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1968: bir devrimci dalganın adı

Sungur Savran

Devrimler dalgalar halinde gelir. Bu önermenin biri zamanla, biri mekânla 
ilgili iki boyutlu bir anlamý var. Ýþin zamanla ilgili boyutu açýsýndan, devrim-
ler tarihi geliþmenin ancak belirli aþamalarýnda ortaya çýkarlar. Yani bir toplum 
kimi zaman devrimci olmayan, olaðan dönemlerden geçer. Kapitalist toplumda 
yaþýyorsak, burjuvazinin iktidarý saðlam biçimde sürmektedir, herhangi bir teh-
ditle karþý karþýya deðildir. Tâbi sýnýflar düzenin etkisi altýndadýr, durumlarýný 
sorgulamaz, düzeni deðiþtirmek için mücadele etmezler. Toplum kimi zaman ise 
karþý-devrimci dönemler yaþar. Hakim sýnýflar, genellikle iktidarlarý tehlikede 
olduðu için iþçi ve emekçilere karþý þiddetli ve acýmasýz bir saldýrýya geçerler. 
Ancak tarihsel geliþmenin belirli aþamalarýndadýr ki tâbi sýnýflar, kapitalist top-
lumdan söz ediyorsak, iþçi sýnýfý ve öteki emekçiler ve ezilenler, ayaða kalkarak 
bütün sosyo-ekonomik düzeni sorgulayan, tehdit eden, daha da ötede yýkmayý he-
defleyen bir siyasal giriþimde bulunurlar. Kýsacasý, sýnýf mücadelesinin geliþmesi 
ve siyasi dengelerin evrilmesi hep iniþ çýkýþlarla örülüdür. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler 
bazen düzenin duvarlarýný sarsarken, bazen de uzunca süreler boyunca sessiz, 
durgun, hareketsiz kalabilirler.

Ýþin mekâna iliþkin boyutu ise devrimci yükseliþlerin genellikle patlak ver-
dikleri ülkenin sýnýrlarýný aþarak bölgesel, kýtasal, hatta dünya çapýnda devrimci 
yükseliþler haline gelmesidir. Bu, baþarýlý devrimlerde daha belirgin bir nitelik 
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olmakla birlikte, hiçbir ülkede devrimin baþarýya ulaþmamýþ olduðu durum veya 
anlarda bile devrim sýnýrlarý aþarak baþka ülkelere, bölgelere, kýtalara yayýlabilir. 
Devrim bulaþýcýdýr. Elbette bütün toplumsal yasalar gibi bu da bir eðilim 
yasasýdýr. Yani her devrimci yükseliþ mutlaka uluslararasý bir karakter kazanmaz. 
Kendi baþýna kalan, en yakýn komþularýnda bile bir titreþim dahi uyandýrmayan 
devrimci yükseliþler de olabilir. Bunun en çarpýcý örneði 1871 Paris Komünü ve 
Fransa’da ona paralel olarak kurulan öteki komünlerdir. Modern tarihin gördüðü 
en anlamlý devrimlerden biri büyük ölçüde yalnýz kalmýþtýr. Elbette, tarihsel 
geliþme bu yalnýzlýðý büyük ölçüde ortadan kaldýrmýþtýr. Paris Komünü, kendin-
den sonra gelen iþçi devrimleri için büyük bir esin kaynaðý olmuþtur. Bir ölçü-
de benzer bir durum 20. yüzyýlýn en önemli devrimlerinden biri olan Ýspanya 
Devrimi (1931-1939) için de geçerlidir. Fransa genel grevinde ortaya çýkan etkisi 
dýþýnda, Avrupa’nýn o günkü gericilik koþullarý dolayýsýyla, bu derin devrim ciddi 
bir yayýlma eðilimi gösterememiþtir.

Bu iki boyut bir araya geldiðinde, ortaya çýkan sonuç þudur: Tarihin belirli 
dönemlerinde dünya çapýnda veya belirli bir kýtada, bazen de yalnýzca belirli bir 
bölgede devrimci dalgalar yaþanýr. Modern tarih bu tür dalgalardan örülmüþtür. 
Sadece proleter devrimleri ya da ulusal kurtuluþ yolunda devrimler deðil burjuva 
devrimleri de bu tür dalgalar halinde gelmiþtir. Uzun bir analize girmeden, son 
iki yüz yýlý kýsaca tarayacak olursak þu dalgalarý keþfetmek mümkün olur: 1789 
Fransýz Devrimi’nin bütün Avrupa’ya yayýlmasý (bu dalgaya bir öncü þok ola-
rak 1776 Amerikan Devrimi’ni de katmak mümkündür); Latin Amerika’da 19. 
yüzyýl baþýnýn kýta çapýnda anti-kolonyalist devrimleri; Avrupa çapýndaki 1848 
Devrimleri; 20. yüzyýl baþýnda Avrasya Devrimleri (1905 Rusya, 1906 Ýran, 1908 
Osmanlý, 1911 Çin); 1917 Rus Devrimi’nin Almanya, Macaristan, Finlandiya, 
Ýtalya, Ýskoçya ve kendi tarzýnda Türkiye’de yarattýðý dalga; 1943’ten itibaren 
Avrupa’nýn güneyini saran devrimci dalga; Ýkinci Dünya savaþý sonundan iti-
baren sömürge karþýtý devrimler; ayný dönemde Asya’da (Çin, Kore, Vietnam, 
kendi tarzýnda Hint alt kýtasý ve bazý baþka ülkeler) devrimin yükseliþi; 1959 
Küba Devrimi’nin Latin Amerika’ya yayýlan etkileri; 1970’li yýllarda Hindiçini 
ve Orta Amerika’da yaþanan bölgesel dalgalar. Görüldüðü gibi bunlarýn bazýlarý 
modern dünyanýn sýnýrlarýyla örtüþür (örneðin 1848), kimileri neredeyse dünya 
çapýndadýr (Ýkinci Dünya Savaþý sonlarýnda yaþanan devrimci dalga), kimileri ise 
sadece bölgeseldir (1970’li yýllarýn Orta Amerika Devrimi).

Dünya çapýnda son yaþanan devrimci dalga1, 1960’lý yýllarýn ortalarýndan 
baþlayarak 1970’li yýllarýn ortalarýna kadar devam eden büyük yükseliþtir. Bu 
yükseliþ, erken habercisini ABD’de 1960’lý yýllarýn ilk yarýsýnda yükselen siya-
hi harekette bulur; son ürünlerini ise 1979’da Nikaragua’da Sandinistalarýn ik-

1 Yazarın 2018 notu: Başka vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, Tunus ve Mısır devrimlerinde doruğuna 
çıkan 2011 Arap devrimi yeni bir dalganın ilk atılımıdır. Ama bu meseleyi burada tartışamayız.
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tidara yükseliþiyle ve ayný yýl Polonya’da Solidarnosc hareketinin muazzam bir 
kitle hareketi yaratýþýyla verir. (Yine ayný yýl zafere ulaþan Ýran Devrimi’nin bu 
dalganýn bir parçasý olarak ele alýnýp alýnamayacaðý tartýþmalý bir konu olduðu 
için burada zikretmekle yetiniyoruz.)

Bu devrimci dalganýn bir noktasýnda, 1968’de özel bir geliþme olmuþ, bir dizi 
ülkede (Fransa, Çekoslovakya, Vietnam, Meksika, Almanya, Japonya, Polonya, 
Türkiye vb.) önemli toplumsal mücadeleler yaþanmýþtýr. “1968” sadece bu top-
lumsal olaylarýn yýlý deðildir; ayný zamanda 1970’li yýllarýn ortalarýna (ve bazý ül-
kelerde sonuna) kadar devam eden devrimci dalganýn hem hýzlandýðý hem de daha 
önemlisi coðrafi olarak hýzla yayýldýðý yýl olmuþtur. Tesadüfen deðil: 1968’de 
yukarýda sayýlan ülkelerin ilk üçünde yaþanan olaylar, dünyada o dönemde var 
olan üç tür ülkesinde (emperyalist-kapitalist ülkeler, emperyalizme baðýmlý ülke-
ler, bürokratik olarak yozlaþmýþ sosyalizme geçiþ ülkeleri) bütün siyasi ve top-
lumsal hareketlere örnek olacak kadar sarsýcý olaylardýr. Coðrafi yayýlma biraz da 
bunun etkisiyle olmuþtur. Bu yüzden, 1968 bütün bu on yýllýk sürenin simgesel 
adý olarak bugün hâlâ belleklerde yaþamaktadýr.

Bütün bir dönemin ortak bellekte tek bir yýlla simgeleþtirilmiþ olmasý 
dolayýsýyla bugün o tarih diliminin anlamýný berrak bir biçimde kavramak 
zorlaþýyor. Biz bu yazýda, dar anlamda 1968 yýlý ile geniþ anlamda 1968’i bir- 
birinden ayýrarak kýsa bir bilanço ve hatýrlatma yapmayý hedefliyoruz. Aþaðýda 
önce dünyada, ardýndan Türkiye’de yaþanan ve “1968” adýyla anýlan olaylarýn 
kýsa ve zorunlu olarak þematik bir dökümünü vereceðiz. Amaç 1968’in 40. yýlýný 
geride býraktýðýmýz günlerde dünyanýn neredeyse bütününde yaþanan bir devrim-
ci dalga hakkýnda yaþananlarýn bütünsel bir bilançosunu oluþturmak ve bu bilan-
çonun Marksist hareketin belleðinde yerleþmesini saðlamaktýr.

1.Dünyada 1968
Mayýs 1968 Fransa
“Gerçekçi ol, imkânsýzý iste!” Bu cümle yaygýn olarak Che Guevara’ya atfe-

dilir. Ýçerdiði çeliþkiyle var olan düzenin reddine iþaret eden böyle bir cümlenin 
büyük asi Che’ye atfedilmesini anlamak mümkün. Ama burada unutulan bir þey 
var: Che Marksistti ve dolayýsýyla tarih yapan insanýn maddi koþullarý göz önüne 
almasý gerektiðine inanýyordu. Burada ise gerçekliðe meydan okuyan bir yaklaþým 
görülüyor. Bu hayalci, hayalci olduðu kadar da devrimci slogan 68 Mayýsýnda 
Fransa’nýn baþkenti Paris’in duvarlarýný hayal gücünün çiçekleriyle bezeyen nice 
slogandan biriydi. 68 Mayýsý, ABD ve Avrupa’nýn burjuva toplumlarýnda Ýkinci 
Dünya Savaþý sonrasýnda yirmi yýl hüküm süren muhafazakârlýðýn gençliðin yeni 
düþleriyle delik deþik olduðu bir hayal gücü isyanýdýr. 68 Mayýsý Paris’inin bir 
baþka sloganý da “Bütün iktidar hayal gücüne!” idi.

Ama hayal gücünün böylesine canlanmasý için insanlýðýn kolektif olarak hare-
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kete geçmesi ve mücadele etmesi gerekiyor. Mayýs 68’de bütün toplumsal iliþkileri 
ve bütün yerleþik kültürel kalýplarý sorgulayan gençlik bunu Paris’in ünlü kafele-
rinde yapmýyordu! Hayal gücü barikatlarda ve sokak savaþýnda, polisin gazýna ve 
copuna karþý isyan etme cesaretini gösterenlerin zekâlarýndan ve duygularýndan 
fýþkýrýyordu. Baþta ünlü Sorbonne ve Nanterre Üniversiteleri’nin öðrencileri 
olmak üzere, Paris’in ve Fransa’nýn bütün üniversitelerinin öðrencileri, Mayýs 
68’de sadece daha insani bir eðitim deðil, baþtan aþaðý farklý, her þeyin sermaye-
nin düzleþtirici cenderesine göre kalýplaþtýrýlmadýðý, daha sahici insan iliþkilerine 
dayanan bir toplum talebiyle ayaklanýyorlardý. Üniversitelerdeki bu isyan o kadar 
sert mücadelelere, bunun yaný sýra o kadar gönül çelici düþlerin ifadesine yol 
açacaktý ki, Mayýs 68 hep bir öðrenci isyaný olarak hatýrlanmýþtýr.

Tarihin en büyük genel grevi
Evet, 68 Mayýsý bir öðrenci hareketi olarak baþlamýþtý. 2 Mayýs’ta Nanterre’in, 

3 Mayýs’ta Sorbonne’un, sonra da öteki üniversitelerin öðrencileri boykota git-
ti. 6 Mayýs’ta Paris’te 20 bin öðrencinin katýldýðý yürüyüþ polisin taarruzuna 
uðrayýnca barikatlar kurulmaya baþladý. Polis baskýsýna tepki olarak liseliler de 
harekete katýldýlar. 10 Mayýs’taki büyük yürüyüþ yine polis saldýrýsýna uðradý, 
sokak savaþlarý sabahlara kadar devam etti. Polisin gaddarlýðý karþýsýnda iþçi ha-
reketi de protestoya katýldý. 13 Mayýs’ta iþçi sendikalarýyla öðrencilerin birlikte 
katýldýðý bir yürüyüþ bir milyondan fazla insaný bir araya getirdi. Artýk devrimci 
bir dinamik baþlamýþtý. Öðrenciler Fransa çapýnda en az 400 “eylem komitesi” 
oluþturmuþlardý: kitle demokrasisi çiçekleniyordu. Ama 14 Mayýs’tan itibaren iþçi 
sýnýfý da bir destek güç olmaktan çýkarak mücadeleye boylu boyunca katýlacaktý.

Mayýs 68 ayný zamanda tarihin en büyük ve en uzun genel grevine ve fabrika 
iþgallerine tanýk olmuþtur. 14 Mayýs’ta üç bin iþçiyle baþlayan grev, 18 Mayýs’a 
gelindiðinde bir milyon iþçiyi, 22 Mayýs’a ulaþýldýðýnda ise 9 milyon iþçiyi etki-
sine almýþtý. Bu iþçilerden 4 milyonu aralýksýz 18 gün grevde kalmýþtýr! Grev ilan 
edilen fabrikalarýn önemli bir bölümü haftalarca iþçiler tarafýndan iþgal edilmiþtir. 
Bir bütün olarak bakýldýðýnda, grev bir buçuk aydan daha uzun sürmüþtür. 1993’te 
yapýlan ve yaklaþýk 20 milyon iþçinin katýldýðý Brezilya genel grevi belki ayný 
anda greve çýkan iþçi sayýsý bakýmýndan Fransa 1968’i geride býrakmýþtýr.2 Ama 
Brezilya’daki grev tek bir gün sürmüþtür. 1968 Fransa genel grevi uzunluðu, 
dayanýklýlýðý ve bir fabrika iþgalleri dalgasýyla güçlendirilmesi bakýmýndan hâlâ 
tarihin en büyük genel grevidir.

Ýþte 68 Mayýsýna asýl devrimci karakterini veren budur. Fransa’nýn Ýkinci 

2 Yazarın 2018 notu: O zamandan bu yana Hindistan bütün dünya rekorlarını kırdı. 2015 ve 2016’da 
her ikisi de 150 milyon veya daha fazla işçiyi bir araya getiren genel grevler yaşadı. Ancak metinde 
Brezilya 1993 genel grevi ile ilgili olarak sözü edilen sınırlama aynen Hindistan genel grevleri için 
de geçerlidir.
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Dünya Savaþý sýrasýnda “ulusal kahraman” diye bellediði, 1968’te cumhurbaþkaný 
koltuðunda oturmakta olan General de Gaulle, öðrenciler polisle çatýþýyor 
olduðundan deðil, iþçi sýnýfý bu denli sarsýcý biçimde ayaða kalktýðýndan dolayý 
grevin militanlýðýnýn doruðuna ulaþtýðý bir anda, 29 Mayýs’ta ülkeden kaçmýþtýr! 
Düþünün, bir ülkenin cumhurbaþkaný ülke sarsýlýrken gizlice ortadan yok oluyor, 
Almanya’da bir askeri üste (daha altý yýl önce Cezayir savaþý dolayýsýyla darbe 
giriþiminde bulunmuþ olan) gerici Fransýz generalleriyle ve belki de öteki emper-
yalistlerin temsilcileriyle görüþüyor. Devrimci krizin yarattýðý tehdidin burjuvazi-
nin temsilcilerince nasýl kavrandýðýnýn daha iyi bir ifadesi olabilir mi?

Mayýs 68’in bir dersi isyan ise, öteki dersi iþçi sýnýfý için siyasi önderliðin ne 
denli önemli olduðudur. Fransýz burjuvazisini içine düþtüðü bu çukurdan kurta-
ran, iþçi sýnýfý içinde saðlam bir örgütlenmeye sahip olan Fransýz Komünist Partisi 
(FKP) ve onun kontrolündeki en büyük sendikal konfederasyon CGT olmuþtur. 
Stalinizmin “barýþ içinde bir arada yaþama” dogmasý çerçevesinde kendi burjuva 
düzenine baðlý bir parti haline getirilmiþ FKP ile CGT’nin “komünist” bürokra-
sisi, tarihin gördüðü en büyük genel grevi, “Grenelle Anlaþmalarý” olarak anýlan 
bir müzakere süreci sonunda bazý kýrýntýlar karþýlýðýnda çözmeyi kabul etmiþtir. 
Stalinizmi sadece Sovyetler Birliði’nin belirli bir dönemine ait bir “yanlýþlar” di-
zisi olarak görenler, bürokrasinin bütün dünya komünist hareketini tanýnmaz hale 
getirdiðini anlayamayanlar için Mayýs 68’den öðrenecek çok þey vardýr.

Geniþ anlamýyla dünyada 1968
1968 denince dünyada akla önce Mayýs ayýnda baþta Paris olmak üzere 

Fransa’da yaþanan olaylar gelir. Türkiye’de ise Haziran 68’in üniversite boykot ve 
iþgalleri. Ama hiçbir sosyal ve politik hareket takvimlerin suni sýnýrlarýna sýðmaz. 
Eðer 68 sosyal mücadeleler tarihi açýsýndan bu kadar önemliyse, bunun nede-
ni söz konusu olaylarýn ötesinde, dünyanýn, 1960’lý yýllarýn ortasýndan 1970’li 
yýllarýn ortasýna kadar büyük kitle mücadeleleriyle sarsýlmýþ olmasýdýr. Bu, 
dünyanýn farklý koþullara sahip bölgelerinde farklý biçimlerde ortaya çýkmýþtýr. 
Kapitalist ülkelerde iþçi sýnýfýnýn, öðrenci gençliðin, baþta ABD’de siyahiler ol-
mak üzere ezilen ýrklarýn ve halklarýn, kadýnlarýn, eþcinsellerin, kýsacasý bütün 
ezilen gruplarýn kendi haklarý için ayaða kalkmalarý söz konusudur. Emperyalizm 
tarafýndan ezilen ülkelerde, baþta Vietnam, Filistin ve çeþitli Latin Amerika ül-
keleri olmak üzere, muazzam bir anti-emperyalist mücadele dalgasý yükselmiþtir. 
Bürokratik olarak yozlaþmýþ iþçi devletlerinde ise halk ve öðrenciler varolan re-
jime karþý baþkaldýrmýþlardýr.

1968’in Fransa olaylarý ile birlikte sembolik önem taþýyan öteki iki olayý 
Vietnam’daki Tet Taarruzu ile Prag Baharý’dýr. Ýlki ABD emperyalizmi ve müt-
tefiklerine karþý kahramanca bir baðýmsýzlýk savaþý veren Vietnam halkýnýn bir 
genel askeri taarruz ve devrim provasýdýr. Ocak sonunda baþlayarak Eylül ayýna 
kadar devam etmiþ, iþgal güçlerine büyük kayýplar verdirmiþ, savaþta bir dö-
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nüm noktasý olmuþ ve bütün dünyanýn dikkatini Vietnam Savaþý’na çevirerek 
uluslararasý planda savaþ karþýtý hareketin muazzam boyutlara eriþmesine yol 
açmýþtýr.

Prag Baharý ise Çekoslovakya’da Komünist Partisi’nin Alexander Dubçek yö-
netiminde ülkeyi Sovyet bürokrasisinin sultasýndan uzaklaþtýrma ve daha demok-
ratik (ama bir yandan da daha piyasacý) bir rejime doðru hareket etme çabasýný 
temsil eder. Çekoslovakya’da bahar aylarýnda baþlayan bu mayalanma, Aðustos 
ayýnda “Doðu Bloku” diye anýlan bürokratik iþçi devletlerinin ortak askeri örgütü 
Varþova Paktý’nýn tanklarýnýn Prag’ý iþgal etmesiyle bastýrýlacaktýr. Ancak Prag 
Baharý, bürokrasinin bu toplumlar üzerindeki baskýsýna karþý isyanda önemli bir 
kilometre taþý olacaktýr.

Böylece, Fransa 68 Mayýsý, Tet Taarruzu ve Prag Baharý, emperyalist dünya-
da, emperyalizme baðýmlý ülkelerde (“Üçüncü Dünya”da) ve bürokratik iþçi dev-
letlerinde kendi farklý yöntemleriyle 1968 yýlýný bir isyan yýlý haline getiriyordu. 
Ama bütün bir dönem olarak alýndýðýnda 1968 bir dizi baþka ülkede bir dizi farklý 
hareketin doðuþuna ve kimi hâlâ devam etmekte olan mücadelesine verilen addýr. 
Þimdi bunlarý çok kýsa bir biçimde ele alalým.

Ýþçi sýnýfý mücadeleleri: 1968 ertesinde birçok ülkede onyýllardýr görülmemiþ 
düzeyde büyük iþçi mücadeleleri patlak verdi. Bunlarýn en önemlileri, Ýtalya’da, 
Arjantin’de ve Britanya’da yaþanmýþtýr. 1969’da Ýtalya’da yaþanan “Sýcak 
Sonbahar” adýyla bilinen mücadeleler, bütün bir genç iþçiler kuþaðýnýn yüzünü 
sola dönmesiyle sonuçlanmanýn yaný sýra Stalinist bürokrasinin iþçi sýnýfý üzerin-
deki hegemonyasýný kýrmýþ, 70’li yýllarda daha devrimci eðilimde bir Ýtalyan solu-
nun doðmasýna temel olmuþtur. Arjantin’de 1969 Mayýsýnda yaþanan Cordobazo 
ve Rosariazo diye bilinen olaylar, Cordoba ve Rosario kentlerinde iþçi sýnýfýnýn 
gençlikle el ele ayaklanmasýný temsil eder. Bu ayaklanmalar 1966’da kurulmuþ 
olan askeri diktatörlüðün 1973’te yýkýlmasýna giden yoldaki ilk adým olmuþtur. 
Britanya’daki 1972 baþarýlý madenciler grevi ise Muhafazakâr Parti hükümetinin 
yýkýlýþýyla sonuçlanmýþtýr.

Güney Avrupa’da bir devrimci kuþak: 1968 ile 1975 arasý yýllar, Avrupa’nýn 
güneyinde bulunan bütün ülkelerde ciddi bir devrimci mayalanma dönemi 
olmuþtur. Bu dönemde Fransa (Mayýs 68), Ýtalya (1969 “Sýcak Sonbahar”), 
Yunanistan (1974’te “Albaylar Cuntasý”nýn devrilmesiyle sonuçlanan 1973 
Politeknik ayaklanmasý), Ýspanya (Franco’nun ölümü ertesinde büyük iþçi sýnýfý 
mücadeleleri ve faþist diktatörlüðün devrilmesi) ve Türkiye (1968 ve sonrasýnda 
öðrenci mücadeleleri, 1970’te 15-16 Haziran büyük iþçi isyaný, köylülerin top-
rak iþgalleri ve “üretici mitingleri”, Kürtlerin “Doðu mitingleri” vb.) ciddi kit-
le mücadeleleriyle sarsýlýrken Portekiz’de 20. yüzyýl Avrupasý’nýn son devrimi 
yaþanmýþtýr. 1974 Portekiz Devrimi çürümüþ bir faþist rejime karþý bir askeri 
ayaklanma ile baþlamýþ ama daha sonra demokratik bir devrimden bir proleter 
devrimine doðru bir sürekli devrim dinamiði içine girmiþtir. Ancak, hem sol ön-
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derliklerin hatalý yöneliþleri, hem de devrimcilerin yuvalanmýþ olduðu bir askeri 
birliðin yaptýðý erken çýkýþ dolayýsýyla 1975’ten itibaren sönümlenmiþtir.

ABD’de toplumsal çalkantý: ABD, 1960’lý yýllarý büyük bir toplumsal 
çalkantý ile geçirdi. Önce ülkenin güneyinde o dönemde hâlâ katý ýrk ayrýmý 
(“segregation”) kurallarýna tâbi olarak yaþamakta olan siyahilerin “medeni 
haklar hareketi” ülkeyi 1960’lý yýllarýn baþýndan itibaren sarstý. Hareketin pasi- 
fist kanadý 1968’de bir suikasta kurban giden Martin Luther King Jr.’un adýyla 
özdeþleþmiþtir. Hareketin devrimci kanadýnýn manevi önderi, siyah Ýslami hare-
ketten ayrýldýktan sonra devrimci Marksizme yaklaþan, enternasyonalist bir bakýþ 
açýsýyla yüzünü Afrika siyahlarýna da çeviren, Che Guevara ile temas içine giren 
Malcolm X’tir. Malcolm X 1965’te bir suikastte öldürülmüþtür. En önemli dev-
rimci örgüt ise 1966’da kurulan Kara Panter Partisi’dir. Medeni haklar hareke-
tini, bir yandan Vietnam Savaþý karþýtý dev bir hareket örerken (Washington’da 
bir milyon insanýn katýldýðý protesto mitingleri) bir yandan da “Amerikan hayat 
tarzý”na karþý isyan içinde yeni kültürel biçimler yaratan (“hippie”ler veya “çiçek 
çocuklarý”) öðrenci gençlik hareketi izlemiþtir.

Latin Amerika devrimi: 1960’lý yýllar Latin Amerika’da Küba devriminin 
(1959) yarattýðý ivme ve Che Guevara’nýn örgütlenmesine katkýda bulunduðu kýta 
çapýndaki devrimci hareket sonucunda, gerilla mücadelesinin damga vurduðu bir 
devrimci yükseliþe sahne olmuþtur. Guatemala’dan 70’li yýllarýn ilk yarýsýnda 
Arjantin’e, askeri diktatörlük altýndaki Brezilya ve Uruguay’dan Che’nin ken-
disinin hayatýný yitirdiði Bolivya’ya birçok ülkede gerilla hareketleri doðmuþtur. 
Kýta iþçi sýnýfýnýn bu dönemdeki en büyük kitle hareketi ise (Arjantin’de Cordoba 
ve Rosario isyanlarýnýn yaný sýra) 1970-73 arasýnda Þili’de Allende yönetiminde-
ki Halk Birliði hükümeti döneminde, hükümetin uzlaþma politikalarýnýn dýþýna 
taþarak devrimci bir durum yaratan Þili proletaryasý ve yoksul köylülüðünün 
mücadelesidir. Bu mücadele hükümetin reformist stratejisi yüzünden büyük bir 
yenilgiyle sonuçlanmýþtýr.

Ulusal kurtuluþ mücadelelerinin yükseliþi: 1960’lý yýllar ve 1970’li yýllarýn 
ilk yarýsý çeþitli coðrafyalarda ulusal kurtuluþ hareketlerinin yükseliþine tanýk 
olmuþtur. Vietnam ve Küba’nýn yaný sýra bir dizi Afrika ülkesinde (Kongo, 
Mozambik, Angola, Gine-Bissau vb.) sömürgeciliðe karþý savaþ emperyalizmin 
duvarýnda ciddi çatlaklar yaratmýþtýr. Avrupa’da uzun süredir uykuya dalmýþ olan 
Ýrlanda, Bask ve Katalan ulusal kurtuluþ hareketleri 1960’lý yýllarýn sonu ve 70’li 
yýllarýn baþlarýnda yeniden canlanmýþtýr. Ayný þey Irak’taki Kürt halký için de 
geçerlidir. En önemlisi, 1948’de Ýsrail tarafýndan vatanýndan kovulan Filistin 
halkýnýn 60’lý yýllarda gerilla mücadelesi baþlatmasý ve 70’li yýllarýn ortalarýna 
kadar çarpýcý eylemlerle dünyanýn dikkatini bu vahim soruna çekerken bir yandan 
da sürgünde bir devletin çekirdeðini oluþturabilecek bir demokratik yapýlanmaya 
gitmesidir.

Ýkinci dalga feminizmin doðuþu: 20. yüzyýlýn baþýnda esas olarak kadýnlara 
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oy hakký talebi etrafýnda doðan ama sonra uzun süre bir güneþ tutulmasýna 
uðrayan kadýnlarýn kurtuluþ hareketi, 1968 döneminde feminizmin ikinci dalgasý 
olarak yeniden doðmuþtur. Dünya çapýnda yaþanan toplumsal ve siyasal maya-
lanma içinde devrimci erkeklerin dahi erkek egemen toplumun tutsaðý olduðunu 
kendi deneyimiyle yaþayan mücadeleci kadýnlar, son kýrk yýldýr dünya çapýnda 
toplumsal mücadelelere damgasýný vuran feminist mücadeleyi baþlatmýþlardýr.

Eþcinsellerin isyaný: Yüzyýllardýr aðýr bir baský altýnda yaþayan eþcinseller, 
1969’da New York’ta polisle günlerce çatýþmaya girdikleri Stonewall Ýsyaný 
sonrasýnda cinsel tercihleri yüzünden gördükleri eziyete karþý mücadeleye 
baþlamýþtýr. Hareket ülkeden ülkeye yayýlarak günümüze kadar sürmüþtür.

2.Türkiye’de 1968
Dar anlamýyla 1968 Türkiye’ye Fransa’dan bir ay sonra geldi. Mayýs 68’de 

Paris öðrenci eylemleri ve tarihin gördüðü en büyük genel grevle sarsýlmýþtý. 
Haziran 68’de sýra Türkiye üniversitelerinindi. Baþta Ýstanbul Üniversitesi 
ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) olmak üzere, Türkiye’nin üniversiteleri 
Haziran ayýnda büyük bir boykot ve iþgal dalgasý yaþýyordu.

 
Bunu Temmuz’da ABD Donanmasý’nýn 6. Filosu’na baðlý askerlerin 

Dolmabahçe’den denize dökülmesi izledi. Eylül ayýnda Türkiye Öðretmenler 
Sendikasý’nýn (TÖS) Devrimci Eðitim Þurasý düzenlendi. Ekim ise Ortadoðu 
Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) boykot ayýydý. Ama 1968, ayný zamanda 
Türkiye’de 1960’lý yýllarýn baþýnda ilk kýpýrtýlarý görülen, 1960’lý yýllarýn ikinci 
yarýsýnda emekçi sýnýflarýn ve ezilenlerin neredeyse tamamýnýn hareketlendiði bir 
mücadelenin parçasýydý. Bu geniþ anlamýyla 1968 ancak 12 Mart askeri müdaha-
lesi döneminde yaþanan mücadelelerle sona erecekti. 1968, Türkiye’de sosyaliz-
min tarihi açýsýndan bir dönüm noktasýdýr. Bugün hepimiz doðrudan veya dolaylý 
olarak 1968’in çocuklarýyýz.

Haziran 1968: Boykot, iþgal, “öðrenci sovyetleri”
Türkiye’de öðrenci hareketi, özellikle 1965 yýlýndan itibaren ciddi bir kabar-

ma gösteriyordu. Bunun temelinde çeþitli etkenler yatýyordu. 27 Mayýs öncesin-
de Menderes hükümetine karþý isyan eden öðrencilerin, özellikle de 28 Nisan 
gösterilerinde öldürülen öðrencilerin anýsý daha tazeydi. 1965’te Türkiye Ýþçi 
Partisi’nin oylarýn % 3’ünü alarak meclise Türkiye tarihinde ilk kez sosyalizm 
adýna 15 milletvekili ile girmesi toplumun ilerici bütün insanlarýnda muazzam bir 
heyecan uyandýrmýþtý. 1965 ayný zamanda, sosyalist öðrencilerin sol Kemalizmin 
etkisi altýndaki örgütlerin (TMGT, TMTF) içinden ayrýþarak Fikir Kulüpleri 
Federasyonu’nda (FKF) örgütlenmeye yöneldikleri yýldý. Sosyalizm gençliði 
adým adým fethediyordu. Fransa Mayýs 68 olaylarý iþte bu ortamda patlayýcý bir 
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etki yarattý.
Haziran ayýnda Türkiye’nin çeþitli üniversitelerinde öðrenciler üniversite re-

formu talebiyle boykota gidiyorlar ve baþta Ýstanbul Üniversitesi ve ÝTÜ olmak 
üzere çeþitli fakülteleri iþgal ediyorlardý. Bu iþgaller sýrasýnda belki de en önemli 
geliþme öðrenci hareketinin örgütlenme tarzýnda görülecekti. Dünya çapýnda iþçi 
hareketinde çeþitli devrimci durumlarda ortaya çýkan eylem içinde doðrudan de-
mokrasi uygulamasý, 1968 öðrenci hareketinin de benimsediði yaklaþým olacaktý. 
“Forum”lar bütün öðrenci kitlesini bir araya getirerek hareketin gidiþatý üzerine 
herkesin özgürce sözünü söylediði ana karar organlarý oldu. Bunlarýn yaný sýra 
çeþitli “boykot ve iþgal komiteleri” günbegün yürütülecek iþleri üstleniyordu. Bu 
komiteler bir “iþgal komiteleri konseyi” yoluyla merkezileþtiriliyordu. Burada 
bir bakýma bir öðrenci sovyetleri yapýsý olduðu bile söylenebilir. Ýþgal boyunca 
bu komiteler ve konsey beslenmeden kültür ve propagandaya, Üniversite Reform 
Taslaðý üzerine çalýþmadan savunmaya her türlü iþlevi üstlenecek, yani iþgal 
sýrasýnda üniversiteler çapýnda bir ikinci iktidar odaðý olacaktý.

 Üç hafta süren boykot ve iþgal, ilerici öðretim üyelerinin de desteðiyle 
öðrencilerin üniversite reformu konusundaki taleplerinin dikkate alýnacaðý ko-
nusunda güvenceler verilmesi sonucunda kaldýrýldý. Haziran’daki dalgayý Ekim 
ayýnda ODTÜ’deki boykot izledi. Yýl sonuna doðru, bugün artýk varolmayan, 
devlete baðlý “yüksek okullar”da ve sayýsý artmakta olan özel yüksek okullarda 
da öðrenciler radikalleþti ve eylemlere giriþti. Özel okullarýn devletleþtirilmesi 
bu okullarýn öðrencilerinin ve bütün öðrenci hareketinin talepleri arasýna girdi. 
Nihayet, askeri okullar (harp okullarý) öðrencileri de kervana katýlmaya baþladýlar. 
27 Mayýs’ta sol Kemalist cephede yer alan harp okulu öðrencileri arasýnda artýk 
sosyalist fikirler de etkili olmaya baþlamýþtý.

Üniversite reformu, ilerici öðretim üyelerinin iyi niyetli çabalarýna raðmen 
zamana yayýlarak hasýr altý edildi. Bu, öðrenci hareketinde giderek üniversite-
de bir deðiþikliðin yerine toplumda bir büyük dönüþümün gerekli olduðu fikri-
nin yayýlmasýna yol açtý. Eylül ayýnda TÖS’ün resmi eðitim þuralarýna alterna-
tif olarak düzenlediði Devrimci Eðitim Þurasý’na FKF de katýldý. Çýkan sonuç 
çarpýcýydý: Þura, daha önce hakim olan “Eðitimde Devrim” þiarýnýn yerine yeni 
bir slogan benimsemiþti: “Devrim Ýçin Eðitim”!

Haziran boykot ve iþgali iþçi sýnýfý üzerinde de etkiler býrakmýþtýr. Temmuz 
ayýnýn baþýnda Derby lastik fabrikasýnýn iþçileri de fabrikalarýný iþgal etmiþler, 
öðrencilerin de destek olduðu bu eylem bir hafta sonra baþarýyla sonuçlanmýþtýr. 
Benzer bir deneyim yýl sonuna doðru Kavel’de de yaþanmýþtýr.

Temmuz 1968: ABD askerlerinin denize dökülmesi
Türkiye 1968’ine ayný zamanda anti-emperyalist kitle eylemleri damgasýný 

vurmuþtur. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya katýlmasýndan ve Kore Savaþý’nda 
ABD’nin yardakçýlýðýný yapmasýndan sonra ABD Donanmasý’nýn Akdeniz’deki 



96

Devrimci Marksizm 35

6. Filosuna baðlý gemiler 50’li yýllardan itibaren ikmal ve askerlere eðlenme 
olanaðý saðlamak amacýyla Ýstanbul’a ziyaretler yapmaya baþladý. Menderes dö-
neminde hâkim olan ABD hayraný havada gayet iyi karþýlanan ABD askerleri, 
1960’lý yýllarýn toplumsal mücadele ortamýnda gittikçe daha fazla tepki çekmeye 
baþladý. 6. Filo’nun Ýstanbul’a geliþi, her defasýnda büyüyen protestolara ve gez-
mek eðlenmek için izinlerini karada geçiren ABD’li askerlere sataþmalara sahne 
olmaya baþladý. 17 Temmuz 1968 günü, öðrenciler ÝTÜ yurtlarýnda Dolmabahçe 
önüne demirlemiþ 6. Filo’ya karþý eylemleri hazýrlamak için toplantý halindeyken 
polis yurdu bastý, birçok öðrenciyi yaraladý ve bu arada Vedat Demircioðlu’nu da 
pencereden attý. Demircioðlu bir hafta sonra kuþaðýnýn polis tarafýndan katledi-
len ilk öðrencisi olarak hayata gözlerini yumacaktý. Öðrenciler kýzgýnlýk içinde 
Dolmabahçe’ye inerek ABD’li askerleri denize döktüler. Bu, 6. Filo’nun Ýstanbul 
limanýna demirlemesinde sonun baþlangýcý olacaktý.

Öðrenci hareketinin anti-emperyalist eylemlerinde Dolmabahçe olayýna ben-
zer bir iz býrakacak bir baþka olay Ocak 1969’da Ankara’da yaþandý. ABD’nin 
Vietnam Savaþý’nda bir özel harp görevlisi olarak önemli iþler yapan Robert 
Kommer, 1968 sonunda Türkiye’ye büyükelçi tayin edilmiþti. Vietnam halkýnýn 
ABD emperyalizmine karþý verdiði mücadeleyi çok önemseyen öðrenciler, ilk 
günden itibaren bu tayini protesto etmeye baþladýlar. Ocak 1969’da Kommer 
ODTÜ rektörünü ziyarete gittiðinde büyükelçinin makam aracýný ters çevirerek 
yaktýlar.

1968: Faþist karþý-devrim de örgütleniyor
Türkiye Ýþçi Partisi’nin 1965 seçim baþarýsý, Devrimci Ýþçi Sendikalarý 

Konfederasyonu’nun (DÝSK) 1967’de Türk-Ýþ’in sýnýf iþbirlikçi sendikacýlýðýna 
bir alternatif olarak doðmasý, FKF’nin kurulmasý ve gençliðin yüzünü sosyalist 
harekete dönmesi, Türkiye hâkim sýnýflarýný ürkütmüþ ve bu hareketi engelle-
me yolunda bir takým önlemler almaya itmiþtir. Burada iki ayaklý bir önleyici 
strateji söz konusudur. Bir yandan, “Ortanýn Solu” çizgisi ve Ecevit aracýlýðýyla, 
yükselen iþçi ve ezilenler hareketini CHP’ye kanalize etmek, bir yandan da 
faþist hareketin ve onun sokak çetelerinin güçlendirilmesi. 1968, anlamlý biçim-
de, ayný zamanda bu faþist çetelerin de yoðun biçimde örgütlenmeye baþladýðý 
yýl olmuþtur. MHP yönetimindeki ilk “komando kamplarý” tam da 1968 yýlýnda 
düzenlenmiþ, faþist gençler burada ideolojik eðitimin yaný sýra dövüþ teknikleri ve 
silah kullanma konusunda eðitim görmüþlerdir. Bu tarihten itibaren solcu genç-
lere aralýksýz saldýracak bu faþist çeteler, 1970’li yýllarda derin devletle iþbirliði 
içinde iþledikleri kitlesel cinayetlerle Türkiye’yi örtülü bir iç savaþ ortamýna sü-
rükleyeceklerdir.

Anlamlý biçimde karþý-devrimin en kanlý tepkisi yine 6. Filo’nun protesto 
edildiði bir günde patlak vermiþtir. Baþarýlý Temmuz eyleminden sonra 1969 
Þubat ayýnda 6. Filo yine Ýstanbul’a gelince devrimci gençler bir hafta boyunca 
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eylemler düzenlemiþ, bunu 16 Þubat günü Taksim Meydaný’nda bir kitle eyle-
miyle taçlandýrmak istemiþlerdir. Ýslamcý ve faþist bir güruh öðle namazýndan 
sonra Taksim’i basarak polisin iþbirliðiyle gençliðe saldýrmýþ ve iki kiþiyi öldürüp 
birçok öðrenciyi de yaralamýþtýr.

Türkiye’de geniþ anlamda 1968
Yukarýda, dünya çapýnda 1968’in tek bir yýla sýðdýrýlamayacaðýný, geniþ 

anlamýyla alýndýðýnda 1968’in, 1960’lý yýllarýn ilk yarýsýndan baþlayarak 1970’li 
yýllarýn ortalarýna kadar süren, çok çeþitli toplumsal ve siyasal mücadeleleri içe-
ren genel bir devrimci yükseliþin adý olduðunu belirtmiþtik. Ayný þey Türkiye için 
de geçerlidir. Dar anlamda 1968 yýlý içinde olup bitenler, aslýnda 1960’lý yýllarýn 
ilk yarýsýnda baþlayan ve 12 Mart rejimi esnasýnda yaþanan mücadelelerle sona 
eren bir dönemin yalnýzca bir kesitidir. Bu dönem Türkiye’de bir devrimci maya-
lanma dönemidir. Baþlýca özelliklerini kýsaca özetleyelim:

Ýþçi sýnýfýnýn mücadeleciliðinde muazzam bir yükseliþ: 1908 Jön Türk 
devrimi döneminden sonra büyük ölçüde durgun seyreden Türkiye iþçi sýnýfý 
hareketi, 27 Mayýs’tan sonra adým adým yükselmeye baþlamýþtýr. 1961’de 
Ýstanbul Saraçhane’de sendikal haklar için yapýlan büyük mitingi, birçok fab-
rikada (Kavel, Demir Döküm, Sungurlar, Paþabahçe, Derby vb.) yapýlan grev 
ve direniþler izlemiþtir. Bu yükseliþin sonucu, 1952 yýlýnda kurulmuþ olan Türk-
Ýþ’in sýnýf iþbirlikçi sendikacýlýðýnda bir çatlak doðmasý ve 1967 yýlýnda DÝSK’in 
kurulmasý olmuþtur. Ýþçi sýnýfý bu dönemin sonlarýna doðru, 15-16 Haziran 
1970’te, DÝSK’in sýnýf mücadeleci sendikacýlýðýnýn tasfiyesi giriþimlerine karþý 
Ýzmit ve Ýstanbul arasýnda on binleriyle sokaða çýkarak isyan etmiþ ve bu tasfi-
yeyi engellemiþtir. 15-16 Haziran, daha sonra gelen bazý çok önemli eylemle-
re (1989 Bahar Eylemleri, 1990-91 Zonguldak grev ve yürüyüþü vb.) raðmen 
hâlâ Türkiye iþçi sýnýfýnýn en köklü ve en etkili isyaný olarak tarihteki yerini 
korumaktadýr. Fransa’da Mayýs 68, öðrenci devrimciliðiyle iþçi militanlýðýnýn bir 
bileþkesi olarak yaþanmýþtýr. Türkiye’de ise Fransýz genel grevinin karþýlýðý olan 
15-16 Haziran, iki yýl gecikme ile, 1970’te yaþanmýþtýr. (Aþaðýda 15-16 Haziran 
olaylarýna daha ayrýntýlý olarak deðineceðiz.)

Köylülerin toprak iþgalleri ve “üretici mitingleri”: Geniþ anlamýyla 1968, 
ayný zamanda üretici köylülüðün Türkiye tarihindeki en militan mücadeleleri-
ne tanýk olmuþtur. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki toprak iþgallerine ve sert mü-
cadelelere, Türkiye’nin hemen her bölgesinde ürünlerinin deðerlendirilmesi ve 
tarýmsal destek politikalarý konusunda talepler formüle eden üretici köylülüðün 
“üretici mitingleri” eþlik etmiþtir. Bütün bu eylemlerde öðrenci gençlik köylüle-
rin yaný baþýnda olmuþ ve ona ciddi bir destek saðlamýþtýr.

“Doðu mitingleri” ve DDKO: Ýki dünya savaþý arasýndaki sayýsýz isyanýn 
amansýz biçimde bastýrýlmasýndan sonra uzun bir durgunluk dönemine gi-
ren Kürt halký, 1960’lý yýllarda, biraz Irak Kürt hareketinin mücadeleleri, bi-
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raz da Türkiye’deki genel hareketlenmenin etkisi altýnda yeniden canlanmaya 
baþlamýþtýr. TÝP içinde sendikacýlar ve aydýnlarýn yaný sýra üçüncü önemli bileþeni 
oluþturan Kürtler, ayný zamanda 1967’den itibaren “Doðu mitingleri” düzenleye-
rek ve Devrimci Doðu Kültür Ocaklarý’nda (DDKO) örgütlenerek ciddi bir atýlým 
yapmýþlardýr.

Kitlesel bir öðrenci hareketi: Öðrenci hareketi, 1965’te kurulan FKF’nin daha 
sonra Dev-Genç’e dönüþmesiyle toplumsal ve siyasi mücadelelerin tam ortasýnda 
yer almaya baþlamýþ, bir yandan radikalleþirken bir yandan da kitleselleþmiþtir.

Aydýnlarýn sola kayýþý ve kültür devrimi: 1960’lý yýllara kadar Türkiye’nin 
“ilerici” aydýnlarý esas olarak Kemalist ve aydýnlanmacý idi. Elbette bir dizi aydýn 
yeraltýna itilmiþ TKP’ye sempati duyuyordu, ama aydýnlarýn büyük kitlesi bir 
burjuva ilericiliðinin ötesine geçemiyordu. TKP’nin Stalinizmin etkisi altýnda 
Kemalizme destek vermesi, bu durumu pekiþtirici bir rol oynuyordu. 1960’lý 
yýllarla birlikte gerek üniversite içinde, gerek yayýn alanýnda, gerekse sanatta 
sosyalizm giderek hegemonik bir ideoloji halini aldý. 1970’li yýllara ulaþýldýðýnda 
artýk sosyalist olmak aydýnlar için bir onur iþareti haline gelmiþti. 1968’le bir-
likte edebiyatta ve sanatta  sol büyük bir aðýrlýða sahip hale geldi. Þiirde Nazým 
Hikmet, romanda üç Kemaller (Yaþar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal), mü-
zikte Ruhi Su, Aþýk Ýhsani, Cem Karaca, 70’li yýllarla birlikte Timur Selçuk ve 
Zülfü Livaneli en sevilen isimler haline geldi. Tiyatroda Brecht pusula oldu, si-
nemada Yýlmaz Güney dönemi açýldý. Düþünce hayatýnda daha önceki dönemde 
Kemalist aydýnlanmanýn ana beslenme kaynaðý olmuþ olan Batý klasiklerinin ye-
rini Marksist klasikler ve çaðdaþ yazarlar aldý.

Sosyalizmin kitleselleþmesi ve karakter deðiþtirmesi: Cumhuriyet tarihi 
boyunca sosyalizm Türkiye’de yeraltýndaki TKP þahsýnda ezilen, bastýrýlan, bir 
avuç kadronun dýþýna taþamayan bir ideoloji idi. 1960’lý yýllarla birlikte, özellikle 
TÝP deneyimi ve 1965 seçim baþarýsý temelinde, sosyalizm ilk kez büyük kitle-
lere maloldu. Ayný zamanda, bu büyük mayalanma deneyiminin etkisi altýnda 
1971 yýlýnda kurulan THKP-C, THKO ve TKP-ML aracýlýðýyla sosyalist hare-
ket pratikte devlete devrimci tarzda meydan okuyarak reformist gelenekten bir 
ayrýþmaya tanýk oldu.

Geniþ anlamýyla 1968, bize Türkiye’de sýnýf mücadelelerinin çok ciddi bo-
yutlara ulaþtýðý dönemler yaþandýðýný öðretiyor. Bu mücadelecilik, daha sonra 
12 Mart askeri müdahalesine raðmen 1970’li yýllarda bütün Türkiye sathýna 
yayýlacak bir büyük sýnýf mücadelesinin tohumlarýný atmýþtýr.

Ýþçilerin 1968’i: 15-16 Haziran
Bütün bu toplumsal mücadeleler içinde 15-16 Haziran 1970 olaylarý özel 

bir önem taþýr. Yukarýda da belirtildiði gibi, 1968’in en yoðun yaþandýðý simge 
ülke olan Fransa’da öðrenci eylemleriyle iþçi eylemleri iç içe geçmiþtir. Oysa 
Türkiye’de (1968’de önemli bazý iþçi eylemleri olmakla birlikte) 1968’in sýnýf 
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mücadeleleri ayaðýnýn doruðu iki yýl gecikme ile yaþanmýþtýr. Bu yüzden, bizim 
için 1968’in esas anlamý “geniþ anlamda 1968” olduðundan, 15-16 Haziran’a 
kýsaca da olsa ýþýk tutmaya çalýþacaðýz.

15-16 Haziran 1970’te Türkiye iþçi sýnýfý, tarihinin en görkemli ve en önem-
li eylemini yaptý. Ýki gün boyunca sokaklarý doldurdu, düzene baþkaldýrdý, 
Türkiye’yi sarstý. Kendisinden sonra birçok büyük eylem yaþanmasýna raðmen (1 
Mayýs 1977, 1989 Bahar Eylemleri, 1990-91 büyük Zonguldak grevi ve yürüyüþü 
vb.), 15-16 Haziran iþçi sýnýfý mücadelesinin en önemli olayý olarak kalmaya de-
vam etti. Bu büyük eylem Türkiye iþçi sýnýfýnýn mücadele belleðinden hiçbir za-
man silinmemelidir.

15-16 Haziran’a giden somut yol, patron partilerinin 1967’de kurulmuþ olan 
ve Türk-Ýþ’in devlet emrinde sýnýf iþbirlikçisi sendikacýlýðýnýn karþýsýnda sýnýf 
mücadelesinin örgütlenmesini temsil eden DÝSK’in ezilmesi için hazýrlanan sen-
dikalar yasasý tarafýndan döþenmiþti. Dönemin Demirel baþkanlýðýndaki Adalet 
Partisi (AP) hükümetinin çalýþma bakaný Seyfi Öztürk, Türk-Ýþ’in 11 Mayýs’taki 
kongresinde “DÝSK’in çanýna ot týkamak” anlamýna gelecek sözler söylemiþti. 
Ardýndan sendikalar yasasý hýzla gündeme getirildi ve 15-16 Haziran öncesindeki 
günlerde meclisteki iki büyük parti olan AP ve CHP’ye mensup milletvekilleri-
nin oylarýyla kabul edildi. Yasa bir sendikanýn Türkiye çapýnda faaliyet göste-
rebilmesi için o iþkolundaki iþçilerin üçte birini örgütlemesini þart koþuyordu. 
Bu son derecede anti-demokratik hüküm, henüz yeni geliþmeye baþlamýþ DÝSK’i 
boðmak, Türk-Ýþ’e sendikal tekel vermek anlamýný taþýyordu.

Yasa meclisten yeni geçmiþken, 14 Haziran günü DÝSK Genel Temsilciler 
Meclisi’ni topladý. DÝSK’e baðlý bütün sendikalarýn genel merkez ve þube yönetim 
kurullarýnýn ve iþyeri temsilcilerinin doldurduðu bir salonda ertesi gün fabrikalar-
da durumu iþçiye anlatmayý amaçlayan toplantýlarýn sonrasýnda kýsa yürüyüþler 
yapýlmasý kararý alýndý. Ama 15 ve 16 Haziran günleri iþçiler fabrikalarýndan bir 
çýktýlar, pir çýktýlar. Verilen rakam 70 binden 150 bine kadar deðiþmekle birlikte, 
Ýstanbul-Ýzmit sanayi bölgesi tam anlamýyla iþçilerin hâkimiyetine girdi. Ýzmit-
Gebze-Kartal hattýndaki fabrikalarýn iþçileri Ýzmit-Ýstanbul karayolunu iþgal 
altýna aldýlar. Kadýköy Kurbaðalýdere’de askerle karþý karþýya geldiler, barikatlarý 
aþtýlar. Sarýyer-Levent-Þiþli hattýndaki iþçiler, þehrin merkezine doðru yürüdü-
ler. Bakýrköy-Topkapý-Gaziosmanpaþa-Eyüp-Silahtaraða hattý da üçüncü öbeði 
oluþturdu. Gösteri yapan iþçiler DÝSK üyelerinden ibaret deðildi. Bazý anlatýmlara 
göre, Türk-Ýþ üyesi iþçilerin sayýsý daha bile kabarýktýr. Bu, iþçi sýnýfýnýn kitlesel 
bir ayaklanmasýydý.

Devlet, iþçileri Haliç üzerindeki köprüleri kapatarak, Avrupa ve Asya yakalarý 
arasýnda vapur ve motor seferlerini iptal ederek, iþçilerin üzerine ateþ açarak, 
Birinci Ordu Komutaný ve Ýçiþleri Bakaný aracýlýðýyla iki ayrý toplantýda DÝSK 
yöneticilerini tehdit ederek, bunlarýn hiçbiri yetmeyince sýkýyönetim ilan ederek 
durdurabildi. Olaylarda dört kiþi öldü, yüzlerce kiþi tutuklandý, daha da büyük bir 
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sayýda iþçi iþten atýldý.
Bugün 15-16 Haziran’dan çýkan genel sonuçlarý þöyle özetleyebiliriz:
• 15-16 Haziran, kitlesel mücadelenin en zor koþullarda dahi 

kazanabileceðini gösterdi. Mecliste neredeyse oybirliði ile kabul edilmiþ bir yasa, 
15-16 Haziran’ýn yarattýðý korku ile Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildi. 
1970’li yýllarda sýnýf mücadelesinin görkemli yükseliþi ve DÝSK’in örgütlü gücü-
nün büyümesi 15-16 Haziran eylemi sayesindedir.

• Solda 15-16 Haziran genellikle bir “direniþ” olarak anýlýr. Oysa bu olay-
lar basit bir direniþten öte bir þeydir. Direniþ bir savunmayý ifade eder. Evet, 
15-16 Haziran’da iþçi sýnýfý burjuvazinin bir saldýrýsýna karþý kazanýlmýþ mev- 
zilerini savunmak için yola çýkmýþtýr. Ama iþ bununla kalmamýþ, iþçi sýnýfýnýn 
devletle, bütün kurallara meydan okur biçimde karþý karþýya gelmesi sonucu- 
nu doðurmuþtur. 15-16 Haziran elbette iktidarý ele almak için düzenlenmiþ bir 
silahlý ayaklanma deðildir. Ama iþçi sýnýfýnýn yarý-kendiliðinden bir silahsýz 
ayaklanmasýdýr.

• Ayaklanma iþçi sýnýfýnýn içinde devrimci bir önderlik mevcut olsaydý 
çok farklý bir mecraya girebilirdi. Böyle bir partinin yokluðunda erkenden 
çözülmüþtür.

• Ama bu ayaklanma sayesindedir ki iþçi sýnýfý siyasetin merkezine 
oturmuþ, 70’li yýllarda saðlam mevzilerden hareketle mücadele edebilmiþtir.

• DÝSK iþçi sýnýfýnýn burjuvaziden ve devletten baðýmsýzlaþma atýlýmýnýn 
cisimleþmiþ haliydi. 12 Eylül 15-16 Haziran’ý yenilgiye uðratmak üzere yapýlmýþ 
bir darbeydi ve sendikal harekette bu baðýmsýzlýðý ortadan kaldýrdý. Bugün iþçi 
sýnýfý bu görevle bir kez daha karþý karþýyadýr.

• 15-16 Haziran ayný zamanda DÝSK’in sýnýrlarýný da ortaya koymuþtur. 
DÝSK yönetimi kendi harekete geçirdiði iþçi sýnýfýnýn bu militanlýðýndan ürkmüþ 
ve iþçileri geri çekilmeye çaðýrmýþtýr. DÝSK deneyimi gelecek için büyük bir 
mirastýr. Ama bu deneyimin neden yenildiðini de sormak kaydýyla3. Burada bü-
rokrasinin sol kanadýnýn belirli bir dönem ilerici bir rol oynasa bile, belirleyici 
anda mücadelenin önünde bir fren rolü oynayacaðý gerçeði bir kez daha ortaya 
çýkmýþtýr.

Sonuç
Bu yazýnýn amacý, dünyanýn ve Türkiye’nin belleðine kazýnmýþ olan 1968’in 

esas anlamýnýn yakýn tarihte dünya çapýnda yaþanmýþ olan ve Türkiye’nin de için-
de onurlu yerini aldýðý büyük bir devrimci dalganýn adý olduðunu ortaya koymaktý. 
Devrimci dalgalarý tanýmak, incelemek ve bunlardan dersler çýkarmak Marksizm 

3 Bu konu Devrimci Marksizm sayfalarýnda daha önce ele alýnmýþtýr. Bkz. Cenk Ötküner, “Ýþçi 
Sýnýfý, CHP ve Stalinizm: 1970’lerde Türkiye Ýþçi Hareketinin Yükseliþi ve Düþüþü”, Devrimci 
Marksizm, sayý 5, Kýþ 2007-2008.
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için büyük önem taþýr. Çünkü bu dalgalarda toplumlarýn yaþadýðý çeliþkiler, öz-
lemler, dinamikler bir bütün olarak, yaþayan, somut biçimler altýnda ortaya çýkar. 
Yani devrimci dalgalar devrimin laboratuvarýdýr. Devrimin teorileþtirilmesi için 
gerekli olan ampirik malzemeyi sunan hammaddedir. Özellikle bize yakýn son 
büyük dalga olan 1968’in incelenmesi, bize gelecekte devrimlerde yaþanacak di-
namikler hakkýnda önemli ipuçlarý saðlar.

Bu anlamda 1968 zengin deneyim ve derslerle doludur. Dünya çapýnda dev-
rimci dinamiklere yol açan çeliþkilerin ne kadar zengin ve çeþitli olduðunu ortaya 
koyar. Vietnam’daki ulusal baðýmsýzlýk ve yoksul köylü mücadeleleri sorunun-
dan Fransa’da geliþmiþ kapitalist toplumlarda yaþanan günlük hayat sorunlarýna 
kadar sayýsýz çeliþkiyi somut biçimde cisimleþtirir. Daha önceki devrimci 
dalgalarýn 1968’de kendini tekrar eden yönlerini de, eski dalgalara göre 1968’de 
yeni olan boyutlarý da dikkatle incelemek, bize gelecekte devrimin dünya çapýnda 
ve Türkiye’de yürüyeceði yol konusunda son derecede deðerli bir bilgi hazinesi 
saðlayacaktýr. Elbette dünyanýn o günden bu yana kat ettiði yolu da hesaba kata-
rak.

1968 hiç kuþkusuz kendini tekrarlamayacaktýr. Ama 21. yüzyýlýn yeni 
dalgasýnýn 1968’den alacak çok dersi olacaktýr.


