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Ankara’da İsmet Paşa 
Mahallesi’nde Akşehir Sokak’ta 
çok soğuk bir kış gününde, 
1942’de dünyaya geldim. Ailenin 
beşinci çocuğu olarak doğdum. 

O semtin İsmet Paşa İlkokulu’nda 
eğitimime 1948’de başladım. 
1950’de iktidar değişince 
okulumuzun adı da Turgut Reis 
İlkokulu oldu. İsmet Paşa diye 
başladığım okulumdan Turgut 

Reis İlkokulu olarak 1953’te 
mezun oldum.

İlkokul dönemimde şiirler 
okurdum. Orhan Şaik Gökyay’ın 
“Bu Vatan Kimin” şiirini hem 
okuldaki önemli günlerde, 
hem de 23 Nisan’da Ulus’taki 
Atatürk Anıtı’nda birkaç yıl 
üst üste topluluğa okudum. İlk 
okul dönemimdeki kişiliğimi 

oluşturan olaylardan bir ikisine 
ait anekdotları aktarmak isterim.

Bayramlık Ayakkabı

Emel Mağazası’ndan çok şık 
bir bayram ayakkabısı olarak 
kırmızı potin satın almış, eve 
gidiyordum. Yolda bir mahalle 
arkadaşımla karşılaştım. 
Arkadaşıma ayakkabımı gösterip 
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sevincimi paylaşmak istedim. 
Arkadaşım, kendisine bayramlık 
pabuç alınmadığını söyledi. 
Birkaç gün sonra bayramda 
o pabuçları ve bayramlık 
elbiselerimi giymeden sokağa 
çıkmak durumunda kaldım. 

Mohini Fil

Ankara’daki hayvanat bahçesine 
Mohini adlı bir fil getirilmişti. 
Biz, sınıf arkadaşlarımız ve 
öğretmenimizle Çiftlik’teki 
hayvanat bahçesine ziyarete 
gittik. Mohini’ye yer fıstığı 
verdik, yediğini görünce büyük 
bir sevinç yaşadık. Mohini 
bende hayvan sevgisinin 
başlangıcı oldu. İlkokulda 
mahalle arkadaşlarımızla 
birlikte bir sokak köpeği için bir 
kulübe yaptık. Harçlıklarımızla 
kasaptan ciğer alıp onu bekledik.

Ortaöğrenim Yılları…

1953’te Cebeci Ortaokulu’nda 
ortaöğrenime başladım. Cebeci 
Ortaokulu Müdürü Hamdi 
Bey, çok disiplinli biriydi. 
Bütün öğrencilerin saçları üç 
numara kesilir, okula girerken 
mutlaka kapıda da olsa cepten 
çıkarılır, kravatlar takılırdı. 
Okul bahçesinin iki girişi 
vardı. Birinden öğretmenler, 
diğerinden öğrenciler girerdi. 
Müdür odasının koridorundan 
öğrenciler geçemezdi. Cebeci 
Ortaokulu’nda ilk gazetecilik 
maceramı, çıkarttığım “Cebeci 
Orta’nın Sesi” duvar gazetesiyle 
yaptım. Gazetemin yazıları, 
yazısı güzel bir arkadaşım 

tarafından elle yazılır, panoya 
konurdu. Güzel çizgisi olan 
bir arkadaş da resimlerini 
yapardı. Gazete alt kattaki spor 
salonunun yanında asılı olduğu 
için buraya birinci kattaki 
müdür koridorundan geçme 
iznini alarak giderdik.

Yekta Hoca’nın Tokadı!

Ortaokul yaşamımda, bir 
siyasi anekdot da vardır. Okul 
bahçesinde oynarken, caddenin 
karşısında tek başına yürüyen 
Kasım Gülek’i selamladık. 
Gülek, yanımıza gelerek tek 
tek hepimizin elini sıkıp 
isimlerimizi sordu ve bizimle 
sohbet etti. 

Ortaokulda yediğim ilk tokat olayı 
da ilginçtir. Türkçe hocamız olarak 
okulumuza gelen Yekta Güngör 
Özden (Sonradan Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı yaptı), 
Türkçe kitabını bir yerden açarak, 
art arda okumamızı isterdi. Öyle 
yaptığı bir gün, sıra arkadaşım 
okurken, heceleyince ben güldüm. 
Yekta Hoca enseme bir tokat attı, 
“Ayıp değil mi, şair oğlu” dedi.

1990’lı yıllarda Cumhurbaşkanı 
Demirel’in resepsiyonuna eşimle 
birlikte katıldığımızda Yekta 
Hoca’yı tanıştırdım. Yekta Hoca, 
“Ben buna ortaokulda adam 
olsun diye bir tokat attım. Adam 
olmadıysa bir tokat daha atayım” 
dedi.

Ortaokulda benim için çok 
önemli olan bir konu da çok 
çalışan bir öğrenci olmama 
karşın sınıf arkadaşım Erdal 

Onar’dan geri kalmamdı. Ben 
teşekkür alırken, o iftiharla 
geçerdi. Erdal Onar’la lisede de 
birlikte oldum. Yine aynı sorun 
gündemdeydi. Sonra yollarımız 
ayrıldı, o üniversiteyi hukuk 
fakültesinde okudu. Anayasa 
profesörü oldu ve şimdi anayasa 
profesörlüğünden emekli. 

Ortaokul dönemimde mahalle 
takımına forma almak 
için arkadaşlarımızla ticari 
girişimlerde bulunurduk. Bir 
arkadaşımızın babasına yardım 
olarak gazete kağıtlarından 
kesekağıdı yaptık. Kağıda sarılı 
ikramiyeli şekerleri sattık. 
Akşamüzeri çıkan Ankara 
Ekspres Gazetesi’ni alıp, koşarak 
istasyona kadar gidip satmayı 
denedik. Toplantıların olduğu 
yerlerde su satmak, güneşlik 
için şapka yapmak gibi işlerle 
para topladık ve bunlarla 
mahalle takımının ihtiyaçlarını 
karşıladık.

Lise döneminde son sınıfta 
okurken, okul başkanlığı 
yarışına girip afişler ve sınıfta 
konuşmalarla propaganda yapıp 
Resa Sonar’ın karşısında başkan 
seçildim. Başkan olunca diğer 
lise başkanları ya da edebiyat 
kolu başkanlarıyla bir araya 
gelerek 1969’da Ankara Liseler 
Birliği’ni kurduk. İçlerinde 
kolejden Volkan Vural, Atatürk 
Lisesi’nden İzzet Aygün, Kız 
Lisesi’nden Ayla Baltacıoğlu, 
Kurtuluş Lisesi’nden Taylan 
Benli, Deneme Lisesi’nden 
Doğu Perinçek yönetimde yer 
alanlardandı. 
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‘555k Eylemindeyiz’

Lise döneminde ilk kez 555K 
eylemine lisenin flamasıyla 
arkadaşlarımızla birlikte 
katıldım. 555K, beşinci ayın 
beşinci gününde saat beşte 
Kızılay’daki buluşmayı öneren 
bir slogandı. Arkadaş grubuyla 
bu toplantıya katıldık. Niye 
katıldığımızı pek anlamadık, 
Kızılay’da bir süre dolaştık, ne 
olduğunun farkına varmadan 
okula geri döndük. Oysa, orada 
Başbakan Menderes’e protestolar 
yapılmıştı. Biz bunun farkında 
değildik. Lisede okurken, ilk 
iki sene başarılıydım. Üçüncü 
sınıfta, atletizme başlamam okul 
başkanlığı gibi başka uğraşlarım 
olunca, derslerimi aksattım, 
ancak bir yıl sonra liseyi 
bitirebildim.

İstanbul Yılları Başlıyor…

1962 yılında babam emekli 
olup İstanbul’a yerleşti. Ben 
de önce İstanbul’da Edebiyat 
Fakültesi Klasik Diller’de eğitime 
başladım. Sonra İktisat Fakültesi 
Gazetecilik Enstitüsü’ne geçtim.

Üniversitenin ilk dönemlerinde, 
edebiyat ve tiyatroyla 
ilgilenmeye başladım. İÜTB 
Gençlik Tiyatrosu’nda çalıştım. 
Oğuz Aral, mim grubunda 
görev aldım. Tiyatro binamız, 
Eminönü Halk Evi’ndeydi. 
Orada ayrıca Metin Akpınar’ın 
MTTB ve Zeki Alasya’nın 
Teknik Okul Tiyatroları da vardı. 
O yüzden, o dönemde onlarla 
arkadaşlığımız başladı.

Gençlik Tiyatrosu olarak 
Almanya’da 1964 yılında 
Erlangar Festivali’ne katıldık. 

Sermet Çağan’ın “Ayak Bacak 
Fabrikası” oyunu ile 30 kadar 
ekip arasında üçüncü olduk. 
Oyunu, döndükten sonra 
yurdun birçok şehrinde 
sahneledik. 

Edebiyat Fakültesi’ndeki ilk 
yılımda Atilla Özkırımlı’nın 
önerisiyle okulun münazara 
takımında yer aldım. O 
münazaralar sırasında 
tanıştığım, İktisat Fakültesi 
münazara ekibinden Toktamış 
Ateş ile yıllar boyu sürecek 
dostluğumuz başladı.

Tiyatro Oyunu Oynayarak 
Savunma

Oğuz Aral Pandomim Grubu 
olarak fabrikalarda, okullarda, 
hapishanelerde gösteriler 
yapıyorduk. Adana’da Ağba 
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Oteli’nde Orhan Boran’ın 
sunduğu gecede mim yaptık. 
Oğuz Abi, “Burada zenginleri 
oynadık. Bir de fabrikalar veya 
hapishanelerde oynayalım” 
dedi. Savcıya başvurarak, 
Adana Cezaevi’nde bir mim 
gösterisi yaptık. O sırada 
cezaevinde, Talat Aydemir’in 
darbe girişimine katılmış 
Harbiyeli gençler vardı. 
Oyunlarımız arasında yer alan 
Arsel Marson’un Sandalye 
isimli oyununda bir palyaço 
sandalyedeki lideri öldürüyor 
ve yerine geçiyordu. Bu 
oyunda Harbiyeli gençler, 
bizi komünizm propagandası 
yapmakla suçlayıp, şikayet 
edince soruşturma başladı. 
İstanbul’da bu soruşturmayla 
ilgili bir kadın hakime ifade 
verirken, “Evladım bu nedir?” 
diye sordu. Anlatmaya başladım. 
“Şu sandalyeyi al da oyna 
görelim” dedi. Oynadım. “Pek 
de masum bir şey değilmiş” 
diyerek, “Siz gençsiniz, böyle 
işlerle uğraşmayın” deyip, 
takipsizlik verdi. 

Şiir, Öykü, Tiyatro 
Yarışması

O yıllarda TMTF Basın 
Yayın Kolu başkanı olarak 
çalışmaktaydım. Bir şiir, öykü 
ve tiyatro oyunu yarışması 
düzenledim. Kasap kağıdına 
basılı afişlerle üniversitede 
duyurdum. Şiir yarışmasını, 
Süreyya Berfe o zamanki 
soyadıyla (Kanıpak) birinci 
olarak kazanırken, Ataol 

Behramoğlu “Bir Gün Mutlaka” 
şiiriyle ikinci oldu. Tiyatro 
yarışmasını ise Aziz Çalışlar 
kazandı. Yarışmada, kazanan 
kitabın basılması söz konusuydu. 
TMTF onun parasını 
vermeyince, ben tanıdığım 
bir matbaacı olan Abidin 
Özgünay’ın matbaasında kitabın 
içini bastırdım. Tan Oral ile evde 
kurduğumuz serigraf tezgahında 
Tan’ın çizdiği kapağını bastık. 
Bin adet “Günola” isimli kitabı 
Süreyya Berfe’ye takdim edip, 
yarışma için verdiğimiz sözü 
yerine getirdik. Bu şairin ilk 
kitabı oldu.

TMTF’de o dönemde kültür 
şenlikleri düzenlenirdi. Yıllar 
sonra bu şenliklerin İstanbul 
Kültür Festivali’nin temeli 
olduğu öne sürüldü. TMTF 
şenliğinin başkanlığını Oktay 
Arayıcı vardı. Benim de içinde 
olduğu bir grup bu şenliklerin 
yönetiminde yer alıyordu. 

Folklor, müzik, tiyatro 
dallarında yabancı ülkelerden 
öğrenci toplulukları ve 
yerli toplulukların katıldığı 
şenlik yaz aylarında 
düzenlenirken, Galatasaray 
Lisesi’nin yatakhanelerinden 
ve yemekhanelerinden 
yararlanırdık. Gösterileri 
kapalı olan Şehir Tiyatrosu’nun 
sahnelerinde ve Açık Hava 
Tiyatrosu’nda yapardık. Bu 
tamamen bir öğrenci grubunun 
kendi imkanlarıyla ve aldığı 
desteklerle yürüttüğü bir 
çalışmaydı. Aşağı yukarı, bin 

kadar yerli yabancı genç bu 
şenliklerde gösterilere katılırdı.

Balaban’la Tiyatro 

Gösteriler sırasında Spotlight/
Günlük isimli teksir bir yayın 
hazırlayarak, her gün gösteri 
alanlarında Güney Dal ile 
birlikte 500-800 adet satardık. 
Bu teksir yayınının çizimlerini 
mumlu kağıt üzerine Tan Oral 
yapardı. 1967 senesinde bu 
şenlikler için Gençlik Tiyatrosu 
olarak Fakir Baykurt’un 
Yılanların Öcü oyununu 
hazırladık. Oyunu, Fakir 
Baykurt ile birlikte çalışarak 
yazdık. Oyun için bir ön film 
çekmek düşüncesiyle Ressam 
İbrahim Balaban’ın köyü olan 
Bursa’nın Seç Köyü’ne gittik. 
Giderken dekor ve kostümlere 
yardımcı olacağı için Balaban’a 
oyunu yolda, Yalova Vapuru’nda 
okudum. Balaban beğenmemiş 
olacak ki, “Laf laf üstüne 
koymayla tiyatro olmaz. Kıpırtı 
(hareket) lazım” dedi. Sonra 
oyunun dekorunu siyah bir fon 
önünde, kurumuş beyaz bir ağaç 
ve beyaz sabandan olmasını 
istedi. Kıyafetlerin de abartılı 
bir şekilde içi pamuk dolu ve 
bol olmasını önerdi. Nedenini 
sorduğumuzda, “Bitinya’dan bu 
yana değişmeyen bu ekip biçme 
olayı, böyle anlatılır. İnsanlar 
bunu ancak oyun oynar gibi 
yerine getirirler. Bu aletle doğa 
imkan vermediği için sahneyi 
kara perde ile kapladım. Kuru 
beyaz ağaç ve beyaz sabanı buna 
ekledim” dedi. Roman çok etkili 
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olmasına karşın oyun İstanbul 
Festivali’nde dereceye giremedi. 
Düşüncelerimiz seyirciye 
yansımadı.

Üniversiteye başladığım yıllarda 
bir yandan Beyaz Saray’ın 
altındaki kitapevlerini gezerdim, 
bir taraftan da sahaflara 
giderdim.

Siyaset Başlıyor

Edebiyat ve kitap merakımla 
başlayan bu gelişmelerin 
ardından, önce Çınaraltı 
Kahvesi’nde muhabbetlere 
katıldım. Sonra Yenikapı’da 
Kemal Bey’in kahvesinde siyaset 
tartışmasına girmeye başladım. 
1962 yılı sonrasında atletizmi 
bırakarak siyasetle daha çok 
ilgilenir oldum. Mahalle ve 
atletizm arkadaşım Hergül 
Milas’ın önerisiyle TİP’in Şişli 
İlçesi Lokali’ne gidip gelmeye 
başladım. Bir süre sonra ilçe 
yönetim kuruluna Yaşar Kemal’in 
oğlu Raşit Gökçeli’yle girdik. 
Siyaset giderek yaşamımın 
odağında yer almaya başladı. 
TİP’in toplantılarını sürekli 
izlemeye, katılmaya başladım. 
Üniversitede de bir yandan fikir 
kulüpleri örgütleri kurulmaya 
başlamıştı. Bir yandan da işçi 
ve sendikalarla gençlik arasında 
diyalog gelişiyordu. Ben, bu 
dönemde TBTF’nin milli 
petrol kampanyasına katılarak, 
afişler astım. Kampanyaya 
destekte bulundum. Bir süre 
sonra Maden-İş Sendikası’nın 
basın yayın bürosunda Kemal 
Türkler’in yanında çalışmaya 

başladım. Sendikanın ilk 
gazetesini çıkardım. Öğrenci 
örgütlerinin bildirilerinin 
yazımına, basımına yardım 
etmeye başladım. FKF 
sekreterliğinde üye iken 1968’de 
üniversite işgali gündeme geldi. 
Çetin Uygur ve Çetin Özek 
ile üniversite öğrencilerinin 
isteklerinin yer aldığı kitabı 
hazırladık. Enstitüden hocam 
olan Milliyet Gazetesi’nden 
Abdi İpekçi’ye götürerek, kitabın 
yayınlanmasını sağladık. Abdi 
Bey’e gittiğimiz bir başka proje 
ise, Mimarlar Odası Başkanı 
Demirtaş Ceyhun ile Zap 
Suyu’na Köprü konusunda 
oldu. İstanbul Boğazı’na köprü 
yapılmasına karşı İTÜ Öğrenci 
Birliği Zap Suyu’na köprü 
projesini gündeme getirmişti. Biz 
de Abdi Bey’e gidip, bu projeye 
gazete olarak destek vermesini 
istedik. O da destek vererek, 
köprü yapımındaki gelişmelerin 
yayınlanmasına imkân verdi.

Zap Suyu Köprüsü’ne 
Neden Katılamadım?

Zap suyu üzerindeki gençlik 
köprüsü, İTÜ İnşaat’tan Yaşar 

Yılmaz’ın liderliğinde, çeşitli 
üniversitelerden öğrencilerin 
katılımıyla Prof. Tayyar 
Tayyar’ın çizimiyle 45 günde 
gerçekleştirildi. Ben köprü 
yapımı sırasında burada 
olamadım. Çünkü, Mehmet 
Üretmen’in Horoz Çivi 
Fabrikası’nda işçileri greve 
teşvik için dağıtılan bir bildiri 
nedeniyle tutuklanmıştım. Bu 
tutukluluğum 3.5 ay sürdü ve 
görevsizlik kararıyla tahliye 
oldum.  

Alevi Sünni Çatışmasında 
Hakem Olduk

İstanbul Teknik Üniversitesi-
İTÜ Öğrenci Birliği, birçok 
eylemde beni de yanlarında 
görmek istedi. Bunlardan 
biri de Ortaca’daki Alevi-
Sünni çatışmasında tarafları 
barıştırmak için yaptığımız 
girişim oldu. Muğla Ortaca’da 
bir toprak meselesi nedeniyle 
Alevi ve Sünni aileler çatışma 
içindeydi.

Hasan Yalçın, Haydar Gürbüz, 
Baykan Kalaba ile birlikte 13 
saatlik bir otomobil yolculuğuyla 
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Ortaca’ya gidip, köy meydanında 
bir masa kurduk. Ortam 
bir Teksas kasabası gibiydi. 
Meydanın bir yanında Alevi 
aileleri, diğer yanda Sünniler 
yer alıyordu. Biz masamızı 
kuruduğumuzda bir süre kimse 
yanımıza gelmedi. Sonra önce 
Alevilerden birisi, ardından 
Sünnilerden birileri gelince, 
görüşmeye başladık. Onlardan 
olaylarla ilgili bilgiler aldık. Bir 
süre sonra olayın geçtiği yeri 
görüp geri döndük. Okulda 
bir toplantı için çağrı yaptık. 
Herkesin konuştuğu uzun süren 
toplantı sonunda, ortak bir barış 
bildirisi yazıp, imzalamalarını 
sağladık. Bunun ilanı için 
köyde ilk gün kurduğumuz 
masanın başına geçip, etrafımıza 
Ortacalıları topladığımızda bir 
cip geldi. İçinden inen albay 
“Çocuklar çok sağ olun. Uzun 
süre sizin ne yaptığınızı izledik. 
Bu barışmayı sağladığınız için 
çok teşekkür ederiz.” dedi.

1960’lı yılların gençliği olarak 

bizler ülkemizi ve dünyayı 
değiştirecek bir ütopyaya 
sahiptik. O nedenle daha 
demokrat ve daha eşitlikçi bir 
dünyayı yaratmak için bu ütopya 
uyarınca eylemden eyleme 
koştuk. Bir yandan işçilerle grev 
çadırlarında kaldık, bir yandan 
köylülerin toprak işgallerine 
katıldık. Bir yandan, üniversite 
eğitiminin daha iyi olması için 
girişimlerde bulunduk. Bir 
yandan da ülkemize olumsuzluk 
yarattığına inandığımız 
Amerikan emperyalizmine 
karşı girişimler yaptık. Sanayi 
alanında bizi montaj sanayiine 
mahkûm ettiğine inandığımız 
Avrupalılara karşı eylemlerde 
bulunduk.

Şimdi sanırım bu eylemlerden 
bazılarını dönemin resminin 
daha iyi anlaşılması için 
anlatmam gerekir:

Harran’da Sosyal Araştırma

İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliği (İÜTB) Harran’da 

bir sosyal yapı araştırması 
yapacağını söyleyerek, benim 
de katılarak yazılmasına 
yardımcı olmamı istediler. 
15 kişilik bir grup olarak 
Ceylanpınar Çiftliği’ne gidip 
yerleştik. Bu benim ülkenin 
doğusuna yaptığım ilk geziydi.  
Ceylanpınar’a gitmeden 
bir gece Urfa’da bir otelin 
terasında kaldık. Harran gezisi 
her gün, bize verilen ciplerle 
Ceylanpınar’dan Harran içine 
gitmek şeklindeydi. Ceylanpınar 
çiftliği suların aktığı, yemyeşil, 
içinde ceylanların olduğu bir 
devlet üretim çiftliğiydi. Ancak 
Harran müthiş sıcak, birçok 
şeyden yoksul bir bölgeydi. 
Kuyulardan otomobil lastiğiyle 
yapılmış kovalarla çekilen 
suların rengi yemyeşildi. İçinde 
kurtlar olduğunu gördüğümüz 
için o sıcakta, köy odalarında 
o suyu içemiyor, yapılan 
çayları ancak içiyorduk. 15 gün 
süren bu Harran gezisinde, 
aldığımız izlenimleri ben daha 
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sonra Akşam gazetesinde 
“Oy Cehennem İlleri” isimli 
röportajda anlattım. Daha önce 
de Akşam gazetesine Ortaca 
olayıyla ilgili bir röportaj 
yazmıştım. Oy Cehennem İlleri 
röportajı, benim Fikret Otyam’ın 
röportajlarına öykündüğüm 
bir anlatıma sahipti. Orada 
köylülerle yaptığımız röportajda 
sorduğumuz sorulara verilen 
yanıtlar, hiçbir kelimesine 
dokunulmadan yansıyordu. 
Şöyle ki “İsmet İnönü kimdir” 
sorumuza, devlet-i Osmanlı’nın 
başıdır gibi yanıtlar alıyorduk.  
Ya da şu acayip şehirdeki 
binlerce yıl öncesinin üniversite 
binasının kalıntılarının ne 
anlama geldiği konusunda hiçbir 
yanıt alamıyorduk.  

Harun Karadeniz İle Gerze 
Tütün Mitingi

Yine İTİÜ Öğrenci Birliği’yle, 
bu kez başkanı Harun 

Karadeniz iken Gerze Tütün 
Mitingine gittik. Yanımızda 
genç sinemacılar da vardı. 
Yolda giderken, otobüsün 
mola verdiği bir sırada 
dağılan ortaokul öğrencilerine 
Harun Karadeniz’in o sırada 
yeni çıkmış olan Kapitalsiz 
Kapitalistler kitabını armağan 
ettik. Bir süre sonra bir polis 
cipi gelerek bizleri ilçenin 
savcısının davet ettiğini söyledi. 
Gittiğimizde savcı bizi sorguya 
çekti. Öğrenciye dağıttığımız 
kağıdın Çin’de basılmış 
olduğu iddiasıyla propaganda 
yaptığımızı söyledi. Biz kitabın 
yazarının aramızda bulunan 
Harun Karadeniz, basımının da 
İstanbul olduğunu söylediysek 
de soruşturma açıldı. Bir 
süre sonra bu soruşturma 
takipsizlikle sonuçlandı. 
Gerze’ye vardığımızda, küçük 
ilçede halktan tütün alan bir 

tüccar vardı. Bu tüccarla ilgili 
halkın şikayetleri vardı. Harun 
Karadeniz, miting için toplanan 
halka elindeki bir paket Bafra 
Sigarası’nı havaya kaldırıp, “Sizin 
13 aylık emeğinizle meydana 
gelen tütün hasadınız, bu sigara 
paketinde; ancak sigara paketine 
girince sizin sattığınızdan 
onlarca, yüzlerce kat fazla hal 
alıyor” diye protesto eden bir 
konuşma yaptı. Yürüyüşe geçtik. 
Tütün tüccarının kapısının 
önünden birkaç kere bağırarak 
geçtik. Genç sinemacılar bu 
olayı filme aldılar. Sonra bu filmi 
Teknik Üniversite, Maçka Teknik 
ve Yıldız Teknik gibi yerlerde 
gösterdik. Gerze Tütün Mitingi 
böylece üniversite öğrencilerine 
aktarılmış oldu.

Özel Okullar 
Devletleştirilmelidir Eylemi

20 kadar öğrenci birliği 
özel okulları protesto için 
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İstanbul’dan Ankara’ya bir 
yürüyüş düzenleme kararı 
aldılar. Yaklaşık, 200 kadar 
öğrenci bu yürüyüşe katıldı. 
İstanbul’dan başlayan yürüyüş 
günde 20-30 kilometre 
kadar devam ederek, geceleri 
kahvelerde, yolda bizimle 
gelen otobüslerde geçirilerek 
sürdü. Ankara’ya gelindiğinde 
Kurtuluş Meydanı’nda 
gerçekleştirilen Özel Okullar 
Devletleştirilmelidir mitingiyle 
son buldu. Bu girişim özel 
okullar konusunda radikal 
kararlar alınmasıyla sonuçlandı. 

Montaj Sanayiine Hayır 
Yürüyüşü

Yine birçok öğrenci örgütü 
ortaklaşa İstanbul’dan İzmit’e 
‘Montaj Sanayiine Hayır’ 
kampanyası başlattılar. 
Yol güzergahında montaj 
yapan birçok fabrikanın 

önünde protesto eylemleriyle 
yürüyüşlerini sürdürdüler. Bu 
yürüyüş sırasında AB de “Onlar 
ortak, biz Pazar” sloganıyla sık 
sık protesto edildi. 

Singer Grevi

Singer bürosunda çalışanlar 
DİSK’e bağlı bir sendikaya 
üye olmak istemişlerdi. Bu 
yüzden işten çıkarılma tehdidi 
altındaydılar. TMTF’ye gelip, 
durumu anlattıklarında Çetin 
Uygur ile birlikte onların 
anlattıklarını bir broşürle 
yayınlamak istedik. “Singer 
malları arkasındaki gerçek” 
adını taşıyan broşürde Japon 
mekiklerine Singer damgası 
vurularak, nasıl fiyat artışı 
sağlandığını ve buna benzer 
sorunları dile getirip, yüzyıldır 
Türkiye’de olan Singer 
hakkındaki olumsuzlukları dile 

getirdik. Bir süre sonra Singer 
fabrikasında da sendikalaşma 
isteyen işçiler greve gitmek 
zorunda kaldılar. FKF’li gençler 
o fabrikadaki işçilerle birlikte 
hareket ettiler ve gözaltına 
alındılar. O dönemde bu ve 
benzeri birçok grevde gençler, 
işçilerle birlikte hareket ettiler 
ve işçinin örgüt haklarını ve 
sendikalaşmayı sağlamak için 
onlara yardımcı oldular.

Paşabahçe Grevi, Disk’e 
Giden Yol

Paşabahçe’de işçilerin 
sendikalaşma hareketi sorunlara 
neden olunca işçiler greve 
gitme kararı aldılar. Bu karar, 
Türk-İş yönetimi tarafından 
desteklenmeyince Türk-İş’e bağlı 
Maden-İş, Lastik-İş, Kimya-İş, 
Petrol-İş gibi sendikalar arasında 
bir problem ortaya çıktı. O 
nedenle bu sendikalarda Türkiye 
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Milli Talebe Federasyonu’na-
TMTF’ye bağlı öğrenci birlikleri 
Sendikalar Arası Dayanışma 
Örgütü (SADA)’yı sendika 
ve öğrenci birlikleri olarak 
kurdular. Türk-İş yönetimi, 
protesto eden sendikaları, 
disiplin kuruluna sevk edince 
bu sendikalar Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nu 
ikinci bir konfederasyon 
olarak kurma kararı aldılar. 
Ben o sırada Maden-İş’te 
çalıştığım için bu konfederasyon 
kuruluşunun hazırlıklarında 
yer aldım. 13 Şubat günü 

kurulacak olan DİSK’in toplantı 
yeri olarak Çemberlitaş’taki 
sinema salonu seçilmişti. 
Hazırlıklar yapıldı, afişler asıldı. 
Ben de kuruluşta sinemanın 
kapısında bildiri okunurken, 
uçurulması için satın aldığım 
güvercinleri bir gün önceden 
ayaklarına mavi beyaz kurdeleler 
bağlayıp, kutulara koydum. 
Bildiri okunurken, kutulardan 
çıkarttığım güvercinleri 
kurucu başkanların ellerine 
verip, uçurmalarını sağlamaya 
çalıştım. Fakat bilmediğim 
bir şey vardı, karanlıkta 

kalan güvercinler aydınlığa 
çıktıkları zaman, uçamayıp yere 
iniyorlardı. Havaya yükselmesi 
gereken bütün güvercinler yere 
düştüler. Tam bir fiyaskoydu.

Kızıl Bayrak Olayı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 
İTÜ yatakhanesinde Amerikan 
altıncı filosunu protesto 
eden gençler arasında olan 
Vedat Demircioğlu, polisin 
yatakhaneyi basması sırasında 
camdan aşağı itildi ve birkaç gün 
sonra öldü. Bu olay üniversite 
gençliğinde büyük infiale neden 
oldu. Gösteriler, yürüyüşler 
yapıldı. Bu arada 3.5 metreye 5 
metrelik kırmızı bir bayrağın sol 
köşesine Vedat Demircioğlu’nun 
serigrafta basılmış resmi 
konuldu ve bu bayrak Hukuk 
Fakültesi anfisinde açıldıktan 
sonra Beyazıt Kulesi’nin kapısı 
kırılarak göndere çekildi. 
Ardından toplanan kalabalık 
yürüyüş yaparak Taksim’e 
gitti. Hazırlığında benim 
bulunduğum bu bayrak birkaç 
gün sonra Bugün gazetesinde 
yayınlanan bir haber ile şöyle bir 
ihbara neden oldu:

“Harkov Dokuma Tezgahları’nda 
dokunup, Vasil Kolorof şilebiyle 
İstanbul’a getirilen kızıl bayrak 
Veysi Sarızösen, Osman Arolat 
ve Mihri Belli tarafından 
kaptandan teslim alındı. Üç 
kere öpüp başlarına koydular, 
sonra götürüp Beyazıt Kulesi’ne 
astılar”.

Suçlananlardan biri de ben 
olduğum için haberi tekzip 
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etmeye çalıştım, sonuç 
alamadım. Ancak bu olay 12 
Mart 1971 Darbesi’nden sonra 
benim ve Ertuğrul Günay’ın 
yargılanmasına neden oldu. 
Yıllar yılı bu olay nedeniyle 
kızıl bayrak asmaktan 
dolayı suçlanıp durduk. 
Oysa konu, Türk bayrağının 
köşesine koyduğumuz Vedat 
Demircioğlu’nun bir resminden 
ibaretti. Vedat’ın resmi sanki 
orak çekiç olarak ifade edildi. 

Üniversite İşgali

1960’lı yılların ortalarından 
itibaren üniversite öğrencileri, 
sınav yönetmelikleri ve 
eğitimdeki sorunlarıyla 
ilgili sürekli itirazlarda 
bulunuyorlardı. 1968 yılının 
yazına gelindiğinde önce Ankara 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde 
öğrenciler üniversiteyi işgal 
ederek bu konuyu gündeme 
getirdiler. Bu birçok şehirde, 
birçok üniversitede birbiri 
ardına devam etti. İstanbul 
Üniversitesi’nde de bir sabah 
Deniz Gezmiş ve arkadaşları, 
“Sağ-sol yok, boykot var” 
pankartıyla hareket başlattılar 
ve ardı sıra Beyazıt’taki Ana 
Bina işgal edildi. FKF İstanbul 
Sekreterliği’nin üyeleri önce 
boykota karşı bildiri dağıtmak 
için üniversiteye gelmiş iken 
bu bildirileri bahçede yakıp 
olaya katıldılar. Ondan sonra 
tamamen bir demokratik 
seçim dönemi başladı. Her 
fakülteden temsilciler seçildi, 
o temsilciler işgal konseyini 

meydana getirdiler. İşgal 
konseyinin yönetimine ise Laz 
kökenli Bozkurt Nuhoğlu ve 
Kürt kökenli Kemal Bingöllü 
getirildi. Genel Sekreterliğini 
ise FKF üyesi Toygun Eraslan 
aldı. Daha sonra bazı öğretim 
üyeleri de bu işgaldeki gençlerin 
eylemlerine destek verip, onların 
reform hazırlamasına yardımcı 
oldular. Tek tek fakültelerden 
alınan istekler, bir araya getirildi. 
Benim, Doçent Çetin Özek’in 
ve Maçka Teknik Okulu Başkanı 
Çetin Uygur’un katılımıyla bu 
çalışma bir kitap haline getirildi. 
Bu talepler basıldıktan sonra 
Milliyet Gazetesi’nde hocamız 

Genel Yayın Yönetmeni Abdi 
İpekçi’ye götürüldü ve gazetede 
yayımlanması sağlandı. Bu 
öğrenci eylemi sonrasında 
önemli bir reform olmasa da 
bazı istekler yeni değişmelere, 
sınav yönetmeliklerinde 
farklılaşmalara neden oldu.

Tabi dönemin üniversite 
öğrencilerini şekillendiren 
eylemler yalnızca bu kadarla 
sınırlı değil. Ancak bunlar genel 
görünümü çizmesi açısından 
aktarılmıştır. 

10’Ar Yıllık Dönemlerle Kısa 
Siyaset Tarihi

Şimdi de 1960’tan başlayarak 
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10’ar yıllık dönemde Türkiye’deki 
siyasal gelişmeleri ele alalım; 
1960’tan 2020’ye genel bir tablo 
çizmiş olalım: 

1960-12 Mart 1971 Dönemi

Demokrat Parti’nin yargılanması 
ve Başbakan Menderes, İçişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 
idamlarıyla sonuçlanan Yassıada 
mahkemeleri o dönemin 
tarihimize kara bir leke olarak 
geçmesine neden oldu. Ancak 
bunun yanı sıra darbecilerin 
getirdiği nispi demokratiklik 
içeren 1961 anayasası bir 
olumlu adım olarak ortaya 
çıktı. Darbeden kısa bir süre 
sonra yapılan seçimlerde, 
darbe öncesinin Demokrat 
Partisi’nin devamı niteliğindeki 
Adalet Partisi seçimleri 
kazanıp yönetimi aldı. Partinin 
ikinci genel başkanı olarak 
Süleyman Demirel yönetime 
gelince kendisi Amerika’nın 
Morrison firmasının bir dönem 
danışmanlığını yaptığı için 
gençlik tarafından ‘Morrison 
Süleyman’ suçlamasıyla sürekli 
eleştirilmeye başlandı. 1965-
1970 arasında yönetimde olan 
Demirel yüzde 10 civarında yıllık 
kalkınma ve yüzde 10’un altında 
enflasyonla ülkede önemli 
gelişmelere neden oluyordu. 
Ancak buna karşı genç kadrolar, 
sürekli kendisini eleştiriyordu. 
Demirel, Batı ülkelerinden 
ve Amerika’dan ağır sanayi 
yatırımları için kredi talebinde 
bulundu. “Siz tarım ülkesisiniz, 

buna ihtiyacınız yok” cevabını 
aldı. Bunun üzerine kendisi, 
Sovyetler Birliği ile irtibata 
geçerek, İskenderun Demir 
Çelik, Seydişehir Alüminyum, 
Afşin Elbistan projeleri için 
teknik yardım ve kredi temin 
etti. Ancak Sovyetler’e yanaşma, 
Demirel iktidarının sonu oldu. 
12 Mart 1971’de bir muhtıra ile 
görevden alındı. 

Muhtıradan Darbeye

1971’deki muhtıradan sonra 1980 
yılındaki darbeye kadar yeni 
bir dönem başladı. Bu dönemin 
başlangıcında 1973 seçimlerinde 
CHP lideri Ecevit en yüksek 
oyu alırken, iktidar olmak 
için de koalisyon ortağı olarak 
Milli Selamet Partisi Lideri 
Erbakan’ı yanına aldı. Bu ikili, 
1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
gerçekleşmesini sağladı. Amerika 
hem barış harekâtı, hem de afyon 
ekiminin yasaklanması isteğini 
olumlu karşılamayarak Ecevit 
hükümetine karşı ambargo ilan 
etti. Ambargo ile ülke içinde 
birçok ürünün bulunamaması 
benzin, yağ kuyrukları gibi 
olumsuzluklar ortaya çıkardı. 
Dönemin sonuna doğru bu kez 
Süleyman Demirel, Milliyetçi 
Cephe Hükümeti’ni kurdu. Ve 
o dönemde ülkede özellikle 
öğrencilerden başlayan ciddi bir 
sağ-sol çatışması gündeme geldi. 
Bu çatışmalar artıp ölüm olayları 
fazlalaşınca Genelkurmay 
Başkanı Kenan Evren, 12 
Eylül Darbesi’yle yönetimi ele 
aldı. Yalnız bu ele alıştan önce 

Süleyman Demirel, 1980’de 24 
Ocak Kararlarını ekonomiye 
çeki düzen vermek için hayata 
geçirmişti. Bu kararların içinde 
DPT Müsteşarı Turgut Özal da 
vardı. Darbe sonrası partiler 
kapatıldı. Liderleri Çanakkale 
Zincirbozan’da hapse atıldı. 
Cunta liderleri siyasal yapıyı 
şekillendirmek için kendileri bir 
parti kurdular. Ve seçime girecek 
diğer partilerin de kadrolarını 
ciddi olarak tırpanladılar. 
Ancak 1983 seçimlerini Turgut 
Özal, askerlerin kurdurduğu 
Turgut Sunalp’in partisine 
karşı açık ara farkla kazandı. 
Özal’ın siyasetinde önemli bir 
özellik vardı. Özal, “4 grubu 
birleştirdim” diyerek sağ, sol, 
muhafazakâr, dinci kadroları bir 
arada tutan bir model yaratmıştı 
ve böylece 1983’te Özal iktidarı 
ele aldı. Bununla beraber 24 
Ocak ile başlayan reformları, 
dışa açılmayı ve liberalleşmeyi 
sürdürmeyi devam ettirdi.

Özal’ın bu reformist yapısı, 
1987 seçimlerine kadar 
sürdü. Ancak ondan sonra 
cumhurbaşkanlığına geçip 
partisini dışarıdan yönetmeye 
çalıştı. Bu ara Bülent Ecevit’in 
1977’de Avrupa Birliği’ne 
başvurmaması nedeniyle sanki 
rafa kaldırılan AB üyeliği için 
Turgut Özal, önemli adımlar attı. 
1990’da Özal ayrıldığı için partisi 
giderek eridi. 

1990’dan 2001 AKP 
Dönemi’ne

1990 dönemi Süleyman 
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Demirel’in de Özal’dan sonra 
cumhurbaşkanı olmasıyla onun 
partisi DYP’de de yeni lider 
olarak Tansu Çiller’in gündeme 
geldiği dönemdi. O dönemde 
ANAP’ın başına ise Mesut 
Yılmaz geçmişti. Refah Partisi 
de 90’lı yılların gelişen partisi 
olarak ortaya çıktı. İstanbul 
Belediye başkanlığını diğer 
partilerin birbirini engelleyen 
adaylar çıkarması nedeniyle 
sürpriz bir şekilde Refah 
Partisi’nin adayı Recep Tayyip 
Erdoğan kazandı. 90’lı yıllar 
Türkiye’nin AB’ye yanaşma 
yıllarıydı. Bu 1996 yılında 
Gümrük Birliği anlaşması 
yapılarak hayata geçti. 1990’lar 
da çalkantılı olarak geçtikten 
sonra dönemin sonunda 
Ecevit, Demokratik Sol Partisi 
liderliğinde ANAP ve MHP ile 
bir koalisyon olarak iktidara 
gelmişti. Bu koalisyon sürerken, 
dönemin cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer ile Ecevit arasında, 
anayasa kitapçığı atılmasıyla 
sembolize edilen tartışma 
yaşandı. Bu durum, ülke 
tarihinin en derin krizlerinden 
birinin patlak vermesine neden 
oldu.

2001 Krizi’ne ilişkin yurt 
dışından getirilen Kemal 
Derviş tarafından önemli 
bir reform programı hayata 
geçirildi. Merkez Bankası 
bağımsızlığı başta olmak 
üzere kamu alanında birçok 
reform niteliğinde olan girişim 
gündeme geldi. Anayasa kitabı 

atılması tartışması sonrasında 
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 
koalisyondan çekilerek seçime 
gidilmesini önermişti. O 
dönemde Refah Partisi içinde de 
Milli Görüşçüler ve Yenilikçiler 
tartışması söz konusuydu. Ve 
yapılan seçimlerde koalisyon 
ortakları, ANAP, DSP ve 
MHP baraj altında kalırken, 
seçimi büyük bir çoğunlukla 
Refah Partisi’nden ayrılanların 
kurduğu Ak Parti kazandı. Ak 
Parti iktidara hazırlıksız geldiği 
için Kemal Derviş’in reform 
programını sürdürme kararını 
aldı. Ve 2007 yılına kadar buna 
devam etti. 2004 yılında AB’ye 
tam üyelik başvurusu yaptı. 
2008 Krizi’nden sonra Türkiye 
çalkantılı bir döneme girdi. 
Yüzde 5’lere gerilemiş olan 
enflasyon hızla yükseldi. İşsizlik, 
yatırım eksikliği gibi sorunlar 
gündeme geldi. Suriye olayları 
yaşandı ve bugünlere içte ve 
dışta ciddi problemler yaşayarak 
geldik.




