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Yazı Dizisi-1 

Aydınlık mı Karanlık mı? 

Osman Başıbüyük, Sun Savunma Net, 11 Eylül 2022 

 
Siyon Liderlerinin Protokolleri 

1902 yılında yayınlanmış “Siyon Liderlerinin Protokolleri” isimli ilginç bir kitap var. 

“Antisemit çevreler, bu Protokoller‟in Çarlık Rusya‟sında yaşayan Yahudi cemaat liderleri 

tarafından yazıldığını iddia ederler. İddiaya göre, bahse konu Protokoller, bir çeşit milli strateji 

belgesi olup, gizli olarak düzenlenen toplantılarda dünyayı yönetme hususunda nasıl bir 

siyaset ve yöntem izlenmesi gerektiğini anlatmaktadır.” Siyon Protokolleri, Yahudiler 

tarafından komplo teorisi olarak adlandırılıp kesin bir dille reddedilmiştir. Yaklaşık 120 

yıl önce yazılmış bu kitaptaki bilgilerin doğru veya yalan olduğunu ispatlayamayız. 

Ancak akıl yürüterek kendi çapımızda bir kanaate varabiliriz.  

Bu kitabın içerisinde medya ile ilgili bir protokol var. Dünyadaki bütün yayın organlarını kontrol 

etmek için izlenmesi gereken stratejiyi anlatıyor. Bu bölümde yer alan muhalif basınla ilgili 

ifadeler çok dikkat çekici: 

“…Üçüncü sıraya kendi kendimize muhalefet edeceğimiz yayın organlarını koyacağız. 

Bunlardan en az bir tanesi bizimle taban tabana zıt görüntü sergileyecek ve gerçek 

muhaliflerimiz bu sahte muhalefeti bütün kalpleriyle benimseyerek bize bütün sırlarını 

açıklayacaklar. Kendi taraflarındaki bir gazetenin fikirlerini tekrarladıklarını sanan 

ahmaklar gerçekte bizim fikirlerimizi ya da bizim için cazip olan fikirleri tekrar etmiş 

olacaklar...” 
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…Bize saldıranlar arasında bizim tarafımızdan kurulan yayın organları da bulunacaktır. 

Fakat onlar özellikle bizim önceden değiştirmeyi kararlaştırdığımız noktalara 

saldıracaklardır. Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliğ halka 

ulaşmayacaktır…” 

 

Yazılanlar çok ilginç öyle değil mi? Eğer yazılanlar doğruysa, bizim ülkemizde de 

emperyalizme, ABD’ye ve küreselcilere karşı gibi gözüken ama onlara hizmet eden 

“Karanlık” bir medya organı olmalıdır. Gelin akıl yürüterek böyle bir ihtimal olup 

olmadığını hep beraber araştıralım.  

Sahte muhalefeti nasıl tespit edeceğiz? 

İşe bazı tespitler yaparak başlayalım: 

1) Öncelikle bahse konu yayın organı Siyon Liderlerine hizmet ediyorsa, başındaki kişi 

ya da kişiler Siyon Liderleri ile aynı etnik kökenden gelmelidir; yani Yahudi kökenli 

olmalıdır. Fakat yaptıkları iş çok sakıncalı olduğundan gerçek kimliklerini açığa 

çıkartamazlar. O halde bu kimseler kripto Yahudi olmalıdırlar. Birisinin soy ağacını 

araştırarak, doğduğu yere, memleketine ve evliliklerine bakarak Yahudi kökenli olup 

olmadığını bulabilirsiniz. Fakat bu yaptığınız tamamen ırkçılık olur. Irkçılık yapmak bir 

anlamda insanlık suçudur. Asıl ırkçılar, hangi toplumda yaşarlarsa yaşasınlar evlilik 

yoluyla binlerce yıldır kendi soylarını devam etmeye çalışanlardır. Hiç kimse doğduğu 
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aileyi seçemez. Bir insan doğduğu topraklara ve üzerinde yaşayan insanlara sadıksa, 

sahip olduğu etnik ve dini kimliğin hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla birisinin etnik 

kimliği ve dini inancı üzerinden yola çıkarak yapacağımız bir araştırma saçma sapan bir 

şey olur ve komplo teorisinden öteye gitmez. Biz böyle bir şey yapmayacağız. O zaman 

elimizde tek bir şey kalıyor. Bu yayın organının izlediği politikayı geçmişten günümüze 

yönelik inceleyerek kime hizmet ettiğini tespit etmeye çalışmak. 

2) Bu amaçla dizayn edilen bir yayın organı, sadece çıkarttığı gazete ve dergilerle 

toplumu yeterince etkileyemez. Bahse konu yayın organı operasyonel bir aparat 

olduğuna göre peşine taktığı kitleleri de sürüklemelidir. O halde bu yayın organı aynı 

zamanda siyasi bir hareket olmalıdır. Dolayısıyla siyasi bir partiye de sahip olmalıdır. 

3) Siyon Protokolleri’nde yazdığına göre bu yayın organı ve siyasi partisi, Siyon 

Liderleri’ne muhalifmiş gibi davranacağına göre, kapitalist olamaz; antiemperyalist ve 

anti-Amerikancı olmalıdır. O zaman bu hareket mutlaka komünist/sosyalist çizgide 

olmalıdır. Bir de herkesten çok vatansever olmalıdır. Bu görüntü verilmeden insanlar 

kandırılamaz. 

4) Bu yayın organı ve bağlı olduğu partinin geliştirdiği her politika sanki 

antiemperyalist ve anti-Amerikancı gibi gözükmesine rağmen Vatansız Para’ya 

(küreselcilere) hizmet etmeli ve aynı zamanda İsrail’in çıkarlarına ters düşmemelidir. Bu 

hareketi güneşe bakan ay çiçeği örneğine benzetebiliriz; güneş hareket ettikçe o da 

döner. Yani bu hareketin izlediği politikada Vatansız Para’nın ihtiyacına göre sürekli 

değişiklik arz eder. Bu sebeple geçmişte izlenen bir politikanın bugün 180 derece 

tersini izlemek bu hareket için normaldir. Bu ekibin geçmişten günümüze izlediği 

politikalar tarihsel bir perspektiften incelendiğinde, izlenen politikalar sonucu kârlı 

çıkan tarafın ev sahibi ülke değil hep küreselciler olması gerekir. Bu perspektiften 

yapılacak bir değerlendirme onları deşifre etmemize yarayacaktır. Zaman zaman 

Vatansız Para ile ülkenin çıkarları örtüştüğünde bu ekibin politikalarının ülkenin yararına da 

olduğu görülür. 

5) Bu yapının asli amacı, hedef ülkeyi küreselciler tarafından planlanan dönüşüme 

hazırlamak olacağına göre, bunların yayın organları da günlük haberlerden ziyade 

operasyonel haberler vermelidir. 

6) Yapılan iş çok gizli olduğundan bu organizasyonu çok kişi bilmemelidir. Deşifre 

olmak ölüme eşdeğerdir. Dolayısıyla işin aslını bilen bir elin parmaklarını geçemez. 

Lider ve etrafındaki belki birkaç kişi yapılanlardan haberdardır, diğerleri 

inandırılmış/kandırılmış müritler olmalıdır. Onların deyimiyle; “bu hareketin peşinde 

koşan diğerleri sadece ve sadece ahmaklardır”.  

7) Bu yapıda lider çok önemlidir. İnsanları peşinden sürükleyecek karizmaya sahip 

olmalıdır. Lider yaşlandığında, öldüğünde veya ihtiyaç duyulduğunda bayrağı bir başka 

kripto eleman devralmalıdır.  
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8) Protokoller 1900’lü yılların başında açığa çıktığına göre, söz konusu iddia doğruysa, 

Türkiye’de de bu yapının aşağı yukarı aynı tarihlerden itibaren faaliyet göstermesi 

gerekir. 

Türkiye’de yukarıda sıraladığımız kriterlere uyabilecek bir tane yayın organı var; 

Aydınlık. Acaba Aydınlıkçılar arasında kripto birileri var mı? Yenilir yutulur cinsten 

olmayan bu iddiayı ispatlamak oldukça zordur. Kesin bir kanıya hiçbir zaman 

varılamaz. Ancak bu gerçek bizim Aydınlıkçıların kuruluşundan günümüze izlediği 

politikaların kime hizmet ettiğini değerlendirmekten alı koymamalıdır.  

Bu yazı dizisinde, Aydınlıkçıların kuruluşu, sol hareketleri nasıl etkiledikleri, 12 Mart ve 12 

Eylül darbelerinde ne yaptıkları, ayrılıkçı Kürt hareketi ile ilişkileri, Kıbrıs sorunu konusundaki 

garip tavırları, 28 Şubat post modern darbesinde üslendikleri görev, NATO‟ya bakış açıları, 

Suriye iç savaşında izledikleri strateji yukarıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

Polonya doğumlu Marksist, filozof, ekonomist, savaş karşıtı aktivist ve devrimci sosyalist 

Rosa Luxembourg, sadece ‘‘SPARTACUS’’ adıyla imzaladığı yazılarını Die Internationale adlı 

gazetede kaleme almıştır.  

Aydınlık Hareketi’nin Doğuşu - Türk Spartakistler 

Aydınlık hareketinin kurucusu Dr. Mehmet Şefik Hüsnü’dür. Şefik Hüsnü 1887'de 

Selanik'te doğmuştur. Lenin ve Troçki’nin liderliğini yaptığı 1905 yılında Rusya’da 

yaşanan devrim girişiminin Osmanlıya yansımaları sebebiyle Fransa’ya kaçmış, 1905-

1912 yılları arasında Paris’te tıp eğitimi alarak doktor olmuştur.  

Paris‟teki öğrencilik yıllarında ülkedeki sosyalist hareketin ateşli bir taraftarı olmuş, Marx ve 

Engels‟in eserlerini bu dönemde okumuştur. 1919 ortalarında Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 

Fırkası‟nı kurmuş, 1920‟de bu partinin içinde birkaç arkadaşıyla birlikte 3. Enternasyonal 

Grubunu (İstanbul Komünist Grubu) oluşturmuş, Moskova‟ya bir delegasyon göndererek 
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Komünist Enternasyonal ile ilişkiye geçmiştir. 1921‟de Marksist Aydınlık dergisini çıkartmaya 

başlamış ve 1922‟de Komünist Manifesto‟yu Türkçeye çevirmiştir.1   

 

Kaynak: Steven Heller, Designing for the Masses, 27 Ekim 2017 

1921 yılında yayımlanmaya başlanan  Aydınlık Dergisi‟nin yazı kadrosu da “Türk 

Spartakistleri” olarak bilinen genç ve entelektüel isimlerden meydana gelmektedir . Bu gençler 

Osmanlı döneminde Almanya‟ya eğitime gönderilmişler ve orada Spartakist hareketi ile 

tanışmışlar ve bu hareketin etkisine girmişlerdir. Şefik Hüsnü de onlara katılmıştır. 1919‟da 

Berlin‟de yayınlanmaya başlayan Kurtuluş Dergisi, 1921‟de İstanbul‟da Aydınlık olmuştur.2  

Spartakistlerin Aydınlık hareketi üzerinde yarattığı etkiyi bilmeden konuyu kavramak mümkün 

olmayacaktır. Almanya‟daki Spartakist Hareketinin liderleri Rosa Luxemburg , Clara Zetkin ve 

Karl Leibknecht gibi tanınmış sosyalistlerdir . Bu üç ismin aynı Lenin ve Troçki gibi Yahudi 

kökenli olduğunu yazan çok sayıda kaynak vardır. Spartakistler, Bolşeviklerin Rusya‟da 

yaptığının aynısını Almanya‟da yapmaya çalışmıştır.  

Şimdi Çarlık Rusya‟sında ne olmuştu kısaca hatırlayalım. 1905 Rus-Japon savaşı esnasında 

Lenin ve Troçki‟nin kışkırtmasıyla Rusya‟da ciddi bir ayaklanma yaşanmıştı. Çıkarılan 

                                                 
1
 “Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam öyküsü, Vazife yazıları”, Sosyal Tarih Yayınları Belge-Araştırma Dizisi: 10, Birinci Basım: Şubat 2010 

2
 Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değmer’den İşçi Partisi’ne Aydınlık Hareketi’nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara 

Üniversitesi, S-17 
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ayaklanmanın amacı işçilerin gücünden faydalanarak Çarlık rejimini devirmektir. Bu ilk 

deneme başarısız olunca söz konusu iki devrimci yurt dışına kaçar. 1. Dünya Savaşı 

esnasında bu ikiliye yine aynı görev verilir. Savaş devam ederken Lenin, İsviçre‟den, Troçki 

ise Amerika‟dan Rusya‟ya Bolşevik Devrimini tetiklemek için gönderilirler. Bu operasyonun 

içerisinde Alman istihbaratı da vardır. Bu iki devrimcinin yanlarında 6 milyon dolar değerinde 

altın ve 20 milyon Ruble götürmelerine Alman istihbaratı da yardım etmiştir. Operasyonu 

finanse eden ise perde arkasındaki stratejik akıl, Vatansız Para (Küresel Sermaye)‟dır. 

Almanların amacı, Rusya‟nın içinde kargaşa yaratarak onları savaş dışı bırakmaktı.  Böylece 

iki cephede savaşmak yerine bütün güçlerini batı cephesine kaydıracaklardı. Vatansız 

Para‟nın amacı ise imparatorlukları parçalamak ve böylece sermayenin tepesindeki mutlak 

otorite krallardan kurtulmaktı.  

Bu plan çerçevesinde Rusya‟ya gönderilen Lenin ve Troçki, işçi hareketleriyle grevleri 

tetiklemiş, grevler sebebiyle cephede mühimmatsız ve aç kalan ordu savaşma azim ve 

iradesini yitirince Rusya bir süre sonra savaştan çekilmiştir. Bolşevik isyanının başarılı olması 

sonucunda son Rus imparatoru II. Nikolay öldürülerek Çarlık rejimine son verilmiş, yerine 

Sovyetler Birliği kurulmuştur. Sonrasında Lenin‟in giriştiği mülksüzleştirme operasyonu ile 

bütün üretim araçları ve topraklar devletleştirilerek Rus milli burjuvazisi ve aristokrasisi yok 

edilmiştir.  

Rusların savaş dışı kalmasından bir süre sonra bu sefer aynı taktiği Spartakistler Almanya‟da 

uygulanmıştır. İşçiler greve sürüklenerek Alman Ordusu savaş dışı bırakılmıştır. 

Spartakistlerin tetiklediği karışıklık sonrasında Alman imparatoru II. Wilhelm tahtını bırakarak 

ülkeden kaçmak zorunda kalmış ve imparatorluk rejimi yıkılmıştır. Fakat Spartakistler iktidarı 

ele geçiremedikleri için komünist bir hükümet kurulamamış ve Alman milli burjuvazisi ve 

aristokrasisine mülksüzleştirme operasyonu yapılmamıştır. Buna gerek de yoktun çünkü 

Almanya‟da ekonominin önemli kısmı zaten Vatansız Para‟nın mutlak kontrolü altındadır. 

Ezilen işçi ve köylüleri devlete karşı kullanarak rejim değişikliği yapma taktiği ilk defa büyük 

ölçekte 1848 yılında Avrupa çapında yaşanan büyük halk ayaklanmalarında kullanılmıştır. Bu 

taktiğin mucitleri Komünist Manifestoyu kaleme alan Karl Marx, Friedrich Engels ve Moses 

Hess‟tir. Bu üç kripto, yazdıkları manifesto ile ezilen halkları kralların üzerine sürerek mutlak 

monarşileri devirip, Vatansız Para‟nın söz sahibi olacağı meşruti monarşiye geçişin temellerini 

atmıştır. O tarihten sonra komünizm, Vatansız Para‟nın devletlere diz çöktürmek için 

kullandığı bir silah haline gelmiştir.3  

Komünizm ideolojisi, Bolşevik ve Spartakistler tarafından da rejim değişikliği maksadıyla bir 

silah olarak kullanılmıştır. Vatansız Para‟nın imparatorlukları parçalayarak cumhuriyet ile 

yönetilen kontrol edilebilir küçük devletler kurma projesinin bir diğer unsuru ise “Antik Yunan 

Modelidir”. Bu modele göre, her etnik grup, kendi kaderini tayin etme hakkına 

                                                 
3
 https://www.sunsavunma.net/vatansiz-paranin-uc-ajani-marx-engels-lenin-gecmisten-gunumuze-mulksuzlestirme-kolelestirme-

oyunu/ 
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(self determination) sahip olmalı ve demokrasi ile kendi kendini yönetmelidir. Bu prensip 

sayesinde iç savaşlar çıkartılarak devletler zayıf düşürülür ve parçalanır.4 

İşte Aydınlık Hareketi, komünizmi devlete karşı silah olarak kullanan Bolşevik ve 

Spartakistler ile aynı kökenden gelmekte ve aynı onlar gibi self determinasyon hakkını 

savunmaktadır. Savundukları bu politika ayrılıkçı Kürt hareketinin nasıl yaratıldığını anlatan 

bölümde ele alınacaktır. 

Aydınlıkçıların “Sol”u kontrol etme görevi 

Aydınlık Hareketi, Üçüncü Enternasyonal ya da yaygın ismiyle Komintern‟e bağlı olarak 

doğmuştur. Şefik Hüsnü , fikri yapısı , organik bağı , aldığı para yardımları ve emir komuta 

zincirine olan bağlılığı ile tam bir Komintern‟cidir . Yani Bolşevik uzantısıdır.5 

Birinci Enternasyonal 1864‟de Uluslararası Emekçi Derneği şeklinde kurulmuştur. Bu yapıya 

bir anlamda Dünya Devrim Partisi adı da verilebilir. Birinci Enternasyonal Marx‟ın, ikincisi 

Engels, üçüncüsü ise Lenin‟in kontrolündedir. Enternasyonalin asli amacı dünyadaki bütün sol 

hareketi izlenecek strateji istikametinde yönlendirmektir. Vatansız Para, kendisine tehlike arz 

etme potansiyeli olan sol hareketlerin kesinlikle kontrol dışına çıkmasını istemez. Bu manada 

Enternasyonaller bir anlamda standardizasyon mekanizması vazifesi görmüştür. Mesela 

Komintern‟in ve Yürütme Komitesi‟nin alacağı tüm kararlar, diğer Komintern üyesi partiler için 

zorunlu olarak bağlayıcı kabul edilmiştir. Bu kuraldan anlaşılacağı üzere Vatansız Para, 

dünyadaki sol partileri Komintern üzerinden kontrol altına alarak, tek bir merkezden ve demir 

disiplin altında yönetmek istemiştir. 

Türkiye‟deki ilk komünist önderlerden biri olarak Şefik Hüsnü‟nün bu çerçevedeki görevi de 

Türkiye‟deki sol hareketleri Komintern‟e bağlı tutmak ve onların kontrolden çıkmasını 

önlemektir. Bu görev, Aydınlıkçıları Türkiye‟deki sol hareketi sürekli bölen, parçalayan 

konumuna sürüklemiştir. Aydınlık Hareketi, 1970‟lerin başına kadar Komintern‟e bağlı kalmış 

bu tarihten sonra Maoculuğa evrilmiştir. Neden Maoculuğa evrildiği ilerleyen bölümlerde 

anlatılacaktır. 

Şefik Hüsnü, daha 1920‟lerin başlarından itibaren Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi 

ile bağlantılı çalışmalar yürütmüş, 1924‟te Yürütme Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Şefik Hüsnü 

1930-1933 yıllarında Yürütme Komitesi‟nin Berlin‟deki Batı Avrupa Bürosunda ve Anti -

Emperyalist Liga‟da , Georgi Dimitrov‟un başkanlığı altında görev yapmıştır . Şefik Hüsnü bu 

dönemde Komünist Enternasyonal Kontrol Komisyonu‟nun 53/559 iş numaralı dosyasıyla 15 

Ocak ile 10 Mart 1932 arasında soruşturma geçirmiştir. Şefik Hüsnü, ihbar yoluyla 

yoldaşlarının tutuklanmasına neden olmakla suçlanmıştır.6 Vatansız Para‟nın arzu etmediği 

sol görüşlü kişi ve örgütleri gammazlamak o tarihten itibaren Aydınlıkçıların görevi olmuştur. 

Bu konuya 1971 ve 80 Darbelerinde oynadıkları rol işlenirken değinilecektir.  

                                                 
4
 Osman Başıbüyük, “Yunanistan Büyükelçisi Lazaris Christodoulos Bu Makale Sizin İçin - Başbakanımız Yunanlı Olsun!” 

https://www.sunsavunma.net/yunanistan-buyukelcisi-lazaris-christodoulos-bu-makale-sizin-icin-basbakanimiz-yunanli-olsun/ 
5
 Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer’den İşçi Partisi’ne Aydınlık Hareketi’nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara 

Üniversitesi, S-367 
6
 “Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam öyküsü, Vazife yazıları”, Sosyal Tarih Yayınları Belge-Araştırma Dizisi: 10, Birinci Basım: Şubat 2010 



Sayfa 8 / 27                 Osman Başibüyük, Sun Savunma Net 
 

Reichstag Yangını 

Konu ile doğrudan alakası olmamasına rağmen Şefik Hüsnü hakkında önemli bir bilgiyi de 

burada aktaralım. Şefik Hüsnü, 27 Şubat 1933‟te Almanya Millet Meclisi Reichstag‟ta çıkan 

yangını tertipleyenler arasında olduğu şüphesiyle Geogi Dimitrov ile birlikte tutuklanmış ve 

Berlin‟de yargılanmıştır. O sırada Şefik Hüsnü Türkiye‟den kaçmış Almanya‟da yaşamaktadır. 

Yargılama sonucunda suçsuz bulunarak Polonya‟ya sınır dışı edilmiştir. Bu yangın, Hitler‟in 

bütün gücü tekeline geçirmesini sağlayarak diktatör olmasının yolunu açmıştır.7 Mahkemede 

yangını çıkaranlar arasında Ferdi isimli birinin olduğundan şüphelenilmiş ama bir türlü Ferdi 

bulunamamıştır. Herhalde tesadüf olsa gerek Şefik Hüsnü‟nün, Komintern ile yaptığı gizli 

yazışmalarda kullandığı kod adı Yoldaş Ferdi‟dir.8  

 

Nazileri iktidara taşıyan Reichstag Yangını. Kaynak: Informed Comment 

Olaya günümüzden bakıldığında Spartakislerin bu tezgâhın içinde olma ihtimallerinin yüksek 

olduğu görülmektedir. Hitler‟in uygulamaları İsrail Devleti‟nin kurulmasına neden olmuştur. 

Ayrı bir makale konusudur. Yine olayla ilgili birkaç magazin bilgisi daha verelim. Hitler‟i 

iktidara getiren Thule gizli örgütünün kurucusu, Rudolf von Sebottendorf‟dur. Sebottendorf, 

Osmanlı döneminden başlayarak uzun yıllar Türkiye‟de yaşamış, Reichstag yangınından 

sonra 1934‟te tekrar Türkiye‟ye dönmüştür. Enver Paşa‟nın kardeşi olan Nuri Killigil‟in yakın 

arkadaşı olan Sebottendorf‟un kullandığı kod adlarından birisi de Şefik Hüsnü‟dür. Reichstag 

yangınını önceden tahmin eden Erik Jan Hanussen isimli bir kâhin vardır. Hanussen aynı 

zamanda gösteri sanatçısıdır. Hitler‟e halk üzerinde önemli etki yaratan vücut dili hareketlerini 

                                                 
7
 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/28267/2272.pdf?sequence=1 

8
 İlhami Yangın, “İhtilal Tüccarları”, Neden Kitap, Ağustos 2008 
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o öğretmiştir. Hitler‟in yakın çevresinde olan Hanussen, Avusturyalı bir Yahudi olmasına 

rağmen Nazi partisini desteklemiştir. Reichstag yangınını önceden bilen Hanussen, 

yangından hemen sonra 25 Mart‟ta bir tarlada öldürülmüş olarak bulunur. Ama cinayeti kimin 

işlediği bulunamaz.9  

Aydınlık Hareketi’nin İkinci Kuşağı 

Şimdi konumuza tekrar dönelim. Aydınlık Hareketi, Şefik Hüsnü döneminde devlete karşı 

operasyonel anlamda çok fazla kullanılamamıştır. Zaten cumhuriyetin ilk yıllarında 

mülksüzleştirilecek milli bir burjuvazi veya bir aristokrasi sınıfı yoktur. Yeterince milli sermaye 

olmadığı için yeni kurulan cumhuriyetin bütün varlıkları devlet eliyle yaratılmıştır. Devletin 

biriken varlıklarına çökme zamanı 1960‟lı yıllardan sonra gelecektir. Aydınlık Hareketi işte bu 

tarihten itibaren aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem Şefik Hüsnü‟nün hareketi bir 

sonraki kuşağa devretme dönemine denk gelir.  

Şefik Hüsnü, Aydınlıkçı Hareketi Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli‟ye devretmiştir. Reşat Fuat 

Baraner, 1900 yılında Selanik‟te doğmuştur. Kimya öğrenimi için Almanya‟ya gitmiş orada 

Spartakist harekete katılmıştır. Baraner, Almanya‟daki öğrenimini tamamladıktan sonra 

Sovyetler Birliği‟ne gitmiş, Moskova‟da Lenin Akademisi‟nde Marksist kuram ve ekonomi-

politik okumuştur.10 Diğer Aydınlıkçı Mihri Belli ise 1915 yılında Silivri‟de doğmuştur. Edirne‟de 

çoğunlukla Yahudi vatandaşların okuduğu Alliance Israélite‟ okulundan mezun olmuştur.11  

Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli 1960‟lı yılların başına kadar Türkiye Komünist Partisi (TKP) 

bünyesinde siyasi mücadele verirler. 1961 Anayasa‟sının getirdiği özgürlük ortamı sosyalist 

hareketlere de yaşam hakkı tanır. Bu dönemde 12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi 

Partisi (TİP) kurulur. Şubat 1962'de Mehmet Ali Aybar‟ın genel başkan olmasıyla TİP ciddi bir 

ivme kazanır. Parti‟nin başına Aybar‟ın gelişinden sonra TİP , geniş emekçi kitlelerle ve 

sosyalist aydınlarla belli bir bağ kurma imkânı yakalar. Ve bunun sonucunda , 10 Ekim 1965 

seçimlerinden 276.101 oy alarak parlamentoya giren ilk sosyalist parti olmayı başarır .12 TİP 

parlamentoda 14 milletvekili ile temsil edilmektedir. 

Mehmet Ali Aybar‟ın sosyalizm anlayışı ile özdeşleşecek olan TİP deneyiminin en özgün 

tarafı; aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmiş̧ bir sosyalizmi öngörmesi ve her toplumun 

kendine has koşullarının gerektirdiği bir sosyalizmi benimsemesidir. Yani TİP Türkiye‟ye özgü 

bir sosyalizm yaratmak istemiştir. TİP‟in diğer bir özgün tarafı , Aybar‟ın sloganlaştırmış̧ olduğu 

“güler yüzlü̈ ve özgürlükçü bir sosyalizm” anlayışıdır . Dahası Mehmet Ali Aybar‟ın anti- 

emperyalizmi ve tam bağımsızlıkçılığı Mustafa Kemal‟in bağımsızlık görüşü ile özdeştir. Aybar 

da aynen Mustafa Kemal‟de olduğu gibi kültürde , dış̧ politikada, ekonomide, eğitimde ve akla 

gelebilecek her alanda tam bağımsızlığı ve anti-emperyalist duruşu savunmaktadır.13 Aybar‟lı 

yıllar boyunca TİP , ülkesinin özgün koşullarına uygun millici/ulusalcı bir sosyalizm anlayışını 

                                                 
9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Jan_Hanussen 

10
 https://sosyolojivefelsefe.files.wordpress.com/2011/10/061_tek_parti_diktatorlugu.pdf 

11
 rıfat n. bali, “unutulmuş bir tkp’li davit nae’ 

12
 Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer’den İşçi Partisi’ne Aydınlık Hareketi’nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara 

Üniversitesi, S-367 
13
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inşa etmeye çalışmış ve mücadelesini demokrasinin imkanları içinde tutmaya özen 

göstererek, kavgadan uzak , tam bağımsızlıkçı ve anti -emperyalist mücadelenin öncülüğü 

görevini üstlenmiştir.14  

Reşat Baraner ve Mihri Belli gibi isimler ise Komintern‟e göbeğinden bağlıdır. Özgün bir 

model yerine uluslararası kabul görmüş bir modelin takibini isterler. Ülkelerdeki sol hareket 

raydan çıkmamalıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)‟nin Çekoslovakya‟yı 

işgalinde bu ayrım kendisini tüm çıplaklığıyla gösterir . Mehmet Ali Aybar liderliğindeki TİP , 

Çekoslovakya‟nın işgalini kınayıp , Aleksander Dubçek liderliğinde özgün bir sosyalizmi 

desteklerken, Aydınlık ekibi SSCB‟nin Çekoslovakya‟yı işgalini desteklemiştir. Sol hareketlerin 

özgün olmaması, bir başka deyişle denetim altında tutulması fikri ilk defa 1848 yılında kaleme 

alınan Komünist Manifesto‟da kendisini göstermiştir. 

Mehmet Ali Aybar da aynı Aleksander Dubçek gibi kendi ülkesindeki sosyalist hareketi 

kontrolden çıkartmaktadır. Buna müsaade edilemezdi. Türkiye‟deki sosyalist hareket de 

dünyadaki sosyalist hareketle aynı paralelde olmalıydı. İşte bu noktada Mihri Belli‟nin TİP‟in 

yönetimini ele geçirme mücadelesi başlar. 1965‟te başlayan bu mücadele aynı zamanda 

ülkeyi 1968 gençlik hareketlerine hazırlamanın bir parçasıdır. 1968 yılında bütün dünyayı 

saran gençlik hareketlerinin perde arkasında yatan parasal nedeni bilirsek Aydınlıkçıların da 

mücadelede oynadıkları rolü de daha iyi anlamış oluruz. 

Dolara saldırana işçiler saldırtılır 

Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, 04 Şubat 1965'te gerçekleşen bir basın 

toplantısında kendisine sorulan bir soruya yanıt verirken, “dünya para sisteminin kademeli 

olarak altın standardına geri dönmesi” gerektiğini söylemiş ve bu yönde bir çağrıda 

bulunmuştu. De Gaulle, devletlerin birbiriyle yaptığı uluslararası ticarette oluşan karşılıklı 

ödemelerin altın ile yapılmasını ve yine devletlerin borçlarının altın ile ödenmesi gerektiğini 

söylüyordu. De Gaulle göre altın hiçbir ülkenin damgasını taşımayan gerçek paraydı ve bu 

yüzden uluslararası ticarette yalnızca altın kullanılmalıydı.15  

Temmuz 1944‟de Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı toplanmış ve Bretton Woods 

Anlaşması (uluslararası para anlaşması) imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre 1 ons altının 

değeri 35 dolara sabitlenmişti.  Yine bu anlaşmaya göre ABD dış talep olduğunda doları bu 

parite üzerinden altına çevirmeyi kabul etmişti. Yani anlaşmaya göre dolar, altın karşılığı olan 

bir para olarak kabul edilmişti. Diğer ülkelerin para birimleri ise dolara bağlanmıştı. De Gaulle, 

1965‟te yaptığı konuşmada ABD‟nin karşılıksız dolar basarak diğer devletleri soyduğunu ima 

ediyordu. De Gaulle bu konuşmasından sonra aynı yıl Fransız Donanması‟na bağlı gemileri 

ABD‟ye göndererek 150 milyon dolar değerinde altını ülkesine getirtti.  

Dünya altın piyasası Londra üzerinden yönetiliyordu. Külçe tüccarları, yılda iki defa 

Rothschildlerin Londra‟daki bankacılık ofisinde bir araya gelmekteydi. Piyasanın altın talebini 

Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki sekiz merkez bankasından oluşan bir grup 
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karşılıyordu. Amaçları 1 ons altının 35 dolar fiyatını sabit tutarak doların dünya rezerv para 

birilimi olmasını devam ettirmekti.16 Fakat De Gaulle‟nin bu çıkışıyla altın talebinde bir 

patlama yaşanmaya başlamıştı. Mesela 1967 yılına gelindiğinde Fransa‟nın altın olarak 

tuttuğu ulusal rezervi %71,4'ten %91,9'a yükselmişti.17 1968 yılına gelindiğinde De Gaulle, 

altın fiyatını bastırarak 35 dolarda tutmaya çalışan Londra Altın Havuzu‟ndan da çekilince 

ipler o noktada koptu. Artık devletler ellerindeki yeşil kâğıdı (dolar) verip gerçek para olan 

altını talep etmeye başlamış, kendi merkez bankalarında tuttukları rezervi dolardan altına 

çevirme çabasına girmişlerdi. Doların tahtı sallanmaya başlamış, dünya rezerv para birimi 

olma avantajını yitirme tehlikesi baş göstermişti. Bu işten zarar gören devlet ABD gibi 

gözüküyordu, ama asıl zarar gören Vatansız Para idi. Dolar ABD‟nin milli parasıydı ama yeşil 

kâğıdın gerçek sahibi Vatansız Para idi. Para basma yetkisi Vatansız Para‟nın malı olan ABD 

Merkez Bankası (Federal Reserve-FED)‟na aitti. 1965‟te yaşanmaya başlayan altın krizinde 

Vatansız Para, kendi bastığı yeşil kâğıdı geri alırken karşılığında sahip olduğu gerçek hazine 

altını devletlere vermeye başlamıştı. Vatansız Para‟nın dünyayı yönetmek için kurguladığı 

kâğıttan para sistemi çökmek üzereydi. Çare olarak Vatansız Para her zamanki taktiğe tekrar 

başvurdu. İşçiler devletlerin üzerine sürülecekti.  

Demokrasiyle yönetilen ülkelerde hükümetler iktidarda kalmak için seçim kazanmak 

zorundadır. Halk sokaktayken seçim kazanamazsınız. Halkı sakinleştirmek için para lazımdır. 

Parayı nereden bulacaksınız? Ana tedarikçi her zaman olduğu gibi Vatansız Para‟dır. 

Vatansız Para‟ya avuç açmak zorunda kalırsanız ondan emir de alırsınız. Vatansız Para, 

yüzyıllardır hep bu taktiği kullanır. Sıkıştığı zaman işçileri devletlerin üzerine sürer. Zaten 

ücret artış taleplerini de o karşılamayacaktır. Sorun hep devlet ve hükümetlerin sırtındadır. 

İşte bu ortamda Mayıs 1968‟de De Gaulle iktidarına karşı Nanterre Üniversitesi'nde başlayan 

öğrenci hareketleri, birdenbire büyür, bir çığ gibi birçok üniversiteyi ve işçi kesimini de içine 

alarak ülke çapında bir ayaklanmaya dönüşür. 1965 yılında düğmesine basılan işçileri 

yeniden devletlerin üzerine sürme projesinin hazırlık safhası 3 yıl sürmüştür. 

Komünist Manifestonun yayınlandığı 1848 operasyonunda patates hastalığı sebebiyle halk aç 

olduğu için ayaklanmanın motor gücü işçi ve köylülerdi. Fakat bu sefer Avrupa belli bir refah 

seviyesine sahipti. İşçileri doğrudan harekete geçirmek çok mümkün değildi. Bu yüzden 

ayaklanmanın tetikleyicisi olarak öğrenciler seçilmişti. Öğrencilerin kaybedecek fazla bir 

şeyleri yoktu. Hiçbiri çoluk çocuk sahibi değildi, ev geçindirme gibi bir dertleri yoktu. Sadece 

daha iyi bir gelecek istiyorlardı. Fakat öğrencilerin tetiklemesiyle ebeveynleri de sokağa 

dökülünce işin boyutu değişti. Okul işgallerini fabrika işgalleri takip etti. Grevler başladı; iki 

milyon işçinin katılımıyla yapılan genel grev Fransız Meclisinin lağvedilmesiyle ancak son 

buldu. Takip eden dönemde yapılan seçimleri De Gaulle kazanmasına rağmen iktidarını 

koruyamadı, bir yıl sonra koltuğunu kaybetti.  

Aydınlıkçılar Şiddeti Teşvik Eder 
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 https://www.nytimes.com/1978/03/12/archives/of-vietnam-and-gold-and-the-cauldron-of-68-1968.html 
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1968 olayları açıkça Vatansız Para‟nın bir tezgâhıydı. 68 kuşağı olarak adlandırılan gençlik 

birçok ülkede bu tuzağın içinde kaybolup gitti. Bu proje sadece De Gaulle‟ü devirmek için 

tasarlanmamıştı, bütün ülkeler hedefteydi. Şimdi Türkiye‟ye geri dönecek olursak, 1965 

yılında Mihri Belli‟nin önderliğini yaptığı grup, TİP‟in yönetimi ele geçirmeye çalışırken, 

ideolojik bir tartışma başlatmıştı. Aydınlıkçılar, "Millî Demokratik Devrim"i, Aybarcılar ise 

"Sosyalist Devrim"i savunuyordu. Suni olarak çıkartılan bu saçma sapan felsefi tartışmanın 

içeriğine burada girilmeyecektir. Ancak tartışmanın perde arkasında yatan gerçek başkadır. 

Aybar ekibi, kendine özgü, güler yüzlü bir sosyalizmi savunmakta, şiddetten uzak, demokrasi 

ile yapılacak bir mücadele sonucu sosyalizme ulaşılabileceğini öngörmekteydi. Aydınlıkçılar 

ise Türk gençlerini üç yıl sonra dünyayı saracak olan 68 eylemleriyle paralel hareket ettirme 

peşindeydi; Aybarcılar gibi pasif olmak yerine daha aktif bir mücadeleyi savunuyorlardı. 

Kısacası Aydınlıkçılar, öğrenci ve işçileri sokağa dökmeyi amaçlıyordu. Milli Demokratik 

Devrim hikâyesi TİP‟i ve onun yandaşlarının izlemiş olduğu pasifist çizgiyi eleştiren bir tez 

olarak doğmuştu. 

Mihri Belli ve Doğu Perinçek gibi liderlerin savunmuş olduğu bu tez, TİP içersindeki 

revizyonist, oportunist ve pasifist çizgi ile mücadele etmek istiyordu. Milli Demokratik 

Devrim'de amaç, marksist bir örgütlenme ile parti-cephe tipinde bir oluşuma gitmek ve feodal 

güçlerle bürokratik olmayan şekilde savaşmaktı. İşte bu mücadelede Aydınlık Hareketi‟ni Mihri 

Belli‟den devralacak yeni lider, Doğu Perinçek doğdu.  

1961 Anayasa‟sının yarattığı serbest ortamda üniversitelerde kurulan Fikir Kulüpleri 

çoğalmaya başlamıştı . 1965-66 öğretim yılı başında Fikir Kulüpleri‟ni bir federasyon 

örgütlenmesi al tında birleştirme fikri doğdu . 1968 olaylarının taşları döşenirken ne güzel 

fikirler doğuyor öyle değil mi? 12 Kasım 1965‟de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi kantininde, bir öğrenci hareketi olarak Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu. 

TİP içindeki “Millî Demokratik Devrim", "Sosyalist Devrim" tartışması kısa süre sonra FKF 

içinde de yaşanmaya başladı. FKF‟nin 23-24 Mart 1968 tarihlerinde gerçekleştirilen II. Genel 

Kurul‟unda Ankara, İstanbul, Erzurum ve İzmir‟den kongreye katılan muh alif delegeler, bir kez 

daha FKF yönetimini pasifizmle suçluyorlardı . Muhalefet sözcüleri özellikle sokak 

gösterileri konusu üzerinde duruyor ve “sokak gösterileri faşizmi hızlandırır mantığının 

yanlış olduğunu , faşizmi teşvik eden gerçek ku vvetin emperyalizm olduğunu ve 

devrimcilerin görevinin düşmanın üstüne üstüne gitmeyi bilmek olduğunu” 

vurguluyorlardı. Yönetimin pasifliğine yönelik güçlü bir karşı duruş da , gençlik hareketi içinde 

ismi yeni yeni duyulmaya başlayan Do ğu Perinçek tarafından ortaya konmuştu .18 Perinçek‟in 

kongredeki bu çıkışı etkili olmuş ve kendisi FKF Genel Başkanlığı‟na seçilmişti.  

10 Haziran 1968‟de Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi‟de başlayan ve kısa sürede ülkedeki 

üniversitelerin çoğuna yayılan boykot hareketleri başladı. Ne hikmetse bir süre önce Paris‟te 

patlak veren ve hızla Batı Avrupa‟yı dolaşmaya başlayan öğrenci eylemleri , Türkiye‟deki 

sosyalist gençleri de etkisi altına almaya başlamıştı . Birbiri ardınca yaşanan boykotlar ve 

üniversite işgalleri gündemi doldurur olmuştu . Bu süreçte bir sürü yeni örgüt doğdu . Artık 
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örgütlerin gençler arasındaki popülaritesi , sosyalizmi ne kadar bildiklerine değil , kavganın 

içinde ne kadar yer aldıklarına bağlıydı .19 Tezgâh tutmuştu.  

Aydınlıkçıların başlattığı Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim tartışması 1965 yılından 

itibaren sosyalist harekete tereddütsüz biçimde yön vermiş ; ciddi teorik bölünmelerin ve gerilla 

tipi mücadele yöntemlerinin önünün açılmasına vesile olm uştur.20  

Mihri Belli ve Doğu Perinçek fitili ateşledikten sonra 1968 olayları başlar başlamaz hemen geri 

çekilir. Bu ekibin standart taktiği budur. Kendi tezgâhladıkları olaylardan az etkilenmek için 

hemen sütre gerisine saklanır hatta devlet tarafına geçip çatışmalara karşıymış gibi tavır 

takınırlar. 12 Eylül döneminde bu davranışları daha bariz ortaya çıkacaktır. Fakat bunların 

ateşe sürdüğü Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan ve İbrahim 

Kalpakkaya gibi yüzlerce genç canından olmuş, Arslan Kılıç gibi binlerce parlak genç ise 

hapislere atılarak gelecekleri karartılmıştır. 

 

Kaynak: Yurt Gazetesi 

Vatansız Para‟nın küresel çapta kurduğu bu tuzak, Türkiye‟de 12 Mart 1971 darbesiyle son 

bulur. Sokakları kana bulayan öğrenci ve işçi hareketleri devleti köşeye sıkıştırmıştır. Devlet, 

işçiye, memura ve köylüye daha fazla para vermek zorundadır. Ama elinde yeterli yeşil kâğıt 

yoktur. O dönemin modasına uyup elindeki Yeşil kâğıtları verip Vatansız Para‟nın kasasında 

emanette duran altınlarını talep etmesi artık mümkün değildir. Daha da önemlisi yeşil kâğıda 

muhtaç olduğu için bir kez daha Vatansız Para‟ya avuç açmak zorunda kalır. İşte bu sayede 

Vatansız Para dünyada birçok ülkenin altın talebini durdurmuştur. 1968 olayları Vatansız 
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Para‟ya çok önemli bir zaman kazandırmıştır. Bu süre zarfında yeni para sistemi “Petro 

Dolar”ın hazırlıkları yapılır. 

Bu dönemde Türkiye daha fazla borçlandırılarak denetim altına alınınca artık darbe zamanı 

gelmiştir. Vatansız Para için tehdit oluşturan sol hareketlerin budanması gerekmektedir. İşe 

önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)‟nden başlanır. Bu sefer devreye Vatansız Para‟nın devlet 

içindeki bir başka kripto yapılanması girer. Gladyo adını verebileceğiniz bu yapı, TSK içindeki 

sol görüşlü subayları darbeye teşvik eder. Dönemin Balyoz Operasyonu, o günkü adıyla 

“Balon Harekâtı” sayesinde bütün sol görüşlü subaylar fişlenir. 9 Mart‟ta solcuların darbesi 

beklenirken 12 Mart gladyo darbesi gelir. Böylece devletin bütün kurumlarındaki solcular 

budanır. Nadasa bırakılan bu ekip, 12 Eylül öncesinde tekrar sulanarak büyütülüp kullanışlı 

hale getirilecektir. 

Petrodolar Sistemi21 

1968 olaylarının arkasındaki küresel çaptaki projenin amacı doların dünya rezerv para birimi 

statüsünü korumaktır. 1971 yılında Bretton Woods anlaşması ile kurulan para sistemi 

çökmüş, Washington doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklamıştı. Dolar hızla değer 

kaybediyordu. Peki, yeşil kâğıt nasıl tahtını korumaya devam edecekti? Dönemin ABD 

Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan, Yom Kippur 

Savaşını tezgâhladılar. Tuzağa düşen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile Suriye Devlet 

Başkanı Hafız Esad, Yahudilerin en büyük bayramı Yom Kippur günü, 6 Ekim 1973‟de İsrail‟e 

saldırdı. Tabi ki ABD‟nin desteğiyle savaşı İsrail kazandı. Savaş sonrası Suudi Arabistan 

liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), İsrail‟e yardım ettiği gerekçesiyle 17 

Ekim‟de başta ABD olmak üzere, bütün Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya‟ya petrol ambargosu 

başlattı. Ambargoyla birlikte petrol fiyatları hızla yükselmeye başladı. Her ne hikmetse bu 

savaşın öncesinde Washington ile Riyad, petrolün dolar ile satılması yönünde bir anlaşma 

imzalamıştı! Bu denklem, petrol satın almak zorunda olan bütün ülkeleri, merkez bankalarında 

daha fazla dolar bulundurmaya mecbur etti. Böylece günümüzde de halen devam eden 

petrodolar sistemi yürürlüğe girmiş oldu.  

Türkiye bu dönemde ihracattan elde ettiği gelirin %82‟sinin enerji ithalatına ayırmak zorunda 

kaldı. Yeni yatırımlar yapmayı bırakın işçiye maaş ödeyecek para bile kalmamıştı. Doğal 

olarak hükümetler Vatansız Para‟ya avuç açmak zorunda kaldı. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkeler o dönemde enerji ithalatına ödemeleri gereken miktarın belki on katı fazlasını 

ödemeye başlamıştı. Fazladan para kazanan OPEC ülkeleri ise kazandıkları bu parayı 

götürüp Amerika‟da küresel finans sistemine yatırıyordu. Yüksek enerji fiyatları sebebiyle 

ekonomik krize giren ülkeler ise enerji ithalatı için fazladan ödedikleri kendi paralarını 

Vatansız Para‟dan borç olarak geri alıyor bir de üstüne faiz ödüyordu. Borç alanın emir de 

alacağını bir kez daha hatırlatalım. İşte 68 Kuşağı bu projede devlete karşı sopa olarak 

kullanılmıştı.  

Benzer bir oyun bugün doğalgaz üzerinden oynanıyor. Anti-emperyalist, Amerikan düşmanı 

Putin, Ukrayna‟ya saldırmadan önce bin metreküp doğalgazın fiyatı 850 dolar civarındaydı, 

                                                 
21

 Osman Başıbüyük, “Nereden Nereye – Devletin İçindeki Örgütle Mücadele”, Galeati Yayıncılık 2019, S-263 
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bugün fiyat 2500 doları geçti. Daha da yükseleceği aşikâr. O kadar yaptırıma rağmen niçin 

Rus ekonomisi batmıyor cevabı burada gizli. Yeşil kâğıdın tahtı sallanırken bu savaş 

sayesinde birdenbire piyasadan yeşil kâğıt çeken bir mekanizma yaratılmış oldu. Artık 

devletler merkez bankalarında eskisinden daha çok yeşil kâğıt bulundurmak zorundalar ve 

bazıları tekrar Vatansız Para‟ya el açacaklar ve doğal olarak emir alacaklar. Putin kahraman 

mı yoksa Lenin 2.0 mı düşünmek lazım!22 

12 Eylül’ün taşları döşeniyor 

Şimdi 1970‟lerin Türkiye‟sine geri dönelim. Petrol fiyatları birdenbire artınca 1974 yılından 

itibaren Türkiye yeni bir ekonomik krize girmeye başladı. 1979‟da İran devrimiyle petrol 

fiyatlarının tavan yapması, Türkiye‟yi borçlarını ödeyemez duruma düşürdü. Bu dönemde 

Ankara 7 başbakan, 7 hükümet değiştirdi ama hiçbiri soruna çare olamadı. Çünkü ülkede 

yeterli yeşil kâğıt yoktu. Gerek IMF, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası kuruluşlar, 

gerekse ABD ve Almanya gibi zengin ülkeler, Ankara‟ya yardım etmek istemiyordu. Bunun bir 

sebebi olmalıydı! Bu dönemde ülke darbeye hazırlandı. Çünkü başka türlü 24 Ocak kararları 

yürürlüğe konulamazdı. Cumhuriyetin biriken mallarına çökme zamanı gelmişti.  

 

Kaynak: NTV 

Darbe hazırlığının başrol oyuncularından birisi Enver Altaylı diğeri ise Doğu Perinçek idi. 

Enver Altaylı Özbek asıllı bir ailenin çocuğuydu. Onu önce Harp Okulu‟na yerleştirmişlerdi. 

Talat Aydemir‟in darbe girişimine katıldığı için okuldan atılınca bu sefer Millî İstihbarat 

Teşkilâtı (MİT)‟na yerleştirdiler. Onu MİT‟e sokan kendisi gibi Özbek asıllı olan CIA‟nın 

Ortadoğu İstasyon Şefi Ruzi Nazar ve dönemin MİT Müsteşarı Korg. Fuat Doğu idi. Enver 

Altaylı MİT‟ten ayrıldıktan sonra bir dönem Almanya‟da kalmış, 1977 yılında Alparslan 

Türkeş‟in talimatı ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin 

genel müdürü ve başyazarı olmuştu. Gazetenin genel yayın yönetmeni ise o dönemde Taha 

Akyol‟du.  

                                                 
22

 Lenin 2.0’ın anlamı için bkz https://www.sunsavunma.net/vatansiz-paranin-uc-ajani-marx-engels-lenin-gecmisten-gunumuze-
mulksuzlestirme-kolelestirme-oyunu/ 
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MHP‟nin Pravdası olarak adlandırılan Hergün Gazetesi, Enver Altaylı başına geçtikten sonra 

tam bir operasyon aracı haline gelmişti. Antikomünist yayınlar yapıyor, sürekli ülkücü, 

milliyetçi ve muhafazakâr gençleri solcu gençlere karşı kışkırtıyordu. Propagandanın etkisi o 

kadar güçlüydü ki, ülkücü gençler solculara ve komünistlere karşı vatan savunması yaptığını 

zannediyordu. Bu garip vakayı bir alıntıyla somutlaştıralım. 1979 yılı ortalarında 1. Ordu 

Komutanı ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, Harbiye Orduevi‟nde 

gazete sahipleri ve yazı işleri müdürleri ile bir toplantı düzenlemişti. Toplantıda söz alan 

Tercüman Gazetesi Sahibi Kemal Ilıcak, ülkücü gençlerin vatansever ve milliyetçi olduklarını, 

görevleri olmadığı halde solculara ve komünistlere karşı vatanlarını savunmak için mücadele 

ettiklerini, yurtlardan atılan ülkücü öğrencilerin çok mağdur olduklarını, bu gençlere sahip 

çıkılması gerektiğini söylüyordu. Üruğ da bu gençlerin durumu ile ilgileneceği cevabını 

vermişti.23 Anlayacağınız, koskoca orgeneralin ülkenin başına ne çorap örüldüğünden ya 

haberi yoktu ya da salağa yatıyordu. İşte durum bu kadar vahimdi. 

 

Hergün Gazetesi‟nin operasyonel araç olmasıyla birlikte timsahın alt çenesi hazır hale 

gelmişti. Vahşi bir hayvanın ısırıp eti parçalayabilmesi için alt ve üst çenesinin beraber 

hareket etmesi gerekir. Enver Altaylı‟nın Hergün‟ün başına geçmesinden hemen sonra aynı 

yıl 1977‟de Aydınlık‟ın yeniden günlük gazete olarak çıkması planlanmıştı ancak proje ancak 

20 Mart 1978‟de hayata geçebildi. Aydınlık günlük gazete olur olmaz hemen “kontrgerilla” ile 

mücadeleye başladı. Artık timsahın üst çenesi de hazırdı. Bir tarafta Hergün Gazetesi ile 

Enver Altaylı diğer tarafta Aydınlık Gazetesi ile Doğu Perinçek timsahın alt ve üst çeneleri 

olarak Vatansız Para‟nın hizmetindeydiler. Onlar ne yaptıklarının farkında mıydı değil miydi 

bilemeyiz ama yaptıkları iş tam da buydu.  

Aydınlık‟ın 1979 yılı itibariyle MHP‟ye savaş̧ açtığı bilinen bir gerçek . Hatta Aydınlık bunu 

açıkça ilan da etmişti . Ve bunun devamında seri yayınlara girişmiş̧ MHP -kontrgerilla, 

Alparslan Türkeş -kontrgerilla ve Ülkü Ocakları- kontrgerilla bağlantısına yönelik yayınlar 

yapmış, bunun dışında yine ülkücülerin yaygın olarak yaşadığı veya devam ettiği bölgeleri 

krokili ve şemalı şekilde aşikâr etmişti . Bu gibi yayınlarda bazı ülkücülerin açık açık isimleri 

verilmiş̧, fotoğrafları yayınlanmıştı. Bu yayınların neticesinde kimi isimler yaşamlarını yitirdi.24 

                                                 
23

 https://www.millidevletgazetesi.net/KoseYazisi/aramizdan-ayrilisinin-23-yilinda-anilarla-alparslan-turkes-6-2302 
24

 Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer’den İşçi Partisi’ne Aydınlık Hareketi’nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara 
Üniversitesi, S-301 
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Bakın bu konuda bir Aydınlıkçı Ferit İlsever ne diyor:  

“…Kimdir bunlar nedir bu konturgerilla merkezi ve gerçekten de 12 Mart darbesi sonrası 70‟li 

yıllar Aydınlık için bu merkezle Amerikan emperyalizminin bu derin devletiyle çok esaslı bir 

mücadele dönemi olmuştur ve bütün unsurlarıyla teker teker ortaya çıkartılmıştır. Önce Halkın 

Sesi Dergisi‟nde daha sonra 78‟den sonra günlük Aydınlık gazetesinde, bunları isim isim, 

isimleriyle adresleriyle, resimleriyle her şeyleriyle Türkiye halkının önüne koyduk işte suç 

çetesi budur, Amerikan emperyalizmine doğrudan bağlı, bizzat onlar tarafından yönetilen, 

bunları kendileri itiraf ediyordu. Mehmet Eymür söylüyor bana bir görev verilmediği halde 

neredeyse hayatımız bu Aydınlıkçılarla mücadeleyle geçti. Bunlara karşı operasyonlarla 

geçti...25”  

Tezgâhın farkında olmayan gariban Aydınlıkçılar, kendilerini kontrgerillayı deşifre eden 

kahramanlar zannediyordu. Oysa ki bombanın patlayabilmesi için ateş ile barutun yan yana 

gelmesi gerekiyordu. Kendilerinin bombanın fitili olduklarından haberleri bile yoktu. Tabi 

aralarında ne yaptığını çok iyi bilenler de olabilir! 

Her iki tarafa da birileri bilgi aktarıyordu. Mesela, Aydınlıkçılara bilgi aktaran MİT 

elemanlarından birisi Barış Manço‟nun kayınpederi Turan Çağlar idi26. Kontrgerilla hakkında 

bilgiler veren Emekli Albay Çağlar, 1954 yılında Napoli’deki NATO karargâhında görev 

yaparken doğan ilk kızına “Nato” ismini vermişti.27    

12 Eylül için söylenen “aynı silahla hem sağcı hem solcu öldürülüyordu” hikâyesi, operasyon 

medyasına servis edilen bilgiler açısından da geçerlidir.  Her iki tarafa da kışkırtıcı bilgileri 

kripto bir yapı veriyordu. Bu yapının mutlaka MİT içerisinde de adamları vardı. Muhtemelen 

bilgilerin çoğu MİT‟in kurumsal kimliğinin haberi olmadan bu ekip tarafından operasyonel 

gazetelere sızdırılıyordu. Yoksa Aydınlık ekibinin resim bulacak, adres tespit edecek, kroki 

çizecek bir kapasitesi yoktu. Onlar da aynı Hergüncüler gibi kendilerine servis edilen bilgileri 

“büyük bir vatanseverlikle” kamuoyuna duyurup yangına körükle gidiyorlardı.  

Tabi gençler o kadar kışkırtılmıştı ki, gidip karşı tarafın yayın organlarına da saldırabilirlerdi. 

Bu tehlikeye karşı da tedbiri alınmıştı. Her iki gazete de koruma altındaydı. Mesela bir gün bir 

derviş Enver Altaylı‟yı ziyarete gelmişti. “Nur yüzlü derviş”, çok kısa süre sonra gazetenin iyi 

hazırlanmış silahlı bir saldırıya uğrayacağını fakat saldırganların başarılı olamayacağını, 

korkmamaları gerektiğini söylüyordu. Enver Altaylı “nur yüzlü derviş”in anlattıklarına inanıp 

tedbir almıştı! Gerçekten de baskın olmuş hiç kimse yaralanmadan olay atlatılmıştı. Nur yüzlü 

derviş Özbekler tekkesinden Nakşî, Kadiri, Arusi-selami dervişi Mehmet Faik Erbil idi.28 Bu 

arada bir magazin bilgisi de verelim. Soner Yalçın, Efendi-2 isimli kitabında Özbekler Tekkesi 

ileri gelenlerinin Yahudi kızlarla evlendiğini söylüyor. Üsküdar‟da bulunan Özbekler Tekkesi 

de Sabetayist/Karakaşilerin Bülbülderesi Mezarlığı‟nın bitişiğinde yer almaktadır. 

                                                 
25

 https://www.youtube.com/watch?v=8e_Rniq8Te8  dk30 sonrası 
26

 https://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=589 
27

 https://t24.com.tr/haber/natonun-babasi,197510 
28

 İrfan Ülkü, “Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı”, İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2008, S-206 
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Hergün Gazetesine yapılan saldırının bir benzeri Aydınlık Gazetesi için de planlanmıştı. 

Gazetede gece nöbet tutan Şule Perinçek‟e “bir dost” telefon ederek saldırıyı önceden haber 

vermişti. Ekibin gazeteyi boşaltıp evlerine gitmesi üzerine kimse zarar görmemişti.29 

Bütün bunlar olurken, devletin güvenlik birimlerindeki vatansever polis ve istihbaratçılar, terör 

örgütleriyle, aşırı uç yayın organlarıyla canla başla mücadele ediyor ama bir türlü başarı 

sağlayamıyordu. Çünkü onların aralarında da var olan kripto yapı, eline silah alarak vatan 

mücadelesi verdiğini zanneden gençlere bilgi aktarıyor, silah temin ediyor, yeri geldiğinde 

onları koruma altına alıyordu. Aydınlıkçılar ise “kontrgerilla” tabiri ile bütün olayların 

sorumluluğunu MİT üzerinden devletin üstüne yıkıyordu. Böylece içerideki kripto yapının 

varlığı gizlenirken, 24 Ocak kararlarının yolunu döşeyen Vatansız Para‟dan kimsenin haberi 

olmuyordu.  

 

Kontrgerilla acımasız bir tabirdi. Doğrudan devleti işaret ediyordu. 1990‟larda İtalya‟da 

Gladyo‟nun deşifre olmasından sonra Aydınlıkçılar, “Süper NATO” veya “Gladyo” tabirini 

kullanmak zorunda kaldılar. Bu sefer suçun tamamı devletin üzerine yıkılmıyordu ama 

suçlunun da tam olarak kim olduğu anlaşılamıyordu. Zamanla Aydınlıkçılar Gladyo ve 

NATO‟yu ABD ile özleştirdiler. Günah keçisi artık “emperyalist Amerika” idi. Bu tabir de 

dünyadaki ana aktör, bütün pis işlerin ana tezgâhlayıcısı Vatansız Para‟nın gizlenmesine 

yarıyordu.  

12 Eylül öncesine tekrar dönelim. Vatansız Para‟nın sağ ve sol görüşlü operasyon 

gazetelerindeki kripto elemanları ile devlet içindeki kripto elemanları, yumurtaları birbiriyle 

tokuşturuyor, bir de bütün sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerine yıkıyordu. Bu 

tuzağın kusursuz işlemesinde başta Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül Darbesini yapan 

generallerin büyük hatası vardı. Görünmez bir el, milleti birbirine kırdırırken onlar da darbe 

ortamının oluşmasını bekliyordu! Bu generallere salak mı demeliyiz yoksa onların arasında da 

kriptolar mı vardı bilemiyoruz! 

Bu arada boş durmayıp “devleti kurtaracak yeni düzenlemeler”i hazırlayan önemli bir aktör 

daha vardı. İlk Nakşibendî Cumhurbaşkanımız olacak olan Turgut Özal. Özal, 1971–1973 

                                                 
29

 https://www.youtube.com/watch?v=8e_Rniq8Te8  dk30 sonrası 

https://www.youtube.com/watch?v=8e_Rniq8Te8
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yıllarında ABD'de Dünya Bankasında yetiştirilmişti. 12 Eylül öncesi Başbakanlık Müsteşarı 

koltuğunda oturuyordu. IMF yetkililerinin danışmanlığında kendine yakın küçük bir ekiple, 24 

Ocak Kararlarını hazırlamış ve “ekonominin kurtulması için” neler yapılması gerektiğini 8 

Ocak‟ta Genelkurmay‟a gidip komuta heyetine ayrıntılı bir şekilde arz ederek önce onların 

onayını almıştı. Takiben 24 Ocak 1980‟de Süleyman Demirel Başbakanlığındaki 43. Hükümet 

bu kararları onayladı. Ama ülkeyi yeniden müstemleke yapacak bu kararların uygulanması hiç 

de kolay değildi. Bu kararlar ancak demir yumruk altında uygulanabilirdi. Kısa süreli bir askeri 

yönetim ve bunun için de bir darbe gerekiyordu. 24 Ocak‟tan 12 Eylül‟e kadar geçen 9 ay 

zarfında Hergün Gazetesi ve Aydınlık darbe ortamını hazırlamak için kışkırtıcı medya 

organları olarak çalışmış ve TSK komuta heyeti de darbe ortamının oluşmasını beklemişti.  

Maraş Olayları 

Bir darbenin başarılı olması için öncelikle ülkede güvenlik ortamının bozulması gerekir. Çünkü 

halkın, asker gelsin bizi kurtarsın beklentisine girmesi için bu gereklidir. Mesela 1 Mayıs 

1977‟de İstanbul Taksim Meydanı‟nda düzenlenen işçi bayramı kutlamalarında kalabalığın 

üzerine meçhul saldırganlar tarafından bir binanın çatısından ateş açılarak 33 kişinin 

katledilmesi bu planın bir parçasıdır.  

 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

Siyasi cinayetler de darbeye giden yolun taşlarını döşemenin önemli unsurlarındandır. CHP 

lideri Bülent Ecevit‟e silahlı saldırı düzenlenmesi, Milliyet Gazetesi başyazarı ve genel yayın 

yönetmeni Abdi İpekçi‟nin öldürülmesi, MHP genel başkan yardımcısı Gün Sazak‟ın 

öldürülmesi ve 12 Mart Muhtırası döneminin Başbakanı olan CHP‟li Nihat Erim‟in öldürülmesi 

bu kapsamda işlenen cinayetlerdir.  
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Bütün bunların yanı sıra, milleti darbeyi kabule hazırlayan en önemli unsur, halkı birbirine 

düşüren saldırılardır. Alevi-Sünni çatışmasının tetiklendiği Kahraman Maraş ve Çorum olayları 

bu maksatla tezgâhlanmıştır.  

19 Aralık 1978‟de Kahramanmaraş çiçek sinemasına bomba atılır. Sinemada milliyetçilik 

duygularını işleyen başrolünü Cüneyt Arkın‟ın oynadığı “Güneş Ne Zaman Doğacak” isimli 

film oynamaktadır. Olaydan hemen sonra bombayı sol görüşlü gurupların attığı dedikodusu 

yayılır. Birdenbire ortaya çıkan ve ülkücü oldukları anlaşılan gruplar, “Kanımız aksa da 

zafer İslam‟ın”, "Allah‟ını seven Peygamberini seven yürüsün, komünist Alevileri yaşatmayın. 

Bunları öldüren cennetlik olur”, “Maraş alevilere mezar olacak”, “Aleviler Moskova'ya”, “Sütçü 

İmam aşkına vurun” sloganlarıyla seyirci kitlesini ve toplanan kalabalığı coşturarak sol 

partilerin ve derneklerin binalarına saldırtır. Olaylar büyür, bir sürü insan hayatını kaybeder. 

Daha sonra bombayı atan Ökkeş Şendiller (eski soyadı Kenger) isimli şahıs yakalanır. 

Yakalanan şahıs MHP‟lidir. Ökkeş Şendiller bombalama olayından beraat etse de Maraş 

katliamının arkasında Hergün Gazetesinin genel yayın yönetmeni ve başyazarı Enver Altaylı 

ile onun halasının oğlu MHP‟nin basından sorumlu yöneticisi Burhan Kavuncu‟nun olduğunu, 

bu ikisinin bombayı atan Ökkeş Şendiller ile irtibat halinde olduğunu yazanlar da vardır.30 

Olaydan hemen sonra Aydınlıkçılar, katliamın sorumlusu kontrgerillanın peşine düşer. Haliyle 

mağdur olan tarafı galeyana getirerek diğerlerinin üstene sürecek bir kışkırtıcıya ihtiyaç vardır.  

Olaydan sonra soyadını değiştirip Milliyetçi Çalışma Partisinden 19. Dönem Kahramanmaraş 

milletvekili olmayı başaran Ökkeş, Sungur Dergisine verdiği “Maraş Olayları 12 Eylül‟e Giden 

Son Viraj” başlıklı röportajda, Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak; “Biz Kahramanmaraş 

olaylarını ‟12 Eylül Darbesi‟ne giden yolun son virajı‟ olarak görüyoruz. Kendi cunta 

ihtilallerine zemin hazırlamak için vatandaşı „İyi ki geldiler‟ noktasına getirdiler. Toplumsal 

olayların bu derece büyümesine zemin hazırladılar, göz yumdular, ses çıkarmadılar, 

müdahale etmediler… Şunu da açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki; 12 Eylül darbesi 

olmasaydı belki Türkiye‟de daha çok kan dökülecekti. Belki Türkiye iç çatışmaların artan 

boyutlarıyla mücadele edemeyecek ve bölünmeye kadar gidecekti.‟‟ demiştir.31 Kısacası 

Kahramanmaraş olayları darbe yolunda iyi planlanmış tam bir provokasyondur.  

Sol örgütleri gammazlama 

Artık 12 Eylül hızla yaklaşmaktadır. Kardeş kavgasında her gün 10‟a yakın insan hayatını 

kaybetmektedir. Bu süreçte Aydınlık yavaş yavaş politika değiştirmeye başlar. Önce işe 

kurucuları Şefik Hüsnü gibi aynı saflarda mücadeleye başladıkları solcu arkadaşlarını 

gammazlamakla başlarlar. Aydınlık, 5 Mart 1979‟da “Bilinmeyen Sol” isimli bir yazı dizisi 

yayınlamaya başlar. Bilindiği gibi o dönem pek çok sol grup yasadışıdır. Ve bu tür gruplara 

üye olmak suçtur. Hele hele yöneticisi olmak, çok daha ağır bir suçtur. Cezası bazen idama 

kadar varabilir! Bu işin hukuki boyutu. Bir de 80 öncesinin siyasi ortamını düşünürseniz, bir sol 

örgütün lideri ya da üyesi olarak afişe edilmek, rakip başka bir sol örgütün ya da MHP‟nin 

hedefi olmak anlamına da gelebiliyordu. Aydınlık, “Bilinmeyen Sol” yazı dizisinde bu grupların 
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liderlerini ve önde gelen üyelerini fotoğraflarıyla birlikte açık açık yazar, hepsinin deşifre 

olmasına neden olur.32 Bir süre sonra sıkıyönetim bu yazı dizisine yasak getirir. Peki Aydınlık 

ne yapar dersiniz? Bir açıklama yayınlayıp bu açıklamada bu yazı dizisi sıkıyönetim 

makamlarına ve halka hizmet ediyor şeklinde yazıp, mahkemeye başvuracaklarını duyururlar, 

yani sıkıyönetimcilere "bakın biz size ihbar yapıyoruz, siz bunlardan iddianamelerinizi 

doldurursunuz" mesajları verirler.33 

 

Gün Zileli‟ye göre Aydınlık Hareketi‟nin almış̧ olduğu bu tutumun yegâne sebebi , legalde 

siyaset yaparak “büyük siyasi güçler platformu”na çıkabilmektir.34 Gammazlamanın başka 

nedenleri de vardır. 24 Ocak kararları ülkeyi kapitalist sisteme entegre edecektir. Yani küresel 

sermaye ülkenin varlıklarına yavaş yavaş el koyacaktır. Oysaki Aydınlıkçılar hariç diğer 

gruplar, komünizmle birlikte özel sermayenin mülksüzleştirilmesinden yanadır. Yani yönetim 

ele geçirildiğinde toprak dâhil tüm üretim araçları SSCB‟de olduğu gibi devletleştirilecektir. 

Oysaki Aydınlıkçılar Maoculuğa geçiş ile birlikte bu fikirden vazgeçmiştir. Bu noktada 

Aydınlıkçıların diğer sol grupları niçin gammazladığını daha iyi anlayabilmek için Maoculuktan 

bahsetmemiz gerekiyor.  

Talimatla Maocu Olanlar 

Çin uzun yıllar Batı‟nın sömürgesi olarak kalmış, 2. Dünya Savaşı ile birlikte Japonya‟nın 

işgaline uğramıştı. Ülkenin milliyetçi hükümeti hem Japonya‟ya hem de Batıya karşı bir 

bağımsızlık savaşı veriyordu. Vatansız Para elbette ki Çin‟in Japonya‟nın sömürgesi olmasını 

istemiyordu. Ancak Çin gibi korkunç bir üretim gücüne sahip bir ülkenin de bağımsız olmasına 
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müsaade edemezdi. Planı komünizmin mülksüzleştirme öğretisi üzerine kurdular. Mao 

milliyetçi hükümetle birlikte Japonya‟ya karşı savaşıyordu ama onun asıl savaşı Milliyetçi 

Hükümete karşıydı, gücü ele geçirince Çin‟i komünist yapacaktı. Vatansız Para bu amaca 

ulaşması için Mao‟yu Rusya üzerinden siyasal, parasal ve silah açısından desteklemeye 

başladı. Mao, milliyetçi hükümetle giriştiği iktidar mücadelesini kazanır kazanmaz, komünizm 

ideolojisi gereği fabrika ve toprak gibi tüm üretim araçlarını devletleştirilerek yerli ve milli 

sermayeyi mülksüzleştirildi. Arkasından yaptığı kültür devrimi ile Çin halkının binlerce yıllık 

geçmişiyle olan bağlarını koparttı. Bu acımasız düzen değişikliği aynı komünizmin ilk 

döneminde Rusya‟da olduğu gibi kıtlık ve açlığa sebep olmuştu. O dönemde Çinliler yarasa, 

böcek kedi, köpek yemeye mecbur olmuşlar, milyonlarcası açlıktan ölmüştü. Hâlâ Çin’in 

birçok bölgesinde insanlar birbirlerine selam vermek için merhaba yerine “bir şeyler 

yedin mi” derler, bu en samimi selam şeklidir. 

 

Çin‟i bir tarla gibi düşünürsek, Mao sayesinde tarla sürülmüş, yabancı otlardan temizlenmiş 

yani Vatansız Para‟ya rakip olabilecek yerli ve milli sermaye yok edilmiştir. Artık Çin, Vatansız 

Para‟nın ekimine hazırdır. Çin halkı açtır ve devlet dışarıdan yatırım almaya muhtaçtır. Bu 

noktada Vatansız Para‟nın beyin takımından ABD‟nin ünlü Yahudi Dışişleri Bakanı Henry 

Kissinger devreye girer. Kissinger, 1971 yılında Çin'e gizli bir gezi yapar. Çin Başbakanı Zhou 

Enlai ile çeşitli pazarlıklar yaparak Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinin zeminini hazırlar. 
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Takiben ABD Başkanı Nixon, 1972 yılı Şubat ayında Çin‟e 8 günlük bir gezi gerçekleştirerek 

Başkan Mao ile görüşür ve Başbakan Zhou Enlai ile Şanghay Bildirisi‟ni imzalar. Şanghay 

Bildirisi kapsamında ABD ve Çin, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin 

yararına olacağı kararını alırlar. Bu anlaşma neticesinde Çin‟in kapıları yabancı sermayeye 

ardına kadar açmıştır. Çinlilerin mecburiyetten doğan “Yedin mi” selamı Başkan Nixon 

tarafından Çin‟in kapılarını Vatansız Para‟ya açmak için etkili bir şekilde kullanılmıştır. 

Şimdi gelelim bizim Aydınlıkçıların neden Maocu olduğuna. 1970‟li yıllara kadar Türkiye‟deki 

tüm sol hareketler Marksist-Leninist temelli SSCB modelini takip ediyordu. Yani devleti ele 

geçirdiklerinde bütün üretim araçlarını aynı Lenin‟in yaptığı gibi devletleştireceklerdi. Fakat 

Mao Çin‟in kapılarını Vatansız Para‟ya ardına kadar açmıştı. Türkiye de o sırada 24 Ocak 

kararları hazırlanıyordu. Vatansız Para‟nın adamları bu noktadan sonra üretim araçlarını 

devletleştirmeyi savunamazdı. Dolayısıyla artık sadece Marksist-Leninist kalınamazdı, Maocu 

da olmak gerekiyordu. Bir başka deyişle Vatansız Para‟ya evet demek gerekiyordu. Bizim 

Aydınlıkçılar da hemen öyle yaptılar. Artık Aydınlıkçılar için SSCB, ABD‟den daha büyük 

düşmandı, örnek alınması gereken model Çin‟di. İşte Aydınlıkçıların diğer sol grupları 

gammazlamasının asıl nedeni budur. Diğer sol gruplar hâlâ Marksist-Leninist‟ti, yabancı 

sermayeye karşıydılar, bütün üretim araçlarını devletleştirmek istiyorlardı. Bu görüş Vatansız 

Para‟nın işine gelmezdi. O halde hepsi tasfiye edilmeliydi.  

Aydınlıkçılar SSCB düşmanlığını , yeni bir dünya savaşı çıkacağı yönündeki tahminlerine 

dayandırdılar. Muhtemelen bu bir kılıftı . 9-10 Eylül 1977 tarihleri arasında gizlilik içinde 

gerçekleştirilen 1. İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) Kongresi‟nin “Yurt Savunması” ile ilgili 

kararlar bölümüne, “yeni bir dünya savaşı çıkması halinde iki süper güce de karşı durulması 

gerektiği, ancak bunlardan daha saldırgan olanına, SSCB‟ye karşı daha dikkatli ve hazırlıklı 

olunması icap ettiği” yazılmıştır.35 

Aydınlıkçıların Maoculuğa evrilmelerinin bir diğer sebebi de Mao‟nun “kırlardan kentlere halk 

savaşı”yla devleti ele geçirme taktiğini benimsemesiydi. Bu maksatla Aydınlıkçılar, Ocak 1971 

yılında illegal olarak kurdukları İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP)‟nin Endonezya Komünist 

Partisi Tüzük Tasarısı adı altında kamufle edilen tüzük taslaklarına ; “TİİKP, Türkiye 

proletaryasının marksizm-leninizm-mao zedung düşüncesiyle silahlanmış siyasi partisidir”36 

ifadesini koymuşlardı. Bu ifadenin amacı gençleri silahlı mücadeleye teşvik etmekti. Ama 

gözükmeyen bir başka amaç daha vardı: Bir süre sonra başlatılacak olan ayrılıkçı Kürt 

hareketini Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırsal alana 

yönlendirmek. Aydınlıkçıların bu işi nasıl yaptığı yazı dizisinin ikinci bölümünde anlatılacaktır. 

Aydınlık ve Hergün Darbeye Yeşil Işık Yakıyor 

Kaldığımız yere 12 Eylül öncesine geri dönelim. Netice olarak sağ̆ -sol çatışmasının 

keskinleştiği günler gelip çatmış̧ ve Türkiye artık ülke olarak ciddi bir yol ayrımına gelmiştir . 

Artan terör olayları sıradan vatandaşı bile doğrudan etkilemeye başlamış̧ , siyasi cinayetler 
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önü alınamaz bir boyuta ulaşmıştır. Öte yandan anarşi gündelik hayatın doğal bir parçası 

haline gelmiştir. Yani Aydınlık ve Hergün‟ün tutuşturduğu ateş, orman yangınına 

dönüşmüştür. Artık her iki operasyon unsuru için de geri çekilme vakti gelmiştir. 12 Eylül‟e 

giden son dönemece girildiğinde her iki aparat da devlete yakın ve ordu yanlısı bir tutum 

izlemeye başlar. 

26 Ocak 1980‟de toplanan Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) 1. Genel Kongresi‟ne Genel 

Başkan Doğu Perinçek‟in sunduğu Merkez komitesi raporunda şöyle denmektedir: “En büyük 

milli dert anarşi ve zorbalık! Arkamızda kalan iki yılın bilançosu, 2500 ölü 10 bin yaralı ve 800 

soygundur. Cinayet şebekeleri, yol kesip, „Hangi görüştensin?‟ diye sorarak, yurttaşları orada 

kurşuna dizecek, kahveleri ve kalabalıkları tarayacak kadar büyük bir çılgınlığın, büyük tertibin 

içine düşmüşlerdir.”37  

Bakın bu noktada tarih çok önemli. 24 Ocak‟ta 1980‟de Demirel Hükümeti, 24 Ocak kararlarını 

imzalıyor, iki gün sonra bizim Aydınlıkçılar, terörün Türkiye‟ye ne kadar zarar verdiğinin 

farkına varıyor. Vay anasına sayın seyirciler ne büyük tesadüf! Öncesinde yangına körükle 

git, plan rayına oturunca hemen çark et. Devletin yanına geç, darbeye çanak tut. Tam 

Aydınlık işi. 

 

Bu tarihten sonra Aydınlıkçılar sıkıyönetime destek vermeye başlarlar. TSK‟nın attığı her 

adım, Aydınlık cephesinde olumlu karşılanmaktadır. Aydınlıkçılara göre artık Türk Ordusu, 

ABD emperyalizminin emrinde değildir ve ABD‟nin Orta Doğu‟daki jandarma gücü niteliğini 

taşımamaktadır. Aydınlık Hareketi‟nin TSK ile arası o kadar iyileşmişti ki 12 Eylül darbesini 

gerçekleştirecek olan Kenan Evren, Aydınlık Gazetesi‟ne özel bir demeç vermiştir: “Türkiye 

Hitler Almanyası Olmadığı Gibi Silahlı Kuvvetler Ne Militaristtir Ne De Faşist” sürmanşetiyle 
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çıkan bu demeçte Kenan Evren , ordu ile milletin birlikte hareket etmesi gereğini 

vurgulamaktadır. Aynen Aydınlık Hareketi‟nin, yani TİKP‟lilerin “milli birlik hükümeti” tezlerinde 

olduğu gibi. Bu saatten sonra Aydınlıkçıların yeni görevi darbeyi halka makul göstermektir. 

 

24 Ocak Kararları 

Sonunda hazırlanan darbe 12 Eylül 1980 sabahı gerçekleşir. Darbenin amacı 24 Ocak 

kararlarını yürürlüğe koymaktır. Cumhuriyetin ekonomide izlediği devletçilik modeli artık 

bitmiştir. Ülke, tek taraflı yabancı sermayeye açılacaktır; yabancı sermayenin kâr 

transferlerine kolaylık sağlanacaktır. Tarım, ticaret ve sanayide ulusal hedeflere ulaşmak için 

yapılan kalkınma planlarından vaz geçilecektir. Günlük kur uygulamasına geçilerek milli 

paranın sürekli değer yitirmesi sağlanacaktır (devalüasyon). Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) 

özelleştirilecektir. Kamu yatırımları kısılacak, ücret artışları düşük tutulacaktır. Milli kambiyo 

rejiminden vazgeçilecektir. İthalat serbest bırakılacak, kotalar kaldırılacak, temel ürünlere 

destek fiyatı (sübvansiyon) uygulanmayacak, tarım ürünlerindeki taban fiyatı sınırlanacaktır. 

Bu ve buna benzer sürü düzenleme yapılır.  

24 Ocak kararları kapıyı açmıştır. O tarihten sonra Cumhuriyetin sıfırdan biriktirdiklerine yavaş 

yavaş el konmaya başlar. Mallar önce siyasi partilerin yandaşlarına satılır onlarda büyük 

kârlarla üstüne çöktükleri malları yabancıya satarlar. IMF anlaşmaları hangi malın kime 

verileceğini kimin zengin olacağını düzenler. Bu süreçte Vatansız Para‟nın Türkiye 

temsilciliğini yapan yerli ve milli holdingler zenginliklerine zenginlik katar. İşte bizim 

Aydınlıkçıları batmaktan hep bu holdingler kurtarır. İşte bu mekanizma Doğu Perinçek‟in 

özellikle operasyon zamanlarında yerli ve milli ana akım medya kanallarına hatta uluslararası 

kanallarda boy göstermesini sağlamaktadır.  

Timsahın Çeneleri 

12 Eylül gerçekleşince CIA'nın istasyon şefi Paul Henze, "bizim oğlanlar başarmıştı" demiştir. 

Bizim oğlanlar, Enver Altaylı, Doğu Perinçek ve Kenan Evren‟dir. Vatansız Para, 12 Eylül'ü 

daha doğrusu ülkeyi 24 Ocak kararlarına hazırlamak için Hergün Gazetesi ve Aydınlık 

Gazetesini iki düşman kutup olarak kullanmıştır. Birinin başında Enver Altaylı diğerinin 

başında ise Doğu Perinçek vardır. Bu iki şahıs belki farkındadır belki değildir ama aynı 

odaktan emir almıştır. Birisini timsahın alt çenesi diğerini ise üst çenesi olarak 

düşünebilirsiniz. Zannedersiniz ki bunlar birbirine düşman ama öyle değildir, timsah böyle 

yemek yer. Timsahın dişleri birbirlerine ters baksa da kendisine değil size düşmandır.  

12 Eylül‟e giden yolun taşlarını döşeyenler Hergün Gazetesinin karşısına Aydınlık Gazetesini 

koymasalardı, kesinlikle başarılı olamazlardı. Etki-tepki mekanizmasını tetikleyecek mutlaka 

iki taraf olmalıdır. Aynı zamanda bu tarafların, görüşlerini halka aktararak, yaratılan 

reaksiyonu büyütecek iletişim araçları bulunmalıdır. Bu oyunda iki taraf vardır. Ama insanlar 

sadece kontrgerilla veya sonradan gladyo kelimesiyle anılan tarafı bilirler. Maalesef 

gladyonun yarattığı etkiyi büyüten ve tarafları çatışmaya sürükleyen asıl tahriki yapan kripto 

yapıdan kimsenin haberi yoktur. 
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Kontrgerilla diyebileceğimiz yapı gizlidir ama bir yönüyle devletin içinde yer alır ve belli bir 

ölçüde kim oldukları ve ne yaptıkları bilinir. Ama onun karşısına konulan kripto yapıdan hiç 

kimsenin haberi yoktur. Kontrgerilla, devlete tehdit teşkil eden bazı unsurları ortadan 

kaldırmak, toplumu belli bir yöne sevk etmek veya siyaset sahnesini düzenlemek gibi devletin 

çıkarına olacağını zannettiği salakça hukuksuz işleri yapar. Onun karşısına konulan asıl kripto 

yapı ise kontrgerillayı açığa çıkartmaya çalışır. İşte bu mekanizmada devleti vatandaşına terör 

uygulayan bir organmış gibi gösteren bu kripto yapı, karşı kutuptakileri devlete ve diğer 

gruplara karşı mücadeleye ikna eder. Kripto yapının asli görevi budur. Bombayı ateşlemek. 

Sözün özü, 24 Ocak kararlarının uygulamaya konmasıyla ülkenin kapılarını kontrolsüz 

bir şekilde ardına kadar küresel sermayeye açtıkları için Enver Altaylı ve Doğu 

Perinçek’e Vatansız Para Ulusal Başarı Ödülü verilmelidir. Bu arada Yavuz Alogan gibi 

figüranlara da mansiyon ödülü vermek yerinde olur. 

Maalesef bu ödülü hak eden insanlar, Türkiye‟deki solun en büyük avantajını yitirmesine 

sebep olmuştur. Eskiden sol, meydanlarda, sokaklarda, fabrikalarda, sendikalarda, tarlalarla 

halk ile iç içeydi. Solun şiddete bulaştırılarak kendi arasında çatışmaya sürüklenip 

parçalanması ve darbe sonrasında 12 Eylül rejiminin baskısı, solu halktan koparmıştır. Bu 

noktadan sonra da solun ideallerini adil düzen diyen, vurguncu düzene karşı çıktığını 

söyleyen milliyetçi muhafazakârlar dinci çevreler üstlenmiştir.  

Gülşen’in Donu 

Konuyu günümüze bağlayarak 12 Eylül faslını bitirelim. Vatansız Para, timsahın çenesi 

benzetmesiyle anlatmaya çalıştığımız taktiği sürekli kullanır. Kendi gücü sınırlıdır. Kripto 

oyuncuları sayesinde, başkalarının gücünü birbirine karşı kullanarak yolunu açar. Vatansız 

Para için asıl olan çatışmadır. Kimin kiminle çatıştığının hiçbir önemi yoktur. Görüşleri, 

ideolojileri ne olursa olsun taraflar Vatansız Para için sadece bir maniveladır; isterlerse 

Vatansız Para‟ya düşman olsunlar isterlerse ona küfür etsinler bir şey fark etmez. 

1990‟lara kadar Vatansız Para komünizm-kapitalizm çelişkisi üzerinden kutuplaşma yaratarak 

tarafları birbirine tokuşturuyor ve bu sayede zayıflayan ve sermayeye avuç açmak durumunda 

kalan ülkeleri denetim altına alıyordu. SSCB dağıldıktan sonra sağ-sol çatışmasının zemini 

kalmadı. Bu sefer eski taktiğe geri döndüler. Ülke içerisindeki unsurları din ve etnik temelli 

çatışmaya yönlendiriyorlar. İşte bu maksatla Müslüman ülkelere Siyasal İslam‟ı dayattılar. 

Türkiye‟de AKP‟nin iktidara getirilişi bu yüzdendir. 

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülşen üzerinden bir tartışma başlatıldı. Birileri sanatçıları “don”la 

sahneye çıkartıyor. Bazı dindar görünümlü kimseler de çıplaklığa olmadık sözlerle saldırıyor. 

Maksat Türk halkını kendi arasında özgürlük ve yaşam tarzı tartışması üzerinden yeni bir 

kutuplaşmaya sürüklemek. Şundan emin olabilirsiniz, sanatçıyı “don”la sahneye çıkartan ile 

dindar kılıklıları konuşturan aynı kripto akıldır. Timsahın çeneleri bu sefer dindar- laik 

çatışması üzerine kuruluyor. 

Yazı dizisinin ikinci bölümünde Aydınlıkçıların “Ayrılıkçı Kürt Hareketini” nasıl yarattığını 

anlatacağız. 


