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40 YIL SONRA 68  KUŞAĞI

 68 kuşağının sözlükteki tanımı:” 68 Kuşağı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya,
Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Harun Karadeniz ,Sinan Cemgil gibi komünist önderlerin liderliğinde
oluşturulan Türkiye'de ki komünist hareketin adıdır.

….Türkiye'de sol görüşlü 60 gençliğinin oluşturduğu bir akım olarak bilinir.”[1]

68 kuşağı kullanıldı,içindekilerin ifadesiyle –etkilenerek yönlendirildi-

İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Nihat Çetinkaya;” Azebaycan Devlet Bakanları’ndan
Elçibey’e yaptığı danışmanlık sırasında önemli bir açıklamasına tanık olduğunu belirtti ve şok
edici bir açıklama yaptı. Çetinkaya, “Elçibey, KGB generallerinden birinin kendisine Türkiye’deki
solu Amerikalıların, Pentagon’un idare ettiğini söylediğini söyledi” dedi. Cevizoğlu, bunun çok
önemli bir iddia olduğunu ve Sarp’ın buna bir cevabı olup olmadığını sordu. Atilla Sarp ise, bu
iddiayı reddetmedi ve şunları söyledi: “ABD üniversitelerinde Maoculuğu öğrenip gelenler
vardı.”[2]

68 kuşağı Rusyadaki,Çindeki ve dünyadaki kominizmin yükselişi ve kanlı tarihiyle eş
değerdir.[3]

68 kuşağı deşifre olmuştur.[4]

 68 kuşağını iki katagoride ele alarak ne bütün bütün reddetmeli ve ne de bütün bütün kabul
etmelidir.

 68 kuşağını kimlerin oluşturduğuna ve bu zamana kadar neler yaptıklarına veya neler
yapmadıklarına bakmalıdır.

 1.Tanzimatla beraber batıya bağımlı kalarak,batının sefahetini alıp,Osmanlıyı devirmeye kalkan
sözde aydınlar bin yıllık birikimi ortadan kaldırmış ve yerine ikame edecek bir şeyler
bulamadıklarından ortalık haremzadelere kalmıştır.Ondan sonra tüm dağılmalar ve çözülmeler
baş göstermiştir.

 Hatta rahatlıkla diyebiliriz ki;sadece bizdeki çözülmeleri değil,dünyadaki cihan savaşlarını da
tetikleyerek kaosa neden olmuştur.Zira Osmanlı varlığını devam ettirseydi,dünyadaki dengeleri
kurmada,denge unsuru olmada etkisini sürdürecekti.

 Bizdeki dengesiz çıkışlar dünyanın da dengesini bozmuş oldu.

 Bizde ne biz olduk ne biz gibi olduk..başkaları gibi de olamadık.
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 Osmanlının yerine ikame edilen Türkiyenin devamında da 68 kuşağı Tanzimatçıların yerine
oturmuş oldu.

 Tanzimatçıların yüzü batıya iken,68 kuşağının yüzü kuzeye çevrildi.

 68 kuşağı bir çıkış ve tetikleyici bir hareket oldu.Ancak halkı temsil etmeyen bir ideoloji ve
yaşantı simgeleştirilmeye çalışılınca halktan bir makes bulamadı ve halka mal olmadı.

 Burada da aydınlar adıyla tam özgürlüğü savunanlar,bir çok özgürlüklerin kaybolmasına sebeb
oldular.

 68 kuşağı bir devrim hareketidir..ancak devrilecek ne idi ve yerine ne ikame edilecekti?

 Hele bir devirelim sonra düşünürüz zihniyeti 40 yıldır kaos ortamını oluşturmuş oldu.

 68 kuşağı solu,sosyalizmi,kominizmi,materyalizmi,ateizmi ve istemese de İslami hareket gibi bir
çok izmleri tetiklemiş oldu.

 Hürriyet ve özgürlüklerin ölçü ve hududu belirtilmeksizin mutlak özgürlükler çerçevesinde neler
kaybedilmedi ki…

 Milli şefin tasallutundan yeni kurtulmuş milletin önüne bir de tam serbestlik ile herkes sokaklara
salındı.

 68 kuşağı chp zihniyetinin sürdürülmesidir.

 68 kuşağı ihtilallerin savunucusudur.

 68 kuşağı rusyanın uşaklığına soyunmaktır.

 68 kuşağı maneviyatı geri plana atıştır.

 68 kuşağı boykot,kavga,fail-i meçhuller,kardeş kavgaları,soygunlar ve akla gelebilecek bir çok
olumsuzlukların simgesi olmuştur.

 68 kuşağı aynen ittihat ve terakkinin yaptığı gibi orduyu ve hukuku kendi hevesleri
doğrultusunda yönlendirdiler.

 Sıkıştıkları noktada hemen orduyu davet ederek,milleti reddedip,az bir elit tabakanın
hakimiyetini sürdürdüler.Milletin hakimiyeti hep sözde kaldı.

 Şu günlerde direk orduyu emellerinin içine çekemediklerinden ve ordunun içerisinde bin yıldır
islamın bayraktarlığını yapmış olan o ruh buna müsaade etmediğinden hukuka,yargıya,anayasa
mahkemelerine yönelip baskı ve taraftarlarıyla birlikte heveslerini gerçekleştirmek için her gayrı
meşru yola sürüldüler.
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 1970-lerde sürüyle solcu ve kominist olduğunu söyleyen insanlar vardı.80 ihtilalinden sonra
bunlar birden bire yerin dibine girmiş gibi kayboldular.Nereye gittiler?Nereye sığındılar?Hangi
perde ve perdelerin arkasındalar?

 Fakirlik edebiyatı yapan bu insanlar şu durumda en zenginler içerisinde iken,öne sürdükleri
insanlar hala fakir olarak hayatlarını sürdürmektedirler.

 Yanlıştan vaz geçenler için,-eyvallah-ancak menfiliğin devam etmesi,kırk yıllık Kâninin Yani
olmaması bu düşüncemizi doğruluyor.

 Mal,şöhret,makam bütün idealleri bitirdi veya perdeledi.İşte 68 kuşağının akibeti bu oldu.

 İttihat ve terakki gibi sermayeyi bitirip,milleti aç ve açıkta bıraktı.Millet ise habire kendini isbata
çalıştı.

 İttihatçılar ilk olarak irtica ve mürteciyi kullandılar,68 kuşağı bunu sürdürdü ve hala da
sürdürmektedir.

 Irkçılıkla dışarıda başlayan kopmalar,içeride de kopmalara zemin hazırlamaktadır.

 68 kuşağı maneviyata ne katkıda bulundu?Irkçılığının körüklenmesini ne kadar
engelledi?Özgürlüğün kazanılmasında slogandan öte ne kadar yol alındı?

 Marifetler 68 kuşağının değil yeni yetişen neslin marifetidir…

 Aklı ve kalbi esas alıp beraber götüren,fen ilimleriyle aklını aydınlatan,din ilimleriyle de kalbini
aydınlatan bir neslin marifetidir.

 68 kuşağı maneviyattan yoksun yetişti,maddiyata da ulaşamadı veya geç elde etti.

 Bu memleketin gelişimine 68 kuşağı değil,üç dönem ve üç dönemin insanları damga
vurmuşlardır;1950-Menderes,1982-Özal ve 2001 yılları Erdoğan…

 Bu dönemlerdeki açılımlar ve kazanımlar milletin önünü açmış ve ilerlemesine imkân
sağlamıştır.

 40 yıla bakarak getirdiklerini ve götürdüklerini görerek bunu daha rahat anlayabiliriz.

 40 yılda 4 ihtilal oldu ve hala salyalar akmakta,maddi-manevi gerilemeler hep 68 kuşağının
mahsulü değil midir?

 Bu millete 68 kuşağı ve onun bayraktarlığını yapan sol bir şey vermedi. Yapılanlar üç dönemde
yapıldı;Menderes-Özal-Erdoğan…

 Halkla ve onların değerleriyle arasına duvarlar ören 68 kuşağının ürünü değimli?
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 Hala milletin diniyle,İmam-Hatibiyle-Başörtüsüyle-Partisiyle kısaca sahib olduklarıyla uğraşan
68 kuşağının yetiştirdikleri ve yazdıklarıyla yetişenler değil mi?

 68 kuşağı devrim ve yıkımlarla uğraştı.Kavga ve çatışmalarla vakit geçirdi. Sloganlarına
bakıldığı zaman onlar hakkında çok açık bir kanaat vermektedir.

 70-li yılları bir yandan seviyor ve bir yandan da ürperiyorum.O yıllarda tehlikeli de olsa bir fikir
yatışması vardı,seviyeli bir tartışma oluyor,seviyesi olanlar kendisini kabul ettiriyordu.Bu da
seviyeyi arttırmaya sebeb oluyordu.

 Tehlikesi ise bir çok genç inançsız olarak ve kalarak,ateizmi,kominizmi şuursuzca
savunuyordu..hala da onun kaybı 68 kuşağı ile beraber devam etmektedir.

 68 kuşağı müsbet hareketi değil,menfi hareketi temsil etti.Ondan da Deniz
Gezmişler,Pkk-lar,alevi-sünni kavgaları türemiş oldu.

 Özgürlük dünyada hiçbir şeye değişilmez.Ancak özgürlükler içinde sorumluluklar
unutuldu,unutturuldu.

 Ben 68 kuşağına ne kendimi ve ne de çocuklarımı emanet etmem.

 68 kuşağı önce fikirde,sonra hayatta,sonra yaşantıda ve şimdilerde de hukukta yıkımlar
oluşturdu.

 68 kuşağını biraz da hicri 3.asra benzetmekteyim.En fırtınalı,en kavgalı,en yangını bol,külleri
havaya savrulan dönem…

 Bununla beraber tüm İslami çalışmaların en yoğun olduğu dönem.

 Bunun gibi de;68 kuşağı memleketin yangına verildiği dönemde küller arasında savruldu,bu
arada o kuşağın başını çekenler değil de,onlar içerisinden çıkan bir zümre zorluklarla mücadele
sonucu memleketi denizin dalgalarından bir çok kayıpla sahile ulaştırmıştır.

 68 kuşağını aynı kuşak olarak bir bütün halinde ve birbirinden ayırmadan değerlendirmek
haksızlık olur.

 Fabrikayı iflasa götürenlerle kurtaranları aynı kefeye koymak gibi bir yanlışa gidilmiş olur.

 İşin garib tarafı 68 kuşağını en çok dillendirenler memleketi iflasa götürenlerdir. Sesi
çıkmayanlar veya kendilerine bir pâye çıkarmayanlar sesiz kalmaktadırlar.

 İnsanlar kendilerini simgelerle yaşatmaktadırlar.Kendileri simge olmayanlar simge ihdas
etmektedirler.

 Öyle ki sırf bir simge uğruna kendi fikirdaşını öldürüp onun etrafında halkalanma yoluna
gidilmiş,çok şeyleri feda etmekten kaçınılmamıştır.
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 68 kuşağıda bir simge ve şemsiye oluşturulup,onun altına girme çabası içerisine
gidilmekte,günahlar örtülüp sevaplara ortak olunmaya çalışılmaktadır.

 Şu andaki maddi ve manevi gelişmeler 68 kuşağının marifeti değil,onun toz dumanı arasından
çıkabilmiş samimi ve gayretli az bir kesimin gayretidir.

 Yoksa 68 kuşağından önce bir şey yapılmıyor anlamına gelmez ve görmemekte elbette bir
körlük olur.

 68 kuşağı bana güven vermiyor, hep şüpheli bakıyorum.Zira 1908 kuşağı batı uşağı idi,68
kuşağı ise kimin kuşağında olduğu belli değil…

Mehmet  ÖZÇELİK

22-05-2008

--------------------------------------------------------------------------------
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