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“Kurtuluş hareketinde olduğu gibi, genel olarak Türkiye sosyalist 
hareketinde de, yaşamıyla, mücadelesiyle, görüşleriyle özel bir yer 
tutan yoldaşımız İsmet Öztürk’ü 19 Kasım 2011 günü kaybetmiştik. 
Vasiyet ederek bedenini bilimin hizmetine sunduğu Pamukkale Üni-
versitesi’nde görevi sona erince, onu 20 Haziran 2015 günü Rumeli-
kavağı’nda, yoldaşlarının, dostlarının katılımıyla, doğaya uğurladık.”   
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                                         Ertan SARUHAN 

 

 “İleride tarihi yazacak araştırmacılara  

kaynak olacağını umduğum bu çalışma,  

bir açıdan da üstüme düşen bir görevin  

yerine getirilmesi anlamını taşıyor.  

Üstelik meraklıları için bu çaba belki,  

60’lı ve 70’li yılların devrimci eylemleri,  

olayları içinde örgütlü mücadeleyi  

sürdürmeye çalışmış benim gibi bir  

insanın birikmiş malzemesini  

ortaya sermesi, 

mektepli değil de alaylı bir devrimcinin  

nasıl olup da onca okur yazar ve yazı  

erbabı arasında yer edindiğini de  

açıklayabilir. Benim gibi önceki hayatı  

bar, saz, kumarhane ve hapishaneden ibaret olmuş, mektep-
medrese görmemiş bir insanın, ağzı bir iki laf edebilen düzeyde bir 
devrimci olması, insanların merakına mucip olduğu için, bazı yazar-
çizer durumda olan arkadaşların benim hayatımı yazmaya talip ol-
maları, öte yandan birçok yoldaşımızın yaşadıklarımı yazmamda 
ısrar etmeleri bu kitabın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.” 1   

             

     İsmet ÖZTÜRK   
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ÖNSÖZ YERİNE, 2   

İsmet ÖZTÜRK  

 

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ komünizm mücadele eden, kendilerini ko-
münist olarak gören, teorik seviyeleri orta karar, küçük burjuva bir 
kısım insan tarafından oluşturuldu. Oluşmasının yanlış olduğu iddiası 
doğru olmamakla birlikte, önüne koyduğu görevlerin muğlaklığı ve 
hayata geçirilişindeki yanlışlıklar, akıbetini belirledi; ürettiği ortalama-
nın üstündeki teorik-ideolojik ürünler, onu örgütsel olarak yok olmak-
tan kurtaramadı. Dünya sosyalist hareketine hâkim olan çizgilerden 
kopmak için yaratmaya giriştiği yeni bir “yol ayrımı” teorik düzeyde 
kaldı, pratiğe geçirilerek tamamlanamadı. Bu durumda da kendisini 
bekleyen akıbetten kurtuluş kolay değildi.  

 
Zira bu örgütlenme, “modern sanayi proletaryasının üstünde yük-

selecek parti” anlayışını yazınında belirtmesine rağmen, uygulamada 
egemen konsepti aşamayıp verili duruma teslim olduğu için, küçük 
burjuva devrimci demokrat bir hareket olarak kalmıştır. Bu durumu 
gördüğü için hareket olmaktan, örgüt olmaya da geçememiştir.  

 
Komünistler eğer gerçekten komünist iseler, işçi sınıfının desteği-

ni almak için değil, işçi sınıfının devrimi yapıp sosyalizmi kurması 
için, önce kendileri örgütlenir ve yöntemlerini kavramaları için çalışır-
lar. Bunu da, daha önce belirttiğim gibi, günlük mücadelelerinin en 
önünde, savaşarak, bütün kampanya, propaganda ve ajitasyonlarını 
buna yönelik yaparlar.  

 
Tarih o anlamda ölülerin yaşayanları pusula sunmasıdır. O, yalnız 

doğruları değil, yanlışları da kahramanları değil, hainleri de dersle-
rinde öğretir. Yaşayanların görevi, ölmüş olanların doğrularını sahip-
lenip yanlışlarını yok saymak veya yanı başlarında gözyaşı dökmek 
değil, onlardan gerekli ve mümkün olduğu kadar yeterli dersi çıkarıp 
cesaretle yoluna devam etmektir. Mücadelelerde hem doğrular, hem 
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yanlışlar yapılır ve birçok kez elverişsiz koşullarda mücadele sür-
dürmek zorunda kalınır. Marx’ın veciz sözüyle:  

“Mücadeleye ancak mutlak suretle elverişli koşullar altında atıl-
mak gerekseydi, tarihi yapmak kuşkusuz çok kolay olurdu.”  

 
Biz bir yenilgi yaşıyoruz; görev, ne başucunda ağlamak, ne de 

kendimizi aklamaya mazeret uydurmaktır. Hele hele “demokratik 
küçük burjuvazinin” ve yılgınlığı örgütlemeye uğraşan Marksistlik 
iddiasında olanların söz ve eylem birlikleriyle durmadan yaptıkları 
birlik çağrıları, “Kuruçeşme toplantılarından beri olması gerekenlerin 
ve olabileceklerin önünde hem önemli bir bariyer oldu, hem de ola-
cakların bulandırılıp karartılmasına yardımcı oldu.  

 
KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’nü birlikte kurduğum arkadaşlar hakkında 

epeyce şeyler söyledim; onlar da diyeceklerini söylerler. Ama benim 
bitirirken söyleyeceğim şudur: Ben onlarla birlikte olduğumdan piş-
man değilim. Ben, onlarla birlikte yürürken birçok eksiğimi tamamla-
dım. Eğer içinde bulunduğumuz bunalımı aşabilecek merkezi görev-
lerde anlaşabilsek, birlikte hareket etmekte asla tereddüdüm olmaz. 
Ne yazık ki eski yoldaşlarım Marksizm’i öylesine revize ettiler ki hem 
Marksizm’i, hem de geçmişimizi onlarla ortak değerlendirmek şimdi-
lik olanak dışıdır.  

Geleceğin ne göstereceğini ise gelecekte görürüz.  

 

        İsmet ÖZTÜRK 
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HENÜZ YANITLANMAMIŞ SORULAR … 

İsmet ÖZTÜRK 

Hemen ele alıp irdelememiz gereken konuları şöyle sıralayabilirim. 

1- 12 Eylül 1980 günü örgütümüz ne haldeydi? 

2- 12 Eylül sabahı neden "geri çekilme" kararı aldık? 

3- Bu kararı yeterince tartışıp, ne anlama geldiğine yeterince ken-
dimiz mantık birliğine varmış mıydık? 

4- Bu kararı organ ve kadrolarımıza yeterince kavratabildik mi? 

5- 15-20 gün gibi bir zaman cuntanın yerleşmeye çalışmasının dı-
şında fazla bir iş yapamayacağını, bu zaman bizim için çok iş 
yapmamız gereken, çok kıymetli bir zaman olduğumu tespit et-
memize rağmen, neden bunun 12-13 günü hiçbir iş yapmadan 
sekretaryanın oluşmasına feda edildi? 

6- Neden sekretaryanın kurulmasından üç ay geçmeden bir yol-
daş sekretaryayı sağ eğilim olarak suçladı. Neden kısa bir zaman 
sonra izlenen politikayı savunanlar, savunmayanlar ikilemi ortaya 
çıktı? Neden bir yoldaş Merkez dışında tartışmama kararı aldı? 
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7- Neden 7 ay içinde Merkezin hemen tümüne yakını dışarı çık-
tı, bu doğru mu yoksa yanlış mı? 

8- Neden "siyasi faaliyete paydos" kararı alındı, bu doğru bir ka-
rar mı idi? Eğer bu doğru bir karar ise, neden daha sonra bunun adı 
"siyasi faaliyeti sınırlama" olarak değişti?  

9- Neden kadrolara "başınızın çaresine bakın" dendi, bu doğru 
bir tavır mı idi? 

10- PB genel olarak çalışma tarzında özel olarak pratik yapıla-
caklarda yeterince tartışıp, anlayış birliğine varabilmiş mi idi?  

11- Merkez üyeleri cuntanın faşist olmadığı dışında, cuntayı nasıl 
değerlendiriyorlardı?  

12- 12 Eylül sonrası yapılması gerekenler konusunda kimler ne 
önermişti?  

13- Sekreter dışarı çıkarken neden sekreter vekili ile değil de ca-
nının istedikleriyle görüşüp öyle ayrıldı. 

14- Neden iki yoldaşın dışarı çıkma kararının alındığı toplantıya 
PB’den bir yoldaş çağrılmadı. 

15- Neden Merkezden son iki yoldaş dışarı çıktıktan sonra, iki 
yedeğin asil üyeliğe alınması için pusula gönderildi. Bunun gerekçe-
sine idi? 

16- Dışardaki ve içerdekilerin yetki ve etkileri belirlenmiş mi idi? 

17- Üyeliklerin önce askıya alınması, sonra iptal edilmesi neyin 
nesidir. Yeniden üye yapılırken eski üyelerimizden dışarıda bırakılan 
olmuş mudur, eğer olmuşsa bunun gerekçesi nelerdir? 

18- İçerdeki merkezimizin, örgütümüzün geçmişini değerlendir-
mesi doğru bir değerlendirme midir? Bunun nedeni nedir? 

19- İçerdeki merkezimizin ilk üç yoldaşı ihraç etmesi doğru bir 
olay mıdır? Ayrıca Hulki yoldaşı ihraç etme yetkisi var mı idi? Eğer 
varsa, bu doğru bir tasarruf mudur?  

20- X ili konferansı ve Kurtuluş konferansı hazırlıkları neyin nesi-
dir? Parti kurma hazırlıkları var mı idi? İnsanlar organlara niteliklere 
göre mi, yoksa şunun bunun adamı olmasına göre mi alınıyorlardı? 
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21- Ulusal sorun, örgütlenme sorunu ve demokratlık sorunların-
daki hataların nedenleri nelerdir? 

22- “12 Eylül hizbini mahkûm edelim” yazısı doğru bir anlayışın 
ürünü müdür? 

23- Hazırlanan tüzük, program neyin nesi idi ve neden ortadan 
kaldırıldı? 

24- Merkezden aşağılara kadar insanların birbirini karalamak için 
yaptıkları, söylenen yalan dedikodu ve spekülasyonlar doğru mudur, 
eğer doğru ise, bunlar hangi mantıktan kaynaklanıyor? 

Yaşasın Örgütümüzün M-L Anlayış Birliği   

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi 

 

F. YILDIZ.  
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İsmet Öztürk’e İthaf !     

 
 “Metin’in derli toplu arşivi 
olduğunu biliyorum. Eğer 
bunları yayınlarsa belki bir 
yararı olur diye düşünüyo-
rum…”(İ.Öztürk)    

Bu pdf kitap dizisi, hazırlayı-
cıları tarafından İsmet Öz-
türk anısına ithaf edilmiştir.   

O, yaşamını anlatan kitabın-
da Metin Ayçiçek’ten “Kurtu-
luş belgelerini yayınlaması 
istemini dillendirmişti”. Bu 
tarafımızdan, “yaşamını dev-
rime adamış ve arkasında 
onurla taçlandırılmış manevi 
bir miras bırakarak sonsuz-
lukla buluşan; yaşamının her 
anında komünist kalabilmiş 

nadir insanlardan biri olan; sevgili İsmet abimizin vasiyeti olarak ka-
bul edilmişti. Bunu gerçekleştirmek bizim devrimci sorumluluğumuz-
du. Ve başladık.  

Biz ve birlikte çalıştığımız yoldaşlarımız, bu yolda kaybettiğimiz bütün 
yoldaşlarımızın bu süreçte verdikleri emeğin, insanlığın özgürleşme, 
eşitlenme ve sınıfsız sömürüsüz bir dünyanın yaratılması çabası 
içerisinde biriktiğini; yani, verilen hiçbir emeğin sonuçsuz kalmadığı-
nı, kalmayacağını ve eğer yaşarken başımız dik ve gururla onurla 
yürüyebiliyorsak, bunu onların ödedikleri bedeller sayesinde başara-
bildiğimizin bilinciyle, onlara layık olmaya çalışacağız.   

 

Sevinç Ayçiçek – İ. Metin Ayçiçek 
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SVERDLOV, KALİNİN YA DA ÇÖRTÜK İSMET 

XWE Metin AYÇİÇEK  
Yeni Özgür Politika Gazetesi - 20.11.2011 

   

                      
Sverdlov ya da Kalinin, Sosyalist Eğitim çalışmalarımda iki önemli 
örnekti, üniversiteli devrimcilere karşı.    
Biri liseden kovulma bir işçi, öteki orta dereceli okuldan mezun bir 
köylü.   
İki komünist önder.    
   

Sonra Çörtük İsmet'i tanıdım.    

"İlk okul mezunu eski kumarhaneci"yi.    

Sverdlov ve Kalinin öyküsünün en gerçek kanıtıydı sanki o,   

Ve Merkez Komite'mde halkımın bir özeti.    
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Onu hep "ilkokul mezunu eski kumarhaneci" olarak düşündüm, böy-
lesi umut vericiydi bana devrim adına.   

Kendini 'aşan' insanın nadir örneğiydi o.   

En coşkulu devrim tanımlarımı taçlandıran değerli bir mücevherdi 
örneklerimde.  

Kendi değerini, kendi emeğinden yaratan bir devrimci önder.    

"İlkokul mezunu eski bir kabadayı."   
Varlığını komünistleştirmiş bir insan güzeli.   
   

Yasal gazetemizi, polis baskısından koruyabilmek için gizli koşullar-
da hazırladığımız dönemlerde, onun "solda birlik" konusunda yazdığı 
bir yazısının, "bu adamın yazısını düzeltmekten bıktım" diyen bir 
yoldaş tarafından hırsla yırtılıp kâğıt kutusuna nasıl atıldığını gör-
müştüm.  

Yazının içeriğinin önemi dikkate alınmamış, 
ilkokul mezunu bu adamın yazısının  

imla yanlışları tepki toplamıştı sadece.    
Yaşasın proletarya iktidarı öyle mi?  
  

Ukala eğitimlilerin elitist yaklaşımlarının ve iktidar hırslarının ürünü 
olan giyotinler altına boyun sürmek yiğit işiydi.    
Çörtük İsmet bunu yaptı, başardı.  

Ve onca yadırganış arasından doğdu devrimin ince gülü.   
Üniversite kibri kabullenmekte zorlansa da,  

sokaklardan geldi  
sokaklar kucakladı onu bütün içtenliğiyle.    
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Hastanedeyken konuştum son kez.    
"Abi" nasılsın dedim, kendimi zorlayarak.    
"İyiyim" dedi kendini hiç zorlamadan.  

İyiydi.    

Yoldaşlarıyla konuşurken hep iyi oluyordu.    

Veda idi sözleri aslında, biliyorum,    
dostluk aktı yorgun sesinden damarlarıma.   

Kaptan'a da iletti selamlarının sıcaklarından bir tutam,  
"İrfan'a da selamımı söyle" dedi, söyledim.    
"Hepinizi seviyorum" diye tekrar etti  
ikinci kez, üçüncü kez ve bilmem kaçıncı kez 
Riyasız, yalansız, yürekler dolusu bir saygı ile    

 

Sevgi aktı allı turnanın kanatlarında oradan buraya...    

Söz bitti benim için, dil tutuldu,  
ve sürgünlüğün en zor anı budur sanırım  

gitmek istediğinde yarin yanına,  
bağlanmış olduğunun farkına varırsın bir an yolların,  

yetmezliğin kahredici zavallılığını yaşarsın yeniden  
oligarşiye lanet okumalar da bastıramaz içindeki öfkeyi    

iki damla yaş dökmek erkekliğe yakışmaz derlerse de yakışır,    
ya da okkalı bir küfür alırsın Sabahattin Ali'den,    
kaldırıp yukarıya yüzünü.   
   

Yoldaşım öldü,  

ne zaman gökyüzünde bir yıldızın daha kaydığı söylenirse bana 
bundan kelli,  

"kandırman beni" diyeceğim,  
bir Çörtük daha yok ki kaysın yıldızlar.    
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Ne demektir örnek olmak yalansız, riyasız   
istediğin değil midir kendin için kendince örnek seçtiğin    
Ve biraz Cevahir katıp içine, biraz Sabo ekleyip,   

Hüdayi'nin gülüşünü takıp gönlüne  

Fehmi'nin isyanıyla bütünleştirip   
ben onun duruşunu seçtim, kendimce.   
   

Ve tarih yazdı ki,   

"İlk okul mezunu" bu "eski kahveci"   

bir kez karar verdi devrimci olmaya ve oldu,  

ömrünce bükülmeden,   
ve yaşamının her adımında devrim oldu,   

yoldaşlarından sevgisini eksik etmeden.    
   

"Abi" diyeceğim sana, arkandan üzülmeyeceğim inan ki,   

senin duruşunu duruşum olarak koruyacağım hayata karşı,  
 yüreğini devrim olarak yaşatacağım yüreğimde,  

sevgiyle kal.     
   
  ( 20.11.2011.  Özgür Politika Gazetesi. XWE Metin Ayçiçek.) 
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İSMET ÖZTÜRK’Ü 

HATIRLAMAK 

Şaban İBA. 20 Kasım 2018 

 

Türkiye sosyalist hareketinde bir ku-
şak tükeniyor. İsmet Öztürk’ten önce, 
onun kuşağından sayabileceğimiz bir-
çok devrimci tanıdım. Ankara’da dev-
rimci kitle sendikacılığının öncülerinden 
Fukara Tahir’i (Tahir Öztürk), Yapı İşçi-

leri Sendikası’nın efsane ismi İsmet Demir’i ve Necmettin Giritlioğ-
lu’nu, 1951 TKP Tevkifatı’nın emektarlarından Terzi İsmail Amcayı, 
ayakkabıcı Yusuf Amcayı, Sivas Yıldızeli’nde Türkiye İşçi Partisi’ni 
(TİP) kuran ve yaşatan halk önderi Ali Han’ı, Amasya’da köylü önderi 
Şerafettin Atalay vb… 

Sınıfsal konumları, kişilikleri, eğitim ve öğretim düzeyleri, üstlen-
dikleri tarihi misyon gibi nitelikleri dikkate alındığında, bu kişilerin 
devrimci mücadeledeki özgün konumları ortaya çıkıyor. Bu kuşağı 
oluşturanlar, genel olarak işçi ve köylü hareketinin “Alaylı” devrimci-
leriydi. Onlar halkın içinden gelen, halkı iyi tanıyan, halkın duyguları-
nı, özlemlerini ve umutlarını hisseden devrimci önderlerdi. 

Onlar, önceleri TİP, ardından Dev-Genç ve daha sonraki süreçte 
devrimci geleneği devam ettiren çeşitli siyasi akımların izleyicileriydi. 
Onlar olmadan bulundukları bazı yerleşim yerlerinde devrimci faali-
yet olmazdı. Onlar, kendilerini devrim ve sosyalizm mücadelesine 
öylesine adamışlardı ki,  onlardan polis ve jandarma ciddiye alır ve 
çekinir, yerel eşraf ve tüm gerici güçler ise onlardan korkardı. 

Bu kuşağın içinde hepsinden daha iyi tanıdığım, birlikte örgüt kur-
duğumuz, devrimci mücadelede önemli sorumluluklar üslendiğimiz, 
THKP-C Kurtuluş Hareketi’nin doğuşunda ve gelişmesinde önemli bir 
yeri olan İsmet Öztürk idi. Bölgedeki lakabı ile Çörtük İsmet veya 
Çörtüğün İsmet. Kendi ifadesine göre, “Önceki hayatı bar, saz, ku-
marhane ve hapishaneden ibaret olmuş, mektep-medrese görmemiş 
bir insanın, ağzı bir iki laf edebilen düzeyde bir devrimci olması” di-
ğerlerinden daha farklı bir karakteri oluşturmuştu. Bu durum, üstlen-
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diği devrimci misyonu göstermesi bakımından önemliydi.  Kendisi bu 
özgün durumu, “Mektepli değil de alaylı bir devrimcinin nasıl olup da 
onca okur-yazar ve yazı erbabı arasında yer edindiğini de açıklayabi-
lir” şeklinde açıklıyordu. 

Burada İsmet’in devrimci kişiliğinden ve mücadelesinden uzunca 
söz etmenin bir anlamı yok. Çünkü bu salonda bulunan herkes şu ya 
da bu şekilde onu tanıyor. Onun nasıl bir devrimci olduğunu biliyor. 
Ben burada sadece İsmet’in bir konumu üzerine vurgu yapmak isti-
yorum: 

Kurtuluş hareketinin oluşumunda İsmet’in özel bir yeri vardı. Biz, 
(Şaban, Mustafa, İlhami, Mahir) 1974 yılında cezaevinden çıktıktan 
sonra okul, askerlik, evlilik vb. işlerle uğraşırken ve her cenahtan 
insanlarla afaki ilişkiler kurarken; Karadeniz’den İsmet çıkagelmiş ve 
bizi bir anlamda örgüt kurmaya/örgütlenmeye zorlamıştır. 

Çünkü bizden önce bir grup genç arkadaşla birlikte Samsun’da 
yerel düzeyde örgütlenmişler ve bölgedeki ilişkileri toparlamaya baş-
lamışlardı. Biz ise, hala sosyalistlerin birliği filan üzerine ahkam kesi-
yor ve afaki birlik projelerine kafa yoruyorduk. Bu basiretsizliğimizin 
bedelini de 1975 yazında devrimci gençlik kadrolarıyla yaşadığımız 
kopuş sürecinde ödemiştik. Bizim de artık tek başımıza yürümek 
zorunda kaldığımız bir sırada İsmet hayatımıza girmişti. 

İsmet’in ısrarları ile 1975 sonbaharından itibaren örgütlenme 
adımları atmaya başladık. İsmet’in meşhur sözü olan “Bir olduğumuz 
yere kadar biriz” bağlamında 5 kişi ile bir Merkez Organ (MO) oluş-
turduk. Bu organın kuruluşu ile Kurtuluş hareketi uzun ve ince bir 
yola çıktı. Yaklaşık bir yıl sonra Ali ve Doğan’ın katılımları ile Merkez 
Organ 7 kişilik bir organa dönüşerek yoluna devam etti. 

Şimdiye kadar yapılan menkıbelere ve kişisel spekülasyonlara 
rağmen, eğer hakkaniyetle Kurtuluş Hareketi’nin ilk kurucu önderle-
rinden söz edilecekse bu kişiler İsmet’in de içinde yer aldığı bu 5 kişi 
ve Dev-Genç’ten beri onlarla birlikte yol yürüyen (burada isimlerini 
sayamayacağım) çok sayıdaki devrimciydi. İsmet’in bu misyonu, 
tarihimizde unutulmaması ve unutturulmaması gereken siyasal ve 
örgütsel bir olgu olarak bilince çıkarılmalıdır. 

Son olarak İsmet’in iki iyi şey daha yaptığını vurgulamak istiyo-
rum. Biz hala cenazelerimizi cami avlularında yaparken, o bedenini 
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kadavra olarak üniversiteye bağışlaması ile örnek bir tutum göster-
di.  İkinci olarak da devrimci mücadele hayatını yazarak (İsmet Öz-
türk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, Dipnot Yayınla-
rı)  gelecek kuşaklara iyi bir miras bıraktı. 

Konuşmamı toparlarken, ben, bugün İsmet’i uğurlarken belki de 
hiç birinizin düşünmediği bir öneri yapmak istiyorum. Bu öneriyi kimi-
niz yanlış bulabilir, kiminiz abartılmış bir öneri olarak görebilir, kiminiz 
de “Şimdi mi aklına geldi? Şimdiye kadar neredeydin” diyebilirsiniz. 
Bu tür tutumlarınızda haklı olabilirsiniz. Ancak, yine de ben başka biri 
için düşünemeyeceğim bu öneriyi İsmet için yapmak istiyorum. 

Önerim şöyledir: Önümüzdeki günlerde veya aylarda, İsmet Öz-
türk için bir Sempozyum yapalım. Bu Sempozyumda “İsmet’in haya-
tını ve devrimci mücadelesini” irdeleyelim. Kuşkusuz bu Sempoz-
yum,  bir tür anma toplantısı niteliğinde olmayacak. Sempozyumda 
bilimsel nitelikte veya bu değerde bildiriler sunulacak. Onu tanıyan-
lar, yazılarını okuyanlar ve bu kuşak hakkında araştırma yapanlar vb. 
kişiler katılacak. 

Bu Sempozyumda, İsmet’in doğduğu yer olması ve çıkardığı çok 
sayıdaki öncü devrimci kadroların (Harun Karadeniz, Ziya Yılmaz, 
Ertan Saruhan, Cihan Alptekin, Fikri Sönmez, İsmet Öztürk ve bugün 
aramızda bulunan İsmail Yeşilyurt vb.) çıkması bakımdan özgün bir 
nitelik gösteren Karadeniz Bölgesi ve Karadenizliliği de sorgulamalı-
yız. Konuyu şimdi burada tartışarak günün anlamını ve önemini göz 
ardı etmeyelim. Bu iş için gönüllü olan arkadaşlar görev almalı. Kısa-
cası bu önerimi ciddiye alanlar olursa, lütfen beni arasın. 

Son olarak bir vurgu yapmak istiyorum. Kendisiyle yapılan röpor-
tajda İsmet’in de söylediği gibi Kurtuluş Hareketi’nin uzun tarihsel 
sürecinde aramızda her zaman ideolojik ve siyasal farklılıklarımız 
oldu, ancak biz devrimci mücadelemizde ilişkilerimizde sevgi, saygı 
ve devrimci dayanışmayı göz ardı etmedik.  

Bu bağlamda İsmet Öztürk’ü sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Anı-
ları devrimci mücadelemizde yaşayacaktır. Aynı şekilde gelecek dev-
rimci kuşaklar tarafından yaşatılmalıdır!..  
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UNUTMADIK ! UNUTTURMAYACAĞIZ !    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “Ne yazık ki, biz paramparça olurken bile küçük hesaplardan 
kurtulamadık. Bundan dolayı canım acıyor, kalbim yanıyor. 

Ben de dahil, asla kendimizi affedemiyorum; hatta içimden 
devamlı lanetlemek geliyor.  

Her ne kadar aklımı öfkemin önünde tutmaya çalışsam da 
çoğu kez bunu başaramadığımın farkındayım ” 

THKP-C’DEN KURTULUŞ’A MÜCADELE HAYATIM 

İsmet Öztürk. Dipnot Yayınları. S. 171-189.) 
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O BİR KOMÜNİSTTİ !  

Atila KARAGÖZ  

  

 

“Çörtüğün İsmet’i Hakkın rahmetine kavuşturup, sosyalist 
olduğumda, kurtuluşumu sağladım.”  

Bu cümle bir hayatı özetliyor.  

İsmet Öztürk bir sosyalist olarak, bireysel geleceğini de tüm ezi-
lenlerin kurtuluşuna bağlayınca, düzenle ilişkilerini koparıp atıyor. 
Bunu 196’larda Türkiye İşçi Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı’ndan 
Milli Demokratik Devrim görüşlerine ve Mahir Çayan’la birlikte THKP-
C’ye, 71 yenilgisi sonrası çıkartılan derslerle modern sanayi proletar-
yası temelli parti anlayışını “Yol Ayrımı” yazısıyla formüle ederek 
Kurtuluş Hareketi’nin oluşturulmasında oynadığı rolle de kanıtlıyor. 

Kurtuluş Hareketi de Dünya sosyalist hareketine egemen olan 
ikameci sosyalizm ve popülist devrimciliğin bir yansıması olarak –
diğer devrimci hareketler gibi- 12 Eylül 1980 Darbesiyle yenilgiye 
uğradı. İsmet Öztürk bu yenilginin nedenlerini gerek örgüt içi tartış-
malarda gerekse yaşam boyunca irdeledi. Merkez çoğunluğunun 
tasfiyeciliğine ve ikameciliğine karşı çıktı. İçeride, dışarıda, kaçaklı-
ğında… hastalığında da proletaryanın proletaryanın devrimci komü-
nist partisinin ancak sınıfın bağrından örgütlenmesi gerektiği müca-
delesini verdi.  

İsmet Öztürk öldükten sonra da mücadelesini sürdürmeyi seçti: 
bedenini TIP biliminin hizmetine kadavra olarak verdi. Bu tavrıyla da 
örnek oldu hepimize.  

Onu doğanın kucağına sakladık, ama düşünü ve düşüncesini 
rehber edindik.  
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YAŞAMI, MÜCADELESİ  

VE GÖRÜŞLERİ İLE  

YOL GÖSTERİYOR  

Kurtuluş Sosyalist Dergi Eki’nde Yazan Yoldaşları 

 

Türkiye sosyalist hareketi önemli ve renkli isimlerinden birisini, 
İsmet Öztürk’ü kaybetti. Ölümü sonrasında, na’şını kadavra olarak 
üniversiteye bağışlamasıyla, kendisini sonsuzluğa uğurlayanlara bir 
kez daha öncülük etti ve sürekli vurguladığı ideolojik mücadelenin bir 
boyutunu daha gözler önüne serdi. Hayatı boyunca geliştirmeye ça-
lıştığı doğru devrimci tavrın, ancak ideolojik mücadele ve gelişmişlik 
içinde ortaya konabileceğinin bizzat yaşayan kanıtı oldu ve en doğru 
tavrın ancak komünizme ait olabileceğini ölümü ile bir kez daha gös-
terdi. Halkın değerleri ile uzlaşmaya değil, işçi sınıfının enternasyo-
nalist mücadelesi ile çakışmaya kendini adadı. Onu yolcu eden eski - 
yeni yol arkadaşları arasında herkesin kendince bir ‘Çörtük İsmet’ 
yaratma, işine gelen yönlerini ve hatıralarını canlı tutma ve gerisini 
unutma, unutturma tavrına karşı İsmet Öztürk’ün kim olduğunu ve 
mücadele çizgisini bir kez daha anımsatmakta yarar görmekteyiz. 

Devrimci çevrelerde ve özellikle Karadeniz bölgesinde ‘Çörtüğün 
İsmet’ olarak anılan İsmet Öztürk’ün yoğun ve çok boyutlu mücade-
lelerle geçen yaşamı, geriye çok değerli davranış örnekleri, deneyim-
ler, görüşler bırakarak son buldu. Onun, ezici çoğunluğu üniversite - 
öğrenci gençlik kökenli devrimci çevrelerde ilk göze çarpan farklılığı, 
ilkokul mezunu olması, kahvehane - meyhane işletmecisi bir çevre-
den gelmesiydi. Ama o, sosyalist olurken, kendi anlatımıyla, eski 
kimliğini ‘Allah’ın rahmetine kavuşturup kurtulmuş’, geçmişini aşarak 
devrimci harekette yerini alıp önder konuma gelmişti. 

‘Çörtük İsmet’in, memleketi olan Samsun’un Çarşamba ilçesinde 
TİP’in örgütlenmesinden başlayıp MDD’ye ve Mahir Çayan’larla bir-
likte THKP-C’ye; modern sanayi proletaryası temelli proletarya parti-
sini savunan yol ayrımıyla KURTULUŞ hareketinin oluşturulmasına; 
tasfiyeciliğe, ikameciliğe karşı çıkarak dünyanın, insanlığın kurtulu-
şunun işçi sınıfının kurtuluşuyla sağlanacağından taviz vermeyen ve 
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proletaryanın devrimci komünist partisinin işçi sınıfının bağrından 
örgütlenmesinin olmazsa olmazlığını vurgulayan tutumuna uzanan 
mücadelesinde öne çıkan nitelikleri, çevresinde ona karşı gösterilen 
geniş sevgi ve saygının da kaynağıdır. 

O, kendisini mücadeleye adamıştı, gözü mücadeleden başka bir 
şeyde olmadı. Yaşamını, her şeyiyle, bütünüyle, politikaya, sosya-
lizm mücadelesine verdiği gibi, en zor koşullarda da, işkencede veya 
cezaevinde olsun, örgütsel tasfiyeler karşısında olsun, mücadelesin-
den vazgeçmedi. Yaşamını, yaşam koşullarını her zaman yoldaşla-
rıyla paylaştığı gibi, faşistlerle çatışmalardan propaganda seminerle-
rine kadar her alanda en önde oldu. Çalışkanlığı ve mücadele azmi-
nin yanı sıra, yoldaşlarını kendinden önce gözetmesi ve sahip çık-
masıyla da devrimci harekette örnek ve önder oldu. 

İsmet yoldaş, hareket içerisinde önderlik yaparken kendisini yeni-
lemekten, geliştirmekten de geri durmadı. İşçi sınıfının sosyalizm 
mücadelesinin pratik sorunlarına olduğu kadar teorik sorunlarına da 
kafa yordu. Devrimci harekette ‘alaylı’ olarak nitelenmesine yol açan 
kökenine karşın, çoğu ‘mektepli’ devrimciyi fersah fersah aşan bir 
entelektüel birikime ve teorik düzeye sahip oldu. Benimsediği Mark-
sizm-Leninizm doğrultusunda yanlış olduğunu gördüğü görüşlerin-
den kopmaktan, politik tutumunu değiştirmekten de kaçınmadı; sos-
yalist harekette ortaya çıkan çeşitli yol ayrımlarında yer aldı. 

1974 sonrasında Karadeniz bölgesinde devrimci hareketin topar-
lanmasını sağlayan, hareketin kitleselleşmesinde ve Karadeniz Dev-
Genç’in kurulmasında belirleyici rol oynayan İsmet Öztürk’ün, Kurtu-
luş hareketinin oluşumunda da benzer bir rolü olmuştu. Kurucuların-
dan olduğu Kurtuluş’un bir siyasi hareket olarak çıkışında dayandığı 
tabanın ağırlıklı kesimini Karadeniz bölgesi oluşturuyordu. Oluşumu 
ve gelişimindeki bu önde gelen yeri nedeniyle, İsmet Öztürk’ün rolü-
ne yer vermeden, Kurtuluş hareketinin tarihi de eksik kalır. 

Kurtuluş hareketinin gelişimi ve tarihi çeşitli yönlerden incelenebilir 
ve değerlendirilebilir. Bu yönlerden birisi de Kurtuluş’un iç ilişkileri ve 
yapısıdır. Bu çerçevede de hareketin başını çeken kişilerin aldıkları 
tutumlar ve aralarındaki ilişkiler ele alınabilir. 

Başlangıcından itibaren, hareket içerisinde kişiler arasında, nispi 
görüş ayrılıklarını da içeren, belirli farklılıklar bulunduğu gibi, kurum-
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sallaşmış biçimde işleyen bir iç demokrasi de yerleşmemişti. Bu du-
rumda örgütlenmenin nesnel anlamdaki eksiklikleri öznel unsurlarla 
aşılmaya çalışılıyor, iç sorunların üstesinden gelmek, ‘birlik’ arzusu-
nun güçlülük derecesine bağlanıyordu. Ancak, hareketin iç örgüt-
lenmesinin gelişmemişliği, farklılıkların ve iç çelişkilerin sağlıklı yön-
temlerle çözümlenmesini de zorlaştırıyordu. Buna bağlı olarak, kişi-
sel farklılıklar, kaynaşma - zenginleşme - gelişme sürecinden çok, 
farklı örgütsel tabanları da içeren gruplaşmalara ve bunlar arasında, 
biraz abartmayla ‘federatif’ denebilecek ilişkilerin kurulmasına yol 
açtı. 

Böyle bir yapı üzerinde geliştiği için, Kurtuluş’un iç hayatında 
gruplar arası çelişkilerin ve mücadelelerin önemli bir yeri oldu ve 
dolayısıyla gruplar arası mücadeleler Kurtuluş tarihinin yine önemli 
bir parçasını oluşturdu. İşte bu açıdan bakıldığında Kurtuluş tarihinin 
bir boyutu da, İsmet Öztürk’ün adıyla özdeşleşen ‘Karadeniz grubu’ 
ile ‘merkez hizip’ arasındaki iç politik mücadeledir. Taraflar arasında-
ki ‘etkinlik kavgası’ 1980 öncesi süreçte, ilk günlerde ‘merkez hizbin’ 
Karadeniz bölgesinde özel ilişkiler kurma arayışından, 1979’da İsmet 
Öztürk’ün, kendisinin sürdürdüğü Devrimci Eylem Birliği görüşmele-
rinden Kurtuluş’un çekilme kararı almasıyla ortaya çıkan örgütsel 
bunalımda ‘bölgeye geri dönmek’ ‘tehdidini’ öne sürmesine kadar 
çeşitli biçimler almıştır. 

Kurtuluş’un oluşumu sürecinden başlayarak gelişen bu iç müca-
deleyi daha sonra yorumlarken İsmet Öztürk, sorunu genelleyerek 
ele almış ve bir ‘anlayış sorunu’ olarak değerlendirmiştir: 

“Bu arkadaşlar neden benden kurtulmak istiyorlardı? Önce bu so-
ruyu düzeltelim. Bu arkadaşlar benden değil her türlü muhalefetten 
hayat boyu kurtulmaya çalışmışlardır ve hâlâ çalışıyorlar. Hem de 
mide bulandıran sorumsuzluklar; çetecilik, tacizcilik vs. gibi argüman-
ları kullanarak. Sorun hiç de çetrefil değil. Bana göre oldukça da ya-
lın ve basit. İKAMECİ, küçük-burjuva devrimci demokrat anlayış.” 
(İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 137) 

1980 sonrası, ‘geri çekilme’ tartışmaları, örgütsel düzenlemeler, 
‘yürütme’ seçimi, merkez üyelerinin ‘korunmaya’ yurtdışına gitmeleri, 
sekreterlik vb sorunlar, sürmekte olan iç mücadelelere yeni zemin 
oluşturdu ve boyutlarını artırdı. İsmet Öztürk, ‘geri çekilme’ politikası 
konusundaki tutumuna da bağlı olarak yürütmeye alınmamıştı. Yurt-
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dışına ‘korunmaya’ giderken ise, örgütün yurtiçinden yönetilmesi 
anlayışını, yurtiçindeki merkez üyelerine ‘açık çek’ diye nitelenen 
desteğiyle vurgulamıştı. 

İsmet Öztürk, 1980 sonrası askeri diktatörlük koşullarında merkez 
komitesindeki ilişkilerini ve karşılaştığı tasfiyeci tutum ve uygulamala-
rı şöyle anlatıyor: 

“... Karar toplantılarına hepimizin katılması gerekirken birçok karar 
toplantısına ben çağrılmıyordum. Alınan kararlardan sonra yaptığı-
mız toplantılar öylesine kısa zamanda bitiriliyordu ki, söyleyeceğim 
hiçbir şeyi tam olarak söyleme olanağı bulamıyordum. ‘Siyasi faaliye-
te paydos’, ‘yaprak bile kıpırdamayabilir’ gibi kararların alınmasında 
ben olmadığım gibi, kararları yüz yüze tartışamıyorduk da. Zira ‘ko-
runma, önlem’ gerekçeleri ile toplantının (benim çağrıldığım) başla-
masıyla bitimi bir oluyordu. Ben de aldıkları kararlara ilişkin mektup 
yazıyordum. Görüştüğümüzde, ‘Bizim aldığımız karar, senin yazdığın 
biçimdedir’ deniyordu. Ancak ne yazılanlar ne de yapılanlar benim 
yazdıklarıma uyuyordu.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mü-
cadele Hayatım, s. 164) 

Tasfiyeciliğin vardığı boyutlara değinirken bunun örgütlenmeye ve 
harekete verdiği zararlara işaret ediyor: 

“Yapılan hatalar ve örgütümüzün fiziki olarak yediği darbelerden 
daha da vahim olan, şaşkınlık, eylemsizlik, insanlarımıza ‘başınızın 
çaresine bakın’ diyerek sokakta bırakmak, kararları ve yapılanları 
insanlarımızdan gizlemek, duyulunca inkara, değişik anlatmaya, yu-
muşatmaya çalışmak, giderek komite, seksiyon lağvetmek, bununla 
da yetinmeyip üyelikleri askıya almak gibi tasarruflar, insanlarımızın 
moralini, güvenini ve inancını yıktı. Sosyalist veya sosyalistlik iddia-
sında olan bütün örgütlerde özellikle zor dönemlerde yöneticilerin 
tavırları daha bir önem kazanır, adeta belirleyici düzeye yükselir. 
Hele bizim gibi küçük-burjuva, devrimci demokrat niteliği yeterince 
aşamamış, ikameci örgütlerde ise, merkeze, duruma göre lidere gü-
ven, örgüte güvenle eşit anlamdadır.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den 
Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 168) 

Ancak 1980 sonrası Kurtuluş içerisinde politik, örgütsel, ideolojik 
boyutlar kazanan tasfiyecilik, aynı zamanda merkez hizbin diğer 
grupları tasfiyesine de karşılık geldi. Çok boyutlu tasfiyecilik, sonun-
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da, ‘isyan’ derecesinde tepkiyle karşılaştı. Ortaya çıkan örgütsel bu-
nalım karşısında, 1983’te ‘tam-üyeli GMK toplantısı’ olarak anılan 
toplantı düzenlenmek zorunda kalındı. (Burada, Kurtuluş’un tarihi 
içerisinde, İsmet Öztürk’ün, Kurtuluş’un oluşumu ve kuruluşunda 
oynadığı rolün vurgulanmasına karşın, Kurtuluş’un tasfiyesine ve 
yıkılışına karşı mücadelesine pek değinilmediğine işaret etmekte 
yarar olabilir.) Başlangıçta kendisini ve bileşimini bile ortakça tanım-
layamayacak bir parçalanmışlık içerisinde bir araya gelen ‘tam-üyeli 
GMK toplantısı’, keskin tartışmalarla dağılma noktasına geldi; ancak 
büyük ölçüde İsmet Öztürk’ün çabalarıyla, haftalarca sürdü ve belirli 
‘uzlaşma’ kararlarıyla sonuçlandı. O, Kurtuluş’u, sosyalizmin ulusla-
rarası sorunlarına çözüm arayacak daha geniş bir örgütsel birliğin 
nüvesi olarak görüyordu. Bu yüzden bütün çabasını, Kurtuluş’u ya-
şatmak, Kurtuluş’un birliğini sağlamak amacına yöneltti. 

Örgütsel bunalımın sonucunda gerçekleşen toplantı sırasında al-
dığı tutumu ve yaklaşımını şöyle açıklıyor: 

“Bizim kurduğumuz Kurtuluş Örgütü silinip süpürülmüş. Üyelikler 
askıya alınmış (feshedilmiş). Kürdistan örgütü mahalle komitesi gibi 
dağıtılmış. Yani, yeni bir örgüt kurulmuş. Şaban bize bunu dayatıyor, 
o geri adım atınca, Doğan başka bir şey dayatıyor. Bunların haklılığı 
- haksızlığı bir tarafa, sorun olan, birliği dışlayıcı tavırlarda inatlaşma-
ları. Esas olarak beni de burası ilgilendiriyor. Çünkü ben (kargaya 
yavrusu şahin görünür misali) bizim örgütümüzden ve bizden çok 
şey bekliyordum. Beklentim, bizim örgütün büyüyerek devrim yap-
ması değildi; bundan çok öte, dünya sosyalist hareketleriyle birlikte, 
var olan sosyalizmlerin bunalımlarına çözüm aramanın önemli bir 
parçası olmaya çalışarak bunun kanallarını açmayı zorlamaya gayret 
etmekti. Bu hedefe yürürken karmakarışık olan Türkiye sosyalist 
hareketinin derlenip toparlanmasına ilk önceliği vermekti. Refor-
mizmden bireysel terörizme kadar uzanan zıt uçların arayış ve çırpı-
nışları, Marksizm-Leninizmin bilimsel teorisi ışığında galebe çalınma-
lı, mahkum edilmeli; günümüze kadar olan olumlu - olumsuz bütün 
örgütsel deneyimlerin değerlendirilmesiyle yetkin ve profesyonelce 
çalışan bir örgütlenme yaratılmalıydı.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den 
Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 178) 

Ancak, tasfiyeciliğin mahkûm edilmediği bir uzlaşma ve birlik, tas-
fiyecilikle uzlaşmaya, tasfiyeciliğin yeni biçimler alıp yeni ellerde yük-
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selmesine yol açtı. ‘Tam-üyeli GMK toplantısı’ kararı gereği yapılan 
çağrı ile ‘örgüte davet edilenler’, örgütsel sorunların tartışılması için 
toplanan konferans arifesinde bir kere daha tasfiye edildiler. Görüş-
mek ve soruna çözüm bulmak için İsmet Öztürk’ün ‘beş gün süre’ 
talebi, tasfiyecilik için beş gün beklemeye bile sabrı olmayanlar tara-
fından geri çevrildi. 

Bu gelişmelere, Kurtuluş’un tarihinin ele alındığı geçmiş değer-
lendirmesinde daha önce de değinilmişti: 

“Bu süreçte, ‘hizbin başı’ nitelemesiyle dışlanan eski merkez üye-
sine ek olarak bir diğer merkez üyesi de tasfiyeciliğe karşı bayrak 
açmıştı. Onun GK’lılarla tartışmak üzere istediği beş gün süreyi bile, 
GMK çoğunluğu, ‘tasfiyecilikte beş gün dahi gecikmemek (!) için’ 
kabul etmedi. Böylece konferans, bir kere daha ‘atılan’, örgütten ih-
raç edilen GK’lıların katılımı olmadan gerçekleştirildi.” (“Kurtuluş’un 
‘Yol Ayrımı’”, Kurtuluş Sosyalist Dergi 13, Eylül 2010, s. 195) 

Yoğun iç tartışmaların gerçekleştiği bu süreçte, İsmet Öztürk artık 
hakaret düzeyine ulaşan polemiklere maruz kalırken ‘Karadeniz gru-
bu’ da eritilmiş, ‘merkez hizip’ ilk günlerden beri uğraştığı amacına 
ulaşmıştı! Birlik anlayışını bir kere daha savunan İsmet Öztürk, 
1984’teki konferansın ardından, eski yoldaşlarından yolunu ayırdı ve 
1980 sonrası Kurtuluş’tan tasfiye edilenlerin oluşturduğu örgütlen-
mede yerini aldı. 

Hareket içindeki kritik tartışmalarda, karşıtları karşısında savun-
duğu görüşler çürütülmek istendiğinde, onun ‘mektepli’ olmaması 
(aslında diplomasız olması!), ‘eğitimsizlik ve kültürsüzlük’ olarak yaf-
talanmaya çalışıldı. Bu durum, onun siyasal muarızlarının, sosyaliz-
mi, işçi sınıfının kendi eylemi olarak değil de bir çeşit seçkinler yöne-
timi olarak algıladıklarını açıkça ortaya koyuyordu. Çörtüğün İsmet, 
kendi sınıfsal kökenlerini yadsımayı ve kendisini işçi sınıfının müca-
delesine adamayı başarmıştı ama beraber Kurtuluş hareketini kur-
duğu küçük-burjuva kökenli bazı ‘doğal önderlerin’ kendi sınıfsal kö-
kenlerini yadsımak bir yana, özellikle 1980 darbesi sonrasında kü-
çük-burjuva ideolojisinin yeniden üretimini aslen üstlenerek, işçi sını-
fını teorinin merkezinden de sürüp atacaklarını tahmin edememişti! 
Bu olgu ile 1980 askeri diktatörlüğü koşullarında karşılaştığında ise, 
birlikte daha fazla yol almalarının koşulları kalmamıştı. 



10. YIL ANISINA                                28  

Kurtuluş’tan tasfiye edilenlerin oluşturduğu yeni örgütlenmenin, 
Kurtuluş’un çoğunluğu tarafından tasfiyeciliğin mahkûm edilmemesi-
ne tepki olarak Kurtuluş’tan uzaklaşıp girdiği yeni yol arayışının iler-
lediği bir aşamada, İsmet Öztürk yolunu bu çizgiden de ayırdı. Daha 
sonra bazı ‘birlik’ girişimlerine destek veren İsmet Öztürk, komünist 
işçi partisinin yaratılmasını hedefleyen “Temel İlkeler”in hazırlanma-
sında yer aldı. Kasım 2001’de yeniden yayınlanan Kurtuluş Sosyalist 
Dergi’nin yazarlarından olan İsmet Öztürk, ömrünün sonuna kadar 
da, işçi sınıfının komünist partisinin inşasını temel hedefi olarak be-
nimseyen çizginin savunucusu oldu, bu doğrultuda mücadelesini 
sürdürdü. 

Kurtuluş içerisindeki mücadelelerin 1980 sonrası koşullarda aldığı 
biçim olan tasfiyecilik, ideolojik boyut da kazanmıştı. Örgütsel sorun-
ların çözümü için gündeme gelen ‘tam-üyeli GMK toplantısı’ sonra-
sında ise, gerçekleştirilen uzlaşma zemininde yeniden tasfiyecilik 
kendini göstermiş; 12 Eylül yenilgisine yol açan, dolayısıyla eleştiril-
mesi, mahkûm edilmesi gereken örgütsel pratiği, tersine mazur gös-
termek, savunmak üzere, Kurtuluş’un teorik temelleriyle belirgin bi-
çimde çelişen görüşler ileri sürülmüş ve TKKKÖ Konferansında be-
nimsenmişti. İşçi sınıfına dayanmayan bir siyasi hareket yaratılması-
nı, ‘işçi sınıfının faşizme karşı mücadele etmediği’, ‘faşizmin katlana-
rak gelişmesini engellemek için küçük-burjuvazi içinde çalışıldığı’ vb. 
gerekçelerle mazur göstermeye çalışarak ‘demokratik görevleri işçi 
sınıfının dışındaki sınıflara yükleyen’ ve böylece Kurtuluş’un teorik 
temellerinden sapan bu anlayış karşısında tutum alan İsmet Öztürk, 
Kurtuluş’un teorik saptamalarını marksizme dayanarak savunurken, 
bu temelde de, faşizme karşı mücadele,işçi sınıfının tarihsel misyo-
nu, işçi sınıfının komünist partisi gibi konulardaki görüşlerini ifade 
etmişti. 

İsmet Öztürk, o dönemde yazdığı yazılarında örgütsel sorunlar 
üzerine tartışmalar sürdürdüğü gibi, teorik temellerine aykırı değer-
lendirme ve önermelerle Kurtuluş’tan sapan çizginin ideolojik saldırı-
larına karşı da mücadele etmiş, marksizmi savunmuştu. Kurtuluş’un 
teorisinde faşizmin engellenmesi için işçi sınıfına belirleyici rol ta-
nınmışken ‘işçi sınıfının faşizme duyarsızlığı’ gerekçesiyle küçük-
burjuvazi içinde çalışılmasının savunulmasını ‘teorinin pratiğe uydu-
rulması’ olarak nitelemişti: 
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“Teori ile pratiğin birbiri ile olan ve doğal karşılanabilecek ve kısa 
zamanda uyum sağlayabilecek bazı çelişkilerinin dışında, elbette 
uzun zaman uyumsuz sürmesi mümkün değildir. Bu durumda ya 
yeni bir organizasyon gerekir veya şimdi bizde olduğu gibi teoriyi 
pratiğe uydurmaya zorlanırsın. Bunun en bariz örneği, 1980 öncesi 
yayınlarımızda, faşizmin önüne işçi sınıfı dikilmez ise, faşizmi gem-
lemenin olanaksız olduğunu sürekli vurgulamamıza karşın, şimdi 
kalkıp işçi sınıfının faşizme duyarsız olduğunu, bundan dolayı faşiz-
min kitle tabanı edinmek istediği küçük-burjuvazi içinde çalıştığımızı, 
eğer bunu yapmazsak faşizmin katlanarak büyüyeceğini savunabili-
yoruz. Neden? Çünkü teoride başka şeyler söylememize rağmen, 
pratikte bunu yapmamız bizi artık köşeye sıkıştırdı. Ya bunları kabul-
lenip teorimizi daha geliştirip aşarak pratiğimizi ona uyduracağız ve-
ya şimdi çoğunluğun yaptığı gibi teorimizi pratiğimize uyduracağız. 
Biz de tastamam ikincisini yaptık.” (F. Yıldız, “Kurtuluş Örgütünün 
Geçmişi ve Bugünü”, Ocak 1985, s. 26-7) 

Bu değerlendirmeye uygun olarak da, faşizme karşı mücadele gö-
revinin işçi sınıfı içerisinde çalışma sürdürülmesinin karşısına kona-
mayacağını, komünistlerin öncelikli görevinin komünist işçi partisini 
yaratmak üzere işçi sınıfının bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi oldu-
ğunu vurgulamıştı: 

“proletaryayı toplumsal muhalefetin önderliğini yapabilecek bilinç 
ve örgütlülüğe yükselterek, kendisini iktidar alternatifi olarak sunup 
kabul ettirmesi... Eğer proletarya bu bilinç ve örgütlülükten yoksun, 
dolayısıyla komünist işçi partisi yoksa komünistlerin biricik görevi, 
bütün güçleriyle proletaryayı bu bilinç ve örgütlülüğe yükselterek, 
komünist işçi partisini yaratmaktır. Bunun önüne hangi neden olursa 
olsun, hiçbir görev geçirilemez. Hele antifaşist mücadele gibi bir gö-
revi bununla karşı karşıya getirmek mümkün değildir. Zira antifaşist 
mücadele, ancak ve yalnızca iktidar alternatifi bütünlüklü bir siyasal 
örgütlenmeyle doğru rayına oturur ve amacına ulaşabilir.” (F. Yıldız, 
“Kurtuluş Örgütünün Geçmişi ve Bugünü”, Ocak 1985, s. 22) 

Kurtuluş içerisinde gelişen sapmaya karşı ideolojik mücadele sür-
düren İsmet Öztürk, sosyalizmin bir dizi temel sorunu karşısında 
ifade ettiği görüşleriyle de marksizmi savunmuştur. Bunlar arasında, 
faşizm ve faşizme karşı mücadele konusu önde yer tutar. Faşizmi 
sınıf mücadelesi temelinde değerlendiren İsmet Öztürk, komünistler 
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için, faşizme karşı mücadeleyi sosyalizm hedefine bağlamanın zo-
runluluğuna işaret etmiştir: 

“Faşizm, egemen sınıfların işçi sınıfının iktidarından ve iktidar 
mücadelesinden korkmasından yaratılan ve beslenen bir fenomen-
dir. Şartlara göre bir sürü kompleks ilişkiler olmakla birlikte, son tah-
lilde hedef kapitalist sistemi korumak ve işçi sınıfı iktidarını önlemek-
tir. Tekelci dönem ve sosyalist devrimler çağına özgü olan faşizmin, 
egemen sınıf veya sınıflarla amaç birliği vardır. Ancak ‘tekelci burju-
vazi her zaman faşizmi ister’ mantığı sakattır. Faşizm ise, bunun 
tersine her zaman iktidar olmak ister. Bunun için yer yer kendisine 
çizilen sınırları zorlar. Maraş, Çorum vs. olayları gibi. Ama 12 Eylül 
cuntası tarafından faşistlerin işkencelerden geçirilmesi, idam sehpa-
larına çekilmesi, bazılarının sandığı gibi, insanları kandırmak için 
değil, faşist hareketi geriye itmek içindi. Faşistlerin idam edilmesi, 
cezaevlerine konulması, sadece milleti kandırmak, eşit ve tarafsız 
görüntüsü yaratmak amacıyla değil –ki böyle bir görüntü de verilmiş 
oluyordu– esas olarak faşist hareketi ilerisine gittiği sınırdan geriye 
itmek içindi. 

Türkiye egemen sınıfları faşizmin iktidarına hiçbir zaman ihtiyaç 
duymadı. Onu sürekli çok taraflı grev kırıcı olarak tuttu ve besledi. 
Zira onlar için tehlike, hiçbir zaman devletin resmi güçleriyle üstesin-
den gelinemeyecek düzeye yükselmedi. Faşist hareketi böyle bir 
yükselişin önleyicisi olarak kullandı. Bunu ya sendikalaşmayı önle-
meye çalışarak ya grev kırıcılığı, faşist sendikalar ve siyasetlere yön-
lendirerek yaptı. Ama en vahimi ve onlar için en bereketlisi, sosyalist-
leri kendi istedikleri alana çekip işçi sınıfıyla bağ kurup bilinçlendirip 
örgütlemelerini önlemeyi başarıyla yerine getirmeleri olmuştur. Meş-
hur ‘iti ite kırdırma’ sözlerini hatırlayalım. 

Sosyalizm hedefinden kopuk, ona bağımlı olmayan ve ona hizmet 
etmeyen, dolayısıyla işçi sınıfından kopuk, onların alanında onlara 
karşı verilen mücadele, reformist anti-faşist mücadelenin ta kendisi-
dir. 

Komünistlerin görevi hangi koşul ve durumda olursa olsun, her 
türlü mücadeleyi devrim mücadelesine hizmet edecek biçimde yü-
rütmektir. Bunun için ertelenemez birincil görev, işçi sınıfını bilinçlen-
dirip örgütleyerek onun bütün kötülüklerin karşısına dikilmesini sağ-
lamaktır. Onlarla birlikte en önde savaşarak, ‘bu dünyayı kurtarma 
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görevlerinin’ yol ve yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 
Faşizmi yenecek, devrimi yapıp sosyalizmi kuracak olan işçi sınıfının 
dışındaki ‘biz’ değil, işçi sınıfının kendisidir. Hedefi doğrudan kendisi 
olan faşizm gibi bir melanete işçi sınıfının duyarsız kalacağını dü-
şünmek, hem sınıftan hem de sosyalizmden umudu kesmektir. Tabii 
ki uslu uslu duran sınıfa faşistler saldırmaz. Hele bir atılımlara başla-
sınlar, o zaman ne olacağı anlaşılır.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den 
Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 207) 

Toplumsal sorunların çözümünde işçi sınıfının mücadelesinin be-
lirleyiciliğini savunması temelinde İsmet Öztürk, bütün sorunların 
tartışılmasında, işçi sınıfının tarihsel misyonu konusuna en başta yer 
vermiş, bunu öne çıkartmıştır: 

“Proletaryaya gelince, onun devrimi ve kurtuluşu, yalnız bütün in-
sanlığın kurtuluşu değil, Engels’in deyimiyle, ‘dünyanın’ kurtuluşudur; 
yani tüm gezegenimizin kurtuluşudur. Çünkü proletarya, özel bir 
haksızlığa değil haksızlığın kendisine, özel bir sömürüye değil sömü-
rünün kendisine karşı savaşarak, eşitsizlik ve haksızlıkları ortadan 
kaldırmadan kendi uğradığı haksızlığı ve sömürüyü ortadan kaldıra-
maz.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 
209) 

Komünizm ile işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi de bu temele dayandır-
mıştır: 

“Toplumun tüm diğer sınıf ve tabakaları gibi proletarya da içinde 
yaşadığı toplumun değer yargılarından nasibini almıştır. Onun özelli-
ği, üretimdeki konumu ve bireysel kurtuluş olanaklarının olmayışıdır. 
Aynı zamanda nihai kurtuluşu olarak ezen ve ezilenin olmadığı bir 
toplum sistemine mahkûm oluşudur. Dolayısıyla onun yerine hiçbir 
sınıf, kişi veya örgüt ikame edilemez. Zira ondan başka, sınıf olarak, 
nihai kurtuluşu sosyalizme mahkûm, onu sonuna kadar götürecek 
potansiyele sahip başka sınıf, zümre veya tabaka yoktur. Ancak on-
ların içine sınıfını inkâr etmiş çeşitli sınıflardan komünist veya komü-
nist olduğunu söyleyen veya zanneden tek tek bireyler katılırlar. Bu 
ikinciler esas olarak sosyalizmi bir istem, bir arzu meselesi olarak 
görürler. Bunu utangaçça da olsa bazı sosyalist iddiasında olan parti 
veya örgütlerin liderlerinden de duyuyoruz. Proletarya için durum ise, 
ulaşılması kaçınılmaz bir duraktır.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kur-
tuluş’a Mücadele Hayatım, s. 210) 
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Buna bağlı olarak işçi sınıfının bağımsızlığını, partisinin ve devle-
tinin üretim yerleri temeli üzerinde örgütlenmesini vurgulamıştır: 

“Proletarya, bazı koşullarda çeşitli emekçi kesimlerle kendi önder-
liğinde ittifaklar kurarak, devrimi yapıp iktidarı paylaşabilir. Ancak 
partisini asla kimse ile paylaşamaz. İdeolojik, teorik, siyasi ve örgüt-
sel bağımsızlığını gözbebeği gibi korumak zorundadır. 

Proletaryanın esas olarak sınıf tavrını gösterdiği yer ve zaman, 
üretimdir, işyeri birimidir, karşı sınıfla karşı karşıya geldiği zamanlar-
dır. Proletaryanın her türlü örgütlenmesinin temel mekânı, üretim ve 
işyeri birimleri olmak zorundadır. 

Proletaryanın egemen sınıf olarak devleti ve bütün toplumu yöne-
tir duruma gelebilmesi, komünizm için mutlak zorunluluktur. Bu ör-
gütlenmenin temel birimi, büyük fabrikalardan başlamak üzere ola-
bildiğince tüm işyerleri olmak zorundadır. Zira komünizme kadar, 
yani yöneten - yönetilen ayrımının olmadığı bir topluma ulaşana ka-
dar, bütün kademelerdeki yönetim, feyzini ve direktifini buralardaki 
örgütlenmelerden almak zorundadır.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den 
Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 211) 

Bu temelde, İsmet Öztürk, işçi sınıfının komünist partisinin de, ön-
cü işçilerin örgütü olmasının, diğer bir deyişle işçi sınıfının öncü ke-
siminin örgütlenmesi olmasının zorunluluğunu dile getirmiştir: 

“Proletaryanın sosyalist devrimi yapıp, egemen sınıf olarak toplu-
mu ve devleti yönetebilmesi için tüm diğer örgütlerinden farklı bir 
örgüt olan, devrimci komünist bir partiye ihtiyacı vardır. Ağırlıklı ola-
rak ekonomik hakları için mücadele eden sendikalar, işçilerin esas 
olarak oldukları gibi örgütlenmesi iken ve devleti yönetecek Sovyet-
ler, devrimden yana olan işçilerin ve varsa müttefiklerinin örgütlen-
mesi iken, buna karşılık parti, işçilerin olması gerektiği gibi örgütlen-
mesi, yani eğitilip yetkinleşmiş öncülerinin örgütü olmak zorundadır. 
Diğer bir deyişle, partinin, mücadelede deney - tecrübe kazanmış, 
marksist formasyonu yeterli olan öncü işçilerin örgütü olması gerekli-
dir.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 
212) 

Hedefi sınıfların ortadan kaldırılması, komünizm olan işçi sınıfı 
demokrasisinin burjuva demokrasisinden kökten farklı olduğu vurgu-
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suyla, İsmet Öztürk, ‘demokratik sosyalizm’ vb adlarla anılan akımla-
rın reformist niteliklerini saptayarak mahkûm etmiştir: 

“Egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın görevi, yalnızca 
üretim araçlarına el koyup soygun - sömürü düzenini ortadan kaldır-
makla sınırlı değildir. O, bütün sınıflarla birlikte kendisini de sınıf ola-
rak ortadan kaldırıp demokrasiyi son hedefine ulaştırarak aynı za-
manda bir diktatörlük olan demokrasiyi de ortadan kaldırmakla, daha 
doğrusu sönümlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için, o, 
burjuvazinin aksine, bütün toplumu adım adım yönetime katacak 
mekanizmaları oluşturup herkesi yönetici yaparak yöneten - yöneti-
lenin olmadığı bir toplumu yaratmak zorundadır. 

Proletarya hedefine ulaşmak için öyle kurallar koyacaktır ki, bu 
kurallar yaşam tarzı haline geldikçe kendiliğinden sönümlenip kaybo-
lacaktır. Hemen anlaşılacağı gibi, bu durum da burjuva demokrasisi 
ile proletarya demokrasisisin nitelik farkını açığa vurur. Burjuvazi 
devlet güçlü oldukça güçlenirken, proletarya devlet sönümlendikçe 
hedefine yaklaşır. 

Sözün özü, ‘demokratik sosyalizm’, ‘21. Yüzyıl sosyalizmi’, ‘özgür-
lükçü sosyalizm’ gibi çarpıtmaların kendi liberalist reformizmlerine 
uygun olarak yılgınlığı örgütlemeye çalışmaktan başka hiçbir anlamı 
yoktur.” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 
218) 

İşyeri hücreleri üzerinde yükselen ve –egemen sınıf olarak toplu-
mu yönetecek olan– işçi sınıfına bir bütün olarak yol gösterecek, 
onun öncü savaşçısı niteliği taşıyan komünist işçi partisi anlayışını 
savunan İsmet Öztürk, herhangi bir biçimde parti oluşturarak işçiler 
dâhil halktan kendi iktidarlarını desteklemesini isteyen ikameci parti 
anlayışını da eleştirmiştir: 

“Ülkemizde birçok örneği olduğu gibi, bu partiler, sınıfın faaliyet 
alanı dışında kahveden veya mahalleden yanlarına birkaç işçi de 
alarak veya hiç almayarak, salonlarda ‘komünist’ partiyi kurup o parti 
ile halk kategorisine giren bütün kesimlere giderler. Hatta sübjektif 
olarak işçilere birincil önceliği verebilirler. Örgütlenme açısından, 
çeşitli zorluklar içeren işçi kesimine göre daha kolay olan aydın ke-
sim, niyetlere rağmen partiyi doldurur. Aksi bile olsa, böyle oluştu-
rulmuş partinin yönetimi sınıfın dışında olduğu için, bu parti sınıftan 
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destek istemekten öteye geçemez. Bunlar, sınıfın iktidar olması için 
onun bilinçlenip örgütlenmesi yerine, kendilerini desteklemesi için 
sınıfı bilinçlendirmeye çalışırlar. İlk adımda başlayan ikameci anla-
yış...” (İsmet Öztürk, THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, s. 
220) 

Yaşamı boyunca sosyalizmin ilkelerine bağlı kalan, dünya sosya-
lizminin sorunlarına eğilmenin ve teorinin geliştirilmesinin bir parçası 
olunması gerektiğini vurgulayan Çörtüğün İsmet, işçi sınıfını teorinin 
merkezinden uzaklaştıran her tür uzlaşmacı, reformist ve küçük-
burjuva akıma karşı mücadele etti ve moda akımlara uzak durdu. Bu 
çerçevede, “Komünist Manifesto’da Marx ve Engels’in tasvir ettiği 
sınıflar tablosu gerçekleşmemiştir, toplum bir tarafta işçi sınıfı, diğer 
tarafta burjuvazi diye kutuplaşmamıştır, ara sınıflar durmaktadır” 
minvalli sözlerle, teorinin merkezine sınıfsal uzlaşmayı ve bu anlama 
gelmek üzere “sosyalist demokrasi”yi yerleştiren bazı aklıevvel Kur-
tuluşçulara akıl erdiremedi! Tahsili buna yetmedi... “Bu kadar saçma-
lık ancak tahsille mümkündür” dedi ve en nihayetinde gülüp geçti! 
Kurtuluş’un birlik anlayışını revize ederek ‘sosyalist demokrasi’ gara-
betine sınıfsal uzlaşma temelinde parti uydurmaya çalışanlara karşı 
kendi yazıları ile birlikte, “Temel İlkeler”i bırakarak yanıt verdi.  

Midesinin sağlamlığı ölçüsünde her türlü birlik girişimine heyecan-
la yaklaşması, entrikacılar tarafından kullanılabilirdi! Bunca mücade-
leden sonra bu kadarını öğrendiği için olsa gerek, örneğin ölümün-
den sonra Devrimci Eylem Birliği girişimi içindeki tavrının ‘sosyalist 
demokrasinin birlik anlayışına’ tarihsel malzeme yapılmaya çalışıl-
masında olduğu gibi, olası her türlü çarpıtmaya karşı, belki de ölümü 
ile yarışırcasına yazıp bitirdiği (ölümüne kadar ne yazılı ne de sözlü 
olarak hakkında bir satır laf edilmeyen) THKP-C’den Kurtuluş’a Mü-
cadele Hayatım (Dipnot Yayınları, Ankara, 2010) adlı kitabını bıraktı. 

Sosyalizm mücadelesine katılmaya karar verdiğinde, üzerindeki 
mülkleri satarak nesi var nesi yoksa öylece girmişti sosyalizm kulva-
rına. Gelecek kuşaklara komünist bir sorumlulukla ve sanki son rapo-
ru olarak yazdığı bu kitapla da geçmişteki ve şimdiki yoldaşlarına 
elveda demiş oldu. Bu onun gelecek kuşaklara merhabası olacaktır. 

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.   

  



İSMET  ÖZTÜRK                                         35  

 

      

 

12 MART 1971’DEN POTRELER: İSMET ÖZTÜRK 

  

Sırrı ÖZTÜRK 

Karadeniz yöresinin ilerici, demokrat, sosyalist, devrimci ve Mark-
sist açıdan örgütlenmesi gibi bir konu gündeme geldiğinde, özellikle 
de 1960 – 70’li yıllarda, bazı isimler akla gelmektedir. Elbette bu 
isimlerden önce de bu yörelerde insanın insan olması, ayağa kalk-
ması ve talepleri uğruna dövüşmesi için, anılan – anılmayan bir mü-
cadele geleneği vardır. 1962’den sonra 1.TİP‘in ülke çapındaki örgüt-
lenmesinde, sosyal mücadele tarih ve geleneklerimizin birikimini de 
yanına alarak açık bir siyasi mücadele alanındaki çalışmalardan biri 
hayata geçiyordu. Sosyalist ya da Komünist denildiğinde, başka ge-
zegenlerden gelme ‘’garip ‘’yaratıklar akla geliyordu. ‘’Gomonist ‘’de-
nildiği de, ya da vurun diye insanlarımız kışkırtıldığında babasını 
dahi kesecek kimseler çıkardı. Bir yandan kara gericilik, öte yandan 
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ırkçı-faşist gericilik Karadeniz yöresinde de insanlarımızı aleyhteki 
propagandalarla etkiliyor ve yönlendirebiliyordu.  

Komünizm düşmanlığı bilimin, aklın ve mantığın düşmanlığı de-
mek oluyordu. Cumhuriyet kurulduğundan beri “Urus” düşmanlığı, 
“Moskof” edebiyatı sağlı sollu burjuva politikacılarınca başlıca ‘’tema 
‘’olarak kullanılmıştı; kullanılıyordu.  

Tarihi TKP’nin kadroları Mustafa Suphi ve arkadaşları, M. Ke-
mal’in uzlaştığını sanarak, SSCB’den kalkıp Türkiye’ye gelişi ve bu 
sürecin Karadeniz’de 15’lerin katledilişi, TC’nin ve yörenin nasıl bir 
yapıda olduğunu gösteren tarihsel bir olaydır. 15’lerin katledilişi üze-
rine Karadeniz‘de ancak açık olmayan gizli öyküler anlatılmaktaydı. 
Devleti, sistemi doğrudan karşıya alarak eleştirmek kolay değildi. 
Karadeniz’in etnik yapısı, insanının tarih ve kültürleri nesnel ölçüler-
de ve bilimsel olarak kaleme alınmamıştı. Resmi ideoloji, “imtiyazsız 
sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz” özdeyişinin de ardına saklanarak 
bölge insanını, onların taleplerini göz ardı edebiliyordu. Bölgesel 
açıdan kendi tarih ve kültürünü besleyecekti… Devlet eliyle kapitalist 
yetiştirmede oldukça başarılı ‘’devletçilik” anlayışı, insanlarımızın 
kendi aydınlanmasını dahi tamamlayamadan, kapitalist anarşiyle 
tanışmıştı. Avantalara ve yağmalar ülkesine dönüştürülen Anado-
lu‘daki insanlar kendi aydınlanmasını nasıl tamamlayacaktı? Komü-
nizm düşmanlığının geçer akçe olabildiği bir ülkede, ya da yörede 
bilimsel bilgi edinme ve bilinçlenme nasıl gerçekleşecekti? Sistemin, 
baskı, terör ve asimilasyonlara başvurduğu koşullarda, bırakın Mark-
sizmin öğrenilmesini, en basitinden demokrat düşünceler nasıl filiz-
lenecekti? 

İşte İsmet Öztürk’lerin motiflerle süslü görüşleri, bu yörede onların 
öncülüğünde işçi ve emekçi halka yansıtılacaktı. Karadeniz’de 1. TİP 
‘in örgütlenme çalışmalarında, Ziya Yılmaz, Ertan Saruhan, Sina 
Çıladır ve Namık Aşçı vb. onlarca arkadaş büyük roller üstlenmişti. 
Benzeri rolleri güney illerinde de görmek mümkündü. Reşit Güçkıran 
(Kürt Reşit), Ahmet Top, Canip Yıldırım, Musa Anter vb. Onlarca 
değerli isimler olmasaydı, TİP Doğu’ya nasıl girecekti? Bu kişiliklerin 
değil portreleri, anıları ve mücadeleleri ayrıntılı biçimde kaleme alın-
malıydı.  

Karadeniz yöresinde öne çıkarılan kişilikler çok büyük özveri ve 
direngenlikle burjuvazinin baskı, tertip, kışkırtma ve fiili - keyfi saldırı-
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larını göğüsleyerek TİP’i örgütlemişlerdir. Öncülerin taban çalışması 
yapmasıyla Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Sadun Eren, Nihat 
Sargın vb.’leri neden sonra bu illerdeki işçi ve emekçi halklarla tanı-
şacaktı. Kitlelerin canlı ve aktif katılımı için canını dişine takan bu 
arkadaşlarımız Karadeniz’deki gerici kuşatmayı yıkmaya ve gerilet-
meye çalışmıştı. TİP’in örgütlenmesiyle Karadeniz’de de bir gedik 
açılmıştı.  

İsmet gibi sokaktan gelen biri, yerine göre lümpen, yerine göre 
kabadayılık, taslamasaydı it ve kurt takımı dişlerini daha çok göste-
rirdi. Bölge’de yerine göre aklın, mantığın ve bilincin yanı sıra, bileğin 
ve yüreğin de konuşması gerekiyordu.  

İsmet Öztürk hakkında onun evrimini dürüstçe açıklamak yerine, 
“lokantacılık, kahvecilik ve kabadayılık yaptı” diyerek bu süreci doğru 
dürüst anlatamayanlar, doğalıkla TİP’in o bölgede örgütlenmesinin 
ne demek olduğunu da kavrayamayacaktır.  

İsmet’in emekçi halktan biri olarak gerici ve tutucu bir aileden geli-
şi, ilkokul mezunu oluşu bir gerçeklikti. O kendi zekâsı ile TİP’in ör-
gütlenmesine gönül ve omuz vermişti.  

Ne zaman ki TİP içindeki ayrışmalar uç verecekti, İsmet de TİP’e 
alternatif motifler taşıyan MDD hareketine kayacaktı. TİP’in örgüt-
lenmesine canını dişine takarak katkı yapan İsmet’ler, bu kez MDD’yi 
Karadeniz’e taşımak için çaba gösterecekti.  

MDD hareketi içindeki ayrışmalarda, Mihri Belli ve Dr. Sevim Belli 
ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın etkili olmak istediği ve fakat onların gö-
rüşlerinden de belli ölçülerde kopuşun yaşandığı ortamlarda bu sefer 
MDD’den kopuşun THKP-C‘nin örgütlenme arayışlarında da İs-
met’lerin etkin çabalara girdiği görülecektir.  

TİP Çarşamba İlçe Başkanı, TİP’in Karadeniz’deki bütün örgüt-
lenme çalışmalarında etkin olan İsmet, işyeri olan kahvehanesini, 
adeta devrimci ilişkilerin merkezi haline getirmişti. Kahvehanenin 
arkasındaki odada, dönemin bütün kitle çalışmalarının plan ve proje-
leri kotarılırdı. THKO, THKP-C‘nin anılan - anılmayan birçok elemanı 
bu odadan geçmiştir. Yemiş, içmiştir, saklanmıştır, derdini anlatmış 
çare aramıştır. 
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Köylerde kitle çalışması yapan üniversiteli genç öğrenciler, İs-
met’in yönlendirilmesi ile hareket ederdi. Bölge ve kişiler hakkında 
ondan bilgi ve istihbarat alırlardı. Çay, fındık, tütün üreticilerinin so-
runlarıyla ilgili miting ve kitle çalışmaları ancak İsmet’in öncülüğünde 
gerçekleşme şansına kavuşurdu.  

Dev-Genç‘in kitle çalışmalarında Sabahattin Kurt, Hüseyin Ceva-
hir, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Selçuk Şahin Polat, Nail 
Karaçam, İsmail Yeşilyurt, TİP Alaçam İlçe Sekreteri Erdoğan İşcan 
sık sık İsmet’in dayanışmasına başvururdu; onun belli başlı konukları 
arasında daha niceleri vardı.  

TİP’in ideolojik - teorik - örgütsel zaafı çok kısa zaman aralığında 
ortaya çıkmıştı. TİP‘deki bu zaafı merkez oportünist kliğinin sapma-
sını ilk görenler arasında İsmetler de vardı. Bunun için uzun boylu 
kitap karıştırmaya, derin, felsefi tahlillere ihtiyaç yoktu. Her şeyin 
aynası sosyal pratikti. TİP’in örgütlenmesinde ölümüne çalışanlar, 
partinin başına tünemiş yarım aydınlardan daha daha gerçekçiydi; 
emekçi halkları onlar daha yakından tanıyordu. Nasıl politika üretile-
ceğini de ancak onlar bilebilirdi.  

ASD (Aydınlık Sosyalist Dergi)’deki yazılarından sonra İsmet, 
Mahir Çayan’ı yakından tanımış “teorik donanımına” bu konudaki 
hırsına adeta “hayran” olmuştu. İsmet, Mahir Çayan ve arkadaşlarıy-
la kendi bölgesinde onları konuk ederek teorik konuları tartışma fır-
satını yakalamıştı. Bir yandan da TİP’de yaygınlaşan MDD hareketi 
yanlısı örgütlenmeyi yürütüyordu. TİP yönetimi MDD yanlısı ya da 
sempatizanı herkesi partiden tasfiye etmenin sinsi çalışmaları için-
deydi. Öncelikli olarak Tarihi TKP’nin kadroları ve onların muhtemel 
“uzantısı” sayılan üyeler TİP’den hızla, Haysiyet Divanı kararlarıyla 
uzaklaştırılıyordu. TİP’in tasfiyeci merkez oportünist kliği bu kafayla 
tabandaki bütün militanlarını kaybediyordu. MDD formülasyonları ise, 
teorik birçok bulanıklığına rağmen bir çekim alanı yaratmıştı. 
MDD’den kopuş sürecinde Mahir Çayan’ın yeni arayış ve yönelişleri 
kimilerinde bir heyecan yaratıyordu; onun bu arayışları radikal solda-
ki arayışlarda bir canlılık anlamına geliyordu. Mahir Çayan’ın o sıra-
lardaki “devrim” teorisi stratejisi ve taktik anlayış ve arayışları, bilin-
diği gibi daha çok Latin Amerika, Mao, Ho Şi, Minh, Troçki ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşı veren halkların deneylerinden eklektik esintilerle 
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oluşmuştu. Mahir Çayan ‘nın ASD’deki yazıları bu açıdan tartışılıyor 
ve değerlendiriliyordu. 

İlkin TİP ardından MDD hareketi ve son olarak da Dev-Genç ‘in 
ciddi işçi-kitle çalışması yapan militan kadroları ve bu sürecin önde 
görünen isimlerinden “teorisyen” yetenekleri işaretleri veren Mahir 
Çayan’ın geliştirmeye çalıştığı ve sonradan THKP-C olarak ortaya 
çıkacak olan düşünce - davranış çizgisi, İsmet gibi birçok militanı da 
etkileyecekti.  

THKP-C’nin Karadeniz de bir ölçüde tutunabilmesinde, sayılan 
isimlerin yanı sıra, İsmet’lerin de desteği vardı.  

  THKP-C’nin kır - kent çalışmalarında İsmet, yaklaşan faşizm teh-
likesine dikkati çekerek, tutarlı bir işçi – kitle hareketinin yaratılma-
sından yana tavrını korumakla birlikte, THKP-C’nin eylem ve örgüt-
lenmesine onay verecektir. Fakat o dönem gerçekleştirilen adi soy-
gun, fidye ve adam kaçırma eylemlerini asla onaylamadığını da dile 
getirmiştir. Kırsal alan çalışmalarında nelerin mümkün olup olmadı-
ğını oldukça doğru saptayan İsmet bu eylemliliklere yatkın gençleri 
tümüyle de etkileyemezdi. Dava hareket için maddi-manevi her şeyi-
ni feda etmeye hazır olan İsmet, tapulu malları dahi satarak örgütün 
çeşitli işyeri açma çalışmalarına katkı yapmıştı.  

THKP-C’nin ilgi kurduğu kişi ve çevrelerin tamamını İsmet de ta-
nımaktadır. Gerek Karadeniz ve diğer illerde kurulan temaslar, bilgi 
ve enformasyon ağının kurulması, yazılı metinlerin dağıtımı, konula-
cak eylemlerin mahiyeti hakkında İsmet olduğundan fazla bilgilere 
sahiptir. Üretimden, hayatın içinden geldiği için insanları daha yakın-
dan tanımaktadır; sezgisi daha kuvvetlidir. Fakat gençler kadar ‘’teo-
rik” birikimi yoktur. O, pratik örgütçü kimliği ile yeni örgütlenmelere 
katılmıştır.  

İsrail Konsolosu E. Elrom‘un kaçırılması ve öldürülmesi eylemi, 
sistemin daha da sertleşmesini getirir. Tevkifatlar hızla artar. İstanbul 
kenti ev ev ve tek tek aranmaya başlanır. 1. Ordu Kom. Org. Faik 
Türün ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş radyodan tehditler savu-
ran konuşmalar yapar; mevcut kanunların “makabline şamil” (kanun-
ların tarih olarak, geriye işletilmesi) olacağını bildirirler. THKP-C ör-
gütündeki ayrışmalar da bu sürece rastlamaktadır.  
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Mahir’lerin etrafındaki çemberin daralması, Hüseyin Cevahir’in 
katledilişi, Mahir’in yaralı ele geçirilişi, Kartal Maltepe Cezaevi’nden 
Yazılar’da ayrıntılı anlatılmıştır. Mahir’lerin İsmet’lerin Karadeniz yö-
resine kayışı biraz da bu bölgedeki “güvenilir ve sağlam” insanların 
bulunuş nedeniyledir. Nitekim yörenin insanları sinsi kuşatma altın-
daki arkadaşlarına karşı da son görevlerini de yerine getirirler. 
“10’lar”ın Kızıldere Köyündeki katledilme olayıyla da bu sürece “şim-
dilik” bir nokta konulacaktı.  

 

İsmet’i daha çok Selimiye Askeri Cezaevi’ndeki tutukluluk döne-
minde yakından tanımak fırsatını bulmuştum. Artık o da THKP-C 
sanıkları arasındaydı. Biz o sıralarda KDİKB davasında hüküm giy-
miş sivil cezaevine naklimizi beklemekteydik. İsmet’i bir de SBF kon-
feranslarından, ayrıca bölgesindeki etkinliklerinden tanımaktayım. 
Kendisiyle TİP’deki ayrışmalarda da birlikteydik. TİP’e muhalif idik. 
PDK (Proleter Devrimci Kurultay)’da ciddi bir Proletarya Partisinin 
oluşturulması mücadelesinde de beraberdik. THKP-C sürecinde o 
çok aktifti; bu örgütlenmeyi onaylamaktaydı. Süreçten haberli olmak-
la birlikte, bizim muradımız ise İşçilerin Sosyalist Partasi’ni (İSP) ör-
gütlemekti.  

Dev-Genç’deki ayrışmalarda, bir zamanlar Mahir’lerle ilişkili ol-
makla birlikte, PDK sürecinde cezaevinde bulunan Mustafa Kaçaroğ-
lu, Şaban İba, Mahir Sayın, İlhami Aras vb, arkadaşlarıyla birlikte, o 
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dönemdeki örgütlenmelere karşı çıkan ve “KURTULUŞ” adıyla anı-
lan bir örgütlenmenin içinde rol üstlenecekti.  

“KURTULUŞ” grubu, TİP Tarihi TKP, THKO ve THKP-C vb. örgüt-
lenmeleri “sol”dan yaptığı eleştirilerle “aşmayı” öne çıkaran ve “sos-
yalizm”e daha çok yakın görünümde bir örgütlenmeydi ilk zamanlar. 
Aralarında birçok değerli kişilikler de çıkmıştı. “KURTULUŞ” çizgisi 
de ötekiler gibi İSP olmayacaktı. Onların da projesi İSP’yi ya da KP’yi 
oluşturmak yönünde değildi; olmamıştı olmayacaktı…   

İsmet’in ‘’sosyal kaderi” onu bu türden örgütlenmelerde de tuta-
mayacaktı. İsmet’in “sevenleri” çoktu. Yaşı kemale ermiş, iyi kötü bir 
deneyimi olan bir eski kuşak ağabeye şiddetle duyulan “ihtiyaç” ne-
deniyle, İsmet, daha çok kümelenme ile temas kuracaktı. Kendilerini 
‘’Tony Clif’ci” olarak tanıtan “yeni sol” çevreler İsmet ile diyaloglar 
aramıştı. O da bu kesimlere eşit mesafede, birbirinden ayırmadan 
yaklaşacak ve kendilerine yazılı doküman verecekti. Bu malzemeler 
henüz daha sistemleştirilmemiş, Türk Solu’nun eleştirisindeki kimi 
deneylerden çıkarılan dersleri de içeriyordu. İçlerinde tartışmaya 
değer konular da vardı. Yalnızca İsmet’inkiler değil bu süreçte kimi 
roller üstlenen birçok devrimcinin eleştirel katkısı yerini bulmayacak-
tı.  

Türk Solu’nda Hareket’in yeni nitelikler kazanabilmesi, sosyal mu-
halefeti yönetip yönlendirebilecek donanımlı bir çekim merkezi yara-
tılabilmesi için kimi insanlarımız büyük emeği geçmiştir. Emeği ge-
çen bu insanlarımızın özverili tavrı zaman zaman ‘’ahmaklık” yerine 
de konulmak istenmiştir. Dürüst, namuslu ve içten olmak, küçük-
burjuvalar ülkesinde bir meziyet değil, onlara göre çok büyük bir za-
aftı. Küçük burjuvazi örgüt atağına kalkınca İsmet gibi bir ahlâka sa-
hip kimselere büyük ihtiyaç duyardı; kapısını çalar ondan yararlanır-
dı. Örgütleri sosyal pratikte bozgunlara uğradığında ise, tabanda iş 
yapan militanlara hesap verilmez, onların uyarı ve eleştirileri dinlen-
mezdi. Hareket’i tabanda kucaklayanların kişisel bir hesabı yoktu. 
Çoğu zaman böylelerinin uyarı ve eleştirileri haklı çıksa da, küçük 
burjuvaziye “boy abdesti” aldırıp hesap soracak bir kurumlaşma yok-
tu. Küçük burjuvazinin işçi sınıfı ve sosyalizm adına (!) yaptığı mas-
karalıklar, (bu ne biçim ‘’gelenek” ise) daima yapanın yanına kâr ka-
lıyordu! 
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İsmet’in devrimci namusuna, direngenliğine, özveri ve çalışkanlı-
ğına kimsenin bir diyeceği yoktu; olamazdı. Onun içtenliği ve dürüst-
lüğü tartışma dışıydı. Peki, denilecektir ki, böyleleri neden küçük 
burjuva akımlara haddini bildirecek, söz yerindeyse, “canını alacak” 
bir çabanın içinde olmuyordu?  

Bu yolda en büyük kriz, Devrimci ve Marksist Sol kadroların kri-
ziydi. Devrimci politikayı yeniden yorumlayıp, teorik yeniden üretimi 
gerçekleştiremeyen onlardı. İdeolojik-teorik çalışma yapamayan ve 
bu türden bir çalışmayı işçi sınıfının militan gücüyle buluşturamayan 
Marksistlerdir.   ( 3 )  

   

İsmet’in sol ya da sosyalist kümelenmelerdeki “sosyal kaderi” bu 
satırları kaleme alanınkiyle bazı benzerlikler gösteriyordu. Bizlerin 
onunkinden farkı şuydu: Tarihi TKP, 1.TİP ve İşçi Birliği örgütlenme-
lerinden sonra, işçi sınıfı ve sosyalizm adına ortaya çıkan ya da çıka-
rılan kişi, grup ya da örgütlere kesinlikle ve hiçbir zaman peşinen 
angaje olmamayı öne çıkarmıştık. Bu süreçte, aşağı yukarı 30 yıldır, 
İSP’nin oluşturulabilmesi mücadelesinde her kümelenmedeki Dev-
rimci ve Marksist filizlenmelere omuz vermeyi, hakikatin ve doğrula-
rın kavgasını vermeyi, sosyal pratikte anılan ve anılmayan somut 
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işler yapmayı, kimi kurumları yaşatıp ayakta tutmayı ve onları ku-
rumsallaştırmayı daima öne çıkarmıştık.  

İSP’nin oluşturulamayışının çok yönlü nedenleri vardır: Devrimci 
ve Marksist Sol kadrolar bu krizi elbette aşacaklardır. Bu yolda, basit 
ve ufak ufak köşe taşlarına ya da temel çivilerine ihtiyaç vardır. Alı-
şagelmiş moda akım ve örgütlerin ‘’reyting” yapan duruşları, gözü-
müzü asla karartmıyordu. Onlarla asla yarışmıyorduk. İSP’nin oluştu-
rulabilmesi, mevcut yapılara benzememekten ve bazı araçları birlikte 
üretebilme başarısından geçiyordu. Bizler de işte bu araçları yarata-
bilmek için çaba gösteriyor, öksüz, köksüz örgütlenmelerle, gelip 
geçici heyecanlara yüz vermiyorduk. Birileri de sabırlı, uzun erimli bu 
türden bir çabayı, Türk Solu’nun tarihinde çokça görüldüğü gibi görü-
yor, kavrıyor ve fakat kapımızı çalamıyordu. 

Bizler de işimize bakıyorduk. Bir yandan kozamızı örmeye özen 
gösteriyorken, kimlerle, hangi süreçte, hangi ilke, kural, yöntem ve 
araçları birlikte üretebileceğimizin hesabını yapıyorduk. Birlikte iş 
yapmak için öncelikle proleter bir ahlâk ve yürek gerekiyordu. Kolek-
tif aklı, bilinci ve eylemi örgütlemedeki başarıyı ancak modern prole-
tarya gösterebiliyordu. Bunun en çarpıcı örneği: 15-16 Haziran Hare-
katı’dır. İşçi sınıfı kolektifliğe yarım aydınlardan çok daha yatkındır; 
bunu teori ve pratikte göstermiştir. Marksist geçinen aydınlardan ise 
bu türden bir davranış asla görünmemektedir. Komünist olmanın en 
belirgin göstergesi: Kolektiflik ve Komün kelimelerinin anlamında 
ifadesinde buluyordu.  

Türk Solu da, küçük burjuva sınıfsal özelliği nedeniyle, içinde dö-
nüp durduğu kısır döngüyü bir türlü kıramıyordu; bu gidiş ve yöntem-
le, asla da kıramayacaktı. Gruplar arasındaki bitmez tükenmez aydın 
dalaşması, aşırı entelektüalizm ve teorisizm hastalığı, benmerkezci-
lik, vb. gibi rahatsızlıkları üretiyordu. Bu hastalıkların tedavisini ancak 
proletarya yapacaktı… 

Fukara İsmet ile aramızdaki fark burada yatıyordu.  

Bizler şu aşamada bir yere yığınak yapıyorduk. İsmet’in de bizler 
gibi malı, mülkü yoktu. Çok büyük ekonomik ve moral sıkıntıları için-
deydi. “Terk-i dünya” ’etmeden önce, sağlığını koruyacak “özel” bir 
çaba içine girmeyi dahi düşünmemişti. Oldukça düzensiz ve perişan 
bir hayat tarzı vardı. Kimi sağlık kurallarına önem vermemişti. Siga-
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ranın esiriydi. Onun bu yaşama tarzıyla da bir benzerliğimiz olamaz-
dı; bir türlü de onu uyaramadık. Proleter disiplin, özel yaşamımızda 
bile bizi sıkmazdı. Bağımlılığın eseri olan insanlarımızla çok değerli 
sorunlarımızı nasıl tartışacaktık? Devrimci kişilerin öncelikle özel 
yaşamlarında bir devrim yapmaları beklenmeyecek miydi? Devrimci 
düşünce - davranışların etkili olmasından bu konunun büyük önemi 
vardı.  

İsmet arkadaş, namı diğer “Çörtük İsmet” her şeye rağmen bizim 
insanımızdı. Emektardı. Dürüst ve namuslu bir devrimciydi. İçtenlik-
liydi. Onu sağ ve sol “teslimiyetçi” oportünist akımların başında ve 
içindekilerle kıyaslayamazdık. Onların terazileri İsmet’i tartamazdı. 
İsmet’in de “amele taifesi”nin terazisinde tartılmaya pek niyeti yoktu. 
Onun “kavgası” yine aydınlar katındaki “teorik” tartışmalar çerçeve-
sindeydi.  

İsmet‘in “sosyal kaderi” karşısında neler yapılmalıydı? 

Devrimci ve Marksist sol Kadro’lar nasıl değerlendirme yapmaya 
yatkın ve adaydı.  

Bu soru ve sorunların muhtemel cevaplarını herhalde yaşıyorken 
görüp işitecektik…   

 

12 MART 1971’DEN POTRELER Cilt III. 

Sırrı Öztürk. Sorun Yayınları.  
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Celal BAŞLANGIÇ  

 

Mayıs-Haziran 2004. Yetmişsekizliler Tükenmez  

 

Ormanda saklanıyordu.  Başının ucundaki transistörlü radyosu 
sürekli açıktı. Büyük bir tedirginlik vardı içinde. Ünye’den Kızılde-
re’ye doğru Mahir’leri uğurlarken “legalitede kalmak” öneresi aklına 
hiç yatmamıştı. Ama Mahir “Şehirden destek lazım istihbarat lazım. 
Sen aranmıyorsun. En çok bir ayda salarlar seni” demişti, giderken. 

Bütün evleri, şifreleri, buluşma yerlerini, saatlerini o biliyordu. Ka-
fasına yatmamıştı ama fazla da karşı çıkamamıştı. Ünye’den geçtiği 
Çarşamba’da anladı arandığını, Samsun’dan ekip göndermişler ya-
kalamak üzere. Basılıyor kaldığı ev. Belindeki silahı ile yakalanıyor. 
Üç-beş adım gitmeden fırlayıp kaçıyor ellerinden. “Ateş etseler hem 
birbirlerini vuracaklardı, hem de beni. Bende de silah var. Cesaret 
edemediler. Kaçtım ellerinden.” Bir anda Çarşamba kışlaya döndü. 
Köyler sarıldı. Evler basılıyor, ev sahiplerini katıp önlerine götürüyor-
lar, Ormana kaçıyor.  

Bir kulağı çevreden gelen seslerde, diğeri transistörlü radyosun-
da, ajans bülteninde Kızıldere’den gelecek haberi bekliyor telaş te-
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laş. İçi hiç de rahat değil. Hatta biraz fazla tedirgin. Mahir’in “illegali-
teye geçme” önerisini kafası hiç almamıştı. Ama bütün ilişkileri,  
bütün evleri bildiği de bir gerçekti. Sözün burasında durup hiç iç-
memesi gereken sigarasından bir nefes alıyor: “O dönemin devrim-
cileri politik olamamışlardı. Politikayı kötü anlamda kullanıyorduk.  
Birbirimize o kadar güveniyorduk ki; şövalye ruhluyduk. Bütün evleri 
ben biliyordum. Polisleri eve getirdiğim ana kadar kimsenin haberi 
olmazdı.”  

Kızıldere’den beklediği haber, hiç de beklemediği biçimde dökü-
lüyordu transistörlü radyosunun hoparlöründen.  

“Olan olmuştu. Kızıldere’yi duyduğum an yere yığıldım. 15 gün 
komadan çıkamadım. Uyuyamıyorum. Bayılmışım Kızıldere’yi 
duyunca. Saatlerce ayıltmaya uğraşmışlar beni. Su yutamıyo-
rum. Bir hafta su içmedim. 15 gün hiçbir şey yiyemedim. Böyle 
bir durumda yakalandım. Ancak karakolda kendime gelmeye 
başladım.”  

İşte bu noktadan itibaren İsmet Öztürk‘ün Samsun’a, oradan An-
kara’ya, İstanbul’a cezaevlerine 12 Eylül’e, sonra yine cezaevine ve 
sonrasına uzanan yolculuğu başlıyor. Elbette bunun bir de öncesi 
var.   

 

HER SORUNUN CEVABINI BULMA ZORUNLULUĞU…   

Samsun’un Çarşamba ilçesinde İsmet Öztürk. Kahvecilik, lokan-
tacılık, kulüpçülük yapıyor kendisini “devrimci” diye tanımlamadan 
önce. İyi kötü para kazanıyor. İşlettiği kulüpte yörenin ağalarını, bey-
lerini, zenginlerini görüyor. İşlettiği kulüpte tanıyor onların kişilikleri-
ni. Hiç de kendilerine gösterilen saygıyla orantılı olmadığını görüyor. 
Bu arada kendilerine “solcuyum” diyen “talebemsi” gençler çıkmaya 
başlıyor ortaya. 60’lı yılların ikinci yarısı yaşanıyor artık.  Bu arada 
Türkiye İşçi Partisi kuruluyor. Karşısında Komünizmle Mücadele 
Dernekleri var. Bu gençlere, TİP’lilere “komünist” diye saldırılarının 
başını çekiyor işte bu “beş para etmez” ağalar, beyler, zenginler. 
Kendisini “Hümanist” görüyor İsmet Öztürk o yıllarda. Bu saldırılara 
karşı çıkıyor. Gençleri korumaya çalışıyor.  
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“Ben o zamanlar CHP’liyim derdim. Gerçi CHP’nin kapısından 
içeri girmişliğim de yoktur ama bizim aile Gürcü kökenlidir, mu-
hafazakârdır. Demokrat Parti’den yanaydılar. Ben o DP’li olan 
ağaları mağaları beğenmediğim için karşılarında dururdum. O 
zaman Adalet Partisi var. MHP daha ortalıkta pek görünmüyor.  
‘Sosyalistim’ diyene öcü gibi bakıyorlar, boynuzu nerede diye 
arıyorlardı. İşte ben bu tepkiyle sosyalist olduğumu söylemeye 
başladım. O zaman da işte etrafımda bir toparlanma, bir küme-
lenme oldu. Samsun’da, Çarşamba’da Saruhan (Ertan) var, Zi-
ya (Yılmaz) var. Sonradan MHP de çıkmaya başladı. Tartışma-
lar oluyor. Sosyalistler toplanıyor. Yük üzerime binmiş. Ben 
yoğun biçimde kitap okumaya başladım. Artık günün 16 saati 
neredeyse kitap okuyorum. Çünkü ben muhitimde her sorunun 
cevabını bulmak zorundaydım. Cevapsız bırakmak onuruma 
dokunuyor.”   

 

 

ONLARA GÖRE SOSYALİSTLER LEKESİZ OLMALIYDI  

1967 yılında TİP’in Çarşamba’da kurucu ilçe başkanı oluyor İs-
met Öztürk. Ama yoğun bir saldırı var. Anlaşılan o ki, o yıllarda “bi-
leği güçlü olan” böyle bir örgütlenmeye kalkışıyor. “Ben Çarşamba 
ilçe başkanıyım. Fatsa’da Ziya var. Alaçam’da İsmail Yeşilyurt. He-
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pimiz aynı kuşağız. İsmail cinayet işlemiş, Ertan Saruhan Fatsa’da 
çok geniş bir aile. Ziya Yılmaz eşkıya ailesi.” Bu ekip yalnız kendi 
ilçelerinde değil, bölgedeki her yere yetişmeye çalışıyor ’Sosyalistli-
ğinin ilk yıllarında kendi yandaşlarını hiç hata yapmayacak insanlar 
olarak görüyor. İsmet Öztürk. Ona göre ‘’sosyalistler lekesiz.’’ 

“Bu işin içinde de bir yığın madrabazlıklar olduğunu, sosyalist-
lerinde lekelerinin olduğunu gördüğüm zaman da sosyalizmi 
iyice öğrenmiş ve bu işin böyle gideceğini anlamıştım. İlk baş-
larda onlarda da leke olduğunu bilseydim, bilmiyorum başlar 
mıydım?  Ama bu gerçekleri anladığımda iş işten geçmişti. Ya-
ni bu iş böyle olacaktı. Kaçınılmaz olduğunu anlamıştım.” 

Karadeniz’de TİP içerisinde yer alan devrimciler partinin progra-
mında ön görülen “sosyalizme barışçıl geçiş” pek inanmıyorlar. Ama 
TİP Genel Merkez’inin de kendiler gibi düşündüğünü ancak ‘’Biz de 
barışla olmayacağını biliyoruz, ama güç toplamak için böyle yapıyo-
ruz’’ deseler parti kapatılır diye düşünüp bu yüzden niyetlerini açık 
söyleyemediklerine yoruyorlar. Bu yüzden bütün ‘’ihtilalci ruhları’’ ile 
çalışıyorlar, işçi eylemleri örgütleniyor, üretici mitingleri yapılıyor. Bu 
arada İsmet Öztürk’ün ‘’tesis’’i de bölgedeki devrimci mücadelenin 
altyapısı olarak kullanılıyor. Kaçak durumuna düşenler, kulübün 
yatakhanesine sığınıyor.  

 

MDD DÖNEMİ…    

Ancak bir süre sonra TİP Genel Merkezi’nin bu ekipten rahatsız-
lığı başlıyor. “Dikkatli olun, fazla ileri gitmeyin Faşizm gelir!” uyarıları 
alıyor. O gençlik ruhuyla da bu uyarılara ateş püskürtüyorlar:  

“Biz bunların ihtilalci olmadığını anladık. Artık onları dinlemiyo-
ruz, bunları. Biz oturduk, Milli Demokratik Devrim çizgisini tar-
tıştık. Demokrat Devrimci olma kararı aldık. Bu kararın sebebi 
de TİP’in pasifliği ve eylemlere karşı çıkışı, faşizm gelir korku-
su. Yani, biz bir yanlıştan kurtulmak için başka bir yanlışa düş-
tük. Yani MDD, TİP’den hayırlı bir şey değildi ama biz bunu 
fark edemedik. Daha aktif olmasına kapıldık. İdeolojik temelin-
de önemli hatalar, önemli yanlışlar var, ama MDD Daha aktif. 
Bu aktiviteyi, ihtilalci diye daha yakın hissettik kendimizi. Bu 
süreçte TİP’den tasfiye etmeye başladılar MDD’cileri. Fakat 
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güçleri bizi tasfiye etmeye yetmiyor. Yani Fatsa’yı, Çarşam-
ba’yı tasfiye etse Karadeniz’i tasfiye etmesi lazım. Bir tek 
Trabzon’da Atilla, Ordu’da Mustafa kalır. Bu yüzden biz 
MDD’ciyiz. MDD tartışmalarına giriyoruz ama TİP bizi atamı-
yor. Ben 1971 ‘den sonra, TİP kapanana kadar cezaevindey-
ken bile TİP ilçe başkanıydım. Ziya Fatsa’da ilçe başkanıydı.”  

Bir yandan TİP yöneticidirler, diğer yandan MDD’cidirler ama 
arayışları da sürmektedir. İşte tam bu sırada Mahir Çayan’ın Aydın-
lık Dergisi’nde iki yazısı çıkar. O yazı TİP içindeki bu kadroyu “büyü-
ler.” 

 

THKP-C İÇİNDE GEÇEN YILLAR 

Samsun’a gelir Mahir. Yanında da Kaçaroğlu. Karadeniz’deki bu 
kadronun önde gelenleriyle bir otelde buluşur. Sabaha kadar konu-
şurlar. Sabah da Alaçam’da miting var. Mahir, Samsun’da başkala-
rıyla da görüşür. Sonra Çarşamba’ya gelir, bir çay bahçesinde otu-
rup konuşurlar. “Yeni atılım yapan kişinin şevkiyle makineli tüfek 
gibi” anlatır görüşlerini Mahir, uzun uzun. Mahir’e göre “gelecek cun-
ta Kemalisttir.” 

O dönemde Kemalizmi küçük burjuvanın antiemperyalist kesimi 
olarak değerlendiriyorlar.  “Bunlar Kemalizm adına gelecekler, ama 
faşist cunta olacaklar. İlk işleri bizi kesecekler. Bizi kesmeleri önemli 
değil, ama toplumu pasifize edecekler. Buna direnmeliyiz. Direnmek 
içinde hazırlık yapmalıyız.” 

Direnişi örgütleyecek olan THKP-C, yani Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi ve Cephesi. En örgütlü olduğu yer de Karadeniz. O zaman 
direnişin merkezi de bu bölge olacak. İsmet Öztürk, Mahir Çayan’a 
“Kalk” der “Fatsa’ya gidiyoruz.” ’O sırada Ordu’da büyük bir fındık 
mitingi olmuş. Yer gök inlemiş. Karadeniz sahil yolu bir gün boyunca 
trafiğe kapatılmış. Çatışmalar olmuş sonra da “miting elebaşı” diye 
Ziya’yı gözaltına almışlar. Arkadaşları da karakolu basıp Ziya’yı ka-
çırmış. O yüzden Ziya Fatsa’da kaçak durumda. Fatsa’da Mahir’le 
Ertan’ı görüştürmek İsmet’in niyeti. “Ya kabul etmezlerse” diye tedir-
ginliğini belirtiyor Mahir.  
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“Biz bu arkadaşlarla Siyam ikizleri gibiyiz. Çok zamanımız be-
raber geçti. O kadar birbirimizi biliyoruz ki, giydiğimiz ceket gi-
bi… Benim Ertan’ın kabul etmeyeceği diye bir şeyi hafsalamın 
alması mümkün değil. Ama Mahir tanımıyor benim kadar ‘Kim-
se kabul etmese ben varım’ dedim. Dedim ama onların kabul 
etmeyeceğini hiç düşünmüyorum. Acaba, şimdi düşünüyorum 
da, ikisi de ‘hayır, bu iş şundan dolayı yanlıştır’ deselerdi ben 
ne yapardım? Beni çok etkilerdi mutlaka. İhtimaldir,  ben ‘de-
vam’ derdim.”    

Yani şimdi kendimizi eleştiriyorum, ama bu şuradan kaynakla-
nıyor: Biz pür heyecan içindeyiz. Çünkü yoğun bir arayışımız 
vardı. Mahir’in o iki yazısı bize tamamen ışık tuttu, yani önü-
müzü açtı. Bize heyecan verdi. ‘Tamam budur’ dedik. Zaten biz 
bir aile gibiydik. O dönemde senin ‘malın, benim malım’ diye 
bir şey yoktu. Maldan mülkten vaz geçmiştik. O zaman yaygın 
olan, şimdi tedavülden kalkmış bir laf var. ‘Düzenle bağlarını 
önce pamuk ipliğine indirgemek sonra koparmak, hepten ko-
parmak’. Bu lafı çok ederdik. Şimdi herkes düzen adamı, ama 
devrimcilik yapıyor. Biz düzenle bağları koparmış insanlarız. 
Her şeyimiz ortak.’’ 

KAÇIP - KOVALAMA DÖNEMİ… 

Fatsa’da görüşmeler yapılır. Sonra İsmet, jiple dağa, Ziya’nın 
saklandığı yere çıkar. Uzun uzun konuşurlar. Sonunda fikir kabul 
görmüştür. Artık THKP-C’li olmuşlardır. Mahir tekrar gelir bölgeye. 
Direniş için para gerek. Ortaya “benzinci soyma” önerisi atılır. Ama o 
zamanlar gerilla olunacak, şehir gerillası başlatılacak gibisinden bir 
fikir yok ortada. Cunta gelecek, ordunun içinden cuntaya karşı çıkan 
devrimci subaylarla birleşilerek, silahlar gelecek, direniş genişletile-
cek. Bu perspektifle Karadeniz’de silah depolayacak yer aramaya 
başlarlar. Bu arada sol hareket içerisinde farklı görüşler kristalize 
olmaya başlar. Gerilla faaliyetleri gündeme gelir. Banka soyanın 
tabanı daha da genişlemeye başlar.  

12 Mart olmuştur. İsmet Ankara, İstanbul, Çarşamba arasında 
mekik dokurken duyar 12 Mart’ın olduğunu. ‘Sürek avı’ başlamıştır 
artık. İsmet arananlar arasındadır. Bir yakının evinde uyurken bas-
kın yer. Hâlâ anlamamıştır, askerlerin, polislerin ‘bahçede adam 
yiyen köpekleri’ nasıl aşıp kendisini yakaladığını. Yoldaşlar birer 
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birer yakalanmaya başlar. Mahir’ de yakalanmıştır. Poliste hiç ifade 
vermez İsmet. Diğer yakalananlar da konuşmayınca, yalnızca ruh-
satsız silah taşımaktan 8,5 ay hapis cezası alır İsmet Öztürk. Ancak 
tüberkülozu azmıştır. Kanama geçirir. Bunun üzerine tedavi edilmesi 
için Çarşamba'dan Tekirdağ Cezaevi’ne gönderilir. Bu sırada İs-
met’in tahliyesinden önce Mahir’ler Maltepe Cezaevi’nden kazdıkları 
tünelden kaçmışlardır.  

Çarşamba’ya döner İsmet. Haber gelir İstanbul’da beklendiğine 
dair. Mahir Ankara’ya geçmiş, Ziya ile Ulaş İstanbul da. Kaçıp kova-
lamacalar, köşe kapmacalar, hareket içerisinde görüş ayrılıkları, 
haberleşme kopuklukları ile tam bir karmaşa yaşanmaktadır.  

Sonunda İstanbul’da Ziya ile Ulaş’ı bulur İsmet. Para, mermi ve 
saklanacakları ikinci bir ev isterler. İkinci evi güçlükle bulur. Mermile-
ri “eski kulüpçülük ilişkilerinden” sağlar. Pastacı bir arkadaşına gidip, 
mermileri pasta kutusuna yerleştirir. Ancak onları götürecek ‘arka-
daş’ korkudan tir tir titremektedir. Zaten ikinci buluşma günü de İs-
met’i görür görmez kaçmaya başlar. Sonra cezaevinde bu davranı-
şının nedeni öğrenmeye çalışır İsmet. Ama hiçbir açıklama alamaz. 
Şimdi olduğu yerden bakınca “ağır geldi, kaldıramadım herhalde” 
diyordur.  

Eylem planları bir taslak halinde birbirini kovalamaktadır. Orduevi 
basmak, Demirel’i kaçırmak, Sinop Radar Üssü’ndeki Amerikalıları 
ya da Ünye’deki İngilizleri kaçırmak…  

 

“BİZ EVLİLİĞE HEP KARŞIYDIK” 

“Biz hep evliliğe karşıydık. Ben hayatım boyunca hep karşı 
oldum da… Çünkü evliliği kadının mesuliyetini almak gibi dü-
şünüyorduk. Bakışımıza bak ne kadar yamuk.  

Dağa çıkacağız ihtilal yapacağız. Büyük olasılıkla öleceğiz. 
Mesela, 2004 yılında, burada oturacağım benim hiç aklıma 
gelmezdi. Yani yaşayacağım, böyle bir şey mümkün mü ya-
ni? Aklımızdan geçen, biz bu yolda öleceğiz yani. Biz bu yol-
da öleceksek elin kızına niye sebep olalım.  

Yani kötü bir mantık, yanlış. Cahil mantık. Namus meselesi 
olarak bakıyorduk. Daha sonra da yine evliliğe karşı çıktım. 
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Ama bunun tam tersi bir nedenle. Evlilik diye bir şey anlam-
sız. Bir insan bir insanla istediği kadar yaşar, istediği zaman 
yaşar; istediği zaman başka biriyle yaşar, ne yaparsa yapar. 
Kendi bileceği iş o.  

Ben 1990 yılında evlendim. Ama mesela karım bana dese ki 
‘benden başkasına gidemezsin haa! beni kandırmak yok!’ O 
zaman ‘git’ derim yani. İstediğime giderim. Bir yere gideceğim 
yok ya… Ben özgürüm,  o özgür.  

Yani evlilik diye bir olay yok. O kurumu tamamen reddettik. 
Mesela Ertan Saruhan akrabalarından biriyle nişanlandıydı. 
Kız her şeyini kabul ediyordu. Kabul etmesine rağmen ayrıldı 
Ertan. Yani nişanın yanlış olmasından değil sebep,  sorumlu-
luğunu taşımama anlayışı ile ayrıldı. Yani böyle bir mantığı-
mız vardı.”   

 

KIZILDERE ‘DEN BERİ UYUYAMIYOR  

Kulağını transistörlü radyoya dayamış Kızıldere’den Mahir’lerden 
gelecek haberi bekliyordu. Nereden bilebilirdi ki radyo frekansından 
dalga dalga yayılan sözcüklerin yarattığı tahribat bugün bile günde-
lik yaşamının hala kanayan yarası olacak.  

İsmet Öztürk, Kızıldere’de olanları radyosundan duyduğu anı an-
latırken “yere yığıldım. 15 gün komadan çıkamadım. Uyuyamıyo-
rum. Bayılmış Kızıldere’yi duyunca. Saatlerce ayıltmaya uğraşmışlar 
beni. Su yutamıyorum. Bir hafta su içemedim. 15 gün hiçbir şey yi-
yemedim. Böyle bir durumda yakalandım. Ancak karakolda kendime 
gelmeye başladım” diyor… 

İşte o gün bu gündür, yani tam 33 yıldır geceleri uyku uyuyamıyor 
İsmet Öztürk. Birkaç saat uykuya kavuşabilmesi ancak ilaçla müm-
kün oluyor. Geçen sayıdan yarım kalan söyleyişimizi 12 Mart sonra-
sı cezaevinden çıkış, yeniden örgütlenme çabaları 12 Eylül’e doğru 
yaşanan çalkantılı süreç, 12 Eylül’ün balyozu, sonra yeniden cezae-
vi, yeniden tahliye, yeniden örgütlenme çabaları ekseninde sürdürü-
yoruz.  

12 Mart sonrası cezaevindeki siyasal yaşamı anlatırken net bir 
gruplaşmanın olmadığını, genel olarak dağınıklığın yaşandığı-
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nı, yalnızca ‘her şeyi reddeden’ arkadaşlarının birkaçının grup-
laştığını söylüyor İsmet Öztürk.  

“Dışarıda ise pek ses seda yok. Biz kiminle görüşelim diye ha-
ber geliyor dışarıdan, ‘Merkez nerededir’ diye soruyorlar. Ben 
de gırgırına ‘merkez benim cebimde, çıkınca merkezi getire-
ceğim’ diye haber gönderiyorum. Sadece genel toplumsal ha-
reket yapılmasını öneriyorum, silahlı propaganda, öncü savaşı 
meselesine ben artık katılmıyorum.” 

Af yasasıyla birlikte 74’te tahliye oluyor. Dışarıda pek bir şey bu-
lamıyor ama dikkatini bir olgu çekiyor İsmet Öztürk’ün:  

“AYÖD, İYÖD, İZYÖD gibi örgütler kuruluyor kuruluyor 12 
Mart sonrası, ama hepsi yükseköğrenim gençliğine ilişkin der-
nekler. Adında ‘Devrimci’ olan tek örgüt yok. İlk kez biz kur-
duk. Adı Karadeniz Devrimci Kültür Derneği’ydi. Zonguldak’tan 
Artvin’e dek. Kitlesel bir bariyeri örgütlemek gerek. Ondan 
sonra da ayrıca siyasi bir örgüt gerek. Amacımız, görüşlerimizi 
yayarak, bizim görüşlerimizle anlaşan başka gruplarla bir ara-
ya gelip bir siyasi örgüt kuracağız.” 

Bir yandan yeni örgütlenmeler, diğer yandan yeni siyasi oluşum-
lar süreci başlar. Artık kitle örgütleri içerisindeki siyasal ayrıklardan 
doğan çekişmeler, kongre oyunları giderek ‘sol içi şiddet’e dönüşür. 
12 Eylül’e beş kala. Yaşanan sürece ilişkin değerlendirilmesini,  
özellikle Karadeniz bölgesinde yaşananlara ilişkin örnekler verdikten 
sonra, kendi siyasal ve ideolojik perspektifinden yapıyor;  

“Türkiye’de bir kere sol içi çatışmalarımızın temeli bize özgü 
değil. Bu Stalin öncülüğünde yapılan tasfiyelerin ve çatışmala-
rın bize kalan mirasıdır. Biz bundan kurtulamadık. Meseleyi 
oradan ele almazsan, onunla hesaplaşmazsan, ‘biz kötü ço-
cuklardık, bunu yaptık’ olur. Hayır! Bu, tarihimizde var ve bu 
tarihimizle hesaplaşmazsak bu etkiden kurtulamayız.”  

12 Mart’tan 12 Eylül’e; 68’lilerden 78’lilere uzanan sürece ilişkin 
de bazı değerlendirmeleri var İsmet Öztürk’ün: 

“68 dünya çapında kapitalizme bir başkaldırıydı. 78 gençlik-
te çok daha yaygındı ve bunun alternatifi olarak faşist hareket 
başladı. Meselâ, 70’lerde faşist hareket böyle yaygın değildi. 
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12 Mart’tan sonra yaygınlaştı. 70’lerde, gerek TİKKO, gerek 
THKO, gerek THKP-C bir direnç yarattı. Prestijli bir dirençti. 
Dökülenler oldu ama yine de geniş bir dirençti. Bu da oldu 
74’ten sonra devrimcilerin daha kolay toparlanmasına neden 
oldu. Çünkü çok önemli bir prestij mirası vardı. Toplumda da 
bir talep vardı. Çok zorlanmadan, fazla engelle karşılaşmadan 
toparlanma sağlandı. 12 Mart’tan sonra. Ama bizim yaptığımız 
en büyük hata devrimcilerin postu atmaları gereken yer olan 
işçi sınıfının içinde bulunmamalarıydı. Esas faaliyet sınıf içeri-
sinde sürmeliydi. O zamanlar faşistler zorunlu olarak oraya 
yönelecekti. Onu yapamadık biz. Çünkü olaya daha çok ‘işçi 
sınıfı destekçisi’ olarak baktık. Hep aydın, küçük burjuva ke-
simlerde yoğunlaştık. Esas olarak bu çatışmaya işçi sınıfını 
dahil etmek, yönlendirmek gerekirdi. Tek tek faşist öldürmekle 
bu işin içinden çıkılmazdı.”  

İsmet Öztürk’e göre 1980 sonrası sosyalist sol’da yaşanan tıka-
nıklığın, dağınıklığın tek nedeni 12 Eylül faşist darbesi değil:  

“Aynı zamanda sosyalist diye baktığımız sistemin çökmesi, 10 
cuntaya bedeldir. 10 cunta gelseydi böyle etki yaratmazdı. 
86’larda sistem çözülmeye başladı. Sistemin çökmeye başla-
ması, çöküntüye neden oldu. Yani 80 sonrası devrimciler dışa-
rıda pek bir şey yapamazlardı. 80 sonrası büyük bir depoliti-
zatsyon yarattı. Ama 80 darbesini sistemin çöküşü ile birlikte 
düşünmek gerekir. Sistemin çöküşü ile birlikte gerçekten bü-
yük moral bozukluğu yaşandı.”  

Sosyalist hareketin çözülmeye başladığı yıllara ilişkin bir örneği 
kendi yaşadığı bir süreçten örnekleyerek anlatıyor İsmet Öztürk: 

“Ben o zaman Çanakkale Cezaevi’ndeydim. Bu çöküşe kadar 
ben hiçbir devrimciden ‘ben yatamıyorum, çekemiyorum, ha-
pishaneyi’ diye bir söz duymadım. Ama çöküşten sonra ‘artık 
yatamıyorum’ meseleleri doğmaya başladı. İnsanlarda moral 
sıfır oldu. Bütün güvenilen dağlar yıkıldı. Yani insanlar ‘ne için 
mücadele ediyoruz’ diye sormaya başladı. Bu yıkımın etkisi ha-
la sürüyor. İşin en kötü tarafı, bu çöküşün muhasebesinin ya-
pılmamış olmasıdır. Neden çöktü? İnsanlar niçin mücadele et-
sinler? Gerçekten tüm bu ölümlere, eziyetlere değer mi? Halk 
bunun hesabını yapmadı. Bunun muhasebesini yapamadık.”   
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1990 da cezaevinden ‘çekirdek bir örgüt kurma ‘projesiyle çıkıyor 
İsmet Öztürk. Ancak eski ‘yol arkadaşları’nı daha farklı yerlerde gö-
rünce büyük bölümüyle yolunu ayırıyor. Kendi yolunda, kendi anlaş-
tığı insanlarla her şeye karşın yürümeyi sürdürüyor yaşamı elverdi-
ğince. 

Siyasal olarak, ideolojik olarak görüşlerine katılır ya da katılmaz-
sınız, ancak İsmet Öztürk inandığı yolda karşısına, yaşamına çıkan 
engellere aldırmıyor.  

“Her şeye karşın” diyoruz, ama “ciddi bir hastalığın pençesinde” 
demiyoruz. Çünkü yakalandığı amansız hastalık, ne İsmet Öztürk’ü 
ne de inançlarını ele geçirebilmiş. Eşi ve çocuğu da birbirine benzer 
hastalıklara yakalanmış. Ancak yine de İsmet Öztürk ‘her şeye kar-
şın’ yaşama ‘zevkle’ bakmasını biliyor.  

“Benim Marksizm’den öğrendiğim birinci olay, devrimciliği, iste-
yerek, inanarak, içinden gelerek yapacaksın. Bundan zevk ala-
caksın. Ben mesela polisteyken de, dışardayken de, hapisha-
nedeyken de yani insan olarak nerede olursam olayım, yaptık-
larımdan hep zevk aldım. Yani, “ar belası, utanma belası, işte 
ortak değerlerdir” diye kimse devrimcilik yapmasın.  O yapabi-
leceği kadar yapsın, taraftar olsun, daha ileriye gitmesin. Çün-
kü yarın zarar vermiş olur.”  

İsmet Öztürk’lere yani Çörtük İsmet’lere bu çorak topraklarda, bu 
kurak günlerde fazla rastlanmıyor.  

Görüşlerine katılmak ya da katılmamak önemli değil. Aradaki 
farklı yaklaşımlar, sosyalist solun içinde ayrı ayrı durmaya yol açabi-
lir. Ancak hiçbir zaman bu farklılık Marksizme inanmış yaşamını 
buna adamış, inandığı gibi yaşamaya çalışan devrimcilere saygı 
duymaya, onlarla birbirimize değmeye, dokunmaya, yanyana gel-
meye, yaşamını yeni gelen kuşaklara örnek göstermeye engel değil. 
Çünkü günümüzde ve içimizde bu örnekler öyle az ve giderek azalı-
yor ki!  
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1985 HAZİRAN, GAYRETTEPE…  

Atila KARAGÖZ  

 

İsmet Öztürk’le 1985 Haziran operasyonunda aynı evde yakalan-
dık… Belki benim takip edilmem sonucu evi tesbit etmişler…  

Gece kapıyı açar açmaz polis olduğunu anladım. Hemen üzerime 
çöreklendiler ve gelişigüzel dayak başladı. “Silahlar nerede? şu ne-
rede?..”  

İsmet ağabey bağırıyor “çocuğa 
vurmayın, niye dövüyorsunuz” tü-
ründen… Beni bıraktılar, “sen kim-
sin?” diye ona sordular. “Ben Nafiz 
Al, dayısıyım, Alaçam’dan doktora 
geldim”…  

Polisler tekrar bana döndüler ve 
biraz daha sürdü bu uygulama. 
Evde arama bitti… Benim gözlerimi 
ellerimi bağladılar… Ünzile ve kız-
larımız da hazırlandı… Polisler 
kendi aralarında konuşuyorlar. 
“Çocukları ihtiyara bırakıp bunları 
götürelim” türünden Merkez’i telsiz-
le arayıp sordular. Merkez’den, 
“eve karakol kurulacağı, hepsini 
getirmelerini, ihtiyarı buradan ço-
cuklarla gönderecekleri” türünden 
konuşmalar üzerine Gayrettepe’ye gittik…  

Gerçekten de İsmet ağabeyi kadınlar ve çocuklarla birlikte bir bö-
lüme almışlardı. Sanırım ertesi gün Samsun’dan benim, Muammer 
Başkan ve Yahya Kemal Çoban’ın sorgusu için gelen polisler İsmet 
ağabeyi tanımışlar… Evde İsmet ağabeyinin kullandığı kimliği ustaca 
bana duyurmasının bir anlamı kalmadı. Ve çok büyük bir moralle 
girdiğim emniyette yediğim dayakların acısından çok daha fazlasını 
hissettim. Önder yoldaşımızı bir tesadüfle Gayrettepe işkencehane-
sinde yakalatmış olduk…   
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Yahya Kemal ÇOBAN ve Şahizer ÇOBAN ile birlikte.   
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SENİN İÇİN YAZMAYA DİLİM VARMADI ÇOCUK!   

Senin için yazmaya dilim varmadı çocuk!  

Sana “öldü” dersem dilim kurusun!  

Gözlerindeki ışıkla aydınlattım her akşam dünyayı  

çiğdem çiğdem yeşerdi dağlarda gülüşün  

çiğdem dağıtırdık kapı kapı baharı kutlarken çocukluğumda 

ekinlerin geleceğinin ilk muştusuydu  

bir demet buğdaydı bereketin sembolü tanrılar defterinde  

ve ilk tanrılar buğday sarısıydı biliyor musun? 

Ve kocaman göğüsleri vardı ilk tanrıların 

Adem henüz iktidara boyun eğmiş bir zavallı değildi  

Ve sadece sen vardın 6. günün kuşluk vaktinde 

Lilith Lilith şakırdı dillerin  

Sen onurdun, sen gururdun insanın kaderinde  

Adına Ekin dediler!  
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Biliyorum biliyorsun biliyor  

her kışın ardından bahar gelirmiş  

ve ısınır hava, donmaz ara sokaklarda Suriyeli çocuklar  

ahh, çok klasik sözdür bilirsin,  

kış gider bahar gelir 

yalan söyledik çocuk sana yalan söyledik  

sen gittikten sonra bahar gelmez bir daha  

sen gidince böyle, insan ölmez belki ama insanlık ölür 

sen gidince böyle erken  

kuşluk vakti ötecek kuş bulunmaz  

bir daha sabah olmaz!  

 

Isınacaktı kışın ardından bahar gelince hava  

kaç bahar yaşadın ki çabucak tükettin baharları çocuk  

küsmedim sana ama kızdım, sıramı beklemedin biliyor musun 

ne vardı sanki koşa koşa gitmeseydin fırtınaların önünde  

ah çocuk, kahrımızdan öldük, duyuyor musun  

birbirimizi yedik önce  

kaybettik birbirimizi aynı dehlizlerde dolaşırken  

kimimiz önemli oldu değerini kaybederek  

kimimiz önemini değerinden aldı baban gibi, senin gibi. 

Annen geride kalmadı 

Bayrağı annen aldı  

ama bil ki gülücüğü çiçekli çocuk  

devrim sensiz öksüz kaldı 

ben öksüz kaldım  

gecemiz yarınımız  gelecek baharımız öksüz kaldı 
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Sana “öldü” dersem dilim kurusun!  

Gülücüğünü aldım dudaklarından, yarına götüreceğim  

ve seni tanıtacağım önce 

“bu var ya, bu kız var ya,  

Ömrü bir devrimle geçti,  

bir devrimin bedeliydi ömrü.  

Bu var ya, bu gülücük var ya  

yarınların resmi olarak  

o çocuk bıraktı!  

“bu var ya, bu kız var ya,  

geleceğimizin diyeti oldu onun bedeni  

“bu var ya, bu kız var ya…  

O çok özeldir,  

ve biriciktir, çünkü kimliği kendinindir  

Tamam söyletmen beni 

Ağlatman beni bre turnalar …   

 

Sana “öldü” dersem dilim kurusun!  

Biliyorum, devrimler ölmez  

Ekin gibidir  

Gömersin toprağa belki  

Ama ekinler ölmez  

Tohum olur ekiliriz / bir gider, bin geliriz.   

Güz de onun içindir yaz da, bahar da!  

 

Senin için yazmaya dilim varmadı çocuk!  

sen güneşle burada kalmalıydın  

gülüşünle ısıtarak dünyayı  

ve dünyasını insanın aydınlatarak! 

Affet beni, ellerinden öperim 

Senin için yazmaya dilim varmadı çocuk!  

 

İ. M. Ayçiçek    
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GOGOL’un PALTOSU   

ya da ÇÖRTÜĞÜN ŞAPKASI  

ALTINDAN ÇIKMAK? 

 

İ. M. AYÇİÇEK 16 Kasım 2020.  

 

Bazı insanlar vardır, karanlığın ortasında anlık bir kıvılcım gibi ya-
nar ve aydınlatır ışığı kendi çapınca; umutlanır insan bir ömrün kü-
çücük bir diliminde ve sönüşü karanlığın etkisini derinleştirir. Ve her 
deneme de gözünü biraz daha kısar insan, aydınlıktan sonra gelen 
karanlığın içindeki beyaz gölgelere sığınır. Çabayı artırmak yerine 
sıkıntıya alışmayı yeğler bilinçsiz toplumlar. “Kader” felsefesi rahatla-
tır sıkışan yürekleri, işçi sınıfının acısını bir parça da olsa azaltan bir 
afyon olur bütün dinler zamanın o anında. Ayağını bastığı toprağı 
özgürlükle yeşertemeyen insan, göklerde bekleyen cennetin sonsuz 
bir gerçek olduğu düşüyle dindirir acısını. Gerçekliği, afyonla tütsü-
lenmiş tembel beyinlerin cennet rüyaları içinde hapsederken insan, 
sorgulamayı unutur önce, sığındığı bu karanlık dehlizde.  

  

Bazı insanlar vardır kendisinden sonra gelen birkaç kuşağı derin-
den etkiler. Örneğin gençlik ilk adımlarını atarken yetişkinler dünya-
sına, güven duyabileceği bir örnek tipi seçerek yürümeyi ister. Ben-
zeşme isteği, duygusu ve çabası, henüz ergenliğini tamamlamakta 
olan öngençlik yıllarımızda ya bir masalın içinden fırlayarak, ya ünlü 
bir kahramanın simgesi olan bir sembol ya da nesne olup bizimle 
buluşarak, ya ünlü bir sporcu olup aynı sonsuz alanda bizimle yarı-
şarak, bir sanatçı fırçasından dökülüp, sihirli notalarla ünlenmiş ve 
anlamdan yoksun bomboş kâğıtlara can verip yaşatarak sürdürürüz 
bu ilgiyi ömrün bir bölümü.  

Önceleri sadece gerçekle örtüşmeyen bir benzeşmeyle sürdürür-
ken yaşamı, giderek, kendi gerçeğini dayatır gelişimin önüne. Bu 
etkileşim, sadece sanatın değil, sosyal yaşamın birçok alanında da 
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“bazı karakterlerle benzeşme isteği”, karakterimize derinlik, yetenek-
lerimize çeşitlilik, yaşamımıza anlam katar. Rol-örneğin etkisine ken-
dini de katan kişisel yeteneklerimiz ve özelliklerimiz, diyalektik çatış-
malar süreci içerisinde, helezoni gelişimini daima bir üst halkaya 
tırmanarak sürdürür. Ve yoğurup özümüze katarak bütün özleri, ye-
niden yaratırız kendimizi, kendimize yabancılaşmayarak.  

Bu süreç, kendi kimliğini bulana kadar çatışmalar içinde devam 
eder. Yaşamda kendimize yüklediğimiz açık tanımlanabilen bir an-
lamla ya da henüz olgunlaşmaması nedeniyle duygularla dillenen 
tanımsız anlamla içselleştirmek için yeteneklerimiz kapsamında ça-
bamızı biçimler, çabamızın nicelik ve niteliğini artırırız.  

Ne var ki “Kendi olamama” hallerinde “benzeşme çabası”, ben-
zeşmek istenilen örneğin niteliğine göre toplumda görece bir iyi/kötü 
tanımlamasıyla kategorize edilir. Ama “kendi olma” bilinci ve yetene-
ğine sahip olanlarda benzeşme farklı biçimlenir. Çoğu zaman benze-
şilenin de benzeşenin de karakterlerinden, örnekler alarak benze-
şene de benzeşilene de benzemeyen, bir farklı karakteri, bir yeniyi 
oluşturur.  

 

Bir örnektir Dostoyevski’nin Gogol için söylediği ünlü söz; her 
alanda, her yeni kuşağın,  bir önceki kuşaktan aldıklarıyla beslenme-
si ve kendini yeniden var etmesi gerçeğinin altını kalınca çizmekte-
dir. Gogol, kendi anlayışının temelini oluşturan “yaşamın her alanda 
gerçekliğiyle tanıtılması” anlayışını, muhteşem bir öykü kitabı olan 
“Palto” adlı eseriyle, günlük yaşamın ayrıntıları içerisine, yani gerçe-
ğe taşımıştır. Gogol’ün bu yapıtı ardılları bakımından öylesine etkili-
dir ki, yeni edebiyatçılar kuşağı “edebiyat ve edebiyatçının toplumsal 
misyonunu” yeniden düşünüp Palto’daki karakterler üzerinden değer-
lendirip benimseyerek sanki bu kitabın içinden doğmuşlardır. Ve Go-
gol’ün ünlü öykü kitabı Palto’dan sonra Rus Edebiyatı’nda Dosto-
yevski, Tolstoy, Turgenyev, Çehov, Gorki ve daha yüzlerce edebi-
yatçı toplumsal öykü ya da romanlarında Gogol’ün Palto’da başlattığı 
tarzı “toplum ve bireyin gerçekliği” konusunu işlemiştir. Yani Rus 
edebiyatının yeni dönemi “Gogol’ün Palto’sundan çıkmıştır!”   

Palto, kitabın içindeki bir öykünün de adıdır. Rusya’da Akakiy 
Akakiyeviç adlı hayli ezik, sıradan devlet memuru tüm birikimini yeni 
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bir paltoya yatırmıştır. Aristokratlara layık bu palto ile aşağılanmak-
tan kurtulmayı düşünmektedir. Ama bir gün paltosu kaybolur ve ha-
yatı altüst olan bu ezik memur kendini büyük bir trajedinin içinde bu-
lur. Bu öykü, dönemin her açıdan muhteşem bir eleştirisidir. Gogol, 
kısacık öykülerinde verdiği mesajlarla dev gibi romanların yaptı-
ğı/yapamadığı işi yapıyordu.  

“Patates fiyatları yükseldiğinde, patates için harcadığı parayı asla 
artırmaz, aldığı patates miktarını azaltırdı; böylece aç kaldığı olurdu 
bazen ama katlanırdı açlığa, alışırdı giderek” der Gogol Rusya’da bir 
memurun yaşamını aktarırken. Neden “günümüze dair çokça şey” 
bulacaksınız dedim sebebi bu küçük satırda gizlidir. 

Gogol bir yıl memurluk yapmış ve bu kısa sürede bile Çarlık Rus-
ya’sının üstü örtülmeye çalışılan gerçekliğini çok iyi gözlemlemiş ve 
yazdığı tüm eserlerde bu durumu toplumsal mizah dilliyle kaleme 
almıştır.  

 

Elbette derdim edebiyat akımlarını tanıtmak değil. Ama toplumda 
gerçeklikle yüzleşmemize yardımcı olabilecek bütün kaynaklar top-
lum efendileri tarafından kapatılmaya çalışılır. İnsanlığın sahte dün-
yalara inandırılması çabası bu nedenledir. Camiler de, kilise ya da 
sinagog da, Cem evi de, devlet elinde olan okul sistemleri de özü 
itibarıyla farklı değildir. Görevlendirilmiş toplum liderlerinin gerçeği 
dillendirebilmesi mümkün değildir.  

Bu nedenle sanırım üniversite eğitimlilerin büyük çoğunluğu, alt 
sınıfların toplumsal eleştirisini sonuna kadar taşıması mümkün değil-
dir. Onlar Kur’an’ın “hiç bilenle bilmeyen bir olur mu” sözünü temel 
alıp toplumu “bilenlerin” eline teslim ederken, okuma yazma bile bil-
meyen “tüccar” Muhammed’in neden toplum lideri olduğunu asla 
sorgulamazlar.  

 

Anlaşma zorluğu yaşayan gergin toplumlarda dilin yerini daha çok 
semboller alır. Örneğin bir erkeğin bıyığına bakarak siyaset ya da 
inanç tanımları yapabiliriz. Kullandığı sözcükler gizli anlamlarla dolu-
dur. Bir işaretin arkasında yatan bir tarih sizi cinayete bile yönlendi-
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rebilir. Bu semboller sizi kimilerine yaklaştırır kimilerinden ise uzak-
laştırır.  

Türkiye toplumunda politik alanda sıkça kullanılan sembol de 
şapkadır. Osmanlı’da Yeniçeri örgütlenmesinin zorla ve şiddet uygu-
lanarak ilgasından sonra kurulan yeni askeri yapı (Nizam-ı Cedit), 
askeri giyecekte şalvar türü giysileri kaldırıp fes, pantolon ve tüfekle 
donatılması, “şiddet yoluyla gerçekleştirilen bir inkılap” olarak tanım-
lanır. Mustafa Kemal’in “Şapka Devrimi” de aynı mantığın Cumhuri-
yet Dönemi’nde de devam edeceğinin şiddete dayalı bir örneği idi. 
Bu tür toplumlarda “öz”ün değil, “biçim”in daha fazla ifade gücü var-
dı.  

Yakın tarihimizde de “şapka” ile siyaset tanımlaması ilişkisi sür-
müştür. “Halkçı” Ecevit’in seçim meydanlarında kullandığı kasket 
halkçılığın; “Demirel’in fotürü” ise, sadece Batı’da var olduğuna inan-
dırılmaya çalışılan ‘modern kapitalist dünya’nın sembolü idi. 68’li 
dönemlerden sonra kimi yerde kırsal kesimlerde yaygınca kullanılan 
köylü kasketlerimizle, kimilerinde Che rozeti de taşıyan siyah berele-
rimizle, kimilerinde Castro’nun şapkası ile boy atardık. Yani çoğu 
zaman içinden geldiğimiz ya da gelecekte bulmak istediğimiz kültürü 
yansıtan bir şeyler taşıdık gibidir başımızda.  

Bildiğim örnekler içinde, bir şapkanın, köy çocuğu olan Kaypakka-
ya ve sokağın kabadayısı olan İsmet Öztürk’e yakıştığı kadar yakış-
tığını görmedim diyebilirim. Çoğunda iğreti duran şapka, bu iki ko-
münistte kültürün ve kendi özgün tarihlerinin bir parçası olarak bütü-
nüyle doğal bir görünüm sergiliyorlardı.  

Hani, masallarla büyümediysek de, şapkanın içinden tavşan çık-
mayacağını bilenlerdeniz elbette. Ama şapkalar da bir duruşun, bir 
tavrın sembolü olarak adlandırılabiliyorsa eğer, politikada ne kadar 
farklı olursak olalım, Çörtüğün İsmet’in şapkasının içinden çıkan bir 
“devrimci” olmayı kesinlikle yeğlerim.  

 

Sanırım İsmet Öztürk’e hayranlığım bundandı. Onun sokaktan 
gelmesi, hayatı tanıyor olması, iktidar olmak yerine devrimci olmayı 
tercihini sağlamıştır. Bedelsiz kazanmayı meslek edinmiş bir kumar-
hanecinin Mahir Çayan’ı lider olarak kabul etmesini; bütün varlığını 
devrimci mücadeleye aktarmasını; kendisi de ölümü beklerken, Kı-
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zıldere’de kaybettiğimiz Ertan Sarıhan için ağlayan, ve o ölümü bek-
lerken, hastanede yaptığım son telefon konuşmasında kendisi için 
iftira boyutunda iddialarla konuşanlar dahil hepsine selamlarını ve 
sevgilerini ileten bir devrimciden söz ediyorum.  

En zor anlarda bile, “birlik” sevdasını öne çıkararak tutum alma 
tavrıydı onun duruşu. Hileli davranışları sokmamaya çalıştı yaşamı-
na.  

Sanırım Türkiye sosyalist hareketinde Çörtüğün şapkasından çı-
kanların eksikliği, yaşamın bütün alanlarında maddeleşmiş devrim 
gerçeğini böylesine yaşam dışı, bir ütopya konumuna dönüştürdü.  

  

Sokağın ürettiği bu insan bize bilgili olmak ile bilge olmak arasın-
daki farkı yaşamıyla gösterdi. 

Elbette bilginin ve bilimin küçümsenmesi korkunç sonuçlar üretir. 
Ama günlük yaşama yön veren şey, yaşamın kazandırdığı deneyim-
lerin doğru değerlendirilmesidir.  

Bilginlerimiz tartışmayı sürdürürken, hayata müdahale için Kurtu-
luş’un örgütlenmesi gerekliliğini ilk ileri sürendir İsmet Öztürk.  

Elbette o da içimizdeki “en” bilgililerden biri idi. Ama yönetici ol-
mak için sadece bilgiye değil, hatta daha çok bilgeliğe gereksinim 
olduğunu biliyordu. O, bilginin gücünü kullanarak iktidar olmayı tercih 
etmeden “bilge” olarak ötekiyle eşitlenip bilgisini paylaşan, yaşama 
uyarlayan bir önderdi.  

Bilgi kolay elde edilir. Bilge olma hali ise, kendinin farkında olarak 
bütünle birleşebilmeyi, ötekini değiştirebilmek için değişimi kendin-
den başlatabilmeyi, yani oturmuş, yerleşmiş güçlü bir karaktere sahip 
olmayı gerektirir. Ki bu ancak yaşamın içinde ve uzun yıllar içinde 
gerçekleştirilebilir. 

Ve bilge olmanın gerektirdiği en önemli özellik ise, bireysel olarak 
“tek iktidar” olma duygusunu yok edebilmiş olmaktır. Çünkü biliyoruz 
ki komünistler bütün iktidarları, tek elde toplanmasını engellemek, 
yani iktidarı her bireyle paylaşabilmek için mücadele etmekteyiz.  

İç tartışmalarımız döneminde, benim yazılarımın “GMK’ya karşı 
yazılmış en sert yazılar olduğunu” gördüğü halde, fırsatçılık yaparak 
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bunu GMK’ya karşı kullanmaya kalkmayan, tersine, böylesi sert bir 
muhalefetin yanlış olduğunu eleştirerek, tavrıma katılmadığını açık 
beyan eden, bu tavrın GMK’ya yol göstermek yerine tepkiye iteceğini 
ve benim de yardımcı olmak yerine sürece zarar vereceğimi gördü 
ve tutumumu reddetti. 

Hileye yönelmedi, yöneltmedi; ikili oynamadı, KURTULUŞ için ki-
şisel önemini anlatmak için aslı olmayan efsaneler uydurmadı.  

O hep bütüne sahip çıktı. Birlik dedi ve sevapları da günahları da 
“solun birliği” ve “birlikte mücadele” olanaklarının yaratılabilmesi ça-
bası içinden üremişti.  

Yani özetlersek:  

O bilgili bir komünistti. Ama bilginin erkini kullanmak yerine, so-
kaklarda öğrendiği “bilgeliğini” paylaştı yoldaşlarıyla sadece.  

Çin öyküsünde olduğu gibi, bin yılların kitlesel katliamlar faili ej-
derhayı öldürebilen “yiğit” oldu, ama gururuna hırsına yenilerek ikti-
dar hastalığına yakalanıp ejderhalaşmadı. Yönetmeyi değil, “yönet-
me hastalıklarını da yok edecek olan” değişmeyi ve iktidarı hep baş-
kalarıyla paylaşmayı ilke edindi. 

Bir model olarak anısı değerlendirilmeli, yaşamından dersler çıka-
rılmalıdır. 

 

İ. Metin AYÇİÇEK  
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BÜTÜN YAZILAR 
  İSMET  ÖZTÜRK 

Toplumsal Bilinç Yayınları 

1. Baskı. Haziran 2016. 

 ( ISBN: 978-605-65928-2-9 ) 

İsteme adresi: ( 0090) 0537 853 15 44   
 
Sınıflar savaşına “alt sınıflardan” katılan komünistlerin yaşamla iç 
içeleşmiş düşüncelerini anlayabilmek için “bu kitabın mutlaka 
okunması gerektiğini” hatırlatmayı bile fazla buluyoruz. Çörtük İsmet 
anlaşılmadan “ezilenlerin – alttakilerin - sömürülenlerin” yapacağı 
bir devrimi anlamak belli ki mümkün değildir. Kurtuluş Hareketi içe-
risinde şu veya bu çaba içerisinde yer almış ve günümüzde kendi 
yaşamlarını roman, anı, eleştiri vb. içeriklerle kaleme alan ve böyle-
ce hepimize umut vererek öncülük yapan bütün Kurtuluşçuların 
emeğini selamlıyoruz. Bu yayınları gerçek bir komünist ciddiyetiyle 
sahiplenmeli, tanıtmalı ve yaygınlaştırmalıyız. Kökleri geçmişte olan 
gelecek kuşaklar bunu günümüz canlılarının önüne bir görev olarak 
koymaktadır.  

DUYDUK ! DUYMADIK DEMEYİN !  

SADECE SAĞIR SULTAN DEĞİL,  

ARTIK SİZ DE DUYDUNUZ ! 

 

THKP-C’den KURTULUŞ’a  

MÜCADELE HAYATIM 
  İSMET  ÖZTÜRK 

 

Dipnot Yayınları.1. Baskı. 2000. 

 ( ISBN: 978-975 – 9051 – 99 -4 ) 

İsteme adresi: ( 0090)0312 419 25 32  
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 DİPNOTLAR  

                                                
 
1
 İsmet Öztürk. THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım, Dipnot Yayınla-

rı. 1. Baskı. 2010. ISBN: 978-975-9051-99-0   
( 0090 ) 0312 419 29 32   

İsteme Adresi: dipnotkitabevi@yahoo.com    
2 İsmet Öztürk. “Bütün Yazılar” adlı kitap için yazdığı önsöz Toplumsal Bi-

linç Yayınları.1. Baskı. Haziran, 2016. ISBN: 978-605-65928-2-9.  
İsteme Adresi:   (0090) 0537 853 15 44  

3 Türkiye Öğretmenler Sendikası-‘TÖS’ üyesi ve Karadeniz sorumlusu olan 

öğretmen arkadaşlar (bazıları Konya’dan) ve çalışanlar Ankara Mamak 
Askeri Cezaevinde. Ne mutlu ki bana bu yoldaşlarla birlikte ben de cezae-
vinde idim.  
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