demirel Hükümeti, bu program açıklandıktan sonra uzun süre iş 

başında kalamazdı. Zaten sermayeye on yıllarca hizmet etmiş iyice yıpranmıştı. Bu hükümet 

yaşlanmış, dişleri dökülmüş beygire dönmüştü. Bu beygirle sermayenin çıkar arabasının 

yürümesi gayrı çok zordu. Hatta imkansızdı. Sermayenin çıkarlarını yürütebilecek yıpranmamış 

biricik güç kalmıştı geride: Amerikancı generaller. Onları getirecekti sermaye iktidara. Diğer siyasi 

kadroları (siyasi partileri) yıpranmış, halk gözünde inandırıcılığını yitirmişti. Onların bundan böyle 

halkı kandırabilmesi mümkün değildi. Şimdi generaller gelecek, sömürü ve vurguna bekçilik 

(jandarmalık) edeceklerdi. 

Fakat sermayeye siyasi planda hizmetkârlık edecek generallerle, ekonomik alanda hizmetkârlık 

edecek Özal ekibinin tanışması, uyuşması, kaynaşması gerekirdi. Bu yapılmaz ise ileride çatlak 

sesler çıkabilirdi. Çünkü, ordu İkinci Dünya Savaşı sonrası her ne kadar Amerikanlaştırılmış olsa 

da, Kemalist gelenek özellikle Ordu Gençliğinde canlı bir şekilde varlığını sürdürüyordu. 

Kemalizmin ekonomik anlayışı ise bildiğimiz gibi “Devletçilik”ti. Oysa 24 Ocak Programıyla tüm 

kârlı devlet işletmelerinin, özel sektöre yani Parababalarına satılması (hibe edilmesi) 

öngörülmüştü. Ve bunun yapılacağına dair IMF’ye, OECD’ye, Dünya Bankası’na söz verilmişti. 



Amerikancı generalleri bu konuda doldurmak, programlamak gerekiyordu. Özal’a sermaye 

sinyalini çekti: Git bu ordu fosillerini doldur. Onları 24 Ocak Kararları doğrultusunda şartlandır, 

dedi. Özal davranışa geçti. Onlarla konuşmalı, hazırlanmalıydı. Sonra Ordu Gençliğinden 24 

Ocak Programına tepkiler gelebilirdi. Tepedeki Amerikancı generaller bu konuda da önlemler 

almalıydı şimdiden. Onları bu konuda da uyarmak gerekiyordu. Özal işte bu düşüncelerle 

Başbakan Demirel’in makamına girdi: 

“– Abi, benim bir fikrim var… Askerlere ekonomik durumu bir anlatmakta fayda görüyorum. 

Sağdan soldan bir takım adamlar bu konuda dolduruş falan da yapıyor olabilirler. Gideyim, orada 

her şeyi açıkça bir anlatayım isterseniz. Hem de bizim yeni programa alıştırmış oluruz. Bir 

haberleri olsun neler yapılacağı konusunda. Bir brifing vereyim. 

“– İyi fikir. 

“– Kimi arayayım? 

“– Saltık Paşa’yı ara…” (a.g.y., s. 111) 

“Saltık Paşa” sevinçle karşılar bu öneriyi. Tamam der. 

Bildiğimiz gibi Haydar Saltık, 12 Eylül Darbesinin en önemli üç liderinden biridir. 

M. Ali Birand bu konuda şöyle der: 

“Evren, Saltık ve Üruğ’un atanmaları 12 Eylül harekatının somutlaşmasında en önemli üç 

unsurdu.” (M. Ali Birand, 12 Eylül…, s. 60) 

E. Çölaşan satırlarını şöyle sürdürür: 

“Kamuoyuna bugüne kadar yansımayan ve ilk kez burada açıkladığımız ilk brifing, Genelkurmay 

Başkanlığı’nda 8 Ocak Salı günü yapıldı. (Demek sermaye, her aşağılık işi gibi bu toplantıyı da 

gizli yaptırıyor. Halktan ve Ordu Gençliğinden gizliyor. Toplantı gördüğümüz gibi 24 Ocak 

Kararları’nın açıklanmasından 16 gün önce yapılıyor. b.n.) Turgut Özal, yaklaşık üç saat süren 

brifinge, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hasan Celal Güzel’i, DPT Koordinasyon Dairesi 

Başkanı Mahir Barutçu’yu, Hazine Genel Sekreteri Kaya Erdem’i ve o günlerde Ankara’ya yeni 

gelmiş olan Hüsnü Doğan’ı götürdü. 

“Salonda, Genelkurmay Başkanı Evren Paşa ile birlikte kuvvet komutanları ve sayıları otuz 

dolaylarında olan General ve Amiral vardı. Ayrıca konu ile ilgili bazı kurmaylar da salonda 

yerlerini almışlardı.” (a.g.y., s. 112-113) 

12 Eylül Darbesinin liderleri 30 kadar general ve amiralle geliyor toplantıya. Bu Amerikancı goriller 

de istiyorlar ki kendi ekipleri, 12 Eylül sonrası kullanacakları kadroları, Özal ekibi ile tanışıp 

kaynaşsın. Kendileri yarın faşizm uygularken halkın ekmeğini elinden kapıp emperyalistlere 

sunarken aşağıdan bir itiraz gelmesin. Yani faşizmi uygulayacak olan askeri ekip tam bir uyum 

içinde çalışsın. 

Özal, IMF programını generallere anlatır. Genellikle ücretlerin dondurulması ve devalüasyonun 

yararları üzerinde durur. Çünkü yarın faşizm gelince, işçi hakları gasp edilecektir. Daha doğrusu o 

generallere gasp ettirilecektir. Ve durmadan zam, devalüasyon yaptırtılacaktır. Zaten programın 

özü de bunlardır. 

Özal şunları der generallere: 



“Türkiye’de yüksek ücret artışları, enflasyonu körüklemektedir. Bugünkü toplu sözleşme düzeni ile 

durum budur.” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 114) 

O zamanlar, sermaye sözcülerinin iğrenç bir yalanı vardı: Ücretartışları enflasyonu körüklüyor. 

Enflasyonun nedeni budur, diye utanmazca yalanlar söylerdibu kişiler. 

12 Eylül 1980’de faşizm geldi. Ücretler donduruldu. Fiyatlar füze hızı ile yükseltildi. Ama 

enflasyon, herkesin kabul etmek zorunda kaldığı gibi yüzde elli’lerin, altmışlar’ın altına hiçbir 

zaman inmedi. İndirilemedi. Demek ki ücret artışları enflasyonun nedeni değilmiş. Enflasyonun 

nedeni yerli-yabancı sermayenin Türkiye’de yaptığı sınırsız sömürü, soygun ve vurgundu. Bu iki 

artı iki dört ederce kesindir. 

Parababaları da bu gerçeği adları gibi biliyordu. Nitekim Süleyman Demirel yukarıda 

açıkladığımız cümlelerinde: “Doları 70 yaparsak fiyatlar ne olur? 60 yaparsak fiyatlar ne olur? 

Enflasyon yine azacak. Onunla nasıl baş edeceğiz?” diye sormaktan kendini alamamıştı. 

Özal satılmışı ise: 

“Tabiî önce fiyatlar yukarıya çıkacak abi… Bu kaçınılmaz …” diye yanıtlamıştı Demirel’i. 

Demek, enflasyonun işçi ücretlerinden değil, yaptıkları yaptırdıkları can dayanmaz sömürü ve 

soygundan kaynaklandığını adları gibi biliyor bu alçaklar… 

Sonra yukarıda açıkladık, o tarihlerde yani 12 Eylül öncesi, toplusözleşmelerle İşçi Sınıfımızın 

sağladığı ücret artışları, enflasyonun çok gerisinde kalmaktaydı. Yani o zamanlar bile İşçi 

Sınıfımız her geçen gün biraz daha yoksullaşmaktaydı. 

Bu gerçek apaçık ortada durduğu halde, Parababaları neden böyle iğrenç yalanlara 

başvuruyorlardı? 

Amerikancı generallere, İşçi Sınıfımızın ve tüm çalışan halkımızın her türlü hak ve özgürlüğünü 

gasp ettirebilmek için. Generallerin beyinlerini iyice yıkayarak onları IMF programı doğrultusunda 

koşullandırmak için. 

Yine o toplantıda Özal, şu noktayı da vurgulamayı ihmal etmez: 

“1970 yılında yapılan ekonomik operasyonun en başarılı yönünün, devalüasyon olduğunu 

savunan Özal, o zaman bu önlemi IMF’nin desteklediğini ve olumlu sonuçlar alındığını (…)” 

anlattı. 

Böylelikle Özal, “12 Eylülsonrası başlayacak günlük devalüasyonlara, generalleri ısındırmış 

oluyordu. Her gün, sabahın ilk ışıkları ile birlikte halkımız bir kez daha emperyalistlere peşkeş 

çekiliyordu, bu devalüasyonlar sonucunda. 

Özal, generallere bir de şu uyarıda bulunur: 

“– Siyaset, ekonomi ve askerlik bu günlerde birbirinden pek ayrılmıyor. (Özal, bu sözlerle, 

yakında askerlerin siyasete bütünüyle el koyacaklarını ima eder. b.n.) Ancak bunlar birbirinden 

çok farklıdır. Ekonomi bir ilimdir, bir tekniktir. Siyasete de, askerliğe de benzemez. Bu gibi 

konularda çok dikkatli olmak lazımdır.” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 114) 

Görüyoruz Özal, ekonomiyi siyasetten de askerlikten de çok farklı koyuyor. “Ekonomi bir ilimdir, 

bir tekniktir” demekle, siz bundan anlamazsınız, anlayamazsınız da demek istiyor. Sakın 

ekonomiye burnunuzu sokmayın, o işi bizim ekibe bırakın demek istiyor. Askerlik yani sömürüye 



bekçilik etmek sizim işiniz, ama ekonomi yani sömürü ve soygunun nasıl yapılacağı ise bizim 

işimizdir diyor. Görevlerimizi iyi anlayalım, sonra karışıklık çıkmasın, diyor. Efendimiz Amerika, 

böyle buyurdu diyor. 

Generaller bu uyarıyı iyi anlamış olacaklar ki, 12 Eylül’den sonra bu öğütlere aynen uydular. 

Ekonomiye asla müdahale etmediler. O işi Özal ve ekibine bıraktılar. Zaten emir aldıkları 

Pentagon, CIA ve onun Türkiye şubesi JUSMATT da kendilerine aynı şeyi söylemişti. Bu yüzden, 

12 Eylül sonrası, asker ve sivil kadrolar arasında bir görev karışıklığı söz konusu olmadı. 

“Özal daha sonra, Türkiye’de bayram tatillerinin çok fazla olduğunu, çalışma sürelerinin yeniden 

arttırılması gerektiğini savundu ve Cumartesi günlerinin eskiden olduğu gibi yeniden iş günü 

yapılmasının yararlı olacağını belirtti.” (a.g.y., s. 116) 

Cuntanın şefi K. Evren, meydanlarda, bundan bağırıyormuş meğer, bizde bayram tatilleri çok 

fazla diye. Ve o yüzden budanmış bayram tatilleri, 12 Eylül sonrası Ekonomiden sorumlu lider 

emrini vermiş, asayişten sorumlu lider de görevini yapmış, tatilleri kısaltmış. 

Kendi işçisi kendine yetmeyen ve geri ülkelerden milyonlarca işçi çağırıp çalıştıran Almanya’da 

işçiler, 5 işgünlük haftayı bile çok buluyor. Haftalık çalışma süresini 40 saatten 35 saate indirmek 

için toplu grevlere, direnişlere gidiyor. Gösteriler yapıyor. Ve haftalık çalışma süresini 38 saate 

indirmeyi başarıyor. Bu olayları, başarıları gazetelerde her gün okuyup, öğreniyoruz. 

Bizim gibi işsizler ülkesinde ise, halkımıza bayram tatilleri bile çok görülüyor. Resmi ağızlardan 

açıklandığına göre, çalışma çağında bulunan 4 milyon insanımız bir parçacık iş için çalmadık kapı 

bırakmıyor. Bu dört milyon sadece açık işsizlerin sayısıdır. Türkiye’de bir de, 24 Ocak’la birlikte 

yeniden hortlayan, halkımızın “ince hastalık” dediği verem gibi, insanlarımızı içten içe kemiren 

gizli işsizlik var. Gizli işsizlerimizin sayısı ise, bugün on milyonu aşmıştır. Demek ki, Türkiye’de 

insanlarımız bir parça iş ve bir dilim ekmek bulabilmek için kıvranıp durmaktadır. 

Böyle bir ülkede, tatillerin kısaltılmasının çalışma süresinin uzatılmasının anlamı ne olabilir? 

Kuşkusuz şu olabilir: Parababaları, çalıştırdıkları insanlarımızı ölesiye, öldüresiye sömürmek 

istiyor. Toplumun hemen hemen yarısı işsizlikten kırılırken, diğer yarısının kanını, canını, iliğini 

sömürüp yutmak istiyor. Daha doğrusu istiyordu. Çünkü, beş buçuk yıldır bu isteklerine kavuşmuş 

durumdadır Parababaları. 12 Eylül’le birlikte, çalışanların tüm hakları ellerinden alınınca, bütün 

hak arama yolları tıkanınca, insanlarımız sağmal bir sürü derekesine düşürülünce, Parababaları 

da muratlarına ermiş oldular. 

Özal, bir de şunları söyledi o toplantıda: 

“İhracatın artırılması zorunludur ve bu amaçla “çok özel” tedbirlere başvuracağımızı size burada 

açıklayabilirim. Tabiî bunların yanında iç talebin azaltılması (…), yabancı sermayeden ülkenin 

daha çok yararlanmasının sağlanması şarttır.” (a.g.y., s. 113) 

İhracat nasıl arttırılacaktır? 

Yukarıda anlattık: “İç talep azaltılarak”. Yani halkımızın sofrasına el atılarak. 

Peki bunun yöntemi ne olacaktır? 

Ücretler dondurulup, fiyatlar serbest bırakılacaktır. Bu yöntemle “iç talep azaltıla”caktır. Yani bir 

yandan halkımızın geliri azaltılacak, ama sadece bununla yetinilmeyecek. Diğer yandan da 

fiyatlar her gün yükseltilecek. Böylece halkımız ihtiyacı olan en temel malları bile alıp 



tüketemeyecek. Talep de bu şekilde kısılmış olacak. Sonra da halkımızın alıp yiyemediği 

ürünlerimiz götürülüp emperyalistlere sunulacak. Hem de her gün, yapılan devalüasyonlarla, biraz 

daha ucuzlatılmış olarak. 

Bir zamanlar, Dünya Bankası yetkilisi: 

“Devalüasyon olmadan Türkiye kurtulmaz. Devalüasyon olunca halkın alış gücü azalır, siz de 

ihracat yaparsınız…” (M. Ali Birand, 12 Eylül, s. 101) 

dememiş miydi? 

İşte şimdi Özal, emperyalistlerden aldığı bu emri, aynen askerlere aktarıyordu. Beraberce, 

efendilerimiz olan ecnebi Parababalarının bu emrini uygulamalıyız, diyordu. Daha doğrusu, ben 

uygulayayım, bu işin kompetanı benim, siz de bu soyguna kol kanat gererek bekçilik ediniz, 

diyordu. Süngüyü halkın bağrına dayayarak, ses çıkarmasını, tepki göstermesini engelleyiniz, 

diyordu. 

Yani işlenecek suç, hukuk dili ile konuşursak “silahlı gasp” idi. Generaller silahla halkı 

sindirecekler, Özal ekibi de soyma eylemini gerçekleştirecekti. 

Sonra, bir de şu deniyor yukarıda aktarılan satırlarda: 

“Yabancı sermayeden ülkenin yararlanmasının sağlanması şarttır.” Söyleyişe bakın: Yabancı 

sermaye bizden değil de, biz ondan yararlanacakmışız. Yabancı sermaye sanki akıp giden bir su, 

ya da güneş enerjisi… 

Türkiye’ye birkaç yüzyıl önce “dolap” adı altında giren Antika yabancı sermaye (Yahudi 

sermayesi), yerli Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye ile birleşerek kamu topraklarını yutmuştu. Millet 

malı olan geniş toprakların üzerine oturmuştu. 

Türkiye’ye 19’uncu Yüzyılda giren Finans-Kapital adlı modern Batı sermayesi yine bizim Antika 

Tefeci-Bezirgân Sermaye ile birleşip, devleti önce borçlandırmış, sonra da “Düyun-u Umumiye” 

adlı bir örgüt kurarak haraca bağlamıştı. Yerli-yabancı sermayenin el ele vererek 

gerçekleştirdikleri bu soyguna dayanamayan devlet parçalanıp çökmüştü. 

O zaman da, yabancı sermaye Türkiye’ye kendiliğinden gelip yerleşmemişti. Tıpkı bugün olduğu 

gibi, yerli sermaye, bir sürü imtiyazlar tanıyarak onu davet etmiş ve ülkemize yerleşmesini 

sağlamıştı. 

Neden yapmıştı bunu? 

Dahayoğun ve daha güvenli soygun yapabilmek için. 

 “(Yabancı) Finans-Kapital 19’uncu Yüzyıl’da henüz serbest rekabetçi bankalar ve şirketler 

halinde iken de iratçı (rentier) idi. Onun için, Türkiye’nin Antika Tefeci-Bezirgân Sermayesinin 

iratçılığı ile çabuk, neredeyse kendiliğinden koklaşıp kaynaştı. “Hacı hacıyı Arafat’ta, it iti 

kalafatta” dediğimiz oluşla, iki hazır yeyici Yerli-Yabancı sermaye daha ilk adımda Türkiye’yi 

haraca kesmekte kolayca el ele verdiler. Bu “Menfaat evlenmesi” idi. Evlenmede iki yan nasıl 

gerekliyse, bu gelin, güvey oluşta da hem yerli hem yabancı sermayenin bulunması kendiliğinden 

anlaşılır. Ecnebi sermaye Türkiye’yi “iğfal” etmemiştir. Yerli sermayemiz adlı yosmamız ona 

çılgınca gönül verdiği için, yabancı sermaye aralık bırakılmış kapıdan Türkiye’de “hovardalığa” 

girmiştir.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi, s. 25-26) 



“Anadolu’da her “cahil köylü”nün bildiği gibi: Kendisine yataklık edecek kimsesi bulunmayan 

eşkıya, soygunculuğunu sürdüremez. Boyuna yabancı sermayenin “günahına” gireriz; ona 

Türkiye’de yataklık ve işbirliği biçiminde suç ortaklığı yapan yerli sermaye bulunmasaydı, haddine 

mi düşmüştü yabancı sermayenin, Türkiye’yi o denli elini kolunu sallayarak haraca 

bağlayabilsin?” (a.g.y., s. 30) 

Yabancı sermayenin milletimize yaptığı bunca kötülük ortada iken, bugün Özal’lar hâlâ yabancı 

sermayeye dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş imtiyazlar vererek davetiyeler çıkarıyor. Bizim 

yerli sermaye, her zaman söylediğimiz gibi evvel ezel vatan satıcıdır. Özal bu gün vatanı 

satarken, bir zamanlar Antika yerli sermayenin söylediklerini söylüyor: “yabancı sermayeden 

yararlanmalıyız” diyor. Uzak ve yakın tarihimiz apaçık göstermiştir ki, yabancı sermaye Türkiye’ye 

felaketten başka hiçbir şey getirmemiştir. Özal’lar da bunu bilir. Bilir ama, onların sınıf çıkarları 

öyle davranmayı gerektirir. Yabancı sermaye ile işbirliği yapacaklar ki, memleketi rahatça 

soyabilsinler. 

Amerikanlaşmış generaller, Özalgillerle çabucak rezonansa gelirler. Çünkü her iki kadronun da 

hocası (eğiticisi) aynıdır. Emperyalist güçler programlamıştır her iki kadroyu da. 

“Brifingden sonra Genelkurmay Başkanı Evren’in odasında çay içildi. Evren orada şöyle dedi: 

“– “Bize ekonomik konuları ve ekonomik durumu çok açıkça anlattınız. Hatta bana kalırsa 

beklemediğimiz kadar açık anlattınız. (…) Çok teşekkür ederiz.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 117) 

Mesele iyice anlaşılmıştır artık. Herkes görevinin bilincindedir gayrı. Asker ve sivil kadrolar aynı 

sesi vermektedir. Akort tamamdır. 

“24 Ocak Programı”nın uygulanması için her şey tamamdır şimdi. Yapılacak tek şey, o ana kadar 

yapılanlardan haberli olmayan Demirel’in Bakanlar Kuruluna bu programı sokup, imzadan 

geçirmektir. O iş de şöyle yapılır: 

İHANETİN BU DENLİSİ, DEMİREL’İN 

BAKANLARINI BİLE ÜRKÜTÜR 

“24 Ocak Perşembe sabahı, Demirel önce Çankaya’daki Başbakanlık Konutu’na geldi. O gün 

Bakanlar Kurulu’nun olağan toplantı günüydü. 

“(…) 

“Saat 9.30’daÖzal’ın ev telefonu çaldı. Karşıda Başbakan vardı. Semra Hanım, telefonu kocasına 

verdi. 

“– Turgut, hemen bana kadar gel… Seninle konuşacağım bir şey var. Hemen bekliyorum. 

“– Hemen şimdi geliyorum Abi…” 

“Özal, makam arabasına binip Demirel’in yanına gittiği zaman aradan sadece 10 dakika geçmişti. 

“– Turgut, bak kardeşim, bu kararları bugün Bakanlar Kuruluna getiriyorum. Ben sabah 

gazetelere baktım, devalüasyon lafı falan da yok. (Demirel-Özal Bakanlar Kurulunu gafil avlamak 

istiyor. Gazetelerde“devalüasyon lafı”nın falan olmaması, bu yüzden hoşlarına gidiyor. Demirel ve 

Özal, Bakanların, yapılacak ihanetten, önceden haberleri olursa, kendi aralarına konuşup, ortak 

tavır belirleyip karşı çıkabileceklerinden korkuyor. Ansızın bastırıp bakanların imzalarını almak 



istiyorlar. b.n.) Bu sabahki toplantıda biz bu işi geçiririz. Sen hazırlıklı ol… Adamlarını 

Başbakanlıkta topla. Onlar da hazırlıklarını hemen yapsınlar…” 

“Özal’ın yüzü heyecandan kıpkırmızı olmuştu… ( Hain Özal, IMF’nin emirleri yani Uluslararası 

Sermayenin istekleri Türkiye’de gerçekleşiyor diye nasıl da heyecanlanıp seviniyor değil mi? b.n.) 

“– Tamam Abi, ben şimdi Kaya’yı falan da alıp Başbakanlığa gelirim. Yalnız Bakanlar Kurulu’nda 

işin taktiğini nasıl ayarlayacağız? 

“– Önce ben yarım saat, 45 dakika kadar konuşup durumu anlatırım. Sonra sözü sana veririm, 

işin teknik yönünü sen götürürsün. Ben sana destek olurum, eğer itiraz falan olursa. 

“– Önce hangi karardan başlayalım? 

“– Kur’dan (Yani devalüasyondan. b.n.) başlarız… Onu geçirince ertesi zaten kendiliğinden 

gelir… 70 oldu diye anlatırız.” (a.g.y., s. 124-125) 

Demirel ihanetin en önemli yönünün devalüasyon olduğunu biliyor. Diğer kararlara onun yol 

açtığını biliyor. Onun için ondan başlayalım ilkin diyor. Kimsede bir tepki oluşmadan ilkin onu 

geçirelim diyor. Demirel’ler-Özal’lar nasılda başarılılar ihanette değil mi? 

“Demirel de en az Özal kadar heyecanlıydı. Yüzü sararmıştı. Türkiye’de ilk kez bir hükümet, 

böylesine büyük bir ekonomik operasyonu (ihaneti dese daha doğru söylemiş olurdu. b.n.) 

gerçekleştirecekti.” (a.g.y., s. 125) 

Görüyoruz, sermaye uşakları, ona hizmetkârlık yaparken nasıl kurnazlar, nasıl becerikliler? 

Ama bu aynı kişiler, sermayenin zavallı bir oyuncağıdır da aynı zamanda. Demirel bu son 

ihanetini yaparken, bu işin kendisini 10 ay sonra iktidardan edeceğini göremiyordu. Sermaye 

uşağını kullanır, işi bitince de bir izmarit gibi fırlatıp atar o uşağı tarihin çöplüğüne. 

Özal, o zamanlar Demirel’in gidici olduğunu biliyordu. Ama 5-6 sene sonra kendisinin de Demirel 

gibi fırlatılıp atılacağını göremiyordu. Şu anda bile tam göremiyor. Bütün gücü ile hizmet ediyor 

sermayeye. Böyledir onlar. Sermaye, kendilerini sivriltip iktidara getirdi mi, başları döner, sanırlar 

ki hep orada kalacaklar. İğrenç içyüzlerinin bir gün geliportaya çıkacağını ve halk tarafından 

görüleceğini hiç düşünemezler. Ama sermaye her şeyi görür ve bilir. O sonsuz olanak 

bulanaklarıyla hep halkın nabzını kontrol eder. İktidarda bulunan bir kadrosunun inandırıcılığını 

yitirdiğini, yalanlarıyla artık halkı kandıramadığını gördüğü anda hemen bir yolunu bulup, onu 

alaşağı ediverir. Devrilen kuklalar ise, sermayeye karşı ne gibi bir kusur işledik de bu ceza bize 

layık görüldü diye sorar dururlar. 

“Aynı günün sabahı, Demirel, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun’u çağırdı ve durumu kendisine 

bildirerek içeride durumu örgütlemesini istedi.” (a.g.y., s. 126) 

Ekrem Ceyhun, o zamanki Bakanlar Kurulunun en satılmış bakanıdır. O yüzden Demirel en çok 

ona güveniyor. Ve sen bizi iyi savun ki diğer bakanları da etkileyebilesin diyor. 

“Özal genellikle evinde çalıştığı için, Müsteşar Yardımcısı Hasan Celal Güzel, onun odasında 

otururdu. Birden bire odasına giren Özal’ın yüzü heyecandan yine kıpkırmızıydı. 

“Çabuk ol Hasan, operasyon birazdan başlıyor. Hüsnü’ye falan haber ver gelsinler.” (a.g.y., s. 

126) 



Gördüğümüz gibi, aynen bir siyasi polis operasyonu düzenleniyor. Aradaki tek fark, Demirel-

Özal’ların daha heyecanlı oluşu. Çünkü yaptıkları bunların hayasızca bir ihanet. Bunu 

bildiklerinden heyecanlarını bir türlü yenemiyorlar. Kolay mı koca bir milleti yabancı sermayeye 

peşkeş çekmek? 

Biliyoruz, siyasi polis bunlar kadar heyecanlı olmaz operasyon öncesi. Nihayet alacağı yarım ya 

da bir maaş ikramiyedir polisin. O da bir yığın insana günlerce işkence ettikten sonra… Zahmetli 

iş polisinki… O yüzden de heyecanlanmasına gerek yoktur. 

Bakanlar Kurulu toplanır ve Demirel’le Özal açış konuşmalarını yapar. 

“Demirel de Özal da, alınan kararların neler olduğunu Bakanlara açıklamadılar. Ancak, acıtıcı 

kemer sıkıcı, hoşa gitmeyecek şeyler olduğunu vurgulamakla yetindiler.” (a.g.y., s. 129) 

Nasıl da biliyor hainler, karıncalar gibi çalışkan, mazlum halkımızı zıpkınlayıp kanatacaklarını… 

“Demirel, yanında oturan Özal’a döndü: 

“– Aç bakalım dosyaları…” 

“Özal, daha önce Başbakanla mutabık kaldıkları biçimde ilk dosyayı açarken, Bakanlar merakla 

bekliyorlardı: 

“– Türk parasının Amerikan doları karşısındaki değeri yeniden belirlenmiş ve bir dolar 70 lira 

olmuştur…” 

“Bakanlardan homurtular ve “Oooo” sesleri yükseldi. O güne kadar resmen 35, ancak katlı kur 

uygulamasıyla 47 lira olan doların değeri bir anda, beklenmedik bir biçimde 70 lira olarak 

belirlenince, Bakanlar bu duruma tepki gösterdiler. ilk sözü, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen 

aldı: 

“– Sayın Başbakan, bu çok yüksek bir fiyattır ve çok büyük bir devalüasyondur. Türk ekonomisi 

bunu kaldırmaz. Böylesine önemli bir karar alınırken, hiç değilse Bakanlar Kurulunun görüşü daha 

önceden alınabilirdi… Bize sorulabilirdi. Bu rakam çok yüksektir… Acaba katlı kur uygulaması 

yine sürdürülse ve belli ithalat için daha düşük kurlar tespit edilse daha iyi olamaz mı?” 

“İktisatçı olan Erkmen’in soru ve eleştirilerini Özal karşıladı. Bu rakamın ekonomide şok yaratmak 

için 70 lira olarak saptandığını, Tahtakale piyasası ile çift fiyat uygulamasının ancak böylesine 

yüksek bir rakamla ortadan kalkabileceğini anlattı.” (a.g.y., s. 129) 

Özal, burada adi bir yalana başvuruyor. Belgeleyelim bu yalanını: 

O zamanlar, Amerika ve diğer emperyalistler Türkiye’ye, IMF şartlarını kabul ettirebilmek için 

“döviz” denen sadakayı resmen kesmişlerdi. Yani bizim uşak yetkilileri “70 Cente muhtaç” duruma 

düşürmüşlerdi. Ancak emperyalistler, resmen “döviz”i kesmelerine rağmen gizli yollardan, 

özellikle de Mafya kanalıyla Türkiye’ye “döviz” göndermeyi sürdürüyorlardı. Mafya, bildiğimiz gibi 

emperyalistlerin kanun dışı pis işlerini yürüten örgütüdür. O nedenden ABD Mafya’nın cennetidir. 

O da CIA gibi dünyada çevirdiği kirli işleri ABD’deki merkezinden yönetir. ABD polisinin Mafya’ya 

karşı yaptığı mücadele göstermeliktir. Halkı kandırma amacına yöneliktir. ABD polisi, kendisinden 

istense bu örgütü bir haftada ortadan kaldırır. ABD Emperyalizmi Mafya’yı, kendi ülkesi içinde 

devrimcilere karşı da kullanır. Devrimcileri bu aşağılık örgütüne öldürtür. Yani Mafya, ABD’de, 

bizdeki Kontrgerilla ve “Ülkü Ocakları”nın yaptığı işleri de yapar. Şimdi tekrar konumuza dönelim. 



ABD, bu örgüt aracılığıyla Türkiye’ye az da olsa gizli yollardan (kaçak olarak) döviz sokuyor ve 

pazarlıyordu. Bu pazarlama işinin merkezi: İstanbul-Tahtakale idi. Tabiî burada yapılan döviz alım 

satımı normal kurdan değildi. Normal kurum ortalama 8 lira üzerindeydi. Doların Tahtakale 

piyasasındaki fiyatı (karaborsadaki fiyatı) 55 liraydı. 

Bunu Özal da adı gibi biliyordu. 

Biliyordu da neden doları 70 lira yaptı denilecek? 

Emperyalistlere yaranmak için. Onlara şirin görünmek için. Onlara ne denli sadık bir uşak 

olduğunu kanıtlamak için. 

Burada şöyle bir soru daha akla gelebilir: 

Ozamanlar, doların Tahtakale piyasasındaki (yani karaborsadaki) fiyatı gerçekten 55 lira mıydı? 

Ve Özal’da bunu gerçekten biliyor muydu? 

Evet biliyordu. İşte en kesin kanıtı: 

24 Ocak Kararları açıklandıktan bir ay kadar sonra, IMF Türkiye Masası Şefi Charles Woodward 

yeniden Ankara’dadır. Kararların nasıl uygulandığını kontrol edecek, gözleriyle görecektir. Ancak 

emperyalistin bu gelişteki asıl amacı, bizim satılmışlardan yeni isteklerde bulunmaktır. Çünkü 24 

Ocak’ın tadı damağında kalmıştır. Yeni 24 Ocak’lar peşindedir yine. 

Olayı E. Çölaşan’ın ağzından dinleyelim: 

“Woodward Ankara’da yine bir şeyler istiyordu. Hiç bitmek tükenmek bilmeyen eski istekler, ya da 

“duruma göre” yenileri gündeme geliyordu: 

“– Bu programın içine biraz daha muhteva koymak şarttır. İşin faiz ve kur yönü eksik kalmıştır. 

“– Daha ne koyacağız Woodward? Doların karaborsa değeri 55-60 lira iken biz kuru 70 lira yaptık. 

Bundan fazlasını bu ekonomi götürmez. Bundan sonra da gerekli olduğu zaman kurumuzu 

düşüreceğiz. Ama aradan bir süre geçsin ve gelişmeleri görelim.” (a.g.y., s. 186) 

Biliyoruz, IMF bu isteklerini de sonunda kabul ettirecektir bizimkilere. O ayrı konu… 

Geçelim… 

Yukarıdaki konuşma Woodward’la Turgut Özal arasında geçer. Yani “doların karaborsa değeri 

55-60 lira iken biz kuru 70 lira yaptık.” diyen Özal’ın kendisidir. Demek ki Özal, 24 Ocak öncesi, 

Tahtakale piyasasında doların 55 liraya alınıp satıldığını biliyordu. Hem de adı gibi. 

Peki öyleyse, Demirel’in Bakanlar Kurulunun toplantısında, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’in 

eleştirisine cevap verirken neden bu gerçeği bilmezlikten geliyor? Ve neden adice yalanlara 

başvuruyor? Neden “Tahtakale piyasası ile çift fiyat uygulamasının ancak böylesine yüksek bir 

rakamla ortadan kalkabileceğini” ileri sürüyor? 

Besbelli ki, o toplantıda bulunan Bakanları kandırmak için. Halkı kandırdığı gibi, Demirel’in 

Bakanlarını bile kandırıyor Özal. İçeride (Türkiye’de) herkesi kandıracaklar, millete ihanet 

edecekler, emperyalistlere yaranacaklar. Bütün hesapları bu. Ancak emperyalistler, böyle vatan 

satıcılarına yüz vermezler hiç. İnsan da saymazlar. Bu sözleri sık sık söylüyoruz, ama yeri geliyor. 

Söylemek zorunda kalıyoruz. Onların eylemleri gördüğümüz gibi, halk düşmanlığı ve vatan 



satıcılığıdır. Onların eylemlerini incelerken; sık sık onların niteliklerini yani onlara yakışan gerçek 

adları tekrarlamak zorunda kalıyoruz. 

İşte bir ay önce, 24 Ocak öncesi, 24 Ocak Programı için: “Aman Allahım, bu harika!” diyen 

Woodward, şimdi (yani bir ay sonra) “bu program eksik” diyor. “İçine muhteva koymak şarttır” 

diyor. Kucağına düşürmüş bizimkileri, acıyacak değil ya elin emperyalisti. İstedikçe isteyecek. Ve 

her istediğini de kabul ettirecek. Şimdi yeniden Bakanlar Kurulu toplantısına dönelim ve 24 Ocak 

Programının nasıl geçirildiğini görelim: 

“Devalüasyon ve bunu izleyen bazı kararnameler fazla bir itiraza uğramadan imzalandı. 

“Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun (kabinenin en satılmış bakanı olduğunu söylemiştik. b.n.) 

kararnameleri Bakanlar Kurulunda kendisi dolaştırıyor ve herkese ayrı ayrı imzalatıyordu. 

(Görüyorsunuz, uşak bakan, emperyalist efendileri için ayak işlerini bile seve seve yapmaktan 

çekinmiyor. b.n.) Bu kararnameler daha önceden zaten hazırlanmıştı. Bazıları ise boş 

imzalatılıyordu. (İşler nasıl yıldırım hızıyla yapılıyor, izliyorsunuz. Amaç: Bakanlar uyanmadan, 

yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ve korkunçluğunu kavrayamadan programı imzadan geçirmekti. 

b.n.) 

“Bakanlar Kurulu’nun dışında kurulan sekretarya ve uzmanlar bölümü (Özal’ın ekibi.b.n.) de, 

içeriden verilen direktiflere göre gerekli işlemi yapıyorlardı. İlk çıkan kararnameler, Başbakanlığın 

polis kuryesi ile Çankaya Köşkü’ne, Korutürk’ün imzalaması için gönderildi. 

“Demirel bu arada şöyle dedi: 

“– Ben bu konuda sayın Cumhurbaşkanı ile daha önceden mutabık kaldım. Toplantımız uzarsa, 

bu gece kendileri istirahatlarından bir miktar fedakârlık edecekler ve önlerine gönderilen her 

kararnameyi hiç geciktirmeden imzalayacaklar…” (Her şey ayarlanmış. Tam bir sürpriz baskınla 

memleket sarıp sarmalanıyor ve yabancı sermayeye teslim ediliyordu. b.n.) 

“Devalüasyon kararnamesi Korutürk’ün imzasından çıkıp başbakanlığa geldiğinde öğle olmuştu. 

Ve Bakanlar, kendileri için Bulvar Palas’tan getirilen öğle yemeğini yiyorlardı. Yemekte talaş 

kebabı, etli pilav ve kazan dibi vardı. İçecek olarak bazılarına ayran, bazılarına da hazmı kolay 

olsun diye maden suyu getirilmişti. (Halka “kemer sıkmayı” önerenlerin kendilerinin nasıl 

beslendiğini görüyorsunuz. b.n.) 

“Bakanların dışarıya çıkmaları, resmen olmasa bile yasaklanmıştı. Tuvalet gereksinmesi dışında 

hiçbir bakan dışarıya çıkmıyordu. Kararların dışarıya çıkması ciddi kuşkular yaratıyordu. Dışarıda 

çalışan uzmanlar ve birkaç daktilo da tam anlamıyla enterne edilmiş ve dışarısı ile olan bütün 

ilişkileri kesilmişti. (Söylediğimiz gibi Demirel-Özal ikilisinin korktukları dışarıya sızma olma 

ihtimaliydi. Böyle olursa Bakanlar uyandırılabilinir ve program reddedilebilir, ihanet de eksik 

kalmış olurdu. Oysa onlar ihanetlerini sonuna kadar götürmek istiyordu. Efendileri IMF nasıl 

emretmişse aynen öyle yapmak istiyordu. b.n.) 

“Çalışmalar yavaş gidiyordu. Ortaya getirilen her kararname, her tebliğ ayrı ayrı tartışılıyor, 

kararnamelerin her bakan tarafından imzalanması zaman alıyordu. Bu arada Demirel güzel bir 

taktiğe başvurdu ve bakanları, daha sonra alınacak zam kararlarında bağlamak amacıyla, 

“Doların 70 lira olduğunu Radyonun ilk haber bültenine verelim de spekülasyon olmasın,” dedi. 

Devalüasyon haberi, Türkiye radyolarının akşam saatlerinde okunan haber bültenlerinde 

kamuoyuna duyuruldu.” (a.g.y., s. 129-131) 



Demirel’in bu taktiği çok namussuzcaydı. Çünkü sıra büyük zamlara gelince, Bakanlar itiraz 

edecekler ve bu kadar zalimce zamların altına imza atmak istemeyeceklerdir. Demirel alçağı o 

zaman, Bakanları şöyle susturmaya ve kandırmaya çalışacaktır: 

“– Beyler, devalüasyon kararını aldık ve radyoda ilan ettirdik. Yani şimdi bu mallara zam 

yapmayacak mıyız? Doları 70 lira yaptıktan sonra bu malları aynı fiyattan mı sattıracağız 

KİT’lere? Var mı bunun başka alternatifi? Varsa bilen söylesin… Bu zamlar devalüasyonun 

neticesidir… O zaman doları niye 70 lira yaptık?” (a.g.y., s. 132) 

Ne kadar açık ve net itiraf ediliyor her şey değil mi? Ve Demirel-Özal ikilisinin alçakça oyunu ne 

denli kurnazca düşünülmüş? 

Önce doları 70 lira yaptığını söyleyeceksin. TRT’de ilan ettireceksin. Sonra da dayanacaksın 

hayasızca zamlara… Doların 70 lira olduğunu kabul ettiniz. Onun sonucu olan bu zamları da 

kabul etmeye mecbursunuz, diyeceksin… 

Yukarıda Demirel, bir de şu can alıcı gerçeği daha doğrusu ihanetlerini itiraf ediyor: 

“Bu zamlar devalüasyonun neticesidir” diyor. Dikkat edelim, itirafı yerli-yabancı sermayeye 

ortalama 10 yıl Başbakan olarak hizmet etmiş olan Demirel yapıyor. Demek “devalüasyon” zam 

demekmiş, pahalılık demekmiş, halkın sofrasına el uzatmak demekmiş. Halktan zorla gasp edilen 

değerlerin, emperyalistlere ikram edilmesi demekmiş… 

Bundan kuşku duyan var mı hâlâ?.. 

Bu gerçekliği biz devrimciler dile getirince, Parababalarının her boydan tüm uşakları, 

“Komünistler, bozguncular, gözlerine kara gözlük takanlar, her şeyi kara göstermek isteyenler” 

diye, mart kedisi gibi yüzümüze pıfkırırlar. Oysa bakın kendi aralarında gizli gizli konuşurken nasıl 

açıkça itiraf ederler? Bundan da anlaşılıyor ki, onlar her ihanetlerini bilerek ve isteyerek 

yapıyorlar… 

Yine toplantıya dönelim ve olanları izleyelim: 

“Öğleden sonra yapılan çalışmalar da aynı tempo içinde geçti. Akşamüstü olduğunda hava 

giderek gerginleşmeye başladı. Garantisiz ticari borçların yeni bir formüle (ödeme planına. b.n.) 

bağlanmasına ilişkin kararnameye itiraz yine Dışişleri Bakanı Erkmen’den geldi: 

“– Sayın Başbakan, bu konu dışarıya olan borçlarımızla ilgilidir ve benim Bakanlığımla yakından 

ilgisi vardır. Benim bu hazırlıklardan da hiç haberim olmadı. (Görüyoruz Bakanların dağ başında 

yaşayan köylü Mehmet ağadan hiç farkları yok… b.n.) İzin verirseniz, bu kararnameyi 

imzalamadan önce konuyu tetkik etmek istiyorum…” (a.g.y., s. 131) 

Demirel’in uyarısı doğrultusunda, Ekrem Ceyhun kendisi gibi bazı süper hain Bakanları 

örgütlemiştir. O nedenden, Hayrettin Erkmen’in bu haklı isteğine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri 

Bayar satılmışı karşı çıkar. Amacı Demirel’i ve Özal’ı yalnız bırakmamaktır. Şöyle der: 

“– Sayın Başbakanım, bu husus garantisiz ticari borçlara karşı devletin yeni getirmekte olduğu bir 

taahhüttür. Bu alan bugüne kadar başıboş bırakılmış ve biriken milyarlarca dolarlık garantisiz 

ticari borcun ne yapılacağı hiç düşünülmemiştir. (IMF’nin emriyle şimdi “düşünülmüş” ve bir 

ödeme planına bağlanarak en kısa sürede ödeneceği “taahhüt” edilmiştir. Diyeceğimiz IMF’ye bu 

konuda da kesin söz verilmiştir. Yeri gelmişken şu noktayı da belirtmeden geçmeyelim: Bizim yerli 

uşaklar her konuda olduğu gibi IMF’ye verdikleri bu sözü de tuttular. Ve 24 Ocak’tan bu yana 



geçen beş yıl içinde, ana para ve faiz olarak 10 milyar 567 milyon dolar dış borç ödediler. Tabiî 

bu işte 12 Eylül Faşizmi sayesinde gerçekleştirilmiş oldu. b.n.) Bu nedenle, bu kararnamenin dış 

ilişkilerimiz açısından olsa olsa müspet tesiri olur. (Dediğimiz gibi, her şey dışarıya yani 

emperyalist efendilere şirin görünmek için yapılıyor. b.n.) Eğer ileride aksaklık çıkarsa oturup 

yeniden düzenleriz. (Peki bay Bakan, neden şimdi hazır oturmuşken düzenlemiyorsunuz da 

ileriye erteliyorsunuz? b.n.) Ancak bu celsede bu kararları alıp bitirmek durumundayız. Celsenin, 

bazı arkadaşlar bazı konuları incelesin diye inkıtaa uğramasını (ara verilmesini) fevkalade yanlış 

bulurum.” (a.g.y., s. 131) 

Haa, demek sebep buymuş… Yani kararların bir celsede alınıp bitirilmesi gerekiyormuş… O 

yüzden de “aksilik çıkarsa” ileride düzeltilmeliymiş… Celseye ara verilmesi son derece yanlış 

olurmuş… Bay Nuri Bayar böyle diyor. 

Burada aklımıza hemen şu soru geliyor: Neden ille de kararlar bir celsede alınıp bitirilmeli? 

Celseye ara verilmesi neden “fevkalâde yanlış” bulunuyor? 

Bu soruların cevabı da aşağıda şöyle verilir: 

“Demirel, Ceyhun, Bayar gibi bazı bakanlarla Turgut Özal’ın korktukları bir şey vardı. Bu konulara 

bakanlardan gelen itirazlar nedeniyle toplantıya ara verilir, ya da ertesi güne ertelenirse araya 

kulisler girebilir, alınacak önlemler reddedilebilirdi. Bu durum ise, getirilen programın daha 

doğmadan ölmesi demek olurdu.” (a.g.y., s. 131) 

Mesele şimdi ortaya kondu işte. Demek korkulan konu buymuş ve bu yüzden işin tek celsede 

bitirilmesi gerekli imiş. Demek ki “24 Ocak Programı” denen ihanet programı, Demirel’in (AP’nin) 

sermayeye yıllarca uşaklık eden bakanlarını bile korkutup ürkütüyor. Millete ihanetin bu denli 

büyüğü, onlara bile, ancak bir oldu bitti biçiminde kabul ettirilebiliyor. Bu programın nasıl bir 

program olduğuna artık siz karar verin. 

“Dışişleri Bakanı Erkmen, bu konuda fazla ısrar etmedi. Zaten birkaç saat sonra bir yurt dışı 

gezisine gidiyordu. Arkadaşlarına veda etti ve toplantıdan ayrıldı.” (a.g.y., s. 130) 

Zaten onların kaderi buydu. “Hem ağlarım hem giderim” diyen gelinin türküsünü çağırmaktı. 

Doğru bulmasalar da, başlangıçta itiraz etseler de, sonunda imzayı basacaklardı halk düşmanı 

kararlara… Dedik ya, onların köylü Mehmet ağadan farkları yok diye. Bizim gibi Emperyalizmin 

yarısömürgesi durumuna düşürülmüş ülkelerde, devleti her zaman üç beş kişiyi geçmeyen bir 

ekip yönetir. Sermayeye sadık bu ekip her zaman, her alana egemen olur. Parlamento, serbest 

ve genel seçim, bunların hepsi hikayedir. Göstermeliktir, halkı kandırmak içindir. 

8 Kasım 1984 tarihli Milliyet Gazetesinde Teoman Erel şunları yazar: 

“Özal’ın parti organlarını ne derece ciddiye aldığını bir ANAP’lının sözleri ile anlatmaya çalışalım: 

“Turgut Bey, Prenslerden başka kimseyi ciddiye alıp dinlemiyor.” 

“Kimdir bu prensler?” 

“Onu sen araştır.” 

 “Araştırdık, prensler şunlardır: Hüsnü Doğan, Adnan Kahveci, Hasan Celal Güzel, Mehmet 

Keçeciler, Selim Egeli, Ekrem Pakdemirli… 



“Çoğu seçimden gelmemiş olan doğrusu ANAP ortalamasına göre hayli modern görünen bu 

prensler bir çeşit iç kabine oluşturuyorlar. Gruptan, Başkanlık Divanından ya da hükümetten daha 

ağır basıyor bu altı prens.” (a.g.y.) 

İşte görüyoruz, bugün de durum aynı. Yerli-yabancı sermayenin bu altı uşağı Türkiye’de her şeye 

hakim. 

İsmet Paşa döneminde, İsmet Paşa “Milli Şef” idi. İsmet ve Fevzi Paşalar her şeye hakimdi. 

Demokrat Parti döneminde ise, Bayar-Menderes ikilisinin dediğinin dışında kimse tek söz 

edemezdi… Edenin, yukarıda değindiğimiz gibi önce “önceden, Bakan olurken” imzaladığı boş 

kağıt istifa dilekçesi biçiminde yürürlüğe konuverirdi. 

Demirel dönemini ise, yukarıda gördük… Şimdiki Özal dönemini de yukarıda Teoman Erel bize 

anlattı… 

Öyleyse genel seçimlerin halkı kandırmanın ötesinde hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Oy davarı 

durumuna düşürülmüş, dünyadan habersiz bir karantinada yaşatılan halk dört ya da beş senede 

bir ürkütülerek seçim sandıklarına doğru kovalanıyor. Hepsi de aynı iplikten ve aynı tezgahta 

dokunmuş kişilerin oluşturduğu partilerden birine oy vermeye zorlanıyor. İsteniyor ki, halk beni 

yönetenleri ben seçtim desin. Ve sansın ki memleketi benim seçtiklerim yönetiyor. 

Oysa bir kere halkın seçme olanağı daha işin başında ortadan kaldırılıyor. Halkın çıkarlarını 

gerçek anlamda savunan partilerin kurulmasına dahi izin verilmiyor. Hepsi de sermayenin 

çıkarlarını savunan partilerle seçimler yapılıyor. O zaman ha A partisi kazanmış, ha B ya da C 

partisi… Aralarında bir fark bulunmadığına göre… On yıllardır yapılan bu türden seçimlerle, bu 

partilerden biri inip diğeri çıkıyor iktidara. Ama halkımız açısından değişen bir şey olmuyor. Çünkü 

bu partilerin hepsi de suyu aynı değirmene, sermayenin değirmenine taşıyor. 

Kaldı ki, devleti bu şekilde seçilerek Meclise gelen (sermaye partilerinin) milletvekillerinin tamamı 

yönetmiyor. Hatta iktidar partisi milletvekillerinin bile tamamı yönetmiyor. Hatta ve hatta Bakanlar 

Kurulu bile yönetmiyor devleti. Yukarıda anılan çeşitli örneklerde açıkça görüldüğü gibi, 

sermayenin en sınangılı ve en sadık 3-5, bilemedin 10 hizmetkârı yönetiyor devleti. Bu gerçeklik 

son derece açık ve kesindir. 

Öyleyse parlamento nedir? 

Gevezelik edilen, halkımızın deyimiyle havanda su dövülen bir gösteri alanıdır. 

Millet seçimle, meclisle yönetilmez. Sermaye uzmanlarınca yönetilir. Yerli-yabancı sermayenin 

halkımıza uyguladığı zulüm ve yaptığı talan o denli acımasız ve insafsızdır ki, sermaye 

partilerinin, sermayeye hizmeti en kutsal görev bilmiş milletvekilleri, bakanları bile her zaman bu 

sömürü ve soyguna tahammül edemezler. Onların bile zaman zaman yürekleri bu işe 

elvermeyebilir. Mızıldanabilirler. O yüzden, Parababaları, en gaddar ve en hain 3-5 kişilik bir ekibi 

ile işini yürütür. Ve de bu huyundan onlar (Parababaları) asla vazgeçmezler. 

Şimdi yeniden toplantıya dönelim: 

“Akşam geç saatlerde sıra büyük zam paketine gelmişti. Sabahtan beri yerlerinde oturan ve 

sinirleri gerilen Bakanlar, zam paketinin büyüklüğünü görünce şaşırdılar. KİT’ler tarafından 

üretilen her mal ve hizmetin fiyatı büyük ölçüde artırılıyordu. 



“Bakanların onayına sunulan ilk zamlar, “hafiflerinden ve fazla etkileyici olmayanlardan” seçilmişti. 

Bunların görüşülmesi sırasında bile itiraz sesleri yükselmeye başladı. Bazı bakanlar soruyorlardı: 

“– Sayın Başbakanım bir dakika, önce bize toplu bir liste verilsin… Zam yapılacak mallar arasında 

neler var? Bunları topluca bir bilelim önceden…” 

“Demirel ve Özal durumu idare etmeye çalışırlarken, Başbakan soruyordu: 

“– Beyler, Devalüasyon kararını aldık ve radyoda ilan ettirdik. Yani şimdi bu mallara zam 

yapmayacak mıyız? (…) Bu zamlar devalüasyon neticesidir…” 

“Ancak Başbakanın sözleri de, Bakanlar Kuruluna egemen olmaya başlayan “isyan havasını” 

yatıştıramıyordu. Ekrem Ceyhun, Nuri Bayar, Sümer Oral, İsmet Sezgin gibi Bakanlar zamları 

savunuyor, programın ancak bunlar gerçekleşirse yürüyebileceğini diğer bakan arkadaşlarına 

anlatmaya çalışıyorlardı.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 132) 

Demek, Demirel Hükümetinin en halk düşmanı Bakanları bu dört kişi imiş. Bu dört sermaye uşağı 

Bakan “programın ancak bunlar gerçekleşirse yürüyebileceğini” savunuyor. 

Doğru söze ne denir?.. 

Zamlar olmadan program yürümezdi elbette. Zamla halkın sofrasından çalınmalıydı ki, yerli-

yabancı sermayeye aktarılabilsin… 

“Bakanlar Kurulu’nda disiplin tamamen kaybolmuştu. İmar İskan Bakanı Turgut Toker, Maliye 

Bakanı arkadaşı Sezgin’e bağırıyordu: 

“– Sen bundan sonra sokağa zor çıkarsın… 

“– Çıkarım arkadaş, niye çıkmayacak mışım?.. (Adamda utanma arlanma olmadıktan sonra niye 

çıkmasın? Elbette çıkar. b.n.) Biz bunu vatandaşa anlatırız, sen hiç merak etme.” (a.g.y., s. 132) 

İsmet Sezgin, “anlatırız” dediyse de yanıldı. Anlatılamadı. Ve iktidardan tekerlendiler hükümet 

olarak. 

Fakat yerlerine geçen 12 Eylülcüler “anlattı”lar. Ama sözle değil, süngüyle. 

Zavallı halkımız, anlamasın da ne yapsındı gayrı? 

Dayadılar süngüyü halkımızın göğsüne. Gık demeye yelteneni işkence (polis)-mahkeme-zindan 

sarmalına dolayıverdiler. 

Geçelim… 

“Kavga dövüş, birkaç zam kararnamesi daha imzalandı. Sıra gübre ve şeker zamlarına geldiğinde 

vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Hükümet, en büyük sübvansiyonun verildiği gübrede, fiyatları 

ortalama 7 kat arttırıyordu. Yeni fiyatlar okununca kıyamet yeniden koptu. CHP’den AP’ye 

transfer olan ve Demirel tarafından Devlet Bakanlığı görevine getirilen Mardin milletvekili Metin 

Musaoğlu isyan bayrağını çekti: 

“– Sayın Başbakanım, ben bu kararnameyi imzalamam. Çiftinin hayatı ile oynuyorsunuz. Gübreye 

7 kat zam yapıldığı bugüne kadar dünyanın neresinde görülmüştür? Bunun anlamı, çiftçiye sen 

gübre kullanma demektir. Gübre kullanılmayınca Türk tarımının nereye gideceği hiç düşünülmüş 

müdür? Bu kararı buraya getirenler bu işleri hiç bilmiyorlar mı? 



“Musaoğlu’na diğer bakanlar da katıldılar. Başbakan ve Turgut Özal ne yapacaklarını bilemez 

duruma gelmişlerdi. Kurulda Başbakanın sözü artık geçmiyor, her kafadan bir ses çıkıyordu.” 

(a.g.y., s. 132-133) 

Metin Musaoğlu meseleyi çok güzel bir biçimde ortaya koyuyor. Biz de söylediklerine aynen 

katılıyoruz. Diğer bakanlar da Metin Musaoğlu’nun yanında yer almışlar ve hep beraber isyan 

bayrağını çekmişler. Çok iyi… 

Şimdi bu durumda ne olacak dersiniz? 

E. Çölaşan’ı okuyalım ve olanı birlikte görelim: 

“Sonra gübre fiyatları Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı. Özal’ın getirdiği rakamlardan bir 

miktar indirim yapıldı. (Zam kat sayısı 7’den 6’ya indirildi. b.n.) Başka çare de zaten yoktu. Aksi 

halde bazı bakanlar kararnameyi imzalamayacaklardı.” (a.g.y., s. 133) 

Gördünüz mü ne olduğunu? 

Zam kat sayısı 7’den 6’ya indirilince ortalık süt liman oluveriyor. Sermaye boşuna getirmemişti 

Demirel ile Özal’ı onların başına. Belli yetenekleri vardı ki, getirilmişlerdi oraya. Sermayenin 

hizmetkarlarında aradığı birinci yetenek: Adam kandırabilme yeteneğidir. Yalanla, demagoji ile 

(madrabazlıkla) en iyi adam kandıran kişiler, en başarılı dolayısıyla da en değerli ve yetenekli 

uşaklardır sermaye için. Demirel’ler, Özal’lar bu kategoridendirler işte. Yukarıda gördük, çocuk 

kandırır gibi kandırıvermişlerdir, “isyan bayrağını çek”en bakanları. 

“Sıra şeker zammına gelince ortalık yeniden karıştı. Ancak bu kez farklı bir durum vardı ve Maliye 

Bakanı İsmet Sezgin de itiraz etmeye başlamıştı. Sezgin’in, kararlar alınmadan önce bunları tam 

olarak öğrenme fırsatı bulamamış olduğu ortaya çıkıyordu. 

“Efendim, bu kadarı da olmaz… Bu fiyatlar çok yüksektir. Halka biz bunu nasıl anlatırız. Bu 

konuyu oturup yeniden konuşalım…” (a.g.y., s. 133-134) 

Düşünün, yukarıda “biz bunları vatandaşa anlatırız… Sen merak etme.” diyen İsmet Sezgin bile 

artık paniğe kapılmıştır. İnsafsızlığın, canavarlığın bu kertesi onu bile ürkütmüştür. 

“(…) Bakanlardan şöyle sesler yükseliyordu: 

“– Bu kadarı olmaz… Bu iş çocuk oyuncağı değildir… 

“– Bizi buraya bunun için mi topladınız? Yarın biz bunları halka nasıl anlatacağız? 

“– Bizi Meclise sokmazlar sayın Başbakan… Çok itibar kaybederiz… 

“(…) 

“Ancak bakanların yoğun itirazları dinmek bilmiyordu. Başbakan bir ara, “bu kararları 

imzalamayan gruba döner” demek zorunda kaldı. Bu sözler de etkili olmadı. Bakanlar Kurulu 

toplantısı kopma noktasına geliyor, Demirel’in de tereddütlü davranmaya başladığı izleniyordu. 

Sesler gece yarısı daha da artmıştı: 

“– Zaten azınlık hükümetiyiz. Bu işlere neden kalkışıyoruz?.. 

“(…) 



“Bu arada devreye Ceyhun, Oral, Bayar gibi bazı bakanlar giriyor ve güç durumda olan 

Başbakana destek olmak istiyorlardı. 

“– Arkadaşlar, düşünelim diyorsunuz, düşünecek zaman yoktur. Bu kabine bu kararları almadan 

dağılamaz. Ya istifa edeceğiz, ya da bu kararları alacağız. Bu kararlar bir pakettir… Bölük pörçük 

olmaz. 

“(…) 

“Bakanlar Kurulu artık kopmak üzere idi. Toplantıyı yöneten Demirel’in de sinirleri gerilmişti. Ne 

kadar sakin davranmaya çalışırsa çalışsın, bu durum açıkça belli oluyordu. Gece yarısını geçmiş 

bir saatte, yanında oturan Turgut Özal’ın kulağına eğildi: 

“– Bunlar daha fazlasını hazmedemezler… Bu işi yarına bırakalım…” 

“Sonra bakanlarına döndü: 

“– Beyler, toplantıya yarın devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.” (a.g.y., 

s. 134-135) 

Bakanlar nasıl olsa bir sürü zam kararnamesini ve devalüasyon kararnamesini imzalamışlar 

böylece de ihanete boyunlarına dek batmışlardır. Bu nedenden bundan sonrakileri de nasıl olsa 

imzalarlardı. Şu anda sinirleri iyice gerilen bu adamların üzerlerine daha fazla varmak tehlikeli 

olabilirdi. Demirel’in deyimi ile “hazmedemezler”di, şu anda daha fazlasını. İşi yarına bırakmakta 

büyük yarar vardı. Kurnaz Demirel böyle düşünmüştü işte. 

HAİNLER BAŞI, GÖREVİ BAŞARDIĞINI 

EFENDİLERİNE MÜJDELER 

“IMF’YE TELEKS ÇEKİLİYOR 

“Gece saat iki dolaylarında herkes evine giderken, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı yeni alınan 

ekonomik kararlarla dolu bir biçimde basılıyordu. 

“Bakanlar Kurulu’ndan çıkan Özal, uykulu gözleri ile Müsteşar Yardımcısı Hasan Celal Güzel’i 

çağırdı… 

“– “Gel bakalım Hasan, eve gitmeden önce yapılacak önemli bir işimiz daha var…” 

“İkisi birlikte, Başbakanlıkla aynı binada olan Dışişleri Bakanlığına geçtiler. Turgut Özal, nöbetçi 

memurları bularak bakanlığın gizli şifre odasını açtırdı ve orada kısa bir yazı yazdı. Sonra teleks 

operatörünü çağırıp, “Al bunu geç…” dedi. Özal’ın İngilizce olarak yazdığı metin hemen teleksle 

Washington’a geçildi: 

“Mr. Larosiere ve Mr. Woodward’ın dikkatlerine… Hükümetimiz bu akşam yaptığı toplantıda, ana 

esasları üzerinde daha önce IMF ile mutabık kaldığımız ekonomik istikrar programını kabul 

etmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısı yarında devam edecekve bazı fiyat ayarlamaları (sermaye 

sözcüleri, zama“fiyat ayarlaması”derler. b.n.) daha kabul edilecektir. Bu durumda iş, almayı 

umduğumuz dış yardıma kalmakta ve bu konunun çabuklaştırılması gerekmektedir. Önümüzdeki 

günlerde ayrıntılı görüşmeler yapacağımızı umuyorum. Bilginize… Turgut Özal.” (a.g.y., s. 136) 

Görüyoruz, Özal sabahı bekleyemeden gecenin saat ikisinde “gizli şifre odasını” açtırıp, 

efendilerine görevi başarı ile tamamladığını bildiriyor. Yani tekmilini veriyor. Karşılığında da 



bahşişini istiyor. Dediğinizi aynen yaptım işte diyor. Türkiye Halkını size teslim ettim diyor. Şimdi 

de sıra sizde. “Bu durumda iş, almayı umduğumuz dış yardıma kalmakta”dır diyor. 

“Bakanlar Kurulu ertesi gün bir kez daha toplandı ve olaysız bir toplantıdan sonra, bir gece 

önceden kalan zam kararlarını onayladı. Bakanlar içleri buruk bir biçimde önlerine getirilen 

kararnameleri imzaladılar. Ancak, gübre ve şeker gibi bazı mallar için hükümet tarafından 

öngörülen bazı fiyatlar bir parça olsun düşürülmüştü…” (a.g.y., s. 136) 

Demirel, toplantıyı, bir gün sonrasına ertelemekle doğru yapmıştı. Tabiî kendisi açısından. İşte 

şimdi istediklerinin tamamını elde etmişti. Bakanlar “nasıl olsa battık batacağımız kadar” ihanete 

diyerek zam kararnamelerini ses çıkarmadan imzalamışlardı. Yalnız, onları kandırmak için 

Demirel zamlarda 3-5 kuruşluk bir indirim yapmıştı. O kadarcığından da bir şey çıkmazdı. 

“Sonuçta Türk lirasının değeri düşürülmüş, demir çelikten kağıda, akaryakıttan kömüre, 

çimentodan taşımacılık hizmetlerine kadar devletin ürettiği her türlü mal ve hizmetin fiyatına 

büyük zamlar yapılmıştı. Bundan sonra, bazı temel mallar dışında KİT’ler tarafından üretilecek 

ürünlerin fiyatları bu kuruluşlar tarafından belirlenecek, bankalarda döviz bozdururken kaynak 

aranmayacak, ihracatçıya çok sayıda teşvikler getirilecek, ekonomi Başbakanlık Müsteşarının 

başkanlığında kurulan iki kurul tarafından yönetilecekti.” (a.g.y., s. 136-137) 

Yani Meclis de, Bakanlar Kurulu da resmen devre dışı bırakılmış oluyordu. Türkiye Halkının alın 

yazısı şimdi bu birkaç satılmış sermaye uşağının eline teslim edilmiş oluyordu. 

“24 Ocak Kararları” ya da “24 Ocak İstikrar Programı” diye adlandırılan zulüm ve ihanet 

programının hazırlanış ve yürürlüğe koyuş hikayesi budur işte. 

12 Eylül yönetiminin uyguladığı ekonomik program bu programdır. 12 Eylülcüler iktidarı ele 

geçirişten 4 gün sonra yayınladıkları 5 no’lu bildirileri ile bu programa ve IMF ile yapılan bütün 

anlaşmalara -IMF’nin tüm emirlerine- aynen uyacaklarını bütün dünyaya resmen ilan ettiler. Bu 

sözlerinde de durdular. 

Sadece bu durum bile 12 Eylül’ün kimlere hizmet ettiğini ispatlamaya yeter de artar bile… 

İKİNCİ AKORT 

Parababaları, 24 Ocak Kararları Bakanlar Kurulundan geçerken, iyice görmüşler ve anlamışlardır 

ki, bu iş Demirel Hükümeti ile uzun süre yürütülemez. Demirel’in bakanları bu kararları oldu bittiye 

getirildikleri halde binbir zorlamayla imzalamışlardır. Oysa bundan sonra bu tür kararların sürekli 

imzalanması ve anında da uygulamaya konulması gerekmektedir. Halbuki bu bakanlara bir daha 

böyle bir iş kolayca yaptırılamazdı. 

Sonra kararları öğrenen halkın tepkisi büyük olmuştu. Herkes Demirel Hükümetine sövüp 

saymaktaydı. Bu durumdaki bir hükümetin de uzun süre iktidarda kalabilmesi mümkün değildi. Bu 

durumda kısa süre sonra askerlerin devreye sokulması kaçınılmaz görülüyordu. Askerin süngüsü 

bağrına dayanmadan, halk bu zamlara yanizulümlere tahammül edemezdi. Bu nokta da artık iyice 

anlaşılmıştı Parababaları için. 

Öyleyse, asker ve sivil kadroların acilen bir kez daha bir araya getirilmesinde ve akort 

edilmesinde fayda vardı. E. Çölaşan şöyle anlatır bu konuyu: 

“24 Ocak Kararları alındıktan sonra, Demirel’le Özal arasında, komutanlara eğer isterlerse, yeni 

bir brifing verilmesi ve kararların anlatılması konusunda görüş birliğine varıldı. 



“Turgut Özal, ilk brifingde olduğu gibi, yine Genelkurmay İkinci Başkanı Haydar Saltık Paşa’yı 

aradı ve amacını anlattı. Genelkurmay, bu istemi olumlu karşıladı. İkinci brifingin tarihi olarak 30 

Ocak günü belirlendi. (…) 

“Genelkurmay Başkanı emir verdi ve kuvvet komutanlarıyla birlikte çok sayıda general, amiral ve 

ilgili kurmay subaylar on dakika içerisinde brifing salonunda toplandılar.” (a.g.y., s. 141) 

Resmi görevleri, vatan ve milleti korumak, kollamak olan Türk subayları, IMF’nin zulüm 

programına ısındırılmak için bu şekilde brifing salonlarına toplattırılıyordu. Özal uşağı da orada bu 

subayları şu aşağılık yalanlarla kandırıyordu: 

“Kurumuzu neden 70 lira yaptık? Şunu söyleyeyim ki (kurumuz namusumuzdur) gibi yanlış 

anlayışa biz sahip değiliz. (Elbette sahip olamazsın. Çünkü vatan satıcılarının namusu olmaz. 

Namus kavramı sizler için boş bir laftan başka bir şeyifade etmez. b.n.) Biz doların fiyatını 55-58 

lira olarak da belirleyebilirdik. Ama o zaman Tahtakale’yi çökertemez ve ekonomide şok etkisi 

yaratamazdık.” (a.g.y., s. 143) 

Özal’ın bu iddiasının iğrenç bir yalandan ibaret olduğunu daha önce ispatlamıştık. O zamanlar 

doların, Tahtakale piyasasındaki karaborsa fiyatının 55 lira olduğunu, bu gerçekliği Özal’ın da 

bildiğini belgelemiştik. Özal 24 Ocak’tan sonra yeniden Ankara’ya gelen ve yeni devalüasyonlar 

isteyen IMF Türkiye Masası Şefi Charles Woodward karşısında: “doların karaborsa fiyatı 55-60 

lira iken biz kuru 70 lira yaptık.” diyerek bu gerçekliği kabul ve itiraf etmişti. Gerçek durum bu iken, 

Özal yukarıda aktarılan aşağılık yalanlarıyla askerleri kandırmaya çabalıyordu. 

Özal, her sermaye adamı gibi yalancıdır. Halkı, askeri kandırmak için durmadan yalanlara 

başvurur. Yukarıda anılan brifingde bir yalan daha söyler askerlere. Şöyle der: 

“Başbakanlık Müsteşarı daha sonra, alınan ekonomik önlemlerle birlikte 500 milyon dolar para 

geldiğini söyledi. Ancak bu sözleri askerlere moral vermek için söylediği anlaşılıyordu, çünkü 

henüz o kadar para ortada yoktu.” (a.g.y., s. 145) 

Özal’ın bu yaptığına “moral vermek” değil, adam kandırmak denir. Çünkü apaçık yalandır 

söylediği. Onun amacı askerleri 24 Ocak denen zulüm programına ısındırmak, onu askerlere 

şirin, sevimli gösterebilmektir. Böylece de askerleri kandırıp faşizme çekebilmektir. 

Peki o anda ne kadar “yardım” veya “kredi” gelmişti Türkiye’ye? Bunu yine E. Çölaşan açıklar: 

“Merkez Bankasının resmi verilerine göre, 1980 yılı Ocak ayında Türkiye’ye gelen kredi miktarı 

258 milyon dolar oldu.” (a.g.y., s. 140) 

Görüldüğü gibi Türkiye’ye 1980 Ocak’ında 258 Milyon Dolar “kredi” gelmiş. Özal ise 500 Milyon 

Dolar diyor. Ortalama, gelen paranın iki katını söylüyor. Yüzde yüz zamlı bir yalan Özal’ınki. 

Yeri gelmişken Özal’ın yalancılığına bir örnek daha vermeden geçmeyelim: 

“Şubat ayının son günlerinde Turgut Özal, yurt dışında kendisini izleyen Mehmet Ali Birand’a 

verdiği demeçte 1 milyar 300 milyon dolarlık kredinin Merkez Bankasına gelmeye başladığını 

söylüyordu. Oysa ortada böyle bir şey henüz yoktu.” (a.g.y., s. 185) 

Gerçek durum ise şuydu: 

“Bütün çabalara rağmen, 1980 yılının Şubat ayında Türkiye’ye toplam 125 milyon dolarkredi geldi. 

Bunun 90 milyon doları IMF’den sağlanan paranın ikinci bölümü idi ve bir İsviçre Bankasından 



köprü kredi yoluyla sağlanmıştı. Geri kalan 35 milyon dolar ise, OECD tarafından daha önce 

verilen kredilerin kullanımından oluşuyordu. Bu rakamlar, hiçbir şey değildi.” (a.g.y., s. 174) 

Şubat’ta 125 milyon dolar gelmiş. Ocak’ta da biliyoruz 258 milyon dolar gelmişti. Bunlar, toplam 

383 milyon dolar eder. Demek 24 Ocak’tan Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’ye toplam olarak 383 

milyon dolar kredi gelmiş. Özal ne diyordu M.Ali Birand’a verdiği demeçte: “1 milyar 300 milyon 

dolar”. Görüldüğü gibi Özal’ın söylediği ile gerçek durum arasında ortalama 1 milyar dolarlık bir 

fark var. Özal her zaman işte böylesine pis yalanlarla halkı kandırmaya çalışır… 

“Özal, askerlere verdiği brifingde sözü grevlere getirdi. Bu konudaki görüşleri şöyle idi: 

“– “Grev alanları ve grev mevzuatı mutlaka gözden geçirilmelidir. Grevler ve anarşi, yatırımları 

birlikte önlemektedir. Demokrasi bir başıbozukluk değil, disiplin rejimidir…” (a.g.y., s. 145) 

Aslında bunlardı Özal’ın söylemek ve askerlere yaptırmak istedikleri. Daha doğrusu yerli-yabancı 

sermaye istiyordu bunları. Özal da onların bir memuru olarak dile getiriyordu brifingde. 

Özal, “grev alanları ve grev mevzuatı mutlaka gözden geçirilmelidir” demekle grevler ortadan 

kaldırılmalıdır, grev hakkı yok edilmelidir demek istiyordu. 

Ama o tür istekler, böyle üstü örtülü bir şekilde dile getirilebilirdi ancak. 

Nitekim 12 Eylül’den sonra, Özal’ın bu isteği gerçekleşmiştir. Grevlerin sadece adı kalmıştır artık. 

Kendisi ise gasp edilmiştir sermaye tarafından. 

Özal, yukarıda, “grevler ve anarşi, yatırımları birlikte önlemektedir” diyordu. Bu iddiasının da 

gerçekolmadığı bugün kanıtlanmıştır. Zaten “anarşi” dedikleri şeyi yaratan kendileriydi. Bunu 

uzun uzun incelemiş ve kanıtlarıyla ortaya çıkarmıştık. 12 Eylül’den bu yana ortalama 4,5 yıl 

geçti. Her türlü demokratik hak ve özgürlüğün yok edilmiş olmasına rağmen, bu süre içinde 

yatırımlar artmadı, tersine geriledi. 

Bu gerçekliği de M. Ali Birand şu şekilde dile getirir: 

“4 Yıl sonunda”: 

“Kalkınma hızı 15 yıllık ortalamaya göre yüzde 7’den, yüzde 2’ye düştü. İşsiz sayısı1,5 

milyonarttı. Adam başına düşen milli gelir 1300 dolardan, 1000 dolara indi.” (M. Ali Birand, 12 

Eylül…, s. 320) 

Görüldüğü gibi yatırımları, yani kalkınmayı-gelişmeyi engelleyen “grevler” veya “işçi hakları” 

değilmiş. Tersine işçi haklarının ve diğer demokratik hakların kullanılması bir ülkenin gelişimini 

hızlandırır. 

Özal, askerlere bir de şunları söylüyordu: “Demokrasi bir başıbozukluk değil, disiplin rejimidir” 

diyordu. Özal bu sözleri ile açıkça faşizmi tarif ediyordu. Çünkü siyasi yazında “disiplinli rejim” 

diye faşizme denir. Özal, özlemini duyduğu faşizme demokrasi adını takıyor. Takar… Kim engel 

olabilir. Demokrasi kavramının canı yok ki Özal’a karşı çıkıp itiraz edebilsin. 

Apaçık görüldüğü gibi Özal, grev ve toplusözleşme haklarının kullanılmasını başıbozukluk diye 

niteliyor. Oysa bu hakların kullanımı yasaklandığı anda demokrasi ortadan kalkar. Yerini faşizm 

alır demokrasinin. 

Bizde sermaye sınıfı, tarihinin hiçbir döneminde demokrasiye tahammül edememiştir. Gerçek 

demokrasinin sözü bile sermaye sınıfını küplere bindirmeye yetmiştir. 



Bu, neden böyle olmuştur? 

Batı kapitalistlerinin kendi insanlarına tanıdığı hakları, bizim sermaye sınıfı neden hiçbir zaman 

tanımaya yanaşmamıştır? 

Bu sorunun cevabını şu şekilde açıklayabiliriz: 

“Batı kapitalizmi: Daha yüksek Teknik ve Metotlarla silahlanarak, kendi Anayurdu içinde küçük 

üretmenlerin mülklerini ellerinden aldığı gibi, geri kalan dışarıdaki bütün cihan Toplumlarının 

varlıklarını da çapul ederek SERMAYE’sini “sözde” biriktirmiştir. Demek, sermaye, cibilliyeti 

iktizası, küçük özel mülkiyet düşmanıdır. Sosyalizme boşuna iftira edilir. Sermaye ikide bir 

söylendiği gibi: “Dişten tırnaktan arttırılarak” birikmemiş, gerek kendi milletinin, gerekse başka 

milletlerin çalışanlarınca biriktirilmiş küçük ve dağınık mülkceğizleri sahiplerinden ekonomik veya 

politik zorla aşırarak gasp etmiştir. Yalnız bu gasp ediş Batı’da: Anayurdunu hızlı bir ilerlemeyle 

Büyük Sanayileşme ve Bayındırlık yaratışına yüceltmiştir ve kendi milleti içinde hayat standardını 

nispi de olsa yükseltmiş olmak gibi Tarihsel bir görev başarma haklılığı ile muazzeretlenebilmiştir. 

“Türkiye Özel sermayesinin: dışarıda yabancı toplumları talan edip Anayurda başkalarının 

varlığını aktarıp yığma şansı, kökten yok olmak şöyle dursun, Batı etkisi altına düştüğü ölçüde, 

kendi varlarını ve zenginliklerini kendisinden çok usta ve üstün yabancı sermayeye kaptırdığı için 

tam tersine orantılıdır. İçeride kendi milletinin küçük üretmenlerince sahiden alın teriyle biriktirilmiş 

küçük mülkleri ekspropriye etmeye gelince, iki ucu tutulmaz bir değnekle karşılaşılır: 

“a) Batı’nın 500 yılda yaptığı küçük mülk sahipleri “katliam”ını 5 hatta 50 yılda yapmak kılıçtan 

geçirilecek halkı ayaklandırabilir. 

“b) Bütün o kılıçtan geçen küçük üretmenlerin Sermayeci elinde “biriken” aşırılmış mülkceğizleri 

yığınından arslan payının, yabancı Sermaye adlı kurt boğazına kaydığı düşünülürse, milletçe 

duyulacak öfke ve dayanç on kat, yüz katken, bin kata çıkar. 27 Mayıs Devrimi bu gerçekliğin en 

yeni ispatıdır. 

“İşte o tarihsel ekonomik ve sosyal nedenlerle Özel Sermayemiz yahut kapitalizmimiz, “Cin 

olmadan insan çarpmaya” kalkışmış bir mostra oldu: Modern olamadan (daha doğrusu: On 

Dokuzuncu Yüzyıl Batı Sanayiinin prosper kalkınmasını hiçbir zaman yaratamadan), ültramodern 

oldu (Yani; Tekelci Finans-Kapital emrine girdi.) Böylece Tarihsel görev yokluğu ve millet önünde 

haklı çıkma yokluğu kapitalizmimizi “yüzük taşı gibi” göze batar etmiş; kendi sosyal sınıfını bile 

inkâr edip ezen ültramodern tekelci Finans-Kapitalistlerin sayıca ve kalitece düşüklükleri, aşağılık 

kompleksini andıran en ters tepkilere yöneltmiş oldu: 

“a) Bir yandan kendi milletine karşı insan hakkı tanımaz bir keskin yırtıcılık kazandı; 

“b) Öte yandan, millet önündeki zaafını telafi etmek için, uluslararası yabancı Finans-Kapitale kul 

köle olmak zorunda kaldı. 

“Kapitalizmimiz genellikle DEMOKRASİye, özellikle VATAN ve MİLLETE kolayca ihanet etti. 

Tanzimat, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Kuvayımilliye hareketi ve son Demokrasi denemesi 

hep Türk milletine kapitalizmin ihanetlerini ispatlamakla geçti.” (Hikmet Kıvılcımlı. Türkiye’de 

Kapitalizmin Gelişimi, s. 12-14) 

Şimdi yeniden Özal’ın askerlerle yaptığı toplantıya dönelim: 



“Özal (…) ülkede anarşi olduğunu, sendikaların militanlaştığını söyledi…” (E. Çölaşan, 24 Ocak.., 

s. 145) 

Görüldüğü gibi Özal dönüp dönüp aynı şeyi tekrarlar. Amacı açıktır: “Anarşi” önleme bahanesi ile 

insan haklarını yok etmeliyiz diyor askerlere. Her türlü halk örgütünü kapatalım diyor. Ordunun 

tepesini tutan Amerikancı generaller de Özal ile aynı toptan kesme olduklarından, onun dilinden 

çok iyi anladılar. Hemencecik kavrayıverdiler söylenenleri. Ve bildiğimiz gibi 12 Eylül’ü yaparak 

Özal’ın bütün dilediklerini yerine getirdiler. Özal’ın diyoruz da, lafın gelişi öyle. Çünkü Özal’ın 

söyledikleri kendi kafasında oluşmuş düşünceler değildi. O istekler daha önce de işaret ettiğimiz 

gibi yerli-yabancı Parababalarının özlemleriydi. 

“Özal bu sözlerinden sonra, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 50’de kalması durumunda, 

alınan tedbirlerin başarılı sayılacağını söyledi. (Yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 100’ün 

üzerinde oldu. E. Ç.) Taban fiyatlara zamanı geldiğinde yüzde 25’ten fazla zam yapmanın 

ekonomiye zarar vereceğini anlattı.” (a.g.y., s. 144) 

Özal’ın söylediği her söz, adam kandırmaya yönelik iğrenç yalan ve demagojilerdir, dediğimiz 

zaman abartma yapmıyoruz. Yalnızca gerçekleri dile getiriyoruz. Yaptığı yüksek oranlı 

devalüasyonların ve zamların fiyat artışlarını hızlandıracağını, enflasyonu azdıracağını, Özal bu 

lafları söylerken bilmiyor muydu? 

Adı gibi biliyordu. Bunu yukarıda gördük. Kendi aralarında konuşurken bu gerçekleri söylemekten 

çekinmiyorlar. Ama halkın karşısında böyle yalanları sıralamaktan da asla geri durmuyorlar. 

Dünyanın zammını yapıyorlar, durup dinlenmeden devalüasyonlar yapıyorlar sonra da 1980 yılı 

için enflasyon oranı yüzde 50 olacak diyorlar. Köylüye ise “yüzde 25’ten fazla zam vermek 

ekonomiye zarar verir, enflasyonist etkiler yapar” diyor. İşçinin olduğu gibi köylünün de hakkına 

göz dikip, el uzatıyor. Amacı yoksul mazlum işçimizin ve köylümüzün gelirini zorla elinden alarak 

yerli-yabancı sermayenin kasasına aktarmaktır. Onun ve 12 Eylülcülerin 1980’den bu yana 

uyguladığı ekonomik politikanın özeti budur. 

Enflasyonun üç rakamlı sayılarda yani yüzde yüzlerin çok üzerinde seyrettiği bir dönemde tarım 

ürünlerine yüzde 25 zam vermek açıkça ve resmen üreticinin ürününü zorla gasp etmektir. 

Sonra, daha önce de belirttik, burada bir kez daha tekrarlayalım: Enflasyonun gerçek nedeni 

devalüasyon ve zamlarla yerli-yabancı Parababalarının yaptığı sınırsız sömürü ve hesapsız 

vurgundur. 

HALKIMIZA NASIL DA DÜŞMAN EDİLMİŞLER… 

Özal konuşmasını bitirince, komutanlar sorular sormaya ve düşüncelerini söylemeye başlarlar. 

Bunlardan 12 Eylül’ün ilk Başbakanı Bülent Ulusu’nun yaptığı birkaç cümlelik konuşma çok 

ilginçtir, anmadan geçmeyelim: 

“Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülend Ulusu söz aldı ve Türkiye’deki 

toplusözleşme düzeninden yakındı. “Türkiye’yi bu toplusözleşme düzeni batırmadığı takdirde, 

hiçbir şey batıramaz. Bunu iyi bilelim.” dedi.” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 146) 

Söz konusu toplusözleşme düzeni, bildiğimiz gibi 1963 yılında kabul edilip uygulanmaya 

başlanmıştır. Yine biliyoruz, bu 27 Mayıs Devrimi’nin halkımıza kazandırdığı bir haktır. 1963-1980 

arası, yani 17 yıl Türkiye’de uygulanabilmiştir, bu toplusözleşme sistemi. 12 Eylül’le birlikte diğer 

tüm hak ve özgürlükler gibi onun da canına okumuştur Parababaları. 62 yıllık Cumhuriyet 



tarihimizde sadece 17 yıl kullanılabilmiştir o hak. Oysa bu 62 yıllık süre içinde, ileri Batı ülkeleri 

ile, geri Türkiye arasındaki fark kapanmak şöyle dursun, her geçen gün biraz daha büyümüştür. 

Demek, geriliğimizin, ekonomik, sosyal, politik hastalıklarımızın nedeni o toplusözleşme düzeni 

değilmiş. Sonra “İleri Batı” denen gelişkin kapitalist ülkelerin tümünde ortalama yüz yıldır o 

toplusözleşme düzeni uygulanmaktadır. Hem de sadece işçilerle işverenler arasında değil, 

devletle kamu personeli arasında da o “toplusözleşme düzeni” uygulanmaktadır. Sık sık TRT’nin 

haber bültenleri bile: İngiltere’de, İsveç’te, Yunanistan’da hatta Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde öğretmenlerin veya diğer kamu personelinin daha yüksek ücret artışı için 

grevlere gittiklerini duyurmaktadır. Demek ki söz konusu “toplusözleşme düzeni”, o ülkeleri 

batırmak şöyle dursun tersine ilerletmiştir, geliştirmiştir. 

Gerçekten de kalkınmanın ve gelişmenin ilk koşulu (temel koşulu) İşçi Sınıfımıza ve diğer çalışan 

halk kitlelerine her türlü demokratik hakların tanınmasıdır. Batı ülkelerinin gelişip, bizim her gün 

biraz daha geri duruma düşüşümüzün temel nedeni, onların çalışkan ve zeki, bizimse tembel ve 

akılsız oluşumuz değildir. Böyle bir iddiayı halk düşmanı sermaye sınıfının sözcüleri ileri sürer sık 

sık. Ve milletimize hakaretler ederler bu şekilde. Turgut Özal, geçtiğimiz aylarda yaptığı Japonya 

gezisine çıkarken ve Japonya’da yaptığı bir konuşmada, aynı çirkin iddiayı tekrarladı. Japonya’nın 

gelişkin oluşunu, teknikte ileri gidişini onların disiplinli ve çalışkan olmalarına bağladı. Bizim de 

onları örnek almamız gerektiğini söyledi. Böylece de Japon’ların disiplinli, çalışkan, bizlerin ise 

laçka ve tembel olduğumuzu iddia etmiş oldu. 

Böyle bir tez, halka inanmayanların, güvenmeyenlerin, halka düşman olanların ve ulusal onur 

taşımayanların tezi olabilir ancak. Halkımız karıncalar gibi çalışkandır bizim. Alman işverenleri 

bile bu gerçeği sık sık itiraf etmekten çekinmezler: “Türk işçilerinin çalışkanlığından, iş 

disiplininden çok memnunuz” derler. 

Geriliğimizin (Türkiye’nin geri bir kapitalist ülke oluşunun) temel nedeni: Halkımızın demokratik 

haklardan yoksun oluşudur. 

Batı işçileri ve halkları geçen yüzyılda demokratik haklarını alabilmek için kendi işverenleri ile 

mücadeleye girişmişler ve mücadeleyi başarı ile sonuçlandırmışlardır. Tabiî her türlü demokratik 

haklarını kazanmışlardır. Bu mücadele o ülkeleri, Bülent Ulusu’ların, Turgut Özal’ların ve diğer 

işveren sözcülerinin iddia ettikleri gibi “batırma”mıştır. Tersine ilerletmiştir. Amerikan İç Savaşı 

olmasaydı ve o İç Savaş sonucunda kölelik ortadan kaldırılmasaydı, Amerika bugünkü gelişkin 

kapitalist Amerika olamazdı. İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da ve diğer gelişkin kapitalist 

ülkelerde halk kitleleri demokratik haklarını kazanamasaydı, o ülkeler bugünkü durumlarına 

gelemezlerdi. 

O ülkelerde başta İşçi Sınıfı olmak üzere tüm çalışan kitleler demokratik haklarına kavuşunca, 

işverenler o insanları bizde olduğu gibi ölesiye, öldüresiye çalıştırıp sömürememişlerdir. Halk 

yığınlarını, eskilerin “Kut-i lâ-yemût” dediği “öldürmeyip süründüren” bir ücretle 

çalıştıramamışlardır. İnsanların karınlarını doyurmasına yetecek düzeyde bir ücreti o insanlara 

vermek zorunda kalmışlardır. Bilim diliylekonuşursak: İşverenler daha fazla mutlak artıdeğer 

sömüremez duruma gelmişlerdir. O zaman kaçınılmazca, itibari veya nispi artıdeğerin miktarını 

arttırma yollarını aramak zorunda kalmışlardır. Yani İşçi Sınıfını canı çıkıncaya kadar çalıştırıp 

sömüremeyince, kârlarını artırmak için başka yollar aramak ve bulmak zorunda kalmışlardır. 

Ne yapmışlardır? 



İş verimliliğini artırmanın yollarını aramaya başlamışlardır. İş verimliliğini (emeğin üretkenliğini) 

yani üretimi arttırarak kârlarını arttırabilmişlerdir. 

İş verimliliği nasıl artar? 

Belli, tekniği geliştirmekle. İşi yani üretimi daha ileri yöntem ve makinelerle yapmakla. Üretimi 

arttırmanın başka bir meşru yolu yoktur. İleri teknik işin içine girince, artık bir işçi, aynı çalışma 

süresi içinde ve aynı tempoda çalışarak eskisinden 3-5-10-100 kat fazla ürün ortaya çıkarabilir. 

Üretimdeki bu artışın miktarı kullanılan yeni tekniğin gelişkinlik düzeyine bağlıdır. Bu şekilde hem 

işverenin kârı artmıştır. Hem de söz konusu ülke gelişmiştir. “İleri Batı” dediğimiz ülkelerde 

yaşanan olay budur. 

Bizde yapılan ise, bunun tam tersi olmuştur. İşçi Sınıfımıza ve tüm çalışan halk kitlelerimize en 

basit insancıl haklar bile çok görülmüş, yasak edilmiştir. İnsanlarımızın köle gibi çalıştırılıp 

sömürülmesi en geçerli yöntem kabul edilmiştir. Tekniğin, makinelerin sömürülmesi yerine, en 

acımasız bir biçimde insanlarımız sömürülmüştür. 

Halkımızın her türlü hak arama mücadelesi en şiddetli ve kanlı bir biçimde bastırılmıştır. Bizim 

işveren sınıfının neden demokrasi-vatan ve millet düşmanı olduğunu daha önceki bölümlerde 

ortaya koymuştuk. 

Bülent Ulusu da yukarıda aktarılan cümlelerinde, Türkiye’de sürekli hakim kılınan bu halk 

düşmanı yöntemi, zulüm yöntemini savunuyor. Tabiî Özal’la birlikte. Çalışan yığınlarımızın 27 

Mayıs sonrası elde ettikleri tüm haklarını alalım, yok edelim diyor. Onları yine eski durumlarına, 

27 Mayıs öncesi bulundukları duruma geri götürelim diyor. Hep söylediğimiz gibi bizde sermaye 

sınıfı da ve o sınıfın asker ve sivil hizmetkârları da halk düşmanlığından hiçbir dönemde 

vazgeçmemiştir. Çalışan ve ezilen kitlelerinen küçük ve basit bir talebini kabul etmektense o 

kitlelerin tümünü kılıçtan geçirmeyi yeğ tutmuştur. Bülent Ulusu da uzun ve sistemli eğitimlerden 

sonra halka bu denli düşman bir hale getirilmiş yani Parababalarına istedikleri uşaklığı edebilecek 

bir asker durumuna getirilmiştir. Bir halk çocuğu olmasına, halkın içinden çıkmış bulunmasına 

rağmen halka ihanet ederek, Parababalarının safına geçmiştir 

12 Eylül sonrası Parababaları, Bülent Ulusu’nun ağzından dile getirilen söz konusu emellerine 

ulaştılar. Yani hep şikayetçi oldukları 27 Mayıs’ın yadigarı olan “toplusözleşme düzeni”ni ortadan 

kaldırdılar. 

Sonuç ne oldu? 

Yerli-yabancı Parababalarının soygun ve vurgunları çığ gibi arttı. Halkımız ise yoksullaştıkça 

yoksullaştı. Üretim düştü. “Kalkınma hızı” son 15 yılın en düşük düzeyine indi.Yatırımlar durdu. 

Ve halkımızı kemiren binbir çeşit hastalık alabildiğine arttı. 

Demek, İşçi Sınıfımızın ve diğer çalışan kitlelerin hak ve özgürlükleri tanınmadıkça demokrasi 

olmadığı gibi, toplumsal kalkınma ve gelişme de olamıyor. Bu, hiç unutmamamız gereken en 

temel toplum kuralıdır. 

Şimdi yeniden toplantıya dönelim: 

“Oramiral Bülent Ulusu daha sonra hiçbir ülkede denizcilik işletmelerinin devlete ait olmadığını, 

devletin görevinin deniz altyapı tesislerini kurmak olduğunu söyledi. Özal bu sözlere şu cevabı 

verdi: 



“– Efendim, çok haklısınız. D. B. Deniz Nakliyat bizim başımızın belasıdır. Ben de aslında böyle 

devletçilik anlayışını anlayamıyorum. KİT’lerin devri her yerde geçmiştir. Devletin görevi 

savunma, adalet, ekonomiyi genel anlamda düzenleme gibi fonksiyonları yerine getirmek ve 

altyapı yatırımlarıyla uğraşmaktır. Bizde devlet bu işlerin yanında bir de KİT’ler eliyle sanayiciliğe 

ve tüccarlık yapmaya başlamıştır. Olacak şey değildir tabiî…” (a.g.y., s. 146) 

Görüyoruz, yerli-yabancı sermayenin kaşarlanmış temsilcisi ile ordunun tepesindeki 

Amerikanlaşmış general nasıl da iyi anlaşıyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur. 

Ulusu’nun Başbakan oluşu, demek rasgele bir seçimle olmamıştır. Parababaları Ulusu’yu da çok 

önceden seçmiş ve hazırlamıştır. 

Ne diyordu Ulusu-Özal ikilisi? 

“Devletin işletmecilik yapması doğru değildir, KİT’lerin modası geçmiştir. Devlet sanayicilik ve 

tüccarlık yapmamalıdır.” 

Peki kim yapmalıdır bu işleri? 

Tabiî ki özel ve güzel sektörümüz. 

12 Eylül sonrası biri Başbakan, diğeri de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan bu ikili, 

yukarıda andıkları emellerine de kavuşmuşlardır. “Başımızın belası” dedikleri: “DB Deniz 

Nakliyat”ı lağvedememişlerse de bir köşeye atıp, işsiz güçsüz bırakmayı başarmışlardır. Özel 

sektöre satamamışlardır. Çünkü böyle bir iş özel sektör için çok kârlı görünmemiştir. Özel 

sektörün talip olduğu KİT’ler yalnızca PTT, köprü, barajlar gibi çok tatlı kârlar getiren kuruluşlar 

olmuştur. Bu konuda E. Çölaşan bir olay anlatır. Okuyalım: 

“RO RO GEMİLERİ 

“1981 yılında Maliye Bürokrasisi ve Ekonomik Kurulla birlikte Turgut Özal’ın da çok zamanını alan 

konulardan biri iki adet Ro Ro gemisi oldu. Bir özel şirket, Norveç’ten kredili olarak satın aldığı iki 

adet geminin taksitlerini ve faizini ödeyememişti. Şirket daha sonra Norveç’lilerle yeni bir ödeme 

planı üzerinde anlaşmış, ancak yine ödeme yapamamıştı. Paralarını alamayan Norveç’liler ise 

Türk Bayrağı altında çalışmakta olan iki gemiye birden, anlaşmada yer alan şartlar uyarınca el 

koyacaklarını bildirmişler ve bu konuda gerekli girişimleri başlatmışlardı. 

“Olay Ankara’da duyulunca ortalık birbirine girdi. Şirketin sahipleri arasında bazı etkili kişiler de 

vardı. İş Başbakan Ulusu’ya aksetti… Konuyu çözümlemek amacıyla Ekonomik Kurul birkaç kez 

toplandı. Turgut Özal’ın da “çok yakından” ilgilendiği sorunun çözümü için en üst düzeyde devlet 

kuruluşları devreye girmişti. Yoğun ve sürekli toplantılar yapılıyordu. Borçların ödenmesi için 

birkaç yüz milyon lira para lazımdı.. 

“Bir gün, Maliye Bakanlığına Denizcilik Bankasına 370 milyon lira ödenmesi için bir emir geldi ve 

bu para ödendi. Ancak daha sonra gelen Ekonomik Kurul kararından, bu paranın gemilerin sahibi 

olan özel şirketin borcu için kullanılacağı ortaya çıkıyordu.. Hazine Genel Müdürü Aydemir Koç’un 

bu işe aklı yatmamıştı… Nazif Kocayusufpaşaoğlu’na gitti. 

“– Yahu arkadaş, biz şimdi devlet olarak bu özel şirketin borcunu üstlenirsek yarın başka 

şirketlere nasıl “Hayır” diyeceğiz? Bunun sonu gelir mi? 

“– Bunların asansörleri 40 ton kaldırıyor. Stratejik gemilerdir. Türk Bayrağından çıkmamaları 

gerekir… 



“– Bu borçları üstlenelim ama, gemileri devlet alsın. Kaldı ki, bu kadar parayı bir özel şirkete 

Denizcilik Bankası aracılığı ile bile olsa nasıl veririz? Bunun bütçede ödeneği yoktur… Programda 

yeri yoktur. Ben parayı Başbakanlığın emrine vereyim, Başbakanlık örtülü ödenekten versin. 

“– Ekonomik Kurul böyle karar verdi. Artık değişmez. 

“– Ekonomik Kurul tavsiye kuruludur. Maliye Bakanlığının bütçe ödeneklerine karışma yetkisi 

yoktur. 

“– Kardeşim sen uzatma… Bunlar büyük adamların isteği… 

“– Arkadaş, maksat kanunsuz bir iş yapmayalım. Korkmakla ilgisi yok. 

“– Aydemir Koç daha sonra, Maliye Bakanı Kaya Erdem’e gitti… 

“– Sayın Bakanım, siz bizim aramızdan gelmiş birisiniz. Bu işleri en az bizim kadar bilirsiniz. 

Böyle şey olmaz. Maliye olarak çok güç durumda kalırız. Bu gemilerin Türk Bayrağı altında 

bırakılması çok kolaydır. Parasını öderiz ve mülkiyet devlete geçer. Ama ben maliye olarak özel 

bir şirketin borcunu nasıl öderim? 

“– Haklısın da Aydemir, başka çare yok… Olay böyle gelişti maalesef… 

“Bunu izleyen günlerde, Ulaştırma Bakanı Necmi Özgür’ün odasında Özal’ın da katıldığı birkaç 

toplantı yapıldı. Özal, kendi ilkelerine ters düşen bir biçimde bu uygulamaya karşı çıkanları, 

bürokrasinin ünlü deyimiyle “fırçalıyordu”… 

“– Kardeşim siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bu gemileri devlet çalıştırırsa zarar edecektir. 

Bırakın şirkette kalsın… Sonra borçlarını devlete öderler…” (E. Çölaşan, 12 Eylül…, s. 250-252) 

Gördük mü Ulusu’ların, Özal’ların, Kaya Erdem’lerin ekonomi anlayışlarını, devlet anlayışlarını… 

Bu olay ne güzel sergiliyor onların içyüzlerini değil mi? Onların halka düşman ama sermayeye 

dost içyüzlerini… Ve onların kimler adına devlet yönettiklerini. Kimlerin çıkarına hizmet ettiklerini. 

Onların gerçek görevleri budur. Kamu malını ve parasını kitabına uydurup özel şirketlere 

aktarmaktır. Onların her zaman yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları da hep bu olmuştur. 

 Ne diyordu Özal, hem de kızarak: “Bu gemileri devlet çalıştırırsa zarar edecektir. Bırakın şirkette 

kalsın.” 

Neden zarar eder devlet çalıştırırsa? 

Özal bunu açıklamıyor. Demek, sizin devletiniz bir şirket kadar bile becerikli değil Özal efendi. 

Öyle mi? 

Devlet çalıştırırsa zarar etmez aslında. Ama devlet sizler gibi, millet malını yerli-yabancı özel 

sermayeye peşkeş çekmek için, devlet tepesine getirilmiş uşaklar tarafından yönetilirse, o zaman 

elbette zarar eder. Daha doğrusu zarar ettirilir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi devlet hazinesi ve 

kamu malları gizli açık binbir düzenbazlıkla hep özel şirketlere aktarılır. Bunun en güzel 

örneklerinden biri işte yukarıdaki olayda sergilenmiştir. Devletin hazinesinden 370 milyon lira bir 

çırpıda bir özel şirketin boğazına kaydırılmıştır. Hem de kanunsuz bir şekilde. İşi kitabına 

uydurma gereği bile duyulmadan… Öyle hazineden ve öyle devletten hayır beklenir mi gayrı? 

Elbette açık verir o hazine. 



Burada yeri gelmişken KİT’lerin neden zarar ettikleri sorununa da biraz daha genişçe değinelim. 

Tıpkı yukarıdaki olayda olduğu gibi KİT’lerin ürettikleri hammaddeler de sürekli özel şirketlere 

maliyetinin altında aktarılır. Özel şirketler yok fiyatına aldıkları bu malların parasını ödemeye bir 

türlü yanaşmazlar. Devlet borcunu takip etmez. Ve özel şirket senelerce devlete olan borcunu 

ödemez. Tabiî bu arada bu para, enflasyonla her geçen gün kendiliğinden küçüle küçülekomik bir 

rakama düşer. Ancak ondan sonra özel şirket lütfedip devlete olan borcunu öder. Bu iş açıkça 

millet malının özel şirketlere bedavadan aktarılmasıdır. KİT zararlarının birinci ve en önemli 

nedeni bizce budur. 

Bunun yanında bu kadar önemli olmamakla birlikte bir diğer nedeni de şudur: 

İktidara gelen her yeni sermaye partisi, iktidarı süresince sürekli bir biçimde KİT’lere yandaşlarını 

doldurur. Böylece KİT’lerin personeli şiştikçe şişer. Öyle bir an gelir ki bir kişinin yapabileceği bir 

iş, üç ya da beş kişiye yaptırılır. 

Sermaye bu şekilde gittikçe bir felaket halinde dönüşen işsizlik sorununa suni de olsa kendisine 

göre bir çözüm bulmuş olur. Bu arada da yandaşlarını gönüllemiş veya yeni yandaşlar kazanmış 

olur. İşsizliğin bir salgın hastalık gibi insanlarıkırıp geçirdiği bir ülkede, kendine bir iş verilen kişi, 

artık ömrü boyunca, kendisini işe koyan sermaye partisinin gönüllü militanı olmuş olur. KİT denen 

devlet işletmeleri işte bu nedenlerden sürekli zarar ederler. Daha doğrusu zarar ettirilirler. 

E. Çölaşan’ın anlattığı olay şu şekilde sonuçlanır: “Kanunsuz iş yapmayalım” endişesi ile işin 

peşine düşen Aydemir Koç, meseleyi halkımızın deyimiyle “dile düşürür”. Olayın dile düşmesi 

Özalgilleri endişeye sevk eder. İleride hesabının sorulacağından korkmaya başlarlar: 

“Aynı günlerde yapılan yoğun görüşmelerden sonra, şirketin sahibi de ikna edildi ve gemilerin 

Denizcilik Bankasına devredilmesi konusunda protokol imzalandı.” 

“Sonuçta söz konusu iki gemi 1981 yılı sonbaharında Denizcilik Bankasına geçti. Denizcilik 

Bankası da bunları DB Deniz Nakliyat’a verdi.” (a.g.y., s. 252-253) 

Ve sonuçta bir kişinin bozgunculuk yapıp olayı açık etmesinden dolayı özel şirket vurgunundan 

olur. Gemiler de DB Deniz Nakliyat’a verilir. Özal’lar, Ulusu’lar bu devlet işletmesine nasıl 

demesinler “başımızın belası” diye. Bu devlet işletmesi olmasaydı millet malı sessiz sedası 

hırsızların midesine iniverecekti. Özalgiller de görevlerini bu alanda da başarıyla gerçekleştirmiş 

olacaklardı. Ama Özalgiller deneyimli adamlardır. Başka bir vurgun alanı göstermişlerdir herhalde 

bu olayda mağdur olan (!) özel şirketçi dostlarına. 

Sermaye basını Özal’ı “akıllı adamdır” diye över. Herhalde öyledir? Çünkü yukarıdaki olaydan 

çıkarması gereken dersi kavramakta gecikmedi. Bu vurgun olayının senaryosunda teknik hata 

vardı. Plan başından itibaren iyi hazırlanmamıştı. O nedenden, “kanunsuz iş yapma”ktan korkan 

bir kişi çıkıp işi engelleyebilmişti. 

Devletin, bir özel şirketin, başka bir özel şirkete olan borcunu ödemesi kanuna uydurulamıyordu. 

Ama devletin bir veya birkaç kişiye ya da şirkete milyarlarca liralık krediler vermesinde ve o 

kişilerin de bu kredilerle gemiler satın almasında hiçbir sakınca yoktu. Sonra devletin kendi 

gemileri bir köşede bomboş dururken bu özel şirketlerin gemilerine piyasada geçerli olan rakamın 

çok üzerinde navlun ücretleri ödeyerek yük taşıtmasında ve bu şekilde vurgun yaptırmasında 

hiçbir sakınca yoktu. Bu iş bal gibi kitabına uydurulabilirdi. Aynen de öyle yapıldı. Milletin 

milyarları UM ve Cerrahoğlu adlı iki özel denizcilik şirketinin kasalarına kredi biçiminde aktarıldı. 



Bunlardan yalnızca, 1981 yılında 5 milyon lira sermaye ile kurulan UM şirketinin 5 tane gemisinin 

olduğunu ve bu gemilere ait 2 milyarın üstünde sigorta prim borcu bulunduğunu bir gazete 

haberinden öğreniyoruz. Haber şöyle: 

“UM Denizcilik Şirketi’nin 5 gemisine ait sigorta prim alacağından 1 milyar 470 milyon lira ve 

çeşitli hizmetlerden 831 milyon liralık alacağı için Güneş Sigorta şirketi UM Denizcilik Şirketi’nin 

kasa ve mallarına haciz koydurdu.” (Milliyet, 15 Haziran 1985) 

UM şirketinin 5 gemisinin sadece sigorta giderlerinden doğan borcu 2 milyar 301 milyon lira 

tutuyor. Gemilerin sadece sigorta giderleri bile bu kadar yüksek bir rakamı bulduğuna göre, 

değerleri ne kadardır, dolayısıyla da UM şirketinin bugün sahip olduğu servet ne kadardır varın 

siz hesap edin… Bu gemiler hep “kredi” ile alınmıştır. Ve tekrarlayalım, 1981’de 5 milyon lira 

sermaye ile kurulan bu şirket bugün gördüğümüz gibi milyarlarca liralık mal varlığına sahip 

olabilmiştir. 

Öbür şirkete (Cerrahoğlu şirketine) kaç milyar ikram edilmiştir bilemiyoruz. 

Özal-Ulusu ikilisi işte böyle almıştır devletin Denizcilik İşletmesinden intikamlarını… Onların 

savunduğu Denizcilik İşletmeciliği böyledir işte… 

Özalgiller sahip oldukları bu ekonomi anlayışı yüzünden millet mallarını ve paralarını durmadan 

özel şirketlere aktarmaktadırlar. Bu konuda yüzlerce örnek göstermek mümkündür. Çünkü hemen 

her gün, her gazete bu tür yolsuzluk olaylarını işleyen bir konuya yer vermektedir. 

“Gırgır” adlı haftalık mizah dergisi bu nedenden, 24 Ocak 1980’de başlayan döneme (bilindiği gibi 

bu dönem hâlâ da sürüp gitmektedir), “DEVR-İ LÜPLÜP” adını vermiştir. Bu bizce de doğru bir 

tanımlamadır. Gerçekten de bu dönemin karakteristik özelliklerinden biri de millet paralarının özel 

şirketlere milyar milyar dağıtılması, o şirketlerin de bu paraları “lüp lüp” yutuşlarıdır. Gerçi, bu 

önceleri de çeşitli kereler dile getirdiğimiz gibi her dönemde yapılmakta olan bir şeydir. Fakat 24 

Ocak sonrası ve özellikle de 12 Eylül sonrası en açık ve en pervasız bir biçimde uygulanan bir 

politika olmuştur. 

Yukarıdaki aktarmayı yaptığımız Milliyet Gazetesinde, bir başka yolsuzluk haberine daha 

rastlıyoruz. Haberde anlatıldığına göre: “Başak Grubu” adlı holdinge 25 milyar lira peşkeş 

çekilmiş. Bu özel şirket “borç” olarak aldığı 25 milyarı “LÜP” etmiş. Çeşitli devlet bankalarından 

“Başak Grubu”na sunulan bu paralar şimdi bir tek devlet bankasının sırtına yüklenmek istenmiş. 

Maliye Bakanlığında toplanılmış ve 25 milyarın Anadolu Bankası adlı devlet bankasında 

toplanmasına karar verilmiş. Anadolu Bankası, diğer bankalara, Başak Grubu’ndan tahsil 

edemedikleri alacaklarını ödeyecekmiş. Böyle karar alınmış, Maliye Bakanlığında. Konuyu 

soruyor gazeteci, Anadolu Bankası Genel Müdürü’ne: 

“Soru: – Bankanızın geçmiş yıllarda usulsüz krediler açtığı, bunları tahsil edemediği, üstelik 

Başak Grubu’nun 25 milyarlık yükünü de bankanızın yüklendiği düşünülerek gelecek için 

düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

“Halil Ata: “– (…) Bankanın geçmiş senelere ait icraatını hiçbir zaman tenkit etmedim. Etmem de. 

Neyin ne şartlar altında yapıldığını bilmeden konuşmak hiçbir bankacıya yakışmaz.” (Milliyet, 14 

Ekim 1985) 



Bankanın yeni Genel Müdürü, kendimden önceyi “tenkit etmem” diyor. Yani devlet bankasının, 

millet parasını özel şirketlere ikram etmesini onaylıyorum, diyor. Demek yeni Genel Müdür de 

eskisinin yolunda… Öyle olmasa elbette o göreve getirmezlerdi. 

Halil Ata, şu gerekçeyi öne sürüyor: “Neyin ne şartlar altında yapıldığını bilmeden konuşmak 

hiçbir bankacıya yakışmaz” diyor. Banka milyarları sunmuş özel şirkete. Şirket bu paraları 

indirmiş mideye. Genel Müdür hâlâ işin şartını şurtunu bilmiyorum, o yüzden de konuşmam diyor. 

Ne güzel gerekçe değil mi? 

Halil Ata, yalnızca 25 milyarın tümünün Anadolu Bankasına yüklenmesine karşı çıkıyor. Şöyle 

diyor: 

“Dünyanın neresinde görülmüş bir banka ortaya çıksın, diğer bankaların bir gruptan olan ve tahsil 

edilemeyen alacaklarını yüklensin. Ben kabul etmem. (…) Konu mahkemededir.” (a.g.y.) 

Gördüğümüz gibi Halil Ata, 25 milyarın Başak Grubu adlı holdinge yeyim edilişine karşı değildir. 

Bu paranın tümünün yöneticisi olduğu Anadolu Bankasının sırtına yüklenmesine karşıdır. 

Gazetecinin “konuyu biraz daha açar mısınız?” sorusuna şu karşılığı verir: 

“Adalete intikal etmiş hadiselerde herkesin bildiğinden fazlasını söylemem mümkün değildir. (Öyle 

ya yargılanan devrimciler değil… Eğer devrimciler olsa, Devlet Başkanından Başbakanına kadar 

herkes istediği suçlamayı yapmakta serbesttir. b.n.) Ancak ben bu operasyonun usulsüz ve 

yersiz, mesnetsiz olduğunu her zaman söyledim, meseleye hükümetimiz mutlaka sahip 

çıkacaktır. (Hükümetin nasıl sahip çıktığı ortada… Hükümet kendi bankasının ödemesine karar 

vermiş 25 milyarı. Bu, hâlâ meseleye hükümetimiz sahip çıkacaktır diyerek hükümeti 

savunmaktadır. b.n.) Aksi takdirde uzak ihtimal de olsa, mahkemeler aleyhimize karar verirlerse, 

hazinede yapılmışbir operasyon olması nedeniyle, bankanın doğması muhtemel zararlarının 

hazinece görev zararı olarak kabul edilmesini ve karşılanmasını isteyeceğim. Aksi takdirde, başka 

bankalara haksız ödeme yapan bir bankanın genel müdürü olmak istemem.” (a.g.y.) 

Gördüğümüz gibi 25 milyar özel şirketin midesine inmiş, ama kimse onu konu etmiyor. Onun 

peşine düşmüyor. 25 milyar birçok bankanın kasasından mı çıksın, yoksa tek bankanın kasından 

mı çıksın, bütün tartışma bunun üzerine yapılıyor. Mahkemenin baktığı konu da bu. Geçelim… 

Özal-Ulusu ikilisi toplantıda bir de “KİT’lerin devri her yerde geçmiştir” diyordu. KİT’ler bildiğimiz 

gibi Atatürk ve İnönü döneminin ürünüdür. Ve o dönemin ekonomi anlayışının en somut 

göstergesidir. Özal’lar, Ulusu’lar bu nedenden açıkça karşı çıkamıyorlar. Çıksalar Atatürk 

düşmanı içyüzleri ortaya çıkıverecek. “Devri geçmiştir” gibi kaypak ifadelerle KİT’leri kötülüyorlar. 

Maksatları hep söylediğimiz gibi Kuvayimilliye yadigarı olan o millet mallarını özel şirketlere 

aktarabilmektir. 

Özal-Ulusu ikilisi, o toplantıda, devletin görevlerini şu şekilde sıralıyorlardı: 

“Devletin görevi savunma, adalet, ekonomiyi genel anlamda düzenleme gibi fonksiyonları yerine 

getirmek ve altyapı yatırımlarıyla uğraşmaktır.” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 146) 

Şimdi bu sermaye adamlarının söz konusu kavramlardan ne anladıklarını eylemleriyle gösterelim. 

İlkinden başlayalım: 

Devletin ilk görevi olarak savunmadan söz ediyorlar. 

Nasıl yerine getiriyor savunma görevini bizim devlet? 



Parababalarının elinde ve hizmetinde olan devlet, bildiğimiz gibi NATO’ya havale ediyor savunma 

görevini. Ekonomiyi IMF, OECD ve Dünya Bankası’na havale edişi gibi, savunmayı da NATO’ya 

havale ediyor. Böylece orduyu NATO ordusu haline getirerek, Amerikan generallerinin emri ve 

komutası altına sokuyor. Amerikan Emperyalistleri ve onların generalleri elbette bizim ülkemizin 

güvenliğini düşünmeyeceklerdir. Onlar kendi emperyalist çıkarlarını gözeteceklerdir kaçınılmazca. 

Ve bizim orduyu da kendi emperyalist çıkarlarını için kullanmak isteyeceklerdir. Üstelik 

yurdumuzu da dört bir yanından üslerle (ABD üsleriyle) kuşatacaklardır. Parababaları Türkiye’yi 

NATO’ya 1951’de sokmuştur. Hem de Kore’de emperyalistlerin çıkarları için 1350 Mehmetçiği 

kurban ederek. 1980’lerde yani aradan ortalama 35 yıl geçtikten sonra Türk Ordusunun durumu 

nasıldır? Bu sorunun en açık yanıtını bir zamanların NATO Başkumandanı olan Amerikan 

Generali vermektedir: 

“Zira silah ve malzeme donanımı, zamanın SACEUR’u (NATO Müttefik Kuvvetler Başkomutanı) 

General Haig’in söylediği gibi, “hurda ordu” görüntüsündeydi.” (M. Ali Birand, 12 Eylül…, s. 50) 

Demek Türk ordusu NATO’ya girişten 35 yıl sonra bir “hurda ordu”dur. Bu deyim gördüğümüz gibi 

bize ait değil, NATO’cu Amerikan generaline aittir. 

Emperyalistler kendi ordularını her geçen gün daha etkili silahlarla donatırken Türk ordusunu bu 

duruma düşürmüşlerdir işte. 

Ordunun “silah ve donanım” yönünden durumu buymuş. Bir de işin komuta yönüne gelelim. Bizim 

orduyu gerçekte kim yönetiyor, bir de onu görelim. Yine M. Ali Birand’dan yapacağımız bir 

aktarma, önyargısız olan herkesin, meseleyi kesince görmesini sağlayacaktır. Okuyalım: 

“GENELKURMAY NOTAM’I KALDIRIYOR” 

“Genelkurmay artık kendini yakından ilgilendiren ancak eskiden hükümetin yürüttüğü bazı 

konulara el koyduğu gibi, sivil yöneticilere yaklaşımını da değiştirmeye başlamıştı. 

“Bunun en tipik örneği, 23 Şubat (1980. b.n.) günü aniden kaldırılıveren 714 nolu NOTAM idi. 

NOTAM, 1974 Kıbrıs krizi ile ortaya çıkmış ve Yunanistan’ın Ege’deki iddialarını veya isteklerini 

kırabilmek, yani Ege’nin ancak iki ülke tarafından eşitlik ve hakkaniyete bağlı şekilde bölüşülmesi 

gerektiğini vurgulayan Türkiye’nin çizdiği sembolik bir çizgi idi. Bu çizgiden Türkiye tarafına 

uçakların geçmesi yasaktı ve geçecekse de Türkiye’den izin alınması gerekli idi. (…) 

“Ancak, bu çizginin sembolik değeride büyüktü ve Yunanlılar kaldırılması için çok ısrar ediyorlardı. 

“Bu sıralarda da, Ege’deki NATO Komuta Kontrol sorunlarının çözümü için, SACEUR (NATO’nun 

Avrupa ve Amerikan Kuvvetleri Komutanı) Gn. Rogers, hem Türkiye, hem de Yunanistan’ın kabul 

edebileceği bir formül oluşturma çabasındaydı. Bu formül gerçekleştirilebildiği anda, Yunanistan 

1974’te ayrıldığı NATO askeri kanadına geri dönebilecekti. Washington da, bunu çok istiyordu. 

General Rogers, bu formül arama çalışmalarında kendine muhatap olarak Genelkurmay 

Başkanı’nı almıştı. Konunun askeri yönünün ağır bastığı gerekçesiyle (oysa gerçekte tamamen 

siyasi idi) tüm pazarlıklar Türk Genelkurmay Başkanı ve onun karargahı ile yürütülüyordu. 

Genelkurmay da, eskiden işin içinde olan Dışişleri Bakanlığını devre dışı bırakmıştı. Brüksel’deki 

Türk Delegasyonu ne olup bittiğini ancak sonradan öğrenebiliyordu. 

“19 Şubat günkü Milli Güvenlik Kurulu’nda Rogers’ın çalışmaları hakkında da bilgi verildikten 

sonra, Mor Hattın (NOTAM’ın. b.n.) kaldırılmasından söz edildi. Genelkurmay Başkanı, durumu 

Başbakana da anlattı, onayını aldı. 



“23 Şubat günü de, TRT’nin 13.00 öğle haberlerinin en sonunda, sanki basit bir gelişme imiş 

gibilerinden de açıklanınca, herkesten önce Dışişleri şaşırdı. 

“Nasıl olmasın ki, daha bir gün önce Yunan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Theodoropulos 

Ankara’da resmi görüşmeler yapmış, “Geri dönerken götürebileceğim bir jest yapın, elim dolu 

dönersem Atina’yı daha kolay ikna edebilirim” demişti. Aldığı yanıt “Türkiye’nin verecek bir şeyi 

yok” şeklinde idi. NOTAM’ın kaldırılışını Yunan Genel Sekreterine satmak bile yeterdi. Üstelik 

karşılığında hiçbir şey alınmadan eldeki bir koz harcanıvermişti. 

“O dönemdeki Atina Büyükelçimiz Tezel ve Dışişleri Genel Sekreteri hemen Bakana çıktılar. 

Onun da haberi yoktu. Erkmen, Başbakanı aradı, aldığı yanıt “Askerler çok istedi. Israr etme” 

şeklindeydi. “Aman Başbakanım bunu nasıl yaparız, hiç değilse bunu büyük bir tantana ile 

açıklayıp dünya kamuoyu önünde puan toplayabilirdik. Yunanistan’a bunu pahalıya satabilirdik” 

demesine rağmen, kararı durduramadılar. 

“Ertesi gün, Genelkurmay 2’nci Başkanı Saltık, Tezel’e nedenini anlattı: “General Rogers yakında 

Türkiye’ye gelecek. Ondan önce yapmak istedik. Kararı, Yunanistan’ın dışındaki nedenlerle 

aldık.” 

“Amerika’nın baskısını azaltabilmek ve Rogers’a Yunanistan’ın katı tutumuna rağmen iyi 

niyetimizi göstermekti herhalde amaç. Yunanistan yine de, General Rogers’ın Ege önerisini kabul 

etmedi. Türkiye de yaptığı jest ile kaldı. O güne kadar resmen kapalı olan Ege, Türkiye tarafından 

açılıyor, ancak kimseler farkına bile varmıyordu. Yunanistan, Ankara’nın bu tutumuna bir anlam 

verememiş ve “mutlaka işin içinde bir bit yeniği var” diye kuşkulanmıştı.” (a.g.y., s. 171-173) 

Bu son cümle bile yukarıda anlatılanların tümünü özetlemeye yeter aslında. Yunanistan şaşırıyor, 

bir anlam veremiyor ve “mutlaka işin içinde bir bit yeniği var” diye düşünmekten kendini alamıyor. 

Demek Yunanistan yetkilileri, Türk generallerinin bu denli Amerikanlaştıklarını anlayamamış. 

 İşin bir diğer acıklı yönü, bu işi güya Türk Generallerinin yapıyor oluşudur. Siviller yapmıyor. Bu 

konularda en duyarlı olması gereken insanlar (askerler) yapıyor. Kağıt üzerindeki resmi görevleri 

“vatanı korumak ve kollamak” olan kişiler yapıyor. Uluslararası Sermayeye yıllarca hizmet vermiş 

bulunan Demirel Hükümetinin Bakanları bile “aman Başbakanım bunu nasıl yaparız” diye 

çırpınırken, 12 Eylül’ün 3 liderinden biri olan Haydar Saltık hiç utanmadan ve yüzü kızarmadan 

yaptıkları ihaneti açık açık itiraf ediyor: “kararı Yunanistan dışındaki nedenlerle (yani Amerika’nın 

buyruğuna uyarak b.n.) aldık” diyor. 

Tıpkı IMF’nin Türkiye ekonomisini denetlemek için Ankara’ya gelmesine birkaç gün kala, 

Özal’ların, Ulusu’ların onlara hemen yeni devalüasyon ve zam kararları alışları gibi, 

Amerikanlaşmış generaller de, General Rogers’ın gelmesine birkaç gün kala Ege’deki haklarımızı 

Yunanistan’a peşkeş çekiveriyorlar. Ne kadar acı değil mi? 

Türkiye’nin, yürekleri vatan aşkı ve halk sevgisi ile dolu olan genç askerleri tanıyın bunları… K. 

Evren’leri, H. Saltık’ları, N. Urug’ları tanıyın işte… 

12 Eylül Faşist Darbesini yapan bunlardır işte… 

12 Eylülcüler yukarıda anlatılan ihaneti daha resmen yetkili değilken (iktidarda değilken) 

yapmışlardır. Bugün ise devlet her şeyi ile bunların elindedir. O yüzden de Kıbrıs’ta toprak da 

dahil olmak üzere bir sürü haklarımızı Amerika’nın baskısı ile Rum tarafına vermeyi kabul 

etmişlerdir. Demirel Hükümetinin bile vermekten korktuğu (ileride hesap sorulur endişesiyle 



haklarımızı, karşı tarafa vermeyi taahhüt etmişlerdir. Buna rağmen karşı taraf daha çok tavizler 

istemiş, anlaşmaya yanaşmamıştır. Çünkü Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı bu ekibin ne denli 

Amerikanlaşmış olduğunu artık öğrenmiştir. Onlar bilmektedir ki Amerika bastırdıkça bu ekip 

Kıbrıs’ı parça parça satacaktır. İşte o nedenden Kıbrıs’ta anlaşmaya varılamamaktadır. 

12 Eylülcülerin Amerikan generalleri önünde durumları budur… Siz bakmayın onların Türkiye’de 

bir zart-zurtla kelleler uçurup bastıkları yerleri titrettiklerine. Onlar, Türk milletini hiç acımaksızın 

ikide bir kündeye getiren Emperyalizmin birer süslü kuklasıdır. Onları oynatan ipler Uluslararası 

Sermayenin elindedir. 

Gelelim Ulusu-Özal ekibinin devlete yükledikleri ikinci göreve. “Adalet”e. Onlara göre devletin 

önemli görevlerinden bir tanesi de buymuş. 12 Eylül’den sonra devletin bu görevi nasıl yerine 

getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 

12 Eylül’ün görünürdeki lideri K. Evren, 12 Eylül günü saat 13:00’da TRT’de yaptığı konuşmada, 

Anayasa Mahkemesini, 12 Eylül öncesi olaylarının baş sorumlularından ilan etmiştir. Şöyle 

suçlamıştır: 

“Bir kısım Anayasal kuruluşlar muhtelif etkiler altında, anarşi, terör ve bölücülük karşısında 

tarafsız, adil ve ortak bir yol izlemek yerine bizzat Anayasa’nınihlali karşısında dahi sessiz 

kalmayı tercih etmişlerdir.” (M. Ali Birand, a.g.y., s. 296) 

“… Ağızlarından düşürmedikleri hukuk devleti kavramı bir kısım Anayasal kuruluşlarca Devletin 

parçalanması pahasına da olsa yalnız kişilerin müdafaası olarak yorumlanmış, devletin ve milletin 

savunması ise sahipsiz kalmıştır.” (a.g.y., s. 295) 

Yukarıdaki paragrafların birincisinde, Anayasa Mahkemesi olaylar karşısında sessiz kalıp görev 

yapmamakla suçlanıyor. İkincisinde ise, kişileri savunup, devleti ve milleti savunmamakla 

suçlanıyor Anayasa Mahkemesi. Bu şekilde de, olaylarda büyük sorumluluğu olduğu iddia 

ediliyor. 

Kenan Evren neden suçluyor Anayasa Mahkemesini? 

Belli… Yiyecek de ondan… Kurdun kuzuya söylediğini söylüyor. Hani bilirsiniz, “Suyumu neden 

bulandırdın?” diyordu kurt kuzuya… Kenan Evren o konuşmanın başka bir bölümünde yine 

suçluyor Anayasa Mahkemesini. Tabiî sadece onu değil. O mahkemeye bağlı olarak görev yapan 

tüm mahkemeleri de suçluyor. Mahkemeler ve üzerlerindeki Anayasa Mahkemesi görevini 

yapsaydı olaylar önlenirdi diyor. 

Oysa hepimiz biliyoruz, yukarıdaki suçlama haklı değildir. O mahkemeler de 12 Eylül öncesi 

Parababalarınca güdülen terörün kurbanları, mağdurları arasındadır. MHP ve Kontrgerillanın 

kiralık katillerince, o mahkemelerin savcı ve yargıçları da hedef seçilmiş ve öldürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi bile bombalanmıştır bu faşist güçler tarafından. İşte Mehmet Ali Ağca açık 

olarak itiraf ediyor: “Anayasa Mahkemesini ben ve Ülkücü arkadaşlar birlikte bombaladık” diye. O 

mahkemelerde görev yapan savcı ve yargıçlar da insandır. Devlet tarafından düzenlenen bir terör 

karşısında ne yapabilirlerdi ki? Ses çıkaran, teröre karşı çıkan, Doğan Öz gibi öldürülüp, kim 

vurduya getiriliyordu. Böylece de sinmeleri, seslerini çıkarmamaları isteniyordu. Bunu isteyen ise 

bizzat devletin kendisiydi. Bu memurcukların devlete karşı çıkmaları düşünülemezdi. Kenan 

Evren konuşmasının bir yerinde, olayların zamanın siyasi partileri tarafından çıkartıldığını 

ağzından kaçırır: 



“Tek bir oyun peşinde koşan siyasi partilerimiz, Yüce Atatürk’ün Cumhuriyeti döneminde 

unutulmuş mezhep ayrılıklarını kışkırtmakta faydalar görerek Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, 

Tunceli ve Çorum illerinde siyasi çıkarlar uğruna vatandaşlarımızın birbirini katletmelerine neden 

olmuşlardır.” (a.g.y., s. 296) 

Bu illerdeki olayları çıkaran partiler, herkes bilir ki AP, özellikle de MHP ve MSP’dir. Onların 

katillerden oluşan çeteleridir. CHP’nin olaylara karıştığını, vicdan sahibi hiç kimse ileri süremez. 

Bu konuda kanıt aramaya bile gerek yoktur. 

12 Eylül öncesi yıllarca iktidarda kalmış bulunan MC’ci partiler, kışkırtıcılık ve saldırganlık ederek 

hem anılan illerde hem de Türkiye genelinde olaylar çıkarmışlardır. Milleti can derdine düşürerek 

sokağa bile çıkamaz duruma getirmişlerdir. Hal böyle iken Anayasa Mahkemesi ne yapabilirdi? 

Kenan Evren dün kendi emrindeki Kontrgerilla tarafından bombalanarak sindirilmeye çalışılan 

Anayasa Mahkemesini, bugün sessiz kalmakla, adil davranmamakla suçluyor. Bu tam da 

faşistlere yaraşan bir taktiktir. 

K. Evren o konuşmasında şöyle bir cümle daha söyler. Gerçek amacını da farkında olmadan o 

cümle ile açıklayıverir. Anayasa Mahkemesini yemek istediğini dile getiriverir. Şöyle der: 

“Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinin birlikte getirdiği sorumluluk, uygulamada kuvvetler 

çatışmasına dönüşmüştür.” (a.g.y., s. 295) 

Görüldüğü gibi, hükümetle, Anayasa Mahkemesi ve adliyenin çatıştığı dile getiriliyor. Hani 

kışkırtıcılık yaparak olaylara neden oluyordu Meclisteki ve hükümetteki siyasi partiler? Yukarıda 

söylenen aynen oydu. Şimdi de Anayasa Mahkemesinin o partilerle birlik olmayıp, onlara karşı 

çıktığı, onlarla çatışma içine girdiği söyleniyor. Öyleyse görevini yapmış Anayasa Mahkemesi. En 

azından yapmak istemiş. Olaylara neden olan partilerle eğer birlikte olsaydı, onlarla çatışma içine 

girmeseydi ancak o zaman suçlanabilirdi. 

Ama, K. Evren, Anayasa Mahkemesini, “anarşi ve terör” kışkırtıcısı partilerle birlik olmadı, onlarla 

“çatışma”ya girdi diye suçluyor. 

Gördüğümüz gibi 12 Eylül liderinin mantığında iler tutar yan bulunmamaktadır. Yukarıda da 

dediğimiz gibi onun mantığı, tıpkı kuzuyu yemeyi kafasına koyan kurdun mantığıdır. 

O, bu mantığını, 12 Eylül sonrası uygulamaya koymuştur. Anayasa Mahkemesini, bir daha gerici 

iktidarlarla çatışmaya giremeyecek bir duruma düşürmüştür. O mahkeme artık iktidarın bir aracı 

biçimine dönüştürülmüştür. Bağımsızlığı ortadan kaldırılarak, gerçek anlamda yok edilmiştir o 

mahkeme gayrı. Kaldı ki o mahkemenin koruduğu Anayasa da sanık sandalyesine oturtularak 

mahkum edilmiş ve ipe çekilmiştir. 

Görüldüğü gibi yalnızca Anayasa’nın (27 Mayıs Anayasa’sı) yok edilmesi bile Evrengilleri 

rahatlatamamış, Anayasa Mahkemesinin dolayısıyla da tüm Adliye mekanizmasının görünüşte 

bile olsa varolan bağımsızlığı ortadan kaldırılmıştır. 

Kaldı ki 12 Eylülcüler, devrimcilerin, bağımsızlığı ortadan kaldırılan bu mahkemelerde bile 

yargılanmasına razı olamamışlardır. Devrimcileri yargılamak için özel mahkemeler kurmuşlardır. 

Bu dişinden tırnağına dek kendilerine bağımlı mahkemelerde yargılamışlardır devrimcileri. 

12 Eylül öncesi öldürülen her üç kişiden ikisini katleden MHP’li faşist serseriler çetesi 149’uncu ve 

313’üncü maddelerden yargılanarak önümüzdeki aylarda çıkarılması düşünülen af kapsamı içine 



sokulurken, devrimciler ünlü 146’ncı madde ile 141’inci, 142’nci ve 168’inci maddelerden 

yargılanmışlar, böylece de çıkabilecek her türlü affın kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bu durum 

da açıkça göstermektedir ki, gerek Sıkıyönetim Mahkemeleri ve gerekse DGM’ler bağımlı 

mahkemelerdir. Faşist siyasi iktidarın buyruğunda olan mahkemelerdir. 

12 Eylül’ün “Adalet”ine en güzel örnek, sermayenin faşist katiller örgütü olan MHP yöneticilerinin 

tümden salıverilişidir. Barış Derneği gibi, herhangi bir siyasi eylemleri bulunmayan derneklerin 

yöneticileri bile, gizli örgüt üyeliği suçlamasıyla 8’er, 10’ar, 12’şer yıl Ağır Hapis cezalarına 

çarptırılırken, MHP yöneticileri, Türkeş dahil salıverilmiştir. 

 Sonra bu partinin üst düzeydeki kadrolarının, yüzde 90’ı, bugün devlet mekanizmasının kilit 

noktalarında görev yapmaktadır. Üniversite rektörlerinin, fakülte dekanlarının çoğu hep bu partinin 

taraftarı olan sözde bilim adamları arasından seçilmiştir. İktidar partisi ANAP’ı bile geçmişin bu iki 

partisi MHP ve MSP paylaşmış durumdadır. İktidar partisinin bu iki eğilimden oluştuğunu kimse 

inkâra yeltenemez. Başbakan Özal bile, MSP’nin eski Milletvekili adayıdır. 

Siyasi iktidar bilindiği gibi Haziran ayında “Polis Devleti Yasası”nı meclisten geçirdi. Yasaya göre, 

yargının elinde olan yetkilerin önemli bir bölümü polise aktarılmıştır. Parababaları iktidarları 

bundan böyle çoğu zaman artık mahkemelere bile başvurmaya gerek duymadan, dernekleri 

kapatabilecek, sanat faaliyetlerini yasaklayabilecek, cezaevinde yatan devrimcileri alıp 15 günlük 

seanslarla tekrar tekrar işkenceye çekebilecektir. İş bu kadarla da bitmiyor. Polis isterse hiçbir 

suçu olmayan insanları bile çekip vurabilecek ve ceza görmeyecektir. Suç işleyeceği sanısına 

kapıldım, onun için vurdum dedi mi, her şey tamam olacak ve polise bir ceza verilmeyecektir. 

Tabiî polisin devrimcileri istediği anda öldürebilme hakkı olunca, karakollara götürüp işkence 

edebilme hakkı haydi haydi olacaktır. Polis istediği vatandaşı 15 gün süreyle işkenceye 

çekebilecek ve bu eyleminden daha doğrusu zulmünden dolayı hiç kimseye hesap vermeyecektir. 

Bu yasayla devletin, “tam bir polis devleti” haline geldiğini bugün yalnız biz devrimciler değil, 

namuslu her yurtsever aydın kabul etmektedir. 

Hatta hatta Başbakan Turgut Özal’ın kendisi bile yabancı dergilere verdiği demeçlerde, bu 

yasayla “Polis Devleti” kurmayı amaçladıklarını açıkça itiraf etmektedir. Şöyle demektedir: 

“Bulduğumuz formül işi çabuk yapmak. Bunu boksa benzetiyorum. Bir vuruyorsunuz muhalifler 

grogi oluyor (sersemliyor) bir daha vurup işi bitiriyorsunuz.” (International Menagement, Aktaran: 

Milliyet, 2 Mayıs 1985) 

Görüyoruz ne kadar açık konuşuluyor. Yeni polis devleti yasasıyla her türlü hakka sahip olan 

(zulmetme hakkına) polis artık gık diyenlerin iki vuruşta işini bitirecek. Tabiî bu işi bazen tek 

kurşunla da halledebilecek. 

Barolar Birliği Başkanı Teoman Evren bu konuda şunları söylemektedir: 

“Suçlu olduğu zaman bile polis yargı denetimi dışında bırakılıyor ve polisin keyfi emirlerine 

uymayanlar yasanın pençesinden kurtulamayacaklardır. Polise verilen güvencelerin yanı sıra, 

vatandaşa getirilen güvencesizliği görüyor musunuz?” 

“Bu yasadan sonra polisin yargısal denetimi hiç mümkün olmayacaktır, ayrıca annelerin yaramaz 

çocuklarını polisle korkuttukları bir ülkede polis çok daha korkunç bir görünüm kazanacaktır”. 

(Cumhuriyet, 4 Haziran 1985) 

Özal bu yasayı ANAP grubunda yaptığı konuşmada şöyle savunur: 



“Bu memleket sıkıyönetimle götürülemez. Sıkıyönetimi mümkün olan en kısa sürede kaldırmak 

mecburiyetindeyiz. (…) Polise bu yetkileri vermezsek, sıkıyönetimi en kısa zamanda yeniden 

buyur etmek zorunda kalırız. Onun için bu kanunu çıkartacağız.” (Aktaran: Yalçın Doğan, 

Cumhuriyet, 4 Haziran 1985) 

Özal yaptığı işin ne olduğunu iyi bilmektedir. Memleketi ve halkın alın terini hem kendilerinin 

sömürdüğünü hem de yabancı emperyalistlere sömürttüklerini iyi bilmektedir. Yapılan ve 

yaptırılan sömürü, soygun ve zulme can dayanmayacağını iyi bilmektedir. Halktan gelecek her 

tepkiyi önlemek için de polisi sınırsız yetkilerle donatmaktadır. Zulüm düzenlerinin başka türlü 

ayakta kalamayacağını açıkça ve net bir şekilde görmektedir. Bu faşist yasalarla halkı korkutmak, 

sindirmek ve ses çıkaramaz, tepki gösteremez duruma getirmek istemektedir. 

12 Eylül Faşist Darbesi ile uygulamaya konan baskı ve sindirme politikası bu yasayla süreklilik 

kazanmış olmaktadır. Polise verilen bu sınırsız yetkilerle “Türkiye’nin her yerinde her an 

“sıkıyönetimsiz bir sıkıyönetim dönemi” başla”mıştır. (Yalçın Doğan, 4 Haziran 1985, Cumhuriyet) 

Biz, 12 Eylül’le yerli-yabancı sermayenin, 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasiyi ortadan kaldırmayı ve 

Türkiye’yi 27 Mayıs öncesinin karanlıklarına geri götürmeyi amaçladıklarını söylemiştik. Bizim bu 

tespitimize, daha düne kadar ANAP’ın milletvekilliğini ve Maliye Bakanlığını yapan Vural Arıkan 

da katılıyor bugün. Vural Arıkan Bakanken, 10 bin lira ile vatandaş bir ay geçinebiliyor, Allah 

onları görüyor, diyecek denli halk düşmanı bir kişiydi. Ancak, Bakanlıktan düşürülünce gerçekleri 

itiraf etmekten çekinmiyor artık. Biz her zaman söyleriz ya, sermaye partilerinin sözcüleri bile 

muhalefette iken çoğu zaman gerçekleri kabul ve itiraf ederler diye. Çünkü onlar için halkı 

kandırıp iktidar olabilmenin başka yolu yoktur. Fakat onlar iktidara gelince muhalefette iken 

söylediklerinin tam tersini yaparlar. Görevleri öyle davranmalarını gerektirir. Malum ya, görevleri 

sermayeye hizmettir onların. 

Vural Arıkan, söz konusu Polis Yasası için “1934 zihniyetinin çok daha gerisinde” diyor. Ve şöyle 

devam ediyor: 

“Arıkan Cumhuriyet döneminde polise ilk olarak vazife ve selahiyet veren yasanın 1934 yılında 

kabul edildiğini, bu dönemde tek parti iktidarı olduğunu, demokratik düzenin söz konusu 

olmadığını anlatarak bu yasanın çok partili döneme girildiğinde ilga edildiğini, aradan 36 yıl 

geçtikten sonra benzer hükümler getirilmek istendiğini bildirdi. 1934 tarihli kanunda polisin ev 

aramasının yangın, su baskını gibi felaketlerde öngörüldüğünü, yeni tasarıda ise belirli şüpheler 

halinde, konut dokunulmazlığının ihlal edileceğini anlatan Arıkan…” (Cumhuriyet, 8 Haziran 1985) 

haklı olarak tasarının 1934’de çıkan kanunun gerisinde olduğunu kabul ve itiraf ediyor. 

Demek Parababaları halkımızı sık sık tekrarladığımız gibi: tam bir sağmal sürü durumuna 

düşürmek istiyorlar. Bu amaçla 1982 Anayasa’sını yürürlüğe soktular. Ancak daha sonra o 

Anayasa’daki gerici, faşist hükümleri bile yetersiz gördüler. 1982 Anayasası’nın “olağanüstü 

hallerde” uygulanmasını öngördüğü antidemokratik kanunları yeni Polis Yasasıyla, her dönemde 

yani adına “normal dönem” dedikleri dönemlerde uygulamak istiyorlar. 

Parababaları gerici, halk düşmanı yasalara doymayacaklardır. Çünkü halka ihanet içindedirler. 

Hainliklerine halkın ses çıkaramaması için de her gün bir yenisini çıkarmak isteyeceklerdir faşist 

yasaların. Halkın elini, kolunu ve dilini bu yasalarla bağlamak isteyeceklerdir. Onlar için bu 

davranış doğaldır. Çünkü başka türlü halk nasıl katlanabilir onların yaptıklarına? 



Özal’ların, Ulusu’ların, Evren’lerin “Adalet”ten anladıkları özetçe budur. Onlara göre devlet, halkın 

her türlü tepkisini önlemelidir. Devletin görevi budur. Yerli-yabancı Parababaları çetesi de bu 

şekilde halkı gönlünce sömürüp soyabilmelidir. 12 Eylül sonrası bu aşağılık prensiplerini hayata 

geçirmişlerdir onlar. 

Özal ekibinin, Evren ekibi ile yaptığı toplantıda bir de şu konu üzerinde mutabık kalınıyordu. 

Devletin görevlerinden biri de “Ekonomiyi genel anlamda düzenleme” olmalı diyordu her iki taraf 

da. 

Bundan neyi kastediyorlardı? 

12 Eylül sonrası yaptıklarına bakarsak neyi kastettikleri açıkça görülür. Onlar 12 Eylül sonrası el 

ele vererek şu üç önemli şeyi yapmışlardır: 

1- Durmadan zam ve devalüasyon yapmışlardır. 

2- İşçi haklarını ve tüm çalışan ve ezilen yığınların haklarını yok ederek ücretleri dondurmuşlardır. 

3- Parababalarına çeşitli adlar altında, millet malını ve devlet hazinesini peşkeş çekmişlerdir. 

Özal-Evren-Ulusu ekibi bir de şu görevi veriyorlardı devlete söz konusu toplantıda: “Altyapı 

yatırımlarıyla uğraşmaktır devletin bir görevi de.” Bununla neyi murat ettiklerini de görelim. Bir 

örnek üzerinde bu işi nasıl yaptıklarını, 12 Eylül sonrası beraberce iktidara gelince, devlete bu 

görevi nasıl yaptırdıklarını görelim: 

“BİR MÜTEŞEBBİSİN TEŞEBBÜSÜ” 

Kültür ve Turizm Bakanı Taşcıoğlu konuşuyor: 

“İki yıl öncesine kadar Turizmle bir turist kadar bile ilgim yoktu. (Çünkü o zaman Taşcıoğlu da bir 

şirket yöneticisiydi, Özal hükümetinin diğer Bakanları gibi. b.n.) Hasbelkader Bakan olduktan 

sonra olayı çok sevdim ve bir fikir sahibi olabildim.” (Aktaran: Yalçın Pekşen, Cumhuriyet, 22 

Mayıs 1985) 

Mükerrem Taşcıoğlu, Bakan olmadan önce “turizmle bir turist kadar bile ilgim yoktu” diyor. Peki 

konuyla bu kadar ilgisiz bir kişi neden Bakan yapılıyor acaba? Şundan: Konuyu bilmesine hiç 

gerek yoktur Bakanın. Çünkü yapacağı iş, turizmi geliştirmek falan değildir. Onun da gerçek 

görevi bu alandaki millet mallarını ve paralarını özel turizm şirketlerine aktarmaktır. Bu işin nasıl 

yapılacağını ise Taşçıoğlu çok iyi bilmektedir. Teorik bilgisinin dışında, içgüdüleri de gelişmiştir bu 

konuda. Çünkü o, Bakanlık makamına, kendi deyimiyle “ticaretten gelmiştir”. “Biz buraya 

ticaretten geldik” (Cumhuriyet, 18 Haziran 1985) diye övünebilmektedir. Bir ticaret şirketinde 

yöneticilik yapan bir kişi de devlete ait mal ve paraların özel şirketlere nasıl kitabına uydurularak 

aktarılacağını elbette ki çok iyi bilecektir. Onun yapacağı görev bu olunca, Bakan yapılışının 

nedeni de kolayca anlaşılabilir. 

Gazetedeki haberi okumaya devam edelim: 

“Öğle yemeği sırasında gazetecilerle sohbet eden Bakan Taşcıoğlu, Turizm “müteşebbisinin” 

durumu konusunda da şu bilgiyi verdi: Antalya’da 50 Km.lik bir sahil şeridi seçilmiş, arazinin tüm 

altyapısı devlet tarafından 30 milyar lira harcanarak yapılmıştı. Şimdi bu arazi, turizm 

“müteşebbisine” 49 yıllığına parasız veriliyordu. 



“Üstüne yapılacak inşaatın % 65’i ile iç döşemesinin % 75’i de kredi olarak verilecekti. Sonra da 

müteşebbise, “al bu tesis senin olsun, işlet para kazan” denilecekti. 

“Öykünün buraya kadar olan bölümünde her şey gayet iyi anlaşıldı. Fakat bu işi yapan adamlara 

neden “müteşebbis” denildiği pek anlaşılamadı. Çünkü adamın önüne konan parayı yemeye 

“teşebbüs etmekten” başka bir teşebbüsü yoktu…” (a.g.y.) 

İşte devlet “altyapı yatırımlarıyla uğraşmak” görevini bu şekilde yerine getirmiştir. Bu bir tek 

örnekte bile, 30 milyar harcayarak 50 Km.lik sahil şeridini elektrik, su, kanalizasyon vs. gibi altyapı 

tesislerini gerçekleştirmiş, sonra da bazı “müteşebbis” adlı lüp lüpçülere bedava vermiştir. 

Yapılan, daha doğrusu yaptırılan vurgun bu kadarla kalsa yine de teselli bulabilirdik. Ama 

görüldüğü gibi bununla yetinilmemiş ve inşa edilecek tesislerin maliyetlerinin yüzde 65’i ile iç 

döşemelerinin yüzde 75’i “kredi” adı altında vurgunculara sunulmuştur. İş bu kertede (aşamada) 

ağlanacak duruma karmıştır gördüğümüz gibi. 

Turizmle “bir turist kadar bile ilgisi olmayan” bir Bakan, gerçek görevini ne kadar başarılı bir 

şekilde yerine getirmiştir değil mi? 

Yine aynı Bakanının iş ortağına, İstanbul’da Sultan Ahmet Camii’nin arkasında SİT alanı içindeki 

bir yere otel yapma izni verildiğini gazetelerden öğreniyoruz. Konuyu kendisiyle görüşen 

gazeteciye şöyle açıklıyor Bakan Taşcıoğlu: 

“Biz buraya ticaretten geldik. Öyle önemli bir şirket değil, ama benim uğraş verdiğim şirkettir. Ve 

ben buradan politikaya, Bakanlığa geldim. Politikaya girdikten sonra oğlum, Allaha şükür 

ODTÜ’yü, Makine bölümünü bitirdi. Ona miras diye bu işi bıraktım. 

“(…) Arkadaşım öyle açıkta maçıkta biri değil. Ahir ömründe bir otel yapmak istiyor, hepsi bu.” 

(Cumhuriyet, 18 Haziran 1985) 

Ne kadar masumane(!) bir girişim değil mi? Koca Bakanımızın oğluna miras diye bıraktığı bir 

“şirket”e SİT alanında bir otel yapma izni verilmiş, “hepsi bu”. İşin içinde Bakanımızın hem oğlu 

var hem de iş arkadaşı, daha doğrusu ortağı. Bu kadarcık bir koltuk çıkarılmasın mı? Adamlar 

şirketlerini boşuna mı bırakıp geldiler? 

Devletin görevleri bu tür işler olmalıydı, Özal-Evren-Ulusu’ya göre. 12 Eylül’den bu yana dört 

buçuk yıldır devlet bu görevini çok başarılı bir biçimde yerine getirmektedir. 

12 Eylül sonrası işbaşına gelen hükümetlerin bakanlarının çoğunluğunun eski şirket 

yöneticilerinden, kalanının da holding profesörlerinden seçilişinin nedeni budur işte. 

Tabiî 12 Eylül sonrası Bakan-Başbakan yapılan bu şirket yöneticileri, çalıştıkları şirketlerden yüklü 

maaşlar alan kişilerdi. Sermayenin uzman adamlarıydılar. Onların Bakan ve Başbakan olmadan 

önce aldıkları maaşlar hakkında, bir fikir edinebilmek için, Emin Çölaşan’ın, Adnan Başer 

Kafaoğlu ile yaptığı “Tatil Sohbeti”ni okuyalım. 

Kafaoğlu, bildiğimiz gibi 12 Eylül öncesi, 27 Mayıs Anayasası’na karşı ilk bayrak açan ve faşist 

1982 Anayasası’nın taslağını ilk hazırlayan iki kişiden biridir. 12 Eylül’le birlikte bu kişi önce 

Kenan Evren’in özel danışmanlığını yapmış, sonra da Ulusu Hükümetinin Maliye Bakanlığına 

getirilmiştir. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra da yine bir holdingin başına getirilmiştir. 

Zaten bu dönemin bakanlarının izlediği yol hep aynıdır. Şirketlerden devlet yönetimine getirilirler, 

orada görevlerini yaparlar, yani holdingler adına devleti yönetirler, sonra yeniden holdinglerin 



başına dönerler. Yerlerine yenileri atanır. Tabiî onlar da aynı şekilde holdinglerden gelirler, sonra 

yine holdinglere dönerler… Şimdi sohbete kulak verelim: 

Emin Çölaşan soruyor: 

“Sayın Kafaoğlu, şimdi bir holdingin en üst düzey yöneticileri arasındasınız. Sizin gibi değerli 

elemanlara İstanbul piyasasında kaç lira aylık ücret ödeniyor acaba?” 

“– Valla bu, insanların tutumuna bağlıdır. Pazarlık gücüne bağlıdır. 8’e, 10’a çalışan da var, daha 

ucuza çalışan da var. 

“– Ama ne olursa olsun bu maaş net 1 milyon liradan daha düşük olmaz, değil mi? 

 “– Olmaz. Çünkü öyle bir şeydir ki. Çok kıymetli genel koordinatörüne hisse verir, masraflarını 

karşılar. Araba verir, şoför verir, sekreter verir…” (Milliyet, 9 Haziran 1985) 

Görüldüğü gibi 8-10 milyon aylığa ek olarak bu sermaye uzmanlarının, masrafları karşılanıyor, 

altlarına araba, şoför, yanlarına sekreter veriliyor. Bunlardan başka bir de kârdan hisse veriliyor. 

Böylesine yüklü maaşları bırakıp, birkaç yüz binliracık maaşlarla neden giderler bu kişiler devlet 

yöneticiliğine? 

Devlet en yüksek maaşı, Devlet Başkanından sonra Başbakan Özal’a ödüyor. O da dört yüz 

küsur bin liradır. Bakanların ki ise tabi bundan daha azdır. 

Daha önce de söylediğimiz gibi besbelli ki bu kişiler gerçek maaşlarını, gerçek patronlarından 

alıyorlar… Yani devlet yöneticiliğine geldikten sonra da maaşlarını holdinglerden alıyorlar. Belki 

eskiden aldıklarından çok daha fazlasını alıyorlar şimdi… Çünkü karşılığında milyarları 

holdinglere çeşitli adlar altında aktarıyorlar. 

Bu kişilere devletin verdiği birkaç yüz bin liralık maaş, onların ancak çay kahve giderlerini 

karşılayabilir. Gerisine yetmez. 

18 Haziran 1985 tarihli Milliyet Gazetesi şunları yazar: 

“ÖZAL’LAR KRAL DAİRESİ KONUĞU. GÜNLÜĞÜ 370 BİN LİRADAN 2 GECE KALDILAR” 

Başbakan Özal, İstanbul Sheraton Oteli’nin 18’inci katındaki Kral Dairesi’nde 2 gece geçiriyor. Ve 

370x 2=740.000 lirayı sayıyor. Sadece iki gece için. Varın onların günlük masraflarını siz hesap 

edin… 

Bir insanın bu kadar çok para harcayabilmesi için ayda en az, Kafaoğlu’nun dediği gibi “8-

10” milyon geliri olması gerekir. Ancak bu kadar çok geliri olan birisi kalabilir söz konusu dairede. 

Özal’ın da zahir en az bu kadar geliri vardır. Vardır ki harcıyor. Onun holdinglere aktardığı yüz 

milyarların hatta trilyonların yanında bu kadar paranın lafı mı olur? Yani 8-10 milyoncuk aylığın 

lafı mı olur? 

 12 Eylül sonrası yapılan yolsuzluklar o denli artmıştır ki, sansürlü basında bile yolsuzluk 

haberinin çıkmadığı gün geçmez olmuştur. Haziran 1985 ayının en büyük yolsuzluk haberi ise 

işadamı Kemal Horzum’un Emlâk Kredi Bankasını 50 milyar dolandırdığına ilişkin haberdir. 

HORTAŞ, DESAN ve AVA şirketlerinin sahiplerinden olan Kemal Horzum, Emlâk Kredi 

Bankası’nın dolayısıyla hazinenin 50 milyarını midesine (kasasına) indirmiştir. 



Ortakları arasında Kemal Horzum’un da bulunduğu AVA Reklam Şirketi, Başbakan Turgut Özal’ın 

“İcraatın İçinden” programını yapan şirkettir. Nokta dergisi bu konuda şunları yazar: 

“(…) Ama Horzum’a en iyi ilişkileri sağlayan, Başbakan Özal’ın “İcraatın İçinden” programını 

yapan AVA Reklam Şirketi’nin ortağı bulunması idi.” (Nokta, 23 Haziran 1985) 

Demek “İcraatın İçinden” programı bu kadar pahalıya mal oluyordu milletimize. Kolay değil tabiî, 

bütün işi milletin alın terini ve doğal zenginliklerimizi yerli-yabancı sermayeye aktarmak olan bir 

Başbakanı ve onun hükümetini savunmak, reklamını yapmak. Vatan ve millet satılırken, 

“gelişiyoruz, güçleniyoruz, itibarımız artıyor” diyerek süslü yalanlarla halkı kandırıp uyutmak. 

Bedeli bu kadar yüksek olacaktı elbette bu işin. 

Dergiyi okumayı sürdürüyoruz: 

“50 MİLYARI KİM ÖDEYECEK? 

 “İşadamı Kemal Horzum, Emlâk Kredi Bankası’nın kefaletiyle aldığı çok yüksek meblağdaki 

prefinansman kredilerini ödeyemeyince banka, dışarıdaki bankalara taahhütlerini yerine 

getiremedi. Yabancı banka ve bankerler Ankara’yı istila etti.” 

“Horzum’un adamları. 

“Yakınları Horzum’un çabuk uyandığını ve işlerini yürütebilmek için ünlü isimleri şirketlerinde 

topladığını söylüyorlar. Nokta muhabiri de kısa bir araştırma yapınca bu gerçeği tespit etmekte 

gecikmeyecekti. Çalışma eski Bakanı Mahir Ablum ve Devlet eski Bakanı Köksal Toptan en 

gözde elemanları olmuştu. Onları Ali İhsan Ulubaş tamamlıyordu. Doğrusu bunlar ünlü isimlerdi 

ama Kemal Horzum’un daha da önemli iş arkadaşları vardı. Bunlardan biri Fikret Babaç’tı. Babaç, 

Vedat Akat’la birlikte Emlâk Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyesi idi.” (a.g.y.) 

K. Horzum’un şirketine 50 milyar aktarıldıktan sonra, bu iki üye “Emlâk Kredi Bankası 

üyeliklerinden ayrılıp Kemal Horzum’un şirketlerinde görev al”ıyor. Ee görevlerini tam anlamıyla 

başarmış adamlar. 50 milyar lirayı, hem de dolar olarak aktarmışlar özel şirkete. 

Böylesine büyük bir görev karşılıksız mı kalmalıydı? 

Elbette değil. Açıktan para alsa bu iki kişi, rüşvet olurdu. İleride kokusu çıkabilirdi. Ama banka 

yönetiminden istifa edip de, K. Horzum’un şirketlerinde görev almalarına kimse bir şey diyemez. 

Nitekim şimdi diyemiyor da. Tabiî bu şirketlerde bu gibi başarılı kişilerin (yöneticilerin) kaç lira 

(daha doğrusu kaç milyon lira) aylıklarla çalıştıklarını hatırlıyoruz. Kafaoğlu yukarıda anlatmıştı. 

Bizde işler işte böyle kitabına uydurulur. 

İşin bir diğer ilginç yönü daha var: Kemal Horzum’a 50 milyarı (tabiî büyüklerinin emriyle) veren, 

Emlâk Kredi Bankası Kızılay Şube Müdürü Fikret Öngün usulen görevinden uzaklaştırılıyor. 

Böylece olayın sorumluluğu o şube müdürünün üzerine yıkılmış oluyor. Fakat aslında gerçek 

sorumlu o değil tabiî. Asıl sorumlular perde gerisinde duran: Turgut Özal’lar, Mahir Ablum’lar, 

Köksal Toptan’lar, A. İhsan Ulubaş’lar, Fikret Babaç’lar, Vedat Akat’lardır. Kızılay Şube Müdürü 

emir kuludur sadece. İşte bu yüzden Şube Müdürü “terfien” uzaklaştırılıyor görevinden. Böylece 

bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Hem olaya sorumlu bulunmuş, hem de bu önemli işe (50 

milyarın özel şirkete aktarılması işine) katkılarından dolayı şube müdürü ödüllendirilmiş oluyordu. 

Parababaları işleri böyle görüyor işte. 

Nokta Dergisi’nden son bir aktarma daha yapalım: 



“Mayıs ortasında Genel Müdürlük olaya el koymak zorunluluğunu duyuyor ve Ocak’ta takdirname, 

Şubat’ta teşekkür alan Kızılay şube müdürü Fikret Öngen’i, bir punduna getirerek terfien 

görevinden uzaklaştırıyordu. Öngen, Genel Sekreter Yardımcısı olmuştu. Kemal Horzum’da 

Mayıs ortasında Emlâk Kredi Bankası’na 15 milyar liralık bir borç kredisi bırakıyordu. Ama 

bankaların teleksleri de durmuyordu. Emlâk Kredi’nin kefil olduğu ve henüz çözümü bulunmayan 

borcu 50 milyar liraya doğru tırmanıyordu.” (a.g.y.) 

Bütün bu işleri yapmayı, sermayenin asker ve sivil kadroları, Evren-Ulusu ekibi ile Özal ekibi, 

bundan yıllarca önce, 30 Ocak 1980 günü gerçekleştirdikleri toplantıda karar altına almışlardı. 12 

Eylül’le birlikte iktidar olunca da kararlarını bu şekilde uygulamaya koydular. 

Aynı toplantıda şöyle diyordu Özal (Tabiî onu söylediklerine K. Evren ekibi de aynen katılıyordu): 

“Yeni uyguladığımız programda müteşebbis destek görecektir.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 143) 

O günden bu yana “müteşebbis”lerin nasıl destek gördüklerini yukarıda verdiğimiz örnekler 

anlatmaya yeterlidir kanısındayız. Bu konuda daha yüzlerce, binlerce örnek aktarılabilir. Fakat 

bizce böyle bir iş bıktırıcı olur. Zaten her gün gazetelerde yukarıda da söylediğimiz gibi birkaç 

olay manşetlere geçmektedir. Şöyle sürdürür Özal sözlerini adı geçen toplantıda: 

“Hele ihracata yönelirse (müteşebbis b.n.) daha çok destek görecektir.” (a.g.y., s. 143) 

Biz, onların bu işi nasıl yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Ama yine de bir sermaye sözcüsünün, bir 

banka müdürünün ağzından olayı dinleyelim: 

“İBRAHİM BETİL: İHRACATA SAĞLANAN TEŞVİKLER 470 MİLYARI BULDU 

“Pamukbank Genel Müdürü İbrahim Betil, 1984 yılında ihracata sağlanan teşviklerin 470 milyar 

lirayı bulduğunu söyledi. İktisatçılar Haftası’nın 3’üncü gününde “ihracatın performansı ve 

ekonomiye maliyeti” konulu tebliğ sunan Pamukbank Genel Müdürü İbrahim Betil, bazı 

varsayımlara dayanarak 1984 yılında ihracata sağlanan 470 milyar liralık teşvikin o yılın toplam 

ihracatının yüzde 18’ine; ortalama dolar kurundan da 1.3 milyar dolara karşılık olduğunu söyledi. 

Betil’in yaptığı hesaplamaya göre, teşviklerin ekonomi içindeki maliyeti şöyle: 

“Kurum kazancında indirim      95 milyar TL. 

“İhracatçılara vergi iadeleri       329 milyar TL. 

“Düşük faizli ihracat reeskont 

kredileri faiz kaybı        16.6 milyar TL. 

“Faiz farkı fonunda bankalara iade       20 milyar TL. 

“İhracat kredilerinde vergi, resim, 

harç istisnası     9.6milyarTL. 

TOPLAM        470 milyarTL.” 

(Milliyet, 22 Nisan 1985) 

24 Ocak sonrası uygulanan IMF programlarıyla “ihracatçı müteşebbisler” böyle 

desteklenmiştir.Halkımızın binbir sıkıntı ile ürettiği ve kendi ihtiyacını bile karşılamaktan çok uzak 

olan ürünler sürekli devalüasyonlarla yabancılar için ucuzlatılmıştır. Buna karşılık içeride bu 



ürünlerin fiyatları devalüasyon, zamlar ve dondurulan ücretler yüzünden sürekli arttırılmıştır. 

Halkımız en temel ihtiyaçlarından bile vazgeçmek durumuna itilmiştir. O zaman bu mallar 

ihracatçı denen vurguncuların ellerine geçmiştir. Onlar da bu malları yabancı emperyalist 

şirketlere satmışlardır. Biz devrimciler bu gerçeği yıllardır tekrarlamaktayız. İşte şimdi bunu Özal 

Hükümetinin eski Maliye Bakanı Vural Arıkan da kabul ve itiraf etmektedir. Şöyle demektedir: 

“Dünya” gazetesinin 10.6.1985 günlü nüshasında “Günlük” başlığı altındaki yorumu; “İhracatın 

Doğalı ve Olmayanı” adını taşır. Varılan sonuç şudur: 

“ZARARI KİM ÇEKİYOR? 

“Türkiye 1980-1984 döneminde ihracatını 3 kat dolayında arttırmıştır. Ancak ihracatın ulusal gelir 

içinde yüzde 3 dolayında olan payı, yüzde 15-16’ya yükselmiştir. İhracat artışı günlük 

devalüasyonlar biçiminde uygulanan kur politikasının etkisiyle ulusal gelirin gerçek değerinden 

çok daha fazlasını götürür olmuştur. Nitekim 1985’in ilk çeyreğinde de mutlak değer olarak 

azalmasına karşı ihracat anılan dönemde yaratıldığı tahmin edilen gelirin yüzde 20’sine yaklaşık 

bir karşılığa ulaşmıştır. 

“Türkiyeulusal gelirinden ihracata bu ödemeyi fakirleşerek yapmaktadır. İhracata dayalı büyüme 

özleminin hiç de doğal karşılanamayacak, örtülü gerçeği budur.” 

“Dünyadaki bu yorum, beni yine bu kitabın satırları arasına itti. (Vural Arıkan “birçok yerlerinde 

günümüz koşullarına uyan pasajlar vardır” dediği, Latin Amerika faşist diktatörlüklerinin 

uyguladıkları ekonomik politikayı anlatan “Karşı Tarih” adlı bir kitaptan söz etmektedir. b.n.) 

“Sistemde yapılan değişikliklerin yol açtığı buhranların bedelini kimin ödemek zorunda olduğunu 

gördük. Latin Amerika’da ihracat ürünlerinin çoğunun fiyatı, teknoloji, ticaret, yatırım ve kredileri 

tekeline almış olan ülkelerden ithal ettiği ürünlerin fiyatına oranla sürekli bir düşüş gösterir. 

Aradaki farkı kapatmak ve yabancı sermayeye karşı yüklenilmiş zorunlulukların altından 

kalkabilmek için fiyatların düşüşü ile girilen zararı, miktardaki artışla karşılamak gerekir. Bu 

anlayışla hareket eden diktatörlükler işçi ücretlerini yarı yarıya düşürerek, üretim merkezlerini 

toplama kampları haline getirdiler.” 

“(…) büyük boyutlara varan işsizlik, emekli, memur, dul ve yetimlerin ücret seviyesi, acaba zarara 

ülkemizde de bu kesim tarafından mı katlanıldığını gösteriyor dersiniz?” (Vural Arıkan, Latin 

Amerika’nın Kesik Damarları ve Biz, Cumhuriyet, 15 Haziran 1985) 

Dün Maliye Bakanı iken canla başla uygulamaya çalıştığı ekonomik politikayı Bakanlıktan 

uzaklaştırılınca bugün böylesine açık ve kesin bir dille eleştirebiliyor Vural Arıkan. Biz her zaman 

tekrarlarız ya, sermaye hizmetkârları yaptıkları işin vatana ve millete ihanet olduğunu çok iyi 

bilmektedir diye… Bilmesine bilirler, ama kendi kişisel çıkarları da öyle gerektirdiği için yaparlar 

ihanetlerini. Çünkü insanlar sermayenin hizmetine girince 10 milyonlar konur önlerine. 

Milletvekilliği, Bakanlık, Başbakanlık ve Devlet Başkanlığı artık kolayca ulaşılıverecek makamlar 

haline geliverir. Bunlardan dolayı satılır insanlar yerli-yabancı sermayeye. 

Bugün Vural Arıkan gibi eskiden yaptığı ihanetleri itiraf eden bir kişi daha var: Süleyman Demirel. 

O da şöyle diyor şimdi: 

“Geçen yıl 15 bin liralık benzinle geldik. Bu sene 30 bin liralık benzinle. Araba aynı, şoför aynı. 

Yüzde yüz fark ediyor.” (Cumhuriyet, 18 Haziran 1985) 



Demirel, Ankara’dan İstanbul/Tuzla’ya geçen yıl 15 bin liralık benzinle, bu yıl ise 30 bin liralık 

benzinle geldiğini söyleyerek, Türkiye’de yıllık enflasyon artışının yüzde yüz olduğunu dile 

getiriyor. Hesabına yanlış denilemez kuşkusuz. Ancak biliyoruz ki, 24 Ocak Programı’nı binbir 

madrabazlıkla Bakanlar Kuruluna imzalatan ve uygulamaya koyan kendisiydi. O programı da IMF 

ve diğer emperyalist finans örgütlerinin buyrukları doğrultusunda kaleme alan Turgut Özal 

ekibiydi. Bugün de bu ekip işbaşındadır. Ve uygulanan program da aynı programdır. Tek 

değişiklik Demirel’in bir köşeye fırlatılıp atılmış oluşudur. O yüzden bir zamanlar meydanlarda, 

kürsülerde, TRT ekranlarında çeşitli yalan ve demagojilerle savunduğu programı bugün 

gördüğümüz gibi kesin bir dille eleştirmektedir. 

Turgut Özal, aynı toplantıda şöyle sürdürür konuşmasını: 

“Kısa vadede iç yatırımların fazla artması enflasyon yaratır. Bu yüzden dış sermayeye ihtiyacımız 

vardır.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 143) 

Özal burada yine bir yalan söylüyor. Enflasyonu önlemenin temel koşulu herkesin bildiği gibi 

üretimi arttırmaktır. Üretimi arttırmanın temel koşulu da ileri tekniği üretime sokmaktır. Üretim 

artınca ürün bollaşır. Fiyat artışları da durur. Hatta uygulanan tekniğin gelişkinlik derecesine göre 

fiyatlar düşme bile gösterebilir. Tabiî bu arada emperyalist sömürü ve soygunun da ortadan 

kaldırılması şarttır. 

Özal’ın önerdiği ve de uyguladığı ise bununtam tersi olmuştur. Bir yandan günlük 

devalüasyonlarla millet yabancı emperyalistlere peşkeş çekilirken, diğer yandan da bırakalım ileri 

teknolojiye, gerisiyle bile yeni yatırımlar yapılması önlenmiştir. 

IMF ve yandaşları öyle istiyordu çünkü. Yatırımları durdurun, gelişme hızınızı düşürün diyorlardı. 

Bizimkiler de aynen uyuyorlardı bu emirlere. 

Sonra emperyalistler yatırımlara ayıracağınız parayı bize vererek borçlarınızı ödeyin diyordu. 

Bizimkiler de öyle yapıyordu.24 Ocak’tan bu yana bildiğimiz gibi 10,5 milyar dolar dış borç 

ödenmiştir. Buna karşın dış borçlarımız azalmamış tersine artmıştır. 

Vural Arıkan bile: 

“24 Ocak 1980’den itibaren üretim faktörünün göz ardı edildiği de su yüzüne çıkan gerçeklerden 

biridir” 

diyor. Yani yatırımlar durdurularak üretim artışı durdurulmuştur diyor. 

Özal, bir de yukarıda aktarılan konuşmasında: “yabancı sermayeye ihtiyacımız var” diyordu. 

Yabancı sermaye ile bir ülkenin geliştiği nerede görülmüştür? Yabancı sermaye bir ülkeye “tatlı 

kâr” ve vurgun yapma olanağı bulursa gelir. Yoksa gelmez. O ülkeyi soymaya, sömürmeye gelir. 

Bu gerçekliği Özal bilmez mi? Bilir. Ama görevi ona hizmet olduğu için öyle konuşur… Şöyle 

sürdürür konuşmasını Özal: 

“Ben sermayenin milliyeti olduğuna inanmıyorum. Bugüne kadar yabancı sermaye mevzuatımız o 

kadar kısıtlayıcı ve engel olucu olmuştur ki, aralarında üç kağıtçılar da girmiştir. Şimdi bu 

mevzuatı rahatlattık ve dürüstlerinin de gelmesi muhtemeldir. Şimdi yabancı bankalara da 

Türkiye’de şube açma izni verilmiştir. Bunların da dev yatırımlar için sermaye getirmelerini 

bekleyebiliriz. Ayrıca, tarihi bağlarımız olan Arap ülkelerinde büyük para vardır. Bunlara özel 

imtiyazlar verilmelidir…” (E. Çölaşan, a, g, y., s. 143) 



Açıkça gördüğümüz gibi Özal, Türkiye’yi yabancı sermayeye teslim edelim, onların her istediği 

“özel imtiyazlar”ı verelim diyor. Evren ekibi de bunlara aynen katılıyor tabiî. Nitekim onlar 12 Eylül 

sonrası bu dileklerini de gönüllerince uygulayabildiler. Ve 4,5 yıldan beri uygulamaktadırlar. Ama 

aradan bunca yıl geçmesine rağmen Türkiye gelişmek şöyle dursun, her gün biraz daha geriye 

gitmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi kişi başına düşen ulusal gelir 1300-1400 dolardan 1000 

doların bile altına düşmüştür. Kalkınma hızı durma noktasına gelmiştir. Oysa bu dönemde 

yabancı sermayeye akıllara durgunluk veren bir oranda imtiyazlar tanınmıştır. Türkiye, yerli-

yabancı sermaye için bir “TEŞVİK CENNETİ”ne veya “imtiyazlar cenneti”ne çevrilmiştir. İşte 

sermaye sözcüleri kendi ağızlarıyla anlatıyorlar. Dikkatlice okuyalım: 

“100 LİRAYA 76 LİRA TEŞVİK 

“İstanbul Boğaziçi’nde kira ve konut fiyatlarından yakınan yabancı işadamları fabrika kurma 

hevesi taşıyanlar için bu kentin bir “teşvik cenneti” olduğunun farkında değil. Yabancı Sermaye 

Koordinasyon Derneği (YASED) Başkanı Erdoğan Karakoyunlu tarafından hazırlanan ve 

önsözünde “teşviklerin boyutlarını anlatarak yabancı girişimciyi cesaretlendirmeyi amaçladığı” 

belirtilen bir araştırmaya göre, İstanbul’da kurulacak bir sanayi tesisi için harcanacak her yüz 

liralık yabancı sermayeye, 76 liralık teşvik sağlanıyor. İşletme aşamasında da yabancı işadamının 

her 100 lirası, 55 lira ile ödüllendiriliyor. 

“YASED’in yabancıları özendirici hesabı “şu varsayımlar” altında yapılıyor. İstanbul’da 10 milyon 

dolar değerinde bir yatırıma gidecek olan yabancı işadamı, bu paranın 7 milyon dolarlık 

bölümünü, bina, makine ve teçhizat gibi sabit yatırıma ayırmış durumda. 10 milyon doların 

yarısını cebinden koyarken 5 milyon doları da banka kredisi ile karşılayacak. 5 milyon dolarlık 

kredinin 4,5 milyon dolarını yatırım, 0.5 milyon dolarını da işletme sermayesi için kullanacak. 

“İşletme aşamasına ilişkin varsayımlar ise şöyle: 

“İşletme ilk yıl sermayenin yüzde 10’u kadar, 1 milyon dolar kâr edecek. Yine 1 milyon lira 

tamamlama yatırımı yapacak. Yarım milyon dolarlık işletme kredisi Merkez Bankasının ucuz 

reeskont kaynaklarıyla sağlanacak. 

“TEŞVİKLER KATMER KATMER 

“Yabancı yatırımcıya tanınan ilk teşvik, makine ve teçhizat ithalatında gümrük yükünün 

kaldırılmasıdır, eğer örnek yabancı yatırımcımız 2,5 milyon dolarlık ithalat öngörüyorsa, ödemesi 

gereken yüzde 52 düzeyinde gümrük vergisinden doğacak “1,3 milyon doları kâr hanesine” 

yazacak. 

“Bu rakamın, 10 milyon dolarlık yatırım bedelinin yüzde 13’ü olduğunu hatırda tutarak, diğer 

teşviklere geçince ikinci sırada ucuz kredi kaleminin yer aldığı görülüyor. 

“Türkiye Sınai Kalkınma Bankası veya Merkez Bankası kaynaklı yatırım kredisinin yüzde 37,5’luk 

faizi ile normal ticari kredi faizi olan yüzde 72 arasındaki fark da yabancı yatırımcıya yine bir 

avantaj getirecek. 4,5 milyon dolarlık kredisini diyelim iki yıl kullanacak olan yatırımcı, normalden 

3,6 milyon dolar daha az faiz ödeyecek. Eksik ödediği faizin yatırım toplamına oranı yüzde 36 

olacak. Eğer yatırımcımız ihracat taahhüdünde bulunursa, bankadan, Noter ve tapu işletmelerine 

kadar vergi resim ve harç istisnasına tabi olmak hakkına kavuşacak. YASED tarafından 1 milyon 

656 bin dolar olarak hesaplanan indirimin, 10 milyon doları oranı da yüzde 16 düzeyine ulaşacak. 

7 milyon dolarlık sabit yatırım bedeli üzerinde yüzde 7 yatırımları destekleme primi alacak 

yabancı yatırımcı, 490 bin dolarlık bu yeni avantajıyla, yüzde 4,9’luk bir teşvik daha kazanacak. 



Yerli temin ettiği makine ve teçhizatın yüzde 6’sı kadar teşvik primi alacak yatırımcımız, 1 milyon 

dolar düzeyinde kabul edilen bu yoldaki harcamaları karşılığında 60 bin dolar ya da başka bir 

deyişle binde 6’lık bir teşvike hak kazanacak. YASED tarafından yatırım bedelinin yüzde 6’sı 

olarak hesaplanan diğer teşviklerin de bu rakamlara eklenmesiyle, İstanbul’a 10 milyon dolar bir 

yabancı girişimci, daha işe başlamadan bu rakamın yüzde 76,5’u oranında bir meblağı, 7 milyon 

650 bin doları kaldıracak. Örnek yatırımcı eğer, Diyarbakır, Urfa veya Sinop gibi kalkınmada 

öncelikli illerden birini seçerse, yatırdığı 10 milyon doların, yüzde 8,6 oranında fazlasını, yani 10 

milyon 860 bin doları teşvik olarak alacak. 

“İŞLETMEYE AÇINCA DA… 

“YASED tarafından yapılan aynı araştırmanın tesisin işletmeye açılmasından sonraki bölümünde 

ise teşvikler şöyle sıralanıyor: 5 milyon lira sabit kıymeti bulunan yabancı yatırımcı, bu rakamın 

yüzde 30 tutarındaki 1,5 milyon dolar için kurumlar vergisi ödemeyecek. Böylece yüzde 15’lik bir 

teşvik kazanacak. 

“1 milyon dolarlık kârının yüzde 25’ini oluşturan 250 bin doları yeniden işletmeye yatıracak ve 

yüzde 3 daha avantaj sağlayacak. Kullandığı yarım milyon dolarlık teşvikli işletme kredisinin faiz 

indiriminden yüzde 8,6’lık bir teşvik daha alacak. Geri ödemeye devam ettiği yatırım kredilerinden 

yüzde 30’luk faiz avantajı cebinde kalacak. Toplam olarak yatırdığı 10 milyon doların, 5 milyon 

566 bin dolarlık bölümünü teşvik olarak kullanacak. Eğer kalkınmada öncelikli illeri seçerse, bu 

rakam 10 milyon 360 bin dolara yükselecek.” (Cumhuriyet, 24 Mayıs 1985) 

Böylesine sınırsız imtiyazlar tanındı işte yabancı sermayeye. Ama söylediğimiz gibi gelişmek 

şöyle dursun her geçen gün biraz daha geriledik. Bunun nedenini yukarıda anlattık. Ama bazıları 

bize inanmayabilir. Biz devrimciyiz çünkü. Sermayenin gözünde biz bozguncuyuz. Açıkça 

belirtelim ki kabul ediyoruz bu suçlamayı. Biz yerli-yabancı sömürgenler çetesini, sömürü ve 

vurgun mekanizmasını bozmaya çalışıyoruz. Onların hayasızca sömürüsünden halkımızı ve 

vatanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Parababaları bu yüzden düşmandır bize. 

Şimdi yabancı sermayenin bir ülkeye iyilik mi yoksa kötülük mü ettiğini bir kez de Vural 

Arıkan’dan dinleyelim: 

“KREDİBİLİTEMİZ ARTIYOR 

“10.6.1985 günlü Tercüman Gazetesi ilginç bir istatistik veriyor. Dünyadaki dış borç 

şampiyonlarını sıralıyor. Şampiyonlar arasında Brezilya 100 milyar dolar, Meksika 86 milyar dolar, 

Arjantin 48 milyar dolar, Venezüella … milyar dolar, Filipinler 26 milyar dolar ve nihayet Türkiye 

20 milyar dolarla yerlerini alıyorlar. (Türkiye ile ilgili rakamda bir yanlışlık vardır. Çünkü Türkiye’nin 

şu andaki dış borçları toplamı 25 milyar doların üzerindedir. b.n.) 

“Bu konuda ilgili kitapta bakın neler yazıyor: 

“Çokuluslu şirketler önemi, tartışmalı bir sermaye katkısı karşılığında etkinlikte bulundukları 

ülkelerin kredi kaynaklarını sömürmekle kalmayıp, dış borçlarını da arttırırlar. 

“Ödeyebilmek için ihracatı sürekli olarak artırmak gerekir. Hem ithalatı karşılayabilmek hem de 

yabancı şirketlerin kâr olarak dışarıya çıkardıkları dövizi yerine koyabilmek için. Satınalma gücü 

azalan ihracatın artışı, ücretlerin komik düzeyde tutulması demektir. Dışarıya dönük bir 

ekonominin başarı sırrı olan yığınların yoksulluğu iç tüketim pazarının gelişmesini engellediğinden 

uyumlu bir ekonomik gelişme sağlanamaz.” 



“Ama ne var ki, ülkemiz borçlanmada 6’ncı sırada ise de kredibilite bakımından şanslılığını 

şampiyonluğunu korumakta.” (Cumhuriyet, 15 Haziran 1985) 

Vural Arıkan “borçlanmada 6’ncı sırada isek de”, gelecekte yukarılara tırmanabiliriz, birinci veya 

ikinci sıralarda yer alabiliriz, çünkü kredibilite bakımından şampiyonluk bizdedir, diyor. 

Demek ki, IMF’nin OECD’nin, Dünya Bankası’nın emirlerini en kusursuz bir biçimde uygulayan 

ülke bizmişiz. Çünkü başka türlü kredibilite şampiyonu olmanın yolu yoktur. Sürekli devalüasyon 

ve zam yapacaksın, ücretleri donduracaksın, böylelikle de ülkenin doğal kaynaklarını ve yığınların 

alın terini emperyalistlere sunacaksın ki, onlar dakarşılığında sana “kredi” denen sadakayı 

versinler. Bu işin değişmez kuralı budur. 

Turgut Özal, yukarıda aktardığımız konuşmasında bir de “Ben sermayenin milliyeti olduğuna 

inanmıyorum” diyordu. Bu söz çok doğrudur. Onun bu cümlesine biz de aynen katılıyoruz. Bugün 

sermayenin de, sermayedarın da milliyeti yoktur. Bir zamanlar ulusları yaratan kapitalizm, 

Emperyalizm aşamasına ulaşınca, yani tarih içinde varabileceği en son konağa, ölüm konağına 

varınca, ulusu inkâra yönelmiştir. 

Bu bir çelişki değil midir? 

Elbette çelişkidir. Bu çelişki sermayenin yapısında meydana gelen bir değişimden, bir zıddına 

dönüşmeden kaynaklanmaktadır. Kapitalizm serbest rekabetçi dönemde iken, ulusların yaratıcısı 

ve savunucusuydu. Çünkü kapitalistlerin sınıf çıkarları onu gerektiriyordu. Sömürü alanı olan “iç 

pazarı” en iyi ulus sınırları ile koruyabiliyordu kapitalistler. Kendi sömürüleri altında bulunan iç 

pazarı daha iyi korumanın başka bir yolu yoktu. 

Ancak sermaye tarih içinde yol alıp tekelci aşamaya yani Emperyalizm aşamasına ulaşınca 

yapısıyla birlikte karakteri (huyu) da değişti. Yeni yapıya uygun bir karakter edindi. Artık ulusal 

sınırlar içine sığamaz olmuştu. Çünkü hem “temerküz etmişti” (konsantre olmuştu), hem de 

santralize olarak tekele varmıştı. Yani Finans-Kapital kılığına bürünmüştü. Finans-Kapital; 

bildiğimiz gibi: sanayi, banka, ticaret ve arazi sahipliği sermayesinin en kodamanlarının, 

sermayenin tapınağı olan, bankalar kubbesi altında kaynaşmalarıyla oluşur. Buna: Finans-

Oligarşisi de denir. 

Bu dönemde artık sermaye büründüğü yeni karakteriyle (Finans-Kapital denen yapısıyla) artık 

ulus sınırları içine sığmaz olur. Sınırları zorlayarak aşar ve tüm dünya pazarlarını ele geçirmek 

ister. Artık bir zamanlar ulusu yaratan sermaye için, ulus, bir ayak bağı olmaya başlar. Bu yüzden 

de ulusa ve ulusal sınırlara düşman kesilir. Her gelişkin ülkenin Finans-Kapitalistleri kendi ulusal 

sınırlarından dışarıya taşarlar. O zaman da kaçınılmazca karşı karşıya gelirler. Hepsinin de ortak 

amacı dünya pazarlarını ele geçirmek ve dünyanın geri ülkelerini yağmalamaktır. Bu yüzden 

aralarında pazar kavgası başlar. 

“Kendisine dünyanın dar gelmeye başladığı bu tarihtedir ki, kapitalizm bütün serbest rekabetçi 

erdemlerini yitirerek, bütün tekelci alçaklıklarını bir şövalye zırhı gibi giyinir. Artık Emperyalizm 

çağı başlamıştır.” (Hikmet Kıvılcımlı, Emperyalizm Geberen Kapitalizm, s. 26-27) 

Bu ekonomice Enternasyonal tekelci şirketler dünyayı nüfuz bölgeleri halinde paylaşırlar. Fakat 

aralarındaki güç dengesi sık sık bozulur. Çünkü ortaya zamanla yeni ve güçlü tekelci kuruluşlar 

çıkar. Onlar da dünya pazarlarında yer sahibi olmak isterler. Yani güneşin altındaki 

yerleriniisterler. Eskiler ise buna razı olmak istemezler. O zaman iş silaha düşer. 



“(…) barış ve barış içinde birlikte paylaşma imkansızlıkları önünde, bıçağa sarılıp dünyanın 

savaşla ülkece paylaşılması (…)” (Hikmet Kıvılcımlı, a.g.y., s. 28) 

kaçınılmaz olur. 

Emperyalistler dünyayı paylaşmak için sık sık silah gücüne başvururlar. Ve cihan savaşları 

çıkarırlar. Tarih bu savaşlarda, tekelci şirketlerin çıkarları için 10 milyonlarca masum insanın yok 

yere telef olduğunu, şehirlerin yıkılıp yüz milyonlarca insanın yaralanıp, sakat kaldığını bizlere 

anlatır. 

Finans-Kapital aşamasına ulaşmış saldırgan, yırtıcı, canavarlaşmış ve alçaklaşmış bu sermaye 

için artık dünya pazarlarını ele geçirmenin dışında başka bir amaç söz konusu değildir. O, bu 

aşağılık amacına ulaşmak için nüfuz alanı içindeki ülkeleri atom başlıklı füzelerle donatıp tüm 

insanlığı tehlikeye atmaktan bile zerrece çekinmez. 

İşte bu nedenden onun milliyetinden de söz edilemez artık. Tekelci sermayenin Özal’ın da dediği 

gibi “milliyeti yoktur”. Tatlı kâr ve çapul nerede ise tekelci sermaye oradadır. 

Bu dev tekelci şirketler için ulusal sınırlar kara tahtaya tebeşirle çizilmiş çizgiler gibidir. Bir kıymeti 

harbiyesi yoktur o sınırların artık. 

Bu sermayenin sömürü alanı içindeki ülkeler ya sömürgeleştirilmiştir (açık sömürgedir), ya 

yarısömürgeleştirilmiştir ya da bağımlı ülke durumundadır. O ülkelerin devletleri bu şirketler için 

çalışır gayrı. Kendi ülkelerinin doğal zenginliklerini sererler o şirketlerin önüne. Kendi halklarını 

verirler o şirketlerin emrine. Çünkü kendileri de kaynaşmıştır artık o şirketlerle. Kendi kişisel 

çıkarlarıyla söz konusu çok uluslu tekelci şirketlerin çıkarları birleşmiştir. Yani o kişiler tekelci 

şirketlerin birer adamı durumundadır artık. 

Bu çokuluslu şirketlerin birbirleriyle çatışmaları, kavgaları, uşakları durumunda olan geri ülke 

yöneticilerine de yansır. Tekellerin çıkarları çatışınca, geri ülke yöneticileri de birbirleriyle 

çatışmaya girerler. 

Çünkü bir grup tekelci şirketin hakimiyeti altında bulunan bir ülkeye, başka tekelci şirketler grubu 

girmek isteyebilir. Nasıl girilecektir? O geri ülkenin devlet adamlarının bir bölümü satın alınarak… 

Böyle durumlarda, uluslararası tekelci şirketlerin pazar kavgaları, geri ülkelerin devlet 

mekanizmaları içinde de gözlenebilir. Her tekelci şirket satın aldığı kendi adamlarını, devlet 

yönetiminde ağır bastırmak ister. Bu gerçekliği bir örnekle açıklamak ve somutlamak istiyoruz. 

Yine E. Çölaşan’ın “12 Eylül”ünü okuyoruz: 

“DPT müsteşarı Yıldırım Aktürk’le TÜMOSAN Genel Müdürü Sedat Çelikkol, bu projenin kapsamı 

konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. 100 milyar liralık bu büyük projenin lisans anlaşmaları 

imzalanmıştı. Ancak bu işin dış finansman olmadığı gerekçesiyle DPT, projeyi kısıtlı tutmak 

istiyor, başlamış projeye para vermiyordu: Bazı lisans anlaşmalarının hangi yabancı firmalarla 

yapılacağı konusunda da sürekli görüş ayrılığı vardı. Yıldırım Aktürk, “Bu işin geçmişte nasıl 

başladığı bizi ilgilendirmez. Bizi gelecek ilgilendirir. Bu kadar büyük projeye kaynak ayırmak 

israftır. Sadece traktör ve traktör motorlarına para veririz. Onları bitirin.” diyordu. Aktürk, bu işin 

MAN firmasıyla sürdürülmesini istiyor, Sedat Çelikkol ise VOLVO’yu savunuyordu… Bir türlü 

uzlaşma olmuyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyordu… 

“Aktürk ve Çelikkol bir gün Devlet Planlama Teşkilatında, müsteşarlık makamının hemen önünde 

karşılaştılar.. Çelikkol bağırıyordu… 



“– Milletin koskoca projelerini yatırdınız. Şimdi kına yakın. Herhalde bazı firmalarla yakın 

ilişkileriniz var… Helal olsun size… 

“– Bu senin söylediklerin ayıptır… Terbiyesizliktir… Projeyi yatıran sensin… Şimdi de utanmadan 

gelip bizden para istiyorsun. 

“Kavgaya dönmek üzere olan tartışmayı DPT uzmanları ve çevrede bulunan odacılar ayırdılar… 

Sonra Çelikkol görevden ayrıldı. Yeni gelen Genel Müdür de DPT ile anlaşamadı… TÜMOSAN 

projesi, kanayan bir yara olarak kaldı…” (E. Çölaşan, 12 Eylül…, s. 247) 

Uluslararası tekellerin temsilcileri nasıl kapışıyor görüyoruz işte. Yıldırım Aktürk bildiğimiz gibi 24 

Ocak Programı’nı hazırlayan ekiptendir. Ve o günden bu yana da Türkiye ekonomisini yöneten üç 

beş kurmaydan biridir. Onun bir yabancı tekeli nasıl canla başla savunduğu ve işi kendisinin bağlı 

bulunduğu tekele verdiremeyince, madem biz yiyemedik, kimse de yiyemesin, diyerek TÜMOSAN 

projesini “kanayan bir yara olarak” bıraktığı yukarıdaki satırlarda açıkça ortaya konuyor. Ve bu 

satırlar kitap olarak yayınlanıp kitapçı vitrinlerini dolduruyor. Hiçbir tepki gelmiyor. Demek 

suçlama kabul ediliyor. 

Eğer bu kişiler namuslu olsalar hiç susarlar mı böylesine açık suçlamalar karşısında? 

 12 Eylül Faşizminin süngüsü ile devrimciler ve halkımız susturulduğu için, Parababaları ve 

onların devlet tepesindeki hizmetkârları iyice hayasızlaştılar. Artık utanmayı arlanmayı kaldırdılar. 

Her türden yolsuzluğu gizlenmeye bile gerek duymadan açıkça yapmaya başladılar. 1-2 örnek 

daha vermeden geçemeyeceğiz: 

“UÇMAYAN HALILAR… UÇAN MİLYONLAR 

“Başbakanlık binasına tepeden tırnağa yeniden halı döşeniyor. Bir buçuk yıl önce döşenen halılar 

sökülüp yerine Başbakanın eşi Semra Hanım’ın yakını olduğu öne sürülen bir halıcıdan alınanlar 

konulacakmış. Başkent’teki birkaç halıcıdan teklif istenilmiş, ancak iş “yakına” gitmiş. 

“Eski ANAP’lı bağımsız Edirne Milletvekili Arıkan konuyu Meclis kürsüsünden gündeme getirdi. 

Ve şu soruyu sordu: 

“Başbakanlık ve Devlet Planlama binalarındaki halıların değişmesi bir şirketin halı stoklarının 

eritilmesi amacı ile mi gerçekleştiriliyor?..” Arıkan’ın bu sorusuna hükümetten bir yanıt veren 

çıkmadı. Bizce de çıkmayacak…” (Yalçın Pekşen, Cumhuriyet, 18 Nisan 1985) 

Neler yapılıyor ortada işte. Bir buçuk yıl önce döşenen halılar bir tüccarı zengin etmek için 

sökülüyor ve de atılıyor. Kuşkusuz bu işler o tüccarın kara ya da ela, mavi, yeşil gözü için 

yapılmıyor. O da “Semra Hanım”ı görmüştür mutlaka. 

Bütün bunlar yazılıp çiziliyor da, hiç ses çıkaran olmuyor. Varın hesap edin ar namus 

anlayışlarını, sermaye hizmetkârlarının. 

Bir örnek daha verelim bu konuda: 

“BAKANIN ODASI İÇİN 10 MİLYON AYRILDI 

“SSK Yönetim Kurulu, Kalemli’nin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. b.n.)makam odasının 

düzenlenmesi ve yeni eşya alınması için 10 milyon 400 bin lira ayrılmasına karar verdi.” 

(Cumhuriyet, 13 Nisan 1985) 



Millete fedakârlık ve tutumlu olmayı önerenler, milletin paralarını işte böylesine acımasızca 

eşlerine dostlarına yeyim ediyorlar. Ve bu işleri gizli kapalı yapmaya da özen göstermiyorlar artık. 

Nasıl olsa halkı sindirdi 12 Eylül Faşizmi. 

Tüm bu aktardığımız örneklerde de açık bir şekilde görüldüğü gibi, Emperyalizm çağında; 

sermayenin milliyeti de, haysiyeti de, namusu ve şerefi de sömürü, vurgun ve soygundur. 

Bunların dışında kalan her şey sermaye için bir değer taşımaz. Vatanı, ulusu, ulusal onuru yoktur 

sermayenin. Tabiî aynı zamanda sermayedarın da. Ve her türden sermaye uşaklarının da. 

Kendi aralarında milliyetsiz olduklarını böyle aleni ortaya koyan Özal-Evren-Ulusu ekipleri, halkın 

karşısında bu söylediklerinin tam tersini söylerler. Evren ekibi “Atatürk Milliyetçiliği”ni, Özal ekibi 

ise “Milliyetçi Muhafazakâr”lığı kimseye bırakmazlar. Ve dillerinden hiç düşürmezler. Bilirler ki bu 

deyimleri ne kadar çok tekrarlarlarsa, halkı o kadar iyi kandırabilirler. 

KAMU SEKTÖRÜ DURADURSUN, 

ÖZEL SEKTÖR YÜRÜSÜN 

“24 Ocak Kararları’dan hemen sonra, kamu kesiminin transferleri resmen durduruldu ve bunlar 

yeni bir incelemeye alındı. Öncelik özel sektörün döviz transferlerine verildi.” (E. Çölaşan, a.g.y., 

s. 151) 

Biz Özal-Evren ekiplerini yerli-yabancı sermayenin hizmetkârları olarak nitelendirdiğimiz zaman, 

doğruları dile getiriyorduk. Biz kimseye haksızlık etmeyiz. Kimseyi layık olmadığı bir sıfatla 

nitelemeyiz. Çünkü biz devrimci namusa sahibiz. Bizler, olayları ve kişileri nasılsalar öylece 

değerlendiririz. Olanları olduğu gibi görür ve göstermeye çalışırız. Yanlış değerlendirmeler 

yapmak, önyargılı olmak bizlere bir yarar sağlamaz. Tersine zarar verir. Olayları ve kişileri 

oldukları gibi görmez ve göstermez isek, hem kendimizi hem de başkalarını kandırmış oluruz. 

Böyle bir tutum ise devrimci harekete hiçbir yarar getirmez. 

Yaptığımız değerlendirmeler olaylara uymaz ise, olaylar tarafından doğrulanmaz ise yığınlar bize 

inanmaz. Bizlere olan güvenlerini yitirirler. Bundan da devrimci hareket zarar görür. O yüzden biz 

doğruluğuna kesince inanmadığımız bir kanıyı öne sürmeyiz. Yerine getiremeyeceğimiz bir vaatte 

bulunmayız. Verdiğimiz sözü ise canımız pahasına da olsa yerine getiririz. 

Özal’lar-K. Evren’ler-B. Ulusu’lar sermayenin adamlarıdır diyor isek, onlar gerçekten öyle 

oldukları için diyoruz. İşte, 24 Ocak’tan beri yaşanan olaylar onların böyle olduklarını gösteriyor. 

24 Ocak’tan sonra Kamu kesiminin transferleri resmen durduruluyor. Onlar vatanı ve milleti 24 

Ocak Programı ile Emperyalizme bir kez daha peşkeş çekerek aldıkları “kredi” adlı sadakayı özel 

sektörün eline tutuşturuyorlar. Özel sektör de transferlerini başlatabiliyor. Yedek parça ve 

hammadde ithal edebiliyor dışardan. Ve uyduruk montaj sanayisi çalışmaya başlıyor… 

İHANETİN BEDELİ 

“Hükümet, batı dünyasının istediği biçimde bir istikrar programını açıklamıştı. Batı, bundan sonra 

bu programı nasıl ve hangi şartlarda destekleyecekti? Kapıya dayanmış dış borçların ödenmesi 

mümkün olmuyordu. Sadece 1980 yılında OECD ülkelerine bir milyar dolar borç ödenmesi 

gerekiyordu. (…) Akla gelebilecek her kaynağa, her ülke ve kuruluşa “saldırmak” ve yeni döviz 

olanakları yaratmak gerekiyordu. Aksi halde ekonomi, eskisinden de daha kötü olacak, ekonomi 

ile birlikte Adalet Partisi de gidecekti. Demirel, Özal’a direktif verdi: 

“– Bundan sonra iş senindir. Ne yaparsan yap… Git kredi bul, borç ertele… Nereye gidersen git… 



“Ondan sonraki görev günlerinin yaklaşık yarısını yurt dışında ve dünyanın her köşesinde 

geçiren, fırsat bulunca Türkiye’ye gelen Turgut Özal, ilk yurt dışı seferini Aralık ayı sonunda İsmet 

Sezgin’le birlikte Suudi Arabistan’a yapmış, ancak eli boş dönmüştü. 

“İkinci sefer daha uzun olacaktı. Program hazırlandı. Önce Almanya, sonra Washington’da IMF 

ve Dünya Bankası, New York ve Londra’da yabancı bankalar, daha sonra Paris’te OECD… Bu 

arada, gidilen her ülkede, hükümet yetkilileri ile temaslar… Herkese aynı şey söylenecekti: 

“– Verecekseniz hemen verin… Yoksa battık.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 152-153) 

Yerli Parababaları 24 Ocak Kararları’nı uygulamaya koyarak Türkiye Halkına ihanetlerini 

yapmışlar, ancak ihanetin bedeli olan bahşişlerini alamamışlardı. Uluslararası Parababaları bir 

kere kucaklarına çekmişti bizim yerli satılmışları. 24 Ocak Programı’nı kabul ettirmiş ve 

uygulamaya koydurtmuşlardı. Bundan sonrası kolaydı onlar için. Ne isterlerse vermeye razı 

olacaktı bizimkiler nasıl olsa. Geriye dönemezlerdi artık. O yüzden bizimkilere hak ettikleri krediyi 

hemen vermediler. Kerte kerte verdiler. Ve her verişlerinde de yeni isteklerde bulunmayı vebu 

isteklerini kabul ettirmeyi ihmal etmediler. Bizimkiler karşılarında diz çökmüş yalvarıyorlardı: 

“VERECEKSENİZ HEMEN VERİN… YOKSA BATTIK” diye. Bu duruma düşmüş bir devletten 

istenilen her şey kolayca alınabilirdi tabiî. 

DİLENCİLER KERVANININ BAŞINA GELENLER 

“Turgut Özal, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Ekonomik İşler Yardımcısı Rahmi 

Gümrükçüoğlu, Hazine Genel Müdürü Tunç Bilget, Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı 

Aydınoğlu ve o sırada Başbakanlık Müşaviri olan Hüsnü Doğan’dan oluşan heyet ilk olarak 

Frankfurt’ta, Alman Maliye Bakanı Hans Matthofer ile görüştü. (Matthofer o günlerde, Federal 

Almanya Başbakanı Schmidt tarafından Türkiye’ye OECD ülkeleri tarafından yapılması 

düşünülen yardımın koordinatörlüğüne atanacaktı.) 

“2 Şubat 1980 günü yapılan toplantıda, Matthofer ve yanındaki Alman yetkililere 24 Ocak kararları 

anlatıldı. Ve Türkiye’nin bu alanda elinden gelen her şeyi yaptığı, bundan sonrasının batı 

dünyasına bağlı olduğu söylendi. Türkiye, ekonomik açmazdan kurtulabilmek için Almanya’dan 

çok şey bekliyordu.” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 153) 

Gördüğümüz gibi, bizimkiler, sözümüzü tuttuk, sizin emirleriniz doğrultusunda hazırladığımız 24 

Ocak Programı’nı uygulamaya koyduk, görevimizi (“elimizden geleni yaptık”) diyorlar. Şimdi sıra 

sizde. Siz de bahşişimizi verin diyorlar. 

“Alman Maliye Bakanı da programı olumlu karşılıyordu. Ancak, yardım konusuna geçmeden 

önce, Alman Halkını “rahatsız eden” bazı konular vardı, bunları görüşmekte yarar görüyordu: 

“– Sayın Müsteşar, burada bir araya gelmişken size bazı hususları da dostça belirtmek isterim. 

Türkiye üzerinden yapılan eroin ve diğer uyuşturucu madde kaçakçılığı, Alman Hükümeti ve Halkı 

için büyük bir sorundur.” (a.g.y., s. 153-154) 

 Kaçakçılık bildiğimiz gibi devletlerin izni olmadan yapılamaz. Kapitalist devletler uyuşturucu 

maddelerle dünya gençliğinin zehirlenmesini, kendi sınıf çıkarları açısından yararlı bulurlar. 

Gençlik, sömürü ve haksızlığa karşı en duyarlı kesimdir. Gençlerin kapitalist düzenin insana 

yaraşmayan iğrenç içyüzünü görmesi ve sosyalizmi benimsemesi Parababalarının işine gelmez. 

Bu nedenle gençliğin uyuşturucularla uyuşturulması, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara 

karşı ilgisizleşmesi Parababalarının pek işine gelir. 



Ancak, Parababaları bu konuda bir ölçü kullanırlar. Halkın bütünüyle afyonkeşleşmesi de 

sermayenin sınıf çıkarlarına uygun düşmez. Çünkü o zaman verimli bir biçimde çalıştıracak, 

kullanıp sömürecek insan bulamaz. Parababaları ister ki gençlik uyuşturulsun ama diğer halk 

kesimleri yaygın bir şekilde uyuşturucu kullanmasın. 

Bu nasıl sağlanabilir? 

İnsanlar gençken uyuşturulacak, ama gençlikten çıkınca (ortalama 30 yaşına gelince) bırakacak 

uyuşturucu kullanmayı. Artık o yaştan sonra sermayenin hizmetine girecek ve çalışacak akıllı 

uslu. Bunu ister sermaye. Bu nedenle de uyuşturucu kullanımını belirli bir sınırda tutmak ister. O 

sınır aşılınca da uyuşturucu maddelere karşı mücadeleye girişir. 

Alman Maliye Bakanı Matthofer de o zamanlar Almanya’da o sınır aşılmış olduğundan Özal’dan 

Türkiye üzerinde yapılan uyuşturucu kaçakçılığına Türkiye’nin göz yummamasını istiyor. Özal’ın 

cevabı şudur: 

“– Sayın Bakan, ben bu konuyu hükümetime götüreceğim. En ciddi tedbirlerin alınacağına emin 

olabilirsiniz. Gelelim para konusuna… Hükümetim, bu programın başarıyla yürütülebilmesi için 

Alman hükümetinin desteğinden çok şey beklemektedir.” (a.g.y., s. 154) 

Kendi istediğini Özal’a hemen kabul ettiren Matthofer, iş “para konusuna” gelince ipe un sermeye 

başlar: 

“Bakın Mr. Özal, OECD ülkelerinin Türkiye’ye bu yıl da yeterli yardım vermeleri ve geçen yıl 

açıklanan kredilerin kullanma şartlarını kolaylaştırmaları için çaba harcayacağım. Bu konuyu hem 

OECD yetkilileri ile, hem de dostum olan bazı Maliye Bakanlarıyla konuşacağım. Avusturya 

Maliye Bakanı’nı iyi tanıyorum. Onu etkilemeye çalışırım. Alman yardımına gelince, bu konunun 

önce Parlamento onayından geçmesi gerekir ki, bu işlem oldukça uzun bir zaman alır. “ (a.g.y., s. 

154) 

Görüldüğü gibi Alman Maliye Bakanı “çaba harcayacağım, konuşacağım, etkilemeye çalışırım” 

gibi kaypaksözlerle T. Özal’ı başından savıyor. “Alman yardımına gelince de (…) bu işlem 

oldukça uzun bir zaman alır” diyerek meseleyi zamana havale ediyor. Türkiye’ye vermeyi 

tasarladıkları sadakayı bir çırpıda vermek istemiyor. İstiyor ki, Özalgiller sürekli karşılarında iki 

büklüm olmuş bir biçimde avuç açsınlar. Ve bir talepte bulunurlarsa (kendileri bulunursa) hemen 

“emredersiniz sahip” diyerek Alman hükümetinin isteklerini yerine getirsinler. 

Ancak, Hans Matthofer’in bu davranışı, Özalgillerin o gezide gördüğü en iyi davranıştır. Çünkü 

diğer emperyalistler, bizimkileri karşılarına oturtup, uşak azarlar gibi azarlamışlardır. Şimdi 

gezinin ondan sonraki bölümünü izleyelim: 

“Heyet 5 Şubat günü Washington’a hareket etti. Büyükelçi Şükrü Elekdağ, ABD hükümeti 

nezdinde gerekli randevuları almıştı. Hazine Bakanı Miller’le bir görüşme yapıldı. Özal, Amerikalı 

Bakan’dan, OECD çerçevesinde Türkiye’ye yapılacak ABD yardımının öncelikle verilmesini ve 

köprü kredi yapılmasını istiyordu. Ancak böyle bir durum, ABD yasalarına aykırıydı. Hazine 

Bakanı, olumsuz yanıt verdi. Böyle bir işlemin, ancak zamanı gelince yapılabileceğini söyledi. 

“Dışişleri Bakanlığında ise, Türk heyetinin karşısına alt düzeyde yetkililer çıkarıldı. Özal’ın bu 

duruma canı sıkılmıştı. Her toplantıda olduğu gibi yine istikrar programını anlattı. (Biz sizlerin 

sözünü tutup ülkemize ve halkımıza ihanet ettik. Sizlerin çıkarlarını savunduk ve savunacağız. 



Acıyın bize, bahşişimizi verin diyor Özal. b.n.) Ancak Amerikalı memurlardan bazı ters sözler 

gelmeye başlamıştı: 

“– Siz önce borçlarınızı ödemesini bilin… Borçlarınızı ödemiyorsunuz, sonra da yardım 

istiyorsunuz. Bu talebinizi hükümetlere kolay kolay anlatamazsınız. ABD hükümetinin size 

yardımcı olması, birikmiş borçlarınızı ödeyerek güven yaratmanıza bağlıdır…” (a.g.y., s. 156) 

Apaçık görüldüğü gibi, Amerikalılar iyice paylıyor bizimkileri. Aşağılıyor. Ama bizimkilerde yüz yok 

ki, ulusal onur yok ki utansınlar. Bir defa ruhları uşaklaşmış. Emperyalistlerin her hareketini “hak 

rahmeti” sayacak denli küçülmüşler. 

ÖZAL’IN EFEMİNE TEPKİSİ 

Yukarıdaki hareketlere karşı nasıl bir tepki gösterir dersiniz bizimkiler. Şöyle: 

“Özal ve Türk heyeti, karşılarında yapılan bu tür gerçek ama küçük düşürücü bir konuşmaya tepki 

göstermeye başlamışlardı. Fazla bir şey de söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Yüzü kıpkırmızı 

olan Özal şöyle dedi: 

“– Ben gerekirse moratoryum (devletin resmen iflası) ilan etmesini de bilirim. Gerekirse bunu da 

yaparız. O zaman alacaklarınızı nasıl alacaksınız? Bizi gelip işgal mi edeceksiniz? Ama bu yolu 

tercih etmiyoruz. Yeni bir program ilan etmişiz ve bunu götüreceğiz diyoruz. Sizden yardım 

beklerken bu şekilde sözlerle karşılaşıyoruz. Borçlarımıza sadığız. Ve bunları ödeyeceğiz. Biz 

Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını bile ödemişiz.” (a.g.y., s. 156) 

T. Özal’ın Amerikalıların hareketlerine gösterdiği tepki, gördüğümüz gibi efemine bir tepkidir. 

Onursuzca bir tepkidir. Bize yardım etmezseniz “Moratoryum ilan ederiz” diyor. Yani resmen 

Türkiye Cumhuriyetinin iflasını bütün dünyaya duyururuz diyor. Biz bu denli bataktayız ve size bu 

denli muhtacız, ne olur bize yardım edin, bu bataklıktan, bu çıkmazdan bizi kurtarın diyor. Hep 

söylüyoruz. Yine söyleyelim. 

Bu tür sözler ulusal onurun zerresini taşıyan bir insanın vereceği sözler midir? 

Evcil hayvanlar vardır, sahiplerine ölesiye bağlı. Sahipleri bazen kızar bu hayvancıklara ve 

dövmeye başlar. Zavallı hayvancıklar, sahibi vurdukça daha çok sokulurlar ona. Ellerine, 

ayaklarına, paçalarına sürtünerek öfkelerini yatıştırmaya çalışırlar sahiplerinin. Kaçıp kurtulmayı, 

uzaklaşmayı, diklenmeyi, kafa tutmayı ise düşünmezler, düşünemezler. Öyle bir alternatifin de 

varlığını akılları bir türlü almaz. Sahipleri olmazsa yaşayamayacaklarını sanırlar. Öyle alıştırılmış, 

öyle yetiştirilmiş, öyle terbiye edilmişlerdir çünkü. 

Bizim yerli yöneticiler de ABD’liler karşısında, tıpkı bu evcil yaratıkların koyduğu davranışı 

koyuyorlar. Onların düştüğü duruma düşüyorlar. Yardım etmezseniz iflas ederiz yani ölürüz 

diyorlar. Bize acıyın, kıymayın diyorlar. Ve daha çok sokuluyorlar efendilerine. Özal şu şekilde 

sürdürür yakarışını: 

“Özal, Amerikan hükümeti yetkililerinden, IMF ve Dünya Bankası nezdinde ağırlıklarını 

koymalarını ve bu kuruluşların Türkiye’ye karşı anlayışlı davranmalarının sağlanmasını istedi. 

Amerikan hükümetinin, IMF ve Dünya Bankası üzerinde büyük ağırlığı vardı.” (a.g.y., s. 156-157) 

Bu yalvarıp yakarmalara ABD nasıl bir yanıt verecektir? “IMF ve Dünya Bankası üzerinde” olan 

“büyük ağırlığı”nı ne şekilde kullanacaktır? Şimdi de bunu görelim: 



“IMF’ye de program anlatıldı. (yani emirleriniz harfi harfine yerine getirildi denildi. b.n.) Bu 

kuruluşla yapılacak fazla bir şey o aşamada zaten yoktu. Turgut Özal, IMF Başkanı Larosiere ve 

Avrupa Masası Şefi Whittom ile tanıştı. Türkiye’ye verilecek olan kredinin ikinci bölümünün de, bir 

yabancı bankadan köprü kredi olarak sağlanması amacıyla IMF’den yardım istendi. IMF yetkilileri, 

bu yardımın sağlanacağını söylediler.” (a.g.y., s. 157) 

Ortada yardımın (sadakanın) kendisi, bir iki küçük kırıntı dışında hâlâ yoktur, sadece sözü vardır 

ortalıkta dolaşan. IMF vaatte bulunuyor Özal’a sadece, “kredinin ikinci bölümünün de”, “köprü 

kredi olarak sağlanması”na yardımcı olacağına dair. 

Gelelim Dünya Bankası ile olan görüşmelerine. Dünya Bankasının bizimkilere nasıl davrandığına. 

Ve ABD’nin, Dünya Bankası üzerinde olan “büyük ağırlığı”nı nasıl kullandığına. Onu görelim bir 

de:   

UŞAKLIĞIN BU KERTESİ 

“Özal, Dünya Bankası’ndan 300 milyon dolarlık “yapısal uyum kredisi” istiyordu. (…) 300 milyon 

dolarlık bu kredi verilirse, Türkiye dışarıdan, başta gübre olmak üzere pek çok mal getirme 

olanağına sahip olacak ve önemli ölçüde rahatlayacaktı. Bu konu, Dünya Bankası Başkanı Mc 

Namara (Bu kişi ABD eski Savunma Bakanıdır. b.n.) ile iki gün konuşuldu. Başkanın tavrı 

olumluydu. Özal bunu sevinçle sağa sola anlatırken, ertesi gün Mc Namara, kendisine “acı bir 

gerçeği” bildirdi: 

“– Mr. Özal, size bu krediyi herhalde vereceğiz. Benim ve arkadaşlarımın tavrı olumlu. Ancak bu 

konuda Türk hükümetinden bazı taahhütler isteriz. 

“– Ne gibi taahhütler Mr. Mc Namara? 

“– Bir kere, ekonomik politikalarınızda temel bazı değişiklikler yapmanız gerekmektedir. 

Bunlardan bir bölümünü, son açıkladığınız istikrar programı ile benimsediniz ve kabul ettiniz. (24 

Ocak Programı’nın kimler tarafından emredildiğini bir kere daha açıkça görmekteyiz. b.n.) Türk 

ekonomisinde yapısal bir değişikliği öngören bu programdan Dünya Bankası memnundur. Ancak 

bilirsiniz ki, bizim kuruluşumuz daha çok proje kredisi veren ve ülkelerin yatırımlarıyla ilgilenen bir 

yerdir. Türkiye, üstesinden gelemeyeceği kadar çok sayıda yatırım projesine başlamış 

durumdadır. Bu projeler fazladır. Bunlardan önemli bir bölümünün programdan çıkarılması 

gerekmektedir… (Açıkça gördüğümüz gibi emperyalistler yatırımları durdurun yani gelişmeyin 

diyorlar. b.n.) 

“– Fakat Mr. Mc Namara… 

“– Sözümü bitireyim Mr. Özal… Ben bu işlerin ayrıntısına girmem. Çalışma arkadaşlarım sizin 

adınıza bir mektup hazırlamışlar. Bu krediyi alabilmek için bize hitaben yazılmış bulunan bu 

mektubu korkarım ki imzalamanız gerekecek…” (a.g.y., s. 157-158) 

Mc Namara, görüldüğü gibi Özal’ı dinlemiyor bile, konuşmasına sözünü kesmesine izin vermiyor. 

Sonra “ben bu işlerin ayrıntısına girmem Mr. Özal” diyor. Arkadaşlarım mektubu hazırlamışlar, 

krediyi alabilmeniz için onu imzalamanız şarttır. Sözü uzatmayın, boşuna da nefes tüketmeyin 

diyor. 

Ne kadar küstahça bir davranış değil mi? 



Ama uşaklara karşı çoğu kez böyle davranır efendiler. Efendilerin uşaklarına karşı davranış 

biçimleri budur. O yüzden bizler kınayamıyoruz Mc Namara’yı… 

Kaldığımız yerden devam ediyoruz konuşmayı izlemeye. Özal, Mc Namara’ya sorar: 

“– Bu bir taahhüt mektubu mu? 

“– Bir anlamda, IMF’ye verdiğiniz niyet mektuplarına benziyor. Bunu bize vermeniz gerektiğini 

arkadaşlarım bana söylediler. 

“– Fakat Mr. Mc Namara, Dünya Bankası’nın verdiği krediler için böyle niyet mektupları istediğini 

bilmiyordum. Böyle bir belge ilk kez bizden mi isteniyor? 

“– Sanırım öyle Mr. Özal… I am sorry… Siz bu işin ayrıntılarını bizim arkadaşlarla konuşursanız, 

onlar size gerekli bilgiyi vereceklerdir…” 

“Özal’ın beti benzi sararmıştı. Rahmi Gümrükçüoğlu’na “bir bu eksikti,” diyordu. Alt kata, Türkiye 

Masasına indiler. Burada kendilerini Türkiye Masası Başkanı, Hintli uzman Adi Davar karşıladı. 

Türk heyeti ile Dünya Bankası uzmanları şimdi karşı karşıya gelmiş konuşuyorlardı. Mc Namara, 

topu uzmanlarına atmış, kendisi bu işin içine fazla girmek istememişti. 

“– Evet Mr. Davar, Sayın Başkan Mc Namara sizinle konuşmamızı istedi. Yapısal uyum kredisi 

karşılığında bizden bir taahhüt mektubu isteniyormuş. Nedir bu? 

“Mr. Özal, Dünya Bankası, 300 milyon dolarlık yapısal uyum kredisi isteminizi olumlu 

karşılamıştır. Ancak bazı isteklerimiz vardırve bu konuda sizin imzanızla bir güvence mektubu 

isteyeceğiz. 

“– Ama ben hükümetimden böyle bir yetki almadım… 

“– O zaman, önce yetkiyi alırsınız, sonra imzalarsınız… Ya da, bir başka yetkili kişi imzalar Türk 

Hükümeti adına… Şimdi gelelim neler istediğimize…” 

“Adi Davar, hazırlamış olduğu ve imzalanmasını istediği taahhüt belgesinin bir örneğini daha 

sonra Rahmi Gümrükcüoğlu ve Tunç Bilget’e verdi. Davar’la muhatap olmak istemeyen Özal, 

belgeyi Washington’daki büyükelçiliğimizde bekliyordu. Heyet üyeleri belgeyi okudukları zaman 

hırslarından ne yapacaklarını bilemez duruma gelmişlerdi. Özal’ın ağzından Dünya Bankası 

tarafından kaleme alınan mektupta, Türk ekonomisinin tüm denetiminin bu kuruluşa devredilmesi 

öngörülüyordu. Buna göre, Türk hükümeti alacağı her ekonomik karardan önce Dünya 

Bankası’na haber verecek ve bu kuruluşun onayını alacaktı. Yapılacak dış alımlar, önceden 

Dünya Bankası’na bildirilecek, bu kuruluşun saptayacağı yatırım projeleri programdan 

çıkarılacaktı. Programa yeni alınacak yatırımlar önceden Dünya Bankası’na sorulacak, Türkiye 

bundan sonra bazı sanayi dallarında yatırım yapmayacaktı. Ayrıca, geçmiş yıllarda uygulanan 

ekonomik politikalara yeniden dönülmeyeceği konusunda Türkiye kesin güvence verecekti. 

“ Türk heyetindeki yetkililer, bu belgeyi okudukları zaman şok geçirdiler. Böyle bir belge imzalanır 

ve bu duyulursa büyük bir skandal olur ve bunun hesabı mutlaka sorulurdu. Özal kızgındı. Mc 

Namara’nın önünde bile böylesine bir belge ile karşılaşacağını aklına getirmemişti. Böyle bir 

belge imzalanamazdı. Kaldı ki, Dünya Bankası bu tür bir belgeyi kurulduğundan beri ilk kez bir 

ülkeden istiyordu. 

(Demek dünyada bizimkilerden daha hain ve daha uşak insanlar bulamamışlar o zamana dek. 

b.n.) 



“Dünya Bankası uzmanlarının hazırladığı bu belge birkaç kez Türkiye Büyükelçiliği ile bu kuruluş 

arasında gidip geldi. 

“– “Bunun şurasını biraz hafifletsek… Bizim için çok zor olur bunu kabul etmek… 

“– Onu maalesef yapamayız… 

“– Ama bu nokta hükümranlık haklarımıza aykırıdır… 

“– Sanmıyoruz, değildir… 

“– Bir de şurası var… Bunu mutlaka düzeltmek gerekiyor… 

“– Peki, orasını düşünebiliriz…” 

“Bu pazarlıklar iki gün sürdü. Özal Büyükelçilikten yeni öneriler gönderiyor, Dünya Bankası da 

karşılığında kendi görüşünü iletiyordu. Buna karşı başka bir görüş gidiyor ve Türk heyeti, 300 

milyon Dolarlık kredi uğruna şartları bir parça olsun hafifletmeye çalışıyordu. Özal 

çevresindekilere sürekli olarak “Bu kadarı da olmaz yahu… Bu adamlar çıldırmış. Bunu 

imzalayanı ipe gönderirler…” diyordu.”(a.g.y., s. 158-160) 

Yaptıkları ihanetin büyüklüğünü nasıl da biliyorlar değil mi? Bu işi yapanı “Türkiye’de ipe 

gönderirler” diyor Özal… Biz hep tekrarlıyoruz ya: Satılmışlar yaptıkları işin bilincindedir diye. 

Onlar bilmezliklerinden yapmıyorlar, domuzuna biliyorlar ne yaptıklarını. 

Özal, bu yorumunda haklı çıkacaktır. Er veya geç onlar bu ihanetlerinin hesabını bir bir 

vereceklerdir. Türkiye’de gerçek demokrasi kurulunca, gerçek mahkemelerde bu hainler 

yargılanacaklar ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerdir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Biz onların yaptıklarına hainlik diyoruz. İşte bunu Özal’da itiraf ediyor. “Bunu imzalayanı ipe 

gönderirler” diyor. 

Bu ne demektir? 

Bunu imzalayan çok büyük bir suç işler, cezası “ipe gönderi”lmek olan bir suç işler demektir. 

Siyasi konularda cezası “ipe gönderi”lmek olan suç, bildiğimiz gibi vatana ihanet suçudur. 

Öyleyse Özal, bu belgeyi imzalayan vatana ihanet suçunu işler ve “ipe gönderi”lir, diyor 

yukarıdaki cümlesinde. 

Yapacağı işin bu denli büyük bir ihanet olduğunu bilen ve açıkça dile getiren bir insandan ne 

yapması beklenir? 

Korkunçluğunu açıkça gördüğü o suçu işlememesi beklenir elbette… 

Özal da böyle mi davrandı dersiniz? 

Ne gezer… Keşke öyle davransaydı… 

Onlar bir kere uşaklığı baştan kabullenmişler ve meslek olarak seçmişlerdir. Belgeyi imzalamakta 

gösterdikleri ikircilik ise, Türkiye’yi ve Türkiye Halkını düşündüklerinden değildir, “ipe gönderi”lme 

korkusundandır. 

“Mektup, elçilikle Dünya Bankası arasında gide gele, biraz hafifletildi. Bazı bölümlerin 

çıkarılmasına Dünya Bankası razı edildi. Ancak ortaya çıkan metin de imzalanacak gibi değildi. 

Ne yapacağını şaşırmış durumda olan Özal, Ankara’yı aradı ve Demirel’e durumu anlattı… 



“– Abi hikaye budur. Ben imzalamakta tereddüt ediyorum. Çok ağır hususlar var. Ne yapalım, ne 

dersiniz? 

“– Turgut, kardeşim, sen nasıl münasip görürsen öyle yap… Karar senindir. Tam yetkilisin…” 

(a.g.y., s. 160-161) 

Demirel de işlenecek suçun ağırlığını gördüğünden sorumluluğu Özal’ın üzerine yüklüyor. Kendisi 

suçtan sıyrılmaya çalışıyor. Ama bu mümkün değildir. Çünkü o anda Başbakan kendisidir. Yetki 

de, sorumluluk da kendisindedir. Kendi yetkisinin bir bölümünü Özal’a devretmekle sorumluluktan 

kurtulmuş olamaz. Özal onun verdiği yetkiyi kullanmaktadır. Bu nedenle aynı suçtan Demirel de 

en az Özal kadar sorumludur. 

“Özal, bu arada Dünya Bankası’na karşı IMF’yi devreye sokmaya çalıştı… Böyle bir mektubun 

imzalanmasının gereksiz olduğunu, Türk Hükümetinin yapılacak her şeyi yaptığını, programı 

ciddiyetle uygulanacağını söyledi ve sordu:” (a.g.y., s. 161) 

Özal, biz sizlerin her dediğini yaptık, şimdi bir de mektup çıktı, diyor. Mektuba ne gerek var? Siz 

söylediniz biz aynısını yaptık, gelecekte de yaparız ne söylerseniz. Ama mektup yazılı bir 

belgedir. İleride açığa çıkarsa skandal olur. Bizi de “ipe gönderirler”. Bu yüzden mektup 

istenmesin lütfen bizden, diye yalvarıyor IMF’ye ve soruyor Özal: 

“– Bunlar niyet mektubu istemeyi herhalde sizden öğrendiler. Bu uygulamayı ilk defa da bize 

yapıyorlar. Hem de çok ağır şeyler istiyorlar… Acaba siz kendileriyle bir konuşsanız yararı olur 

mu? 

“– Bu, Dünya Bankası’nın Türkiye ile arasındaki bir sorundur. Takdir edersiniz ki bizim bu konuda 

bir girişimde bulunmamız uygun olmaz…” (a.g.y., s. 161) 

ABD hükümeti, IMF ve Dünya Bankası üzerinde “çok fazla” olan “ağırlığı”nı işte böyle 

kullanmıştır. Kendi emrindeki o örgütler aracılığı ile Türkiye ekonomisinin yönetimini her şeyiyle 

ve tam anlamıyla kendi eline almıştır. 

Özal, “ipe gönderi”lme korkusunun yol açtığı 1-2 çaresiz debelenişten sonra mektubu kuzu kuzu 

imzalar. 

“Turgut Özal’ın 7 Şubat 1980 tarihli mektubu “Sayın Bay Mc Namara” diye başlıyor ve geçmiş 

yıllarda yapılan ekonomik uygulamaların terk edildiği, Demirel hükümetinin ekonominin yapısını 

değiştirdiği, sorunların bundan sonra “yeni bir ekonomik yaklaşımla” ele alınacağı, ekonomide 

planlama ve idari kontroller yerine (…) piyasa koşullarının egemen olacağı belirtiliyordu. Ayrıca, 

Türk sanayii bundan sonra kotalarla korunmayacak, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki 

değeri “zamanında ve yeterli düzeyde” ayarlanacaktı. 

“Mektupta bundan sonra “enflasyonun önlenmesinin, yüksek bir kalkınma hızı sağlanmasından” 

daha önemli olduğu vurgulanıyor, Demirel hükümetinin geçmişte uygulanan kamu sektörünün 

teşvik edilmesine ilişkin politikalara son verdiği, Türkiye’nin her alanda yabancı sermayeye 

açıldığı ve özel sektöre ağırlık verileceği belirtiliyordu. Mektubun geniş bir özeti şöyle idi: 

“… Ocak 1980’de ilan ettiğimiz programdaki temel politika ve amaçları ve getirdiği değişiklikleri 

gelecekte kararlı bir biçimde uygulayacağız ve felsefemizin altında yatan yapısal değişiklikleri 

getireceğiz. Bu program, geçmişteki ekonomik politikaların terk edilmesi anlamına gelmektedir.” 

(a.g.y., s. 161-162) 



24 Ocak Programı’nın gelecekte de hiç saptırılmadan uygulanacağına dair söz veriliyor 

gördüğümüz gibi. Geçmişteki politikaları terk ettik, bir daha oraya dönmeyeceğiz deniliyor. Burada 

şu noktayı biraz açalım: Geçmişte uygulanan ekonomik politikalarla, 24 Ocak’la uygulanmaya 

başlanan yeni politikaların farkı nedir? Açıkça söyleyelim ki nitel bir fark yoktur ikisi arasında. 

Nicelik farkı vardır yalnızca. Bildiğimiz gibi 24 Ocak’la birlikte sömürü, soygun ve vurgun en 

hayasız bir biçimde yapılmaya başlanmıştır. 

Zam eskiden de yapılıyordu. Ama 24 Ocak’la birlikte korkunç boyutlar kazandı. Devalüasyon 

eskiden de yapılıyordu. Ama 24 Ocak’tan sonra günlük olay haline geldi. Ücretler eskiden de çok 

düşüktü ama 24 Ocak’ın felsefesine uygun olarak 12 Eylül ile birlikte olduğu yerde donduruldu. 

Özel sektör eskiden beri kayırılıyordu, 24 Ocak’la birlikte bu kayırmalar artık millet mallarının ve 

hazinenin büsbütün yerli-yabancı sermaye emrine verilmesi şekline dönüştü. 

Bu gerçekliği bizzat Turgut Özal’ın kendisi de şöyle diyerek dile getirir: 

“Ecevit devrinde hep öyle kaybedildi. GIDIM GIDIM ZAM YAPILDI…” (Biz majüskülledik, a.g.y., s. 

251) 

Bu korkunç zamları yapmasaydık “aynen 1978 ve 1979’daki hikayeye dönerdik.” (a.g.y., s. 250-

251) diyor Turgut Özal. Ecevit’in düştüğü duruma düşmemek için acımasızca zamlar yaptığını 

böylece kendi diliyle itiraf ediyor. Demek ki 24 Ocak öncesi ile sonrası uygulanan ekonomik 

politikaların temel farkı sadece budur. Geçelim… 

“Hükümetimin, ekonomiyi yeniden yönlendirmeye ilişkin olarak belirlediği temel politika hedefleri 

şunlardır: 

“a- Makro düzeye kadar inen ekonomik planlamaya dayanmak ve planlanan hedeflere idari 

kontrollerle varmak gibi uygulamalara son verilmeli ve bunun yerine serbest piyasa 

mekanizmasına daha büyük oranda dayanacak bir ortam geliştirmelidir.” (a.g.y., s. 162) 

Gördüğümüz gibi Dünya Bankası’nca hazırlanan ve Özal tarafından imzalanan mektupta: 

Ekonomide “plan, program gibi şeylere tamamen boş vereceğiz, şirketler canları nasıl isterse öyle 

yönlendirecekler ekonomiyi, biz ise devlet olarak, sadece millet mal ve paralarını onların emrine 

sunacağız, devletin ekonomik alandaki görevi bununla sınırlı olacak deniyor. 24 Ocak’tan sonra 

da aynen böyle yapıldı. Ve bugün de hâlâ bu politika sürdürülmektedir. 

“b- Bugünkü koşullarda enflasyonu yavaşlatmak, yüksek kalkınma hızı sağlamaktan daha önemli 

ve önceliklidir.” (a.g.y., s. 162) 

Yine görüyoruz, kalkınmayı bir tarafa bırakın, enflasyonu yavaşlatın, önemli olan budur diyor 

emperyalistler Özal’a imzalattıkları mektupta. Halbuki kalkınmadır enflasyonu gerçekten 

yavaşlatacak olan. Kalkınma, gelişme, yatırımlar durunca enflasyon yavaşlamaz, tersine azar. 

Çünkü üretim sabit kalır böyle yapılınca, ama nüfus artmaya devam eder. Bu arzın aynı kaldığı 

halde, talebin yani tüketimin durmadan artması anlamına gelir ki, bu durumda fiyatlar yani 

enflasyon hızla yükselmeye devam eder. Kalkınma hızı, nüfus artış hızının üzerine çıktığı anda 

enflasyon yavaşlamaya başlayabilir. 

Yabancı Parababaları da bunu bilir. Ama çıkarları öyle gerektirdiği için bu emirleri verirler 

bizimkilere. Onların önerdiği; ücretleri ve maaşları dondurarak halkın alım gücünü düşürün, talebi 

bu şekilde azaltın demektir. Onlar enflasyonun sadece bu yolla düşürülmesini istemektedirler. 

Ama bu şekilde enflasyon hızını düşürmek, önemli ölçüde düşürmek mümkün değildir. Halkın 



alım gücü azalıp, halk yoksullaştığı için enflasyon hızı küçük bir miktar düşebilir. Ama bu düşüş 

önemli bir düşüş olmaz. Enflasyon yine artmaya devam edip gider. 24 Ocak’tan bu güne aradan 

geçen 5,5 yıl bu gerçekliği kesince ispatlamış durumdadır. 

Bu açık gerçeği, 24 Ocak’ın ve 12 Eylül’ün en ateşli savunucularından, K. Evren ve Özal’ın dış 

gezilerinin değişmez elemanlarından ve de 12 Eylül sonrasının Televizyon bülbüllerinden olan 

Mehmet Yazar da itiraf edebiliyor artık: 

“Enflasyonu aşağı çekmek için artık talep kısmak faydasız. Üretimde yapısal değişiklikler zorunlu” 

(Haftanın konuğu, Mehmet Yazar, Cumhuriyet Gazetesi siyaset 85 eki) diyebiliyor. Bizlerin 

yıllardır savunduğu bu doğruyu kabul ettiğini itiraf edebiliyor. 

24 Ocak ve 12 Eylül’le yapılan şeyin halkın talebini kısmak olduğunu kabul etmiş oluyorMehmet 

Yazar. Halkın gelirinin düşürüldüğünü, fiyatların yükseltildiğini böylece de insanlarımızın en temel 

ihtiyaç maddelerini bile alıp tüketemediğini, enflasyonun bu yolla düşürülmek istendiğini dile 

getirmiş oluyor Yazar. Yani biz devrimcilerin 24 Ocak’tanberi söylediğimiz şeyleri söylüyor. 

Oysa bu zulüm ve ihanet politikasının en sadık savunucularındandı Yazar, Odalar Birliği Başkanı 

iken. Şimdi neden böyle sözler söylemeye, devrimcilerin görüşlerini paylaşmaya başladı dersiniz? 

Eee artık politikaya atıldı. Politikada iktidara tırmanmanın yolu da, halkın hoşuna gidecek sözler 

söylemekten geçer. Halkın dertlerini dile getirir görünmekten geçer. Halkın çıkarlarını savunur 

görünmekten geçer. Halk ancak böyle kandırılabilir ve burjuva politikacısı da iktidara böyle 

tırmanabilir. O nedenden her burjuva politikacısı, muhalefette iken doğruları da diline dolayabilir.O 

doğruları savunur görünebilir. Ama hep söylediğimiz gibi iktidara gelince, söylediklerinin tam 

tersini yapar. 

Yazar da işte bu değişmez burjuva taktiğine başvuruyor. Ve o yüzden düne kadar dört elle 

sarıldığı ve uygulanmasına gücünün yettiğince yardımcı olduğu zulüm politikasından bugün 

vazgeçmiş görünüyor. 

Şimdi yeniden mektuba dönelim: 

“c- Kalkınma politikamızın dayanağı, paramızın kur’unu doğru saptamak ve etkin bir kur politikası 

uygulamak olmalıdır.” (a.g.y., s. 162) 

Bu “etkin kur politikası”nın sürekli devalüasyon demek olduğunu hepimiz adımız gibi biliyoruz 

artık. Bu bir ihanet politikasıdır yine bildiğimiz gibi. Ama bu politikayı emperyalistler ve onların 

emrindeki Özal-Evrengiller “kalkınma politikamızın dayanağı” olarak adlandırıyorlar. Onlar elbette 

böyle adlandıracaklardır. Bu kur politikası bizim emperyalist çıkarlarımızın gereğidir 

demeyeceklerdir. Böyle alengirli konuşacaklardır… 

Mektupta şöyle sürdürülür istekler (yabancı sermayenin istekleri): 

“d- KİT sektöründe, bu kuruluşları bütçeye yük olmaktan, yatırım programlarını da enflasyonun 

temel nedenlerinden biri olmaktan kurtaracak reformlara ihtiyaç vardır.” (a.g.y., s. 163) 

Bu politikanın da nasıl uygulandığını biliyoruz. Kâr getiren KİT kuruluşları özel sektöre 

devredilmek üzeredir. Kârlı olmayan KİT kuruluşları ise çok büyük zamlarla kâr eden kuruluşlar 

haline getirilmeye başlanmıştır. Böylece pahalılık cehenneminde kavrulan halkımızın azıcık da 

olsa nefes almasını sağlayan Kuvayımilliye hatırası KİT’ler gerçek fonksiyonlarından 

uzaklaştırılmışlardır. Ve bir anlamda tarihe karışmışlardır. 



Emperyalistler, yukarıda KİT kuruluşlarının, “yatırım programlarının da enflasyonun temel 

nedenlerinden biri” olarak gösteriyorlar. Dedik ya onlar, yatırımları durdurarak Türkiye’nin 

gelişmesini durdurmak istiyorlar diye. Zaten kaplumbağa hızından bile yavaş olan gelişmemizi de 

durdurarak Türkiye’yi, içinde insanlarımızın cayır cayır yandığı bir işsizlik ve pahalılık 

cehennemine döndürmek istiyorlar diye. Yazık ki onlar bu isteklerine de 12 Eylül sayesinde 

fazlasıyla kavuşmuş oldular. 

Emperyalistler yukarıda işte bu yüzden (söz konusu isteklerine kavuşmak için) iğrenç bir yalana 

başvuruyorlardı, yatırımlar enflasyonun temel nedenlerinden biridir diyerek. 

Şöyle devam eder mektup: 

“Orta vadede Türk ekonomisinde temel yapısal değişiklikler yapılacaktır. Özel sektör, gerek 

üretim ve gerekse dış satımlar açısından teşvik edilecektir.” (a.g.y., s. 163) 

Hep bildiğimiz gibi bu politika da aynen uygulandı. Özel sektör görülmedik teşviklere boğuldu. 

İhracatın bırakın gerçeğini, hayali olanına bile 120 milyar lira vergi iadesi ödendi. Hayali 

ihracatçılar bile madalyalarla ödüllendirildi, bizzat Turgut Özal tarafından. Bundan daha iyi nasıl 

uygulanabilirdi bu politika? 

Mektup buyrukları şöyle sürdürür: 

“Türkiye’nin bundan sonraki politikası, kotalara dayanan “sanayii koruma” yöntemlerinin zamanla 

kaldırılması olmalıdır.”(a.g.y., s. 163) 

Apaçık gördüğümüz gibi “sanayii koruma” politikasından vazgeçin diyor emperyalistler. Bu şekilde 

emirler veriyorlar bizimkilere. Hep söylediğimiz gibi emperyalistler, bırakalım kamu sektörünü, 

özel sektör eliyle bile olsa Türkiye’de gerçek anlamda bir sanayinin gelişmesini istemezler ve 

buna izin vermezler. Çünkü eğer verirlerse Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalır. Bu ise onların işine 

gelmez. 

Sonra şöyle denir mektupta: 

“Devletçilikten uzak yeni uygulamalar, temel politika olarak belirlenmiştir. Amacımız idari-

kararlarla değil, serbest pazar güçlerine dayanmak, özel sektörü teşvik etmek ve aynı zamanda 

Türkiye’yi sanayi, tarım ve petrol alanlarında yabancı sermayeye açmaktır. Bunlar, politikalarda 

yapılan çok güçlü değişikliklerdir. Geçmişte kamu sektörü himaye görmüş, planlama ve kontroller 

alt düzeylere kadar indirilmiş ve yabancı yatırımlar teşvik edilmemiştir.” (a.g.y., s. 163) 

Açıkça denen, Türkiye yerli ve yabancı sermaye emrine kayıtsız şartsız teslim edilecektir. Kamu 

sektörünün kökü kazınacaktır. Devlet, yerli-yabancı sermaye adına ve onların çıkarları için ülkeyi 

yönetecektir. Yukarıdaki cümlelerde söylenen aynen bunlardır. 12 Eylül sonrası yapılanlar da bu 

söylenenlerdir işte. Özal’ların, K. Evren’lerin Televizyon ekranlarından söyledikleri de bunlar değil 

midir? 

Şöyle devam eder mektubun satırları: 

“Hükümet, 1980 ve gelecek yıllarda yatırımların elde mevcut “kıt kaynaklara” göre sürdürülmesi 

konusunda kararlıdır. Halen mevcut yatırım projelerinin hangilerinin durdurulması, yavaşlatılması 

ya da hızlandırılması gerektiği konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Gelecekteki yatırım 

programlarımızda yatırımların miktarı, eldeki “kıt kaynaklar” dikkate alınarak belirlenecektir. Eldeki 



kaynaklar, en büyük önceliği olan projelere kaydırılacak ve bunların ayrı ayrı listeleri Dünya 

Bankası’na verilecektir. (a.g.y., s. 163-164) 

Planlanan yatırımların büyük bölümünden vazgeçileceği ve gelecekte de hep böyle davranılacağı, 

yapılacak 3-5 küçük yatırımın da hangi alanlarda olacağı önceden Dünya Bankası’na 

bildirilecekmiş. Dünya Bankası’nın izni olursa yatırıma başlanabilecekmiş. Bu konularda açık ve 

net bir dille resmen söz verilmektedir, Dünya Bankası’na. Yani Dünya Bankası’nın izni olmadıkça 

hiçbir alanda yatırım yapılmayacakmış bundan böyle… 

“Turgut Özal, Dünya Bankası Başkanı Mc Namara’ya imzaladığı bu belgenin son bölümünde ise 

şunları söylüyordu: 

“Bu mektup, hükümetimizin yeni politika hedeflerinin gerekliliğini özetlemektedir. Bunlar, orta 

vadede Türk ekonomisinde yapılması zorunlu olan yapısal değişiklikler için ortaya konulmuştur. 

(…) Hükümet, Ocak 1980 programının başarıya ulaşması için her türlü ek önlemi almaya 

kararlıdır.” (a.g.y., s. 164) 

Emperyalistler Türk ekonomisinin nasıl yönlendirilmesi gerektiğini madde madde belirlemişler ve 

bunu kabul ettirmişlerdir bizim yerli uşaklara. Bununla dayetinmemişler, bundan sonra da her 

söyleyeceklerinin aynen uygulanacağı konusunda söz almışlardır bizimkilerden. 24 Ocak 

Programı’yla aldıklarını yeterli bulmuyor yabancı Parababaları. O programa yeni ekler yaparak 

daha fazla tavizler almak istiyorlar. Bizimkiler de kabul ediyorlar istenenleri. “Hükümetimiz, 1980 

programının başarıya ulaşması için her türlü ek önlemi almaya kararlıdır” diyorlar. Daha doğrusu 

bizimkilere dedirtiyorlar yabancı Parababaları. Önlerinde her dediklerini yapmaya hazır uşaklar 

bulunca neden dedirtmesinler… Bu nedenle de bir türlü sonu gelmiyor isteklerinin 

emperyalistlerin. 

Daha sonra şöyle denir mektupta: 

“Bu temel hedeflere ulaşabilmek için Dünya Bankası da dahil, uluslararası finansman kuruluşları 

ve ticari bankaların hem proje, hem de ek program kredilerinden oluşacak sürekli destek ve 

yardımlarına güveniyoruz.” (a.g.y., s. 164) 

Yapılan bunca hakaretten ve küçük düşürücü işlemlerden sonra, bir de böyle dedirtilerek, tüm 

uluslararası Finans Kuruluşlarına sadakat yemini ettirilir bizimkilere. Tek güvencemiz ve 

umudumuz sizlersiniz, sizlerin her dediğini ikiletmeden yapacağımıza söz veririz dedirtilir 

bizimkilere. Yukarıdaki satırların anlamı budur. 

Mektubun son cümleleri ise şunları söyler: 

“Değişen iç ve dış ekonomik koşullara bağlı olarak, belirlenen stratejilerde bazı yeni düzenlemeler 

yapılmasının zorunlu olacağının farkındayız. Bu düzenlemeleri, Dünya Bankası ile görüşmeyi 

umuyoruz… Saygılarımla, Turgut Özal.” (a.g.y., s. 164) 

Tekrar tekrar aynı şey vurgulanıyor gördüğümüz gibi: Bundan sonra da sizlerin her dediğini 

yapacağız, önerdiğiniz her “düzenleme”yi hemen uygulayacağız. Bu konuda hiç kuşkunuz 

olmasın. Sizden izinsiz ise hiçbir şey yapmayacağız. Her zaman siz söyleyeceksiniz bizler de 

uygulayacağız. Söylenenler aynen bunlar. 

IMF, Dünya Bankası, OECD ve benzeri emperyalist finans kuruluşları Özalgillerin tanrısı olmuştur 

artık. O örgütlerin her emri bizimkiler için kutsal tanrı buyruğudur. 



Emin Çölaşan, Özalgillerin bu trajikomik serüvenini anlattıktan sonra şöyle der: 

“(Dünya Bankası tarafından kaleme alınan, ancak yoğun pazarlıklardan sonra biraz “hafifletilen” 

bu “çok gizli” belgeyi ele geçirerek 15 Mart 1980 tarihli Milliyet’te yayınlamıştık. Turgut Özal bu 

yayına çok kızmış ve başta Kaya Erdem olmak üzere, yanında bulunan maliyecilere, “Maşallah 

kevgir gibisiniz… Üzerinizde hiçbir şey durmuyor”, demişti. Daha sonra bu konuda soruşturma 

açılmış, ancak çok az sayıda üst düzey yetkilinin bildiği bu belgeyi nereden aldığımız bir türlü 

bulunamamıştı…” (E. Çölaşan, a.g.y., s. 164) 

Hainler, ihanetlerinin duyulmasına nasıl öfkeleniyorlar görüyoruz. Biliyorlar çünkü yaptıkları 

aşağılık işin ne büyük bir suç oluşturduğunu. Soruşturma açtırıyorlar belgeyi açık edenin (basına 

verenin) kim olduğunu bulmak için. Onlar her hainliği yapalım, ama kimse duymasın, her şey gizli 

kalsın istiyorlar. 

“Memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye 

matuf…” diye başlayan iddianameler düzenleyen ve davalar açan savcıların bir kez daha 

kulaklarını çınlatalım… “Memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlar” böyle 

belirleniyor işte. O “temel nizamlar”ı emperyalist soyguncular kendileri kaleme alıp sonrada 

imzalatıyorlar bizim satılmışlara. 

Böyle hazırlanan o “temel nizamlar”, 12 Eylül’ler olmadan, Mussolini’nin faşist “devleti koruma 

yasaları”: 141-142’ler olmadan, polis devleti yasası olmadan hiç korunabilir mi? Gerçek 

demokrasi varolsa, halkımız emperyalistlerce kaleme alınıp bizimkilere imzalatılan bu zulüm ve 

sömürü nizamlarına hiç katlanabilir mi? Elbette katlanamaz. 

12 Eylül’lerin, 1982 Anayasa’larının, 141-142’nci maddelerin, polis devleti yasalarının sebebi 

budur işte. 

NEREDEN, NEREYE 

“Özal’ın bu kuruluşa imzaladığı mektup daha sonra “yok oldu” ve Dünya Bankası ilk kez 

Türkiye’den aldığı bu tür bir belgeyi, sonraki yıllarda bizi örnek göstererek, program kredisi verdiği 

diğer ülkelerden de almaya başladı.” (a.g.y., s. 165) 

Türkiye, 1919’larda tüm ezilen ve sömürülen mazlum ülkelere başka türlü örnek oluyordu. 

Emperyalist saldırganların ne denli güçlü olurlarsa olsunlar, yenilebileceğini ve kovulabileceğini 

gösteriyordu mazlum ülkelere. Ve o ülkeler halkları, emperyalist işgalcilere karşı, Türkiye’de zafer 

kazanan Kuvayimilliye hareketini örnek alarak ayaklanıyor ve silaha sarılıyordu. O zamanlar 

Türkiye, mazlum dünya halklarına, emperyalistlere karşı nasıl mücadele edileceğini ve 

emperyalistlerin nasıl yenileceğini öğretiyordu. 

Yukarıda aktardığımız Emin Çölaşan’ın satırlarından öğreniyoruz ki, Türkiye 1980’lerde de örnek 

gösterilmiş ezilen sömürülen geri ülkelere. Ama bu örnek oluş 1919’lardakinin tam tersi olan bir 

örnek oluşturur. Türkiye bu kez, üç kuruşluk sadaka için vatanların ve milletlerin nasıl satılacağını 

göstermiştir. Emperyalistlere nasıl koşulsuz teslim olunabileceğini göstermiştir. Ne acıklı bir 

durum değil mi? Aradan geçen 60 yıl içinde (1919’lardan bugüne dek) Türkiye nereden nereye 

getirilmiştir? 

Bizim dilenciler kervanının serüvenleri bu şekilde (yukarıda hikaye edilen şekilde) sürer gider. Her 

çaldıkları kapıda biraz daha hakaretlerle karşılaşır onlar. Efendileri karşısında boyun eğip el 



bağlarlar. Efendilerinin her istediğini kabul ederler. Ama yine de istedikleri oranda bir sadaka 

koparmayı başaramazlar. 

1980 Mart ayında, bizim dilenciler kervanı Paris’tedir. OECD’den yardım dilenilecektir. 

“Arkadaşım, biz buraya para dilenmeye gelmişiz” diyen Yıldırım Aktürk (Özal ekibinin önde 

gelenlerindendir), OECD yetkilileri karşısında şu konuşmayı yapar: 

“– Türkiye olarak geçmişte büyük hatalar yaptığımızı da biliyoruz. Bugünkü duruma gelmemizde 

bizim de çok büyük hatalarımız olduğu inkâr edilemez. Ancak bugün, bu hatalarımızı biliyoruz. 

Son açıkladığımız istikrar programı da, bunları bildiğimizin bir kanıtıdır. Ancak işlerin toparlanması 

için Türkiye’ye ciddi destek sağlanması zorunludur. Ciddi ve iyi düşünülmüş yeni bir program 

getirdik ve bunu uygulamaya kararlıyız. 

“İhracatı geliştirmek için çok önemli adımlar attık. Ancak bunun meyvelerini hemen beklemeyin. 

Bu bir kuluçka olayıdır. Ve sonucunu bir süre sonra verecektir.” (a.g.y., s. 205) 

Açıkça söylenen şudur: Biz geçmişte bir halt ettik, sizlerin verdiği emirleri aynen uygulamadık. 

Ancak şimdi bu hatamızı bilince çıkardık. İşte 24 Ocak Programı bunun kanıtıdır. Bir daha 

geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağız. Size söz veriyoruz. İhracatı arttırmak için 

söylediklerinizi aynen yaptık. Yüksek oranlı devalüasyonla halkımıza yedirmediğimiz, yemesini 

engellediğimiz ürünlerimizi size ucuzca vereceğiz. Bunun meyvelerini siz bir süre sonra 

toplayacaksınız. Ama ne olur siz de bu yaptıklarımızın karşılığı olan sadakayı bizlere verin. 

Yukarıda söylenenlerin gerçek anlamı bunlardır… 

Özal, OECD’den, beklenen sadakanın verileceğinden emindir. 

“(…) Türkiye’ye verilecek OECD yardımının açıklanmasından sonra Ankara’da bir “show” 

düzenlenmesi de karara bağlanmıştır. Özal, yakın çevresindekilere “İnşallah yardımdan sonra 

burada aslan aslan bir show yapacağız,” diyordu.” (a.g.y., s. 200) 

OECD yetkilileri Türkiye’ye yapılacak yardımın miktarını ve gününü kararlaştırmak üzere 26 Mart 

sabahı bir toplantı yaparlar. Türk heyeti ve gazeteciler dışarıda sonucu beklemektedir. 

“Turgut Özal çok neşeli idi. Türk heyeti ve o sırada Paris’te toplantıyı izlemek için bulunan Türk 

gazeteciler, hep birlikte yukarı kata OECD kafeteryasına gittiler. Yemek paralarını Merkez 

Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu, Banka hesabından ödeyecekti. Bu konuda espriler 

yapılıyordu: 

“– Sayın Aydınoğlu, gelecek yardım şimdiden bu yemeğe gitti…” 

“Toplulukta herkes neşeliydi. Cumhuriyet gazetesinden Yalçın Doğan bir ara Özal’ın (her zaman 

olduğu gibi) keyfini kaçırdı: 

“– Turgut Bey, ben birkaç gün önce Bonn’da Matthofer ile konuştum. Bu yardım konusunda pek 

iyimser değildi. 

“– Yahu kardeşim, niye iyimser olmasın? Adam basın toplantısı bile yapıp yardım tamamdır 

demedi mi? Buralara geldiniz yine bizi ve programı eleştiriyorsunuz. 

“– Efendim eleştirmiyoruz, gerçekleri yazıyoruz… 

“– Bırak sen şimdi bu lafları. Sen gönlünü ferah tut. Her şey tamam. Bir aksilik olacağını 

sanmam…” (a.g.y., s. 207-208) 



Ancak, sonuç Özal’ın umduğu gibi değil, Yalçın Doğan’ın tahmin ettiği gibi çıkar. 

“Saat 20.00 dolaylarında toplantı odasının kapısı açıldı ve bir Fransız görevli “Mr. Özal, 

lütfen!”diye heyete doğru seslendi. Özal’la birlikte tüm heyet mensupları ve gazetecilerde kapıya 

doğru hücum ettiler. Ancak Fransız görevli, Özal’dan başka kimseyi içeriye almadı. Turgut Özal’ın 

yardım açıklandıktan sonra yapacağı teşekkür konuşması cebindeydi. Kendisini OECD Genel 

Sekreteri Lennep yanına aldı: 

“– (…) Saatlerdir süren bu toplantıda maalesef Türkiye’ye yardım konusunda üye ülkeler arasında 

bir görüş birliğine varılamadı. (…) Bu durumda toplantıyı ertelemekten başka çare yok. Çok 

üzgünüm…” 

“Turgut Özal’ın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ne yapacağını şaşırmış bir durumda OECD Genel 

Sekreteri’ne sordu: 

“– Nasıl olur Mr.Lennep?.. Bu nasıl iştir? Saatlerce kapıda bekletildik. Sonuç bu mu olmalıydı? 

“– Mr.Özal, gerçekten çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Japonya, Kanada, 

İsviçre gibi ülkeler yardım miktarını henüz belirlememişler. Bu durumda bazı ülkeler de tereddüde 

düştü. Miktarlar üzerinde de bazı görüş ayrılıkları çıktı. Sanırım 15 Nisan’da yeni bir toplantı 

yaparak yardımı o zaman açıklamamız mümkün olacak. 

“– Sayın Lennep bu durum benim için tam bir şok oldu. Doğrusu hiç beklemiyordum. Şimdi 

Türkiye’de bunun çok yaygarası kopacaktır. Buna bir çözüm bulmamız lazım… Bir basın 

toplantısı düzenleyin ve yardımın 15 Nisan’da açıklanacağını siz söyleyin. Dışarıda bir sürü 

gazeteci var. Hepsi bekliyorlar. 

“– Basın toplantısını beraber yapalım… 

“– Olur…” (a.g.y., s. 210-211) 

Paris’te bu onur kırıcı durum karşısında, kendi deyimiyle “şok ol”an Turgut Özal, Ankara’ya 

dönünce bu olayı bakın nasıl açıklar: 

“Erteleme bir anlamda yararlı olmuştur. 15 Nisan toplantısında bir aksilik çıkacağını sanmıyorum. 

Bu arada biz de bazı temaslar yaparak, yardım şartlarının düzeltilmesini sağlayabileceğiz.” 

(a.g.y., s. 213) 

Turgut Özal işte böyle, “bozguna zafer havası çalarak” Türkiye Halkını kandırmaya, yaptığı onur 

kırıcı işleri başarıymış gibi göstermeye çabalar. 

Bu davranış Özal’ın belirleyici bir özelliğidir. O, dışarıda emperyalist efendileri karşısında her 

zaman böyle aşağılanmıştır. Ama her seferinde de yurda döndüğünde gezisinin çok başarılı 

geçtiğini ileri sürmüştür. Buna bir örnek daha verelim: 

“Özal, OECD yardımlarını hızlandırması ve bu kuruluşta Türkiye için yeni kulis yapması amacıyla 

Bonn’da Alman Maliye Bakanı Matthofer’le görüşmeyi planlıyordu. 12 Eylül öncesinde Türkiye’ye 

OECD yardımında koordinatörlüğü üstlenen ve bu konuda büyük çaba harcayan Matthofer 12 

Eylül harekatından sonra tavrını değiştirmiş ve bu durumu Eylül ayında Washington’da yapılan 

IMF Genel Kurul toplantısında Özal’a belli etmişti. Matthofer, Sosyal Demokrat Partinin sol 

kanadında bir bakan olarak Türkiye’ye yardım koordinatörlüğünde görev almak istemiyor, 12 Eylül 

harekatını eleştiren, bu yönetimin Türkiye’de insan haklarını çiğnediğini öne süren kendi kamuoyu 

önünde güç duruma düşmekten korkuyordu… 



“Ancak Özal yine de umutluydu. Bonn’da Matthofer’le konuşacak ve kendisini ikna etmeye 

çalışacaktı. Matthofer, Alman Hükümetinin Maliye Bakanı olarak OECD’de sözü geçen bir kimse 

idi..” 

“Ancak Turgut Özal, Şubat ayında Bonn’a geldiği zaman ortaya “küçük” bir sorun çıkmıştı. Özal’ın 

ısrarla görüşmek istediği Matthofer ortada yoktu. Özal büyükelçilik kanalıyla sürekli olarak 

Matthofer’i aratıyordu. Ancak yer yarılmış, Matthofer içine girmişti. Bir söylentiye göre, Bonn 

yakınlarındaki yazlık evine gitmişti. Birkaç gündür Bakanlığa gelmiyordu. Özal homurdanıyordu… 

“– Bu ne yazlığı yahu? Şubat ayında Almanya’da insan yazlığa mı gidermiş? 

“Bu arada Matthofer, Türk Başbakan Yardımcısına randevu vermemekte direniyordu.” 

“Matthofer konusu Turgut Özal’la Yıldırım Aktürk arasında da tatsız bir olaya neden oluyor, bu iki 

yakın dost ilk kez birbirlerine kırılıyorlardı.. 

“– Abi, bu adam bize randevu vermeyecek. Burada boşuna bekliyoruz. Görmüyor musun, kendisi 

artık kendi seçmenine politika yapıyor. İstediğin iddiaya girerim ki Matthofer yazlıkta falan değil, 

burada… Ama bizimle görüşmek istemiyor. Kamuoyuna yansır diye bizden cüzzamlı gibi kaçıyor. 

Bırak bu adamla görüşmeyi, biz OECD’de kendi işimizi kendimiz görmeye çalışalım.. 

“Özal, Yıldırım Aktürk’ün bu sözlerine ilk kez sinirleniyor ve sert konuşuyordu.. 

“– Yahu Yıldırım, sen de çok şey biliyor havasındasın. Bu kadar karışma da işimizi yapalım. 

Beklemekten başka çare var mı? Boşuna konuşuyorsun.. 

“Yıldırım Aktürk, Özal’dan ilk kez böylesine sert sözler duyunca büyükelçilikteki toplantıyı terk 

ediyor ve doğruca yukarı katta kaldığı odaya çıkıyordu.. 

“Yarım saat sonra odanın kapısında Adnan Kahveci beliriyordu.. 

“– Haydi gel bakalım… Patron aşağıda seni bekliyor… 

“Özal Bonn’da günlerce bekledikten sonra Matthofer’den bir randevu alacak, ancak Alman Maliye 

Bakanı’nın Türkiye’nin ekonomik durumu ile artık kişisel olarak ilgilenmesinin söz konusu 

olmadığını kendi ağzından duyacaktı. Son bir yıl içerisinde, 24 Ocak Kararları’ndan sonra Türkiye 

için canla başla çalışan Matthofer, siyasal nedenlerle artık devrede olmayacaktı… 

“Ancak Özal Ankara’ya döner dönmez, bir demeç verecek ve Matthofer’in bu yıl da Türkiye’ye 

yardımcı olacağını açıklayacaktı.. Özal bu konuda şöyle diyecekti: 

“– Ben çalışacak diyorsam çalışacak demektir. Yalnız, geçen yılki kadar çok çaba harcamasına 

gerek kalmayacak… Çünkü çalışmanın büyük kısmını biz yaptık zaten. Yardımın 

sürdürülmesinde Alman hükümeti de, muhalefeti de mutabıktır… 

“Özal bu demeci verdiği günlerde, Matthofer’in olayı çoktan bıraktığını Türkiye’de hiç kimse 

bilmiyordu.” (E. Çölaşan, 12 Eylül Özal Döneminin Perde Arkası, s. 170-173) 

Özal, böyle yalanlar söyleyerek milleti her zaman kandırmaya çalışır. Matthofer, kendisini 

günlerce beklettikten sonra, ben bu işte artık yokum diyor. Özal ise Türkiye’de bu gerçekliğin tam 

tersini söylüyor. Olayı tersine çevirerek aktarıyor. Burjuva politikacılarının kaderleri hep budur. 

Çünkü burjuva politikacısının sermayesi yalan ve demagojidir. Onlar sürekli bu silahları 

kullanırlar… 



BU İŞ ANCAK FAŞİZMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

Uluslararası Sermayenin finans örgütleri IMF, OECD ve Dünya Bankası, Türkiye Ekonomisinin 

yönetimini tümüyle ellerine almak istiyorlardı. Yukarıda incelediğimiz gibi Dünya Bankası bir 

mektup hazırlamış, Turgut Özal da onu imzalamıştı. Türkiye’nin Dünya Bankası’nın izni olmadan, 

onun direktiflerinin dışında hiçbir şey yapmayacağını imzasıyla taahhüt etmişti. Ve onaylamıştı. 

IMF de aynı konuyu içeren belgeleri kaleme almış ve imzalatmıştır bizim yöneticilere: 

“Maliye Bakanı İsmet Sezgin tarafından imzalanan 2 Haziran 1980 tarihli niyet mektubu, aynı gün 

bir kurye ile IMF’ye gönderildi. Mektupta yer alan hususlar ve taahhütler özetle şöyle idi: 

“Türkiye, alınacak ekonomik önlemler konusunda IMF’ye sürekli olarak danışacaktır…” (E. 

Çölaşan, 24 Ocak…, s. 237) 

Mektupta yer alan diğer konular, Dünya Bankası’nın hazırladığı mektupta olanların aynısıdır. O 

yüzden burada tekrar onları anmıyoruz. Önemli olan IMF’den izinsiz olarak da Türkiye’nin hiçbir 

ekonomik uygulama yapmayacağı konusunda söz vermiş olmasıdır. Osmanlı’nın son döneminde 

ortaya çıkan ve onu ölüme sürükleyen “Düyun-u Umumiye” adlı emperyalist devletler örgütünün 

yerini şimdi IMF, Dünya Bankası ve OECD almıştır artık. Arada bir tek fark var. Düyun-u 

Umumiye’nin yeri İstanbul’daydı. O İstanbul’da oturur ve oradan yönetirdi Osmanlı Ekonomisini. 

Şimdiki emperyalist örgütlerin yeri ise yukarıda anıldığı gibi Amerika’da ve Avrupa’dadır. Böylesi, 

yani yeni yöntem daha hinoğlu hincedir. Çünkü Düyun-u Umumiye memleket içinde olduğundan 

herkes o ecnebi örgütün devleti nasıl yönettiğini kolayca görüp anlayabiliyordu. Şimdikilerin ise 

oturdukları yerler yurt dışındadır. Yani gözlerden ıraktır. Bizim yerli uşaklar gidip oralarda 

efendilerinden emirlerini alıp gelmektedirler ve o emirler doğrultusunda memleketi 

yönetmektedirler. O örgütlerin “uzman heyetleri” de 3 ayda bir Türkiye’ye gelip verdikleri emirlerin 

nasıl uygulandığını denetlemektedirler. Aşağılık oyun böyle gizli oynanınca sade yurttaşlar dönen 

dolabın farkına varamamaktadır. 

“Türkiye alınacak ekonomik önlemler konusunda IMF’ye sürekli danışacaktır” diye başlayan 

mektubu da tahmin edeceğimiz gibi bizimkiler kaleme almamıştır. Yani o mektubun kaleme alıcısı 

da yabancı emperyalistlerdir. 

“Sonra, her zaman olduğu gibi IMF uzmanları masanın başına oturdular ve Türkiye’nin 3 yıllık 

anlaşma için IMF’ye vereceği niyet mektubunun metni ile stand by anlaşmasının metnini 

hazırlamaya başladılar. (…) Türk heyetinin bu metinlere fazla bir itirazı olmadı. Bazı küçük 

değişiklikleryapıldı. Kural olarak, IMF’ye yazılan niyet mektubu, o ülkenin Maliye Bakanı 

tarafından imzalanırdı. Bizimkisini imzalamak da, bazı şeyler gıyabında kararlaştırılan İsmet 

Sezgin’e düşecekti.” (a.g.y., s. 231) 

Görüyoruz, metnin altına imza koyan Maliye Bakanı bile yapılan işten habersiz. Metinleri yabancı 

sermayenin uzmanları hazırlıyor, bizim yerli sermayenin uzmanları da kabul ediyor. Bakana ise 

sadece imza koymak kalıyor. Sermaye düzeninde Bakanlar, Başbakanlar, Devlet Başkanları hep 

birer kukladır. İpler her zaman uluslararası Finans-Kapitalin elindedir. 

Uluslararası Sermaye ne istiyor Türkiye’den? 

Önce sürekli devalüasyon istiyor. IMF Türkiye Masası Şefi Woodward bu konuda şöyle der: 

“Tabiî en iyisi, bu işi belli bir formüle bağlayıp sürekli yapmak olacaktır.” (a.g.y., s. 186) 



Özal bu öneriyi o zamanlar kabul edemez. Çünkü ortam henüz elverişli değildir. Bu nedenden 

şöyle karşılık verir Woodward’a: 

“– Woodward, bunu yapamayız. Kurumuzu her gün düşürmemiz bu ortamda mümkün değildir. 

Türkiye’deki siyasal ortamı da dikkate almak lazımdır. Zaten azınlık hükümetiyiz.” (a.g.y., s. 186) 

Görüldüğü gibi Özal’ın korkusu siyasal ortamdandır. Çünkü demokrasicilik oyunu oynanırken 

böylesine hayasızca bir ihanet kolay kolay başarılamazdı. Başarmaya kalkan hükümet de 

iktidarda tutunamazdı. Demirel Hükümeti işi bu kerteye getirmediği halde bile kısa sürede 

yıprandı ve ömrünü tamamladı. Özal bu endişesinde son derece haklıydı. Woodward’ın istediği 

şey o ortamda yapılamazdı. 

Ama Wodward bastırıyordu: 

“– Bunu yapmadığınız sürece dışarısını tatmin etmiş olmazsınız. IMF size her türlü kolaylığı 

göstermek için kararlıdır. (Yani size sadakınızı vereceğiz. Bu konuda endişe etmeyin diyor. b.n.) 

Ancak aynı kararlılığı sizden de bekliyoruz. 

“– Bir istikrar programına belli bir nakitle başlanır. Bize hâlâ para gelmiyor. (…) Önce biraz yardım 

gelsin ki, kur konusunu sonra düşünelim… 

“– Ben size söylemiş olayım, bugün kabul etmeseniz bile, bu sisteme er geç başlamak zorunda 

kalacaksınız…” 

“– Türk hükümetinin “orta vadeli bir program” oluşturmaya çalışmasına karşın Woodward hâlâ 

aynı görüşlerinde direniyor…” 

“– Faiz ve kur konusu bizim söylediğimiz gibi dikkate alınmazsa ne IMF ne de OECD, sizin orta 

vadeli program isteğinizi dikkate alamayacaktır…” (a.g.y., s. 187) 

Woodward isteğini kesin bir dille tekrar tekrar ortaya koyar ve sonunda bu olmazsa size 5 kuruş 

sadaka yok diye kestirip atar. Özal çaresizdir. Bir yanda düşme korkusu (iktidardan), diğer yanda 

Woodward’ın kesin buyruğu vardır. Açmaza düşmüştür Özal. Her uşağın yapacağı şeyi yaptı 

sonunda. Yukarıda Woodward’la Özal arasında geçen konuşmalar 1980 Mart ayında yapılmıştı. 

Aradan ortalama bir ay geçmişti: 

“9 Nisan günü Woodward yine Ankara’ya gelecekti. Neler söyleyeceği artık iyice biliniyordu. Türk 

lirasının değerinin yeterince düşürülmediğini mutlaka belirtecek; bu durumu eleştirecekti. Bunu 

“kendiliğimizden” yapmış olmak için, Woodward’ın gelişinden bir hafta önce, Türk lirasının bir 

Amerikan doları karşısındaki değeri yüzde 5,2 oranında düşürüldü ve 73,20 lira olarak açıklandı. 

Böylece, 24 Ocak günü 70 lira olarak açıklanan ve ekonomide şok etkisi yaratması amaçlanan 

kur’umuz, aradan 36 gün geçince yeniden düşürülmüş oluyordu. 

“3 Nisan günü ise, yine Woodward’ın gelişinden hemen önce akaryakıt fiyatlarına 24 Ocak 

gününden sonra üçüncü kez zam yapıldı.” (a.g.y., s. 217) 

Yukarıda konduğu gibi, Özal ekibi işi küçük devalüasyonlarla idare etmeye çalışıyordu o 

zamanlar. Oysa bu tür işlemler (devalüasyonlar) Woodward’ı tatminden uzaktı. O, bu işin her gün 

yapılmasını istiyordu. 9 Nisan’da Ankara’ya geldiği zaman yapılan bu küçük devalüasyonu hiç 

olmamış saydı. Eski isteğinde kararlıydı: 

“Woodward’ın gene itirazları vardı. 24 Ocak Programı’nın faiz yönü eksikti. (…) Faiz oranları 

mutlaka düzeltilmeliydi.” (a.g.y., s. 219-220) 



Bildiğimiz gibi IMF’nin bu isteği tam olarak ancak 12 Eylül sonrasında gerçekleşebilecektir. Yani o 

isteğin gerçekleşmesi faşizm ile mümkün olabilecektir. 

“İkincisi kur konusu, üçüncüsü ise KİT reformu idi. Türkiye, kur konusunu mutlaka bir çözüme 

bağlamalı ve bu alanda sürekli “ayarlama” yapmalıydı. Turgut Özal ise, bu konunun üzerine fazla 

gidemiyordu. IMF’ye böyle bir ödün verildiği takdirdehükümetin büyük ölçüde yıpranacağını 

biliyordu. Kur ayarlamalarının gerektiği zaman yapılacağını Woodward’a söylüyor, ancak ikna 

edemiyordu. Woodward, bu işin belli bir formüle bağlanmasını istiyor, “her zaman bu konuda 

bizden uyarı beklemeden bu işi yapmanız gerekir” diyordu.” (a.g.y., s. 220) 

Açıkça anlatıldığı gibi, Woodward, durup dinlenmeden aynı şeyi tekrarlamaktadır: Sürekli 

devalüasyon… Çünkü halkımız en usturuplu bir biçimde bu yolla emperyalistlere peşkeş 

çekilebilmektedir. O nedenle boşuna değildir Woodward’ın ısrarı. 

“Üçüncü sorun KİT konusuydu. IMF, bu kuruluşlarda bünyesel reform yapılmasını istiyor, sadece 

zam yapmakla sorunun çözümlenemeyeceğini bildiriyordu.” (a.g.y., s. 220) 

Woodward’ın “KİT reformu” dediği KİT’lerin kârlı olanlarının özel sektöre devredilmesiydi. 

Sermaye uzmanları bu halk düşmanı işleme “reform” adını veriyor. Kendi açılarından haklılar da. 

Çünkü bu uygulama (KİT’lerin özel sektöre devri) halk için ne denli zararlı ise, sermaye için de o 

denli yararlıdır. 

“Tabiî bir de vergi konusu vardı ve bu konuda hükümet fazla bir şey yapamıyordu. Tasarılar, 

tıkanmış bulunan TBMM’de bekliyordu.” (a.g.y., s. 220) 

Woodward, bir de yeni vergilerle, çalışanların daha fazla soyulmasını ve yoksullaştırılmasını 

istiyordu. Ama o şartlarda hazırlanan yeni vergi tasarıları Meclisten geçemiyordu. Burjuva partileri 

halktan çekindiklerinden o tasarılara oy veremiyordu. Bu nedenle de hükümetin hazırladığı vergi 

tasarıları Mecliste bekliyordu. 

Woodward’ın yukarıda aktarılan istekleri şu dört maddede özetlenebilir: 

1- Sürekli devalüasyon (günlük devalüasyon). 

2- Yeni vergi yasalarıyla halkın biraz daha soyulması. 

3- Kârlı KİT kuruluşlarının özel sektöre devri. 

4- Faizlerin serbest bırakılması. 

Bu isteklerden sadece dördüncüsü o günkü şartlarda gerçekleştirilebildi. Diğer üç tanesi ise o 

günün siyasal ortamında gerçekleşemezdi. Bu halkın anasını ağlatacak işler ancak faşist bir 

devletle başarılabilirdi. Yani devletin faşistleştirilmesi gerekiyordu. 

Tabiî IMF bunlardan başka bir de ücretlerin dondurulmasını, köylünün ürettiği ürünlere verilecek 

taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu. Ancak bu isteklerinin de o günün şartlarında 

gerçekleşemeyeceğini çok iyi bildiği için ikide birde öne sürmüyordu. O işleri de faşist devlete 

havale etmişti… 

PARABABALARI, 12 EYLÜL FAŞİZMİNE KADAR, 

KÜÇÜK DEVALÜASYONLARLA 

DURUMU İDARE EDERLER 



“Turgut Özal, Kaya Erdem ve Yıldırım Aktürk’ten oluşan” yerli sermaye heyeti, Mayıs 1980’de, 

IMF’nin vereceği yeni emirleri almak üzere Washington’a gider. Orada IMF Başkanı Larosiere, 

Avrupa Masası ŞefiWhittom ve Türkiye Masası Şefi Woodward’ın huzuruna çıkarlar. Özal söze 

şöyle yakarışlarla girer: 

“– Sayın Başkan içinde bulunduğumuz sorunları biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Bu duruma 

Türkiye’yi bir daha düşürmemek için elimizden geleni yapacağımıza inanabilirsiniz. Geçmişte 

uygulanan yanlış politikalar artık terk edilmiştir. Bugün uygulanan ekonomik politikalardan başka 

çıkış yolu olmadığının da farkındayız. (…) Gerçekçi bir kur politikası uygulamaya devam 

edeceğiz. İhracatı artırmak için kur’umuzu 70 lira yapmıştık. Bu gün 73 liradır. (İhracatın artış 

nedeni demek yüksek oranlı devalüasyonlarmış. Bu şekilde ürünlerimiz halkımıza yedirilmez, 

emperyalistlere yok fiyatına peşkeş çekilir. Bu gerçeği Özal’da IMF önünde bu şekilde açıkça itiraf 

ediyor. b.n.) Durum gerektirdikçe ve Türkiye’deki siyasi ortam elverdikçe paramızın değerini 

düşürmekten kaçınmayacağız.” (a.g.y., s. 227) 

Özal, görüldüğü gibi IMF şefleri karşısında yamyassıdır. Onun böylesine küçülerek yalvarması, 

IMF şeflerini bir parçacık olsun yumuşatır. Her zaman öne sürdükleri “sürekli devalüasyon” 

önerilerini bu sefer eskiye oranla daha yumuşak bir üslupla dile getirirler. Zaten söylediğimiz gibi 

onlar “sürekli devalüasyon”un faşizme geçilmeden uygulamaya konamayacağını, Özal kadar 

bilmektedirler. Şöyle derler Türk heyetine: 

“– Bu işi belli bir formüle bağlayarak sürekli olarak yapamaz mısınız? Şu anda bile paranızın 

değerinin yeniden ayarlanması gerekiyor. (…) Bu husus bizim için çok önemlidir. 

“– Sayın Başkan, günlük kur uygulamasına geçilmesi için şu anda çok erken olduğu 

görüşündeyim. Ayrıca, Türkiye’nin siyasi durumu da buna elverişli değil. Biliyorsunuz iş başındaki 

hükümet, bir azınlık hükümetidir. Bu yapılırsa, ciddi sonuçlara neden olmasından açıkçası 

çekiniyoruz. Ancak yeri geldiğinde (yani faşizm geldiğinde. b.n.) bu ayarlamaları mutlaka 

yapacağız. 

“– Yalnız, yeni bir stand by anlaşması için, kur konusunda hiç değilse bir adım daha atmanız ve 

bir miktar daha düşürmeniz yararlı olur. 

“– Sizinle aynı görüşteyim. Bunu mutlaka halledeceğiz…” (a.g.y., s. 227-228) 

Yabancı ve yerli sermayenin temsilcileri hemfikirdir artık. 12 Eylül’e kadar küçük küçük partiler 

halinde düşürülecektir Türk parasının değeri. 

“9 Haziran günü, Türk parasının ABD doları ve bazı yabancı paralar karşısındaki değeri 24 

Ocak’tan sonra ikinci kez düşürüldü. 1 dolar 78, 1 mark 43,97 lira oldu… 

“… IMF yönetim kurulu, Türkiye ile bu kuruluş arasındaki 3 yıllık Stand by anlaşmasını 

görüşmeye o günlerde başlayacaktı. Anlaşmanın IMF’den olumlu çıkması için gereken her şey, 

Türk tarafınca yapılıyordu. Hükümet, Özal’ın Washington’da verdiği sözleri yerine getiriyordu.” 

(a.g.y., s. 244) 

Yerli uşaklar, efendileri olan uluslararası Finans-Kapitale verdikleri sözlere böylesine sadıktırlar. 

YABANCI PARABABALARININ EMRİYLE 

FAİZLER SERBEST BIRAKILIR 

“Özal bu konuyu, Ekrem Ceyhun ve İsmet Sezgin’in de bulundukları bir toplantıda Demirel’e açtı: 



“– Abi, adamlarla uzun uzun konuştuk. (Söz konusu olan IMF, Dünya Bankası ve OECD’dir. b.n.) 

Faiz konusunda bir şeyler yapmamızı mutlaka istiyorlar. Açık söyleyelim. Ben de aynı görüşteyim. 

(…) Bugüne kadar IMF, Dünya Bankası ve OECD üyesi ülkelerin yetkilileri ile sık sık konuştuk. 

Bize hepsinin genel olarak tavsiyesi şu oluyor: Aslında devlet faiz gibi konulara müdahale etmesin 

ve serbest piyasa kuralları içerisinde faizler kendi kendine ortaya çıksın. Hep bunu tavsiye 

etmişlerdir bize… 

“– Nasıl olacak bu? 

“– Yani faizleri serbest bırakabiliriz. Bence bu gibi işlere devlet müdahale edip de faiz şudur 

dememeli. (…) 

“– Yani faizleri serbest mi bırakalım diyorsun Turgut? 

“– Öyle diyorum. Oyunu kurallarına göre oynayalım. Böyle yaparsak IMF’nin, Dünya Bankası’nın 

ve bütün batılı kuruluşların tavsiyelerine de uygun bir iş yapmış oluruz.” 

“(…) Başbakan ve diğer bakanlar, Özal’ın önerisini olumlu karşıladılar. Özal, kendilerinin bu 

konudaki kuşkularını giderici cevaplar vermiş ve uygulamanın olumlu sonuçlar vereceğine 

inandırmıştı. Bu amaçla Merkez Bankası’nın bir kararname düzenlemesine karar verildi. Aynı 

kararnamede, daha sonra Türk kamuoyunun adını pek çok duyacağı mevduat sertifikası olayı da 

getirilecekti.” (a.g.y., s. 240-241) 

Özal ekibi, IMF ve diğer emperyalist finans kuruluşlarının emirlerini uygulamaya koymuştu 

Türkiye’de. 1 Temmuz 1980 günü faizler serbest bırakıldı. 

Bu uygulamayla Finans-Kapital çok yönlü vurgunlar vurdu. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Parababaları ellerindeki fazla parayı bankalara veya orta burjuvaziye (yaban burjuvaziye) 

yüksek faizle vererek oturdukları yerden büyük kazançlar (iratlar) elde ettiler. 

2- Halkın elinde bulunan küçük tasarrufları bankerler ve küçük bankalar aracılığı ile ellerine 

geçirdiler. Sadece bankerler aracılığı ile halkın 600 milyar lirasının üzerine oturdular. Halk binbir 

fedakârlıkla biriktirdiği küçük tasarruflarını bu şekilde kandırılarak Parababalarına kaptırmış oldu. 

3- Finans-Kapitalistler bu uygulama ile piyasada bulunan, aydınlarımızın orta burjuvazi dediği 

(bilimsel adı yaban ya da vahşi burjuvazi olan) pek çok orta ve küçük girişimciyi batırdılar. Ve 

onların işletmelerini çok ucuza kapatarak ele geçirdiler. Bu küçük girişimcilerin ellerinde bulunan 

sermaye çok sınırlıydı. Onlar, ancak düşük faizli kredilerle işletmelerini ayakta tutabiliyorlardı. 

Faizler serbest bırakılınca, bu girişimciler, yükselen faizlere dayanamadılar. Yüzde 80 hatta 

yüzde yüz faizle aldıkları kredileri vadesinde geri ödeyemediler. Ödemeleri de zaten mümkün 

değildi. Böyle bir fırsatı bekleyip duran Finans-Kapitalistlerin emrindeki bankalar bu girişimcilerin 

üzerine çullandılar. İcra yoluyla alacaklarını tahsile giriştiler. Ve bu küçük girişimcilerin 

işletmelerini pek çoğu icra yoluyla yok fiyatına Finans-Kapitalistlerin eline geçmiş oldu. 

Bu dönemde,söz konusu orta ve küçük girişimciler devlet kredisi de kullanamadılar. Zaten her 

zaman düşük faizli ve uzun vadeli devlet kredileri Finans-Kapitalistlere verilirdi. Bu dönemde bu 

uygulama daha da katı bir biçimde sürdürüldü. 12 Eylül sonrası bir toplantıda, bir yaban burjuva 

bu konuyu Turgut Özal’ın yüzüne karşı şöyle dile getiriyordu: 

“– Sayın Başbakan Yardımcısı, ucuz faizli kredi kullanan sanayiciler biz değiliz. Biz küçük ve orta 

sanayiciler olarak her dönemde kredi kullananları seyrettik. Ve çoğu zaman da kredi kullanma 



ayrıcalığına erişemedik. Yatırım ve işletme kredileri her dönemde büyük sanayiciler için çalıştı… 

Sayın Özal, siz bu getirdiğiniz uygulamalarla küçük firmaların tümünü yok edeceksiniz. 

Büyüklerse, banka sahibi oldukları için halkın parasıyla ucuz kredi kullanmaya devam edecekler.” 

(E. Çölaşan, 12 Eylül…, s. 222-223) 

“Faşizm, Finans-Kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü 

diktatörlüğüdür.” (Dimitrov) 

Faşizm dönemlerinde halkla birlikte, halk kadar olmasa bile yaban burjuvazi de ezilir, yoksullaşır 

ve bazı unsurları proleterleşir. Yani iflas ederek İşçi Sınıfına katılır. Bütün devlet olanakları, bir 

avuç Parababasının (500 Finans-Kapitalistin) emrine sunulur. 12 Eylül sonrası da böyle olmuştur. 

12 Eylül Faşizminin ilk yıllarında, Finans-Kapitalistleşememiş yaban burjuvaların bu faiz oyunuyla 

iflas ettirilişlerini ve malvarlıklarının Finans-Kapital midesine indirilişini Emin Çölaşan şöyle anlatır: 

“Ekonomide durgunluk başlamıştı. (tarih 1981 baharıdır. b.n.) Sıkı IMF limitleri ve Turgut Özal’ın 

IMF limitlerinden de katı uygulamaları nedeniyle sanayici, işadamı ve diğer kesimler Türk parası 

bulamaz duruma gelmişlerdi. Yatırımlar yavaşlamıştı. Fabrikaların çarkı dönmüyor, pek çok irili 

ufaklı firma kapanma durumuna geliyordu.Bazı firmalar ucuz fiyata el değiştirmeye başlamıştı. Bu 

alanda daha sonra bazı büyük holding ve firmalar ortaya çıkacak, güç duruma düşen firmaları çok 

ucuz fiyata satın almayı meslek haline getireceklerdi.” (a.g.y., s. 177-178) 

Faşizm dönemlerinde, her ülkede aynı olaylar yoğun biçimde yaşanır. Finans-Kapital bırakalım 

toplumun diğer sınıf ve tabakalarını, kendi sınıfına bile ihanet ederek, baskı ve zulüm uygular. 

Kendi sınıfı olan burjuva sınıfının bile birçok üyesinin mülklerini (iflaslar yoluyla) talan eder. 

Talana uğrayan bu üyeler aşağı sınıflar yanına yuvarlanır. Alt sınıflar için ise hayat zaten 

cehenneme çevrilir. Uygulanan ekonomik ve siyasi zulüm insanları canından bezdirir. 

ÜÇKAĞITÇILARLA ÖZALGİLLERİN İTTİFAKI 

“Mayıs (1980. b.n.) ayı sonlarında bir gün, Turgut Özal, eşi Semra Hanımla birlikte Ziraat Bankası 

Genel Müdürü Doğan Ünlü’nün evine aile ziyaretine gitti.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 241) 

Sohbet sırasında Doğan Ünlü sordu: 

“Bir de, söylentiye göre mevduat sertifikası uygulaması getiriliyormuş, doğru mu? 

“–Doğru… Kara parayı ekonomiye kanalize edeceğiz.” (a.g.y., s. 242) 

Açıkça dendiği gibi, “kara para” diye adlandırdıkları, hırsızlık, dolandırıcılık, üçkağıtçılık, 

kaçakçılıkla elde edilen paraları “ekonomiye kanalize” etmeye çalışıyor Özal. Bu, hırsızları, 

dolandırıcıları meşrulaştırmak anlamına gelir. Her türlü aşağılık yollarla para elde eden insanlar 

artık bir banka kapısından içeriye adım attıkları anda birden bire meşru insanlar haline 

dönüşüveriyorlardı. Paraları da “meşru” paralar halinde geliveriyordu. Bu insanlar bir bankaya 

paralarını yatırdıkları ve karşılığında “mevduat sertifikası” aldıkları anda kimse onlardan bu 

paraların hesabını soramıyordu. Kanunsuz, aşağılık, pis işler bu kanunla meşru kılıfa 

büründürülüyordu. 

Parababaları, kendi kanunlarıyla suç saydıkları, hatta yüz kızartıcı suçlardan saydıkları fiilleri 

işleyenleri bir anda yeni kanunlarıyla affediyor ve o kişileri “namuslu” insanlar olarak görüyordu. 

Parababaları biliyorlardı ki, hırsızlarla, dolandırıcılarla, kumar oynatanlarla, adam kandıranlarla 

kendileri arasında bir nitelik farkı yoktur. Bir nicelik farkı vardır yalnızca. O kişiler (kara para 



sahipleri) 3, 5, 10 ya da 100 kişiyi soymuş, dolandırmışlardır. Parababalarının kendileri ise 50 

milyon Türkiye insanını soymakta ve dolandırmaktadır. O nedenden sermayenin aşağılık işler 

yapan insanları bu gibi yöntemlerle meşrulaştırması doğaldır. Onları suçlamaması doğaldır. 

Çünkü kendisiyle o insanlar aynı yolun yolcusudur. Üstelik o insanlar küçük eşkıyadır. Kendileri 

isebüyük eşkıyadır. Yaptıkları hayasızca vurgun ve soygunu kitabına uydurmakta da ustadırlar. 

Kanun yapma, kararname çıkarma yetkisi ellerindedir. Yaptıkları her insanlık dışı sömürü ve 

soygunu çıkardıkları kanunlarla sözde “meşru” hale getirebilmektedirler. 

Diğer alanlarda olduğu gibi, kumar alanında da en büyük yine onlardır. Yani Parababalarıdır. 

Türkiye’de en fazla kumar oynatan ve en çok manoyu toplayan yine onlardır. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre: İstanbul’da 18 yaşın üzerindeki 

insanlarımızın yüzde 64’ü sürekli olarak “şans oyunları” denen kumarlar oynamaktadır. 

Parababaları kendi oynattığı kumarın adını “şans oyunları” diye kibarlaştırmakta ve 

meşrulaştırmaktadır. 

Bildiğimiz gibi Parababaları, “MilliPiyango”, “Spor Toto” ve “At yarışları” adları altında milyonlarca 

insanımıza kumar oynatmaktadır. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin araştırma sonuçlarına göre, her Türkiye yurttaşı yılda 31 bin lirasını 

kaybetmektedir bu devlet kumarında. Yani her insanımız yılda 31 bin lira ütülmektedir devlete. 

Kumar, bildiğimiz gibi tarih boyunca hemen bütün toplumlarda ahlâk dışı sayılmıştır. Gerçekten 

de kumar,dürüst, namuslu bir insanın başvuracağı bir oyun değildir. Kumar, insanı insan yapan, 

mertlik-dürüstlük-hak yemezlik- fedakârlık gibi değerleri korkunç bir biçimde erozyona uğratır. Ve 

sonunda insanı, insanlıktan çıkarır. Devlet, işte böylesine aşağılık bir işi yapmaları için 

insanlarımızı sürekli teşvik etmektedir. TRT’de yaptırttığı reklamlarla insanlarımızı ahlâksızlığa 

yöneltmeye çabalamaktadır. 

İnsanlarımızın dejenere olması, moral değerlerini yitirerek insanlıktan uzaklaşması pek işine gelir 

sermayenin. Çok yönlü kazançlar sağlar sermaye bu durumdan. 

Önce onları kumara yönelterek üter, soyar. Sonra onların ahlakını bozarak, hak etmeden, 

havadan para kazanmayı meşru bir yolmuş gibi görmelerini ve kabul etmelerini sağlar. Kumarı 

meşru sayan bir insan artık vurgunu, soygunu, sömürüyü ve bu yollarla “köşe dönmeyi” de meşru 

ve haklı görmeye başlar. Böylece Parababalarının vurgun düzeni, insanlarımıza adil bir düzenmiş 

gibi görünür. Tabiî böyle bir durum da sermayenin çok işine gelir. 

Sermaye insanlarımızı kumara alıştırarak şöyle bir fayda da sağlar: “şans oyunları” denen devlet 

kumarına bel bağlayan (umut bağlayan) ve o yolla “köşe dönme” hülyasına kapılan insanlar artık 

sosyal sınıf mücadelesinden koparlar. İşgüçlerini ve emeklerinin gerçek karşılığını alabilmek için 

mücadele etmeyi gereksiz bulurlar. Oysa gerçekten meşru olan biricikmücadele budur. Tüm 

insanlarımızın kurtuluşu o mücadelenin başarıya ulaşmasıyla gerçekleşecektir. Başkaca kurtuluş 

yolu yoktur. Yerli-yabancı sermayenin milletimize yaptığı ihanetler önlenmedikçe, onların 

hayasızca vurgun ve sömürüleri durdurulmadıkça milletimiz için gerçek kurtuluş mümkün değildir. 

Parababaları kumara alıştırdıkları insanlarımızı, bu insanlık yolundan, gerçek yurtseverlik 

yolundan uzaklaştırmayı amaçlarlar. Ve bunu başarırlar. Kumara yönelen ve alışan insan, her 

türlü ülke sorunundan ilgisini keser, yurdunun yarısı yansa, yıkılsa, milletin yarısı yok olsa 

umurunda olmaz. Onun tek derdi kumarda kazanıp “köşe dönmek”tir. Ve ömrü boyunca o günün 

gelmesini bekler. 



Bu hale düşürülmüş, kumar tiryakisi olmuş bir insana, bu nedenlerden dolayı insan demek sanırız 

artık pek uygun düşmez. 

ÖZALGİLLERİN EMPERYALİSTLERE VERDİKLERİ SÖZ UĞRUNA TÜRKİYE HALKINA 

İHANET EDİŞLERİ 

“Mayıs ayının (1980. b.n.) son günlerinde Bakanlar Kurulu, buğday taban fiyatlarını görüşmek için 

toplanmıştı. Demirel toplantıya Turgut Özal’ın da çağırılmasını istedi. Özal toplantıya Yıldırım 

Aktürk’le beraber geldi. Demirel Başbakanlık Müsteşarına sordu: 

“– Siz ne diyorsunuz? Buğday taban fiyatı ne olmalıdır? 

“– Efendim, bizim görüşümüz 6,5 lira olmalıdır. Bu rakam, iyi bir rakamdır. 

“– Çok düşük değil mi? 

“– Sayın Başbakanım, bir parça düşük olabilir ama başka çare yoktur. Daha fazlasını verirsek 

istikrar tedbirlerini zedelemiş oluruz. Piyasaya çok yüksek miktarda para çıkarmış oluruz. 

Enflasyon artışına sebep oluruz… (Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi enflasyonun gerçek 

nedeni devalüasyon ve zamlarla yapılan yerli-yabancı Parababalarının sömürüsüdür. Köylüye 

ürününün, işçiye işgücünün gerçek değerinin verilmesi değildir. Bu nedenden Özal burada 

aşağılık bir yalan söylüyor. b.n.) Kaldı ki, IMF limitlerini de aşarız. Daha en başta IMF ile ters 

düşmemek gerekir…” 

“Özal’ın önerisini bazı bakanlar tepkiyle karşıladılar. Bu ne demektir? Kendisinden çok şey 

beklenen tarım kesimi böylesine düşük bir fiyat verilerek hükümetin karşısına mı alınacaktı? Bu 

para çiftçimizin maliyetini bile karşılamazdı… 

“Ancak Özal ve Aktürk, olaya IMF limitleri ve enflasyon açısından bakıyorlardı. Oraya bazı 

tablolar çıkarıp Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiler. Buğdaya daha fazla para verilmesi IMF 

açısından mümkün değildi. Başbakan, Özal’a sordu: 

“– Kardeşim, şimdi buğday fiyatları serbest piyasada kaça? 

“– 9 lira civarında efendim. 

“– Peki 9 lira ise, sen bu buğdayı, 6,5 liradan nasıl alacaksın çiftçiden? Çiftçi 9 liralık piyasada 

malını 6,5 liradan götürüp de Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satar mı? Daha önceki hükümetten kalan 

bir sürü buğday ihracatı bağlantımız var. Bunları yerine getirmeye mecburuz. Bunları yapmak 

içinOfis’in elinde buğday olması lazım… 

“– Sayın Başbakanım, o halde 7,5 lira verebiliriz. Bundan daha fazlasını vermemiz mümkün değil. 

“– Peki kardeşim, tenevvür ettik (aydınlandık, bilgi sahibi olduk.). Siz çıkabilirisiniz.” 

“Bakanlar Kurulu, o yıl buğday fiyatlarını 10 lira olarak belirledi. Bu para buğday üreticisine 

ödenirken IMF limitleri çok zorlandı. Devlet başka harcamalarını kısmak durumunda kaldı. Ancak 

TMO yeterince buğday satın alabildi… Özal teknisyen olarak sözünü geçirememiş, siyasal 

ağırlıklı bir karar verilmişti.” (a.g.y., s. 269-271) 

Özal işte budur. Onun halk düşmanlığını tek başına bu olay bile anlatmaya, kanıtlamaya yeter. 

Piyasada 9 lira olan buğdayı 6,5 liradan üreticinin elinden kapacak, böylece de IMF’ye verdiği 

sözü (IMF’nin buyruğunu), yerine getirmiş olacak. Onun için önemli olan budur. 



Ancak Demirel, iktidarda kalabilmek için Özal’ın bu isteğini kabul etmez. Demirel’in Bakanları da 

kabul etmez böylesine açık ve büyük bir ihaneti. Bu işi yapanın iktidarda kalamayacağını onlar da 

iyi bilir çünkü. Kaldı ki böyle davranmalarına rağmen bile kalamamışlardır onlar iktidarda. 

Özal ekibi, daha doğrusu Parababaları ekibi sadece köylünün buğdayını ucuza kapatmayı 

düşünmüyordu. Köylünün ürettiği tüm ürünleri maliyetinin de altında bir fiyat vererek ele geçirmeyi 

amaçlıyordu. Sonra işçiücretlerinin dondurulması da onların temel hedeflerinin arasındaydı. Tüm 

çalışanların haklarını gasp etmek, alın terlerini gasp etmek ve ele geçirdikleri çapulu yerli-yabancı 

sermaye emrine sunmaktı onların asli görevi. Bu işle görevlendirilmişlerdi. Onlar bu görevleri 

başaracaklarına dair IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi emperyalist finans örgütlerine söz vermiş 

durumdaydılar. 

Turgut Özal, 24 Ocak Kararları’ndan sonra tam bir teknisyen olarak davrandı ve Batı dünyasına 

verdiği güvenceleri sürdürmek için çaba harcadı. Bu konuda bazı Bakanlarla arasında sık sık 

görüş ayrılıkları da çıktı. Bunların bazılarını çözümlemek için, Başbakan Demirel arabuluculuk 

yaptı. Bazıları ise fikir tartışması, ya da görüş ayrılığı düzeyinde kaldı. 

“– Sayın Bakan, şu demir fiyatlarına, kağıt fiyatlarına biraz daha zam yapsanız? 

“– Yapamam Sayın Özal. Bu mümkün değildir. Bakınız, bazı malların piyasada alıcısı hiç 

kalmadı. Bunlar dışarıda resmi fiyatın bile altında satılırken ben nasıl zam yaparım? 

“– Biraz daha kaynak sağlamamız lazım… 

“– Kaynak sağlamak çok iyi de, bugünkü şartlarda bunu yapamayız. Benim demir fiyatım, fabrika 

çıkışı 41 lira… Buna karşılık piyasada 38 liraya demir satılıyor. Ben artık başka zam yapamam 

bugünkü şartlarda… Kaldı ki, siyasi ortam da buna uygun değil. Bunun kamuoyu var. Ben iki 

günde bir KİT Denetleme Komisyonu’na giriyorum. Canavar gibi adamlar, benden her gün hesap 

soruyorlar… Şu anda başka zam yapamam… 

“Özal ve ekibiyle, Başbakan Demirel arasında bazı görüş ayrılıkları da, toplusözleşmelerde 

işçilere verilecek zamlar konusunda çıktı. KİT sözleşmeleri Başbakanlıkta kurulan Toplu 

Sözleşme Koordinasyon Kurulu’nda görüşülürken Turgut Özal her zaman bir teknisyen olarak 

davrandı. (Sermaye uşağı olarak davrandı dese daha doğru ve daha açık olmuş olurdu 

yazarımız. b.n.) Ve ücretleri mümkün olduğu kadar kısıtlamak için çaba harcadı. 

“Bazı toplusözleşmelerde bizzat Demirel müdahale ederek, bir parça daha ücret verilmesini 

sağladı. Ancak bazı bakanların, KİT toplu sözleşmelerinde işçilerden yana daha fazla tavır alma 

eğilimi olduğu görülüyordu. Örneğin, Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp, Devlet Demir Yolları 

işçilerinin toplusözleşmesini Özal ekibine haber vermeden imzaladı. Bu durum, Turgut Özal’ın 

büyük tepki göstermesine neden oldu. Bu amaçla kurulan Toplu Sözleşme Koordinasyon 

Kurulu’nun fonksiyonu ne idi? Bir bakan, bu kurula danışmadan nasıl sözleşme imzalayabilirdi? 

Bu işin sonunereye varırdı? Özal bu soruları soruyordu… 

“Bakanlar Kurulu, fındık fiyatlarını görüşüyordu. Özal ekibinin önerdiği fiyat Bakanlar Kurulu 

üyeleri tarafından düşük bulunmuştu. Bu konuda görüşmeler sürerken, Devlet Bakanı Ekrem 

Ceyhun dışarıya çıktı ve Yıldırım Aktürk’e bir fiyat sordu: 

“– Yıldırım, bu fiyatı versek ne dersin? 

“– Abi, hiçbir şey demem… Sadece, Ordu ilinden 8 milletvekilini de çıkarırsınız derim.. Bu fiyat 

verilmez. Çok yüksektir…” 



“Gümrük veTekel Bakanı Ahmet Çakmak, Ege bölgesi için belirlenen tütün fiyatlarını düşük 

bulmuştu. Sürekli olarak, “Bu fiyatı açıklarsam beni oralarda yerler” diyordu. Ancak daha fazla 

verilmesine “IMF limitleri” engeldi. Uzun görüşme ve tartışmalardan sonra tütün fiyatları bir parça 

daha arttırıldı. 

“Politikacı-teknisyen çatışması sürüp gitti…” (a.g.y., s. 273-275) 

Sermaye partisi AP’nin Başbakan ve Bakanları bile ihanet ve soygunun bu denlisine cesaret 

edemiyorlardı. İktidardan düşeriz diye korkuyorlardı. Demek, emperyalist finans 

örgütlerininemrettiği miktarda (oranda) bir soygunun gerçekleştirilebilmesi için, faşizmden başka 

çıkış yolu yoktu. O zaman Demokrasicilik oyunu biter, halktan gelebilecekher türlü tepki süngü 

gücü ile önlenebilirdi. 

Ancak o zaman ücretler dondurularak halkın kemerleri istenildiği gibi sıkılabilirdi. Taban fiyatları 

üretim masraflarının çok altında tutulabilirdi. 

Üretmen halka verilen ufak tefek krediler de kesilip, bütün devlet kredileri düşük faizle Finans-

Kapitalistler emrine sunulabilirdi. 

Yerli-yabancı Parababalarının bu görüşünü, “OECD’de Türkiye Dosyasına bakan Alfred Kuhn” 

(M. Ali Birand, 12 Eylül…, s. 197), Haziran 1980’de şöyle diyerek çok açık ve kesin bir dille ortaya 

koyuyordu: 

“– Demirel, politik oynuyor ve IMF’nin koyduğu kredi limitlerini kullanmak için baskı yapıyor. Ücret 

artışlarını demokratik ülkelerde kontrol etmek güç. Oysa ücretler mutlaka dondurulmalıdır. 24 

Ocak kararları büyük atılımdır. Ve mutlaka sürdürülmelidir.” (M. Ali Birand, a.g.y., s. 197) 

Bu aşağılık işlerin yapılabilmesi için tek yol faşizmdi. Öyleyse “düğmeye basılmalı” ve faşist 

diktatörlük oturtulmalıydı. Öyle yapıldı. 

12 EYLÜL ULUSLARARASI EMPERYALİSTLER ADINA TÜRKİYE’NİN İŞGALİDİR 

“Turgut Özal’ın ev telefonu sabah 7.30 dolaylarında (12 Eylül sabahı. b.n.) bir kez daha çaldı. 

Karşıdaki subay Semra Hanıma (Özal’ın eşi. b.n.) Özal’ın evde olup olmadığını sordu. Evde 

olduğunu öğrenince “o halde hazır olsun, birazdan gelip kendisini Başbakanlığa götüreceğiz” 

dedi. 

“Sabah saat 8:00’da subaylar Özal’ın Çankaya’daki evine bir askeri araçla geldiler ve 

Başbakanlığa götürdüler. Başbakanlık Müsteşarı, Komandolar tarafından el konulan Başbakanlık 

binasına ilk giren sivil görevli oluyordu. Kapıda, namlusunu Bakanlar Kurulu odasına doğru 

çevirmiş bir tankın yanından geçtiler ve yukarı kata çıktılar. Başbakanlık binasında bulunan çok 

sayıda subayın ve komando erlerinin arasından Özal’ın odasına girdiler. Kendisini buraya getiren 

Albay, “Turgut bey, buyurun odanızda çalışmaya devam edin” dedi. 

“Ancak Özal, bazı çalışma arkadaşlarının da Başbakanlığa getirilmesini istiyordu. Albaya bir liste 

verdi. Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları Hasan Celal Güzel, Kazım Oksay, Danışman Tevfik 

Ertürk, Özel Kalem Müdürü Mehmet Perçin, Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Daire 

Başkanı Yıldırım Aktürk, Hüsnü Doğan, bazı memur ve daktilolar…” 

“… Kadro biraz sonra askerler tarafından evlerinden alınacak ve Başbakanlığa getirilecekti.” (E. 

Çölaşan, 12 Eylül…, s. 38-39) 



Emperyalistler adına harekete geçen Amerikancı generaller (ordu fosilleri) Türkiye kalesini 

içeriden vurarak düşürmüşlerdi. Sermayenin önüne gelip, esas duruşta tekmil veriyorlardı şimdi 

de. Görev başarıyla tamamlanmıştır diyorlardı. İşte Türkiye’yi sizin adınıza fethettik. Buyurun 

istediğiniz gibi sömürün. Size karşı geleni biz ya ipe göndeririz ya da zindana. Bu konuda hiç 

kuşkunuz olmasın. Türkiye yerli-yabancı sermaye için dikensiz bir gül bahçesiydi artık. 

“12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanlığı’nda sivillerle” bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda 

ekonominin Özal ekibinin eline teslim edileceğini gören Merkez Bankası’nda görevli bir yurtsever 

yetkili şöyle diyerek askerleri uyarmak istemişti: 

“– Paşam, bana sorarsanız Sayın Özal ve ekibi sermayenin adamlarıdır. Biz ise Merkez Bankası 

olarak karşı ekibin adamıyız. Bundan sonra rahat çalışmak istiyorsanız hem onları, hem de bizi 

atın…” (a.g.y., s. 45) 

Bu namuslu yurtsever, besbelli ki Mustafa Kemal’in“Devletçilik” anlayışı savunan bir bürokrattı. 

Türkiye ekonomisinin, Özal ekibi aracılığı ile IMF emrine verilmesine gönlü razı olmamıştı. 

Türkiye Halkını, onların uygulayacağı acımasız soygundan kurtarabilmek için, “Hem onları, hem 

de bizi atın” demek zorunda kalmıştı. 

Ancak bu kişi, 12 Eylülcü generallerin, IMF programının (yerli-yabancı sermaye programını) en 

katı biçimde uygulanabilmesini sağlamak için darbe yaptıklarını bilmiyordu. Özal ekibi gibi Evren 

ekibinin de yerli-yabancı sermayenin adamlarından oluştuğunu bilmiyordu. 

“Öğle saatlerinde toplantı salonuna bir general girdi ve Turgut Özal’ın kulağına eğildi: 

“–Sayın Özal, Haydar Saltık Paşam yukarıda sizinle görüşmek istiyormuş… 

“General önde, Özal arkada, ikinci Başkan Necdet Öztorun Paşa’nın odasına doğru yola çıktılar. 

Öztorun Paşa ve Saltık Paşa Turgut Özal’ı buyur ettiler, eller sıkıldı, öpüşüldü. (Sermayenin asker 

ve sivil kadroları faşizmi böyle sarılıp öpüşerek kutladılar. b.n.) Yoğun çalışma ortamı içerisinde 

Öztorun Paşa makam masasına oturdu ve çalışmaya başladı. Saltık Paşa ise, Başbakanlık 

Müsteşarı’nı kolundan tutarak, odanın diğer tarafındaki koltuklara götürdü… Önce biraz ekonomik 

konulardan söz edildi. Özal, 24 Ocak Kararları’ndan sonra ekonomide belirgin bir iyiye gidiş 

olduğunu söyledi…” (a.g.y., s. 46) 

Özal açıkça yalan söylüyordu yine. 24 Ocak’tan sonra ekonomide hiçbir iyileşme olmamış, tersine 

büyük zam ve devalüasyonlarla halkın satın alma gücü büyük ölçüde düşürülmesine rağmen ne 

döviz gelirlerinde ne de üretimde bir artış sağlanamamıştı. İşsizlik çığ gibi büyüyordu. Durumun 

böyle olduğunu Emin Çölaşan da şu satırlarıyla dile getirir: 

“24 Ocak Kararları’yla yapılan yüksek oranlı devalüasyon ve daha sonra yapılan kur ayarlamaları, 

ihracat ve işçi dövizi gelirlerinde beklenen artışı sağlayamamıştı. Artışın sonbahar aylarında 

ortaya çıkması bekleniyordu. Döviz, yine yoktu. 

“12 Eylül yaklaşırken iç piyasadadurgunluk büyük boyutlara varmıştı. Halkın satın alma gücü 

azalmış, yatırımlar yavaşlamıştı. İşsizlik hızla artıyordu. Yapılan büyük zamlar nedeniyle piyasada 

talep azalmıştı. IMF limitleri doğrultusunda sıkı para politikası uygulanıyor, devlet müteahhitlere 

olan borçlarını bile ödeyemez duruma geliyordu. Özellikle kamu yatırımları, zorunlu olarak 

yavaşlamıştı. İşçiler kıdem tazminatlarını alamıyorlar, devletin bu alandaki borcu milyarlarca liraya 

ulaşıyordu. 



“Durgun bir ekonomide enflasyon, önceki aylara göre yavaşlamış olmakla birlikte yine artıyor, 

üretim artışı sağlamak mümkün olmuyordu. Maliyetler çok artmıştı. Grevler yaygındı. Hükümet, 

sürekli olarak grev ertelemesi yapıyordu. 

“Devlet bütçesi ise, tam anlamıyla bir açmazın içindeydi. Bütçe Genel Müdürü Ertuğrul 

Kumcuoğlu, Ağustos ayı ortalarında Maliye Bakanı İsmet Sezgin’e şöyle diyordu: 

“– Sayın Bakanım, Hükümet olarak ne yaparsanız yapın ve vergi yasalarını Meclis’ten geçirin. 

Aksi halde bu bütçe ile değil mali yıl sonunu, birkaç ay sonrasını bile getiremeyeceğimizi size arz 

ederim. Durum bir felakete doğru gitmektedir…” 

“Oysa Meclis aylardan beri tıkanmıştı. Hiçbir yasa çıkmıyor, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı, 

Nisan ayından beri seçilemiyordu.” (E. Çölaşan, 24 Ocak…, s. 281-282) 

Sermayenin çıkar arabası bir bataklığa gelip saplanmıştı. O bataklıktan, onu ancak bir faşist 

darbe çıkarabilirdi. Faşizm süngüyü halkın bağrına dayar, elinde avucunda nesi varsa soyup alır, 

aldıklarını sermayeye teslim ederse, çıkar arabası da yeniden harekete geçip yoluna devam 

edebilirdi. Sermaye için 12 Eylül Faşist Darbesi bu denli hayati bir önem taşıyordu artık. Bütün 

umutlarını faşist diktatörlüğe bağlamıştı Parababaları. IMF’nin zulüm programı ancak o 

diktatörlüğün süngüsü altında uygulanabilirdi. 

Şimdi yeniden Özal ile Haydar Saltık arasında geçen konuşmayı izleyelim: 

“(…) Ardından, o gün MGK Genel Sekreterliğine atanan Orgeneral Haydar Saltık konuyu açtı: 

“– Turgut bey, bu yönetim döneminde deekonomik konular hep ön planda olacak. Siz bu işin 

içerisinde epeyce deney kazandınız. Bizimle çalışır mısınız? 

“Turgut Özal heyecanlanmıştı. Bir anlamda kendisinin konumu, bundan sonra ne olacağı da 

Saltık Paşa’nın bu önerisinden sonra açıklık kazanıyordu.. Birkaç saniye düşündükten ve 

heyecanını toparladıktan sonra şöyle dedi: 

“– Paşam bu bizim için bir şeref olur. Bir anlamda da buna mecburuz.” (E. Çölaşan, 12 Eylül…, s. 

46) 

“Kısa süren bir konuşmadan sonra Saltık Paşa Özal’ı Genelkurmay Başkanı Evren Paşa’nın 

odasına götürdü. Evren ve Özal başbaşa konuştular. 

“Evren Paşa da Başbakanlık Müsteşarına ekonomik durumu sordu… Birlikte çalışma konusunu 

açtı. Özal, böyle bir öneriyi ilke olarak reddetmesinin söz konusu olmadığını, ancak daha önce 

şartları bilmek gerektiğini söyledi. 

“Ekonomi konusunda bilgi verirken de şunları söyledi: 

“Paşam, size daha önce Ocak ayında iki brifing vermiş ve durumu anlatmıştım. O günden bu 

yana epeyce mesafe aldık. Biliyorsunuz IMF ile 3 yıllık bir anlaşma imzalandı. (…) Ancak 

parlamento tıkalı olduğu için, programın temel unsurlarından biri olan Vergi Kanunlarını 

çıkaramadık… (Nasıl da güzel dile getiriyor “programın temel unsurların”ı değil mi? IMF 

programının özü, devalüasyon, zam ve vergilerle halkın soyulmasıdır. b.n.) Aslında IMF 

ilişkilerimiz düzenli bir biçimde yürüyor. Bu anlaşma, sistemin kilit anlaşmasıdır. Ancak işler bitmiş 

değil. (Bu anlaşmanın emperyalist örgütlerce hazırlanıp, bizim yerli uşaklara imzalattırıldığını 

biliyoruz. Bunlara o yüzden anlaşma demek bile doğru olmaz. IMF, OECD ve Dünya Bankası’nın 



emirlerinin bizimkilerce onaylanmasıdır o “anlaşma” denen teslimiyet belgeleri. b.n.) Daha 

önümüzde çok uzun bir yol var. Yapılacak çok iş var…” (a.g.y., s. 47-48) 

Yapılacak çok işleri vardı gerçekten de. Sermayenin asker ve sivil bu iki ekibi el ele verecek, 

Türkiye Halkı üzerinde, o güne dek hiç bir hükümetin yapamadığı şekilde (derecede) bir 

ekonomik ve politik zulüm uygulayacaktı.. 

Özal ekibinin her isteği (bunlar aslında IMF’nin istekleridir) anında kanunlaşıyordu artık. Özalgiller 

kanun metinlerini hazırlıyor, generaller imzalıyordu. Tezgah kurulmuştu. Ne Meclis vardı şimdi ne 

muhalefet. Amaçlanan da bu değil miydi zaten… 

“O gün (13 Eylül günü. b.n.) sivil bürokratlarla askerler arasında yapılan ekonomik toplantılarda 

vergi konusu gündeme geldi. (…) Askerlerden gelen mesaj ise şöyleydi: 

“Bu konuda Maliye olarak hiç zaman kaybetmeyin. Fazla kimseden de fikir sormayın. Nasıl olsa 

bu işi sizler yeterince biliyorsunuz ve bugüne kadar pek çok hazırlık yapmışsınız… 

“Nitekim hükümet kurulduktan sonra Konsey’e ilk sevk edilen tasarılar vergi tasarıları olacaktı. 

“Aynı gün, grev ve lokavt uygulamalarının sona erdirilmesi görüşüldü ve MGK’da kabul edildi. O 

günlerde yaklaşık 100 bin işçi grevde idi. Bunlar işbaşı yapınca nasıl bir ücret ödenecekti? Bu 

konuda çözümüÖzal bulacak ve Konsey’in onayına sunacaktı.” (a.g.y., s. 54-55) 

İşçi Sınıfımızın bu sömürü düzeninde sıkıntı içinde de olsa yaşayabilmesi elindeki biricik hak olan 

grev ve toplusözleşme hakkını kullanabilmesine bağlıdır. 12 Eylül’den bir gün sonra Özal’ın daha 

doğrusu onun emperyalist efendilerinin emriyle ortadan kaldırılmış oluyordu grev ve 

toplusözleşme hakları. İşçi Sınıfımıza ve diğer çalışan halk kesimlerine nasıl bir ücret ödeneceği 

artık Özalgillerin daha doğrusu IMF’nin insafına kalmıştı. Onların insafının nasıl bir insaf olduğunu 

aradan geçen 4,5 yılı aşkın bir süredir hep birlikte gördük ve görmekteyiz. 

ÖZAL SATILMIŞININ SEVİNCİ 

“14 Eylül Pazar günü Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan Turgut Özal, doğruca evine gitti. Öğle 

yemeğine oturmadan önce yakın çalışma arkadaşları Yıldırım Aktürk, Hüsnü Doğan, Ekrem 

Pakdemirli, Adnan Kahveci ve Hasan Celal Güzel’e telefon ederek eve çağırdı. (Bu kişiler Özal’ın 

emrinde çalışan, Özal gibi sermaye uşaklarıdır. Bunlar bilindiği gibi bugün de görevdedir. Ve 

Türkiye’yi uluslararası Finans-Kapital adına bu ekip yönetmektedir bugün de. b.n.) Onlara sabah 

yapılan konuşmaları ayrıntılı bir biçimde anlattı. 

“– Çocuklar bakarsınız 12 Eylül’den sonra bu programı çok daha iyi yürütebiliriz. 12 Eylül bizim 

daha önce yapamadığımız pek çok şeyi yapma fırsatını verebilir. Askerlerin bizden çok farklı 

düşünmediklerini hissediyorum. (…) Şimdi bu adamların iki dudağı arasından çıkan söz kanun 

olacak… Grev hikayesi falan yasaklanıyor. Yani daha rahat çalışma durumu çıkabilir bundan 

sonra..” (a.g.y., s. 63) 

Sermaye için ne rahat bir soygun mekanizması kurulmuştu artık. Sivil uşakları Özal ekibi 

kulaklarına üfürecek, o üfürükler iki dudakları arasında çıkınca faşist generallerin, anında kanun 

haline dönüşmüş olacaktı. Sermayenin yıllardır özlemini çektiği faşist diktatörlük buydu işte. 

“Grev hikayesi falan yasaklanıyor. Yani daha rahat çalışma durumu çıkabilir bundan sonra..” 

(a.g.y., s. 63) diye bayram ediyordu Özal ve ekibi. Onların demokrasiye inançları sahtedir. Onlar 

ikiyüzlüdür derken, bizler iftira etmiyorduk. Onların gerçek niteliklerini dile getiriyorduk. Onların 



istedikleri yönetim biçimi budur işte. Grev olmayacak, toplusözleşme olmayacak, halk örgütleri 

olmayacak, onlar da diledikleri gibi sömürecekler halkı. Bunun adına da “daha rahat çalışma 

durumu” diyecekler. Onlar faşisttir çünkü. Halka düşmandır. Halk onların gözünde sağmal bir 

sürüdür. Halkın hiçbir hakkı olmamalıdır onlara göre. O yüzden seviniyorlar Özalgiller, 12 Eylül 

Faşizminin insan haklarını yok edişine. 

Özal’ın yardımcıları bu habere çok sevinirler. 12 Eylül onların her isteğini kanun haline 

dönüştürmek için yapılmış olmalıydı. Öyleyse hiç taviz vermemeli, IMF ve diğer yabancı finans 

örgütlerinin kendilerine verdiği her emri Konsey’den kanun biçimindegeçirtmeliydiler. Şöyle 

diyerek katıldılar Özal’ın sevincine: 

“– Abi, anlaşılan şimdi kartlar senin elinde. Pazarlık gücün yüksek. Askerlerine elinde şu anda 

senden başka alternatif bulunmadığı da anlaşılıyor. (…) Bunlar yeni bir metot, yeni bir formül 

aramıyorlar. Hele dış ekonomik ilişkilerde senin tek alternatif olduğunu anladıklarına göre bu işi 

seninle yürütmeye elleri mahkum. Bundan sonra bu durumu iyi kullanmalı ve pazarlığı çok iyi 

yapmak lazım.” (a.g.y., s. 63-64) 

Özal ekibi, bu söylediklerine uygun şekilde davrandı. Askerler onların emrinde çalıştı. Gerçek 

yönetici Özal ekibiydi. Askerlerin görevi ise sömürü, soygun ve ihanete bekçilik etmekti. 

EMPERYALİSTLER ESERLERİNİ 

GÖZLERİYLE GÖRMEK İSTER 

“12 Eylül harekatından sonra ilk işgünü idi. (…) Normal yaşam sürüyor, hükümet kurma 

çalışmaları devam ediyordu. Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, IMF ile yapılan anlaşma 

uyarınca yine zam hazırlıkları yapıyor, bu arada da Konsey’den gelecek haberi merakla 

bekliyordu.”(a.g.y., s. 66-67) 

Bildiğimiz gibi Özal, o günlerde Başbakan Yardımcılığı görevinin kendisine verilmesini Konsey’e 

kabul ettirmiş, ancak bununla yetinmemişti. Maliye Bakanlığının da ya kendisine ya da bir 

adamına verilmesini istiyordu. Ve bu isteği de gerçekleşmezse (kabul edilmezse), ben bırakır 

giderim diyerek Cunta’yı tehdit ediyordu. Sonunda Özal bu isteğini de kabul ettirecek, Maliye 

Bakanlığı, Özal’ın sadık yardımcılarından Kaya Erdem’e verilecektir. Özal’ın yukarıda aktarılan 

satırlarda anlatılan, 15 Eylül sabahı beklediği haber budur. 

“O gün, IMF Avrupa Masası Şefi Whittom, Özal’ı Washington’dan aradı: 

“– Mr. Özal, nasılsınız… Sizi özledik. Bir süreden beri sesinizi duymadık. 

“– İyiyim Mr. Whittom,siz nasılsınız? 

“– Ankara’ da durum nasıl? 

“– Görünüş gayet iyi… Askeri yönetimin istikrar programını ve diğer ekonomik politikaları aynen 

benimsediği ve bunları uygulayacağı anlaşılıyor. Bana da görev teklif edildi. Anlayabildiğim 

kadarıyla bundan sonra daha sorumlu bir makamda ekonomiyi yine ben götüreceğim. Sizlerin 

endişe etmenizi gerektiren bir durum yok ekonomik program açısından. 

“– Siz işin içindeyseniz biz endişe değil, sevinç duyarız Mr. Özal. Sizin adınız bizim için yeterlidir.” 

(a.g.y., s. 67) 



IMF aslında 12 Eylül’ü kimlerin yaptırdığını ve hangi amaçla yaptırıldığını çok iyi bilmektedir. Ama 

bir de gerçeği kendi gözleriyle görüp, kulaklarıyla duymak istemiştir. O nedenden Özal’ı arayarak 

durumu sormuştur. Ve ekonominin Özal’ın elleri arasına terk edildiğini öğrenmesi, IMF için 

“yeterli” olmuştur. IMF’yi rahatlatmaya yetmiştir. Özal has adamıdır çünkü onların. 

Ayrıca, zaten Cunta da IMF ve diğer emperyalist örgütlerin tüm emirlerini sadakatle yerine 

getireceğini, darbenin ilk günleri bütün dünyaya resmen ilan etmiştir. Görevinin bilincinde 

olduğunu gecikmeden efendilerine duyurmuştur: 

“17 Eylül 1980 Çarşamba günü IMF’de Türkiye ile ilgili bir belgenin dağıtımı yapıldı. Bütün 

müdürlere, bölüm başkanlarına, Masa Şeflerine, Türkiye Masasındaki tüm personele ve yönetim 

kurulu üyelerine IMF Başkanlığı tarafından dağıtılan 17 Eylül 1980 tarih ve EBD/80/254 sayılı 

belge şöyleydi: 

“Konu: Türkiye-Milli Güvenlik Konseyi 

“Başkanlığımız Mr. De Groote’tan 16 Eylül 1980 tarihli aşağıdaki mesajı almıştır. 

“Aşağıdaki 5 sayılı karar Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınmış ve 15 Eylül 1980tarih ve 17105 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır: 

“ MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNİN 5 SAYILI KARARI: 

“Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve daha iyiye götürmek maksadıyla yürürlüğe 

konulan ekonomik programla, yapılan anlaşmaların ve protokollerin uygulanmasına devam 

edilecektir.” 

(İmza) Kenan Evren 

Devlet Başkanı 

Genelkurmay ve MGK Başkanı” 

(a.g.y., s. 74-75) 

Emperyalist finans örgütleri, bu açık ve kesin biat karşısında çok seviniyorlar ve müjdeyi tüm alt 

birimlerine iletiyorlardı. Türkiye kalesi teslim alınmıştı artık. 

ÖZALGİLLER İHANET GÖREVLERİNİ 

BİR AN BİLE İHMAL ETMEZLER 

“Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, o günlerin ortamında bile zamları “ihmal etmiyordu”. IMF 

anlaşması uyarınca şeker, gübre, akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarına zam yapılması gerekiyordu. 

Bunları hazırladı. Ve önceden randevu alarak gece Çankaya köşküne gitti. 

“Ortada Bakanlar Kurulu henüz olmadığı için o günlerde yürütme görevini de MGK yapıyordu. 

Özal MGK üyelerine zamların gerekçelerini anlattı ve kararnameleri imzalattı. Bunlar Başbakanlık 

Müsteşarı olarak yaptığı son zamlardı. Bundan sonraki zamlarını Başbakan Yardımcısı, daha 

sonra da Başbakan olarak yapacaktı.” (a.g.y., s. 75) 

Özal, bildiğimiz gibi 1970’te de aynı işi yapmıştı. Yüzde 66 oranında Türk Lirasının değerini 

düşürmüş, doları, 9 liradan 15 liraya çıkarmıştı. Tabiî bu devalüasyonu bir dizi zamlar izlemişti. 



1980’de de yeniden devlet görevine gelince aynı işi bu kez daha acımasız bir biçimde 

tekrarlamıştı. Bugün yıl 1985, 24 Ocak’tan bu yana 5,5 yıl geçmiş. Özalgiller ise durmadan aynı 

ihaneti tekrarlamaktadır: Zam, vergi, devalüasyon… Yabancı emperyalistler bunları istemektedir. 

Özalgiller de onların adamı olarak aynı işi durup dinlenmeden tekrarlamaktadır. 

IMF DOLMA YUTMAZ 

“12 Eylül harekatından sonra ekonomik alanda ilk dış temas 27 Eylül günü Washington’da IMF ve 

Dünya Bankası ile oldu. (…) 

“IMF toplantısında bu kuruluşun ve Dünya Bankası’nın yetkilileriyle temaslar ve kulisler yapılacak, 

kendilerine 12 Eylül’den sonra ekonomik programda hiç bir değişiklik olmadığı konusunda bir kez 

daha güvence verilecekti. (…) 

“IMF ile aramızda önemli bir sorun yoktu. (onların her dediği harfi harfine uygulanırsa elbette 

sorun olmaz. b.n.) Dünya Bankası ile yeni bazı krediler konusu görüşüldü. 24 Ocak Kararları’ndan 

sonra Türk ekonomisi henüz tam bir işlerliğe kavuşmamış, (Bugün aradan 5,5 yıl geçmiş 

olmasına rağmen, bu arada yapılan yüzlerce devalüasyon ve zama rağmen kavuşmuş mudur ki 

sayın yazar? b.n.) aksayan ve tekleyen yönlerin ortadan kaldırılması mümkün olmamıştır. 

Yabancılardan bu konuda yoğun eleştiri alıyorduk. Buna karşın Turgut Özal, alınan olumlu 

mesafe konusunda kendilerine hep aynı plağı çalmaya devam ediyordu. Özellikle Türk 

ekonomisini bizden daha iyi bilen IMF yetkililerine Özal’ın söylediklerini kabul ettirmek pek 

mümkün olmuyordu. IMF Avrupa Masası Şefi Whittom ile yapılan bir görüşmede Turgut Özal yine 

aynı edebiyatı yapmaya başlayınca IMF yetkilisi şöyle deyiverdi: 

“– Mr. Özal, şimdi burada gazetecilerin önünde bir basın toplantısı yapsaydınız, bu söylediklerinizi 

bir yerde haklı karşılardım. Ama burada biz bizeyiz. Biraz da işin gerçek yönünde girelim de o 

bölümünü konuşalım… Durumunuz pek parlak değil.” (a.g.y., s. 86-87) 

Özal, alışmıştır Türkiye’de bilinçsiz yığınları yalanlar ve demagojilerle kandırmaya. Onları 

(kitleleri) zam, vergi ve devalüasyonlarla sömürüp soyarken, durumumuz düzeliyor, biraz 

sabredin, yakında köşeyi döneceksiniz, dışarıda itibarımız artıyor diyerek uyutmaya. 

Aynı yalan ve demagojileri tekrarlaya tekrarlaya, demek ki iyice bozuk plağa dönmüş Özal. 

Washington’a IMF şefleri karşısında da konu açılınca yine aynı yalanları sıralamaya başlamış. 

Ama IMF ne dolma yutar, ne de masal dinler. Acı gerçeği tokat gibi Özal’ın yağlı suratına patlatır. 

Özal “titrer ve kendine döner”. Kimlerin karşısında bulunduğunu anlar. Sonra da efendilerinin yeni 

buyruklarını uslu uslu dinler. Türkiye’ye dönecek bu buyrukları aynen uygulayacaktır artık. 

İHANETE KATILMAYAN HARCANIYOR 

“Ekonomik yönetim 12 Eylül’den sonra da IMF’nin getirdiği ciddi kısıtlamalarla yüz yüze idi. Turgut 

Özal, özellikle IMF limitlerinin aşılmaması konusunda çok hassastı. IMF ile bir sorun çıkmasını 

kesinlikle istemiyordu. Bu amaçla kendisi IMF limitlerinden daha sert bazı sınırlamalar getirmiş ve 

bu alt sınırların bile aşılmamasını Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkililerine tembih etmişti. 

“Uygulanan ekonomik politikalar, başka bir deyişle sıkı para politikası nedeniyle devlet pek çok 

ödemesini yapamıyor, özellikle maaşların ödendiği aybaşlarında IMF’nin koyduğu limitler 

zorlanıyordu. 



“ÖzalIMF toplantısından döndükten sonra Merkez Bankası cetvellerini incelerken, Türkiye’de 

olmadığı günlerde özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bazı ödemeler yapıldığını ve para 

arzının artmış olduğunu gördü.. 

“Devreye Kaya Erdem’de girdi… Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tanju Polatkan’ı arıyor, bu 

işin nasıl yapıldığını soruyordu… Olay büyümüştü… 

“Sorunu çözümlemek için Merkez Bankası Başkanı Aydınoğlu’nun odasında Özal ve Erdem’in 

katıldığı üçlü bir toplantı düzenlendi. Özal çok kızmıştı ve Aydınoğlu’na yükleniyordu. 

“– Yahu Aydınoğlu, Biz bu limitleri aşmanız için size talimat versek bile, senin Merkez Bankası 

Başkanı olarak direnmen gerekir. Buradan birkaç gün ayrılıyoruz ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne 

hemen milyarlarca liralık ödeme yapıyorsunuz. 

“– Sayın Özal, hem çiftçinin ürününü bu kooperatifler eliyle aldırıyorsunuz, hem de para 

ödemekten kaçınıyorsunuz. Sonuçta çiftçi emeğinin karşılığı olan parayı alamıyor. (…) Kaldı ki, 

bizim bu ödemelerimizde IMF limitleri de aşılmamıştır. Sadece sizin koyduğunuz özel limitlere 

yaklaşıldı. Daha IMF limitlerine varmaya çok var.. 

“– Borç takın kardeşim… Bizden talimat almayınca para ödemeyin hiç kimseye. Ben IMF ile 

anlaşmaya varmışım ve bu anlaşmayı götürmek zorundayım.. 

“– Sayın Özal nasıl borç takalım? (…) 

“– Kardeşim vermeyeceksiniz.. Aksi halde ben bu enflasyon belasıyla nasıl baş ederim yahu? 

“Özal hep aynı şeyi söylüyordu: 

“– Borç takın.. 

“Bu direktif uyarınca çiftçiye, müteahhide, emekli olup da kıdem tazminatını bekleyen işçiye hep 

borç takılıyordu… IMF limitleri aşılmasın, yeterdi… “ (a.g.y., s. 104-106) 

Özal, IMF buyruklarının aynen uygulanabilmesi için işte böyle halk düşmanı yöntemler öneriyordu 

Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığına. Köylünün binbir çaba ve çile ile kadın-erkek, genç-yaşlı 

çalışarak ürettiği ürünler düşük fiyatlarla alınacak, parasının ise üzerine yatılacaktı. Emekli olan 

işçilerimizin kıdem tazminatlarını aylarca hatta yıllarca alamayacaktı. Devlete iş yapan küçük 

müteahhitler yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için iflas edip işleri yarım bırakacaklardı. 

Köylülerimiz, işçilerimiz ve küçük müteahhitler devlete sattıkları ürünlerinin ve yaptıkları işlerin 

parasını ortalama bir-bir buçuk yıl sonra alabileceklerdi ancak. Tabiî Türkiye’de enflasyon o 

günlerden beri yüzde 50’lerin-60’ların altına hiçbir zaman düşmediğinden, bir-bir buçuk yıl 

gecikmeyle alınan paralar da bu arada değerini yarı yarıya yitirmiş oluyordu. Böylece de çalışan 

insanlarımız katmerli bir sömürüye uğratılıyordu. 

Ancak Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu, her ne kadar başlangıçta Özal’la birlikte, 

yardım dilenme gezilerine katılmış ise de, Özal’ın acımasız ekonomik politikasını gördükten 

sonra, ondan soğumuş ve bu politikaya bundan böyle kölece hizmet etmeme kararı almıştır. Yani 

ihanete ortak olmaktan kurtulmak istemiş ve de sonunda kurtulmuştur. O yüzden Özal dış 

gezilerde iken, devletin üreticiye olan borçlarını azar azar da olsa ödemeye yeltenmiştir. Yukarıda 

açıkça anlatıldığı gibi Özal ve onun emir eri durumundaki Kaya Erdem, Aydınoğlu’nun bu 

namuslu, dürüst, halktan yana davranışı karşısında küplere biniyor ve “borç takın kardeşim, borç 

takın” diye feryatlar atıyorlar. Tabiî onlar böyle davranmakla görevlerini yerine getirmek istiyorlar. 



Onların görevleri hep söylediğimiz gibi IMF emirleri doğrultusunda halkımızı sömürmek ve 

sömürtmektir. 

Merkez Bankası Başkanı Aydınoğlu, bu kadarla yetinmez. Özalgillerin ihanet politikasına karşı 

açtığı mücadeleye devam eder. Bu arada bir de hazırladığı bir raporu (“uygulanan ekonomik 

politika hakkında”) MGK’ye göndererek Cunta’yı uyarmak ister. Bu politikanın halk ve ülke 

yararına olmadığını 12 Eylülcü generallere anlatmak ister. E. Çölaşan bu konuyu şöyle anlatır: 

“12 Eylül gününden beri Merkez Bankası tarafından MGK’ya doğrudan doğruya bazı ekonomik 

raporlar verilmişti. Turgut Özal’ın uyguladığı ekonomik politikaları benimsemeyen Merkez Bankası 

5 Aralık günü Konsey’e yeni bir rapor gönderdi. 5 Aralık 1980 tarihli, “Türk ekonomisinin 1980 yılı 

Ocak-Ekim değerlendirmesi ve kısa önemli sonuçları” başlıklı raporu şöyle idi: 

“24 Ocak Kararları’ndan sonra Türk ekonomisinde gözlenen gelişmeler şöyle özetlenebilir: 

Ekonomik faaliyetlerde en azından geçen yıla göre durgunluk artmıştır. Sanayi üretiminde önemli 

sayılacak düşüşler vardır. Kapasite kullanımı geçen yılki düzeyin altına inmiştir. Toplam 

yatırımlarda gerilemenin bu yıl artarak devam ettiği tahmin edilmektedir. Alınan bütün önlemlere 

karşın enflasyon hızının 1980 yılında kontrol altına alındığını söylemek mümkün değildir… 

Fiyatlar Ağustos ayından itibaren yeniden tırmanışa geçmiştir. Enflasyon kontrol altına 

alınamadığı halde ücretler daha çok müdahalelerle belirlendiği için, gerçek ücretlerde geçen 

yıldan bu yana gözlenen gerileme eğilimi devam etmiştir. Bu tür gelişmeler ödemeler dengesinde 

de yansımaktadır. Dış ödemeler açığının bu yıl da artarak süreceği anlaşılmaktadır.” (a.g.y., s. 

124-125) 

Bu yurtseverce uyarı, MGK’ye küfür gibi gelir. Çünkü, Özalgiller nasıl sermayenin sivil ekibi ise 

Evrengiller de sermayenin asker ekibiydi. Ve görevleri sömürü ve soyguna bekçilik etmekti. 

Aydınoğlu bu gerçekliği bilmiyordu. İyi niyetli çabalarla onların uyandırılabileceğini sanıyordu. 

Aydınoğlu, yurtseverce davranışlarını şöyle sürdürür: 

“Aydınoğlu, Merkez Bankası’na yüklü bir para karşılığında hizmet veren yabancı danışmanlar 

grubunun sözleşmesini fesh etmişti. Özal bu sözleşmenin tekrar yapılmasını istiyor, Merkez 

Bankası Başkanı karşı çıkıyordu. 

“Bir de, Turgut Özal fırsat buldukça Merkez Bankası’nın bazı Genel Müdürlerine telefon açarak 

belli konularda direktif veriyordu. Aynı şeyi Kaya Erdem de yapmaya başlamıştı… 

“Bir gün Aydınoğlu, bazı Genel Müdürlerini odasına çağırdı.. 

“– Böyle bir askeri dönemde belki sizi değiştiremeyeceğimi sanırsınız… Belki kararname ile 

değiştiremem ama her türlü yetkinizi elinizden alarak sizi odanızda etkisiz duruma getiririm. (…) 

Mutlak sorumluluk bana aittir. Kararname ile alamasam bile her türlü yetkinizi elinizden alırım… 

Bundan sonra size benim haberim olmadan kim talimat vermeye kalkışırsa kalkışsın, 

yapmayacaksınız. Karşı tarafa da, böyle talimatlardan rahatsız olduğunuzu hissettireceksiniz. 

“Ne Turgut Özal’ın, ne de başkalarının talimatlarını benim haberim olmadan yerine 

getirmeyeceksiniz. Hiçbir firmayı kollamak yok.. İhracat kredileri tamamen tarafsız ölçülerle 

ödenecek.” (a.g.y., s. 135) 

Artık bu kadarı bağışlanamazdı. Aydınoğlu’nun kırdığı yumurta kırkı geçmişti: IMF’nin 

buyruklarına rağmen köylüye ürünün karşılığını ödemeye kalkmıştı. Konseye uyarı mektupları 

göndermişti. Merkez Bankasının çalıştırdığı yabancı danışmanlar grubunu geri göndermişti. Yani 



emperyalist devletler ajanlarının sözleşmelerini feshetmişti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de 

“hiçbir firmayı kollamak yok… ihracat kredileri tamamen tarafsız ölçülerle ödenecek…” diyordu. 

Böylesine dürüst bir adam faşist devlete hiç hizmet edebilir miydi? Yerli-yabancı Finans-Kapitalin 

Cuntası böyle namuslu, yurtsever, halksever bir adamı daha fazla görevde tutabilir miydi? Elbette 

tutamazdı. Olayın gerisini E. Çölaşan şu şekilde anlatır: 

“Özal durumu önce Devlet Bakanı İlhan Öztrak’a, daha sonra da Başbakan Bülent Ulusu’ya 

duyurdu… Kaya Erdem’in de katılmasıyla, Ulusu’nun başkanlığında bir toplantı düzenlendi… (…) 

“Başbakanın başkanlığında yapılan toplantıda, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden nasıl 

alınabileceği görüşüldü. Yasal açıdan, Aydınoğlu’nu görevden almak mümkün değildi. Özal, 

Başbakan’a şöyle diyordu: 

“– Sayın Başbakan, bu yollarla kafa harcamaya hiç gerek yoktur. Askeri bir dönem yaşıyoruz. Siz 

veya Konsey’den biri kendisini çağırıp ayrılmasını ister… Herhalde direnecek hali yok… İstifasını 

verip gider… (…) Mesele budur… İstifa edeceksin denilir, o kadar… Gayet basittir.”(a.g.y., s. 138-

139) 

“Londra’daki bankalar toplantısına katılacak Türk heyeti 11 Ocak Pazar günü Özal’ın 

başkanlığında yola çıkacaktı. Ancak Aydınoğlu, gerekli hazırlıkları yapmak üzere bir gün önce, 10 

Ocak Cumartesi günü gidecekti. 

“Cuma akşamı, Başbakan Bülent Ulusu, Merkez Bankası Başkanı’nı aradı… 

“– Sayın Aydınoğlu, yarın saat 11.00’de sizi bekliyorum. Başbakanlığa gelin. 

“Aydınoğlu ertesi sabah erkenden Bankaya geldi… Yardımcılarıyla toplanıp durum 

değerlendirmesi yaptılar. Saat 11’de Ulusu’ya gitti. Orada, Başbakan’la ilk kez yüz yüze geldiler.. 

“– Sayın Aydınoğlu, sizi severim ve saygı duyarım. Ayrıca dürüst bir insan olduğunuzu da bilirim. 

Ancak bugün çok güç bir görevi yerine getirmek durumundayım. Sayın Devlet Başkanı’mız bana 

talimat verdiler ve görevden ayrılmanızı istediklerini söylediler. 

“– Hay hay sayın Başbakanım… 

“Aydınoğlu o gün saat 16’da Londra’ya uçacaktı. Merkez Bankası’na geldi ve ekip arkadaşlarına 

istifa ettiğini açıkladı… İstifasını yazıp Başbakan’a gönderdi. Uçak bileti iptal edildi.” (a.g.y., s. 

140-141) 

Bülent Ulusu, Aydınoğlu’na “ayrıca dürüst bir insan olduğunuzu da bilirim” diyor. Aydınoğlu 

öyleydi. Fakat kendileri ne dürüsttü ne de yurtsever. Sermayeye satılmışlardı bir kez. Bu nedenle 

görevleri sermayeye hizmet etmekti artık. O yüzden de “dürüst”, halk dostu insanlarla çalışmaları 

mümkün değildi. 

Aydınoğlu gibi namuslu bürokratlar yukarıdaki örnekte açık bir biçimde görüldüğü gibi 

kanunsuzca tehditlerle ve baskılarla istifaya zorlanmışlar ve istifa ettirilmişlerdir bu dönemde. 

Biz 12 Eylül hükümetlerine faşist hükümetler, 12 Eylül sonrası devletin büründüğü yeni biçime de 

faşist devlet dediğimiz zaman, bunları hakaret olsun diye söylemiyoruz. Olayın kendisi öyle 

olduğu için biz o adı veriyoruz. İşte Aydınoğlu örneği gözümüzün önündedir. Yasal açıdan 

görevden alınması mümkün olmayan bir namuslu bürokrat tehditle korkutularak istifa ettiriliyor. 

Apaçık kanunsuzluk yapılıyor. 



Aydınoğlu gibi, binlerce asker-sivil namuslu yurtsever memurlar bu dönemde görevlerinden 

uzaklaştırıldılar. Devlet aygıtının kilit noktaları hep yerli-yabancı sermayeye sadık biçimde hizmet 

edecek uşaklarla dolduruldu. Bu zorunluydu. Böyle bir tasfiye yapılmadan, faşizmin amaçlarına 

ulaşması mümkün değildi. 

EFENDİLER VE HİZMETKÂRLAR 

“Kasım ayında (1980. b.n.) bir Bakanlar Kurulu toplantısında fiyat kontrolleri konusu gündeme 

geldi. Fiyatların kontrol edilmesi kavramı zaten Turgut Özal’ın tüylerini diken diken eden bir 

husustu. Serbest ekonomide böyle bir şey, Özal’a göre olamazdı. 

“O gün Bakanlar Kurulu toplantısında fiyat artışları görüşülürken söz fiyat kontrollerine geldi. 

Başbakan Ulusu, piyasanın başıboş bırakılmış olmasından yakınıyordu.. 

“– Fiyatlar kontrol edilmezse bu iş böyle serbest piyasa nizamıyla yürümez. Bizim bu işi çok ciddi 

kontrol etmemiz lazım… Hatta fiyat artıranları cezalandırmamız lazım.. 

“Turgut Özal, bu görüşleri kabul etmiyordu… 

“–Sayın Başbakan, fiyatları kontrol etmeye kalkarsanız bu hiçbir fayda getirmez. Bu yanlıştır. İdari 

kararlarla fiyat kontrollerinin biz program olarak da, kişisel olarak da karşısındayız. Bunu hükümet 

programında da belirtmişiz. Bizim takip ettiğimiz programda fiyat kontrolü diye bir şey yoktur. 

(a.g.y., s. 119-120) 

Ulusu fiyat artışlarının baş döndürücü bir hızla yükseldiğini görüyor, bundan korkuyordu. Çünkü 

12 Eylül Cuntası ve kendi hükümetinin de fiyat artış hızıyla aynı oranda yıpranması kaçınılmazdı. 

Ulusu goril içgüdüsüyle iktidarda, yıpranmadan daha uzun süre kalmak istiyordu. Fiyat artışlarına 

karşı çıkışı ve “fiyat artıranları cezalandırmak gerekir” demesi bu yüzdendi. Yoksa halkı 

düşündüğünden, halka acıdığından değildi. 

Turgut Özal ise, yerli-yabancı sermayenin ve onların finans örgütlerinin emirleri doğrultusunda 

fiyatları füze hızıyla artırmak istiyordu. Ve arttırıyordu da. Onun görevi zaten buydu. 

“Tartışma uzadı. Bazı Bakanlar da Başbakan’ın yanında tavır almışlardı. Sesini çıkarmayan bir 

diğer bölümün yüzlerindeki ifadeden de bu konuda Özal’la aynı düşünmedikleri anlaşılıyordu… 

Turgut Özal’ın “Bardağı taşıran son damla”dan sonra canı çok sıkılmıştı. 

“Dışarıya çıkınca Başbakan Ulusu’ya istifasını gönderdi. Bu istifa olayı ne o günlerde, ne de daha 

sonra kamuoyuna yansımadı ve çok kısıtlı sayıda kişilerin dışında hiç kimse, olayı hiçbir zaman 

duymadı. Özal birkaç gün sonra istifasını geri aldı. Başbakan kendisini ikna etmişti.” (a.g.y., s. 

120) 

İstifa eden Özal’ı Başbakan nasıl “ikna etmişti”? Fiyat artışlarını kontrol etmenin doğruluğuna mı 

inandırmıştı Turgut Özal’ı? 

Değil… Tam tersine o günden sonra fiyat artışları olanca hızıyla yükselmeye devam etmişti. O 

zaman besbelli ki, Başbakan Ulusu, tükürdüğünü yalamak zorunda kalmış, Özal’a boyun eğmişti. 

Bu iş nasıl olabilirdi? 

Bir asker, bir sivilin önünde nasıl dize getirilebilirdi? 

E. Çölaşan bu olayı şöyle anlatır: 



“Özal istifasını vermiş ve evine çekilmişti. (…) Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

Başkanı Ali Koçman, o gün Özal’ın evine geldi.. Özal rahatsızdı, huzursuzdu. Pijamalarını 

giymişti. (…) 

“– Bu böyle yürümez Koçman, çalışamıyorum… Başbakan’la işi götüremiyorum. 

“– Peki ne yapacaksınız? 

“(…) 

“– Bakalım oluruna bırakacağız… Başka çare yok. 

“(…) 

“Koçman, ertesi gün Başbakan Ulusu’dan randevu aldı ve ziyaretine gitti. 

“– Sayın Başbakan’ım, sizden istirhamım bu adama sahip çıkın. Çok çalışkandır. Ayrıca 

Türkiye’de bu işi en iyi bilen ve en ciddi görülen adamdır. 

“(…) 

“Ali Koçman, bütün devlet adamlarıyla yakın ilişkisi olan ve onlarla rahat diyalog kurabilen bir 

insandı.” (a.g.y., s. 120-121) 

“Devlet adamları” hizmetkardır. Ali Koçman gibi Parababaları ise efendidir. Devlet adamlarının 

görevleri o efendilere ve o efendilerin de ağababası olan ecnebi Parababalarına uşaklık etmektir. 

O yüzden Ali Koçman’lar devreye girince, sermayenin asker-sivil kadroları arasındaki ufak tefek 

kişicil sürtüşmeler hemen giderilir. Anlaşma sağlanıverir. Hoşnutsuzluk çıkaranlar Başbakan ve 

Paşa dahi olsalar, sermayenin çıkarları önünde hizaya geliverirler. İşte kanıtı: 

“Aralık ayında Başbakan Ulusu bir basın toplantısı düzenledi ve uygulanmakta olan ekonomik 

istikrar programının “güçlendirilerek” devam edeceğini söyledi” (a.g.y., s. 122) 

Görüyorsunuz, bir ay önce fiyat artışlarına karşı çıkarak Turgut Özal ile kapışan Başbakan Ulusu, 

şimdi “ekonomik istikrar programının” güçlendirilerek” devam edeceğini söylüyor. Demek, Ali 

Koçman’dan dersini almış. Ve görevinin ne olduğunu bir kez daha öğrenmiş… 

E. Çölaşan’ı okumaya devam edelim: 

“Yıldırım Aktürk aynı günlerde verdiği demeçte “24 Ocak Kararları’nın alternatifi yoktur” dedi. 

“11 Aralık günü yapılan Türkiye Odalar Birliği toplantısında Mehmet Yazar, enflasyonun yeniden 

artma eğilimine girdiğini, Özal ise düştüğünü söyledi. 

“Aralık ayı başında Ankara’ya gelen IMF heyeti ile görüşmeler yapılırken Türk parasının ABD 

dolarına karşı değeri yeniden düşürüldü ve 1 dolar 89,25 lira oldu. IMF den hemen sonra 

akaryakıt, tüpgaz, şeker, demirçelik, buğday ve Sümerbank ürünlerinin fiyatlarına zam yapıldı.” 

(a.g.y., s. 122-123) 

Yukarıda satırlarda açıkça görüldüğü gibi fiyatlar olunca hızıyla artmaya devam etmiştir. Yani 

Özal’ların, Koçman’ların dediği olmuştur. 

GENERALLER, BOSTAN KORKULUĞU 

OLMAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR 



“Özal ve ekibi, Bonn’ da (Ocak 1981’de. b.n.) hiç beklemedikleri bir sürprizle daha karşılaştılar. 

Ancak bu sürpriz Türkiye’de olmuş ve Başbakan Ulusu Başkanlığında Ekonomik İşler Yüksek 

Koordinasyon Kurulu kurulmuştu. Haberi, elçiliğe gelen basın özetlerinden öğrendiler. 

“Özal o tarihe kadar hem Koordinasyon Kurulu’nun, hem de Para Kredi Kurulu’nun Başkanlığını 

yapıyordu. Daha önce Başbakanlık Müsteşarı iken de bu kurulların Başkanlığını yürütmüş, 12 

Eylül harekatından sonra kendisine Bakanlık önerildiği zaman ilk şartlarından biri, yine bu 

kurulların Başkanlığını almak olmuştu. Bu isteği de yönetim tarafından kabul edilmişti. Bu 

kurullarda üye tek Bakan Özal’dı ve başka Bakan yoktu. O’nun dışında toplantılara resmi üye 

olmamakla birlikte Maliye Bakanı Kaya Erdem katılırdı. Kurulların diğer üyeleri teknisyenlerden 

oluşurdu. 

“Başbakan başkanlığında yeni bir üst kurul kurulduğunu duyan Özal’ın canı bir kez daha fena 

halde sıkılmıştı. Bunun kendisinin yurt dışında olduğu sırada, kendisinden habersizce yapılmasını 

hazmedemiyordu. Ancak herkes birbirinden habersiz bazı şeyler yaptığı için iş en sonunda 

dengeleniyordu. Örneğin Turgut Özal, Yıldırım Aktürk’ü Başbakan’a haber vermeden Müsteşar 

yapmamış mıydı? 

“Bu işlemden sonra Turgut Özal ve ekibi yeniden bir durum değerlendirmesi yaptılar ve şu 

sonucavardılar… 

“Yurtdışı gezilere, toplantılara gidilirken ekipten birisi mutlaka Türkiye’de kalacak nöbet tutacak, 

“olur olmaz” bazı kararların çıkmasını önlemeye çalışacaktı. 

“Nöbet işi bundan sonra hiç aksamadan yürütüldü. 

“Özal, yeni kurul konusundaki görüşlerini çevresine şöyle açıklıyordu: 

“ Tahmin ediyorum, gerek Konsey’de ve gerekse Başbakan’da şöyle bir eğilim oldu… Bizim hiçbir 

şeyden haberimiz olmuyor… Bütün bu konuları Özal götürüyor. Böyle bir kurul kuralım da işlere 

biz de girelim…” (a.g.y., s. 142-143) 

Konsey’in, Başbakan’ın, Bakanların birer bostan korkuluğundan başka bir şey olmadıklarının, tüm 

Türkiye ekonomisinin Turgut Özal ve ekibince yönetildiğinin açık ve kesin itirafıdır yukarıdaki 

satırlar. Hem de o satırlar bizzat Turgut Özal’ın ağzından dökülmüştür… 

Askerler “bu işlere biz de girelim” diye düşünüyorlar. Özal yurt dışında gezide iken, (daha 

doğrusu, yabancı efendilerinden emirler almaya gittiği zaman) “Ekonomik İşler Yüksek 

Koordinasyon Kurulu” adında bir kurul kuruyorlar. Ancak o süslü kuklalar amaçlarına 

ulaşabilecekler mi? “Ekonomik İşler”e burunlarını olsun sokabilecekler mi? 

Ne gezer… 

E. Çölaşan şöyle sürdürür satırlarını: 

“Türkiye’ye dönüşte Turgut Özal bu kez kararnamenin boşluğundan yararlanarak yeni bir yöntem 

uygulamaya başlamıştı… Yeni kurula doğrudan bağlanan Koordinasyon Kurulu’nu hiç 

çalıştırmıyor, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu’na bu kuruldan hiçbir iş 

göndermiyordu… Artık sürekli olarak Para Kredi Kurulu’nu çalıştırmaya ve kararları buradan 

çıkarmaya başlamıştı… Çünkü Para Kredi Kurulu’nun kararlarının da Başbakan Ulusu 

Başkanlığında kurulan yeni kurula geleceğine ilişkin bir hüküm kararnameye konulmamıştı. Özal, 

bu konuyu daha sonra şöyle anlatacaktı: 



“– Meseleleri Para Kredi Kurulu ile çözmeye başladık. Yüksek Kurul’a ise, bizim maalesef normal 

şartlarda Koordinasyon Kurulu’na almayacağımız işler bile gelmeye başladı. Tam bir bürokrasiye 

döndü. Bazen önemli işler de geliyordu ama ıvır zıvır da çok geliyordu. Bu yeni Kurul da meseleyi 

halledemedi. Biz meseleyi halledebilmek için Para Kredi Kurulu’nu hatta biraz daha ileri bir 

şekilde çalıştırmaya başladık… Öbür kurulun toplantılarına da katılırdık ama fazla bir fonksiyonu 

olmamıştır.” (a.g.y., s. 143-144) 

Açıkça söylendiği gibi, Özalgiller basit bir ayak oyunu ile askerleri yine saf dışı ediveriyorlar. 

Hepsi de sözüm ona “Kurmay” olan bu generaller, neden Özal gibi bir yağ tulumunun önünde 

böylesine kolayca saf dışı olabiliyorlar? 

Şundan: 

Bunların hepsinin başı yerli-yabancı Finans-Kapitalce bağlanmıştır. Askeri olsun, sivili olsun 

ondan izinsiz gık diyemezler. Finans-Kapitalin bunlara verdiği görev ise farklıdır. Sivil ekip 

(Özalgiller) ekonomik sömürü ve soygunu yöneteceklerdir. Onların görevi budur. Asker ekip 

(Evren-Ulusugiller) ise zaptiye çavuşluğu yapacaklardır. Yani sömürü ve soyguna bekçilik 

edeceklerdir. Onların görevi de budur. 

Durum böyle olunca, Evren-Ulusugillerin yaptığı oyun bozanlıktır. İlgileri bulunmayan alana 

burunlarını sokma girişimidir. Eee sermaye buna elbette izin vermezdi. Herkes kendi üzerine 

düşeni yapmalı, başkasının işine karışmamalıydı. İşte bu nedenden Özalgiller, Evren-Ulusugilleri 

küçük manevralarla saf dışı ediveriyorlardı. 

KANUN KOYUCU PARABABALARIDIR 

“MGK’nin huzurunda bir de yasa tasarılarıyla ilgili olarak yapılan toplantılar vardı. MGK burada 

yasama organı görevini yapar ve üyelere ilgili bakan ve teknisyenler tarafından bilgi verilirdi. 

Bunlardan birincisi yasa tasarısıyla ilgili hazırlık toplantılarıydı. Buraya gerekiyorsa Başbakan’da 

gelir, ancak ilgili Bakan ve teknisyenler mutlaka çağrılırdı. Bu toplantılarda herkes görüşünü 

serbestçe açıklar ve sevk edilen tasarı konusunda MGK’ye bilgi verilirdi. İlgili MGK İhtisas 

Komisyonu Başkan ve üyeleri de bu toplantılara katılırdı. Bu toplantılarda genellikle konu Devlet 

Başkanı ile diğer Konsey üyelerine anlatılır ve onların direktifleri alınırdı. 

“İkinci tür toplantılar ise yasama toplantılarıydı. Buraya da aynı kadrolar gelir, herkes görüşlerini 

açık bir biçimde anlatırdı. Kimse küçümsenmez, isteyen herkes konuşurdu. Bu konuşmalar 

tutulan gizli zabıtlara da geçirilir, sonuçta 5 kişilik Konsey Kadrosu oylama yaparak yasa 

tasarısını ya onaylar, ya da reddederdi. Ancak hazırlıklar daha önceden sıkı bir biçimde yapıldığı 

için ret kararı çok ender alınırdı.” (a.g.y., s. 153) 

Açıkça anlatılıyor işte. Yasa tasarılarını Parababalarının “uzman” adı verilen hizmetkârları 

hazırlayıp getiriyor. Tabiî “bu uzman”lar da Parababalarının özlem ve isteklerini tasarılaştırıyor. 

Yani özünde yasa tasarıları sermaye isteklerinin maddeleştirilmesinden başka bir şey değildir. Bu 

tasarılar usulen MGK önünde ortaya konuyor ve onların görüşleri de sözde alınmış oluyor. Ama 

bu sadece bir formalitenin yerine getirilmesidir. Onun dışında bir anlam taşımıyor. Çünkü, Konsey 

üyelerinin hepsini TRT ekranlarından yüzlerce kez gördük. 

Gözlerini, ellerine tutuşturulan yazılı metinden ayırdıkları anda, düzgün cümle bile kuramayan, 

beyin kireçlenmesine uğramış bu ordu fosilleri, sermayenin bilgili, etkili ve yetkili uzmanları 

karşısında ne diyebileceklerdir? Onların savundukları tasarıları değiştirme güçleri mi vardır? 



Elbette yoktur. Belki onlar sadece eleştiride bulunmuş olmak için, bu tasarıların bazı noktalarını 

sözde eleştirip düzeltilmesini istemiş olabilirler. Ama o durumda bile gülünç olmaktan 

kurtulamazlar. Finans-Kapital uzmanları bıyık altından gülerek, emredersiniz sayın Devlet 

Başkanım, emredersiniz Sayın Paşam deyip yine bildiklerini okumaktan geri durmazlar. Yalnızca 

söz konusu yasa maddesinde konulan hükmü, başka sözcüklerle dile getirirler. Yani tasarının 

sadece biçiminde ufak tefek değişiklikler yapabilirler. Ama özü aynı kalır. 

Zaten E. Çölaşan da böyle durumların “çok ender” olduğunu anlatıyor: “Ancak hazırlıklar daha 

önceden sıkı bir biçimde yapıldığı için ret kararı çok ender alınırdı” diyor. 

Demek, 12 Eylül sonrası çıkarılan kanunların tümünü Parabalarının uzmanları (Parababaları 

adına) hazırlamışlar ve MGK önüne getirmişlerdir. MGK de sadece imza atmıştır. Sermaye 

MGK’yi uşak kullanır gibi kullanmıştır. 12 Eylülcü generaller sermayenin kuklası olmaktan hiçbir 

zaman kurtulamamışlardır. 

ÇARLİ’LER VE MELEKLERİ 

“Özellikle ekonomik alandaki çalışmalar, MGK Bütçe Plan Komisyonu Başkanı emekli Amiral 

Hüsnü Küçükahmet tarafından Konsey’e sunulurdu. Ekonomik konularla ilgili olarak bazen Turgut 

Özal ve Devlet Başkanı Danışmanı Adnan Başer Kafaoğlu’da Konsey Genel Sekreterliğine 

gelirler ve Küçükahmet’le ayrı ayrı çalışmalar yaparlardı. Şakacı ve esprili kişiliği ile tanınan MGK 

Genel Sekreteri Haydar Saltık Paşa bu üç kişiye, o zaman Televizyonda gösterilen bir diziden 

ilham alarak isim takmıştı: 

“Çarli’nin melekleri…” (a.g.y., s. 153) 

Ekonomik konularla ilgili tasarılar sermaye uzmanlarınca hazırlanıp geliyor. O belli. O uzmanların 

da iki büyük şefi olduğunu yukarıdaki satırlardan anlıyoruz: Turgut Özal ve Adnan Başer 

Kafaoğlu. Demek 12 Eylül sonrası çıkarılan tüm ekonomik kanun, tüzük ve yönetmelikler son 

kertede bu iki adamın görüşleri doğrultusunda noktalanmıştır. Karara bağlanmıştır. 

Sermaye bunların arasına üçüncü kişi olarak bir de emekli Amiral koymuş. Besbelli ki bol maaşla, 

yağmadan payını alsın diye… Ordunun tepesiyle sermaye arasındaki bağı güçlendirsin diye 

Parababaları emekli generalleri böyle arpalıklara getirmeyi pek severler. Bir kurmay subay 

generalliğe terfi eder etmez, Parababaları hemen ona çengel atarlar. Bir yolunu bulup o çiçeği 

burnunda generalle tanışırlar. O tanışma giderek aile dostluğuna dönüştürülür. Ve bir sohbet 

sırasında Parababası bir ara konuyu çıtlatır; Paşam sizin emekliliğe daha ne var? Bizim şirkette 

sizler gibi çalışkan, başarılı, uzak görüşlü yöneticilere çok ihtiyaç var. Bir an önce emekli olup, 

biraz da bizlere yardımcı olsanız çok seviniriz, gibi sözlerle o genç generalin ağzına bir parmak 

bal çalarlar. Tabiî bu arada, Paşam sizi devlet bedava çalıştırıyor, sizin gibi yetenekli komutanlara 

şu kadar bin lira aylığı ancak verebiliyor, biz sizlerin eline su bile dökemeyecek idarecilere “8-10 

milyon” aylık veriyoruz demeyi de ihmal etmezler. 

Böylece o genç general artık sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda düşünüp davranmaya 

başlar. 50 milyonluk Türkiye Halkına karşı bir avuç Parababasını tercih eder duruma getirilmiş 

olur. Milletin çıkarlarını unutur. Bu oyun sermayenin eski oyunudur. 

Biz generallerin tümü bu şekilde sermaye tarafından satın alınabilir demiyoruz. Fakat ne yazık ki 

büyük çoğunluğu satın alınabilmektedir. Emekli generallerin onda sekizi hatta dokuzu hemen bir 

holdingin yönetim kurulan getirilmektedir. 



Ömrü boyunca askerlikle uğraşmış bu generaller, şirket yönetmeyi nereden bilsinler. Doğal olarak 

bilmezler. Zaten bilmemeleri de gerekir. Bunu herkes gibi Parababaları da çok iyi bilir. Fakat 

Parababalarının maksadı yukarıda anlattığımız gibi ordunun yönetim kadrosunu bu yolla sıkıca 

ellerinde bulundurabilmektir. 27 Mayıs sonrası, ordunun yönetim kadrosu bu ve benzer 

yöntemlerle Parababaları tarafından elde edilebilmiştir. Böylece de ordunun yönetimi 

Parababalarının ellerine geçmiştir. 

O nedenden 27 Mayıs öncesi, Atatürk’ün ve İsmet Paşa’nın “devletçi” ekonomi politikasını 

savunan ordunun komuta kesimi, bugün IMF’nin önerdiği acımasız zulüm programının 

savunuculuğunu yapmaktadır. Ve “24 Ocak Programı” denen o ihanet programının 

uygulanmasına jandarmalık etmektedir. 

Yukarıda E. Çölaşan’dan aktardığımız satırlardan öğrendik ki, MGK Genel Sekreteri Haydar 

Saltık Paşa, bu üç kişiye, “Çarli’ nin melekleri” adını takmış. Demek bu Amerikan dizisi paşamızı 

çok etkilemiş. O dizide oynayan “melekler”den birinin “artık bu manyaklığa daha fazla tahammül 

edemeyeceğim” diyerek dizideki rolünü bırakmasına yol açacak denli “manyak”ça olan dizi bir 

Türk Paşasını bu denli etkileyebilmiş demek… Ne üzücü bir durum değil mi? 

Haydar Saltık, “Çarli” olmayı gönüllüce benimsemiş. Bu paşalar böylesine ulusal onurlarını 

yitirmeselerdi ve Amerikanlaştırılmasalardı bu saçma Holivud dizisinin kahramanlarının yerine 

geçmeye özenmezlerdi. Türk milleti onlara Paşa unvanını vermişti. Millet onlardan vatanı ve 

halkın çıkarlarını koruyup kollamalarını bekliyordu. Onlar ise gidip Holivud dizisindeki polis şefi 

olmayı kendilerine daha yaraşır buldular. Ve “çarli” dediler kendilerine. Onlar bu duruma 

düşürülmemiş olsalardı 12 Mart’larda,12 Eylül’lerde görev almazlardı. Tersine karşı çıkarlardı o 

faşist darbelere. 

ANAYASAYI KİMLER HAZIRLADI 

Hepimizin bildiği gibi, 1982 ya da 12 Eylül Anayasası’nı “Danışma Meclisi” içinden seçilmiş olan 

“Anayasa Komisyonu” hazırladı. Bu “Komisyonun” başkanı da yine bildiğimiz gibi Prof. Orhan 

Aldıkaçtı idi. Orhan Aldıkaçtı, Tercüman Gazetesi Yönetim Kurulu 2’nci Başkanı’dır. Yani Gazete 

sahibi Kemal Ilıcak’ın vekili ve yardımcısıdır. Bu gazete, yine biliyoruz, Atatürk düşmanı olmakla 

ün yapmıştır. Atatürk düşmanlığını en adi yöntemlerle yürütmüş olan bir gazetedir. “Atatürk ne 

demek? Ondan önce Türk yok muydu?” diyerek Atatürk’ün adına bile karşı olan bir Gazetedir. 

Sonra saldırısını en aşağılık bir biçime sokup: “Ali Rıza Efendi Atatürk’ün gerçek babası değildir, 

Atatürk’ün babası katil bir Arnavut’tur” diyecek denli namussuzlaşan bir gazetedir. 

12 Eylülcüler Faşist Darbelerinden sonra, bula bula fikir babası olarak bu gazeteyi bulmuşlar ve 

ona sarılmışlardır. 12 Eylül’ün Başbakanı Ulusu ve diğer Bakanları, bu gazetenin düzenlediği 

sözde “bilimsel” toplantılara, “kurultay”lara katılmış, söz alıp dakikalarca konuşmuşlardır. 

Gerici, halk ve demokrasi düşmanı Anayasalarını o gazetenin 2’nci Başkanı Prof. Orhan 

Aldıkaçtı’ya hazırlatmışlardır. Aslında Anayasayı Orhan Aldıkaçtı aracılığıyla Tercüman Gazetesi 

hazırlamıştır. Cunta ise diğer yasalarda olduğu gibi sadece imza atmıştır o Anayasanın altına. 

Cunta’nın ve 1982 Anayasası’nın fikir babası Tercüman Gazetesidir dedik. Peki bu gazetenin fikir 

babası kim? Bir de onu görelim. Yazar Uğur Mumcu, 17 Ağustos 1984 tarihli Cumhuriyet 

Gazetesi’nde bu konuda şunları yazar: 

“ŞELLEFYAN VE ILICAK 



“Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak’ın, Mıgırdıç Şellefyan ile olan iş ilişkilerini, bu köşede 

belgelere dayanarak yazmıştık. Bu belgeli-kanıtlı yayınlarımıza karşı, Tercüman Gazetesi 

yazarları, bizlerin birer azılı komünist olduğumuzu ileri süren yazılar karalamışlardı; anımsarsınız. 

“Ilıcak-Şellefyan ilişkilerini kanıtlayan belgelerin tarih ve sayılarını yeniden yayınlamayı gereksiz 

görüyoruz. Belgeler, arşivimizdeki özel yerlerinde ve mahkeme dosyalarındandır. 

“Milliyet Gazetesi’nde Altan Öymen, Mıgırdıç Şellefyan ile yaptığı röportajı yayınlıyor. Şellefyan, 

belgelerle açıkladığımız bu gerçekleri bakın nasıl da doğruluyor: 

“Kemal Ilıcak’ı, Tercüman Gazetesi’ne sahip olmasına takaddüm eden günlerde tanıdım. Sonra 

da bu tanışıklığımız sürdü. Sırası gelince teferruatı ile açıklarım. Tercüman Gazetesi’nin o çizgiye 

gelmesine sebebiyet veren kişi benim. Bu kadar bilin, şimdilik yeter…” 

“Kaçakçılık suçundan sanık Ermeni işadamı Şellefyan’ın bu sözlerini, Tercüman Gazetesi’nin 

“milliyetçi yazarları”na armağan edip, Şellefyan’ı okumaya devam edelim. 

“ Şellefyan yakın dostu ve kefalet senetlerine ortak imzalar attığı arkadaşı Ilıcak için bakın bugün 

ne diyor: 

“Durumu iyi değildir. Giderek içeri giriyor. Neyse ben şimdi daha fazla söylemek istemiyorum. 

Yani gazeteci ise gazeteciliğini bilsin.” 

“Ilıcak iyi bir gazeteci midir? Şellefyan bu konuya da değiniyor. Ilıcak’ın kayınbiraderi ve Güneş 

Gazetesi’nin eski sahiplerinden Ömer Çavuşoğlu için yorum yaparken Ilıcak’ı da tanımlıyor: 

“Bu Ömer zahiri bir terbiyeye sahiptir. Görenler, “Ne efendi adam” derler. Sor derece kibardır, 

falan.. Ama soğukkanlılıkla adam öldürüp, sonra da “Affedersiniz” demek gibi bir şey onun 

kibarlığı… 

“Onun büyüklük merakı çok kimseyi batırıyor. Oğlum sen gazete çıkaracaksan iki kelime yazmayı 

öğren… Kemal Ilıcak’ın durumu da mesela, öyle değil midir?..” 

“Oldu mu şimdi?.. Şellefyan, Ömer Çavuşoğlu’nun da Kemal Ilıcak’ın da “iki kelime yazmayı” 

bilmediklerini ileri sürüyor. Al sana dost kazığı!.. Nasıl bilmez koskoca Ilıcak iki kelime yazmayı? 

Hem yazar, hem yazdırır. 

“Geçenlerde epey oluyor ya, bana geldi Ilıcak… Çoktandır aramamış, halbuki Türkiye’de iken 

yakınlığımız malum. Öpüştük, falan…” 

“Hem öpüş, koklaş, falan… Hem de Ilıcak’a böyle kazık at.. Evet, şarkı böyle ne yaparsınızı; “Eski 

dostlar, eski dostlar!..” 

“Şellefyan’ın asıl derdi Ömer Çavuşoğlu, ileymiş. Sellefyan ile Çavuşoğlu yurt dışında ortak bir iş 

yapacaklarmış. Yapacaklarmış ama Çavuşoğlu, Şellefyan’a bir güzel kazık atmış. Tam o 

günlerde Ömer Çavuşoğlu ile Tercüman Gazetesi’nin hanımefendi yazarı Nazlı Ilıcak’ın annesi de 

Cenevre’de Şellefyan’ın evinde kalıyormuş… 

“Şöyle anlatıyor Mıgır amca: 

“Sen o kadar uğraş… Bütün kombinezonları hazırla.. Banka ile anlaş… İş düğmeye basmaya 

kalsın, gelsin öteki, bütün parayı toplasın…” 



“Şellefyan, bütün işleri ayarlamış, “kombinezonları” hazırlamış, ne görsün, Ömer Çavuşoğlu 

kendisinden önce davranıp, işi kendi adına bitirmiş… 

“Eee, olacak o kadar, “kale gibi çocuk” ne de olsa!.. 

“Altan Öymen’in “İsviçre’deki adam, Şellefyan, her şeyi açıklıyor” başlıklı dizisi Şellefyan’ın Ilıcak, 

Çavuşoğlu ve Yahya Demirel ile iş ilişkilerini ortaya koyuyor. 

“Bizler “Ilıcak-Şellefyan ilişkilerini” belgeleriyle sergileyince, Ilıcak vekilleri hemen mahkemeye 

koşuyorlar. Haydi davacı! Şu kadar milyonluk tazminat davası… İmza Prof. Dr. Sahir Erman, Ali 

Çekiç ve Emekli Yargıtay üyesi Cemal Dirik… 

“Şellefyan, şimdi bütün bu ilişkileri doğruluyor, Ilıcak ile çekilmiş “aile fotoğrafları”nı gazetede 

basılmak üzere Altan Öymen’e veriyor. Tercüman Gazetesi’nin “milliyetçi yazarları” bizler de bu 

fotoğrafları ve bu fotoğraflarla birlikte yayınları ilgiyle izliyoruz.” (Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 17 

Ağustos 1984) 

Yukarıda açıkça okuduğumuz gibi Mıgırdıç Şellefyan “Tercüman Gazetesi’nin o çizgiye gelmesine 

sebebiyet veren kişi benim” diyor. Demek Tercüman Gazetesi’ni o vatan-millet ve Atatürk 

düşmanı çizgiye Mıgırdıç Şellefyan oturtmuş. Tevekkeli değil, o gazetenin Atatürk’e, halkımıza ve 

ülkemize bu denli düşman oluşu buradan kaynaklanıyormuş. Bir zamanlar, 27 Mayıs’ın kurduğu 

Yassı Adadaki Yüce Divan’da yargılanan Şellefyan’ın 27 Mayıs düşmanı olması da doğaldır. 

Çünkü 27 Mayıs Şellefyan gibi halk düşmanı soyguncuları iktidardan alaşağı etmiş ve 

yargılamıştır. Uğur Mumcu yazısını şöyle sürdürür: 

“Şellefyan her şeyi açıklıyor mu? Sanmıyoruz. Her şeyin açıklanması için “Şellefyan düzeni”nin 

bir numaralı sorumlusu Türkiye’ye gelmeli ve mahkeme önünde suçlarının hesabını vermelidir.” 

(a.g.y.) 

Bizler, Mıgırdıç Şellefyan’ın Türkiye’ye gelse bile suçlarının hesabını vereceğini sanmıyoruz. 

Çünkü Türkiye’deki mevcut düzen, U. Mumcu’nun da kabul ettiği gibi “Şellefyan”lar “düzeni”dir. 

Yani sömürgenler ve vurguncular düzenidir. Bu düzen sürdükçe ne Şellefyan’a ne de Türkiye’deki 

2500 benzerine kimse hesap soramayacaktır. 

Neden mi? 

Şundan: 

Şellefyan, İsviçre’ye kaçmıştır. Ama onun düşüncelerini, yöntemlerini savunan Tercüman 

Gazetesi yayınını sürdürmektedir. Tercüman Gazetesi ile aynı yolda yürüyen yurt ve halk 

düşmanı onlarca gazete yayını sürdürmektedir. Ve o gazeteler 12 Mart’lara, 12 Eylül’lere yol 

göstericilik etmektedir. 

O gazetelerin “ikinci başkanları”, Orhan Aldıkaçtı’lar ve benzerleri Anayasalar kaleme almaktadır. 

Ve o Anayasalar binbir aşağılık yöntemlerle kandırılan ve korkutulan bilinçsiz masum halkımıza 

zorla kabul ettirilmektedir. Hiç böyle bir ortamda Şellefyan’lar, Ilıcak’lar, Ömer Çavuşoğlu’lar 

hesap verirler mi? Tersine çatır çatır hesap soruyor adamlar, 27 Mayısa inanan herkese. 

Şellefyan, kendisini ihtilal mahkemesinde yargılayan 27 Mayıs’tan intikamını almış sayılır artık. 

Gönlü rahattır bu yüzden. Çünkü siyasi çizgisi kendisi tarafından belirlenen Tercüman 

Gazetesi’nin yol göstericilik ettiği iki karşıdevrim (12 Mart ve 12 Eylül) 27 Mayıs’ın izini tozunu 

silmiştir. O devrimin Anayasasını ortadan kaldırmış ve ona inananları zindanlara doldurmuştur. 



Tabiî Şellefyangillere de faşist halk düşmanı ideolojiyi veren, öğreten uluslararası Finans-

Kapitaldir. Malum ya Şellefyangillerin yani yerli Parababalarının ağababası, uluslararası Finans-

Kapitaldir. Bu faşist zulüm düzeni sürdükçe Şellefyan ve benzerlerinin işte bu nedenlerden dolayı 

kılına dokunulamayacaktır. Ama, bir gün Türkiye’ye mutlaka gerçek demokrasi gelecek ve bu 

kanlı zalimler yaptıklarının hesabını bir bir vereceklerdir. 

12 EYLÜLCÜLERİN SENDİKASI: TÜRK-İŞ, PARABABALARINDAN ÇOK 

PARABABALARININ ÇIKARINI SAVUNUR 

“Turgut Özal, 1981 başlarında yine rahatsızdı. Önüne her zaman engeller çıkarıldığından 

yakınıyordu… Bakanlar Kurulu’nda kızdığı, kızmanın da ötesinde nefret ettiği bakanların başında 

Çalışma Bakanı Turhan Esener geliyordu. Özal’la Esener’in yıldızları bir türlü barışmıyor, iki 

tarafın da katıldığı her toplantıdan sonra Özal kendisini hasta hissediyordu. Esener, Turgut 

Özal’ın çeşitli girişimlerle işçi haklarını kısıtlamak istediğini savunuyor ve bu görüşlerini Türk-İş 

yetkililerine de açıkça bildirerek “Beyler haberiniz olsun durum böyle böyledir” diyordu. Çalışma 

Bakanı’nın bu çabalarına karşın, Türk-İş’in en üst düzeydeki yetkililerinden biri olan Kaya 

Özdemir, DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk’e bir gün şunları söylüyordu… 

“Yıldırım bey, ben hayret ediyorum bu Turhan Esener’e… Habire bize gelip “Bunlar sizi 

satacaklar. Durumu ona göre değerlendirin” diye kışkırtıyor. Bakanlar Kurulu’nda işçi konularıyla 

ilgili konuşulan her şeyi gelip bize aktarıyor… 

“Türk-İş yetkilisinin, kendilerini uyarmaya çalışan Çalışma Bakanı’na karşı tavrı böyleydi..” (E. 

Çölaşan, 12 Eylül…, s. 157-158) 

Türk-İş’in bugün de en tepedeki 4 yetkilisinden (bunlar: Şevket Yılmaz, Sadık Şide,Kaya Özdemir 

ve Orhan Erçelik’tir) biri olan Kaya Özdemir’in, Çalışma Bakanı Turhan Esener’in davranışına 

“hayret” etmesi gibi, çoğumuz da Kaya Özdemir’in, tutumuna hayret ettik değil mi? 

Bir Çalışma Bakanı, işverenden yana tavır alması gerekirken, işçiden yana tavır koyuyor. Ve 12 

Eylül Faşizminin işçi haklarını kazımasına karşı çıkıyor. Türk-İş’i gerçek bir işçi sendikası sanarak 

uyarmak istiyor. Bunlar (Özal ve Evrengiller) İşçi Sınıfını satacaklar, haberiniz olsun, diyor. 

Turhan Esener, namuslu, yurtsever bir aydın besbelli. Hasbelkader Bakan olmuş. Herhalde, her 

küçükburjuvanın gönlünde yatan koltuk tutkunluğu (büyük adam olma hastalığı) onu bu işe 

itelemiş. İşbaşına gelince bir de ne görsün? Faşist devlet ve onun dış görünüşü olan hükümet İşçi 

Sınıfımızın her türlü demokratik hakkını kazıyıp yok ediyor. Buna gönlü razı olmuyor namuslu 

aydınımızın. Kendi yordımınca ve gücünce engellemek istiyor bu uygulamayı. 

Bu arada Türk-İş’i de uyararak yanına almak en azından desteğini kazanmak istiyor. Bu amaçla 

sık sık uyarıyor. Ama Türk-İş’in tepkisi ne oluyor, yukarıda gördük. 

Peki Türk-İş neden böyle davranıyor? 

Bunun nedenini anlamak için, Hikmet Kıvılcımlı’nın 1960’lı yıllarda yazdığı şu satırları okumamız 

gerekir: 

“İkinci Evren Savaşı bittiği gün, “Demokrasi” sözcüğünü ciddiye alan tek Sosyal kümemiz İşçi 

Sınıfımız oldu. Ansızın ortalığı (zamanın İçişleri Bakanı’nın dediği gibi) “Yerden mantar biterce” 

İşçi Sendikaları kapladı. İktidar ürktü. 



“Hepsini baskınla kapattı. Milli Emniyet kanalından “İşçi Liderleri” sağladı. Belirli ve bezirgân 

partilerin gölgeleri altında İşçi Sendikaları kurdu. O sendikaların ve “Lider”lerin, yabancı ve başta 

CIA ajanları öğüdü ile derlenip yükseltilişleri, en sonra: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

biçimine sokuldu. 

“Konfederasyon’un kısa adı TÜRK-İŞ idi. Bu sözcük daha söylenişinde bile, Sarhoş bir Amerikan 

ağzından çıkmışa benziyordu. Gavurcuklar Türkiye ile ilgili anlamını “Türk-İş” sözcüğü ile 

deyimlendirirler. Türk-İş: Türk’e ait demektir. Batı’da, Hitler zamanı Türkiye’yi faşizme yakıştıran 

Almanca gazetenin adı: “Türkişe Post” idi. Velhasıl, Türk-İş’in adı bile Türkçe değildi. 

“Adı bir yana, Türk-İş, sahiden Türkiye İşçi Sınıfının başına geçirilmiş bir alaturka Amerikan külahı 

olmakta gecikmedi. Türk-İş’te; Amerikan casus teşkilatlarının resmen ödedikleri milyonlarla (yılda 

beş, on milyon), kendilerine Türk ve İşçi pozu veren İşçi düşmanı kollar besleniyordu. Ayrıca, 

Türk İşçisinin dişinden tırnağından arttırdığı birkaç milyonu da diş kirası yapıyordu. Türk-İş’in 

tepesine çıkarılanlar, o milyonları Kontvari yaşamak için deve etmekle kalmıyorlardı.Türkiye İşçi 

Sınıfının ikinci Milli Kurtuluş savaşını baltalamak için de sistemlice kullanıyorlardı. 

“Türk-İş’çilerine ne denebilirdi? Madem ki, paralarının çoğunu Amerika veriyordu, düdüğü de 

Amerika çalacaktı. Madem ki, Sendikalar Kanununun yasakları atlatılarak, yabancı parasıyla, 

Türkiye içinde Türk-İş’in ajanlar ağı olarak çalışmasına Hükümet bir şey söylemiyordu: Demek 

hükümete böyle ecnebi parası ile döndürülen bir ağ lazımdı. Bu ağ, Türkiye İşçi Sınıfının her 

davranışını baltalamakla görevli idi. İşçi Sınıfımız, Devlet eliyle kesilen aidatlarını Sendika 

ağlarına haraç olarak kaptırıyordu. Ve buna, desinler “sendikacılık” adı veriliyordu.” (Ekonomik 

Mücadele Üzerine. s. 167-169) 

“Öyleyse sen kimin ajanısın efendi? 

“Özel Sermayeci işverenlerin. 

“Ne arıyorsun İşçi Sendikasının başında? 

“İşçileri kandırıp, İşverenin hesabına bağırtmak. 

“Demek, bu efendiler, İşçi Sınıfı içinde ve devlet babanın koltuğu altına sokulmuş İşçi maskeli 

ispiyonlardır. Şimdi anlıyoruz, Özel Sermayeci büyük ecnebi devletlerin bu bayları neden özel 

davetli olarak Amerika, Avrupa gezilerine çağırıp otomobillediklerini ve emirlerine milyonlar 

verdiklerini.” (Hikmet Kıvılcımlı, a.g.y., s. 154-155) 

Kıvılcımlı Usta, Türk-İş’in mide bulandırıcı pis iç yüzünü on yıllarca önce ne kadar güzel bir 

şekilde ortaya sermiş değil mi? 

Demek Türk-iş, zamanında işçiler tarafından değil, işverenler tarafından kurulmuş bir örgüt. 

Görevi, İşçi Sınıfımızı kandırarak işverenin hesabına bağırtmak imiş. Böyle bir örgüt, cibilliyeti 

iktizası işçiden yana olmayacak, kaçınılmazca işverenden yana olacaktır. İşçi Sınıfımızın içinde 

işverenlerin ajanlığını yapacaktır. 

Türk-İş ilk kurulduğu zaman, Amerikan casus örgütü CIA, Türk-İş kurucularını uzun süre eğitmiş, 

bu hainliği nasıl yapmaları gerektiğini onlara en ince noktalarına varıncaya değin öğretmiştir. 

Altlarına otomobiller vermiştir. Milyonlarca dolar vererek bu satılmışların finansmanını sağlamıştır. 

Eee bunca emek boşa mı gidecektir? Tabiî ki değil. Onlar da görevlerini yapacaklardır elbette. 

İşte yukarıda aktarılan olay Türk-İş’in bu görevi nasıl yerine getirdiğini gösteren çarpıcı ve somut 

bir örnektir. 



Faşizm, 12 Eylül sonrası, diğer pek çok işçi sendikasını yargılarken, Türk-İş’e, MİSK’e, Hak-İş’e 

işte bu nedenden dokunmamıştır. Onlara bir sürü ayrıcalıklar sağlamıştır. MİSK ve Hak-İş de 

Türk-İş’le aynı kategoriye giren sendikalardır bildiğimiz gibi. 

12 Eylül Faşizmi, İşçi Sınıfının çıkarlarını korumaya çalışan sendikaların faaliyetlerini 

sürdürmesine izin vermemiş, bir bahane ile o sendikaları çalışamaz duruma düşürmüştür. 

Yukarıda anılan CIA güdümlü sözde sendikalara ise, çeşitli yardım ve desteklerde bulunmuş, bu 

sendikaların İşçi Sınıfımızın tümü üzerinde etkinlik kurmalarını istemiştir. Kaya Özdemir’in söz 

konusu davranışının nedeni budur işte. 

ÖZALGİLLER EN ACIMASIZ HALK DÜŞMANIDIR 

“Yine İşçi sorunları ile ilgili olarak Türk-İş’te yapılan bir toplantıdan sonra Turhan Esener’le 

kapışan Turgut Özal ciddi bir kalp spazmı geçirecek ve “Bu adam beni öldürecek” diyecekti…” (E. 

Çölaşan, 12 Eylül…, s. 158) 

Dikkat edelim Özal, yine Turhan Esener’le kapışıyor. Türk-İş yöneticileri ile kapışmıyor. Tersine 

onlarla “birlik ve beraberlik ruhu” içinde çalışıyor. Birlikte işçi haklarının kökünü kazımaya 

uğraşıyorlar. Fakat namuslu aydınımız Turhan Esener de sürekli bunlara engel olmaya çabalıyor. 

Ama bir kişinin gücü nereye kadar yetebilir?.. Sonunda Özalgillerin ve Türk-İş’in dediği oluyor. 

Yıldırım Aktürk, Hüsnü Doğan, Ekrem Pakdemirli ve Turgut Özal şöyle konuşurlar bir gün: (Tabiî, 

kendi aralarında…) 

“Demirel ekibiyle çalışırken”, “Biliyorsun politik taban fiyatları veriliyordu, (Yani köylünün ürünü, 

Cunta döneminde olduğu gibi her türlü haya ve insaf ölçülerinin dışında yok fiyatına gasp 

edilmiyordu. Gerçi o zaman da taban fiyatları çok düşük tutuluyordu. Ama Cunta dönemindekinin 

bir hayli üstündeydi o zaman verilen taban fiyatları. Yukarıdaki sözleriyle Özalgiller bu durumu 

kastetmektedir. b.n.) yatırımlar sulandırılıyordu… (12 Eylül öncesi az da olsa yatırımlara kaynak 

aktarılıyordu. Cunta döneminde ise bildiğimiz gibi IMF emirleri doğrultusunda yatırımlar hemen 

tümüyle durdurulmuştur. b.n.) Hiç değilse şimdi bu hikayeler yok başımızda… Askerlere bazı 

şeyleri daha rahat anlatmamız mümkün oluyor. 

“(…) Mesela grev yok, işçi hakları yok… Fena mı?” (a.g.y., s. 200) 

İşte 12 Eylül Faşizminin, Parababalarına sunduğu nimetler bunlardır. Onlar 12 Eylül’ü bu 

amaçlarına ulaşmak için yaptırmışlardır zaten. Amaçlarına da ulaşmışlardı artık: “Grev yok”tu. 

“İşçi hakları yok”tu. “Politik taban fiyatları veril”miyordu. Maliyetin bile çok altında, elinden 

alınıyordu köylünün ürünü. Yatırımlar durdurulmuştu. 

“Hatta bu konuyla ilgili olarak Dünya Bankası’na 1980 yılından beri iki kez niyet mektubu verilmiş 

ve yatırımların durdurulacağı bizzat Turgut Özal’ın imzasıyla taahhüt edilmişti.” (a.g.y., s. 221) 

Bu olay 1981’in Şubat ayında olmuştu. Tabiî buna bağlı olarak gelişme de durmuştu. Yatırımlara 

ayrılması gerek para şimdi Uluslararası Sermayeye olan borçların ödenmesine gidiyordu. 

Özalgiller bu durum karşısında zevkten bayram ediyorlardı. 

Bütün bu aktarmalardan sonra, herhalde artık Özalgillerin ne yaman halk düşmanı oldukları 

kolayca görülebilmektedir. Tabiî onların aynı zamanda, yerli-yabancı sermayenin ne sadık 

uşakları olduğu da… 



HER GÜN DEVALÜASYON 

“24 Ocak Kararları’ndan bu yana IMF, Dünya Bankası, OECD ve diğer tüm batı ülkelerini 

memnun edecek biçimde alınan tüm ekonomik önlemlere rağmen, özellikle IMF’yi doyurmak bir 

türlü mümkün olmuyordu. Bu kuruluş her zaman yeni şeyler istiyor (…)du. Ancak IMF’ye bir kez 

bağlanmıştık. Buradan hem yeni krediler alıyorduk, hem de yabancı bankalarla yapılan borç 

erteleme görüşmelerinde, Dünya Bankası’ndan sağlanacak yeni kredilerde IMF’nin meşhur 

deyimle “yeşil” ışık yakması gerekiyordu. 

“1980 yılı Aralık ayında yapılan görüşmelerden sonra IMF yine doymamıştı. Yine görüşmek 

istiyordu… Türk yetkililerse, IMF heyetinin Ankara’ya her gelişinde ortalığın ayağa kalkmasından 

tedirgin oluyorlardı. Bu nedenle Nisan ayı başlarında bu kuruluşla Paris’te görüşülmesine karar 

verildi. Dış ülkelerde yapılan bu tür görüşmeler hem daha rahat, Türk kamuoyundan uzak bir 

ortamda yapılıyor, hem de bu işleri yürüten “yorgun bürokratlara” bir dış gezi çıkmış oluyordu…” 

(a.g.y., s. 196) 

Bizler, Osmanlı’nın son dönemdeki “Düyunu Umumiye”nin yerini, bugün IMF, Dünya Bankası ve 

OECD almıştır derken, açık ve kesin bir gerçeği dile getiriyorduk. Tek farkla ki; “Düyunu 

Umumiye”nin merkezi İstanbul’daydı, şimdikilerinin merkezi ise Amerika’dadır, Avrupa’dadır. 

Bizim yerli satılmışlar üç kuruş kredi alacağız diye, Türkiye ekonomisinin yönetimini teslim 

ediyorlar bu emperyalist haydutlara. Bu satış işinin de yurtdışında yapılmasını istiyorlar. Her suçlu 

gibi suçlarının gizli kalmasını istiyorlar. Böylece, bir de milletin parası ile “dış geziler” yapma 

olanağı bulmuş oluyorlar. Hem vatan satıyorlar, hem de bedavadan “dış geziler” yapıyorlar. Ne 

kârlı iş değil mi? 

“Paris’te IMF ile yapılan görüşmelerde, bir gün bu kuruluştan sağlanacak yaklaşık 130 milyon 

dolarlık kredinin serbest bırakılması konusu görüşülecekti. Ancak IMF’nin bazı istekleri vardı.. 

“(…) Türk heyetinden IMF bazı isteklerde bulunuyordu… Türk parasının değeri yeterince 

düşürülmüyordu… Buna bir çözüm yolu bulunması şarttı. İkincisi, yeni zamlar yapılması 

gerekiyordu.. IMF Türkiye Masası Şefi konuşuyordu. 

“(…) 

“– Türk parasının değeri en kısa zamanda yüzde 12 oranında yeniden düşürülmelidir. Paranızın 

dolar karşısındaki değerini düşürmekte geç kalıyorsunuz.. Kaldı ki bu işin belli bir sisteme 

bağlanması gerekir. Devalüasyonlar muntazam olarak yapılmalıdır. Ancak bu sözünü ettiğimiz 

yüzde 12 hemen gerçekleştirilmelidir. 

“IMF ile yapılan toplantılardan sonra 30 Nisan tarihine kadar Türk parasının ABD doları 

karşısındaki değeri bir kez daha düşürüldü. Yine 2,7 oranındaki bu küçük devalüasyondan sonra 

1 dolar 98,20 lira olacaktı. Ayrıca Dünya Bankası ve IMF’nin istemleri doğrultusunda elektrik 

fiyatlarına yüzde 47 zam yapıldı…. Ancak IMF ile sorunlar bitmemişti… Çünkü bu kuruluşun 

istedikleri bitmeyecek ve işler birkaç ay sonra kopma noktasına gelecekti..” (a.g.y., s. 196-198) 

IMF ile ilişkilerin “kopma noktasına” gelmesi demek, IMF’nin sadakayı kesmesi demektir. Bu da 

bizim montaj sanayinin zınk diye durması demektir. Ve de Türkiye’nin bir anda yokluklar ve 

karanlıklar ülkesi haline dönüşmesi demektir. Çünkü yerli uşaklar bizim ekonomiyi iğneden ipliğe 

dışa (yabancı emperyalist devletlere) bağımlı kılmışlardı. Bu duruma düşürülen yani denetimi 



böylesine sıkıca emperyalistlerin eline geçen bir ekonominin, onlardan izinsiz değil yürümesi, 

kıpırdaması bile mümkün değildi. 

Özal, o zaman külahını önüne koyup düşünmeye başladı. Efendilerinin bu son isteklerini de 

çaresiz kabul edecekti. Yani her gün zam ve her gün devalüasyon yapacaktı Türkiye’de. Türkiye 

Halkı nasıl olsa silah zoruyla susturulmuştu. Uğradığı ihanetler karşısında ses çıkaramıyordu. 

Bundan sonra da çıkaramazdı nasıl olsa. 

Yine olayı E. Çölaşan’dan dinleyelim: 

“Turgut Özal (…) uzun süreden beri kafasına takılan bir konuyla ilgilenmeye başlamıştı… Yurt 

dışına her çıkışında, ya da IMF, OECD gibi kuruluşların yetkilileriyle her görüşmesinde karşısına 

önemli bir sorun geliyordu…” (a.g.y., s. 211) 

“Sürekli devalüasyon”. Her emperyalist örgüt yetkilisinin ilk isteği her zaman bu oluyordu. Çünkü 

Türkiye Halkının ürettiği ürünleri ve doğal zenginliklerimizi emperyalistler en iyi bu yolla 

yağmalayabiliyordu. Sonra kendi sanayi ürünlerini de sürekli devalüasyon sayesinde, ateş 

pahasına bize satabiliyorlardı. Yani bu yöntem onlara katmerli bir sömürü imkanı sağlıyordu. O 

nedenden emperyalist canavarlar hep sürekli devalüasyondan söz ediyorlardı. 

“Sürekli devalüasyon ise Turgut Özal’ın aslında bütünüyle benimsediği, ancak her istediği zaman 

yapamadığı bir husustu. 12 Eylülden önce belli zamanlarda yapmak istediği devalüasyon 

işlemlerini Başbakan Demirel geri çevirmişti. (Tabiî hep politik kaygılarla. Çünkü sürekli 

devalüasyon yapan bir hükümetin, demokrasicilik oyunu şartlarında uzun süre iktidarda kalması 

mümkün değildi. Demirel de bu gerçeği biliyordu. b.n.) 12 Eylülden sonra ise, bu alanda yapacağı 

her operasyon için Başbakan Ulusu’dan ve ayrıca MGK’dan izin almak durumundaydı… Yapılan 

görüşmelerde yabancı kuruluşların temsilcileri Özal’ı bu konuda “anlayışla” karşılıyorlar, ancak bu 

işe kesin bir çözüm bulmanın zorunlu olduğu görüşünden de hiçbir zaman vazgeçmiyorlardı. Özal 

kendilerine anlatmaya çalışıyordu… 

“– Sayın temsilci, benden lütfen bu konuda ısrarla bir şey istemeyin. Savunduğunuz görüşün haklı 

olduğunu sizin kadar ben de biliyorum. Ancak takdir edersiniz ki, bazı kararların alınması beni de 

aşıyor. Ben bu konunun onayını benim üzerindeki yetkililerden almaz zorundayım… Onun için 

biraz yavaş gitmek durumunda kalıyoruz… 

“Özal bu konuda daha önce de IMF’ye yazılı güvence vermiş”ti. (a.g.y., s. 211-212) 

Söz verilmişti artık. Bir yolu bulunup sürekli devalüasyona geçilecekti. IMF’nin gözü ancak o 

zaman doyabilirdi belki. O yüzden Özal bu konuya sürekli kafa yoruyordu. Nasıl bir yol 

bulunmalıydı? 

“Özal daha sonra “Çok özel” bir sohbette bu konuyu yakınlarına aynen şöyle anlatacaktı: 

“(…) Bunu IMF de elbette ki istiyor. Biz de karşı değiliz zaten… Ancak psikolojik bir hadise oluyor 

ve hep gazetelerde manşet çıkıyor “Paramız yine Devalüe edildi” diye… Bunun kurtuluşu yok.” 

(a.g.y., s. 212) 

Görüyoruz, hain, halk düşmanı ihanetinin basında yer almasını bile istemiyor. Halk, yaptığı 

namussuzluğun farkına varmasın istiyor. Sonunda aradığı formülü buluyor: 

“Sonuçta olay, Turgut Özal’ın, Yıldırım Aktürk’ün ve Adnan Kahveci’nin kafalarında açtığa 

çıkmıştı. Özal, o günlere kadar akıllardan geçmeyen bir yöntemi uygulayacak ve Türk parasının 



yabancı paralara karşı değeri her gün ayarlanacaktı… Başka bir deyişle, paramızın değeri her 

gün düşürülecek, her sabah yataktan kalktığımızda küçük bir devalüasyonla yüz yüze gelecek ve 

kısa bir süre sonra bu durumu da kanıksayacaktık… Bu işlemden IMF’de son derece memnun 

olacaktı…” (a.g.y., s. 214) 

“Nisan ayının sonlarında günlük kur uygulamasıyla ilgili olarak Konsey’e brifing verildi. Devlet 

Başkanı’nın da katıldığı bu brifing saatlerce sürdü… 

“Özal anlatıyordu… 

“– Başka çaremiz yoktur. Otomatik bir sistem olacak ve her gün ayarlanacak. (…) Hadise artık 

kendiliğinden olacaktır. Bu kararı onaylarsanız Türk ekonomisi için çok hayırlı bir iş yapılmış 

olacaktır… (Bir avuç Parababası dışında, Türkiye Halkı için bu kararın açlık, yoksulluk ve işsizlik 

demek olduğunu bugün bilmeyen kalmamıştır. b.n.) Kaldı ki, IMF gibi kuruluşlara da paramızı her 

zaman gerçek değerinde tutacağımız konusunda (Paranın değerinin sürekli düşürüleceği ve 

böylece halkımızın emperyalistlere peşkeş çelişeceği konusunda dese ancak o zaman işin 

doğrusunu söylemiş olurdu. b.n.) vermiş olduğumuz taahhütler vardır..” (a.g.y., s. 216) 

Görüldüğü gibi Özal, sürekli devalüasyonun, IMF ve benzeri kuruluşlara verilen “taahhütler” 

sonucu uygulamaya konulduğunu apaçık itiraf etmektedir. Özal böylece kendilerinin, o 

kuruluşların uşakları olduklarını da kabul ve itiraf etmiş olmaktadır. 

“Sonuçta, günlük kur uygulamasına geçilmesi Konsey tarafından onaylandı. Özal artık 

rahatlamıştı. Bundan sonra Türk parasının değerini düşüreceği zaman hiçbir makama 

danışmasına ve izin almasına gerek kalmayacak, hiçbir üst makam kendisine “Biraz dursun” 

demeyecekti. İş otomatiğe bağlanmıştı. Formül Özal’ın ve Merkez Bankası’nın elindeydi. Bununla 

istediği gibi oynayacak ve Merkez Bankası aracılığı ile paramızın değeri “otomatik” olarak her gün 

düşürülecekti. 

“Brifingden çıkınca Turgut Özal, yanındakilere talimat verdi… 

“– Hemen durumu IMF’ye bildirin ve bu uygulamaya başladığımızı anlatın… 1 Mayıs’ta 

başlayalım. Artık kaybedecek zaman yok… (Öyle ya, kaybedecek zamanları yoktu hainlerin. 

İhanetlerine bir an önce başlamalılar ve efendileri olan yerli-yabancı Parababalarına katmerli 

vurgunlar sağlamalıydılar. b.n.) 

“Durum IMF’ye bildirildi. Onlar da haklı olarak çok sevindiler ve Özal’ı bir kez daha “şükranla ve 

minnetle” andılar…” (a.g.y., s. 216-217) 

Nasıl sevinmesin ve Özal-Evrengilleri “şükranla ve minnetle” yâd etmesindi IMF? Böylesine 

hizmetkarlar kolay kolay bulunabilir miydi?Halkına ve ülkesine bu denli düşman edilmiş sermaye 

uşakları her yerde ele geçmezdi. 

“Günlük kur uygulamasının başladığı 1 Mayıs 1981 gün ABD doları 98 lira ile 20 kuruştu.” (a.g.y., 

s. 217) 

Bildiğimiz gibi ABD doları, 24 Ocak 1980’de 47 liraydı. Demek 24 Ocak 1980’den 1 Mayıs 1981’e 

kadar geçen 1 yıl 4 ay içinde dolar, Türk lirası karşısında yüzde yüzün üzerinde bir değer yitirmişti 

bu süre içerisinde. 

Bu denli hızla yükselen bir devalüasyonu bile yeterli bulmuyordu Parababaları. Artık 1 Mayıs 

1981’den sonra her gün paramız değer yitirmeye başlayacaktı. Akşamyatarken cebimizde 



bulunan para, sabah kalktığımız zaman, cebimizde bulunan para olmayacaktı. Akşamki para, 

sabahki paradan değerce daha yüksek olacaktı. Miktar olarak (rakam olarak) aynı görünmesine 

rağmen, sabahki para değerce daha az olacaktı akşamkinden. Parababaları bu yavuz hırsızlıkla 

bütün milletin cebine el atacaklar, milletimizi gizlice soyacaklar, bu kitabına uydurulmuş (kanuni) 

soyguna da “gerçekçi kur ayarlaması” diyeceklerdi. 

Bugün, 1985 yazındayız. 1 ABD doları ortalama 550 liradır. (25 Temmuz 1985 tarihli gazetelerde 

1 ABD doları 547 lira 23 kuruştur.) 

Demek, 24 Ocak 1980’den bugüne geçen 5,5 yılda, ABD doları paramız karşısında ortalama 12 

misli değer kazanmış. Ya da Türk Lirası, dolar karşısında 12 misli değer yitirmiştir. 

Bu durum, Türk mallarının (ürünlerinin) yabancı emperyalistler için 12 misli ucuzlaması demektir. 

Onların mallarının da biz Türkiye insanları için, 12 misli pahalanması demektir. 

Bir de, Türkiye’nin dış borçları, bu süre içinde dolara bağlı olduğundan 12 misli artmıştır. Çünkü 

dış borçlar da, dolar değer kazandıkça, Türk lirası olarak aynı oranda çoğalmıştır. Bu 

söylediklerimiz, yalnızca biz sosyalistlerin iddiaları değildir. Kimsenin inkâr edemediği acı 

gerçekliklerdir bunlar. 

Kanıt mı istiyorsunuz? 

İşte kanıt: 

Ekrem Pakdemirli’nin, 3 Ocak 1985 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan şu sözlerini dikkatlice 

okuyalım. (Pakdemirli, bildiğimiz gibi şu anda Özal’ın en güvendiği üç beş adamından biridir. 

Bugünkü resmi görevi de “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı”dır. Bu kişi Ocak 1980’den beri Turgut 

Özal’la birlikte çalışmaktadır. Yani Özalgillerdendir.) ABD’ye yaptığı geziden yeni dönen (1985 

başlarında) Ekrem Pakdemirli aynen şunları söylüyor: 

“DOLAR HER ŞEYE EGEMEN. (…) DOLAR BİR YÜKSELİYOR (…) BİZ YERİMİZDEN 

OYNUYORUZ. DOLAR BİZİ OYNATIYOR. BİZİM EKONOMİ DOLARIN EGEMENLİĞİNDE. 

DOLAR BİZİM EKONOMİNİN 3’TE 2’SİNİ GÖTÜRÜYOR. İTHALATIMIZIN 3’TE 1’İ PETROLE 

GİDİYOR. BÜTÜN FİYATLARI ETKİLİYOR. AYDA BİR PETROLE ZAM YAPMAK ZORUNDA 

KALIYORUZ. BU, DOLAR KARŞILIĞI TÜRK PARASINI, TÜRK MİLLETİNDEN ALMAK 

DEMEKTİR. BAŞKA ÇAREMİZ YOK. TABİÎ Kİ FEDAKÂRLIK HALKA BİNİYOR. SONRA BU YIL 

3,1 MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORÇ ÖDÜYORUZ. DOLAR YÜKSELDİKÇE BİR DOLARIN 

KARŞILIĞI TÜRK PARASI DAHA DA YÜKSELİYOR. (…) AMA NE VAR Kİ, İHRACATIN 

ARTIRILMASI GEREKİYOR. DOLAR YİNE YÜKSELİYOR, PARAMIZIN DEĞERİ DÜŞÜYOR. 

SONUÇTA DAHA ÇOK MALI AYNI PARAYA SATIYORUZ. TAM ANLAMI İLE SOYULUYORUZ. 

ÜRETİP ÜRETİP UCUZA SATIYORUZ.” (Hürriyet, 3 Ocak 1985, Biz majüskülledik.) 

Tekrar hatırlatalım, yukarıdaki satırlar bize ait değil, 12 Eylül’den bu yana Türkiye Ekonomisini 

yöneten Özalgillerden birine ait. 

Yukarıdaki satırlar, bizim bu yazımızda, devalüasyonla ilgili olarak yaptığımız eleştirilerin tümünü 

kapsamaktadır. Böylece de Özal’ın sağ kolu durumundaki holding profesörü Ekrem Pakdemirli de 

bizim eleştirilerimizin tümüne katılmış olmaktadır. 

Demek biz sosyalistler, bu düzen sömürü ve soygun düzenidir derken inkârı mümkün olmayan 

gerçekleri dile getiriyormuşuz. 



İşte Ekrem Pakdemirli de aynı şeyleri söylüyor çünkü. “Dolar bizi soyuyor” diyor. “Dolar bizim 

ekonominin 3’te 2’sini götürüyor” diyor. 

Demek yabancıya sattığımız 3 ton malın ancak 1 tonunun karşılığını (parasını) alabiliyoruz. 2 

tonunu ise bedavadan veriyoruz, emperyalistlere. Onlardan aldığımız, diyelim 1000 lira 

değerindeki (gerçek değeri 1000 lira olan) bir mala da 3000 lira ödemekteyiz. Yani iki bin lira 

fazladan ödemekteyiz. Yine dışarıdan aldığımız 1 ton ham petrole de 3 ton parası ödemekteyiz. 

Tabiî halkımız ödemektedir bu parayı aslında. Pakdemirli bile “tabiî fedakârlık halka biniyor” 

diyerek bu gerçeği itiraf etmektedir. Yalnız, bu fedakârlık değildir. Çünkü fedakârlık gönüllü 

olarak, isteyerek yapılan bir davranıştır. Halkımız hiçbir zaman “dolar bizi soy”sun demez. “Üretip 

üretip ucuza sat”alım demez. “tam anlamıyla soyul” alım demez. Halkımız bu soyguna bağrına 

dayanan süngünün zoru ile katlanmaktadır. 

Yoksa kim razı olur soyulmaya? Kim razı olur, üretip üretip elin emperyalistine ucuza satmaya? 

Elbette kimse razı olmaz. 

Halkımız bu çilelere katlanıyorsa 12 Eylül Faşizminin demir ökçesi altında inlediği için 

katlanmaktadır. O nedenle, bu yapılan fedakârlık değildir. Hukuki ifadesiyle SİLAHLI GASPTIR. 

HALKIMIZ İŞSİZLİK VE PAHALILIK 

CEHENNEMİNDE KIVRANIRKEN, 

PARBABALARININ KÂRLARI 

REKOR DÜZEYDE ARTMAKTADIR 

Geçtiğimiz aylarda gazeteler yazdı, okuduk ve gördük ki: Sabancı Holding, 1984 yılı bir önceki 

yıla oranla kârını yüzde 160 arttırmış. 

İş Bankası da aynı yıl yüzde 128 artırmış kârını. 30 Mart 1985 tarihli Cumhuriyet şöyle açıklıyor 

bunu: 

“Banka yetkilileri, geçen yılki kârın 23,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdiler. İş Bankası’nın 

kârının 1983 yılına göre yüzde 128 oranında arttığı yetkililerce belirtildi.” (a.g.y.) 

Bu konuda, örnekleri daha da uzatabiliriz. Ancak bunun gerekli olduğunu sanmıyoruz. 

Parababalarının özellikle 12 Eylül’den bu yana her yıl kârlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdığını 

hepimiz biliyoruz. 

Halkımız ekonomik sömürü, dolayısıyla da zulüm altında inlerken, demek Parababalarının kârları 

katmerlenerek artmış. Zaten Parababalarının sömürü ve soygunu artınca, kaçınılmazca 

halkımızın çektiği acılarve sıkıntılar da aynı oranda artacaktır. 

Halkımızın acılar içinde kıvrandığını da yalnız biz iddia etmiyoruz. Yukarıda Ekrem Pakdemirli’nin 

de bu gerçekliği kabul ve itiraf ettiğini görmüştük. Türkiye’nin en önde gelen birkaç 

Parababasından birisi olan Sakıp Sabancı da aynı gerçekliği şu sözleriyle kabul etmektedir: 

“Verginin altında ezilen bordro mahkumları ekonomik gelişmedeki zor şartlar nedeniyle pranga 

mahkumluğuna terfi ettiler, pranga mahkumluğu sandalyesine gelip oturdular.” (Cumhuriyet, 3 

Mart 1985) 



Parababası Sakıp Sabancı böyle söyledi diye, onun 24 Ocak’tan bu yana uygulanan ekonomik 

politikaya karşı olduğunu falan sanmayalım sakın. Böyle bir sanı büyük bir yanılgı olur. Sakıp 

Sabancı her Parababası gibi bu politikanın en önde gelen destekçilerindendir. Hatta Özalgiller- 

Evrengiller, 24 Ocak programını, Sabancı’ların, Koç’ların, Üzeyir Garih’lerin, Tarık Şara’ların, Ali 

Koçman’ların, Halit Narin’lerin, Nuh Kuşçulu’ların, Nurullah Gezgin’lerin, Mehmet Yazar’ların ve 

benzerlerinin çıkarları için uygulamışlardır. Ve de hâlâ uygulamaktadırlar. Yani Özal-Evrengiller, 

yukarıda en önde gelenlerinin adlarını andığımız Parababalarının hizmetkârlarıdır. Tabiî bu yerli 

Parababalarının da efendileri vardır. Onlar da yabancı Parababalarıdır. Uluslararası Finans-

Kapitaldir. 

Sabancı’nın şimdi bu politikayı eleştirip, bu ekonomik politika sonucu, “bordro mahkumları, 

pranga mahkumluğuna terfi etti “ demesi, bu şekilde halkın durumuna acır görünmesi tamamen 

bir aldatmacadır. Halkın gözünü boyamak için dökülen “timsah göz yaşları”dır. 

Özal’ın IMF patentli ekonomik politikalarını, Sabancı’nın bugün eleştirmeye kalkması, bize aynı 

zamanda Özalgillerin artık gidici olduklarını da göstermektedir. Çünkü Özal’ın halk düşmanı iç 

yüzünü bugün herkes görebilmektedir. Halkımız onun sadık bir sermaye uşağı olduğunu ve 

ondan kendisine hayır gelmeyeceğini artık anlamıştır. Bu nedenle Özalgiller artık yolcu 

edilecektir. Tabiî eski görevlerine, yani holdinglerin başındaki görevlerine döneceklerdir. Bunların 

yerine sermaye yeni bir ekibini sürecektir iktidara. 

Sabancı işte o yüzden Özal-Evrengillerin yıllardır uyguladığı politikayı bugün açıktan 

eleştirmektedir. Çünkü Özalgiller-Evrengiller gidecek ama Sabancılar ve onların sömürü düzeni 

kalacaktır. 

Sabancı yukarıdaki eleştiriyi yaptığı tarihten 14 ay önce, 4 Aralık 1883’te bakın Özalgilleri nasıl 

açıkça savunur. Onların politikasını nasıl över: 

“Türk’ün sorununu Türk çözecek. Bunları çözecek insan, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Kemal. Biri 

de işte Turgut Özal… Ve Başbakan adayı… Çözecek insanda ne kriterler, ne bilgiler aramalı? 

Efendim dünya şartlarını, dünya gidişatını, ülkenin şartlarını, ülkenin gelmiş gitmişini tanısın, 

çalışma azmi, çalışma şevki, çalışma isteği olsun. Türkiye’nin dengeli kalkınacağının hesabında 

bulunsun. Orta direk dediği konuda, mesken sorunu gibi meselelerde geçmişte birikimi olsun… 

İşte bu kriterleri çoğaltırsak, şu da olsun, bu da olsun dersek, Turgut Özal’da aşağı yukarı 

bunların hepsi vardır. Ama adı Turgut Özal yerine Mehmet de olabilirdi, Kemal de olabilirdi.” 

(Milliyet, 4 Aralık 1983) 

Görüyoruz Sakıp Sabancı’nın 1983 başında bile Özalgilleri nasıl hararetle desteklediğini. Tabiî 

Sabancı 1983’ten önceleri de destekliyordu Turgut Özal’ı. Hatırlatalım: Turgut Özal bir zamanlar 

Sabancı’nın emrinde çalışmış bir uzmandı… 

Yukarıda Sabancı, bir de “Türk’ün sorununu Türk çözecek” diyor. Onun bu sözü de halkı 

kandırmaya yönelik pis bir demagojidir. İnandığı bir düşünce değildir. 

Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Özal’ların, Demirel’lerin, Sabancı’ların, Koçman’ların, 

Evren’lerin, Ulusu’ların, Saltık’ların, Üruğ’ların sadece adları Türk adıdır. Onun dışında bu kişilerin 

bizimle, Türkiye ile bir ilgileri yoktur. Çünkü bunlar emperyalistlerin paralı kuklalarıdır. Onların 

çıkarları için, onların emirlerini uygulamaktadırlar. Bu gerçekliği de Sabancı’lar, Koçman’lar iyi 

bilirler. Ve açıkça da itiraf ederler. 



Sabancı yukarıda aktardığımız konuşmasını Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği bir “Forum”da 

yapmıştı. Aynı “Forum”da Ali Koçman da bulunmuştur ve konuşma yapmıştır. Söz konusu 

“Forum”da Sabancı da Koçman da 24 Ocak Kararları’nın kimler tarafından öğütlendiğini, yani o 

kararların kimlerin emirleri doğrultusunda hazırlandığını şu şekilde dile getirirler: 

Forum’u yöneten, Milliyet Gazetesi’nden Altan Öymen şu soruyu sorar: 

“Sayın Ali Koçman, siz 24 Ocak’tan itibaren başlayan ekonomik uygulamaları, benim 

hatırladığıma göre olumlu karşılamıştınız. (…) Şimdi o politikanın ilkelerini tespit eden kimse, 

Başbakan adayıdır. Ne düşünüyorsunuz? 

“Ali Koçman: – Efendim, bu politikanın prensiplerini tespit eden kimse değil, Sayın Özal. Bu 

politikanın prensipleri, bilinen, yani dünyada uygulanmış, tavsiye edilmiş prensipler. (Tabiî IMF ve 

benzeri örgütlerin, bizler gibi Emperyalizme bağımlı ülkelere uygulattığı prensiplerdir bunlar. b.n.) 

Sayın Özal, onları ilk önce bürokrat olarak (Demirel döneminde. b.n.), sonra teknokrat bir bakan 

düzeyinde 12 Eylül’den sonra ciddi şekilde uygulama gayreti içerisinde olan kimse. 

“Altan Öymen: – Tamam…. “Uygulamacı” diyelim. 

“Ali Koçman: – (…) 24 Ocak 1980’den önce iki ayrı hükümet aynı tedbirleri uygulayacağım diye 

IMF’ye beş defa mektup verdi, uygulayamadılar tabiî. (Ali Koçman bu şekilde, 24 Ocak 

Kararları’nın IMF patentli olduğunu açıkça ifade etmektedir. b.n.) İç politikadaki dengesizlik buna 

imkan vermedi. Yoksa 24 Ocak Kararları’nın hususiyeti, daha 12 Eylül’den önce de tüm siyası 

kargaşaya rağmen, özellikle 12 Eylül’den sonra ise daha ciddi olarak bu prensipleri 

uygulayabilme ortamının yaratılmasından ileri gelir.” (Milliyet, 4 Aralık 1983) 

İtiraf edildiği gibi, 24 Ocak kararları IMF’nin emirleridir. Özalgiller bu emirleri uygulayan 

hizmetkârlarıdır. 12 Eylül öncesi bu emirler ciddi biçimde uygulanamamış. 12 Eylül’den sonra ise 

bu emirleri “ciddi olarak uygulayabilme ortamı yaratılm”ış. 

Bu “ortam” nasıl “yaratıl”dı? 

Hepimiz biliyoruz bunu artık. Faşizmin süngüsü ve kurşunu ile halkımız susturularak, sindirilerek 

yaratıldı bu ortam. Demek, 12 Eylül Faşist Darbesi olmasaymış, bu emirler “ciddi olarak 

uygulanamayacakmış. Öyleyse 12 Eylül’ün bir önemli amacı da bu emirlerin uygulanabilmesi için 

elverişli ortamın yaratılması imiş. 

Bütün bu itiraflar daha düne kadar, sermayenin en önemli örgütlerinden TÜSİAD’ın Başkanı olan 

Ali Koçman tarafından yapılmaktadır. Bu noktaya dikkat edelim. 

Şimdi gelelim, ayın konuda Sabancı’nın yaptığı itiraflara: 

“Sakıp Sabancı -Ben de Sayın Özal’ın Başbakan Yardımcılığı esnasında (Ulusu Hükümeti’nde. 

b.n.) uyguladığı tedbirleri, kendisinin yarattığını, kendisinin doğurduğunu, yeni fikirler olduğunu 

kabul etmiyorum. Bu hastalanan bir bünyenin, hastalığı ne ise ona göre reçete yazmadan 

ibarettir. Bizim hastalığımız, Türkiye’nin o günkü sorunlarının çözümü için başka memleketlerde 

de ne önlemler paketi, zinciri alınıyorsa onun alınmasını gerektirdi. Özal da bunun uygulamacısı 

idi. (a.g.y.) 

Görüldüğü gibi, Sabancı da 24 Ocak Kararları’nın yerli olmadığını yani Türk’e ait olmadığını, 

Uluslararası Sermayenin emirleri olduğunu ve Özalgillerin bu emirlerin sadece “uygulamacısı” 

olduğunu açıkça kabul ve ikrar eder. Sonra Sabancı yukarıda bu emirlerin Türkiye için gerekli ve 



yararlı olduğunu da ileri sürer. “Bizim hastalığımız (24 Ocak) önlemler paketinin alınmasını 

gerektirdi” der. Yani kararları en aktif biçimde savunduğunu dile getirir. 

1984 yılını, 1983’e göre yüzde 160 kârla kapatan aynı Sabancı, 1985 Mart’ında ne diyordu: 

“Uygulanan ekonomik politikalar bordro mahkumlarını pranga mahkumluğuna terfi ettirdi” diyordu. 

Yani “24 Ocak istikrar tedbirleri” adlı politikanın halkımız için bir zulüm politikası olduğunu 

söylüyordu. 

Demek, 24 Ocak kararları, Türkiye’nin “hastalığına uygun bir reçete” değilmiş. Çünkü halk “bu 

reçete”nin uygulanması sonucunda neredeyse komaya sokulmuş. Ama Sakıp Sabancı ne 

yapmış? Kârını yüzde 160 artırmış. Öyleyse bu reçete (bu ekonomik politika) halkın değil de bir 

avuç vurguncu Parababasının “hastalığına uygun düşen bir reçete” imiş. Hastalanan, 

Parababalarının aşağılık sömürü düzeninin, dertlerine deva olan bir reçete imiş. 

12 Eylül Faşist Darbesi, halkımız için ağılardan daha zehirli, Parababaları için ise ballardan daha 

tatlı olan o “reçete”nin, süngü gücüyle uygulanmasını sağlamıştır. 12 Eylül budur işte… 

SÜREKLİ ZAMLAR 

12 Eylül Faşizmi yukarıda gördüğümüz gibi 24 Ocak Kararları’nın uygulanabilmesini sağlamıştır. 

Bu kararların bir özelliği de bildiğimiz gibi sürekli zamlardı. Yapılan sürekli devalüasyona paralel 

sürekli zamlar da kaçınılmazca yapılıyordu. Tabiî böylece hayat her geçen gün pahalanıyor, 

halkımız biraz daha yoksullaştırılıyordu. Bu gerçekliği biz Türkiye insanları zaten çok iyi biliyoruz. 

Bu zamların IMF patenli olduğunu da iyi biliyoruz. Ancak biz yine de bu iddiamızı kanıtlayalım. Bu 

sürekli zamların da IMF’nin emirleri olduğunu, Özal’ın ağzından dinleyelim: 

“IMF Türkiye Masası Başkanı Peter Hole başkanlığında bir heyet, Mayıs ayının son günlerinde 

Ankara’ya geldi. Bu kuruluşla 1980 yılında yapılan 3 yıllık anlaşmanın birinci yılı dolmuştu. Şimdi 

ikinci yılla ilgili görüşmeler yapılacak, ayrıca ilk yılın değerlendirilmesi ortaya çıkacak ve ikinci 

yılda neler yapmamız gerektiği belirlenecekti… 

“IMF heyetinin Ankara’ya gelmesinden birkaç gün önce, artık herkesin kanıksadığı uygulama bir 

kez daha yapıldı ve akaryakıt, tüpgaz, şeker fiyatlarıyla Tekel ürünlerinin fiyatları arttırıldı.” (a.g.y., 

s. 227) 

Gördüğümüz gibi bizim uşaklar, IMF’ye hoş görünebilmek ve ne denli sadık olduklarını 

kanıtlayabilmek için, IMF heyetinin gelmesine birkaç gün kala zam furyasını başlatıyorlar. 

Böylesine kulca IMF’ye hizmet etmelerine rağmen yaranabiliyorlar mı acaba? Hayır. Uşaklar, 

efendilerine yaranamazlar. Çünkü efendinin gözünde bir uşak, nihayet bir uşaktır işte. Daha 

başka bir şey değildir. 

Bizim uşaklardan biri, IMF karşısındaki durumlarını şöyle anlatmaktadır: 

“Peter Hole, ne desek “Tatmin olmadım” diyor. Tabiî bu arada başkalarıyla da görüşüyorlar ve 

yeni bir devalüasyon istiyorlar. Parayı biraz daha kısın diyorlar.” (a.g.y., s. 228) 

“Günlük kur” dedikleri sürekli devalüasyonu başlatmış bizimkiler. Ama buna rağmen, IMF, bu 

“günlük kur”a ilave olarak yüzde 12’lik bir devalüasyon daha istiyor bizimkilerden. Ayrıca yeni 

zamlar da istiyor. Bizimkiler şaşkındır. Özal yine başlar yalvarmaya: 

“Ankara’daki IMF heyetinin temasları uzuyor, günler geçmesine rağmen iki taraf bir türlü uzlaşma 

sağlamıyordu… 20 Mayıs’da gelen IMF, 18 Haziran’da hâlâ Ankara’daydı. Turgut Özal, o 



günlerden birinde Kaya Erdem ve Nazif Kocausufpaşaoğlu ile birlikte HeyetBaşkanı Peter Hole’u 

Etimesut Şeker Fabrikası’na götürdü.. 

“– Bak Mr. Hole, seninle burada sessiz sedasız, biz bize konuşalım… Sen benden yeni zamlar ve 

yeni bir devalüasyon istiyorsun. Ben gerektiği zaman zam da yapıyorum, devalüasyon da… İşte, 

bundan iki ay kadar önce günlük kur uygulamasını da başlattık. Siz gelmeden önce yeni zamlar 

da yaptık. Bu iş hep sürecektir… Ancak benim de bir sıkıntım var… Bu konuda tek yetkili ben 

değilim. Ben gidip bazı konularda hem Başbakan’dan, hem de askerlerden izin almak 

durumundayım… Benim yapabileceğimden fazlasını benden isteme. Yoksa ben bu işi bırakıp 

gidersem, yeni gelen beni aratır… Sen işi bana bırak… Ben sana söz veriyorum, KİT işini de 

düzelteceğim… Ama KİT’leri düzeltmek zaman alacaktır. Bunu da bil… Anlaştık mı? Şimdi sen 

Washington’a dönünce müspet bir rapor yazarsın, olur biter… 

“– Maalesef anlaşmadık Mr. Özal. Bu durumda anlaşmaya varmak benim yetkilerimi aşıyor. 

Benim yapabileceğim bir şey yoktur… Ben iki gün sonra döneceğim. Bu durumda müspet rapor 

yazmam da mümkün değildir… 

“– Son sözün bu mu Mr. Hole? 

“– Korkarım ki evet Mr. Özal… Son sözüm bu…” (a.g.y., s. 231-232) 

Görüldüğü gibi Özal’ın ne yalvarıp yakarmaları, ne de “ben bu işi bırakıp gidersem yeni gelen 

beni aratır” biçimindeki efemine eleştirileri Peter Hole’u yumuşatmaya yetmez. Özalgiller bir türlü 

yaranamazlar Peter Hole’e. 

“Turgut Özal, IMF ile ilişkilerin Ankara’da kopma aşamasına gelmesini şöyle anlatıyordu: 

“– Orada Maliye’nin hatası vardır. İş biraz ciddi tutulsaydı o noktaya varmazdı. Bütçe ve KİT’ler 

konusunda IMF’ye verilen bilgiler derme çatma olmuş. (…) Bir gün Nazif (Kocayusufpaşaoğlu) 

geldi ve “Bunlar yüzde 10-12 devalüasyon istiyorlar, büyük zamlar istiyorlar” dedi. İşte o zaman 

biz farkına vardık ki işler gevşek tutulmuş. Tabi o kadar ilerlemiş ki, artık o noktada adamları ikna 

etmemiz mümkün değil…” (a.g.y., s. 232) 

“Ankara’da tam 22 gün kalan IMF heyetinin anlaşmaya varmadan ayrılmasından sonra Maliye 

Bakanı Kaya Erdem bir açıklama yaptı. Basında yer alan kısa açıklama aynen şöyle idi: 

“–Maliye Bakanı Kaya Erdem, IMF ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirdi. Bakan, daha 

önce planlanan şekilde IMF heyetiyle müzakerelerde bulunduklarını, genel ekonomik durumdaki 

iyileşmenin devam etmesini bu kuruluşun olumlu karşıladığını söyledi.” (a.g.y., s. 232-233) 

Yaptıkları onca zam ve devalüasyona rağmen IMF’nin yeni zamlar ve “yüzde 10-12”lik ek bir 

devalüasyon istemesi yüzünden anlaşma sağlanamamasının nedenini Turgut Özal uşağı 

“Maliyenin hatası”na bağlarken, Kaya Erdem satılmışı da olayı tümüyle inkâr etmeyi yeğliyordu. 

“Görüşmeler olumlu geçti” diyordu. İşin gerçek iç yüzünü her iki hain de gizliyordu. 

Bildiğimiz gibi o tarihte IMF’nin “anlaşmaya varamadan” Ankara’dan ayrılmasının nedeni, 

bizimkilerin yaptığı ihanetleri yeterli bulmayışındandı. Bizimkiler her gün devalüasyon yapıyor, 

IMF gelmeden yeni zamlar yapıyor, ama IMF yine de bu yapılanları yeterli bulmuyordu. 

Emperyalistler bir kere avuçlarına almıştı bizimkileri. Yeterli bulurlar mıydı hiç? Emperyalistlerde 

insaf ve merhamet olur muydu hiç?.. 

“Aynı gün Turgut Özal, IMF Avrupa Masası Şefi Whittom’u Ankara’dan aradı. 



“– Mr. Whittom, biz burada Mr. Hole ile anlaşmaya varamadık. Üç yıllık anlaşmanın bozulması 

tehlikesi belirdi. Ne yapacağız? Eğer isterseniz ben Washington’a gelebilirim. 

“– Siz gelin Mr. Özal. Anlaşıldığı kadarıyla başka çare kalmamış…” (a.g.y., s. 233) 

IMF heyetinin anlaşmaya varmadan Ankara’dan ayrılışı Özalgilleri paniğe uğratır. IMF heyeti, 

ayrılır ayrılmaz telefona sarılıp, IMF’nin üst düzeydeki yetkililerine sorarlar: Ne yapacağız diye. 

İsterseniz ben hemen Washington’a geleyim de şu anlaşmazlığı giderelim derler. IMF’nin de 

beklediği zaten budur. 

Özalgiller Washington’a uçarlar. Ve orada da sürdürürler yalvarmalarını. Özal’ın bizzat kendisi 

olayın bu kısmını şöyle hikaye eder: 

“Birden bire yeni bir devalüasyonda ve zamlarda ısrar ediyorlar. Ben de diyorum ki, biz 1 Mayıs’ta 

günlük kur ayarlamasına başladık… Ayarlama konusunda biraz geri kaldığımızı biliyorum ama biz 

bu uygulama ile bunu ayarlarız. Bu işi birden bire yapamayız ama bir yılda tamamlarız. (…) 

“İkinci olarak da zamlar konusunda. (…) Biz zaten siz söylemeden yapıyoruz. Bir tek gübre var 

zam yapılması gereken. Demire, şekere, diğer şeylere yapmışız zaten. Bunlar otomatik olarak 

yapılıyor. Petrole otomatik olarak yapılıyor… Adamlar, kendilerine rakamlar yanlış verildiği için 

hâlâ zam istiyorlar…” (a.g.y., s. 236-237) 

Bu sözler harfi harfine Özal’ın ağzından çıkan sözlerdir. Özalgillerin IMF şefleri karşısında 

düştükleri aşağılık durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır bu cümleler. 

Sonuçta tabiî her zaman olduğu gibi IMF’nin dediği olur. Yüzde 12’lik devalüasyon kabul edilir. 

Özalgiller bu devalüasyonu bir defada değil de, kerte kerte yapacaklardır. “Günlük kur” dedikleri 

sürekli devalüasyonun üzerine eklenerek yapılacaktır bu yüzde 12’lik devalüasyon. Bu konuda 

IMF kendilerine anlayış(!) göstermiştir. 

Zamlar konusunda ise, şu şekilde bir uzlaşma sağlanır: Özalgiller zaten IMF heyetinin Ankara’ya 

gelmesinden birkaç gün önce gübre hariç, diğer tüm ihtiyaç maddelerine zam yapmışlardır. O gün 

için bütün bu maddelere yeniden ikinci bir zam yapılması, bu nedenle zorunlu görülmez. IMF bu 

konudaki isteğinden vazgeçer. Nasıl olsa Türkiye’de zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Belli 

aralıklarla her şeye sürekli zam yapılacaktır. Özalgiller bu konuda kendilerine kesin söz 

vermişlerdir: 

“Bu iş hep sürecektir!..” (a.g.y., s. 231) demişlerdir. 

O yüzden IMF şimdilik yalnızca gübreye zam yapılmasını ister. Özalgiller ise buna zaten çoktan 

razıdırlar. Zamlar konusunda varılan anlaşma bu şekildedir. 

Özal görüşmelerin Washington’da geçen bu bölümünü de şu şekilde anlatır: 

“Biz işi bir tek gübre zammı ile geçiştirdik. (Ne buyük başarı(!) değil mi? b.n.) Kendilerine bu 

yüzde 10-12’lik kur ayarlamasını da bir yıl içerisinde yedirerek tamamlarız dedik. Yüzde 7’sini 

yılbaşına kadar, gerisini de Haziran’a kadar… Nitekim ben Temmuz 1982’de ayrılıncaya kadar 

bunların hepsi tamamlanmıştır.” (a.g.y., s. 237) 

Gördünüz mü Mr. Özal, efendilerine verdiği sözü nasıl harfi harfine yerine getiriyor? Doğrusu 

sadık bir hizmetkâr. Bunu teslim ediyoruz. Zaten sadık olmasaydı sonradan “sandıktan çıkarak” 

Başbakan olabilir miydi? Emperyalistler o göreve getirirler miydi Özal’ı? O zamanki sadakatinin 

mükafatını bu şekilde görmüştür Özal. 



Zamları otomatiğe bağladık diyordu Özal. Sürekli zam yapacağız diyordu. Efendilerine verdiği bu 

sözleri tuttu Özal. Bugün 1985 yazı. Bu otomatiğe bağlanan zamlarla nereye gelmişiz? Daha 

doğrusu getirilmişiz? 24 Ocak 1980’den bu yana hayat kaç misli pahalanmış? Bu sorunun yanıtını 

da Vehbi Koç’un Milliyet Gazetesi’nden okuyalım: 

“Yaşamımız, ünlü şarkıdaki gibi 

“FİYAT UZUN BOYLU ÜCRET KISA KALDI 

“Şarkı, “Yarim uzun boylu, ben kısa kaldım” diyor. Petrol-İş’in “Nasıl yaşıyoruz?” isimli 

araştırmasından da aynı tablo çıkıyor. Ama, ne kadar kısa kaldık? Örneğin son beş yılda, en az 

dört misli. Ücretler dört kez artarken, fiyatlar 16 kez artış göstermiş çünkü. 

“Ev kiraları ile tüpgazda ise artış tam 18 kat. 

“BEŞ YILDA KAÇ KEZ KATLANDILAR? 

            1980 (TL)        1985 (TL)       KAT 

“Ekmek (adet) 6          50        8 

“Beyaz Peynir (Kg)      155      1100    7 

“Süt (Kg)         30        300      10 

“Ayçiçek yağı (Kg)      35        550      16 

“Kömür (Ton)  2200    20000  9 

“Gazete            5          80        16” 

(Milliyet, 29 Temmuz 1985) 

Özal ve Evrengiller, IMF buyrukları doğrultusunda ortalama 4,5-5 yıldır uyguladıkları “otomatik 

olarak yapılan zamlar”la Türkiye’yi bu duruma getirmişlerdir işte. Hayatı pahalandırdıkça 

pahalandırmışlardır. 

GERÇEK ÜCRETLER SÜREKLİ DÜŞÜRÜLDÜ 

toplantı düzenlemeye başladılar. Bazı toplantılara bütün Genel Müdürler, bazılarına ise gerekli 

olanlar çağrılıyor, burada kendilerine uyarılar yapılıyor, direktifler veriliyordu. 

“Özal, 12 Eylül öncesinde yaptığı çok sert bir konuşmada KİT Genel Müdürlerini adeta 

azarlamıştı… 

“– İşçiye artık toplusözleşmelerle bir şey veremeyin. Mantıklı sözleşme yapın. Korkmayın, 

Gerekirse atın. Yeni adam almayın. Solculara fırsat vermeyin. Binlerce insanı devlet kesesinden 

besliyorsunuz ve hiçbir iş yapamıyorsunuz… 

“12 Eylül’den sonra Özal’ın toplusözleşmelerde işçiye fazla artış sağlanması kuşkusu giderilmişti. 

Yüksek Hakem Kurulu işi götürüyordu. KİT Genel Müdürlerinin karşı çıkmalarını gerektiren 

solcuların da sesleri çıkmıyordu.” (a.g.y., s. 89) 

Özalgillerin ne denli acımasız ve ne denli halk düşmanı olduklarını yukarıdaki satırlardan daha 

güzel ne ortaya koyabilir. Hainler, açıkça “işçiye artık toplusözleşmelerde bir şey vermeyin” diyor. 

“Korkmayın, gerekirse atın. Yeni adam almayın. Solculara fırsat vermeyin” diyor. 



Yukarıdaki satırlar, Özal’ların, Erdem’lerin ve benzerlerinin kimden yana olduklarını gösterdiği 

gibi, “solcuların” da kimden yana olduklarını çok güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Özalgiller 

Parababalarından yanadır, işçiye, köylüye, memura, esnafa ve tüm çalışan, ezilen insanlara 

düşmandır. “solcular” ise ezilen, sömürülen kitlelerden yanadır. Halktan yanadır. Halkı ezip soyan 

Parababalarına ise düşmandır. Yukarıdaki satırlar bu gerçekliği güzel bir biçimde ortaya 

koymaktadır. Gerçekliğin böyle olduğunu bizzat Turgut Özal da kendi ağzıyla dile getirmektedir. 

12 Eylül’den sonra ise Özalgillerin, KİT Genel Müdürlerine artık yukarıdakine benzer sözler 

söylemesine gerek kalmamıştır. Çünkü ne sendika kalmıştır ortada, ne de işçi hakları. Hepsi bir 

çırpıda faşizmin süngüsü ile kazınmıştır. Ve işçilerin ve diğer çalışan halk kitlelerinin haklarının 

savunucusu olan “solcuların” da sesleri kısılmıştır. 

Artık ücretler her geçen gün biraz daha düşürülüyordu. Bugün gelinen nokta ise şudur: 

“Türkiye’de ücretler “ucuz işçi cenneti” sayılan ülkelerdeki düzeyin çok altına indi. 

“GÜNLÜK ÜCRET 3 DOLARIN DA ALTINA DÜŞTÜ 

“Petrol-İş Sendikası’nın araştırmasına göre Türkiye’de günlük ortalama işçi ücreti 1984 yılında 3 

dolar sınırının da altına indi ve 2,90 dolar oldu. 1978 yılında 8.31 dolar olan ortalama işçi ücreti 

böylece son 7 yıl içinde yüzde 65 düşüş gösterdi. Türkiye, 3 doların da altına inmiş bulunan 

ortalama günlük işçi ücreti düzeyiyle Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi “ucuz 

işçilik cenneti” sayılan ülkelerden de ucuz işçi çalıştıran bir ülke haline geldi.” (Cumhuriyet, 6 Mart 

1985) 

Hatırlatalım bu satırları yazan da Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’dır. Yani Özalgilleri-

Evrengilleri var gücüyledestekleyen sarının da ötesinde, Amerikancı, Gangster Türk-İş’e bağlı bir 

sendikadır. Yukarıda Ali Koçman’ın, Sakıp Sabancı’nın katıldığı, Milliyet Gazetesi’nce düzenlenen 

bir “Forum”dan söz etmiş ve orada yapılan konuşmalardan aktarmalar yapmıştık. İşte o “Forum”a 

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi de katılmıştır. Ve orada şu konuşmayı yapmıştır: 

“(…) IMF’ye mecburuz. Hadi gitmeyelim, gitmezsek elimiz kolumuz bağlanır. Ben de kabul 

ediyorum. Yıllardan beri bu olumsuzlukların birikimi sıkıntılarımız var. O nedenle biriken 

sorunların bir çırpıda bitmesi mümkün değil.” (Milliyet, 4 Aralık 1983) 

Böyle diyerek Parababalarının vurgun ve sömürü düzenini en içcil bir biçimde savunur, Petrol-

İş’in Genel Başkanı Cevdet Selvi. IMF patentli soygunu en az Sabancı’lar, Koçman’lar kadar 

hararetli bir biçimde savunur. Bu satılmış böyle diyerek efendilerinin Koçman’ların, Sabancı’ların 

gözlerine girmeye çalışır. Onların gözlerine girecek ki, girebilmeli ki, onlardan yağlı kemikler 

alabilsin. İşte böylesine aşağılık işçi düşmanı kişilerin elindedir Petrol-İş Sendikası. 

Yukarıda, “günlük ücret 3 doların da altına düştü” diyen bu işçi düşmanı sendikacıdır işte. 

Böylesine işçi düşmanı bir sendika bile demek ücretlerdeki bu korkunç düşüşü gizleyemiyor. 

Açıklamak zorunda kalıyor. Tabiî Petrol-İş böyle davranarak işçileri kandırmayı amaçlıyor. 

Ücretler 3 doların da altına düştü deyince, işçiler diyecek ki, bakın yahu bu sendika bizlerin 

hakkını savunmaya çalışıyor. Ücretlerimizin arttırılmasını istiyor. Ama gücü yetmiyor. Ne yapsın… 

Biz bu sendikayı destekleyelim ki bu sendika güçlensin. Bizim haklarımızı daha iyi savunabilsin. 

İşçilere işte bunları dedirtmek istiyor Petrol-İş. Ücretlerdeki düşüşü bu nedenden kabul ve itiraf 

ediyor. Yoksa işçilerin durumuna acıdığından, üzüldüğünden falan değil. Çünkü aynı sendika, 



yukarıda söz konusu edilen “Forum”da, gördüğümüz gibi, 24 Ocak Programını ve onun mimarı 

olan IMF’yi bütün gücüyle savunmaktadır. 

Parababaları gibi, onların emrinde çalışan sözde işçi sendikaları da (Türk-İş’ler, Hak-İş’ler, 

MİSK’ler de) iki yüzlüdür. İşçiler önünde, işçiden yana görünürler. Bu sendikalar patronlar önünde 

ise en iflah olmaz işçi düşmanı kesilirler, onlara yaranmak için. 

Ücretlerdeki bu büyük düşüşü, bir yabancı Parababası da kabul eder. O da bu acı gerçeği şu 

şekilde kesin bir dille ortaya koyar: 

“İşçi ücretleriniz yakın zamana kadar Asya ülkelerinden daha yüksekti. Bu nedenle de 

mallarınızın dış dünyada rekabet şansı yoktu. Ancak şimdi işçi ücretlerinizin Asya ülkelerindeki 

işçi ücretlerinin altına düşmüş olması, mallarınızı rekabet edebilir hale getiriyor…” (George 

Carmany, Cumhuriyet, 22 Şubat 1985) 

George Carmany, Amerikan Express Bank Başkan Yardımcısıdır. Bu Amerikan Parababası da, 

görüldüğü gibi Türkiye’deki işçi ücretlerinin, “düşük ücret cenneti” tabir edilen Asya ülkelerindeki 

düzeyin bile altına indiğini açıkça dile getiriyor demecinde. “Mallarınız bu yüzden dış ülkelerde 

rekabet edebilir hale geldi.” diyor. İhracatı arttırdık diye meydanlarda, TRT ekranlarında nutuklar 

çeken bizim yerli uşaklar, işte böyle arttırmışlardır ihracatı.. 

Bu konuda bir örnek de İngiliz basınından verelim: 

“KUZEY KIBRIS’LA TÜRKİYE DÜŞÜK ÜCRET CENNETİ 

“Üçüncü Dünya ülkelerinin sorunlarına ağırlık veren aylık İngiliz dergisi “SOUTH”ta yer alan bir 

yazıda, “Kârların arttığı, ücretlerin düştüğü Türk ve Kuzey Kıbrıs Ekonomileri, yabancı 

yatırımcılara önemli avantajlar sağlar hale geldi” deniyor. 

“Hızla büyüyen Polly Peck İmparatorluğunun Başkanı” olarak nitelenen işadamı Asil Nadir’in iş 

yaşamının anlatıldığı yazıda, Asil Nadir’in kârlılığı ve borsalardaki başarısı şu iki nedene 

bağlanıyor: 

“1. Türkiye faktörü 

“2. Kuzey Kıbrıs faktörü 

“South dergisindeki yazı şöyle sürüyor: 

“Türkiye’de, ayrıca gerçek ücretler 1980’den bu yana yüzde 55 düştü. Bugün ortalama Türk 

işçisinin günde aldığı 3 dolarlık ücret, Hong Kong ve Güney Kore’den de daha düşüktür. Polly 

Peck’in işadamları olan meyve paketleme ve televizyon montaj bölümlerinde kadın işçiler 

istihdam edildiği için ücretler hatta daha da düşüktür. 

“Polly Peck Kıbrıs’ta da Denktaş yönetiminin ekonomik politikasından büyük yararlar sağlamıştır.” 

(Cumhuriyet, 24 Nisan 1985) 

Bizler, 12 Eylül Faşizmi sayesinde, o faşizmin gölgesinde uygulanan ekonomik politikalar 

sayesinde Türkiye yerli-yabancı Parababaları için cennete çevrildi, derken işte bu acı gerçekleri 

dile getiriyorduk. Bu iddiamızı şimdi yerli-yabancı Parababalarının sözcüleri de kabul 

etmektedirler. Yukarıda aktarılan örneklerden bu açıkça anlaşılmaktadır. 

İngiliz dergisinde, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın da düşük ücret cenneti olduğu yazılıyor. 

Doğrudur. Ancak şunu da belirtelim ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ücretler 



Türkiye’dekinden en az iki hatta üç kat daha yüksektir. KKTC’de ortalama ücretin ne olduğunu biz 

şu anda bilemiyoruz. Bu konudaki verilerden yoksunuz. Fakat asgari ücretin ne olduğunu 

biliyoruz. KKTC’de şu andaki asgari ücret 46 bin liradır. Bu 46 bin liradan vergi kesilmemektedir. 

Asgari ücret vergi dışıdır. Sadece yüzde 11 oranında sigorta primi kesilmektedir. 46 binin yüzde 

11’i, 5.060 lira eder. Bunu 46 binden çıkarırsak geriye 40.940 TL. kalır. Bu da net asgari ücrettir. 

Yani KKTC’de asgari ücretle çalışan bir işçinin eline geçen paradır. 

Türkiye’de ise bildiğimiz gibi asgari ücret brüt 24.000 TL’dir. Bunun neti ise 16.000 TL’dir. Bizde 

asgari ücretle çalışan işçinin bir aylık geliridir bu 16 bin lira. 

Apaçık görüldüğü gibi, KKTC’de asgari ücret, Türkiye’dekinin ortalama üç katına yakındır. 

12 Eylül Faşist Darbesi, 50 milyon Türkiye insanını işte böylesine korkunç bir cehennemin içine 

sürüklemiştir. 12 Eylül’ün halkımıza verdiği işte budur. Bu ise açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir, 

acıdır, gözyaşıdır. Bu konuda Milliyet Gazetesi’nden bir örnek daha aktaralım: 

“Dört kişinin geçimi için ayda 215 bin liraya ihtiyaç var. 

“AİLE GÜÇ DURUMDA 

“İstanbul’da yaşayan iki çocuklu bir ailenin geçim yükü, dokuz ayda 55 bin lira birden ağırlaştı. Bu 

aile, normal geçim düzeyini yakalayabilmek için ayda yaklaşık 215 bin lira kazanmak zorunda. 

“İki çocuğu ilköğretimde olan ve kemerleri mümkün olduğunca sıkarak aylık bütçesini 

hesapladığımız dört kişilik ailenin baş giderini 60 bin lira ile “mutfak masrafı” oluşturuyor. 1985 

Eylülünde muhtemel zamlarla 60 bin lira olarak belirlediğimiz ve yalnızca sağlıklı beslenmeyi 

amaçlayan aylık filemizde tavuk, sucuk, salam, kaşarpeyniri, bal ve tereyağı gibi artık lüks sayılan 

gıda maddeleri dahil edilmedi. 

“Dokuz ay önce aldıkları parayla nasıl geçindikleri konusunda bir söyleşi yaptığımız Yazıcı 

ailesinin evindeyiz yine. Konumuz aynı konu. Gördüğümüz geçen dokuz ayın bir şeyler 

getireceğine çok şeyler götürmüş olduğu İbrahim Yazıcı’nın yaşamından. Her nasılsa edindiği 

buzdolabı biraz daha boşalmış, Kış biraz daha üşüyerek geçmiş. Gerçi maaşı 36 bin liradan 55 

bine yükselmiş, 15 yıllık emekçi İbrahim Yazıcı’nın ne var ki bir türlü frenlenemeyen enflasyon, 

omuzundaki yükü ikiye katlayıvermiş geçen dokuz ay içinde. 

“ Araştırmalarımıza göre geçen yıl 40 bin lira olan kira bedeli 15 bin lira artarak 55 bin lira olarak 

belirlendi. Beslenme giderlerine yakın ev kirası vermek zorunda olan bu aile yılda en az 17 bin 

700 lira da giyim ve kuşama ayırmak zorunda. Yaşamak için giyinmek zorunda olan bu aileye 

yılda kişi başına bir çift ayakkabı, bir takım elbise ve manto eskiterek 209 bin lira harcanıyor. 

“Oysa bakın İbrahim Yazıcı: “Giyim, kuşam kim, biz kim… Ben yıllardır kendime gömlek bile 

alamadım. Biz neyse ama çocuklar laf mı dinler… Geçen bayram elbise ayakkabı alamadık diye 

kıyamet koptu. Bu yıl ise hiç halimiz yok. Maaşım o günden 19 bin lira arttı, ama nedense geçen 

sene aldıklarımın yanına bile yaklaşamıyorum. Dolap dersen bomboş. Eti zaten bilmeyiz ya. Ayda 

bir kez kıyma alır, köfte yapardık. O da hayal oldu artık.” 

“İstanbul’da yaşayan dört kişilik aile reisinin bütçesini zorlayan dördüncü büyük gider, ulaşım. 

Ailede iki kişinin çalıştığı varsayımı üzerinden hareket ettiğimizde aylık otobüs ve zaman zaman 

da dolmuş ücretleri dikkate alındığında, ulaşım masrafı aylık 16 bin 250 liraya varıyor. Elektrik 

idaresinden aldığımız rakamlar ise Fatih, Bakırköy ve Aksaray semtlerinde oturan dört kişilik 



ailenin ayda ortalama 240 kilovat elektrik tüketiyor ki, bu da bütçeye yaklaşık 5 bin liraya mal 

oluyor. Su giderleri ise aynı semtlerde yaşayan aile için 2 bin 800 lira. 

“Zeytinburnu’nda bir yandan harıl harıl badana yapılan iki göz evine geçen Eylül’de geldiğimizde, 

kemerleri sıkarak da olsa 160 bin lirayla ancak yaşanabilen günlerde 36 bin liranın yarattığı 

mucizeyi öğrenmek istemiştik İbrahim Yazıcı’dan. Böylesine sıkıntıda olanlara aktarabilmek için. 

Ve kocasından çok gök gözlü güzel karısı yakınmıştı geçim sıkıntısından. “Zor, çok zor… Hele 

çocuklar…Bayram da geliyor… Çarşıya çıktığımda iki bin liraya filemi dolduramıyorum. Her gün 

iki bin de harcayamayız ya… Küçük oğlan haftada 6 bin lira alıyor. Yol, yemek, eline bir şey 

kalmıyor. Lüksümüz borç harç bir televizyon aldık… O da olmasa…” 

“Yaz tatili giderini katmadığımız araştırmada, aile reisinin her gün bir paket sigara ve hafta 

sonlarında bir küçük rakı esas alarak hesaplanan keyfi giderlerinin bütçeye yükü 7 bin 900 lira. 

“Yaşamak için 215 bin lira lazımmış diyorsun bacım, pekii ben 55 bin lira ile ne yapabilirim ki? İşte 

geçen yıl 7 bine aldığım kömürün tonu 18 bine, zeytinin kilosu 700’den 1200’e çıktı. Buna 

yaşamak mı diyorsun?” (Özcan Ercan, Milliyet, 7 Haziran 1985) 

Kaldı ki, yukarıda acıklı yaşamı anlatılan İbrahim Yazıcı adlı işçi kardeşimizin eline geçen 55 bin 

liracık, Türkiye’de geçerli olan ortalama aylık ücretin bile hayli üzerindedir. Bildiğimiz gibi 

Türkiye’deki günlük ücret ortalama 2,90 dolardır. Aylık ortalama ücret ise 30×2,90 eşittir 87 dolar 

eder. Bunu Türk Lirası cinsinden ifade edersek, 87×550 eşittir 47,850 TL.yi buluruz. Bu da 

Türkiye’de şu anda geçerli olan ortalama ücrettir. (Tabiî aylık ortalama ücrettir bu rakam.) 

Bir de asgari ücret vardır Türkiye’de. Bu da yine bildiğimiz gibi 16 bin liradır. Bu gün 900 bin işçi 

kardeşimiz bu 16 bin liralık asgari ücret karşılığında bir ay çalışmaktadır. Onların durumunu, 

onların acılarını varın siz hesap edin artık… 

Bütün bunların dışında bir de her geçen gün çığ gibi büyüyen işsiz insanlarımız var Türkiye’de. 

Açık işsizlerimizin sayısı 4 milyondur. Gizli işsizlerimiz ise 10 milyonun üzerindedir. Toplam 14-15 

milyon insanımız da pahalılıkla birlikte bir de işsizlik cehenneminde yanıp yakılmaktadır. Demek, 

Türkiye bugün çalışan ve hayatını kafa veya kol gücüyle kazanan 50 milyon insanımız için tam 

anlamıyla bir işsizlik ve pahalılık cehennemine çevrilmiştir. 

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında, üç babanın çocuklarına bir bayramlık olsun alamadıkları için 

intihar ederek canlarına kıydıklarını gazetelerden okuduk. İşsizlik ve pahalılığın yol açtığı bu 

türden intihar olayları hemen her gün gazetelerde yer almaktadır. İşte bir örnek daha: 3 Ağustos 

1985 tarihli Milliyet Gazetesi’nde, birinci sayfada, ağzı kulaklarında gülen, ANAP’ın “Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı” Hacı Vehbi Dinçerler’in fotoğrafının hemen yanı başında şu haberyer 

almaktadır: 

“İŞSİZ BABA ÇILDIRDI 

“3 ÇOCUĞUNU KUYUYA ATIP İNTİHAR ETTİ 

“Üç yıldır işsiz olduğu belirlenen Seyfi Şaş, çocuklarını tek tek öldürdükten sonra kendisini de 

kuyuya attı. 

“Kayseri’nin Hacılar kasabasında önceki gece saat 02.00’de meydana gelen olayda, üç yıldır işsiz 

olan bir şahıs, geçirdiği ruhsal bunalım sonucu, üç çocuğunu kuyuya attı. Kendi de kuyuya 

atlayarak intihar etti. 



“Uluyar Bağları’nda, babasına ait bağ evinde ailesiyle birlikte kalan ve işsizlik yüzünden geceleri 

gözü uyku tutmayan 28 yaşındaki Seyfi Şaş, gece yatağından kalktı ve Ayşe Şaş’a, “Bağda biraz 

dolaşacağım” dedi. Eşinin işsizlik nedeniyle moralinin bozuk olduğunu düşünen kadın az sonra 

yeniden uyudu. Ancak karısının uyuduğunu gören Seyfi Şaş, eve girerek, geçirdiği ruhsal 

bunalımın etkisiyle, gözü gibi koruduğu, canından çok sevdiği 9 yaşındaki Feride, 5 yaşındaki Elif 

ile 3 yaşındaki Hülya adlı çocuklarını teker teker dışarı çıkarıp bahçedeki su dolu kuyuya attı. 

Hayatlarının baharındaki çocuklarını kendi eliyle ölüme gönderen Seyfi Şaş, peşinden kendini de 

kuyuya atarak yaşamına sonverdi. 

“Birkaç saat öncesinde, “iyi geceler” dileyerek yattıkları çocukları ile kocasının ölüm haberi ile 

karşılaşan dertli Ayşe Şaş sinir krizleri geçirerek gözyaşları dökerken olay Kayseri’de üzüntü 

yarattı.” (a.g.y.) 

İşsizlik ve pahalılık cehennemine 12 Eylül’ün süngüsüyle itilerek düşürülen halkımızın bir kısmı 

böyle davranmaktadır. Hem kendi canına hem de canından çok sevdiği yavrularının canına 

kıyarak düşürüldüğü cehennemden kurtulmaya çabalamaktadır. 

Bazıları da daha değişik bir trajediyi tercih etmektedir. Yine Milliyet Gazetesi yazıyor: 

“1884’ün ilk 8 ayında 140 terk oldu. 

“ORTADİREK ÇOCUKLARINI TERKEDİYOR.” 

“Ağırlaşan geçim koşulları, evlilik dışı birleşmeleri ve çocuk terklerini artırdı. 

“İstanbul’da 1981’de Darülaceze’ye 38 çocuk getirilmişken, bu sayı 1982 ve 1983’te 47, 1984’ün 

ilk 8 ayında 140 oldu. (…) 

“Bu arada konuyla ilgili olarak görüşlerini açıklayan Doç. Dr. Ataman Tangör şunları söyledi: 

“– Ailelerin çocuklarını terk etmelerinin temel nedeni maddi yetersizliklerdir. Bunu çocuğun aile 

için sorun olması izler. Ancak, bu alandaki temel sorun terkedilmiş çocuklardan çok yetiştirme 

yurtlarının içinde bulunduğu acı durumdur. Bu yurtlar temelde, anne babasının maddi durumu 

yetersiz olan çocukları yetiştirmeyi amaçlıyor. Buraya gelen çocuk eğer terkedilmiş ise, o zaman 

sorun iyice katmerleşiyor. Yetiştirme yurtları daha iyi organize edilmeli ve buradaki çocuklara 

anne baba şefkati göstermek için özen sarf edilmelidir.” (Milliyet, 26 Ağustos 1984) 

Gördüğümüz gibi bu yol da ölümlerden ölüm beğenmektir. Hiçbir anne-baba çocuğunu terk etmek 

istemez. Tersine her zaman okşayıp koklamak ister. Yanı başında bulunsun ister. İnsanlarımızı, 

canları kadar sevdiği hatta canlarından bile daha çok sevdiği çocuklarını terk edecek denli 

bunaltan hep söylediğimiz gibi yerli-yabancı Parababalarının uyguladığı ekonomik ve siyasi 

zulümdür. Bu acımasız zulüm, insanlarımızı bunaltmakta, ne yapacaklarını bilemez hale 

getirmektedir. 

Parababalarının söz konusu baskı ve zulmü bir kısım insanı da daha değişik bir biçimde 

etkilemektedir. Bu insanlar uğradıkları sömürü ve zulüm karşısında kişiliklerini, değer yargılarını, 

özetçe insanlıklarını yitirmektedirler. Kişilikleri bu şekilde erozyona uğratılarak aşınan, bozulan ve 

giderek yok olan bu tür insanlar da yukarıda anlatılan facialardan (trajedilerden) bizce daha acıklı 

ve daha yürek parçalayıcı bir yol seçmektedirler. Tabiî yoksulluk ve çaresizlik sonucu… 

Bu tür insanlarla ilgili olarak, 15 Temmuz 1985 tarihli Sabah Gazetesi şu haberi yazar: 

“ARAP TURİSTLERE SATILAN 4 KADIN DA EVLİ ÇIKTI 



“Polisin yaptığı baskında Araplara satılan 4 evli kadın ele geçirildi. 

“Olay, Şişli’de meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Ahlak Zabıtası, Kocamansur 

Sokak’taki bir eve baskın yaptı. Baskın sırasında Araplara satılan 4 kadın ele geçirildi. 

Yakalandıktan sonra kimlikleri ve ev adresleri üzerinde yapılan incelemede kadınların evli olduğu 

ortaya çıktı. 

“Fuhuş suçundan Adliyeye sevk edilen kadınlar, polise tepki göstererek, “Geçinemiyorduk. 

Araplara kiraya verilecek evimiz de yoktu. Herkes ev kiralarken, biz de kendimizi kiraladık” 

dediler.” (a.g.y.) 

Geçmiş yıllarda da, Araplara kadın kiralayan şebekeler bulunduğunu, Milliyet yazarlarından Halit 

Çapın’la, Cumhuriyet’ten Mehmet Kemal yazmışlardı. 

Yukarıdaki acıdan ve öfkeden insanı tir tir titreten haber de bu olayların hangi boyutlara ulaştığını 

ortaya koymaktadır. 

Önce şunu açıkça bilelim ki, hiçbir kadın para karşılığında, kendini satmayı istemez. Yani o 

aşağılık işi isteyerek yapmaz. Yine hiçbir kadın da o duruma durup dururken gelmez. Yoksulluk, 

çaresizlik, açlık sürüklemiştir o kadıncıkları düştükleri uçuruma. Yani Parababalarının aşağılık 

sömürü düzeni itmiştir onları bu bataklığa. O yüzden de bu kadıncıklardan daha çok, onları bu tür 

yollara iteleyen Özalgiller-Evrengiller suçludur. 

Çünkü insanlar doğdukları anda beyaz boş bir kağıt gibi tertemizdirler. Onları korkak yapan da, 

cesur yapan da, bencil yapan da, fedakâr yapan da, ahlaksız yapan da dolandırıcı yapan da, 

dürüst yapan da, yalancı yapan da, doğru sözlü yapan da, kişilikli yapan da hep çepeçevre 

kuşatan toplumdur. Toplumun değer yargılarıdır. Herhangi bir toplumda geçerli olan, ağır basan 

değer yargıları da, o toplumdaki egemen sınıfın değer yargılarıdır. 

Türkiye’de egemen olan güç, bildiğimiz gibi Antika Parababaları olan Tefeci-Bezirgânlarla, 

Modern Parababaları olan Finans-Kapitalistlerdir. Halk düşmanı ve vatan satıcı bu 2500 kişi (2 

bin Tefeci-Bezirgân ve 500 Finans-Kapitalist olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi) uyguladıkları can 

dayanmaz sömürü ve soygunla milletin ahlakını (değer yargılarını) aşındırıp bozmaktadır. 

Parababaları, insanlarımızı; bir yandan açlığa mahkum ederek alttan (yani ekonomik tabandan) 

ahlaksızlığa zorlarken, diğer yandan da dejenere sanat ve kültürüyle etkileyerek üstten (yani 

eğitim yönünden) ahlaksızlığa teşvik etmektedir. 

Televizyonda her gece gösterilen Amerikan dizileri, bu alandaki en büyük tahribatı yapmaktadır. 

Dallas, Flamingo Yolu, Şahin Tepesi ve benzeri Amerikan dizileriyle her türlü cinsel kuralın 

(yasağın) hiçe sayıldığı çürümüş emperyalist kültür, masum bilinçsiz halkımızın beynine enjekte 

edilmektedir. O dizilerde oynayanalkolik, sapık artistler halkımıza örnek alınacak insanlar olarak 

sunulmaktadır. 

Bu işi TRT ve burjuvazinin “hür basın”ı bilinçli olarak yapmaktadır. Amaç toplumumuzun moral 

değerlerinin çöküntüye uğratılmasıdır. Çünkü ahlaki değerler sistemi çöküntüye uğramış insanlar, 

Parababaları düzeni için tehlikeli olmaktan çıkarlar. Böyle insanlar için uğrunda ölünebilecek 

hiçbir değer yargısı kalmamıştır. Hiçbir ideoloji bu duruma düşürülmüş insanlar için bir anlam ve 

önem taşımaz. Onlar için tek amaç, günü gün etmektir. Günün gün edilebilmesi için de para 

gereklidir. Hangi yolla olursa olsun milyonlar, milyarlar kazanılmalıdır. Para biricik ve tek değerli 

şeydir onların gözünde artık. 



Bu hale gelmiş insanlardan da Parababaları düzenine bir zarar gelmez elbette. İşte bu nedenle 

yerli-yabancı Parababaları çetesi halkımızın ahlaki değerlerine saldırmakta ve o değerleri 

parçalayıp yok etmeye çalışmaktadır. 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, Parababaları bu aşağılık amaçlarına kısmen de olsa 

ulaşmaktadır. Zayıf karakterli bazı insanları soysuzlaştırıp insanlıktan uzaklaştırabilmektedir. Ama 

toplumumuzu tümüyle bozmaya hiçbir zaman güçleri yetmeyecektir. Halkımız, Birinci 

Kuvayimilliye’de nasıl emperyalist işgalcileri ve onların yerli işbirlikçilerini yenmeyi ve ülkemizden 

kovmayı bilmişse, bugün başımıza musallat olan yerli-yabancı Parababaları çetesini de yenmeyi 

ve kovmayı bilecektir. 

ÖZAL-EVRENGİLLERİN HALKIMIZI 

YABANCI SERMAYEYE 

AÇIKÇA PEŞKEŞ ÇEKİŞLERİ 

Japonya’da, Japon Parababaları önünde konuşan Turgut Özal, şunları söyler: 

“Çok geniş bir ülkeyiz. Nereyi uygun görüyorsanız oraya gelirsiniz. Bütün Japon işadamlarını 

Türkiye’de yatırıma davet ediyoruz. Türkiye’de ucuz işgücü vardır. Bunu değerlendirebilirsiniz.” 

(Cumhuriyet, 23 Mayıs 1985) 

Başbakan Özal buna benzer bir konuşmayı, aşağı yukarı aynı günlerde bir de Manisa’da 

yapmıştı. Kıbrıslı Parababası Asil Nadir’in Manisa’daki Televizyon Montaj tesislerinin açılışını 

yaparken, 80 kadar yerli-yabancı Parababası önünde şöyle demişti: 

“Türkiye’de işgücü çok ucuzdur. O yüzden Türkiye’de yatırımlar yapın. Avrupa’dan daha fazla kâr 

edersiniz.” 

Bu konuşma TRT’den tüm millete duyurulmuştu. 

Doğrusu yerli-yabancı sermayedarlar, hizmetkârları olan Özalgillerle, Evrengillerle ne kadar 

övünseler yeridir. Çünkü bu iki ekip, 1918’lerde emperyalist işgal ordularının bile başaramadığı bir 

işi başarmışlardır. Türkiye’yi Uluslararası Sermaye adına işgal etmişler ve Türkiye Halkını tutsak 

almışlardır. Şimdi de dünya sermayedarlarına davetiyeler çıkarmaktadırlar. Türkiye’de çok ucuz 

işgücü vardır, gelin siz de sömürün diye. Çok geniş bir ülkeyiz, nereyi isterseniz oraya yatırım 

yapın diye. Bunlar hem vatanı hem de milleti açıkça peşkeş çekmektedirler emperyalist 

soygunculara. 

Burada bir aktarma da, Mıgırdıç Şellefyan’ın teorik çizgisini belirlediği, Kemal Ilıcak’ın Tercüman 

Gazetesi’nden yapalım. Bu gazetenin köşe yazarlarından Ahmet Kabaklı, Özal-Evrengillerin 

yukarıda konu edilen davranışlarını şöyle diyerek savunur: 

“Daha büyük mesele ise, yabancı sermayeye kucak açmamızdır. Özal, dolaştığı yerlerde işte 

bunun için: “Türkiye’ye gelin… İstediğiniz sahaya para yatırın. Bizde ücretler çok ucuz. Çok güzel 

iş sahalarımız ve ihracat imkanlarımız var. Marmara’da çok güzel adalar var, turistik tesisler 

kurun, işletin” diyor. Fakat eski moda sosyalist, yabancı sermaye düşmanları, bu döviz sokma 

yolunu bir bela gibi göstermek peşindeler. Başbakan, Türkiye’nin adalarını, tepelerini peşkeş 

çekiyormuş. “Ücret ucuz” diyerek işçilere hakâret ediyormuş vs. vs.” (Ahmet Kabaklı, Tercüman 

Gazetesi,Aktaran: 2 Haziran 1985, Cumhuriyet Gazetesi Siyaset eki) 



Ahmet Kabaklı’lar, Özal-Evrengillerin yaptıkları ihaneti elbette böyle cümlelerle utanmadan 

savunacaklardır. Çünkü onların görevi de odur. Sermayenin çıkarlarını savunmaktır. 

“Adalarımızın, tepelerimizin” yabancılara satılması, çalışan ve ezilen insanlarımızın açlık ve 

sefalet içinde kıvranması Tercüman yazarlarının hoşlarına gider. Çünkü o gazetenin ideolojik 

zeminini Mıgırdıç Şellefyan’lar hazırlamıştır. Ilıcak’lar, Kabaklı’lar, Rauf Tamer’ler, Ergun Göze’ler, 

Mukbil Özyörük’ler işte o ideolojik zemin üzerinde oturmaktadırlar. O nedenle Tercüman’ın bütün 

yazarları koro halinde, yerli-yabancı sermayenin çıkarlarını savunurlar durup dinlenmeden. 

En güzel adalarımıza, tepelerimize gelip yabancı emperyalistler oturacaktı da; ne diye Birinci 

Kuvayimilliye’ye giriştik ve eli silah tutan beş erkeğimizden dördünü şehit verdik? 

Vatanımızı ve milletimizi o emperyalist yağmacılardan kurtarmak için. 

Fakat Tercüman Gazetesi Birinci Kuvayimilliye’ye de karşıdır. O gazetenin Atatürk düşmanlığı da 

buradan kaynaklanmaktadır. 

İŞÇİLERİMİZİN DÜŞÜK ÜCRETLERİ BİLE ÖDENMEZKEN, İŞVERENLERİN 600 MİLYARLIK 

VERGİ BORÇLARI İSTENMEZ 

Sayıları “on binleri aşan” işçi kardeşlerimize çalışarak hak ettikleri “düşük ücret”ler bile türlü 

bahanelerle ödenmemektedir. Parababaları çalıştırarak sömürdükleri işçilerimize, “düşük ücret 

cenneti” diye adlandırılan Asya ülkelerindekinin bile çok altında olan ücretlerini ödemekten 

kaçınmaktadırlar. Dedik ya Parababalarında insaf, merhamet, utanma, arlanma yoktur diye. Bu 

hale düşürülen işçi kardeşlerimizin içinde bulunduğu yürek parçalayıcı durumu gözler önüne 

sermek için bir örnek vermek istiyoruz. Aktaracağımız yazı, Özalgillerden Kaya Erdem’in de bir 

zamanlar müdürlüğünü yaptığı bir fabrikada çalışan işçilerimizin başlarına gelenleri anlatmaktadır. 

Kaya Erdem’in kardeşi Turgut Erdem de şu anda bu fabrikanın yöneticileri arasındadır. Yazıyı 

okuyalım: 

“HAK” BEKLİYORDU, ÖLDÜ! 

“Şevket İslam, Sultançiftliği köyünde kurulu Wat Elektromekanik Cihazlar Fabrikası’nın işten 

çıkarılan 96 işçisinden biriydi. İşveren, 96 işçinin kanuni alacaklarını ödemiyordu. 

“Yaşamının son anlarında kim bilir neler düşündü Şevket Usta… Öleli henüz on ay olmuş karısı 

mı canlandı gözlerinde? Öksüz kalacak iki çocuğunun endişesini mi duydu? Raporluyken işten 

çıkarılmasına mı, yoksa aylar süren uğraşılarına karşın tazminat alacaklarının bir türlü 

ödenmemesine mi daha çok kızdı? Kim bilir… Ama 12 yaşındaki oğlu Tuncay’ın babasının 

ağzından duyduğu son sözler: 

“Benim için ağlama. Ben de tıpkı annen gibi, artık olmayacağım. Annen olmadığı zaman ablanla 

nasıl yaşadıysanız ben olmadığım zaman da aynı şekilde yaşarsınız”dı. 

“Üsküdar Sultançiftliği Köyü’nde kurulu Wat Elektromekanik Cihazlar Sanayii’nden 31 Ocak 

1985’te çıkarılan 96 işçiden biriydi Şevket İslam. Kiracı olarak oturduğu tek odalı gecekondudaki 

iki yataktan birinde astımlı ciğerlerine doldurduğu son nefesi verirken tarih 25 Nisan 1985’ti. Hasta 

yüreğindeki son kıpırtıyla sona eren yaşamından tam 84 gün önce aynı işyerinde aralıksız 8 yıl 

sürdürdüğü işi sona ermişti. Şevket Usta iki çocuğuna bırakacağı belki de tek miras olacak 847 

bin 569 liralık ücret, sosyal yardım ve tazminat alacaklarının tek kuruşuna ulaşamadan ölüm 

kendisine ulaştı. 



“Şevket Usta’nın Çorum’dan göç ederek son 9 yılını İstanbul’da geçirdiği 48 yıllık kısa yaşam 

serüveni sona erdi, ama işten çıkarılan Wat İşçilerinin, sayıları 10 binleri aşan “alacaklı 

işçiler”inkinden hiç de farklı olmayan serüveni sürüyor. 

“Wat işçileri, 1 Ekim 1984’te yürürlüğe giren ve asgari ücretin az üzerindeki ücretlerine yüzde 35 

zam yapılmasını sağlayan toplusözleşmenin yaşamlarında küçücük de olsa olumlu bir değişiklik 

yaratıp yaratmayacağını sınama olanağı bulamadılar. Sadece bir ay zamlı ücret almışlardı ki 

ücretlerinin ve toplusözleşmeden doğan diğer haklarının ödenmesi tümüyle durduruldu. Gerekçe 

“mali durumun bozukluğu” idi. “Düzelir herhalde” diyerek, borç harç 3 ay “idare ettiler”, düzelmedi. 

“29 Ocak 1985’te “ücretli izin”e çıkarıldıklarında her gün aksaksız çalışmalarına karşın 

ödenmeyen ücretlerin izinliyken nasıl ödeneceği sorusunun endişesini duydular. 170 Wat 

çalışanı, izin ücretleri de ödenmeyen alacaklarına eklendikten sonra 5 Şubat’ta işbaşı geldiğinde 

96’sı “İşyerimizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bir tensikat yapma gereği 

duyulmuştur. (…) 31.1.1985 tarihi itibariyle işyerimizdeki görevinize son verilmiştir. Hesap 

kapatmak üzere 20.2.1985 günü işyerimize başvurmanız gerekmektedir” bildirimiyle karşılaştı. 

“hesap kapatmak üzere” işyerine başvurduklarında ise içeri bile alınmadılar, akşama kadar kapı 

önlerinde bekletildiler. Bundan sonra “hak arama maratonu” başladı. İki kez Bölge Çalışma 

Müdürlüğüne, iki kez de Valiliğe başvurduktan sonra Bölge Çalışma Müdürlüğünden 19 Mart 

1985 tarih ve 6295 sayılı yazıyla 6 Şubat tarihli dilekçelerine yanıt alabildiler. 

“Ödenmemiş olan Aralık 1984 ayı, Ocak 1985 ayı ücretlerinizin (…) 3’üncü ikramiye farkı, 4’üncü 

ikramiyenin, 1984 ekim ayı ücret zam farklarının ödenmesi TİS ile getirilen sosyal yardımların (…) 

verilmesi, iş akdinizin fesih tarihinin 5.2.1985 olduğu, bu tarihe kadar ücretli izinli sayıldığınız bu 

günlere ait ücretlerinizin de ödenmesi, kıdem ve ihbar tazminatlarınızın 5.2.1985 tarihindeki son 

ücretleriniz üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tespit edilen hususlar 

işverenliğe bildirilmiştir. Bu nedenle işverenliğe müracaat etmeniz…” 

“Yazı üzerine “işverenliğe” yaptıkları başvurulara yanıt alamayınca bu kez temsilci olarak 

seçtikleri üç arkadaşlarını “üst düzeyden yetkililerle” görüşmek üzere Ankara’ya gönderdiler, 

Ankara’da ilk görüşme Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Side ile oldu. Bu görüşmenin tek sonucu 

olan 20 Mart 1985 tarihli dilekçeleriyle 1977-1978 yılları arasında bir süre Genel Müdürlüklerini de 

yapmış olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem’e, “(…) Haklarımızın 

inandığımız ve çok güven duyduğumuz dünkü Genel Müdürümüz ve bugünkü Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı şahsınız tarafından çözüleceği inancı ile saygılar sunuyoruz” şeklinde 

seslendiler. Ancak aynı zamanda Wat yöneticilerinden Turgut Erdem’in ağabeyi olan Kaya 

Erdem’le görüşemediler. Dilekçelerine yanıt da verilmedi. (Kaya Erdem yanıt dahi vermez işçilerin 

dilekçelerine elbet. Çünkü o yukarıda kanıtladığımız gibi işverenlerin hizmetkârıdır. Onun görevi 

işçileri kollamak değil, tersine işçi haklarını kökünden kazımaktır. O yüzden de bu tür olaylara, 

yani işçilerin bu şekilde mağdur edilmelerine sevinir Kaya Erdem. b.n.) 

“24 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e gönderdikleri 74 imzalı dilekçelerinde işten 

çıkarılanlardan 7 kişinin veremli olduğunu, tedavisi sona ermeden işten çıkarılanlar bulunduğunu 

belirterek, “alacak ve haklarının verilmesini, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini” 

istediler. Son olarak da 15 Nisan’da alacakları için mahkemeye başvurdular. (Kenan Evren de ilgi 

göstermez işçi kardeşlerimizin bu en haklı davalarına. Çünkü onun görevi de, İşçi Sınıfımızın da 

içinde bulunduğu tüm Türkiye Halkını yerli-yabancı sermayeye sömürtmektir. 5 yıldan beri o bu 

görevi yapmaktadır. Evrengiller sermayenin zaptiye çavuşlarıdır. b.n.) 



“Wat İşçileri “hak arama maratonu”nu sürdürüyorlar. “Raporu bitmeden önce çıkarılan” 

arkadaşlarından Şevket İslam artık aralarında değil. İlkokula giden oğlu Tuncay ile 15 yaşındaki 

kızı Nuray, akrabalarının ve çevrenin yardımıyla yaşam savaşını sürdürürken bir yandan da üst 

üste gelen acıların anlamını çocuk bilinçleriyle çözmeye çalışıyorlar. Tuncay, yeşil gözlerinde 

bazen ürkek, bazen de acı dolu anılarının ayrıntısında dolaşan dalgın bir bakışla ve farkında 

olmaksızın tırnak etlerini didikleyerek kesik kesik anlatıyor: 

“Annem de öldüydü. Ne zaman öldüğünü bilmiyorum. O öleli biraz çok oluyor. Kollarında serum 

izleri vardı… Karnı şişikti… O akşam saat 8’di… Dayım falan hep ağlıyordu. İçeri girebilir miyim 

dedim. Girme dediler. Baban iyileşecek dediler. Bana yalan söylediler. Babam iyileşmedi. Öldü. 

Sonra cenaze arabası geldi. Götürüp yıkadılar. Bana yüzünü gösterdiler. Babam canlı gibiydi…” 

(Yavuz Şimşek, Cumhuriyet, 8 Mayıs 1985) 

Bu örnek, sanıyoruz ki sayıları on binleri aşan alacaklı işçilerimizin nasıl bir facia yaşamakta 

olduklarını anlatmaya yeter… 

İşçi Sınıfımızın durumu böyle iken, işverenlerin durumu nasıldır? 

Bir de ona bakalım. Birkaç örnek de onlardan verelim. 

Suudi Arabistan’da çalışan bir işçimiz, Başbakan Özal’a hitaben yazdığı bir mektupta, bu konuda 

en çarpıcı örneği vermektedir. Şöyle demektedir bu işçi kardeşimiz: 

“Gazetelerden öğreniyoruz ki, İstanbul’da işadamının biri lüks lokantalardan birinde iki bayan 

arkadaşıyla yediği yemekten sonra gelen faturaya bakıp “Bu hesap az” diye garsonları azarlıyor, 

fatura tutarı iki katına çıkarılınca “ Ha şöyle” deyip huzur içinde ödeyerek gidiyor. Bu haşmetli 

işadamının bir gecede ödediği parayı (800 bin TL.) bizler 8 ayda kazanmak için çırpınıyoruz.” 

(Mektubu aktaran (yayımlayan): İlhan Selçuk, Cumhuriyet, 30 Mayıs 1985) 

Bu Parababasının bir yemek için ödediği 800 bin TL.’yi, Suudi Arabistan’ın çöl sıcağı altında 

çalışan gurbetçi işçimiz 8 ayda kazanabiliyormuş. Türkiye’de ortalama ücretle çalışan bir işçimiz 

ise 17 ayda kazanabilir. Yine Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir işçimiz ise ancak 4 yılda 

kazanabilir o parayı. 

Parababaları cephesinden bir örnek daha aktaralım: 

“Hilton böyle nişan görmedi… 5 binlikler, 10 binlikler havada uçtu… Uzun yıllar dillerden 

düşmeyecek kadar görkemli nişan töreninde, eller ceplere daldırılıyor ve avuçlar dolusu para 

havaya savruluyordu… Gelin adayına 100 milyonun üzerinde takı takıldı… Kuyumcuların 

nişanında gelin adayının boynuna 9 pırlantalı kolyesini, beline de altın kemerini taktılar… Altın 

kemer 30 milyon değerinde… 7 pırlantalı yüzük ve küpenin takıldığı nişanda sanatçılar çil çil 

altınlarla ödüllendirildi…” (Hasan Cemal, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1985) 

Parababaları, düğünlerinde değil, daha nişanlarında bile böylesine sınırsız paralar harcıyorlar 

işte. Çünkü, hazır yiyici, asalak, vurguncu Parababaları, şimdi yani 12 Eylül Faşist Darbesinden 

bu yana daha kolay bir biçimde soyup sömürebiliyorlar halkı. 

Bu nedenden her geçen gün biraz daha yoksullaşan halkımızın sofrasından aşırılan değerler oluk 

oluk durmadan Parababalarının kasasına akmaktadır. Bu tufeyli zümre de böylesine kolayca elde 

ettiği bu kadar çok parayı nereye harcayacağını bilememektedir. 



Yine 20 Nisan 1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan bir haberde: “3 milyon lira verilerek üye 

olunabilen eski ve ünlü “Cerche d’Orient” ya da “Büyük Kulüp”ün kapısından giriyoruz” diyor, 

gazeteci Kemal Küçük. Gazeteciye “Kulüp Müdürü Sadettin Sükan “Üyelerimiz 3 milyona girdikleri 

kulüpten ayrılmazlar.” der. 

Biz de bu haberden, İstanbullu Parababalarının, 3 milyon lira ödeyerek Deniz Kulüplerine üye 

olduklarını öğrenmiş oluyoruz. 

Yine aynı haberden “15 milyar değeri” (a.g.y.) olan yalılarının bulunduğunu da öğreniyoruz. 

15 milyara yalılar alıp-satan işverenler, 50 milyona araba almazlar mı? 

Tabiî ki alırlar. Geçenlerde Alman Başbakanı H. Kohl, Türkiye’ye geldi. Ünlü Parababalarımızdan 

Sakıp Sabancı iki Cadillac’ını, Türkiye’de kaldığı sürece Alman Başbakanının emrine sunmak 

istedi. Bu vesileyle biz de S. Sabancı’nın iki Cadillac’ının bulunduğunu öğrenmiş olduk. Basının 

yazdığına göre, Cadillac’lardan birinin değeri 50 milyonmuş, diğerininki ise 20 milyonmuş. 50 

milyonluk olan zırhlıymış, ve de her türlü konfora sahipmiş. 

Onlar için milyonların 1 lira kadar bile önemi yoktur. Tabiî harcarlarken önemi yoktur. Yoksa söz 

İşçi Sınıfımızın ücretine geldi mi, o zaman paraları hemencecik değer kazanır Parababalarının. 

16 bin liralık asgari ücretin, bir işçi ailesini bir ay geçindirebileceğini utanmadan ileri sürerler. Hiç 

yüzleri kızarmadan ciddi ciddi savunurlar Parababaları. 

Bu konuda son bir örnek daha vermek istiyoruz: 

“DÜNYA ŞAMPİYONU MEYFARTH’IN SON REKORU 

“Otelin balo salonunu (Sheraton Oteli’nin. b.n.) dolduran kalabalık davetiyeler için 40’ar bin lira 

ödemişlerdi. Bu para karşılığında orta halli bir yemek yedikten sonra Ulrike Meyfarth’ı tamamı 

tamamına 70 saniye seyrettiler. (Zamanı bu kadar kesinlikle söyleyebilmemizin nedeni 

masamızda kronometre tutulmasıydı) 

“(…) 

“Aldığımız bilgiye göre Ulrike Meyfarth yaşamında ilk kez mankenlik yapıyordu. 

“(…) 

“Meyfarth yukarıda da belirttiğimiz gibi kronometreye göre podyumda tam 70 saniye kaldı. Bu 

çabası karşılığında aldığı ücret ise -Zeki Triko’nun (defileyi düzenleyen şirket. b.n.) bir yetkilisine 

göre- yaklaşık 30 milyon TL. (200 bin Alman Markı) idi. Böylece ünlü sporcunun podyumda 

geçirdiği her saniye 430 bin Türk Lirasına geliyordu. Başka bir deyişle Alman yüksek atlayıcı, 

bugüne kadar kırdığı dünya ve olimpiyat rekorlarına sanıyoruz son olarak “en kısa zamanda en 

çok para kazanma” rekorunu da ekliyordu. Hem de Türkiye Pistlerinde.” (Yalçın Pekşen, 

Cumhuriyet, 17 Nisan 1985) 

Söylediğimiz gibi Parababaları kolayca kazandıkları milyarları nerelere harcayacaklarını 

bilmemektedirler. Asgari ücretle çalışan bir işçi yurttaşımızın iki buçuk ay çalışarak alabileceği 

parayı, onlar yukarıda anlatıldığı gibi bir defileyi izlemek için rahatça verebilmektedirler. Defileyi 

düzenleyen şirket de Parababalarından ve onların eş ve çocuklarından topladığı paraların 30 

milyonunu 70 saniyelik gösterisi için Alman Mankene verebilmektedir. Hem de döviz olarak. 



Defileyi düzenleyen Zeki Triko denen şirket, atölyelerinde çalıştırdığı bir işçisine 30 yılda bile 

vermeyeceği 30 milyon lirayı, Alman Mankene, 70 saniyelik bir gösterisi için ödeyebilmektedir. 

Örnekleri daha fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü Parababalarının nasıl bir hayat yaşadıklarını 

hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Böyle milyarlar kazanan ve milyarlar harcayan Parababaları kazandıkları bu sınırsız paranın 

vergisini olsun veriyorlar mı? 

Ne gezer… 

Türkiye’de vergiyi de çalışan ve ezilen kitleler vermektedir. Hepimiz bilmekteyiz ki toplanan 

verginin yüzde 70’ini işçiler ve memurlar verir. 

Parababaları ise hesapsız vurgunla elde ettikleri milyarların yüzde birini olsun vergi olarak 

ödemezler. İşçi ve memurlar ise, zaten iyice düşürülmüş olan ücretlerinin yüzde 35,2’sini vergi adı 

altında Parababaları devletine kaptırırlar. 

Parababaları gerçek gelirlerinin binde, belki de on binde birini vergi olarak verebilirler. Onu da 

canları isterse tabiî. Çünkü kimse onlara sen şu kadar vergi vereceksin demez. Onlar, kendileri 

ne kadar isterse o kadarlık bir miktarı vergi olarak bildirirler. Onu da hemen ödemezler. Yıllarca 

sonra öderler. Devlet onların üzerine gitmez. Hatta, vergi borcu var diye onların adlarını bile 

açıklamaz. 

Bunlar da sırf biz devrimcilerin iddiaları değildir. İşte, K. Evren’in danışmanlarından ve Ulusu’nun 

Maliye Bakanlarından Adnan Başer Kafaoğlu da aynı gerçeği hiç çekinmeden şu şekilde dile 

getirir. Gazeteci Emin Çölaşan’la yaptığı bir sohbette, bu konuda aynen şöyle der. 

E. Çölaşan sorar: 

“– Sizin şirketin vergi kaçırdığını bilseniz, bir maliyeci olarak göz yumar mısınız?” 

“– Yummam!” 

“– Ne yaparsınız? Patrona, vergini doğru dürüst öde mi dersiniz?” 

“– Böyle şirketler vergi kaçırmaz ki zaten… Çünkü istedikleri kadar vergi verirler.” 

“– O nasıl oluyor? (gülüşmeler)…” 

“– Vergi listeleri sizi şaşırtıyor tabiî. Büyük şirketler vergi ödeme güçleri ne kadarsa ona göre 

ayarlayıp vergilerini verirler.” 

“– Yani kârları oranında vermezler mi?” 

“– Kârlarını istediği gibi arttırırlar.” 

“– Ya da azaltırlar tabiî…” 

“– Evet. Ya da azaltırlar.” 

“– Yani bunlar büyük şirketlere tanınmış hiç bilmediğimiz ayrıcalıklar mı oluyor?” 

“– Mesela bazı şirketler veya bankalar itibar müesseseleri oldukları için, bazen kârlarını şişirirler.” 

(E. Çölaşan, Milliyet, 9 Haziran 1985) 



Böyle diyor, bir zamanlar “Çankaya Köşkünde Evren Paşa’nın Danışmanı” olan Kafaoğlu. 

Biliyoruz Kafaoğlu şimdi bir holdingin “en üst düzey yöneticileri arasında”dır. 

Büyük şirketler kazançları oranında değil de istedikleri oranda vergi verirlermiş demek. Onlara ne 

soran var kazançlarının ne olduğunu, ne de ceza veren… Her şey Parababalarının keyfine 

kalmış… 

Parababaları ödemeyi taahhüt ettikleri vergi miktarını da zamanında ödemezler, yıllar sonra 

öderler, demiştik yukarıda. İşte kanıtları: 

“Devletin özel sektörden alacağı: 600 milyar” (Milliyet, 31 Temmuz 1985) 

“Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Mesut Yılmaz’ın “biz bütünborçluları açıklamayız. Ancak 

töhmet altında bulunmamak için isteyenin borcunu açıklarız” demesi eleştiriliyor.” (Milliyet, 8 

Ağustos 1985) 

“Hükümetin vergi borçlarını açıklamamak konusundaki inadı sürerken, Devlet Bakanı Mesut 

Yılmaz’ın dün gazetemizde yayınlanan sözleri olaya yeni bir boyut getirdi. 

“Hükümet sözcüsü Yılmaz, Başbakan Turgut Özal’ın gezisi sırasında Milliyet muhabiri Süreyya 

Oral’a “vergi borçları açıklanmayacak” dedikten sonra eklemişti: “Ancak kendi borcunun 

açıklamasını isteyen olursa, biz de açıklarız.” Mesut Yılmaz “borçlu bir kişinin bunu isteyip 

istemeyeceği” yolundaki soruya ise, olaya “töhmet” boyutunu getiren, şu yanıtı vermişti: 

“Bazı kimseler, töhmet altında kalmamak için bu durumu onur meselesi yaparak açıklama 

isteyebilir. İsteyen olursa, biz de açıklarız.” (Milliyet, 8 Ağustos 1985) 

Parababalarıiçin bundan güzel bir memleket bulunabilir mi? 

Adam hem ödeyeceği vergi miktarını kendi belirliyor, hem de bunu bile zamanında ödemiyor. Kim 

bilir kaç yıl sonra ödüyor. Devlet ise, bu adamların peşine düşmek şöyle dursun, adlarını bile 

“açıklamam” diyor. 

Kanunlar sadece halk için (yani halkı boyunduruklamak için) vardır Türkiye’de. Parababaları için 

ise yoktur… Kağıt üzerinde “herkes kanun önünde eşittir” dense bile, pratikte yaşanan bunlardır 

işte… 

HALKIMIZI YÜZ MİLYARLARCA LİRA 

DOLANDIRAN BANKERLERDEN DE 

TEK KURUŞ VERGİ ALINMAZ 

 E. Çölaşan şöyle yazar: 

“DALA KONMUŞ KUŞU KAÇIRMAYALIM.. 

“Bankerler ve faiz konusu artık Özal’ın başkanlığındaki Para Kredi Kurulu’nda da gündeme 

gelmeye başlamıştı. Mayıs ayında bir toplantıda gelirler Genel Müdürü Ahmet Senvar Doğu şöyle 

konuşuyordu: 

“– Sayın Özal, bunların hiçbiri bir kuruş vergi vermiyor. Haksız kazanç sağladıkları gibi kanunlara 

aykırı çalışıyorlar. Büyük bir vergi kaybı ortaya çıkmıştır. Bankaların her işleminden nasıl vergi 

alınıyorsa bunlardan da aynen alınmalıdır. Bizim Hesap Uzmanları Kurulu ile Bankalar Yeminli 



Murakıplığı Kurulu’nun bunları sıkı bir incelemeye tabi tutmaları şart oldu. İzin verirseniz ben bir 

onay hazırlayacağım bu konuda… 

“– Yahu Ahmet, bu konuda bu kadar katı olma. Bak, tasarruflar hızla artıyor. Şimdi dala konmuş 

kuşu kaçırmanın sırası mı?.. Sen vergi incelemeni bir yaptır bakalım… 

“Ahmet Senvar Doğu, bu konuyla ilgili onay yazısını hazırladı. GVK/1-2193 sayılı yazı “Bakanlık 

Makamına” diye başlıyor ve gelişen durumu anlattıktan sonra aynen şöyle bitiyordu: 

“– Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden Bankerlerle, para toplama işiyle uğraşan diğer kişi ve 

kuruluşların, çeşitli yollarla topladıkları paralara yüksek oranda faiz ödedikleri, ancak 

vergilendirmeyle ilgili olarak kanun hükümlerine uymadıkları anlaşılmaktadır. 

“Bu nedenle, uygun görüldüğü takdirde, Vergi kanunlarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti 

bakımından, bankerlerle para toplama işiyle devamlı uğraşan kişi ve kuruluşlar nezdinde gerekli 

incelemenin yapılması için yazımızın Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına havalesi 

tensiplerinize arz olunur. 

“Halen Maliye Bakanlığı arşivlerinde olan bu belgenin üzerinde el yazısıyla şu notlar var: 

“– Takdim… 16 Haziran… (Müsteşar Yardımcısı Turan Başkurt’un imzasıyla yazı onaya 

sunuluyor) 

“– Bekleyecek… 9 Ekim 1981 (Bu yazının kime ait olduğu belli değil. Müşteşar Yardımcısının 

yazıyı havale etmesinden tam 4 ay sonra işlem yapılmış ve “Bekleyecek” denilmiş) 

“– Sayın Müşteşarın talimatıyla bir süre bekleyecek… (Bu yazının da kime ait olduğu belli değil. 

Yanında tarih yok). 

“Aradan haftalar, aylar geçmiş ve bankerlerden vergi alınması için hazırlanan bir onay yazısının 

akıbeti Maliye Bakanlığı’nda bu olmuştu… Devlet milyonlar, milyarlar kazanan, ancak bir tek 

kuruş bile vergi vermeyen bankerlerin üzerine vergi almak için bile gitmiyordu, ya da 

gidemiyordu… (Bu belgenin örneğini kitabımızın sonundaki “Ekler” bölümünde bulacaksınız).” (E. 

Çölaşan, 12 Eylül…, s. 219-221) 

Bankerler de, halkımızın 600 milyar lirasını dolandırmışlardı. Tabiî onlar bu paranın bir kısmını 

hovardaca kendileri yemişler, diğer kısmını da bağlı bulundukları Finans-Kapitalistlere teslim 

etmişlerdi. Bildiğimiz gibi her bankerbir holdinge bağlıydı. O nedenle bankerler holdingler adına 

halkımızı dolandırmışlardır. Sonunda bankerler batmıştır. Ama onların batışları “batma” 

sözcüğünün taşıdığı anlamda bir batış değildir. Onların batışı ustaca hazırlanan bir soygun 

planının sonuçlandırılmasıdır. Önce halkımız, yüzde 100, yüzde 120 gibi yüksek faiz vaatleriyle 

kandırılmıştır. Kimi yurttaşlarımız ise dededen babadan kalma emlaklarını satarak bankerlere 

koşmuştur. Kimileri düğün takılarını yatırmıştır. Kimi işçi-memur yurttaşlarımız emekli 

ikramiyelerini alır almaz teslim etmişlerdir bu bankerlere. Sonuç malum… 

Aslında Finans-Kapitalistlerin ajanlarından-komisyoncularından başka bir şey olmayan bu üç 

kağıtçılar, halkımızın 600 milyarını topladıktan sonra birer birer ortadan kaybolmuşlardır. 

“Bankerler battı” denilmiştir. Daha doğrusu Parababaları devleti böyle demiştir. Oysa gerçekte 

batırılan halkımız olmuştur. Bankerler ise yaptıkları bu kolay vurgundan paylarına düşeni (başka 

türlü söylersek: komisyonlarını) almışlar, çıtır çıtır yemekteydiler. Kimse de onlardan yaptıkları 

soygunun hesabını sormuyordu. Yukarıda anlatıldığı gibi tek kuruş vergi de alınmıyordu 



bunlardan. Bankerlerden vergi alalım diyen bir devlet memuruna ise, ekip şefi Özal “şimdi dala 

konmuş kuşu kaçırmanın sırası mı?..” diye çıkışıyordu. 

Dala konan “kuş” bilinçsiz halkımızdı. Sefalet içinde kıvranan bu masum insanlarımız şimdi de 

“banker” denilen yankesiciler tarafından zıpkınlanarak kanatılacaktı. O yüzden Turgut Özal, “Dala 

konmuş kuş”a yani bir av hayvanına benzettiği halkımızın uyandırılmasını ve ürkütülmesini 

istemiyordu. Ve sonunda zavallı masum halkımız bir kuş misali düşürülmüştü tuzağa. 

TÜRKİYE: HEM CENNET, HEM CEHENNEM 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye, yerli-yabancı Parababaları için tam anlamıyla bir cennet 

olmuştu artık. Türkiye “düşük ücret cenneti”ydi. Türkiye “vergi cenneti”ydi Parababaları için. 

Türkiye “teşvik cenneti”ydi yine Parababaları için. Velhasıl Türkiye yerli-yabancı Parababaları için 

her yönden cennetti. 12 Eylül’den sonra bu hale getirilmişti. 

Türkiye, 50 milyon insanımız için ise, dondurulan ücretler ve arttırılan fiyatlarla tam bir 

cehenneme çevrilmişti. 

12 EYLÜL HUKUKUNUN AMACI: 

BU CENNETİ VE BU CEHENNEMİ 

EBEDİLEŞTİRMEKTİR 

12 Eylül Darbesinden sonra başta Anayasa olmak üzere yığınla yasa değiştirildi. 27 Mayıs 

Anayasası ortadan kaldırıldı. Onun yerine faşist 1982 Anayasası hazırlandı ve türlü 

düzenbazlıklarla halkımıza kabul ettirildi. Yargı organlarının çalışmalarını düzenleyen yasalar 

değiştirilerek, hakimlerin ve savcıların meslekigüvenceleri ortadan kaldırıldı. Böylece de 

mahkemelerin, şeklen de olsa, var olan bağımsızlıkları bütünüyle yok edildi. 

DGM adı altında özel karşıdevrim mahkemeleri kuruldu. 

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu değiştirilerek İşçi 

Sınıfımızın her türlü hak arama yolları tıkandı. 

Dernekler Yasası değiştirilerek, sayıları bir buçuk milyonu aşan memur vatandaşlarımızın 

örgütlenme hakları ortadan kaldırıldı. 

Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve benzeri Kanunlar hep Parababalarının özlemleri 

doğrultusunda değiştirildi. 

Ceza Yasasında halkın her türden örgütlenmesini ve siyasi mücadele yapabilmesini engelleyen 

yasa maddelerinin öngördüğü cezalar arttırıldı. Böylece halkımızın örgütlenmesi ve hak arama 

mücadelesine girmesi önlenmek istendi. 

Tüm bu değişikliklerin amacı, yani 12 Eylül’ün getirdiği hukukun amacı: 12 Eylül sonrası 

Türkiye’de yaratılan cenneti ve cehennemi edebileştirmekti. 

ÖZAL-EVRENGİLLER, 

VATAN SATICILIĞINDA, DÜNYADA BİRİNCİ 

12 Eylül’den sonra halkımız yerli-yabancı Parababaları önünde bir sağmal sürüydü artık. Yapılan 

uygulamalarla o duruma düşürülmüştü. Gönüllerince sömürebilirlerdi. Beş yıldır da sömürüyorlar 

zaten. 



Bu 5 yıl içinde IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve OECD’nin verdiği emirler harfi harfine uygulandı. 

Özetçe Türkiye ekonomisinin yönetimi bütünüyle bu emperyalist örgütlerin ellerine teslim edildi. 

İşte bu yüzden Türkiye bu örgütlerce alkışlandı. “Örnek Ülke” ilan edildi. 

Bu acı gerçekliği M. Ali Birand kitabında şöyle dile getiriyordu: 

“Türkiye IMF’nin “örnek ülkesi” ilan edildi. 

“Batı hükümetleri, Türkiye’yi bölgenin en İSTİKRARLI ülkesi olarak tebrik ettiler. Artık NATO’nun 

güney kanadının tampon ülkesi, eski rolunü daha güçlü biçimde oynayabilecekti.” (M. Ali Birand, 

12 Eylül…, s.320) 

Bu konuda bir aktarma da E. Çölaşan’dan yapmak istiyoruz. Şunları anlatır Çölaşan: 

“IMF ile ilişkilerimiz bir yanda sürüp giderken, öte yanda da Ankara Dünya Bankası heyetlerinin 

istilasına uğramıştı. Heyetlerin biri geliyor, biri gidiyor, Türkiye’de Dünya Bankası Heyeti olmadan 

bir tek gün bile geçmiyordu. Gelen ve giden heyetleri bizim ilgili makamlarımız da karıştırmaya 

başlamışlardı. 1981 yılı içerisinde Türkiye’ye 80’den fazla heyet gelmişti. Bunlar en lüks yerlerde 

yiyip içiyorlardı. Herkes işinbir tarafından yapışmıştı. Ancak, kimin nereden yapıştığı da bazen 

belli olmuyordu. 

“DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk, gelen bu heyetlerin hepsine tek tek zaman ayırıyor, üçüncü sınıf 

uzmanları bile kabul ediyordu. (…) Aktürk bir gün içerisinde üçüncü, Dünya Bankası Heyetinin 

kendisinden randevu istediğini görünce, Türkiye Masası şefi Adi Davar’a şöyle diyordu: 

“– Bizi saçma taarruzuna tabi tuttunuz. Bu kadar çok adamı Türkiye’ye göndermekle ne 

kazanıyorsunuz? 

“– Biliyorum ama, bizim Türkiye Masasında tam 310 kişi çalışır. Türkiye başarılı olduğu için 

herkes, terfi alırım gerekçesiyle şimdi orada çalışmak istiyor… 

“(…) 

“Dünya Bankası’ndan ikide bir heyet gelmesine en çok kızanlardan biri de Tarım Bakanı 

Sabahattin Özbek’ti… Sık sık Yıldırım Aktürk’e telefon açardı… 

“– Yahu Yıldırım, bu herifler gene geldiler benim başıma… Kardeşim, geçen hafta bunlardan 

birileri geldi, aynı işleri onlara anlattık. Şimdi aynı hikaye için başkaları geliyor. Biz aynı şeyleri 

kaç heyete anlatacağız yani? 

“Sayın Bakanım, geçen hafta gelenler Sektör sorumlusuydu… Şimdi Genel Ekonomi bölümünden 

geldiler… 

“Yahu bunların karınca kadar bölümü mü var? Ne bitmez tükenmez adam varmış bu Dünya 

Bankası’nda… Kardeşim bunların bize verdiği kredilerin çoğu bu heriflerin uçak parasına, oteline, 

yemesine içmesine gidiyor… 

“Sabahattin Özbek hoca kızmakta haklıydı. Dünya Bankası heyetlerinin bütün masrafları kredi 

faizlerine ekleniyor ve sonunda büyük ölçüde bizim cebimizden çıkıyordu.” (E. Çölaşan, 12 

Eylül…, s. 243-244) 

Demek 12 Eylül yönetimi, yani Özal-Evrengiller, halklarını ve vatanlarını emperyalistlere peşkeş 

çekmede dünya birincisi olmuşlar. Emperyalist efendilerine sadakatte birinciliği kimseye 



kaptırmamışlar. O yüzden de Dünya Bankası’nda herkes “terfi alırım gerekçesiyle” Türkiye 

Masasında çalışmak istiyormuş. 310 kişi de bu istediğine kavuşmuş. Yani Türkiye Masasına 

geçmiş. 

Dünya Bankası’nın verdiği “kredi”lerin çoğu da bu 310 kişinin “Uçak parasına, oteline, yemesine 

içmesine” gidiyormuş. Bu gerçeği bizzat zamanın Tarım Bakanı itiraf ediyor. 

Adamlar daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’yi tam anlamıyla ellerine geçirmişler. Ve dedikleri 

gibi sömürüyorlar. 

YERLİ-YABANCI PARABABALARI ÇETESİ, 

AMERİKANLAŞMIŞ GENERALLERİ 

MAŞA OLARAK KULLANMIŞTIR 

12 Eylül’ü kim yaptırdı? Uluslararası Emperyalistler ve onların ağababası ABD… Bu gerçeği artık 

hepimiz bilmekteyiz. Ama biz son birkaç örnekle bir kez daha vurgulayalım. 

ABD, Rockefeller Grubu Raporu’nda (1956 tarihlidir bu rapor) şöyle denir: 

“Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar teşkil etmiyor. Bu açık saldırıların yanında, ondan daha 

tehlikeli, fakat saldırı görünüşünde olmayan başka cins tehditler de vardır. Bu tehditler, içerden 

yapılmak istenen değiştirme ve dönüşümlerdir. Bu maskeli saldırılar, bazen iç harp şeklinde, 

bazen ihtilalci hareket şeklinde, bazen demokratik akımlar ve reformlar hareketi biçiminde 

karşımıza çıkmaktadır. 

“Bizim amacımız, bu ve buna benzer akımları önlemek olmalıdır. Bu akımlar dikkatleri üzerine 

çekecek dereceye geldiklerinde, o vakit bizim izlememiz gereken iki yol vardır. Gerek bizim 

gerekse komünist olmayan diğer dünya devletlerinin güvenliğini sağlamak için, mahalli kuvvetler 

ve akımlar tarafından sıkışık durumda bırakılmış dost hükümet ve rejimlere silahlı yardımlar 

yapmak zorunluluğunu duymalıyız. Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale ne klasik stratejiye 

uymakta ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin 

kendine özgü bir biçimi ve niteliği vardır.” (Adı geçen rapor. Aktaran: Emin Değer, CIA Kontrgerilla 

ve Türkiye, s. 122-123) 

Amerikan Emperyalistleri yukarıda açıkça söylendiği gibi kapitalist kamp içindeki bir ülkede, 

ortaya çıkan bir devrimci hareketi hatta bir demokratik reform hareketini bile kendi güvenlikleri için 

tehlike saymaktadır. “Bizim amacımız bu ve buna benzer akımları önlemek olmalıdır” demektedir. 

Bu “önleme” işi için de en beğendikleri yolun “kendine özgü bir biçimi ve niteliği var” olan “askeri 

müdahale” olduğunu da itiraf etmektedir. 

Tabiî böyle bir askeri müdahale için emperyalistler öncelikle yapmaları gereken işin ne olduğunu 

çok iyi bilmektedirler. Bu iş hepimizin yaşayarak görüp öğrendiği gibi “askeri müdahale” yapılması 

istenen ülkede veya ülkelerde ordunun ele geçirilmesidir. Yani ordunun Amerikanlaştırılmasıdır. 

Bu iş aynı zamanda ordunun kendi halkına düşman hale getirilmesidir. Besbelli ki bir ülke 

ordusunun tümü, hatta çoğunluğu Amerikanlaştırılamaz. Fakat ordu tepesindeki 3-5, bilemedin 

10-20 generalin Amerikanlaştırılması bu iş için yeterlidir. Çünkü “hiyerarşi-disiplin-itaat” 

gözbağıyla gözleri bağlanmış olan bir orduyu 10-20 general peşine takıp istediği yöne 

sürükleyebilir. ABD Emperyalistleri de bunu yaptılar işte. Bizim ordu tepesindeki bir avuç generali 

Amerikanlaştırdılar ve halkımıza düşman ettiler. Sonra da kendi çıkarları için kullandılar. Bu 



gerçekliği de belgelerle bir kez daha kanıtlayalım. Bir tarihte, ABD Meclis Dışişleri Komitesi 

Başkanı şöyle der: 

“Dış yardımları eleştiren herkesin karşısına, Brezilya Silahlı Kuvvetlerinin Goulart Hükümetini 

devirdiği ve bu güçlerin (…) ABD taraftarı olma yönünde koşullandırılmaları gerçeği dikilmektedir. 

Bu subayların birçoğu, AID programı çerçevesinde, Birleşik Devletler’de eğitilmişlerdi.” (Aktaran: 

Emin Değer, a.g.y., s. 115) 

Yine bu konuda, Amerikan Kongresi Kitaplığı Kanun Arşivi Servisi’nin, Senato Dış İlişkiler 

Komitesi için hazırladığı raporda şöyle denir: 

“Birleşik devletlerin savunulmasında doğrudan doğruya katkıda bulunmaları ya da stratejik bir 

konuma sahip olmaları… bir çok ülkeye yaptığımız askeri yardımların asıl sebebi bunlar değildir. 

Asıl siyasi sebep general ve amirallerin iktidarı devralmak üzere yetiştirilmeleridir. Bu konuda artık 

hiçbir şüpheye yer yoktur.” (Aktaran: Emin Değer. a.g.y., s. 115) 

Bizim 12 Eylülcü general ve amiraller de ABD’de eğitim görmüş, Amerikanlaştırılmış ve “iktidarı 

devralmak üzere yetiştiril”mişlerdir. 

Tıpkı, Brezilya, Arjantin, Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerinin general ve amiralleri gibi. 

ABD’li emperyalistler, satın aldıkları generallere, “darbe”yi yani “askeri müdahale”yi nasıl, hangi 

yöntemlerle yapacaklarını da öğretmişlerdir. Bu canavarca yöntem de, yine yaşayarak 

öğrendiğimiz gibi: önce ülkede “anarşi ve terör” yaratmak, sonra da kendilerinin yarattığı bu 

“anarşi ve terör”ü bastırmak “huzur ve güven ortamını sağlama” bahanesiyle iktidara el koymak 

biçimindedir. 

Bu konuda, ABD casus örgütü CIA’nın teorisyenlerinden D. Galula şunları yazar bu konuyu 

işleyen kitabında: 

“Şuursuz terörizmden maksat, ayaklanma hareketleri ve sebepleri için fazla alaka toplamak ve 

halkın dikkati bir tarafa çekildikten sonra, gizli olarak bulunan tarafları cezbetmektir. Bu da 

gelişigüzel yapılan terör hareketleri ile, bombaların patlaması ile, yangın çıkarmakla, suikastlar 

yapılmakla ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci cezbedebilecek bir şekilde, toplu olarak 

koordine edilerek ve ayarlı bir şekilde yapılır.” (D. Galula, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri 

Teori ve Tatbikatı, s. 84, Aktaran: E. Değer, a.g.y., s. 152) 

Açıkça gördüğümüz gibi ABD casusu, bizim generallere, “terör hareketleri” düzenleyin, 

“yangın”lar çıkarın, “suikastler” yapın, “bombaları” patlatın demektedir. Bu hareketlerle “mümkün 

olduğu kadar fazla seyirci” toplayın, halkın dikkatini bu konu üzerine çekin demektedir. 

Şöyle devam eder ABD casusu: 

“Memleketin muhtelif yerlerinde, halkla en yakın teması olan küçük rütbeli hükümet memurlarını, 

polis, postacı, Belediye Reisi, Belediye Meclisi azası ve öğretmen gibi insanları, öldürerek 

terörizm sürdürülür.” (D. Galula, A. B. H. T. Ve T., s. 85, Aktaran: E. Değer, a.g.y., s. 153) 

İşte böylesine açık bir şekilde resmen emirler verir ABD Emperyalistleri bizim generallere. Masum 

insanları öldürün derler! “Terörizm”i bu şekilde sürdürün derler. 

ABD’li efendiler emir verir de bizimkiler hiç uymaz mı? 



Hemen uyarlar bu emirlere. D. Galula’nın bu insanlık dışı canavarca yöntemler öneren kitabını 

alırlar Türkçeye çevirtirler. Genelkurmay Matbaasında bastırırlar. Ve ordu içinde dağıtımını 

yaparlar bu kitabın. 

Daha sonra da o kitapta önerilen cinayet ve kundaklamaları yapacak örgütü kurarlar. Bu örgütün 

adı yine bildiğimiz gibi “Özel Harp Dairesi”dir. Ya da “Kontrgerilla”dır. Bu resmi cinayet örgütünün 

başına emekli general M. Cihat Akyol getirilir. Ve bu örgüt Genelkurmaya bağlı olarak 

çalışmalarına başlar. 

Sabotajlar yapılır, cinayetler işlenir, yangınlar çıkarılır ve halk üzerinde acımasız bir zulüm 

uygulanır. Binlerce insan öldürülür. Ve sonunda da yine bildiğimiz gibi Amerikanlaşmış general ve 

amiraller kendi elleriyle yarattıkları bu “anarşi ve terör”e son verme bahanesiyle iktidara el 

koyarlar. Tıpkı D. Galula’nın kitabında önerildiği gibi. 

12 Eylül sonrası yapılanları ise yine hepimiz çok iyi bilmekteyiz: Bu dönemde 27 Mayıs Politik 

Devriminin getirdiği demokrasi yok edilir. Ve o demokrasi ortamında yetişen devrimci gençler 

zindanlara doldurulur. Velhasıl her türlü insan hak ve özgürlüğü kökünden kazınır. Bunlar da 

ABD’li emperyalistler tarafından öğütlenmiştir bizimkilere… Bu konuda da şöyle der D. Galula: 

“Eğer asi, teşhis edilip polis tarafından tevkif edilse bile adli sistem içinde bulunan boşluklardan 

yararlanır ve serbest bırakılırsa, bu hususta polisin yapacağı şey gayet azdır…” (D. Galula, A. B. 

H. T. T., s. 30-31, Aktaran: E. Değer, a.g.y., s. 161) 

Burada, şunu hemen bir kez daha göze batıralım: “asi” denen kişiler, devrimci hareketlere, 

demokratik hareketlere, reformcu hareketlere katılarak ABD ve diğer emperyalistlerin güvenliğini 

tehlikeye düşüren kişilerdir. Onların güvenliklerinin tehlikeye düşmesi demek, aşağılık emperyalist 

çıkarlarının tehlikeye düşmesi demektir. 

D. Galula şöyle devam eder: 

“Ayaklanma” bir memlekette bir partinin politikasını her manada takip etmektir diyebiliriz.” (D. 

Galula, A. B. H. T. T., s. 10, Aktaran: E. Değer, a.g.y., s. 123) 

Tabiî burada kastedilen parti antiemperyalist bir partidir. Halk için, halkın sömürülmesini önlemek 

için çalışan bir partidir. Bunu D. Galula’nın kendisi de kabul eder. Ve şöyle açıkça itiraf etmekten 

çekinmez: 

“İşte böylece, ayaklanmaların en belli başlı özelliği halk için yapılan mücadele oluşlarıdır.” (D. 

Galula. A. B. H. T. T., s. 9, Aktaran: E. Değer. a.g.y., s. 123) 

Ne kadar açıkça söyleniyor değil mi? 

İnsan şaşırıyor… D. Galula, kendi halkı için çalışanları biz asi sayarız diyor. “Halk için yapılan 

mücadele”ler de ayaklanmadır bizim için, diyor. Çok doğru. Buna biz de katılıyoruz. 

Emperyalistlerin işi dünya halklarını sömürmek ve soymaktır. Devrimcilerin görevi ise ülkelerini ve 

halklarını bu sömürü ve soygundan kurtarmaktır. Bu kadar açıktır bu mesele. Halktan yana olan 

devrimcidir. Halka düşman olan da emperyalistlerin uşağıdır. 

Emperyalistler Türkiye’de bir devrimci partinin kurulmasını bu yüzden yasaklamaktadırlar işte. 

141-142’nci maddelerin görevi bunlardır işte. Yani emperyalist Parababalarının çıkarlarını 

korumaktır. 



Devrimci bir parti kurmaya yeltenmek bile emperyalist haydutlar için bir ayaklanma hareketinin 

başlatılmasıdır. Öyle bir partinin kurulmasını isteyenler ise “asi”dir. Hemen yakalanıp zindana 

tıkılması gerekir bunların. Adli sistem buna el vermiyorsa, değiştirilmeli ve antidemokratik bir 

biçime sokulmalıdır. Galula şöyle der bu konuda (daha doğrusu emir verir): 

“Adli sistemin bir ayaklanma olayının olağanüstü durumuna hemen uygulanabilmesi bir ihtiyaçtır.” 

(D. Galula, A. B. H. T. T., s. 30, Aktaran:E. Değer, a.g.y., s. 162) 

12 Eylül hukuku dediğimiz hukuk, Galula’nın bu emri üzerine oluşturulmuştur. Yani 12 Eylül 

sonrası yapılan tüm yasal değişiklikler ve düzenlemeler Galula’nın bu emrinin yerine 

getirilmesinden başka bir şey değildir. 

Biz bu konuyu geniş bir şekilde bu yazımısın birinci bölümünde de incelemiştik. Aynı konuya 

burada bir kez daha değindik. Meselenin bu can alıcı noktasının iyice gözlere batırmak istedik. 

Çünkü bu nokta gözden kaçırılınca 12 Eylül olayını görmek ve kavramak mümkün değildir. Bu 

noktayı ele almadan 12 Eylül’e karşı yapılabilecek tüm eleştiriler asla gerçek bir eleştiri olamaz. 

Yukarıda yaptığımız uzun aktarmalardan sonra sanırız, 12 Eylül’ü kimlerin yaptırttığı ve ne için 

yaptırttığı artık iyice gözler önüne serilmiştir. 

*** 

Bu araştırmamızın başında, üç soru ortaya koymuş ve 12 Eylül’ün ne olduğunu anlayabilmemiz 

için bu soruların cevaplarını bulmamız gerekir demiştik. Şimdi bu soruların karşılıklarını artık tam 

anlamıyla biliyoruz. 

Sorularımız şöyleydi: 

1- Türkiye 11 Eylül ortamına (yani günde 20-30 kişinin öldürüldüğü ortama) neden getirilmişti? 

Bu sorunun karşılığını biliyoruz. Ancak biz bir cümle ile tekrarlayalım: 

12 Eylül Faşist Darbesine gerekçe (kılıf) hazırlamak için getirilmiştir, Türkiye o ortama. 

2- Türkiye’yi, 11 Eylül ortamına kimler getirmiştir? 

Bu sorunun karşılığını da bir cümleyle tekrarlayalım: 

Türkiye o ortama, Uluslararası Parababaları ve onların Türkiye’deki yerli ortakları tarafından 

getirilmiştir. 

3- Türkiye 11 Eylül ortamına nasıl getirilmiştir? 

Bu sorunun da özetçe cevabı şudur: 

Amerikan casus örgütü CIA ideologlarının hazırladığı planların, Türkiye’de uygulamaya 

konulmasıyla getirilmiştir. O planlar, yerli-yabancı sermayenin tüm resmi-sivil cinayet örgütleri 

(CIA, MİT-Kontrgerilla ve MHP) eliyle uygulanmıştır. 

Şimdi, 12 Eylül nedir? sorusunun karşılığının şu olduğu artık apaçık ortadadır: 

12 Eylül, yerli-yabancı Finans-Kapitalin emriyle, Amerikanlaşmış general ve amirallerin 

gerçekleştirdiği bir faşist darbedir. Bu faşist darbe 27 Mayıs’ı öldürmek ve onun getirdiği 

demokrasiyi yok etmek amacıyla yaptırtılmıştır. Ve bu alçakça amaçlarına ulaşmışlardır bugün, 

yerli-yabancı Parababaları (Finans-Kapitalistler) denen yırtıcı hayvanlar sürüsü. 



Faşizmi; “Finans-Kapitalin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık terörcü 

diktatörlüğüdür” diye tanımlar faşizme karşı savaşın Ustaları. 

12 Eylül sonrası, Türkiye’de yaşanan olaylar, uygulanan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

yöntemler tamı tamına bu tanımın kapsamı içine girmektedir. Yerli-yabancı Finans-Kapitalin bu en 

gerici, en şoven ve en emperyalist unsurları, 12 Eylül’le birlikte iktidarı gasp etmişler ve açık 

terörcü diktatörlüklerini kurmuşlardır. 

Sonra da Türkiye’yi kendileri için bir cennet, çalışan ve ezilen 50 milyon insanımız için ise bir 

cehenneme çevirmişlerdir. 

“Faşizm, sermayenin emekçi kitlelere karşı en azgın saldırısıdır” der yine Devrimci Ustalar. 

Ortalama 4,5-5 yıldır sermayenin, Türkiye’de yaptığı da budur. En azgın ve en amansız biçimde 

halkımıza saldırılmış, tüm hakları gasp edilmiştir. Ve halk kitleleri bugüne dek görülmedik bir 

biçimde (oranda) işsizliğe, yoksulluğa, açlığı mahkum edilmiştir. 

Uluslararası Finans-Kapitalistler, 12 Eylül’ü bu sonuca ulaşabilmek için yaptırmışlardır işte. Bu 

nedenden de, 12 Eylül Darbesi, “İşçi Sınıfının ve tüm emekçilerin en amansız düşmanı” olan bir 

faşist darbedir. 
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