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TEŞEKKÜR

Bu kitabın oluşturulması için bilgi toplamamda, derlememde ve fikirlerimi 
oluşturmamda büyük katkıları olan kişi ve kurumlara teşekkür borçluyum. 
Elbette bunların başında doktora tez danışmanım Prof. Erik-Jan Zürcher ge-
liyor. Tez üzerine çalıştığım uzun dönemde kendisinden çok şey öğrendim, 
her zaman desteğini aldım. Bana sunduğu rahat çalışma ortamına müteşek-
kirim. Ayrıca onun eğitmenliğini ve araştırmacılığını yakından izleme fırsa-
tı bulduğum için kendimi şanslı görüyorum. Ondan öğrendiklerimi özellik-
le öğrencilerime yaklaşımımda uygulamaya çalışıyorum.

Tezde ve kitaplarda kullandığım kaynakların çoğunu Amsterdam’daki In-
ternational Institute of Social History (IISH) arşivlerinde buldum. Özellikle 
Türkiye koleksiyonunun sorumlusu Zülfikar Özdoğan’a ve enstitü çalışanla-
rından Erhan Tuskan’a, enstitünün zengin kaynaklarına ulaşmam konusun-
daki yönlendirmeleri ve dostlukları için teşekkür borçluyum. Leiden Üni-
versitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyelerinden Mehmet Emin Yıldırım ba-
na hem 1960’lı yıllarda içinde bulunduğu hareketle ilgili sözlü görüşme ola-
nağı sağladı, hem de bütün metni okuyup değerlendirdi. Benimle birçok ko-
nuda farklı düşünmesine ve bazı temel tezlerime (hatta çoğuna) karşı çıkma-
sına rağmen yardımlarını esirgemedi. Onunla yaptığımız tartışmaların bana 
çok katkısı olduğunu belirtmeliyim. Kendisine tüm yardımları için çok te-
şekkür ediyorum. Leiden Üniversitesi’nde doktora eğitimim sırasında bir dö-
nem konuk yazar olarak ders veren Feride Çiçekoğlu ile de tanışma olanağı 
buldum. Kendisine dostluğu ve moral desteği için teşekkür etmek istiyorum. 
Yine tez jürisinde de bulunan Prof. Ahmet İnsel’e jüri değerlendirmesinden 
sonra yayın aşamasında sağladığı destek için çok teşekkür ederim.
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Hollanda’da IISH dışında Türkiye’de Beyazıt Kütüphanesi arşivlerinden, 
Tarih Vakfı ve TÜSTAV arşivlerinden de faydalandım. Buradaki görevlile-
re ve Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği kurucularından da olan Ahmet Kale’ye 
yönlendirmeleri ve yardımları için müteşekkirim. Bu kitap esas olarak ya-
zılı kaynaklara dayanıyor olsa da dönemin sosyalist hareketinin önde ge-
len isimleriyle görüşmeler de yaptım. Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesin-
de bana yardımcı olan ve fikirleriyle çalışmama destek veren Fahri Aral, Ah-
met Ezmeoğlu ve Ahmet Kale’ye teşekkür ederim. Benimle görüşmeyi kabul 
eden herkesten –kitaba dahil etmediklerim de olmakla beraber– dönem hak-
kında çok şey öğrendim. Kendilerine ve görüşmeler için özellikle beni evle-
rine kabul eden Belli, Koç ve Sargın ailelerine nazik konukseverlikleri için 
çok teşekkür ediyorum.

Eserin hazırlanması, tez sürecinden başlayarak çok uzun bir dönemi, fark-
lı ülkelerde farklı dostlukları beraberinde getirdi. Leiden, Boston, Bursa, An-
kara ve İstanbul’da (maalesef isimlerini tek tek sayamayacağım) dostlara, bü-
tün yakınlarıma candan destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Sevim 
Doğmuş, Yıldız-Eftal Kurtuluş, Serpil-Ercan Tuncel, Ayhan Kalabek, Musta-
fa Cemal, Can Bora Ünal gibi yakınlarım beni okumaya, öğrenmeye, tartış-
maya, yazmaya teşvik ettiler; bu nedenle hiç değilse onların adını anmak is-
terim. Daima en yakın dostum olan kardeşim Sıla’ya her türlü desteği, güve-
ni için teşekkür borçluyum. Bu kitabın hazırlanma sürecinde toplum bilim-
lerine verdiği değeri sık sık gösteren ve beni çalışmalarımda yakın biçimde 
destekleyen Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Necmettin Pamir’e sa-
mimi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, Acıbadem Üniversitesi’nde-
ki çalışma arkadaşlarıma, meslektaşım Rezzan Akçatepe’ye ve yakın arka-
daşlarıma, özellikle Deniz, Devrim, Fatih, Ükke ve Hülya’ya hep yanımda ol-
dukları için teşekkür ediyorum. Eğer “kör talih” beni dünyanın bu zor coğ-
rafyasına attıysa (buna da şükür tabii!) ona eş biçimde “gönül gözü açık ta-
lih” neyse ki beni içten dostlarla ve burada anabildiğimden çok daha fazla sa-
yıda ilham verici kişiliklerle karşılaştırdı.

Eşim Mehmet Mete Karadağ’ın candan desteğini her zaman yanımda his-
settiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Ne zaman enerjim düşse sıcak-
lığıyla, neşesiyle beni tekrar canlandırdı. Özellikle de yazı etkinliğinin ol-
mazsa olmaz eşlikçileri olan çayımı, kahvemi –erkeklerden genellikle bek-
lenmedik biçimde hiç nazlanmadan ve hep kendisi düşünerek– sağ olsun hiç 
eksik etmedi. Kendisine her zaman yanımda olduğu ve ailemi büyütüp ge-
nişlettiği, beni Karadağ ailesi ile tanıştırdığı için ne kadar teşekkür etsem az-
dır. Bütün Karadağ ailesine destekleri için müteşekkirim.

Annem-babam müthiş sabırlı bir şekilde her adımda yardımlarını benden 
esirgemedi. Ailem doktora tezimden sonra eserin yazılma-yayımlanma süre-
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cini aynı heyecanla beklemeyi sürdürdü. Ailemin yakın çevresinin 1980 dar-
besi öncesi ve sonrasında tanık olduğum tartışmaları olmasaydı, ben de sol 
hareketlerin tarihine ilgi duymazdım herhalde. Hepsine ilham kaynaklarım 
olarak teşekkür borçluyum. Kendimi bu tartışmaları gözlemleyerek büyüdü-
ğüm ve kitaba verilen büyük değeri görebildiğim için şanslı sayıyorum. Ki-
tabımı, bu eserin oluşmasını sağlayanların başında gelen annem ve babama, 
Nalan (Güven) Ulus ve İsmail Hakkı Ulus’a ithaf ediyorum. Ayrıca yeğenle-
rim saydığım neşe ve umut kaynaklarımız Hülya-Özkan’ın sevgili oğlu Ozan 
Birkan Şahin ile can dostlarım Eylem-Burak’ın oğulları Bora Ilgıcıoğlu, Ke-
rem Ilgıcıoğlu’na ve aralarına en son katılan kardeşlerim Sıla-Ali’nin kızı, ye-
ğenim, boncuk kızım Ece Buturak’a ithaf ediyorum. Umarım onlar ve onla-
rın yaşıtları, bugünün tüm çocukları daha özgür, daha incelikli, daha daya-
nışmacı, daha barışçıl bir dünyada yaşarlar ve bu dünyanın oluşmasına kat-
kı sunarlar.
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Sunuş

Türkiye’de sol hareketlerin geçmişi 20. yüzyılın başına kadar uzatılabilse de 
ancak 1960-1980 yılları arasında ciddi bir kitleselleşme yaşandı. 27 Mayıs 
1960 askerî darbesi sonrası hazırlanan yeni anayasa, sol siyasete daha faz-
la hareket imkânı tanımıştı. Bu dönem tüm dünyada eşitlikçi ve özgürlükçü 
rüzgârların estiği bir dönemdi. “1968 baharı” Türkiye’ye de uğradı ve özel-
likle Deniz Gezmiş’in etkisiyle kalıcı izler bıraktı. 1968 hareketi birdenbi-
re ortaya çıkmadı elbette. 1960’lı yıllarda ilk kez bir sosyalist parti –Türki-
ye İşçi Partisi (TİP)– geniş örgütlenme imkânı buldu. Daha önce kurulan ya-
sal sosyalist partiler birkaç ay içinde kapatıldıkları için toplumsallaşamamış-
lardı. TİP ise radyodan, Meclis’ten, kent merkezlerinden, kahvehanelerden 
halka seslendi, halkla bir araya gelme fırsatı buldu; 1965-1971 yılları ara-
sında parlamentoda yer alan az sayıda ama etkili milletvekilleriyle Türkiye 
gündeminde önemli bir yer edindi. TİP aracılığıyla Türkiye’nin doğusunda 
bir “Kürt sorunu” olduğu neredeyse ilk kez demokratik biçimde dile getiril-
di. Bu partideki üyelerin bir kısmı sonradan Kürt hareketinin önde gelen-
leri arasında yer aldılar. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
bu dönemde kuruldu ve Türkiye tarihinin hâlâ en büyük işçi eylemi sayı-
lan 15-16 Haziran (1970) direnişi, “kızıl sendika” olarak görülen ve korku-
lan DİSK’in kapatılmasına yönelik karara tepki olarak işçilerin kendiliğinden 
hareketi olarak tarihe geçti.

Türkiye’de askerî bir darbeyle başlayan ve solun görece toplumsallaştı-
ğı on yıllık dönem, yine bir askerî müdahaleyle kesintiye uğradı. 12 Mart 
1971’deki askerî müdahale de –tıpkı 1980 darbesinde olacağı gibi– hedef 
tahtasına son derece acımasız biçimde solcuları dizmişti: Muhtıradan son-
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ra TİP üyeleri, önde gelen sendikacılar, solcu aydınlar ve gençler tutuklan-
dı, işkenceli sorgulardan geçirildi ve uzun yıllar hapis yattı. Birçok devrim-
ci genç idam cezasına çarptırıldı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf As-
lan’ın, yani sonradan “3 fidan” olarak anılacak devrimci gençlerin idam ka-
rarı onaylandı ve hemen uygulandı. Diğer devrimci gençlerin akıbeti de fark-
lı olmadı, gerilla hareketine girişen gençler bulundukları yerlerde katledil-
diler. İsyankâr gençlerin üzerine devlet gücüyle gidilmesi, egemen güçlerin, 
devletin, ordunun asıl olarak sola karşı olduğu izlenimini uyandırdı ve 1980 
darbesinden sonra durum daha da netleşti. 1950 sonrası Soğuk Savaş orta-
mı içinde NATO üyesi ülkelerin ordularının –özellikle Güney Amerika’da ve 
Yunanistan gibi bazı Batı ülkelerinde– yükselen sosyalist hareketleri bastır-
maya yönelik hareketlerini bilenler açısından bu durum hiç de şaşırtıcı de-
ğildi. Fakat Türkiye’de bir grup sosyalist, deyim yerindeyse “balyoz kafaları-
na inene kadar” askerî darbenin tam ters doğrultuda gerçekleşmesini bekle-
di. Askerî müdahalenin kapitalist düzene karşı ve soldan yana olacağı umul-
muş, beklenmiş, hatta hazırlanmasına katkıda bulunulmuştu.

Doktora tezime dayanan bu çalışmada, bu “tuhaf” olarak tanımlanabilecek 
durumu anlaşılır kılmaya, irdelemeye ve açıklamaya çalıştım. Neden sosya-
listlerin önemli bir kısmı, 1960’lı yıllarda, on yılı aşkın süredir NATO ordu-
su olan bir ordudan sola dönük bir darbe beklentisi içindeydi? Sosyalistler, 
başlıca ideolojik kaynakları olan Marksizm ve Leninizmle bu beklentiyi na-
sıl bağdaştırmışlardı? 1971 askerî muhtırasının verilmesinde sol hareketle-
rin rolü var mıydı? Beklenenden çok farklı biçimde gelişen askerî darbenin 
yönü, bize sol hareketin teorik ve pratik özellikleri hakkında ne tür ipuçları 
verebilir? Okuyacağınız eserde, bu tür sorular çerçevesinde ve aşağı yukarı 
on yıllık bir zaman diliminde Türkiye’de radikal sol hareketlerin orduya ba-
kışını ve orduyla ilişkisini incelemeye çalışacağım.

Okuyacağınız bu kitap, Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde Türkiye ta-
rihi uzmanı Prof. Erik Jan-Zürcher’in yürüttüğü doktora tezime dayanıyor. 
Tez, akademik bir yayın olarak hazırlandı ve İngiltere’de yayımlandı. İngi-
lizce olarak yazılan kitap, tarafımdan Türkçeleştirildi –yani hem dili çevril-
di hem de Türk okuruna yönelik bazı değişiklikler yapıldı– ve yabancı okur-
lar için eklenmiş ama Türkiyeli okurlara fazla tanıdık gelebilecek kısımlar çı-
karıldı. Bunun dışında, zaman içinde oluşmuş bazı ufak tefek yorum farklı-
lıkları ile beraber bazı bölümlerin kapsamı hem genişletildi hem de birincil 
kaynaklardan alıntılara daha fazla yer verildi. Özellikle Yön hareketi, Türki-
ye İşçi Partisi ve Kıvılcımlı hareketi ile ilgili olan bölümleri, teze ve İngiliz-
ce esere kıyasla burada daha ayrıntılı olarak işledim. Milli Demokratik Dev-
rim (MDD) hareketinin parçalanma sürecini ve buradaki tartışmaları da da-
ha ayrıntılı olarak ele aldım.


