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1973 atilimiyla girilen devrimci hareketlenmede partiyle tanistim. 1975 yilinda cikmaya
baslayan Ilerici Yurtsever Genclik gazetesi etrafinda orgutlenmeye baslamistik Ankara’da.
Ankara’daki hereketin belki de en onemli ozelligi, isci sinifi ile ogrenci genclik arasindaki
somut baglarin onemi etrafinda orgutlenmekti. ODTU’de insaat iscilerinin orgutlenmesinde
aktif rol oynadik, ve hatta iki yoldasimiz insaatte isci olarak ise girmis ve bu orgutlenmenin,
ve ODTU insaat iscilerinin grevinin basini cekmisti. Isci mahallelerinde, gecekondularda
evler tuttuk, sanayilerde genc isci ve ciraklarla birlikte orgutlendik. Bu kampanyalari da yine
sanayi bolgelerinde actigimiz, islettigimiz cay ocaklari ve kofteciler etrafinda yuruttuk. O
gunlerde TKP hareketine katilmis herkesin bir sekilde isci sinifinin ysam kosullariyla ve
mucadelesiyle yakin bagi mevcuttu. Bu durum, Ankara’daki orgutlenmenin mevcut isci ve
halk hareketlenmesiyle cok yakin ve parallel yurumesinin en onemli nedeniydi. Bu
hareketlilikten CIRAK-DER cikti, Ankara IGD Ulus subesi cikti. Ben, IGD Ulus subesi
yonetim kurulunda genc isci orgutlenmesinden ve CIRAK-DER’den sorumluydum.
1978’de Istanbul’da yapilan bir toplantida, IGD merkezi bizi “siz Ankara’da cok fazla sokak
eylemi yapiyorsunuz, cok dikkati cekiyorsunuz” diye elestirerek, daha ilimli hareket
etmemizi istemisti.
Hem 1974 Kibris isgali nedeniyle Bati ulkelerinin Turkiye’ye uyguladigi ambargo, hem de
1973 petrol krizinin etkisiyle ulkede ekonomik durum iyice cikmaza girmisti. Bu donem
Milliyetci Cephe (MC) hukumetleri donemiydi; halkin uzerinde terror, yokluk ve pahalilik
karabasan gibi cokmus, yasam kosullari iyice kotulesmisti. MHP ve ona bagli ulkucu
kuruluslar devlette kadrolasmis, polisin de destegiyle sokaklarda egemenlik kurmaya
baslamislardi.

Diger yandan, emek cephesinde direnisler, grevler ve protesto eylemleri butun yogunluguyla
surmekteydi. Bu donemde, 1974-80 arasi, Turkiye’de devrimcilik, solculuk yaygindi. On
binlerce insan devrimci savasiun icinde yeraliyordu, kavga gittikce sertleserek devam

ediyordu. Ancak bu kavganin teorik bilinci cok eksikti. Savaskanlik ve ozveri yaygindi,
ancak sol hareket, TKP de dahil olmak uzere, gerici ideolojilerin etkisinden kopamamisti.
Dinsel, ulusal, milliyetci, ve feudal gorus ve davranislar devrimciler arasinda yaygindi.
TKP’nin reformcu yonetimi, tum umudunu CHP’nin basa gelip Turk ceza kanununun 141 ve
142nci maddelerini degistirmesine baglayarak, devrimin onunu acacak inisiyatifleri almak
yerine, kendisini yasal bir parti haline getirmeye, ve bu sayede, milli burjuvazinin temsilcisi
olarak gordugu CHP ve cevresiyle kuracagi bir “ileri demokratik duzen” beklentisine
yogunlasmisti. Bu durum, SBKP’nin Turkiye uzmanlari tarafindan da destekleniyor,
tabandaki devrimci ve savaskan potansiyel yumusatilmaya calisiliyordu.
Bu kosullarda, Ankara’da en yaygin takip ettigimiz TKP organi Iscinin Sesi gazetesi ve ona
bagli diger yayinlardi. Merkez bizi, cok eylem yapiyorsunuz, fazla dikkat cekiyorsunuz diye
elestirirken, Iscinin Sesi’nin devrimci durum degerlendirmesi, icinde yasadigimiz kosullara
tekabul ediyor, bize gercek devrimci yolu gosteriyordu.
Ayni Lenin’in 1913 yilinda Riga ve Petrograd’daki 1 Mayis eylemlerini degerlendirirken
yaptigi devrimci durum tesbiti gibi Iscinin Sesi’nin devrimci durum tesbiti de o gunku
devrimci hareketlenme icin cok yerinde ve onemliydi. Bu devrimci durum tesbiti su uc
kosulun degerlendirilmesi uzerine oturuyordu:
1. Yonetici siniflarin egemenliklerini, eski bicimi degistirmeden surdurebilmesi
imkansiz hale gelmistir.
2. Ezilen siniflarin sefalet ve sikintilari olagan kosullarda olduguna kiyasla iyice
agirlasmistir.
3. Normal donemlerde ezilmeye, somurulmeye razi kitleler, boylesi ciddi kriz
donemlerinde bagimsiz tarihsel eylem yapmaya hazir hale gelmistir. Yani deyim
yerindeyse, artik zincirlerinden baska kaybedecek birseyleri kalmayan halk
cogunlugu, her turlu baski ve siddeti goze alarak sokaga cikmaya hazirdir.

Fabrikalarda, sanayilerde, isci mahallelerinde 1974den beri orgutlenen bizler icin bu devrimci
durum degerlendirmesi icinde yasadigimiz kosullara tam denk dusmekteydi. Bir anlamda,
bizim Ankara’da fasizme ve omuruye karsi mucadele icinde el yordamiyla vardigimiz
sonuclara, 1976’dan itibaren Iscinin Sesi teorik bir derinlik kazandirmaktaydi.

Ankara TKP grubu icin, Eylul 1979 ODTU Istiklal Marsi eylemi cok onemli bir donum
noktasi teskil eder. 1979 Eylul ayinda, ODTU stadyumunda resmi akademik Yilin acilis
toreni sirasinda ODTU-IGD uyeleri spontane bir eylem gerceklestirdi: Kara kuvvetleri
komutanligindan getirilen bando Istiklal Marsi’ni calarken, ODTU-IGD uye ve
sempatizanlari yerlerinden kalkmadi. Bir grup Kurt democrat ve Dev-Yol tabanindan genis
bir kesim de bu eyleme katildi. Istiklal Marsi bitince de, hep birlikte IGD’li ogrencilerin
onculugunde genis bir grup ayaga kalkarak Enternasyonal’i soyledi.

ODTU ogrenci birligini kontrol eden Dev-Yol bu eylemden oturu bizi elestirdi. Hemen butun
digger sol gruplar da bu elestiriye katildi, bazilari Istiklal Marsi’nin Turkiye’nin ulusal
bagimsizlik savasindaki oneminden bahsetti, ve hatta bazi gruplar Ankara’da Cumhuriyete
Saygi mitingleri duzenlediler. Biz, IGD, ILK, CIRAK-DER ve bazi sendikalarla birlikte
Ankara’nin her tarafinda Istiklal Marsi eylemini savunarak devrim ve sosyalizm sloganlari
etrafinda korsan eylemler duzenledik.

TKP Merkez yanlisi Politika gazetesi de mevcut milliyetci kampanyaya katilarak eylemi
elestirdi. IGD genel merkezi de Istiklal Marsi eylemini elestirerek marsa ve bayraga sahip
cikilmasi gerektigini soyledi. Bir tek Iscinin Sesi gazetesi ODTU eyleminin gercek antiemperyalist ve sosyalist anlamini analiz ederek eyleme ve eylemi gerceklestiren ODTU IGD
uye ve sempatizanlarina sahip cikti.
Bu kisa sunusu, Iscinin Sesi ve RY’nin yazdiklari arasinda, geri donup baktigimda hala cok
onemli ve guncel gordugum bir tespit ile bitirmnek istiyorum. Asagidaki paragraflar 1978
yilinda yayinlanan Emperyalizmin Zayif Halkasi Turkiye kitabindan alinmistir:

“Türkiye de dünya içindedir, bir bütünün parçasıdır. Elma kurdu gibi, yalnızca Türkiye sınırları
içinde gelişen olaylara bakarak Türkiye’nin dünyadaki yerini, rolünü ve de yurdumuzun içinde
bulunduğu ortamı anlayamayız. Bu nedenle, öncelikle Türkiye’nin nasıl bir dünya içinde yer
aldığını görmek gerek.
…
Bir hiyerarşiler bütünüdür dünya kapitalist sistemi. “İçinde emperyalist, sömürge, yarı–
sömürge, bağımlı, çeşit çeşit ülke vardır. Gelişmişi, az gelişmişi, orta gelişmişi düzey düzey
kapitalist ülkeler yer alır.” Bu hiyerarşinin değişik yerlerindeki ülkeler ya da ülke toplulukları,
emperya- list sömürü sistemi içinde değişik rollere sahiptirler.

‘geçiş kuşağI’ diyebileceğimiz ülkeler, gelişmiş ülkelerle az gelişmişler arasında bir yer- de
duruyorlar. Bu ülkelerde yerli sermaye gelişmiştir. Burjuvazi, kapitalizmi geliştirmek için uzun
tarihsel dönemler boyu devlet kapitalizmini kullanmış ve bundan oldukça da başarılı çıkmıştır.
Kapitalist üretim tarzı hem derinliğine, hem yaygınlığına gelişmiştir. Bu ülkelerin ge- lişme
tempoları, öteki az gelişmiş ülkelere oranla hayli yüksektir. Sermayenin yeniden üretiminin
doğal sonucu olarak yerli tekeller ortaya çıkmıştır. Yerli finans–kapital oluşmuştur. Öte yandan
genel ekonomik gerilik sürmektedir. Hindistan, Pakistan, Türkiye, Brezilya, Arjantin,
Filipinler, Meksika, İran, Yunanistan, Portekiz, vb. genel olarak bu kuşakta yer alıyorlar”.
(EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE, Şubat 1978)

