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12 Mart 1971 askeri darbesi yapıldığında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 
1. sınıf öğrencisiydik. Bir anımızı aktararak başlayalım : 

Hacettepe Tıp Fakültesi kütüphanesinde ders çalışmaktaydık. 
Kaynak araştırırken bir kitap gözümüze ilişti : 

 MARKSİZM ve GERİLLA SAVAŞI.. 

Dikkatimizi çekti, ödünç aldık akşam evde okumak üzere. Tuzluçayır'da bir gecekonduda kiracı idik. 
Emniyet Komiser Yardımcısı babamız Artvin'de 
"Şark hizmetinde" idi. EGO otobüsünden son durakta indik ama daha 10 dakika kadar yürümemiz 
gerekiyordu. Tepede, yol ağzında bir asker, elinde silahı ile nöbetteydi. Başımıza çook işler 
açabileceği korkusuna kapıldığımız kitap çantamızdaydı. 
Ya bizi durdurur ve ararsa? "Tehlikeli" üstelik de kırmızı renk ciltlenmiş bu "Kitabı" (?) bulursa 
halimiz ne olacaktı? Ailenin büyük çocuğu bizdik, babamız uzaklardaydı. 
Bacaklarımız titremeye başlamıştı. Geri dönemezdik, deyim yerinde ise "çaktırmamak" da 
gerekliydi. Bütün hünerimizi (!) kullanarak, 1-2 dakikalık süreci saatlermişçecine, büyük gerilimle 
yaşayarak evimize doğru yürüdük. Yüreğimiz göğsümüze sığmıyordu.. 

Neyse, korktuğumuz başımıza gelmemişti.. 

Gece bir miktar karıştırdık ve sabah ilk iş olarak iade ettik bu "belalı" (!) kitabı. 
Daha sonrasında da endişemiz bitmedi. Ya o kitap bir "tuzak" idiyse ve biz fişlendiysek? 

*********************** 

Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç Hazretlerine.. 

Sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi aştığını ve "bu elbisenin" ülkeye bol geldiğini, daraltılması 
gerektiğini buyuruyordu. Demesi oydu ki; 1961 Anayasası'nın getirdiği demokratik hak ve 
özgürlükler rejimi sorunun temel kaynağıydı. 

Gerçekte ise "sorun" çok kaynaklıydı.. Türkiye İşçi Partisi, adil seçim sistemi 
(Ulusal Artık - Milli Bakiye) sayesinde 15 sosyalist milletvekilini TBMM'ye taşımıştı (1965). 
TBMM'de ezber bozmaktaydılar. Çetin Altan harika konuşmalar yapıyordu. 
İsmet İnönü, CHP Genel Başkanı olarak, "CHP'nin Ortanın solunda olduğunu" açıklamak zorunda 
kalmıştı. 
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İşçi hareketleri, sendikalar, öğrenci eylemleri, üniversitelere yansıyan 
68 Fransa Üniversite Gençliği Eylemleri, ekonomide gelinen bıçak sırtı, 
16 Şubat 1969 Beyazıt Kanlı Pazar'ı, 15-16 Haziran 1970 işçi eylemleri.. vb. 

O zamanki adıyla "anarşi" ülkede kol geziyordu. Necip (soylu) halkımız, 
"anarşik eylemlere" karışanlara "anarşit" diyordu. Gerçekte bu terimin doğrusu "Anarşist" idi. 
"Anarşizm" bir ideoloji idi kurulu düzene karşı kullanılan. 
Bu ideolojiyi benimseyen ve uygulayanlara ise "Anarşist" denmekteydi. 

"Anarşi" ve "Anarşitler", "solcu ve yıkıcı" olarak niteleniyordu. Ülkenin ulusal varlıklarına sabotajlar 
düzenliyorlardı (!). Kökleri dışarıda idi. Marksist-Leninist idiler! 
Örn. Marmara araba vapurunu batırmışlar, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni yakmışlardı! 
Sonradan bu eylemlerin provokasyon olduğu kanıtlanmıştı ama amaca da ulaşılmıştı ne yazı ki.. 

Asker ve polisle çatışıyordu "bu anarşitler..", banka soyuyorlardı. 

"Anarşitleri" ihbar eden ve yakalanmalarını sağlayan "sayın muhbir yurttaşlar" 
hatırı sayılır para ödülü almaktaydılar. 

***** 

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında ise bu kez "anarşi" yerine "terör", "anarşit" yerine "terörist" 
gelmişti. Gene bir Marksist-Leninist örgüt ile karşı karşıya idik. 
Kökü gene dışarıda idi, yıkıcı ve bölücü idi.. 

Senaryo yineleniyordu "yeni kurban aktörler ve yeni retorik" ile.. 

***** 

Bu gidişe bir "dur denilmesi" zamanı gelmiş hatta geçmekteydi de.. 

12 Mart Muhtırası hazırlandı, 12 Mart 1971'de Genelkurmay Başkanı 
Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal 
Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay'a  verildi ve Demirel hükümeti istifaya zorlandı. Muhtıra'da şöyle denildi : 

 Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi,  
kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize  
hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın 
öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği  
ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 

 Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri'nin bu vahim ortam hakkında 
duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla 
meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın 
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öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak 
kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 

 Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların 
kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine 
getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize…  

Süleyman Demirel, Başbakanlık koltuğunu terk etti, şapkasını alıp gitti.. 
Zaten, O'nun deyimiyle "Ülke 70 sente muhtaç" durumda idi. 
Belki de hakkında hayırlı olurdu bu mola.. (kendi deyimiyle 6 kez gitti, 7 kez geldi!) 

"12 Mart Balyoz hareketi ve büyük gözaltı" başladı. 
Hukuk Profesörü Nihat Erim Başbakan oldu ve bir hukukçunun başına gelebilecek 
en ağır yıkımı kendi diliyle başına sardı, hukukun en temel ilkelerinden birini çiğnedi : 

- "Makable şamil kanun yapacağız.." buyurdu. (Geçmişe yürürlüklü yasa yapacağız..) 

Büyük atasözüdür, "Dilim dilim, başıma giydirir kara kilim.." 

Ülke genelinde sıkıyönetim, balyoz gibi "anarşit" lerin üzerine indirildi. 
Toplumda ve Ordu'da "sol" hatta "Kemalizm" adına hemen tüm ögeler (unsurlar) 
tasfiye hatta imha edildiler.. 12 Eylül kalanları temizledi.. AKP ile ise "eradikasyon" (kökünü kazıma) 
devrede.. Hatta Ordu'nun tasfiyesi.. 

Bu kez günah keçilerinin jargonu "Darbeci"! 
AKP Hükümeti tam bir paranoya içinde.. 
Uçan kuşlar, esen yeller, akan sular... her şey ama her şey AKP'ye DARBE'yi anımsatıyor! 

Onmaz bir politik paranoid bozukluk ve türevi darbe obsessif- kompülsif bozukluğu.. 

Bu yüzde yüzlerce yurtsever, öncü, gazeteci, yazar, asker... yıllardır içerde.. 
Balyoz mu demezsiniz, Ergenekon mu, Askeri Casusluk mu...? 
Gırla komplo AKP hükümetine karşı.. 
Düşmanını yarat, yalanı büyük söyle ve belki, bir süre sonra sen de inan! 
Ne hazin seyran.. 
Neyse ki bu günlerde biraz tavsadı bu hezeyan.. 

***** 

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan.. 
"3 Fidan" 20'li yaşlarında idam edildiler. 
Oysa hiçbir yaralama ve öldürme eylemleri olmamıştı. 

****************** 
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1961 Anayasası'nın 35 maddesi değiştirildi ve Muhtıra'nın başındaki komutanın 
"Bu anayasa bol geliyor.." bağlamındaki yakınmasının gereği yapıldı. 
Anayasa Hukuku Profesörü Nihat Erim Başbakan iken.. 

Rejim zap-ü rapta alındı.. "Anarşit" ler temizlendi ve "anarşi" durdu(ruldu)! 

Necmettin Erbakan, sağcı-dinci-milliyetçi-muhafazakar ilk partisini kurdu ve 
hatırı sayılır oy aldı.. Önlenemeyen yükseliş başlamıştı ve 12 Eylül sonrasında, 
Anayasa Mahkemesince birkaç kez kapatılıp ertesi gün yenisi açılan 
Erbakan partilerinden Refah Partisi 1. parti oldu ve Çiller'li DYP ile 
Refah-Yol Koalisyonunu kurdu, 

Erbakan Başbakan bile oldu! 

 12 Mart 1971 Darbesi Erbakan'ı iktidar yaptı.. 
 12 Eylül 1980 Darbesi de O'nun "Milli Görüş Gömleğini Çıkaran" 

ayrık otu çocuklarını, RT Erdoğan - Abdullah Gül ve takımını iktidar yaptı. 

İşte size son 40 yılın kısa bir siyasal-tarihsel panoraması.. 

Veee, son darbe de bu 2 kritik dönüşümde kullanılarak işlevini şimdilik tamamlayan, 
NATO süreçlerinde 1952'den bu yana "başkalaştırılan" (metamorfoza uğratılan) 
TSK'ya vuruluyor.. 

Sonrası mı.. yazmaya gerek var mı? 

*************************** 

Ama bu lanetli "Yeni Sevr" (BOP!) mutlaka bozulacak. 

Büyük Atatürk'ün hedefe attığı şaşmaz ok yoluna devam edecek : 

 Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.. 

 
Sevgi ve saygı ile. 
12.3.14, Ankara 
(Geçen yıl bu gün yazdığımız yazının güncellenmiş biçimidir..) 

 


