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Türkiye Cumhuriyeti bugün ABD ve AB emperyalizminin saldırısıyla karşı karşıyadır. Her iki 
emperyalist merkez de, Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamaya, ulusumuzu unsurlarına 
ayrıştırmaya, laik ve demokratik cumhuriyeti yok etmeye çalışmaktadır. Bugün bölücü terör 
örgütünün eylemleri de, legal görünümlü bölücü hareketin çalışmaları da, kanundışı birer 
örgütlenme olan cemaat ve tarikatların çabaları da emperyalizmin bu amacına hizmet edecek 
niteliktedir. 
 
Türkiye geçmişte böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadı. Bu tehlikelerden söz edince 
bazıları, “abartmayın, yahu, yok öyle şey,” “nereden çıkarıyorsunuz böyle iddiaları, Avrupa 
Birliği’nin işi yok da Türkiye’yi mi parçalayacak” gibi tepkiler gösteriyorlar.  
 
İnsanlar genellikle kendi deneyimlerinden öğreniyor. Ancak öyle dönemler veya dönüm 
noktaları var ki, eski deneyimler yeni koşullarda yol göstermiyor, tam tersine yanıltıyor ve 
önemli sorunlar yaratıyor.  
 
Türkiye’nin ve ulusumuzun bütünlüğünün tehdit altında olması, yeni bir durumdur. Bu 
konudaki eski deneyimler bugünün değerlendirilmesinde yolgösterici değil, şaşırtıcı olacaktır.  
 
Deneyimlerin yarar değil zarar verdiği bir durum, 1980 yılında yaşandı.  
 
Uluslararası ve ülke içi gelişmelere bağlı olarak Türkiye 12 Eylül 1980 darbesine doğru 
sürükleniyordu.  
 
DİSK, bu dönemde çok güçlü (en azından, güçlü gözüken) bir örgütlenmeydi. Yaklaştığı 
hissedilen darbeye ilişkin çeşitli uyarılar yapılıyordu. Hatta DİSK’in darbeyi 11 Eylül günü 
bildiğine ilişkin kanıtlar var. Ancak, DİSK yöneticilerinin eski deneyimleri onlara hata yaptırdı. 
12 Mart’ta yaşananları hatırlayarak, 12 Mart’ın deneyimlerinden hareket ettiler ve büyük 
acılar yaşadılar. 
 
1980 yılında ODTÜ’de asistandım. 11 Eylül 1980 günü bir arkadaşım okula gelerek beni 
uyardı. Şehre indim ve DİSK Genel Merkezi’ndeki bir arkadaşımı aradım. 13 Eylül günü 
darbe olacağını söyledi.  
 
DİSK’in darbeyi önceden bildiğinin üç başka kanıtı daha var.  
 
Maden-İş’in avukatlarından Rasim Öz’ün, kendisiyle 12 Eylül 2004 tarihinde yapılan 
görüşmede Barış Öz’e anlattığına göre, darbe haberi Maden-İş Genel Merkezi’ne bir 
astsubay kanalıyla 11 Eylül 1980 günü ulaştı. Böylece Maden-İş Yürütme Kurulu üyelerinin 
güvenliği sağlandı (Barış Öz’ün yükseklisans tezi, s.81).  

 
Lütfü Oflaz’ın DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar’la yaptığı ve 3 Haziran 1992 günlü 
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Ünlüler İşkenceyi Anlatıyor” dizisinde, Fehmi Işıklar 
şunları söylüyor: “11 Eylül günü ihtilal olacağına ilişkin bir haber almıştık. O gece evi terk 
ettim.” 
 
Mustafa Ekmekçi’nin DİSK yöneticilerinden Demirhan Tuncay’la yaptığı görüşmenin notları 
29 Ekim 1991 tarihinde Ankara Notları köşesinde yayımlandı. Bu yazıda da DİSK’in darbeyi 
önceden öğrendiği ifade edilmektedir.  
 



DİSK, 11 Eylül 1980 günü darbeyi öğrendi; ancak bu bilgiyi kamuoyuna açıklamadı; bir tepki 
örgütlemeye çalışmadı; çünkü 12 Mart’a ilişkin darbe deneyimi, silahlı eyleme karışmamış 
DİSK’in başının belaya girmeyeceğini söylüyordu. Ancak, şartlar temelden değişmişti ve eski 
döneme ilişkin deneyim, yol göstermiyor, yanlış yaptırıyordu. 
 
Dileğimiz, bugün Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar konusunda da eski 
deneyimlerin hiç kimseye yanlış yaptırmaması. 
  
 


