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Türkiye’de anti-emperyalist mücadele
Türkiye’de ve dünyada anti-emperyalist mücadele işçi sınıfı mücadelesi için güncelliğini, önemini ve vazgeçilmezliğini korumaktadır. 
AKP iktidarından ya da milliyetçi çevrelerden yükselen hamasi nutukların anti-emperyalizmle bir ilgisi yoktur. Hepsi eninde sonunda 
emperyalizme hizmet ediyor ve en fazlasından akıllarınca emperyalistlerle pazarlık yapmaya soyunuyorlar. AKP’nin burjuva muhalefeti de 
farklı değil. Onlar da NATO’cu ve arkalarını ABD ve Avrupa emperyalizmine dayamış durumdalar. Oysa Türkiye işçi sınıfının ve sosyalist 
hareketinin köklü ve güçlü bir anti-emperyalist geleneği vardır. Bu gelenek hem emperyalizme hem de onun yerli işbirlikçilerine karşı sert 
mücadelelerden geçmiş, bedeller ödemiş ve bugünün anti-emperyalistleri için tüm yönleriyle devralıp geliştirebilecekleri değerli bir miras 
niteliğindedir.

Kapitalizm 20. yüzyılın ba-
şında en yüksek aşaması olan 
emperyalizm çağına girdiğinden 
bu yana dünyayı genel ve yerel 
savaşlarla kana bulamıştır. Em-
peryalizm, bugün artık “çokulus-
lu şirketler” olarak anılan büyük 
tekelci grupların ve bankaların 
elbirliği içinde dünya çapında 
yürüttükleri sermaye birikimi-
nin güvencesi olarak en güçlü 
devletlerin bütün dünya halkları 
üzerinde kurduğu hâkimiyet sis-
temidir. Önce sömürgeleştirme 
biçimini almışsa da, günümüzde 
bağımsız devletler üzerinde sa-
yısız ekonomik, politik, askeri 
ve kültürel yöntemle kurulmuş 
bir tahakküm aracılığıyla yürü-
tülmektedir. Emperyalist ülkeler 
ile emperyalizme bağımlı ülkeler 
arasındaki savaşlarda, Devrimci 
İşçi Partisi, bağımlı ülkenin siya-
si yönetiminin karakterinden ba-
ğımsız olarak, ikirciksiz biçimde 
emperyalistlerin yenilgisi için 
mücadele eder.

Türkiye emperyalizme ba-
ğımlı bir ülkedir. 19. yüzyıl Os-
manlı döneminde bir yarı sömür-
ge biçimini alan bu bağımlılık, 
daha sonra 20. yüzyılda cum-
huriyet döneminde burjuvazinin 
emperyalizme bağımsız bir dev-
let aracılığıyla kölece bağlanma-
sı biçiminde sürdürülmüştür. Bu-
gün de Türkiye hem tek tek em-
peryalist merkezlere (ABD ve 
AB), hem de emperyalizmin ulu-
süstü kurumlarına (İMF, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, 
NATO vb.) bağımlılık yoluyla 
emperyalizme tâbi bir ülkedir. 
Ancak, 21. yüzyılda bu bağımlı-
lık zavallı bir halkın bağımlılığı 
olmaktan çıkmış, Türkiye bur-
juvazisi emperyalist patronla-
rıyla işbirliği içinde Türkiye’yi 
çevreleyen bölgelerde (Balkan-
lar, Ortadoğu, Kafkasya, Orta 
Asya), hatta daha uzak yöre-
lerde (Afrika) ekonomik, poli-

tik, askeri ve kültürel nüfuzunu 
arttırarak dünya hiyerarşisinde 
yükselen bir yere sahip olmaya 
yönelmiştir. Türkiye’yi 1990’lu 
yıllarda emperyalizmin saldır-
gan politikalarıyla parçalanan 
Yugoslavya’ya benzetenler, 
Türkiye burjuvazisinin ve dev-
letinin oyununu oynayanlardır. 
Türkiye, Latin Amerika’da Bre-
zilya, Güney Asya’da Hindistan, 
Afrika’nın güneyinde Güney 
Afrika Cumhuriyeti gibi, emper-
yalizmle işbirliği içinde bölgesel 
hegemonyaya soyunmuş, daha 
yoksul ve küçük ülkeler üze-
rinde hâkimiyet peşinde koşan 
bir ülkedir. Enternasyonalizm, 
Türkiye’nin bu rolünün, ulusal 
çıkarlar adına savunulmasını de-
ğil reddedilmesini gerektirir.

Türkiye’de bütün düzen 
partileri emperyalizmle, farklı 
biçimlerde de olsa, işbirliği ta-
raftarıdır. Devrimci İşçi Partisi, 
kapitalizme karşı mücadelenin 
mutlaka emperyalizme karşı mü-
cadeleyi de içermesi gerektiğini 
savunur. Tutarlı bir anti-emper-
yalist mücadele halkları bölerek 
ve birbirine karşı kışkırtarak em-
peryalizme karşı zayıf düşüren 
milliyetçilikle ve ulusal devlet 
savunusuyla çelişir. Anti-em-
peryalist mücadele enternasyo-
nalist bir perspektifle başarıya 
ulaştırılabilir. Parti, Türkiye’nin 
NATO’dan çıkmasını savunma-
nın yanı sıra enternasyonalist 
faaliyetiyle NATO’nun lağvedil-
mesi için de uluslararası alanda 
çaba gösterir. İncirlik Üssü’nün 
kapatılması, ABD’nin İncirlik’e 
yerleştirdiği gizlenmeye çalışıl-
makla birlikte bilinen onlarca 
nükleer başlığın bu topraklardan 
derhal kovulması, füze kalkanı 
projesinden Türkiye’nin çekil-
mesi, Türkiye’nin İMF’den ve 
Dünya Bankası’ndan kopması 
için mücadele eder.

İşçinin Programı
NATO:

Açık adı Kuzey Atlantik Ant-
laşması Örgütü olan NATO, İkin-
ci Dünya Savaşı’nın ardından 
ABD’nin başını çektiği emper-
yalist Batı’nın, SSCB’nin başını 
çektiği “sosyalist blok” olarak 
anılan ülkelere karşı askeri ittifa-
kı olarak kuruldu. Türkiye, Adnan 
Menderes’in 1950’de Türk aske-
rini Kore’de ABD’nin yanında 
savaşa göndermesi karşılığında 
1952 yılında NATO üyesi oldu. 
NATO sadece devletlerin resmi or-
duları arasında bir ittifak olmadı. 
Kontrgerilla adı altında Avrupa’da 
faşist grupları örgütleyerek komü-
nistlere, anti-emperyalistlere ve 
işçi hareketine karşı kanlı eylem-
lerde kullandı. Türkiye’de faşist-
lerin yanında İslamcılar da NATO 
tarafından kullanıldı ve kontrge-
rilla faaliyetlerine dahil edildi. 
Fethullah Gülen’in de Erzurum’da 
kurucusu olduğu Komünizmle 
Mücadele Derneği, Ülkü Ocakları 

ve başkaca İslamcı gruplarda ör-
gütlenen gençler, anti-emperyalist 
öğrencilerin Amerikan 6. Filo’su-
na karşı düzenlediği eylemlere 
saldırdı. 1 Mayıs 1977 katliamı, 
Maraş ve Çorum’daki mezhepçi 
katliamlar, DİSK Genel Başka-
nı Kemal Türkler’in öldürülmesi 
gibi çok sayıda kanlı eylem NATO 
tarafından örgütlenen kontrgerilla 
tarafından gerçekleştirildi. NATO, 
Yugoslavya’nın parçalanması ve 
Afganistan’ın işgalinde askeri 
saldırı gücü olarak başrol oynadı. 
Bugün Ukrayna’da Rusya’ya kar-
şı Nazileri ve ırkçı grupları des-
tekleyen NATO, 15 Temmuz dar-
be girişiminde de rol oynamıştır. 

Anti-emperyalizm:
Anti-emperyalizm sadece em-

peryalist devletlerin bazı uygula-
malarına karşı çıkmayı değil tüm-
den bir sistem olarak kapitalizmin 
en yüksek aşaması olan emper-

yalizme karşı mücadele etmeyi 
gerektirir. Bir emperyalist kampa 
karşı öbürünü desteklemek ya de 
emperyalizme karşı çıkıp, emper-
yalizmin yerli işbirlikçilerini es 
geçmek tutarlı bir anti-emperya-
list çizgiden uzaklaşmak anlamına 
gelir. Emperyalizme karşı uzlaş-
maz bir mücadele yerli ve yabancı 
sermayeye karşı uzlaşmaz bir sınıf 
mücadelesi ile kopmaz biçimde 
birbirine bağlıdır. Milliyetçilik, 
anti-emperyalizmden uzaklaştırır. 
Türkiye’de milliyetçilerin Kürt 
düşmanlığı yapıp, Suriye’de ya 
da Irak’ta ABD’nin Kürtler ye-
rine Türkiye ile hareket etmesini 
istemesinde bunu açıkça görüyo-
ruz. Halbuki anti-emperyalizmin 
mutlak gereği enternasyonalizm-
dir. Yani işçi sınıfının dil, mil-
let, memleket farkı gözetmeden 
uluslararası birliğini ve halkların 
kardeşliğini savunmak. Emperya-
lizm halkları birbirine düşürerek 
sömürür ve yönetir. Enternasyo-
nalizm ise halkları emperyalizme 
karşı birleştirecek ve emperyaliz-
mi yenecek gücü oluşturabilecek 
yegâne politikadır.

İşçinin Sözlüğü

Osmanlı’nın bir imparatorluk-
tan yarı sömürge bir ülke haline 
gelişi, resmi tarihimizde kuruluş 
ve yükseliş döneminin cengâver ve 
kabiliyetli padişahlarının yerine ge-
lenlerin başarısızlıklarına bağlanır. 
Halbuki gerçek, Osmanlı’nın eko-
nomik ve sosyal yapısının gelişen 
kapitalizme ayak uyduramaması ve 
geri kalmasıdır. Ekonomik, tekno-
lojik ve askeri üstünlüğünü yitiren 
Osmanlı sadece savaşları ve top-
raklarını kaybetmemiş, adım adım 
bağımsızlığını da yitirerek emper-
yalist boyunduruk altına girmiş-
tir. 19. yüzyılda önce ticari olarak 
gümrüklerdeki denetimini İngiliz-
lere vermiş, ardından para alanında 
bağımsızlığını yitirmiş, Osmanlı 
Bankası merkez bankası rolünü üst-
lenmiş, II. Abdülhamid döneminde 
ise Düyun-u Umumiye aracılığıyla 
İngiliz ve Fransız emperyalizmi ül-
kenin mali kontrolünü ele geçirmiş, 

Osmanlı topraklarında alacakları 
karşılığında vergi toplama ayrıcalı-
ğına kavuşmuştur.

Osmanlı’da emperyalist boyun-
duruk Padişah II. Abdülhamid’in 
istibdadıyla el ele yürüyordu. 1908 
Hürriyet devrimi istibdada karşı 
zafer kazandı. Ancak Osmanlı’yı 
emperyalist boyunduruktan kurta-
ramadı. Abdülhamid’in son döne-
minde İngiliz ve Fransız nüfuzunun 
yerini Alman nüfuzu almıştı. İttihat-
çı Enver, Talat ve Cemal Paşalar da 
Osmanlı’yı Alman etkisi altında Bi-
rinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın 
yanında soktular. Orduyu tamamen 
Alman komutanlarına teslim ettiler. 
Bugün anti-emperyalist olarak gös-
terilen ve Osmanlı’nın İngiliz em-
peryalizmi ile karşı karşıya geldiği 
muharebelerden Çanakkale cephe-
sinde Alman Liman Von Sanders 
(Limon Paşa), Kut-ül Amare’de 
yine Alman General Von der Goltz 

(Golç Paşa) komutanlık yapmıştır. 
Osmanlı Genelkurmay Birinci Baş-
kanı Anadolu’ya Albay olarak gel-
miş Bronsart von Schellendorf’tur.

Osmanlı hâkim sınıflarının Al-
manya emperyalizminin eteklerinde 
girdiği maceranın sonunda ülke em-
peryalist boyunduruktan kurtulma-
dığı gibi İngiliz, Fransız ve İtalyan 
emperyalistlerinin fiili işgali altına 
girmiştir. Çanakkale’de yüz bine 
yakın askerin hayatına mal olan 
savunma ile İngiliz donanmasının 
İstanbul’a geçişi engellenmişse de 
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
1918 yılında aynı donanma tek kur-
şun atmadan İstanbul’u işgal ede-
bilmiştir. Yunan ordusu da 1919 yı-
lında yine emperyalistlerin desteği 
ile İzmir’i işgal etmiş ve Anadolu 
içlerine doğru ilerlemeye başla-
mıştır. Bir kez daha emperyalizmin 
hâkimiyeti Osmanlı Padişahı’nın 
izni ve desteği ile gerçekleşmiştir.



Devrimci İşçi Partisi ve anti-emperyalist mücadele

Karşı devrimci NATO ordusu

Kanının son damlasına kadar
emperyalizmle dövüşen devrimciler

Sosyalistlerin, gençliğin ve
işçi sınıfının ellerinde yükselen

anti-emperyalist mücadele

90’lı yıllarda Patronsuz Ge-
neralsiz Bürokratsız Sosyalizm ve 
Sınıf Bilinci dergileri çevresinde, 
2000’li yıllarla birlikte ise İşçi 
Mücadelesi dergisi ve gazetesini 
çıkararak mücadele eden kadrolar 
2007’den itibaren Devrimci İşçi 
Partisi’nin inşasına girişti ve bu 
gelenek her aşamada, liberal ve 
küreselleşmeci rüzgârlara karşı 
tavizsiz bir anti-emperyalist mü-
cadele yürüttü.

Yugoslavya’nın parçalanması-
na ve NATO tarafından saldırıya 
uğramasına karşı net bir tutumla 
Yugoslavya’nın yanında emper-
yalizmin karşısında yer aldık. 
Afganistan’ın işgaline karşı çık-
tık. 11 Eylül’ü bahane eden em-
peryalizmin soldaki yansıması “ne 
savaş ne terör” sloganı iken biz 
ikirciksiz şekilde Afganistan’da 
emperyalizmin yenilgisini savun-
duk. Birinci Körfez Savaşı’nda 
“Ne Sam ne Saddam” sloganında 

cisimleşen bir aymazlıkla solun 
önemli bir kesimi, Irak ile em-
peryalizm arasında tarafsız kal-
maya yönelirken biz, “savaşımız 
Özal’la ve Bush’la”, “emperya-
list korsanlar Ortadoğu’dan de-
folun” sloganlarıyla Saddam’ın 
milliyetçi rejimine hiçbir politik 
destek vermeksizin savaşta ABD 
emperyalizmine ve müttefiklerine 
karşı tutum aldık, Irak’ın zaferini 
savunduk. İkinci Körfez savaşına 
doğru gidilirken bu sefer ABD’de 
Bush’un oğlu iktidardaydı. Dün-
ya çapında ve Türkiye’de kitlesel 
savaş karşıtı eylemler yükseliyor-
du. Biz de bu mücadelede tüm 
gücümüzle yer aldık ama genel 
bir savaş karşıtlığı ile değil anti-
emperyalist bir mücadeleyle ve 
ezilen halkların emperyalizme 
karşı savaşlarını destekleyerek. 1 
Mart tezkeresinin engellenmesi 
için verdiğimiz mücadele, yine 
hem emperyalizme hem de hep 
olduğu gibi onun işbirlikçisi olan 

yerli iktidara karşı bir mücadele 
idi. 1 Mart tezkeresi ile Türkiye 
üzerinden Irak’a karşı bir cephe 
açılmasını engelleyebildik. Ancak 
bu yetmeyecekti. Zira ABD, başta 
Britanya olmak üzere emperyalist 
müttefikleriyle Irak’ı işgal ettikten 
sonra da Irak halkının haklı direni-
şinin desteklenmesi gerekiyordu. 
Solda yaygın bir görüş direnişin 
yöntemlerini ya da İslami yönünü 
gerekçe göstererek Irak halkını 
desteklemedi. Bizim sloganımız 
ise “İşgale değil direnişe ortak ol” 
oldu.

Devrimci İşçi Partisi olarak 
Malatya Kürecik’te İran’a karşı 
emperyalizmi ve İsrail Siyoniz-
mini korumak için oluşturulan 
füze kalkanına karşı çıktık. “Em-
peryalizme ve Siyonizme değil 
İran’a kalkan ol” dedik. Siyonist 
İsrail’e karşı mücadeleyi anti-em-
peryalist mücadelenin kopmaz bir 
parçası olarak savunduk. 2006’da 

Lübnan’ın İsrail işgaline karşı 
direnişini destekledik. Bu di-
renişin zaferini zaferimiz ola-
rak kabul ettik.

Bugün, Türkiye’de an-
ti-emperyalist mücadelenin 
bayrağını yine Devrimci İşçi 
Partisi en yüksekte tutuyor. 
15 Temmuz darbe girişimin-
de ABD emperyalizmi ve 
NATO’nun rolünü baştan iti-
baren tespit eden partimiz, 
“Türkiye NATO’dan çıksın, 
İncirlik üssü kapatılsın” ana 
sloganıyla mücadele etme-
ye devam ediyor. Geçmişte 
milli mücadelenin padişaha, 
Nâzım’ların Menderes’le-
re, Deniz’lerin, Mahir’lerin, 
DİSK’li işçilerin, Demirel’le-
re, Türkeş’lere, 12 Mart ve 12 
Eylül cuntalarına karşı müca-
dele etmesi gibi, bugün bizim 
anti-emperyalist mücadele-
miz de emperyalizmin yerli iş-

birlikçisi AKP iktidarına ve onun 
istibdadına karşı mücadele ile el 
ele yürüyor.

Milli mücadele ve
anti-emperyalizm

1919-1922 arasında Musta-
fa Kemal’in ve pek çoğu eski 
İttihatçı olan kadroların önder-
liğinde, önce gerilla mücadele-
si (Kuvâyi Milliye), daha sonra 
düzenli ordu biçiminde verilen 
işgal karşıtı savaş, Anadolu’da 
kongrelerin toplanması ve 
TBMM’nin kurulmasıyla Os-
manlı Padişahı’nın işbirlikçi 
rejimine karşı mücadele ile iç 
içe geçti. Milli mücadele hem 
işgale son verdi. Hem de salta-
natı ve hilafeti kaldırarak cum-
huriyeti kurdu.

Milli mücadele emperyaliz-
me karşı tutarlı ve topyekûn bir 
mücadele anlayışından yok-
sun kalmıştır. Milli mücadele 

dönemi boyunca Amerikan 
mandası seçeneği ciddi şekilde 
masada kalmış, bu mücadele-
nin önderi Mustafa Kemal dahi 
bu seçeneği Sivas Kongresi 
sırasında Amerikalı bir elçi 
aracılığıyla müzakere etmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra da ülkenin yönü Batı 
emperyalizmine doğru çevril-
miştir. Kapitalist temellerde 
inşa edilen modern Türkiye 
toplumu, dünyaya hâkim olan 
emperyalist sistemle git gide 
daha fazla bütünleşme yoluna 
gitmiştir. Emperyalist dünya-
nın karşısındaki sosyalist alter-
natife sırt çevirmiştir.

Lenin ve Trotskiy’in önder-
liğindeki Sovyetler Birliği, milli 
mücadeleyi ekonomik, askeri ve 
siyasi yönden desteklemiş ve za-
fere ulaşmasında büyük katkı sun-
muştur. Ne var ki Mustafa Suphi 
önderliğindeki TKP kurucusu ko-
münist kadrolar, Azerbaycan’dan 
Anadolu’ya milli mücadeleye 
katılmak ve ulusal mücadeleyi 
toplumsal kurtuluş mücadelesiy-
le birleştirmek üzere geldikleri 
sırada Trabzon’da katledilmiştir. 
Milli mücadele burjuva milliyet-
çi bir çizgide yürümüştür. Ancak 
Cumhuriyet döneminde yine anti-
emperyalist mücadeleyi sürdüren 
sosyalistler olmuştur. 1950 yı-
lında Menderes hükümeti Koreli 
işçi ve köylülerin devrimine karşı 
emperyalist müdahaleye katılmak 
üzere Türk askerini Uzak Asya’ya 
göndermiş, ardından da ABD’ye 
verilen bu desteğin karşılığında 
Türkiye’yi NATO’ya sokmuştur. 

Türk askerinin emperyalist savaşa 
gönderilmesine CHP de karşı çık-
mamış, sadece bu kararın meclis-
ten çıkması gerektiğine dair eleş-
tiri yapmakla yetinmiştir. Nâzım 
Hikmet, Behice Boran, Adnan 
Cemgil gibi sosyalist isimler bu 
savaşa karşı çıkmış, bedelini de 
hapishanelerde ve sürgünle öde-
miştir.

1960’lı yıllarda da bu defa 
gençlik mücadele bayrağını dev-
ralmıştır. Kemalizmin etkisi al-
tında yurtsever bir perspektifle 
başlayan mücadele yükseldikçe 
sosyalist bir doğrultuya yönelmiş-
tir. CHP’nin Batı emperyalizmi 
yanlısı konumu değişmemiştir. 
Anti-emperyalist söylem sendi-
kacılar ve sosyalistler tarafından 
kurulan Türkiye İşçi Partisi tara-
fından yükseltilmiştir. Dönemin 
simge isimleri Deniz Gezmiş, 
Mahir Çayan ve İbrahim Kaypak-
kaya anti-emperyalist mücadele 

içinde öne çıkmışlardır. TİP’i par-
lamentocu ve reformist olmakla 
eleştirmişler, sırasıyla Türkiye 
Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve 
Cephesi (THKP-C), Türkiye Ko-
münist Partisi Marksist Leninist 
(TKP/ML) adlı örgütleri kurarak 
silahlı mücadeleye başlamışlardır. 
Bu örgütler, Çin, Küba ve Vietnam 
devrimlerinin emperyalizme karşı 
elde ettiği zaferlerden etkilenmiş-
lerdi. Gerilla eğitimlerini İsrail’e 
karşı savaşan Filistin halkıyla bir-
likte dövüşerek aldılar. Lider kad-
rolarını 12 Mart darbesi sürecinde 
kaybetseler de 70’li yıllarda gide-
rek kitleselleştiler ve Türkiye’de 
NATO ve emperyalizm karşıtı mü-
cadeleyi de yükseltmeye devam 
ettiler. Yine 70’li yıllarda da gi-
derek güçlenen DİSK, işçi sınıfını 
anti-emperyalist ve NATO karşıtı 
mücadelenin baş aktörlerinden 
biri haline getirdi.

1968’de 6. Filo askerleri-
nin denize dökülmesi, 1969’da 
ODTÜ’de Amerikan Büyükel-
çisi Robert Komer’in arabasının 
ters çevrilmesi ve yakılması, 
1971’de Deniz Gezmiş ve arka-
daşları tarafından dört Amerikan 
askerinin kaçırılması, daha son-
ra İsrail Başkonsolosu Efraim 
Elrom’un kaçırılarak öldürül-
mesi gibi anti-emperyalist, an-
ti-Siyonist eylemler bu örgütler 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in 
idam edilmesini engellemek 
için Mahir Çayan ve arkadaşla-
rı yine anti-emperyalist nitelikli 
bir eylem yapmayı seçmişler, 
Ünye’deki NATO üssünü basa-
rak iki İngiliz ve bir Kanadalı 
teknisyeni kaçırmışlardır. Bu ey-
lemin sonunda Mahir Çayan ve 

arkadaşları Kızıldere’de NATO 
üyesi ordu tarafından kuşatılarak 
katledildiler. Mahir Çayan ve ar-
kadaşları NATO subaylarından 
askerleri çekmelerini istemişti. 
Çünkü onlar silah altına alınmış 
işçi ve emekçilerle değil emper-
yalizmle ve ona bilinçli şekil-
de hizmet edenlerle savaşmak 
istiyorlardı. THKO ise Sinan 
Cemgil’in önderliğinde, Deniz-
leri kurtarmak için yine anti-
emperyalist bir eylem planladı. 
Malatya Kürecik’te ABD’ye ait 
radar üssünü basmak için ha-
rekete geçtiler. Ancak Nurhak 
dağlarında NATO üyesi ordunun 
jandarması tarafından kuşatıla-
rak katledildiler. Deniz, Yusuf 
ve Hüseyin, emperyalizme kar-
şı sloganlar atarak son sözlerini 
söylediler ve idam edildiler.

Anti-emperyalist mücadele-
nin gücü ve etkisi orduda da yan-
sımasını bulmuştu. Ordu içinde 
önce anti-emperyalist ve yurtse-
ver dürtülerle hareket eden, gide-
rek sosyalist fikirlere sempati du-
yan genç subaylar örgütlenmeye 
başladılar. Doğan Avcıoğlu gibi 
aydınların sol milliyetçi çizgisi-
ne sempati duyanların dışında, 
açıkça devrimci sosyalizme yö-
nelen Marksizmi benimseyenler 
de oldu. Yüksek rütbeli subaylar 
ise daha ziyade milliyetçi çiz-

gideydi ve CHP’nin siyasetine 
paralel biçimde NATO’dan kop-
maya hazır değillerdi. Bu subay-
lar sağ eğilimli ve emperyalizm 
yanlısı generallerle birlikte 12 
Mart darbesini yaptı. Emperya-
lizmden daha fazla sosyalizmden 
korkuyorlardı. Bu yüzden kendi 
halklarına ihanet ettiler. Sonun-
da NATO’ya ve emperyalizme 
hizmet ettiler. Bu darbe hem 
ordu içinde anti-emperyalistleri 
temizlemeye hem de anti-emper-
yalist gençlik ve işçi hareketle-

rini bastırmaya yöneldi. Ne var 
ki, 70’li yıllarda bastırılmak bir 
yana daha da güçlenen ve kit-
leselleşen işçi, gençlik ve halk 
hareketlerini ancak emperyalizm 
yanlısı 12 Eylül darbesi durdu-
rabildi. 12 Eylül baştan aşağı 
bir Amerikancı darbeydi. CIA 
Türkiye şefi Paul Henze’nin, 
haberi “Bizim çocuklar başardı” 
diyerek ABD Başkanı Carter’a 
iletmesi, 12 Eylül’ün Amerikan-
cı yönünün en sembolik ifadesi 
olarak akıllara kazınmıştır.


