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12 Eylül 1980 darbesi sonrasında binlerce insan işinden çıkarıldı, “1402’lik” oldu. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyarınca görevine son verilen 4891 kişi, çalışma bölgesi dışına gönderilen 

4509 kişi; haksızlığa uğrayan toplamı 9400 kişiydi. (İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 1402’likler 
Komisyonu Raporu, 1989. Aktaran: Özen, Haldun, Entelektüelin Dramı, 12 Eylül’ün Cadı Kazanı, İmge Yay., 
Ankara, 2002, s.406.) 

1983 yılında eşim Canan Koç ve ben de 1402’lik olduk. Canan, TÜBİTAK’ta çalışıyordu. Ben de ODTÜ 
İşletme Bölümü’nde öğretim asistanıydım. Atıldık. Gözaltına alındık. Ben 1,5 yıl Mamak’ta A Blok’ta yattım.  

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanılarak 70 
bin dolayında kamu görevlisi işinden çıkarıldı veya açığa alındı. 

İster istemez kendi yaşadıklarımı ve bugün benzer sorunlar yaşayanları karşılaştırıyorum. 
Bir 1402’lik olarak, bugün görevden alınanlara ve tutuklananlara sempati duyuyor muyum?  
 
TASFİYELER DOĞRUDUR, DEVAM ETMELİDİR 
 
12 Eylül Darbesi sonrasında 1402’lik olanlar arasında yabancı bir devletin casusluğunu yapan, kendi 

halkına kurşun sıkan bir örgütün üyesi olan yoktu. Amerikalıların “bizim çocuklar” dediklerinin yaptığı 12 
Eylül Darbesi sonrasında 1402’lik olanlar casus değildi. Bizler, emperyalizme ve kapitalizme karşı olmakla, 
işçi sınıfının iktidarı için çalışmakla suçlandık. Hiçbir iddianamede casusluk suçlaması yoktur. 

Günümüzde Türkiye ile ABD arasında bir savaş sürüyor. Bu savaşta Amerikalıların kullandığı yapı, 
Fethullahçı Terör ve Casusluk Örgütü’dür. Bu terör ve casusluk örgütü ülkemizin bağımsızlığına, 
milletimizin bütünlüğüne kastetti. Türkiye’de bir iç savaş çıkartmaya çalıştı. Bu terör ve casusluk 
örgütünün mensupları vatan hainidir. İşçi veya memur olsa da vatan hainidir, patron olsa da.  

 
VATAN HAİNİ CASUSLARA ACIMAMALI 
 
Ortada bir casusluk ve terör örgütü varsa, bu örgütün mensuplarının herbirinin doğrudan casusluk 

yapması veya teröre bulaşması gerekmez. Yasadışı bir örgütlenmenin içinde yer aldıysa, örgüte aidat 
ödediyse, örgütün gizli hücre toplantılarına katıldıysa, örgütün şifrelerini kullandıysa, örgüt üyesidir. 
Casusluk yapan bir örgütün üyeliğinin sonucuna katlanır. 

Sosyalist gelenekten gelenler onyıllar boyunca mağdur edildi. Zaten sosyalist harekete katılanlar bu 
mağduriyeti peşinen kabul ederler. Emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelenin zorlukları bilinir. İşin 
ciddiyetini kavramadan girenler de genellikle ilk sınavlarda bu işleri bırakır. 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Amerika’ya ajanlık edenler ciddi sıkıntı hiç 
yaşamadılar. Tam tersine, onların önü hep açıldı. Casusluk örgütüne üye olanların kendilerine ve 
yakınlarına iş bulundu, işyerlerinde onlara destek olundu, vb. Arkalarında  koca Amerika vardı. Öbür 
dünyada da onlara sahip çıkacak Hoca Efendileri. Şimdi büyük sıkıntı yaşıyorlar; daha da büyük sıkıntılar 
yaşayacaklar. 

 
SAVAŞTA GÖREVDEN ALMADA YARGI KARARI ARANMAZ 
 
Peki, bu kişilerin örgütsel ilişkileri yargı kararıyla kanıtlandı mı?  
Savaştayız.  
Devletin onlara emanet ettiği silahları halkımıza karşı kullanan vatan hainleriyle aynı örgüt içinde yer 

aldığından kuşku duyulanların görevlerinden alınması için yıllarca sürecek yargı kararları beklenmez. Savaş 
devam ediyor. Amerikalılara casusluk edenler, görevde kalırlarsa, her türlü ihaneti yapabilirler. 

1402’lik olarak benim için rahat. 
Temizlik daha kapsamlı olarak devam etmeli. 

 


