
Darbe:  Mevcut yönetimin, belirli bir grup ta-
rafından zora dayalı yöntemlerle ve komplo ile 
devrilmesi ve iktidarın el değiştirmesidir. Hükü-
met darbesi de denir. Genelde bu tür girişimler 
ordu tarafından gerçekleştirilmektedir ve bu tür 
iktidar değişimleri askeri darbe olarak adlandı-
rılmaktadır.

Cunta: Darbe girişiminin inisiyatifi alan ve ba-
şarılı olduğu takdirde yönetimi ele alan grubun 
oluşturduğu kurul, yapı.

İhtilâl: Devrim kelimesinin Türkçe’ye 
Arapça’dan gelmiş karşılığı olan ihtilâl kavramı 
çokça darbe ile karıştırılmaktadır. İhtilâller geniş 
halk hareketlerine dayanır. Sosyal devrimlerde/
ihtilâllerde sadece iktidarın el değiştirmesinin 
ötesine geçen bir toplumsal sınıf yerine başka bir 
sınıfın hâkim konuma yükselmesi söz konusudur; 
bu süreçte üretim ilişkileri ve sosyal yapı köklü 
değişikliklere uğrar. İhtilâl kavramı bazı darbe-
leri olumlu şekilde anmak için kullanılmaktadır. 
Söz gelimi 27 Mayıs ya da 12 Eylül darbelerine 
sempatiyle bakan çevreler bu darbeleri ihtilal ola-
rak adlandırmaktadır. Ancak bu tanımlama doğru 
değildir.

Askeri müdahale: Ordunun doğrudan yöne-
time el koymadığı, ama girişimleriyle hükümeti 
belirli bir yönde davranmaya, hatta istifa ettirip 
yerine kendi amaçlarına daha uygun bir hükü-
met kurdurmaya zorladığı durumlar için kulla-
nılır. Kullanılan yöntemler arasında sokaklarda 
tank yürütmekten “muhtıra” vermeye (yani uya-
rı yapmaya) kadar değişik siyasi baskı usulleri 
vardır. 12 Mart 1971 ve 28 Şubat 1997, “askeri 
müdahale”ye uygun birer örnektir.

Kapitalistlerin işçi sınıfını sömürmekten ve 
bunun maddi temelini oluşturan üretim araçla-
rında özel mülkiyetten uysal biçimde vazgeç-
meleri beklenemez. 1936-39 İspanya’sından 
1970-73 Şili’sine kadar tarih, en reformist tür-
den hükümetlere bile karşı kapitalistlerin yasadı-
şı darbelerinin örnekleriyle doludur. Dolayısıyla, 
işçi iktidarı, burjuvazinin bu saldırganlığına ce-
vap vermek üzere, başta işçi sınıfının çoğunlu-
ğu olmak üzere büyük kitlelerin, grevleri, sokak 
gösterilerini, özsavunmayı içeren seferberliği te-
melinde devrimci bir tarzda kurulacaktır. 
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İşçi sınıfının bakış açısından Türkiye’de darbeler

Emperyalizm ve askeri darbeler/müdahaleler

27 Mayıs 1960 darbesi

Türkiye tarihinde en bilindik askeri darbeler 
27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 
darbeleridir. Ancak bu toprakların darbeler tarihi 
bu üç olayla sınırlı değildir. Osmanlı padişahla-
rından 12’si Yeniçerilerin kazan kaldırması ola-
rak bilinen askeri darbeler sonucunda tahttan in-
dirilmiştir. Bazıları öldürülmüştür. Osmanlı’daki 
son askeri darbe İttihatçı liderler Enver ve Talat 
Beylerin başını çektiği 1913 Babıali Baskını’dır.

Refahyol hükümetini istifaya zorlayan 28 
Şubat 1997 muhtırası, Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine müdahale etme amacı taşıyan 27 Ni-

san 2007 e-muhtırası darbe niteliği taşımamakla 
birlikte yakın dönemin askeri müdahaleleridir. 
Türkiye tarihi başarılı olanlar kadar başarısız 
darbe girişimlerine de sahne olmuştur. Albay 
Talat Aydemir’in adıyla anılan 1962 ve 1963 
darbe girişimleri, 9 Mart 1971 başarısız darbe 
girişimi ve nihayet son günlerde yaşadığımız 15 
Temmuz girişimi, başarısız darbe girişimlerine 
örnek olarak verilebilir.

Tüm büyük siyasal olaylar gibi darbelerin 
ve darbe girişimlerinin de arka planında sınıf 
mücadeleleri vardır. Darbeleri demokrasi kül-

türünün olmayışıyla, sivil toplum ile ceberut 
devletin karşı karşıya gelişiyle açıklayan ya da 
asker sivil bürokrasinin memleketi felaketler-
den kurtarmak için siyasete ağırlığını koyması, 
balans ayarı yapması olarak gören yaklaşımlar 
yanlıştır. Darbeler ve darbe girişimleri ezen ve 
ezilen sınıflar arasındaki mücadelenin, ya da 
hâkim sınıfın kendi iç kavgalarının parlamenter 
sistem içinde çözüme kavuşamadığı koşullarda 
gündeme gelmiştir. Ekonomik krizler, daha doğ-
ru bir ifadeyle, sermaye birikiminin tıkanması 
darbelerin arka planını oluşturmuştur.

Türkiye’de Cumhuriyet’in başından itibaren, 
Batı emperyalizmi ile bütünleşme içinde kapita-
lizmin inşası stratejik bir perspektif olarak devlet 
yönetimine hâkim olmuştur. Batı ile bütünleşme 
Mustafa Kemal Atatürk döneminden başlayarak 
cumhuriyetin temel politikalarındandı. Türki-
ye, 1950 yılında Adnan Menderes’in Demokrat 
Partisi’nin iktidarı altında Kore Savaşı’nda ABD 
emperyalizminin saflarında yer almıştır. ABD 
emperyalizmine sunulan bu hizmetin karşılı-
ğında ülke 1952 yılında SSCB’ye karşı emper-
yalizmin askeri ittifakı olan NATO’ya dâhil ol-
muştur. NATO üyeliği ile birlikte Türkiye daha 
hızlı şekilde Batı emperyalizmine bağımlı hâle 
gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise eği-
tim, organizasyon, askeri teçhizat gibi pek çok 
alanda NATO tarafından şekillendirilen bir ordu 
kimliğine bürünmüştür.

Daha sonra Türkiye ordusunun NATO’ya 

bağlılığı askeri darbe ve müdahalelerde de yan-
sımasını bulmuştur. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Ey-
lül, 28 Şubat askeri darbe ve müdahalelerinin 
hepsi ABD ve NATO desteklidir. 27 Mayıs’ta 
darbe bildirisini okuyan Albay Alparslan Tür-
keş, TSK’nın NATO şube müdürüdür. CIA tara-
fından eğitilmiştir. 27 Mayıs’a giden süreçte Ad-
nan Menderes’in ABD destekli Marshall Planı 
ile yetinmeyip SSCB ile ekonomik ilişkileri ge-
liştirmeye yönelmesinin etkisi olmuştur. 12 Mart 
ve 12 Eylül’de ABD emperyalizmi çok açık şe-
kilde anti-emperyalist yönelimli sol ve işçi hare-
ketini bastırmak üzere darbeleri desteklemiştir. 
12 Eylül darbesi olduğunda CIA Türkiye istas-
yon şefi ABD Başkanı Carter’a bilgilendirmeyi 
“bizim çocuklar başardı” sözleriyle yapmıştır.

28 Şubat 1997 askeri müdahalesinde 
Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı Refahyol hü-
kümeti bir muhtıra ile istifaya zorlanmıştır. Bu 

müdahalenin arkasındaki en önemli sebeplerden 
biri Erbakan’ın dış siyasetinin, burjuvazinin 
geleneksel ABD ve AB emperyalizmi ile bü-
tünleşme stratejisi karşısında D-8 adıyla İslam 
ülkelerinin birliğine yönelmesidir. Batıcı-laik 
sermaye ile İslamcı sermayenin çıkarlarının kar-
şı karşıya geldiği bu süreçte, ABD hiç şüpheye 
yer bırakmayacak şekilde 28 Şubat’ın yanında 
saf tutmuştur. Erbakan hareketi bölünmüş, Tay-
yip Erdoğan ve Abdullah Gül önderliğindeki 
“yenilikçi” hareketin temsilcileri bizzat ABD’ye 
giderek icazet almış ve AKP’yi kurmuştur. 2002 
seçimlerinde iktidara gelen ABD icazetli AKP 
hükümetinin ilk icraatlarından birinin Irak işga-
linde ABD’nin yanında yer almak üzere 1 Mart 
tezkeresini meclise getirmek olması boşuna 
değildir. Tayyip Erdoğan uzun yıllar ABD’nin 
Medeniyetler İttifakı’nın eşbaşkanı olmakla 
övünmüştür.

27 Mayıs 1960’da Adnan Menderes’in ba-
şında olduğu Demokrat Parti hükümeti, albay-
lardan oluşan bir cuntanın askeri darbesiyle 
devrildi. Kendisine Milli Birlik Komitesi adını 
veren cunta, darbe bildirgesinde askeri yönetimi 
partiler üstü ve tarafsız olarak tanımlanmışsa 
da esas olarak darbenin gerekçesini Demokrat 
Parti’nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kav-
gasına sürüklemesi olarak göstermiştir. 27 Ma-
yıs darbesi sonucunda Başbakan Menderes ve 
kabine üyeleri ile Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
tutuklanmış, bu isimler meşhur Yassıada duruş-
malarında yargılanmıştır. Yargılamalar sonucun-
da 15 kişi hakkında idam kararı verilmiş, Baş-
bakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
asılarak idam edilmiştir. Geri kalanların cezası 
ise müebbet hapse çevrilmiştir. Darbeye giden 
süreçte Demokrat Parti iktidarı parlamenter ço-
ğunluğa yaslanarak bir baskı rejimi kurmuş, bu 
baskıya karşı İstanbul Üniversitesi başta olmak 
üzere öğrenci hareketleri yükselmiştir. 28 Nisan 
1960’ta gerçekleşen öğrenci eylemleri darbeye 
giden süreçte önemli rol oynamıştır. Bu eylem-

lerde öğrenciler baskıya karşı çıkmış, Hürriyet 
sloganları atmıştır. Ancak orduyu harekete ge-
çiren öğrencilerin talepleri ya da silahlı kuvvet-
lerin diktatörlük ve baskı rejimine karşı olması 
değildir. Esas sebep Türkiye’nin ekonomik ge-
lişmesinde ve hâkim sınıfların içinde beliren ça-
tışmalarda aranmalıdır.

Türkiye’de kapitalizm Cumhuriyet’in ardın-
dan devletin koruması ve desteğiyle gelişmiştir. 
Türkiye’de sermaye sınıfı ağırlıklı olarak ticaret 
sermayesi olarak var olmuş, modern kapitaliz-
min dayandığı esas güç olan sanayi sermayesi 
ise devletin kanatları altında gelişmiştir. Demok-
rat Parti iktidarının sanayi sermayesinin değil de 
ticaret sermayesi ve toprak sahiplerinin çıkar-
larına uygun politikalar izlemesi sorunun esas 
kaynağıdır. Sanayi sermayesi dış ticarette koru-
ma istiyordu, Demokrat Parti ise ithalatta göreli 
olarak serbestlik yanlısı bir politika izliyordu. 
Sanayi sermayesi özel teşvik önlemlerinden, 
sanayiyi destekleyici bir kredi politikasından ve 
tüm ekonominin sanayinin önceliklerine göre 
planlanmasından yanaydı. Bu istekler Demokrat 
Parti iktidarında karşılığını bulmadı. Tam tersine 

Ziraat Bankası’nın tarımsal kesimi destekleyen 
kredileri Demokrat Parti iktidarı boyunca 10 kat 
artış gösterdi. Bu da yetmiyormuş gibi Menderes 
yönetimi sanayi mallarına fiyat denetimi getirdi 
ve özel sanayiyi desteklemekte çok önemli rol 
oynayan Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin yatı-
rımlarını kısıtlamaya yöneldi. 1957-1958 yılla-
rında etkisini gösteren ekonomik kriz ise bahse 
konu çelişkilerin çok daha keskin biçimde gün-
deme gelmesine yol açtı.

27 Mayıs darbesi, ticaret sermayesi ve top-
rak sahiplerinin kırsal koalisyonuna karşı sa-
nayi sermayesinin, memurları, öğrencileri ve 
kentlerde sayısı artmaya başlayan işçi sınıfını 
peşinden sürüklediği kentli bir koalisyonun des-
teğini almıştır. Darbenin ardından Türkiye’de 
sanayi sermayesini koruyan ithal ikameci eko-
nomik model hâkim olmuştur. Nispeten dışa 
kapalı ekonomik yapı sayesinde düşük kaliteli 
üretim de yapsa yerli sanayi destekleniyor, bü-
yüyüp serpiliyordu. Devlet Planlama Teşkilatı 
27 Mayıs’ın ardından kurulmuştur ve DPT’nin 
yaptığı planlar sanayi sermayesine kaynak akta-
racak şekilde düzenlenmiştir.



12 Mart muhtırası ile sermaye 
işçi sınıfını ve anti-emperyalist mü-
cadeleyi balyoz gibi ezmeyi planla-
mıştı. Ancak başarılı olamadı. Onca 
baskı ve katliamlara rağmen 70’li 
yıllar solun ve işçi hareketinin daha 
fazla kitleselleşip güçlenmesine sah-
ne oldu. Yükselen işçi hareketinin 
karşısına NATO destekli faşist çe-
teler çıkartıldı. Bu çeteler MHP’nin 
Ülkü Ocakları isimli gençlik teşkila-
tında yuvalanıyordu. Faşist hareke-
tin lideri Başbuğ lakaplı Alparslan 
Türkeş, 27 Mayıs darbesine katılmış 
daha sonra tasfiye edilmiş bir subay-
dı. Türkeş, Amerika’da CİA tarafın-
dan eğitilmişti. 27 Mayıs darbesinde 
cuntanın “NATO’ya, CENTO’ya 
bağlıyız” diyen bildirisini okuyan 
Türkeş o dönemde Kara Kuvvetleri 
NATO Şube Müdürü konumunday-
dı. Ülkü Ocakları’nın faaliyetinin 
“kontrgerilla” olarak anılan derin 
devlet kuruluşu ile iç içe düzenlendi-
ği delillerle kanıtlanmıştır. Kontrge-
rilla ise doğrudan doğruya ABD’nin 
finansmanı ve katılımı ile kurulan 
bir kuruluştu.

Faşist hareket de işçi hareketini 
ve solun yükselişini durduramadı. 
70’li yıllar sendikaların güçlendiği, 
DİSK’in Türk-İş karşısında güç ka-
zandığı yıllar oldu. Etkili grevlerle 
işçi sınıfının ücretleri artıyordu. İş-
ten çıkartmalara karşı bir güvence 
olarak kıdem tazminatı gelişiyordu. 
Sermaye bundan hoşnut kalmadı. 
Eldeki her yöntemle bu gidişata dur 
demeye çalıştı. 1 Mayıs 1977’de yüz 
binlerce işçinin katıldığı Türkiye 
tarihinin belki de en büyük mitingi 
yapıldı. Bu mitingde yine NATO 
destekli kontrgerillanın saldırısıyla 
işçiler, emekçiler katledildi.

12 Eylül darbesine giden süreçte, 
sermaye sınıfı, sermaye birikiminin 
önündeki engelleri kaldırmayı ve 
ucuz işgücüne ve yoğun sömürüye 
dayanarak dış pazarlara açılabilmeyi 
hedefleyen bir program benimsedi. 
Bu program 24 Ocak kararlarında 
yansımasını buldu. 24 Ocak karar-
ları tarımda çiftçiye yapılan des-
teklemelerin kaldırılmasını, devlet 
işletmelerinin (KİT’ler) özelleştiril-
mesini, dış ticarette serbestleşmeyi, 
ihracatçı sermayeye vergi indirimle-
rini, bir dizi sermaye yanlısı teşvik 
politikasını öngörüyordu. Ayrıca 

ihracatçı sermayenin işine gelse de 
geniş halk kesimlerini yoksullaştıran 
bir uygulama olarak Türk parasının 
değeri düşürülecekti. Bu işçi düşma-
nı programın mimarı daha sonra 12 
Eylül rejiminin başbakan yardım-
cısı ve askeri yönetim ardından ilk 
sivil başbakan olacak olan Turgut 
Özal’dı.

Sermayenin işçi düşmanı politi-
kalarının hayata geçirilmesi işçi sı-
nıfının gücü kırılmadan olanaksızdı. 
Bu görevi 12 Eylül askeri darbesi 
gerçekleştirdi. 12 Eylül’ün kardeş 
kavgasını engellemek, kamu düze-
nini sağlamak, teröre son vermek 
gibi amaçlarla yapıldığını söyleyen-
ler yalan söylemektedir. 12 Eylül’ün 
karakterini en iyi dönemin Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı olan Halit Narin şu sözlerle 
ifade etmiştir: “Bugüne dek işçiler 
güldü, artık gülme sırası bizde!”

Nitekim 12 Eylül’ün ardından 
DİSK’in sendikal hareket üzerindeki 
etkisi zorla silinmek istenmiştir. Bu-
nun en somut yansıması metal sek-
törünün Türk Metal adlı sarı işbir-
likçi sendikaya teslim edilmesidir. 
Türk Metal, 1980 öncesinde fabrika-
larda yapılan referandumların hep-
sini DİSK’e kaybetmiştir. Sadece 
Kırıkkale’de MKE fabrikasında ve 
birkaç başka fabrikada yetki alabil-
miştir. Bunun sonucu MESS’e karşı 
1978’de devasa grevlerin örgütlen-
mesidir. Metal işçilerinin ücretlerini 
arttırması ve büyük patronların tatlı 
kârlarına veda etmesidir. Ancak 12 
Eylül’ün devlet terörü DİSK’i ka-
pattıktan sonradır ki sarı Türk Metal 
sendikası sektörde hâkim konuma 
gelebilmiştir. MESS istediği sözleş-

meleri bu işbirlikçi sendika aracılı-
ğıyla dayatabilmiş ve işçilerin ücret-
leri yıldan yıla enflasyon karşısında 
erimiştir.

12 Eylül böylece sınıfsal amaç-
ları açısından başarı kazanmış bir 
darbe olmuştur. İşçi sınıfının sendi-
kal ve siyasi örgütlerini bastırmış, 
hem DİSK’in hem sosyalist örgütle-
rin yeniden faaliyete başladıkların-
da bir pişmanlık ruh durumu içinde 
çalışmasını sağlamış, halkı solda 
faaliyette bulunmaktan korkutmuş 
ve uzaklaştırmış, eski solcuları ür-
kütmüş, işçi sınıfının bütün mevzi-
lerinde gerilemeler yaratmış, onu 
bütün alanlarda geri püskürtmüştür. 
Ama tarih 12 Eylül’den de intika-
mını “dini bir kontrol aracı olarak 
kullanmak gerekiyorsa, onu da biz 
yaparız” mantığını paramparça ede-
rek intikamını almıştır!

“Türkiye’de darbeler” konusu bir sonraki Öncü İşçi’nin konusu olmaya devam edecek.
28 Şubat ve 27 Nisan askeri müdahaleleri ve 15 Temmuz başarısız askeri darbe girişimi orada ele alınacaktır.

1960 yılına gelindiğinde 
Türkiye’de iş kanununa tabi ça-
lışan işçi sayısı sadece 800 bin 
kişiydi. 280 bin civarında da sen-
dikalı işçi vardı. İşçi hareketi ve 
sendikaların sermaye açısından 
ciddi bir tehdit oluşturmadığı bu 
dönemde 27 Mayıs rejimi işçiler 
aleyhinde kuvvetli refleksler ge-
liştirme gereği duymadı. Çalışma 
yaşamını düzenleyen kanunlar 
daha önce başka hukuk alanların-
da olduğu gibi Batıdan aktarıldı. 
Ancak Batı kapitalizminin sen-
dikal örgütlenme, toplu sözleşme 
ve grev hakkını içeren kanunları 
uzun yıllar işçi sınıfının mücade-
lelerle elde ettikleri kazanımları 
da içeriyordu. Bu durum 1960 
sonrasında işçi hareketinin hızla 
güçleneceği bir ortam yarattı.

İşçi hareketinin yükselişi 27 
Mayıs rejiminin işçi dostu ol-
masından ileri gelmedi. İşçiler 
bileklerinin gücüyle örgütlene-
rek, mitingler, grevler yaparak 
kazanımlarını elde ettiler. 1961 
Anayasası grev hakkını tanı-
mış ama bu hak yasalarda kar-
şılığını bulmamıştı. 31 Aralık 
1961’de Türk-İş’e bağlı müca-
deleci sendikacıların başını çek-
tiği İstanbul Sendikalar Birliği o 
zamana kadar Türkiye tarihinin 
gördüğü en büyük işçi mitingi-
ni Saraçhane’de gerçekleştirdi. 
100 bini aşkın işçi “şartsız grev 
istiyoruz”, “lütuf değil hak isti-
yoruz”, “grevsiz sendika silahsız 
askere benzer” “grevi suç sayan 
zihniyet suçludur” “patronlar 
Kadillaklı işçiler yalın ayaklı” 

sloganlarıyla eylem yaptı. Daha 
sonra İstanbul İstinye’deki Kavel 
fabrikasında ikramiyelerin ek-
sik yatırılması gibi bir sorundan 
başlayan mücadele işçi sınıfının 
tarihine damga vuran büyük bir 
fiili greve dönüştü. Henüz kâğıt 
üzerinde var olmayan grev hak-
kını grev yaparak gerçek bir hak-
ka çeviren Kavel işçilerinin bü-
yük direnişi grevi işçi sınıfı için 
kalıcı bir kazanım hâline getirdi.

60’lı yıllar siyasal alanda da 
işçi sınıfının yükselişte olduğu 
ve sermayeden bağımsızlaşma 
eğilimleri gösterdiği yıllar oldu. 
1961’de 12 sendikacı tarafından 
kurulan Türkiye İşçi Partisi hızla 
kitleselleşti ve sosyalist bir yöne-
liş benimsedi. 1965 seçimlerinde 
%3 oy alarak 15 milletvekili çıkar-

dı. 15 TİP’li vekil TBMM’de işçi 
hakları ve özgürlükler için olduğu 
kadar emperyalizme ve NATO’ya 
karşı da kuvvetli bir duruş sergile-
di. 1968 yılı tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de işçi ve gençlik 
mücadelelerine sahne oldu. TİP’in 

içinden devrimci eğilimli gruplar 
çıktı. Deniz Gezmiş, Mahir Ça-
yan, İbrahim Kaypakkaya gibi 
gençlik önderlerinin başını çektiği 
devrimci örgütler TİP’ten ayrı-
larak mücadeleye atıldı ve belirli 
ölçüde kitlesel destek de buldular.

1960’lı yıllar ve işçi hareketinin yükselişi

12 Mart: sermayenin balyozu

12 Eylül darbesi: “Gülme sırası patronlarda”

1960’lı yıllarda yaşanan ekono-
mik, sosyal ve siyasal gelişmeler 
27 Mayıs’la kurulan rejimi çıkmaza 
sürüklemiştir. Öncelikle dışa kapalı 
ve iç pazara yönelik bir model ser-
maye birikimini hızlandırmışsa da 
kısa süre içinde büyük sermaye daha 
fazla yabancı yatırım olmasını iste-
miştir. Büyüyen sanayi sermayesi 
emperyalist sermayeyle bütünleş-
meye, dış pazara yönelik de üretim 
yapmaya yönelmiştir. Ancak 60’lı 
yıllarda yükselen anti-emperyalist 
mücadeleler, yabancı sermaye ile 
bütünleşme yönünde bir engeldi. 
Yükselen sendikal ve siyasal işçi 
mücadeleleri ise dış pazarda rekabet 
etmek için ucuz işgücü isteyen yerli 
ve yabancı sermayeyi zorluyordu.

60’lı yıllarda Demokrat Parti’nin 
mirasını üzerine alan Süleyman De-
mirel, Adalet Partisi’ni kurarak hem 
sanayi sermayesinin menfaatleri-
ni savunmaya başlamış hem de bu 
politikaya kırsal nüfusun desteğini 
almıştır. Demirel ve AP, Amerikan 
emperyalizmi yanlısı sağ bir politi-
ka izliyordu. Sanayi sermayesinin 
çıkarlarını yansıtan ama sermayenin 
isteği dışında sınıf mücadelelerine 
de zemin hazırlamış olan 1961 Ana-
yasası için Demirel, “bu anayasa ile 
ülke yönetilmez” diyordu. Sermaye 
düzeninin içine düştüğü çelişkiyi en 
iyi şekilde ifade eden bir başka veciz 
söz ise 12 Mart hükümetinin Başba-
kanı Nihat Erim’in “sosyal uyanış 
ekonomik gelişmeyi aştı” ifadesidir.

12 Mart 1971’e doğru gelindi-
ğinde sermaye sınıfı açısından işçi 
sınıfının örgütlülüğünü ve direnişi-
ni kırmak, anti-emperyalist örgüt-
lenmeleri zayıflatmak ve dağıtmak 
öncelikli bir görev hâlini almıştı. 
1968’de Amerikan 6. Filosu’nun 

askerleri devrimci öğrencilerin ey-
leminde denize döküldü. Anti-em-
peryalist, sol ve devrimci eğilimli 
öğrencilerin karşısına İslamcı ör-
gütlenmeler çıkarıldı. Bu yaklaşım 
NATO’nun SSCB’ye karşı Müslü-
man bir yeşil kuşak oluşturma pro-
jesiyle yakından ilgiliydi. 16 Şubat 
1969’da 6. Filo’ya karşı eylem yapan 
öğrencilere İslamcılar saldırdı. Kan-
lı Pazar olarak tarihe geçen olaylar-
da Beyazıt Meydanı’nda iki öğrenci 
bıçaklanarak katledildi. 1970 yılının 
15-16 Haziran günlerinde işçi sını-
fının mücadeleci eğilimli önderlik-
lerinin kurduğu DİSK’i savunmak 
için yüz binlerce işçi ayaklandı. İşçi 
sınıfı siyaset sahnesinde kuvvetli ve 
radikal bir alternatif olarak yüksel-
meye başlamıştı. Bu yükseliş ordu 
içinde bile etkili olmuştu. 9 Mart’ta 
sol ve ABD karşıtı eğilimlere sahip 
bir başarısız darbe girişimi planlan-
mıştı. 12 Mart 1971’de bu girişimi 
bastıran ve bazı unsurlarını kazanan 
ordunun merkez kanadı bir muhtıra 
verdi. Ordu doğrudan yönetime el 
koymadı ve siyasi partileri kapatma-
dı. Ancak Nihat Erim başkanlığında 
partisiz isimlerden ordu güdümlü 
bir hükümet kuruldu. Darbeye kar-
şı devrimci eğilimli sol örgütlerin 
başını çektiği direnişi ezmek için 
Balyoz harekâtı, Fırtına 1 tatbikatı 
gibi adlarla operasyonlar düzen-
lendi. Türkiye İşçi Partisi ve DİSK 
kapatıldı. Tutuklama dalgaları, kitap 
yakmalar, baskı ve işkence yaygın 
şekilde uygulandı. Mahir Çayan ve 
arkadaşları Kızıldere’de katledildi. 
İbrahim Kaypakkaya yakalandıktan 
sonra işkenceyle öldürüldü. Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan ise yakalandıktan sonra idam 
edildiler.

• Fişlenenler: 1.683.000
• Açılan dava sayısı: 210.000
•  Sıkıyönetim mahkemelerinde 
  yargılanan lar: 230.000
•  Bunlardan 141-142-163. maddelerden      
   yargılananlar: 71.500
•  Sivil mahkemelerde açılan davalar 
   (1980-88 yıllar arası): 9,508
• Yargılanan ‘örgüt üyesi’: 98.404
• Hüküm giyen ‘örgüt üyesi’: 21.764
• Vatandaşlıktan çıkarılanlar: 14.000
• Pasaport verilmeyenler: 388.000
• Faaliyetten men edilen dernek: 23.700
• Toplam 644 cezaevindeki hükümlü-tutuklu:
  52.000 (1990’da kalanlar)
•  Açlık grevinde ölenler: 14
•  Kaçarken vurulanlar: 16
•  ‘Çatışmada öldürülenler: 74
•  Doğal ölüm raporu verilenler: 73
•  ‘İntihar’ ettiği bildirilenler: 43
•  İşkence sonucu öldürülenler: 171
•  Açılan işkence soruşturma veya davası:
   9.962 (1982-1988 arası)
•  İşkence yaptıkları suçlamasıyla yargılanan
   güvenlik görevlisi: 544 * 1402 Sıkıyönetim   
   yasasına göre yapılan işlem: 18.525
•  Hakkında işlem yapılan memur: 7.245
•  Hakkında işlem yapılan öğretmen: 3.854
•  Hakkında işlem yapılan güvenlik 
   görevlisi: 988
•  Hakkında işlem yapılan din görevlisi: 266
•  Hakkında işlem yapılan öğretim 
   görevlisi: 120
• Hakkında işlem yapılan mülki amir: 35
• Hakkında işlem yapılan hakim-savcı: 47
• Bölge dışına sürülenler: 7.233
• Görevlerine son verilenler: 4.891
• Cezaevlerindeki gazetecilerin aldığı ceza
  toplamı: 3.315 yıl 3 ay
• İstanbul gazetelerinin yayın yapamadığı
  gün sayısı: 300 gün
• Gazetecilere istenilen hapis cezası: 4.000 yıl
• Cezaevlerindeki gazeteciler: 31
• Polisçe aranan gıyabi tutuklu gazeteciler: 13
• Silahlı saldırıda öldürülen gazeteciler: 3

12 Eylül mezalimi


