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BAŞLARKEN…

Kitabın son bölümünde inceleneceği gibi bizim 68, “bit-
meyen 68” olarak da değerlendirilebilir. 68’in toplum hayatında 
önemli değişimlere neden olduğu Fransa, Almanya, Çekoslo-
vakya gibi ülkelerde 68 hatırlanır, anılır ama geçmişte kaldı-
ğı da bilinir. O yıllardaki hareket içinde şu veya bu konumda 
olmanın, şu veya bu kişiyi tanımış ve hatta bir dönem birlikte 
mücadele etmiş olmanın bugün için değeri yoktur. Önemli olan 
kişinin aradan geçen 50 yılda ne yaptığıdır.

68 ile ilgili anılar, önde gelen kişilerle ilgili incelemeler ya-
zıldı ve muhtemelen daha yazılacaktır da. Deniz Gezmiş, Mahir 
Çayan, Sinan Cemgil, İbrahim Kaypakkaya ile ilgili biyografik 
kitaplar yayınlandı ve sayfalarında çok sayıda kişinin anılarına 
da yer verildi. Anılar sözlü ve yazılı olarak başka yerlerde de 
ifade edildi.

68’den ne kaldı? bir anı kitabı değildir. Yazar 1967-1974 
yılları arasında ODTÜ’de öğrenci olmasına, Dev Genç’in yayın 
organı İleri Dergisi’nin Ocak 1971 tarihli 6. sayısının sorumlu-
luğunu yapmasına, ardından 1971’de THKP-C’nin gayrı resmi 
yayını sayılan Kurtuluş Gazetesi ve Kurtuluş Yayınları’nda ça-
lışmış olmasına karşın, bu kitapta yapılacak olan eskilere yeni 
anılar katmak değil, 68’i Batı Almanya ile Türkiye arasında kar-
şılaştırmalı temelde incelemek ve toplumu ne oranda değiştir-
diğini araştırmaktır.

 



8 - 68’den ne kaldı? - Engin ERKİNER

GİRİŞ

Tarih olgular yığını değildir, çok sayıda olayı peşpeşe sı-
ralamak tarih anlatılması anlamına gelmez. Tarih yorumdur 
ve bu nedenle de sürekli yeniden yazılır. Geçmişteki önemli bir 
dönemde ne olduğu, gelecekte sürekli olarak yeniden değerlen-
dirilir. Tarih geçmiş demektir ama bu geçmiş sabit değildir; yeni 
bilgiler bulunmadıkça olaylar aynı kalır ama yorumları değişir. 
Bu nedenle de tarih günün bakış açısıyla sürekli yeniden yazılır.

1968’in üzerinden 50 yıl geçti, bu süre içinde 68’in kap-
samı ve değerlendirilmesi de değişti. İlk yıllarda birkaç ülkeye 
özgü gibi düşünülen 68, bilgi yığını büyüdükçe evrenselleşti. Bu 
nedenle 68’in 10. ve 40. yıllarındaki değerlendirmeler birbirin-
den oldukça farklıdır. Geçmişte olanlar değişmedi ama bilgi ge-
nişledi; ek olarak yorumlar ve olayların birbiriyle kurulan bağ-
lantıları da değişecekti.

1968 ilk küresel başkaldırmanın adıdır. Dönemin termi-
nolojisiyle Birinci Dünya denilen gelişmiş kapitalist ülkelerden, 
İkinci Dünya olarak adlandırılan sosyalist ülkelere ve Üçüncü 
Dünya adı verilen yeni sömürge ülkelere kadar geniş bir alanda 
zamandaş olarak gerçekleşti. 68’in ortak talebi, kurulu düzene 
karşı çıkmak ve daha iyi bir bugün ve gelecek istemektir. Bu ta-
lep birinci, ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinde farklı şekillenir. 
Kapitalist dünyada farklı içerikler taşıyan sosyalist bir gelecek 
savunulurken, sosyalist ülkelerde ise varolandan farklı bir sos-
yalizm talebi yükselecektir. Yeni sömürge ülkelerdeki 68 hare-
ketlerin tamamı sola yöneliktir denilebilir.  

50 yıl sonrasında bazı ülkelerde 68’in unutulanlar ya da 
az hatırlananlar arasına karıştığını söyleyebiliriz. 68’in başlan-
gıcının yaşandığı ABD’de durum böyledir. O dönemin sosyalist 
ülkeleri ise 1989-1991’den beri bulunmuyorlar. 1968 ya da genel 
olarak 1960’lı yıllar reel sosyalizmde reform için son fırsat ola-
rak değerlendiriliyor ve 50. yılda yeniden hatırlanıyor. Çekoslo-
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vakya 68’inin önde gelen ismi Dubçek yıllar sonra ulusal kah-
raman ilan edilirken, her ülke 68’inin özgün isimleri de –artık 
hayatta olmasalar bile- sürekli olarak hatırlanıyor. 

Türkiye 68’i bu konuda önde gelen örnekler arasında sayı-
labilir. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya isim-
leri bir dönemi simgeler. Bunlar ve eklenebilecek başka isimler 
hayatlarını yıllar önce kaybetmiş olmalarına rağmen bugüne 
kadar kaldılar ve bundan sonra da kalacaklar… Bununla birlikte 
50 yılın ardından 68’i başka yönden de görmek gerekir: 68 top-
lumu ne oranda değiştirebildi? Burada söz konusu olan kültürel 
değişimdir. Aradan 50 yıl geçtikten sonra toplumda 68’in kültü-
rel izlerini ne oranda görebiliriz? 

Bu soruya ancak farklı ülkelerin karşılaştırılması temelin-
de cevap verilebilir. Tek ülke çerçevesinde kalındığında, yaşanı-
lan 68’i dünya çapında benzeri bulunmayan bir dönem olarak 
değerlendirmek mümkündür. Eski bir Çin sözündeki “Kurbağa 
gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır” belirlemesi aydınlatı-
cıdır. Karşılaştırma yapmadan kendinizle sınırlı kaldığınızda 
“benzeri bulunmaz bir tarih” değerlendirmesinin ortaya çıkma-
sı kaçınılmazdır. Karşılaştırmalı analiz gerçekliğin daha boyutlu 
kavranmasını sağlar. 68 Türkiye’dekinden ibaret olmadığı gibi 
bizimkinden daha kalıcı etkileri olan 68’ler de yaşandı. 

Batı Almanya (o yıllarda iki Almanya bulunduğu için bu 
belirleme gereklidir) ve Türkiye 68’lerinin karşılaştırılması, ara-
larındaki benzerliklerin ve önemli farklılıkların açıklanmasının 
ardından, “50 yıl sonra ne kaldı?” sorusu cevaplanabilir. B. Al-
manya 68’i sonuçları bugün bile görülebilen büyük bir kültürel 
değişim yaratırken, benzer gelişme bizde gerçekleşmedi. Tür-
kiye 68’i önde gelen isimleri bugüne kadar kalan tarihimizde-
ki önemli bir dönem olmakla birlikte, başka ülkelerdeki ben-
zerleriyle karşılaştırıldığında bu önemini kaybeder. Toplumsal 
tarihimizde taşıdığı önem ne olursa olsun, bizim 68’imiz dün-
ya genelinde önemli 68’ler kategorisine girmez; Fransa, Latin 
Amerika ülkeleri, B. Almanya ve Çekoslovakya 68’lerine göre 
geri planda kalır. 50 yıl önce böyle düşünülmezdi ama aradan 
yarım yüzyıl geçtikten sonra günümüze kalan etkisi karşılaş-
tırmalı olarak değerlendirildiğinde, ilk değerlendirme değişmek 
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zorundadır.

Burada şu sorulabilir: B. Almanya yerine Fransa ile karşı-
laştırma yapmak daha uygun olmaz mıydı?  Bu seçime 
dört neden gösterilebilir.

Birincisi; Fransa 68’i diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de 
68’in klasik örneği olarak bilinir. Öğrenci gösterilerinin yanı sıra 
büyük işçi eylemleri gerçekleşmiştir. B. Almanya 68’i ise az bili-
nen bir örnektir ama önemlidir.

İkincisi; B. Almanya 68’i büyük kültürel değişimin yolunu 
açar. 1945 sonrasında Batı Almanya da olarak bilinen FAC’de 
(Federal Almanya Cumhuriyeti) ve Doğu Almanya olarak da bi-
linen DAC’de (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) Nazi kültürü 
egemendi. Bu kültür 1960 sonrasındaki birkaç on yılda üniversi-
te öğrenci hareketi ve diğer sosyal hareketlerin etkisiyle dönü-
şür. B. Almanya –eksikleri olsa bile- geçmişiyle en iyi hesaplaşa-
bilmiş toplum durumundadır. Ne İngiltere ve ne de Fransa için 
benzer durum söz konusu değildir. 20. yüzyılın ortasına kadar 
150-200 yıl süren bu iki büyük sömürge imparatorluğu, sömür-
gecilik geçmişleri ve köle ticaretiyle açık olarak hesaplaşama-
mıştır. Fransa büyük bir vahşetin sergilendiği Cezayir savaşıyla 
aradan 50 yıl geçmiş olmasına rağmen sorun yaşamaktadır.

Almanya bu hesaplaşmayı nasıl yapabildi sorusu önem-
lidir. Karşılaştırmalı 68 analizi bu soruya de cevap arayacaktır.

Üçüncüsü; B. Almanya 68’i yaşarken DAC 68’i yaşamadı. 
İki ülkenin de geçmişi aynıydı, 1945-1989 arasında ise farklıydı. 
Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989 ve sonrasında iki ülke arasında-
ki kültürel farklılık açık olarak görüldü. Bu farkı yaratan sade-
ce batıda kapitalizmin doğuda ise reel sosyalizmin egemenliği 
değildi; 68’i yaşamış ve yaşamamış olmanın yarattığı kültürel 
farklılık da bulunuyordu. 1990’lı yıllar ve sonrasında doğunun 
batıya katılmasıyla artık tek ülke olan Almanya’da farklı böl-
gelerdeki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının karşılaştırılmasında 
–tek belirleyici olmasa bile- 68 farkı kendisini gösterir. Almanya 
dışında başka bir ülkede böyle bir karşılaştırma mümkün değil-
dir. 
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Son olarak B. Almanya 68’i Türkiye’nin bugünü için önem-
lidir. Almanya Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak as-
ker bir toplumdu, militarist bir kafa yapısına sahipti. Naziler bu 
kafa yapısını olabilecek en ileriye taşıdılar. 68’in de önemli kat-
kısıyla bu kafa yapısı tümüyle değişmedi ama önemli oranda 
sarsıldı. Almanya toplumu bu yönden Türkiye toplumuna ol-
dukça benziyordu ve bunu nasıl değiştirebildiklerini öğrenmek 
herhalde gereklidir.

Konuya 68’in tarihinin yazılmasının evrimini açıklayarak 
başlamakta yarar vardır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: 
68’E GENEL BAKIŞ

1. 68’DEN UZUN 68’E

Bu bölümün başlığı “1968’de tek tek ülkeler tarihinden küre-
sel tarihe” olarak da okunabilir. 68’in tarihi küresel olmak zorun-
dadır ama bunun gerçekleşebilmesi için yaklaşık 30 yıl geçmesi 
gerekmiştir. 

1968 simgesel bir yıldır, bir dönemin adlandırılmasıdır; ön-
cesi ve sonrası vardır, başka bir deyişle 68, uzunluğu ülkelere ve 
bölgelere göre değişen bir dönemin adıdır. Birkaç örnek verilecek 
olursa:

Latin Amerika 68’i 1959’da Küba devrimiyle başlar, 1973’te 
Şili’de faşist darbe ve Allende’nin öldürülmesiyle sona erer. Karak-
teristik özelliği gerilla savaşlarıdır ve bölge ülkelerindeki komünist 
partileri devrimci mücadeleye karşı çıkmak ve devrime engel ol-
makla eleştirilmiştir.

Sosyalist ülkelerdeki 68 sosyalizmde reform talebini öne çı-
karır. Sosyalizmde değişim isteğini, o güne kadar izlenen çizgiy-
le devam edilemeyeceğinin açık olarak ortaya çıkmasını, 1956’da 
SBKP’nin 20. Kongresi’nde Hruşçov’un yaptığı Stalin’i eleştiren ko-
nuşmayla başlatmak gerekir. Değişim talebi bu konuşmanın içe-
riğini aşacak ve 1968’de Çekoslovakya’nın Varşova Paktı orduları 
tarafından işgal edilmesiyle sona erecektir.  

Türkiye 68’i ise 1959-1980 dönemini kapsar ve 1972 öncesi ve 
sonrası olmak üzere farklı iki döneme ayrılır. 1959’da DP iktidarına 
karşı gençlik hareketleri ve ardından 1960 darbesi olmasaydı, son-
raki gelişmeler oldukça farklı yaşanırdı. 

68 uzun okunmak zorundadır.

“Uzun 68” ile “küresel 68” birbiriyle yakından ilgilidir ve bun-
ların oluşabilmesi için neden yaklaşık 30 yıl geçmesi gerekmiştir?  
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Küresel tarihin değişik özellikleri bulunmakla birlikte konu-
muz açısından iki tanesi özellikle önemlidir.

Birincisi: küresel tarih, tarihi Batı uygarlığının anlatımıyla sı-
nırlandırmaz. Bu tarih anlayışının 1945 sonrasında dönemin en bü-
yük sömürgeci ülkeleri olan İngiltere ve Fransa’nın bu konumlarını 
hızla kaybetmeleriyle birlikte güçlenmesi rastlantı değildir. 

68 denildiğinde yıllarca aklımıza Paris geldi. Sorbonne Üni-
versitesi ve çevresindeki öğrenci eylemleri, polisle çatışmalar ve 
işçi grevlerini hatırladık. Diğer ülkelerde de 68 vardı ama bunun 
Fransa’dakinin bir çeşit uzantısı olduğu düşünülüyordu. Başka bir 
deyişle 68 tarihi yıllarca Fransa merkezli olarak anlatıldı. 

Gerçekte ise 68’in öğrenci eylemleri önceki yıllarda ABD üni-
versitelerinde başlamıştı, Vietnam savaşına karşı eylemlerin ilk 
oluştuğu ülke de burasıydı. Sosyalist ülkeler 68’inde Fransa’nın et-
kisi çok azdı ama o yıllarda sosyalist ülkelerin de kendi 68’lerinin 
olduğu düşünülmüyordu. Latin Amerika 68’i de Fransa’dan daha 
önce Küba devrimiyle (1959) başlamıştı. 

68’e dar bakışın sonuçlarından birisi olarak üniversite öğren-
cilerinin hareketliliğine özel önem verilirdi ancak zamanla bunun 
yetersiz olduğu anlaşılacaktı. Üniversite öğrencileri çok sayıda ül-
kede 68 hareketinde önemli rol oynamıştı ama bunun dışında kalan 
önemli kesimler de vardı. Sosyalist ülkeler 68’inde Yugoslavya’da 
üniversite öğrencileri ön plandayken, benzer durum Çekoslovakya 
için geçerli değildi. 

İkincisi ise, bakış açısının genişlemesi sonucu daha önce dik-
kate alınmayan ya da 68 ile bağlantısı kurulamayan hareketlerin 
önem kazanmasıdır. Daha önce önemli bilgiler tek parçalar halinde 
dururdu; küresel tarih anlayışı bütüne bakışı geliştirdi. Birbiriyle il-
gisizmiş gibi görünen olaylar ve hareketler arasında bağlantı kuru-
labileceği, bunların birbirinden bağımsız olmadığı anlaşıldı. 

ABD’de siyahların “Vatandaş Hakları Hareketi” savaş sonrası 
dönemin kitlesel hareketleri arasındadır. Bu hareket ile 68 hareketi 
ve Vietnam savaşı karşıtlığı arasında yıllarca bağlantı kurulamadı.

ABD 68’ini siyahların eşit haklar talebiyle oluşturdukları bü-
yük hareketten başlayarak incelemek gerekir.
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2. ABD 68’İ

ABD’nin özellikle güney eyaletlerinde yoğunlaşmakla bir-
likte ülke genelinde ırk ayrımı vardı. Siyahlar beyazlarla aynı 
havuza giremez, aynı lokantada yemek yiyemez, otobüslerde 
ön sıraları beyazlara vermek zorundaydılar ve siyah çocuklar 
beyazlarla birlikte aynı okula gidemezdi. Buna karşı mücadele 
1950’li yılların ortalarından başlayarak sertleşir, özellikle güney 
eyaletlerinde beyazların siyahları öldürme eylemleri gerçekle-
şir.

Martin Luther King önderliğinde beyazlarla siyahların eşit 
haklara sahip olmasını savunan geniş bir hareket oluşur. İkin-
ci Dünya Savaşı’nda ABD ordusunda yer almış siyah askerlerin 
bu hareketin önemli kadroları arasında yer alması başlangıçta 
dikkat çekmez. ABD ordusunda savaşan ve bir bölümü hayatını 
kaybeden siyah askerler ülkelerine döndüklerinde eski ırk ayrı-
mının sürdüğünü görürler ve “Bunun için mi savaştık?” sorusu-
nu kaçınılmaz olarak sorarlar.

Almanya’da işgal gücü olarak bulunan ABD ordusundaki 
siyah askerler yakın geçmişin bu Nazi ülkesinde inanılmaz de-
neyler kazanırlar. “Kahvede oturuyoruz ve beyaz bir garson bize 
servis yapıyor. ABD’de böyle bir şey düşünülemez!”

Siyah askerlerin bir bölümü Alman kadınlarla evlenir ve 
melez çocukları olur. Bu insanlar aileleriyle birlikte ABD’ye dön-
düklerinde ırk ayrımı iyice çekilmez olacaktır.

1963’te siyah ve beyazlardan oluşan 250 bin kişi Washin-
gton yürüyüşünü gerçekleştirir. Bu yürüyüşün şarkısı “We shall 
overcome” (Kazanacağız) Joan Baez’in sesinden dünya çapında 
tanınacaktır.

1968’de bir suikast sonucu öldürülecek olan Martin Luther 
King’in eylem anlayışı, “şiddetten arınmış itaatsizlik”tir. Hare-
ketin bir bölümü silahlı mücadelenin gerekli olduğunu savuna-
rak “Kara Panter Partisi” olarak ayrılacaktır. Değişik üniversite-
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lerdeki (özellikle Columbia ve Berkeley) öğrenciler eşit haklar 
talebini destekler ama bu ülkedeki 68’in esas kitlesini oluştur-
mazlar.

Siyahların mücadelesi sonraki yıllarda da sürdü, yasal 
olarak ve pratik hayatta önemli haklar kazandılar. Kara Panter 
Partisi ise gelişemedi.

Siyahların ABD 68’inin önemli bir parçası olan eşit haklar 
için mücadelesi toplumda önemli kültürel değişime neden oldu. 
ABD’de ırkçılık bitmedi. Son yıllarda Los Angeles’ta polisin siyah 
gençleri öldürmesi sonucu yaşanan ayaklanmalar örneklerden 
bir tanesidir. Diğer yandan siyahlar beyazların önemli bölümü 
tarafından benimsendiler. Bir siyahın, Obama, ABD başkanı se-
çilmesi 1960’lı yıllardaki mücadele olmadan gerçekleşemezdi.

Siyahların hareketi 68’in dünya çapında ortak paydası 
olan Vietnam savaşına muhalefette de yerini aldı. Savaşta ölen 
ABD askerlerinin dörtte biri siyahtı ve bu rakam siyahların nü-
fus içindeki oranının iki katıydı. Daha sonra adını Muhammed 
Ali olarak değiştirecek olan dünya ağır sıklet boks şampiyonu 
Clay savaşa gitmediği için hapse girecekti. Askere gitmemesi-
nin gerekçesini, “Vietnamlılarla hiç sorunum olmadı, neden on-
lara karşı savaşayım?” diyerek açıklayacaktı. 

Columbia Üniversitesi’nde savaşa karşı yapılan toplantı-
larda yapılan konuşmalarda ilginç bir belirleme yer alır: “Beyaz-
lar kırmızılardan aldıkları ülkeyi sarılara karşı savunmak için 
siyahları savaşa gönderiyor.”

Kırmızılarla kastedilen Kızılderililer, sarılar ise Vietnam 
halkıdır.

ABD’de Vietnam savaşı karşıtı hareket üniversite öğren-
cilerini, siyahları ve çok sayıda aydını kapsayarak gelişecek ve 
dünyaya yayılacaktı.
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3. VİETNAM SAVAŞI

ABD’nin savaşına karşı özellikle 1960’lı yıllarda dünya 
çapında tepki ortaya çıktı. Savaş karşıtlığının savaşın tarafla-
rından birisi olan ülkede başlaması normal olmakla birlikte ile-
ri düzeyde boyutlanması açıklanmaya muhtaçtır. Vietnam ilk 
sömürge kurtuluş savaşı değildi, sömürgeci ülkenin büyük bar-
barlık sergilediği ilk ülke de değildi. 1954-1962 yılları arasındaki 
Cezayir ulusal kurtuluş savaşında Fransız ordusunun operas-
yonlarında çok kişi öldürülmüştü ama bu savaş Fransa dışında 
protestolara neden olmamıştı. Vietnam savaşı ise 68 hareketi-
nin dünya çapında ortak paydası olmasının yanı sıra, uluslara-
rası Vietnam kongreleri (Batı Berlin) toplanmış, bu savaşla ilgili 
olarak Savaş Suçları Mahkemesi kurulmuştu. 

ABD’nin Vietnam savaşının özgün özellikleri vardı ve kü-
resel ölçekteki muhalefet de bu nedenle büyüktü.

Birincisi: 1968’in genç insanları İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki ilk kuşaktı, 1940’lı yıllarda doğmuşlardı. Bu savaş büyük 
acılara ve yıkıma neden olmuştu ve yenisinin yaşanması isten-
miyordu. 68 gençliği bulunduğu ülkelerde silahlanma ve savaşa 
karşı çıkıyordu.

İkincisi: nükleer savaş tehlikesi daha önce yaşanmamıştı. 
SSCB’nin de nükleer silahlara sahip olmasının ardından böyle 
bir savaşın kazanan ve kaybedeni olmayacak, insanlık yok olma 
tehlikesiyle karşılaşacaktı. Bu bağlamda SSCB’nin Ekim 1957’de 
Ekim Devrimi’nin 40. yıldönümünde uzaya uydu göndermesinin 
ABD’de nasıl bir paniğe neden olduğu anlaşılabilir.  Asıl sorun 
uydu değil, onu yörüngeye oturtan roketti. O güne kadar SSC-
B’nin uzun menzilli roketlere sahip olmadığı düşünülüyordu. 
Nükleer silah onu hızla düşmanın bulunduğu bölgeye ulaştıra-
cak uzun menzilli roketler yoksa ancak çevredeki ülkeler için 
tehdit oluşturabilirdi. SSCB’nin de buna sahip olması nükleer 
savaşı gerçek bir tehlike durumuna getiriyordu.

Ulusal kurtuluş savaşlarına karşı –Vietnam dahil- nükle-
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er silah kullanılması bazı ABD generalleri tarafından açıkça is-
teniyordu ve çok kişi bunun büyük bir provokasyon anlamına 
geldiğinin farkındaydı. Nükleer savaşta önceki savaşlardaki gibi 
kaçacak yer yoktu. Çok sayıda insan sadece korku nedeniyle sa-
vaşa karşıydı.

Üçüncüsü: Vietnam savaşı ilk medyatik savaştı. Kendisi-
ni “uygarlığın temsilcisi” olarak gösteren ABD’nin Vietnam’daki 
katliamları bu ülke basınında da yer buluyordu. Hemen her ül-
kenin medyasında yer alan bu görüntüler ABD’nin savaşı askeri 
olarak kaybetmeden önce moral olarak mahkum olmasına ne-
den olacaktı.

Dördüncüsü: ABD o yıllarda kapitalist dünyanın rakipsiz 
merkeziydi ve ulaşabildiği her yere kendi hayat tarzını götür-
meye çalışıyordu. Tüketimi her şeyin üzerinde gören bu hayat 
tarzına karşı tepki vardı. Sadece sosyalistler değil sosyal de-
mokratlar ve hatta liberallerin bir bölümü de Vietnam savaşı-
na karşıydı. ABD ordusunun kayıplarının artması, görünürde 
olmasa bile gerçeklikte sevinçle karşılanıyordu. ABD’ye şu veya 
bu nedenle karşı olmanın en dolaysız ifadesi Vietnam savaşına 
karşı olmaktı. 

Son olarak: Latin Amerika Vietnam’a uzak bir bölgedir. 
Che Guevara bu bölgedeki gerilla savaşlarında “İki üç daha fazla 
Vietnam” yaratılması hedefini belirlemişti. Tek Vietnam sava-
şı bile ABD’yi sadece askeri değil yüksek masraflar nedeniyle 
ekonomik olarak da zora sokmuştu. Birkaç Vietnam neler yap-
mazdı?

1960’lı yıllarda Vietnam savaşı ABD’ye karşı mücadelenin 
simgesiydi, sol ya da sola yakın dünya görüşünün olmazsa ol-
mazıydı.

Konumuz dışında olmakla birlikte Vietnam savaşının 
SSCB’nin büyük askeri desteğiyle yürüdüğünü belirtmek gere-
kir. Bu destek sadece askeri eğitim ve karada kullanılan ağır si-
lahları değil, avcı uçaklarını da kapsıyordu. ABD verilerine göre 
Kuzey Vietnam Cumhuriyeti ordusu 200 civarında Mig-21 avcı 
uçağına sahipti. 1 Kasım 1968’de ABD hava bombardımanını ge-
çici olarak durdurduğunda Kuzey Vietnam hava savunması ta-
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rafından helikopterler dahil 3240 hava savaş aracı düşürülmüş-
tü. Der Spiegel dergisinin 43/1966 sayısında ABD’nin Vietnam’a 
savaş uçağı yetiştirmekte zorlandığı yazacaktı ki bu da ABD’nin 
en güçlü olduğu havadan bombardımanda bile verdiği kayıpları 
göstermektedir. Ek olarak çok sayıda savaş pilotu esir düşmüş 
ya da ölmüştür. (Feldbauer 2013, 60)

Fransa’ya, bir dönem Japonya’ya ve son olarak da ABD’ye 
karşı yürütülen Vietnam’daki bağımsızlık mücadelesi, sömür-
gecilik sisteminin çöküşü çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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4. SÖMÜRGECİLİK SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ

Vietnam savaşı 1945-1975 arasındaki 30 yılda sömürge-
cilik sisteminin çökmesinin önde gelen örneğiydi. Çok sayıda 
ülke bağımsızlığını kazanarak Birleşmiş Milletler’e üye olacak, 
üye sayısı 1945’te 51’den 1975’te 144’e yükselecekti. (Osterham-
mel 2013, 13) 

68’in önemli özelliklerinden birisi de sömürgecilik siste-
minin dağıldığı dönemle çakışması ve bunun Vietnam savaşını 
protesto ortak paydası temelinde kendini göstermesidir.

Yaklaşık 450 yıllık geçmişi bulunan, özellikle İngiltere ve 
Fransa’nın sömürge imparatorluklarıyla karakterize olan –Hol-
landa, Belçika, İspanya, Portekiz ve Almanya daha az sömürge-
ye sahip ülkelerdi- sömürgecilik neden 1945 sonrasındaki 30 yıl-
da hızla dağılacak ve 68 döneminin önemli bir parçası olacaktı?

Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan Birinci 
Dünya Savaşı sonunda dağıldılar, Çarlık Rusyası ise sınırlarını 
büyük oranda koruyarak SSCB’ye dönüşecekti. Bu devletler ko-
numuz dışındadır.

Sömürge ülkelerde bağımsızlık mücadelesi tarihi eskidir. 
Vietnam’da Komünist Partisi 1930’da kurulmadan 46 yıl önce, 
1884’te şiddetle bastırılan önemli bir ayaklanma gerçekleşti. 
Dünya çapında ikinci büyük sömürge imparatorluğuna sahip 
olan Fransa bir bölgedeki sömürge askerlerini uzak başka bir ül-
kedeki sömürgecilik karşıtı mücadeleye karşı kullanırdı. 1954’de 
Dien Bien Phu’da halk ordusuna yenilerek Vietnam’ı terk etmek 
zorunda kalmadan bir yıl önce 250 bin kişiden oluşan Fransız 
ordusunda sadece 76 bin kişi Fransızdı. 20 bin asker yabancı lej-
yonerken, 58 bin asker Afrikalıydı, kalanı da Vietnamlılardan 
oluşuyordu. (Feldbauer 2013, 21) birinci ve özellikle de İkinci 
Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa özellikle Hindistanlı 
ve Afrikalı sömürge askerlerine ordularında yer vermişti.

Sömürgeciliğin temelinde kültürel üstünlük ve baskı araç-
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larını kullanarak sömürge toplumunu parçalamak ve onun bir 
kesimini yanına çekmek yatar. Aksi durumda, örnek olarak, az 
sayıda İngilizin o dönemde birkaç yüz milyonluk Hindistan’ı sö-
mürgeleştirmesi ve yıllarca yönetmesi mümkün değildi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerdeki isyanları 
azaltmak amacıyla yerli nüfustan seçilen kişileri eğiterek hiz-
metinde kullanma ve yönetimde yer verme politikası yoğunlaş-
tı. Eğitim asimilasyonda önemlidir ama ters sonuçlar da verebi-
lir. Sömürge kurtuluş hareketlerinin önemli kadroları arasında 
merkez ülkede eğitim görenler vardır. Gandi İngiltere’de Ho Chi 
Minh Fransa’da okumuştur. 

Sömürgeci ülkenin çıkarlarını savunmak için savaşa gi-
den sömürge ülke kökenli askerler arasında eşitlik ve bağımsız-
lık düşüncesi kaçınılmaz olarak güçlenecekti. Bunun özgün bir 
örneğini ABD ordusundaki siyah askerler örneğinde görmüştük. 

1961’de ölmesine rağmen sömürgecilikle ilgili yazıları 68 
hareketinde büyük ilgi gören Martinikli Frantz Fanon kendisini 
Fransız olarak görüyordu ama beyaz Fransızlar tarafından ka-
bul edilmiyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı orduya 
katıldı, yaralandı; siyah ve melez askerlerin Paris’in kurtarılma-
sındaki rolünün görünmemesi için askeri geçit töreninden dış-
lanmayı yaşayacaktı. Farklı ten rengine yönelik ırkçılık ABD’ye 
özgü değildi.

Nazilere karşı insanlık değerlerini savunarak savaşan 
devletler için sömürgecilik artık savunulamaz durumdaydı. Sü-
rekli isyanlar nedeniyle sömürgeleri yönetmek zorlaşmıştı ve 
yerli halk artık eğitim görmüş, yönetim deneyi kazanmış kad-
rolara sahipti.

Bazı sömürgeler “yumuşak geçiş”le bağımsız olurken, ba-
zılarında uzun ve sert savaşlar yaşandı. Vietnam ve ardından 
Cezayir bu konuda başlıca örneklerdir.

Sömürge sisteminin 1945 sonrasındaki 30 yıl içinde hızla 
çözülmesinde genellikle dikkat edilmeyen önemli bir nokta var-
dır. Bu yıllar kapitalist ekonomilerin hızla büyüdüğü yıllardır. 
İlk ekonomik kriz 1958’de görülür, sonrasında ekonomik büyü-
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me yavaşlayarak da olsa sürer. Bu durumda yönetilmesi gittikçe 
zor duruma gelen sömürgelerle “uğraşmaya değer mi?” sorusu 
kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Metropol ülkede hızlı eko-
nomik gelişme yaşanırken, sömürgeler masraflı olmaya başla-
mıştır. Sömürgenin politik bağımsızlığını kazanması ekonomik 
olarak da bağımsız olacağı anlamına gelmez. Eski sömürgeci ül-
keyle ekonomik ilişkilerin sürmesi güvenceye alındığı oranda, 
sömürgeden bağımsızlığa “yumuşak geçiş” yapılır. 

Ülkenin bağımsızlığını kazanması çatışmanın durması 
anlamına gelmez. Benzeri bütün ülkelerde görüldüğü gibi yeni 
devletin yönetim şekli ve önde gelen devlet kadrolarının pay-
laşılması konusunda farklı gruplar arasında iç çatışma ortaya 
çıkıyor; eski sömürgeci ülke de duruma açık ya da dolaylı olarak 
müdahale ediyordu. 

Afrika’nın en büyük ülkesi olan Kongo, Belçika sömürge-
siydi. Seçimle işbaşına gelen ilk başbakan Lumumba sol yöneli-
mi nedeniyle Belçika askerlerinin de yer aldığı bir saldırıda kaçı-
rılıp öldürülecek (1961), yerine işbirlikçi Çombe geçecekti. 

Bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler ABD ile SSCB arasın-
da mücadele alanı oluyordu. SSCB sömürge kurtuluş savaşlarını 
genellikle destekledi. Dien Bien Phu gibi –Fanon’un belirleme-
siyle, sömürge ülkeler dünyasına büyük umut veren bu muha-
rebede- Vietnam halk ordusunun zafer kazanmasında SSCB’nin 
verdiği ağır silahlar önemli rol oynamıştı. Yıllardır tarihin kena-
rında duran bu ülkeler kapitalizmle sosyalizm arasında önemli 
bir mücadele alanı olmuştu. Bu mücadele 68 hareketini derin-
den etkileyecek, mücadele haberleri yayılacak, protestoların 
yanı sıra dayanışma kampanyaları örgütlenecekti.

Vietnam’daki savaş bu büyük mücadelenin önde gelen ör-
neği olmakla birlikte ardında çok sayıda benzer ülkede daha az 
bilinen sömürgecilik karşıtı mücadeleler yer almaktadır.

Bu konuda Fransa’nın özel bir konumu vardı. 20. yüzyılda 
emperyalizm öncelikle sermaye ihracı demekti ve bu da yeni 
sömürgeciliği gündeme getiriyordu. Yüzyıl başında bu özellik 
esas olarak Latin Amerika ile sınırlıydı, dünyanın geri kalanın-
da hakim olan ise klasik sömürgecilikti ve öncelikle İngiltere ve 
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Fransa’nın büyük sömürge imparatorluklarıyla karakterize olu-
yordu. Sömürge imparatorluklarının 1945-1975 döneminde da-
ğılması sadece eski sömürgeleri değil, imparatorluğun merkez 
ülkelerini de etkiler. Bu etki yumuşak olarak İngiltere’de, açık 
olarak Fransa’da görülür. Eski sömürge imparatorluğunun mer-
kez ülkesi yeni güç ilişkileri içinde kendisini yeniden tanımla-
mak zorundadır. Ülkenin parçası olarak görülen Cezayir’in sert 
bir ulusal kurtuluş savaşının ardından 1962’de bağımsızlığını 
kazanması Fransız ulusal bilincini özellikle sarsar. Fransa 68’i 
bunun üzerine gelecektir. Fransa 68’inin olaylı ve öğrencilerle 
sınırlı olmayan kitleselliğiyle, sömürge imparatorluğunun da-
ğılması arasında açık ilişki bulunmakla birlikte, tarihin bu bölü-
mü konumuz dışındadır.

Vietnam’daki savaş önce Fransa ardından ABD’ye karşı 
Komünist Partisi öncülüğünde yürütülmekle birlikte bu durum 
68’in genel özelliklerinden birisinin, komünist partilerinin mü-
cadele ve örgütlenme anlayışına tavır almanın dışında kalır. Bu 
konuda yıllardan beri biriken muhalefet Küba devrimiyle açığa 
çıkacaktır. Küba devrimi tarihte komünist partisinin önderliği 
olmadan yapılan ilk sosyalist devrimdir. Başka bir deyişle, dev-
rim için örgütlenme zorunludur ama bunun komünist partisi 
çevresinde olması gerekli değildir. 68’in bu önemli bileşeninin 
ayrı bir bölümde incelenmesi gerekir.
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İKİNCİ BÖLÜM: 
KOMÜNİST PARTİSİNE KARŞI 68

68 dönemi Latin Amerika’dan Avrupa’nın kapitalist ül-
kelerine, oradan da reel  sosyalizmin egemen olduğu sosyalist 
ülkelere kadar yayılan geniş bir alanda iktidarda veya muhale-
fetteki komünist partilerine karşı muhalefet olarak da değerlen-
dirilmelidir. 68’in bu yönü üzerinde az durulmuştur. 68 sadece 
anti emperyalizm, baskıcı ve sömürücü kapitalizme itiraz değil; 
aynı zamanda farklı bir alternatif arayışı çerçevesinde kapita-
lizme karşı hakim durumda bulunan SSCB tipi sosyalizmin de 
eleştirisidir. Bu eleştiri teoride kalmamış, farklı bölgelerde deği-
şik özellikler göstermekle birlikte pratiğe de geçmiştir. 

Bu önemli konunun dört alt başlıkta incelenmesi gerekir: 
Küba devrimi ve Latin Amerika ülkelerinde komünist partile-
ri dışında oluşan devrimci mücadele; Avrupa ülkelerinde Yeni 
Sol’un ortaya çıkması; Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kültür Devri-
mi ve sosyalist ülkelerdeki sol muhalefet. 

68’in bu yanı üzerinde bizde neredeyse hiç durulmamış 
olması normaldir çünkü o dönemde komünist partisi teorik ola-
rak bulunmakla birlikte pratikte yok denilebilecek kadar zayıf-
tır. SSCB’nin temsil ettiği sosyalizm anlayışına yönelik eleştiri-
ler Mehmet Ali Aybar’ın Çekoslovakya’nın 1968’de işgaline karşı 
itirazıyla başlamış ve “Marksizmde Örgüt Sorunu” kitabıyla sür-
müştür. Aybar kitabında Leninist parti örgütlenmesinin burjuva 
tipi bir örgüt olduğunu savunur. Aynı dönemde SSCB’yi “sosyal 
emperyalist” olmakla suçlayan Çin Komünist Partisi etkisinde 
Maocu bir akım ortaya çıkacak, sonraki yıllarda ayrışacak ama 
kitleselleşecektir. 

Her durumda Leninist özelliklere sahip komünist partisi 
sorunu Aybar’ın zayıf kalan çıkışı dışında gündeme gelmez. 
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1. KÜBA DEVRİMİ VE LATİN AMERİKA

Küba’da tarihte ilk kez komünist partisinin önderlik yap-
madığı sosyalist bir devrim gerçekleşti. 26 Eylül 1953’te Mon-
cado kışlasına saldırıyla başlayan devrim 1959’da Batista’nın 
devrilmesiyle iktidarı ele geçirecek ve hızla sosyalist devrime 
dönüşecekti. Küba’da Komünist Partisi vardı ama Fidel Castro 
ve grubunun silahlı mücadeleyi başlatmasına karşı çıkmış ve 
devrimde geri planda rol oynamıştı.

Regis Debray, “Devrimde Devrim” adlı yapıtında bu devri-
mi yanlış değerlendirerek, silahlarını ve sırt çantalarını alarak 
dağa çıkan bir grubun devrimi başlatabileceğini savunur. Kü-
ba’da yaşanılanlar ise bu teoriye uymaz çünkü önceden geniş 
sayılabilecek bir kitle örgütlenmesi vardır. Devrim için kapsamlı 
kitle örgütlenmesi zorunlu olmakla birlikte, Küba örneği bunun 
için Komünist Partisi önderliğinin zorunlu olmadığını göster-
miştir. Devrimin önderi 26 Temmuz Hareketi’dir ve “devrimde 
devrim” budur. 

Küba devrimi Batı yarımküresinde ve ABD’nin yakınında 
gerçekleşen ilk devrim olması bakımından komünist partileri-
nin sempatisiyle karşılanır ama başka bir gücün önderliğindeki 
sosyalist devrim anlaşılır gibi değildir. Devrimde işçi sınıfının 
belirleyici olmaması Çin ve Vietnam devrimlerinden beri bilin-
mektedir ama komünist partisinin belirleyici olmaması yenidir. 

1960’lı yıllarda Latin Amerika ülkelerinde komünist parti-
lerinin yapısı sarsılmaya başlar. Bu partilerin bir bölümü yasal-
ken diğerleri yasadışı çalışmaktadır. Bu partilerin özgün çizgisi 
yoktur denilebilir; SBKP’nin çizgisini aynen kabul ederler. “Barış 
içinde birlikte yaşama” çizgisinin nerede nasıl uygulandığına 
bakmadan Latin Amerika ülkelerine kopya ederler. Bulunma-
yan ya da cılız olan ulusal burjuvaziyle ittifak yapmaya, gerici 
de olsa iktidarlarla iyi geçinip legal olanaklarını genişletmeye, 
ulusal cephe kurmaya çalışırlar. Köylülüğün sorunlarını ve po-
tansiyelini dikkate almazlar ve sömürgecilik öncesinden beri 
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kıtada bulunan yerli halkı da yok sayarlar. Silahlı mücadeleye 
karşı alternatif olarak yasal olanakların genişletilmesi için ça-
lışmayı ve sendikal mücadele aracılığıyla işçi sınıfının örgütlen-
mesini savunurlar.

Küba devriminin etkisiyle komünist partilerinin gençlik 
örgütlerinden ve diğer devrimci örgütlerden kopmalarla gerilla 
örgütleri oluşur. Komünist partileri yönetimiyle gerilla örgütleri 
arasında şiddetli polemik başlar. Küba, Fidel Castro vasıtasıyla 
tarafını gerillaların yanında belirler ve bölge komünist partileri 
tarafından sürekli olarak “içişlerine karışmakla” suçlanır.

Arjantin Komünist Partisi silahlı mücadeleye karşı çıktı-
ğı için Che’nin kendi ülkesine gitmekten vazgeçtiğini, Bolivya 
Komünist Partisi’nin gerilla grubunun mücadelesini reddettiği-
ni, yine de partinin gençlik örgütünün bir bölümünün gerillaya 
katıldığını “Che Guevara – Kısa Uzun bir Hayat”ta anlatmıştım.

Gerilla mücadelesiyle komünist partisi arasındaki en bü-
yük çatışma Venezüella’da ortaya çıkar. Başlangıçta gerilla sava-
şına taraf olan parti daha sonra gerillanın faaliyetlerini sınırlar 
ve onu anlaşma yolları aradığı iktidara karşı baskı aracı olarak 
kullanmaya çalışır. Bölgedeki komünist partilerinin tipik takti-
ği böyledir. Gerilla savaşını örgütleyen merkez komitesi üyesi 
Douglas Bravo partiden ihraç edilir. Fidel Castro 13 Mart 1967’de 
yaptığı konuşmada Venezüella Komünist Partisi’nin tutumunu 
şiddetle eleştirir. (Kursbuch, Sayı 11, Ocak 1968, s. 103-117)

O dönemin sol yazarlarından bazıları Latin Amerika komü-
nist partilerinin gerilla hareketlerine karşı tutumunu SBKP’nin 
“barış içinde bir arada yaşama” politikasına bağlar. Bu belirleme 
doğru değildir çünkü SBKP bu yönde genel bir politikaya sahip 
olsaydı Vietnam’da ABD emperyalizmine karşı savaşa da des-
tek olmaması gerekirdi. SBKP aynı dönemde Filistin Kurtuluş 
Örgütü’ne de önemli silah desteği sağlamış, Nasır Mısır’ı başta 
olmak üzere ulusalcı Arap rejimlerini para, askeri eğitim ve ağır 
silahlarla desteklemiştir.

SSCB desteği olmadan Küba’nın ABD ambargosu ve sal-
dırganlığı altında yaşaması mümkün değildi. Bu gerçek Küba 
yönetimini SBKP ile anlaşmazlıklarını sınırlı tutmaya, ilişkileri 
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fazla germemeye yöneltecektir.

SSCB’nin devrimci savaşları desteklerken ihtiyatlı dav-
randığı gerçektir. 31 Ocak 1968 gecesi başlayan ve “68 yılının 
açılışı” sayılan Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin 
(FLN) büyük Tet saldırısına yönelik olarak SSCB’nin ülkedeki 
askeri danışmanları olumsuz görüş belirtmişti. Gerekçeleri, Gü-
ney Vietnam’ın kısa sürede ABD işgalinden kurtulacağını dü-
şünmüyor olmalarıydı. (Feldbauer 2013, 67) Tet saldırısı sava-
şın gidişini değiştirmiş, ABD’nin yenilebileceğini göstermiş ve 
Vietnam savaşına karşı çıkanlara dünya çapında büyük moral 
vermişti. O zamanki bir belirlemeye göre SSCB’nin destek oldu-
ğu en savaşçı ve en becerikli halk Vietnamlılardı. Aynı başarıyı 
büyük desteğe rağmen İsrail karşısında ulusalcı Arap rejimleri 
gösteremeyecekti. 

SSCB’den gördükleri büyük askeri desteğe rağmen Viet-
nam Komünist Partisi ve ABD karşıtı güçler koalisyonu olan FLN 
onların belirlemelerini kabul etmeyebiliyor ve Tet saldırısının 
büyüklüğü ve başarısı karşısında sovyet askeri uzmanlar bile 
şaşırıyordu.. 

Latin Amerika ülkelerinde düzen içinde legal mevziler ka-
zanmakla uğraşan komünist partisi yönetimlerinin benzer bir 
çıkış yapması beklenemezdi. İşlerine öyle geldiği için kendileri-
ne özgü politik çizgileri bulunmuyordu. 1960’lı yıllardaki gerilla 
savaşları başarısız olacak, komünist partileri de bir şey yapa-
mayacaktı.

SSCB ve çizgisindeki komünist partilerinden duyulan bü-
yük hayal kırıklığı ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde Yeni Sol’un 
ortaya çıkmasını getirecekti.
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2. YENİ SOL

Yeni Sol kendisini sosyal demokrasi ve SSCB tipi sosya-
lizm anlayışının dışında tanımlar. Marksizm-Leninizm gibi 
Yeni Sol da tek parça değildir, bazıları birbirine zıt parçalardan 
oluşmaktadır. 

1960’lı yıllarda değişik bölgelerde iç farklılaşmaları güçlü 
Yeni Sol akımlar ortaya çıkar. Latin Amerika ülkelerindeki geril-
la hareketleri de ne sosyal demokrattır ne de SSCB çizgisindeki 
komünist partilerine yakındır. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin 
Yeni Sol’u Vietnam’dakinin yanı sıra bu gerilla hareketlerine de 
ilgi göstermiş, destek sunmuştur.

SSCB ve genel olarak sosyalist blok gücünün doruğunday-
ken çok sayıda ülkeyi saran 68 hareketinin ilgi odağı olmaktan 
çıkmıştı. 68 iç farklılıkları olan sol bir hareketti ama SSCB çiz-
gisindeki sol değildi. Bunun nedenleri üzerinde durulması ge-
rekir.

Kızıl Ordu Alman faşizmini yenen asıl güç olmuş ve Doğu 
Berlin’e kadar gelirken geçtiği ülkelerde sosyalist iktidarlar ku-
rulmuştu. Sosyalizm artık bir dünya sistemiydi.

Savaşta yaşadığı ağır tahribatı gideren SSCB nükleer silah-
lara sahip olarak bu alanda ABD tekelini kırmış, ardında uzaya 
ilk uydu gönderen ülke olmuştu.

Bir görüşe göre Hruşçov’un SBKP’nin 20. Kongresi’nde 
yaptığı ve Stalin dönemindeki büyük tasfiyeleri açıkladığı ko-
nuşma, Stalinizm olarak da anılan SSCB sosyalizminden duyu-
lan büyük hayal kırıklığının ve Yeni Sol’un ortaya çıkmasının 
temel nedeni olarak değerlendirilir. Ek olarak 1956’da Macaris-
tan’ın yöneldiği farklı gelişme çizgisinin ülke işgal edilerek en-
gellenmesi de bu sosyalizm anlayışından uzaklaşmanın nedeni 
olarak görülür. 

Yeni Sol SSCB’deki sosyalizmi Stalinizm olarak adlandırı-
yordu. Bu belirlemenin önemli eksiği, 1956’da yapılan SBKP’nin 
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20. Kongresi’nden sonra değişen durumu yeterince dikkate al-
mamasıdır.

Yeni Sol Lenin ve Stalin’i ayırmayarak doğru bir saptama 
yapar. Sosyalizm için gelişmiş sanayi toplumu gereklidir ama 
Lenin’e göre buna ancak kapitalist yoldan ulaşılabileceği hiçbir 
yerde yazmamaktadır. Bu topluma sosyalist modernleşme ya 
da kapitalist olmayan yoldan sanayileşme yoluyla ulaşılabilir. 
Lenin’in teorik olarak yaptığı bu saptama Stalin döneminde ha-
yata geçirilmiştir. Bu konuda iki isim birbirinden ayrılamaz.

Stalin’in genel sekreteri olduğu SBKP içinde ve dışında çok 
sayıda kişi fiziki olarak tasfiye edildi. Ne kadarının Stalin’in bil-
gisi ve onayı dahilinde olduğu birinci derecede önemli değildir 
çünkü en yüksek sorumluluğu taşıyan kişi sonuçta yapılan iyi 
ve kötü her şeyden sorumludur. 

Fiziki olarak tasfiye edilenler arasında devrim öncesinde 
ve hemen sonrasında partinin tanınmış isimleri ve çok sayı-
da parti üyesi de yer alır. Böylesine geniş bir tasfiye gerçekten 
gerekli miydi, diye sorulabilir. Burada unutulmaması gereken, 
eski Bolşevik kadronun birlikte yürümesinin artık mümkün ol-
madığı ve sürekli iç çatışmanın kaçınılmazlığıdır. Eski Bolşevik 
kadro bambaşka bir teorik çerçevede politik olarak sosyalize ol-
muştu. Gelişmiş kapitalist ülkelerde gerçekleşmeyen bir sosya-
lizm düşüncesi onlara yabancıydı. SSCB dünyanın altıda birini 
kaplayan geniş bir bölgede kurulmuştu ama toprak devrimiyle 
yarı feodalizmden henüz çıkmış geri bir ülkeydi. Burada sos-
yalizm kurulamazdı. Bu ise 1920’li yılların başlarında Lenin’in 
tespitleriyle girilen yeni dönemin amacına tersti.

Eski ekibin birlikte yürümesi artık mümkün değildi. Bu-
radan çok kişinin fiziki olarak tasfiye edilmesi gerektiği sonucu 
çıkmaz ama tartışmak için fazla zaman olmadığını da düşün-
mek gerekir. İkinci büyük savaş geliyordu ve SSCB’nin saldırıya 
uğrayacağı da açıktı. SSCB yaklaşık 15 yılda sanayi ülkesine dö-
nüştü ve bunun için gerekli olandan daha ağır bir bedel ödedi. 
Güçlü sanayi temeline sahip olmasaydı Nazilere karşı savaşı 
kazanamazdı.

Stalin’in ölümünün ardından aralarında Beria’nın da bu-
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lunduğu bazı kişiler tasfiye edildi ve 20. Kongre’den sonra farklı 
bir durum ortaya çıktı. Şu veya bu nedenle partiden tasfiye edi-
len kişiler öldürülmedi ya da uzaklarda sürgüne gönderilmedi.

Hruşçov 1964’te SBKP Politik Büro’su tarafından görevden 
alındıktan sonra fiziki tasfiyeye uğramayacaktı. Bunu sosyaliz-
min geleceğe güvenle bakmaya başlamasının göstergesi olarak 
değerlendirmek gerekir. Sosyalizm dünya sistemi haline gel-
mişti, eskiden olduğu gibi geleceği belirsiz değildi. En azından o 
yıllarda böyle görünüyordu. 

Partide farklı görüşlerin açık olarak tartışılamaması Sta-
linizmin önemli özelliklerinden birisi sayılır. 1956’dan sonra 
bu durum belirli oranda değişecek ve sadece SBKP içinde değil 
kardeş komünist partileri için de sosyalizmin geleceği konusun-
daki tartışma başlayacaktı. Sosyalist ülkelerde 68 bölümünde 
konu ayrıca incelenecektir.

Yeni Sol’un ortaya çıkmasında reel sosyalizmin özellikleri 
ve Stalinizm saptaması önemli olmakla birlikte, belirleyici olan 
“Batı ülkelerinde nasıl devrim yapılabilir?” sorusudur. Batı ül-
kelerinden kastedilen ABD, İngiltere, Fransa ve B. Almanya vd. 
gibi ülkelerdir. 

Ekim Devrimi’nin Batı ülkeleri için geçerli bir model ol-
madığını 1920’li yıllarda Gramsci açıklamıştı. Gelişmiş kapita-
list toplumlarda devleti toplumun üzerindeki baskı aygıtından 
ibaret görmek ve bunu da ordu ve polisle özdeşleştirmek yanlış 
sonuçlara yol açar. Bu toplumlarda devlet toplumun içinde kök 
salmıştır. Burada konunun esasını oluşturmayan sivil toplum 
belirlemesiyle ilgili tartışmalara girmemek için böyle bir belirle-
me tercih edilmektedir. Aile örgütlenmesinden eğitime, hasta-
nelerden hukuka ve dini örgütlenmeye kadar devlet çok yönlü 
olarak toplumla iç içedir. Çarlık Rusya’sında bu içiçelik zayıf-
tı. Mesela okuma-yazma bilenin az olduğu bir ülkede devletin 
eğitimdeki örgütlenmesi de zayıftır. Çarlık Rusya’sında devlet 
öncelikle açık şiddet demekti, Batı ülkelerinde ise böyle değildir.

Burjuva devletin toplum içindeki çok yönlü örgütlenmesi 
önemli oranda zayıflatılmadan Batı ülkelerinde devrim müm-
kün değildir. Asıl zor ve uzun zaman alacak olan süreç budur. 
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Burada o güne kadar gerek duyulmadığı için ilgilenilme-
miş olan marksist devlet teorisindeki eksiklik gündeme gelir. 
Marksistler 1960’lı yıllara kadar burjuva devletin yapısı ve işle-
yişi konusuyla pek ilgilenmezler. Gerçekleşmesi beklenen dev-
rim burjuva devlet aygıtını parçalayacaktır ve sosyalist iktidar 
altında kurulan yeni devlet de sönmeye başlayacağı için “devlet 
olmayan devlet” olacaktır. 

Lenin’in Devlet ve İhtilal’de yaptığı bu belirleme gerçek-
leşmez. Devrim Batı ülkelerine yayılmadığı gibi SSCB’deki dev-
let de “devlet olmayan devlet” değil, sosyalist ama güçlü bir 
devlet olur.

Batı ülkelerinde devrim ayrıntılı bir burjuva devlet teorisi-
ni gerekli kılar ve bunun için de 1960’lı yıllara kadar beklenmesi 
gerekir.

Burjuva devletiyle ilgili teorinin geliştirilmesinde iki isim 
başlangıçta önemli rol oynar: Poulantzas ve Althusser. Devletin 
değişik aygıtları vardır ve burjuvazinin etkinliği bunların tümü 
için söz konusu olmayabilir. Başka bir deyişle devlet organların-
daki etkinlik farklı sınıf ve gruplar arasında mücadele sonucu 
ortaya çıkar. Poulantzas’ın bu belirlemesi 1960’lı yıllarda Batı 
Avrupa ülkelerindeki sosyal devletle konusunda değişik yorum-
lara yol açar. Bir yoruma göre işçiler ve genel olarak çalışanlar 
sendikalar aracılığıyla burjuva devletin belirli kurumları içinde 
etkinlik sağlayabilirler. Bu anlayış Avrupa komünizmi olarak bi-
linen akımın “devleti ele geçirmek” anlayışının önemli bileşeni-
ni oluşturacaktır. 

Poulantzas’ın anlayışının temelsiz olduğu söylenemez. 12 
Eylül 1980 öncesinde bizde polisin bir bölümü POL-DER aracılı-
ğıyla sol hareketin etkinliğindeydi. Devletin eğitimdeki etkinliği 
TÖB-DER aracılığıyla önemli oranda kırılmıştı. Benzer durum 
bir oranda sendikal hareket ve belediyeler için de geçerliydi. 
Darbenin ilk uygulamalarından birisi de, bu nedenle,  devlet ku-
rumlarını soldan temizlemek olmuştu. 

Althusser de “Devletin İdeolojik Aygıtları” yapıtında bur-
juva devletin toplum içinde nasıl örgütlendiğini ve hegemonya-
sının ideolojik boyutunu gösterir. Bu yapıt Gramsci’nin burjuva 
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devletle ilgili tezinin geliştirilmesidir denilebilir.

Poulantzas ve Althusser’in dışında 68’in teorisyenleri ola-
rak başka isimler de sayılabilir: Almanya’da Frankfurt Okulu ve 
özellikle Adorno, Fransa’da Sartre, sömürgecilikle ilgili olarak 
Fanon, İngiltere’de Thompson, ABD’de Mills gibi… Bu isimlere 
Lukacs’ı da eklemek gerekir. Frankfurt Okulu B. Almanya dışın-
da pek bilinmezken, Thompson’un etkisi de sınırlı kalır. 

68 hareketinde genel etkisi olan, çok sayıda ülkede oku-
nan, ABD ve B. Almanya’da konferanslar veren, bu iki ülkede-
ki hareketlerin deney alışverişine destek olan isim ise Herbert 
Marcuse’dur. 68 için teorisyen aranacaksa buna en uygun isim 
Marcuse’dür.

“Tek Boyutlu İnsan” adlı yapıtında Marcuse dönemin 
gelişmiş kapitalist ülke toplumlarını eleştirir. “Tüketim toplu-
mu” olarak da anılan bu toplumlarda birey tüketebildiği kadar, 
bankadaki parası, banka kartının limiti kadar insandır. Sistem 
konformizm ve tüketimcilikle muhalefeti kendine bağlamakta, 
sonuçta tüketmeyi yaşamak sanan tek boyutlu bir insan tipi or-
taya çıkmaktadır.

Devrim burjuva düzeninin sadece ekonomik yapısını de-
ğil, onu bir bütün olarak reddetmelidir. Hayat tarzını, kültü-
rünü, cinsler arasındaki ilişkileri vd. reddetmelidir. Ekonomik 
düzenin değişmesi diğerlerinin de –cinsler arasındaki ilişki gibi- 
zamanla değişeceği anlamına gelmemektedir. 

68 hareketi, bu bağlamda, bütün ülkelerde aynı olmamak-
la birlikte kendine özgü bir kültür ya da karşı kültür geliştirir. 
ABD’de yaygın olan hippilik bunlardan bir tanesi olarak görü-
lebilir. Özgün bir giyim tarzı vardı; takım elbise ve kravatı ka-
bul etmezler, saçlarını uzatırlardı. Parka, postal ve sarkık bıyık 
1960’lı yıllarda bizde de yaygındı. Bu tarz günlük hayatta kendi-
ni görünür kılmak, toplumdaki klasik çizgiden kendini ayırmak, 
farklı olduğunu göstermek olarak yorumlanabilir. 

68 hareketi özgürlük, bireyin kendisi olması, kendini ger-
çekleştirmesi ve bunun için de toplumsal kültürden olabildiğin-
ce kopmasını içerir. 
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Marcuse’e göre devrimin başlıca taşıyıcı gücü düzenle bü-
tünleşmiş işçi sınıfı değildir. 1960’lı yıllarda gelişmiş kapitalist 
ülkelerde işçilerin reel ücretleri artmakta, evlerini dayanıklı tü-
ketim mallarıyla doldurmakta ve daha fazla tüketmeyi hedefle-
mekteydiler. İşçi sınıfı tüketim toplumunun bileşeni haline gel-
mişti. Düzene karşı olanlar onunla bütünleşmemiş olanlardır. 
Bunlar göçmenler, siyahlar, üniversite öğrencileri ve eleştirel 
bakış açısına sahip aydınlardır. 

Marcuse’ün görüşleri ırkçılık ve savaşa karşı harekette de 
etkili olur.

SSCB de tüketim kültürü konusunda gelişmiş kapitalist 
ülkelerle aynı kategoride yer alır. Üretici güçlerin hızlı geliştiril-
mesi – o yıllarda bu daha fazla sanayileşme demekti- ve daha 
fazla tüketim kaçınılmaz olarak baskıcı disiplini ve bürokra-
tik-teknokratik yapıları getirecekti.

Yeni Sol’un eylem tarzı toplumsal hayattaki kuralların 
düzenli olarak ihlal edilmesini içeren sivil itaatsizliktir. Aileden 
ayrılıp ayrı yaşamak, üniversitelerde işgal ve boykot eylemle-
ri, cinsel serbestlik, askere gitmemek, ırk ayrımının bulunduğu 
toplumlarda bu alandaki –genellikle yazılı olmayan ama yerleş-
miş- kuralları sürekli ihlal etmek gibi…

Sivil itaatsizliğin çok sayıda insanın katılımına olanak 
sağlayacağı düşünülmüştür. Katılım arttıkça ihlaller de artar ve 
kapsamları da genişler.

Klasik sol –bunun başlıca örgütü komünist partileridir- 
Yeni Sol’u sürekli eleştirerek geri planda kalır. Bunların top-
lumda ne olduğunu anlayabildikleri söylenemez. Teorilerinin 
dışında bir şeyler olmaktadır ama buna karşı ne yapılabileceği 
konusunda açık fikirleri olduğu söylenemez. 

1960’lı yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki (ÇHC) kültür 
devrimi 68 hareketinde özellikle dikkat çekecek, ancak bu du-
rum uzun sürmeyecektir.
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3. KÜLTÜR DEVRİMİ

ÇHC’deki kültür devrimiyle 68’lilerin oluşturmaya çalıştık-
ları alternatif kültür arasında benzerlik bulunmamakla birlikte, 
kültür devrimi başka bazı özellikleri nedeniyle etkili olmuştur.

Kültür devrimi sosyalizmin hakim çizgisine ya da SSC-
B’deki sosyalizme karşı çıkışı temsil ediyordu. Bu nedenle SSCB 
sosyalizmini baskıcı, donuk ve bürokratik bulanların başlangıç-
ta kültür devrimine sempati duyması doğaldır.

Ek olarak Mao’nun başında bulunduğu ÇHC Japon emper-
yalizmine karşı savaşarak bağımsızlığını kazanalı uzun zaman 
geçmemişti. 68 hareketi ulusal savaşlara büyük ilgi gösterdiği 
için ÇHC’deki kültür devriminden etkilenmiştir.

Bu devrim bir süre sosyalizmdeki yeni bir açılım olarak 
değerlendirildi. Sınıf mücadelesinin parti içinde de sürmesi, 
parti komitelerinin ve sorumlularının feshedilip yerlerine genç 
militanların getirilmesi, bürokrasiye karşı tedbir çerçevesinde 
sempatiyle karşılandı. Çin Komünist Partisi’nin SBKP’ye yönelik 
pasifizm, emperyalizmle uzlaşma, sosyalizmden sapma eleşti-
rileri de ilgiyle izleniyordu. 

Bu ilgi fazla sürmedi. 1966’da zamanın ABD Başkanı 
Nixon’un ÇHC’yi ziyaret etmesi ve Mao ile görüşmesi, SSCB’yi 
halkların baş düşmanı ilan eden Üç Dünya Teorisi önceki sem-
patiyi neredeyse yıkacaktı. 

ÇHC’nin çizgisi dünya sosyalist hareketinde fazla taraftar 
bulmadı. Hemen her ülkede Maocu partiler kurulmakla birlikte 
–Türkiye ve Peru dışında- gelişme gösteremediler. 

Mao’nun ölümünden sonra yaşanan iktidar mücadelesi-
nin ardından ÇHC komünist partisi önderliğinde kapitalizme 
yönelecekti. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 
SOSYALİST ÜLKELERDE 68

Sosyalist ülkelerde –kastedilenler özellikle Çekoslovak-
ya, Polonya ve Yugoslavya’dır- 68 hareketinin varlığının kabul 
edilmesi için reel sosyalizmin çözülerek ortadan kalkmasının 
ardından yaklaşık 15 yıl geçmesi gerekti. Ağustos 1968’de Çe-
koslovakya’nın Varşova Paktı orduları tarafından işgal edilerek 
sosyalizmde reform sürecine nokta konulduğunun bilinmesine 
karşın, bununla 68 hareketi arasında bağlantı kurulamıyordu. 
68 emperyalizm ve Vietnam savaşına karşı çıkışla sınırlandırıl-
dığında, bu sonuç kaçınılmazdı. 

Sosyalist devletler Vietnam savaşına karşı oldukları için 
konu reform hareketinin gündeminde ön planda yer almamıştı. 
SSCB’nin Vietnam’a yoğun askeri destek vermesinin yanı sıra 
zamanın DAC yönetimi de “uluslar arası tugaylar” benzeri bir 
yapılanmaya gidilmesini önermiş ancak Vietnam Komünist 
Partisi uygun bulmamıştı. ABD ordusu “komünizme karşı sa-
vaş” gerekçesiyle Güney Vietnam’ı işgal ettiği için, böyle bir olu-
şum ülkedeki yarım milyon ABD askerinin varlığı için yeni bir 
gerekçe oluşturabilirdi.

Dönemin değerlendirilmesinde çerçeve genişleyerek or-
tak amaç daha fazla özgürlük ve değişim talebi olarak belirlen-
diğinde, sosyalist ülkelerdeki hareketler de 68 kapsamında yer 
alır. Hareketin özellikleri her ülkede aynı değildir ve belirleyici 
olan varolana karşı çıkıştır. 

Sosyalist ülkeler 68’inde üç nedenle Çekoslovakya örne-
ğiyle sınırlı kalınacaktır.

Birincisi: sosyalist ülkelerdeki tek değil ama en büyük 
örnektir. 68 hareketini dünya çapında etkilemiş, SSCB tipi sos-
yalizme yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasına, işgale taraftar ve 
karşı olanlar arasında tartışma ve ayrışmalara neden olmuştur. 
Bizde de Mehmet Ali Aybar işgale karşı çıkarak TİP’ten istifa 
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edecekti.

İkincisi: Çekoslovakya Komünist Partisi bu ülkeye özgü 
68’in önderiydi ve dünyadaki tek örnekti. 68 hareketinin özellik-
lerinden birisi komünist partilerinin devre dışı veya geri planda 
bulunmasıyken, bu özellik Çekoslovakya için geçerli değildir.

Üçüncüsü: reel sosyalizmdeki reform hareketinin bile-
şenleri, ortak ve farklı amaçları “Che Guevara – Kısa Uzun Bir 
Hayat”ta açıklanmıştı. 68’in ortak simgeleri arasında yer alan 
Che’nin sosyalizmde değişim konusunda özgün görüşleri bu-
lunmakla birlikte bunlar ölümünün ardından toplu yazılarının 
yayınlanması ve reel sosyalizmin çözülerek tarihe karışmasının 
ardından önem kazanmıştır. Che’nin bu konudaki görüşleri yıl-
larca dikkate alınmamış ve gerilla savaşı teorisi öne çıkmıştı. 
Che’nin reel sosyalizmle ilgili görüşlerini eleştiren tek kişi Çe-
koslovakya 68’inin teorisyeni sayılan Ota Şik’tir.
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1. PRAG BAHARI

Sosyalizmin 1945 sonrasında dünya sistemi haline gele-
rek geniş bir bölgede de olsa tecrit olmaktan kurtulması, sava-
şın ağır yıkımını önemli oranda geride bırakmasının ardından 
üretimin nasıl artırılabileceğinde sorusu öne çıktı. Sosyalizmin 
üretici güçlerin geliştirilmesinde kapitalizme yetişip onu geç-
mesi çekiciliğini artıracaktı; bu aynı zamanda dayanıklı tüketim 
malları üretiminin artırılarak halkın refah ve tüketim düzeyi-
nin yükseltilmesi anlamına gelecekti. Sosyalist ekonomi önemli 
başarılar kazanmıştı ama geçmişi tekrarlayarak hızla ilerlemek 
artık mümkün değildi. Kaynakların merkezileştirilmesi ve plan-
lamayla önemli adımlar atılmıştı ama artık sadece üretim de-
ğil, kaliteli ve çeşitli üretim gerekiyordu. Bu konuda yetersizlik 
vardı.

Sosyalist ülkelerde iktidarda bulunan bütün partiler üre-
timde kalite ve çeşitliliğin artırılması gerektiği konusunda an-
laşıyordu. Bu konuda genellikle başvurulan yöntem maddi teş-
vikti. Che Guevara’nın karşı olması dışında bu konuda genel 
anlaşma vardı ama istenen sonuç alınamıyordu. Merkezi plan-
lamanın biraz esnekleştirilmesi ve üretim birimlerinin insiya-
tifinin bir oranda artırılması da SSCB’den Orta ve Doğu Avru-
pa’daki sosyalist ülkelere kadar çözümleyici olmamıştı. 

Çekoslovakya Komünist Partisi’nin (ÇKP) reform çizgisi bu 
uygulamalar temelinde yükselir.

Ülke başlangıçta SSCB ekonomisinin gelişmesini taklit 
ederek ağır sanayiye öncelik verir. Sanayinin yeniden yapılan-
ması dayanıklı tüketim malları üretiminde sorunlara yol açar, 
halkın talebi karşılanamaz olur. 1962’de ekonomik durgunluk 
başlar, ulusal gelir düşer ve üçüncü beş yıllık planın (1961-1965) 
gerçekleştirilemeyeceği anlaşılır. Parti merkez komitesi 1965’te 
iki aşamalı reform planını onaylar. İlk aşama ekonomik reform-
ları kapsar.

Bu reformların temelinde pazar mekanizmasının önemli 



68’den ne kaldı? - Engin ERKİNER - 37

bir düzenleyici olarak kullanılması bulunur. Bu konuda komü-
nist partileri arasında görüş ayrılığı bulunmamakla birlikte so-
run pazar mekanizmasının sosyalist ekonomilerine ne oranda 
dahil edileceğinde çıkmaktadır. ÇKP’nin reformlar konusunda 
teorisyeni sayılan Ota Şik’in görüşleri birkaç maddede özetle-
nebilir:

Birincisi; ülke 1945’ten sonra önemli ekonomik gelişme 
göstermiştir ama hedefimiz gelişmiş kapitalist ülkelere yetiş-
mek ve geçmekse, bugünümüzü yakın geçmişimizle karşılaştır-
mak doğru değildir. Gerideyiz ve bölük pörçük önlemlerle onla-
ra yetişemeyiz.

İkincisi; Şik, Che Guevara’nın çözüm olarak savunduğu 
“sosyalist ahlakın yükseltilmesi” görüşünü eleştiren tek kişi-
dir. Şik’e göre Che nedenlerle değil sonuçlarla uğraşmaktadır. 
Sosyalizmin temel sorunu aşırı merkeziyetçi ekonomik ve buna 
denk düşen politik yapıdır. Karar mekanizması hayatın her ala-
nında küçük bir azınlıkta yoğunlaşmıştır; bu durum değişme-
den şu veya bu konuda reform yapılarak sonuca ulaşılamaz.

Üçüncüsü: Şik kendi sosyalizm modelini bazen “pazar 
sosyalizmi” bazen da “üçüncü yol” olarak adlandırır. Bu mo-
delde beş yıllık planların işlevi  pazar mekanizmasının genel 
çerçevesini belirlemekle sınırlıdır. İşçiler çalıştıkları işletmenin 
ortağıdır, böylece ekonomik verimle çalışanın geliri arasında 
doğrudan bağ kurulacaktır.

Dördüncüsü; Şik, önemli politik reformlar yapılmadan 
ekonomideki değişikliklerle sonuç alınamayacağı görüşünde-
dir, önceki sonuçsuz uygulamaları bu konuda örnek gösterir. 

ÇKP ekonomik reformlarda ilk adımların ardından poli-
tik değişikliklere yönelir: sansür kaldırılır ve tek parti rejimine 
(komünist partisiyle onun programı ve önderliğini benimseyen 
partiler yönetimine) son verilir.

SBKP bu uygulamaları “karşı devrim” olarak adlandırır ve 
ÇKP politik bürosunun azınlıktaki bölümünün müdahale çağrı-
sına da dayanılarak ülke Varşova Paktı orduları tarafından işgal 
gedilir. Yaklaşık on yıldır süren reform tartışması sosyalist sis-
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tem içinde sona erer.

68 hareketi aykırı birkaç örnek dışında aktif bir azınlık 
tarafından yürütülmüş, komünist partileri sürecin kenarında 
veya tümüyle dışında kalmıştır. Bu azınlık, B. Almanya örne-
ğinde görüleceği gibi bazı ülkelerde çoğunluğu etkileyebilmiş-
tir. Çekoslovakya’daki hareket ise Komünist Partisi tarafından 
yürütüldüğü gibi kitle desteğine de sahipti. Küçük bir ülkenin 
Varşova Paktı ordularına karşı koyması mümkün değildi ama 
çok sayıda protesto gerçekleşti. Yasaklamalara rağmen benzer 
eylemler diğer sosyalist ülkelerde de yapılacaktır.

“Prag baharı” olarak da adlandırılan sürecin sona ermesi 
reel sosyalizmin kendisini değiştirebileceği konusundaki umut-
lara son verecektir.

Müdahale olmasaydı 1989’da başlayan ve hızla yayılan 
sosyalist ülkelerdeki çözülme 20 yıl öncesine alınmış olurdu 
denilebilir. Merkeziyetçi beş yıllık planın ve bunu yürüten ko-
münist partisi yönetiminin ikinci plana düşmesi, parti ve dev-
letin ayrılması, reel sosyalizmin politik yapısının büyük oranda 
değişmesi anlamına geliyordu. SBKP ve diğer ülkeler komünist 
partisi yöneticilerinin özellikle çekindikleri, Çekoslovakya’daki 
değişimin domino etkisiyle diğer sosyalist ülkelere de sıçrama-
sıydı. Polonya ve Macaristan başta olmak üzere DAC ve Bulga-
ristan’da da benzeri gelişmeler olabilirdi. SSCB’nin bundan uzak 
kalabileceği de herhalde düşünülemezdi. 

Nitekim 1989-1991’de yaklaşık olarak benzeri gerçekleşe-
cekti. Polonya’da başlayan, Macaristan ile süren komünist par-
tilerinin iktidarı bırakma süreci DAC’ye sıçrayacak, Berlin Du-
varı’nın yıkılmasının ardından benzer gelişme Çekoslovakya’da 
gerçekleşecekti. Bunlara aynı yılın sonunda Bulgaristan ve tek 
örnek olarak çatışmayla Romanya eklenecek; SSCB’nin etkilen-
meden kalması da mümkün olmayacaktı.

Çekoslovakya’ya askeri müdahalenin haklı ya da haksız 
bulunması belirleyici değildir. Müdahale sorunu çözememiş, 
ertelemiştir. Reel sosyalizmin üretici güçlerin geliştirilmesinde 
kapitalist ülkelere yetişmek ve geçmek iddiası artan oranda ger-
çekleştirilemez duruma gelecektir. Sosyalist blokta üretici güç-
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lerin en ileri olduğu DAC’de bile 1989’da bu alandaki gelişme 
düzeyi B. Almanya’nın yüzde 40’ıdır. 

İddia gerçekleştirilememiş, sistem artan oranda işlemez 
duruma gelmiş, sorunlar ertelenmiş ama çözüm bulunamamış-
tır…

Sonuç 1989-1991’dir…

Ota Şik’in görüşleri eleştirilebilir ama bir noktada açık ola-
rak haklıdır: kendinizi geçmişinizle değil kapitalist sistemin en 
ileri örnekleriyle karşılaştırmanız gerekir. Geçmişten beri büyük 
başarı kazanılmıştır, aradaki açıklık azalmıştır ama sosyalist 
ülkeler hala geridedir. Bu gerçeklik geçmiş övgüsüyle kapatıla-
maz. 

Benzer durumu 50 yıl sonra 68 değerlendirmelerinde de 
görebiliriz. 68 hareketinin gerçekleştiği toplumda hangi kalıcı 
değişikliklere neden olduğu dikkate alınmadan 50 yıl öncesine 
övmekle yetinmek, bugünün sorunlarına çözüm bulamamak-
tan ya da çıkışsızlıktan başka şey değildir.  

68’in sembolik bir yıl gerçekte ise bir dönem olarak genel 
özelliklerinin anlatımı burada sona eriyor. Türkiye ile B. Alman-
ya 68’lerinin karşılaştırmalı analizini içeren sonraki bölümlerde 
bu genel özelliklerin her ülkede kendilerini nasıl ortaya koyduk-
larının yanı sıra benzerlikler ve ayrılıklar da incelenecektir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 
İKİ 68–BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

Türkiye ve B. Almanya ekonomik ve toplumsal yapı olarak 
farklı ülkelerdir. İlki 1960’lı yıllarda yarı feodalizmden tarımda 
makineleşme, montaj sanayisinin gelişmesi ve kırlardan kent-
lere göçle dışa bağımlı kapitalizme geçerken; ikincisi feodalizmi 
yıllar önce geride bırakmış gelişmiş bir kapitalist sanayi ülkesi-
dir. İlkinde nüfusun büyük bölümü kırsal alanda yaşarken; ikin-
cisinde kentleşme, fabrika üretimi ve işçi nüfus ağır basmakta-
dır. 

Türkiye’den farklı olarak Almanya ikiye bölünmüş bir ül-
kedir.

İki ülke arasındaki en önemli benzerlik, Soğuk Savaş’ın ön 
cephesinde yer almalarıdır. Türkiye, SSCB’nin en yakınındaki 
NATO ülkesidir; komünizm güncel bir tehlike olarak görülmek-
te, 141. ve 142. maddelerle komünizm propagandası ve örgüt-
lenmesi yasaklanmaktadır.

Orta Avrupa’da kapitalizmle komünizm arasındaki müca-
delenin odağını ise iki Almanya oluşturmaktaydı. B. Almanya 
ABD’nin Soğuk Savaş’ta bu alandaki temsilcisiyken, aynı durum 
SSCB’yi arkasına alan ve Kızıl Ordu’nun işgali altında bulunan 
DAC için de geçerliydi.

Almanya savaşı kaybeden ülke olduğu için ülkenin batı-
sında ve ikiye bölünmüş Berlin’de ABD ve daha az sayıda İngiliz 
ve Fransız askerleri bulunuyordu. 

B. Almanya’da 1968’de ilan edilen “olağanüstü durum” ile 
komünist partisi yasaklanmış ve değişik kısıtlamalar getirilmiş-
ti.  

Her iki ülkede de egemenler sistem karşıtı hareketlere 
karşı hassastır. 68’e ve özellikle de öğrenci hareketine karşı gös-
terilen sert tepki bunun örneğidir. 
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Bir başka benzerlik, iki ülke 68’inin karizmatik önderlik-
lerinde de vardır. İkisi de öldürülüyor: Deniz Gezmiş idam edi-
lirken Rudi Dutschke suikast sonucu ağır yaralanacak ve genç 
yaşta hayatını kaybedecekti. 

İki ülkede de 68 hareketi şiddet kullanımıyla ilgili tartış-
maların ardından ayrışacak ama ortaya çıkan örgütlerin silahlı 
mücadele anlayışları farklı olacaktır. 

Sosyalist hareketlerin geçmişleri de iki ülke 68’leri ara-
sında önemli ayrımlara yol açacaktır. Almanya Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde dünyanın en büyük sosyal demokrat partisine 
sahipti (o yıllarda komünist partileri bu adı taşırdı). 1918-1919 
devrimini yaşayan ülkedeki sosyalist hareket tanınmış çok sa-
yıda isim yetiştirecekti: Marx-Engels, Bebel, Luxemburg, Kauts-
ky vd. gibi. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden (1918) NS-
DAP’nin (Almanya Ulusal Sosyalist İşçi Partisi) iktidara geldiği 
1933’e kadar güçlü bir komünist örgütlenme vardı. Birbirinden 
çok farklı olan sosyalist geçmişler iki ülkenin 68’ini derinden 
etkileyecektir.

Her iki ülkede de başlangıç –başka ülkelerde olduğu gibi- 
gençlik hareketiyledir. İlk olarak üniversite gençliği hareketinin 
içinde ortaya çıktığı politik ve toplumsal ortamın aktarılması 
gerekir.
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1. POLİTİK VE TOPLUMSAL DURUM

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 1961 
Anayasasıyla Cumhuriyet tarihinin önceki dönemlerine göre 
nispeten daha özgürlükçü bir dönem başlamıştı. Aynı yıllarda 
toplum hızlı değişim içindeydi. Kırlardan gelen göçle kentlerde 
gecekondu mahalleleri oluşuyor, B. Almanya başta olmak üzere 
ülke dışına işçi gönderilerek kentlerdeki yığılma azaltılmaya ça-
lışılıyordu. Montaj sanayisinin hızla gelişmesi sonucu işçi sayısı 
artarken piyasaya da o güne kadar bulunmayan yerli malı daya-
nıklı tüketim malları sürülüyordu. “Yerli malı”nın yüzde 70-80’i 
ithal edilen parçaların birleştirilmesinden oluşmakla birlikte, 
marka yerliydi.

Grev hakkı yasallaşmış, DİSK kurulmuştu.

TİP’in milli bakiye sistemi sayesinde 1965 seçiminde 
TBMM’ne 15 milletvekiliyle girmesi ülkedeki sol yükselişin gös-
tergesiydi. Adalet Partisi’nin tek başına iktidara geldiği, Süley-
man Demirel’in başbakan olduğu yıllarda alışılmışın tersi bir 
durum vardı: Muhalifler AP’den 1961 Anayasasına tam olarak 
uymasını istiyorlardı, hükümet ise bu anayasadan şikayetçiydi.

Hükümetle parlamento içindeki ve dışındaki yandaşları 
27 Mayıs’a değişik yönlerden karşı çıkarken, CHP ile parlamento 
dışındaki muhalefet darbeyi ve anayasasını savunuyordu.

İsmet İnönü ülkedeki sola kayışı durdurmak için “ortanın 
solu” adıyla kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bir fikir ortaya 
atmıştı. Sağ değildi, sosyalist hiç değildi, sosyal adaletçiydi ama 
bu ne demekti; kendileri de bilmiyor, uygun bir tanım bulmakla 
uğraşıyorlardı.

Ordunun prestiji üst düzeydeydi. Konvoy halinde geçen 
askeri araçlar alkışlanıyor, üniversite gençliğiyle polis arasında 
yaşanan bir sürtüşme jandarma gelince sona eriyordu. Millicilik 
önemliydi ve “Ordu gençlik el ele, milli cephede” yaygınlaşan 
bir slogandı.



68’den ne kaldı? - Engin ERKİNER - 43

O gençlik ki, Demokrat Parti iktidarına karşı gösteriler 
yapmış, 28 Nisan 1960’ta üniversite öğrencisi Turan Emeksiz 
polis tarafından öldürülmüştü. Ordu ile gençlik doğal olarak 
birlikte olacaktı!

Temel soru, “Bu ülkenin geleceği ne olacak?” idi. Mustafa 
Kemal tarafından Cumhuriyet’in ilk yıllarında belirlenen “mua-
sır medeniyet seviyesine ulaşmak” hedefinin gerçekleşmeyece-
ği belli olmuştu. Türkiye montaj sanayisiyle artan oranda dışa 
bağımlı ve çarpık olarak gelişen, toprakları bilinmeyen sayıda 
ABD üsleriyle dolu bir ülkeydi. 

“Millici” bir ortam vardı.

B. Almanya’da ise savaş sonrasında hızlı ekonomik ge-
lişme ve tam istihdam yıllarıydı. Savaşta erkek nüfus kaybı ve 
yoğun işgücü ihtiyacı nedeniyle İtalya, Yunanistan ve Türki-
ye’den anlaşmalı yabancı işçi getirilmeye başlanmıştı. Alman 
halkı Nazi geçmişi hatırlamak ve üzerinde düşünmek istemi-
yordu ama yaşanılanlar ve yapılanlar da gizlenebilecek gibi de-
ğildi. Nazi yöneticileri ve ön plandaki bazı kadroları yargılanıp 
cezalandırılmıştı ama bu durum NSDAP’nin çok sayıda üyeye 
ve geniş toplumsal tabana sahip olduğu gerçeğini değiştirmi-
yordu. O dönemin öğretim üyeleri, öğretmenleri, mühendisleri, 
avukatları, yargıç ve polislerinin büyük bölümü eski görevlerini 
yeni rejim altında sürdürüyordu. Dışarıdan halk getirilemeye-
ceğine göre başka türlüsü de mümkün değildi. B. Almanya’nın 
Avrupa’da soğuk savaşın merkezi olması, Nazi geçmişe yönelik 
soruşturma ve yargılamaların da başta ABD olmak üzere mütte-
fikler tarafından frenlenmesine neden olmuştu. B. Almanya’nın 
resmi ideolojisi artık anti semitizm değil anti komünizmdi ve 
gerekli görülen de buydu. 

Nazi rejiminin Hitler ve çevresinden ibaret görülmesi ve 
büyük kitle desteği konusunda susulması herkesin işine geli-
yordu. Fransa, İtalya ve İngiltere ile birlikte Avrupa’nın aydın-
lanmacı büyük uluslarından olan; çok sayıda felsefeci, bilim in-
sanı ve sanatçı yetiştirmiş Alman halkının Naziler tarafından 
rehin alınmasından söz ediliyor ve bu da onların ustalığına, Hit-
ler’in dehasına ve güçlü kadrolarına bağlanıyordu.
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O yılların Batı Almanyası yakın geçmişinde Nazi rejimin-
de aktif olarak çalışan kadrolar tarafından yönetilen bir “par-
lamenter demokrasi” olarak tanımlanabilir. Savaşta ağır ye-
nilgiye uğrayan Almanya bölünmüştü; Doğusu Kızıl Ordu’nun 
Batısı müttefiklerin işgali altındaydı. Nazi rejimine karşı içerde 
değişik direnişler sergilenmiş olmakla birlikte etkili olamamış, 
rejime son veren dış güçler olmuştu.

Nazi kadroları uzaktaki insanlardan ibaret değildi. Baba-
lar, dedeler ve yakın akraba çevresi normal bir hayat sürerek 
kendini gizlemeye çalışan eski Nazilerle doluydu. 

Nazizmin güçlü kültürel yanı da vardı. Alman toplumu –
öncesi hariç tutulsa bile- 1933-1945 yılları arasında, NSDAP’nin 
iktidar yıllarında bu kültürü önemli oranda içselleştirmişti. Re-
jim değişikliğiyle bu kültür ortadan kalkmıyor, sadece görün-
mez kılınmaya çalışılıyordu. O yılların sert disiplini, günlük 
baskı ortamı, büyük Cermen ırkı zihniyeti bu kez açık şiddet 
kullanılmadan sürüyordu. 

Hızlı ekonomik gelişmeye karşın sosyal durum, özellik-
le de kuşaklar arasındaki ilişki kırılgandı. Çok sevilen dedenin 
Naziliği, babanın Gestapo subayı olduğunun ortaya çıkması gibi 
gelişmeler ailelerde çatlamalara yol açacak, çok sayıda genç bu 
geçmişe ortak olmayı reddederek evi terk edecekti. 

Savaşın büyük yıkımı hızla onarılıyordu; herkesin işi var-
dı, gelir düzeyi fena sayılmazdı, tüketim sürekli artıyordu ve 
artması teşvik de ediliyordu. 

Tüket, daha fazla tüket ve yaşa; geçmişi düşünme; isteni-
len buydu.

Bu duruma nasıl geldik ve buradan nasıl çıkarız sorusu, 
Türkiye ve B. Almanya’nın yanı sıra başta ülkelerde de 68’in 
aynı zamanda bir “okuma hareketi” olmasına neden oldu.
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2. OKUMA HAREKETİ OLARAK 68

1960’lı yıllarda Türkiye’nin nüfusu 35 milyon kadardı ya 
da şimdikinin yarısından azdı ama özellikle bilimsel kitapların 
satış sorunu yoktu. Büyük bir okuma açlığı vardı ve bu açlık Tür-
kiye ve B. Almanya’da birbirinden oldukça farklıydı.

Sosyalist dünya görüşünün bilimsel kitapları yönünden 
Türkiye çöl gibiydi. Önceki yıllarda bazı klasikler çevrilmişti ama 
ya toplatılmıştı ya da tükenmiş ve yeni baskıları yapılmamıştı. 
Sol yayınevleri 141. ve 142. maddelerin baskısı altındaydı. Neyin 
komünizm propagandası sayılacağı politik ortama bağlıydı ve 
bazen ülkede yoksulluktan söz etmek bile bu yönde yorumlana-
biliyordu. Materyalist doğa ve tarih anlayışını içeren kitaplar –
savcılar anlamadığından olsa gerek- daha kolay basılabiliyordu. 

Cumhuriyet Gazetesi’nde İlhan Selçuk ve İlhami Soysal’ı, 
Akşam’da Çetin Altan’ı okumak, kendisini devrimci olarak ta-
nımlayanlar için asgari okuma temeliydi denilebilir. Bunlarla 
birlikte Doğan Avcıoğlu’nun iki ciltlik Türkiye’nin Düzeni’nin 
de mutlaka okunması gerekiyordu. Politik yorumlara, haberlere 
ve teorik yazılara yer veren dergiler vardı: Devrim, Türk Solu, 
Aydınlık, Emek, Ant ve diğerleri…

Ülkeyi kapitalist olarak gören TİP ile yarı sömürge yarı 
feodal olarak değerlendirenler arasında açık bir ayrım vardı. 
TİP sosyalist devrimi, diğerleri Milli Demokratik Devrimi (MDD) 
savunuyordu ama MDD’ciler arasında görüş birliği olduğu söy-
lenemezdi. MDD komprador burjuvazi ve emperyalizme karşı 
yapılacak, köylülüğü temel alan bir devrimdi. Bir kesim MDD’de 
asıl gücün asker-sivil-aydın zümre (gerçekte kemalist subay-
lar) olmasını savunurken), diğerleri işçi sınıfının öncülüğünü 
zorunlu görüyordu. Lenin’in “İki Taktik”inin yayınlanması de-
mokratik devrimde öncülük konusunda aydınlatıcı olmuştu.

1970’li yıllarda da sürecek olan ülkenin sosyo-ekonomik 
yapısı konusundaki ayrılıklar herhalde çok az ülkede görülmüş-
tür. Bir ülke kapitalist midir yoksa yarı feodal bir yapıya mı sa-
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hiptir tartışması anlamsızdı çünkü farklı görüşler savunularak 
çözülemezdi. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Devlet İs-
tatistik Enstitüsü vardı. Lenin’in sonraki yıllarda yayınlanacak 
olan “Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi”nde yaptığı gibi belirli 
kıstaslardan hareket edilerek sonuca ulaşılabilirdi.

Kırsal alandaki sınıfsal yapının toprak ağaları-köylülük 
ikilisinden çıkıp zengin köylülük, orta ve küçük köylülük, yok-
sul köylülük ve tarım işçileri olarak ayrışması, tarımda kapita-
list gelişmenin başlıca göstergesiydi. Buna makineyle yapılan 
tarımın ve pazar için üretimin toplam üretim içindeki oranı da 
eklenmeliydi. Rakamlara bakılarak sonuca ulaşılabilirdi, bu ka-
dar tartışmaya gerek yoktu. Ülkenin bazı yörelerinde geniş ara-
ziye ve üzerindeki köylere sahip ağalar vardı ama bunlar geneli 
belirlemiyordu. 

Sanayiye gelince; ülkede gerçek bir sanayi kapitalizmi 
olduğunu kimse iddia etmiyordu ve montajcı yanı ağır basan 
sanayi burjuvazisi, ticarette aracı olan komprador burjuvazi de-
ğildi, çünkü üretim yapıyor ve iç pazarda satıyordu.

Bu garip tartışmanın o yıllarda üç nedeni olduğu söylene-
bilir.

Birincisi; ülkenin dışa bağımlı ve çarpık da olsa kapitalist 
olduğuna karar verildiğinde, kendisini parlamentarizmle sınır-
lamış TİP gibi sosyalist devrimi savunmak zorunda kalınacağı 
düşünülüyordu. 

İkincisi; o yıllardaki devrim güçlerinin belirlenmesi konu-
sunda kemalist subaylar mutlaka dikkate alınırdı. Cumhuriyet’i 
askerler kurmuş, 27 Mayıs darbesiyle DP iktidarına onlar son 
vermişti, 1961 Anayasasında belirleyici yönlendirmeleri vardı. 
Homojen bir bütün değillerdi ama içlerinde ABD karşıtı olanlar 
da vardı. Devrimin anti emperyalist ve ulusal bağımsızlıkçı yö-
nünün özel olarak vurgulanması gerekirdi. 

Üçüncüsü; devrimin nasıl gerçekleşeceği tartışmasından 
hareketle ülkenin sosyo- ekonomik yapısı belirleniyordu. Dev-
rimde köylülüğü temel alacak, kırlardan şehirlere doğru geli-
şecek uzun halk savaşı zorunluysa, ülkenin yarı feodal yapıya 
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sahip olması gerekirdi. Kapitalist ülke saptaması kentleri ve işçi 
sınıfını öne çıkararak mücadeleyi pasifizme götürürdü. Bu an-
layışın oluşmasında emperyalizme bağımlı ülkelerde kentlerde 
yoğunlaşmış, sendikal çalışmanın dışına çıkmayan komünist 
partilerinin pasifliği etkili oldu. Dünyaya bakıldığında Viet-
nam’dan Küba’ya kadar savaşanlar kırlardaydı. Benzer durum 
Latin Amerika ülkelerindeki gerilla hareketleri için de geçerliy-
di.

Zamanla bu görüş evrimleşecek, 1970’te Mahir Çayan’da 
olduğu gibi yeni sömürge kapitalist ülke saptamasıyla silahlı 
mücadele birleştirilecek ama devrimci hareketin genelinde yarı 
sömürge yarı feodal belirlemesi yıllarca ağır basacaktı.

B. Almanya 68’i de yoğun okumayı içerir ama yazarları 
ve konuları Türkiye’dekinden çok farklıdır. “Feuerbach Üzerine 
Tezler”de Marx’ın “Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimler-
de yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir” demişti. 
Adorno, “Dünya fazla değişmedi çünkü yeterince yorumlanma-
dı” diyerek karşı çıkar. Almanya için yorum eksikliği özellikle 
büyüktür. NSDAP gibi bir parti bütün kapitalist ekonomileri 
vuran 1929-1933 krizinde güçlü bir komünist partisinin de bu-
lunduğu ülkede nasıl güçlendi ve iktidara gelebildi? Naziler işçi 
sınıfı saflarından da az olmayan sayıda taraftar kazanmışlar, 
SBKP’den sonra ikinci büyük parti olan Almanya Komünist Par-
tisi’ni hem sandıkta hem sokakta yenerek iktidara gelmişlerdi. 
Nazizm yukardan darbeyle iktidarı ele geçirmemiş, aşağıdan 
kitle hareketi olarak iktidara yürümüştü. Bunu Marksizm-Leni-
nizmle açıklamak mümkün değildi. 

68 hareketinin dikkati Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teo-
ri’nin tanınmış isimleri Max Horkheimer ve Theodor W. Ador-
no’nun yanı sıra Eric Fromm ve Faşizmin Kitle Psikolojisi’nin 
yazarı Wilhelm Reich üzerinde toplandı. Ek olarak Marx’ın ya-
bancılaşmayı da konu alan “1844 El Yazmaları” ile Lukacs ve 
Karl Korsch da okunuyordu.  

Nazilerin işçi sınıfı içindeki önemli etkiye sahip oldukla-
rını ilk kez 1920’li yılların sonlarında Horkheimer ve Fromm’un 
fabrikalarda yaptıkları sosyal araştırmada ortaya çıkmıştı. İki 
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bilim insanı işçilerde büyük bir otorite özlemi bulunduğu ve NS-
DAP’nin iktidara gelmesinin şaşırtıcı olmayacağı sonucuna var-
mışlardı. Komünistlere göre ekonomik kriz koşullarında böyle 
bir gelişme olamazdı, ama olacaktı.

B. Almanya 68’inin ilgi gösterdiği yazarların önemli bölü-
münün ortak özelliği sosyolojiyle psikolojiyi birleştirmeleridir. 
Nazizm ile ilgili analizler Freud ile başlar. “Massenpsychologie 
und Ich-Analyse” (Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi) adlı ma-
kalesinde Freud, Hitler’in halk üzerindeki büyük etkisinin nasıl 
oluştuğunu inceler. Psikanaliz burada birey bazından ayrılarak 
kitle psikolojisine yönelmektedir. Alman halkı Hitler’i kendi 
“ideal ben”inin yerine koyarak benimsemiştir. Savaş sonrasında 
Alexander Mitscherlich sosyal psikoloji çerçevesinde Freud’un 
bu görüşünü geliştirir. Alman halkı “ideal ben”ini kaybetmiş-
tir ama bunun için üzülememektedir, çünkü işgal altındaki Al-
manya’da yasaktır. Bir çeşit gizli yas söz konusudur.

Adorno “otoriter kişilik” saptamasıyla soruna bireylerin 
sosyalizasyonu yönünden yaklaşır. Birey, ailede başlayan ve 
daha sonra değişik toplumsal kurumlarda süren sosyalizas-
yonunda otoriteye uymayı öğrenmiştir. Yukardan gelen emre 
uyulur, karşı çıkılmaz. Bu saptama Hannah Arendt’in İsrail’de 
yargılanan Nazilerin önemli isimlerinden Eichmann’ın mah-
kemesinde gördükleriyle de uyuşur. Eichmann suçlu olduğunu 
kabul etmemekte, aldığı emirleri yerine getirdiğini savunmak-
taydı. Arendt’e göre Eichmann Yahudi düşmanı değildi, yukar-
dan gelen emirlere kayıtsız şartsız uymayı öğrenmişti. 

“Otoriter kişilik” saptaması tek tek bireylerin sosyalizas-
yon özelliklerinden hareketle kitle psikolojisine sıçramakta, kit-
leyi bireyin çoğulu olarak görmekteydi. Bu teori sonraki yıllarda 
eleştirildi ve geliştirildi ama halkın Nazi propagandasına açık 
olmasının açıklanmasında önemli bir adımdı.

Eksiklikleri ne olursa olsun bu teori B. Almanya’da son-
raki yıllarda çocuk eğitiminin ailede ve kreşlerde değişmesine 
önemli katkıda bulunur. 

Avusturya kökenli bir ABD’li olan ve pazar psikolojisinin 
kurucusu Ernest Dichter’in 1960’da yaptığı açıklama, gelişmiş 
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kapitalist toplumlardaki tüketim psikolojisine analizlerinde 
önemli yer veren Marcuse’ün neden bu kadar tutulduğunu da 
ortaya koyar. Dichter, Batı toplumlarının sosyalizme karşı en 
önemli silahının roketler ve bombalar değil, tüketim olduğu-
nu açıklar. (Aktaran Sedlmaier, 11-13) Pazar psikolojisini analiz 
edenlerin Hitler’in yöntemlerini, insanların içindeki gizli istek-
leri ve korkuları bulma becerisini ve bunun reklamcılıkta nasıl 
uygulanabileceği üzerinde teoriler geliştirmeleri de önemlidir. 

68’in kitabı hangisidir, diye sorulacak olursa, Marcuse’ün 
“Tek Boyutlu İnsan”ı tartışmasız olarak seçilir. Sadece B. Alman-
ya’da değil ABD ve diğer Batı ülkelerinde de çok okunmuştur. 

68’in 50. yılında bu kitap Almancada yeniden basıldı.

B. Almanya’da 1960’lı yıllarda çok okunan ve güncelliğini 
halen kaybetmemiş olan bir başka kitap ise Adorno’nun “Mini-
ma Moralia”sıdır. Üzerine toplama kamplarının gölgesi düşen 
insanların psikolojisini anlatır. Yapılan açıklamaya göre ilk ya-
yınlandığı yıldan bugüne kadar 120 bin adet satılmıştır ve halen 
de satılmaktadır. Bu kitabın bulunmadığı bir üniversite kütüp-
hanesi ya da kent kitaplığı düşünülemez. 

O günlerin büyük kitapları Almanya’da hala piyasadadır.
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3. 68’İN ŞEHİRLERİ

Kitap B. Almanya ve Türkiye 68’lerinin karşılaştırmalı 
analizini içerdiği için 68’in en bilinen kenti Paris inceleme dışın-
da kalıyor. İki ülke için dört kent sayılabilir: İstanbul ve Ankara 
ile Batı Berlin ve Frankfurt.

İstanbul’un neden önemli olduğunun açıklanmasına ge-
rek bulunmuyor. Bu kent Cumhuriyet tarihi boyunca sol örgüt-
lenmenin ve yapılabildiği kadar değişik etkinliklerin merkezi 
olmuştu. 1960’lı yılların ikinci yarısında da üniversite işgalleri, 
6. Filo’ya karşı gösteriler, DİSK’in kurulmasıyla birlikte başlayan 
grevlerle hareketli bir kent olacaktı.

Ankara’nın yükselmesini ise incelemek gerekir. 68 hare-
ketinde önemli yeri olan SBF ve ODTÜ bu kenttedir. İşçi eylem-
leri ise yok denilebilecek kadar azdır. 

Ankara’nın öneminin artmasında 27 Mayıs darbesi belirle-
yicidir. Darbe öncesinde kentte DP iktidarına karşı 555K (beşinci 
ayın beşinci günü saat beşte Kızılay’da) olarak bilinen gösteri 
yapılmıştı. Darbe sonrasında da “DP artıkları” denilen kesime 
karşı gösteriler sürecekti. 

1960’lı yılların başlarında Cebeci’de SBF önünde üniversi-
teli gençlerin gösterisine polis ekipleri gelir. Polis şefi, polislere 
“Dikkatli olun! Bu gençlere bir şey olursa hesabını sizden so-
rarım!” diye konuşma yapar. Polisin görevi gençleri gelebilecek 
herhangi bir saldırıya karşı korumaktır. Bu olay o yılların orta-
mını yeterince göstermektedir.

Hükümet merkezi, bakanlıklar ve ordu komutanlıkları 
başkent olması nedeniyle bu kentteydi. Devlete kadro yetiştiren 
en önemli fakülte SBF ile ABD desteğiyle kurulacak olan, eği-
timin İngilizce yapıldığı modern ve büyük üniversite ODTÜ de 
bu kentteydi. ODTÜ, Eskişehir yolunda, zamanın Ankara’sında 
kent dışında olduğu için, polisin değil jandarmanın –ya da as-
kerin- sorumluluk alanındaydı. SBF’nin aksine coğrafi konumu 
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nedeniyle polis veya o yıllarda yeni kurulan MHP militanlarının 
ODTÜ’ye müdahale edebilmesi oldukça zordu.

Sol dergilerin bir bölümünün merkezi de bu kentteydi. 
Doğan Avcıoğlu ve ekibinin yayınladığı Devrim, bir süre sonra 
ikiye ayrılacak olan Aydınlık (Mihri Belli ve ekibince yayınlanan 
Kırmızı Aydınlık ile Doğu Perinçek ve çevresince yayınlanan 
Beyaz Aydınlık) gibi… Kentteki üniversite öğrenci eylemlerinin 
yöneticisi olmasının yanı sıra değişik bölgelerdeki toprak iş-
gallerine destek veren, Denizli’de haşhaş ekimine karşı miting 
düzenleyen Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) 
merkezi de Ankara’daydı. Federasyonun yayın organı İleri Der-
gisi de bu kentte yayınlanıyordu.

1970-1971’de THKP-C’nin gayrı resmi yayın organı olarak 
bilinen Kurtuluş Gazetesi ve Kurtuluş Yayınları’nın merkezleri 
de bu kentte olacaktı.

Ordudaki kemalist subaylarla ilişki geliştirmek isteyen, 
ordu yönetimini AP’ye karşı adım atması, 1960’da olduğu gibi 
“bir darbede devirmesi” için teşvik edenler için bu kent önem-
liydi. 

Ankara’nın yükselmesini eskiler içinde ilk kavrayan Mihri 
Belli oldu. Dergi merkezi bu kentte olduğu gibi MDD konusun-
da seminerler de verecekti. Ordunun diğer adı olan “zinde güç-
ler”in merkez mekanı olan Ankara’nın devrimci hareket içinde 
yükselen önemi Hikmet Kıvılcımlı tarafından geç anlaşılacaktı. 
1970 sonlarında Ankara’da seminerler vermeye başladığında 
artık çok geçti. 

Batı Almanya’ya gelirsek…

Batı Berlin o yıllarda B. Almanya’ya ait değildi, özel bir 
statüye sahipti. Dünyanın bölünmüş en ünlü kenti olarak batısı 
müttefiklerin, doğusu Kızıl Ordu’nun denetimindeydi. Görünür-
de kentin iki tarafının da yönetim organları vardı ama gerçekte 
durum buydu. 1961’de doğudan batıya göçü önlemek amacıyla 
yapılan Berlin Duvarı, Almanya’nın ve Berlin’in bölünmesinin 
simgesi olmuştu. Berlin reel sosyalizmle kapitalizmin karşılaş-
tığı, Soğuk Savaş’ın dünya çapında en yoğun somutlandığı kent 
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durumundaydı.

B. Almanya 68’inin tanınmış isimlerinden Rudi Dutschke 
köken olarak DAC’lidir. Askerlik yapmayı reddetmesinin ardın-
dan Batı Berlin ve B. Almanya’ya geçer. Kentteki 68 ile ilgili çok 
sayıda faaliyetin örgütleyicileri arasında bulunduğu gibi ağır ya-
ralandığı suikast de burada gerçekleşir.

Uluslararası Vietnam Kongresi de bu kentin batı bölü-
münde yapılacaktır. Berlin’in Naziler öncesi ve Nazilerin ikti-
dar döneminde Almanya’nın başkenti olması bu kentte farklı 
dünyalar arasındaki gerilimi iyice artırır. 68 hareketinin Alman-
ya’nın kayıtsız şartsız teslim olduğu ve ikiye bölündüğü 1945 
sonrasında kültürel olarak pek değişmemiş Batı Berlin yönetimi 
ve halkıyla gerilim yaşadığını düşünmek zor değildir. Bu gerilim 
Batı Berlin’e özgü değildi, B. Almanya genelinde vardı ama ken-
tin coğrafi konumu nedeniyle ülkede histeri durumuna gelmiş 
komünizm tehlikesi daha somuttu.

Frankfurt’un 68’in diğer önemli kenti olması başta “teori 
68”ine bağlanabilir. Frankfurt Okulu –diğer adıyla Sosyal Araş-
tırma Enstitüsü- kentteki Goethe Üniversitesi bünyesindeydi 
ve savaş öncesi yıllardan beri tanınıyordu. Naziler tarafından 
kapatılmış, tanınmış üyeleri sürgüne gitmek zorunda kalmış, 
savaş sonrasında dönmelerinin ardından yeniden kurulmuştu. 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm bu okuldan olduğu gibi 
Mitscherlich de aynı üniversitedendi. Goethe Üniversitesi’nin 
içinde ve çevresindeki sokaklar ve meydanlar bu kişilerin ad-
larını taşır.

B. Almanya 68’inin Dutschke ile birlikte önde gelen teoris-
yeni Hans Jürgen Prahl bu kenttendi ve genç yaşta trafik kaza-
sında hayatını kaybedecekti.

Frankfurt’un öneminin bir başka nedeni tarihi boyunca 
kapitalizmin (ticari, mali, sanayi) önemli merkezlerinden birisi 
olması ve kapitalizme şu veya bu şekilde karşı olan hareketlerin 
de bu kentteki yoğunluğudur. Kent halkı ağırlıkla sağcı (Hıristi-
yan Demokrat) olmakla birlikte, buradaki farklı bir sağcılıktır. 

68 hareketinin ayrışmasından sonra oluşan Yeşiller Parti-
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si bu kentte kurulurken, ayrışmanın diğer yanı olan silahlı mü-
cadele hareketinin tanınmış örgütü Kızıl Ordu Fraksiyonu da 
(RAF) ilk eylemini burada yapacaktır.

Kentin bu özelliği sonraki yıllarda da sürer. Höchst fabri-
kası dışında büyük sanayi tesislerinin kapanmasıyla Frankfurt 
bankacılık merkezi haline gelir. Almanya ve Avrupa Birliği mer-
kez bankaları bu kenttedir. Büyük mali kuruluşlara karşı düzen-
lenen çevresinde oturma ve kamp kurma eylemlerinde de iki 
kent öne çıkacaktır: New York ve Frankfurt. Kent coğrafi olarak 
Almanya ve Avrupa Birliği’nin ortası sayıldığı için sağda ve sol-
da çok sayıda önemli kongrenin düzenlendiği yer olacaktır.
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4. DEV GENÇ VE SDS

Dev Genç ve Almanya 68’inin öğrenci örgütü Sozialistis-
chen Deutschen Studentenbundes (Almanya Sosyalist Öğren-
ciler Birliği) SDS’in tarihini ayrıntılarıyla anlatmak yerine, iki 
örgütün tarihsel gelişimi içindeki benzerlikler ve ayrılıklar üze-
rinde durulacaktır. 

Dev Genç öncesindeki örgüt FKF (Fikir Klüpleri Federas-
yonu) TİP’in ve ilk döneminde SDS, sosyal demokratların (SPD) 
gençlik örgütü durumundaydı. Her ikisinde de partiyle yaşanan 
teorik ayrılıklar örgütlerin koparak bağımsızlaşmasına neden 
olacaktı.

FKF, TİP’in çizgisi olan sosyalist devrimi savunuyordu. Bu 
görüşle gençlik hareketi içinde hızla taraftar bulan MDD tezi 
arasındaki sürtüşmeyi ikinci taraf kazanacaktı. Bu sonucun or-
taya çıkmasında TİP’in anti-emperyalist eylemlerde yeterince 
aktif olmaması, gençlere itidal tavsiye etmesi de etkin olacaktı. 
1969’da yapılan kongreyle FKF, Dev Genç’e dönüştü; örgüt için-
deki TİP yanlılarıyla da yollar ayrılacaktı. 

B. Almanya’da ise SDS’in kopması SPD’deki politik çizgi 
değişikliğinden kaynaklanacaktı. 1953 ve 1957 genel seçimlerin-
de CDU karşısında yenilgiye uğrayan SPD çareyi savaş sonrası 
kapitalizmle bütünleşmekte görecek ve bu amaçla programını 
değiştirecekti. 1959’da Bad Godesberg Kongresi’nde parti –yıl-
lardan beri sözde de kalsa- marksist görüşlerine veda edecekti. 

SPD, Birinci Dünya Savaşı’nda ülke burjuvazisini destek-
lemiş, savaş sonrasında Spartakistlerin önderleri Rosa Luxem-
burg ve Karl Liebknecht’in öldürülmesinde rol oynamış, naziz-
me karşı çıkmış ve önemli kadroları sürgüne gitmek zorunda 
kalmıştı.

SDS’lilerin büyük bölümü B. Almanya’nın yeniden silah-
lanmasını da onaylayan SPD’nin yeni çizgisini reddettiler. Parti 
de SPD ve SDS üyeliklerinin birlikte mümkün olmadığı yönünde 
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karar alıp kendi gençlik örgütünü kurunca yollar ayrılacaktı. 

Dev Genç ve SDS ilk eylemlerine üniversitelerde başlar; 
amaç öğrencilerin de yönetiminde söz sahibi olduğu demokra-
tik bir üniversitedir. İki ülkede de değişik üniversitelerdeki bir 
bölüm öğretim üyesi de bu talebi destekleyecektir. 

Üniversitelerde forumlar ve bazen boykot ve işgallerle sü-
ren eylemlilik kısa süre sonra anlamsız bulunacaktı. Toplum 
değiştirilmeden üniversite değiştirilebilir miydi? Toplum neyse 
üniversite de oydu… Üniversitedeki mücadele terk edilmeye-
cekti ama faaliyetin esas olarak dışarıya yönelmesi gerekiyordu. 

Ülkedeki ABD askeri varlığına, NATO’ya karşı olmak ve 
Vietnam halkıyla dayanışma konularında iki ülke 68’leri ara-
sında büyük oranda benzerlik olmasına karşın, ülkelerin farklı 
konumlarından kaynaklanan aykırılıklar da vardır.

Türkiye’de sayısı bilinmeyen ABD üsleri sık sık gündeme 
geliyor, NATO üyeliğine karşı eylem haftaları düzenleniyordu. 
En önemli ABD karşıtı eylem 6. Filo’ya karşı gösterilerdi. Genel-
likle İstanbul’da gerçekleşen eylemlerde ABD askerlerinin kara-
ya çıkarılmaması, bazılarının dövülmesi söz konusuydu. Olay 
çıkacağı bilinmesine rağmen Filo ziyaretleri gerçekte başta SSC-
B’ye karşı olmak üzere güç gösterisi anlamına geliyordu. Gücü 
göstermek de onu bir çeşit kullanmaktır. 

Bazı ABD kuruluşlarına ve özellikle Tuslog binalarına sal-
dırılması, patlayıcı madde atılması neredeyse alışıldık bir eylem 
olmuştu.

2 Ocak 1969’da ODTÜ’de “Vietnam kasabı” olarak bilinen 
ve Türkiye’ye yeni atanan ABD Büyükelçisi Komer’in arabası ya-
kılacak, olay büyük ses çıkaracak ve eylem kamuoyunda –sağ 
basının ve sosyal demokratların karşı propagandasına rağmen- 
genel olarak haklı bulunacaktı. Arabayı yaktıkları için aranan, 
daha sonra ODTÜ’de jandarmaya teslim olan, polise uğrama-
dan doğrudan savcılığa götürülen öğrenciler, yargılandıkları 
mahkemece haklı bulunarak beraat edeceklerdi. 

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hukuk kamuoyun-
da hakim olan havadan etkileniyordu. Aynı yılın 16 Şubat’ında 
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İstanbul’da 6. Filo’ya karşı yapılan miting ise İslamcılar tarafın-
dan basılacak, iki kişi öldürülecekti. Cumhuriyet gazetesi yere 
düşmüş bir kişiyi bıçaklayan saldırganı görmemek için kafasını 
çeviren toplum polisinin fotoğrafını birinci sayfada yayınlaya-
caktı. 

Vietnam halkının ABD emperyalizmine karşı mücade-
lesiyle dayanışma haftaları yapılıyordu ama konunun 6. Filo 
ziyaretlerinden ve NATO’yu hedef alan eylemlerden daha az 
somut olduğunu belirtmek gerekir. Doğan Avcıoğlu ve ekibi de 
dahil sol çevrede bu konudaki eylemler destekleniyordu ama 
Vietnam uzak bir ülkeydi ve Türkiye ile de doğrudan bağlantısı 
bulunmuyordu. Komer’in arabasının yakılması da Vietnam bağ-
lantılı ama özellikle ABD karşıtı bir eylemdi.

Anti komünizm konusunda Türkiye ile B. Almanya fark-
lıydı. İki ülkede de anti komünizm devlet ideolojisinin temel 
bilişenlerinden birisi olmakla birlikte, şaşırtıcı görülebilir ama 
gerçektir, komünizm karşıtlığının kitle temeli B. Almanya’da 
daha genişti ve bazen devletle sınırlı kalmayarak halkta histeri 
düzeyine ulaşabiliyordu.

Türkiye’de başkanlığını bir dönem Fettullah Gülen’in yap-
tığı “Komünizmle Mücadele Dernekleri” vardı. Tercüman, Son 
Havadis ve Birgün gazeteleri her gün devrimcilere karşı yayın 
yapar, komünizmi lanetlerdi. Bunlara göre ABD’ye yönelik her 
muhalefet Moskova’ya bağımlıydı, oradan emir alıyordu. Önde 
gelen yazarlar arasında Rauf Tamer, Nazlı Ilıcak, Ahmet Kabaklı 
ve Mehmet Şevki Eygi sayılabilir. Devrimcileri karalamak için 
her fırsatı kullanırlardı. Mesela Küba’da şeker kamışı rekoltesi-
nin beklenenden düşük olması komünizmin sefaletini gösterdi-
ği gibi, solcu yazar J.P. Sartre’ın romanlarında eşcinsel temaları 
işlemesi de bu kesimin ahlaksızlık örneği sayılırdı.

MHP yeni kurulmuş, militanlara askeri eğitim veren “ko-
mando kampları” yeni açılmıştı. Devrimcilere yönelik saldırı-
larda asıl güç İslamcılardı, önde gelen örgütleri MTTB idi (Milli 
Türk Talebe Birliği). Kanlı Pazar saldırısı MTTB’de hazırlanmış, 
özellikle M.Ş. Eygi tarafından gazetede önceden gerekçelendi-
rilmişti. Bu saldırıda doğrudan komünizmin hedef alınmasın-
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dan çok “din elden gidiyor” ve “Müslüman Türkiye” söylemi ön 
plandaydı.

AKP’nin tanınmış isimleri bu örgüt üyesiydiler. Aradan 50 
yıl geçtikten sonra 68’in sağ tarafı büyük oranda dağılmış olan 
devrimci tarafa göre belirgin olarak daha görünür durumdadır.  

B. Almanya’da durum biraz değişikti. Ülke savaşın biti-
minde işgal edilmişti; batı tarafı ABD, İngiltere ve Fransa işgali 
altındaydı. Her ne kadar polis Alman olsa, ordu yeniden kurulsa 
ve müttefiklerin izniyle ülke yeniden silahlanmaya başlasa da, 
özellikle ABD işgali –ilk yıllardaki kadar olmasa da- görünür du-
rumdaydı. 

SDS, NATO üyeliğine ve yeniden silahlanmaya karşı çık-
mıştı ama ABD’nin askeri varlığının protesto edilmesi; asker-
lere, binalara ve araçlara saldırılması söz konusu değildi ya da 
oldukça geri planda kalıyordu. Sonraki yıllarda Kızıl Ordu Frak-
siyonu (RAF) bu yönde eylemler yapacaktır.

B. Almanya halkının önemli bölümü kendisini ülkedeki 
ABD işgaliyle özdeşleştirmişti, ABD askerlerinin kendilerini ko-
münizme karşı koruduğuna inanıyorlardı. Onlar için komünizm 
biraz uzak olan Moskova değil, DAC’deki SED (Almanya Sosya-
list Birlik Partisi) yönetimiydi. Anti komünizm kolayca histeri 
durumuna gelebiliyordu ve bunun en açık örneği B. Berlin’deki 
Vietnam Kongresi’nde görülecekti. 

Türkiye’de olduğu gibi B. Almanya’da da SDS ve diğer sol 
örgütler her fırsatta dışarıdan (özellikle SED’den) emir almak-
la suçlanıyor, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Bild gibi 
çok satan gazete ve dergiler sürekli olarak hedef gösteriyordu. 

B. Almanya’da ordu yeniden kurulmuş ve ülke yeniden 
silahlanmaya başlamıştı. ABD’nin Vietnam’daki kayıplarının 
artması onları destek güçler aramaya itti ve ilk akla gelen B. Al-
manya idi. Ordunun savaşa katılması ve ABD birliklerine destek 
olması istendi ama üniversite öğrencilerinin Vietnam savaşını 
protestosu, bazı sendikacıların ve SPD’lilerin de buna destek 
vermesi sonucu hükümet istenilen askeri desteği onaylamaya-
caktı. 
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Bu tutumu sadece B. Almanya’daki protestolar temelinde 
değil, DAC’nin varlığını da dikkate alarak değerlendirmek gere-
kir. İki Alman devleti sürekli olarak birbirlerini gözleyerek hare-
ket ediyordu. DAC savaşa karşıyken B. Almanya’nın Vietnam’a 
asker göndermesi sakıncalıydı. B. Almanya halkı büyük oranda 
ABD yanlısıydı ama ülkenin yeni bir savaşa girmesini –yaşanan 
büyük savaş ve ağır yenilgiden sonra- hiç iyi karşılamazdı. 

İki Almanya’nın sürekli birbirini kollayarak hareket etme-
si konusunda şu örnek aydınlatıcıdır: B. Almanya’da sendikalar 
1960 ve 1970’li yıllar boyunca genellikle istedikleri ücret artışı-
nı büyük oranda elde ederlerdi. Bunun nedeni şöyle açıklanır: 
işveren tarafıyla sendika temsilcileri görüşürlerken masada 
daima görünmeyen üçüncü bir taraf daha olurdu: DAC. Batı’da 
grev ve işçilerin şu veya bu nedenle militanlaşması istenmiyor, 
bu nedenle de ödün veriliyordu.

B. Almanya’da ilk büyük Vietnam Kongresi 22 Mayıs 
1966’da Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’nde yapıldı. R. Dut-
schke’nin de örgütlenmesinde aktif yer aldığı kongrenin önde 
gelen konuşmacısı ABD’den gelen Herbert Marcuse idi. B. Al-
manya ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 2200 öğretim üyesi, 
sendikacı, sol örgüt temsilcisi ve öğrencinin katıldığı kongrenin 
sonuç bildirisinde; Güney Vietnam halkının ulusal ve sosyal 
kurtuluş savaşı verdiği, ABD’nin müdahalesiyle savaşın yayıla-
bileceği belirtiliyordu. 

B. Almanya’daki Vietnam kongrelerinin önemli bir özelliği 
uluslararası olmasıydı. Sadece ülkenin değişik kentlerinden de-
ğil, Avrupa ülkelerinden de tanınmış isimler ve sol örgüt temsil-
cileri kongreye katılıyordu. 

Daha büyük bir Vietnam Kongresi 17-18 Şubat 1968’de 
Batı Berlin’de yapılacaktı. 14 ülkeden yaklaşık 44 delegasyonun 
katıldığı kongrede yaklaşık 5000 katılımcı vardı. Kongrenin ar-
dından yapılan Vietkong’u destekleme yürüyüşüne de yaklaşık 
12 bin kişi katılacaktı.

 B. Almanya 68’inin önemli eylemleri arasında yer alan 
bu kongrenin neden B. Berlin’e yapıldığı sorulabilir. ABD’li yö-
neticiler kent halkını kendilerinden görüyordu ve haksız da sa-
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yılmazlardı. Dünyanın başka bir kentinde B. Berlin halkı kadar 
ABD’ye bağlı başka bir halk bulunamazdı. 1963’te çıkan anlaş-
mazlık sonucu SSCB kente ambargo uygulamış ve halka yiyecek 
ABD uçakları aracılığıyla ulaştırılmıştı. ABD Başkanı J.F. Ken-
nedy kente gelerek “Ich bin ein Berliner – Berlinliyim” cümlesiy-
le tanınan konuşmasını yapmıştı. Böyle bir kentte ABD’nin ağır 
şekilde eleştirileceği büyük bir Vietnam konferansı düzenlen-
mesi, ABD’deki barış hareketine de önemli katkı olacaktı. 

Berlin Senatosu zorunlu bir açıklama yaparak konferansı 
desteklemediğini ilan edecek, çok sayıda yayın organı da konfe-
ransa karşı yayın yapacaktı. 

Berlin Senatosu, Spiegel dergisini de yayınlayan Springer 
Yayınevi ve bazı sendikalar 21 Şubat 1968’de Vietnam kongre-
sini protesto gösterisi yapacaklardı. Katılım 100 bin kişinin üze-
rindeydi. Bu büyük kalabalık B. Berlin halkının ABD’ye yönelik 
eleştirilere karşı ne kadar hassas olduğunu da gösteriyordu. SDS 
ve konferansın düzenleyicilerinden olan R. Dutschke kuşkusuz 
bunu biliyordu ve buna rağmen yapılmasının önemli olduğu-
nu da bu nedenle düşünüyorlardı. Kentteki konferans ABD’nin 
Vietnam konusunda ne kadar yalnız kaldığını da gösterecekti.

İki aydan daha kısa süre sonra, 11 Nisan’da Dutschke sui-
kast sonucu ağır yaralanacak, suikasti protesto eden öğrenciler-
le polis arasında uzun süren çatışmalar yaşanacaktı.

B. Almanya’da da tehlikeli görülen militanların öldürül-
mesi söz konusu olmakla birlikte sayı Türkiye’ye göre daha az-
dır. Polis tarafından öğrencilerin öldürülmesi iki ülkede de 68 
hareketinde radikalleşmeyi getirecektir.

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin B. Berlin’i ziyaretinde öğrenci-
lerle polis arasında çatışma çıkar, 2 Haziran 1967’de Benno Oh-
nesorg polis tarafından vurularak öldürülür. Daha önce Kongo 
Devlet Başkanı Çombe de kenti ziyareti sırasında öğrencilerin 
protestosuyla karşılaşmıştı. Ohnesorg’un öldürülmesinin ar-
dından 68 hareketinde şiddet konusundaki tartışma gelişecek, 
ek olarak bundan sonra hemen her gösteride polisle öğrenciler 
arasında yaralıların olduğu çatışmalar çıkacaktır.
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İran Şahı aynı yıllarda Türkiye’ye geldiğinde de protesto 
edilmişti.

Türkiye’de ise 68 kuşağının ölen ilk ismi sayılan Vedat 
Demircioğlu, 24 Temmuz 1968’de 6. Filo’yu protesto eylemleri 
gerekçesiyle İTÜ’nün Gümüşsuyu’ndaki öğrenci yurdunu ba-
san polis tarafından pencereden atılarak ağır yaralanacaktır. Bu 
ölüm eylemlerin hızını kesemeyecek, bu kez Demircioğlu’nun 
cenaze töreninde polisle çatışma çıkacaktır.

Bir yıl sonra, Eylül 1969’da ODTÜ öğrencisi Taylan Öz-
gür’ün hedef gözetilerek öldürülmesiyle devlet şiddetine karşı 
örgütlenme ve karşı şiddet kullanılması gündemin ana konusu 
olur. 

Bu konuya geçmeden önce iki ülke 68’lerinin kitle ilişkisi 
üzerinde durmak yerinde olur.
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5. 68 HAREKETİ VE KİTLE İLİŞKİSİ

68’i en azından başlangıç olarak üniversite öğrenci hareketi 
olarak kabul ettiğimizde karşımıza çıkan soru şudur: bu hareket 
ne oranda işçiler, köylüler, küçük üreticilik, kent aydınları, su-
baylar ve başka ülkelerdeki benzerleriyle ilişki kurabilmiştir? Bu 
konuda Türkiye ve B. Almanya 68’leri birbirinden çok farklıdır.

Enternasyonal bağlamda bakıldığında Türkiye 68’inin Fi-
listin örgütleri dışında bağlantısı bulunmazken, B. Almanya 68’i 
Batı ve Avrupa ve bir oranda dünya çapında bağlara sahiptir. Me-
sela B. Almanya 68’inde Güney Afrika’daki ırk ayrımcı rejim eleş-
tiri konusu olurken, Türkiye 68’inin konu hakkında yeterli bilgi 
sahibi olduğu söylenemez. Bu farklılık bir oranda da 68 hareket-
leri arasındaki bağlantıdan kaynaklanmaktadır. B. Almanya ile 
Fransa, İngiltere, ABD ve İtalya 68’leri arasında bazıları oldukça 
yoğun sayılabilecek derecede ilişki bulunurken, Türkiye 68’inin 
benzer bağlantıları bulunmuyordu. 

Her hareket içinden çıktığı toplumun özelliklerini kaçınıl-
maz olarak yansıtacağına göre; Türkiye toplumunun içe dönük, 
dünya ile bağlantısının az olması 68 hareketinde de karşılığını 
bulmuştur. 

Üniversite içindeki ve dışındaki aydınlar, sanatçılar, yazar-
larla iki ülke 68’inin de gelişmiş ilişkileri vardı. 68 edebiyatçıları 
B. Almanya’da da bulunmakla birlikte Türkiye’de daha fazlaydı; 
ilk akla gelen isimler olarak Sevgi Soysal, Füruzan, Pınar Kür sa-
yılabilir. Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal 
de dönemin önemli isimleri olmakla birlikte 68 hareketini şu 
veya bu yönden konu olarak işlememişlerdir. 

68’in ozanları denildiğinde akla öncelikle Cem Karaca Aşık 
İhsani ve Ruhi Su gelir. Karaca’nın Dadaloğlu türküsü 1970’lerin 
sonunda ODTÜ’de dağlara yönelecek olanlar tarafından özellikle 
sevilirdi:
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“Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman padişahın, dağlar bizimdir.”

Aşık İhsani ise 1972’de Kızıldere ve Denizlerin idamının ar-
dından piyasayı dolduracak ağıt içerikli müziğe alternatif olmuş-
tur. Acıyı ve kayıpları değil, istekleri anlatır; saldırgan bir ifadesi 
vardır. “Oduncu İlyas” ve “Yaşamak Bu Değil” de bu özellik açıkça 
görülür.

Sinemada Yılmaz Güney yıllarıdır. Güney’in 68 hareketine 
göndermeler yapan filmleri ise 1970 sonrasındadır.

B. Almanya’da bu yıllarda zengin edebiyat ortamı vardır ve 
iki yazar öne çıkar: Heinrich Böll ve Günter Grass. Bu yazarların 
68 hareketinde önemli yer tutan yakın geçmişle hesaplaşma, sa-
vaş ve nazi dönemini anlatan yapıtları özellikle önemlidir.

Halka gitmek konusunda iki 68 arasında önemli farklılıklar 
vardır.

Dev Genç’liler ülkenin neresinde direniş varsa oradaydılar. 
Toprak işgallerine katıldılar, köylülerle birlikte mitingler yaptılar, 
işçi hareketini desteklediler. Bu desteğin gerçekleşebilmesi için 
ilgili alanda önce potansiyel olması gerekiyordu. Genellikle kitle 
zaten eyleme geçmiş oluyordu ve Dev Gençliler de destekliyordu. 

B. Almanya’daki durum tersidir denilebilir. Ülkede çalışa-
cak insan sayısı yeterli değildi. Bunun bir nedeni savaşta yaşanı-
lan büyük erkek nüfus kaybıysa, diğer nedeni de hızlı ekonomik 
gelişmeydi. B. Almanya bu nedenle Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu ülkelerden anlaşmalı işçi getiriyordu. Kırsal alanda kapita-
list ilişkilerin gelişmesi, köylülüğün ayrışması ve toprak sorunu 
yıllar önce sona ermişti. 

B. Almanya 68’i düşman bir ortamda faaliyet gösterir. Sa-
dece devlette, devlet tarafından desteklenen değişik anti komü-
nist örgütlerde değil, halkta düşmanlık vardır. B. Almanya dev-
letinin ve müttefiklerin çabasıyla Nazilerin anti semitizmi, anti 
komünizme dönüştürülmüştür. Bu konuda birisi genel diğeri Batı 
Berlin ile sınırlı iki örnek durumu açık olarak ortaya koyar.
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1967’de İsrail ile Mısır-Suriye ve Ürdün arasında “altı gün 
savaşı” yaşanır. İsrail ordusu sürpriz bir saldırıyla askeri gücü en 
yüksek rakibi Mısır’ın savaş uçaklarını yerde imha eder. Bu savaş 
B. Almanya’da büyük yankı uyandırır. 68 hareketi –görüş ayrılık-
larına rağmen- ezilen halk Filistin’i desteklerken, ülkenin en çok 
satan gazetesi Bild bambaşka bir tutumdadır. 

Gazete, Sovyet yapısı MİG uçaklarının yerde imha edilme-
sini, komünizme karşı Stalingrad’dan 25 yıl sonra kazanılmış ilk 
zafer olarak görür. “Yahudileri gaz odalarında öldürmek yerine 
Ural Dağları’na götürseydik, komünizmi yenebilirdik” gibi bir so-
nuca bile varır. Gazetenin anti komünizm konusundaki anlayışı 
bizdeki “portakalı soyarken kabuğunu orak çekice benzetti”  fan-
tezisini bile geride bırakıyordu.

17-18 Şubat 1968’de B. Berlin’de yeniden uluslar arası bü-
yük bir Vietnam Kongresi düzenlenir. Kongre sonunda yaklaşık 
12 bin öğrenci ellerinde FLN bayrakları ve Ho Chi Minh’in portre-
siyle yürüyüş yapar. Üç gün sonra ise –verilen değişik rakamlara 
göre 60 ile 150 bin kişinin katıldığı- karşı gösteri yapılacaktır. O 
gün kamu hizmetinde çalışanların tamamı ve özel sektördekile-
rin de önemli bölümü izinli sayılır. Yürüyüş Berlin Senatosu ve 
bazı sendikalar tarafından da desteklenir. “Dutschke’ye ölüm”, 
“Bunları gaz odasına gönderin”, “Dutschke bir numaralı halk 
düşmanıdır”, “B. Berlin’i terk edin” sloganları atılır ve yolda rast-
lanılan ve 68 kitlesinden olduğu tahmin edilen gençlere saldırılır. 

68’liler SED’nin ve genel olarak SSCB’nin uzantıları olarak 
görülmektedir, bunun da bizdeki “Komünistler Moskova’ya” an-
layışından farkı yoktur.

B. Almanya 68’lilerinin “kitle çalışması” Fransa ve İtalya 
68’lerine göre zayıftır. Bu ülkelerdeki grevler ve işçi hareketlen-
mesi B. Almanya’da görülmez. Alman halkı yakın geçmişi, nazi 
geçmişi hatırlamak istememekte; ABD’yi ülkenin bölünmesine 
neden olarak gördüğü komünizme karşı garanti olarak görmek-
te ve Vietnam’daki savaş üzerinden ABD’ye yönelik suçlamalara 
karşı çıkmaktadır. 

Türkiye 68’inde ülkenin ABD üsleriyle dolu olması söylemi 
yapılan bütün karşı propagandaya rağmen karşılık bulabiliyordu. 
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Siyasi olarak bağımsız bir ülkeydik ama topraklarımız yabancı bir 
devletin askerleri ve üsleriyle doluydu. B. Almanya’da ise böyle 
bir karşılık neredeyse yoktu ya da oldukça zayıftı. Ülke ABD baş-
ta olmak üzere müttefiklerin işgali altındaydı ama bu işgal ger-
çekte komünizmin yayılmasına karşı gerekliydi. Kızıl Ordu’nun 
Berlin’e kadar gelmesinin nedeni Nazilerin savaşı başlatması ve 
SSCB’ye saldırması olarak değil de, komünist yayılmacılık olarak 
değerlendiriliyordu. 

Alman halkı yakın geçmişte Nazilerle birlikte aktif bir aktör 
olarak ne yaptığı konusunda düşünmemeye çalışıyor, anti komü-
nist tepkiyle bunu engelliyordu. 

Türkiye 68’in ordu içinden de ses getirecekti. THKP-C iddi-
anamesine bakılarak ordu içindeki örgütlenmenin boyutu hak-
kında fikir edinilebilir. Ek olarak Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı 
ve başka sol grupların da ordu içinde bağlantıları bulunuyordu. 
Genç subaylar büyük oranda anti komünist idiler ama ülkenin 
ABD işgali altında bulunmasına karşı kayıtsız kalmaları da müm-
kün değildi. 1960 darbesinin ardından Talat Aydemir’in başarısız 
iki darbe teşebbüsünden sonra da “ordu yönetime el koyabilir” 
düşüncesi güncelliğini kaybetmemişti. Başta Mihriciler ve Dok-
torcular (Hikmet Kıvılcımlı yandaşları) değişik eylemler ve yayın-
larıyla buna çağrı yapıyorlardı. 12 Mart darbesinden üç gün sonra 
Hikmet Kıvılcımlı yandaşlarınca çıkarılan dergideki başlık “Ordu 
kılıcını attı” olacaktı. Ordunun yönetime el koyması bekleniyor, 
isteniyor ve bunun “ilerici darbe” olacağı düşünülüyordu. 

Bu kesimin yaşadığı büyük yanılgıyı, 12 Mart sonrasında or-
duda yaşanılan büyük tasfiyeyi incelemenin yeri burası değildir. 

B. Almanya 68’inde ordu içinde çalışmak ve beklenti içinde 
olmak söz konusu değildir.

Burada şu soru sorulmalıdır:

B. Almanya halkı ABD karşıtlığına, başka bir dünya talebine 
ve komünizm karşıtlığının arkasına gizlenerek Nazi geçmişle he-
saplaşmaya karşı olmasına rağmen; 68 hareketi büyük bir kültü-
rel değişimin gerçekleşmesinde önemli bir katalizatör rolünü na-
sıl oynamıştır? Başka bir deyişle büyük oranda düşman bir halkın 
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dönüştürülmesi nasıl başarılmıştır? 

İstanbul veya Ankara’da kalabalık bir uluslararası Vietnam 
Konferansı düzenlenseydi ve yüzbin kişilik bir kitle de protesto 
gösterisi yapsaydı, bir yıl sonraki ikinci konferans “halkımız kar-
şı” gerekçesiyle hayata geçemezdi.  

Mahir Çayan’ın belirlemesiyle “patlamaya hazır bir vol-
kan gibi kıvılcım bekleyen” kitlenin varolduğuna inanıyorsanız, 
abartma yapıyor olsanız bile varolanı abartıyorsunuzdur. Devle-
tin resmi ve sivil örgütleriyle halkın bir bölümü size karşı olabi-
lir, saldırılar düzenleyebilir ama burada asıl olan isteklerinizin 
halkın kalan bölümünde rezonans ve bir oranda da olsa destek 
bulmasıdır. 

B. Almanya’da böyle bir durum yoktur. Herbert Marcuse 10 
Temmuz 1967’de B. Berlin’de yapılan “Parlamento Dışı Muhalefe-
tin Olanakları Üzerine” toplantısında ABD’deki durumu anlatır-
ken, “İşçi sınıfının da içinde bulunduğu halkın çoğunluğuna karşı 
muhalefet” belirlemesini yapmıştı. Aynısı belki biraz daha fazla 
oranda B. Almanya için geçerliydi. 

68 hareketi Türkiye’de de aktif bir azınlıktı ama hem dev-
let –özellikle silahlı kuvvetler- işçiler ve genel olarak halk içinde 
bulduğu rezonans daha güçlüydü. En azından önemli bölümü 
düşmanlığını açıkça gösteren bir halk içinde yaşamıyordu. Ben-
zetme yapılacak olursa, Batı Berlin’de Vietnam Kongresi düzen-
lemek ve muhalefetle ilgili değişik toplantılar yapmak, o yılların 
Erzurum’unda faaliyet göstermek gibiydi. 

Yukarıdaki soruyu cevaplandırmaya yönelmeden önce 20 
Şubat 1970’te SDS’in merkezi yapısının ortadan kalktığını belirt-
mek gerekir. Örgütün önde gelen iki teorisyeninden birisi sui-
kast sonucu ağır yaralanmış, diğeri (Krahl) ise trafik kazasında 
hayatını kaybetmişti. Bunlar büyük kayıptı ama asıl sorun daha 
büyüktü: SDS’i yıllarca ayakta tutan militanlar ne yapacaklarını 
bilemiyorlardı. Eylül 1969’da B. Almanya’da çelik ve kömür işlet-
melerinde grevler başladığında SDS merkezi bir örgüt olarak son 
günlerini yaşıyordu. 

30 Mayıs 1968’de Jürgen Habermas’ın Frankfurt’ta verdiği 
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konferans, “sorun nedir?” sorusuna cevap özelliği taşıyordu.

Habermas’a göre, öğrenci hareketinin asıl hedefi kamuo-
yunun politikleştirilmesiydi. Kapitalizmin o zamanki döneminin 
özelliği kamuoyunun apolitikleştirilmesi, insanların ilgisizleşti-
rilmesiydi. İnsanlar politikleştirildiklerinde, ilgileri gerçek sorun-
larına çekildiğinde sistemin varlığını eskisi gibi sürdürmesi zor-
laşacaktı. 

SDS yeni eylem ve propaganda biçimleri bularak geniş bir 
kesimin dikkatini çekmiş ve böylece sayısal gücünün oldukça 
üzerinde politik etkiye ulaşmıştı. Şiddet içermeyen ama gün-
lük kuralları yerini ve zamanını ayarlayarak çiğnemeye yönelik 
eylem tarzına karşı iktidar büyük tepki göstermiş ve bu da onu 
meşruiyet krizine sürüklemişti. İnsanların ilgisizlikten çıkması 
ve öğrenme sürecine girmesi önemliydi.

SDS’in bundan sonra nasıl devam edeceği büyük soru işa-
retiydi. Metal İşçileri Sendikası ile birlikte büyük direniş göste-
rilmesine rağmen Anayasada yapılan değişiklikle Olağanüstü 
Durum Yasası’nın kabul edilmesi engellenememişti. Sosyalistler 
kitlelerin adına mücadele edemeyeceklerine göre bundan sonra 
nasıl devam edilebileceği belli değildi. 

Dutschke ve Krahl tarafından savunulan ve SDS militanla-
rı tarafından da genelde kabul edilen, “Beklemeyeceğiz ve verili 
koşullarda tarihimizi irademizi kullanarak bilinçli olarak yapaca-
ğız” anlayışı için yolun sonu görünmüştü. 

SDS büyük mücadele vererek tüketim toplumunun uyuş-
muş insanlarının biraz olsun politikleşmesine katkı sağlamış, 
başka bir deyişle yolu açmıştı. Kadın hareketi, atom enerjisine 
karşı hareket, çevreci hareket, üçüncü dünya hareketi, barış ha-
reketi bu yoldan ilerleyecekti. Bu sosyal hareketler hem ayrıy-
dılar hem de birbirleriyle yakın bağları vardı. Nazi geçmişle he-
saplaşma hepsinin gündeminde bulunuyordu ve bu konuda SDS 
çevresinde bulunmuş öğretim üyeleri ve aydınlar da önemli rol 
oynayacaktı.

Bunlara ayrı bir yoldan devam edecek ve B. Almanya tari-
hinde önemli rol oynayan silahlı mücadele hareketini de eklemek 
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gerekir. RAF için, “dünyada bu kadar küçük ama hakkında bu ka-
dar çok şey yazılmış başka örgüt yoktur” denilir. Sayısal gücün 
çok üzerinde önem taşımak SDS’ten sonra da devam etmiştir.

Yukarda sayılan hareketlere işçi hareketini de ekleyip iki 
ülke arasındaki büyük farklılığı irdeleyerek başlamak gerekir. Bu 
farklılık dikkat çekicidir çünkü B. Almanya ileri derecede sana-
yileşmiş bir ülkeyken, Türkiye montaj sanayisi aşamasındadır. 
İlkindeki işçi hareketi ikincisiyle karşılaştırılamayacak kadar ör-
gütlüdür, buna rağmen grevler, işçilerin polisle çatışması, lokavt-
lar, fabrika işgalleri büyük oranda ikincisinde gerçekleşecektir. 

İki sendika konfederasyonu vardır: TÜRK-İŞ ve DİSK, ilki 
daha eskidir ve örgütlü olduğu üretim kollarında genellikle pat-
ron tarafını tutar. İşçiler DİSK’e geçmeye çalıştıklarında genel-
likle patronun direnişiyle karşılaşırdı ve bu da kendini işten çı-
karma ve lokavt gibi uygulamalarla gösterirdi. Devrimci Gençlik 
özellikle İstanbul’daki her işçi çatışmasına gider, işçilere değişik 
yollardan destek olurdu. 

AP iktidarı DİSK’in güçlenmesiyle başa çıkamayacağını 
anlayınca sendikalar yasasını değiştirmeye yöneldi. Buna göre 
sendika değiştirmek zorlaşıyordu. DİSK yöneticilerinin önderlik 
ettiği ama aynı zamanda kendiliğindenci yanı da bulunan 15-16 
Haziran işçi direnişi gerçekleşti. İstanbul ve İzmit’te sıkıyönetim 
ilan edilmesi ve sendikacıların da daha fazla ileriye gitmek iste-
memesi sonucu direniş sürmedi. Bu direnişin gençlik hareketine 
iki yönden katkısı oldu:

Birincisi: Dev Genç içinde şekillenen değişik örgütlenme-
ler özellikle genç işçiler arasında taraftar buldu. 1975 sonrasında 
sendikacıların bir bölümü de TKP’ye katılacaktı. 

İkincisi: Mihri Belli grubuyla Aydınlık Sosyalist Dergi (kırmı-
zı Aydınlık) içinde olgunlaşmış durumda olan ayrılık gerçekleşti. 
Mihri Belli kesiminin “sıkıyönetim tarafsız olmalıdır” söylemi ay-
rılığı getirdi. Aralarında Mahir Çayan’ın da bulunduğu ayrılanlar 
Kurtuluş Yayınları’nın ilk broşürüyle, Aydınlık Sosyalist Dergi’ye 
Açık Mektup, görüşlerini açıklayacaklardı. Bu kesim 1970 sonba-
harında kurulmuş bulunan ama açıklanmayan THKP-C’nin kad-
roları arasında yer alacaktı.
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15-16 Haziran’ın gençlik hareketine bir başka katkısı te-
oriktir. O yılların Ankarasında en çok okunan iki kitap Lenin’in 
“Devlet ve İhtilal”i ile Taner Timur’un “Türk Devrimi ve Sonrası” 
idi. İlkinde ordunun devletin silahlı örgütü olduğu, ikincisinde 
Kemalizmin ulusal burjuvazinin çıkarlarının temsilcisi olduğu 
açıklanıyordu. Buradan anti emperyalist subayların olmayacağı 
sonucu çıkmazdı ama sonuçta ordu ve Kemalizmin özü buydu. 

İşçi hareketinin özellikle 1965 sonrasında üniversite gençli-
ğinden mücadele tarzı konusunda öğrendiğini belirtmek gerekir. 
Düzene karşı gelmek ve bunun için gerektiğinde polisle çatışmak 
düşünülemez eylem tarzları değildi ve değişik işyeri direnişlerin-
de uygulanacaktı.

B. Almanya’da köylü hareketi ve toprak sorunu bulunmu-
yordu. Türkiye’de ise değişik bölgelerde toprak işgalleri yaşanı-
yordu ve Dev Gençliler bunların neredeyse tamamında yer alı-
yordu. Ek olarak köylü mitingleri de düzenleniyordu.

B. Almanya’da bulunmayan Türkiye’de ise etkili olan bir 
başka hareket öğretmenlerle ilgiliydi. TÖS’ün (Türkiye Öğret-
menler Sendikası) yaptığı bir günlük iş bırakma eyleminde genç-
lik hareketinin yıllardan beri süren mücadeleciliğinin de payı 
vardı. İşçiler, köylüler, öğretmenler haklarını istiyor, bunun için 
gerektiğinde yasaların sınırlarını aşıyordu. 

Dev Genç’in mücadelesi direnme yoluyla açılmıştı. İşçiler, 
köylüler, öğretmenler ve toplumun diğer kesimleri hakkını arı-
yor, verilmeyince direniyor, gerektiğinde çatışıyordu. 

B. Almanya’da da SDS mevcut sistem ve onun Nazi döne-
minden kalan kültürüyle hesaplaşmanın yolunu açmıştı, ek ola-
rak aynı yolu sürdürecek başka hareketler de vardı.
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6. BARIŞ HAREKETİ

1960’lı yıllarda Türkiye’de barış hareketi yok sayılırdı. Be-
hice Boran ve arkadaşlarının Kore’ye asker gönderilmesine kar-
şı çıkmalarından sonraki yıllarda ülkenin saldırgan bir askeri 
örgüt olan NATO’ya üye olmasına karşı çıkılmıştı. Bu karşı çıkı-
şın barış değil anti emperyalizm çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekir. B. Almanya’daki barış hareketi de NATO üyeliğine kar-
şıydı ama barış konusunda daha geniş bir perspektifle hareket 
ediyordu. 

1970’li yıllarda kurulan Barış Derneği ise konuyu esas ola-
rak bloklar arası yumuşama çerçevesinde ele alıyor, nükleer si-
lahların sınırlandırılması ve yok edilmesinden öteye gitmiyor-
du. 

B. Almanya barış hareketinde ise köklü bir değerlendirme 
ve faaliyet görülür. B. Almanya’daki hareket herhangi bir parti 
ya da sendika gibi kitle örgütüne yakın değildi; içinde değişik 
politik grupları barındırıyor ve örgütsel bağımsızlığını titizlikle 
koruyordu.

B. Almanya’da barış hareketi savaş sonrasındaki yeni sos-
yal hareketlerin ilki sayılır. Bu hareketin önde gelen isimlerin-
den Andreas Buro (Roth; Ruth 2008: 268-291) 1945 sonrasında 
her iki Almanya’daki sosyal hareketlerin incelendiği kitapta 
amaçlarını açıklarken ilk sırayı; “toplumda barış kültürünün 
oluşmasına” ayırır. Alman toplumu 1933’te Nazilerin iktidara 
gelmesinden önce de asker toplumuydu. Subaylar toplumda 
büyük prestij sahibiydi ve vatanın savunması için savaşmak 
yüksek bir değer olarak kabul ediliyordu. (Vatan savunmasının 
yoruma fazlasıyla açık bir kavram olduğunu unutmamak gere-
kir.) Asker toplumu anlayışı sosyal demokrasinin bir kesimini 
de etkisine almıştı (nitekim Birinci Dünya Savaşı sırasında SPD 
büyük oranda ülke burjuvazisinin savaşını destekleyecektir.) 
Nazi döneminde bu toplumsal özellik sonuna kadar geliştirile-
cekti. 
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Bu koşullarda barış hareketinin temel görevi; toplumu 
geçmişin bu mirasından kurtarmak ve savaşa hazır olmak kül-
türünü, sorunları barışçı yollardan çözmek anlayışına dönüş-
türmekti. 

Bu saptama temel öneme sahiptir ve Adorno’nun “Oto-
riter Kişilik”te yaptığı saptamayla paraleldir. Almanya’da Na-
zizmin temeli sadece ekonomik kriz ve yüksek işsizlikle açık-
lanamaz; bunlara aile yapısının ve otoriter yetişme tarzının da 
eklenmesi gerekir. İkinciler birincilerin doğal sonucu değildir; 
toplumsal tarih ve sosyal psikolojiyle ilgilidir. 

B. Almanya barış hareketi bu amaca ulaşmak için neler 
yaptı ve ne oranda başarılı oldu?

İkinci Dünya Savaşı Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom 
bombalarıyla kapanmış, savaşın insanlığın sonunu getirebile-
ceği ortaya çıkmıştı. Barış hareketi öncelikle nükleer silahlara 
karşı insanlığın varlığı sorununu öne çıkararak ahlaki karakter 
kazanır. B. Almanya’yı işgal eden müttefikler bu hareketin ko-
münistler tarafından yönlendirildiğini iddia ederler. Barış hare-
keti SPD, sendikalar ve kiliselerin desteğini alır. Ülkenin 1954’te 
NATO üyesi olmasına karşı çıkılır ama engellenemez.

B. Almanya’nın tanınmış fizikçileri 1957’de Göttingen 
Manifestosu’yla nükleer silahlara karşı tavır alırlar. Fizikçile-
rin toplumda büyük prestij sahibi olduklarını belirtmek gerekir. 
1900-1925 yıllar arasında fizikte yaşanan iki devrimin (özel ve 
genel izafiyet kuramlarıyla parçacık mekaniği) önde gelen isim-
leri Alman’dır ya da Almanca konuşulan ülkelerdendir. Max 
Planck, Einstein, Werner Heisenberg köken olarak Alman iken, 
Erwin Schrödinger Avusturyalıdır. O yıllarda Berlin dünya fizik 
merkezi sayılıyordu.

1959’da SPD’nin programını değiştirerek B. Almanya’da 
savaş sonrası düzenle bütünleşmek amacıyla sağa kayması so-
nucu parti ve onun politik yönlendiriciliğindeki Alman Sendika-
lar Birliği (DGB) barış hareketinden desteğini çeker.

1960’da Ostermarch olarak adlandırılan paskalya yürü-
yüşleri başlar. Yürüyüş ilk yılında ülkenin kuzeyinde gerçek-
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leşir ve roket deneme alanına gidilir. Başlangıçta kullanılan 
“Doğuda ve Batıda Nükleer Silahlara Karşı Paskalya Yürüyüşü” 
adlandırması 1960’lı yılların sonlarında “Demokrasi ve Silahsız-
lanma Kampanyası” olarak değiştirilir. Yürüyüş 58 yıldan beri 
düzenli olarak yapılmaktadır. Dünyadaki durum ve ülkedeki 
politik ortama göre barış hareketinin yerel örgütlenmeleri tara-
fından ülkenin her tarafında yapılan ve mitingle sonlandırılan 
yürüyüşlere bazı yıllar büyük katılım yaşanırken diğer yıllarda 
sayı oldukça azalır. Önemli olan sürekliliktir, yürüyüşün her yıl 
yapılmasıdır. 

1960’lı yıllarda barış hareketi ABD’nin Vietnam politikası-
na karşı çıkar, bu konuda öğrenci hareketiyle birlikte davranır. 
Vietnam savaşının protesto edilmesinin B. Almanya için ayrı 
bir önemi vardı. ABD bütün Batı ülkelerinde ama özellikle işgal 
altındaki B. Almanya’da demokrasi ve insan haklarına dayan-
dığını iddia ettiği kendi yaşam tarzını, kültürünü dayatıyordu. 
Vietnam örneği ABD hegemonyasına ve kültürüne karşı çıkışın 
da sembolüydü. Sorun sadece Vietnam halkının mücadelesini 
savunmakla sınırlı değildi, ABD’nin önemli kültürel bileşeni de 
olan hegemonyasına karşı çıkıştı.

Savaşın sona ermesinden sonra barış hareketi 1980’e ka-
dar önemli küçülme yaşar.

Türkiye’de 1960-1970’li yıllarda etkin bir barış hareketinin 
bulunmaması –halen de yok- yasaklar ve tutuklamalardan daha 
önce toplumsal kültürün militarist özelliklerine bağlanabilir. Bir 
toplumda ordunun yüksek prestije sahip olması -2010’lu yıllara 
kadar böyle olmuştur-, silahlı kuvvetlerin devletin önde gelen 
ideolojik aygıtlarından birisi olması, barış hareketinin gelişme-
si önündeki başlıca engel olmuştur. Bir ülkede subay olmanın 
prestiji yüksek olduğu sürece, filanca kuvvet komutanının ül-
kenin şu veya bu sorunu hakkında verdiği demeç fazlasıyla dik-
kate alındığında; öz olarak silahlanma ve militarizm karşıtlığını 
içeren barış hareketi gelişemez.

Türkiye ve Almanya toplumları 1945 öncesinde “ordu-
laşmış millet” anlayışıyla birbirine benzer. Aile ve okul eğitimi 
-tarih derslerinde askeri zaferler ve düşmanın nasıl denize dö-
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küldüğü ayrıntılı ve abartılı anlatılır- inatçı ve uzun bir müca-
deleyle değişmedikçe, barış hareketinin gelişmesi neredeyse 
mümkün değildir.

68 hareketinin 1970 öncesi popüler sloganlarından “or-
du-millet elele, milli cephede” belirlemesi de sonuçta militarist 
anlayışı yüceltmiştir.

Barış hareketinin gelişmesindeki bir başka engel, sosya-
listler tarafından yanlış anlaşılmasıdır. Barış için mücadele, 
sınıf mücadelesini durdurmak ya da teslimiyetçilik olarak de-
ğerlendirilmiştir, ama ilgisi yoktur. Barış hareketinin ne B. Al-
manya’da ne de başka bir ülkede böyle bir yönelimi olmadı. Ba-
rış hareketi sınıf mücadelesine, kuralların çiğnenmesine değil, 
silahlı şiddete karşıdır. Değişik bileşenlerden oluşan barış hare-
ketinin bir bölümü ulusal ve sosyal kurtuluş için gerektiğinde 
silahlı mücadeleyi meşru görür. Bu hareket bütün bileşenleriyle 
Vietnam’da ABD’ye karşı mücadeleyi desteklemiş, Vietkong’u 
şiddete başvurduğu için eleştirmemiştir. Barış hareketi içinde 
mutlak pasifistler de bulunmakla birlikte, hareketin bir bileşe-
ninin görüşünü genelleştirmek doğru değildir.

Barış hareketini eksik anlamayı hatta tümüyle karşı ol-
mayı toplumdan egemen olan militarist anlayışın devrimcilere 
yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. En erken 17-18 
yaşında devrimci olan insanlar sosyalizasyonları sırasında iç-
selleştirdikleri toplumsal değerleri devrimci harekete taşırlar. 
Militarist değer yargılarına dayanan, ölümü kutsayan –şehit ol-
mak kutsaldır ve devrimci şehitler de vardır- bir anlayışla barış 
düşüncesinin birlikte yaşaması zordur. 

Mücadele içinde hayatını kaybedebileceğini bilmekle, ölü-
mü kutsamak farklıdır.

Felsefeci Iona Kuçuradi üniversite öğrencilerinde gördüğü 
önemli bir eksiklikten söz eder: olgular kendi başına, birbirin-
den ayrı olarak düşünülmekte, aralarındaki bağlantı görülme-
mektedir. Bu durum üniversite öğrencilerine özgü değildir, ne-
redeyse “ulusal özellik” durumundadır. 

Barış hareketiyle militarist kültür arasında yakın bağlantı 
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bulunur. Barış hareketini küçümsemek ve toplumun militarist 
kültürden uzaklaşmasını önemli bulmak aynı insanlar tarafın-
dan savunulduğunda garip olmaktadır. Barışı “silahlar sussun” 
talebinden ibaret sandığınızda, görüntüyle uğraşmaktan ileriye 
gidemezsiniz.

Barış hareketinin güçlü olduğu bir toplumda bile silah ih-
racatına, farklı ülkelere asker gönderilmesine engel olamayabi-
lir, NATO’da çıkılmasını sağlayamayabilir ama vicdani reddin 
hak olarak tanınması, insanların barış istedikleri için tutuklan-
masının düşünülemez olması, fetih savaşının toplumda destek 
bulmaması yaşanılan önemli kültürel değişimi ve militarist kül-
türden uzaklaşıldığını gösterir.

İnsanlar yeni bir sosyalizasyon yaşayıp eski değer yargıla-
rından –tümüyle olmasa bile- kurtulmadıkça durumun önemli 
oranda değişmesi beklenemez. Barış hareketinin gelişebilmesi 
için dernekler ve komiteler kurmanın ötesinde daha köklü ve 
uzun vadeli çalışma gerekiyor.
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7. KADIN HAREKETİ

1960’lı yıllarda başlayan kadın hareketi “yeni dalga femi-
nizm” veya “kadın özgürlüğü hareketi” olarak da anılır ve baş-
langıcından beri uluslararası özelliğe sahiptir. Amerikan, İngiliz, 
Fransız ve B. Alman kadın hareketleri arasında sürekli bağlantı 
vardır. Feminizmin ilk döneminde oy kullan hakkı ağır basar-
ken, bu dönemde kadının toplumsal ve kültürel olarak ezilmesi 
ön plana çıkar. Yasal olarak her iki cins de eşit haklara sahip 
olmasına karşın, pratikte uygulama farklıdır.

1950’li yıllarda B. Almanya ve Fransa’da sokakta sigara 
içen ve pantolon giyen kadınlar garip karşılanırdı. ABD’nin bazı 
eyaletlerinde kadının böyle giyinmesi yasaktı. 

Kadın hareketi “özel olan politiktir” belirlemesini ABD’li 
siyahların Vatandaş Hakları Hareketi’nden alır. Orada da siyah-
lar ve beyazlar yasal olarak eşittir ama uygulama farklıdır.

1960’lı yılların başlarında B. Almanya’da büyük işgücü 
açığı vardır ve kapatılması için kadınlara iş sahası açılması ye-
rine yabancı işçi getirilmesi tercih edilir. Kadının asıl işi çocuk 
bakımı ve ev işleri olmalıdır, hakim anlayış böyledir.

SDS’te de benzer bir durum vardır. 1968’de Frankfurt’ta 
yapılan 23. delegeler konferansında bir kadının (Helke Sander) 
konuşmasında SDS’in erkek örgütü olduğunu vurgulaması hu-
zursuzluğa yol açar. Kadınların görevi bildiri dağıtmaya katıl-
mak ve toplantı halindeki erkeklere kahve yapmaktı. Toplantı-
larda konuşma hakları teoride vardı, pratikte sorunluydu, zaten 
çoğu da topluluk karşısında konuşmak konusunda kendine 
güvenemiyordu. Tanınmış bir gazeteci olan Ulrike Meinhof’un 
–daha sonra RAF’in kurucuları arasında yer alacaktır- Konkret 
dergisinde konuyla ilgili yazısı geniş yankı yaratır. Kadınların 
otonom örgütlenmesi, bilinç yükseltme grupları kurulur, kadın 
dergileri yayınlanmaya başlar. 

Ayrı örgütlenen kadınlar bölücü değil otonom örgütlenme 
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yaptıklarını sürekli vurgularlar. Bunun anlamı, sonraki yıllarda 
bizde de görüleceği gibi, hareketi bölmekle suçlanmalarıdır.

1970’li yıllardaki en önemli kadın eylemi kürtajı yasak-
layan 218. maddenin kaldırılmasıyla ilgilidir. B. Almanya’daki 
kadın hareketi bu konuda Fransa’daki kadın hareketini örnek 
alır ve 218. maddeyle ilgili mücadele öğrenci gençlik hareketi-
nin dışına yayılır. 

Kadına karşı şiddetin temalaştırılması, kadın sığınma ev-
lerinin açılması, ev kadınlarının emeğin yeniden üretiminde 
oynadıkları rolü dikkate almayan marksizmin eleştirilmesi dö-
nemin önemli faaliyetleri arasındadır.

Cinsler arasındaki ilişkinin serbestleşmesi dönemin bas-
kıcı kültürünün kırılmasında önemli rol oynar. Evlilik öncesi 
cinsel ilişki doğum kontrol hapının da üretilmesiyle tabu ol-
maktan çıkar. 

Simone de Beauvoir’ın 1949’da yayınlanan “İkinci Cins” 
kitabı özellikle çok okunur.

Kadının toplumsal ve kültürel eşitlik mücadelesi bitmez. 
Önemli ilerlemeler sağlanmış olmakla birlikte “eşit işe eşit üc-
ret” halen ulaşılması gereken hedefler arasındadır. Aynı işi ya-
pan kadın erkekten daha az ücret almaktadır. Kadınlara kota 
uygulaması başlamış olmakla birlikte çok sayıda parti ve fir-
mada yüzde 50’ye ulaşmamıştır. Partilerde ve firmalarda çok 
sayıda eğitimli kadın bulunmasına rağmen karar mekanizma-
larında kadının rolü erkeklerin oldukça gerisindedir ve bu fark 
halen kapanmış değildir. Kadın bakanların ve başbakanların 
ortaya çıkması, firmaların yönetim kademelerinde kadınların 
eşit temsili –geçmişe göre gelişme olmakla birlikte- halen ger-
çekleşmemiştir. 

1960’lı yıllarda B. Almanya gibi Türkiye de erkek toplu-
muydu ama yarı feodalizmin yeni çözüldüğü ülkede daha fazla 
erkektik. 68 hareketinde kadınlar oldukça az olduğu gibi kadın 
özgürlüğünün gündemleştirilmesinden, otonom veya farklı ka-
dın örgütlenmesinden söz edilemez. Bağımsız, kendi hayat yo-
lunu çizen kadınlar vardı –Sevgi Soysal gibi- ama bunlar tekil 
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örneklerdi. Ailenin prizmasından geçerek kızlara yansıyan top-
lumsal baskı boğucuydu. Erkekler de aynı ortamda yaşıyorlardı 
ama davranış serbestliğinde sınırları daha genişti. Çok sayıda 
aile için kızlarının iyi bir koca bulması ve evleninceye kadar be-
karetini korumasıydı temel öneme sahipti. 

Gericiliğin sosyalistlere karşı propagandasında da kadın 
bedeni önemli yer tutuyordu. Kadınların ortak olması, namus 
nedir bilmemeleri, kızıl orospular o yılların geçerli söylemiydi. 

ODTÜ gibi Ankara dışında kalan üniversitelerde elele do-
laşmak garip karşılanmazdı ama aynısı şehir içinde yapılamaz-
dı. Bu yıllarda 68’li kadınlar toplum tarafından dayatılan sınır-
lamaları biraz zorladılar. Bu zorlama ve birikim 1974 sonrasında 
İlerici Kadınlar Derneği (İKD) gibi örgütlerde kendini gösterecek, 
hemen her örgütteki kadın sayısı artacak ve hatta kadın bölüm-
leri kurulacaktı. Yine de sosyalist hareket de içinde olmak üzere 
erkek toplumunda kadın olmanın sorunlarının tartışılması, ka-
dın özgürlüğü hareketinin oluşması için 1980’li yılları beklemek 
gerekecekti.
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8. ÇEVRE HAREKETİ

B. Almanya’da çevre hareketi geniş bir kapsama sahiptir. 
Çevrecilik ağaçları ve yeşili korumaktan ibaret değildir. Hava 
kirliliği, nükleer enerji karşıtlığı, çöplerin ayrılması ve yeniden 
değerlendirilmesi, kent planlaması, kadın haklarının savunul-
ması, gürültünün azaltılması, göçmenlerin uyumu ve toplumun 
parçası olarak görülmesi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı 
olmak çevreciliğin kapsamı içindedir. 

Yeşiller Partisi’nin 1980’li yıllardan başlayarak Kürt halkı-
nın haklarını savunması ve bu nedenle de Hürriyet başta olmak 
üzere Türkçe gazeteler tarafından hedef alınması hatırlanma-
lıdır.

Yabancı düşmanlığına karşı olmak, göçmenlerin hakları-
nı savunmak “büyük Alman ulusu”na indirilen güçlü bir dar-
be, toplumun Nazi kültüründen arındırılmasında önemli bir 
adımdır. Başlangıçta sadece Yeşiller, ardından SPD ve Sol Parti 
ve hatta CDU bile “ancak Alman kökeninden gelen Almandır” 
anlayışının değişmesi konusunda anlaştılar. Vatandaş olmak 
eskisine göre kolaylaştırıldı, çok sayıda göçmen Alman vatan-
daşı oldu.

Alman milliyetçiliğiyle Türk milliyetçiliği arasındaki fark 
dikkate alınmadan bu değişimin öneminin kavranması zordur.

Türk milliyetçiliği kapsayıcıdır .Kendini Türk olarak ta-
nımlayan herkes Türktür. Hele de Kürtler ve İranlılar gibi fiziki 
özellikler bakımından Türklere benziyorlarsa, Türkçe de biliyor-
larsa hiç sorun değildir.

Alman milliyetçiliği ise dışlayıcıdır. Kişi Almanya’da do-
ğup büyümüş ve eğitim görmüş olsa bile, Alman kökeninden 
gelmiyorsa gerçek Alman olamaz. Bu anlayışın tümüyle orta-
dan kaldırılamasa bile büyük oranda geriletilmesi küçümsene-
meyecek düzeyde kültürel değişimi içerir. Eski kafa yapısına sa-
hip Almanlardan çok “yeni Almanlar” vardır.
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Tanınmış bir tarihçi olan Herfried Münkler’in 2015 sonuy-
la 2016 başında ülkeye gelen yaklaşık bir milyon mültecinin en-
tegrasyonuyla ilgili olarak yazdığı kitap “Die neuen Deutschen” 
(Yeni Almanlar) adını taşır. “Yeni Alman” kavramı eski kafa ya-
pısının değişmesini de içermektedir. Başka bir deyişle yeni ge-
lenler değil, köken olarak Alman olanlar da “yeni Alman” olmak 
zorundadır.

Ülkedeki Nazi anlayışına yakın partilerin bu kültürel de-
ğişimi geriye çevirmeye çalışmalarında ve her fırsatta konuyu 
gündeme getirmelerinde şaşılacak yan yoktur.  

Yeşiller Partisi 1979’da Dutschke’nin de dahil olduğu çok 
sayıda 68’linin katılımıyla kuruldu; başlangıçta sol yönelime sa-
hipti ama zamanla iç ayrışma yaşayacak ve bu yön körelecek, 
düzenle bütünleşeceklerdi. Bu tek yanlı bir süreç olarak gerçek-
leşmedi, Almanya kapitalizmi de değişerek “yeşil kapitalizm” 
olarak anılmaya başlayacaktı. Ülkede yeni nükleer santraller 
yapılmaması kararının Hristiyan Demokratlar’ın büyük par-
çasını oluşturduğu CDU-SPD koalisyon hükümeti tarafından 
alınması, Almanya’nın yenilenebilir kaynaklardan –güneş, su, 
rüzgar- enerji üretiminde teknolojik önder olması bu ülke kapi-
talizmindeki dönüşümü gösterir. 

Geniş kapsamıyla çevrecilik önemli bir kültürel değişime 
dayanır ve 68’in mirasını açık olarak yansıtır. Bütün bileşenleri 
aynı oranda hayata geçmediği gibi, ırkçılık gibi ters düşen uygu-
lamalar da vardır. Buna rağmen Almanya kapitalizminin 40 yıl 
öncesinden kültürel olarak da oldukça farklı olduğu, bu ülkede 
kapitalizmin 68’in önemli bölümünü –kendisini de değiştirerek- 
bünyesine kattığı söylenebilir. 

68’in tanınmış isimlerinden Joschka Fischer SPD-Yeşil-
ler koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı, Cohn Bendit Yeşil-
ler’den Avrupa Parlamentosu milletvekili olacaktır.

Yeşiller neo liberalizmi benimsedikleri gibi, CDU ile koa-
lisyon konusunda sorunları bulunmamakta, ek olarak CDU da 
bunu istemektedir. Yeşiller’in eski NATO ve silahlanma karşıtlı-
ğı kalmamış, Alman ordusunun değişik ülkelere gönderilmesini 
–mesela Afganistan’daki savaşa katılmasını- onaylamışlardır.
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B. Almanya’da çevreciliğin gelişme tarihi ayrıca incelen-
meyecektir.

Türkiye 68’inde çevrecilik konu olmamıştır. Ek olarak yıl-
lar sonra kurulan Yeşiller Partisi de kapsam olarak oldukça dar 
bir çevreci anlayışa sahip olmuştur.
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9. SİLAHLI MÜCADELE HAREKETİ

İki ülkede de 68 hareketinin ayrışmasıyla oluşan silahlı 
mücadele örgütlerinden sadece RAF, THKP-C ve THKO incelene-
cektir. B. Almanya’da 2 Temmuz Hareketi (adını B. Ohnesorg’un 
polis tarafından öldürüldüğü tarihten alır), Devrimci Hücreler. 
Tupamaros (Batı Berlin) adlı örgütler ve Köln’de sex-shop olarak 
bilinen dükkanlara yanıcı madde atan küçük bir kadın grubu 
vardı. RAF, Almanya tarihini etkilemiş bir örgüttü ve hakkında-
ki tartışmalar, araştırmalar halen bitmemiştir. Örgütle ilgili her 
etkinlik –mesela RAF ile ilgili sergi açılması- tartışmayı yeniden 
alevlendirir.

RAF için yapılan “bu kadar küçük ama hakkında bu ka-
dar çok şey yazılan başka örgüt yoktur” belirlemesi konuyu tek 
cümlede özetler. Militanları, hapishanedekilerle ilgilenenleri, 
kamuoyu çalışması yürütenleri ve duvarlara örgütle ilgili yazı-
lar yazanlarıyla birlikte  2000 civarında bir kitleye sahip olduğu 
tahmin edilen örgütün 28 yıllık (1970-1998) tarihinde üç kuşak-
tan söz edilir. Birinci kuşak hayatını kaybetmiş veya uzun süreli 
hapse girmiş, yerini ikinci ardından son kuşak almıştır.

Örgütün önemli bir başka özelliği ağır darbeler yemiş ol-
masına karşın devlet tarafından varlığına son verilememiş ol-
masıdır. 1998’de metropol bir ülkede silahlı mücadele yürütme-
nin anlamının kalmadığı saptamasıyla örgüt kendini fesheder. 
Bazı militanları halen aranmaktadır. Alman polisi örgütün 
kendisini feshetmesinden sonra birkaç büyük soygun yaptığını 
açıklamış ancak bu eylemleri “emeklilik parası” olarak değer-
lendirmiştir. RAF’in yeniden kurulacağı konusunda herhangi 
bir belirti yoktur.

Türkiye’de ise önemli bir silahlı mücadele örgütü, TİKKO 
daha bulunmakla birlikte, 1970-1972 arasında adı neredeyse hiç 
duyulmamıştı. Bu örgütün kökeninde de 68 hareketi bulunmak-
la birlikte diğer iki örgütün bu dönemde yarattığı yıllardır süren 
etki çerçevesinde değerlendirilemez. THKP-C ve THKO, Kızılde-
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re öncesinde eylemlerini Ankara ve İstanbul’da yaparken, TİK-
KO’nun kırsal alanda bir bölgede faaliyet yürütmesi, adının bu 
dönemde duyulmamasını getirmiştir.

THKP-C, THKO ve RAF 68 hareketinde yaşanılan gelişme-
lerin ardından 1970’te kuruldu. Silahlı mücadeleye bu gelişme-
ler temelinde karar verildi ve farklılıklar da bulunmakla birlikte 
ortak motif devletin şiddetiydi.

Birisi metropol diğeri yeni sömürge olan iki ayrı ülkede-
ki silahlı mücadele anlayışları doğal olarak farklıdır. RAF halk 
savaşı, köylülüğün temel güç, kırların temel savaş alanı olması 
anlayışına sahip değildir ancak şehir gerillasıyla Mahir Çayan 
ile birlikte aynı kavramı kullanır. Dikkat çekici olan başka bir 
farklılık ise örgütlerin yaşama süresidir. Kızıldere ve Deniz Gez-
miş ile arkadaşlarının idamıyla THKP-C ve THKO son bulurken 
-1974 sonrasında her iki örgütü farklı isimlerle sürdürenler çık-
mış olmakla birlikte, yok edilen ilk kadronun ardından örgütsel 
kopukluk yaşanmıştı- RAF, Almanya gibi “polis devleti” olarak 
tanımlanan bir ülkede kayıpların yerini doldurup 28 yıl yaşaya-
bilmiştir. 

B. Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de 68 hareketi tı-
kanmıştı ve ayrışıyordu, ek olarak devlet terörü de artarak sü-
rüyordu. B. Almanya’da Olağanüstü Hal Yasası kabul edilmiş, 
komünist örgütler yasaklanmıştı. Bizde ise Taylan Özgür’ün İs-
tanbul’da hedef gözetilerek katledilmesiyle devlet şiddeti yeni 
boyut kazanmış, polisin saldırganlığı artmış ve MHP’liler de 
“yardımcı olmaya” başlamıştı. 

68 hareketinde daha önce de bütünsellik yoktu, farklı bi-
leşenler ve aralarında yoğun tartışmalar vardı ama artık böyle 
devam edilemeyecek aşamaya gelinmişti. Dev Genç ülkenin her 
yanındaki direnişlere koşuyordu ama sonuçta öğrenci örgütüy-
dü, kadroları geçici karaktere sahipti. Çok sayıda kişi mezun 
olduktan sonra işe giriyor, evleniyor ve kendini en azından ge-
riye çekiyordu. Dev Genç’te yoğunluk iyice artmıştı: direnişlere 
destek ver, yurtlarda nöbet tut, bildiri dağıtmaya ve afişlemeye 
çık, benzer başka işlerle uğraş ve derslere gir; hepsinin birlikte 
yürümesi mümkün değildi.
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İlk adım olarak profesyonel devrimcilik kavramı gelişti. 
“Ne Yapmalı”’nın Türkçesi yayınlanmış, hemen okunmuş ve 
tartışılmıştı. Hayatının tamamını devrimci mücadelenin dol-
duracağı insanlar için üniversite eğitimi sona ermişti. Politik 
mücadelenin daha az yoğun ve sert olduğu yıllarda ikisi birlikte 
yürütülebilirdi ama artık mümkün değildi.

Yeni tip bir örgütün gerekli olduğu ortaya çıkmıştı. Dev 
Genç parti olmadığı gibi çok yönlü mücadeleyi yürütebilecek ör-
gütsel yapıya ve kadrolara da sahip değildi. Parti örgütlenmesi 
gerekliydi ama nasıl kurulacaktı? Parti denildiğinde gençlik ha-
reketinin koptuğu TİP ve adı belli belirsiz duyulan TKP dışında 
örnek bulunmuyordu.

Parti konusunda iki silahlı mücadele örgütünde farklı an-
layışlar hakimdi.

THKP-C baştan beri partiyi savunurken, THKO bunu pa-
sifizm olarak görüyor ve zamanın belirlemesiyle “mücadelenin 
kızıl alevleri içinden doğacak örgüt”ü savunuyordu. Savaş baş-
lar, herkes pratikte çapını gösterir, öne çıkan militanlarla daha 
sonra parti kurulurdu.

Burada önemli bir sorunun sorulması gerekir: iki silahlı 
mücadele örgütü de neden Ankara kökenliydi? İstanbul’da daha 
yoğun öğrenci ve işçi eylemleri yaşanmıştı. 6. Filo’ya karşı pro-
testolar, işçilerin fabrika işgalleri, polisle çatışmalar İstanbul’da 
yoğundu. Ankara’da büyük anti emperyalist tek eylem Komer’in 
arabasının yakılmasıydı. 15-16 Haziran işçi direnişini Ankara’ya 
taşıma çabası sonuçsuz kalmıştı. 

Ankara’nın 27 Mayıs darbesinden sonra artan önemi tek 
başına açıklayıcı değildir.

Bu soru başka bir soruyla bağlantılıdır: neden ODTÜ? 
THKO, ODTÜ örgütü sayılır; önde gelen kadrosunun büyük bö-
lümü bu üniversitede bir dönem öğrenci olmuş, Deniz Gezmiş 
de THKO’ya katılmak amacıyla Ankara’ya gelmiş ve üniversi-
tenin yurtlarında kalmıştı. THKP-C kadrolarında da –THKO ka-
dar olmasa bile- ODTÜ önemli yer tutar. Ulaş Bardakçı, Ertuğrul 
kürkçü buradandır; Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ise SBF’li-
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dir (her iki okul için başka isimler de eklenebilir). 

Silahlı mücadele örgütlerinin önde gelen kadroları yaban-
cı dil bilenlerden oluşmaktaydı. İngilizce eğitim yapılan OD-
TÜ’nün bu konudaki önemi açıktır. Mahir Çayan da Fransızca 
biliyordu ve bir dönem Fransa’ya gitmişti. Yabancı dil bilmekle 
Küba devrimi ve Latin Amerika ülkelerindeki gerilla savaşları 
hakkında bilgi sahibi olmak doğrudan bağlantılıdır. O yılların 
gazetelerinden bunları öğrenmek mümkün değildi ya da bir ya-
yınevinin konuyla ilgili kitapları çevirmesi beklenecekti. 1970 
sonlarında Ant Yayınevi Carlos Marighella’nın “Şehir Gerilla-
sı”sını yayınlamıştı ama o zamana kadar ilgili örgütler kurul-
muştu, harekete geçmek üzereydiler. Kitap ODTÜ’de satılırken 
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yüzleri açık olarak Ankara’da 
bir bankayı soyacaklardı. Silahlı mücadele şehir gerillası olarak 
başlamıştı.

Douglas Bravo’nun “Milli Kurtuluş Cephesi” kitabı da aynı 
yayınevi tarafından basılmıştı. Mahir Çayan “birleşik devrimci 
savaş” kavramını buradan alır; Türkçesinden mi Fransızcasın-
dan mı okumuştu, bilmiyorum.

Birleşik devrimci savaş, montaj düzeyinde de olsa sana-
yileşmenin yaşandığı, büyük kentlerin nüfusunun arttığı ülke-
lerde geçerlidir. Venezüella da temel savaş alanı olarak kırların 
belirlenmesine rağmen başkent Caracas nüfus yoğunluğu bakı-
mından önemliydi.

Mahir Çayan “Kesintisiz Devrim II-III”te çizdiği savaşın 
dört aşamalı gelişmesinin ilkini “şehir gerillasını yaratma” ola-
rak belirler. THKO’nun görüşlerini ortaya koyan “Türkiye Dev-
riminin Yolu”nda bu konuda açık belirleme yoktur ama örgüt 
pratikte aynı yolu izler. THKO’nun önemli eylemleri büyük 
oranda Ankara’da yapılmıştır: banka soygunu, ABD ordusundan 
bir çavuşun kaçırılması, dört Amerikalı askerin kaçırılması, De-
nizlerin idamını engellemek için bir yolcu uçağının Ankara’dan 
Sofya’ya kaçırılması ve hemen ardından Jandarma Genel Ko-
mutanı Kemalettin Eken’i başarısız rehin alma teşebbüsü gibi. 

Ankara’nın öneminin bir başka nedeni de coğrafi konu-
mudur. Kırlar temel savaş alanıdır ve mücadele şehirde başlasa 
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bile oraya gidilecektir. Kırsal alan somut olarak ülkenin doğu ve 
güneydoğusuyla Karadeniz bölgesidir. İstanbul yer olarak sapa 
kalmaktadır.

Şehir gerillası ve 1969’da hayatını kaybeden C. Marighella 
Almanya’da da bilinir. Ek olarak o yıllarda bizde adı duyulma-
mış olan Uruguay’daki şehir gerillası Tupamaros hakkında da 
bilgi vardır. Bu örgüt en başarılı şehir gerillası örneğini temsil 
etmekteydi. 

Dünya genelinde beş kent şehir gerillasında öne çıkar: 
Brezilya’da Rio de Janeiro  ile Sao Paulo, Venezüela’da Caracas, 
Uruguay’da Mondevideo ve Türkiye’de Ankara. 

B. Almanya’da 1970’li yıllarda bile şehirleşme yoğundu. 
Çok sayıda şehir vardı ve bazıları neredeyse iç içeydi. RAF’in 
eylemleri değişik şehirlerde ve bazen da ABD üslerine yönelik 
olarak bunların dışındaki alanda gerçekleşir (burada söz konusu 
olan hareketli gerilla birliğiyle yürütülen kır gerillası değildir).

THKP-C ve THKO başarılı eylemlerini Ankara ve İstan-
bul’da yaptılar, kırsal alanda başarı gösteremediler. 

Bir başka ortak özellik Filistin’de görülen askeri eğitimdir. 
RAF militanları da Türkiye’dekiler gibi savaş başlamadan önce 
Filistin’e gidip eğitim görmüştür.

RAF enternasyonalist bir hareketken bizdeki örgütlerde 
bu özellik görülmez. RAF’in Filistin örgütleriyle bağlantısı askeri 
eğitimle sınırlı kalmamış, daha sonra da sürmüştür. Bir Filis-
tin grubunun 1977’de hapisteki RAF militanlarının salıverilmesi 
için uçak kaçırması gelişmiş bir ilişki düzeyini gösterir. 

RAF İtalya’da Kızıl Tugaylar, Fransa’da Action Directe 
(Doğrudan Eylem) ve İspanya’da Grapo ile ilişki içindeydi. Batı 
Avrupa’da silahlı mücadelenin gelişmesi konusunda iki dilde 
ortak açıklamalar yaptıkları gibi, aralarında teknik konularda 
işbirliği de vardı. 

B.Almanya’da birkaç silahlı mücadele örgütü vardı ve ara-
larındaki ilişki dostçaydı. Bizdeki gibi rekabet ve hatta düşman-
lık söz konusu değildi. 
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1979’da RAF ile sürekli tutuklamalarla oldukça zayıflamış 
olan 2 Haziran Hareketi birleşir. 

RAF’in bir başka ayırıcı özelliği teknik olarak son derece 
gelişmiş olmasıdır. İtalyan polisi tarafından yapılan bir arama-
da bulunan yazıya göre RAF ile Kızıl Tugaylar arasında yapılan 
görüşmede İtalyanlara bir sonraki buluşmada zırhlı araçların 
imha edilmesi konusunda destek verilecektir. Örgüt Kasım 
1989’da Deutsche Bank Başkanı A. Herrhausen’ı zırhlı arabası 
içinde bombayla öldürecek ve Alman polisi kullanılan tekniği 
tam olarak anlayabilmek için parçalanmış arabayı kendi labo-
ratuarına taşıyacaktır. 

Her örgüt içinden çıktığı toplumun özelliklerini kaçınıl-
maz olarak bünyesinde yansıtır. İleri Alman teknolojisi RAF’in 
pratiğinde de görülmüştür.

RAF ülkedeki çok sayıda ABD üssüne karşı bombalı saldı-
rı düzenlemiş, ölenler ve yaralananlar olmuştur. Bu eylemlerin 
dışında RAF büyük banka ve tekellerin yöneticilerini hedef alır, 
ek olarak 1977’de federal başsavcıyı öldürür. Bu eyleme katılan-
lar halen tam olarak belirlenememiştir.

RAF sempatizanlarının bir başka özelliği örgüt kendisini 
feshettikten sonra da hapishanedekiler ve tahliye olanlarla ilgi-
lenmeyi sürdürmeleridir. Örgütün önemli eylem adamlarından 
Christian Klar 26 yıl hapis yattıktan sonra –zamanından biraz 
erken- tahliye olduğunda Bild başta olmak üzere bazı gazetele-
rin ağır eleştirileriyle karşılaşmıştı. Klar artık silahlı mücadeleyi 
savunmuyordu –örgüt de zaten kendisini feshetmişti- ama sol-
da durduğunu açık olarak ifade etmişti. Eski sempatizan çevre 
kendisine hemen sahip çıkar ve ortadan çekilir. Muhtemelen 
kalacak yer ve çalışabileceği iş bulunmuş durumdadır. 

Oktay Etiman’ın uzun hapislik yıllarının ardından tahliye 
olduktan sonra bir süre parklarda gecelemek zorunda kalması 
utanç vericidir ve Almanya’daki örneğin değerini daha da artır-
maktadır. 

Örnek olarak THKP-C ile THKO ilişkisi verilebilir. İkincisi 
için birincisinde fazla yazıp çizen pasifistler egemendir; bu be-
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lirleme esas olarak Mahir Çayan’a yönelmişti. Çayan’ın teorik 
yetkinliğine karşı kendisinin kariyerist ve pasifist olduğu savu-
nuluyordu. THKO’nun Ankara’da banka soygunuyla harekete 
geçmesi THKP-C’ye göre erken atılmış bir adımdı ama bu onu 
da hazırlıklarını tamamlamadan harekete geçmeye zorlayacak-
tı, aksi durumda taban kayıyordu, zaten THKO’nun amaçların-
dan birisi de buydu.

M. Çayan ve genel olarak THKP-C silahlı eylemler ger-
çekleştirip “rüştlerini ispat ederler”. Kartal-Maltepe askeri ce-
zaevinden iki örgütün önde gelen kadrolarının birlikte kaçması 
bu temelde değerlendirilmelidir. Ek olarak iki örgüt de önemli 
darbeler yemiş, THKP-C İstanbul’da kitle ilişkisinin önemli bö-
lümünü götüren örgütsel ayrılık da yaşamıştı. Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idamlarının engellenmesi 12 Mart 
cuntası ve onun temsilcisi hükümete karşı mücadelenin odak 
noktasıydı bu amaçla işbirliği yapılacaktı.

Kızıldere’yi iki örgüt arasında yakın işbirliği hatta bütün-
leşme temelinde değerlendirmek doğru değildir çünkü bu ya-
kınlaşma tabanda bulunmuyordu. 1972’de Ankara’da THKP-C 
yandaşları olarak dışarıda kalmış tek grup bizdik ve faaliyet 
alanımız başlangıçta ODTÜ ile sınırlıydı. Bu kent ve okul TH-
KO’nun merkezi sayılırdı, ilişkimiz vardı ama iyi sayılmazdı. 
Aramızdaki küçük yardımlaşmalar durumu değiştirmiyordu. 
Onlar bizi “kalem efendileri”, biz onları “eylemden başka şey 
düşünmeyen heyecanlı tipler” olarak görüyorduk.

Görüş ayrılıkları ve geçmişteki farklı gelişme yolları nede-
niyle iki ayrı örgüt ortaya çıkmış olsa bile, örgüt stratejileri ara-
sında önemli benzerlik vardı. Zor ve tehlikeli bir yolda ilerlerken 
zamanın ve enerjinin bir bölümünü karşı tarafı zayıflatmak için 
harcamak hiç de gerekli değildi.

Aynı anlayış 1974-1980 döneminde ve sonrasında da sü-
recek, birbirine yakın örgütler arasında rekabet ve sürtüşme 
yaşanacaktı. Bunun silahlı mücadele örgütleriyle sınırlı kaldığı 
düşünülmemelidir; sosyalist hareketin iki büyük örgütü Dev-
rimci Yol ve Kurtuluş arasında karşılıklı öldürmelere kadar va-
ran ilişki örnektir. 
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Sol içi rekabet ve şiddetin toplumsal özelliklerden yansı-
yan kaynakları vardır. Bu geniş konuya burada girmeyeceğim. 
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler “Sol İçi Şiddet ve Nebil Ra-
huma Olayı” kitabına veya www.yazinverlag.org da yer alan 
“Devrimciler Arasında Şiddet ve Nebil Rahuma Olayı” yazısına 
bakabilir.

RAF, THKP-C ve THKO arasında benzerlik ve farklılıkları 
belirttikten sonra özellikle RAF ve THKO pratiğinde sözlü olarak 
ifade edilen, THKP-C çizgisinde de içerik olarak bulunan “tarihe 
itiraz etmek” üzerinde durmak gerekir. Üç örgütün de ülkelerin-
de oynadığı önemli rol onların tarihlerindeki sürekliliğe silahlı 
olarak itiraz etmesinden kaynaklanır. Bu önemli konunun ayrı 
başlık altında incelenmesi gerekir.
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10. TARİHE İTİRAZ ETMEK…

Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil muhtemelen başarısız ola-
caklarını ama gelecek için örnek olmak istediklerini belirtmiş-
lerdi. Nerede ve hangi durumda olursan ol, direneceksin. Başarı 
ihtimali görünmese bile böyle yapacaksın…

Mahir Çayan’ın da aralarında bulunduğu beş kişinin Kar-
tal-Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçması, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihindeki ilk politik firardır. Önceki yıllarda da sosyalistler ağır 
hapis cezalarına çarptırılmışlar ve infaz süresi dolduğunda ya 
da sık çıkan af yasalarıyla tahliye olmuşlardı. Bu insanların kaç-
mayı hiç düşünmedikleri, buna hiç fırsat bulamadıkları söyle-
nemez. Kaçmakla iş bitmiyordu, sonra ne yapılacaktı? Dışarıda 
kaçanı gizleyebilecek örgütsel yapı yoksa ve sadece saklanmak 
zorunda kalıp kısıtlı da olsa örgütsel faaliyet yürütemeyecekse-
niz, dışarıdakilere yük olmaktan başka şey yapamayacaksanız, 
kaçmak anlamsızdı.

Türkiye devrimci hareketi tarihsel koşulları gereği geriden 
geliyor, 1960’lı yıllarda ilk kitleselleşmesini yaşıyordu. Artık ha-
pisten kaçılabilirdi, zor da olsa saklanacak ve örgütsel faaliyet 
yürütülmesini sağlayacak ilişkiler vardı. Kuşatıldığında bile tes-
lim olmamak, sonucu ne olursa olsun silahlı çatışmaya girmek 
ilk defa görülen başka bir özellikti. 

Aranıyorsan teslim olmak, ceza alıp hapisteysen tevek-
külle yılların geçmesini ve tahliyeyi beklemek geçmişte kalmış-
tı. Eskiden tek direniş polis işkencesine karşıyken şimdi boyut 
genişlemişti. Sosyalist hareketin ve ülkenin tarihine itiraz edi-
liyor, devletin karşı konulamaz diye düşünülen ceberutluğuna 
karşı yeni bir sayfa açılıyordu. Bu açılışta tereddütler yaşanmadı 
değil… Mesela polisle çatışmakta sorun yokken aynısı asker için 
geçerli değildi. 1971 yılı başlarında Milliyet gazetesinde Ali Gev-
gilili konuyla ilgili olarak, “Devrimci gençlik umudunu askerle 
polis arasındaki ayrıma bağlamışsa, işi zor” demişti. Tereddüt 
yaşanarak da olsa bu da geride bırakılacaktı. Örnek alınmaları, 
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yeni bir yol açmaları gelecekte büyük oranda sosyalistlerle sı-
nırlı kalacak olsa bile bunu başardılar.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamların-
dan önce söyledikleri sözler de 12 Eylül sonrasında idam edilen 
devrimcilere örnek olacaktı. Onlar bir başka örnek daha sergile-
yerek dini telkin istememişlerdi ama sonraki yıllarda bu örnek 
izlenemedi. Ateist oldukları bilinen sosyalistlerin cenazeleri yıl-
larca camiler ya da cem evlerinden dualarla kaldırıldı. Bu konu-
da daha yeni bazı adımlar atılıyor.

6 Mayıs 1972’den bir gün sonra çıkan Tercüman Gazete-
si’nde birinci sayfada büyük başlık şöyleydi: dini telkin isteme-
diler. Bununla dinsizlikleri vurgulanmak isteniyordu ama bu 
durum Deniz Gezmiş’e yönelik sevginin sosyalistlerin dışına 
taşmasını engellemedi. 1970’li yıllarda sosyalistlerin bir bölümü 
Deniz Gezmiş’e uzak dururken, sonra bu durum değişti. CHP’li-
ler ve hatta 12 Eylül’de hapiste yatan bir bölüm MHP’li bile De-
niz’e sevgi ve saygılarını belirtir oldular. 

Bir dönemin tarihi bazen bir insanın hayatında anlatılabi-
lir ve Deniz’in hayatı da böyledir.

Deniz Gezmiş başlangıçta o yıllardaki üniversite öğrenci 
hareketinin ideolojik çerçevesini paylaşır. Buna göre 1923’te ül-
kede kemalist bir devrim gerçekleşmişti, bu devrim öz olarak 
anti emperyalistti ve Tam Bağımsız Türkiye’yi hedefliyordu (o 
dönem bazıları kemalizmin anti kapitalist olduğunu da savu-
nuyordu). Tarihteki ilk ulusal kurtuluş savaşını Kemalistler ger-
çekleştirmişti. Bu devrim sonraki yıllarda ihanete uğrar ve çizgi-
sinden saptırılır ve 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi 
karşı devrim olarak kabul edilir.

Kemalist içerikli eğitim gören, hayatın her alanında Ata-
türk’ün sürekli hatırlatılmasıyla büyüyen insanların bu sosyali-
zasyon temelinde üniversiteye başladıklarında düşüncelerinin 
bu çerçevede olması doğaldır. 1960’lı yıllarda her ilin düşman 
işgalinden kurtuluşunun yanı sıra Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 
Sivas ve Erzurum kongreleri, alfabe ve şapka “devrimleri” bile 
kutlanırdı. Atatürk’ün hatırlatılmadığı gün yok gibiydi.
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Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan’ın da aralarında bulundu-
ğu bir grup Cumhuriyet’in 45. yılında (1968) Samsun’dan An-
kara’ya “Tam Bağımsız Türkiye” yürüyüşü yaparlar. 6. Filo’ya 
yönelik protesto eylemleri, “NATO’ya hayır” kampanyaları, ül-
kedeki ABD üslerinin kapatılmasının istenmesi hep aynı hedef, 
“Tam Bağımsız Türkiye” temelinde gerçekleşir.

THKP-C’deki anlayış bundan farklı olmamakla birlikte 
Mahir Çayan sağ ve sol Kemalizm ayrımı yapar. Sol Kemalizm 
anti emperyalisttir, ulusal kurtuluşçudur.

Her iki örgütün kadrolarının kemalizmden güçlü bir şekil-
de etkilendikleri mahkemelerdeki toplu savunmalarda da görü-
lebilir. Onları yargılayan, üç kişiyi idama, çok sayıda kişiyi ağır 
hapis cezalarına mahkum eden 12 Mart cuntası hakimleri de 
kemalistti. İki taraf da kendi anlayışınca kemalizme sahip çıkı-
yordu, böyle garip bir durum vardı.

1971-72 yıllarında tek kanallı siyah-beyaz televizyon-
da Metin Toker düzenli program yapar ve “Atatürk’ün sosya-
list olmadığını” kanıtlamaya çalışırdı. Bu program Dev Genç ve 
bünyesinden doğan örgütleri hedef alıyordu çünkü bu kesimde 
Mustafa Kemal’in sosyalist  ya da sosyalizme yakın olduğu yö-
nünde güçlü bir inanç vardı. 68 hareketinde yıllarca güçlü etkisi 
olan Mihri Belli de “sosyalizmle Kemalizm arasında aşılmaz du-
varlar yoktur” belirlemesiyle bunu savunmuştu. Baas tipi sos-
yalizmi savunan Doğan Avcıoğlu’ndan Hikmet Kıvılcımlı’ya ve 
Dev Genç’e kadar bu konuda yıllarca görüş birliği vardı denile-
bilir.

Dev Genç kadrolarının bir bölümü pratik içinde öğrene-
cek ve ilerici ordu anlayışından kurtulmaya başlayacaktı. 1970 
yılı kış aylarında ODTÜ’de katılımın büyük olduğu orduyla ilgi-
li bir seminer yapıldı. Konuşmacı İrfan Uçar’dı ordunun ilerici 
özelliğinin neden kalmadığını açıkladığı konuşmasında; askeri 
okulların orta bölümlerinin kapatılarak geleceğin subaylarının 
halkla ilişkisinin kesildiğini, ordu pazarları ve OYAK ile imti-
yazlı bir subay zümresi yaratıldığını belirtecekti. Ordu artık eski 
ordu değildi. Seminere katılan Doktorcular bu görüşe şiddetle 
karşı çıkmışlar ve neredeyse kavga ortamı oluşmuştu.
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Ordunun artık ilerici olmadığını savunan görüşe göre de 
bu kurum Cumhuriyet tarihinde ilerici bir rol oynamıştı.

Türkiye 68’i 1970 yılı esas alınırsa, 43 yıllık Cumhuriyet 
tarihinin 1950 sonrasındaki 23 yılına karşı çıkıyordu; öncesi için 
eleştirileri bulunmakla birlikte sahipleniyordu.

Deniz Gezmiş ve Dev Genç kadrolarının bir bölümü öğ-
renmeye açıktı. Öğrenerek kendilerini geliştirdiler ve önceki yıl-
larda yaşadıkları sosyalizasyonun etkisinden kurtulmaya çalış-
tılar. Ek bilgiler başlangıçta önceki bilgilerini değiştirmedi ama 
genişletti. Deniz’in idam öncesindeki son sözlerinde de görül-
düğü gibi Kürt halkının varlığını öğrendiler. Bu halkın varlığıyla 
Kurucu Meclis’te Kürt delegelerin varlığı arasında bağlantı ku-
ruyorlar ve sonuçta Cumhuriyet’in ilk dönemiyle ilgili görüşleri 
değişmiyordu. 

Genç yaşta hayatlarını kaybettikleri için Ermeni soykırı-
mını, Kemalistlerin büyük oranda İttihat ve Terakki üyelerinden 
oluştuğunu –o yıllarda Anadolu’da başka örgütlü güç de yoktu- 
Dersim katliamını, Kürt isyanlarını, İzmir’in Yunan ordusunun 
yenilgisinin ardından yakılmasını öğrenemediler. 

İlk bağımsızlık savaşını Kemalistlerin değil Latin Ameri-
ka’da Simon Bolivar’ın verdiği de o yıllarda bilinmiyordu.

Kurtuluş savaşının anti emperyalist bir savaş olmadığı o 
yıllarda biraz konuşuluyordu ama geri planda kalıyordu. Konu-
nun Fikret Başkaya’nın “Paradigmanın İflası” kitabıyla öne çık-
ması için yaklaşık yirmi yıl geçmesi gerekecekti. Birinci Dünya 
Savaşı sonunda yenilenler tarafında yer alan bir imparatorlu-
ğun parçalanması, ağır barış antlaşması imzalamak zorunda 
kalması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu örneğinde oldu-
ğu gibi normaldi. İmparatorluk durup dururken parçalanmamış 
ve değişik devletler tarafından işgal edilmemişti ve bunu 1960’lı 
yıllarda da düşünebilmek mümkündü. Ek olarak kurtuluş sava-
şında başta İngiltere olmak üzere emperyalist herhangi bir ül-
keyle doğrudan çatışma yaşanmamış, İngiltere tarafından cep-
heye sürülen Yunanistan ile savaşılmıştı. 

12 Mart 1971’den sonra 12 Eylül 1980 darbesinin de kendi-
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sini kemalist olarak tanımlaması, kemalizmin ideolojik etkinli-
ğine indirilen büyük darbe olmuştu. 12 Mart’ta kullanılan “bun-
lar gerçek kemalist değil” söylemi artık tutmuyordu.

THKP-C ve THKO’nun karşı çıktıkları ceberut devlet ge-
leneği sahip çıktıkları tarihsel dönemde de vardı. AKP iktida-
rına gelinceye kadar Cumhuriyet tarihindeki bütün iktidarlar 
kendilerini öncelikle kemalist olarak tanımlıyordu ve Türkiye 
68’indeki teorik kargaşanın önemli bir nedenini de kemalizmi 
bir türlü yorumlayanlarla başka türlü yorumlayan güçlerin ka-
pışması oluşturuyordu. Kemalizmin yıllarca süren geçmişine 
sahip çıkıp son dönemine sahip çıkmamak ciddi kafa karışıklığı 
yaratıyordu. 

Taner Timur 15-16 Haziran 1970 işçi direnişinden sonra 
çok okunan “Türk devrimi ve Sonrası” kitabında kemalizmle 
zayıf ulusal burjuvazi arasındaki yakın ilişkiyi gösteriyordu. Bu 
önemli yapıtın etkisiz olduğu söylenemezdi ama öğrenilen yeni 
bilgiler eskileri değiştirmekten ziyade onlara ekleniyordu. 

Orduda anti emperyalist subaylar vardı ama hem bunla-
rın etkinliği fazla abartılıyor ve hem de kemalizmle araya açık 
çizgi çekilmesi zorlaşıyordu. Bir örgüt bu ilişkilerle arasına me-
safe koysa, bunları kapmaya hazır olan ve sol cuntayı savunan 
gruplar vardı. 

Silahlı mücadele hareketi Cumhuriyet tarihinin bir bölü-
münü reddederken kafası yeterince açık değildi, çünkü tarihin 
en önemli kurumu ordu ve önde gelen ideolojisi Kemalizm ko-
nusunda açık belirlemeler yapamıyordu. Bir yandan bunların 
güçlü etkisi altındayken diğer yandan da bu etkiden kurtulmaya 
yönelmişti. 

Bir geçiş dönemi yaşıyordu…

Batı Almanya’daki silahlı mücadele hareketinin ülke tari-
hine yönelik değerlendirmesi ve reddettikleri miras ise son de-
rece açıktır. Bu konuda bünyesinden çıktıkları 68 hareketinden 
daha katı değerlendirmelere sahiptiler.

Türkiye’de olduğu gibi B. Almanya 68’inde de ne oranda 
ve nasıl şiddet uygulanacağı hareketin ayrışmasında önemli rol 
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oynamıştı. Bizde TİP dışında parlamenter ya da barışçı yoldan 
düzenin değişebileceğini savunan yoktu. Silahlı mücadeleye 
hemen mi başlanmalıdır yoksa ilerde gerçekleşecek güçlü kitle 
örgütlenmesinden sonra mı; kırlar mı yoksa şehirler mi temel 
alınmalıdır; Çin ve Vietnam tipi halk savaşıyla mı yoksa Kü-
ba’daki gibi küçük bir gerilla grubuyla mı başlanmalıdır soruları 
tartışılıyordu.

Silahlı mücadeleyi savunanlar bunu ciddiye alanlar ve al-
mayanlar olarak da ayrışıyordu. “Gerilla savaşını yürütecek bir 
şube açmak” militanları oyalamanın yollarından biriydi.

B. Almanya 68’inde şiddet konusu –yaşanılan gelgitlere 
rağmen- daha açıktı. Hareketin büyük bölümü yazılı olan ve ol-
mayan kuralları yerine ve zamanına göre çiğnemenin ilerisine 
geçilmesine karşıydı. R. Dutschke bu konuda ikilem içindeydi 
denilebilir. Bir yandan insana değil mala yönelik şiddet uygu-
lanmasını savunuyor, “burası Vietnam değil, orada olsaydım 
savaşırdım” diyor; arada bir de şehir gerillasından, Vietnam sa-
vaşının gelişmiş kapitalist ülkelerdeki şehirlere taşınmasından 
söz ediyordu. 

B. Almanya 68’inin Türkiye’dekinde olduğu gibi ülke ta-
rihinde savunduğu bir dönem yoktu, geçmişteki herhangi bir 
devlet adamına da sahip çıkmıyordu. Somutlarsak 1933-1945 
arasında Nazilerin iktidar dönemi öncesindeki Weimar Cumhu-
riyeti’ni (1918-1933) de savunmuyordu. Nazi iktidarı o yapının 
içinden doğup gelişmiş, bir kitle hareketinin sonucu olarak or-
taya çıkmıştı. Dönemin komünistleri faşizmin de kitle hareketi 
üzerinde yükselebileceğini kabul etmemişlerdi ama büyük ha-
talarını pratikte açık olarak göreceklerdi. Nazilerin muhalifleri-
ne yoğun terör uygulamaları kitle hareketi olmalarıyla çelişmi-
yordu. 68 hareketine göre NSDAP iktidarı, Weimar Cumhuriyeti 
ilk Alman demokrasisi sayılmasına rağmen, ilerici bir dönem-
den sonra gerçekleşen karşı devrim değildi.

1960’lı yıllarda eski NSDAP üyeleri her alanda görevleri-
ni sürdürüyordu; artık Nazi değillerdi, parlamenter demokrasi-
yi savunuyorlardı ama aileden ve eğitimden kaynaklanan katı 
otoriter kültür değişmemişti. 
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Türkiye 68’inde hemen herkes “cici demokrasi”den hare-
ket ederken, B. Almanya’daki mevcut düzen konusunda büyük 
ayrılık vardı. RAF’a göre faşizm sürüyordu; hareketin geri ka-
lanına göre ise bu belirleme doğru değildi. Üst düzeydeki Nazi 
yöneticiler cezalandırılmıştı ama diğerleri görev başındaydı ya 
da kadrolarda belirli bir süreklilik vardı ama 1945 sonrasındaki 
düzen “faşizmin devam etmesi” olarak nitelendirilemezdi. De-
mokratik direniş ve şiddete karşı olmak da bu temelde şekille-
niyordu.

RAF 1998’de örgütsel varlığına son verdiğini içeren açıkla-
masında dünya çapında anti emperyalist mücadelenin parçası 
olduklarını ve Almanya tarihindeki sürekliliğe karşı çıktıklarını 
belirtir. Bu karşı çıkış Naziler öncesini olumlamayı da içermi-
yordu.

RAF’ın Türkiye’deki silahlı mücadele örgütlerinden farklı 
başka özellikleri de vardı. Hapishanelerdeki örgüt militanlarıyla 
uzun söyleşiler yapan psikologlar, ailede yaşanan sosyalizasyo-
na dikkat çektiler. Nazilere karşı iyi bir direniş sergileyememe-
nin yarattığı eziklik sosyalizasyon aracılığıyla çocuklara geçer. 
RAF, bu anlamda, Nazilere karşı sergilenemeyen direnişin otuz 
yıl sonra ortaya çıkmış şeklidir. Bu direniş B. Almanya’da 1970 
sonrasında da faşizmin sürdüğü belirlemesini zorunlu kılar.

RAF önemli denilebilecek kitle desteği sağlayamasa bile 
B. Almanya toplumunun bilinçaltına itilen duygularına hitap 
edecekti. 

RAF, Türkiye’deki silahlı mücadele örgütlerinin aksine 
sosyalist harekette de önemli etki yaratamayacaktı. Türkiye’de 
yaratılan etki ise solun örgütlenmesi –silahlı mücadeleye katıl-
ması- anlamına gelmiyordu. 1974 sonrasında THKP-C ve TH-
KO’yu değişik isimlerle devam ettiren silahlı mücadele örgütleri 
sosyalist hareket içinde azınlıktaydı.

RAF militanlarındaki önemli farklılıklardan birisi de si-
lahlı mücadelenin sadece emperyalizme karşı savaş ve halkı 
bilinçlendirmenin aracı değil, kişisel tercih olmasıdır. “Silahlı 
mücadele bizim için de özgürlük demekti” belirlemesi bu anla-
ma gelir. Nazizm artık yoktu ama kadroları ve insanlardaki kafa 
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yapısıyla sürüyordu. Bu boğucu ve yakın geçmişte ne yapıldığı 
konusunda susmayı tercih edenlerin ikiyüzlü ortamından çıkış, 
radikal kopuşu gerektiriyordu. 

Düzenle köprülerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan 
silahlı mücadele toplumda başarılı olanlara da sesleniyordu. İn-
sanı boğan bu ortamda başarının ne önemi vardı? RAF kurucu-
larından Ulrike Meinhoff tanınmış bir gazeteciydi ve alanındaki 
tek kadındı; silahlı mücadele yolunu seçecekti.

RAF kurucularından olan bir başka kadın Gudrun Enss-
lin’dir.

RAF’ın önemli bir başka ayırıcı özelliği kadınların çoğun-
lukta olmasıdır. THKP-C ve THKO’da Gülay Ünüvar dışında ka-
dından söz edilemezken, RAF’in eylemlere katılan militanları-
nın yüzde 60’ı kadındı. Aynı özellik 2 Temmuz Hareketi’nde de 
vardı. 

Bunun olağanüstü bir özellik olduğunu belirtmek gerekir. 
Değişik ülkelerdeki silahlı mücadele hareketlerinde kadınlar 
büyük oranda eylem kadrosunun dışında yer almıştı ve RAF’ın 
bu özelliği doğal olarak çok sayıda araştırmanın konusu olacak-
tı. 

Ulaşılan sonuç yaklaşık aynıydı: 68 hareketinin radikalleş-
mesi, kadınların hareket içinde ayrı örgütlenmeye gitmeleri, ba-
zılarının silahlı mücadelede hızlı özgürleşme imkanı görmeleri-
ne neden olmuştu. “Silahlı mücadele bizim için de özgürlüktü” 
belirlemesi özellikle kadınlar için geçerliydi. Eylem kadrosunda 
yer alarak o yılların katı erkek toplumundan hızla kopuyorlardı.

RAF örgütsel varlığına son verirken yaptığı değerlendirme-
de birey olabilmek ve özgürlük konularını da vurgular. Bunları 
başarmışlardı ve 28 yıllık tarihin sonunda genel olarak olumlu 
yanlar ağır basıyordu. 

RAF ne halkı ne de sosyalist hareketi önemli oranda etki-
leyememiş, sadece B. Almanya tarihinde güçlü bir yer edinmiş-
ti. “Silahlı mücadele bizim için de özgürlüktü” anlayışına sahip 
olunduğunda, başarı öncelikle militanların o toplumsal ortam-
dan ne oranda kurtulabildiğiyle ölçülüyordu.
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B. Almanya ile Türkiye 68’lerini değişik yönlerden kar-
şılaştıran bölümlere burada son verirken Kürt halkının duru-
munun neden incelenmediğini de kısaca açıklamak gerekir. B. 
Almanya’da o yıllarda dili ve varlığı yasaklanmış bir halk soru-
nu bulunmadığı için bu konuda iki ülke arasında karşılaştırma 
yapmak mümkün değildir.

Türkiye’de Kürt kelimesi bile kullanılmıyordu. Bunu ilk 
belirten TİP olacak ve 12 Mart cuntası sonrasında bu nedenle 
kapatılacaktı. 1969-1971 arasında faaliyet gösteren DDKO’nun 
(Devrimci Doğu Kültür Ocakları) adında da Kürt bulunmuyordu. 
Kürt sorununun adı  “Doğu sorunu” idi. 

Deniz Gezmiş’in son sözleri arasında bulunan “Kürt ve 
Türk halklarının kardeşliği” belirlemesi o dönem için yenidir, 
neredeyse ilktir. 

Sadece ulusal sorun değil başka sorunlar da o dönemde 
bilinmiyordu. Cumhuriyet gazetesinde Yılmaz Çetiner’in tari-
katlarla ilgili yaptığı röportajlar, başka bir dünya anlatılıyormuş 
gibi, hayretle okunurdu. Yarı feodal yapının yeni çözülmesinin 
geçmişten kalan sonuçlarından birisi de ülkede birbirinden ha-
bersiz yan yana yaşayan toplulukların bulunmasıydı. Buna bas-
kı, yasaklama, milliyetçi propaganda ve orduyla iyi ilişki kur-
mak adına Kürt adını bilenlerin bile kullanmamasını eklemek 
gerekir. 

68 hareketi sorunun ortaya çıkmasına ivme vermiştir de-
nilebilir. Birikim 1974 sonrasında patlarcasına kendisini ortaya 
koyacaktır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM: 
DAC YA DA 68’İ OLMAYAN ALMANYA

İnsanlar kafalarında yıllardan beri oluşmuş ve kendilerin-
ce “tartışmasız gerçek” olan belirlemeleri kolay değiştirmezler. 
Bu gerçekleri yalanlayan olgular ortaya çıkınca da ya görmez-
den gelir ya da değişik gerekçelerle reddederler.

Reel sosyalizmin çözülerek ortadan kalkmasından kısa 
süre sonra eski sosyalist ülkelerde ortaya çıkan ırkçılık bu ko-
nuda son örnektir denilebilir. Rusya Federasyonu, Bulgaristan, 
Polonya vd. eski sosyalist ülkelerde yabancı düşmanı, ırkçı, ba-
zıları açıkça neo nazi gruplar ortaya çıktı. Bunların varlığı önce 
görmezden gelindi ama sürekliydiler. Rusya Federasyonu’nda 
74, diğer ülkelerde 44 yıl reel sosyalizmde yaşamış insanların 
arasından ırkçı gruplar nasıl çıkabiliyordu?

Gerçekte bu tür gruplar reel sosyalizm şartlarında da var-
dı ama dikkat çekmemişler ya da varlıkları “emperyalist med-
yanın zararlı etkisi” kapsamında değerlendirilmişti ama şimdi 
durum farklıydı.

Sınırları 1945’te savaşın bitmesiyle belirlenen, 1949’da ku-
rulan ve 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından kısa süre son-
ra FAC’ye katılan DAC için konunun ayrı önemi vardır.

DAC sadece reel sosyalizm döneminde varolan bir ülke-
dir, öncesinde ve sonrasında ayrı bir ülke olarak yoktur. DAC, 
1949 yılından başlayarak, 40 yılda yeni bir ulus yaratma çabası-
nın da başarısız örneğidir. İktidardaki parti SED’nin yöneticileri 
FAC’dekinden ayrı olarak sosyalist bir Alman ulusu yaratmak 
istemişler ama başarısız olmuşlardı. 

Almanya’nın genelinde ırkçılık ve yabancı düşmanlı-
ğı, neo nazi gruplar vardı ama Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 
ardından Doğu’nun ya da eski DAC bölgesinin bu gruplar için 
özellikle verimli bir alan olduğu görülüyordu; tersinin olması 
gerektiğine inanılan bir gelişme yaşanıyordu. 
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İlk büyük örnek Rostock Lichtenstein’da yaşandı. Ağustos 
1992’de, Duvar’ın yıkılmasının üzerinden üç yıl bile geçmeden 
buradaki bir mülteci yurdu birkaç yüz nazinin saldırısına uğra-
yacaktı. Bunların büyük bölümünün Batı Almanya’dan geldiğine 
inanılsa bile, sokağa çıkıp saldırganları alkışlayarak destekleyen 
yaklaşık 3000 kişi için aynı açıklamanın yapılması mümkün de-
ğildi. Sonraki yıllarda neo nazi grupları geliştiler. Eski DAC böl-
gesindeki bazı alanlarda Almanya genelinin oldukça üzerinde 
oy alırlarken “yabancılardan arındırılmış bölgeler” ilan ettiler. 
Bölgedeki yabancılara ve mültecilere yönelik saldırılar da sürdü.

İlginç görünen, bu bölgede Almanya ortalamasının çok al-
tında yabancı bulunmasıydı. Saldırganların bir bölümü hayatla-
rında hemen hiç yabancı görmemişti. 

Bu gruplar Duvar’ın yıkılmasından kısa süre sonra ortaya 
çıkmamıştı, önceden de vardı. DAC gibi faşizme karşı mücade-
leyi bayrak yapmış, FAC yöneticilerini sürekli eski Nazilere tole-
ranslı davranmakla suçlayan bir ülkede böyle bir gelişme nasıl 
yaşanabilirdi?

Hatırlatmakta yarar var: 1945’te Kızıl Ordu ve müttefik-
lerin işgal bölgesi olan DAC ve FAC’de aynı geçmişe sahip olan 
halk yaşıyordu. Nazi iktidarı içerdeki mücadeleyle değil savaşta 
ağır yenilgiye uğrayarak devrilmiş ve halk da büyük oranda so-
nuna kadar Nazileri desteklemişti. Müttefik savaş uçaklarının 
askeri önemi bulunmayan yerleşim yerlerini bombalayarak çok 
sayıda sivili öldürmesi halkın tercihini değiştirmemişti. 1945’te 
“Alman Hiroşiması” olarak anılan ve yaklaşık 25000 kişinin öl-
düğü Dresden bombardımanı örneklerden en büyüğüdür.

Savaştan sonra halk FAC’de parlamenter demokrasi, DA-
C’de ise sosyalizm yanlısı oldu. Her iki tarafta da Nazilerin önde 
gelenleri yargılanarak cezalandırıldı. Bu süreç DAC’de daha cid-
di yürütülmekle birlikte ön planda görünmemiş NSDAP üyeleri 
sosyalist rejimde de eski görevlerini sürdüreceklerdi. Ülkenin 
mühendislere, öğretmenlere, hakimlere, doktorlara, kamu gö-
revlilerine ihtiyacı vardı ve bunların büyük bölümü kısa süre 
öncesine kadar NSDAP üyesiydi. Dışarıdan halk getirilemeye-
ceğine göre bu insanları istihdam edip eğitmeye çalışmaktan 
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başka çare yoktu. 

Almanya’nın her iki tarafında da işbirliği yapmaya hazır 
eski NSDAP üyeleri önemli sıkıntı yaşamadılar. Eski Nazilerin 
FAC’de üzerine gidilmediği, DAC’de ise cezalandırıldıkları –ön 
planda olanlar dışında- doğru değildir. 

Bu sınırlı bilgi bile toplumu karşısına alan, toplumun ya-
kın geçmişini sorgulayan, bu nedenle dedeleri ve babalarıyla 
çatışan 68’li gençlerin B. Almanya’da ne kadar önemli bir işlev 
gördüklerini açıklar. Bu insanlar onlarla anlaşmaya çalışılarak 
değiştirilemezdi,  işledikleri suçların yüzlerine vurulması gere-
kiyordu. Değişim hemen olmasa bile bu yönde önemli bir yol 
açılabilirdi.

Alman kültüründe tarihsel nedenlerden –geç uluslaşma 
bunlardan önde gelenidir- kaynaklanan güçlü bir ulusal bileşen 
vardır. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi sömürge imparatorlu-
ğuna sahip olmadı, tarih sahnesine geç çıktığı için Afrika’da bir-
kaç sömürgeyle yetinmek zorunda kaldı. Buna karşılık felsefeci, 
müzikçi ve 20. yüzyılın başında fizikçi bir ulus olarak kendini 
gösterdi. Alman komünistleri de bu kültürel özellikten etkilen-
di.

1914’te sosyal demokrat parti (o yıllarda komünist parti-
ler bu adı taşırdı) savaş kredilerine –az sayıda muhalif dışında- 
olumlu oy vererek Birinci Dünya Savaşı’nda ülke burjuvazisini 
destekleyecekti. SPD kitlesel bir işçi partisiydi ve işçiler de böyle 
istiyordu; gerekçe buydu.

Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile bir-
likte savaşı kaybeden Almanya ağır bir barış antlaşması imza-
lamak zorunda kaldı; toprak kaybının yanı sıra ağır tazminat 
ödeyecekti (Versay Antlaşması). Bu antlaşmayla Alman ulusal 
bilinci yaralanacak ve Avrupa’nın büyük uluslarından olan Al-
manların bu durumdan nasıl kurtulabilecekleri sorulmaya baş-
lanacaktı.

Almanya 1918-1919’da yerel ve kısa ömürlü bir devrim de-
neyi de yaşayacaktı.

1920’li yıllarda yaralı Alman ulusal bilincine hitap etmek, 
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onu yüceltmek politik partiler için kitleselleşmenin önde gelen 
yoluydu. Bu konuda özellikle iki parti öne çıkıyordu: KPD (Al-
manya Komünist Partisi) ve NSDAP. Anti kapitalist sloganlar da 
kullanan ama öncelikle “Yahudi burjuvazisini” hedef alan NS-
DAP ile KPD birbirine rakipti ama bu durum ittifak yapmalarını 
engellemiyordu. 

Reichstag olarak bilinen Almanya Meclisi’nde 1929-1930 
yıllarında KPD ve NSDAP 410 önerge için ortak, 102’si için farklı 
oy kullanmıştı. 

İki parti de bir oranda birbirinin kitlesine hitap ediyordu 
denilebilir. O yıllarda yapılan bir araştırmaya göre NSDAP’nin 
askeri gücü olan SA’ların Berlin’deki militanlarının yüzde 55’i 
eski komünistti. Bir partiden ötekine geçişler olabiliyordu. 
KPD’den yapılan bir açıklamaya göre, Yahudi burjuvazisine kar-
şı çıkanlar aslında sınıf mücadelesi yürütüyordu ama farkında 
değildi. Arada farklılıklar bulunsa bile ortak hedefe yüründüğü-
ne inanılan bir partiyle neden ittifak yapılmasın?

Alman komünistleri NSDAP 1933’te iktidara geldikten son-
ra yaptıkları ağır hatayı anladılar ama artık çok geçti. Her parti 
hata yapabilir ama komünist partileri her zaman olmasa bile 
genellikle hatalarında vahim sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar 
ısrar ederler. Komünistler genellikle zor öğrenirler. Bir konuyu 
öğrenmek için önce onu bilmediğini veya yanlış bildiğini kabul 
etmek gerekir. Marksist-Leninistlerin bunu kabul etmesi zordur 
çünkü yanılmaz toplumsal analizler yaptıkları konusunda bü-
yük güvenleri vardır. Nazizm onları hem sokakta hem sandıkta 
yenerek ve işçi sınıfının bir bölümünün desteğini de sağlayarak 
iktidara geldiğinde şaşıracaklardı.

Almanya komünist hareketinden gelen ve bir bölümü 
SSCB’ye gitmek zorunda kalan SED kadrolarının politik geçmişi 
böyledir. 1945 sonrasında eskisinden farklı koşullarda nazilerle 
yeniden işbirliğine gideceklerdi. Bu kez yönetici durumdaydılar 
ve eski NSDAP üyelerini DAC’nin gelişmesine katkı yaptıkları 
oranda bağışlamaya hazırdılar.  

1953’te SED kadrolarının –üyelerin değil- yüzde 25’i eski 
nazilerden oluşuyordu. Bu insanlar yeni düzene sadık oldukla-
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rını gösterdikleri oranda değişik yönetici kademelere hatta ba-
kanlıklara kadar yükseleceklerdi. 

Bu insanlar sosyalist rejime sadakatle hizmet ettiler, sü-
rekli anti faşist eğitim de gördüler ama çok da değişmediler 
çünkü DAC’nin yapısında onlara hitap eden önemli bir yan var-
dı: Alman olmanın yüceltilmesi. 

DAC yeni bir ülkeydi ve birleşik Almanya’yı temsil etmek 
iddiasındaydı. Aynı anlayış FAC’de de bulunuyordu. 1971’de ya-
pılan SED’nin 8. Kongresi’nde “Alman sorununun sona erdiği” 
ilan edilecekti. Geleceğin Almanyası birleşik ve sosyalist Al-
manya olacaktı. 

DAC yeni bir devlet olarak uluslararası alanda tanınmak, 
kendini kanıtlamak ve mümkün olan her konuda FAC’den üstün 
olduğunu göstermek zorundaydı. Bu mücadele aynı zamanda 
günlüktü. DAC televizyonları FAC kanallarını çekiyordu. Birleşik 
Almanya, sosyalizm mi kapitalizm mi, Alman olmak gibi konu-
lar sürekli gündemdeydi. Yeni bir ülke ve yeni bir halk olarak 
(ikinci Alman ulusu) DAC varlığına, bayrağına, ulusal marşına 
ve ulusal kimliğinin diğer bileşenlerine sürekli vurgu yapıyordu.

“Alman olmaktan gurur duyuyorum” belirlemesini FA-
C’de sağcılar ve Naziler kullanırken, DAC’de eğitimde önemli 
yer tutuyordu. Bayrağa, ülkeye ve ulusa yapılan vurgu sosyalist 
anlamdaydı ama bu durum eski NSDAP anlayışının sosyalizmle 
eklemlenerek varlığını sürdürmesini de sağlıyordu. DAC genç-
liğinin 1990 sonrasında FAC’deki tipik neo nazi belirlemelerine 
kolayca uyum sağlaması bu nedenle şaşırtıcı değildir.

Nazilerin dünya anlayışının temelinde Almanların her-
kesten üstün olduğu saptaması bulunur, bu da kaçınılmaz ola-
rak yabancıya karşı nefreti getirecek ve hedef de 1960 sonrasın-
da işgücü açığı nedeniyle FAC ve DAC’ye getirilen yabancı işçiler 
olacaktı.

FAC’de ağırlıkla İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den gelen 
işçiler yıllarca barakalarda toplu olarak yaşadılar, ardından ai-
lelerini getirmeye başlayınca evlere taşındılar ve Alman toplu-
muyla çatışmalı da olsa ilişkileri gelişmeye başladı. DAC’de ise 
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aile getirme hakkı yoktu, yabancı işçiler sürekli olarak toplum-
dan tecrit olmuş durumda kendi aralarında yaşadılar.

DAC’deki Yabancılar Yasası çok sayıda kısıtlayıcı madde 
içeren FAC’deki yasadan daha kötüydü.

Alman ile Alman olmayanın karışmaması, Almanların 
saflığının korunması Nazilerin tipik isteklerinden biridir. Ya-
bancı işçi gereklidir ama Almandan ayrı ve daha aşağıda olma-
lıdır.

FAC’de yabancı kökenli nüfus oranının yüzde 50’ye vardı-
ğı bazı büyük kentlerde yabancı düşmanlığının ülke genelinde-
ki ortalamadan az olması iç içe yaşamanın sonucudur. Birbirini 
tanımak ve evlilikler yoluyla Alman ile köken olarak Alman ol-
mayan arasındaki ayrım azalmıştır. 

Neo nazi grupların eski DAC bölgesinde “yabancılardan 
arındırılmış bölgeler” oluşturması “Almanların saflığının ko-
runması” çabasının sonucudur. Sonuç, hayatında yabancı gör-
memiş insanların yabancı düşmanı olmasıdır.

DAC döneminde Angola, Vietnam, Mozambik ve hatta Kü-
balılara yönelik saldırılar gerçekleşmiş ama bunlar kamuoyuna 
açıklanmamıştı. DAC’de ırkçılık ve Yahudi mezarlarını tahribe 
yönelik anti semitizm resmi olarak yoktu. 

1990 sonrasında MfS (Devlet Güvenlik Bakanlığı) arşivle-
rinde bu konuda çok sayıda kayıt bulunduğu görülecektir.

DAC’de 68 hareketi yaşanmadı, bazı kıpırdanmalar oldu 
ama gelişmesi engellendi. 68 hareketinin FAC’deki önemli işlev-
lerinden bir tanesi de Alman tanımının değiştirilmesine giden 
yolu açmasıdır. Böyle bir değişim yasayla değil ancak yıllar sü-
ren çatışma sonucunda toplumsal olarak gerçekleşebilirdi. Bu 
değişim yaşlı insanların fikir değiştirmesiyle değil hayatlarının 
sonuna gelmeleri ya da geri plana itilmeleri ve yeni anlayışa sa-
hip insanların çoğalmasıyla gerçekleşti. 

Otuz yıl önce “suçlu halk” gözüyle değerlendirilen Alman-
lar, yeni Almanların yükselmesiyle Avrupa’nın en sevilen hal-
kı durumuna gelecekti. Eski anlayış bitmedi ama yeni ve güçlü 
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başka bir anlayış da gelişecekti. Bu durumu 2015 sonunda ülke-
ye birkaç ayda bir milyon mülteci gelmesinde de gözlemleyebil-
mek mümkündür. Almanya’nın mültecilere sınırlarını açmasını 
protesto edenler de vardı, mülteci trenlerine su ve çorba taşıyan 
kadınlar da… Mültecilerin kaldıkları binalara saldıranlar da var-
dı, saldırganlara karşı protesto gösterisi yapanlar da… 

68 hareketi Alman olmanın tanımını değiştiren yolu açtı 
ve bu tanım yıllar süren ve halen de devam eden mücadeleyle 
değişti ve değişiyor. 

B. Almanya 68’i klasik Alman milliyetçiliğine yoğun ola-
rak saldırdı. Komünist partisi ya örgüt adları ML (Marksist Le-
ninist) ile biten gruplar bu saldırının güçleri arasında değildi. 
Yeşiller, silahlı mücadele hareketi,  küçük bazı sosyalist gruplar 
ve eleştirel bilim insanları klasik Alman milliyetçiliğinin gerile-
tilmesinde önemli rol oynadı.

Bu konuda üç belirleyici noktadan söz edilebilir.

Birincisi: NSDAP’nin işlediği insanlık suçlarına halkın da 
katılmış olmasının ortaya çıkarılmasıdır. Sadece neo Naziler de-
ğil Hıristiyan Demokratlar da yıllarca NSDAP’yi Hitler ve çevre-
siyle sınırlı tutmaya çalıştılar. Bu anlayışa göre Alman halkı da 
Nazilerin kurbanı olmuştu. Nazilerin iktidar dönemini titizlikle 
araştıran bilim insanları, onların yapıtlarını basan yayınevleri, 
görüşlerini yaygınlaştıran kuruluşlar Alman halkını ve Nazileri 
ayıran tarih anlayışına ağır darbe indirdiler. Alman halkı NS-
DAP’nin başta Yahudi soykırımı olmak üzere ağır suçlarından 
haberdar ve bir oranda da ortaktı. Yapılanların tamamını bil-
meyebilirlerdi ama hiç haberlerinin olmaması mümkün değildi.

NSDAP tarihi her yıl tekrarlanarak teşhir edildi. Toplu ki-
tap yakma, Reichstag yangını, Yahudilere yönelik tutuklamalar, 
Stalingrad, toplama kampları vd. Bunlarla ilgili çevrilen filmler, 
TV programları, yazılan kitapları da eklemek gerekir. O dönemi 
övenler hala bulunuyor ama eskisine göre epeyce gerilediler. En 
fazla savunulabilen “Nazilerin iyi yanları da vardı”  oldu.

İnsan unutur, bu nedenle sürekli hatırlatılması gerekir.

İkincisi: Avrupa Birliği’dir (AB). Neo naziler ve diğer Birlik 
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ülkelerindeki benzer grupların ortak özelliklerinden bir tanesi 
AB’ye karşı olmaktır. Gerekçelerini demokrasi söylemi ardına 
gizleseler de asıl sorunları kozmopolitizme karşı olmaktır. Bu 
konuda tekelci sermayenin bile desteğini almaları mümkün de-
ğildir çünkü AB Almanya’nın iç pazarıdır.

Üçüncüsü: Naziler ülkeye sürekli yeni insan gelmesine 
karşıdır ama dünya ihracat şampiyonu olan Almanya’nın dış 
göçe ihtiyacı vardır. Bu konuda en fazla yapabilecekleri göçe 
önemli kısıtlamalar getirilmesini istemektir.

Nazilerin en zayıf yanı “yabancı” ile aynı düzeyde olmak-
tır. Çok sayıda göçmenin Alman olmasına sürekli itiraz etmek-
ten başka bir şey yapamadılar.

Yıllar süren çabanın ardından farklı bir Alman ulusal bi-
linci oluştu. Nazi dönemini kendi tarihi olarak gören ve nefretle 
bakan, kendisini Avrupalı ve Alman olarak tanımlayan, yıllardır 
birlikte yaşadığı göçmenleri kendinden kabul eden yeni Alman-
lar yetişti. Bunların tersi özelliklere sahip olanlar da bulunmak-
la birlikte 30-40 yıl öncesinden farklı olan yenilerin ağır basma-
sıdır.

Mülteciler ve göçmenler konusunda Alman komünistle-
rinin önemli bölümünde ikircikli yaklaşım sürdü. Sol Parti (SP) 
içindeki Komünist Platform sözcüleri ülkeye mülteci akını ko-
nusunda AfD (Almanya İçin Alternatif) adlı aşırı sağcı partiye 
yakın bir çizgi izlediler ama partinin geri kalan bölümü bu tutu-
mu reddetti. Hem SP hem de AfD eski DAC bölgesinde güçlüdür 
ve birinden ötekine oy transferi şaşırtıcı değildir. 

Ulusal değerleri sağcılara bırakmamak adına onların söy-
lemine yaklaşarak karşı tarafın tabanına seslenebileceğini dü-
şünmek, ülke komünist hareketinin tarihinden yeterince öğre-
nilmediğini gösterir. O tarih kendini dünyanın efendisi sanan 
hastalıklı ulusal bilincin iyileştirilemeyeceğini, onunla yakın 
ilişki içinde olunduğunda hastalığın yaygınlaşmasının gerçek-
leşeceğini gösterdi. 

Komünistlerin bir bölümü yıllar öncesindeki gerçeğin de-
ğişmeden sürdüğünü sanıyor. Yüz ya da daha uzun bir zaman 
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öncesinde komünistler değişik oranlarda ittifak yaptıkları poli-
tik güçleri genellikle parçalar, bir bölümünü yanlarına çekerdi. 
NSDAP örneği bunun tersinin de olabileceğini gösterdi. NSDAP 
sadece işçilerden oy almadı, askeri yapılanması SA’lara komü-
nistlerden kopardığı çok sayıda kişiyi alabileceğini de gösterdi. 

SED’nin tutumunun devamı yaşanıyor gibi görünüyor. 
SED iktidardaki partiydi ve önemli bölümü artık bulunmayan 
NSDAP üyesi olan bir halkı tümüyle karşısına alamazdı. SED’nin 
teoriden kaynaklanan büyük hatası; kültürü üstyapı kurumu 
sanması, üretim araçlarında özel mülkiyet kalkınca tekelciliğin 
ve faşizmin maddi temelinin ortadan kaldırılacağını ve gerisi-
nin de azçok kendiliğinden geleceğini düşünmesidir. 

Kapitalizm aynı zamanda bir kültürdür ve faşizmde bu 
özellik daha belirgindir. 

Şartlar değişince insan da değişir ama şartların değişti-
ği yönde ve beklenen oranda değişmeyebilir. Che Guevara’nın 
1960’lı yıllarda Küba’da kazandığı tecrübeler temelinde savun-
duğu bu görüşün DAC’de bilindiğini sanmıyorum. 

Faşist kültür sosyalizmle eklemlenerek varlığını sürdüre-
bildi. Duvar’ın yıkılmasının ardından bu kadar çok sayıda ırkçı-
nın, yabancı düşmanının ortaya çıkmasının başka açıklaması 
bulunmuyor.
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BİTEN VE BİTMEYEN 68

Almanya 68’i sona erdi, Türkiye’deki ise bitmedi: pratik-
te ise tersi gerçekleşmiş gibi görünüyor. Almanya’da gazeteler 
68’le ilgili değerlendirmelere yer verirken, konuyla ilgili çok sa-
yıda kitap da yayınlanıyor. Aralarından birkaç tanesini seçecek 
olursak:

“Lektüre und Revolte” 68 döneminde en fazla okunan ki-
tapları ve dönemin başlıca politik akımlarını anlatıyor.

“Der Lange Sommer der Theorie”de (Teorinin Uzun Yazı) 
dönemin yayınevleri tarihi anlatılıyor. Dönemin önemli dergi-
lerinden “Kursbuch”un 1968’de çıkan sayıları tek kitap olarak 
yeniden basıldı. Sayılardan bir tanesi Latin Amerika’daki gerilla 
hareketlerine ve şehir gerillasının incelenmesine ayrılmıştı.

68 döneminde Merve Verlag ve Suhrkamp gibi önemli ya-
yınevleri de kurulmuştu.

“Geschichte des SDS” (1946-1970) (SDS Tarihi). SDS, B. Al-
manya 68’inin öğrenci hareketi örgütlenmesidir; öğretim üye-
leri ve yazarlar arasında yayılmış, halkla ilişkisi ise –anlatılan 
nedenlerle- zayıf kalmıştır.

“Konsum und Gewalt” (Tüketim ve Şiddet). Suhrkamp Ya-
yınevi’nde çıkan bu önemli kitap, 68 teorisinde büyük yer tutan 
tüketim kültürünün eleştirisini ve bunun pratiği nasıl etkiledi-
ğini anlatıyor. RAF’in ilk eylemi Frankfurt’ta büyük bir mağaza-
nın yakılmasıydı ve eylem yerine bırakılan açıklamada gereksiz 
tüketim ve kültürü eleştiriliyordu.

68’in önde gelen iki kitabı, “Tek Boyutlu İnsan” ve “Mini-
ma Moralia” yeniden basıldı.

RAF tarihiyle ilgili değerlendirmeler de bu yayınlar arasın-
da yer alıyor. 

68’e büyük ilgi var ve aynı zamanda 68 bitti. Büyük kavga 
verildi ve bu kavga bazı yönleriyle halen sürmekle birlikte açık 
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sonuçlara da ulaşıldı: toplumsal kültür değişti, kapitalizm kaldı 
ama başka bir kapitalizm oldu.

68 değişik alanlarda çok sayıda reformla sonuçlandı. Her 
düzeyde eğitimden (çocuk yuvaları dahil) askerliğe; kadının top-
lumsal konumundan çocuk haklarına; çevrecilikten vatandaşlık 
yasasındaki kan bağı ilkesinin kaldırılmasına kadar önemli de-
ğişiklikler gerçekleşti. 68’liler reformları hedefleselerdi bunlara 
bile ulaşılamazdı.

B. Almanya 68’inde devlet şiddeti Türkiye’de yaşananla-
rın yanında hafif kalır ama bundan daha kötüsüyle, düşman bir 
toplumla mücadele etmek zorunda kaldılar. B. Almanya halkı 
–özellikle Batı Berlin’dekiler- kendilerini ABD işgaliyle özdeş-
leştirmiş, anti semitizmin yerini anti komünizm almıştı. ABD’yi 
hedef alan her eleştiri komünizm demekti ve kökü de mutla-
ka dışarıdaydı (SED tarafından yönlendiriliyordu). Aynı anlayış 
Türkiye’de de vardı ama B. Almanya’daki tabanı daha genişti.

1969’da İstanbul’da Kanlı Pazar’da olduğu gibi 6. Filo’yu 
protesto edenlere gericiler polisin gözü önünde saldırabilirdi 
ama Batı Berlin’deki Uluslar arası Vietnam Kongresi’nin 100 bin 
kişi tarafından protesto edilmesi gibi bir eylem düşünülemezdi. 

Düşmanlar arasında Nazileri desteklemiş çok sayıda baba 
ve dedenin bulunduğunu da unutmamak gerekir. B. Almanya 
68’i kuşaklar çatışmasını da içerir.

B. Almanya 68’inde şiddet Türkiye ile karşılaştırıldığın-
da daha azdır ama mücadele cephesi daha geniştir. Radikaliz-
mi sadece şiddetle özdeşleştirmezsek; B. Almanya 68’i ülkenin 
yakın tarihinden tüketim kültürüne, otoriter eğitimden savaşı 
reddetmeye, çocuk yetiştirmekten aile yapısındaki değişime ka-
dar uzanan radikal talepleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Marksist-Leninist değil sadece Marksisttiler ve farklı Marx 
yorumları vardı; sömürüden çok yabancılaşmayı öne çıkarıyor-
lardı. Burjuvazinin iktidarına son vermek istiyorlardı ama bunu 
sadece üretim araçlarında toplumsal mülkiyet olarak değil, ge-
niş bir kültürel değişim temelinde değerlendirdiler. 

Reel sosyalizm insan özgürlüğünü artırmadığı, yabancı-
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laşmayı kaldırmadığı için karşıydılar.

B. Almanya 68’inin tanınmış isimlerini teorik ve pratik 
olarak örnek alan bulunmuyor. 68 önemli bir yol açtı ve bu yol-
dan devam edenler uzun bir mücadele sonunda toplumsal kül-
türde değişmeyi sağladılar. 

68 hatırlanıyor ama artık başka bir dönemde yaşandığı da 
biliniyor.

68’liler istediklerini yapamadılar ama 50 yıl öncesinden 
daha iyi bir toplumun oluşmasına önemli katkıda bulundular. 
Sonuçta kapitalizm kaldı ama başka bir kapitalizm oldu.

B. Almanya 68’inin önde gelen iki teorik ve pratik önderi 
erken yaşlarda öldüler.

Rudi Dutschke uğradığı suikastin yol açtığı sağlık sorun-
ları sonucu 3 Ocak 1980’de hayatını kaybetti. Berlin’de gömü-
leceği mezarlıkta o sırada yer yoktu, Teolog Martin Niemöller 
ayrılmış olan kendi mezar yerini ona verir. 

Bizde bir din adamının böyle bir şey yapabileceğini dü-
şünmek zordur.

Dutschke’nin kitapları bütün önemli kütüphanelerde bu-
lunabilir.

Hamburg’da Marx’ın 200. doğum yılıyla ilgili sergide Dut-
schke’nin okuduğu ve kenarına notlar aldığı Kapital’in birinci 
cildi de sergileniyormuş. 

Hans-Jürgen Krahl ise 1970’te 27 yaşındayken trafik kaza-
sında hayatını kaybedecekti. Krahl hem teorisyen hem militan 
hem de Frankfurt Üniversitesi’nde Adorno’nun doktora öğren-
cisiydi. 1966-1970 dönemindeki yazıları tek kitapta birleştirile-
rek 1971’de basıldı, son olarak beşinci baskısı yayınlandı.

Almanya’nın tersine 68 bizde sona ermiş gibi görünüyor, 
gerçekteyse sürüyor. 68 döneminin önde gelen insanları ve 
olayları var: Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil; Kızılde-
re, Nurhak, idamlar, Ulaş Bardakçı’nın öldürülmesi her yıl anı-
lır. Bizde 68 her yıl birkaç kere anılır ve gelecekte de sürecektir.
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68’in şarkıcısı sayılan Joan Baez yıllar önce İstanbul’da 
verdiği konseri değerlendirirken, “Burada bazı şeyler bitmemiş” 
demişti. O insanlar, o günler ve o hayaller duruyor, bitmeyen 68 
yaşanıyor. 

Anmakla yetinmek, sürekli tekrarlamaktır; hızlı değişen 
bir ülkede ve dünyada kaçınılmaz olarak gerilemeye ve giderek 
çürümeye neden olur. 68 bizde anılar ve anmalar düzeyinde sü-
rekli tekrarlanarak bitmiyor, geçmişini aşamıyor. Bu süreçten 
iyi sonuç çıkmayacağı da yıllardan beri görülüyor.

68’lilerin –oran verilemeyecek olmakla birlikte- önemli 
bölümü ulusalcı oldu. “Ordu-millet elele, milli cephede- anla-
yışı 50 yıl sonrasına da uzandı. Bu yönleriyle 68’liler “asker top-
lum”, “militarist toplum” anlayışına katkıda bulundular. AKP 
döneminde ordu toplumsal hayattaki eski önemini kaybeder 
ve yerini Diyanet alırken, bu kesim orduyu savunmayı ilericilik 
olarak gördü. 

68’liler geçmişle hesaplaşamadılar, Cumhuriyet tarihinin 
1923-1950 dönemine sahip çıktılar. Bu anlayış o yıllar için nor-
mal sayılabilir. Sosyalist teorinin klasikleri yeni yayınlanıyordu 
ve kimse Ermeni soykırımını, Dersim katliamını, Kürt isyanları-
nı bilmiyordu. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesi bile 
yeterince açık değildi.

B. Almanya 68’inin hesaplaştığı tarih biliniyordu ama 
halkın büyük bölümü Nazilerle birlikte hareket ettiği gerçeğini 
kabul etmiyordu. Bizde ise önce gerçeğin ortaya çıkarılması ge-
rekti ve sonraki yıllarda bu yapıldığı oranda gerçek üzerindeki 
mücadele kızıştı. 

B. Almanya 68’i topluma geçmişle hesaplaşabilme özel-
liğini kazandırdı. Almanya’nın Ermeni soykırımındaki rolünü 
ve Afrika’da sömürgelerindeki katliamları kazandığı bu özellik 
temelinde kabul ediyor. Geçmişin eleştirel değerlendirilmesi ve 
sorumluluğun üstlenilmesi önemlidir ama yetmez; toplumun 
bu kabullenme yönünde değişiklikler yaşaması gerekir. Çeliş-
kileri ve kavgası halen sürse bile bu değişimde açık sonuçlara 
ulaşıldı. Savaşta ağır yenilgiyi, halkın da katıldığı büyük insan-
lık suçlarını, Atlantik’ten Ural’lara kadar yayılmış Almanya’nın 
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sınırlarının önemli oranda küçülmesini sindirmek ve kendi-
ni yeniden üretmek kolay değildir. B. Almanya 68’i bu konuda 
önemli rol oynadı.

Türkiye 68’i –ve yıllarca sonrasında bile- çok sayıda soru-
nun çözümünü devrim sonrasına bıraktı. B. Almanya 68’i DAC 
örneğinde ve sürekli ilişkide oldukları diğer sosyalist ülkelerde 
sorunların nasıl biriktiğini görebiliyordu; bizim böyle bağlarımız 
olmadığı gibi teorik birikimimiz de yeterli değildi. 

Türkiye 68’i kemalizmdeki çöküşü durdurmaya çalıştı ve 
kemalizmle hesaplaştığı zaman bile onu daraltarak ulusal so-
rundan ibaret olduğunu sandı. Kemalizm batılılaşma projesiydi 
ve 1960’lı yıllarda amacına ulaşamayacağı belli olmuştu. Kema-
lizm, Osmanlı’nın içinden gelişti, aynı zamanda da onun red-
didir. AKP döneminde Osmanlı övgüsü ve islamın toplumdaki 
etkisinin artmasıyla birlikte Kemalizm kültürel olarak da ağır 
darbe yedi. 

Kemalizm batılılaşma projesiydi ve “muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmak” olarak ifade ediliyordu. Kastedilen önce-
likle modern bir toplum olmaktı ve 20. yüzyıl başlarında moder-
nleşmenin sadece iki çeşidi biliniyordu: kapitalist ve sosyalist. 
Kemalizm ilkini tercih etmişti ama zamanla kapitalist moder-
nizmin de çeşitleri ortaya çıktı. Türkiye artık modern bir ülkedir 
ama bu Batı modernitesi değildir. Başka bir deyişle Kemalizm 
aşılmış durumdadır. 

Türkiye 68’i sonraki yıllarda da Osmanlı ve İslamiyet ko-
nularıyla ilgilenmedi, Kemalizmin bu konulardaki belirleme-
leriyle yetindi. AKP’nin Osmanlı güzellemesi karşısında söyle-
yecek fazla sözünün bulunmaması da 68’in günümüze kalan 
mirasıdır denilebilir. 

68 burada da kendini aşamadan tekrarlamakla yetiniyor…
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SONUÇ YERİNE…

50 yıl önce B. Almanya –şimdi Almanya oldu- ve Türkiye 
bugünkünden daha da farklı ülkelerdi ve bu farklılık 68’lere de 
yansıdı. Aralarında benzerlikler de bulunuyordu.

50 yıl önce iki ülke de asker toplumuydu ve halk militarist 
bir kafa yapısına sahipti. Almanya için bugün aynı özelliğin sür-
mesinden söz edilemez, bizde ise sürüyor ve hatta arttığından 
bile söz edilebilir.

B. Almanya 68’inden militarist kültürden nasıl kurtula-
bileceğimiz konusunda öğreneceklerimiz var. 1990’lı yıllardan 
başlayarak alt emperyalist bir ülke konumuna gelen Türkiye, 
sermaye ve kültür ihracının yanı sıra toprak ilhaklarını de içe-
ren yayılmacılığı hedefliyor. Militarist toplumsal kültür bu ko-
nuda –sosyalistlerin bir bölümünün de içinde olduğu- önemli 
destek sağlıyor.

Öncelikle toplumsal bir özellik haline gelen “olguları tek 
başlarına değerlendirmek, aralarındaki bağlantıyı görememek”-
ten kurtulmak gerekiyor. B. Almanya’da 68’in çizgisinden yü-
rüyen barış hareketi bu konuda önemli örnektir. Ailedeki sos-
yalizasyon, eğitim, kahramanlıklarla süslü tarih anlayışı, şehit 
olmanın kutsanmasıyla militarist kültür birbirinden ayrı değil-
dir. Militarizmi besleyen kaynakları hedef almadan barıştan söz 
etmek anlamlı değildir. B. Almanya barış hareketi, açıklandığı 
gibi, başından beri farklı bir toplumsal kültürün oluşturulması-
nı hedefledi ve yıllarca süren mücadeleden sonra somut sonuç-
lara ulaşabildi.

Bu anlayışı kendi şartlarımıza uygulayabilmek gerekiyor.
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