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lk toplumsal yapý ilkel komünist toplum 
yüz binlerce yýl sürdü. Bu toplumda 
kadýnlar ve erkekler arasýndaki biyolojik Ý

farklýlýklara baðlý bir iþ bölümü vardý. Üre-
tim araçlarýnýn geliþimiyle kadýnlarla erkek-
ler arasýnda doðal iþ bölümü meydana geldi. 
Erkek avcýlýkla uðraþýrken, kadýn topraktan 
ve aðaçlardan bulduklarýyla klaný besliyor-
du. Bu durum tek baþýna kadýn erkek arasýn-
da cinsiyet eþitsizliðine yol açmýyordu, çün-
kü toplumsal iþ bölümü insan emeðini daha 
üretken hale getirmiþti. Topraða baðýmlý 
olarak yaþanýlan dönemlerde mutlak otorite 
olan kadýn emeðinin yerini, hayvancýlýða ve 
tarýma geçiþle erkek aldý.

8 Mart Uluslararasý Kadýnlar Günü
Ýþçi ve Emekçi Kadýnlarýn Eseridir!

Çiðdem ERKAN

1 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler bir 
yerel seçim havasýndan çoktan çýktý, 
bir genel seçim havasýna büründü. 3

Seçim kampanyalarýnda faþist Erdoðan 
rejminin ve Türkiye'nin bekâsý, geleceði 
tartþýlan ana sorun haline geldi. Bu anlaþýlýr 
bir durumdur. Çünkü Erdoðan'ýn faþist dik-
tatörlüðünden ve uygulamalarýndan, 
Kürlere karþý yürüttüðü savaþtan ve saldýrý-

TKP 1920’nin
9 Mart 2019 Tarihli Çaðrýsý

31 Mart Yerel Seçimleri’nde faþist Erdoðan
rejimini  geriletmek için oylarýmýz HDP
adaylarýna, HDP'nin aday çýkartmadýðý
yerlerde AKP-MHP ittifakýna  karþý
savaþan adaylara!

Bangewazî!
Di hilbijartinên 31 adarê de ji bo 
paþdexistina Erdoganê faþist dengên xwe 
bidene berbijêrên HDP, Ciyên HDP 
berbijêr nebin ji bo berbijêrên dijî 
hevpeymaniya AKP-MHP!

ilbijartinên 31 ada-
rê zû de ji rengê 
hilbijartinên herê-H

mî derketiye, ketiye rengê 
hilbijartinên giþtî. Di kam-
panyên hilbijartinan de pêþe-
roja rejîma Erdoganê faþist û 

Ti r k i y ê  w e k  m i j a r e k  
bingehîn tête gotûbêj kirin. 
Mirov ji vê rewþê fahm dike. 
Ji ber ku, diktatoriya Erdo-
ganê faþist û kiryarên wî, 
ajotina þêrê dijî kurdan û 



1. Sayfadan Devam

Özel mülkiyetin ve sýnýflarýn 
ortaya çýkmasýyla, bu ilkel 
komünal toplumdaki iþ bölü-
mü ortadan kalktýðý gibi, ka-
dýnlarýn ezilmesi ve baský al-
týnda tutulmasýnýn koþullarý 
ortaya çýktý. Toplumun sýnýf-
sal, kültürel, ideolojik olarak 
bireyleri kodlamasý baþladý 
ve bu bugün de derinleþerek 
devam ediyor. Yýllardan beri 
tartýþýlagelen kadýn sorunu 
bu sýnýrlandýrýcý bakýþýn bir 
sonucudur. Toplum içinde 
cinsel kimlik erkek dýþýnda 
kalan cinsi geriye iter ve ken-
di erkek erkini kurar. Bunun 
sonucunda arkadan yürümek 
zorunda býrakýlan kadýn 
kendi varlýðýný toplumsal 
algýyla mücadele içinde kur-
mak zorunda kalacaktýr.

Burjuva toplumunda 
genel olarak kadýn eve, ocak-
la çocuk arasýna hapsedil-
meye, erkeðe baðýmlý hale 
getirilmeye çalýþýldý. Kapita-
list üretim ise kadýný fab-
rikaya, çalýþma hayatýna 
çekmek zorunda kaldý. Böy-
lece kapitalizm altýnda, ka-
dýnlar ve erkekler arasýndaki 
iþ bölümü, kadýnlarýn çifte 
baskýya uðramalarýnýn mad-
di temelini oluþturdu. Kadýn-
lara karþý baský ve sömürü-
nün temeli sýnýf iliþkileri, 
kapitalist üretim koþullarý-
dýr. Sýnýflý toplumlarýn 
ortaya çýkmasýyla birlikte 
kadýnlara yöneltilen ön 
yargýlar, ayrýmcýlýk, fýrsat 

eþitsizliði, eðitimsizlik, cin-
siyetçi eðitim, ulusal ve din-
sel baský, iþsizlik, partilerde, 
örgütlerde yeterince temsil 
edilmeme, eþit iþe eþit ücret 
alamama, çocuklarýn baký-
mý, dini gerici partilerin, tari-
katlarýn esareti kadýnlarýn 
özgürleþmesinin önünde du-

ran en büyük engellerdir. Bir 
de bunlarýn üzerine bu baský-
yý pekiþtiren iþte, evde, okul-
da açýk- gizli mobinge maruz 
kalma, cinsel tacize, þiddete 
uðrama gibi ideolojik baský 
da vardýr.

Çalýþan bir kadýnýn ev 
yaþamýnda da fazladan me-
sai yapmasý durumu tüm ke-
simlerde aynýdýr. Çocuðu 
olan bir kadýnýn bugün kendi 
hayatýný bir erkek kadar 
rahat ve özgürce yaþayabil-
mesi hâlâ kabul edilebilir 
deðildir. Boþanmayý tercih 
eden bir kadýnýn normal ola-
rak görülmesi yaþadýðýmýz 
ülkede hâlâ zordur. Ahlâkýn, 
namusun sorgulandýðý tek 
cins kadýndýr. Erkeðe þeref, 
onur, haysiyet gibi büyük ve 
görkemli sýfatlar atfedil-
miþtir. Kadýnlarýn yiyeceði 
bir tokat göz yumulmasý ge-

reken bir davranýþ olarak gö-
rülebilirken, bir erkeðin ye-
diði tokadýn boyutu daha 
farklý algýlanýr.

Üretici güçlerin geliºme-
siyle birlikte, paylaþým 
savaþlarýnda fabrikalarda 
eksilen iþ gücünün yerine 
kadýnlarýn doldurulmasýyla, 

kadýnlarýn eðitim alma, mes-
lek sahibi olma, bilinçlenme 
olanaklarý geliþti. Böylece 
kadýnlara yöneltilen baskýya 
iliþkin koþullar bozuldu. De-
rinleþen üretimin toplumsal-
laþmasýyla sermaye, kendi-
sine yeni deðerler katarak 
ömrünü uzatmaya çalýþmak-
tadýr. Üretimi ve yönetimi 
ulusal sýnýrlarýn ötesine taþý-
yarak; küreselleþerek, dünya 
iþçilerini birleþtirip yakýnlaþ-
týrýrken, dünya iþçi sýnýfýný 
büyütüyor ve bu durum daha 
çok kadýnýn üretime girmesi 
anlamýna geliyor. Bu geliþ-
meler, kadýn ve erkek ara-
sýndaki eþitsizlik koþullarýný 
azalttýðý gibi, sermayeye kar-
þý dayanýþma mücadelesi için 
daha elveriþli koþullar yara-
týyor. Diðer yandan çalýþan 
kadýnlar, sermayeye yönelik 
yedek emek gücü olarak 
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iþlev görmeye ve iþ gücünün 
özel olarak çoðaltýlmasýnýn 
önemli  b i r  k ýsmýndan 
sorumlu bulunmaktadýrlar. 
Bunu, hâlâ kadýnlarýn en az 
eðitim koþullarýna sahip 
olma ve en az ücretli iþlerde 
istihdam olma eðilimi izle-
mektedir.

Bununla birlikte Türkiye 
gibi geri kalmýþ ülkelerde, 
sermayenin kadýnlara yedek 
emek olarak gösterdiði ilgi 
kadýnlarýn üretime katýl-
malarýný engelliyor, bu da 
sermayenin ev iþlerini top-
lumsallaþtýrmadaki ilgisini 
azaltýyor. Bu da yetmezmiþ 
gibi kadýnlar üzerindeki 
baskýsýný sürdürmek için ka-
dýnlarýn kadýnlarý ezmesini 
bir yöntem olarak kulla-
nýyor. AKP'nin kadýndan so-
rumlu kadýn bakanlarýnýn 
kadýný ve çocuðu aþaðýlayan 
duruþlarý veya iþ yerlerinde 
kadýn müdürlerin, sorumlu-
larýn kadýnlarý baský altýnda 
tutmasýyla kadýna baskýnýn 
yeniden üretildiði durumlar 
ortaya çýkýyor.

Kadýnlar kendi özgürlük-
lerini savunmaya baþladýk-
larýndan günümüze kadarki 
süreçte birçok kazaným elde 
etmiþlerdir. Bunu salt femi-
nist çerçeve üzerinden de-
ðerlendirmek büyük bir aç-
mazdýr. Zira toplumsal ola-
rak verilen cinsiyet müca-
delesi baþlý baþýna kaza-
nýlmaz, yani toplumun sade-
ce kadýn üzerinden kendini 
deðiþtirmesi beklenemez. 
Bu ancak sýnýf mücadele-
siyle birlikte yürütüldüðü 

zaman saðlam bir temele 
oturur. Üretim iliþkileri top-
lumu yapýlandýran temel 
nokta ise kapitalizmin þiddet 
üreten doðasýnda keskinle-
þen kadýn, eðitim, saðlýk, 
barýnma, iþsizlik, evsizlik, 
Kürt sorunu açmazlarý ancak 
ona savaþ açýlarak, kadýn 
erkek bütün iþçilerin, emek-
çilerin bu bariyerleri yýkma-
sýyla savaþý ortaklaþtýrma-
sýyla mümkündür. Kürdis-
tan'da yaþanan þiddetin, 
baskýnýn öfkesi hem ulusal 
hem sýnýfsal hem de cinsel 
e z g i  a l t ý n d a  y a þ a y a n  
kadýnlarý hem anne hem de 
kendi cinsel kimlikleriyle, 
erkeklerle omuz omuza so-
kaða taþýrdý. Anadolu'da 
yaþanan savaþlarda kadýnlar 
korkusuzca en önde olmayý 
seçti. Bugün hâlâ kendi 
adýna büyük iþlere imza atan 
kadýnlar görmekteyiz. An-
cak bunlar kadýn sorununu 
çözmeye yetmez. Kadýn so-
runu sýnýf mücadelesinin bir 
parçasýdýr.

Kadýn, toplumda yeri 
açýkça ifade edilmiþ ve had-
dini bilmediði durumlarda 
korkutulan bir birey deðildir. 
Var olan bu sorunun çözümü 
baþta okuyan, eleþtiren, 
kendini deðiþtiren insanlarla 
baþlayacaktýr. Kadýnlar 
çocuðuna iktidarýn ve gücün 
“baba” olduðunu öðretecek 
bir anne olmayý seçmediði 
zaman deðiþim olacaktýr. 
Kendine aydýn diyenlerin, 
Ýmam Hatipler'de okuyan 
gençlerin içinde baþörtülü 
ancak kendi mücadelesini 
veren bir kadýn olduðunu 

gördüklerinde deðiþim ola-
caktýr. Çalýþan bir kadýnýn 
eve geldiðinde ondan daha 
erken gelen erkeðin ev iþle-
rini ortak yaptýðý ve çocukla 
ortaklaþa ilgilendiði bir evde 
deðiþim olacaktýr. Kadýnla-
rýn evlenmediklerinde evde 
kalan sýfatýný almadýklarý, 
özgürce kendi cinselliklerini 
yaþayabildikleri, evlilik 
içinde tecavüzü yaþamadýk-
larýnda deðiþim olacaktýr. 
Bir kadýnýn toplumsal rolü 
bir erkeðinkinden eksik ya 
da fazla olamaz.

Komünistler, sosya-
listler, devrimciler, demok-
ratlar kadýný ve erkeðiyle ka-
dýnlarýn kurtuluþ mücadele-
sinden sorumlu olmalý, 
kadýnlara yöneltilen özel 
baskýlara, ön yargýlara, 
þiddete karþý mücadele 
etmelidirler. Bu mücadele, 
iþçi sýnýfýnýn demokrasi ve 
sosyalizm için verdiði 
mücadelenin bir parçasýdýr. 
Kadýnlarla erkekler arasýn-
daki çeliþkilerin derinleþ-
mesi, farklý hayatlar, cinsler 
arasý yabancýlaþmayý kýr-
mak, kadýn-erkek dünyala-
rýný ortaklaþtýrmak için mü-
cadele edilmeli, bu baskýla-
rýn bir kýsmý kapitalizm ko-
þullarýnda ön yargýlarla, 
eþitsizlikle savaþýlarak bilinç 
oluþumuna katkýda bulu-
nulsa da ancak sýnýfsýz bir 
toplumda tümüyle ortadan 
kalkacaðý bilinci unutulma-
malýdýr.

8 Mart Dünya Kadýnlar 
Günü Ýþçi ve Emekçi 
Kadýnlara Kutlu Olsun!



lardan, sürekli artan hayat 
pahalýlýðýndan ve yoksulluk-
tan býkan halk, Erdoðan'ýn 
gitmesini, Kürtlere karþý 
savaþýn bitmesini, ülkeye 
demokrasinin, barýþýn, refa-
hýn gelmesini istemektedir. 
Yerel seçimleri kaybetme 
durumunda kendi sonunun 
gelmekte olduðunu gören 
Erdoðan ise, kendi ikti-
darýnýn sonunun Türkiye'nin 
bekâsý, sonu olacaðý yalanýný 
yaymaya çalýþmaktadýr. O, 
böylece halk yýðýnlarýna 
gözdaðý vererek zevahiri 
kurtarmayý, seçimleri kazan-
mayý umut ediyor. Þimdiye 
kadar olan tüm seçimlerde 
devlet gücüne dayalý hile ve 
manipülasyonlarý bu seçim-
lerde de yaparak seçimleri 
kazandýðýný ilan etmeye ha-
zýrlansa da AKP-MHP faþist 
rejiminin sonu gözükmek-
tedir.  

31 Mart akþamýnda ce-
vap bekleyen soru, Türkiye 
Erdoðan'ýn otoriter, faþist 
diktatörlüðünden kurtulmak 
için bir adým atacak mý, yok-
sa Erdoðan faþist diktatör-
lüðünü devam ettirecek mi? 
Eðer 31 Mart'ta demokrasi 
güçleri Türkiye'nin özellikle 

üç büyük ºehrinde, Ýstanbul, 
Ankara ve Ýzmir'de AKP-
MHP'den oluþan faþist 
Cumhur Ýttifakýný yenebilir-
se gerçekten de Erdoðan için 
bir bekâ sorunu doðacaktýr. 
Artýk Türkiye'nin Erdoðan'-
dan kurtulmasý için ilk bü-
yük adým atýlmýþ olacaktýr.

Erdoðan 31 Mart akþamý 
sonunun gelebileceðinden 
korkmaktadýr. Bunu önle-
mek için Ýslamcý-gerici, Er-
genekoncu faþist Cumhur 
Ýttifakýna karþý HDP'nin de 
katýlýmýyla demokrasi güçle-
rinin bir blok oluþturmasýný 
engellemeye çalýþmaktadýr. 
Bunun için de milliyetçiliðe, 
þovenizme sarýlmakta, sü-
rekli Kürtlere, PKK'ye, 
HDP'ye saldýrmakta, Kürt 
düþmanlýðýný körüklemekte-
dir. HDP ile iþbirliðinin te-
rörizm olduðu yalanýný savu-
rarak tabanda CHP'li, SP'li, 
ÝYÝ Parti'li, hatta Erdoðan'a 
kýzan birçok AKP'li seçme-
nin HDP'lilerle birlikte hare-
ketlerini önlemeye çalýþ-
maktadýr. Ama nafile! Seç-
men artýk Erdoðan'ýn yalan-
larýna itibar etmiyor. Halkla-
rýmýz Erdoðan'ýn her seçim 
öncesi hem Türkiye'de hem 
Irak ve Suriye'de Kürtlere 

savaþ açarak, Kürtlere saldý-
rýyý arttýrarak hem seçimleri 
kazandýðýný hem iktidarda 
kalmayý ve iktidarýný güç-
lendirmeyi baþardýðýný gör-
meye baþlamýþtýr. Türki-
ye'nin sürekli kötüleþen eko-
nomisinin, artan pahalýlýðý-
nýn, enflasyonun, halkýn 
yoksullaþmasýnýn Kürtlere 
karþý yürütülen savaþla baðlý 
olduðu her gün daha çok 
ortaya çýkmaktadýr. Soðanýn, 
biberin, patlýcanýn artan fi-
yatýyla Kürdistan daðlarýnda 
sýkýlan merminin ödendiðini 
söyleyen Erdoðan, Kürtlere 
karþý savaþýn halka pahalýlýk, 
yoksulluk olarak geri döndü-
ðünü açýkça itiraf etmiþ ol-
maktadýr. Böylece halka, 
„sen bu savaþýn yüküne kat-
lanacaksýn!“ demektedir. 
Halkýmýz da „31 Mart'ta gö-
rüºürüz!“ yanýtýný vermek-
tedir. 31 Mart seçimi böyle-
sine önem kazanmýþtýr. Er-
doðan'ý geriletmek, hatta 
“yallah” deyip yolcu etmek 
için bu fýrsat önümüzde dur-
maktadýr. Bu fýrsatý deðer-
lendirmek, halk yýðýnlarýný 
mobilize etmek için ilerici-
demokratik güçlerin, dev-
rimcilerin, komünistlerin, 
iþçilerin, gençlerin ve ka-
dýnlarýn kollarý sývamasý, en 
geniþ güçlerin katýlýmýyla 
aktif bir seçim kampanyasý 
yürütmesi, Metropollerde 
AKP-MHP ittifakýna “kay-
bettirmesi” gerekmektedir.

Bu seçimde de ortaya 
çýktý ki, seçimde belirleyici 
olan Kürt halkýnýn mücade-
lesidir, kilit parti yine HDP'-
dir, hem batýda, hem doðuda 

1. Sayfadan Devam
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HDP'li seçmendir. HDP Kür-
distan'da atanmýþ kayyýmlarý 
silip süpürmeyi, hatta AKP'li 
belediyeleri AKP'den alma-
yý, Kürdistan'da seçimleri 
kazanmayý, Batý illerinde de 
demokrasi güçleriyle bir-
likte faþist Cumhur Ýttifaký 
adaylarýný, dolayýsýyla da Er-
doðan'ý yenmeyi hedefle-
mektedir. Böylece Türki-
ye'nin demokratikleþmesi 
için ilk adým atýlmýþ ola-
caktýr. Bu politikanýn ger-
çekleþmesi için HDP Kürt 
illeri için Kürt partilerinin 
büyük bir çoðunluðunun ka-
týlýmý ile ittifak oluþturdu ve 
özellikle Batýda Cumhur 
Ýttifakýna karþý tabanda güç-
birliði oluþturma yoluna 
gitti. Hedef Erdoðan'ý yen-
mek hep birlikte demok-
rasiyi kazanmaktýr. Bunun 
için hem tabanda hem tavan-
da HDP ile birlikte güç bir-
likleri oluþturulmalý, Cum-
hur ittifakýna seçimler kay-
bettirilmelidir.

Bu seçimlerde Kürtlerin 
belirleyici gücünü kýrama-
yacaðýný anlayan Erdoðan, 
Kürt düþmanlýðýný absürd-
leºtirdi, HDP'nin „Kürdis-
tan'da seçimi biz kazanaca-
ðýz“ sözüne, “Bizde Kürdis-
tan diye bir bölge yok. Irak'ýn 
kuzeyinde Kürdistan var. 
Yallah oraya. Git Kürdis-
tan'a. Sizin, bu ülkede yeri-
niz yok” diyerek Kürtleri 
Türkiye'den kovmakla tehdit 
etmeye yeltendi. Faþist, 
ýrkçý, soykýrýmcý yüzünü bir 
kez daha ortaya koydu. Bu, 
daðdan inip baðdakini kov-
maya kalkmaktýr. Ey Erdo-

ðan, sen kime 
“yallah” diyor-
sun? “Yallah” 
denecek biri 
varsa o da sen-
sin. Kürdistan 
Kürtlerin ülke-
sidir. Kamuoyu 
biliyor ki, düne 
kadar Türki-
ye'de Kürtlerin varlýðýný, 
Kuzey Irak'ýn Kürdistan ol-
duðunu inkâr edenlerden biri 
de Erdoðan'dý. Bugün Türki-
ye'de Kürtler diye bir halkýn 
varlýðýný, Kuzey Irak'ýn Kür-
distan olduðunu kabul eden 
bilfiil Erdoðan'ýn kendisidir. 
Ergeç Türkiye'nin Kürdistan 
diye bir bölgesi, yeri olduðu 
kabul edilecek ve Erdoðan 
tükürdüðünü bir kez daha 
yalayacaktýr. En geç 31 
Mart'ta Kürdistan dediðimiz 
Hakkari'den Diyarbakýr'a, 
Kars'tan Þýrnak'a, Fýrat'tan 
Dicle'ye tüm Kürt illerinde 
HDP'nin seçimleri kazanma-
sýyla Erdoðan'a en büyük 
darbe indirilmiþ olacaktýr.

E rdoðan  Ro jova 'ya  
saldýrarak, Suriye'nin kuzeyi 
Batý Kürdistan'ý zapt ederek, 
YPG ve YPJ'yi “yok” ederek 
atacaðý kahramanlýk narala-
rýyla yerel seçimleri kazan-
mayý planladý. Ama bu plan 
tutmadý. Planý Amerikalýlar 
bozdu. Trump „Rojova'ya 
giremezsin, yoksa ekono-
mini mahvederiz“ deyince 
Erdoðan geri adým attý. Bu 
kez Kürtlere saldýrarak, Kür-
distan daðlarýný bombalaya-
rak seçimi kazanmak zor-
laþtý. Erdoðan seçimi kazan-
mak için daha çok baskýya, 

þiddete, hileye baþvurmak 
kaldý. Ýstanbul'da 8 Mart 
Uluslararasý Kadýnlar Gü-
nü'nde onbinlerce kadýna 
plastik mermilerle, biber 
gazlarýyla saldýran AKP'nin 
hiçbir muhalif gösteriye 
tahammülü kalmamýþtýr. 
Zaten antidemokratik bir 
ortamda yapýlan seçimlerin 
koþullarý daha da aðýrlaþmýþ-
týr. Daha þimdiden sandýk ve 
sahte seçmen oyunlarý baþ-
ladý. HDP'yi Kürdistan'da 
kampanya yürütemez duru-
ma getirmek için sürekli 
aktivistleri, hatta adaylarý 
bile tutuklatmakta, fiili sal-
dýrý gerçekleþtirmektedir. 
Ama Kürt halký yýlmamakta, 
yeni yeni mücadele yöntem-
leri devreye sokmaktadýr. 
HDP Hakkari milletvekili 
Leyla Güven'in baþlattýðý, 
hapishanelerde ve yurtdýþýn-
da yüzlerce Kürdün katýldýðý 
tecride karþý süresiz açlýk 
grevleri bu seçim kam-
panyalarýnýn merkezine 
oturdu. Zira Öcalan üzerin-
deki tecritin kalmasý, Kürt 
sorununun barýþçýl çözümü 
için toplumda bir irade 
oluþturulmadan Erdoðan'ýn 
elinden Kürt ve PKK, HDP 
düþmanlýðý silahý alýnamaz, 
Türkiye demokratikleþtiri-
lemez. Þimdi seçim kam-



panyalarýnda Leyla Güven 
ve diðer açlýk grevcilerle da-
yanýþma yükseltilmeli, tec-
ritin kalmasý, savaþýn sona 
ermesi, Kürtlerin özgür-
leºmesi talepleri yükseltil-
melidir. Kürtler özgürleº-
meden Türkler özgürleºe-
mez, Türkiye demokratikle-
ºemez. Seçim mücadelesi 31 
Mart'ta sona erecek ama 
demokrasi mücadelesi de-
vam edecektir. Seçim kam-
panyalarý boyunca tavanda 
ve tabanda kuracaðýmýz güç 
birlikleriyle hem AKP-MHP 

adaylarýný yenelim hem 31 
Marttan sonra demokrasi 
mücadelesini yürütecek itti-
faklarýn temelini atalým. 
Amaç Erdoðan'ýn faþizan re-
jimini yenmek ve demok-
rasiyi kazanmaktýr. Seçimler 
bu yolda bir araçtýr, 31 Marta 
kadar bu aracý çok iyi deðer-
lendirelim!

Haydi, seçim alanlarýna, 
seçim miting ve çalýþmala-
rýna,

Haydi, faþizan Erdoðan 
rejimini yenmek için 31 
Mart'ta sandýk baþýna!
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Bangewazî!
Di hilbijartinên 31 adarê de ji bo paþdexistina 
Erdoganê faþist dengên xwe bidene berbijêrên 
HDP, Ciyên HDP berbijêr nebin ji bo 
berbijêrên dijî hevpeymaniya AKP-MHP!

êriþên wî, her tim giran bûna 
amarên jiyanê û gelê ku ji 
destê xîzanîyê de naçar bû-
ye, Çûna Erdogan, xilasbûna 
þerê dijî kurdan, hatina de-
mokrasiyê, aþitiyê, refahê dê 
dabîn bike. Ew Erdoganê ku 

Berdevama rûpela 1
gava hilbijartinên herêmî 
berze bike dizane ku ber bi 
dawiya xwe ve diçe, her we 
Erdogan bi derew û delesan 
dawiya rejîma xwe wek 
dawiya Tirkiyê pêþkêþ dike. 
Ew herwiha çavê girseyiyên 
gelan ditirsine û bi vê çav-

tirsandinê, ew hêvî dike 
zevahîra xwe xilas bike û di 
hilbijartinan de ser bikeve. 
Her çend wek hemû hilbi-
jartinên pêþiyê, vê carê jî bi 
hîle û manîpûlasyonên bi 
hêza dewletê ve, serkevtina 
xwe di hilbijartinê de diyar jî 
bike, bê þik dawiya rejîma 
faþîsta AKP-MHP diyar 
dike.

Pirsa di êvariya 31 Adarê 
de bête pêþ, gelo tirkiye dê 
xwe ji dûrxistina diktatoriya 
faþist a Erdogan gavekê bi 
havêje, an jî Erdogan dê li ser 
diktatoriya xwe ya faþist 
berdewam be? Eger di 31 
Adarê hêzên demokrasiyê bi 
teybet, li sê bajarên mezin 
yên Tirkiye wek Ankara, Is-
tanbul û Izmirê þaredariyan 
ji hevpeymaniya faþist a 
Cumhur ku ji AKP-MHP pêk 
tê bistîne, bi rastî ji bo Erdo-
gan pirsa mayîn û nemanê dê 
bête pêþ. Eger ku Tirkiye ji 
Erdogan xilas bibe gaveke 
mezin hatiye havêtin.

Erdogan ketiye nav tirsa 
ku êvariya 31 Adarê dê dawi-
ya wî bêt. Ji bo pêþî lê girtina 
vê, bi hevpeymaniya paþve-
royên islamî, Ergenekoni-
yan, hevpeymana Cumhura 
faþist dixwaze pêþiyê li hev-
peymaniya demokrasiyê bi-
gire ku HDP jî dinav van de 
ye. Ji bo wê jî xwe bi kirasê 
neteweperestî û þovenizmê 
pêçaye, her tim êriþî kurdan, 
PKK û HDPê dike, dijmi-
nahiya li ser kurdan geþtir 
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dike. Bi derewan, hevkariya 
li gel HDP wek terorizm nî-
þan dide û bi vê wesîlê dix-
waze pêþiyê li ber hevkariya 
CHP`yiyan, SP`yiyan, IYI 
partî, heta ku ew AKP`yiyên 
ji Erdogan nerazîne li gel 
HDP bigire. Lê pûç e! hilbi-
jêrder (dengdar) êdî bawe-
riyê bi derewên Erdogan 
naînin. Gelên me êdî baþ di-
bînin ku her tim pêþiya 
hilbijartinan de Erdogan li 
Tirkiyê, li Iraqê û li Suriyê 
þerekê dijî kurdan dest pê 
dike, bi tund û tîjkirina êriþên 
li ser kurdan, hem hilbi-
jartinan de ser dikeve, hem li 
ser desthilatdariyê dimîne û 
desthilata xwe qahîmtir dike. 
Roj bi roj ber bi xirabûnê ve 
çûyina aboriya Tirkiyê, gira-
nahîya amarên jiyanê, bi-
lindbûna enflasyonê bê þik 
peywendî li gel ajotina þerê 
dijî kurdan ve heye. Bi go-
tina Erdogan, zêdebûna bu-
hayê pîvaz, îsot, bacanreþ-
kan ve ew guleyên li çiyayên 
Kurdistanê têne teqandin pê 
têene kirîn, bê goman ew bi 
xwe jî itiraf dike ku, þerê dijî 
kurdan ji bo gel bûye 
sedemê, giranahîyê, feqîrî û  
xîzaniyê. Her wiha ji gel re 
dibêje, tu dê baca vî þerî bidî. 
Gelê mej î dibêje 31 Adarê 
em dê hev û du bibînîn. Ji bo 
wê hilbijartinên 31 Aderê gi-
rîngin. Ji bo paþde xistina 
Erdogan, belkî ji bo gotina 
”Yallah” rêwîkirina wî ev 
mecale di dest me de ye. Ji bo 

nirxandina van mecalan, ji 
bo mobîlîzekirina girseyên 
gel, pêwîste hêzên pêþverû û 
demokratik, þoreþger, komu-
nîst, karger, ciwan û jin mi-
lên xwe hilbidin, bi beþdar-
bûna piraniya girseyên gel, 
kampanyên hilbijartinan 
bêne darxistin û li metro-
polan hewl bête dayîn ku  
hevpeymaniya AKP- MHP 
winda bike.

Di vê hilbijartinê de jî 
diyar bu ku, dîsan, tekoþîna 
gelê kurd dê diyarker be û 
partiya kilît dîsan HDP ye, 
hem li rojhelat û hem jî li 
rojava hilbijêrên HDPê ne. 
Paqijkirina kayûmên li Kur-
distanê hatî destnîþankirî, 
girtina þaredariyên AKP ji 
destê wan, di hilbijartinên 
Kurdistanê de serkevtin, li 
bajarên rojava li gel hêzên 
demokrasiyê pêþî lê girtin û 
paþdexistina berbijêrên hev-
peymaniya faþist a Cumhur û 
her we Erdogan armancên 
HDP ê ne. Her wa ji bo de-
mokratîkbûna Tirkiyê pên-
gava yekem tê havêtin. Ji bo 
pêkanîna vê politîkayê HDP 
li bajarên Kurdan bi beþ-
dariya piraniya partiyên 
kurd tifaqek pêk aniye û 
teybeten li rojava dijî 
hevpeymaniya Cumhur di 
nav rêzên gel de hevkarî pêk 
anî. Armanc winda kirina 
Erdogan û  bi  hev re  
dabînkir ina serkevtina 
demokrasiyê ye. Ji bo vê jî 
pêwîste hem di asta bilind û 

di nav rêzên gel de, li gel 
HDP hevkarî bêne pêk anîn, 
pêþî di serkevtinên hevpey-
maniya Cumhur di hilbijar-
tinan de bête girtin.

Edogan baþ dizane ku di 
vê helbijartinê de rola 
kurdan ya berbiçav nikare 
biþkêne û ji bo wê jî asta 
dijminahîya dijî kurdan 
bilindtir kiriye. Li ser gotina 
HDP ku ,  gotibûn di 
hilbijartinan Kurdistanê de 
em dê serbikevîn, ”Li ba me 
çi herêmên bi navê Kur-
distanê nînin. Li bakurê 
Iraqê Kurdistan heye. Yallah 
here wêderê. Here Kurdis-
tana vî welatî ciye 
we nîne” dibêje Erdogan û 
kurdan ji Tirkiyê bi der-
xistinê tehdit dike. Vî fa-
þistê, nijadperest, jenosîdkar 
rûyê xwe dubare aþkera kir. 
Wek tê gotin mal male, 
malxê lê herame. Hey Er-
dogan tu ji kî re dibêjî ”yal-
lah”eger ji kesekê re ”yal-
lah” bête gotin, ew jî dê ji te 
re be. Kurdistan welatê Kur-
dan e. Raya giþtî baþ dizane, 
heta duhu yek jî ewên ku 
hebûna kurdan li Tirkiyê û 
bakurê Iraqê wek Kurdistan 
inkar kirî Erdogan bû. Îro 
Erdogan bi xwe hebûna 
kurdan li Tirkiyê, û bakurê 
Iraqê wek Kurdistan qebûl 
dike. Ew dê di dûr û nêzîk de 
hebûna herêmek bi navê 
Kurdistan li Tirkiyê qebûl 
bike û Erdogan dê tifa xwe 
dîsan bialîse. Direngtirîn di 

 xwe. Li 
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Hey Erdogan
tu ji kî re dibêjî
”yallah”eger ji

kesekê re
”yallah” bête
gotin, ew jî dê

ji te re be.

31 Adarê li Kurdistana em pê 
dizanîn ji, Hekariyê heta Di-
yarbekirê, ji Qersê heta 
Þirnexê, ji Firatê heta Diclê, 
li hemû bajarên kurdan, di 
hilbijartinan de serkevtina 
HDP dê, zerbeke mezin li Er-
dogan bixe.

Erdogan bi êriþkirina 
Rojava, dest danî ser bakurê 
Sûriyê, Kurdistanê. Bi têk-
birina YPG û YPJ û her we bi 
hildana navdanên qeh-
remaniyê pîlan kir ku hilbi-
jartinan de serbikeve. Lê vê 
pîlanê ser negirt. Amrîkayi-
yan pîlan têk dan. Trump bi 
gotina ku, tu nikarî têkevî 
Rojava, eger ne ez dê aboriya 
te têkbiþkênim, Erdogan bi 
naçarî paþde gav havêt. Vê 
carê bombarankirina çîya-
yên Kurdistanê û êriþkirina 
ser kurdan ve dabînkirina 
serkevtinan di hilbijartina de 
ne ew qas asan bû. Tenê 
tiþtek di destê Erdogan de 
ma, ew jî bi dijwarkirina 
zorê, zordariyê fêhlû findan. 
Li Istanbulê 8 Adar roja 
berxwedana jinan di qada 
navneteweyî de bi guleyên 
plastîkî, bi gaza bîberê êriþî 
bi dehan hezar jinan hate 
kirin, ev tê wê wateyê ku, 
tehemula AKP ji bo çi 
xwenîþandanên muxalif ne-
maye. Ji xwe mercên hil-
bijartinên ku di hawirdorek 
nedemokratik de têne kirin 
girantir bûye. Her niha de 
sandiq û dengên hilbijêr-
derên sexte destpêkir. Ji bo 

ku, HDP li Kurdistanê kam-
panya xwe nikare bi rêve bi-
be, her tim çalakvanên wan û 
heta berbijerên wan têne gir-
tin û êriþên fîîlî li ser wan tê-
ne kirin. Lê gelê kurd serê 
xwe natewîne, þêwên tekoþî-
nên nû li dar dixe. Parlamen-
terê Hekarî Leyla Guven dijî 
tecrîdê, mangirtina birsîbûna 
bê dem dest pê kir, li zînda-

nan û li derveyî welat bi beþ-
darbûna bi hezaran kesan ev 
buyere kete nawenda kam-
panyên hilbijartinan. Heta 
ku tecrîta li ser Ocalan wek 
xwe bimîne, ji bo çareseriya 
pirsgirêka kurd di civatê de 
îradek pêk neyêt, çeka di 
destê Erdogan ya dijmina-
hiya kurdan, PKK û HDP 
nayê jê standin. Tirkiye nabe 
welatek demokratîk. Di vê 
niha di kampanyên hilbi-
jartina de pileya piþtivanî li 
gel Leyla Guven û mangir-
terên birsîbûnê bête bilind 

kirin. Rabûna tecrîtê, bi da-
wî anîna þer, daxwazên kur-
dan yên ji bo azadîyê bêne 
berz kirin. Heta kurd azad 
nebin, tirk azad nabin. Tirki-
ye nabe welatek demokratîk. 
Tekoþîna ji bo hilbijartinan 
dê 31 Adarê bi dawî bêt lê 
tekoþîna ji bo demokrasîyê 
dê berdewam be. Di berde-
wamiya kampanyên hil-

b i jar t inan de ,  
hevkariyên em di 
asta bilind û di 
nav rêzên gel de 
pêk tînîn ji bo wê 
ye ku em bi berbi-
jêrên hevpeyma-
niya AKP-MHP ê 
bideyne winda 
kirin, hem jî ji bo  
paþ 31 Adarê bin-
gehên hevkarîyên 
bi rêvebirina te-
k o þ î n a  j i  b o  
demokrasiyê pêk 
bînîn. Armanc 

têkbirina rejîma faþîzane ya 
Erdogan û bi destxistina de-
mokrasiyê ye. Hilbijartin di 
vê rê de hewcarin. Heta 31 
Adarê em van hewcaran baþ 
bikar bînîn.

Dê, berbi herêmên hil-
bijartinan, xwe nîþandanên 
hilbijartinan û xebatên hil-
bijartinan.

Dê, ji bo têkbirina rejîma 
faþîzan ya Erdogan 31 Adarê 
li ser sandiqan!

9 Adarê  2019
TKP1920
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''Bolþevizm, her kesilen budak üstünden dal veren uluslararasý bir aðaçtýr.''
Mustafa Suphi

Parti Tarihi’nden: ÇETÝN SAVAÞ - Ýsmail Bilen (TKP Genel Sekreteri)

„Türkiye Komünist Partisi, çaðýmýzýn dev-
rimci teorisi bilimsel sosyalizmi kendisine 
kýlavuz edinmiþ uluslararasý iþçi sýnýfýnýn 
Marksist-Leninist bir partisidir. Ýþçi sýnýfýnýn 
öncülüðünde savaþ vererek proletarya dik-
tatörlüðüyle sosyalist bir toplumun inþasýna 

ve nihai hedef olarak sýnýfsýz komünist bir 
topluma ulaþmayý amaçlamaktadýr. Proleter 
devrim iþçi sýnýfýnýn eseridir, ancak tüm 
tarihsel deneyler göstermiþtir ki, Marksist-
Leninist bir komünist partisi olmadan, iþçi 
sýnýfý sosyalizme, komünizme ilerleyemez.“

Çetin Savaº 
Ýsmail Bilen
(TKP  Genel Sekreteri)
Türkiye Komünist Partisi, 
Ekim Devrimi'nin etkileri 
altýnda, Ulusal Kurtuluþ 
Savaþý'nýn ateþleri içinde 
doðdu. 1. Dünya Savaþý'nda 
emperyal is t  güçlerden 
Almanya yanýnda yer alan 
padiþah ve Enver'in cepheye 
sürdüðü ve ölümden kur-
tulup Rusya'ya esir düþen 
binlerce Anadolu evladý 
Ekim Devrimi'ni görmüþtü. 
Kimileri aðasýz, beysiz, 
efendisiz olan bu yeni 

dünyada savaþa da katýldý. 
Vrangellere, Denikinlere, 
Kolçaklara, Beyazorducula-
ra, karþý devrimcilere karþý 
savaþtý. Mustafa Suphi de bir 
tutsaktý, Ural madenlerinde 
bu esirlerle kazma salladý. 
Mustafa Suphi 1915 yýlýnda 
Bolþevik Partisi'ne girdi ve 
Türkler arasýnda çalýþtý, on-
larýn uyanmasýna yardým 
etti, kimilerini örgütledi. 
Parti okulu açtýlar. Gönüllü 
kýzýl alay kurdular. Bunlarýn 
çoðu Türkiye'ye döndü, 
Sovyetler'de, devrim sýrasýn-
da gördüklerini, köylerinde, 
kasabalarýnda yer yer uygu-
lamaya koydular.

Ethem Nejat, Ýstanbullu, 
Üsküdarlýdýr. Almanya'da 
Spartaküstlerle baðlanmýþ, o 
yýllarda Almanya'da fabrika-
larda çalýþan, uzmanlýk eði-
timi alan Türkiyeli iþçilerle 
devrim seline katýlmýþ, 
Berlin barikatlarýnda Alman 
iþçi kardeþleriyle birlikte sa-
vaþmýþtýr. Onlar da Türki-
ye'ye dönerek var güçleriyle 
TKP'nin kurulmasýna ka-
týldýlar. Ethem Nejat, Lütfü 

Necdet, Hilmioðlu Hakký, 
Salih Hacýoðlu, Affan Hik-
met, Ahmet Usta, Fatma, Ce-
mile yoldaþlar ve daha nice 
yoldaþ partiyi anayurd için-
de oluþturmaya çalýþtý. Affan 
Hikmet Ýstanbullu ve Harp 
Okulunda Ýsmet Ýnönü ile 
sýnýf arkadaþýydý. Ýsmet pa-
diþahýn jurnalcisi iken ordu-
yu yakýndan bilen Affan 
onun yüzünden Basra'ya sü-
rülmüþtü. Daha Mustafa Ke-
mal Samsun'a çýkmadan 30-
40 kiþilik gerilla ile May-
dos'ta Ýngiliz silah depolarýný 
basarak aldýðý silahlarý 
Anadolu'ya götürdü ve hal-
kýn eline verdi.

Ýstiklal Mahkemelerin-
de, ''Yeþilordu''nun kurucu-
larý arasýnda gösterilen Salih 
Hacýoðlu'da Harp Okulu çý-
kýþlýydý. Yeþilordu'nun tüzü-
ðünde: 'Yeþilordu, Avrupa 
emperyalizmini Asya'dan 
kovmak üzere kurulmuþ bir 
savaþ örgütüdür. Türkiye'de 
emperyalizmin her tür 
egemenliðini, sermayelerin 
zorbalýklarýný yýkmak, kal-
dýrmak için savaþýr.' Yeþil-



ordu, köklü toprak reformu, 
demokratik bir düzen, sosyal 
kurtuluþ, halk egemenliði 
hükümeti için savaþtýðýný 32 
maddelik bir programla 
halka sunmuþtur.

Birinci Dünya Sava-
þý'nda halk emperyalist sa-
vaþa karþý olduklarý için 
silahlarýyla ordudan kaçýp 
daðlara çýkýyorlardý. Kurþu-
na dizilmeler, idamlar bu di-
reniþi kýramadý. Sayýlarý 50 
bini bulan Yeþilordu örgütü, 
gerillalar, çetelerden oluþ-
muþtu. Emperyalist savaþa 
katýlmamýþlar ama gönüllü 
Kurtuluþ Savaþý'na katýlmýþ-
lardý. Böylesi politik hava 
içinde 1920 baþlarýnda 
Kütahya'da topçu Ýsmail 
Hakký komutanlýðýnda Ye-
þilordu'nun bir kolu olarak 
gönüllü Halk Alayý kuruldu 
ve Çerkes Ethem onu 
''Bolþevik Taburu''olarak ad-
landýrdý. Kýzýlordu'da gör-
dükleri savaþ yöntemlerini, 
disiplini, halk ordusu ilke-
lerini savaþ boylarýnda uy-
guladýlar. Yeþilordu, Kýzýlor-
du'ya yakýnlýk duyduðunu 
gizlemiyor, onunla kardeþ-
lik, baðlaþýklýk kuracaðýný 
tüzüðüne yazýyordu.

Anadolu'da 1918 yýlýn-
dan itibaren parti komiteleri, 
hücreleri kurulmaya baþlan-
mýþtý. 1920 yýlýnýn yaz ay-
larýnda Anadolu'da Salih 
Hacýoðlu, Affan Hikmet, 
Çete Ahmet, Ziynetullah 
Nevþivan, Tersaneli Ahmet 
Usta ve Lenin'i yakýndan ta-
nýyan Þerif Manatov tara-
fýndan Türkiye Komünist 
Partisi kuruldu. Parti, ''Tür-
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kiye Komünist Partisi kapi-
talizme, emperyalizme karþý, 
bunlarýn boyunduruðunu 
kýrmak, egemenliklerini 
yýkmak, devrim ve sosyalizm 
uðrunda savaþacaktýr. Halk 
cumhuriyeti hükümeti vücu-
da getirmek, sosyalizmi yer-
leþtirmek için iþçi sýnýfýný, 
emekçi yýðýnlarýný örgütle-
yecektir'' diyordu.

Ve halka somut savaº 
yolunu gösteriyor: ''Anayur-
dumuzun baðýmsýzlýðýný ve 
halkýmýzýn öz-
gürlüðünü an-
cak silahla, 
ancak savaþla 
elde edebili-
riz. Çeteler! 
Topraklarýmýz
dan son ya-
bancý eri, son 
düþmaný ko-
vuncaya ka-
dar savaþýnýz! Topraklarý-
mýzýn bir karýþýný bile 
Ýngilizlere, Amerikalýlara, 
onlarýn yardakçýsý Yunan 
kralý ordularýna býrakma-
yýnýz! Çeteler! Ýyi bilin, 
bütün halk arkanýzdadýr. Ko-
münist Partisi yanýnýzdadýr! 
Siz, çeteler, kendiniz iþçi, 
köylü çocuklarýsýnýz!''

TKP, bu savaþlarýn en ön 
saflarýnda yer almýþtýr. 
Ulusal Kurtuluþ Savaþý'nýn 
ölüm kalým günlerinde 
burjuvazi ise kanlý bir sýnýf 
savaþýný halkýmýza dayat-
mýþtýr. Yeþilordu'yu imha 
ederek, Mustafa Suphileri 
katlederek özellikle burjuva-
zinin gerici kesimi emperya-
listlerle bir an önce anlaþmak 
için Londra Konferansýna 

oturmak, pazarlýk yapmak 
istiyorlardý ama emperya-
listler Türkiye'yi aralarýnda 
paylaþmak için planlar ya-
pýyorlardý. Daha sonra da 
görüleceði gibi Türkiye'yi 
haritadan silmek isteyen 
emperyalistlere baðlanarak, 
NATO'ya ve emperyalist 
örgütlere girerek ülkeyi on-
lara arpalýk olarak sunmuþ-
lardýr. Kapitalist geliþme 
yolunu seçerek Ulusal Kur-
tuluþ Savaþý'nýn demokratik 

devrim aþamasýna yüksel-
mesini, halkýn, iþçi sýnýfýnýn, 
geniþ köylü yýðýnlarýnýn 
yurdun sorunlarýný çözmede 
söz sahibi olmasýný kýrmak, 
tek baþýna kendi diktatörlü-
ðünü kurmak için böylesi 
kanlý yola girmiþtir.   

Gerillalar, çeteler ölesiye 
savaþýrken, düzenli ordu 
birlikleri çekilip gidiyordu. 
Bir yandan düþman saldýrýr-
ken, diðer yandan padiþaha, 
emperyalizme baðlý güçler 
ayaklanýyordu. Çeteler, ko-
münistlerin etkisi altýndaki 
akýncý, atlý birlikler, Yeþil-
ordu'ya baðlý silahlý, vurucu 
güçler gericilerin ayaklan-
masýný bastýrmada büyük rol 
oynadýlar.

Egemenliðini kurma 
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yolunu izleyen burjuvazi ise, 
eski ordunun kasnaðý üze-
rine, eski paþalardan, komu-
tanlardan, daðýnýk tümen-
lerden, kolordulardan bir 
ordu çýkarmak istiyordu. 
Ýlerici güçler, komünistler, 
devrimci bir halk ordusu, de-
mokratik bir halk hükümeti 
kurulmasýný istiyorlardý. Er-
zurum'da çýkan ''Albayrak 
Gazetesi'' bunu açýk dile 
getiriyordu. Mecliste 80'in 
üzerinde üyesi olan ''Halk 
zümresi'' vardý ve komü-
nistler, Yeþilorducular bun-
larla baðlýydýlar. Çerkes 
Ethem halk arasýnda sevi-
liyor, halk Mustafa Kemal'i 
deðil, onu komutan olarak 
alkýþlýyordu. (Bu yüzden 
burjuvazinin iktidarýnýn be-
kâsý için onun da yok edil-
mesi gerekiyordu.)

Burjuvazi sadece eski or-
duyu diriltmekle kalmamýþ, 
eski meclisi de geri getir-
miþti. 1. Meclisin yarýsýndan 
fazlasý Osmanlý Mebuslar 
Meclisi'nden oluþuyordu. 
Burjuvazinin devlet meka-
nizmasýnda, mecliste kilit 
yerleri tutmalarýna karþýn, 
tepeden getirilmiþ zenginler-
den, aðalardan, komprador-
lardan, kimi eski ittihatçý-
lardan oluþturulmuþ olan 
Birinci Meclis'e oldukça 
ilerici, demokratik bir 
düzenden yana saylavlar da 
girmiºti. Yeºilordu'nun 14 
saylavý, Halk Komünist 
Partisi'nin de bir iki saylavý 
vardý. Meclis Ýçiþleri Ba-
kanlýðý'na Nazým'ý seçince 
Mustafa Kemal dayatýyor ve 
''Ya o, ya ben'' diyordu. Ye-

þilordu ve Komünist Partisi 
kapatýlýnca Nazým da Ýstiklal 
Mahkemesi'nde yargýlandý. 
Burjuvazinin kurduðu devlet 
eski, Osmanlý Devleti üze-
rine kuruldu, eski ters yüz 
edilemedi, o mekanizma 
parçalanmadý, onu egemen-
liðini sürdürecek þekilde 
düzenlendi. Ulusal Kurtuluþ 
Savaþý'nýn köklü, geniþ bir 
demokratik devrim döne-
mine girmesinin önünü 
kapattý.  

Bütün baskýlara raðmen 
Komünist Partisi geliþiyor, 
yeni konumlar kazanýyordu. 
Parti, 10 Eylül 1920'de 
Kongresini yaparak bütün 
parti örgütlerini bir çatý 
altýnda topladý. Marksçý-
Leninci, tek amaca baðlý, 
çelik disiplinli, eylem prog-
ramý ve tüzüðüyle dünya 
komünist hareketinde yerini 
aldý. TKP'nin kurulmasý 
burjuvaziyi telaþa düþür-
müþtü. M. Kemal o gün-
lerde: ''Memleketimizde sos-
yal devrim yapmak, komü-
nist örgütünü yaymak içim 
olaðanüstü eylem baþlamýþ-
týr. Fikir ve devrim taraftar-
larý da bu örgütün yayýl-
masýný kolaylaþtýrýyorlar'' 
diye yakýnmýþtýr.

Burjuvazi bundan sonra 
kanlý planýný ortaya koyar. 
Ýlki cephenin deðiþik ke-
simlerinden atlý, yaya, topçu 
birliklerini Ýsmet Ýnönü ve 
Refet Bele komutasýnda, ar-
kadan, gerillalarýn, çetelerin 
üzerine sürerler ve iki ateþ 
arasýnda kalan halk çeteleri 
kýrýlýr. Ýkincisi yasal olan 
Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý'na 

baskýn yapýlýr. 19 Ocak 
1921'de baþta Salih Hacýoðlu 
ve Affan Hikmet olmak 
üzere tutuklanýrlar, Ýstiklal 
Mahkemeleri'nde yargýla-
nýrlar ve Anadolu'nun de-
ðiþik kalelerine kürek mah-
kûmu olarak sürülürler. En 
kanlý üçüncü bölümü ise 28 
Ocak'ý 29 Ocak'a baðlayan 
gece Mustafa Suphiler'in 
barbarca öldürülerek Kara-
deniz'e atýlmalarý, Mustafa 
Suphi'nin eþi Maria Sup-
hi'nin de alçakça alýkonarak 
katledilmesidir.

TKP'nin Savaº Yolu çe-
tin, zigzaglý, yükselip alçal-
malý, engelli bir yoldur. Ko-
münistler 1919-1922 yýlla-
rýnda ateþ boylarýnda dö-
vüþtüler, kahramanca öl-
düler. (Bu gerçeði burjuva 
tarihçileri bile saklayamý-
yor.) Daha kurulduðunda sý-
nýf düþmanýnýn katliamlarýna 
maruz kalmýþ, bu yolda 
binlerce komünist can ver-
miþtir. Fakat, burjuvazi ta-
rihin çarkýný geri döndü-
remedi ve TKP'nin 2. Kong-
resi Ankara'da yapýldý. Ýzinli 
olmasýna raðmen polisin 
Millet Bahçesi'nin tiyatro 
salonunu yakmasýyla kongre 
Küçükesat baðlarýnda yapýl-
dý. Þefik Hüsnü, ne 1. Kong-
re’ye ne de 2. Kongre”ye bir 
engeli olmamasýna raðmen 
katýlmadý.

TKP kurulduðundan beri 
hem burjuvaziye, hem em-
peryalizme karþý, hem iþçi 
sýnýfý içinde, kendi içinde 
boy veren küçük burjuva 
akýmlara, her boydan soydan 
likidatörlere, polis ajanla-
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rýna, burjuva ideolojilerine 
karþý savaþmýþtýr. Türki-
ye'nin yaný baþýnda kurulan 
yeni bir dünya ile sosyalizm 
ülküsü ve ilkeleri hýzla 
yayýlmaya baþladý. Türkiye 
küçük burjuva denizi böy-
lesi ortamdan gelen deðiþik 
akýmlar, sürekli iþçi sýnýfý 
partisine sýzmak için kanal-
lar bulmuþtur. Bu katmanlar-
dan gelenler, burjuva ideo-
lojisini, kendilerinin sapýk 
yanlýþ görüþlerini de taþýmýþ-
lardýr. Bunlar, burjuva, 
küçük burjuva düþünceleri 
kapýnýn önünde býrakýp gir-
memiþlerdir. Daha Temmuz 
1920 yýlýnda Mustafa Suphi 

yoldaþ, ''Komünist Partisi 
içine sýzan küçük burjuva 
akýmlara karþý kesin dav-
ranmak, partimizi temiz tut-
mak, onu gözbebeðimiz gibi 
korumak her komünistin 
boynunun borcudur'' diyor-
du. Bu akýmlara karþý savaþ 
süreklidir,  Marksizmi-
Leninizmi temiz tutmak 
tarihsel bir zorunluluktur. 
Suphi yoldaþ, bununla bir-
likte, iþçi sýnýfýnýn, Komü-
nist Partisi'nin, bütün ilerici 
güçlerin bölünmezliðini, 
iþçi-köylü baðlaþýklýðýný, bu 
uðurdaki savaþta TKP'nin 
kesin rolünü her zaman be-
lirtmiþtir.

Birinci Kongre'de bütün 
delegeler TKP'nin birliðini 
savunmuþlar, Ulusal Kurtu-
luþ Savaþý'na komünistlerin 
g e n i þ  k a t ý l ý m ý n ý  þ a r t  
koþmuþtur. Parti önüne 
bugün de geçerli olan tarih-
sel ödev ve görevler koydu: 
''Emekçilerin en yakýn ve 
canlý sorunlarýný, halkýn de-
mokratik istemlerini çöz-
mek, bunlar için savaþmak, 
emperyalistlerin memleket 
içinde destekleri olan sömü-
rücü sýnýflarýn, burjuva-
larýn, aðalarýn, asalaklarýn 
sömürüsünden, ezgisinden 
bu geniþ yýðýnlarý kurtarmak 
için savaþ baþta gelen 
ödevdir.''

Parti hem Ulusal Kurtu-
luþ Savaþý'na, hem de sosyal 
kurtuluþ savaþýna; yepyeni 
bir dünya, sosyalizm sava-
þýna atýldý. En baþta iþçi sýný-
fýnýn birliðini saðlamak, 
köylüyle baðlaþýklýk kur-
mak, geniþ yýðýnlarý bu 
savaþlara çekmek ve savaþta 
iþçi sýnýfýnýn hegemonyasýný 
kurmak için direnegelmiþtir. 
Partinin kurulduðu yýllar 
kapitalizmden sosyalizme 
geçiþ, ulusal kurtuluþ dev-
rimleri çaðýydý. Sonrasý sos-
yalist ülkeler sistemi kurul-
muþ, baþýnda Sovyetler Bir-
liði'nin olduðu, ulusal kurtu-
luþ savaþlarýndan yana, barý-
þý savunan bir güç haline 
gelmiþti.

TKP'ne burjuvazi yasak 
koymuþtur. Onu illegaliteye 
itmiþ, gizli çalýþmaya zor-
lamýþtýr. TC kurulduðundan 
bu yana iþçi sýnýfýna karþý 
sürekli sert bir baský, onun 

partisi TKP'ye karþý, ilerici 
güçlere karþý, aralýksýz 
tutuklamalar, yargýlamalar, 
sürgünler, hapis sürüp gi-
diyor. Her ne kadar bu bas-
kýlar, sahtelerini piyasaya 
sürerek aldatmacalar TKP'yi 
ortadan kaldýramýyor. Bu 
burjuvazinin elinde deðildir. 
Tutuklamalar, baskýlar, liki-
dasyon ayný zamanda parti 
kadrolarýnýn sýnavdan geç-
mesi gibi bir nitelik de 
taþýyor. Yarý yoldan dönen-
ler, korkaklar, dönekler, liki-
datörler dökülüyor, (Bugün 
de Nabi Yaðcý, Zülfü Dicleli 
gibi) kimileri burjuvazinin 
ayaklarýna kapanýyor, kimi-
leri ajan oluyor, kimileri de 
'sosyalist', 'komünist' rozeti-
ni zaman zaman çýkarýp 
gösteriyor. Likidatörler, boz-
guncular, provokatörler hiç 
eksik deðildir. Perinçekçisi, 
Emin Sekün'ü, Mehmet Ok-
tay'ý, Kývýlcýmcýsý, her soy-
dan, her boydan provokatörü 
TKP'nin savaþ gelenekleri-
ne, birikimlerine pis týrnak-
larýný uzatýyor. Kendilerine 
sosyalist diyenlerden kimi-
leri, sahte partiler kuranlar 
TKP'sini yok sayýyorlar. 
(Bugün de SÝP'ten devþirme 
Okuyanlar, Aydemirler, Er-
kan Baþlar, Metin Çulhaoð-
lular ayný iþlevi görüyorlar.) 
Bunlardan kimileri Perin-
çekçiler, Türkiye Sosyalist 
Partisi'ni oluºturanlar, ölü-
leri diriltiyor. Katmerli, öl-
müþ gitmiþ Kývýlcýmlý'yý, 
Þefik Hüsnü Deðmer'i ken-
dilerine bayrak yapýyor. Ko-
münist Partisi'nin karþýsýna 
bu dönekleri, mevtalarý 
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çýkarýyor.
Þefik Hüsnü, varlýklý bir 

aileden gelip Fransa'da oku-
muþ, Fransýz sosyalistlerinin 
etkisi altýnda kalmýþ hiçbir 
zaman Marksist-Leninist 
olmamýþtýr. Bölücü, opor-
tunist, kariyerist, eline geç-
tikçe partide zorbalýk yap-
mýþ, partiye Türkiye Ýþçi ve 
Çiftçi Sosyalist Fýrkasý'ndan 
gelmiþtir. (Bugün de onun 
ardýllarý ayný karaktere sa-
hiptir: bölücü, kariyerist, 
zorba ve Þefik Hüsnü gibi 
ulusalcýdýrlar.)  Partiye 
Hakký Behiç, Nizamettin 
Ali, Nafi Atuf Kansu gibi 
küçük burjuva aydýnlarý da 
girmiþ ama daha sonra 
bunlar CHP'ye gitmiþlerdir. 
Bunun yaný sýra Celal Antel, 
Ethem Nejat, (Nazým Hik-
met, Sebahattin Ali, Ahmed 
Arif) gibi komünistler de 
partide yer almýþlar ve Þefik 
Hüsnü ile aralarýnda sürekli 
bir savaþ geçmiþtir. (Na-
zým'ýn otobiyografisinde dil-
lendirdiði ''Partimden at-
maya yeltendiler, sökmedi'' 
tam da bu dönemin anla-
týmýdýr.)

Sadrettin Antel ve Ethem 
Nejat sosyalist örgütlerin 
cephe birliðini, iþçi sendika 
hareketinin birliðini savunu-
yorlardý. Bu alanda yapýlan 
giriþimleri engelleyen Þefik 
Hüsnü'nün bozgunculuðu, 
bölücülüðü 1945'de daha 
açýk ortaya çýkmýþ ve par-
tinin gizli örgütlerini açýða 
çýkararak, sosyalist iki legal 
partinin birleþmesini engel-
lemiþ, bölmüþtür. TKP'sini, 
sosyalist hareketi Recep Pe-

ker hükümetinin yumruklarý 
altýna atmýþtýr.

Ýstanbul, TKP'nin ana 
yuvalarýndan, Haliç fabrika-
larý ilk kalelerinden biri 
olmuþtur. 1919 yýlýnda 2000 
tersane iþçisinin grevini 
Haliç parti komitesi yönet-
miþtir. Bu komiteyi Mustafa 
Suphi'nin yetiþtirdiði, Ýstan-
bul'a gönderdiði komünistler 
kurmuþtur. Þefik Hüsnü'nün 
bu komiteyle hiçbir iliþkisi 
yoktur. Þefik Hüsnü hiçbir 
zaman Mustafa Suphi'yi 
partimizin kurucusu olarak 
tanýmamýþ, sevmemiþtir. 
Suphi'nin 1. Kongre çaðrý-
sýna kulak asmamýþtýr. 
(Onun ardýllarý da partiyi 
Þefik Hüsnü'nün kurduðuna 
inanmaktadýr.) Þefik Hüsnü 
parti kurucularýndan Affan 
Hikmet'e, Vanlý Makinist 
Kazým'a ve partinin iþçi sýný-
fýndan gelen erlerine kötü 
davranmýþtýr. Parti kadrola-
rýný kýrmakla polise, burju-
vaziye yardým etmiþtir. Salih 
Hacýoðlu'nu ve diðer komü-
nistleri partiden atmak için 
entrikalara baþvurmuþ, 
''TKP'ye gerek yok'' diyen, 
provokatörlüðü ayyuka çý-
kan, partiden kovulan Þev-
ket Süreyya, Vedat Nedim 
Tör'le iþbirliði yapmýþtýr. 
Komintern'in Kontrol Ko-
misyonu, Salih Hacýoðlu'nu 
temize çýkarmýþ, Þefik 
Hüsnü'yü ''küçük burjuva 
entrikacýsý''olarak deðerlen-
dirmiþtir.

TKP'ne Vedat Nedim 
Tör'leri, Mihri Belli'leri, 
Hasan Ali Ediz'leri, Hikmet 
Kývýlcýmlý'yý getiren odur. 

Hepsi provokatördür, dö-
nektir. 1926 yýlýnda Viya-
na'da toplanan konferan-
sýnda Nazým Hikmet, Baytar 
Mehmet, Hamdi Þamil, 
Þefik Hüsnü ve Vedat Nedim 
Tör katýlmýþ, oldukça ça-
týþmalý geçmiþtir. Nazýmlar 
Leninci partiyi savunur, 
parti örgütlerinin üretim 
alanýnda, fabrikalarda, iþ 
yerlerinde kurulma prensi-
bine Þefik Hüsnü takýmý 
karþý çýkarken; partinin yü-
zeyde, yýðýnlardan kopuk ol-
masýný savundu. Her þeye 
''evet, olur, tamam'' diyerek 
bildiði yolu tuttu ve partiyi 
burjuvazinin kuyruðuna 
taktý. Vedat Nedim Tör'ü 
sekreter yaptý, o da 1927 
tutuklamalarýnda bildiði her 
þeyi, örgütleri polise teslim 
etti, provokatörlük görevini 
yerine getirdi.

(Zeki Baþtýmar tutuklu-
luðunda açýk parti savun-
masý yaparken) Þefik Hüsnü 
hiçbir zaman çýkýp parti 
savunmasý yapmamýþ, par-
tinin politikasýný savun-
mamýþtýr, ''Amele iþleriyle 
uðraþýrým'' sözünü geve-
lemiþ, yasa maddelerinden 
dem vurmuþ, polisin eline iki 
çuval dolusu parti belge-
lerini vermiþtir. Birçok ko-
münist bu belgeler yü-
zünden, korkunç iþkencelere 
uðramýþ, uzun yýllar hapis 
cezasý giymiºtir. 1937'de, 
MK'nin ve Komintern'in 
özel kararýyla, Þefik Hüsnü 
Politbüro'dan çýkarýlmýþ, 
yöneticilik görevi yapama-
yacaðý kendisine bildiril-
miþtir. Þefik Hüsnü, partinin 
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bu kararýný da çiðnemiþ, ka-
riyerizm onu mezara kadar 
götürmüºtür. (Bugün de ''Li-
kidasyonu kaldýracaðým, 
partiyi ayaða kaldýracaðým'' 
diyenlerin hepsi birer ªefik 
Hüsnü'dür.)

Hikmet  Kývý lc ýml ý ,  
TKP'de bölücülük, bozgun-
culuktan baþka birþey yap-
mamýþtýr. 1929'daki büyük 
tutuklama onun yüzünden 
olmuþtur. MK'de gizli grup-
lar kurmuº, lümpenlerden, 
dejenere  olmuºlardan,  
provokatörlerden ''örgütler'' 
kurmuþ, pek çok komünistin 
canýný yakmýþtýr. Ýzmir'de 
açýk yapýlan duruþmada, 
TKP'yi savunmak bir yana, 
Marksizmden uzak, boþbo-
ðaz, kalpazan, zýpýr, komü-
nist moralden uzaktý. Çocuk 
yaþta Kurtuluþ Savaþý'na 
katýldýðý da bir yalandýr. Bu 
yüzden TKP'den kovulmuþ-
tu. 1934'den sonra Kývýlcým-
lý dümeni baþka tarafa çevir-
miþti. Nazým'la içeri düþme-
si yine onun provokasyo-
nuyla olmuþ, donanmada 
ayaklanma çýkarma kýþkýrt-
masý ondan gelmiþtir. Planý 
gizli polis hazýrlamýþtýr. Ge-
neral eskisi Madanoðlu 12 
Mart olayýndan sonra Kývýl-
cýmlý'nýn, Mihri'nin MÝT aja-
ný olduklarýný söylemiþtir. 

12 Mart öncesi, Genel-
kurmay Baþkaný Tural Paþa 
zamaný ordu içinde anti-
komünist propogandalara 
aðýrlýk verilmiþti. Ýþte bu za-
manlar, Kývýlcýmlý Deniz 
Harp Lisesine gidiyor, ko-
nuþmalar yapýyor ve sesi 

teybe alýnýyor ve ordu birlik-
lerinde dinletiliyordu. Anti-
komünist kampanyaya aktif 
katýlýyor, Çekoslovakya 
olaylarý sýrasýnda Sovyet 
düþmanlýðýný ''Türk Solu'' 
dergisinde bütün iðrençliði 
ile kusuyordu. Bu nedenle, 
generaller eþliðinde kýþlalar-
da anti-komünizm curcuna-
sýna katýlmasý þaþýlacak bir 
þey deðildir. DP zamaný ''Va-
tan Partisi'' kurarak Mende-
res'i, Bayar'ý demokrasi þam-
piyonu olarak gösterdi. 
Amerikan demokrasisini 
göklere çýkardý. Amerikan 
emperyalizminin saldýrgan-
lýðýný, DP'nin, Bayar'larýn, 
iþbirlikçi burjuvazinin Tür-
kiye'yi Nato'ya baðladýkla-
rýný, Amerika'nýn Türkiye 
üzerindeki hegemonyasýný, 
baskýsýný hepsini görmezden 
geldi, yok saydý. Ýþte TSÝP 
yöneticileri bunu kendilerine 
bayrak edinmiºlerdi.

Ýþbirlikçi burjuvazi, ileri-
ci güçlere, en baþta iþçi sýný-
fýna, sendikal harekete, 
gençlik öðrenci direniþlerine 
karþý açýk baský, terör yürü-
tüyor. Faþist komandolar, her 
gün üniversitelere, fakülte-
lere, ilerici öðrencilere silah-
lý baskýnlarýný artýrýyor. Faþ-
izm kanla kurþunla geliyor. 
Sýkýyönetim komutanlýklarý 
bütün grevleri, sendikal ha-
reketleri yasakladý. San-
carlar, kukla Irmak Hükü-
meti, faþizme yolu açýyor. 
Öte yandan, bu faþist zorba-
lýklara karþý yýðýnlar arasýn-
dan gelen bir direniþ vardýr. 
Ýþçi sýnýfý, grevleriyle, ileri-

ci, yurtsever öðrencilerin 
direniþlerine arka çýkmakla 
ön sýralarda savaþýyor. 
Komünist Partisi var gücüy-
le bu ulusal boyutta, memle-
ket çapýnda yýðýnlarýn karþý 
koyuþlarýný destekliyor. Ko-
münist Partisi'nin, komü-
nistlerin yeri bu savaþýn için-
dedir. TKP, bütün anti-faþist 
güçlerin, örgütlerin, iþçile-
rin, köylülerin, köyde, kentte 
bütün halk yýðýnlarýnýn savaþ 
birliðini oluþturmaya çalýþý-
yor.

Mustafa Suphi yoldaþ, 
1920 yýlýnýn baþýnda, mem-
lekette 400 komünistin 
tutuklandýðý haberini alýyor. 
' 'Yeni Dünya'' gazetesi 
haberi yayýyor. M. Suphi: 

''Bolþevizm, her kesilen bu-
dak üstünden dal veren ulus-
lararasý bir aðaçtýr'' sloga-
nýný gazeteye yazýyor.

TKP böyle bir savaþ ge-
leneðini güncel atýlýmlarýyla 
sürdürüyor.
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Geçmiºten Günümüze:

TKP'nin 1930 ile 60'lý Yýllarý
Türkiye Komünist Partisi

yoldaþlarýmýzýn hapis, zindan ve kanlarý üzerinde yükselmiþtir!

omintern'in VII. Kongre kararlarý 
gereði, faþizme, gelmekte olan 
savaþ tehlikesine karþý en geniþ güç-K

lerin katýlýmýyla bir halk cephesi oluþturma 
politikasýný parti sekter tutumuyla ne 
anlayabildi, ne de uygulayabildi. Þefik Hüs-
nü'nün bir yandan iflah olmaz Kemalizm 
tavrý, diðer yandan Nedim Tör, Þevket 
Süreyya gibi Kemalistleri ''temizlerken'' 
sergilediði Kemalist tutum, Türkiye'de her 
gün Kemalistlerin saldýrýlarýna maruz kalan 
kadrolarýn çýkýþlarý Kemalizme karþý sekter 
bir politikanýn oluþmasýna neden olmuþtu. Þ. 
Hüsnü ya Kemalistlerle genel bir iþbirli-
ðinden ya da tümden reddi bir anlayýþa 
sahipti. Bunlara göre ülkenin gerçeðini yan-
sýtmayan ''Kemalist hareket, burjuva demok-
ratik devrimin hiçbir sorununu çözmez, bu 
nedenle Kemalist rejim alaþaðý edilmeli ve 
doðrudan iþçi ve köylü demokratik diktatör-
lüðüne gidilmeli'' þeklinde deðerlendirmeler 
yapýlýyordu. Demokratik devrim; toprak 
reformu, ardýcýl anti-emperyalistlik gibi 
temel sorunlarý çözmez ama þeklen de olsa 
bir dizi reformlar yapar.

Almanya ve Ýtalya'da faþizmin hüküm 
sürdüðü ve savaþ tehlikesinin arttýðý, Tür-
kiye'nin baðýmsýzlýðýnýn tehdit edildiði bir 
dönemde, Kemalizmin, ulusal burjuvazinin 
ilerici kanadýyla faþizme ve savaþa karþý, 
barýþ için bir cephe görevi önde duruyordu. 
Bu politika bugün için de geçerlidir. CHP 
yönetiminin milliyetçi, þoven tutumu 
eleþtirilmeli, ama CHP içindeki ilerici 
unsurlar her zaman dikkate alýnmalýdýr. Bu 
yüzden Komintern'in yeni geniþ cephe poli-
tikasýný uygulamak, Parti'yi daðýnýklýktan 
kurtarmak, toparlamak için yeni anlayýþý 

kavrayan kadrolar gerekiyordu. Þefik Hüsnü 
bu kadrolardan deðildi, Kemalizme sað ve 
sol sekter politikalar uygulamýþ kadrolarla 
yola devam edilemezdi. Komintern yeni 
politikayý uygulamak üzere Zeki Baþtýmar ve 
Reþat Fuat Baraner'i Türkiye'ye yolladý. Di-
ðer yandan Komintern sürekli tutuk-
lamalarýn, Komintern politikalarýnýn uygu-
lanamamasýný, daðýnýklýðý ve likidasyonu 
sorgulamaya baþladý. Partinin içinde bulun-
duðu durumun, Þefik Hüsnü'nün tutumu, 
politik ve ideolojik anlayýþý, legal ve illegal 
çalýþmayý birbirine karýþtýrdýðý kanýsýna 
varýlarak Komintern'deki görevine son ve-
rildi, parti içi çalýþmalardan tamamen alýnýp 
legal alana, ilerici ve demokrat aydýnlar 
arasýnda çalýþmak üzere 1939 yýlýnda Tür-
kiye'ye gönderildi. Partiyi toparlama ve sek-
reterlik görevi Reþat Fuat'a verildi, fakat 
partinin kendini toparlamasý, örgütlerine 
kavuþmasý, konferans veya kongre yapmasý 
mümkün olamadý. Bu ileriki yýllarda, 60'lý 
yýllardan sonra mümkün olabilmiþtir.

Reþat Fuat 40'lý yýllarda partiyi topar-
lamaya çalýþýrken, çalýþmalarýnýn merkezine 
faþizme karþý geniþ bir cephe oluþturmayý ve 
Sovyetler Birliði'ni savunmayý koydu. Esas 
hedefi Bolþevizmi yok etmek olan Hitler'in 1 
Eylül 1939'da Polonya'ya, 22 Haziran 
1941'de Sovyetler Birliði'ne saldýrmasýyla 
savaþ yeni bir boyut kazandý. Ya Hitler Sov-
yetler Birliði'ni ortadan kaldýracak ya da 
Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliði Hitler 
Almanya'sýný yenecek, dünyayý faþizm tehli-
kesinden kurtaracaktý. Bu nedenle Sovyetler 
Birliði ile dayanýþma hayati bir görevdi ve 
TKP 40'lý yýllarda bu görevi baþarýyla yerine 
getirmiºtir.
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Reþat Fuat, örgüt çalýþmalarýnýn yaný 
sýra, aydýnlar, gençler, özellikle üniversite 
gençliði arasýnda, sendikal alanda yoðun 
legal çalýþma yürüttü ve bu çalýþmalar 
meyvelerini de vermiþtir. Yurt ve Dünya, 
Ses, Adýmlar, Tan Gazetesi, Yeni Edebiyat 
gibi üye ve sempatizanlarýn çýkarttýðý 
yayýnlarla TKP, kültür ve ideoloji alanýnda 
ciddi bir üstünlük saðlamýþtýr. CHP ile 
yollarýný ayýran Bayar ve Menderes bile 
nefes alabilmek için komünistlere yaklaþ-
mýþlar ama 1951 yýlýnda komünistleri tutuk-
lamaktan, iþkence etmekten de geri durma-
mýþlardýr.

Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Türk 
Hükümeti faþist Almanya yanlýsý bir politika 
izlemiþ, ülkede Turancýlarýn, faþistlerin güç-
lenmesine, anti-komünist, anti-sovyet politi-
kalarýn geliþmesine neden 
olmuþtu. Buna karþýn parti 
Reþat Fuat'ýn giriþimiyle 
Faris Erkman adýna ''En bü-
yük Tehlike'', Suat Derviþ 
adýna ''Niçin Sovyetlerin 
Dostuyum'' adlý broþürlerle 
Türkiye'nin gündemine 
oturmuþtur. Bu çalýþmalar 
Kemalist hükümetin gözü-
ne batmýþ, 1944 yýlýnda 
p a r t i y e  s a l d ý r m ý þ t ý r.  
Ýstanbul'dan baþlayarak 
Türkiye'nin deðiþik yerleri-
ne yayýlan 65 kiþiyi tu-
tuklamýþ, Reþat Fuat 9 yýla 
mahkum edilmiþtir. Bu 
dönemde bir tutuklama da Ýlerici Gençlik 
Birliði'ne yönelmiþti. Gençlik çalýþmala-
rýndan sorumlu Mihri Belli'nin maceracý 
tavýrlarý nedeniyle 28 genç hüküm giymiþtir. 
Mihri derneðin Kemalist bir dernek oldu-
ðunu savunarak, daha sonra 60'lý 70'li yýlla-
rýn gösterdiði gibi partinin deðil, Kemaliz-
min görüþlerine yakýn olduðunu kanýtla-
mýþtýr.

8 Mayýs 1945'de faþizmin yenilmesiyle, 
dünya sosyalist sistemi doðdu, Sovyetler 
Birliði ve sosyalizmin çekiciliði halklarýn 

nezdinde arttý. Bu rüzgar geç te olsa 
Türkiye'ye ulaþtý ve Tek Parti rejimi sona 
erdi, 5 Haziran 1946'da yasadan ''sýnýf 
esasýna dayalý dernek kurulmaz'' ifadesi 
çýkarýldý, böylece sol parti ve sendikalarýn 
kurulmasý olanaðý doðdu. Parti legal bir sos-
yalist parti kurmak için harekete geçerken, 
illegal kadrolarýný da korumak istiyordu. 
Bunun için kurulacak partinin yöneticisinin 
dýþarýdan olmasýna karar verildi ve Esat Adil 
Müstecaplýoðlu 14 Mayýs 1946'da Türkiye 
Sosyalist Partisi'ni kurdu. Parti, Hüsamettin 
Özdoðu, Nazým muhalefetine dahil Mustafa 
Börklüce tarafýndan desteklendi. Kendi 
dýþýnda gerçekleþen bu giriþim karþýsýnda 
Þefik Hüsnü de harekete geçerek 19 Haziran 
1946'da Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü 
Partisi'ni kurarak TKP'nin illegal örgüt-

lerinin ve kadrolarýnýn ortaya 
çýkmasýna ve likidasyona 
uðramasýna neden oldu. 
Partilerin kuruluþuna paralel 
hýzla sendikalar kuruldu, 
sayýsýz yayýnlar çýkarýldý.

Legal çalýþma ortamý uzun 
sürmedi, Ýnönü Dernekler 
Yasasý'ný deðiþtirerek, TSP'ni 
ve TSEKP'yi yasakladý ve yö-
neticilerini tutukladý, komü-
nistler bir kez daha aðýr ceza-
lara çarptýrýldýlar. Baþta Þefik 
Hüsnü olmak üzere legaliteye 
aldanmak, burjuvazinin her 
fýrsatta komünistlere saldýra-
caðý, yasaklayacaðý, kadrolarýn 

korunmasý gerektiði bilinmeliydi. Þefik 
Hüsnü bir kez daha partiye en büyük zararý 
vermiþtir. Üstelik savaþ zamaný doðan 
antifaþist ittifak Batýnýn tutumuyla kýsa sü-
rede sona ermiþ, Nato kurulmuþ, Türkiye 
Sovyetler'den uzaklaþýp hýzla Batýya 
yanaþmýþ ve soðuk savaþ dönemi baþlamýþtý. 
Türkiye hýzla saf deðiþtirirken, partiye 
gereksinim büyükken yine bir darbe yemiþti.

Partinin hýzla toparlanmasý gerekiyordu. 
Bu koþullarda, 1947 yýlýnda Parti Sek-
reterliðini Zeki Baþtýmar üstlendi. Partiyi 
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toparlamaya, ay-
dýnlar arasýnda sa-
vaþa karþý güçlü bir 
barýþ hareketi örgüt-
lemeye, Sovyet-
lerden kopmanýn, 
Batýya yaklaþmanýn 
tehlikelerini göster-
mek, Nazým'ýn da 
özgürleþmesi için 
geniþ bir toplumsal 
kampanya örgüt-
ledi. Bu sýrada Tür-
kiye'de Nato'ya gir-
mek için baþvurdu, 
girebilmesi için 

Kore'ye asker gönderilmesi þart koþuldu. 
Bayar-Menderes iktidarý büyük bir hevesle 
5000 asker yollarken kamuoyuna ''Ko-
münizmi bertaraf edeceðiz'' kampanyasý 
düzenlediler. Ne zaman halk Kore'den asker 
ölüleri geldiðini görünce sorgulamaya 
baþladý. Týpký bugün Erdoðan'ýn Ortadoðu 
bataklýðýna girmesi gibi.

1951'de Nato'ya giriþ biletini cebine ko-
yan Demokrat Parti Sovyet düþmanlýðýnda, 
Amerikancýlýkta baþý çekiyor, ülkeyi hýzla 
büyük tehlikelerin içine atýyordu. Önünde en 
büyük engel komünistlerdi ve ABD'nin gö-
züne girmesi gerekiyordu. Türk hükümetleri 
Batýya yaranmak için önce Suphileri 
katletmiþ Lozan'da masaya oturmuþ, Nato'ya 
girmek için de yine komünist avýna çýkmalarý 
gerekiyordu. Sevim Tarý ve Mihri Belli'nin 
bölücü, kariyerist, hain tutumlarý sonucu 
Sevim Tarý'nýn Galata'dan Marsilya'ya kal-
kan gemiye bineceði sýrada tutuklanmasýyla 
tutuklamalar derinleþmiþ ve yayýlmýþtýr. 
Þefik Hüsnü, Zeki Baþtýmar ve Reþat Fuat'ýn 
da olduðu hemen hemen tüm kadrolar polisin 
eline düþmüþtür. Bu parti tarihinin en büyük 
tevkifatýdýr ve Sansaryan Haný'nda 2 yýl sü-
ren insanlýk dýþý iþkencelere maruz kalmýþlar, 
direnenler, direnemeyenler, çýldýranlar, ölen-
ler, ihanet edenler olmuþtur. Soruþturmalar 
sýrasýnda Mihri Belli ve Sevim Tarý'nýn baþý 
çekmesiyle gruplaþmalar yüzünden kadro-

larýn hapishanede birbirlerine düþmelerine 
neden olmuþtur. Gruplaþmada Þefik Hüsnü, 
Mihri Belli ve Reþat Fuat birlikte hareket 
ederken, Þ. Hüsnü bir kez daha kaypaklýðýný, 
bölücülüðünü göstererek Reþat Fuat'ýn bu 
grupta yer almasýna neden oldu. Bu grup-
laþma ileride yurtiçi ve yurtdýþý diye bö-
lünmenin temeli olacaktý.

Zeki Baþtýmar'ýn olduðu grup partiyi 
Marksist-Leninist anlayýþla savunurken, 
Þefik Hüsnü'nün partiye soktuðu Mihri Belli 
küçük burjuva anlayýþ ve tavýr sergilediler, 
Kemalist devletle uzlaþmacý bir tavýr içinde 
oldular. Bu tavýr mahkemede partiyi savun-
mamaya, hukuksal savunmalarla yetinmeye 
kadar götürdü. Reþat Fuat'ýn bu grupta yer al-
masýnýn nedeni o günkü tutukluluk koþul-
larýndaki iç çatýþmalara, gruplaþmalara da-
yanýr. Kendisine yöneltilen eleþtirilere rað-
men duruþmada savcýnýn, parti broþüründen 
''Partimiz Marksçý-Leninci bir partidir“ 
cümlesinden hareketle, Türkiye Komünist 
Partisi'nin yakýn hedefinin „zor ve þiddet yo-
luyla iktidarý alarak iþçi diktatörlüðü kur-
mak'' olduðu ifadesini ele alýp savcýnýn 
görüþlerini bir bir çürüten, partiyi ve 
komünizmi savunan tek kiþi Zeki Baþtý-
mar'dýr. 1951-52 tutuklamasýyla burjuvazi 
TKP'ye aðýr darbe indirdi ve parti çalýþamaz 
hale geldi. Dýþarýda kalan aydýnlar ve iþçiler 
susmayý, parti çalýþmalarýný durdurmayý 
yeðlediler. Delil yetersizliðinden beraat 
edenler ya da cezasýný çekip dýþarý çýkanlarýn 
bir kýsmý ya geri çekildi ya da komünizm 
davasýndan vazgeçtiler. Mihri Belli ve 
Kývýlcýmlý bozgunluk yaparken Þefik Hüsnü 
1959'da sürgünde Manisa'da öldü. 
Kývýlcýmlý 1954'de Vatan Partisi'ni kurdu. 
Mihri Belli'de Kemalist anlayýþýný sürdürdü.

Zorlu 50'li yýllarda Ýsmail Bilen ile 
yurtdýþýna kaçmayý baþaran Nazým, diðer 
yurt dýþýna kaçmayý baþaran birkaç kiþiyle 
birlikte partinin sesini duyurmaya çalýþtýlar, 
Dýþ Büro kurdular. Bilen ve çevresi Mosko-
va'dan DDR'e gelerek 'Bizim Radyo'yu kur-
dular. Radyonun kurulmasý Parti için büyük 
bir atýlým anlamýna geliyordu. Radyo kýsa 
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zaman içinde ülkede sesini duyurmayý 
baþardý. Bizim Radyo'nun verdiði haberler, 
Marksist-Leninist yorumlar halkýn aradýðý 
ve dinlediði bir ses olmuþtu. Parti artýk elle 
tutulabiliyor, yaþýyor ve savaþýyordu. 51 tev-
kifatýndan sonra Zeki Baþtýmar dýþýnda ha-
pisten çýkanlar Kemalist tutumlarý nedeniyle 
partiyi aramadý, parti dýþýnda kaldýlar.

Hemen partinin durumu görüþüldü ve 
1961 yýlýnda Leipzig'de bir konferans yapýl-
masýna karar verildi ve ülkeye kuryeler gön-
derilerek konferansa çaðrý ya-
pýldý. Görüþülenlerin tümü 
gelmeyi reddetti. 3 Nisan 
1962'de yurtdýþýnda olan yol-
daþlarýn katýlýmýyla konferans 
yapýldý. Ýçinde Nazým Hikmet, 
Ýsmail Bilen, Zeki Baþtýmar, 
Aram Pehlivanyan ve diðer 
yoldaþlardan oluþan bir MK ve 
bir dýþ büro oluþturuldu. Zeki 
Baþtýmar TKP MK 1. Sekreteri 
oldu, Yakup Demir adýný kul-
lanmaya baþladý ve ilk iþi 
SBKP'nin XXII. Kongresine 
katýlmak oldu, TKP'yi temsilen diðer 
partilerin kongrelerine katýldý. Barýþ ve Sos-
yalizm Sorunlarý Dergisi'nin türkçesi, Yeni 
Çað, Yurdun Sesi ve Durum çýkmaya baþladý.

TKP MK'nin ve Zeki Baþtýmar'ýn bu ça-
lýþmalarý karþýsýnda Mihri, Kývýlcýmlý, Vedat 
Türkali partiye saldýrmaya, sýðýnmacý, 
yurtdýþý partisi diye suçlamaya, kendilerinin 
de yurtiçi partisi olduðu izlenimi vermeye 
çalýþtýlar. Oysa bunlar partiden atýlmýþ, par-
tiyle bir iliþkileri kalmamýþ, ama kendilerine 
komünist süsü vererek, yeni yetiþen, geliþen 
devrimci demokrat gençliðin kafasýný karýþ-
týrmaya, onlara antikomünizm, antisov-
yetizm aþýlamaya baþladýlar. Bölücülüðe, 
bozgunculuða devam ettiler, Türkiye iþçi ve 
devrimci hareketine büyük zarar verdiler. 
1963'de Nazým Hikmet'in ölmesi de Parti 
için büyük kayýp oldu.

60'lý yýllarda Türkiye önemli geliþmelere 
sahne oldu. 27 Mayýs 1960'da Bayar-Mende-
res iktidarýna karþý askeri darbe yapýlarak 

Milli Birlik Komitesi iktidarý devraldý. 
Burjuvazi ordunun vesayetinde kendi iç 
çeliþkilerini çözemediði için ne ilk, ne de 
son olacak askeri-otoriter, ýrkçý, þoven, 
antikomünist, antikürt bir rejim yarattý. 
Her darbe, kýsýtlý demokrasiyi ve özgür-
lükleri yok ediyor, faþizme, emperyalizme 
ülke kapýlarýnýn açýlmasýna neden 
oluyordu. Darbe sonrasý burjuvazi halktan 
gelen tepkileri göz önüne alarak liberal bir 
anayasa yaptý, anayasada iþçi ve emek-

çilere örgütlenme, grev ve toplu sözleþme 
gibi haklar tanýdý. Ýþçi ve emekçiler bu 
haklarý hayata geçirmek için harekete 
geçmiþ; Kavel Grevi bu mücadelenin bir 
dönüm noktasý olmuþtur. Ýþçilerin de legal 
bir partiye ihtiyacý var diyen aralarýnda 
Ýbrahim Güzelce ve Kemal Türkler'in ol-
duðu 12 sendikacý TÝP'ni kurdular.

Kýsa sürede bu sendikacýlar, iþçi sýný-
fýnýn politik savaþýmýndaki deneylerin 
yeterli olmadýðýný, Marksist aydýnlara ge-
reksinim olduðunu, iþçi hareketinin 
Marksist hareketle birleþmesi gerektiðini 
tespitini yaparak, aralarýnda M. Ali Aybar, 
Behice Boran, Sadun Aren gibi kamu-
oyunda komünist, TKP'li bilinen aydýnlarý 
partiye davet ettiler. Ýþçi liderlerinin Mark-
sist aydýnlarla birleþme bilincine varmasý 
TKP'nin yýðýnlar arasýnda uzun ve zor 
mücadelesi sonucuydu. Bugün bu çok 
daha net görülmektedir, iþçi sýnýfý Marksist 
aydýnlardan kopuk, burjuvazinin esareti 
altýnda, sarý sendikalarýn tuzaðýnda, kendi 
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çýkarlarýný savunmaktan aciz, sýnýf bilin-
cinden uzak kendisi için bir sýnýf olmanýn 
çok uzaðýndadýrlar. Bu birleþmeyle TÝP bü-
yük hamle yaparak, ''Köylüye toprak, her-
kese iº''  kampanyalarýyla geniþ yýðýnlarýn 
desteðini kazandý. 1965 seçimlerinde 15 mil-
letvekiliyle meclise girdi, burjuvazinin alýþýk 
olmadýðý bir muhalefet çalýþmasýyla, 
Demirel'in AP'si, Ýnönü, CHP baþta olmak 
üzere burjuva partilerini antidemokratik, 
halk düþmaný, emperyalizm yanlýsý, anti-
komünist ve antikürt olarak deþifre etti ve 
iþçi emekçi yýðýnlarý, Türkiye Halklarý, özel-
likle Kürt Halký arasýnda büyük bir saygýnlýk 
kazandý.

TÝP'in bu baþarýlarýný burjuvaziden çok 
Mihri Belli ve Kývýlcýmlý çekemedi. TÝP'i le-
gal bir olanak olarak iþçi ve devrimci hare-
kette nasýl deðerlendirilebilir gibi bir kay-
gýlarý olmadýðý için gençleri, bencil, küçük 
kariyerist emelleri için, TÝP'ten koparmaya, 
TKP'ye karþý çýkararak onlarý Kemalizmin, 
Maoculuðun kuyruðuna takmayý becerdiler. 
Asker-sivil-aydýn öncülüðünde, Milli 
Demokratik Devrim, MDD diye küçük bur-
juva kemalist bir strateji savunarak, ordudan 
anti-emperyalist bir darbe, bir ''devrim'' bek-
lemeye baþladýlar. Onlara göre Türkiye yarý-
feodal bir ülkeydi ve iþçi sýnýfý kendisi için 
bir sýnýf deðildi ve MDD'ye öncülük yapa-
mazdý. TKP ise iþçi sýnýfýnýn geliþtiðini, 15-
16 Haziran'da DÝSK öncülüðünde dev iþçi 
direniþiyle kendisi için bir sýnýf olduðunu, 
devrimde öncülük yapabilecek duruma 
geldiðini ve iþçi sýnýfýnýn iþçi-köylü itti-
fakýnýn kurulmasýný ve ulusal burjuvazinin 
sol kesimlerini de içine alan geniþ bir 
ittifakla Ulusal Demokratik Cephe'nin oluþ-
turulmasýný, ulusal demokratik bir hükü-
metin kurulmasýný, bu hükümetin Sov-
yetlerle sýký bir iþbirliði içinde olduðu 
kapitalist geliþmeye son verip demokrasiyi 
ve özgürlükleri geniþleterek kapitalist 
olmayan bir yoldan ülkenin kalkýnmasýný, 
sosyalizme doðru evrilmesini savunuyordu.

15-16 Haziran'da hükümetin grev, toplu 
sözleþme, sendikal haklarý kýsýtlayan yasaya 

karþý yapýlan direniþ Türkiye iþçi tarihinde 
bir dönüm noktasýdýr. Hak verilmez, alýnýr 
bilinciyle hareket eden iþçi sýnýfýnýn tarihi 
bugüne ýþýk tutmalý, yasaklar var diyerek iþçi 
sýnýfýný oyalayan, onlarýn Marksist sýnýf 
aydýnlarýyla buluþmasýný ve kendisi için sýnýf 
olmalarýný engelleyen iþçi aristokrasisine 
son vermek, bugün iþçi sýnýfýnýn önünde 
duran en önemli görevdir. Bugün DÝSK var-
dýr ama eski DÝSK yoktur. Ýçinde hâlâ eski 
DÝSK ruhunu taþýyan iþçi ve sendikacýlarýn 
olmasýna raðmen, bugünkü DÝSK'in eski 
DÝSK olmadýðýna bir kaç örnek: Kendisine 
devrimci diyen bir sendikanýn baþkaný Ke-
malist kesiliyor, milliyetçilik yapýyor. Bir 
sendikadýr ki þube yöneticileri kimi yerlerde 
iki yüzlülük yapýp MHP'li kesiliyor, þove-
nizm zapýyor. Bunlar, her 1 Mayýs'ta getire-
bildikleri iþçileri ayrý yerlere götürerek 
iþçileri bölen sendikal bir anlayýþa sahipler. 
Kendisine devrimci diyen konfederasyona 
üye baºka bir sendika da faþist MHP'nin 
propagandasýný yapýyor ve bunun suyu hür-
metine hiç tabaný olmayan bir genel baþkan 
var. Kendisine devrimci diyen baþka bir 
sendikanýn da toplu sözleþme hakký yok, 
ancak iktidarla alavere dalavere toplu söz-
leþme yapabilen bir sendikasý, tabandan ge-
len dalgayý ezen, birbirine kýrdýran, patron 
gibi genç iþçileri iþe aldýrýp onlarýn üzerinde 
tahakküm kuran bir anlayýþý var. Bilinçli 
sýnýf yok, sýnýfýn sýnýf ve kitle sendikacýlýðý 
yapan sendikacýlarý da yok! Bu sendikacýlar 
iþçi sýnýfýnýn kendisi için sýnýf verdikleri eði-
timlere raðmen- olamamasýný Çaðdaþ Sendi-
kacýlýk, aidat ödeme sisteminin deðiþmesi, 
referandum ilkesi, Kürt sorunu gibi gerek-
çelerin arkasýna sýðýnmaktadýrlar. Dolgun 
maaþlarla, altlarýnda arabalarý, sendikanýn 
kredi kartlarýyla sýnýfýn paralarýný yiyen, o 
yüzden kendilerine zarar vermeyecek, alt-
larýný oymayacak seçtikleri kokuþmuþ þube 
yöneticileri olan bu sendikacýlarýn ortak ol-
duðu tek bir konu var: Kürt düþmanlýðý. 1 
Mayýslarda sýnýf bilinçli üretimdeki iþçiler 
olmadýðý için pankartlarýný bile emekli iþçi-
lerin taþýdýðý, o yüzden de dört elle emek-
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lilere sarýlan bu cenah Kürt düþmanlýðý ile 
iktidarla ayný kefedeler. Bu sendikalarýn 
ortak baþka bir noktasý da hepsi komünistlere 
''eþit mesafede''.  Eðer komünistler bu sen-
dikalarda yer alýrsa sýnýf bilinçlenir, ayaða 
kalkar. Sýnýf ayaða kalkarsa bu yýkýlmaya 
yüz tutmuþ düzen sallanýr, bu kokuþmuþ 
sendika yöneticileri ''ekmeklerinden'' olurlar. 

Ýki sýnýf çarpýþýyor, kapitalizm geliþiyor 
ve burjuvazi kendisine göre önlemler alýyor. 
Sýnýf bilinçli iþçilerin görevi ise týpký 15- 16 
Haziran'da olduðu gibi ki o iþçilerin ezici 
çoðunluðu metropollerden, köylerden gelen 
birinci kuþak iþçilerdi- bu bariyerleri yýk-
mak, yeni mevziler kazanmak sýnýf savaþýnýn 
aktif öncüleri haline gelmektir. Bunlar ya-
pýlamaz mý? Elbette yapýlabilir, yapýlmalýdýr 
ama sandalyelerini kaybetmekten korkan 
kendilerine sýnýf ve kitle sendikacýsý diyen bu 
sendika bürokrasisinden kurtulmak þartýyla. 
Üretimde, sömürüde bütün iþçi sýnýfýnýn 
çýkarlarý ortaktýr; sýnýf; kadýn, erkek, LGBT 
bireyleri gibi cinsiyetlere, Müslüman, 
Hýristiyan, Alevi, Ezidi gibi inançlara, Kürt, 
Laz, Çerkes, Türk gibi etnik aidiyetlere sahip 
olabilir ama bu özellikler sýnýfý örgütlemede 
engel deðildir. Cinsel tacize uðrayan bir 
kadýn emekçiye, Alevi inancýndan dolayý 
hakarete uðrayan bir iþçiye ya da Kürt ol-
duðu için saldýrýya uðrayan bir emekçiye iþçi 
kardeþleri sahip çýkmayacak mýdýr? Tam 
tersine iþçi sýnýfýnýn bu aidiyetlerinin ege-
menler tarafýndan zulme uðramasýna da 
sahip çýkarak örgütlenmenin önü açýlýr, 
sýnýfýn birliði saðlanýr, DÝSK tekrar kazanýlýr. 
DÝSK, geçmiþin birikimini yemekle kaza-
nýlmaz.

Ülkede iþçi, köylü, aydýn, gençlik eylem-
leri yükselirken, devrim tartýþmalarý yoðun-
laþýrken, halk yýðýnlarýnda antiemperyalist, 
antifeodal, ileri demokratik düzen beklentisi 
hýzla artýyordu. Devrimci gençlik hareketi 
çýð gibi büyüyordu. Deniz Gezmiþ, Mahir 
Çayan gibi gençlik liderleri halk arasýnda 
çalýþýyor, köylünün toprak iþgallerine öncü-
lük ediyor, yer yer komünistlerle baðla-
nýyorlardý. Fabrikalarda iþçi eylemleri, grev-

leri durmuyordu. Üniversitelerden, ordudan, 
yargýya kadar toplumda devrimci bir canlýlýk 
vardý. Yükselen geliþmeyi kýrmak için, 
Natocu ordunun gerici, Amerikancý, faþist 
üst yönetimi 12 Mart 1971'de darbe yaptý. Bu 
darbeyle iþçi ve emekçi yýðýnlarýnýn, dev-
rimci güçlerin 10 yýllýk birikimi büyük yara 
aldý. Bu dönemde, TÝP yönetimin yanlýþ 
tutumunun, özellikle Aybar'ýn insancýl 
sosyalizm, Boran'ýn antikapitalist sosyalist 
devrim çýkýþlarýnýn büyük etkisi olmuþtur. 
TÝP yönetimi gençliðin baðýmsýzlýkçý, 
demokratik, antiemperyalist-yurtsever tav-
rýný anlayamadý, onlarýn antiemperyalist 
baðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesini 
sosyalizm mücadelesiyle baðlayamadýlar.

Mihri ve Kývýlcýmlý ise gençliðin bu tav-
rýný iþçi sýnýfý mücadelesinin karþýsýna koya-
rak, Kemalizmin kuyruðuna takarak, iþçi-
gençlik-köylü birliðini dumura uðrattýlar, 

sonunda devrimci mücadelenin yenilmesine 
neden oldular. Darbe ile ülkede faþist, kanlý 
bir terör estirildi. Gençlik liderlerinden 
Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan 
idam edildi, Mahir Çayan ve arkadaþlarý 
Kýzýldere'de, Sinan Cemgil ve arkadaþlarý 
Nurhak Daðlarý'nda, Ýbrahim Kaypakkaya 
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ve arkadaþlarý Dersim'de imha edildiler. 
Behice Boran ve bazý TÝP yöneticileri, birçok 
ilerici, devrimci aydýn tutuklandý. Mihri ve 
Kývýlcýmlý ise yurtdýþýna kaçtýlar. 12 Mart 
darbesine halkýn tepkisi büyük oldu. Bu tep-
ki karþýsýnda askeri rejim uzun zaman sür-
medi ve 14 Ekim 1973'de yapýlan seçim ve 
genel afla tekrar sivil döneme geçildi.

60'lý yýllarda Parti'nin önünde duran en 
önemli sorun, (bugün olduðu gibi) partinin 
yeniden nasýl ayaða kaldýrýlacaðý idi. Ülke-
deki geliþmeler, iþçi grevleri, toprak iþgalleri 
ve üniversite gençliðinin devrimci çýkýþlarý 
umut vericiydi. Dünya ölçeðinde yükselen 
68 hareketi Türkiye'de de etkisini göste-
riyordu, her tarafa yayýlan devrimci bir yük-
seliþ vardý. Parti tüm bunlarý deðerlendiriyor, 
TÝP'in legal mücadelesine büyük önem 
veriyordu. Ne var ki Aybar ve Boran parla-
mentoya girince birden komünist olduklarýný 
unutup, legalizmi mutlaklaþtýrmaya, ''TKP 
bizim iþimize karýþmasýn, bizim dýþarýdaki 
grupla bir iliþkimiz yoktur'' demeye baþ-
ladýlar. Bu tutumlarýna raðmen, Parti onlarý 
burjuvazinin ve MDD'cilerin saldýrýlarýna 
karþý savundu, ama yanlýþ tutumlarýný da 
eleþtirdi. Özellikle partinin çýkardýðý 
''MDD'nin Ýç Yüzü'' broþürü, Mihri Belli'nin 
yüzündeki maskeyi indirdi ve TÝP'e büyük 
destek oldu. Parti, legal mücadelede sürekli 
TÝP'in yerini vurguladý, mutlak yaþamasý ve 
güçlenmesi gerektiðini belirtti.

Komünistlerden, iþçisinden köylüsüne, 
esnafýndan memuruna, öðretmenine, ken-
disine sosyalist diyen küçük burjuva ilerici 
devrimci aydýnýna, akademisyenine, yazar 
ve sanatçýsýna, gencine ve kadýnýna kadar 
geniþ bir yelpazeyi kapsayan bir partiye, 
TÝP'e Türkiye'nin büyük ihtiyacý olduðunu, 
politik mücadelede önemli bir boþluðu 
doldurduðunu, TÝP'in komünist bir parti 
olmadýðýný, Marksist-Leninist bir parti 
olmadýðýný, ilerici, devrimci, sosyalist bir 
parti olduðunu parti defalarca açýkladý. TÝP 
yöneticileri ise, ''bizim dýþarýdan bir desteðe 
ihtiyacýmýz yoktur'' diye beyanlar vermeye, 
Partiye karþý tavýr almaya baþladýlar. Oysa 

onlar partinin bu açýklamalarýný temel alarak 
kendilerinin TÝP'li olduðunu, eðer ülkede 
kimin komünist olduðu bilinmek isteniyorsa, 
TKP'yi yasaklayan 141-142. maddeler kal-
dýrýlýr, isteyen istediði partiye gider diyerek 
savunma yapabilirlerdi, ama bunu yapma-
dýlar ve antikomünizme sarýldýlar.

Partinin ayaða kaldýrýlmasý tartýþmala-
rýnda MK'si Fransa Komünist Partisi'nden 
yardým istedi ve bunun için Abidin Dino gö-
revlendirildi, ancak O, FKP'ni kendi çýkarlarý 
ve kariyeri için kullanýnca MK'den dýþlandý.

Parti yayýn çalýþmalarýna hýz verdi. ''Bi-
zim Radyo'' vardý ancak partinin o dönem 
içinde bulunduðu zor durumdan dolayý görev 
alanlar, ne Sovyet-Çin çatýþmasýndan, ne 
Türkiye'deki geliþmelerin Marksist yoru-
mundan ne de burjuva Kemalist devlete karþý 
tutumlarýnda net deðillerdi, kafalar karma-
karýþýktý. 1964-65 yýlýnda bu duruma son 
verildi, önce Serteller, sonra diðerleri radyo-
dan ayrýldý. Bulgaristan'daki genç Türk ko-
münistlerinden bir grup seçildi, yetiþtirildi 
ve yeni yayýn çalýþmalarýnda görevlendirildi. 
Bu Bulgaristan Komünist Partisi'nin TKP'ye 
yaptýðý en büyük dayanýþmalardan biridir. 
Böylece yayýnlar ve radyo yayýný yerli yerine 
oturdu. Sýra Türkiye'de baðlarýn kurulmasýn-
da, partinin ayaða kaldýrýlmasýnda yeni 
yollarýn aranmasýna gelmiþti. Bu yol ise ne-
redeyse kendiliðinden ortaya çýkýyordu.

30 Ekim 1961'de Avrupa Ekonomik Top-
luluðu ile Türkiye arasýnda iþçi gönderme 
anlaþmasý yapýldý ve 60'lý yýllarýn ortalarýna 
doðru kendilerine ''misafir iþçi'' denilen sayý-
larý 100 bini bulan Türkiyeli iþçiler geldiði 
gibi, ayný zamanda yüzlerce öðrenci de 
Almanya'ya okumak için gönderildi. Bunlar 
Türkiye'ye gidiyor, geliyor partinin önüne 
büyük olanaklar sunuyorlardý.

Avrupa'ya gelen öðrenciler birden 
Türkiye'nin ne kadar geri kalmýþ olduðunu 
gördüler. Ülkenin kalkýnmasý geri kal-
mýþlýktan, emperyalist baðýmlýlýktan kur-
tulmasý için kafa yormaya baþladýlar. Hem-
þehri dernekleri, iþçi birlikleri, öðrenci der-
nekleri daha sonra da sol sosyalist dernekler 
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kurmaya, ülkenin kurtuluþu için yollar 
aramaya baþladýlar. Doðmakta olan olanaðý 
gören parti, ayaða kalkmak için ilk adýmlarý 
Almanya ve Avrupa'daki 
iþçiler arasýnda atmaya, 
Türkiye ile baðlar kurmak-
ta bunlardan köprübaþlarý 
oluþturmaya karar verdi. 
Politbüro üyesi Aram Peh-
livanyan (Ahmet Saydan) 
yoldaþý hemen Batý Alman-
ya'ya ve Fransa'ya yolladý. 
Batý Almanya'da ilerici 
içerikli ilk derneklerin ku-
rulmasýnda Ahmet Saydan 
ve Frankfurt'tan Rýfat 
yoldaþýn büyük katkýsý 
olmuþtur.

Diðer yandan Avru-
pa'daki iþçi ve öðrencilerin 
kendilerinin de partiyle 
iliþki kurmalarý gecikmedi, 
''Bizim Radyo''yu keþfet-
mede gecikmeyen bu 
gençler, radyolarla yazýþmaya, iliþki ara-
maya baþladýlar. Bunlar arasýnda Türkiye'de 
iþçi ve sendikal harekete, sol devrimci genç-
lik hareketlerine katýlmýþ öðrenciler de bulu-
nuyordu. Hem iþçilerin örgütlenmesinde, 
hem de partiyle iliþki kurmada bu ilerici 
devrimci gençler baþý çekiyordu. Bu sos-

yalist dernek-
ler 1968 yýlýn-
da ATTF (Av-
r u p a  T ü r k  
Toplumcular 
Federasyonu) 
çatýsý altýnda 
b i r l e þ t i l e r .  
ATTF Avru-
pa'da özellikle 
Almanya 'da  
büyük iþçi ve 
öðrenci kitle-
sine hitap edi-
yordu. Bunlar 
arasýnda par-

tiyle iliþkiye geçmeyi zorunlu gören iþçi ve 
gençler çoðalmaya baþladý. 68 hareketi, 
Vietnam Savaþý, Çin ve Sovyetler arasýndaki 

ideolojik-politik mücadele, 
dünya devrim sürecinin güç 
kaynaðýnýn Sovyetler Bir-
liði olduðuna karar verdiler, 
Türkiye'nin sosyal kurtu-
luþunun, Dünya Ýþçi ve 
Komünist Hareketinin bir 
parçasý olan TKP'nin po-
litikasý olduðu sonucuna 
vardýlar.

''Bizim Radyo'' ve ''Yeni 
Çað'' üzerinden iliþki kuran 
bazý iþçiler dýþýnda, Av-
rupa'daki ilerici iþçi ve 
öðrenci derneklerinin TKP 
ile bir baðlantýsý yoktu. 
Parti ile baðlarýn kurulmasý 
konusunda Batý Berlin 
büyük rol oynadý. Ýlk parti 
birimi Batý Berlin'de iken 
kýsa zamanda Avrupa'nýn 

birçok þehrinde TKP ile baðlar kuran kiþiler 
oluþtu. Sýra ülke ile baðlar kurmaya gelmiþti. 
Bu konuda iki görüþ vardý: Yakup Demir ve 
Bilen görüþleri. Demir'e göre, sol, komünist 
bir hareket yaratýlmalý, zamanla bu akým 
içinden geliþmiþ militanlardan parti örgütü 
oluþturulmalýydý. Bilen'e göre ise Avrupa'da 
yeterince sol, devrimci, demokrat bir çevre 
oluþmuþtu, parti üyesi olabilecek çok sayýda 
iþçi ve öðrenci vardýr, bunlar partiye 
alýnmalý, parti komiteleri oluþturulmalý, bu 
parti birimlerine dayanýlarak hem diðer 
güçlerle iliþkiler kurulmalý, hem de Türkiye 
ile baðlar araþtýrýlmalýydý. Bilen'in önerisi 
daha doðruydu 12 Mart darbesinden sonra 
Türkiye'de devrimci gençlik ve TÝP üyeleri 
arasýnda, Sovyetler Birliði'nin ve TKP'nin 
politikasýnýn daha doðru olduðu yönünde 
görüþlerin aðýr basmasýyla, Partiye doðru 
Türkiye'den de bir yönelim baþladý, 
Kendisine geleni kucaklayabilmek için 
partinin elini hýzlý ve güçlü tutmasý gere-
kiyordu.
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Fahri Çevik

16 Mart Katliamýný Unutmadýk, Unutmayacaðýz!

a r i h t e  ö y l e s i n e  
önemli olaylar var ki, 
bilinçlere kazýlýr, T

kolay kolay unutulmaz, ku-
þaktan kuþaða aktarýlýr. Ýþte 
bu olaylardan biri de 16 Mart 
1978 Ýstanbul Üniversitesi 
Eczacýlýk Fakültesi önünde-
ki öðrencilere silahlý ve 
bombalý saldýrý olayýdýr.

Egemen güçlerin tarih 
boyunca ezilen ve sömürü-
lenlere karþý vazgeçme-
dikleri baský, terör, kitle kat-
liamlarý günümüzde de sür-
mektedir. Bu tip olaylar bir 
yönü ile vahþeti, acýma-
sýzlýðý, vicdansýzlýðý ve kor-
kuyu ifade ederken, diðer 
yönü ile var olan toplumsal 
çeliþkilerin ve sýnýfsal uzlaþ-
mazlýklarýn keskinleþtiði dö-
nemlerde planlý ve profes-
yonelce düzenlenmiþ katli-
amlardýr.

Ülkemizde de Cumhuri-
yet tarihi boyunca gerici, fa-
þist iktidarlarýn el altýndan 
uyguladýklarý vahþice kat-
liamlarýn sayýsý az deðildir. 
Daha Cumhuriyet kurulur-
ken, ülkenin baðýmsýzlýðý ve 
sosyal kurtuluþu için sa-
vaþým veren Mustafa Suphi 
ve yoldaþlarý da Karade-
niz'de hunharca katledilmiþ-
lerdir.

Ülkemizdeki gerici, fa-
þist rejimlerin ayakta kal-
masý için, tehlikeli gördük-
leri kiþi ve siyasi yapýlara 

dönük organize saldýrýlarý, 
olaylarýnýn hafýzalarýmýzda 
yer edinen baþlýcalarý: Se-
bahattin Ali cinayeti, 16 Þu-
bat 1969 Kanlý Pazar, 1 Ma-
yýs 1978 katliamý, Sivas, 
1978 Alevilere ve devrim-
cilere karþý düzenlenmiþ sal-
dýrýlar ve katliamlar, Anka-
ra'da 7 TÝP'li öðrencinin vah-
þice katledilmeleri, Kahra-
manmaraþ, Çorum olaylarý, 
Kemal Türkler'in katli, yine 
Sivas Madýmak Oteli'nde 
canlý canlý insanlarýn yaký-
larak öldürülmeleri, Gazi 
Mahallesi, Roboski katliamý, 
Hrant Dink ve Tahir Elçi 
cinayeti, Ankara Tren Garý 
önündeki katliam, Cizre kat-
liamý, Kürt aydýn ve halkýna 
karþý sürekli cinayetlerdir. 
Bütün bu cinayetlerin orga-
nizatörü olan devletin, kendi 
koyduðu hukuk kurallarýnýn 
dýþýnda gerçekleþtirdiði 
karanlýk eylemlerdir.

„16 Mart Katliamý“ da 
devletin geri planda kalarak 
organize ettiði katliamlar 
serisinden biridir. Aslýnda 16 
Mart katliamý 13 Þubat 1969 
yýlýndaki devlet destekli 
Kanlý Pazar'ýn bir baþka dü-
zeyde tekrarýdýr. O dönemde 
bu olaylarda kullanýlan 
tetikçiler bugün bu ülkenin 
yönetimini elinde tutan-
lardýr. 16 Mart Katliamý'nda 
görev alanlar devletin önem-
li kadrolarýnda istihdam 

edilmektedir. Çatlý gibi bir 
kati l  yýl larca devletin 
korumasý, saklamasý ile kirli 
iþlerine devam etmiþtir.

O dönemde konu hak-
kýnda toplumun bilgilen-
dirilmesi bugünkü gibi hep 
karartýlmýþ, perdelenmiþtir. 
Her ne kadar bu katliamlarýn 
devlet eliyle, karanlýk odak-
lar kullanýlarak yapýlmýþ 
olduðu kanýsý olsa da, somut 
bi lgi ler  olmadýðý  iç in 
toplumdaki anlayýþ daha çok 
sað-sol çatýþmasýna indir-
gense de, itiraflar ve araþtýr-
malar ortaya çýktýktan sonra, 
korku ve ürperti insanlarýn 
bedenini teslim alýyor. Gör-
gü tanýklarý bile konuþamaz 
hale geliyor.

Daha sonraki yýllarda 
„16 Mart Katliamý“ný yaþa-
mýþ ve o gün yaralanmýþ, 
fiziksel engelli konuma gel-
miþ hukukçu ve tanýklarýn 
açtýklarý dava da tehdit ve 
baský sonucu, bir sonuca ula-
þamamýþtýr.

16 Mart'ta öðrenciler 
üzerine bombayý atan Zül-
fikar Ýsot adýndaki ülkücü, 
ablasýna söylediðine göre, 
bu göreve gitmezse öldürü-
leceðini ifade ediyor ve he-
lallik alarak Kars'tan Ýstan-
bul'a gidiyor. Bombanýn 
atýlma iþini bir polis yapacak 
iken, son anda karar deðiþ-
tirilerek Zülküf Ýsot'a attý-
rýlýyor. Zülküf bu olaydan 
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çok etkilendiðini ablasýna 
anlatýyor, sürekli aðlýyor, 
itiraf etmek istiyor ama 
öldürülmekten korkuyor. 
Her þeye raðmen en yakýn 
ülkücü arkadaþýnýn ya-
nýna giderek durumu ona 
anlatýyor. Bunun sonucu 
''davadan döneni vurun!'' 
talimatý gereði en yakýn 
arkadaþý tarafýndan alnýna 
sýkýlan kurþunlar sonu-
cunda öldürülmüþtür.

Bu konu üzerine uzun 
bir araþtýrma ile ortaya 
çýkan itiraflar, tanýklar, bil-
giler ve deliller belgesel bir 
çalýþmada daha detaylý or-
taya konabilir. Ben burada 
biraz da toplumun üzerin-
deki etkisinden bahsetmek 
istiyorum.

Olayýn olduðu gün bü-
yük bir fabrikada iþçi olarak 
çalýþmaktaydým. O gün fab-
rikada bir hareketliliðin ol-
duðunu; kaygý, üzüntü, 
korku dolu gözler ve asýlan 
yüzleri gördüðümde bir 
þeylerin ters gittiðini anla-
dým. Ýþyeri temsilcilik oda-
sýna giderek Baº Temsilci 
arkadaþla görüþtüm. Bana 
Ýstanbul Üniversitesi'nde 
ilerici, devrimci öðrencilerin 
üzerine bombalý ve silahlý 
saldýrý düzenlendiðini, çok 
sayýda öðrencinin öldürül-
düðünü söylemesi üzerine 
hemen fabrika içinde tezgâhý 
baþýnda bulunan yoldaþlara 
bilgi verdim ve çay paydo-
sunda bir deðerlendirme 
yapmayý önerdim. Yoldaþlar 
bunu kabul etti.

Deðerlendirmeler yaptýk 
ve bir hafta her gün Ýstanbul 

Üniversi tesi 'nde nöbet 
tuttuk. Bu katliam vesilesi 
ile öðrenci gençlikle, DDKD 
gibi diðer örgütlerle ta-
nýþma, tartýþma olanaðý da 
elde ettik. DÝSK Baþkaný 
Abdullah Baþtürk'tü. Bu 
olay üzerine DÝSK yarým 
günlük grevle ''faþizme ihtar 
eylemi'' yaptý. O yýllarda biz 
iþçiler bu ihtarýn yetersiz 
olduðunu en az 2-3 gün grev 
yapýlmasý görüþündeydik. 
Abdullah Baþtürk'ün uzlaþ-
macý yaný ise maalesef buna 
olanak vermedi. Buna rað-
men DÝSK'in, iþçi sýnýfýnýn 
öðrencilere sahip çýkmasý, 
faþizme karþý demokrasi 
mücadelesinde onlara büyük 
bir destekti. Kamuoyu o za-
man bu desteði gördü ve 
yaþadý. Bugün DÝSK'ten ve 
iþçi sýnýfýndan beklenen, 
böylesine yeterli olmayan, 
ama gerekli olan destek-
lerdir. Maalesef bugünkü 
DÝSK bu anlayýþ ve tutum-
dan çok uzaktýr. 

Birçok acýlarýn, katliam-
larýn tanýðý olan biz devrimci 
iþçiler iþçi sýnýfý olarak sýnýf 
çeliþkilerini, uzlaþmacýlýðý, 

iki yüzlülüðü yakýndan 
tanýdýk bir kez daha her türlü 
oportünizme taviz verilme-
mesi, ilkelerden þaþmamak 
gerektiðini öðrendik.

Tarih bizi yanýltmadý. 
Uzlaþmacýlar devlet yanýn-
da, biz olduðumuz yerde 
kaldýk!

16 Mart'ý ve diðer kat-
liamlarý unutmadýk!

Biz iþçi sýnýfý olarak hep 
genç kalan bu çocuklarýn, 
geçmiþte ve bugün de halk-
larýmýza karþý  iþlenen 
cinayetlerin hesabýný er geç 
soracaðýz!

Kim ki
Masal
Okumaktan
Býktý!..
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Milliyetçi Cepheyi veya Cumhur Ýttifakýný seçmemek
CHP'yi seçmek veya desteklemek demek deðildir!

-TKP tarihinden günümüze bir deney aktarýmý--TKP tarihinden günümüze bir deney aktarýmý-

ýnýf savaþý yalnýz çetin deðil, ayný anda 
zaman zaman komplike bir durum 
alan mücadeledir. Emekle sermaye, S

proletarya ile burjuvazi arasýndaki temel 
çeliþkinin çözümü önceden birçok ana ve 
yan çeliþkilerin çözülmüþ olmasýný gerek-
tirir. Mücadelemizde karþýmýza çýkan bu ana 
ve yan çeliþkileri baþarýyla çözmeden sýnýf 
savaþýnda yol alýnamaz. Baþarýlamadýðý 
durumda da iþçi sýnýfý için tarihsel mis-
yonunu yerine getirmek ve insanlýðýn büyük 
kurtuluþu olan sosyalist devrime varmak 
uzar. Onun için iþçi sýnýfý partileri strateji ve 
taktiklerinde bu ana ve yan çeliþkilerin çö-
zülmesine büyük önem verirler. Bu çeliþ-
kileri çözerken verilen mücadele bazan 
beklenmedik ittifaklar kurulmasýný da 
zorunlu kýlar. Örneðin II. Dünya Savaþýnda 
baþ düþman olan Hitler faþizmine karþý 
Sovyetler Birliði ABD, Ýngiltere, Fransa ve 
diðer emperyalist ülkelerle ittifak kurmak 
zorunda kaldý. Soðuk savaþ döneminde de 
reel sosyalist ülkeler dünya barýþýný koru-
mak, bir nükleer, atom savaþýný önleye-
bilmek için en gerici ve saldýrgan askeri 
sanayii tekelleri dýþýndaki tekelci burju-
vaziye varýncaya kadar burjuvazinin birçok 
katmanlarýyla ittifaklar kurma yoluna 
gittiler. Bunlarý yaparken reel sosyalizmin 
yok olmasýna yol açacak kadar verilmeyecek 
gereksiz ideolojik tavizler verilmesi bir 
baþka konudur.

Ülkemizde de ulusal baðýmsýzlýðý 
kazanmak ve korumak, emperyalizme 
baðýmlýlýktan kurtulmak, demokratik hak ve 
özgürlükleri kazanmak, Kürt halkýnýn kendi 
kaderini belirlemesini saðlamak, faþist geliþ-
meleri önlemek, sýnýf ve demokrasi mücade-
lesinin önünü açmak için iþçi sýnýfý ve 
demokratik güçler zaman zaman burju-
vazinin deðiþik kanatlarý ve þahsiyetleriyle 

ittifaklar kurmak zorunda kalmýþlardýr. 
Günümüzde faþist Erdoðan rejimine karþý 
mücadelede bu konu daha yakýcý hale 
gelmiþtir. Özellikle 31 Mart yerel seçim-
lerine giderken HDP ve diðer sol demokratik 
güçlerin AKP-MHP'nýn oluþturduðu 
Cumhur Ýttifakýna karþý, “zýmnen” de olsa 
bazý burjuva güçleriyle ittifak oluþturmasý 
zorunluk haline gelmiþtir. Ama gerek Kürt 
demokratik güçleri, gerekse Türk solu ara-
sýnda HDP'nin yerel seçimler için saptadýðý 
strateji ve taktik yer yer tartýþmalara yol 
açmakta, acaba HDP doðru mu yapýyor gibi 
sorulara neden olmaktadýr. Bilindiði üzere 
HDP 31 Mart yerel seçimleri için ikili bir 
seçim taktiði uygulamaktadýr. Türkiye'nin 
doðusunda, Kürdistan'da belediyeler için 
baþkan adayý gösterirken Türkiye'nin ba-
týsýnda metropollerde aday göstermeme 
kararý aldý. Kürdistan'da da Kürt partilerinin 
büyük bir çoðunluðuyla kurduðu ittifak 
nedeniyle bazý yerlerde onlar lehine aday 
göstermekten feragat etti. Böylece özellikle 
Kürtler ve sol-demokratik güçler HDP'li 
olmayan adaylara, hele hele batýda 
metropollerde CHP-ÝYÝ Parti ittifakýnýn 
adaylarýna oy vermeyi içine sindiremiyor. 
Erdoðan faþizmini yenmek için bu kadar 
fedakârlýk gerekir mi? Ne yapmalý, nasýl 
davranmalý sorunlarý ortaya çýkýyor. O 
zaman burada vicdanlarý rahatlatacak dev-
rimci bir tutum ve açýklama ne olabilir so-
rusu akla geliyor.

Uluslararasý alanda bu konuda en yol 
gösterici politikalar Komintern VII. Kong-
resinde çizilmiºtir. Türkiye iºçi ve komünist 
hareketinde de bu politikanýn somut uygu-
lamalarýnýn, özellikle de seçimlerle ilgili 
taktiklerde örnekleri vardýr. 1973 ve 1977 se-
çimlerinde böyle durum ve sorularla karþýla-
þýlmýþtýr. Þüphesiz o günlerin sorunlarý bu-
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günün sorunlarýyla týpatýp ayný deðildir, ama 
benzer, bugüne ýþýk tutacak politik bir durum 
ve tutum mevcuttu. Ne idi o zamanki durum 
ve devrimci tutum? Bunun cevabýný o 
dönemlerde Türkiye Komünist Partisi 
TKP'nin politikasýnda bulabiliriz.

14 Ekim 1973 seçimleri ve deneyler
12 Mart 1971'de faºizan bir askeri darbe 

ile faþist terörün amansýzca uygulandýðý bir 
dönem yaþayan Türkiye 14 Ekim 1973'de 
genel seçimlere gidi-
yordu. Seçimlerde 
cuntaya karþ ý  b i r  
“zafer” kazanmak, de-
mokrasinin yolunu aç-
mak gerekiyordu. Bu 
nasýl gerçekleþtiri-
lecekti? Bunu somut 
olarak o zamanki 
TKP'nin politikasýnda 
görmek mümkündür. 
TKP  14 Ekim seçim-
lerinin 12 Mart darbesi 
gölgesinde, aðýr devlet terörü koþullarýnda 
yapýldýðýný halka anlattýktan ve “bütün 
yurttaþlarý, emekçileri, iþçileri, gençleri, 
aydýnlarý geniþ ölçüde seçim kampanyasýna, 
seçim toplantýlarýna katýlmaya ve bütün 
demokratik hak ve istekleri açýða vurmaya 
çaðýrdýktan sonra oylarýn kime verilmesi 
gerektiði konusundaki talebi þöyle yükseltti:

“Sandýk baþýnda AP, DP, CGP aday liste-
lerine oy verme!“

Demokratik haklarý, reformlarý, ulusal 
baðýmsýzlýðý, barýþý savunan adaylara oy 
ver!” (Yeni Çað, sayý 7 (109) Temmuz 1973) 
TKP halký, bir yanda seçim kampanyasýna 
aktif katýlmaya, demokratik talepleri 
yükseltmeye, diðer yandan da sandýkta 12 
Mart faþist terörünü yenilgiye uðratacak 
þekilde oy vermeye çaðýrýyordu.

O zaman seçimlere Ecevit'in Cumhuriyet 
Halk Partisi CHP, Demirel'in Adalet Partisi 
AP, Bozbeyli'nin Demokrat Partisi DP, 
Feyzioðlu'nun Cumhuriyetçi Güven Partisi 
CGP, Türkeþ'in Milliyetçi Hareket Partisi 
MHP, Erbakan'ýn Milli Selamet Partisi MSP 

katýlýyordu. Partinin oy verme dediði AP, DP, 
CGP cuntayla direkt iþbirliði yapan burjuva 
partileriydi. Cuntanýn yenilmesi ve cunta 
dönemine son verip demokratikleþme 
yolunun açýlmasý için bu partilerin seçimde 
mutlak yenilmesi gerekiyordu. Onun için 
bunlarýn isimleri özellikle anýlýyordu. MHP 
ve MSP'ye de ayný þekilde oy verilmemesi 
konusunda herkes hemfikirdi. Geriye oy 
verecek “tek” parti kalýyordu, o da CHP idi. 

Birçok üye ve sempati-
zan, ilerici ve solcu 
“ t a m a m ,  A P,  D P 
CGP'ye oy verilmeme-
si gerektiðini anlýyo-
ruz, ama demokratik 
hak ve reformlardan, 
ulusal baðýmsýzlýk ve 
barýþtan bahseden 
(bunlarý da ne kadar 
savunduðu ayrý bir 
sorun) parti olarak 
CHP kaldý. Parti indi-

rekt CHP'ye oy verin demektedir. Böylesine 
dolambaçlý yollardan deðil, halký doðrudan 
CHP'ye oy vermeye çaðýrsa daha doðru 
olurdu” diye partinin tutumunu eleþtirdiler. 
Ýlk bakýþta mantýklý gibi gelen bu eleþtiri, 
yüzeyseldi. Derinliðine ve etraflýca diya-
lektik bir çerçeveden bakýldýðýnda ise yalnýz 
yanlýþ deðil, bunlarýn seçimlerde esas he-
defin cuntayý geriletip demokrasiyi kazan-
mak olan politikayý anlamadýklarý ortaya 
çýkýyordu. Seçim kampanyasýna ilerici ve 
demokratlar, komünistler CHP'ye oy verilsin 
diye deðil, demokratik talepleri yükseltmek, 
demokrasiyi kazanmak için katýlmalýydýlar. 
Aksi durumda seçim alanlarýnda mücadele 
edenler demokratik talepleri savunmaktan 
uzaklaþmýþ, yarýn ne yapacaðý “belli olma-
yan” CHP'ye angaje olmuþ, hatta oportuniz-
me, burjuva kuyrukçuluðuna kapýlmýþ ola-
bileceklerdi.  

CHP'ye oy vermek mutlak CHP'yi 
desteklemek deðildir

Parti böyle eleºtiri getirenlere hep ºöyle 
hitap etti: „Doðrudur, sandýk baþýna gidil-
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diðinde büyük bir olasýlýkla (ilerici baðýmsýz 
adaylar yoksa) CHP'ye oy verilecektir. 
Önemli olan senin bu oyu niçin verdiðin ve 
seçim kampanyasýnda ne yaptýðýndýr. Oyunu 
CHP'den veya Ecevit'ten demokrasi bekle-
diðin veya umut ettiðin için mi veriyorsun, 
yoksa 12 Mart cunta rejimini sonlandýrýp, 
kendi ve yýðýnlarýn demokratik mücadelesi 
için bir soluk alacak demokratik bir ortam 
yaratmak için mi veriyorsun? CHP bir bur-
juva partisidir. Sýrtýnda demokrasi küfesi 
yoktur. Her zaman otoriterleþebilir ve en 
gerici güçlerle iþbirliði yapabilir. Ama bizim 
için þimdi esas mücadele demokrasi müca-
delesidir. Bu mücadele seçim alanlarýnda 
baþlar ve seçim sonrasý da devam eder. Ýlerde 
CHP hükümetine karþý söz verdiði demok-
ratik hak ve özgürlükleri, reformlarý hayata 
geçirmesi için mücadele edilecektir. Deniz-
lerin, Çayanlarýn, Sinan Cemgillerin ve da-
ha yüzlerce devrimciyi katleden, binlerce 
ilerici ve devrimciyi iþkencelerden geçiren 
12 Mart cuntasýndan hesap sorulmasý, cun-
tanýn hapislere týktýðý devrimci gençlerin, 
baþta Behice Boran olmak üzere TÝP'lilerin, 
Kürt demokratlarýn özgürlüklerine ka-
vuþmasý için mücadeleyi yükseltmek gereke-
cektir. Bunun için seçim meydanlarýnda 
CHP'ye oy için deðil, yýðýnlarý demokratik 
hedefler, hak ve özgürlükler için, Denizlerin, 
Çayanlarýn hesabýnýn sorulmasý için, seçim 
sonrasý ilk iþin hapishanelerin boþaltýlmasý, 
genel politik bir affýn çýkarýlmasý için 
çalýþmak olmalýdýr. Bu mücadeleyi seçimden 
sonra da sürdürebilmektir. Tüm seçim 
kampanyasý boyunca yýðýnlarý bu hedefler 
için mobilize etmek temel görevdir. Bu 
yapýlýrsa mücadele seçim sonrasýnda da de-
vam eder ve CHP'ye oy vermek formel ikincil 
bir olay olarak kalýr.“ 

Nitekim o zaman böyle de oldu. Seçim-
den sonra Ecevit Erbakan'la CHP-MSP 
koalisyonu kurdu. Demokratik özgürlüklerin 
kazanýlmasý, hapishanelerin boþaltýlmasý 
uzun zaman aldý ve büyük mücadeleler 
gerektirdi. Seçim kampanyasý döneminde 
kamuoyunda demokrasi ve özgürlük iradesi 

oluþturulmasaydý bu mücadele verilemezdi 
ve hapishaneler boþaltýlamaz ve özgürlükler 
elde edilemezdi.

Ecevit ve CHP'nýn ilerici ve demokratlýðý 
uzun sürmedi. 1974'de Kýbrýs'ta Sampson 
darbesini bahane ederek adaya asker gön-
derdi ve yarýsýný iþgal ettirdi. Milliyetçi 
þovenist yüzünü ortaya koydu. O zaman bu 
iþgale karþý gelen ve Türk askerine “Meh-
metçik geri dön!” çaðrýsýný yapan tek örgüt 
TKP oldu. O bu çaðrýyla enternasyonalist tu-
tumun ne olduðunu somut olarak ortaya 
koydu. Bugün Türk askerine Afrin'de ne 
yapýyorsun diye sormak gerekmez mi?

5 Haziran 1977 seçimleri ve deneyler
Ecevit'in Erbakan'la koalisyon hükümeti 

uzun sürmedi. 1975 senesinde Demirel, Tür-
keº ve Erbakan anlaºarak Demirel yöneti-
minde Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni (MC-
Hükümetleri) kurdular. Bu faþist karmasý 
gerici bir hükümetti. Hedefi yükselen sol ve 
demokratik hareketi, komünistlerin artan 
etkisini kýrmak, TKP ile ilerici-demokratik 
güçlerin antiemperyalist,  antifaþist 
demokratik bir eylem birliði oluþturmasýný 
engellemekti. Bunun için MC-Hükümeti 
faþist ve cihadist örgütlerde örgütlenen 
Bozkurtlarý ve islamcýlarý ilerici ve devrimci 
gençlerin, aydýnlarýn, iþçi ve sendikacýlarýn 
üzerine saldý. Faþist, gerici sokak terörü aldý 
baþýný gitti. Binlerce genç ve devrimci öl-
dürüldü. Gündemin baþýna oturan sorun 
faþist, gerici-cihadist saldýrýlarýn nasýl 
önleneceði, MC-Hükümetinin nasýl 
geriletileceði ve yýkýlacaðý sorunuydu.  Bu 
koþullarda Milliyetçi Cepheye karþý 
demokratik bir güç birliði oluþturulmasý, 
faþizmin ve antikomünizmin geriletilmesi, 
faþist saldýrýlarýn önlenmesi, demokrasinin 
yeniden önünün açýlmasý gerekiyordu. 
CHP'lilerden meslek örgütleri ve sendika-
lara varýncaya kadar sol ve demokratik 
güçlerin, geniþ halk yýðýnlarýnýn tepki ve 
direniþi karþýsýnda burjuvazi, egemen güçler 
oluþan politik krizi bir seçimle aþmayý 
denedi. Ekim 1977'de yapýlacak genel se-
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çimleri 5 Haziran 1977'de yap-
mak üzere öne, erkene aldýlar. Ye-
niden baþlayan seçim kampan-
yasýyla birlikte sol ve demokratik 
güçlerin seçimde nasýl bir 
politika izleyeceðine dair sorular 
ortaya çýkmaya baþladý.

Komünis t  pa r t i s i  TKP 
yasaktý, seçimlere katýlamýyordu. 
Ama komünistler seçim kampan-
yasýnda aktif rol alýyordu. Seçime 
katýlanlar hemen hemen ayný 
partilerdi. Bu koþullarda TKP 
seçimlerde nasýl bir politika, nasýl bir taktik 
izlenmesi gerektiðini 22 Nisan 1977'de yap-
týðý çaðrýyla halkýmýza duyurdu. TKP çaðrý-
sýnda þöyle diyordu: “Hükümet, emper-
yalizmin, iþbirlikçi burjuvazinin, gerici-
faþist partilerin ve militarist kliðin dayattýðý 
aðýr anti-demokratik koþullarda, kanlý, faþist 
saldýrýlar altýnda genel seçimlere gidiyor... 
Bugün kanlý baskýlar, enflasyon, iþsizlik 
aðýrlaþýyor... Kürt halký üzerinde derin bir 
ulusal baský ve eþitsizlik süre gidiyor. Ýþçi 
sýnýfýnýn partisi TKP'nin üzerindeki yasak 
sürüyor.

Böylesi bir ortamda yapýlan seçimler, 
koþullarý ve sonuçlarý bakýmýndan demok-
ratik olamaz. Ama bu, komünistlerin, tüm 
ilerici güçlerin seçimler karþýsýnda eylemsiz 
kalmasý, alaný gerici-faþist güçlere býrakýl-
masý anlamýna gelmez... en geniþ emekçi 
yýðýnlarýný seçimlere katýlmaya çaðýrmak 
ertelenmez görevdir... seçim kürsülerinden 
sosyalizm ülküsünü yaymak, demokratik öz-
gürlükleri savunmak, anti-komünizmi 
geriletmek... savaþý baþ düþmana karþý 
yöneltmek gerekiyor. Ulusal, demokratik, 
anti-faþist güçlerin eylem birliðini geliþ-
tirmek zorunluktur.” Bu anlatýmdan sonra 
TKP oy verme konusunda halka þöyle ses-
lenmektedir:

“Ýþçiler, emekçiler, yurttaþlar!
Seçimlerde gerici-faþist güçleri yenilgiye 

uðratmak, demokratik özgürlükler alanýný 
geniþletmek için birleþin! Seçim miting-
lerine, seçimlere katýlýn!

Eli kanlý AP, MHP, MSP, CGP ve DP 
adaylarýna oy vermeyin! Maocu gruplarýn 
bölücü tuzaklarýna düþmeyin! Oylarýnýzý 
bölmeyin!

Yurttaþ! Oyunu faþist cinayetlerin, 
kýyýmlarýn hesabýný sormayý öngören, iþçi 
sýnýfýnýn, emekçilerin politik ve sendikal hak-
larýnýn geniþletilmesini savunan adaylara 
ver!

Oyunu emperyalizmin iþbirlikçisi, en ta-
lancý gerici-faþist partileri yenilgiye uðrat-
mak ve demokratik özgürlüklerden yana bir 
hükümeti iþbaþýna getirmek için kullan!”

Evet, TKP yine oy verilmemesi gereken 
partileri sayýyor, ama hangi partiye oy 
verilmesi gerektiðini söylemiyor. Yani 
CHP'nin ismini söylemiyor. Çünkü seçim-
lerde CHP'nin seçim kampanyasýný deðil, eli 
kanlý Milliyetçi Cephe hükümetinin faþist 
saldýrýlarýna karþý demokratik özgürlükleri 
geniþletme ve kazanma kampanyasý 
yürütmek gerekmektedir. Sandýk baþýnda 
CHP'ye oy ehveni-þer deðil, formeldir, 
“oyumla faþizmi yeniyorum!” diyebilmektir.

TKP çaðrýsýnda o günün koþullarýnda 
Maocu bozgunculara dikkat çekmektedir. 
Gerçi Perinçek gibi o günün Maocularýnýn 
bir kýsmý ulusalcý oldu, bir kýsmý demokratik 
cephede yer almaya baþladý. Ama SÝP-TKP 
gibi Troçkist-Maocu türemesi ordubozanlýk 
yapan yeni örgütler ve kiþiler ortaya çýktý. 
Bunlardan bir tanesi Dersim Belediye 
Baþkan adayý Fatih Mehmet Maçoðlu'dur. 
Önce þunu belirtelim ki, ne Maçoðlu'nun ne 
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de aday olduðu parti SÝP-TKP'nin Mustafa 
Suphi'nýn, Nazým'ýn, Bilen'in partisi TKP ile 
yakýndan uzaktan bir iliþkisi vardýr. Bu parti 
ve adaylarý devlet icazetli bir partiye 
adaylardýr. Onlar için hedefi faþist Erdoðan 
rejimini geriletmek, yenmek deðil, baskýcý 
asimilasyoncu devletin bekâsýný korumaktýr. 
Kürdistan'ýn diðer illerinde olduðu gibi, 
Dersim'de de kayyýmý yenmek, Erdoðan'a bir 
darbe indirmek seçimi Maçoðlu'nun deðil, 
HDP baþkan adaylarýnýn kazanmasýyla 
mümkündür. Kim ki Kürdistan'da HDP'nin 
ve HDP ile ittifak yapan partilerin adaylarýna 
karþý aday olmaya ve onlara çelme takmaya 
kalkar, Erdoðan'ýn ekmeðine yað sürüyor, 
demokrasi mücadelesine, Türkiye'nin 
demokratikleþmesine ihanet ediyor demek-
tir. Havuz medyasý ve TV ekranlarý, Cum-
huriyet Gazetesi dahil burjuva medyasýnýn 
Maçoðlu'na sayfa ve ekranlarýný açmasý, 
onun boy göstermesini saðlamalarý boþuna 
deðidir. Cepheler çok açýktýr. Faþist Erdoðan 
rejiminden yana mýsýn, yoksa ona karþý 
mýsýn? Karþýysan HDP ve demokratik 
güçbirliði ile birlikte hareket etmek gerekir. 
Bugünkü seçimlerde ortaya çýkan baþ çeliþki 
faþist Erdoðan rejimiyle Kürt Özgürlük 
Mücadelesi arasýndaki çeliþkidir. Seçimlerde 
HDP'nin güçlü çýkmasý ve Erdoðan'ýn 
adaylarýnýn yenilmesi Kürt sorununun barýþ-
çýl çözümüne, Türkiye'nin demokratik-
leþmesine yeni bir ivme kazandýracaktýr. 
Unutmamak gerekir ki, Türkiye'de de-
mokrasi sorununun merkezinde Kürt sorunu 
yatar.

1977'de seçim kampanyasý faþistlerin, 
derin devletin aðýr saldýrýlarý altýnda geçi-
yordu. Bu saldýrýlarýn en vahþeti Taksim 1 
Mayýs gösterilerine yapýldý. 1977'de 1 Ma-
yýs’ý kutlamak için Taksim'e 1 milyon iþçi ve 
emekçi, halk toplanmýþtý. Seçim öncesi halka 
gözdaðý vermek için hükümetin izniyle CIA 
ve MÝT, derin devlet birlikte Devlet Su Ýþleri 
binasýndan mitinge yaylým ateþi açarak gös-
teriyi kana buladýlar. Bu saldýrýda 37 kiþi 
hayatýný kaybetti. Bu koþullar özellikle ta-
banda CHP'li, TKP'li yýðýn örgütleri, diðer 

devrimci örgütler, meslek kuruluþlarý, 
sendikalar, TÖB-DER, gençlik ve kadýn 
örgütleri ve diðer demokratik kuruluþlar 
arasýnda seçim kampanyasý sürecinde daha 
sýký bir yakýnlaþma oldu ve eylem birlikleri 
oluþtu. Bu oluþum içindeki CHP'liler, 
CHP'yi destekleyen ortak bildiriler çýkar-
mayý önerdiler. Bunun üzerine ileri 
demokrasi talebinin, emperyalizme ve 
faþizme karþý tavrýn net vurgulandýðý, 141-
142'nin kaldýrýlmasý isteminin, insan 
haklarýnýn, demokratik özgürlüklerin 
savununulduðu ve bunu savunanlarýn ve 
CHP'nin desteklenmesini öngören bildi-
rilerin çýkarýlmasýna karar verildi. Bu bil-
diriler yine eleþtiri konusu oldu. Parti, TKP 
oy verme konusunda CHP'nin ismini anmý-
yordu. Ama yýðýn örgütleri CHP'nin adýný 
anan bildiriler çýkarýyordu. Bu nasýl izah 
edilecekti? Temel olan parti MK'sýnýn tutu-
mudur. Eðer TKP MK'sý ile CHP yönetimi 
seçimler için ortak bir anlaþmaya varsalardý, 
o zaman TKP'nýn açýklamasý da bambaþka 
olurdu. CHP'nin ismi de geçebilirdi. Ama 
böyle bir þey olmadý. Bugün eðer CHP HDP 
ile bir seçim ittifaký kurmayý göze ala-
bilseydi, þüphesiz HDP'nin de tutumu 
bambaþka olurdu. Ama CHP'den þu an bu 
beklenmez, o zaman da beklenemezdi. Fakat 
tabanda, özellikle ardýcýl demokrat olan 
CHP'liler arasýnda HDP ile iþbirliðini de-
mokrasinin olmazsa olmazý olarak görenler 
vardýr. Taban çalýþmasý yaratýcýlýktýr, her 
zaman yeni geliþmelere gebedir. Bunlarý 
kaçýrmamak gerekir.

1977'de de taban çalýþmasý böylesine çok 
sesliydi. Tabanda CHP milletvekili adayla-
rýna varýncaya kadar ortak görüþmeler olu-
yordu ve eylem birlikleri oluþturuluyordu. 
Bu eylem birliklerinin kendi çalýþma ko-
þullarýna özgü bildiri çýkarmalarý çok 
doðaldý. Parti tabandaki örgütlerin özerk-
liðini, bu tutumunu savundu ve þöyle dedi:

“Gerek yurt içinde, gerekse yurt dýþýn-
daki iþçi sýnýfý örgütleri, sýnýf sendikalarý 
aldýklarý kararlarla halký CHP'ye oy 
vermeye çaðýrdýlar. Bu çaðrý, günümüzde 
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sýnýf savaþýnýn, demokrasinin, dolayýsýyla en 
geniþ yýðýnlarýn çýkarlarýna ters düþmüyor.

Nedir ki, bu tutumun devrimci, de-
mokratik özünü kavrayamayanlar, 'CHP'ne 
oy ver' çaðrýsýný eleþtiriyorlar. Komü-
nistlerin kanýsýna göre, bu eleþtiriler te-
melsizdir. Çünkü, hem yurt dýþýndaki hem de 
yurt içindeki iþçilerimizin örgütleri, CHP'ni 
gerici-faþist güçleri yenilgiye uðratmak ve 
görece olarak demokratik bir ortam ya-
ratmak, böylece yolu ileri demokrasiye 
elveriþli kýlmak amacýyla seçimlerde 
destekleyeceklerini açýklamýþlardýr. Bu 
amaca, bu seçimlerde baþka türlü bir yoldan 
ulaþýlabileceðini, açýkça ve inandýrýcý 
olarak göstermeden, CHP'ne oy verilmesi 
çaðrýsýný eleþtirmek, goþist, 'solcu' bir ge-
vezelikten öte geçmez.

Böylesi bir çaðrýya ek olarak CHP'nin 
burjuva niteliðini ve tutarsýzlýklarýný 
belirtme sorununa gelince... CHP'lilerin de 
katýlýmýyla hazýrlanan bir 
çaðrýya bu partinin 'iç yü-
zünü' eklemeyi isteyen bir 
kimse eylem birliðinden 
birþey anlamamýþ demek-
tir. Bu çaðrýnýn, söz konu-
su partinin tutarsýz-
lýklarýný eleþtirme ola-
naklarýný týkadýðýný kanýt-
lamadan, bu çaðrýya katý-
lanlarý sosyal demokrat-
laþmakla suçlamak, dürüst 
olmayan bir tutumdur. 
Çünkü CHP'ne oy verme 
çaðrýsýný sendikalarda, 
yýðýn örgütlerinde onay-
layan komünistler, politik 
eylem özgür lüklerini  
koruyor lar.  TKP'n in  
programý doðrultusunda 
bir yandan seçimlerde eylem birliðini 
güçlendiriyor, bir yandan da CHP'nin 
burjuva özünü yýðýnlara anlatýyor, onlarda 
reformcu düþler uyandýrma giriþimleriyle 
savaþýyor, sosyalizme açýlan ileri de-
mokratik bir düzeni devrimci yoldan kurma 

yolunu gösteriyorlar.” (Atýlým yýl 4, sayý 5 
41 1 Mayýs 1977)

ÝKÝ Zafer:
Kürdistan'da ve Metropollerde

Bugün HDP'nin yerel seçimlerdeki 
politik yaklaþýmý TKP'nin 70'li yýllarda 
uyguladýðý politik anlayýþýn devamý gibidir. 
Ýki farkla. Bir, bugün baþ çeliþki Kürtlerle 
faþist Erdoðan rejimi arasýndaki müca-
deledir. Bugün Erdoðan iktidarýný ayakta 
tutan Kürt düþmanlýðýdýr, Kürtlere karþý 
yürüttüðü savaþtýr. Erdoðan seçim kampan-
yasýnýn merkezine Kürt düþmanlýðýný 
oturtmasý, sürekli Kürtlere saldýrmasý te-
sadüfü deðildir. Erdoðan'ý yenecek olan 
Kürtlerin özgürlük mücadelesidir. Kürtlerin 
özgürleþmesi ise Türkiye'nin demokratik-
leþmesidir. Bu seçimlerde iþçi sýnýfýnýn ve 
devrimcilerin HDP'nin taktiðini benimse-
mesi böylesine hayatidir. Ýkinci fark 

HDP'nin bizzat kendisinin 
seçimlere katýlmakta ol-
masý ve ona göre bir taktik 
izlemesidir. HDP Türki-
ye'nin doðusunda, Kürdis-
tan'da belediye baþkan-
lýklarýna adaylar göster-
mekte ve bu adaylar için oy 
istemekte. Türkiye'nin 
batýsýnda ise oylarýmýzý 
AKP-MHP ittifakýnýn be-
lediye baþkan adaylarýna 
seçimleri “kaybettirmek” 
için vermeye çaðýrmak-
tadýr. Yani belediye baþ-
kanlýklarýný Doðuda, Kür-
distan'da HDP kazanacak, 
Batýda, özellikle metro-
pollerde AKP-MHP kay-
bedecek. Böylece Erdo-

ðan'a ikili bir darbe indirilmiþ, iki kez ye-
nilmiþ, dolasýyla iki zafer kazanýlmýþ ola-
caktýr. Bir Kürdistan'da, iki Batý'da metro-
pollerde.

Kürdistan'da kazanýlacak zafer her þey-
den önce Öcalan üzerindeki tecritin kalk-
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masý için aylardýr açlýk grevinde olan Leyla 
Güven ve arkadaþlarýnýn direniþinin zaferi 
olacaktýr. Bu zaferle hem kayyýmlarý silip 
süpürülecek, hem de Kürt partileri arasýnda 
kurulan ittifak daha da kalýcýlaþacak ve Kürt-
lerin ulusal birliði daha da güçlenecektir. 
Kürdistan'da kazanýlan zafer, 'benim Kürt 
kardeºlerimi benden baºka kimse temsil ede-
mez' diyen Erdoðan'a Kürt halkýnýn ira-
desinin kimden yana olduðuna, Kürtlerin 
önderinin kim olduðuna kesin bir cevap 
olacaktýr. Kürtlerin önderi bellidir, Öca-
lan'dýr. Erdoðan Kürtlerin ne kardeþi ne de 
lideridir. Bunun için Erdoðan'ýn bu yerel 
seçimlerde Kürdistan'da kesin bir hezimete 
uðratmak þarttýr. Onun Kürdistan'daki 
hezimeti ne kadar büyük olursa, egemen 
güçler arasýndaki çeliþkiler ve çatýþmalar da 
o kadar derin olacak, Erdoðan güç kaybe-
decektir. Batýda demokratik mücadele daha 
da yükselecektir. Bu nedenle Kürdistan'da 
HDP adaylarýnýn kazanmasý için tüm güçler 
seferber olmalýdýr. Maçoðlu gibi oyun bo-
zanlar deþifre edilmelidir.

Erdoðan'a ikinci darbe Batýda metropol-
lerde indirilmelidir. Bu da Cumhur Ýttifaký 
adaylarýnýn Batýda seçimleri kaybetmesiyle 
mümkündür. Bunun için istemesek de san-
dýkta Millet ittifaký adaylarýna oy verilecek. 
Hatta 1977 yýlýnda yapýldýðý gibi, tabanda 
CHP'lilerle ittifak kurulan yerlerde onlarýn 
adaylarýna oy verilmesi için çaðrýlar bile 
yapýlabilir. Ama sandýkta o oy Millet Ýttifaký 
adaylarý belediye baþkaný olsun diye deðil, 
AKP-MHP adaylarýna seçimi kaybettirme 
bilinciyle verilen oy olacaktýr. Bu oylar ne 
kadar çok olursa egemen güçler arasýnda, 
AKP içinde o kadar hýzlý kazan kaynamaya 
baþlayacaktýr. Gül-Davutoðlu-Babacan üç-
lüsü pusuya yatmýþ beklemekteler. AKP oy-
larý % 40'ýn altýna düþtüðü anda harekete ge-
çecekleri söylentisi kulislerde dolaþmak-
tadýr. Onlar asla ehven-i þer deðildir. 
Burjuvazinin alternatifidir. Al birini vur 
ötekine. Bizim görevimiz her türlü biçimiyle 
AKP'nin, Erdoðan'ýn gerici, cihatçý-vaha-
bist, faþist iktidarýna son vermek, baþ 

çeliþkinin:Türkiye'yi demokratikleþtirmek, 
Kürt sorununun barýþçýl, demokratik yol-
lardan çözümünü saðlamaktýr. Cumhur 
ittifaký da, Millet ittifaký da, Gül ittifaký da ne 
Türkiye'yi demokratikleþtirmek, ne de Kürt 
sorununu barýþçýl yollardan çözmek diye bir 
dertleri vardýr. Bu Kürdü, Türküyle Türkiye 
halklarýnýn, demokratik güçlerin derdidir. 
Bunun için bu seçim çalýþmalarýný çok iyi 
yürütmek, seçim sonrasýnda demokrasi mü-
cadelesinin birlikte yürütüleceði ittifaklar 
yaratmak gerekmektedir. Þu bilinmeli ki, 
Ýstanbul'u, Ankara'yý kaybeden bir Erdoðan 
artýk aþaðýya doðru yuvarlanmaya baþlamýþ, 
sath-ý mailine girmiþ demektir. Eðik düzlem 
üzerine düþenin yuvarlanmasý her ne kadar 
kaçýnýlmaz olsa da, Erdoðan bu eðik düz-
lemde yuvarlanmamak için her yola baþ vu-
racaktýr. Ama O'nun bu eðik düzlemde 
yuvarlanmasýný saðlamak ve hýzlandýrmak 
Kürt ve Türk sol ve demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesine baðlýdýr. Seçimden 
sonra bu mücadeleye þimdi oy verdiðimiz 
parti ve seçilen belediye baþkanlarýnýn çoðu 
ayakbaðý olacaktýr. Onlarýn ayaklarýmýza 
vurmaya kalktýklarý köstekleri kýracak güç 
þimdi tabanda oluþturduðumuz ve seçim 
sonrasý devam edecek olan CHP'li, HDP'li 
iþçi ve köylülerin, emekçilerin, aydýnlar ve 
gençlerin, kadýnlarýn, dindarlarýn ve devrim-
cilerin oluþturacaklarý güç birlikleridir. Ol-
makta olan elmayý zamanýnda dalýndan ko-
paracak güç budur.

Gözümüz,
  kulaðýmýz,
        sesimiz!

Gözümüz,
  kulaðýmýz,
        sesimiz!
DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda
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Geçmiºten Günümüze: TKP 73 ATILIMI
“TKP eline yeni, keskin bir silah alýyor; 
ATILIM. Bu ad geliþigüzel konmadý. Mer-
kez Komitesi Organýnýn çýkýþý, partinin ge-
liþmesindeki aþamayla özdeþtir. Komünist 
Partisi atýlýmlar yapmak, yýðýn partisi ol-

mak zorundadýr. Bugün partiyi kalkýndýr-
mak, onu sekter, tutucu akýmlara, likida-
törlere karþý savunmak, içine düþtüðü kýsýr 
döngüyü kýrmak ön plandadýr. Bu savaþta 
baþarý kazanmak Leninci bir atýlým ister''

artiyi ayaða kaldýrmakta ilk adýmlarýn 
Batý Avrupa'da atýlmasý kararýndan 
sonra, Merkez Komitesi hemen Þiko P

ve Yelkenci'yi MK enstrüktörleri olarak 
atadý ve bu yoldaþlarý Batý Almanya ve Batý 
Avrupa'ya parti örgütleri oluþturmak üzere 
görevlendirdi. Kýsa zamanda Batý Almanya 
ve Batý Avrupa'nýn birçok þehrinde parti 
komiteleri kuruldu. Bu komiteler önce kendi 
çalýþtýklarý fabriklarda ve oturduklarý iþçi 
yurtlarýnda veya semtlerde parti birimleri 
oluþturacaklar, legal alanda iþçileri örgüt-
leyecekler, diðer Türkiyeli sol ve demok-
ratik güçlerle ittifaklar kurmak için çalýþa-
caklar; sonra Türkiye'deki yakýn çevrelerini 
tarayacaklar, partiye karþý tutumlarýný 
saptayacaklar ve partiye rapor edeceklerdi. 
Yoldaþlar canla baþla çalýþmaya baþladýlar. 
Bu çalýþmalarda Alman Komünist Partisi 
DKP'nin, Fransýz Komünist Partisi FKP'nin, 
Belçika Komünist Partisi BKP'nin büyük 
katký ve destekleri oldu.

1971 senesinden sonra Yakup Demir 
yoldaþýn saðlýðý, hapishanede gördüðü aðýr 
iþkenceler sonucu iyice aðýrlaþmaya baþladý. 
Birkaç kez beyin kanamasý yaþadý. Son 
beyin kanamasýný Kasým 1972'de Batý Berlin 
Komitesi ile yapacaðý toplantý için geldiði 
Berlin'de geçirdi. Onun bu saðlýk durumu 
parti çalýþmalarýnýn düzenli gitmesini engel-
liyordu. Uzun süre Parti ile iliþki kurula-
mýyordu, bu durumu çözmek için Polit Büro 
24 Mayýs 1973'te yaptýðý toplantýda, hasta-
lýðý nedeniyle Yakup Demir yoldaþý TKP 
Merkez Komitesi Birinci Sekreterliði gö-
revinden aldý, emekliye ayýrdý. Yakup Demir 
yoldaþ ise bu kararý tanýmamaya kalkýþarak 

büyük hata yaptý. Saðlýk durumunun parti ça-
lýþmalarý önünde engel oluþturduðunu göre-
medi. Bu onun bir zaafýydý.

Yakup Demir yoldaþýn emekliye ayrýl-
masýyla Ý. Bilen ve Ahmet Saydan yoldaþ-
lardan oluþan Polit Büro, Merkez Komitesini 
güçlendirme kararý aldý, Þiko ve Yelkenci 
yoldaþlarý MK Polit Büro'suna aldýlar. Yeni 
oluþan Polit Büro ilk toplantýsýnda Bilen yol-
daþý TKP MK Genel Sekreteri seçti ve partiyi 
ayaða kaldýrmak için her alanda acil atýlýmlar 
yapýlmasý gereðini saptadý. Önce Türkiye 
Komünist Partisi Merkez Komitesi Organý 
olarak ATILIM gazetesinin çýkarýlmasýna, 
“TKP'nin Sesi Radyosu”nun kurulmasýna, 
yeni bir Parti tüzük ve programýnýn hazýrlan-
masýna, Batý Almanya örgütlerinin iç 
çalýþmalarýnýn güçlendirilmesine ve Türkiye 
ile kurulacak köprünün Avrupa baþýnýn 
oluþturulmasýna karar verildi. TKP tarihine 
1973 Atýlýmý olarak geçen yeni dönem böyle 
baþladý.

1973 Atýlýmý yalnýz örgütsel ayaða kalk-
manýn simgesi deðil, ayný zamanda ideo-
lojik, politik, pratik ve ilkeli çalýþma anlayýþý 
bakýmýndan da dönüm noktasýydý. Þefik 
Hüsnü dönemi ve anlayýþýnýn kapanýþý, 
1920'de baþlayan, 1925'te Þefik Hüsnü genel 
sekreter seçilince kesintiye uðrayan Mustafa 
Suphi dönem ve anlayýþýnýn, O'nun Marksçý-
Leninci geleneðini sürdüren yeni dönemin 
baþlangýcýydý. 1973 Atýlýmý Partide Þefik 
Hüsnü çizgisinin kesinkes yenilgisi, Mustafa 
Suphi çizgisinin üstün gelmesidir. 1973 Atý-
lýmýyla Þefik Hüsnü'nün Kemalizme ve Ke-
malist devlete karþý kafa karýþtýran, sorun ya-
ratan uzlaþmacý politikasýna son verilmiþ, 



33DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

bunun yerine iþçi ve köylü, emekçi yýðýn-
larýna, Kürt halkýna karþý baskýcý, ýrkçý, þo-
ven karakterli Kemalist devletin aþýlmasý, 
yerine özgürlük ve eþitlik anlayýþý temelinde 
demokratik bir devlet için mücadeleyi net 
ifade eden, bu Kemalist burjuva devletiyle 
mücadeleyi esas alan ve bu burjuva devle-
tiyle her türlü ideolojik uzlaþmayý reddeden 
bir anlayýþý getirmiþtir.  

Yeni Politbüro hemen çalýþmaya geçti. 
Ocak 1974'te ATILIM'ýn 
ilk sayýsý çýktý. “Atýlým”ýn 
çýkmasý bütün parti birim-
lerinde ve komünistlerde 
büyük atý l ým yaratt ý .  
Yelkenci ve Þiko Batý Ber-
lin ve Batý Avrupa'daki ça-
lýþmalarý yoðunlaþtýrdýlar. 
Tüm partililer yeni üyeler 
kazanmak, yeni hücreler 
kurmak, yeni eylem birlik-
leri, ittifaklar oluþturmak 
ve Türkiye'deki baðlarý ha-
rekete geçirmek için se-
ferber oldular. Önce Avru-
pa'da iþçi ve öðrenciler arasýnda yetiþmiþ 
olan lider konumundaki iþçilerle öðrenciler 
partiye alýndý. Avrupa'ya gelen iþçiler ara-
sýnda Türkiye'de sendikacýlýk yapmýþ, TÝP'te 
ve sol derneklerde çalýþmýþ birçok lider 
konumunda iþçi ve öðrenci vardý. Bunlar 
uzun bir çalýþma sonunda partiye kazanýldý. 
Bu iþçi liderler arasýnda Türkiye ile baðlar 
kurmada önemli roller oynayan TÝP ve DÝSK 
kurucularýndan Ýbrahim Güzelce de vardý.

12 Mart Cuntasýyla birlikte iþçi ve 
gençlik hareketinden yurt dýþýna büyük göç 
oldu. Gelenlerle baðlar kurmak, onlar arasýn-
dan partiye üye kazanmak gerekiyordu. Ama 
gelenlerin bir kýsmý Sovyetlere karþý ön-
yargýlý, sol ve sað sekter görüþler savu-
nuyorlardý. Bunlarla özel olarak uðraþýldý. 
Bunlarýn sosyalizmi daha iyi tanýmalarý için, 
28 Temmuz- 5 Aðustos 1973 günleri ara-
sýnda DDR Baþkenti Berlin'de yapýlacak 
olan X. Dünya Gençlik ve Öðrenci Festivali 
iyi bir olanaktý. Festivale hem Avrupa'da ça-

lýþan ve okuyan hem de göçmen olarak gelen 
Türkiyeli gençlerden geniþ katýlým saðlandý. 
Gençler reel sosyalizmi, dünya komünist ve 
iþçi hareketinin gücünü ve TKP'yi yakýndan 
tanýma olanaðý buldular. Festivaldeki Yeni 
Çað temsilcisinin katýlýmcýlarla yaptýðý 
toplantý hem gençler hem de parti için legal 
tanýþma fýrsatý saðladý; birçoklarý için 
partinin elle tutulur hale geldiði ve gençlerin 
parti politikasýný öðrenmeye adým attýklarý 

toplantý oldu.
Gençler özellikle TKP'nin 12 Mart 

Cuntasý'yla ilgili politikasýný sorguladýlar, 
cuntanýn karakteri üzerinde durdular. Yeni 
Çað temsilcisi, cuntanýn uygulamalarý ve 
yükselen devrimci geliþmeyi kýrmasý baký-
mýndan faþist bir cunta olduðunu, ama 
Türkiye'deki sýnýfsal geliþmeler, özellikle 
burjuvazi içindeki çatýþmalar dikkate 
alýndýðýnda cuntanýn gerici, otoriter bir 
askeri dikatörlük yanýnýn öne çýktýðýný 
vurguladý. TKP'nin ülkede Deniz Gezmiþ, 
Mahir Çayan gibi Devrimci Gençlik lider-
lerine saldýrýlarý þiddetle protesto ettiðini, 
Türkiye ve Avrupa'da onlarýn idam edilme-
lerine ve katledilmelerine karþý yapýlan 
eylemleri desteklediðini açýkladý. Önümüz-
deki görevin Ekim ayýnda yapýlacak seçim-
lerde cuntaya ve gerici güçlere aðýr bir darbe 
indirmek, demokratik hak ve özgürlükleri 
yeniden kazanmak olduðunu belirtti, 
TKP'nin Ulusal Demokratik Cephe, UDC 
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politikasýný açýkladý.
Türkiye'de kurulan ilk köprü baþlarý

Türkiye'deki çevrelerini tarayan 
yoldaþlarýn iliþkileri kýsa sürede sonuç 
vermeye baþladý. Bu iliþkilerle ilk 
gelenlerden biri H. Erdal'dý. Sonra Partizan 
gurubundan Belçika'ya gelen Ölmez ve Zaro 
ile ve onlardan Türkiye'de kalanlarla iliþkiye 
geçildi. Avrupa'daki yoldaþlar aracýlýðý ile 
birçok parlamenter ve politikacý ile baðlar 
kuruldu. O zamanlar ATTF ve FÝDEF kongre 
ve toplantýlarýna Türkiye'den çeþitli parti-
lerden, sendikalardan 
temsilciler, kültür 
programlarý için sa-
natçýlar davet ediyor-
lardý. Bu olanaklar de-
ðerlendirildi. Böylece 
davetlilerle daha rahat 
ortamlarda konuþmak, 
görüþmek ve dahasý 
bir kýsmýný partilemek 
olanaklarý doðmuþ 
oldu. Almanya'daki 
kültürel bir etkinliðe 
gelen davetliler arasýnda bulunan Ruhi Su 
partiye baðlýlýðýný yeniledi. Tam bu sýrada 
Berlin'de çalýþan Ýbrahim Güzelce yoldaþý 
Kemal Türkler yeniden DÝSK'e genel 
sekreter olarak çaðýrdý. Güzelce, DÝSK'te 
göreve baþlayýnca, DÝSK'in yeni bir “atýlým” 
yapmasý gereðini gördü ve bu atýlýmýn ancak 
TKP'li yoldaþlarla yapýlabileceðini, iþçi 
hareketinin komünist hareketle, yetiþmiþ 
genç Marksist aydýnlarla birleþmesi gerek-
tiðini saptadý. Partiyle dirsek temasý içinde 
TKP'lileri DÝSK'te organizatör ve eðitimci 
olarak görevlendirdi. Bu partinin geniþ yý-
ðýnlarla baðlanmasýný, DÝSK'in de kýsa za-
manda güçlü, savaþkan bir sendika olmasýný 
saðladý.

Bu bilinçli, savaþkan tabanýyla DÝSK dev 
1 Mayýs gösterileri düzenledi, faþist sal-
dýrýlara karþý gençliði ve aydýnlarý, demok-
ratik güçleri, geniþ halk yýðýnlarýný savundu, 
UDC'lere katýldý, burjuvaziye meydan oku-
du. DÝSK'in böylesine güçlenmesinden, ko-

münist hareketle baðlanmasýndan korkan 
burjuvazi ve egemen güçler DÝSK'e saldý-
rýlarýný hýzlandýrdý. 1977'de Taksim Ala-
ný'ndaki 1 Mayýs mitingine paramiliter güç-
leri saldýrýttý, 37 kiþiyi öldürttü. Bu cinayetin 
hesabý hâlâ verilmiþ deðildir.

DÝSK'te TKP kadrolarýnýn yoðun 
biçimde görev almalarý, TÝP, TSÝP gibi bazý 
Türkiye sol parti ve gruplarý, DÝSK'i TKP'nin 
bir yan kuruluþuymuþ gibi göstermeye kalk-
malarýna neden oldu. Bu bir kara çalmaydý. 
DÝSK baðýmsýz bir iþçi örgütü, sendikasýydý. 

TKP'nin ne bir örgütü 
ne de bir yan kurulu-
þuydu. Birer iþçi örgü-
tü olarak ikisinin de, 
diðerleriyle olduðu 
gibi iliþkisinin olmasý 
çok doðaldý. DÝSK'in 
de, her örgüt gibi “tek-
nik kadrolarý”ný iþçi sý-
nýfýnýn ekonomik, po-
litik, ideolojik müca-
delesinin güçlenmesi 
için fedakârca, canla 

baþla, büyük bir özveriyle çalýþan kadro-
lardan seçmesi çok doðaldý. Böylesi bir eko-
nomik, politik, ideolojik savaþým bilincine 
sahip olan ve bu uðurda büyük özverilerle 
savaþanlar komünistlerdir, TKP'lilerdir. 
DÝSK'in en çok büyüdüðü, güçlendiði, sa-
vaþkanlýk düzeyinin yükseldiði dönemin 
TKP'lilerin DÝSK'te çalýþtýðý dönem olmasý 
bir rastlantý deðildir. 80'li yýllarda TÝP, 
TSÝP'le ve diðer sol partilerle birlik çalýþ-
malarý içinde soysuzlaþan, yozlaþan, burju-
valaþan, devletleþen kadrolarýn bugün 
DÝSK'i burjuvazinin ve Kemalist-Ýslamcý 
devletin kuyruðuna takarak ne hale getirdiði 
gözler önündedir.

DÝSK ilerde de yeniden gerçek TKP'li 
kadrolarla adýndaki devrimci kavramýna la-
yýk, Türkiye demokrasi savaþýmýnda ve 
Türkiye için en yakýcý olan Kürt sorununun 
barýþcýl ve demokratik çözümünde gerçek 
yerini alabilir ve barýþ, özgürlük, demokrasi 
güçlerinin yeniden güç ve umut kaynaðý 
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olabilir. DÝSK'i DÝSK yapan iþçi sýnýfýnýn, 
gençlerin, kadýnlarýn, aydýnlarýn, diðer 
emekçilerin, Kürt halkýnýn demokrasi ve öz-
gürlük savaþýmýnda onlara sahip çýkmasýný, 
onlarýn yanýnda olmasýnýn saðlanmasýdýr. 
Ýþçi sýnýfýnýn Türkiye demokratik güçleriyle, 
Kürt halkýyla baðlarýný kurmasýdýr. DÝSK 
kuþkusuz eskisi gibi „tabanýn söz ve karar 
sahibi“ olduðu, burjuvazinin „kavga da-
vetlerini“ kabul eden bir DÝSK olacaktýr. Ko-
münistlere ve Kürtlere karþý çýkan bir yýðýn 
örgütü zamanla iþçi sýnýfýndan ve emekçi 
yýðýnlardan kopar, burjuvazinin kuyruðuna 
takýlýr. 

Program ve tüzük tartýþmalarý,
Konya Konferansý

1973 Atýlýmýnýn yönetime yüklediði en 
önemli görevlerden biri program ve tüzüðün 
hazýrlanmasý, açýlacak tartýþmalar sonu-
cunda konferans toplanmasýydý. Polit Büro 
tarafýndan kurulan bir komisyonca tüzük ve 
program taslaðý hazýrlandý. Tüm parti 
birimlerine tartýþýlmak üzere yollandý. Bu 
tartýþmalar örgüt çalýþmalarýna büyük ivme 
kattý. Yüzlerce eleþtiri ve 
deðiþiklik önerisi geldi. Hep-
si incelendi, tüzük ve prog-
rama yansýtýldý, son þekli ve-
rildi ve Polit Büro kabul etti. 
Sonra bu belgeler Konya 
Konferansý'nda onaylandý. 
Tüzük ve program çok önem-
liydi. Son programdan bu 
yana 50 yýl geçmiþ, ülkede 
çok þey deðiþmiþti. Partiye 
yeni koþullara uygun yeni bir 
program gerekiyordu. TKP 
III. Programýna göre; Sov-
yetler Birliði ve sosyalist 
ülkelerin barýþ ve yumuþama 
politikasý sonucunda dünya 
çapýnda güçlenen devrimci hareketler, 
ülkede keskinleþen sýnýf ve demokrasi müca-
deleleri içinde oluþacak ulusal demokratik 
cephe iktidarý alabilir, demokratik dönü-
þümleri gerçekleþtirebilir ve ileri demokratik 
bir düzene, oradan da sosyalizme geçme 

olanaklarýný saðlayabilir.
Programda öncelikle hangi demokratik 

dönüþümlerin yapýlacaðý, ileri demokraside 
hangi adýmlarýn atýlacaðý, hangi sorunlarýn 
çözüleceði sýralanmaktadýr. Çözülecek 
sorunlarýn en önemlilerinden biri Kürt soru-
nudur. Bu konuda programda; “Türkiye Ko-
münist Partisi, uluslarýn yazgýlarýný kendi-
lerinin çizmesi konusundaki, Leninci ilke-
lere baðlýdýr” saptamasý yapýlarak, bu Le-
ninci ilkenin her ulusun ayrýlma ve ayrý 
devlet kurma hakkýný da içerdiðinden hare-
ket edilmiþtir. Bu hakký savunmanýn egemen 
ulus komünistlerinin görevi olduðu açýk 
belirtilmemiþtir. Bu ise programda önemli 
bir eksiklikti. Buna karþýn ezilen ulus ko-
münistlerinin görevi açýkça belirtilmiþti:

“Ulusal azýnlýklarýn komünistleri, Le-
ninci enternasyonalistler olarak, uluslar-
arasý emekçilerin sýký dayanýþmasýný pro-
paganda etmekle yükümlüdürler. Memle-
ketimizde ulusal azýnlýklarýn egemen sýnýf-
larýndan bir kýsmý gericiliðin, emperya-
listlerin iþbirlikçileri durumundadýrlar. Ül-

kemizde komünistler hangi 
ulustan olurlarsa olsunlar 
Türk iþçi ve köylüleri ile, 
ulusal azýnlýklarýn emekçile-
rinin kardeþçe birliði için sa-
vaþýrlar.”

Programdaki yaklaþýmýn 
altýnda yatan anlayýþ, dünya-
da barýþ için mücadele, sos-
yalizmle kapitalizm arasýn-
daki sistem savaþý kazanýl-
madan, Türkiye'de emperya-
lizmin ve iþbirlikçisi büyük 
burjuvazi ve büyük toprak 
aðalarýnýn egemenliði yýkýl-
madan, iktidar ilerici de-
mokratik güçler tarafýndan 

alýnmadan, Türkiye'nin her sorunu gibi Kürt 
sorunu da çözülemez. Önce iktidarýn 
alýnmasý gerekir. Bunun için de, Türk, Kürt, 
Laz, Çerkes, Rum, Ermeni, Arap, Süryani, 
Roman, Balkan ve Kafkas kökenli ne kadar 
ulus ve azýnlýklar varsa, bunlarýn iþçi ve 
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emekçileri, köylüleri, orta katmanlarý, ay-
dýnlarý, devrimcileri bir ulusal demokratik 
cephede birleþmeli, birlikte sosyalist sis-
temin yanýnda kapitalist sisteme, Ame-
rikancý, iþbirlikçi büyük burjuva ve toprak 
aðalarýna karþý savaþmalýdýr, iktidarý 
onlardan almalýdýr. Bundan sonra ulusal 
konuda Leninci ilke uygulanacaktýr. Uluslar 
özgürce ayrýlma veya birlikte yaþama 
konusunda karar verecektir.

Bunlar doðrudur ve mutlak yapýlmalýdýr. 
Ama bu yapýlýrken de, Türk devletinin temel 
karakterinin; Türkiye'deki tüm halklarýn, 
baþta Kürt halkýnýn inkâr ve imhasýna dayalý 
yapay bir Türk milleti yaratmak olduðu ve 
bunu hayata geçirmek için baþta Kürtler 
olmak üzere ülkede diðer uluslara ve azýn-
lýklara, hangi sýnýftan olduðuna, iþbirlikçi 
veya emekçi sýnýftan olduðuna bakýlmadan, 
sürekli baský ve þiddet uygulandýðý gözardý 
edilmemelidir. Kurulmaya çalýþýlan cepheye 
gelen herkese, özellikle Türklere; baþta Kürt 
halký olmak üzere, Türkiye'de uluslara ve 
ulusal azýnlýklara karþý insanlýk dýþý baský 
yapýldýðý açýkça anlatýlmalý, bu uluslarýn 
ayrýlma ve ayrý devlet kurma dahil kendi 
kaderlerini özgürce belirleme haklarý olduðu 
belirtilmeli, bu baský ve zulme dayalý dev-
letin yerine eþitlik, özgürlük ve özerklik 
temelinde yeni ileri demokratik bir 
cumhuriyetin kurulmasý gerektiði pro-
paganda edilmelidir. Halklar birlikte 
yaþamaya karar verirlerse, bu ortak yaþamýn 
ancak barýþ, eþitlik, özgürlük ve özerklik 
temelinde demokratik bir cumhuriyette 
mümkün olabileceði anlatýlmalýdýr. Ancak 
böyle bir yaklaþýmla Türklerdeki milli-
yetçilik kýrýlabilir, Türk iþçi ve köylüsü en-
ternasyonalizm temelinde eðitilebilir. Geç-
miþte bunun yapýlmamasý, bugün Kürtlerle 
birlikte çok gerekli olan ortak bir cephenin 
kurulamamasýnýn en önemli nedenlerinden 
biridir. Türk komünistlerinin, devrimcileri-
nin önünde duran acil görev geçmiþteki bu 
hata ve eksikliði acilen gidermektir.

Bundan sonra parti üyesinin ödevleri ve 
haklarý sayýlmaktadýr. Partiye tek tek girme 

ilkesini çok sýký uygulamak, özellikle bir 
grubun üyeleri tek tek partiye alýnýrken çok 
dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde geçmiþte 
Partizan ve GSB konusunda olduðu gibi, bu 
kiþiler kendi grup aidiyetlerini sürdürerek, 
partide fraksiyonculuða yol açabilirler. 
Deneylerimizden ders çýkarmak gerekir.

Partide örgütsel ilkelerin demokratik 
merkeziyetçiliðe dayandýðý, azýnlýðýn 
çoðunluða uymasý, en yukardan en aþaðýya 
kadar organlarýn seçilmesi ve hesap vermesi, 
kollektif yönetim ve kiþisel sorumluluk 
ilkesi, parti örgütlerinin özerkliði ve üst 
organlarýn kararlarýnýn baðlayýcýlýðý 
anlatýlmakta, temel örgüt hücreden, semt ve 
bölge komitelerinden il komitelerine kadar 
örgütlerin, parti organlarýnýn, kongre ve 
Merkez Komitesinin çalýþma ve iþleyiþleri 
açýklanmaktadýr.

Daha sonra MK kararýyla illerdeki ça-
lýþmalarýn koordinasyonu için Ege, Ýç-
anadolu, Marmara, Akdeniz, Karadeniz, 
Kürdistan yöre komiteleri kuruldu. Bu 
deneyden yola çýkarak ilerde federatif, 
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özerk, demokratik bir Türkiye yapý-
lanmasýna uygun, halklarýn kendi komünist 
partilerini kuracaklarý hem ulusal hem 
coðrafik temelde oluþturulan partilerden 
oluþan bir parti yapýlanmasýný düþünmek 
gerekecektir.

Program ve Tüzük tar t ýþmalar ý  
yapýldýktan hem ülkede hem Avrupa'da parti 
örgütlülüðü ve çalýþmalarý belli bir düzeye 
ulaþtýktan sonra, 1977 senesinde Parti Kon-
feransý toplandý. Konferans 1932'deki 4. 
Kongre'den sonra toplanan en büyük parti fo-
rumuydu. Parti zor bir durumdan kurtulmuþ, 
dar bir boðazdan geçmiþ, Leninci savaþ 
yörüngesine oturmuþtu. Bu silkinme ve 
kalkýnma atýlýmýný MK Polit Bürosu'nun 24 
Mayýs 1973 oturumunda aldýðý kararlar 
saðlamýþtý.

Konferansa SBKP temsilcisi olarak 
Sagladin katýldý. Sagladin konuþmasýnda 
partimizin son yýllarda yaptýðý atýlýmlarýn ve 
konferansýn önemini belirttikten sonra, 
Türkiye'de TKP'nin yalnýz olmadýðýný, 
TÝP'in de olduðunu söyledi. Bilen Yoldaþ 
Sagladin'in bu tespitine sert þekilde karþý 

çýktý, Türkiye'de komünist partisinin TKP 
olduðunu vurguladý. Delegeler “Bilen 
Yoldaº çok yaºa” sloganýyla, Bilen yoldaþýn 
görüþüne destek verdiler. Konferansta açýkça 
ortaya çýkan SBKP'nin bu tutumu, 80'li 
yýllarda TKP ve TÝP'in birleþmesinin ve bu 
birleþme sonunda gelen likidasyonun 
habercisiydi. 

Konferans Moskova'da toplandý. Dik-
katleri yurt dýþýna, bir sosyalist ülkeye 
çekmemek ve polisi þaþýrtmak için Konya'da 
yapýldýðý duyuruldu. Partinin eriþtiði güç ve 
örgütlülük, Konferansý Konya'da yapa-
bileceðini kabul edilir kýlýyordu. Böylece bu 
Konferans, Konya Konferansý olarak parti 
tarihine geçti.

TÝP'le sorunlar
Konferans parti üyelerine büyük güç 

verdi, devrimci motivasyon getirdi. Yeni 
üyeler kazanmaya, yeni örgütler kurmaya 
hýz verildi, iþçi ve emekçi yýðýnlar içinde, 
gençlik, kadýn, öðretmen ve köylüler 
arasýnda çalýþmalara yogunlaþtýrýldý, ordu 
içinde çalýþmaya ayrý bir önem verildi. Partili 
gençlerin öncülüðünde ÝGD (Ýlerici Gençler 
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Derneði), partili kadýnlarýn öncülüðünde 
ÝKD (Ýlerici Kadýnlar Derneði) kuruldu, 
partili öðretmen ve aydýnlarýn öncülüðünde 
Birlik-Dayanýþma Hareketi ve KÖY-KOOP 
oluþturuldu, çalýþmalara yeni bir ivme 
kazandýrýldý. Sanatçý yoldaþlarýn katýlýmýyla 
Sanat Emeði Dergisi çýkarýldý. Yayýn 
alanýnda ÜRÜN dergisinin çýkarýlmasýnda, 
Konuk Yayýnlarý'nýn, Temel Daðýtým'ýn 
iþlemesinde, Politika Gazetesi'nin yayýnýnda 
partili yoldaþlarýn büyük katkýlarý oldu. 
Parti, tüm bu çalýþmalarla, atýlýmla yýðýnlar 
arasýnda daha güçlü kök saldý, Türkiye 
politikasýnda etkin rol almaya baþladý, 
ideolojik ve kültürel alanda belli bir üstünlük 
ve etkinlik kazandý. Geliþmelerden rahatsýz 
olan yalnýz burjuvazi deðil, Mihri Belli gibi 
bozguncu, dönek, sözde sosyalist, sözde 
devrimciler de vardý; ''TKP de nerden çýktý, 
bunlar her yana paraþütle iniyorlar'' diye 
yaygaraya baþladýlar. Partinin güçlenmesini, 
etkinliðini, yýðýnlarla baðlanmasýný 
hazmedemiyor, her adýmda karþý koymaya, 
her etkinliði baltalamaya çalýþýyorlardý.

Hazýmsýzlar arasýnda TÝP ile Genel 
Baþkaný Behice Boran ve Genel Sekreteri 
Nihat Sargýn da vardý. Oysa 12 Mart 1971 
darbesinden Avrupa'ya kaçan ve TKP ile 
iliþkiye geçen kimi TÝP'liler olmuþtu. 
Bunlara TÝP'in yaþamasý ve güçlü olmasý 
gerektiði vurgulanarak bundan böyle iki 
kardeþ partinin dirsek temasýný korumasý 
zorunluluðunda fikir birliði saðlanmýþtý. Ne 
var ki, TÝP'li arkadaþlar bu görüþmeden 
sonra TKP'ye karþý çalýþmaya baþladýlar. Bu 
ara Behice Boran'ýn hapisten çýkmasý 
beklenmeden Kývýlcýmcý diye bilinen, 
aralarýnda Ahmet Kaçmaz'ýn da olduðu TKP 
karþýtý bazý kiþilerin katýlýmýyla TSÝP 
(Türkiye Sosyalist Ýþçi Partisi) kuruldu. 
Ýlerici, sol, liberal, iyiniyetli birçok küçük 
burjuva aydýn ve gençler, 12 Mart terö-
ründen sonra kurulan partiye legal olanak 
diye girmeye baþladýlar. Böylece Kývýl-
cýmcýlar ustalarýnýn bölücülük geleneðini 
sürdürmüþ ve bu giriþimleriyle legal sol 
hareketi bölmüþ oldular. Behice Boran ha-

pisten çýkýnca TÝP'i yeniden kurdu ve legal 
alanda birbirine rakip iki sol parti oluþtu. Ýki 
parti de 1973 atýlýmýyla yýðýnlar arasýnda 
hýzla güçlenen TKP'ye karþý tavýr almaya 
baþladýlar.

Bunun üzerine TKP Polit Bürosu eski 
yoldaº Behice Boran'a bir mektup 
göndererek iºçi hareketinin birliði, 
sosyalizm yolunda demokrasi, barýþ, 
özgürlük ve baðýmsýzlýk savaþýmýnýn 
güçlenmesi için iki kardeþ partinin, 
geçmiþten farklý olarak, dirsek temasý ve fikir 
alýþ-veriþi içinde ayný yönde çalýþmalarýný 
önerdi. Boran teklifi reddetti. Türkiye'nin 
kendilerinden sorulduðunu belirterek 
TKP'nin ülkede çalýþmamasýný dayattý. Bu 
kabul edilemezdi. TKP'nin iþçi, köylü, aydýn, 
öðretmen, gençlik ve kadýn içinde, 
sendikalarda güçlendiðini, politik ge-
liþmelerde söz sahibi olduðunu gören TSÝP 
ve TÝP'in tabanýndan, baþta GSB olmak üzere 
büyük bir kesim, iþçi sýnýfýnýn gerçek 
Marksçý-Leninci partisi diyerek TKP'ye kay-
dý.

Bu durum TSÝP ve TÝP'i daha da sal-
dýrgan yaptý. Saldýrýlarýnýn öteki ucunu 
yönelttikleri DÝSK'i TKP'nin yan örgü-
tüymüþ gibi göstererek demokratik ça-
lýþmalarýný engellemeye kalkýþtýlar ve 
TKP'ye yakýn duran legal örgütlerle eylem 
birliði yapmaya karþý çýktýlar. Demirel 
yönetiminde Türkeþ ve Erbakan'ýn katýldýðý 
Milliyetçi Cephe (MC) hükümetleri ve 
faþist, köktendinci örgütlerinin saldýrýlarýna 
karþý oluþturulan antifaþist savunma 
cephelerine, UDC'lere katýlmadýlar. TKP ile 
gereksiz bir yarýþa girerek, gelmekte olan 
faþist tehlikeye karþý en geniþ cephenin 
oluþturulmasý gerektiðini görmezden gel-
diler. Bu tutum, iþçi hereketine, anti-
emperyalist demokrasi ve özgürlük sa-
vaþýmýna büyük zararlar verdi, NATO'cu, 
Amerikancý, gerici egemen güçlerin 70'li 
yýllarýn sonunda içine düþtükleri ekonomik 
ve politik krizden ilerici, sol, demokrat, 
devrimci güçleri ezerek çýkmasýný kolay-
laþtýrdý.
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TKP MK ÜYESÝ CEMÝLE VE RAHÝME KARDEÞLER 
ÝLK KEZ 1921 YILINDA

CLARA ZETKÝN YOLDAÞIN YÖNLENDÝRMESÝYLE 
„8 MART EMEKÇÝ KADINLARIN SAVAÞIM GÜNÜ“NÜ 

KUTLADILAR

Serap AKTEPE

ürkiye Komünist Partisi daha 
kurulmadan saflarýnda kadýnlar yer Talmýþtýr. Partinin ilk genel baþkaný 

Mustafa Suphi'nin eþi Maria Suphi 
elçiliklerden sorumlu olarak TKP MK'de 
görev almýþ, Kurtuluþ Savaþýna katýlmak 
üzere Mustafa Suphilerle gelen heyette olan 
Maria Suphi'nin katli burjuvazinin hanesine 
alçakça, kahpece kaydedilmiºtir.

Naciye Haným da Bakû Doðu Halklarý 
Kurultayý'na bir konuþma yaparak katýl-
mýþtýr. Yeni Dünya'nýn 
redaksiyonunda da 
görev alan Naciye Ha-
ným Bakû'den parti 
kararýyla ülkeye dö-
nerek, Kurtuluþ Sava-
þý sýrasýnda Sultanah-
met Mitinglerinde ko-
nuþma yapmýþ, ancak 
polis tarafýndan izlen-
miþ komünist bir ka-
dýndýr.

Tatar bir ailenin çocuklarý olan Cemile 
Nevþirvanova ve Rahime Selimova hem 
Türkiye Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý'nýn yö-
netiminde, hem de TKP'de görev almýþlardýr. 
Cemile, „Kadýnlararasý Propoganda“da, 
Salih Hacýoðlu'nun ilk eþi Fatma Haným ise 
„Kadýnlararasý Örgütlenme“ görevlerinde 
bulunmuþlardýr. Öðretmen olan Cemile Ha-
ným, Ziynetullah Nevþirvanov ile evlenmiþ, 
ancak Ziynetullah hapse atýlýnca Ankara 

Öðretmen Okulu'nda görev yapan Cemile 
Haným'da iþten çýkarýlmýþtýr. Salih Ha-
cýoðlu'nun eþi Fatma Haným, Cemile ve 
Rahime kardeþler, Naciye Haným sadece 
dönemin önder komünistlerinin eþleri deðil, 
ayný zamanda komünist hareketin mer-
kezindeki kadýnlardý.

Ziynetullah hapisten çýktýktan sonra 
Komintern'in 4. Kongresi için Moskova'ya 
giderken yanýnda eþi Cemile ile baldýzý 
Rahime'de vardý. Rahime daha sonra 

Türkiye Komünist Fýr-
kasý'nýn Bakû temsil-
cisi Ýsmail Hakký ile 
evlenmiþtir. 8 Mart'ý 
ilk kez Türkiye'de 
kutlamak için, Rahime 
Selimova ve Cemile 
Nevþirvanova kardeþ-
ler Clara Zetkin'in 
y ö n l e n d i r m e s i y l e  
kadýn birimi oluþtur-

muþlardýr.
Rahime Selimova ve Cemile Nevþirva-

nova kardeþlerin 8 Mart ile ilgili kendi 
imzalarýyla kaleme aldýklarý yazý þöyledir:

"1921 yýlýnýn Þubat ayýydý. 1919'dan beri 
çalýþmakta olan Ankara Türk Komünist 
Partisi güçlenmiþ ve Moskova'da Komünist 
Enternasyonaliyle iliþki kurmuþtu. Anadolu 
içerilerinde birçok illerde hücreler oluþ-
turmuþtu. Þubat ayýnýn sonlarýnda, Ko-
mintern Kadýnlar Sektörü'nden Klara Zetkin 
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Yoldaº'ýn imzasý ile, 8 Mart Kadýnlar 
Bayramý'ný nasýl kutlamak gerektiðini 
gösteren bir talimatname almýþtýk. Buna 
göre, kapitalist ülkelerde kadýnlarýn öz insan 
haklarýný istemeleri þiar edinilecekti. 
Ankara'daysa iþsiz kadýnlarýn sayýsý gittikçe 
artmaktaydý. Yýllardan beri erlerini 
(kocalarýný), oðullarýný savaþta yitirmiþ olan 
T ü r k  k a d ý n l a r ý n ý n  
yaþam koþullarý çok a-
ðýrdý. Ýþ bulmak ola-
naksýzdý. Uzun yýllar sü-
ren savaþlardan sonra 
Antanta devletleri Tür-
kiye'yi tam mahvetmek 
i ç in  Ý s t anbu l ' u  ve  
Anadolu'nun batý ve gü-
ney bölgelerini iþgal et-
miþlerdi. Ýstiklâl Müca-
delesi içinde Ankara'da 
kurulan B.M.M. Hüku-
meti de, Büyük Lenin'in 
yardýmýyla dýþ düþman-
lara karþý savaþý sürdü-
rüyordu. Bu sýralarda 
Sovyet ülkesinden gelen 
yardýmýn Karadeniz 
sahilinden Ankara'ya 
kadar getirilmesini, kucaklarýnda silâh ve 
askerî malzeme taþýyan Türk kadýnlarý 
gerçekleþtiriyorlardý. Bu kadýnlar, erleri, 
oðullarý, kardeþleriyle birlikte düþmana karþý 

çýkýyorlardý. Ama bu dönemde kendilerinin 
hiçbir toplumsal haklarý yoktu; yine de 
vicdanlarýnýn sesine uyarak vatan müdafaa-
sýna katýlýyorlardý. Türk kadýnlarýnýn insanî 
ve toplumsal haklarýný tanýyan tek örgüt, 
Komünist Partisi'ydi.

1921 yýlýnýn baþlarýnda, Mustafa Suphi 
ve 14 arkadaþý, Türk burjuvazisinin eliyle 
Karadeniz'de boðularak feci bir biçimde yok 
edilmiþlerdi. Bu olay derin bir nefretle 
karþýlanmýþtý. Bundan baþka, Ankara'daki 
merkezi Komünist örgütünün 18 üyesi hapse 
atýlmýþtý. Bu gibi feci olaylar biz Komünist 
kadýnlarý çok üzüyordu. Bir yandan burjuva 
cellâtlarýný protesto etmek, bir yandan da 
iþsiz kadýnlarýn aðýr durumlarýnýn hafif-
letilmesini talep etmek amacýyla, Komünist 
Süleyman Selim yoldaþýn Ankara dolay-

larýndaki baðýnda ka-
dýnlarýn genel toplantýsý 
yapýldý. 8 Mart Ulus-
lararasý Kadýnlar Bayra-
mýnýn önemini açýkla-
yan, Þerif Manatov 
Yoldaþýn bildirisi oldu. 
Ýkinci sorun olarak, 
kadýnlarýn durumunu 
düzeltmek, onlara iþ 
s að lamak  i ç in  b i r  
kadýnlar örgütü seçildi. 
Önceden hazýrlanmýþ 
olan tüzük onaylandý. 
Sonra B.M.M.'ne Türk 
Kadýnlarý adýna bir 
bildiri gönderilerek, 
Komünistlere, Mustafa 
Suphi ve arkadaþlarýna 
gösterilen vahþilikler 

protesto edildi. Kadýnlar örgütünün 
Ankara'daki ilk 8 Mart bayramý, Türkiye 
Komünist hareketi tarihinin sayfalarýnda 
þerefli bir yer tutmaktadýr."
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