
durum-online.com bilgi@durum-online.com

Kim ki
Masal
Okumaktan
Býktý!..

DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

Haber, Yorum, Bildiri                                                                                                    Sayý:   4 / Mayýs 2019

Bu Sayýda

Devamý 8. sayfadaDevamý 2. Sayfada

- Erdoðan Ýçin Sonun 
   Baþlangýcý  /  (S.1-2)

- 1 Mayýs’ta Alanlara   
    (S. 1-7)

- Darbe, Partimiz ve   
   Likidasyon (S.11)

- Komintern /
  Ozan GÖREN (S. 23)

- Reel Sosyalizmin Çöküþü /
  Deniz ALTINER (S. 28)

- Komünizm Heyulasý /
  Levent FÝDAN (S. 35)

- Komünist Hücre ve Ýþçi 
   Örgütlenmesi /
Selim KARAASLAN (S. 44)

Dewama wê li rûpela 9

Baþyazý
31 Mart 2019

Yerel Seçimleri
Erdoðan Ýçin

Sonun Baþlangýcýdýr

Demokratik güçler he-
deflerine ulaþtý: Kürdis-
tan'da kayyýmlar silip sü-
pürüldü, büyük þehirler-
de AKP hezimete uðradý; 
Ýstanbul'daki AKP itiraz 
manevralarý ilk etapta 
dumura uðratýldý.
Þimdi YSK'nýn Ýstan-
bul'da seçimleri iptali en-
gellenmelidir!

31 Mart 2019 Yerel Seçim-
leri baþta HDP olmak üze-

Haydi 1 Mayýs 2019'da Miting Alanlarýna!
Yerel seçim baþarýlarýný kutlayalým!
Demokratik hak ve özgürlükleri, iþçi haklarýný savuna-
lým!
Bir kez daha Erdoðan'a sonunun geldiðini gösterelim!
Kýdem tazminatlarýmýzýn talanýna karþý çýkalým!
Ücret ve maaþlarý kemiren enflasyonu, zamlarý, pahalýlý-
ðý protesto edelim!
Doðu'da Kürdistan'da yürütülen savaþa karþý çýkalým, 
Kürtlerle barýþ isteyelim!
Öcalan'ýn tecridine karþý yapýlan açlýk grevlerini destek-
leyelim!

Bu yýl, uluslararasý iþçi ve emekçilerin birlik, dayanýþma 
ve mücadele günü olan Bir Mayýs'ý Türkiye'de Türk, Kürt ve 

Haydi 1 Mayýs 2019'da
Miting Alanlarýna!

Serkeftina hilbijartinê ya 
herêmî pîroz bikin!
Mafên karkeran û mafên 
azadî û demokrasiyê bipa-
rêzîn!
Carek din em nîºanî Erdo-
gan bidin ku dawiya wî ha-
tiye!
Dijî talankirina tezmînata 
salîkariyê (kidem) derke-
vîn!
Enflasyona ku xerc, mûçe, 
bahabûn û bilindkirina 
nirxê pêdawîstiyan pro-
testo bikeyn!

Em dijî þerê li rojhilat, li 
Kurdistanê tê ajotin der-
kevîn, daxwaza aþitiyê li 
gel kurdan bikeyn!
Piºtivaniya mangirtinên 
birsîbûna ji bo rakirina 
tecrîda li ser Öcalan bi-
keyn!

sal cejna navnetewî ya 
karker û kedkaran ji bo 
piþtîvanî û tekoþînê 1 I

gulan, li Tirkiyê bi aliyê 
kurd, tirk û gelên din ve ji bo 
serkevtinên hilbijartinên 
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1. Sayfadan Devam

re partimiz TKP ve diðer devrimci demok-
ratik güçlerin açýkladýðý ve uyguladýðý, 
gerçekleþmesi için canla-baþla çalýþtýklarý 
politik çizgi doðrultusunda gerçekleþti:

zellikle doðuda, Kürdistan'da kay-
yýmlar büyük ölçüde silinip süpü-Örüldü, Diyarbakýr, Van, Mardin, Hak-

kâri ve daha birçok belediyeler kayyým-
lardan kurtarýldý. Türkiye'nin batýsýnda da 
AKP-MHP ittifaký kaybettirildi, onlara 
büyük bir darbe indirildi. Yalnýz Ýstanbul, 
Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerde deðil 
Adana, Mersin, Antalya, Aydýn gibi daha 
birçok büyük þehirde de AKP-MHP ittifaký 
belediye baþkanlýklarýný kaybetti. Halkla-
rýmýz AKP ve özellikle onun Genel Baþkaný 
Erdoðan'a bir ders verdi. O'nun antidemok-
ratik keyfi yönetimine, otoriter, faþizan re-
jimine, Kürt halkýna karþý uyguladýðý 
baskýya, ona karþý sürekli yürüttüðü savaþa, 
pahalýlýða, enflasyona, dolarý azdýran eko-
nomi politikasýna hayýr dedi. Her ne kadar 
Erdoðan Cumhur Ýttifakýnýn hâlâ %52 gibi 
bir desteði var diyerek kendine ve tek adam 
rejimine bir meþruiyet kazandýrmaya çalýþsa 
da bu seçimlerde aldýðý yenilgi, uðradýðý ka-
yýplar O'nun sonunun baþlangýcýdýr. Artýk es-
kisi gibi yönetilmek ve yaþamak istemeyen 
yalnýz halklarýmýz deðil, egemen güçler, en 
baþta Erdoðan ve çevresi de eskisi gibi yöne-
temeyecek durumdadýrlar. Bu henüz dev-
rimci bir duruma iþaret deðildir, ama seçim 
kampanyasý sýrasýnda yakalanan tabandaki 
eylem birlikleri devam ettirilirse, Erdoðan'ýn 
önüne koyduðu seçimsiz rahat bir 4,5 yýllýk 
keyfi yönetim kýsa bir zaman sonra sonlan-

dýrýlabilir. Yýðýnlar zaferin, baþarýnýn tadýný 
aldý, yenilmez olarak bilinen Erdoðan'ýn 
yenilebileceðini gördü ve gösterdi. Bundan 
sonrasý devrimci güçlerin tabanda ça-
lýþmasýna, Kürt ve Türk ittifakýný tabanda 
güçlendirilmesine baðlýdýr.

Seçimlerde baþarý HDP ve Kürtler 
sayesinde oldu

Þu açýkça ifade edilmeli ki, bu baþarý her 
þeyden evvel direnen Kürt halkýnýndýr, 5 ay-
dan fazla bir zamandýr Öcalan'a uygulanan 
tecride karþý açlýk grevleriyle direnen Leyla 
Güven ve arkadaþlarýnýndýr, Doðu'da Kür-
distan'da kayyýmlarý silip-süpürerek, batýda 
AKP'ye büyük þehirleri kaybettirecek bir 
politika izleyen HDP'nindir, HDP'nin bu 
seçim stratejisine „destek olun, mutlak san-
dýða gidin, AKP'ye kaybettirin“ diye 29 ay-
dýr haksýz yere tutuklu olduðu Edirne 
cezaevinden mesaj gönderen, seçmeni 
harekete geçiren Demirtaþ'ýndýr, Kürdis-
tan'da oluþturulan güç birliðinindir. Bir kez 
daha faþizan AKP-MHP koalisyonuna karþý 
verilen mücadelede Kürt halkýnýn, HDP'nin 
kilit bir rol oynadýðý görüldü. Kürt ve Türk 
halkýnýn ve diðer Türkiye halklarýnýn, iþçi ve 
emekçi yýðýnlarýnýn, demokrasi güçlerinin 
birliði gerçekleþtiðinde yýkýlmayacak bir 
faþist rejimin, devrilmeyecek bir diktatörün 
olamayacaðý ortaya çýktý. Nasýl HDP ve De-
mirtaþ, 7 Haziran 2015 seçimlerinde „seni 
baþkan yaptýrmayacaðýz“ belgisiyle AKP ve 
Erdoðan'a ilk yenilgiyi tattýrdýysa, þimdi de, 
31 Mart 2019 seçimlerinde „sana kayyýmla-
rýný da, büyük þehirlerini de kaybettireceðiz“ 
politikasýyla ikinci kez yenilgiyi yaþattý. En 
baþta Erdoðan'a, „en büyük aþký ve sevdasý“  
olarak adlandýrdýðý Ýstanbul'u kaybettirdi. O 
Ýstanbul ki, O'nu kaybeden Türkiye'yi kay-
beder! Onun için 31 Mart seçimleri, Erdo-
ðan'ýn, faþizan AKP-MHP iktidarýnýn sonu-
nun baþlangýcýdýr diyoruz. Bu yerel seçim-
leri bir genel seçim atmosferine çeviren, bir 
bekâ sorunu yapan Erdoðan ve Bahçeli idi. 
Onlara Ýstanbul ve diðer büyük þehir bele-
diye baþkanlýklarýný kaybettiren halk, on-
larýn faþizan iktidarlarýný da istemediði ko-
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nusunda kesin bir irade beyanýnda bulun-
muþtur. Bekâlarýnýn, geleceklerinin 
sönmeye baþladýðýný göstermiþtir. Bu seçim-
de halktan bir nevi güvenoyu isteyen Erdo-
ðan, bu güvenoyunu alamamýþtýr.

Bu seçimlerde Erdoðan'ýn HDP'yi ve 
Kürtleri hep “terörist” gösterme, Kürdistan'ý 
inkâr etme, HDP ve PKK yöneticilerini, 
söylediklerini çarpýtmaya kalkarak itibar-
sýzlaþtýrma gayreti de iflas etmiþtir. Seçimin 
en son günlerinde HDP oylarýnýn belirleyici 
olduðunu gören Erdoðan, terörist dediði 
HDP'lilere 'kardeþim' diyerek onlardan oy 
istemeye kalktý. Ama nafile! HDP'lilerin 
AKP'ye verecek tek oylarý bile yoktu. Onlar 
oylarýný Erdoðan'ý yenmek, Türkiye'ye de-
mokrasiyi kazandýrmak için kullandýlar. 
HDP'nin ve Kürt seçmeninin Türkiye'nin 
demokratikleþmesinde stratejik bir yeri 
olduðu, Türk kamuoyunda ve özellikle de 
CHP çevrelerinde de kabul edilmeye baþ-
landý. Bunu eski CHP milletvekili Yarkadaþ 
ve Ýstanbul yeni Belediye Baþkaný Ýmam-
oðlu, büyük þehirlerin, özellikle AKP'nin 
kalesi olarak bilinen Ýstanbul Küçük-
çekmece ve Esenyurt ilçelerinin kazanýlma-
sýndaki HDP oylarýnýn ve özellikle Demir-
taþ'ýn hapishaneden gönderdiði mesajýn 
önemini vurgulayarak belirttiler. Eðer bugün 
Türkiye demokratik güçleri Erdoðan'ý ve 
AKP-MHP faþizan iktidarýný bir yenilgiye 
uðrattýk diye sevinebiliyorlarsa, bunu 
HDP'ye ve Kürt seçmenine borçludurlar. Bu 
seçimde Kürtler ve Türkler arasýnda doðan 
bu birlik, þimdiye kadar Erdoðan ve Bah-
çeli'nin Türklerle Kürtler arasýna örmeye 
çalýþtýðý milliyetçilik ve þovenizme, Kürt 
düþmanlýðýna dayalý korku duvarýný da yýkýp 
attý. Bu birlikten doðan gücü yalnýz Türkiye 
deðil tüm dünya gördü. Bunu þimdiye kadar 
HDP ile yan yana gelmekten imtina eden 
CHP yöneticilerin de bir çoðu görmektedir. 
Þu bir kez daha bilinmeli ki, HDP ve demok-
ratik güçler bu seçimde CHP'yi seçmek için 
CHP'ye oy vermediler, demokrasi için 
Erdoðan'a ve AKP-MHP iktidarýna bir ders 
vermek için CHP'ye oy verdiler. CHP'lilerin 

ÝYÝ Partililerin yanýsýra HDP'lilerle de 
kuracaðý bir ittifakýn Türkiye'de neleri 
deðiþtirebileceðini halklarýmýza göster-
mek için oy verdiler. Bu seçim kampan-
yasý boyunca tabanda Kürt, Türk ve diðer 
Türkiye halklarýnýn, Alevi, Sunni, Hýris-
tiyan ve diðer dinlerden insanlarýn, ko-
münistlerin, CHP'lilerin, ÝYÝ Partililerin, 
hatta Erdoðan'ýn tek adam rejimine karþý 
AKP'lilerin, ilerici ve devrimci güçlerin, 
iþçi ve emekçilerin meydanlarda ve so-
kaklarda oluþturduklarý doðal ittifaklar 
demokrasinin, güzel günlerin umudu ola-
rak yeþermektedir. Þimdi görev tabanda 
doðan bu doðal ittifaký yaºatmak ve güç-
lendirmektir.      

Erdoðan'ýn ayrýþtýrýcý
tehdit politikasý iflas etti

Bu seçim kampanyasý þimdiye kadar 
görülmemiþ en antidemokratik zor 
koþullarda yürütüldü. Devletin tüm 
olanaklarýný fütursuzca kullanan Erdoðan 
muhalefete karþý her türlü þiddeti, 
tehdidi, yalan ve manipülasyonu uygu-
lamaktan geri durmadý. Medyayý, TV 
kanallarýný ve gazeteleri muhalefetin 
adaylarýna hemen hemen kapattýrdý. Sýrf 
kendi mitinglerini ve konuþmalarýný 
naklen yayýnlattý. Ýçiþleri Bakaný Soylu 
ile birlikte toplumda terör estirdiler. 
Özellikle Kürdistan'da baskýlar çok daha 
aðýrdý. Asker ve polisin varlýðý, silahlarýn 
gölgesi her tarafta egemendi. Erdoðan 
önce Rojova'ya askeri bir müdahalede 
bulunup, Rojova fatihi olarak seçimleri 
kazanmayý plânladý. Ama ABD Baþkaný 
Trump buna müsaade etmedi. „Bunu ya-
parsan senin ekonomini mahvederim!“  
deyince geri adým atmak zorunda kaldý. 
Seçimi kazanmanýn kolay olmayacaðýný 
anladý. Buna bir de kötü ekonomik 
koþullar ekleniyordu. Ekonomi kötüye 
gidiyordu, pahalýlýk, enflasyon, döviz 
almýþ baþýný gidiyor, pazar can ya-
kýyordu. Tarým ülkesi Türkiye'de soðan, 
domates, biberin kilosu 10 liradan aþaðý 
düþmüyordu. Gaza, benzine, elektriðe 
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zamlar kapýda bekliyordu. Bu olumsuz 
koþullarý örtbas etmek için Erdoðan kam-
panyasýný PKK, HDP ve Kürt ve Kürdistan 
düþmanlýðý üzerine oturttu. Ayrýþtýrýcý, 
kutuplaþtýrýcý bir nefret dili kullandý. Teh-
ditler savurdu. HDP ve mitinglerine sal-
dýrýlarý yoðunlaþtýrdý. Ýçiþleri Bakaný Soylu 
ve Erdoðan kazanan HDP'li belediyelere 
yeniden kayyým atanacaðýný söyleyerek 
halka gözdaðý vermeye kalkýþtý. Erdoðan 
muhalefet liderlerini alenen tutuklatmakla, 
idamla tehdit etti. Ama bunlar tutmadý. Zira 
halk Erdoðan'dan býkmýþtý, deðiþim istiyor-
du. „31 Martta hesaplaþýrýz!“ diyordu ve he-
saplaþtý, Erdoðan'a beklemediði dersi verdi. 
Hem doðuda Kürdistan'da hem batýda büyük 
þehirlerde seçimleri kaybettirdi. 

Erdoðan'ýn Ýstanbul aþký ranttýr
Seçimleri kaybeden Erdoðan iyice 

þaþýrdý. Özellikle Ýstanbul'u kaybetmek onun 
için büyük bir þok oldu. Belediye seçim-
lerini, özellikle de Ýstanbul Büyük Þehir 
Belediye Baþkanlýðý'ný kaybetmek demek, 
kendi ailesine ve çevresine, 
beslediði parti yöneticisi ve 
militanlarýna büyük bir rant ve 
arpalýk olarak sunduðu bele-
diyelerin, özellikle de Ýstanbul 
Belediyesi'nin olanaklarýný 
kaybetmek demekti. Ýstanbul 
Türkiye'nin ekonomik, siyasi, 
kültürel kalbidir. Ýstanbul hâlâ 
Türkiye'de en büyük rant ala-
nýdýr. Erdoðan'ýn „büyük aþ-
kým ve sevdam“ dediði Ýstan-
bul'daki bu ranttýr. O, bu rant uðruna diktiði 
gökdelenlerle bu þehrin güzelliðine ihanet 
etti. Daha da ihanet edecekti. Kapatýlan 
Atatürk Havalimaný'nýn ve daha nice 
yerlerdeki arsalarda gözü vardý. Ama bu 
oyun 31 Martta bozuldu. Halk „yeter artýk!“  
dedi. Þimdi halkýn Ýstanbul'una, be-
lediyelerine sahip çýkma zamaný. Zira 
Erdoðan hâlâ Ankara'da iktidarda. Hâlâ 
elinde büyük bir güç var. O, elindeki bu gücü 
muhalefetin kazandýðý belediyelere karþý 
kullanmaktan, onlarýn çalýþmalarýný engel-

lemekten geri durmayacaktýr. Açýkça onlarý 
“topal ördek” yapacaðýný, sanki kendi pa-
rasýymýþ gibi onlara devlet yardýmý ver-
meyeceðini, „nasýl yöneteceklerini göre-
ceðiz“ deme küstahlýðýna kalkýþtý. Hâttâ 
kendi belediye baþkanlarý az oy aldýklarý 
mahallelere „hizmet götürmeyeceðiz“  diye 
kendilerine oy vermeyen halký cezalan-
dýracaklarýný söylemekten utanmadýlar. 
Kendileri kaybedince halkýn iradesini hiçe 
saymaya kalkarak halka en büyük say-
gýsýzlýðý yapmaya yeltendiler. Ama halk bu 
kez dik durdu. Geçen seçimlerde hile ve 
sahtekârlýða alýþýk olan Erdoðan ve AKP 
yöneticilerine bu kez hile ve dolandýrýcýlýk 
olanaðý vermedi. Trafolara kedi sokarak, 
„atý alan Üsküdar'ý geçti“ diyerek az oy 
farkla zaferini ilan eden Erdoðan'a bu kez bu 
fýrsatý vermedi. Kendi iradesine, sandýklara 
sahip çýktý. Erdoðan'ýn manevralarýna karþý 
direndi.

Erdoðan ve AKP en büyük manevralarý 
Ýstanbul'da çevirmeye kalktý. Her türlü hu-

kuksuzluðu, YSK'ya baskýyý, 
þiddeti, kaba kuvveti göze 
alarak Ýstanbul'da seçim so-
nuçlarýný kendi lehlerine 
çevirmeye kalkýþtýlar. Seçim 
sonuçlarýna itiraz ettiler. 
Seçim kurullarýna ve YSK'ya 
baðýmsýz birer kuruluþ olarak 
deðil, AKP'nin ve Erdoðan'ýn 
birer yan kuruluþu gibi dav-
ranmaya kalkýþtýlar. Muha-
lefetin binlerce oy farkýyla ka-

zandýðý yerlerde YSK, AKP'nin itirazlarýný 
anýnda kabul ederken, muhalefetin 3-5 oy 
farkla kaybettiði yerlerde itirazlarý anýnda 
reddedildi, kazananýn AKP olduðunu ilan 
etti. YSK'nýn bu tarafgir tutumu en açýk 
þekilde Ýstanbul'da görüldü. Seçim kurullarý 
Ýstanbul'da hem geçersiz oylarý, hem de 
geçerli oylarý tekrar tekrar saydýrttý. Cumhur 
Ýttifaký adayý Binali Yýldýrým'la Millet Ýtti-
faký adayý Ekrem Ýmamoðlu arasýndaki 15 
bine varan farkýn kapanamayacaðýnýn uz-
manlar tarafýndan açýklanmasýna raðmen, 

Erdoðan 
rant uðruna

diktiði gökdelenlerle
bu þehrin güzelliðine

ihanet etti.
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bir oy farkla seçim kazanýlýr diyen Erdoðan 
ve Bahçeli „11 milyon seçmenin olduðu 
Ýstanbul'da 14-15 bin oy farkýyla seçim ka-
zanmak vicdanlarý sýzlatýr“ diyerek seçim-
lerin yenilenmesi için kamuoyuna ve 
YSK'ya baský yapmaya baþladýlar. Esasýnda 
sýzlayan halkýn vicdaný deðil, kendi vicdan-
sýzlýklarýydý, yerel erkleri kaybetmekten 
duyduklarý rahatsýzlýktý. Seçimlerin yenile-
nebilmesi için gerekli olan tam kanunsuzluk 
halini oluþturmak için kendi yaptýklarý 
yolsuzluklarý, usulsüzlükleri muhalefete 
yýkmaya kalktýlar. „Sandýk kurullarýnýn te-
þekkülünde çete þüphesi var, sandýklarda or-
ganize suç þüphesi var, seçim listelerinde 
seçmen kaydýrmasý var, listelerde hile var, 
sahte seçmen var, boº arazilere, inºaat halin-
deki binalara kaydedilmiº binlerce seçmen 
var“ demeye baþladýlar. Büyükçekmece'de 
sahte seçmen bulmak için polise ev bas-
kýnlarý yaptýrdýlar. Tüm bu hile ve usul-
süzlükler muhalefet tarafýn-
dan seçim öncesinde seçmen 
kütükler i  haz ý r lan ý rken  
YSK'ya bildirildi. Hem YSK 
hem hükümet ve AKP yet-
kilileri en saðlam, en hilesiz 
seçmen listelerinin Türkiye'de 
olduðunu açýkladýlar. O za-
man tüm itirazlarý reddettiler. 
Nedir bunlarýn þimdi bu usul-
süzlük yönündeki aceleci-
likleri. Ne demiþler? Mi-
nareyi çalan kýlýfýný hazýrlar! Þüphesiz nerde 
nasýl hile yapýldýðýný iktidar çevreleri çok iyi 
bilmektedirler. Onlarý kýzdýran, ürperten, bu 
hilelere raðmen seçimi Ýstanbul'da kaybet-
miþ olmalarýdýr. Kendi yaptýklarý hilelere 
dayanarak “delil” saðlamak ve bunlara 
dayanarak seçimlere itiraz etmek ve 
yenilenmesini istemek en kolay iþtir. Bunun 
için hukukçu olmaya da gerek yok! Tüm bu 
çabalarla AKP Ýstanbul'da mazbatanýn 
Ýmamoðlu'na verilmesini 17 gün geciktirdi. 
Sonunda Ýl Seçim Kurulu kapanmayan açýk 
oy farkýna dayanarak Ýmamoðlu'na 
mazbatayý verdi. 25 sene sonra AKP Ýstan-

bul'u kaybetti. 25 sene sonra CHP'nin adayý 
ÝYÝ Partiden, HDP'den partimiz TKP'den 
Erdoðan'a karþý AKP'lilere, demokratik 
güçlere kadar sayýsýz muhalefet grubunun 
desteði ile Ýstanbul Belediye Baþkaný oldu. 
Burada önemli olan yalnýz Ýstanbul'un alýn-
masý deðil, Ýstanbul þahsýnda Erdoðan'a ve 
onun faþizan AKP-MHP koalisyonuna bir 
darbe indirilmesidir, onlara sonlarýnýn 
geldiðinin gösterilmesidir. Bu tüm Türkiye 
halklarýnýn kutlayacaðý bir baþarýdýr. 
Erdoðan itiraz manevralarýyla kazandýðý 17 
gün içinde muhakkak büyük bir temizlik 
yaptý. Hem yolsuzluk dosyalarýný yok ettirdi 
hem de çevresine yeni ihaleler daðýttý. Bele-
diye olanaklarýný son bir kez daha yaðmalat-
tý. Þimdi bunlar ve 25 yýllýk AKP iktidarý 
döneminde iþlenen yolsuzluklar bir bir orta-
ya çýkarýlmalýdýr, deþifre edilmelidir.

Seçimlerden çýkarýlacak dersler
Bu seçimlerden çýkarýlacak çok dersler 

vardýr. Ýlk kez bu seçimlerde 
sandýklara sonuna kadar sahip 
çýkýldý. Muhalefet cephe-
sinden kimse sandýklarý terk 
etmedi. Islak imzalý sandýk tu-
tanaklarý anýnda kurulan se-
çim merkezlerine ulaþtýrýldý. 
Bunlar hemen sisteme iþlendi. 
Anýnda adaylarýn aldýklarý 
oylar, aralarýndaki fark “ýslak” 
verilerle ortaya kondu. Devle-
tin, yani Erdoðan iktidarýnýn 

sesi durumuna gelen Anadolu Ajansýnýn 
(AA) manipüle edilmiþ verilerinden baðým-
sýz, kamuoyuna bir veri ve bilgi akýþý sað-
landý. Bu gerçek ve doðru bilgi akýþý sonunda 
AA oylarýn manipüle edilemeyeceðini 
anlayýnca kendi veri akýþýný gece saat 23'de 
kapattý. Binali Yýldýrým son bir hamleyle 
AA'nýn verilerine dayanarak 3500 oy farkla 
kendini Belediye Baþkaný ilan etmeye kalktý, 
ama tutmadý. Doðru verilere dayalý 
muhalefetin 29 bin olan oy farkýný YSK da 
kabul etmek zorunda kaldý. Bu olay gösterdi 
ki, sandýklara sahip çýkýlýrsa, ýslak imzalý 
tutanaklar anýnda seçim merkezine 

Erdoðan
itiraz manevralarýyla

kazandýðý
17 gün içinde

büyük bir
temizlik yaptý.
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ulaþtýrýlýrsa, AA ve YSK sisteminden baðým-
sýz bir veri, bilgi ve iþlem akýþý yaratýlýrsa, 
Erdoðan ve AKP'nin hile ve yolsuzluk 
yapma olanaðý ortadan kaldýrýlmaktadýr. 
Geçmiþ seçimlerde bu yapýlmadýðýndan 
veya yapýlamadýðýndan Erdoðan „atý alan 
Üsküdar'ý geçti“ diyerek AA'nýn manipüle 
verileriyle kendini baþkan ilan etmiþti. Artýk 
Erdoðan'ýn en önemli bir hile ve yolsuzluk 
kaynaðýna çomak sokulmuþ oldu. Bu oyu-
nunun bozulduðunu gören Erdoðan'ýn se-
çimlerde, sandýklarda “organize suç”, “çete” 
var dediði olgu muhalefetin sandýklara sahip 
çýkmasý, CHP, HDP, ÝYÝ Parti ve diðer par-
tilerden müþahitlerin sözleþmiþ gibi san-
dýklara sahip çýkmasý ve sandýklarý terk et-
memesidir. “Çete” CHP, HDP, ÝYÝ Parti ve 
diðer partilerden müþahitlerin oluþturduðu 
birliktir, “örgüttür”. “Organize suç” ise 
sandýklara sahip çýkmaktýr. 17 gün boyunca 
sandýklarý terk etmemektir. Demokratik 
güçler bu suçu iþlemekten gurur duyma-
lýdýrlar. Böyle bir tavýr demokrasiyi savun-
maktýr. Erdoðan „sandýklarda Fetö çetesi” 
var diyerek sandýklara sahip çýkýlmasýný 
itibarsýzlaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Ama tutmadý. 
Þayet böyle bir çete varsa bunun sorumlusu 
da sandýk kurullarýný oluþ-
turulmasýndan haberdar olan 
Erdoðan'ýn ta kendisidir, suç 
üstü yakalanmýþtýr. Bu bun-
dan sonra da Erdoðan'ýn san-
dýklarda yolsuzluk yapmak-
tan vazgeçmeyeceðini göster-
mektedir. Ýlerideki seçimlerde 
de demokrasi güçlerinin çok 
uyanýk olmasý gerekmektedir.

Hizmet ve katýlýmcý 
demokratik belediyecilik

Bu seçimlerden çýkarýla-
cak diðer bir derste belediyecilik anlayý-
þýmýzý deðiþtirmektir. Belediyecilikte genel 
politikalardan yerel politikalara yönelmek, 
hizmet esas alýnmalýdýr. 31 Mart 2019 
seçimleri bir genel seçim atmosferi içinde 
geçti. Erdoðan'a verilen yenilgiyle seçimin 
bu cephesi baþarýyla sonuçlandý. Erdoðan'ýn 

uyguladýðý savaþ ve baský siyaseti, 
enflasyonu, pahalýlýðý artýran ekonomi 
politikasý halk tarafýndan reddedildi. 
Böylece Erdoðan'ýn süngüsü düþürüldü. 
Ama bu seçim esas olarak yerel idari se-
çimlerdi, belediye seçimleriydi. Belediye se-
çimlerinde halkýn en yakýcý günlük sorunla-
rýnýn, halkýn beklediði hizmetlerin görüþül-
mesi, tartýþýlmasý gerekirdi. Kampanya 
boyunca bu sorunlar yeterince tartýþýlamadý. 
Þimdi bu tartýþmalar yapýlmalý, geniþ kap-
samlý programlar hazýrlanmalý, bunlar halka 
sunulmalýdýr. Halkla beraber þeffaf, katýlým-
cý, demokratik belediyeciliðin örnekleri ve-
rilmelidir. Mümkün olduðunca tüm kararlara 
halkýn katýlýmý saðlanmalýdýr. Gelir ve 
giderler, hizmetler açýk, þeffaf olmalýdýr. 
Þeffaflýk belediye baþkan odasýný kapýsýný 
kaldýrmakla saðlanmaz, þeffaflýk halkýn, ta-
banýn tüm kararlara katýlým ve icraatý kontrol 
etme mekanizmalarýný yaratmak ve hayata 
geçirmektir. Hizmet halkýn ihtiyacýna teka-
bül etmelidir, ayrým yapmaksýzýn eþit ve tüm 
vatandaþlarý kapsayýcý olmalýdýr. Güzel, te-
miz, ulaþýmý kolay, kültürel olanaklarý fazla, 
aile ve gençleri, kadýnlarý kucaklayan, gü-
venli ve huzurlu bir beldede yaþamak 

vatandaþýn hakkýdýr. Sol ve 
demokratik güçler bunlarý ger-
çekleþtirdikçe halk tarafýndan 
yeniden seçileceklerdir. Geç-
miþte hem CHP, hem HDP, 
hem de diðer demokratik güç-
lerin yönettikleri belediye-
lerde bir çok hatalar yapýldý. 
Þimdi hizmeti temel alan ka-
týlýmcý demokratik beledi-
yeciliði hayata geçirmeliyiz.

Eksiklerimiz ve yeni 
görevlerimiz

Bu seçim çalýþmalarýmýza eleþtirel olarak 
bakmak da gerekmektedir. Tüm seçim kam-
panyasý boyunca Erdoðan toplumda görül-
memiþ bir terör estirdi. Bu terör sayesinde 
Türkiye çapýnda belediyelerin büyük bir 
çoðunluðu hala AKP'nin ve MHP'nin elinde 
kaldý. Özellikle Kürt illerinde estirdiði 

Þimdi
halkla beraber

þeffaf, katýlýmcý,
demokratik

belediyeciliðin
örnekleri

verilmelidir.
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terörle, güvenli 
bölge adý altýnda 
asker ve polis gö-
zetiminde kurduðu 
sandýklarla, belde-
lerin sosyal yapý-
sýnda yaptýðý deði-
þikliklerle seçim-
leri manipüle etti, 
bazý Kürt illerinde 
seçimi kazanmayý 

saðladý. Buna raðmen bu kayýplar düþündü-
rücüdür. HDP, bu kayýplarýn deðerlendiri-
leceðini, özleþtirel bir yaklaþýmla eksiklik-
lerin ve yanlýþlarýn saptanacaðýný, eksiklik-
lerden dersler çýkarýlacaðýný kamuoyuna 
açýkladý. Türkiye Kürdistaný'nda güçlü bir 
HDP Türkiye'nin genelinde, özellikle de 
batýda iþçi ve emekçilerin, demokratik 
güçlerin mücadelesinde büyük bir güç kay-
naðýdýr. Bu seçim öncesi ve sonrasýnda 
genellikle Türkiye'nin batýsýnda, özellikle de 
Ýstanbul'daki baský ve yolsuzluklar üzerinde 
çok duruldu. Kürdistan'daki baský ve 
yolsuzluklar gündeme çok gelmedi, bir 
yerde “ihmal” edildi. Bu batýdaki demok-
ratik güçlerin bir eksiðiydi. Þimdi özellikle 
Kürdistan'a yönelmeliyiz. Erdoðan'ýn 
Kürtlere uyguladýðý baskýlarý, Rojova'ya 
müdahale planlarýný, savaþ hazýrlýklarýný 
deþifre etmeliyiz, Leyla Güven ve arkadaþ-
larýnýn açlýk grevlerine sahip çýkmalýyýz. 
Unutmayalým ki, Türkiye'nin demokratikleþ-
mesi Diyarbakýr'dan geçer, Kürtlerin özgür-
leþmesinden, Öcalan üzerindeki tecridin 
kalkmasýndan geçer, güçlü bir HDP'den 
geçer. Bu da Erdoðan'ýn hem doðuda hem 
batýda geriletilmesini gerektirir. Erdoðan ve 
çatýþtýrdýðý AKP-MHP ittifaký hala %52 gibi 
bir çoðunluða sahip. Türk yýðýnlarda 
milliyetçilik ve þovenizm hala güçlü. Bu ço-
ðunluðu azaltmak, bu gücü kýrmak gerek-
mektedir. Bu önümüzde duran büyük bir 
görevdir. Yerel seçimlerde bir baþarý kazan-
dýk. Ama Erdoðan iktidarýna son vermek için 
bu yeterli deðildir. Þimdi seçim kampanyasý 

sýrasýnda tabanda CHP'li, HDP'li, ÝYÝ 
Parti'li, AKP'li ve diðer parti seçmenleriyle, 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Boþnak, 
Roman ve diðer Türkiye halklarýyla, Alevi, 
Ezidi, Ýslam, Hýrýstiyan ve diðer inanç ve 
kültürlerden insanlarla oluþturulan iliþkiler, 
birlikler korunmalý, devam ettirilmeli ve 
güçlendirilmelidir. Bu seçimlerde elde 
edilen en büyük baþarý halklarýmýz, ya-
þadýðýmýz inançlar ve kültürler arasýnda 
yaratýlan önyargýlarýn yýkýlmasý, demokrasi 
için birlikte mücadele azminin doðmasýdýr. 
Þimdi bunu yaþatma zamanýdýr. Seçim bitti, 
ama demokrasi için mücadele bitmedi.  
Mücadele yeni baþlamaktadýr. Çünkü seçim-
lerde bu mücadelenin temeli atýldý. Erdoðan 
iktidarý bu temel üzerinde verilecek mücade-
lelerle yýkýlacaktýr. Haydi görev baþýna!

TKP   1920                           20.04.2019

Erdoðan'ýn Kürtlere
uyguladýðý baskýlarý,
Rojova'ya müdahale

planlarýný,
savaþ hazýrlýklarýný
deþifre etmeliyiz,
Leyla Güven ve
arkadaþlarýnýn
açlýk grevlerine

sahip çýkmalýyýz.

1. Sayfadan Devam

diðer halklarýmýzdan iþçi ve emekçiler 31 
Mart yerel seçimlerinde elde etttikleri 
baþarýlarla kutlayacaklar. Bu seçimlerde 
HDP'nin politikasý sayesinde, Kürt ve Türk 
iþçilerinin ve emekçi halklarýnýn tabanda 
oluþturduklarý seçim ittifaklarýyla kayyým-
larýn çoðuna son verildi, baþta Ýstanbul 
olmak üzere büyük þehirlerde belediye baþ-
kanlýklarý AKP-MHP ittifakýna kaybettirildi. 
Erdoðan büyük bir yenilgi aldý, halklarýmýz 
O'na bir demokrasi dersi verdi. Bu baþarý 
Erdoðan'ýn sonunun baþlangýcýydý. Þimdi 

Haydi 1 Mayýs 2019'da
Miting Alanlarýna!
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Bir Mayýs mitinglerinde Kürt ve Türk iþçi ve 
emekçileri, demokrasi güçleri arasýnda 
seçim kampanyasý sýrasýnda oluþan birliði, 
dostluk ve dayanýþmayý pekiþtirelim. Erdo-
ðan'ýn sonunu getirecek, MHP ile 
oluþturduðu faþizan iktidarýna son verecek, 
Türkiye'ye demokrasi ve özgürlüðü, barýþý 
ve kardeþliði getirecek olan güç, Kürt ve 
Türk iþçi ve emekçileri arasýnda kurulan ve 
yeþeren bu birlik ve dayanýþma olacaktýr. Bu 
birlik Erdoðan ve Bahçeli'nin iþçi ve emekçi 
halklarýmýz arasýna ekmeye çalýþtýklarý düþ-
manlýklarý yýkacak, enternasyonal dayanýþ-
manýn mümtaz örneklerini verecektir. Bu 
daha þimdiden Bir Mayýs alanlarýnda 
Erdoðan'ýn Kürt halkýna karþý yürüttüðü 
savaþa, Rojova'ya müdahale giriþimlerine 
karþý çýkmayý, Öcalan'a uygulanan hukuksuz 
keyfi tecride karþý açlýk grevi yapan Leyla 
Güven ve arkadaþlarýnýn direniþine sahip 
çýkmayý, Kürt sorununun eþitlik, özgürlük ve 
özerklik temelinde demokratik ve barýþçýl 
çözümünü savunmayý gerektirmektedir. Bir 
Mayýs alanlarý ancak Kürt halkýnýn ulusal ve 
demokratik haklarý savunularak demokrasi 
þölenine dönüþebilir, enternasyonalizm 
ruhunu yaþatabilir.

31 Mart yerel seçimlerinde iþçi ve 
emekçi halkýmýzýn büyük bir çoðunluðunun 
Erdoðan'ýn partisine ve faþizan ittifakýna oy 
vermemesinin, „yeter artýk“  demesinin en 
önemli bir nedeni de Erdoðan'ýn uyguladýðý, 
sorumlusunun kendisinin olduðunu beyan 
ettiði ekonomi politikasýdýr. Enflasyon, zam-
lar ve pahalýlýk en baþta dar gelirli, asgari üc-
retle çalýþan iþçi ve emekçilerin cebini yak-
maktadýr. Bir tarým ülkesi olan Türkiye'de 
halkýn temel gýdasý olan soðan, patlýcan, 
patates, domates, biberin yanýna yaklaþýl-
mýyor. Kilosu 10 liradan aþaðý düþmüyor. 
Ýþçi ve emekçi et ve balýðý çoktan unuttu. Do-
lar her gün yükseliyor. Elektriðe, gaza, suya 
yeni zamlar yolda. Erdoðan ailesi ve 
çevresindeki iþadamlarý, ihracat ve ithalat 
tüccarlarý, inþaat müteahhitleri Türkiye'yi, 
hazineyi, belediyeleri talan ederek milyarlar 
vururken, iþçi ve emekçiler yokluk ve açlýk 

içinde kývranmaktadýrlar. Artan fiat, zam ve 
vergilerle halkýn sýrtýndan elde edilen ge-
lirler betonlara, binalara, köprülere gömül-
mekte, köprüleri iþleten konsorsiyumlara 
peþ-keþ çekilmektedir. Bu talan ve yaðmaya 
son vermek biz iþçi ve emekçilerin elindedir. 
Bunun için bir kez daha bu Bir Mayýs 
alanlarýnda Kürt ve Türk iþçi ve emekçi-
lerinin birliðini haykýrmalý ve göstermeliyiz. 
Erdoðan açýkça fiyatlarýn böylesine 
uçmasýnýn bir nedeninin de Kürtlere sýkýlan 
kurþun parasý olduðunu söyledi. Savaþýn 
olduðu her yerde kaybeden, ölen hep iþçi ve 
emekçilerdir. Bunun için Kürtlere karþý 
yürütülen savaþa karþý çýkmak en baþta Türk 
iþçi ve emekçilerinin görevidir. Bu Bir Mayýs 
alanlarýnda Kürtlere karþý savaþa karþý çý-
kalým, Kürt ve Türk iþçi ve emekçi dayanýþ-
masýný yükseltelim.

Þimdi Bir Mayýs alanlarýnda protesto 
edilecek en önemli konulardan biri de, 
Damat Albayrak'ýn açýkladýðý yeni ekonomi 
paketidir. Ýþçi ve emekçilerin ücretlerine 
yapýlan saldýrýlar yetmiyormuþ gibi, þimdi de 
bu paketle iþçi ve emekçilerin tasarruflarýna, 
kýdem tazminatlarýna saldýrýlar planlan-
maktadýr. Çýkarýlacak bir yasayla kýdem 
tazminatlarý, iþsizlik sigortasý, gönüllü birey-
sel emeklilik ve gelecek zorunlu biresel 
emeklilik bir fonda toplanacak. Bu fonda 
toplanan paralar istihdam yaratmak, ülkenin 
kalkýnmasýný saðlamak için yatýrýmlara 
ayrýlmayacak. Tam tersine bu fonlarla, her 
gün giderek dýþarda kredi ve döviz bulmakta 
zorlanan Erdoðan'ýn çevresine, yerli ve 
yabancý tekellere yeni bir yaðma ve talan 
olanaðý yaratýlacaktýr. Yarýn iþçiler iþsiz kal-
dýklarýnda, emekli olduklarýnda içi boþal-
týlmýþ fonlarla karþý karþýya kalacaklardýr. 
Ona ne gençliðinde, ne de yaþlýlýðýnda bir 
huzur, reva görülmektedir. Buna müsaade 
edilmemelidir. Erdoðan'ýn faþizan otoriter 
rejimi altýnda yaþamak, ezilmek ve 
sömürülmek iþçi ve emekçilerin kaderi 
deðildir. Bu kaderi deðiþtirmek Türk, Kürt ve 
diðer Türkiye halklarýndan iþçi ve emek-
çilerinin elindedir.
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Bir Mayýs alanlarýnda,
Ýþçilerin primlerine, tasarruflarýna göz 

diken hükümetin yeni ekonomi planlarýna 
karþý çýkalým. „Kýdem tazminatlarýndan, 
tasarruflarýmýzdan elini çek“ diyelim!

Kazanýlmýþ ekonomik ve demokratik 
haklarýmýza sahip çýkalým. Ýþsizliðe, yok-
sulluða, enflasyona, zamlara, pahalýlýða 
karþý çýkalým!

Ýþçi ve emekçi düþmaný Erdoðan'ýn 
gidiþini hýzlandýrmak, ülkemizi demokratik-
leþtirmek, barýþý saðlamak için Türk, Kürt ve 

diðer halklarýmýzýn iþçileri ve emekçileri 
arasýnda birliði güçlendirelim, enternasyo-
nalizm bayraðýný yükseltelim,

Baþta Öcalan ve Demirtaþ olmak üzere 
tüm politik tutuklulara özgürlük isteyelim. 
Barýþ istedikleri için iþten atýlan akademis-
yenlerin, demokratik tutumlarýndan dolayý 
KHK'larla iþlerine son verilen öðretmen ve 
memurlarýn iþlerine dönmelerini talep 
edelim!

Haydi Bir Mayýs alanlarýna!
TKP 1920                              24.04.2019

herêmî yên 31 adarê dê bête 
pîrozkirin. Di van hilbijar-
tinan de bi saya serê siyaseta 
HDP ê ku di bestina hevpey-
maniya hilbijartinan de, di 
navbera karger û kedkarên 
tirk û kurd de, piraniya kayu-
man hatine paqijkirin. Bi se-
retayî Stenbul û her we li pi-
raniya bajarên mezin yên din 
de serokatiyên þaredariyan ji 
deste hevpeymaniya AKP-
M H P h a t i n e  s t a n d i n .  
Erdogan toþî têkçûneke me-
zin hat, gelên me derseke baþ 
ya demokrasiyê ji wî re dan. 
Ev serkevtine destpêka bi 
dawî hatina Erdogan e. Niha 
jî pêwîste di xwenîþandanên 
1gulanê de hevkarî, yekitî û 
hevpeymaniya di navbera 
karger û kedkarên tirk û 
kurd, hêzên demokrasiyê de 
ku ji bo hilbijarinan hatibû 
pêkanîn, bête bihêz kirin. Ev 
hevpeymaniye dê dawiya rê-
veberiya faþîzan ya Erdogan 
ku li MHP nijinîye bîne. Ew 
hêza ku demokrasiyê , aza-

diyê, aþitiyê û biratiyê li 
Tirkiyê dabîn bike dê ew 
hevpeymaniya di navbera 
karger û kedkarên tirk û kurd 
de ku cî girtiye û hêþîn bûye 
dê bibe. Ev yekitiye dê nifaq 
û dijminahiya ji aliyê Erdo-
gan û Bahçeli ve ku di navbe-
ra gelên me yên karker û 
kedkar de hatîye çandin têk 
bibe, dê bibe numûneya hev-
kariyeke hêja ya enternasyo-
nal. Eva jî pêwîstiya van xa-
lên jêr derdixe pêþ, wek; di 
qadên 1 gulanê de rûreþkiri-
na ajotina þerê Erdogan dijî 
gelê kurd, dijî derketina 
hewlên destewerdanên li 
rojava, lê xwedî derketina 
mangirtina birsîbûnê ya Ley-
la Güven û hevalên wê yên 
dijî tecrîda li ser Ocalan ku bi 
keyfî û bê qanûnî tê meþan-
din, parastina çareseriya 
pirsgirêka gelê kurd di çar-
çûva yeksanî, azadî û xwe-
seriyê, li ser bingehê demok-
rasî û aþitiyê. Qadên 1 gulanê 
tenê bi parastina mafên gelê 
kurd yên netewî û demok-

ratîk ve dikar bibe ciyê 
cejnên demokrasiyê û ruha 
enternasyonalizmê zindî 
bike.

Di hilbijartinên herêmî 
yên 31 adarê de piraniya gelê 
me yê karker û kedkar deng 
nedane partiya Erdogan û 
hevpeymaniya wî ya faþist. 
Sedemê gotina wan ya ”êdî 
bese” jî ew bû ku, sepandina 
sîyaseta Erdogan ya aborî bû 
ku hemû berpirsiyariya wê 
girtiye ser xwe. Enflasyon, 
zam, buhabûna kel û pel bi 
seretayî, berûkên karker û 
kedkarên  desteng û yên ku 
bi mûçeyên herî kêm kar 
diken diþewitîne. Wek wela-
tê kiþawerziyê li Tirkiye 
meriv nikara nêzîkî xwarên 
bingehîn yên gel wek pîvaz, 
kartol, bacan, bacanreþk û 
biberan bibe. Kêloya wan ji 
10 lîran jêrtir nakeve. Karker 
û kedkaran guþt û masî ji zû 
de bîrkirine. Dolar roj bi roj 
bilind dibe. Bilindkirina 
nirxê kehreba, gaz û avê 
dîsan di rê de ye. Malbata 

Berdevama rûpela 1
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Erdogan, karsazên der û dora 
wan, bazirganên hinarde û 
kirînê, mutahidên avadanî, 
Tirkiyê, xizînê, þaredariyan 
talan dikin, milyaran didizin, 
lê karker û kedkar di nav 
xizanî û zelîliyê de neçarin. 
Zêdebûna buhayê kel û pel û 
bi bacan ew qazancên ji gel 
têne rakêþan li avahîyan li 
betonan û piran de têne 
çalkirin û ji bo wan sazîyên 
piran dixebitînên têne 
pêþkêþkirin. Dawî pê anîna 
vê talanê di destê me karker û 
kedkaran de ye. Ji bo wê jî 
divê di qadên 1 gulanê de em 
carek din bi dengek bilind 
yekitiya karker û kedkarên 
tirk û kurd biqêrîn û nîþan 
bidîn. Erdogan bi aþkerayi 
got ku sedemê buhabûna 
nirxê kel û pelan, teqandina 
guleyên li ser kurdan e. Her 
derê ku þer û pevçûn lê heyî 
yên ku winda dikin, tên 
kuþtin her tim karker û 
kedkarin. Ji bo vê jî, dijî der-
ketina þerê li ser kurdan tê 
ajotin di radeya yekem de 
erkê karker û kedkarên tirk e. 
Di qadên vê 1 gulanê de em 
dijî þerê li ser kurdan tê ajotin 
derkevîn, piþtgiriya di 
navbera karker û kedkarên 
kurd û tirk bilindtir bikeyn.

Di vê gavê de di qadên 1 
gulanê de protestokirina 
babeta herî giring, pêþ-
kêþkirina paketa aborî ya 
zava Albayrak e. Her wekî 
êriþên li ser mûçên karker û 
kedkaran têra neke, niha jî bi 
vê paketê va pîlanên dest-
dirêjî li ser teserofên wan û li 
ser tezmî-nata wan ya salîkar 
tê kirin. Bi yasayek nû 

dixwazin tezmînatên salîkar, 
s î g o r t e y a  b ê k a r i y ê ,  
xaneniþîniya dilxwazî û 
kesane û xaneniþîniya dahati 
ya kesane icbarî li fondekê 
de bête berhevkirin. Ew 
parên di vê fondê de têne 
berhevkirin ji bo afirandina 
kardarîyê (istihdam) ji bo 
avadankirina welat, ji bo 
veberhênanan nayêne xerc 
kirin. Dij berê vê, Erdogan, 
dor û berê wî di rojane pey-
dakirina pereyên biyanî de 
astengiyan dikiþînin, ev fon-
dene dê ji bo wan, ji bo kom-
paniyan biyanî û xweyanî dê 
mecalê talanên nû afirîne. 
Subê dema karker bê kar 
man, dema xaneniþîn dibin, 
dê rûberûyê fondên nava 
wan hatî wlakirî bibin. Ne di 
cuwaniya wan de nejî di 
pîritiya wan de rûyê xweþîyê 
ji wan re nayê nîþandan. Di-
vê rê li van tiþtan neyê dayin. 
Di bin bandora rejîma Er-
dogan ya otorîter û faþîzane 
de jiyan, selimandin û toþî 
metingeriyê bûyin qedera 
karker û kedkaran nîne. 
Guhartina vê qederê di destê 
kurdan, tirkan, karker û 
kedkarên gelên din de ye.

Di qadên yek gulanê de,
Em dijî pîlanên vê huku-

meta ku çavê xwe berdaye 
ser prîmên û, teserofên kar-
keran derkevîn. Em ji wan re 
bêjîn,  destên xwe ji ”tezmî-
natên me yên salyarî û 
teserofên” me bikêþin!

Em xwedî li mafên xwe 
yên aborî û demokratik 
derkevîn ku hatine standin. 
Em dijî bêkarî, xîzanî, en-
flasyon, giranahî, buhabûna 
nirxê pêdawîtiyan derkevîn!

Ji bo bi lezgîn kirina çû-
yina dijminê karker û 
kedkaran Erdogan, ji bo de-
mokratize kirina welatê me, 
ji bo dabînkirina aþitiyê, 
yekitiya karker û kedkarên 
tirk, kurd û yên gelên din tê-
kûz bikeyn, alaya enternas-
yonalizmê bilind bikeyn.

Bi seretayî ji bo Ocalan û 
Demirtaþ, her we ji bo hemû 
girtiyên siyasî em azadiyê 
bixwazîn. Ew akademîsye-
nên ji ber daxwazên wan yên 
ji bo aþitiyê ji karên xwe 
bûyi, ew mamosta û kar-
mendên ji ber helwestên wan 
yên dekmokratîk ji karê xwe 
bûyî, em daxwaz bikeyn ku 
ew vegerine ser karên xwe.

Dê berbi qadên 1 gulan 
2019!

TKP 1920     24.04.2019



1973 seçimlerinde gerici güçlerin, cuntacý-
larýn yenilmesiyle Türkiye'de sýnýf savaþlarý, 
demokrasi ve özgürlük savaþýmý yeniden hýz 
kazandý. TKP'nin iþçi, emekçi yýðýnlar ve Kürt 
halký içinde, köylüler, gençler, kadýnlar arasýn-
da güçlenmesi mücadelelere yeni ivmeler ka-
zandýrdý. Gerici, egemen güçler bu devrimci 
yükseliþi kýrmak için dinci, milliyetçi, faþist 
güçleri, Bozkurtlarý ilerici güçlerin üstüne sür-
dü, ülkede gerici faþist terör estirildi, Maraþ'-
ta, Çorum'da alevilere ve devrimci güçlere 
karþý katliamlar yaptýrýldý, Fatsa'da ordu, be-
lediye seçimini kazanan demokratik güçlerin 
üzerine yürüdü. Direnen Maden-Ýþ iþçilerine 
saldýrýlar arttý.

Ülke ekonomisi “70 sente muhtaç” duruma 
düþtü. 70'li yýllarýn sonunda Türkiye büyük 
ekonomik, politik kriz içinde bocalýyordu. 
ABD ve AB baþta olmak üzere Dünya Bankasý, 

12 Eylül 1980 Darbesi, Partimiz ve Likidasyon
ÝMF Demirel hükümetinin acil ihti-yacý olan 1 
milyar dolar krediyi vermek için, devlet 
sektörünün özelleþtirilerek yabancý ser-
mayeye açýlmasýný, ekonominin liberalleþme-
sini þart koþuyordu. Demirel 24 Ocak 1980'de 
ÝMF ve Dünya Bankasýnýn bu koþullarýný ka--
bul etmek zorunde kaldý, ama halkýn, devrimci 
ve demokratik güçlerin tepkisi karþýsýnda “24 
Ocak Diktasý” denen bu kararlarý uygulaya-
madý, uygulayamayýnca da kredi alamadý. 
Parlamento kilitlendi, iþlemez oldu.

Ülkede gericiler ve demokratik güçler 
arasýnda oluþan denklik durumu karþýsýnda 
CÝA ve derin devlet, faþist örgütleri daha da 
çok hareketlendirerek yýllardýr süren terör 
eylemlerine hýz verdi. Baþta Kemal Türkler 
olmak üzere iþçi liderleri, profesörler, binlerce 
genç, öðretmen, aydýn, bunlar arasýnda sayýsýz 
TKP militaný arka arkaya öldürülüyorlardý.

u  k a o s  o r t a m ý  
NATO'cu, Ameri-
kancý generallerin B

iþini kolaylaþtýrdý. Kamuo-
yunda askeri müdahalenin 
tabaný hazýrlandý. ABD ve 
NATO'nun “izni” ve Kara, 
Hava, Deniz Kuvvetleri ve 
Jandarma Komutanlarýnýn 
katýlýmýyla Genel Kurmay 
Baþkaný  Kenan Evren 
yönetiminde kurulnan bir 
cunta 12 Eylül 1980'de dar-
beyle iktidara el koydu. 
Parlamento daðýtýldý, siyasi 
partiler, devrimci sendikalar, 
ilerici gençlik ve kadýn 
örgütleri kapatýldý, ülkede 
faþist terör estirildi. Binlerce 
aydýn, genç, demokrat, 
devrimci, solcu, sosyalist, 
komünist ve Kürt devrimcisi 
ve özgürlük savaþçýsý tutuk-
landý, hapishanelere týkýldý, 
iþkencelerde öldürürüldü. 

E n  b ü y ü k  k a t l i a m l a r  
Diyarbakýr Hapishanesi'nde 
Kürtlere karþý iþlendi; onlar-
ca genç devrimci idam edil-
di. Canýný kurtaran yurt dýþý-
na kaçtý. DÝSK, TÖB-DER, 
ilerici sendikalar, gençlik, 
Kürt sol ve demokratik hare-
ketlerinin önde gelen pek 
çok yöneticisi Avrupa'ya çýk-
tý. Partimiz MK üyelerinden 
ve kadrolarýndan bir kýsmý 
Avrupa'ya geldi. Baþta Behi-
ce Boran, Nihat Sargýn, Ah-
met Kaçmaz olmak üzere 
birçok TÝP ve TSÝP yönetici-
si de yurtdýþýna çýktý, politik 
göçmen oldular.

Bu gerici, Amerikancý, 
NATO'cu askersel cuntanýn 
amacý; uyguladýðý faþist 
terörle 70'li yýllarda yükse-
len iþçi, köylü, emekçi sol, 
devrimci aydýn, gençlik, 
kadýn hareketlerini, Kürt 

özgürlük hareketini ezmek, 
bir daha ayaða kalkama-
yacak duruma getirmek, 
toplumu dizayn etmek, 
Avrupa'daki gibi birbirleriy-
le uzlaþan burjuva partileri 
yaratmak ve Türkiye'yi 
tamamiyle yabancý serma-
yenin talanýna açmaktý. 
Bunun için iþbirlikçi serma-
ye çevrelerinin güvenilir 
adamý ve Dünya Bankasý 
uzmaný Turgut Özal, önce 
cunta hükümetinin baþbakan 
yardýmcýlýðýna getirilerek 
ekonominin dümeni ona 
teslim edildi. Daha sonra 
baþbakan olan Özal'ýn ilk iþi 
devlet iþletmelerini özelleþ-
tirerek yabancýlara satmaya 
baþlamak oldu. Özal neoli-
beral politikalarýn Türkiye'-
deki ilk uygulayýcýlarýndan-
dý. Cunta'nýn hazýrlattýðý oto-
ri ter  anayasa topluma 
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giydirildi, demokrasi ve 
özgürlükler alabildiðine 
budandý, ülke MGK'nýn, 
askeri vesayetin, derin dev-
letin yönetimine býrakýldý. 
Faþist karakterli anayasa, de-
ðiþtirilen kimi maddeleriyle 
bugün hâlâ yürürlüktedir. 
Çýkarýlan siyasi partiler ve 
seçim yasalarýyla tek adamcý 
parti anlayýþýný, seçimlere 
konan %10 barajýyla halkýn 
büyük kesiminin temsilini 
engelleyen bir sistemi getir-
diler ve diðer bir yasayla da 
baþta Kürtçe olmak üzere 
Türkçe dýþýnda Türkiye halk-
larýnýn dillerini yasakladýlar. 
Bunlar yapýlýrken sol ve 
demokratik güçler üzerinde 
yoðun terör estirdiler: Ama 
halk susmadý. Askeri rejime 
karþý en büyük direniþ, dili 
ve kimliði baský altýnda olan 
Kürt halkýndan geldi. Bu kez 
bu halkýn baþlattýðý silahlý 
direniþ hâlâ sürmektedir. 
Halkýn direniþi karþýsýnda 
cunta seçim yapmak, sivil 
hükümet kurmak gibi liberal 
adýmlar atmak zorunda 
kaldý. Kýsmi ve kýsýtlý bir 
burjuva demokrasisine 
geçmek ise uzun yýllar aldý. 
Halkýmýz çok acýlar çekti. 
Bugün de Erdoðan 16 Nisan 
2017 referandumunda hile 
ve zorbalýkla deðiþtirilen ba-
zý maddeleriyle, 12 Eylül'-
den kalma bu Anayasaya ve 
diðer yasalara dayanarak 
Türkiye'de Hitler biçimi 
faþist bir tek adam rejimi 
kurmaktadýr. Halkýmýz buna 
karþý da direnecektir, diren-
mektedir. Ýleride demokratik 
rejimin ilk iþlerinden biri, 

faþist anayasa ve yasalarý 
kaldýrmak, cuntalarý sorgu-
lamak ve Erdoðan'dan hesap 
sormak olacaktýr.

Partimiz 12 Eylül Cunta-
sý'na karþý direniþe geçen ilk 
örgütlerden biridir. TKP 12 

Eylül 1980'de çýkardýðý bir 
bildiriyle askeri darbeyi, 
cuntayý protesto etti ve hal-
kýmýzý cuntaya karþý bir-
leþmeye ve direnmeye çaðýr-
dý. TKP, bir yandan yurt 
içindeki örgütlerini yeni 
koþullara uyarlamaya çalý-
þýrken, diðer yandan yurt 
dýþýndaki örgütlerini gerici, 
Amerikancý, NATO'cu as-
kersel cuntaya, diktatörlüðe 
karþý harekete geçirdi. Avru-
pa'da olan ve Avrupa'ya yeni 
çýkan örgüt ve temsilci-
leriyle geniþ ittifak yaratma-
ya, cuntaya karþý Avrupa 
kamuoyunu eyleme geçir-
meye çalýþtý, büyük protesto 
yürüyüþ ve gösterilerinin 
yapýlmasýna katkýda bulun-
du, Türkiye'deki duruþma-
lara Avrupa'dan gözlemci 
gönderilmesini örgütledi.

Parti Politbürosu Türki-
ye'deki örgütlerimize açýkta 
olan kadrolarý hemen geri 
çekme, tanýnmayan yoldaþ-
lardan yöre ve il komiteleri 
yedeklerinin oluþturulmasý, 
yeni baðlantý elamanlarýnýn 
saptanmasý direktifini verdi. 
Cuntanýn o anda burjuva 
partileriyle uðraþmasýna 
aldanýlmamasý gerektiði ve 
bu askersel diktatörlüðün 
sivri ucunun sol demokrat ve 
devrimci güçlere, özellikle 
de partimize yöneleceði be-
lirtildi. Önlemlerin acilen 
alýnmasý gerekiyordu. Ama 
bu iþ kolay deðildi. Parti 
kadrolarýnýn hemen hepsi 
ortadaydý, biliniyordu. Sen-
dikalarda, derneklerde, açýk 
çalýþýyorlardý. Sendika ve 
dernekler kapanýnca bu ka-
dar kadroyu illegaliteye çek-
mek kolay deðildi. Ýþyer-
lerinde, semtlerde kendi 
baþýna çalýþabilecek hücre 
birimleri çok azdý.

Parti yýðýnlar içinde 'kay-
bolmuº' deðil, yýðýnlar ara-
sýnda 'apaçýk' ortadaydý. Bu 
aðýr koþullara raðmen, belli 
bir 'yedek' örgütlenme sað-
landý. Ama cuntanýn saldýrýsý 
gecikmedi. 1981 Bir Mayýs'ý 
yaklaþýrken partimiz yeni 
yapýyý tamamlayamadan 
büyük bir saldýrýya uðradý. 
Po l i tbürodan ,  Merkez  
Komitesinden, yöre ve il 
komitelerinden yüzlerce 
yoldaþ tutuklandý. Aðýr iþ-
kence gördüler. Ýþkencede 
Deniz yoldaþ katledildi, bir-
çok yoldaþ sakat kaldý. Aðýr 
iþkence altýnda çözülenler 
oldu, direnenler oldu. Cunta 

12 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda



sol, demokrat, devrimci güç-
leri, sosyalistleri ve özellikle 
komünistleri bir daha ayaða 
kalkamayacak þekilde ez-
mek istiyordu. Ama baþa-
ramadý. Parti yaþamayý ve 
çalýþmayý sürdürdü. Yoldaþ-
larýn büyük kýsmý yurtdýþýna 
kaçmayý baþardýlar. Ülkede 
toparlanmanýn örgütlenmesi 
gerekiyordu. Ama bu nasýl 
baþarýlacaktý?

Tutuklanmayan, yurt dý-
þýna çýkan MK üyesi yoldaþ-
larýn katýlýmýyla Aðustos 
1981'de MK Plenumu top-
landý. Gündemde cuntanýn 
deðerlendirilmesi ve nasýl 
niteleneceði, cuntaya karþý 
savaþým ve ulusal demok-
ratik güçlerin en geniþ birli-
ðinin, tek cephenin kurul-
masý, parti örgütlerinin duru-
mu ve yaralarýn sarýlmasý 
konularý bulunuyordu. Cun-
tanýn niteliði konusunda 
ülkede sol güçler arasýnda 
yoðun bir tartýþma vardý. 
Çoðu askersel rejimi „faºist“ 
diye niteliyordu. Parti ise 
Türkiye'deki sýnýflarýn konu-
munu, burjuva ve tekeller 

içindeki çeliþkileri, ordu 
içindeki farklý eðilimleri dik-
kate alarak; askersel rejimin 
„gerici“ olduðunu, faþist 
olarak nitelenmesinin tam 
yerinde olmayacaðýný, ama 
yöntemlerinin faþizan oldu-
ðunu belirtti ve cuntayý „açýk 
askersel bir diktatörlük“ 
olarak niteledi.

Parti içinde cuntanýn ka-
rakteri konusunda tartýþma-
lar dinmedi, ama tüm örgüt-
ler cuntaya karþý en geniþ 
güçlerin eylem birliði için 
canla baþla savaþtýlar. 1981 
Plenumunda ve plenum 
sonrasýnda üzerinde en çok 
durulan konu, parti örgütle-
rinin durumuydu. Cuntanýn 
saldýrýsý sonunda verilen 
kayýp, alýnan yenilgi çok bü-
yüktü. Tutuklananlar arasýn-
da bir Politbüro üyesi, birçok 
Merkez Komitesi, yöre, il ve 
yerel komitelerden birçok 
yoldaþ bulunuyordu. Bunun 
nedeni ne idi ve sorumlusu 
kimdi? O zaman parti mer-
kezinde H. Erdal Türkiye ör-
gütlerinin doðrudan sorum-
lusuydu. Parti örgütlerinin 
yönlendirilmesinde Erdal'ýn 
bazý hatalý tutumlarý olduðu 
anlaþýldý. Bunun üzerine H. 
Erdal bu görevden alýndý ve 
Prag'a Yeni Çað, Barýþ ve 
Sosyalizm Sorunlarý Dergi-
si'nde parti temsilcisi olarak 
görevlendirildi. Durumu ka-
bullenemeyen H. Erdal 
Prag'tan Ýngiltere'ye 'kaça-
rak' Yörükoðlu ile bir oldu 
ve çýkýþlarýyla partiye büyük 
zarar verdi.

Türkiye ile iliþkileri di-
rekt Nabi Yaðcý üstlendi. Na-

bi ayný zamanda Bilen yol-
daþýn yardýmcýsý olarak gö-
revlendirildi. Bu arada Tür-
kiye'den çýkýp gelenler ço-
ðaldý. Yurtdýþýna çýkan kad-
rolarýn ezici çoðunluðunu 
Partizan grubu ve çevresin-
den, TÝP'den, TSÝP'den ve 
diðer hareketlerden gelenler 
oluþturuyordu. Bu yoldaþla-
rýn nereye ve nasýl yerleþtiri-
lecekleri sorun oldu. Hepsi-
nin sosyalist ülkelerde kal-
masýna gerek yoktu. Büyük 
çoðunluðunun Batý Avru-
pa'ya yerleþtirilmesi kaçýnýl-
mazdý. Bu yerleþtirmelerin 
nasýl olacaðý konusunda 
parti yönetiminde ciddi tar-
týþmalar oldu. Batý Avru-
pa'daki yoldaþlar, Türki-
ye'den gelen yoldaþlarýn 
politik ilticacý olarak deðiþik 
Avrupa ülkelerine daðýtýlma-

sýný ve bu ülkelerde cuntaya 
karþý protesto eylemlerin 
gerçekleþtirilmesinde, Avru-
pa kamuoyuyla iliþkiler ku-
rulmasýnda, hapisteki tutuk-
lularla dayanýþma eylem-
lerinin düzenlenmesinde gö-
revlendirilmesini önerdiler. 
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Nabi ise, Türkiye'den gelen 
yoldaþlarýn çoðunun MK, 
Yöre ve il komite üyeleri 
olduðunu, yýðýn örgütlerinde 
çalýþtýklarýný ve “sýcak sa-
vaþlardan geçen deneyimli 
kadrolar” olduklarýný belir-
terek, Batý Avrupa'daki parti 
ve yýðýn örgütlerinin baþýna 
gelmeleri gerektiðini belirt-
ti. Nabi'nin hedefi Batý Avru-
pa'daki tutarlý, kiþilikli, 
Marksist-Leninci kadrolar-
dan kurtulmak, onlarý diska-
lifiye etmek, böylece kendi 
grupçu, klikçi anlayýþýna uy-
gun Partizan ve çevresindeki 
kadrolarla Batý Avrupa ör-
gütlerine hükmetmek, kendi 
küçük burjuva serüvenci an-
layýþýný onlara dayatmaktý.

Nabi'nin bu tutumu, 
özellikle Batý Berlin'de bü-
yük tepki gördü. Bu tepki-
lere aldýrmadan, Nabi 
“emirle”önerisini uygula-
maya koydu. Örgütlerde bü-
yük sorun yarattý. Zaten H. 
Erdal'ýn Batý Avrupa'daki ör-
gütlerin yýðýn çalýþmalarýný 
ve düzenledikleri festivalleri 
ve halka dönük kültür ey-
lemlerini saðcý, reformist 
faaliyetler olarak niteleme-
sinin yarattýðý tahribata, bir 
de Nabi'nin yarattýðý güven-
sizlik tahribatý eklendi. Batý 
Berlin'deki üyelerin bir bö-
lümü bu koþullarda çalýþa-
mayacaklarýný belirterek 
izinle, kardeþ parti, Batý Ber-
lin Sosyalist Birlik Partisi, 
SEW'ye gittiler ve çalýþma-
larýný orada yürüttüler. Bu 
Nabi'nin partide gerçekleþ-
tirdiði ilk likidasyon giriþim-
lerinden biriydi.

Erdal'ýn Ýngiltere'ye kaç-
masý parti içinde büyük hu-
zursuzluk yarattý. Parti ör-
gütlerinin ülkede aðýr yaralar 
aldýðý bir dönemde parti 
birimleri, kardeþ partiler, 
özellikle SBKP bu olayý sor-
gulamaya baþladýlar. Bunun 
üzerine Bilen Yoldaþ genel 
sekreterlik görevini Nabi'ye 
devretti ve kendisi Partinin 
onursal baþkaný oldu. Artýk 
örgütlerle birebir Nabi muh-
atap oluyordu ve sorumluluk 
ondaydý. TÝP ve TSÝP'le yü-
rütülen eylem birliði görüþ-
melerini de bilfiil kendi eline 
almak, ona eylem birliði de-
ðil birleþme yönünde yeni 
bir içerik kazandýrmak isti-
yordu. Ama 1981 Plenumu 
ýþýðýnda bu çalýþmalar eylem 
birliði anlayýþýyla yürütülü-
yordu. Daha sonra 1983'de 5. 
Kongre'de, kongre kararý 
olarak gerçekleþen bu görev 
devri; TÝP, daha sonra TSÝP 
ve diðer sol örgütlerle bir-
leþme kararý, 1973'te baþla-
yan ATILIM sürecinin kesin-
tiye uðramasý, tekrar Þefik 
Hüsnü çizgisine geri dönül-
mesi anlamýna geliyordu. 
Partide geri dönülmez bir 
likidasyon, yeniden bir bur-
juva kuyrukçuluðu dönemi 
baþlýyordu.
TÝP, TSÝP ve Kürt sol ve 
demokratik güçleriyle 

görüþmeler
1981 Plenumunda ortaya 

çýkan eylem birliði anlayý-
þýyla Parti, sol ve demokratik 
güçlerle eylem birliðinin ve 
tek bir cephenin oluþturul-
masý için hemen harekete 
geçti. Parti TÝP'e, TSÝP'e, 

Kürt sol ve demokratik güç-
lere, liderlerine, sendika ve 
gençlik liderlerine, Dev-Yol 
ve Maoculara kadar yurt-
dýþýnda olan tüm parti, örgüt, 
grup ve kiþilere gitti. Cunta-
ya karþý geniþ bir eylem bir-
liðinin, ittifakýn oluþturul-
masý çalýþmalarýnda, PKK 
ne yazýk ki bu görüþmelerin 
dýþýnda tutuldu. PKK ile 
iliþkiye geçmede parti yöne-
timinde iki zýt görüþ vardý. 
Kimi yoldaþlar PKK'nin te-
rörist, anarþist örgüt olduðu 
görüþünde, buna karþý çýkan 
yoldaþlar da, PKK'nin bütün 
diðer Kürt parti ve gruplarý 
gibi ulusal demokratik bir 
hareket olduðu görüþündey-
di, eylem birliði ve tek cephe 
çerçevesinde bunlarla da 
iliþki kurulmasýný savunu-
yorlardý. Bu görüþ azýnlýkta 
kaldý. Çoðunlukta olanlar 
PKK'nin ülkede etkisinin 
olmadýðýný söylüyor, Kürt 
ulusal demokratik hareketini 
Kürt küçük burjuva aydýn 
parti ve gruplarýyla sýnýrlan-
dýrýyorlardý ve böyle de ol-
du. Nabi bu çizginin savu-
nucusuydu. Bu çizgi daha 
sonralarý Federal Alman-
ya'da PKK'nin terörist 
olduðu için kapatýlmasýný 
öngören Burkaycýlar'ýn Fe-
deral Ýçiþleri Bakaný Zim-
mermann'a yazdýklarý mek-
tuba imza atmaya kadar gitti 
ve sonuna kadar sürdü. 

Yoðun eylem birliði ve 
cephe çalýþmalarý sonunda 
cuntaya karþý Frankfurt'ta 
dev bir yürüyüþ düzenlendi. 
Eylem birliði için ilk adýmlar 
atýldý. Parti bu örgütler 
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içinde özellikle TÝP, TSÝP ve 
Kürt sol ve demokratik güç-
lerle olan görüþmelere bü-
yük bir önem verdi. Bu örgüt 
ve hareketlerin liderleriyle 
temaslar ve görüþmeler yo-
ðun þekilde sürdürüldü. 
TKP'den bu görüþmeleri 
sürdüren Þiko yoldaþtý. TKP 
onlara eylem birliði ö-
nerisiyle gitti ve cuntaya 
karþý ortak eylemde bu bir-
liðin önemini vurguladý. 

Ama TÝP'ten Behice Boran 
ve Nihat Sargýn, TSÝP'ten 
Ahmet Kaçmaz ve Yalçýn 
Yusufoðlu bu öneriye karþý 
çýktýlar. Sekter, bencil ve ka-
riyerist tutumlarý nedeniyle 
eylem birliði çalýþmalarýný 
çýkmaza soktular. Bunlar ey-
lem birliðinden çok, kendi-
lerinin Marksçý-Leninci, 
partilerinin de birer komü-
nist partisi olarak kabul edil-
mesi koþulunu getiriyorlar 
ve üç partinin birleþmesi 
gerektiðini belirtiyorlardý. 
Bu tutumun yanlýþ olduðu-
nu, legal partilerini illegal 

duruma sokacaklarýný, ilerde 
askeri rejimden kurtulurken 
legal çalýþma olanaklarýný 
kaybetmiþ olacaklarýný 
anlamak ve kabul etmek 
istemiyorlardý. Onlarýn bu 
tutumunun altýnda, “gerçek 
TKP siz deðilsiniz biziz, yurt-
dýþý deðil yurt içidir” tartýþ-
masý ve dayatmasý yatýyor-
du. Çünkü Boran ve Sargýn 
TKP'nin üyeleriydi. Kendi-
lerine, yerlerinin TKP MK 
olduðu, Merkez Komitesi 
üyesi olarak görevlerinin de 
TÝP'i legal parti olarak yaþat-
mak ve yýðýnsallaþtýrmak ol-
duðu söylendiðinde, TÝP'in 
komünist partisi olduðu ve 
TKP ile birleþmekten baþka 
seçenek kabul etmeyecekle-
rini belirtiyorlardý. Onlarýn 
bu 'inadýnda' SBKP'nin ve 
Bulgar yoldaþlarýn etkisi bü-
yüktü. Sovyet ve Bulgar yol-
daþlar bu konuda ne yazýk ki 
yanlýþ tutum içindeydiler.

Sovyet yoldaºlarýn TÝP'-
ne iliþkin tutumu yeni deðil, 
1960'lý yýllara dayanýyordu. 
1965 seçimlerinde TÝP'in 
Meclise girmesiyle Sovyet 
yöneticileri doðrudan TÝP 
yöneticileriyle iliþkiye geçti-
ler ve TÝP'i komünist partisi 
olarak gördüklerini söyledi-
ler. Sovyet yöneticileri Ay-
bar ve Boran'ýn kim olduðu-
nu çok iyi biliyorlardý. Bu 
konuyu Nihat Sargýn 12 
Aralýk 2007' de Tüstav'da 
yayýnlanan yazýsýnda þöyle 
dile getiriyordu:

„ S o v y e t l e r  B i r l i ð i  
Baþba-kaný Kosigin 1966'-
nýn son günlerinde Anka-
ra'ya gelmiþti. Aybar'la da 

özel olarak gürüþmek iste-
diðini belirtmiþ, Aybar Sov-
yetler Birliði Elçiliðine çað-
rýlmýþtý. Kendi anlatýþýna gö-
re, elçilikte birçok koridor-
dan geçirilerek ulaþtýðý oda-
da Kosigin'le karþýlaþmýþ ve 
Kosigin, TÝP'i, kardeþ parti 
olarak görmek istediklerini 
belirtmiþ; yani Türkiye Ýþçi 
Partisi, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliði Ko-
münist Partisi'nin kardeþ 
partisi olacak.

Aybar reddetmiþ, dýþarý-
ya atýfla bir kardeþ partinin 
zaten mevcut olduðunu ha-
týrlatmýþ, Kosigin o konunun 
kolayca hallolabileceðini 
söyleyerek hemen yanýt ve-
rilmeden biraz daha düþü-
nülmesini istemiþ, ancak 
Aybar ret kararýný deðiþtir-
memiþ, yanýlmýyorsam bu-
günkü durumun hem parti, 
hem de Türkiye-Sovyetler 
Birliði iliþkileri açýsýndan 
daha yararlý olabileceðini 
de eklemiþ.

Bunlarý anlattý Aybar, 
reddetmiþti, ama anlatýrken 
Kosigin'in isteðinden dolayý 
adeta gurur duyuyor, gurur-
lanýyor gibiydi. Anlatmak 
istediðim iki olgu bunlar. 
Ýnanýp inanmamakta ser-
bestsiniz, çünkü baþta de-
diðim üzere size göstere-
ceðim baþka bir yazýlý belge 
veya tanýðým yok, belki bir 
gün bunlarýn belgesi de bu-
lunabilir ama benim elimde 
öyle bir dayanak yok. Ama 
inanýyorsanýz, 1951 tutuk-
lanmasýndan 1988 TÝP-TKP 
birliðine kadar giden kýrka 
yakýn yýlý birçok bakýmdan 
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kafanýzda yeniden deðerlen-
dirme ihtiyacý duyacaðýnýza 
eminim.

Ne demek istediðimi an-
lattým sanýrým; geriye doðru 
yolculukta eski yorumlarý 
yeniden deðerlendirmeye 
yol acacak yeni bilgiler her 
zaman karþýnýza çýkabilir, 
buna hazýrlýklý olunmalý-
dýr.“

Yeri gelmiþken belirt-
mek gerekir ki, Kývýlcým'ýn 
yamaðý Vedat Türkali de 
Berlin'deki bir toplantýda, 
Sovyetler'in 1960'larda Tür-
kiye'deki partililere yurtdý-
þýnda yapýlacak konferansa 
katýlmalarý için haber gön-
derdiðini ve Türkiye'deki-
lerin bunu reddettiðini an-
latmýþtý. Disiplinsizlik yap-
týklarýný itiraf etmiþti.

80'li yýllarýn baþýna ka-
dar, Sovyetler'in bu dayat-
malarýna raðmen, TÝP'le bir-
leþmeye bütün politbüro 
üyeleri tam birlik içinde 
karþý çýktýlar. Politbüro TÝP, 
TSÝP ve diðer sol partilerle 

kardeþçe eylem birliðini sa-
vunuyordu. Bu birlik Aram 
yoldaþýn ölümüne kadar sür-
dü, ondan sonra Politbüro'da 
denge deðiþti. Veysi Sarý-
sözen çoðunluk oyuyla Polit 
Büro’ya girdi.

80'li yýllarýn ilk yarýsýnda 
Sovyetler'in etkisiyle parti-
mizdeki fraksiyoncu unsur-
lar, anti-leninist bir çizgide 
çoðunluk saðladýlar. Parti 
içinde eski birer TÝP'li olan 
Nabi ve Veysi harekete geç-
tiler, TÝP'le ve diðerleriyle 
birleþmenin baþýný çektiler. 
Bunlar bir yandan 12 Eylül 
sonrasý parti organlarýnda 
saðladýklarý çoðunluða, di-
ðer yandan da Sovyet deste-
ðine dayanarak Bilen'e baský 
yapmaya baþladýlar. Ýlk baþta 
birleþmeye kesinkes karþý çý-
kan Bilen zamanla bu iki 
bas-kýya karþý koyamaz hale 
geldi. PB'dan TÝP, TSÝP ve 
Kürt hareketleriyle görüþ-
meleri yürüten Þiko yoldaþ 
da Bilen yoldaþ gibi bunlarla 
birleþmeyi deðil, eylem bir-
liðini savunuyordu. Sonunda 

Þiko yoldaþ, partimizin TÝP, 
TSÝP yöneticileriyle birlikte 
eylem birliði sorunlarýný 
tartýþmak için bir toplantý 
yapýlmasý konusunda muta-
bakat saðladý. Bu toplantý 
Prag'da oldu. Toplantýda 
Behice Boran, TKP'den 
görüþmeleri götüren PB 
üyesi Þiko yoldaþ için, o bu 
toplantýya katýlýrsa biz geri 
döneceðiz ve toplantýyý terk 
edeceðiz diye dayattý. TKP 
delegasyonu Bilen, Nabi, 
Veysi ve görüþmeleri sürdü-
ren Þiko yoldaþtan oluþuyor-
du. TÝP'den Boran, Sargýn ve 
Sakalsýz gelmiþti. TSÝP'ten 
Ahmet Kaçmaz ve Gültekin 
Gazioðlu vardý. TKP dele-
gasyonu birlik halinde çýk-
madý ve Behice Boran'a bo-
yun eðdi. Þiko yoldaþ top-
lantýyý terk etme zorunda 
býrakýldý. Toplantýda eylem 
birliði deðil, birlik yönünde 
eðilim aðýr bastý. Bu olay 5. 
Kongre'den önce oldu. 
Kongre hazýrlýklarý bu kapi-
tülasyondan sonra hýzlandý. 
Kongre öncesinde Sovyet 
yönetiminden Nabi'nin 
genel sekreter olmasý ve 
TÝP'le birliðin hýzlandýrýl-
masý için müdahaleler de 
yoðunlaþtý. Bu ortam içinde 
gidilen 5. Kongre Parti ta-
rihinde yeni bir dönüm ve 
kýrýlma noktasý oldu. Bu Par-
tide yeniden Þefik Hüsnü 
çizgisine doðru bir yönel-
meydi.

Likidasyon dönemi
Partinin 5. Kongresi 

1983'de Prag'ta toplandý. 
Partinin yeni Merkez Ko-
mitesi, Genel Sekreteri, 
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Genel Baþkaný seçildi. Yeni 
tüzük ve programý kabul 
edildi. Cunta “faþist diktatör-
lük” olarak nitelendi, bu 
anlayýþýn sonucu olarak da 
ülkede “artýk barýþçýl geçiþ 
yollarý týkanmýþtýr” sapta-
masý yapýldý. Bu saptama, 
Türkiye'de seçimlere gidil-
mesi ve Nabi Yaðcý ile Nihat 
Sargýn'ýn 1987'de Türkiye'ye 
dönmesi ile çeliþki yaratý-
yordu. Bu bir tutarsýzlýk ör-
neðiydi.

Uzun yýllar sonra bir par-
ti kongresi yapýlmasý, Sov-
yet yöneticilerinin þemsiyesi 
altýnda toplanmasý þeklen 
büyük bir olaydý ama içerik 
bakýmýndan bir yenilgi, yeni 
bir kýrýlmaydý. Bu Kongrede 
parti Marksçý-Leninci ko-
numlarý terketti, partinin li-
kidasyonu fiilen resmileþ-
tirildi. Nabi ve etrafýndakiler 
Sovyet lerden aldýklar ý  
destekle 'iþçi sýnýfýnýn birliði' 
adýna TÝP, TSÝP ve diðer sol 
örgütlerle organik birliði 
ilkesizce savunmaya, sosyal 
demokrat, küçük burjuva 
çizgide bir yol izlemeye baþ-
ladýlar. Onlar bunu parti or-
ganlarýndaki çoðunluða da-
yanarak, bürokratik mer-

keziyetçiliði 
iþleterek uy-
guladýlar, par-
ti içinde sanki 
b u  b i r l i ð e  
karþý çýkan-
larýn olmadýðý 
kanýsýný ya-
ratmaya çalýþ-
týlar.

Kongrede 
yaptýðý açýþ 
konuþmasýn-

da Bilen yoldaþ, bir kez daha 
partiye gelmekte olan teh-
likeyi görerek, Leninizm yo-
lundan ayrýlmamak gerek-
tiðini vurguladý ve þöyle de-
di:

' ' . .Kongremizi böyle 
uzun bir süre yapamamak 
acýdýr. Ne ki, partinin 
üzerine gölge de düþürmü-
yor. TKP 51 yýl boyunca, hiç-
bir gün savaþýn dýþýnda kal-
madý. Biz komünistler bu 
dönem boyunca, yaklaþýk 25 
büyük tutuklama yaþadýk. 
Hepsine göðüs gerdik. Her 
tutuklamadan, her hýyanet-
ten sonra yeniden ayaða 
kalktýk. Bu sevinçli günlere, 
sayýsýz kurbanlar, büyük 
acýlar pahasýna ulaþtýk…

Yitirdiðimiz yoldaþlarý-
mýzýn anýsý önünde parti 5. 
Kongresinde bir kez daha 
s a y g ý y l a  e ð i l e l i m …
Mustafa Suphi ve 14 yolda-
þýmýz için, idam sehpasýnda 
“ Ya þ a s ý n  T K P ”  d i y e  
haykýran Mesut Yoldaþ için, 
1951'de iþkencede öldürülen 
Hasan Basri, faþist terö-
ristlerin vurduðu dokumacý 
Meryem Karakýz yoldaþýmýz 
için; Barýþ Yýldýrým, Kenan 

Öztürk, Hüseyin Güzel, Avni 
Ece, Fevzi Kuruçay, Talip 
Öztürk, Ali Ýhsan Özgür, Ce-
lalettin Kesim, Mehmet Çak-
mak, Demir Yaraþýk, Bahri 
Gürpýnar için; halk düþmaný 
generallerin zindanlarýnda 
öldürülen Ahmet Hilmi Fey-
zioðlu, ve MK'mizin yiðit 
üyesi Mustafa Hayrullah-
oðlu için; 4. Kongreden bu 
yana yitirdiðimiz tüm parti 
yönetici ve militanlarý için, 
sizleri saygý duruþuna ça-
ðýrýyorum.

TKP, 1922 yýlýnda yasak-
landýðý zaman, MK þu tarih-
sel açýklamayý yaptý: “Ulus-
lararasý proletarya ve Tür-
kiye iþçi sýnýfý varoldukça, 
T K P  y o k  e d i l e m e z . ”
Þimdi bu açýklama bir kez 

daha parlak biçimde doð-
rulanýyor. 1981 Mayýsýnda 
TKP'yi yok ettik diyen faþist 
diktatoranýn suratýna, 5. 
Kongre bir balyoz gibi ini-
yor. (…) komünistin tutuk-
lanmasýndan, provokatör-
lerin saldýrýsýndan, dönek-
lerin hýyanetinden sonra, 
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parti kýsa zamanda yeniden 
ayaða kalkmýþtýr… Komü-
nistlerin direngenliðini kýr-
maya kimsenin gücü yetme-
yecektir.

Birinci Kongre 1920'de 
Bakü'da yapýldý. Partinin 
kurulduðu bu günde, kongre, 
Lenin'i selamladý. Burjuvazi 
bu kongreye 28-29 Ocak 
1921'de kanlý Karadeniz ci-
nayet iy le  yaný t  verdi .
Parti yýkýlmadý…

Ýkinci Kongre, 1922'de 
Ankara'da toplandý. Sovyet, 
Fransýz ve Alman komünist 
partilerinden delegelerin 
katýldýðý kongre Türkiye hal-
kýný ulusal kurtuluþ savaþý-
na, ateþ boylarýna katýlmaya 
çaðýrdý. Komünistler silah 
elde cepheye giderken, 
burjuvazinin kongreye yanýtý 
kongre binasýný yakmak, 
kongre delegelerine silahla 
saldýrmak oldu. Az sonra 
parti kapatýldý.

1925 yýlýnda TKP Üçün-
cü Kongresini topladý. Bu 
kez burjuvazinin yanýtý daha 
sinsi oldu… Partiyi içerden 
vurdu, ajanlarýný sýzdýrdý. 
Partiye karþý ikinci cephe 
açýldý: Likidatörlerin, opor-
tünistlerin saldýrý cephesi…

TKP, her iki cephedeki 
saldýrýyý göðüsledi; yeniden 
örgütlendi, sýralarýný likida-
törlerden arýndýrdý. 1932 yý-
lýnda 4. Kongre'yi Ýstan-
bul'da topladý…

TKP iþte 4. Kongre'den 
bu yana, varlýk-yokluk sava-
þýný diþe diþ verdi.

Yoldaþlarým,
Kongre çok uzakta kaldý, 

diye düþünenler var. 4. 

Kongreden sonra geriye ne 
kaldý diyenler var… 51 yýllýk 
tarihi anlatmayacaðým. Bu 
savlarý çürüten bir kanýt öne 
süreceðim. 4.Kongre'nin ör-
gütçülerinden ve delege-
lerinden Mehmet Bozýþýk 5. 
Kongrenin de delegesidir. 5. 
Kongre, 4. Kongreye böyle-

sine canlý tarihsel köprülerle 
baðlýdýr.

Yoldaºlar,
Kongremiz aðýr koþul-

larda toplandý. Amerikan 
emperyalizminin çýlgýnca 
gidiþi; önümüze barýþ mý, 
savaþ mý sorusunu ivedi bir 
seçenek olarak getirdi. 
Ülkemiz faþist diktatoranýn 
ezgisi altýnda… Kongre sa-
vaþa ve faþizme karþý iþçi 
sýnýfýmýzýn eline güçlü bir 
silah verecektir.

Çetin koþullarda örgüt-
lerden delege yoldaþlarýn 
Kongreye koþmasý, faþizmin 
duvarýnda bir gedik açmýþ-
týr. Diktatörlük iþkenceyle, 
tutuklamayla, provokatör-
lerle kongreyi önleyeme-
miþtir. Eski kuºaklar 4. 

Kongre'den bu yana, tam 51 
yýl boyunca savaþtýlar… Ýyi 
günlerimizi görenlerimiz, bu 
günlerimizi görenlerimiz ne 
acý ki az oldu… Ama, bu 
günleri görmeden gözlerini 
yumanlar hiçbir zaman 
geleceðin çok daha iyi 
olacaðýndan umutlarýný 
kesmediler…

Onlar Lenin'in þu güzel 
anlamlý sözlerine inanmýþ-
lardý:

Biz babalarýmýzdan da-
ha iyi savaþýyoruz. Oðulla-
rýmýz da bizden daha iyi sa-
vaþacaklar ve utkuya ulaþa-
caklardýr.''

Bu konuþma Bilen yol-
daþýn duyulmasý gereken bir 
çýðlýðý, unutulmamasý gere-
ken bir vasiyetiydi. Kong-
reden kýsa bir süre sonra 
Bilen yoldaþ öldü. Nabi 
onun bu uyarýlarýný açýkça 
çiðnemeye baþladý. 1985'de 
Sovyetler'de Gorbaçov'un 
yönetime gelmesiyle Nabi 
daha da güçlendi, parti için-
den gelen tepkileri hiç dik-
kate almadan TÝP'le ve di-
ðerleriyle birlik adýmlarýný 
hýzlandýrdý. Yaðcý'nýn “Bir-
lik, yasallýk, yenilenme” bel-
gisi bir yerde Gorbaçov'un 
Glasnost ve Perestroyka bel-
gisinin Türkiye versiyonu 
idi. Onun için Gorbaçov po-
litikasýnýn bizde uygulanýþý 
çok kolay oldu. Kadrolar ön-
ceden hazýrlanmýþ, kayyuma 
teslim edilmiþ bir durumda 
bekliyordu. Bunlar açýkça 
her alanda Gorbaçov'un 
yolunu izlemeye baþladýlar. 
TÝP'le birleþiyoruz diye 
önce partiyi likide ettiler, 
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tüm örgüt ve birimlerini 
daðýttýlar. Partiyi legalizm 
bataklýðýnda soysuzlaþtýrma-
ya baþladýlar. Bir kongreyle 
likidasyonu sonuçlandýrmak 
istiyorlardý. Ama Nabi 1987 
yýlýnda kongre hazýrlýklarý sý-
rasýnda, kongreyi bekleme-
den, bir „sansasyon“ yap-
mak için Türkiye'ye dönme 
kararý aldý. Nihat Sargýn'la 
birlikte döndüler, tutuklan-
dýlar. 1988'de yapýlan 6. 
Kongre ile TÝP'le birleþtiler, 
birlikte TBKP'yi kurdular. 
1990'da hapisten çýktýktan 
sonra TBKP'yi legal olarak 
kurdular. Sözde birlik yo-
lunda daha sonra TSÝP ve di-
ðer sol partilerle birleþen 
TBKP, önce Sosyalist Birlik 
Partisi (SBP), sonra Birleþik 
Sosyalist Partisi (BSP) adýný 
aldý. Her birleþme daha çok 
saða, burjuva saflarýna kayý-
þý, kadrolarýn daha çok daðýl-
masýný, tahrip olmasýný getir-
di. Her seferinde likidasyonu 
daha da derinleþtirdiler.

Bu süreçte baþta TKP ve 
TÝP'in birleþmesini hararetle 
savunan parti yöneticileri, 
büyük tekstil iþ adamý olan 
Cem Boyner'in kurduðu par-
tiye, 'Yeni Demokrasi Hare-
keti' YDH'ye katýldýlar, açýk-
ca burjuva düzenini, burjuva 
demokrasisini savundular. 
Geriye kalan diðer parti yö-
neticilerinin büyük bir ço-
ðunluðu ise Dev-Yol gibi kü-
çük burjuva, ulusalcý-kema-
list hareketle, yeþil, troçkist 
gruplarla birleþerek 'Özgür-
lük ve Dayanýþma Partisi' 
ÖDP'yi kurdular. Bunlar bir 
ayaðý devlet içinde, diðer 

ayaðý sol içinde olan Þefik 
Hüsnü yandaþý Mihri Belli, 
Rasih Nuri Ýleri, Vedat 
Türkali, Bilal Þen gibi TKP 
düþmanlarýyla saf tuttular. 
Bunlar Bilen'in tüm parti ya-
þamýnda savunduðu Mark-
sist-Leninist anlayýþý terk et-
me, burjuvazi ile uzlaþma 
idi. Þefik Hüsnü'nün yaptýðý 
gibi Kemalistlerle, burjuva-
ziyle birlikte hareket etmek-
ti.

Beþinci Kongre'de alýnan 
TÝP'le birleþme kararý sýra-
dan bir karar deðildir. Bu ka-
rarla parti geleneksel Marks-
çý-Leninci ideolojisini, poli-
tikasýný, parti ve örgütsel an-
layýþýný terk etmiþ, burjuva 
ideolojisini, sosyal demok-
rasiyi, küçük burjuva parti 
anlayýþýný benimsemiþtir. 
Bunun için Nabi Yaðcý'nýn 
daha sonra 5. Kongre için 
“bir kopuþ, ideolojik/politik 
tarihsel bir yol ayýrýmýdýr” 
diye bir saptama yapmýþ ol-
masý boþuna deðildir. Bugün 
5. Kongre'yi ve onun karar-
larýný, TÝP'le birleþmeyi, 

TBKP'yi savunanlar, ona ye-
niden yasallýk saðlamaya ça-
lýþanlar, TKP likidasyonunu 
devam ettirmek, Nabi'nin 
yolunda gitmek isteyen-
lerdir. Bunlar bilimsel sos-
yalizm temelinde sýnýf sa-
vaþý yerine küçük burjuva le-
galizm bataðýnda yuvar-
lanmayý tercih edenlerdir. 5. 
Kongre'de yapýlan yanlýþ-
lýklar ve kongrenin kendi-
sinin bir kýrýlma olduðu gö-
rülmeden, TÝP'le birleþme 
sorgulanmadan TKP likidas-
yonuna son verilemez, yeni 
atýlým yapýlamaz. Bu sorgu-
lamayý yapmayanlarýn, ko-
münistlerin birliði gibi anti-
Leninci bir görüþ savunma-
larý boþuna deðildir. Bu Na-
bilerin açtýðý likidasyon yo-
lunun devamýdýr.

Birleþmeye yetkili or-
ganlarda karar verilmiþ ol-
masý durumu bile, birleþme 
olgusunun yanlýþlýðý gerçe-
ðini deðiþtiremez. Demok-
ratik santralizm ilkemize 
göre çoðunluðun kararý tar-
týþmasýz, duraksamasýz 
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uygulanýr. Doðruluk ya da 
yanlýþlýk pratikte ortaya çý-
kar, yanlýþsa karar düzeltilir. 
Çoðunluðun oluþumundaki 
iç ve dýþ faktörlere bakýlarak 
söylenecek olursa, partimi-
zin birlik konusundaki kara-
rýnýn yanlýþlýðý pratikte ka-
nýtlandý. Böylesi bir karar ar-
týk yinelenemez. Önemli 
olan kararlardan ders çý-
karmaktýr, tersi felsefi idea-
lizmdir, metafizik görüþtür. 
Tekrarlamak ya deliliktir ya 
da amaçlý bir tahribattýr, 
partiyi darmadaðýn etmektir. 
Bizde ve Sovyetler'de olan 
budur: Bugün ne Sovyet 
ülkesi var, ne de TÝP var, ne 
de bir avuç TKP'li dýþýnda 
TKP var.

Reel sosyalizmin çökme-
siyle dünya iþçi hareketinde, 
komünist partilerde saða 
doðru büyük bir savrulma 
oldu. Birçoðu sosyal demok-
rat partisine dönüþtü. Komü-
nist partisi adýný koruyanla-
rýn çoðu da koyu birer anti-
stalinist oldular, birer Troçki 
yanlýsý kesildiler. Lenin ve 
Stalin, özellikle Stalin döne-
minde sosyalizmin kazaným-
larýný karaladýlar, açýk anti-
komünist, antisovyet kesil-
diler, burjuvazi tarafýndan 
takdir gördüler. Marksist-
Leninist ilkeleri, devrimci 
anlayýþý terk ettiler. Mark-
sist-Leninist partilerin mia-
dýný doldurduðunu, yeni dö-
nemin kendisine marksist, 
komünist, ilerici, devrimci 
diyenlerden oluþan „geniº” 
tabanlý partiler, yeni sol par-
tiler oluþturma dönemi oldu-
ðunu ilan ettiler. Bunlar, 

Sovyetler Birliði'nin, reel 
sosyalizmin çökmesini bü-
yük bir özgürlük olarak gör-
düler, kapitalizmin deðiþ-
tiðini, hümanistleþtiðini id-
diaya kalkýþtýlar, þimdi iþçi 
sýnýfý birliðinin daha kolay 
gerçekleþebileceðini, komü-
nistlerle sosyaldemokrat-
larýn daha kolay birleþebile-
ceðini ileri sürdüler, burjuva 
demokrasisini mutlaklaþtýr-
dýlar, illegaliteye artýk gerek 
yok dediler, legalizm bata-
ðýnda yuvarlanýp durdular. 
Bunlardan biri de Nabi Yaðcý 
ve þürekâsý idi.

Nabi Yaðcý'nýn
ihaneti, dönekliði

Hapisten çýktýktan sonra 
Nabi Yaðcý hýzla büyük bur-
juva çevrelerine yamanmaya 
baþladý. O artýk verdiði rö-
portajlarda, yazdýðý yazýla-
rýnda dönekliðini açýkça dile 
getiriyor, Marksizme saldý-
rýyor, Stalin'i ve Bilen'i suç-
luyordu. Daha 1991 yýlýnda 
Cumhuriyet gazetesine 
verdiði bir mülâkatta Nabi 
ºöyle diyor:

“Her teori gibi Mark-
sizm de eskiyip aþýlmýþtýr. 
Artýk sýnýf mücadelesi top-
lumsal deðiþmenin belirle-
yicisi olmaktan çýkmýþtýr. Bu 
da Marksizm adýna sevini-
lecek bir þeydir” (Cumhuri-
yet: 21.12.1991).

Nabi Yaðcý bu mülâka-
týnda „ben artýk marksist de-
ðilim, kendi adýma da bun-
dan hoþlanýyorum“ diyor. 
O`nun Marksizm “eskiyip 
aþýlmýþtýr” demesi bir zýr-
vadýr. Zira bilim aþýlmaz. 
Ama Marksizmin neye da-

yanarak aþýldýðýný belirt-
miyor. O bunu kasýtlý yapý-
yor. Bu Marksizmi çarpýt-
manýn en çaylak ve kaba 
biçimidir. Marksizm herhan-
gi bir teori deðildir. Mark-
sizm, günümüzde Mark-
sizm-Leninizm diyalektik ve 
tarihsel maddecilik, politik 
ekonomi ve bilimsel sos-
yalizm olmak üzere birbi-
rinden kopmayan üç ana 
daldan oluþan bir bilimdir. 
Bu bilim en modern bilimdir, 
ileriye doðru hep geliþir, 
aþýlmaz. Yine ayný mülâkatta 
Nabi, artýk komünist partisi-
nin deðil, yeni bir sol parti-
nin gerekliliðini belirtiyor ve 
þöyle diyor:

“Yeni yapýlanmalar çö-
zülme olmadan mümkün ola-
maz. Sadece bir binayý onar-
mak istiyorsanýz, bu yeniden 
yapýlanma deðildir. Yenilen-
me eski gömleði çýkarýp 
atmak deðil, deri deðiþtir-
mektir.” Böylesi yeni bir par-
tide „en aykýrý düþünenlerle 
de beraber olabilmeyi günü-
müz yeni politik kültürünün 
bir gereði olarak” gördüðü-
nü açýklýyor. Bu, likidasyo-
nun, burjuvaziye teslimi-
yetin ta kendisidir. Ýþçi sýný-
fýnýn “deri deðiþtirmesine”, 
yeni bir partiye ihtiyacý 
yoktur. Onun partisi hâlâ çe-
lik disiplinli, tek yumruk ha-
linde hareket eden, safla-
rýnda aykýrý düþünenlere, 
burjuva ideolojisini savu-
nanlara yer vermeyecek 
Marksçý-Leninci partidir. Bu 
dün böyleydi, bugün böyle-
dir, yarýn da böyle olacak! 
Marksçý-Leninci parti em-
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peryalizm döneminin bir 
gereðidir. Emperyalizm sür-
dükçe bu gereksinim her 
zaman varolacaktýr.

Nabi Yaðcý TÝP'le, diðer 
sol partilerle birleþirken de-
risini deðiþtirmiþ, TBKP'den 
ÖDP'ye kadar kurulan yeni 
partiler, TKP geleneðine 
baðlý Marksçý-Leninci par-
tiler deðil, tersine bu gele-
neðin inkârý olan küçük bur-
juva sol sosyalist, TKP'nin 
ideoloji ve politikasýna, ör-
güt anlayýþýna taban tabana 

zýt partilerdi. Nabi Yaðcý 
Tüstav sitesindeki yazýla-
rýnda boþuna, 1983'deki 
“TKP 5. Kongresi ile ‚resmi 
tarih' anlayýþýnýn dýþýna çýk-
maya baþlamýþtýk” demiyor 
ve hatta kongre kararýnýn 
“bu açýdan eksik” olduðunu 
söylüyor ve bu “eksik” ya da 
“yanlýþý” daha sonraki MK 
plenumunda, karþý çýkan ol-
masýna raðmen “giderdik”, 
“TÝP ile birliði 'eþit haklýlýk' 
temelinde birlik olarak for-
müle ettik” diyor (Tüstav, 

25.12.2003). Ayrýca Nabi 
Yaðcý “TÝP-TKP birliðine 
sýcak bakmayan Bilen'in 
tarih tezinin… TKP 5. Kong-
resi'nde kalkmýþ” olduðunu 
ilan ediyor.  (Tüstav, 
31.12.2003).

Ne demektir bu “resmi 
tarih anlayýþýnýn dýþýna çýk-
mak”, “Bilen'in tarih tezini 
kaldýrmak”? Nedir TKP'nin, 
Bilen'in tarih tezi? Evet dün-
yaya, ülkeye, olaylara ba-
kýþta iki tarih görüþü, yak-
laþýmý, tezi vardýr, her ikisi 

de sýnýfsaldýr ve kendi 
sýnýfýnýn tarafýný tutar. 
Baðýmsýz, partiler üstü 
bir tarih anlayýþý yoktur. 
Burjuvanýn tarih tezi 
idealizme dayanýr, me-
tafiziktir, tanrý ve kapi-
talizm, mutlak ve ebe-
didir. Marksist-Leni-
nistlerin tarih tezi diya-
lektik ve tarihsel mad-
deciliðe dayanýr. Buna 
göre hareket ve geliþ-
menin itici gücü mutlak 
bir dýþ güçten deðil, 
maddenin, toplumun iç 
çeliþkilerinden gelir, 

kapitalizm ebedi deðildir, 
onun temel çeliþkisinden do-
ðan emek sermaye, burjuva-
proletarya çeliþkisi, buradan 
çýkan sýnýf mücadelesi onun 
geliþme yönünü ve sonunu 
belirler, sosyalizmin kaçý-
nýlmaz olduðunu ortaya ko-
yar.

Bilen yaþamý boyunca 
Marksizmi-Leninizmi, sos-
yalizmi, Sovyetler Birliði'ni, 
uluslarasý iþçi ve komünist 
hareketini, dünya devrim sü-
recini savundu, kapitalist sö-

mürüye, emperyalist talana 
karþý savaþtý, proletaryanýn 
tarihsel misyonunu gerçek-
leþtirmesi, kapitalizmi yýkýp 
sosyalizmi kurmasý için iþçi 
sýnýfýnýn birliði, emekçi yý-
ðýnlarla ittifaký, komünist 
partisinin TKP'nin güçlen-
mesi için çalýþtý, iþçi sýnýfýnýn 
ve partisinin içine sýzarak 
burjuvaziyle uzlaþtýrmak, 
kuyruðuna takmak isteyen, 
iþçi demokrasisine karþý bur-
juva demokrasi ve özgür-
lüklerini savunan, TKP'yi bir 
küçük burjuva partisi yap-
mak isteyenlere, en baþta Þe-
fik Hüsnü'ye karþý amansýz-
ca savaþtý. TKP'nin Marksçý-
Leninci ideolojik, politik ve 
örgütsel varlýðýný korudu. 
Bilen'in tezi, yalnýz Bilen'in 
deðil, Mustafa Suphi'nin, 
Nâzým'ýn, Demir'in, Aram'ýn 
da tarih teziydi. Küçük bur-
juva oportunist, revizyonist, 
maocu, troçkist uzlaþmacý 
gruplarla, Þefik Hüsnücüler-
le savaþýlmadan burjuvaziye 
karþý savaþta iþçi sýnýfý ta-
rihsel misyonunu yerine ge-
tiremez. Nabi Yaðcý'nýn 'dýþý-
na çýktýk', 'kaldýrdýk' dediði 
Bilen'in tarih tezi budur. 
Ama kendisi bunun ne oldu-
ðunu söylemiyor, söylemek-
ten korkuyor.

Bununla da kalmýyor, 
Nabi: “Laz Ýsmail TKP'nin 
Stalin'iydi” diyerek Stalin'i 
ve Bilen yoldaþý antikomü-
nistlerin, antisovyetçilerin 
yaptýðý cinsten suçlamaya 
kalkýþýyor. (Hürriyet, 28 
Ocak 2002) Nabi Stalin'i 
suçlarken sosyalizm kurucu-
luðunda proletarya dikta-
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törlüðüne karþý olduðunu 
ortaya koyuyor. Bilen Sta-
lin'ciydi, ama Nabi'nin 
anladýðý Stalinci deðildi. O, 
Stalin gibi proleteryanýn 
yüce davasýný, sosyalist sis-
temi savunan, burjuvaziye 
ardýcýl savaþý olan bir Mark-
sist-Leninistti.

Nabi'nin tarih tezi ise, 
parti içindeki ikinci akýmýn, 
Þefik Hüsnü'nün ve adamla-
rýnýn, Kývýlcýmlý'nýn, Mihri'-
nin, Aybar'ýn, Boran'ýn tezle-
ridir, görüþleridir. 5. Kong-
re'de bu tez üstün gelmiþtir, 
1983'de resmen 73 Atýlýmý 
ile gelen parti politikasý terk 
edilmiþtir. Parti küçük 
burjuva sosyal demokrat bir 
yola girmiþtir. Nabi'nin te-
zinin özü idealizmdir, Mark-
sizm-Leninizmin inkârýdýr, 
sýnýf savaþýna, iþçi sýnýfýnýn 
Marksçý-Leninci devrimci 
partisine gerek görmeyen, 
burjuvaziyle uzlaþmayý esas 
alan görüþtür, pluralist 
anlayýþtýr, sýnýf deðil birey 
merkezli yaklaþýmdýr. Mark-
sist-Leninist deðil, Spinoza-
cý, Kant ve Hegelci anlayýþýn 
Türkiye versiyonudur. Top-
lumsal geliþmeyi belirleyen 
iç çeliþkiler deðil, dýþ güç-
lerdir, tanrýlardýr, uzlaþ-
macýlýktýr, „karþýlýklý ba-
ðýmlýlýktýr“, „ulusal muta-
bakattýr“. Ona göre parti bir 
tek çizgi üzerinde yürüyen 
bir örgüt deðil, içinde yön ve 
görüþ bolluðu olan bir örgüt 
olmalýdýr. Nabi Yaðcý'nýn en 
son vardýðý yer AKP'yi des-
teklemek ve onun “devrim-
si” politikasýna hayranlýk ol-
muþtur.

20 yýllýk TKP karþýtlýðý

Nabi Yaðcý'nýn partiye 
verdiði tahribata karþý tep-
kiler zamanla yükselmeye 
baþladý. Ama bunlar likidas-
yondan ders çýkarmýþ deðil-
lerdi. Hâlâ TÝP ve öbür par-
tilerle birliði savunuyorlar, 
komünistlerin birliði gibi çü-
rük bir silaha sarýlýyorlardý. 
Bunlara bakýlýrsa, TKP'yi 
yeniden oluþturmak ve aya-
ða kaldýrmak için bütün sol 
marksist geleneklerden ko-
münistim diyenlerin birli-
ðini oluþturmak gerekliydi. 
ÖDP daðýldý, yeni gruplar 
çýktý, 1996'da böyle bir top-
lantý Gümüldür'de yapýldý, 
sonuç alýnamadý. Sözde 
birlik kokteyli içine her soy-
dan, her boydan kiþilerin 
girebilmesi Marksizm-
Leninizme aykýrýdýr. Bu tür 
birliði kotarmaya çalýþanlar 
Marx, Engels ve Lenin'in 
Proudhonculara, Lasalleci-
lere, Kautskylere, Bernstein-
lara, Martovculara, Troçkist-
lere karþý verdiði savaþlarý 
görmezlikten geliyor, parti-
mizin içinden çýkan saðlý-
sollu sapmalarýn; Þefik Hüs-

nü, Mihri Belli, Kývýlcýmlý 
gibi oportünistlerin pratiðin-
den yararlanýyor, Sweezy ve 
Magdoff gibi Amerikan 
istihbarat örgütlerinde ve 
hükümetinde çalýþan kiþileri 
yoldaþ diye lanse ediyorlar. 
Bu görüþ ve anlayýþ yeni tip 
Leninci parti ilkeleriyle bað-
daþmaz. Bunlar Nabi Yaðcý'-
nýn örgütlenme modellerini 
yineleyip üstüne komünist 
mantosu giydirerek partinin 
geliþmesini baltaladýlar. 
Sonralarý bu küçük gruplar 
kendilerini komünist partisi 
diye adlandýrarak TKP adýný 
ve geleneðini lekelediler. 
Her boydan ve soydan ko-
münistlerin birliði anlayýþý 
kökten yanlýþtýr. Bu anla-
yýþla parti ayaða kaldýrý-
lamaz. TKP geçmiþte de gü-
nümüzde de Marksizmi-Le-
ninizmi savunanlarýn, Mus-
tafa Suphi ve Ý. Bilen'in sa-
vaþ yolunda gidenlerin, Þe-
fik Hüsnü, Mihri, Kývýl-
cýmlý, Boran gibi reformist-
lerin, burjuva uzlaþma-
cýlarýn, açýk ve gizli Kema-
listlerin, devlet komünist-
lerinin tutum ve anlayýþýný 
reddedenlerin partisidir.

Kim ki
Masal
Okumaktan
Býktý!..
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Tarih sýnýf savaþýmlarýndan ibarettir. 
18. Yüzyýl baþlarýnda topraða baðlý 
üretim biçimi yerini sanayiye dayalý 
üretime býraktý. Dev buhar tezgâhlarý, 
dokuma makineleri, buhar makineleri 
iþçi sýnýfýný doðurdu. Sermaye adým attýðý 
her yerde, acýmasýzca sömürülen ve ezilen 
ücretli iþçi sýnýfýný yarattý. Proletaryanýn 
kapitalistler tarafýndan sömürülmesi ve 
ezilmesi kaçýnýlmaz olarak sert ve 
uzlaþmaz nitelikte bir sýnýf savaþýný 

Enternasyonal Tarihi - KOMÝNTERN 
Ozan GÖREN

yarattý.
Proletarya burjuva sýnýfýnýn en ilerici 

ve devrimci sýnýfýdýr. Sosyalist devrimde 
motor güç  görev i  görmekted ir.  
Proletaryanýn öncüsü, onun en bilinçli ve 
en ilerici müfrezesi olan ve Marksizm-
Leninizm platformunda yer alan iþçi 
s ýn ý f ýn ýn  komünis t  par t i l er id i r.  
Sömürücülere karþý savaþta proleter 
dayanýþma iþçi sýnýfý hareketinin en 
önemli devrimci geleneklerinden biridir.

BÜTÜN ÜLKELERÝN ÝÞÇÝLERÝ BÝRLEÞÝN!

iarýyla komünist parti-
lerin uluslararasý örgü-Þ
tü Enternasyonal'in te-

melleri atýldý. Avrupa'daki 
komünist birlikler arasýnda 
Bürüksel Komitesi Temmuz 
1946'da Londra'daki temsil-
cilerine bir uluslararasý „Ko-
münistler Çaðrýsý“ yayýnla-
malarýný önermiþti. 1 Hazi-
ran 1847 tarihinde toplanan 
Kongre 7 Haziran'a kadar 
sürdü. Marx bu kongreye 
katýlamadý ama Engels bulu-
nuyordu. Kongre bir yayýn 
çýkarma kararý aldý. Eylül 
1847'de tek bir sayýsý çýktý.

Komünistler Birliði II. 
Kongresi'nde yine Londra'-
da 29 Kasým-8 Aralýk 
1847'de yapýldý. Marx ve 
Engels bu kongrede hazýr 
bulundular ve düþüncelerini 
Kongreye kabul ettirdiler. 
Bu düþüncelerin temelinde, 

burjuvazinin devrilmesi, 
proletaryanýn egemenliði, 
sýnýf karþýtlýðýna dayanan 
eski burjuva devletin kaldý-
rýlmasý, sýnýfsýz ve özel mül-
kiyetsiz yeni bir toplum ku-
rulmasý idi.

Proletaryanýn ilk uluslar-
arasý örgütü Komünistler 
Birliði Marx ve Engels'e Ko-
münist Parti manifestosu 
yazma görevi verdi. Marx 
Manifestoyu 1848 yýlýnda 
yayýnladý. Paris Komünü, ta-
rihte iþçi sýnýfýnýn ve tüm 
emekçilerin devletlerini ya-
ratma yönündeki bu ilk giri-
þim I. Enternasyonal'in bü-
yük eseriydi.

Birinci yüzyýlýn sonunda 
Marksizm'in yayýlmasýyla 
iþçi hareketinde yeni bir yük-
selme baþladý ve birçok ülke-
de iþçi partileri oluþturuldu. 
Engels iþçileri toparlama, 

birleþtirme ve Marksizm'i 
yaygýnlaþtýrma konusunda 
önemli çalýþmalar yapan II. 
Enternasyonal'in kuruluþuna 
katýldý. Ancak II. Enternas-
yonal'in siyasal ve kurumsal 
çalýþmalarýna giderek opor-
tünizm egemen oldu. Ýþçi 
hareketine uzlaþma düþün-
cesi sokan bir iþçi aristokra-
sisinin ortaya çýkýþý, tüm 
bunlarýn sonunda bu enter-
nasyonalin çöküþüne ve 
oportünizmin geçici olarak 
güçlenmesine neden oldu. II. 
Enternasyonal'in çöküþü 
yüzyýlýn sonunda yer alan 
tarihsel süreçler bütününün 
bir sonucuydu.

Komintern, Lenin
Ama o sýrada bile iþçi 

hareketi içinde en tutarlý 
silah Rusya'daki Lenin'in 
önderliðinde yükselen Bol-
þevizmdi. Bolþevizm reviz-
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yonizme karþý mücadele 
yürüttü ve dünya iþçi hare-
ketinde enternasyonalist eði-
limi güçlendirip topar-
lamaya yardým etti. II. Enter-
nasyonal'e katýlan birçok 
partinin sosyal-þovenist ba-
taða saplanmasý proleter 
hareketin yüreðinde nesnel 
olarak var olan uluslararasý 
dayanýþma eðilimini yok et-
medi. Emperyalist savaþýn 
en güç yýllarýnda bile ulus-
lararasý iliþkiler sürdürüldü. 
Proleter enternasyonalizmi-

nin bayraðýný yükselten ve 
III. Enternasyonal'in kurul-
masý için kampanyalar açan 
Lenin önderliðinde Bolþevik 
Parti vardý.

III. Enternasyonal dünya 
devrimci hareketinin en iyi 
hareketlerini özümseyen 
geliºtirip zenginleºtiren ve 
onlara yeni bir örgütsel bi-
çim veren yeni bir örgütlen-
meydi. Ekim Devrimi'nden 
sonraki birleºtiren slogan 
„Tüm ülkenin iþçileri ve ezi-
len halklarý birleþin!“ di. Ta-
rihte dünya bilimsel sos-
yalist hareketinin tartýþmasýz 
önderi kabul edilen Lenin 

kuruluþuna öncelik ettiði 
Komintern'in ayný zamanda 
örgütleyicisiydi. Lenin, III. 
Enternasyonal'in kurulmasý 
gerektiðini ortaya koyan ku-
rumsal ve politik kanýtlar ge-
liþtirdi. Emperyalizmin orta-
ya çýkardýðý yeni tarihsel ko-
þullarýn kapitalizme doðru-
dan saldýrý döneminin yak-
laþmasýnýn hem ulusal hem 
de uluslararasý kardeþliðin 
artan rolünü ve revizyoniz-
min kuram ve uygulama-
larýna gerçekten devrimci bir 

kuram ve uygulamayla mey-
dan okumanýn yaþamsal zo-
runluðunun bu gerekliliði 
kaçýnýlmaz kýldýðýný göster-
di.

Lenin, III. Enternasyo-
nal'in kurulmasýna yönelik 
dev çalýþmalarýna iþçi ha-
reketinin devrimci kanadýný 
saðlamlaþtýrarak baþladý. Bu 
çalýþma I. Dünya Savaþý'nda 
II. Enternasyonal önderleri-
nin (F. Engels hariç) ihaneti-
nin bir sonucu olarak iþçi 
sýnýfý ideolojik, örgütsel ve 
politik anlamda öndersiz 
býrakýldýðýnda en yoðun dü-
zeyine ulaþtý. Lenin iþçiler 

arasýndaki uluslararasý kar-
deþlik baðlarýný yeniden bir-
leþtirmek gibi büyük bir 
tarihsel görevi kendine özgü 
enerjisi ve kararlýlýðýyla ele 
aldý. Hain önderlerin terk 
ettiði Marksist ideolojik ve 
kuramsal temelleri yeniden 
iþçi hareketine kazandýrmak 
için çok çalýþtý. Lenin, dü-
þüncelerini kabul eden sol 
gruplarý ve Bolþeviklerle 
birlikte III. Enternasyonal'in 
cenini olan uluslararasý 
çekirdeði oluþturdu.

Bilimsel sosyalist parti-
lerin politika, strateji ve tak-
tiklerinin çerçevelendiril-
mesi açýsýndan Lenin'in öð-
retisinin aþaðýdaki noktalarý 
Komintern için son derece 
önemliydi:

1. Sosyalist Devrimin 
arifesinde en üst ve en son 
aþamasý olarak emperya-
lizmin araþtýrýcý ve kapsamlý 
bir çözümlenmesi

2. Yeni çaðýn özetlen-
mesi olarak iki karþýt sistem 
kapitalizm ve sosyalizm 
arasýndaki mücadelenin ve 
kapitalizmden sosyalizme 
geçiþin bir tanýmlamasý.

3. Emperyalizm ça-
ðýnda dünya sosyalist dev-
riminin genel eðilimlerinin 
ve ayýrt edici özelliklerinin 
bilimsel olarak deðerlendi-
rilmesi tek bir ülkede sos-
yalizm zaferinin olanaklý ol-
duðu sonucu, sosyalist dev-
rime evrimleþen burjuva de-
mokratik devrim ve devri-
min farklý aþamalarýnda 
proletaryanýn müttefikleri 
hakkýnda tezler ve dünya 
proleter devriminin geliþme-
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sinde ulusal kurtuluþ hare-
ketinin önemi

4. Kapitalizmden sos-
yalizme geçiþi yöneten genel 
yasalarýn tanýmlanmasý ve 
somutlanmasý geçiþ döne-
minde proleter devletin rolü 
ve çeþitli  biçimlerinin 
deðerlendirilmesi proletarya 
diktatörlüðünün özü, iþleyiþi 
sosyalist demokrasinin 
içeriði ve tarihsel öneminin 
çözümlenmesi.

III. Enternasyonal kendi-
sini Leninizmin kuram ve 
uygulamasýný somutlayan 
uluslararasý bir örgüt olarak 
çalýþmakla görevlendirmiþ-
tir. Komintern bilimsel sos-
yalist partilere Leninizmi 
öðretmiþ yaygýnlaþtýrýlmasý 
için mümkün olan her araç 
ve kanaldan yararlanmýþ 
kolektif çabayla geliþtirilip 
zenginleþtirilmiþ ve yaþamýn 
öne çýkardýðý acil sorunlarla 
uðraþýrken yaratýcý olarak 
uygulanmýþtýr.

Komintern'in tarihi mo-
dern bilimsel sosyalist hare-
ketin oluþumunun ve hýzla 
geliþiminin tarihidir. Ýþçi sý-
nýfý partilerinin politik ola-
rak büyüme ve olgunlaþma-
sýnýn her çizgiden oportü-
nistlere karþý verilen þiddetli 
mücadele içinde yükselen 
Marksist-Leninist bilgi dü-
zeylerinin tarihidir.

Komintern, bilimsel sos-
yalist partilerin devrimci 
çizgilerini belirlemelerine 
ideolojik ve politik olarak 
güçlenmelerine büyük öl-
çüde yardýmcý oldu. Sosyal 
demokrasinin uzlaþma mi-
rasýný alt etmelerine, refor-

mist aldatmaca ve önyargý-
larýn yükünden kurtulma-
larýna iþçi sýnýfýnýn amacý 
için görev yapmanýn ve sos-
yalizmin zaferi için müca-
delenin tarihi yoluna çýkma-
larýna yardým etti. Bilimsel 
sosyalist partilerin oluþumu, 
geliþimi ve baþarý etkin-
likleri saldýrgan bir anti-ko-
münist tavýr benimseyen 
sosyal demokrasinin sað ka-
nat önderlerinin þiddetli 
direniþiyle karþýlandý. Bilim-
sel sosyalizmin iþçi hareketi 
içinde artan etkisi, merkez-
ciler ve anarko sendikalistle-
rin muhalefetiyle karþýlandý. 
Ýþçi hareketi içinde devrimci 
bir çizginin savunulmasý an-
cak bilimsel sosyalist parti-
lerin Komintern önderliðin-
de birleþik eylemiyle baþarýlý 
olabilirdi.

Komintern'in iþçi sýnýfý 
partilerine öðrettiði savaþma 
yeterliliði büyük ölçüde, 
kendisinin birim olarak, 
önderlik rolünü baþarýyla 
sürdüren proletaryanýn diðer 
iþçi sýnýfý örgütlerine görece 

en üst biçimdeki sýnýf örgütü 
olarak Marksizm-Leni-
nizm'i öðrenen ve tüm çalýþ-
malarýnda kuram ve uygu-
lamanýn birliðini gözeten iþ-
çi sýnýfý partilerine baðlýdýr. 
Politik sloganlar hazýrlayýp 
kitleleri mücadeleye topar-
larken iþçi sýnýfý partilerinin 
devrimci hareketin somut 
koþullarýný iç ve dýþ duru-
mun özgün koþullarýný göz 
önünde bulundurmasý ve 
tüm ülkelerdeki iþçi sýnýfý 
partilerinin biriktirdiði de-
neyimleri hatýrda tutmasý 
ilke olarak önemlidir. Ýþçi 
sýnýfý partilerinin yükselen 
önderlik rolü, yüce ilkeleri 
ve taktik kývraklýkla baðdaþ-
týrabilmelerine, sýnýf müca-
delesinin her biçimini hem 
legal hem de illegal koþullar-
da ustalýkla kullanma ve 
proletaryanýn günlük talep-
lerini sosyalist devrimin 
temel görev ve hedefiyle 
baðdaþtýrma yeteneklerine 
baðýmlýdýr.  Komintern 
kararlarýyla ve iþçi sýnýfý par-
tilerine yaptýðý uyarýlarla, 
iþçi sýnýfý partizanlarýnýn 
Marksist-Leninist geliþimi-
ne katkýda bulundu. Demok-
ratik merkeziyetçilik ilkele-
rini temel alan sýký disiplini 
Komintern tüzüðünde orta-
ya konulduðu gibi uygulan-
masýna yardým etti.

Komintern Nâzým Hik-
met, Ýsmail Bilen ve Zehra 
Kosova gibi komünistleri 
de yetiþtirdi

Komintern'in yerine ge-
tirdiði büyük tarihsel hiz-
metlerden biri, seçkin bir ön-
derler grubu iþçi sýnýfý dava-
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sýnýn politik olarak yetkin ve 
ideolojik olarak çelikleþmiþ, 
yiðit ve kararlý savaþçýlarýný 
eðitmiþ olmasýdýr. „TKP 
içinde“ de bu okullardan 
geçmiþ Nazým Hikmet, Ýs-
mail Bilen, Zehra Kosova 
gibi Marksizm-Leninizmi 
ustalýkla kavrayan yoldaþlar 
olmuþtur. Her soydan saða 
ve sola sapmalara karþý bi-
limsel sosyalizmin yýlmaz 
savunucularý olmuþlardýr. 
Bu okullarda Marksist-Leni-
nist kadrolarýn oluþturulmasý 
iþçi  sýnýf ý  part i lerinin 
erginliði için geliþmenin ye-
ni bir aþamasýna geçiþleri 
için uluslararasý ölçekte bir 
merkezi önderliðin olmaya-
caðý ve her partinin dünya bi-
limsel sosyalist hareketinin 
genel çizgilerine uygun ola-
rak kendi politik çizgisini 
belirleyip kendi ülkesindeki 
devrimci mücadeleyi yöne-
teceði dönemde özgüven 
saðlamasý için son derece 
önemlidir.

Komintern iþçi sýnýfý par-
tilerinin üyelerini eðitmede 
önemli rol oynadý. Adýna 
„bilimsel sosyalist“ denilen 
yeni bir politik kitle önderi 
tipinin dünya sahnesine çý-
kýþýný büyük ölçüde bu örgüt 
gerçekleþtirdi. Halk kitleleri 
arasýnda büyük bir saygýnlýk 
kazanan ve insanlýðýn tarih-
sel kaderi üzerinde önemli 
rol oynayan bilimsel sos-
yalist insanýn ideolojik ve 
ahlâki özellikleri, Lenin'in 
talimatlarýna uygun olarak 
ve Komintern önderliðinde 
biçimlendi. Bilimsel sosya-
listlerin arasýnda iþçi sýnýfý 

davasýna adanmýþ bir ruhu, 
partiye ve halka karþý 
ideolojik inanç ve dürüstlük, 
sosyalizm mücadelesinde 
bükülmez bir kararlýlýk, ce-
saret ve yiðitlik parti çýkar-
larýný kendi kiþisel çýkarý gibi 
görme yeteneði Komin-
tern'in etkisiyle geliþtiril-
miþtir. Bilimsel sosyalistin 

ideolojik, politik ve ahlaki 
deðerleri geçmiþ tüm dö-
nemlerdeki devrimcilerin en 
üstün özelliklerini somutlaþ-
týrmýþ ve sýnýfsýz toplumdaki 
insanýn ilk örneðidir.

Komintern sosyalizmin 
ilk vataný Sovyetler Birli-
ði'nin desteði ile sosyalist-
lere ahlâki, politik ve maddi 
açýdan büyük yardýmda 
bulundu ve 1919'da Maca-
ristan'da devrimin yenilgi-
sinden sonra Ýtalya, Bulga-
ristan, Polonya, Yugoslavya 
ve Almanya'daki azgýn 
faþizm ve gerici terör sýra-
sýnda 1934 Þubatý`nda Viya-

na proletaryasýnýn yenilgi-
sinden ve 1939'da Ýspanyol 
Cumhuriyeti'nin yýkýlmasýn-
dan sonra olduðu gibi bin-
lerce eylemciyi ve önderi yý-
kýlmaktan kurtardý.Türkiye 
iþçi sýnýfý ve halký da Komin-
tern'den ve Sovyetler Bir-
liði'nden büyük yardým ve 
destekler gördü. Türkiye'de 

Kemalist rejimin aðýr baský-
larýna, gerçekleþtirilen tu-
tuklamalara, iþkence katli-
amlara raðmen partimiz 
TKP'nin yaþamasýný sürdür-
mesi ve her seferinde ayak-
larý üzerine yeniden dikil-
mesini saðlayan güç Ko-
mintern ve Sovyetler Birliði 
ve daha sonraki reel sosyalist 
ülkeler olmuºtur. 

Komintern devrimci ha-
reketin yönetim merkezi 
emekçilerin davasý için ve-
rilen mücadelenin kararlý ve 
tutarlý örgütleyicisi olarak 
insanlýk tarihine geçmiþtir. 
Komintern tarihi keskin bir 
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ideolojik çekiþme konusu-
dur. Burjuva ve reformist 
tarihçiler Komintern'in ça-
lýþmalarýný lekelemeye çalý-
þýrlar. Ýþçi hareketi içinde 
hatta iþçi sýnýfý partilerinin 
üyeleri arasýnda Komin-
tern'in saðladýðý önemli hiz-
metleri bir yana býrakýp, 
dikkatleri hatalar ve yanlýþ-
lar üzerine çekmeye çalýþan-
lar vardýr. Ancak Komintern 
tarihine böylesi bir yakla-
þým, tarihsel gerçeðin çar-
pýtýlmasýna yol açar ve bi-
limsel sosyalist harekete, 
deney ve geleneklerinin bu 
gününü sýnýf mücadelesinde 
kullanýlmasýný saðlayacaðý 
yerde önler. Hiçbir Leninist-
Marksist, hiçbir enternasyo-
nalist Komintern tarihinin 
böyle çarpýtýlmasýna göz yu-
mamaz.

Yaþasýn Marksizm - 
Leninizm!

Yaþasýn Proleterya 
Enternasyonalizmi!

Enternasyonal Marþý

ransýz ozan, komüncü E. Pottier Enter-
nasyonal`in sözlerini yazmýþ, bestesini ise 
Fransýz P. Degeyter yapmýþtýr. 1917 - 44 F

yýllarý arasýnda Sovyet Devleti'nin de milli marþý 
olan enternasyonal, ilk kez 1888 yýlýnda çalýn-
mýþtýr.

Uyan artýk, uykudan uyan,
Uyan esirler dünyasý!
Zulme karþý
               hýncýmýz volkan,
Bu 
            dirim kavgasý.
Yýkalým bu köhne düzeni,
Biz baºka alem isteriz.
Bizi hiçe sayanlar bilsin
Bundan sonra her ºey biziz!

Yükselt kurtuluþ
                          bayraðýný,
Zulmü rüzgarlara savur!
Körükle
                 devrim ocaðýný
Tavý gelen demire vur!
Tanrý, paþa, bey, aða, sultan
Nasýl bizleri kurtarýr?
Bizi kurtaracak olan

 ölüm

Kendi kollarýmýzdýr!
Bu kavga en sonuncu
Kavgamýzdýr   artýk-
Enternasyonalle
Kurtulur  insanlýk!

Hem fabrikalar
                     hem de toprak
Her ºey emekçinin malý.
Tufeyliye tanýmayýz hak
Dünya  emeðin olmalý!
Cellatlarýn döktükleri kan
Kendilerini  boðacak,
Bu kan denizinin ufkunda
Kýzýl bir güneþ doðacak!
Bu kavga
 En sonuncu 
                kavgamýzdýr artýk.
Enternasyonalle
              kurtulur insanlýk!
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Leninci Parti Yönetimindeki Yozlaºma
Ve Reel Sosyalizmin Çöküºü

Deniz ALTINER

19. yüzyýldan 20. yüzyýla geçiþ sýrasýnda 
Lenin'in tarih sahnesine çýkmasýyla çaða, 
kapitalist dünyayý sarsan 1917 Ekim Devrimi 
ile baþlayan sosyalizm damgasýný vurmuþtu. 
Marksizm öðretisine felsefe, ekonomi politik 
ve bilimsel sosyalizm alanýnda büyük katký 
yapmýþ, dönemin Rusya'sýnýn tarihsel 
ortamýna uygulayan, daha da ileri götüren 
Lenin'in bir çok alanda geri kalmýþ olan çarlýk 
Rusya'sý üzerinde kurduðu Sovyetler Birliði, 
modern bir sanayi devletine dönüþerek, Nazi 
Almanya'sýný yenmiþ, ülkeyi savaþtan sonra 
yeniden inþa etmiþ ve uzaya ilk insan gönderen 
ülke olmuþtu. Sosyalizmin baþarýlarý dünya 

çapýnda iþçi sýnýfýna umut, saygý ve ilham 
kaynaðý olurken Sovyetler Birliði, kendilerini 
sömürgelikten kurtaran ülkelerdeki ulusal 
kurtuluþ hareketleri için de paha biçilmez bir 
destekti. Tüm bu kazanýmlar çaðýmýzýn 
Marksizmi, Leninizm sayesinde; onun 
devrimci teorisi ile donanmýþ yeni tür 
partisinin bilimsel komünizmin kuramlarýný 
yaþama uygulayan Bolþevik Partisi sayesinde 
baþarýldý. Lenin ve Stalin'den sonra Partinin 
baþýna geçen yöneticiler devrimci teoriden, 
Marksizm - Leninizm'den, Bolþeviklikten 
uzaklaþtýkça reel sosyalist ülkelerdeki 
geliþmeler de ters yönde gitmeye baþladý.

ilimsel sosyalizm bi-
çimlendiðinde, iþçi 
sýnýfý yýllardýr burju-B

vaziye karþý az ya da çok 
örgütlü savaþlar veriyordu. 
Geliþmekte olan sendikal 
hareket tarafýndan örgüt-
lenen profesyonel müca-
deleler her þeyden önce, 
emeði mümkün olduðunca 
pahalýya satmak için ve-
riliyordu. Bu mücadeleler 
birleþik liderlik, stratejik bir 
rehberlik olmadan, kapitalist 
toplumun geliþme yasalarýna 
dair gerçek bir öngörüden 
uzak, büyük ölçüde kendi-
liðinden ve koordine olma-
yan savaþlardý. Bilimsel 
sosyalizm, iþçi sýnýfýna 
bilimsel olarak sosyalist bir 
bakýþ açýsý kazandýrýrken, 
ayný zamanda, iþçi sýnýfýnýn 
mücadelesini devrimci bir 
perspektifle yürütecek sos-
yalist partiler ortaya çýktý ve 

iþçi sýnýfýnýn mücadelesinin 
ulusal sýnýrlarýn ötesine geç-
tiði bilinciyle, iþçi sýnýfýnýn 
uluslararasý mücadelesini 
örgütleyen Birinci ve Ýkinci 
Enternasyonal örgütlendi.

Ýþçi sýnýfýnýn tarihteki ilk 
proleter devrimi, 1871'de 
Paris Komünü'yle oldu. Ýþçi 
sýnýfý burjuvazinin devlet 
mekanizmasýný ele geçire-
mediði ve kendi amaçlarý 
için kullanamadýðý ilk de-
neyimini verdi. Aksine, iþçi 
sýnýfý, burjuva devlet ikti-
darýný ezmeli ve proletar-
yanýn diktatörlüðü olan ken-
di devlet gücünü kurmalýydý. 
Paris Komünü deneyim-
lerine raðmen, kimi sosyalist 
partilere reformlarla sos-
yalizme ulaþýlacaðýna dair 
reformist bir çizgi yerleþti. 
Bu çizgi, Marksizmin tahri-
fiyle, devrimci teorinin eski-
diðini, modasýnýn geçtiðini, 

tarihsel geliþim içinde bur-
juva devlet aygýtýnýn re-
formlarla yýpratýlarak, burju-
va partileriyle iþbirliði için-
de sosyalizme geçilebilece-
ðini iddia etti. Reformizmin 
maddi temelini, iþçi sýnýfý 
önderleri içinde; burjuvazi 
tarafýndan rüþvet verilen ve 
dolayýsýyla burjuvazi ile iþ-
birliðine girmenin avantajýný 
gören iþçi aristokrasisi oluþ-
turuyordu; rüþvetin bir kýsmý 
burjuvazinin sömürgelerin 
sömürülmesinden elde ettiði 
süper kârlardan kaynakla-
nýyordu. Ýþçi aristokrasisinin 
iþçi sýnýfýndaki etkisi, hýzlý 
sanayileþmenin ardýndan 
iþçi sýnýfýna nüfuz eden 
yaygýn küçük-burjuva ideo-
lojisi ile de görüldü; milyon-
larca iþçinin sosyal yapýlarý 
köye, topraða baðlý ve kent-
lerden gelen küçük burjuva 
unsurlardan oluþan birinci 
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kuºak iºçilerdi.
Revizyonizme karþý mü-

cadele en etkin mücadeleyi 
Krzhizhanovski'nin dediði 
gibi, „Bizim kuzey düzlük-
lerimizde birden olaðanüstü 
bir adam belirdi. Marks'ýn 
dehasýnda dövülmüþ silahýn 
gücünü, herkesten çok 
biliyordu“ dediði Rus Bol-
þeviklerinin önderi Lenin 
veriyordu. Lenin, uluslar-
arasý sosyalist harekette yu-
valanan reformizme karþý 
savaþa girdi, tüm yanlarýyla 
gericilik ve terör olan em-
peryalizm döneminde sos-
yalizme barýþçýl, parlamento 
yoluyla ulaþýlabileceði 
fikrine karþý çýktý, Paris Ko-
münü derslerinden yola 
ç ýka rak ,  bu r juvaz in in  
diktatörlüðünün devrimle 
parçalanarak yerini prole-
tarya diktatörlüðünün alma-
sý gerektiðini savundu. Le-
nin, sosyalist partilerin çürü-
mesine karþýn, devrimci teo-
riye hakim, saflarýnda opor-
tunizmle, revizyonizmle 
mücadele eden, politik ka-
rarlarýn kadrolarýn seçtiði 
yönetimde alýnarak, kad-
rolar tarafýndan birlik içinde 
uygulandýðý demokratik 
merkeziyetçi bir yapýya sa-
hip, iþçi sýnýfýný iyi örgüt-
lenmiþ sýnýf düþmaný ile mü-
cadelede zafere götürecek 
devrimci bir kadro partisi 
öncülüðünde mücadele ve-
rilmesi gerektiðini savundu. 
Rus Bolþevikleri uluslar-
arasý iþçi hareketinin refor-
mizmine karþý savaþa girme-
lerine raðmen, reformist po-
litika kazandý ve 1914'te Bi-

rinci Dünya Savaþý'nýn pat-
lak vermesiyle, iþçi aristok-
ratlarýnýn iþçi sýnýfýna iha-
netleri sonucu, kendi ülke-
lerindeki parlamentolarýnda 
savaþ lehine oy kullanmala-
rýyla sonuçlandý. Birinci 
Dünya Savaþý, dünya paza-
rýnýn yeniden paylaþým sa-
vaþýydý. Lenin, daha Birinci 
Dünya Savaþý öncesinde 
kapitalizmin emperyalizm 
aþamasýna ulaþtýðýný, em-
peryalizmin maddi teme-
linin, çok büyük tekellerin 
kendi ulusal sýnýrlarýný 
aþarak diðer tekellerle 
çeliþki ve rekabet halinde, 
dünya egemenliði için mü-
cadele etmeleri ve devletin 
direk tekelci kapitalizmin 
hizmetinde olduðunu gös-
terdi. Kapitalizmin tekelci 
kapitalizme dönüþmesi ve 
dünya çapýndaki emperyalist 
sisteme evrimi, emperyaliz-
me karþý mücadelede tüm 
dünya halklarýný; sömürgeci 
halklarýn sömürgeci yöne-
timlere karþý ulusal kurtuluþ 
mücadeleleri emperyalizme 
karþý  mücadelenin bir  
parçasý haline geldi, böylece 
emperyalist ülkelerin iþçi 

sýnýfý ile sömürgecilerin 
halklarý arasýnda bir ittifak 
olasýlýðýný yarattý. 

Emperyalist aþamayla 
birlikte kapitalizm farklý ül-
kelerde eþitsiz biçimde ge-
liþti. Bazý ülkeler geliþmiþ, 
bazýlarý az geliþmiþ, bazý 
emperyalist güçler süper güç 
haline gelirken, diðer em-
peryalist güçler ise süper güç 
haline gelebilmek için çaba 
harcadý. Bu eþitsiz geliþim, 
kapitalizmin görece geri ol-
duðu, emperyalist çeliþki-
lerin yoðunlaþtýðý yerlerde 
sýnýf savaþýnýn keskinleþme-
sine yol açtý, iþçi sýnýfýnýn ve 
halklarýn mücadelesiyle, 
direnmesiyle zayýf halka 
haline geldi. I. Dünya Sava-
þý'nda Rusya böyle bir ül-
keydi, 1917'de Rus proletar-
yasý köylülerle ve halklarla 
ittifak yaparak sosyalist 
devrimi gerçekleþtirdi ve 
Paris Komünü'nü aþarak 
proletarya dikatatörlüðünü 
kurdu. Ekim Devrimi`ni 
mümkün kýlan ve zafere gö-
türen, Lenin'in ve Bolþe-
viklerin ardýcýl bir þekilde 
Marksizmi revizyonistlere, 
reformistlere, oportunistlere 
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karþý savunmalarý, onu kapi-
talizmin en yüksek aþamasý 
olan emperyalizm çaðýna 
uygulamalarý ve geliþtirme-
leridir, reformistlerin, opor-
tunistlerin ve revizyonistle-
rin iddialarýný teorik olarak 
çürütmeleridir, emperya-
lizm koþullarýnda zorunlu 
olan profesyonel kadro-
lardan oluþan çelik disiplinli 
yeni türden devrimci partiyi, 
Bolþevik partisini yaratmýþ 
olmalarýdýr.

Ekim Devrimi, eðer bir 
ülkede emperyalizm çaðýn-
da, sosyal devrimler çaðýn-
da, üretici güçler henüz 
„tam“ olgunlaþmamýþ olsa 
da, devrimin objektif ve 
sübjektif koþullarý doðmuþ 
ve geliþmeye baþlamýþsa, o 

ülkede proletaryanýn Mark-
sist-Leninist partisi yöneti-
minde burjuvaziden iktidarý 
alabileceðini ve savunabi-
leceðini, burjuva toplumu 
yerine yeni sosyalist toplu-
mu yaratma yönünde ilerle-
yebileceðini gösterdi. Dev-
rim tek ülkede oldu, ama 
dünya çapýnda yeni bir 
devrimci süreç baþlattý. 
Ekim Devrimi, devrimin 
baþarýlmasý, iþçi sýnýfý çýka-
rýna devrimci dönüþümlerin 

gerçekleþmesi için, yeni tür-
den bir partinin gerekliliðini, 
revizyonizmle, sosyal refor-
mizmle, oportunizmle mü-
cadelenin önemli bir ödev 
olduðunu ortaya koydu.

Proletaryanýn diktatörlü-
ðünün Rusya'da yaratýlmasý, 
uluslararasý iþçi sýnýfýnýn 
sosyalizm ve komünizm 
mücadelesinde tarihsel bir 
atýlým anlamýna geliyordu; 
Yeni Sovyet toplumu, köylü-
lerle ittifak yaparak iktidara 
gelen iþçi sýnýfýnýn iktida-
rýydý. Emperyalistler ve Rus 
gericileri, genç Sovyet ikti-
darýný, açýk silahlý müdaha-
leden ekonomik abluka 
altýna almaya, sabotajlara 
kadar ezmeye çalýþtýlar. 
Komünist Parti önderliðinde 

iþçiler ve müt-
tefikleri karþý 
devrimi yen-
di. Ancak ay-
ný zamanda, 
Rus Komü-
nistleri parti-
nin kendi i-
çinde sürekli 
kapitalizas-
yon eðilimle-

rine karþý mücadele etmek 
zorunda kaldý. Lenin'in ölü-
münden sonra, bu mücadele 
yoðunlaþtý; L. Troçki'nin ön-
derliðinde bir hizip, bir ül-
kede sosyalizmin inþasýný 
gerçekleþtirmenin mümkün 
olmadýðýný iddia etti, ancak 
Stalin önderliðinde parti, 
Troçkist kapitalizasyon hat-
týný reddetti. Stalin, sosya-
lizmi Sovyetler Birliði'nde 
uygulamanýn gerekli ve 
mümkün olduðunu ve dünya 

proletaryasýnýn emperyaliz-
me karþý mücadelesi, sos-
yalizmin varlýðý için sos-
yalist bir merkez yaratmanýn 
Sovyet Komünist Partisi ve 
Sovyet proletaryasýnýn göre-
vi olduðunu belirtti.

Komünist Partinin ön-
derliði altýnda Sovyet ikti-
darý 1920'lerin sonunda ge-
niþ çaplý bir sosyalist dönü-
þüm ve inþaya baþladý. Dev-
rim emekçilerin yaratýcý 
gücünü ortaya çýkararak, 
proletaryanýn emekçilerle 
iktidarý ele aldýktan sonra, 
büyük bir atýlýmla geri kal-
mýþlýktan kurtulabilecek-
lerini gösterdi. Piyasa eko-
nomisinden daha üstün olan 
beþ yýllýk planlar ve tarýmsal 
kollektiflerle, Sovyet halký-
nýn yaþam koþullarýnda radi-
kal bir iyileþmenin temel-
lerini attý, sosyalizmin mad-
di ve özel koþullarýný yarattý. 
Sovyetler Birliði'ni emper-
yalist birliðin saldýrýsýna 
karþý savunabilecek güçlü 
bir savunma gücü inþa etti.

Emperyalizmle baþlayan 
kapitalizmin genel krizi, Bi-
rinci Dünya Savaþý ve Ekim 
Devrimi ile birlikte derinle-
þerek devam etti. Krizin 
temel özelliði; dünyanýn al-
týda birini oluþturan ülke-
lerin emperyalist sistemden 
kopmasý, ezilen halklarýn ve 
uluslarýn sömürgeciliðe 
karþý mücadelesi nedeniyle 
uluslararasý mal piyasasýnda 
zaten keskinleþmiþ olan re-
kabetin artmasý, üretim apa-
ratýnýn yetersiz kullanýmýyla 
kalýcý hale gelen iþsizler or-
dusuydu.
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Emperyalist dünyanýn 
baþýný çektiði Alman em-
peryalizmi, Sovyet sosyaliz-
minin varlýðýný tehdit et-
tiðinde Sovyet toplumunun 
varlýðýný güvence altýna alma 
mücadelesinde parti, hýzlý 
üretim biçimine vurgu yaptý 
ve bu temelde teknik üretici 
güçlerin geliþtirilmesine 
odaklandý. Ýkinci Dünya Sa-
vaþý sýrasýnda Sovyet halký, 
Komünist Parti ve Stalin'in 

önderliðinde, faþist Hitler 
saldýrýsýný püskürttü; Sov-
yetler Birliði Alman emper-
yalizmini ezme mücadele-
sinde ana güçtü. Savaþ yýlla-
rýnýn zorunlu ve titiz bir di-
siplini, ortaya çýkmakta olan 
ayrýcalýklý tabakaya, konum-
larýný pekiþtirme ve merke-
ziyetçiliði baskýn biçimde 
kullanma fýrsatý verdi. Al-
man emperyalizmine karþý 
kazanýlan zaferden sonra, 
hýzlý ve devasa bir birikim, 
geliþim oldu, ama ayný za-
manda ayrýcalýklý ekip pozis-

yonlarýný daha da güçlendir-
di ve Stalin'in ölümünden 
sonra, bu takým sonunda 
Bolþevik kadrolarla baþa 
çýkmayý baþardý.

II. Dünya Savaþý esnasýn-
da, kitlelerin inisiyatifi üre-
tim araçlarýnýn geliþtirilme-
sine, üretimin planlanmasýna 
ve hýzla gerçekleþtirilmesine 
yöneltilmiþti, bu da „buyruk-
çuluða“, bürokratik bir taba-
kaya dönüþmeye baþlayan 

Nomenklaturanýn yerleþme-
sine yol açan bir geliþmeydi. 
Ýþçi sýnýfý ve halktan kopan, 
devlet ve parti içinde ciddi 
bir yer alan bu bürokratik 
yapýyla; ücret açýklarý arttý, 
parti ve devlet liderleri orta-
lama bir iþçinin ücretinin çok 
üstünde bir ücret almaya 
baþladý.

Ýþçi sýnýfý bürokratik ta-
bakanýn etkisini kýrmayý be-
ceremedi, sýnýf mücade-
lesinin sosyalist dönem bo-
yunca devam ettiðini bilince 
çýkaramadý, bunun yerine 

sosyalizmin inþasý ile sýnýf 
mücadelesinin maddi teme-
linin ortadan kalktýðýný sa-
vundu. Sýnýf mücadelesi, iþ-
çilerin, kooperatifçi köylü-
lerin ve proleter aydýnlarýn 
bölünemez birliði ile yer 
deðiþtirdi. Ciddi çeliþkiler 
or taya ç ýkt ýðýnda ise ,  
sorunlarýn Sovyetler Birliði 
dýþýndaki emperyalist güç-
lerin ve düþmanlarýn faali-
yetlerinden kaynaklandýðý 
açýklamalarýna baþvuruldu.

Böylece, Sovyet kitlele-
rinin kendini yeniden üreten 
burjuva kalýntýlarýna, ka-
pitalist eðilimlere karþý ha-
rekete geçmesi imkansýz 
hale geldi ve Sovyetler Bir-
liði'nde ayrýcalýklý bir taba-
kanýn ortaya çýkmasýna dair 
önlemlerin alýnmamasý; par-
tinin, bir yandan halktaki 
çeliþkileri, diðer yandan 
halkla düþman arasýndaki 
çeliþkileri ayýrt etmeyi baþa-
ramamasýna yol açtý. Bu da 
parti hayatýnda ayrýcalýklý 
konumlar elde eden kesimin 
üstün gelmesine, bürokratik 
yöntemlerin kazanmasýna ve 
proleter kitlesel tartýþma ve 
demokratik merkeziyetçiliði 
baltalayan bürokratik yön-
temlere yol açtý. 80'li yýllara 
gelindiðinde partiyi bürorat 
küçük burjuva unsurlar ele 
geçirmiþ durumdaydý.

Partinin küçük burjuva 
revizyonistlerinin eline geç-
mesi nedeniyle, 80'li yýllarda 
Sovyetler Birliði ve Avru-
pa'daki sosyalist ülkeler, 
kapitalizmin yeniden ortaya 
çýkmasýnýn önünü açan, hýz-
la geliþen karþý devrimci ha-
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reketler sonunda, yine dün-
yayý sarsan birkaç yýl içinde, 
Sovyetler Birliði, Varþova 
Paktý ve Karþýlýklý Eko-
nomik Yardýmlaþma Konse-
yi (COMECON) çözüldü. 
DDR Batý Almanya tara-
fýndan ilhak edildi ve diðer 
Avrupa Sosyalist ülkeleri de 
kapitalizme kapýlarýný açtý. 
Bu karþý devrim karþýsýnda, 
uluslararasý komünist ve iþçi 
hareketinin, çöküþün neden-
lerini ve sosyalizmi gün-
deme geri getirmenin yol-
larýný derinlemesine analiz 
eden bir dizi ciddi meseleyi 
gündeme getirdi. Bu analiz 
hâlâ devam eden bir süreçtir.

Çöküþ, ekonomik, poli-
tik, iç ve dýþ nedenler, nesnel 
ve öznel durumlar, pratik ve 
teorik hatalar olmak üzere 
karmaþýk birçok nedenden 
kay-naklanmaktadýr. Ýç sa-
vaþ ve II. Dünya Savaþý'na 
raðmen, Sovyetler Birliði, 
uzun bir süre boyunca ka-
pitalist ülkelerin büyüme hý-
zýný aþan bir ilerleme kay-
detti. Ancak, zamanla planlý 
kalkýnma uygulamasýnda 
sapmalar oldu. 1950'lerin 
sonlarýndan itibaren, komü-
nizm kuruculuðu yapýyoruz 
diye ekonomide büyük ha-
talar yapýldý ve bu eko-
nomide, kalkýnmada dur-
gunluk getirdi. Her ne kadar 
sosyalist ülkeler geliþmiþ 
hümanist deðerlerle, eðitim, 
barýnma, bilim, saðlýk, sanat 
alanýnda kaydettikleri büyük 
ilerlemelere raðmen, Sov-
yetler Birliði ve diðer Avrupa 
Sosyalist ülkeleri, kapitalist 
ülkelerle girdikleri gereksiz 

rekabet sonunda bilimsel 
teknik devrimi toplumda 
yaygýnlaþtýramadýlar, sosya-
lizmi baþarýlý bir sosyal sis-
tem olarak bilince çýkara-
madýlar.

70'li yýllarda artan sistem 
çatýþmasý içinde Batý, artan 
ticarete raðmen Sovyetlere 
karþý sýký bir teknoloji boy-
kotu uyguluyordu. Buna rað-
men Sovyetler uzay ve aske-
ri alanda yüksek bir tekno-
lojiye sahipti. Bu teknoloji 
sayesinde Batýyý özellikle 
bir nükleer savaþtan cay-
dýrýyordu. Dünya barýþýný 
koruyordu. Zorunlu olan as-
keri masraflardan dolayý 
maalesef bu yüksek tek-
noloji sivil alana yayýlamadý, 
parti gereken önlemleri 
alamadý, sosyalizm kurucu-
luðunun gerekleri yapýla-
madý.

Sovyetler Birliði'nde II. 
Dünya Savaþý, kapitalizm ve 
sosyalizm arasýndaki silah-
lanma yarýþýndan dolayý 
silahlanma maliyetlerinde 
de çok artýþ oldu. Çok sayýda 
barýþ ve silahsýzlanma öne-
risine, dünya çapýnda güçlü 
bir barýþ hareketine raðmen, 
sosyalist dünya ve kapitalist 
ülkelerin iþçileri silah yarý-
þýný engellemeyi baþa-
ramadý. O dönem keskin-
leþen sistem savaþýnda nük-
leer bir dünya savaþýný ön-
lemek, askeri silah tem-
silcileri dýþýnda tüm burjuva 
kesimleriyle bir koalisyon 
oluþturmak gerekiyordu. Bu 
dünya devriminin ilerleme-
sine katký saðlayacaktý. Bu 
yönde doðru adýmlar da atýl-

dý, ancak burjuvaziye büyük 
ödünler verilerek, ideolojik 
savaþtan, dünya devrimin-
den vazgeçildi. Sosyal de-
mokratlarla anlaþarak iþçi 
sýnýfýnýn birliðini saðlama 
adýna sosyal demokrasiye 
doðru adýmlar atýldý. Çin yö-
netimi Kruþçev yönetimin-
deki bu sapmayý doðru 
deðerlendirirken, Sovyetle-
rin Ekim Devrimi ile baþla-
yan önemini küçümsedi ve 
devrimin merkezinin Çin'e 
kaydýðýný ilan ederek ciddi 
hatalar iþledi.

Çöküþ sosyalizm kuru-
culuðunda 1950'lerde Kruþ-
çev ile baþlayýp, Brejnev ile 
devam eden ve Gorbaçov ile 
artan Marksist- Leninist 
ilkelerin revize edilmesi ve 
partinin bu dönemlerde 
devrimci görevlerini yerine 
getirmemesiyle mümkün 
olmuþtur. 1956 Sovyet Ko-
münist Partisi'nin 20. Parti 
Kongresi, bir dönüm noktasý 
oldu; Silahlý kuvvetlere da-
yanan bir destekle, N.S. 
Kruþçov'un altýnda ayrýca-
lýklý bir kesim iktidarlarýný 
saðlamlaþtýrdý. “Kiþi kültü, 
kiþi putlaþtýrýlmasý' 'adý 
altýnda Stalin karalandý, 
Sovyetler Birliði Komünist 
Partisi'nin temel devrimci 
ilkeleri revizyonist ilkelerle 
yer deðiþtirdiler.

Kruþçov revizyonist-
lerinin iktidarý devralmasý 
Bolþevik güçlerin þiddetli 
bir þekilde bastýrýlmasýna, 
kârý ön plana çýkaran bir dizi 
ekonomik reformlar kulla-
nýlarak kapitalist üretim 
koþullarý geliþti. Bu ayrý-
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calýklý tabaka, parti aygýtýn-
daki üst  düzey yöne-
ticilerden, devlet aygýtýndan, 
s i l a h l ý  k u v v e t l e r d e n ,  
bilimden ve iþletme yöne-
ticilerinden ve kamu hizmet-
lerinin en üst katmanýndan 
oluþuyordu. Bunlar, son on 
yýlda gücünü pekiþtirerek: 
Sovyet iþçilerini ve köylüle-
rini „sömürüyor“ demokra-
tik haklarý ve tüm demokra-
tik tartýþmalarý bastýrýyordu.

Lenin ve Stalin çizgisin-
den sapmalar baþladý. Sos-
yalizm kuruculuðunda kar-
þýlaþýlan güçlüklerde Le-
ninci çizgiye dönmeyi göz 
ardý ettiler. Kruþçev ile 
birlikte ideolojik olarak 
Marksist-Leninist ilkeler 
terk edilmeye, politik olarak 
sosyal demokrasiye gidil-
meye, revizyonist ve refor-
mist ilkeler partiye egemen 
olmaya baþladý. Lenin'le 
baþlayan Stalin ile devam 
eden sosyalizm kuruculuðu 
terk edildi, yozlaþan küçük 
burjuva unsurlar partiye 
egemen oldu. Örneðin, par-
tililer, öncü olarak yöneti-
cilik rollerini toplumsal geli-
þim esnasýnda kazanýlmasý 
gereken bir olgu olarak de-
ðil, mutlak ve sürekli kaza-
nýlmýþ bir hak olarak gördü-
ler. Uluslararasý alanda sos-
yalizmin inþasýna devam ve 
baþarýlarýna imza atma, yeri-
ni yozlaþmaya ve kayýtsýzlýk 
haline býraktý. Parti yönetimi 
sosyalist inþaya halký dahil 
etme, sosyalist demokrasiyi 
geliþtirme, mevcut sorunlara 
eðilme, ihtiyaç ve isteklere, 
halkýn kaygýlarýna hitap et-

me yeteneðini yitirdi. Parti 
organlarý ve örgütleri, halkýn 
yaratýcýlýðýný ve sosyalizmin 
kuruluþuna aktif katýlýmý 
saðlamada hantallaþtý, bü-
rokrasiye boðuldu.

Hem Sovyetler Birli-
ði'nde hem de diðer sosyalist 
ülkelerde ortaya çýkan mu-
halif kesimlerin derinleme-
sine soruþturulmasý, Troçki 
ve diðer küçük burjuva un-
surlarýn kontrol edilmesinin 
yaný sýra onlarla Leninci an-
lamda politik-ideolojik tar-
týþma yürütülmemesi ve on-
larýn sosyalizm kuruculuðu-
na entegre edilememesi ko-
münist partilerin ihmal ettiði 

baþka bir alan olmuþtur. Bu 
durum, halkýn geniþ kont-
rolünün ve partiye yakýn-
lýðýnýn yavaþ yavaþ ortadan 
kalktýðý anlamýna da geli-
yordu. Eleþtiri ve öz eleþtiri 
mekanizmasýnýn zarar gör-
mesi, kararlarýn þematik bir 
þekilde uygulanmasýna ve 
herkesin birbirinin hatala-
rýnýn üzerini örttüðü bir du-
ruma yol açtý. Partinin saf-
larýnda, eleþtiri ve özeleþtiri, 

hatalý fikirleri, uygulamalarý 
düzeltmek ve çalýþma yön-
temlerini geliþtirmek için 
kullanýlýr. Komünist Partisi 
demokratik bir partidir, an-
cak bir tartýþma klübü deðil-
dir. Demokratik merkezi-
yetçilik, partinin, demok-
ratik bir tartýþma yoluyla 
karar verdikten sonra, kabul 
edilen kararlarý yerine getir-
diði anlamýna gelir. Demok-
ratik merkeziyetçilik, parti 
kadrolarýn parti çalýþma-
larýna sürekli katýlmasýný ge-
rektirir. Demokratik merke-
ziyetçilik, demokrasiyi 
mümkün olan en etkin bi-
çimde kullanan yüksek pro-
leter örgütlenme biçimidir. 
Oysa Sovyetlerde son za-
manlarda parti içi demokrasi 
boðuldu, partide, sendika-
larda ve devletin yönetim 
kademelerini iþgal eden 
kariyerist parti kadrolarýnýn 
yolu açýldý. Bu tür olaylar, 
partinin halk içindeki pres-
tijini, saygýnlýðýný balta-
lamak için son derece etkili 
oldu. Bürokratik bir yöne-
timin panzehiri de, parti yö-
netiminin yýðýnlarýn talep ve 
ihtiyaçlarýný gözetip onlarý 
bilimsel sosyalizmin ýþýðý 
altýnda yoðurup devrimci bir 
güce dönüþtürmesini ge-
rektiren bir anlayýþla, yýðýn-
larla iç içe, kýrýlmaz bir iliþki 
içinde olmaktýr. Marksist-
Leninist ideoloji, biçimleri 
ne olursa olsun, modern re-
vizyonizm ile uzlaþmaz bir 
çeliþki içindedir. Marksizm-
Leninizm Dünya Komünist 
Hareketi ve Komünist Parti-
lerin devrimci eylem rehbe-
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ridir.
Brejnev'in ölümünden 

sonra bu anlayýþlarla yetiþen, 
burjuvaziden etkilenen, daha 
çok küçük burjuva kadrolar 
iktidara geldi. Sovyetler Bir-
liði'nde özellikle 80'li yýl-
larýn sonlarýnda Sovyet 
yönetimiyle Gorbaçov, dev-
let ve parti yaþamýndaki bü-
rokratik ve dogmatik yö-
netime müdahale etmek, 
sözde Leninizme dönmek 
için, modern bir sosyalist 
toplum hedefiyle sosyalizme 
yol açacak reformlar konu-
þulurken, toplumsal mülki-
yetteki üretim araçlarýnýn 
özel mülkiyete aktarýlma-
sýyla, kapýlarý kapitalizme 
açmýþlar, geri dönüþü olma-
yan bir yola girmiþler-dir. 
Emperyalizmle çatýþ-mada 
Sovyetler Birliði, Marksist-
Leninist sýnýf anlayýþýna 
ihanet ederek, yaklaþýk 75 
yýllýk dünyanýn ilk sosyalist 
devletini mafyaya ve vahþi 
kapitalizme teslim etmiþler-
dir.

Sovyetler Birliði'nde ka-
pitalizme dönüþle birlikte, 
SSCB Gorbaçov'la birlikte, 
Sovyetler Birliði'ne baðlý 
ülkelerin halklarýný kýsmen 
bastýrýp, Doðu Avrupa'da ilk 
ve en baþta ABD emperya-
lizmiyle rekabette dünya 
egemenliði için çabalayan 
süper güce dönüþtü. Sovyet-
ler Birliði'ndeki proletarya 
diktatörlüðü deneyimi ile 
modern revizyonizme karþý 
savaþta Marksizm- Leni-
nizm'den sapmanýn önemi 
daha iyi anlaþýldý. Sýnýf mü-
cadelesi sosyalist toplumun 

oluþmasýyla durmuyor, ak-
sine sosyalist dönemde eko-
nomik, politik ve ideolojik 
mücadele devam ediyor. 
Çünkü sýnýf düþmanýnýn, 
onun ideolojisinin özellikle 
parti saflarýna sýzmasýyla si-
yasi gücü yeniden ele geçir-
me tehlikesi vardýr. Bu ne-
denle, proletarya ve mütte-
fikleri, proletaryanýn dikta-
törlüðünü güçlendirmek ve 
pekiþtirmek için Komünist 
Parti içindeki ve dýþýndaki 
revizyonist ve kapitalist 
eðilimler konusunda sürekli 
uyanýk olmalý ve bunlarla 
mücadele etmelidir.

Sosyalist dünyanýn çö-
küþü, kapitalizmin küresel-
leþmesiyle birlikte, hem ka-
pitalist ülkelerdeki, hem de 
eski sosyalist ülkeler ve ge-
liþmekte olan ülkelerdeki 
iþçi sýnýfý ve komünist par-
tileri, ulusal kurtuluþ hare-
ketleri için aðýr sonuçlar do-
ðurdu. Ýþçi hareketi, ko-
münist partileri krize gir-
diler, saða savruldular ve 
eylemsiz kaldýlar. Birçoðu 
sosyal demokrat partilere 
dönüþtü, Komünist Partisi 
adýný taþýyanlarýn çoðu da 
koyu birer antistalinist, anti-
leninist oldular. Lenin ve 
Stalin dönemlerindeki, özel-
likle Stalin dönemindeki 
sosyalizmin kazanýmlarýný 
karaladýlar, açýk antikomü-
nist, antisovyet kesildiler, 
burjuvazi tarafýndan takdirle 
karþýlandýlar. Çöküþün bütün 
suçunu Marksist-Leninist 
partiye yýkarak, yeni döne-
min kendisine Marksist, ko-
münist, ilerici, devrimci di-

yenlerden oluþan ''geniþ ta-
banlý''partiler, yeni sol parti 
oluþturma dönemi olduðunu 
ilan ettiler.

Bunlar, Sovyetler Birli-
ði'nin, reel sosyalizmin çök-
mesinin büyük bir özgürlük 
olduðunu sandýlar, kapitaliz-
min deðiþtiðini, hümanist-
leþtiðini iddiaya kalkýþtýlar, 
þimdi iþçi sýnýfýnýn birliðinin 
daha kolay gerçekleþebile-
ceðini, komünistlerle sosyal 
demokratlarýn daha kolay 
birleþebileceðini ileri sürdü-
ler, burjuva demokrasisini 
mutlaklaþtýrdýlar, illegalite-
ye bitmez tükenmez günah-
lar yükleyerek, legalizm 
bataðýna saplandýlar ve hâlâ 
debelenmektedirler. 

Proleter devrim, iþçi sýný-
fýnýn eseridir. Ancak iþçi sý-
nýfýnýn tüm tarihsel dene-
yimleri, Marksist-Leninist 
komünist bir parti olmadan, 
iþçi sýnýfýnýn burjuvaziye 
karþý daðýnýk ve kendiliðin-
den mücadelesinin koordine 
edilemeyeceði ve sermaye-
ye, onun devlet gücüne karþý 
ortak bir saldýrýya yol aça-
mayacaðýný göstermiþtir. 
Marksist-Leninist bir parti 
olmadan temelde onun ön-
derliði olmadan, sosyalist 
devrim yapýlamaz. Komü-
nist Partisinde proleter 
politika Marksist-Leninist 
çizgiyle, burjuva politikasý 
da revizyonist bir çizgi ile 
temsil edilir ve bu mücadele 
sýnýfsýz topluma dek sürer.
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„Avrupa'da bir heyula kol geziyor: 
Komünizm heyulasý“

 
 Levent FÝDAN

„Avrupa'da bir heyula kol geziyor: Komünizm heyulasý. Yaþlý Avrupa'nýn bütün devletleri, 
Papasý ve Çarý, Metternich'i ve Guziot'su, Fransýz Radikalleri ve Alman hafiyeleri bu 
heyulaya karþý kutsal bir sürgün avýnda el ele vermiþlerdir.“

omünist Manifesto'nun giriþine 
yerleþtiren bu vurucu cümleler 
yazýlalý tam tamýna 171 yýl oldu. Bu K

cümlelerin etkileyiciliðinin, basit bir ütopik 
'slogan' olmasýndan deðil, gerçekliðini 
hayatýn bizzat kendisinden almasýndan 
kaynaklandýðý ortada. Manifesto, tam da bu 
noktada öncüllerinden, ütopiklerden ve 
gericilerden ayrýldý, sosyalizm düþünü 
gökten yere indirdi. Komünist Manifesto, 
gerçekleri olduðu gibi, büyük bir titizlikle 
analiz ederek, iþçi  sýnýfýnýn tarih 
sahnesindeki rolünü tespit etmiþ, onun 
önemini somutlaþtýrmýþ, ona bir ideolojik ve 
pratik program sunmuþtur. Bildiðimiz 
tarihin sýnýf savaþýmlarý tarihi olduðu gibi, 
Manifesto'nun yazýlmasýndan bugüne sýnýf 
savaþýmý çetin bir biçimde devam etmiþ, 
farklý formlar almýþ ve günümüze kadar 
ulaþmýþtýr. Bugün, týpký tarihte olduðu gibi 
sýnýf savaþýmý düþüþler ve çýkýþlar 
yaþamaktadýr fakat þunu asla unutmamak 
gerekir; sýnýf mücadelesinin rehberlerinin 
bizlere miras býraktýðý aydýnlatýcý yöntemle. 
Bu yöntem, baþta Lenin olmak üzere birçok 
önderin ve neferin yolunu aydýnlatmýþ, sýnýf 
mücadelesinin kendisinden sonraki 
geleceðine önemli ölçüde þekil vermiþtir. Bu 
yöntemi doðru analiz etmek ve uygulamak 
ise, sýnýf mücadelesinde yer alan neferlerin 
görevidir.

Birçok açýdan, hepimizin gözlemleyebil-
diði üzere, Manifesto ve Marksizm bugün 
aðýr saldýrýlar altýndadýr. Adý Manifesto olan, 

yani amacý ideolojik formülleri yalýn bir 
dille ifade etmek olan bir metini aklý sýra 
ideolojik ve teorik lafazanlýklarla mahkûm 
etmeye çalýþanlar bir türlü amaçlarýna ula-
þamamýþlardýr. Kapitalizmin durmaksýzýn 
tekrar eden krizlerini, neo-liberalizmin defa-
larca kendini yanlýþlayan tezlerini görmek 
istemeyenler, söz konusu Manifesto oldu-
ðunda mikroskoplarý eline alýp derin ince-
lemeye koyulmaktadýrlar. Ayný kiþiler önce 
tarihin sonunu ilan etmiþler, þimdi de bu 
fikirlerinden yavaþ yavaþ caymaktadýrlar. 
Manifesto'nun temel ilkesi olan ve Lenin'e 
ilham veren ilkel olan tarihsel materyalizm 
ve sýnýf mücadelesi diriliðini korumaktadýr. 
Biz, elbette, Marx ve Engels'in de belirttiði 
üzere, tarihi metinlere ve fikirlere birer 
dogma gibi yaklaþamayýz. Bu diyalektik 
materyalizmin temel ilkelerine aykýrýdýr. 
Marx ve Engels, kendileri, Komünden sonra 
yazdýklarý önsözde bunu belirtmiþlerdir. 
Güncellik ve dirilik tartýþmasý ise, Manifesto 
'da yazan her kelimenin güncel olduðu 
anlamýna gelmemekte, onun bulunduðu 
tarihsel koþullarý içinde belirlediði belirli 
ilkelerin temel anlamda nasýl iþler olduðu 
üzerine bir akýl yürütmedir. Yoksa, elbette 
komünistlerin temel görevi, güncel somut 
koþullarý doðru tahlil edip, geçmiþin roman-
tizmine saplanmadan akýlcý çözümler bul-
maktýr. Bunlarýn yanýnda, sermayenin, eme-
ðin ücretli sömürüsü olmadan birikme-
yeceði ve bu birikimi sürekli olarak hedefle-
diði, sermaye birikiminin özel kiþilerin 
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elinde olacaðý ve bunun tekelleþmeye yol 
açacaðý tespitleri halen dipdiri. Kapitalizmin 
hayatta kalmasý için en az maliyetle en fazla 
kârý elde edip üretim araçlarýný geniþletme, 
fakat bu geniþlemeyi iþçi sýnýfýnýn, 
üretenlerin refahý için deðil ufak bir azýnlýðýn 
refahý için kullanmasý durumu dipdiri 
ortadadýr. Emekçilerin metalaþmadýðýný, 
yabancýlaþmadýðýný söylemek mümkün 
müdür? Ýnsan emeðinin yaratýcýlýk deðil kâr 
amaçlý kullanýlmadýðýný hangi ölçüde 
söyleyebiliriz? Kapitalizmin hayatta kalmak 
için sürekli kaynak ihtiyacý olduðunu ve 
bunun için sürekli geniþlemeye ihtiyaç 
duyacaðý dahiyane tespitinin bugün 
yanlýþlandýðýný kim iddia edebilir? Ýþte bu 
ilkeleri görmezden gelenler, 171 yýllýk tarih-
sel metinin içinden belirli cümleleri çekip 
çýkararak güncellik tartýþmasý yapmakta-
dýrlar. Kapitalizmin geniþleme ilkesini 
anlamayanlar, Mars'a gidenleri insanlýðýn 
öncülleri  olarak algýlamaktadýrlar.  
Kapitalizmin kâr ilkesini idrak edemeyenler, 
yeni endüstriyel geliþmeleri 'insanlýk 
tarihinin yeni bir sahnesi' olarak düþün-
mektedirler. Oysa ki bu, burjuvazinin insan 
emeðinden bir an önce kurtulmaya çalýþýp 
üretimi elinden geldiðince hýzlandýrmaya ve 
baþýnýn belasý olan iþçi sýnýfýndan kendini 
kurtarmaya yönelik attýðý adýmlardan biridir. 
Manifesto'nun iddialarý ve bunlara yapýlan 

saldýrýlar hakkýnda uzun uzadýya bir soru-
cevap yapýlabilir fakat bu baþka bir yazýnýn 
konusudur. Bu girizgâh ise, tarihsel 
materyalizmin ilkesel güncelliði, dolayýsýyla 
onun yöntemsel bir yorumu olarak ortaya 
çýkmýþ olan sýnýf partilerinin de ilkesel gün-
celliðini anlamak konusunda önemlidir.

Manifesto'yu manifesto yapan, sadece 
ideolojik bir çerçeve sunmasý deðil, ayný za-
manda pratik de bir çerçeve sunmasýdýr. Ma-
nifesto'nun 2. Bölümünde görebileceðimiz 
bu pratik çerçeve hakkýnda pek çok þey söy-
leyebiliriz. Bu kýsýmda, komünistlerle prole-
terlerin iliþkisi hususunda temel birkaç ilke 
ortaya koyulmuþtur. Buradaki ilkeleri tek tek 
incelemeye tabi tutmak çok mümkün gö-
zükmese de temel olan ilkeleri mutlaka tek-
rar düþünmek durumundayýz. Bunlardan bi-
rincisi, belki de en temeli ve sýnýf partilerinin 
birinci amacý olan, olmasý da gereken ilke; 
burjuva mülkiyetine, yani üretim araçlarýnýn 
özel mülkiyetine son verilmesi gerekliliði 
ilkesidir. Giriþte Manifesto'nun ilkesel 
güncelliðinden bahsetme sebeplerimiz þimdi 
yavaþ yavaþ kendini göstermektedir. Bugün 
bilindiði üzere kendisini 'demokratik' sos-
yalist, 'halkçý' sosyalist vs. olarak adlan-
dýranlar, bu ilkeden tamamýyla vazgeçmiþ 
durumdalar. Bu durum elbette günümüze 
özel bir durum deðildir. Býrakalým kendi-
lerini böyle adlandýranlarý, sýnýf partisi olma 
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iddiasýndaki yapýlar bile bu ilkeyi 
dillendirmekte büyük bir güçlük çekiyorlar. 
Bunun sebebi açýktýr: tarihteki sýnýf 
savaþýmýnýn en temel noktasý budur. Bur-
juvazinin en temel korkusu budur; onun sal-
dýrganlaþmasýnýn en büyük sebebi de budur. 
Burjuvazinin bütün ideolojik ve pratik 
saldýrýlarý bu temel ilke üzerine yönelmiþ du-
rumdadýr. Akademisinden tutun medyasýna, 
bu ilkeyi dillendireni geri olmakla ve tota-
literlikle itham eden müthiþ bir saldýrý akýmý 
baþlatmaktadýr. Burjuvazinin bu korkusu 
ortadayken, günümüz dünyasýndaki kimi 
'sol' partiler de bu gerçeklikten kendilerini 
koparmaya hep hazýr olduklarýný kanýtla-
dýlar. Sovyetlerin çöküþü, belirli partilere bu 
ilkeden kopuþ için müthiþ bir bahane sundu. 
Öte yandan, demokrasi mücadelesi her ne 
kadar önemli olsa da sýnýf mücadelesini, üre-
tim araçlarýnýn özel mülkiyetini ele geçirme 
ilkesini dile getirmeden, demokrasi ve 
gelecek mücadelesinin ana ürünü deðil de 
kimlik mücadelelerinin ve basit anlamda 
haklar mücadelesinin basit bir 'dinamiði' 
olarak alan anlayýþ da geliþti. Bunlar elbette 
tesadüf deðildir. Özel mülkiyete son vermeyi 
hedeflemeyen bir sýnýf partisi kendini ne 
ölçüde gerçekleþtirebilir?

Marks ve Engels'in yine ikinci kýsýmda 
bahsettiði ve Komünist bir partinin temelini 
oluþturmasý gereken ve yine görmezden geli-
nen ikinci bir hususu vurgulamalýyýz: pro-
letaryanýn siyasi iktidarý ele geçirmesi. Özel 
mülkiyetin kaldýrýlmasý ilkesini duyunca 
tüyleri ürperenler, bu proletaryanýn siyasi 
iktidarý ele geçirmesi ilkesi ile birleþince 
iyice dehþete kapýlýrlar. Biri olmadan öbürü 
mümkün olamaz. Proletaryanýn siyasi ikti-
darý ele geçirmesi, bugün, özellikle Batý 
Avrupa'da birtakým gruplarýn basitleþtirdiði 
ölçüde „iþçi sýnýfý haklarýný demokratik ola-
rak savunanlarýn iktidara gelmesi“ deðildir. 
Elbette, bugünün koþullarýný düþündü-
ðümüzde böyle etkinliklerin önemini gör-
mezden gelecek veya küçümseyecek deðiliz 
fakat dünyanýn, medeniyetimizin sömürüden 
kurtarýlmasýnýn yegâne yolu proletaryanýn 

kan emicilerinden iktidarý kesin ve net bir 
þekilde alýp, üretim araçlarýnýn özel 
mülkiyetine son vermesidir. Özel mülkiyet 
konusundaki çarpýtmalar gibi bu konuda da 
çarpýtmalar yapýlmaktadýr. Özel mülkiyeti 
kaldýrma ilkesine yapýlan itirazlarýn üretim 
araçlarý odaklý deðil, 'özel' itirazlar olmasý 
tesadüf deðildir. Bunlar, komünistler sanki 
iþçinin elindeki 24 taksitle aldýðý telefona 
göz dikmiþ gibi davranmakta, iþçi sýnýfý için 
geçici iyileþtirmeler dýþýnda bir þey öner-
memekteler. Kapitalizmin sömürüsü dünya 
yetmemiþ, galaktik bir boyut almýþ durum-
dayken bu ilkelerin geçerliliði gün gibi 
ortada deðil mi? Bunlar bir sýnýf partisinin 
mihenk taþýdýr. Özel mülkiyet hususunu 
Manifestodan yapacaðýmýz bir alýntýyla 
þimdilik noktalayarak öbür ilkelerin ve 
bunlarýn sýnýf partisi düþüncesine nasýl öncül 
olduðunun incelenmesine devam edebiliriz:

„Özel mülkiyete son vermek istememizi 
dehþetle karþýlýyorsunuz. Ama sizin bugünkü 
toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için özel 
mülkiyete son verilmiþtir; özel mülkiyetin 
bulunmasýnýn nedeni onda dokuzun elinde 
bulunmasýdýr. Demek ki siz bizi ancak toplu-
mun ezici çoðunluðu için hiçbir mülkiyetin 
bulunmamasý koþuluyla var olabilen 
mülkiyete son vermek istemekle suçluyor-
sunuz. Uzun sözün kýsasý bizi sizin mülki-
yetinize son vermek istemekle suçluyor-
sunuz. Elbette bizim istediðimiz bu.“

Manifesto'nun bu kýsmýnda cevaplanan 
öbür suçlamalar / ortaya konulan öbür ilkeler 
ise þunlardýr: ailenin ortadan kaldýrýlmasý, 
kadýnlarýn ortaklaþtýrýlmasý (!), vatan ve mil-
letin ortadan kaldýrýlmasý. Bu suçlamalar en 
kaba halleriyle komiktirler ama ayný 
zamanda, en ciddi halleriyle de bir sýnýf par-
tisinin ilkesel temelini oluþtururlar. Ailenin 
ortadan kaldýrýlmasý hususunda burjuvazi, 
ortada sanki bir 'aile' varmýþ gibi davran-
maktadýr. Týpký demokrasi konusunda yap-
týðý gibi. Burjuva toplumundaki aile, 
çürümüþ bir iliþkiler bütününden çýkamaz, 
çünkü insan iliþkisi para iliþkisiyle baðlýdýr. 
Burjuva toplumundaki o güçlü aileler, ne 
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hikmetse, miras davalarý yüzünden ortadan 
ikiye ayrýlýveren de ailelerdir ayný zamanda. 
Burjuva toplumundaki aileler, çocuklarýyla 
insani bir duygusal iliþki deðil, bir 'yatýrým' 
iliþkisi kurarlar. Burjuva toplumunda pro-
leter aileler için çocuk 'neredeyse' bir çýkýþ 
kapýsýdýr ve hayatý boyunca bu yükümlülük-
lerle yaþar. Komünistler, hayatýn her alanýn-
da olduðu gibi bu konuda da burjuvaziye 
alternatiflerdir. Kadýnlarýn ortaklaþmasý 'id-
diasý' bugün bile bütün gericiliðiyle ve ciddi-
yetten uzak bir biçim-
de komünistlere, özel-
likle geri toplumlarda, 
yöneltilen saldýrýlar-
dan biridir. Bu iddia-
nýn kendisini uzun 
uzadýya incelemeye 
dahi gerek yok, çünkü 
iddianýn kendisi, ken-
disini ele veriyor: ka-
dýnýn ortaklaþtýrýlmasý 
cümlesi, burjuva top-
lumunun kadýný adeta 
bir 'mal' olarak gördüðünün kanýtýdýr. Bir 
birey, bir özne hakkýnda zaten 'ortaklaþtýrma' 
gibi bir taným kullanýlamaz. Komünizme 
saldýracaðým derken yakayý ele vermek ise 
burjuvalar açýsýndan yeni bir tecrübe olmasa 
gerek. Marx-Engels Manifestoda bunu þöyle 
ifade ediyorlar:

“Burjuva ailesi aslýnda kadýnlarýn ortak-
laþalýðýdýr. Komünistler de olsa olsa kadýn 
ortaklaþalýðýnýn sahtece gizlisine karþýlýk 
resmi ve açýk yüreklisini getirmek istedikleri 
iddiasýyla suçlanmýþ oluyorlar. Kaldý ki, gü-
nümüz üretim iliþkilerinin ortadan kaldý-
rýlmasýyla ondan kaynaklanan kadýn ortak-
laþalýðýnýn da, yani resmi veya gayri resmi 
fuhuþun da yok olacaðý kendiliðinden anla-
þýlmaktadýr.”

Bu bölümdeki en temel iki ilkeyi de vur-
gulayarak Manifesto incelemesini bitirebi-
liriz. Bunlardan biri, insan bilincini maddi 
koþullarýn belirlediði iddiasýdýr. Bu iddianýn 
ne kadar güncel olduðu yine apaçýk ortada. 
Bildiðimiz toplumdan bugüne kadar bu iddia 

kendini farklý þekillerde gösterdi. Bu bilinç, 
en temelde üretim iliþkileri tarafýndan belir-
lenen bilinçtir. Dünyamýzda yaþayan her-
hangi bir insan sýnýf bilinci, örgütlülüðü 
olmadan bu bilinçten kendini soyutlayamaz. 
Tarihsel materyalizmin bu temel ilkesi Le-
nin'in yolunu açmýþtýr ve sýnýf partisinin iþçi 
sýnýfýna dýþarýdan bilinç getirip hali hazýrda 
üretim iliþkileri tarafýndan etkilenmiþ olan 
bilincini kýrmasý fikrini formüle etmiþtir. 
Yani, sýnýf partisinin temel hedeflerinden 

biri, maddi koþullarý, 
üretim iliþkilerini al-
gýlayýp onun sýnýrlarý 
içinde reformlar yap-
mak vs. deðil, o maddi 
koþullarý kökten de-
ðiþtirmektir. Bu bö-
lümde son olarak vur-
gulanan, yine Leninci 
sýnýf partisinin temel 
ilkesini oluþturan bir 
d i ð e r  h u s u s  i s e  
mülkiyet hakkýna ve 

burjuva üretim iliþkilerine 'despotik' mü-
dahalede bulunma gerekliliðidir. Yine, bu-
gün, maalesef, birtakým gruplar burjuvazinin 
niteliði deðiþmiþçesine davranmakta, o sanki 
sermayesini paylaþmaya hazýrmýþ gibi naif 
düþüncelere kapýlmaktalar. Bu doðru 
deðildir. Burjuvazi, býrakýn sermayesini pay-
laþmayý, dünyayý sömürüp bitirmiþ, bir de 
gezegenler arasý sömürü macerasýna koyul-
muþ, gün geçtikçe daha da tekelleþmiþtir. 
Sýnýf çeliþkisinin halen temel çeliþki oldu-
ðunu düþünenler için bu naif hülyalardan 
uyanmanýn yegâne yolu, Leninci öncü sýnýf 
partisini örgütlemek ve proletaryanýn öncü 
partisini acil bir þekilde güçlendirmektir. 

Leninci Parti ve
Demokratik Merkeziyetçilik

Leninci parti, yalnýz dönem Rusya'sýnýn 
baský koþullarý altýnda deðil, emperyalizm 
çaðýnda revizyonistleþen sosyaldemokrat 
partilerine karþý kurulmuþ, yeni tür öncü sýnýf 
partisidir. Lenin'i çaðdaþlarýndan ve hatta ön-
cüllerinden ayýran þey, Marks'ýn tarihsel 
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materyalizmini ve bu yöntemin pratik 
kýlavuzluðu iþçi sýnýfý davasýna neredeyse 
eksiksiz bir þekilde uygulamanýn yöntemini 
keþfetmiþ olmasýdýr. Lenin'den önce iþçi 
sýnýfý mücadelesi, ekonomizme ve sendi-
kalizme saplanmýþ bugüne benzer biçimde 
bir þekilde algýlanýyordu. Lenin'in önce-
liklerinden biri bu durumu bertaraf etmekti 
ve bunun için sýnanmýþ, inançlý profesyonel 
devrimciler örgütünün kurulmasý ve 
bunlarýn parti örgütünde birleþtirilmesi 
gerekiyordu. Bu örgütün en temel birimleri 
komiteler, hücrelerdi. Bu komiteler 
partililerden oluþur. Bunlarýn çevresinde 
partili olmadam faaliyet gösteren bir halka 
bulunur. Partinin en temelde, hücrede, faal 
olan inançlý devrimcilerin çalýþmasý 
gerekliliði ise partiyi gereksiz akýmlardan 
uzak tutmanýn bir baþka yöntemiydi. Leninci 
partiye, ta o zamanlardan, en baþýndan beri, 
'kitleselleºelim' ve 'açýlalým' önerileri baþla-
mýþtýr (Menþevikler). Bu yeni, bugüne özel 
bir akým deðildir. Lenin ise bunlarý çok sert 
bir dille mahkûm etmiþtir. Leninci partinin, 
Lenin'in ana odak noktasý fabrikalardý. Lenin 
„fabrikalar bizim kalemiz olmalý“ þiarýyla 
hareket etmiþtir. Leninci partinin birinci 
odak noktasý iþçiler içinde ve iþçilerden olu-
þan çevreler kurmak, komiteler oluþturmak, 
ekonomik ve politik iþçi mücadelesini en 
asgari biçimde güçlendirmektir. Leninci par-
tinin profesyonel kadrolarý, bulunduklarý 
fabrikalarda sempatizan sayýsý ve siyasi yö-
nelimler dahil her þeyi bilir ve rapor eder-
lerdi. Leninci partinin profesyonel dev-
rimcisinin özelliklerinden biri de budur. Di-
siplin, aidiyet ve özverinin yaný sýra iletiþim 
becerileri yüksek ve bulunduðu çevreler 
tarafýndan sayýlan bireyler olmalarýdýr. 
Leninci partinin öncü kadrosu olmanýn 
neredeyse ön koþullarýndan biri budur diye-
biliriz. Leninci partinin temeli olan hücreler, 
sadece iþçiler arasýnda deðil, meslek gruplarý 
arasýnda da örgütlenip propaganda faa-
liyetleri yürütüyordu. Lenin bu 'öncü çekir-
deðin' faaliyetinin, temiz bir keskinlikle, 
sendikalar, meclisler ve meslek odalarý ara-

cýlýðýyla yayýlacaðý kanaatindeydi. Leninci 
partinin, baþlangýç aþamasýnda 'ne olduðunu' 
Lenin bu alýntýda adeta özetler:

„Güçlü bir illegal Parti Merkezleri örgü-
tü, sistemli olarak çýkan illegal yayýnlar ve 
en önemlisi yerel hücreler, özellikle de doð-
rudan doðruya iþçilerin arasýndan gelen ve 
kitlelerle sýký temas içinde yaþayan öncü 
üyelerin yönettiði fabrika hücreleri: Dev-
rimci ve Sosyal-Demokrat iþçi hareketinin 
her türlü zorluðu göðüsleyebilecek sað-
lamlýktaki çekirdeðini iþte bu temel üzerinde 
inþa ettik. Bu illegal çekirdek gerek Duma 
aracýlýðýyla gerekse sendikalar, koopera-
tifler, eðitim ve kültür kuruluþlarý içinde 
kendi duyargalarýný ve etkisini eskisiyle 
kýyaslanmayacak ölçüde yayacaktýr.“

Bütün bunlarýn yanýnda, Leninci sýnýf 
partisi, burjuva partilerinde gözlemleneme-
yecek þekilde bir demokratik merkezi-
yetçilik ilkesi ile de çalýþýr. Bu ilkenin 
Leninci partiye sirayeti hususuna gelmiþken, 
örgütlenme ve yayýn gibi konulara geçmeden 
önce kýsa bir þekilde demokratik mer-
keziyetçilik konusuna, tarihsel önemine 
burada deðinmek faydalý olacaktýr. Örneðin, 
Leninci parti temsilciler konferanslarý 
toplardý. Müþterek sayýda parti üyesi bu 
konferanslara birer temsilci yollarlar ve bu 
þekilde kararlara etki ederdi. Fakat, Leninci 
parti sýrf temsili deðil, katýlýmcý demokrasiyi 
de öne çýkardý. Parti üyelerinin, örgüt bü-
tünüyle ilgili konularda bizzat fikir beyan 
etmeleri gerekirdi. Partinin yönetici kad-
rolarý da üyeler tarafýndan seçilirdi ve bu 
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kadrolar üyelere, yetkileri baðlamýnda hesap 
vermek durumundaydýlar. Bütün bu hem 
temsilci, hem katýlýmcý demokrasi sürecinin 
sonunda, üyeler, bizzat kendi seçtikleri ve 
rapor alabildikleri parti yöneticilerinin ve 
yerel yöneticilerin kararlarýna uymak duru-
mundaydýlar. Ýþte, demokratik merkeziyet-
çilik ilkesinin pratikte, Leninci baðlamda en 
temel uygulamasý, yansýmasý budur. Marks, 
yine günümüzde yansýmalarýný göre-
bileceðimiz belirli yanýlgýlarýn aksine, 'fede-
rasyoncu' vs. deðil, demokratik merkeziyet-
çiydi. Lenin'in Devlet ve Devrim eserinde 
ifade ettiði gibi, proletaryanýn, demiryol-
larýný, fabrikalarý, topraklarý bütün ulusa 
devretmek üzere 'birleþtirmesi' de açýk bir 
þekilde demokratik merkeziyetçiliðe iþaret 
eder. Ulusal, komünal anayasa, demokratik 
merkeziyetçiliðe iþaret eder. Leninci 
partinin, Marksist devlet formülünün özü, 
Paris Komünü tecrübesidir. Paris Komü-
nü'nde doðru yapýlanlar ve maalesef 
yapýlamayanlar sýnýf partilerinin en temel 
anlamda hedeflerini yansýtýrlar. Paris 
Komünü'nde bu birleþtirmeyi savunan, 
ordunun üzerine yürünmesi gerektiðini, 
ulusal bankaya el koyulmasý gerektiðini sa-
vunan yine Marks'tý. Leninci partinin 
demokratik merkeziyetçilik ilkesini, sýnýf 
partisi hedeflerini ve Sovyet tecrübesini 
anlamak için bu konuyu net bir biçimde 
içselleþtirmiþ olmak gerekir. Bu merkezi-
yetçilikte, elbette öz yönetim vardýr. Fakat 
bu öz yönetim, burjuva toplumlarýndaki gibi, 
devlet iktidarýna alternatif bir öz yönetim 
deðildir. Demokratik merkeziyetçi bir ko-
münde, seçenlerin geri çaðýrma yetkisine 
sahip olduðu, belirli bir sürede deðiþmesi 
zorunlu olan, yerellerden gelen temsilciler 
seçilir. Bu temsilciler iþ niteliklerine göre de 
ayrýlabilirler. Demokratik merkeziyetçilikle, 
burjuva demokrasilerinde olduðu gibi bir 
parlamentarist bir yaklaþým yoktur. Burjuva 
toplumunun parlamentolarýnda, ülkemizde 
en rezil halinde tecrübe ettiðimiz gibi, azýn-
lýk bir sermayenin çýkarý savunulur ve son 
tahlilde bunlar ayrýcalýklýdýrlar. Yedikleri ye-

mek, aldýklarý maaþlar, bindikleri arabalar, 
yaþadýklarý hayat bellidir. Bunlarýn çocuklarý 
yargýdan bile muaftýrlar. Demokratik 
merkeziyetçi komünlerde ise en yereldeki 
her insan kendisini temsil ettirme hakkýný 
bulur ve bu temsilciler, bir meslek gibi 'siya-
set erbabý' deðillerdir. Bunlarýn maaþý me-
mur maaþýný geçemez. Bütün yerellerden 
gelen raporlar bu mecliste tartýþýlmak 
durumundadýr. Bürokrasi ise, toplumun ken-
diliðindenliði içerisinde zaman içerisinde 
sönüp gidecek bir vaziyete sokulmuþ, bürok-
ratik organlar kýrýlýp, paramparça edilmiþtir. 
Demokratik merkeziyetçi toplumda bu özel 
bir meslek vs. deðildir. Þu ilkeyi asla unut-
mamak gerekir ki demokratik merkeziyetçi 
düzen, son aþamada komünal düzene var-
mayý hedefleyen, yani kendi kendini sönüm-
lendirme amacý güden bir düzen tipidir. 
Sürekli yükselme güdüsüne sahip bir 
bürokrasinin, sermayedarlarýn maþasý olmuþ 
bir meclisin ne 'demokrasi' olmasý müm-
kündür, ne de barýþçýl olmasý. Demokratik 
merkeziyetçi toplum var olduðu günden beri 
finans kapital ona bütün silahlarýyla saldýrdý. 
Onun 'sýrf' merkezi gözükmesini saðlayacak 
her þeyi yaptý. Bu düzene 'yakýn' dahi duran 
ülkelere cephe alýp ekonomik ve askeri teh-
ditler yöneltti. Bütün bunlarý yaparken, 
akademi de tehdit altýnda kabuðuna gömül-
müþ bu toplumlarý 'Batý demokrasinin al-
ternatifi olamayanlar' olarak iþaretledi. Bu, 
elbette, elleri açýk bekleyen sol liberallerden 
çok kimsenin iþine gelmemiþtir. Bugün bile 
burjuvazi ideolojik ve medyatik bütün or-
ganlarýyla, demokratik merkeziyetçiliði düz 
totaliter bir yapý olarak göstermek için elin-
den gelen bütün gayreti göstermektedir. Bu-
nun sebebi, bu formülün, iþçi, köylü, beyaz 
yakalý, memur demeden herkese, sahte deðil 
ama GERÇEK bir temsil imkâný vermesi ve 
bu 'seçilmiþlerin' saltanatýna son verecek 
olmasý, yani burjuva demokrasilerinin hiçbi-
rinde hayal dahi edilemeyecek bir demokrasi 
imkâný sunmasýdýr. Sovyetlerin çöküþünü el-
lerini ovuþturarak bekleyenlerin, tarihte pro-
leter hareketlerin liderlerini katledenlerin, 
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Bin Ladin'i ve nicelerini kahraman ilan eden-
lerin, dünyanýn her bölgesinde kanlý dar-
beleri destekleyenlerin demokratik 
merkeziyetçiliði mahkûm etme hakký 
yoktur. Bu hezeyanlara kapýlmadan bu ko-
nuyu birkaç kere enine boyuna deðerlen-
dirmek gerekir. Demokratik merkezi-
yetçilik, özellikle sömürge ülkelerine umut 
olmuþtu, halen de bu ve benzeri ülkelere, 
romantik hayallere kapýlmadan hayatta 
kalabilme rehberi sunmaktadýr. Demokratik 
merkeziyetçiliði ve özellikle proletarya dik-
tatörlüðünü duyunca burjuva ideologlarýnýn 
tüyleri ürperir. Bunlar, diktatörlüðü keli-
menin burjuva anlamýyla anlamaktadýrlar. 
Diktatörlük deyince akýllarýna bir tür tiranlýk 
gelmektedir. Saklamaya çalýþtýklarý gerçek 
ise, bugün en demokratik gözüken top-
luluklarda bile bir burjuva diktatörlüðü oldu-
ðudur. Burjuvazinin demokrasi þöleni, kendi 
çýkarlarýný toplu iðne baþý kadar bile 
etkileyecek hareketlenmeleri görene 
kadardýr. Bugün Fransa'daki ayaklanmalara 
verilen reaksiyon bunun kanýtýdýr. Bugün 
Ortadoðu'da belirli ülkelere tahammül 
edilememesi bunun kanýtýdýr. Burjuva dikta-
törlükleri, proleter hareketlere var gücüyle 
saldýrmýþtýr. Bu koþulda, proletaryanýn, 
burjuvaziyi sönümlendirmek, bunu bir ve 
son kez garantiye almak amacýyla kendi 
diktatörlüðünü, partisi aracýlýðýyla kurma-
sýndan doðal ne olabilir? Proletaryanýn 
diktatörlüðü, burjuva diktatörlüðü gibi 
sýnýflý toplumun devamýný da amaçlamaz. 
Proletarya diktatörlüðünü bulduðu her teh-
ditle içine kapatmaya çalýþýp onun 'despotik' 
yönlerine vurgu yapanlar, burjuva re-
jimlerinin nasýl kurulduðunu unutuyorlar 
olsa gerek. Fransa'da, Amerika'da ve birçok 
yerde, burjuva demokrasileri güllerden 
yapýlmýþ geçitlerden geçerek oluþmamýþtýr. 
Fakat, söz konusu proletarya olunca, 
'çaðdaþlýk' birden akýllara gelir. Bunlarýn 
heyecanýna kapýlan bazý 'sol' gruplar, 
komünistlere sýnýf partisi formülünden ve 
proletarya diktatörlüðü fikrinden vazgeç-
meyi, deðiþimi reformlar dizisi ile getirmeyi 

tavsiye ediyorlar. Bu tavsiyeyi verenlerle ko-
münistler, ayný evrende yaþamýyorlar olsa 
gerek. Zira komünistler, Venezuela'ya dahi 
tahammülü olmayan ve halký ambargolarla 
rezil edenlerin bulunduðu 'küresel' bir ka-
pitalizmin sahne aldýðý bu çaðda bu tarz tav-
siyelerin sýnýf savaþýnda geri adým atmak 
olduðunu idrak etme yetilerine sahiptirler.

Demokratik merkeziyetçilik hususunu, 
ona yönelik manipülasyonlarý ve cevaplarý 
kýsa bir biçimde özetlemek durumundayýz. 
Bu konu da bu yazýda geçen temalardan biri 
olarak, baþlý baþýna bir yazý konusu olabilir. 
Biz, Leninci partiyi anlama konusunda kritik 
bir öneme sahip olan örgütlenme konusu 
üzerinden yazýmýza devam edebiliriz.

Leninci parti faaliyeti konusunda en 
temel konulardan biri çalýþma tarzýdýr. 

Leninci partinin legal ve illegal çalýþma 
faaliyeti hakkýnda birçok söz edilmiþtir. Bu 
konuda Lenin'in yine yüksek anlayýþýna 
tanýklýk etmekteyiz. Ýllegal faaliyet, bur-
juvazinin baský ve terörü nedeniyle Leninci 
parti için olmazsa olmazdýr. Bu, Leninci 
partinin temel ilkesidir çünkü bu parti 
proletaryanýn partisidir ve bu ölçüde bu 
devr imi  korumak,  temel lendirmek 
zorundadýr. Leninci parti, illegal kadro ça-
lýþmasýný bu yüzden çok sýký ve gizli bir 
biçimde götürür fakat bu durum Leninci 
partinin 'dar bir elitler partisi' olduðu gibi 
algýlara yol açmaktadýr. Aksine, illegal 
faaliyetin legal faaliyeti engelleyen bir tarafý 
yoktur. Bu kadrolarýn bir amacý da legal faa-
liyetin alabildiðine önünü açmaktýr. Bu kad-
rolar, legal faaliyetlerde yer de alýrlar ama 
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Leninci partinin kadrolarýnýn buralarda bu-
lunmasý birleþme anlamýnda bir 'birliktelik' 
ifadesi deðildir. Leninci partinin kadrolarý, 
sýnýf partisinin baðýmsýz siyasetini 
yürütmekle yükümlüdürler. Buradaki 
illegalite, birincil olarak burjuvazinin 
yarattýðý koþullarla ilgili olmakla birlikte, 
proletarya devrimini saðlamlaþtýrmak, 
burjuvaziye teslim etmemek, týpký onlarýn 
profesyonelleriyle belirli köþeleri saðlam 
tuttuðu gibi, 'proletaryanýn da profesyo-
nelleriyle' kendi köþelerini saðlam tutma-
sýyla ilgilidir. Bu faaliyetin amacý kendi 
içerisinde fikir paylaþýmý yapan bir fikir 
kulübü oluþturmak deðil, kitlelere önderlik 
edecek olan proletaryanýn öncü gücünün 
temelini darbelerle sarsýlmayacak bir temele 
oturtmak, bu koþullar altýnda, belirli organlar 
aracýlýðýyla 'her yere' sözünü yaymaktýr. Fa-
kat, burada bir tehlike ortaya çýkmaktadýr. Bu 
ilke, sýnýf partisi için önemlidir fakat bunu 
tek baþýna bir faaliyet olarak algýlamak ve 
legal faaliyete ket vurmak bir sapmaya iþaret 
eder. Týpký legal faaliyetin, illegal faaliyete 
gerek kalmadan kendi amacýna yürüyebile-
ceðini iddia etmek gibi. Burada yine Lenin'in 
Menþeviklerle katýldýðý bir oturumdan çýkan 
kararý paylaþmakta fayda olabilir:

„Burjuva karþý-devrimi döneminde 
Sosyal Demokrat hareketin tarihi konumu, 
bir yandan kaçýnýlmaz olarak proletarya 
üzerinde belirli bir burjuva etkisinin 
doðmasýna, ayný zamanda illegal Sosyal-
Demokrat Parti'nin reddedilmesine, onun 
rolünün ve öneminin küçümsenmesine ve 
devrimci Sosyal-Demokrasinin program ve 
taktiðinde görev ve þiarlarýný sýnýrlamaya 
yönelen çeþitli giriþimlere; öte yandan da 
Sosyal Demokratlarýn Duma'da çalýþma-
sýnýn ve legal imkanlarýndan yararlanmanýn 
reddedilmesine, her iki faaliyetin de öne-
minin kavranmamasýna ve devrimci demok-
ratik taktiði bugünkü özel tarihi koþullarda 
uygulamada aciz kalýnmasýna yol açmak-
tadýr. Böyle durumlarda Sosyal-Demokrat 
taktik, Sosyal-Demokrat faaliyeti sýnýf mü-
cadelesinin bütün alanlarýnda yaygýnlaþtýrýp 

derinleþtirerek ve bu iki sapmanýn oluþ-
turduðu tehlikeyi gözler önüne sererek bu 
sapmalarýn üstesinden gelmek zorundadýr.“

Burada görüldüðü üzere, illegal faa-
liyetin ilkesel önemi yadsýnmadan iki 
faaliyetin de önemine vurgu yapýlmaktadýr. 
Profesyonel devrimci kadrosu, sýnýf mü-
cadelesinde proletaryanýn hanesine yazý-
lacak sayýlarý iyi hesaplar. Eksilerini ve 
artýlarýný iyi tahlil eder ve yaratýcý kararlar 
alma yetisine sahiptir. Bu kadrolar, hayatýn 
içinde olmalarýndan ötürü, legal alanlarý da 
kaçýnýlmaz olarak kullanýrlar. Sendikalar, 
meslek gruplarý, topluluklar vs. yerlerde, öð-
renciler arasýnda iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun 
ve baðýmsýz politikasýnýn propagandasýný 
yapabilirler ve bunu kendi yaratýcýlýk ve 
kývraklýklarýyla yapmak durumundadýrlar. 
Kendilerine kitleler içinde að oluþturamayan 
kadrolarýn hareket imkâný yoktur. Bu hu-
susta Leninci partinin kadrosu ne kendisini 
sýnýftan ve toplumdan izole etmeli, ne de 
legal faaliyetin yegâne yol olduðuna inan-
malýdýr. Bu dengeyi kadronun çok net bir 
biçimde içselleþtirmiþ olmasý gerekir, aksi 
takdirde Leninci anlayýþtan sapmalar 
yaþanmasý çok mümkündür. Yine Lenin'in 
legalizmi tasfiyecilik olarak nitelendirdiði, 
Kasým 1912'de yazdýðý „Ýllegal parti ve legal 
çalýþma“ isimli yazýsýndan alýntýyla bu konu-
yu daha da netleºtirerek noktalayabiliriz:

„Parti dört yýldýr þunu söylüyor: Örgütü-
müz, mümkün olduðu kadar geniþ ve dal 
budak salmýþ bir legal örgütler aðýnýn kuþat-
týðý illegal çekirdeklerden meydana gelir.“ 
Bu tanýmdan daha iyi bir taným yapama-
yacaðýmýza göre, örgütlenme ile ilgili çok 
kritik baºka bir konuyu incelemeye devam 
edebiliriz: Yayýn ve propaganda konusu.

Komünist partisi, iþçi sýnýfý arasýnda aji-
tasyon ve propaganda faaliyeti yürütmek du-
rumundadýr. Bu faaliyetin amacý, iþçi sýnýfýný 
toplumdaki konumu, toplumun ekonomik 
sistemi, temel haklarý, kapitalistlerle müca-
dele ve tavýr gibi konularda bilinçlendirmek 
ve mücadelede onu öne geçirmektir. Bunu 
yapmanýn en etkili yollarý bildiriler ve ya-
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yýnlardýr. Bugün, liberallerin bir saniye bile 
aðzýndan düþürmediði endüstri çaðýnda yaþý-
yoruz. Burjuvazi, sömürüsünü geniþletmek 
amacýyla iletiþim araçlarýný da geniþletmiþtir. 
Burjuvazinin zorunlu olarak geliþtirdiði bu 
kanallardan komünistler ve iþçiler yarar-
lanmak durumundadýrlar. Ýnternet ve öbür 
iletiþim kanallarý, pekâlâ iþçi sýnýfý için de bir 
að olabilir ve kendi amaçlarý için, propa-
ganda ve ajitasyon faaliyetleri için kullaný-
labilir. Leninci partinin kývraklýðýndan bah-
setmiþtik. Lenin, partinin ajitasyon taktik-
lerini 24 saat içinde deðiþtirebileceðini fakat 
bunu yapmasý için önce ortada bir taktiði 
olmasý gerektiðini özellikle vurgular. Yani 
ilkeler olmadan yapýlan ajitasyon da taktik-
sel deðiþiklikler de yararsýzdýr. Bunun yanýn-
da ajitasyon faaliyetinin bir diðer önemi, her-
hangi bir kitlesel/sýnýfsal patlama durumuna 
iþçi sýnýfýný ve kadrolarý hazýrlamak, hazýr 
tutmaktýr. Patlama anýnda ajitasyon çalýþ-
masý yapmak elbette gereksiz deðil, ama geç 
olacaktýr. Yine, Leninci partinin propaganda 
ve ajitasyon için olmazsa olmazlarýndan biri 
yayýndýr. Lenin için bu ikisini sistemli yürüt-
menin, topluma yaymanýn, derinleþtirmenin, 
örgütü düzgün bir þekilde geliþtirmenin ana 
yolu yayýndýr. Bireysel ajitasyonu sistematik 
propagandaya döndürmenin ana yolu 
yayýndýr. Hatta, Lenin için militan faaliyetin 
önde gelen temel kesiminin ne kadar iyi inþa 
edildiðini anlamanýn ana yolu yine yayýnýn 
düzenliliði ile ölçülebilir. Buradan anlaþýl-
dýðý üzere, yayýn, örgüt tarafýndan sadece 'çý-
karýlan' bir þey deðil, ayný zamanda örgütü 
oluþturabilen, hatta onun niteliðini test 
edebilecek kritiklikte bir öneme sahiptir. 
Kadrolarýn yerel çalýþmaya saplanýp kalma-
sýný engellemenin, ideolojik sapmalarý önle-
menin ana yolu yayýndýr. Bu anlamda yayýn, 
az önce saydýðýmýz birçok niteliði gibi bir-
leþtirici bir özelliðe de sahiptir. Burada yine 
yayýnýn önemi anlamak için bizzat Lenin'den 
bir alýntýyla devam edebiliriz:

„Siyasi teþhirin sesinin bugün için zayýf, 
ürkek ve seyrek çýkmasý karþýsýnda cesareti-
miz kýrýlmamalýdýr. Bunun nedeni, polisin 

zorbalýðýna tamamen boyun eðilmiþ olmasý 
deðildir; bu teþhisleri yapabilecek ve yapma-
ya hazýr olanlarýn konuþacaklarý bir kürsü-
leri yoktur, istekli ve yüreklendirici dinleyi-
cileri yoktur, 'her þeye kadir' Rus hükümetine 
karþý þikayetler yöneltirken, bunun yanký bu-
lacaðý gücü halk arasýnda hiçbir yerde göre-
memektedirler. Ama bugün bütün bunlar 
hýzla deðiþmektedir. Böyle bir güç vardýr. Bu 
güç, sadece siyasi mücadele çaðrýlarýný din-
lemeye ve desteklemeye deðil, ayný zamanda 
cesaretle savaþa katýlmaya da hazýr oldu-
ðunu göstermiþ devrimci proletaryadýr. Bu-
gün Çarlýk hükümetini ülke çapýnda teþhir 
edecek bir kürsü saðlamak durumundayýz ve 
bunu yapmak görevimizdir. Bu kürsü, Sosyal-
Demokrat bir gazete olmalýdýr.“

Bu alýntý, yeterince sarsýcýdýr. Bunu bir-
kaç yöntemle anlayabiliriz. Bu yöntemler-
den birincisi Rus kelimesini Türk kelimesi 
ile, Çarlýk kelimesini de Saray kelimesi ile 
deðiþtirince kendisini göstermektedir. Ýkinci 
kritik husus ise, ülkemizde de ayný biçimde 
proletaryanýn hareketlilik içerisinde olmasý 
ama kendini ifade edecek alanlarý bulama-
masýdýr. Bu alaný yaratmak, bugün, dünkü 
kadar kritiktir. Bu da yayýna katký saðla-
yarak, iþçilerin, emekçilerin kendini ifade 
edeceði alan yaratmakla saðlanabilir. Yayýn, 
iþçi sýnýfýnýn ekonomik faaliyette kýsýtlanmýþ 
davasýný politik alana taþýr. Farklý sektörden 
iþçiler, yayýn aracýlýðýyla birbirlerinin sorun-
larýný tanýyabilir, idrak edebilirler. Öte yan-
dan, yayýn, sadece iþçileri deðil, komünist-
leri, devrimci kadrolarý da hazýr ve sýcak 
tutan yegâne güçtür.

Bugün, katý olan her þey halen buharla-
þýyor! Ýþçi sýnýfý, partisine bugün her zaman-
kinden daha da fazla ihtiyaç duyuyor!

Proletaryanýn emek gücü olduðu sürece 
umut var! Umuda el verelim, onun sesi 
olabilecek yegâne organý güçlendirelim!

Kim ki
Masal
Okumaktan
Býktý!..
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Türkiye'de herkes iþçi sýnýfý mücadele-
sinden söz ediyor ama maalesef bir çok 
komünist parti veya hareketin yeterince 
iþçi sýnýfýyla iliþkisi bir türlü kurulamýyor. 

Ýþçilerle iliþki kurmakta yaþanan bir 
çok sorunumuz var.

KOMÜNÝST HÜCRE VE ÝÞÇÝ ÖRGÜTLENMESÝ
Selim KARAASLAN

TKP'NÝN TARÝHÝNDEN

Etrafýmýzda binlerce, onbinlerce iþçi 
var.

Marksist felsefeyi hatmetmiº, birbi-
riyle entelektüel sohbetin tadýný çýkaran 
sosyalist ve komünistler az deðil. Bir türlü 
iþçilerle etle kemik olamýyorlar.

þçi sýnýfýnýn þanlý tarihini 
yad ediyorlar. Sosyaliz-Ýmin hayalini kuruyorlar. 

Ýþçi sýnýfýnýn sayesinde in-
sanlýðýn nihai hedefi ko-
münizme giden yollarý tartý-
þýyorlar.Yeni dünyayý, finans 
sistemini kavramaktan, pro-
letaryanýn yeniden tanýmlan-
masýndan söz ediyorlar. Çok 
þey biliyorlar. Her biri kendi 
partilerinin iþçi sýnýfýnýn ön-
cüsü olduðunu savunuyorlar. 
Bir türlü o iþçi sýnýfýyla bü-
tünleþemiyorlar.

Günlük hayatta bir çok 
iþçi gençle temaslarý olsa da 
onlarla sýnýf iliþkisi kuramý-
yorlar. Ýþçi sýnýfýnýn henüz 
sýnýf bilinciyle donatýlmadý-
ðýndan söz ediyorlar. Bunlar 
sapla samaný karýþtýrýyorlar, 
bunlarýn iþçi sýnýfýnýn sýnýf 
bilincini, örgütlü mücadele-
sini yükseltmek gibi bir 
dertleri yok.

Ýþçileri Anlamayan Ýþçi 
Sýnýfýyla Kucaklaþamaz

Ýþçiler iþ yerinde koþulla-
rýn aðýrlýðýndan, fazla mesai 
ücretlerin yetersizliði, iþ gü-
vencesizliði, sendikasýzlýk, 

birkaç iþçinin 
sendikalaþma 
ç a b a l a r ý n ý n  
baþarýsýz iþten 
çýkartýlmayla 
sonuçlanmasý, 
fabrika önünde 
direniþlerinin 
sonuç verme-
diðinden, ev ve 
aile geçindirmek zorunda 
olduklarýndan söz ediyorlar.

Sýnýfýn öncüsü iddiasýn-
da olan birileri öðretmen 
edasýnda onlara cesur, ka-
rarlý olmalarýný ve bedel öde-
meyi göze almalarýný öðüt-
lüyorlar. Ýþçilerse bu öðüt-
lere göre hareket etmeleri 
halinde iþ ve ekmeklerini 
kaybedeceklerinden gerçek-
çi bulmuyorlar. Bu iþçi sýný-
fýnýn mücadelesinin tarihsel 
dönüþtürücü gücünü dilin-
den düþürmeyen sözde ön-
cülerin kendilerini anlama-
dýðýný düþünüyorlar. Bu gün-
lük hayatýn içindeki kesiþ-
meler sýnýfla onun öncü par-
tisinden olduðunu iddia 
edenlerin sürdürülebilir iliþ-
kisine dönüþemiyor. Ýþçiler 

bir baþka seferinde kendi ar-
kadaþlarýyla mahalle kahve-
sinde geliþigüzel yýðýnlar ha-
linde kendilerini hayatýn aký-
þýna býrakýyorlar. Sýnýfý bi-
linçlendirme ve örgütleme 
iddiasýnda olanlar aralarýnda 
kendi partisinin iþçi sýnýfýnýn 
öncü partisi olduðu tezleriy-
le birbirlerinden kadro dev-
þirmeye çalýþýyorlar.

Ýþçi sýnýfýnýn henüz sýnýf 
bilincine varamadýðý, lüm-
pen proletarya olarak geri-
ciliðe taban teþkil ettiði, dev-
rimci sýnýf ve kitle sendika-
cýlýðýnýn da bittiði, komü-
nistlerin bir çok partiye bö-
lündüðü, bunun giderek vah-
þileþen sistemi ve faþizmi 
yaþatmaya yaradýðý söylem-
leri havada uçuþuyor. Se-
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çimlerin de en ufak demok-
ratik geliþme umudu býrak-
madýðý bu þartlarda devrim-
cilerin, sosyalistlerin, komü-
nistlerin beklemesinin eko-
nomik ve sosyal hayatýn gi-
derek çekilmez hale geldi-
ðinde er yada geç sosyal 
patlama olacaðýný ve kendi-
lerinin bu örgütsüz yýðýnlara 
o zaman yol gösterebilecek-
leri iddiasýyla yudumladýk-
larý son çaylarýndan sonra 
evlerine daðýlmalarýyla so-
nuçlanýyor. Tam bir öðrenil-
miþ çaresizlik, komünistlik 
iddiasýnda olanlar arasýnda 
da hüküm sürüyor.

Ertesi gün çay sohbetin-
de derin bir tartýþmaya gi-
riliyor. Anti-faþist cephenin 
mutlaka kurulmasý nakara-
týný içselleþtirmeden tekrar-
lýyorlar. Tartýþmalar temel 
çeliþki, baþ çeliþki, iþçi sýný-
fýnýn birliði, ulusal mücadele 
ve sýnýf mücadelesinin ön-
celik sorunu, demokrasi cep-
hesinde öncülük sorununda 
ayrýþmalar baþladýðý sýrada 
yanlarýna bir çay içimlik 
oturan genç iþçilerin tartýþ-
maya katýlamadan ayrýlma-
larýyla tartýþma içinden çýký-
lamaz hal alýyor. Sýnýfýn ön-
cülüðü iddiadan öteye gide-
miyor. Demokrasi cephesi 
örülmek yerine daha temelde 
yeni gedikler açýlýyor.

Profesyonel Devrimci 
Direniþçiler ve Direniþçi 

Ýþçiler
Bir gün sendikal müca-

dele nedeniyle iþten atýlan iþ-
çilerin direniþ haberi geliyor. 
Birkaç kiþi destek ziyaretine 
gidiyorlar. Ýþten çýkarýlan 2 

iþçi olduðunu fabrikanýn 
önünde kurulan direniþ 
çadýrýnda 5 profesyonel dire-
niþçinin de katýlýmýyla bir 
haftadýr direniþin sürdüðünü 
öðrendikleri sýrada büyük 
þehirlerden birkaç avukat 
direniþteki iþçileri ziyarete 
geliyor. Örgüt baðlantýsýyla 
gelen avukatlar sendikal taz-
minat kazanacaklarý vaadiy-
le iþten atýlan iþçilerin dava-
larýný üstlenip gidiyorlar. 
Sonraki haftalarda karþýlaþ-
týklarý iþsiz kalan iþçilerin 
durumlarýnýn içler acýsý ol-
duðunu görüyorlar. Ýþten 
atýlan iþçilerin siyasal bað-
lantýlarý tarafýndan 2-3 kiþiy-
le baðýmsýz devrimci bir 
sendikaya yetki için kararlý-
lýkla ve cesaretle giriþtikleri 
mücadelenin sonunda o dev-
rimcilerle baðlarýnýn koptu-
ðunu iþ bulamadýklarýný, ora-
da tanýþtýklarý avukatlarla 
sözleþme imzaladýklarýný, 
kiralarýný ödeyemediklerini, 
davalarýnýn sonuçlanmasýný 
beklediklerini öðreniyorlar. 
Aradan uzunca bir zaman 
geçtiðinde ise kazanýlan taz-
minatýn %12' si kadar nispi 
vekalet ücreti, %12 icra ve-
kalet ücreti, %25 davacý iþ-
çiden sözleþme ücreti ka-

zanan devrimci 
avukatlarýn top-
lamda %49 ücret 
kazandýklarýný öð-
reniyorlar. Ýþsizler 
kervanýna katýlan 2 
iþçi hiçbir devrim-
ciye güvenmiyor. 
O direniþe desteðe 
gelen 5 profes-
yonel direniþçiyi 

ise o avukatlarýn finanse et-
tiðini de öðreniyorlar. Ýþçiler 
yoluna küçük burjuva 
devrimciler yoluna.

Söylemeden geçmeye-
lim daha sonra karþýlaþýlan o 
baðýmsýz sendika baþkanýnýn 
eþi de avukatlardan biriymiþ. 
Kendileri ve siyasi tutumlarý 
hakkýnda dedikodu yapýldýðý 
kulaðýna gitmiþ. Kendini ko-
münist tanýmlayanlarý uyar-
maya geldiðinde “Bu avu-
katlýk ücretinin hepsi avu-
kata kalmýyor, sýnýf mücade-
lesine harcanýyor. Profesyo-
nel direniþ ekibinin geçimine 
harcanýyor. Ayrýca bizim 
partileþme sürecine de har-
canýyor” savunmasýnda bu-
lunuyor. Özürü kabahatin-
den büyük. Nerden tutarsan 
dökülüyor. Sen iþçinin çý-
karýný düþünmeyeceksin, 
kullanýp atacaksýn sonra da 
iþçi sýnýfýnýn davasýna yatý-
rým yaptýðýna iþçiyi inandý-
racaksýn. Yeni kullanýp ata-
caðýn iþçiler bulup profes-
yonel direniþçi ve profesyo-
nel avukatlarýnla „Türki-
ye'nin her yerinde biz varýz“ 
deyip iþçi sýnýfýnýn öncü par-
t i s i  o lduðuna  i þç i l e r i  
inandýracaksýn. Senin iþçi 
sýnýfýnýn politik çýkarlarý uð-
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runa iþçinin kendisini feda 
etmesi tezin insana devletin 
ya da milletin üstün çýkarlarý 
için genç vatan evlatlarýný 
cepheye sürmesinden ne far-
ký kalýyor.

DÝSK eski DÝSK deðil!
Son yýllarda çok söyle-

nen bir söz “Dünyada ve 
Türki-ye'de iþçi sýnýfý eski 
iþçi sýnýfý deðil, Devrimci Ýþ-
çi Sendikalarý da eski de-
mokratik sýnýf ve kitle sen-
dikalarý deðil.” Doðru söze 
ne denir. Acaba neden deðil?

1973'lerde baþlayan 
Devrimci Ýþçi Sendikalarý 
Konfederasyonu  nas ý l  
örgütlendi? TKP'nin proje-
lendirdiði ve örgütlediði sü-
recin tarihçesine girmeyece-
ðim.

Gerçek TKP tarihinde 
býraktýðý ayak izlerinden 

tanýnýr. Herkes TKP'liyim 
diye ortaya çýkýyor.

Bir TKP'liler# birçok 
TKP'ciler var.

70'li yýllarýn sonlarýna 
doðru Türkiye Komünist 
Partisi'nin tanýðý olduðum 
iþçi sýnýfý içinde örgütlenme-
sinden gerçek bir hikayeyi 
aktarmakla yetineceðim: 
TKP fabrikalarda iðneyle 
kuyu kazarak, sabýrla en az 
2-3 iþçi ile kurduðu iliþkiyi 
sendikayý öne koymadan po-
litik düzeye taþýr onlardan 
hücreler oluþtururdu. Onlarý 
hemen DÝSK'e yetki almak 
için fabrikada cepheye sür-
mezdi. Deþifre ederek iþsiz 
kalmalarýna yol açmazdý. 
Uzun hazýrlýklarla eðittiði, 
küçük adýmlarla pratik 
deneyim kazandýrdýðý adeta 

kadro niteliði kazandýrdýðý 
bu komünist iþçilerin ka-
felerde sýnýfýn öncülüðü id-
diasýnda bulunan küçük bur-
juva aydýnlarýn komünistlik-
leriyle hiç ilgisi yoktu.

Bu komünist iþçiler iþye-
rinin gözü kulaðý olurlardý. 
Ýþ yerinde yemekhane, izin, 
fazla mesai, yakacak, ikra-
miye, iþ güvencesi gibi her 
sorunla ilgilenirler, diðer 
iþçilerle arkadaþlýk kurarlar, 
siyasal kimliklerini açýk et-
mezlerdi. Ýþçilerin uðradýk-
larý haksýzlýklar karþýsýnda 
spontane geliþen reaksiyon-
larda öne çýkan politize ol-
masa da lider vasýflý iþçilerle 
dostluk arkadaþlýk geliþtirir-
lerdi, kendilerinin öne 

çýkmak gibi hastalýklarý 
yoktu. Son derece dikkatli 
bir þekilde fabrikadaki iþçi 
kitlesini yönlendirebilecek 
doðal liderleri keþfederlerdi.

TKP Ýþyeri Hücreleri 
Çalýþmasý 

Nasýl mý keþfederlerdi? 

Anarko sendikalizminde 
moda olduðu günlerde bir 
demirdöküm fabrikasýnda 
iþveren sarý sendikayý da 
devre dýþý býrakmaya çalý-
þýyor. Yýllýk toplu sözleþme-
ye sendikayla oturmak 
istemiyor. Ýþçiler arasýnda 
genel olarak sendikacýlara 
ve temsilcilere de güven-
sizliði kullanarak iþçilerle 
doðrudan görüþme yolunu 
seçiyor. Sendika enflasyo-
nun çok altýnda zam öne-
riyor. Diðer sosyal haklar-
dan hiç bahsetmiyor. Ýþçiler 
de kendilerinin muhatap 
alýnmasýna daha sýcak 
bakýyor. TKP'nin orada 
Ekrem ve Mustafa'dan baºka 
kimsesi yok. Onlar da iºe 

gireli 3 ay olmuº.
Önce Personel Müdürü 

bütün iºçileri fabrika önünde 
topluyor. Ardýndan genel 
müdür gelip bir nutuk atýyor. 
Genel müdürün hiçbir vaat 
içermeyen konuþmasý iþçiler 
arasýnda homurdanmaya yol 
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açýyor.
Mehmet Usta'nýn hikayesi 

baþlýyor
Yukarýdan izleyen pat-

ron iniyor aþaðýya ve mer-
divenlerde keskin bir konuþ-
maya giriþiyor. Fabrikanýn 
durumunun çok zorda 
olduðundan bu yýl hiçbir 
zam yapamayacaðýný söyle-
dikten sonra, “ben gerekirse 
bu fabrikanýn kapýsýna 
bugün kilit vururum. Bana 
fabrikanýn hiçbir getirisi 
yok. Ben sýrf siz iþinizden ol-
mayasýnýz diye, size ekmek 
kapýsý olsun diye bu fabri-
kayý açýk tutuyorum. Ýþine 
gelen kalýr, iþine gelmeyen 
gider, iþte kapý! Görüþme 
bitmiþtir.” diyerek sözlerini 
tamamladýðýnda 500 civarý 
iþçiyi derin bir sessizlik kap-
ladýðý sýrada fabrikada pek 
konuþmayan, sorulduðunda 
kýsa cevaplarla yetinen, ha-
fif kekeme, heybetli görünü-
þüyle insanda saygý uyandý-
ran Mehmet Usta, gür se-
siyle önce hafif kekeleyerek 
patrona “Arkadaþým sen ba-
na ekmek vermiyorsun, ben 

sana ekmek veriyorum. 
Kazanmýyorsan kapat o 
zaman, sen bana kapýyý gös-
teremezsin. Ben sana kapýyý 
gösteririm!” Sözleri ardýn-
dan iþçiler coþtular. “Bravo 
Mehmet Usta!” ve patrona 
yuh sesleri yükseldi.

Mehmet Usta Ekrem'in 
bölüm ustasýydý. Ekrem 
Mustafa'yla Mehmet Us-
ta`nýn tam arkasýnda bulu-
nuyordu. Mehmet Usta'nýn 
beline avucuyla dokunarak 
“Aðzýna saðlýk ustam” dedi. 
A r d ý n d a n  M u s t a f a ' d a  
“Mehmet Ustam tebrik ede-
rim” dedi. Mehmet Usta et-
rafýnda sevgi çemberi ile 
kuþatýlýrken patron çoktan 
binanýn içine kaçmýþ, ardýn-
dan müdürleri de gözden 
kaybolmuþtu. Mehmet Us-
ta'nýn kendisine yönelik sev-
gi gösterisine raðmen yü-
zündeki gergin ifade kay-
bolmuyordu. Gözlerini üst 
kattaki patronun penceresine 
dikmiþ, ”Ba ba bak ºeref-
size, na na nankör ºerefsiz” 
diye söylenerek iþinin baþýna 
döndü. Ekrem'in gözü Meh-

met Usta'daydý. Zaman za-
man gözleri karþýlaþtýðýnda 
Mehmet Usta'nýn keskin ba-
kýþlarýndan gözlerini kaçýrý-
yordu.

TKP Kadrolarý Devreye 
Giriyor

Akþam iþ çýkýþýnda Ek-
rem ve Mustafa Mehmet Us-
ta'yý bulup mutlaka konuþ-
mak istiyorlardý. Önceleri 
hiç dikkate almadýklarý bu 
adam onlarýn gözlerinde bir 
kahramana dönüþmüþtü. 
Onun çýkabileceði mahalle 
kahvelerinin önünden geçti-
ler. Bulamýyorlardý. Tesadüf 
sonucu Mehmet Usta'yý kah-
veden bozma havuzu olmasa 
da adý 'Havuzlu Restoran' 
olan bir yerde pencerenin 
önünde tek baþýna rakýsýný 
yudumlarken gördüler. He-
men yanýna gidip merhaba 
demeleriyle Mehmet Usta, 
“Gelin bakalým, oturun 
gençler” demesi bir oldu. 
Derin bir tanýþma sohbetinin 
ardýndan konu fabrikadaki 
takdire þayan çýkýþýna geldi. 
Mehmet Usta, ”Yýllarýmý 
verdim.,nankör p…venk” di-
ye söylendi. Ardýndan “Bu 
fabrikanýn temelinden beri 
va va varým ben. O kredi bor-
cu öderken benim sýrtýmdan 
ter aktý. Sonra kalantor oldu. 
Þimdi de bizim ekmeðimizi 
kafamýza kakýyor. Kapatsýn, 
bana ekmek yoksa ona da 
ekmek çýkmasýn o zaman” 
diye söylenmeye devam edi-
yordu.

Ekrem ve Mustafa bu gö-
rüþmenin ardýndan fabrika-
da Mehmet Usta ile resmi iþ 
iliþkisinin dýþýnda hiç bir-
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likte boþ vakit geçirmediler 
ama hemen her akþam ya 
kahvede ya da caddelerde 
yürüyerek saatlerce sohbet 
ettiler. Maaþý alýnca yine 
ayný restorana ve ayný ma-
saya oturup rakýlarýný yu-
dumladýlar.

Fabrikada iþverenle sen-
dika arasýnda sözleþme 
imzalanamadý. Sendikanýn 
sözleþme süresi dolduðun-
dan iþveren sendikayý fab-
rikadan atmak istiyor, sen-
dika da durumu bildiði için 
grev kararý da almaktan çe-
kiniyordu. Bu geliþmeler ýþý-
ðýnda Ekrem ve Mustafa 
Mehmet Usta'nýn tecrübe-
sinden öðrendikleri kada-
rýyla iþveren fabrikayý ka-
patma konusunda blöf 
yapmýþ bir daha da sözünü 
etmemiº. Üzerinden 2 ay 
geçmiº iºler yürüyordu.

DÝSK Maden-Ýþ
yetki alýyor

DÝSK'e baðlý Maden-Ýþ 
Sendikasý çevre il ve ilçeler-
de çok fazla ekonomik ve 
sosyal haklar kazanýyordu. 
Maden-Ýþ yakýn bir bölgede 
bir buzdolabý fabrikasýnda 2 
ayda bir maaþ tutarýnda ikra-
miye, kira ve yakacak yardý-
mý kazandýðý iþçiler arasýnda 
duyulmaya baþlanmýþtý.

Ekrem'in “Mehmet Usta 
biz bu fabrikaya Maden-Ýþ'i 
getirebilir miyiz?” demesiy-
le “Getiririz tabi, onlara mý 
soracaðýz. Hangi sendikayý 
istersek onu getiririz. Satýlýk 
bu þerefsizler” dedi. Ardýn-
dan “siz daha yenisiniz fab-
rikada ortalýkta fazla görün-
meyin ben ayarlýycam” söz-

leriyle u-
yardý. Bu 
konuþma-
n ý n  ü z e -
rinden 2 ay 
geçtiðinde 
Bakanlýkta
n Maden-Ýþ 
Sendikasý'
nýn yetki 
kararý gel-
di. O za-
man noter-
den  sen-
dikaya üye 
olunuyor,  
gizlilik çok 
önemliydi. 
Bakanlýk-
tan yetki gelince iþverenin 
haberi olmasý gerekirken 
çoðu iþ yerinde patron 
önceden haber alýp iþçi 
çýkartýyordu. Þimdiki gibi E-
Devlet'ten online üyelik 
yoktu.

Bu olayýn ardýndan iþ-
veren Mehmet Usta'yý taz-
minatýný ödeyerek iþten 
çýkardý. Eski ve yeni sendika 
aras ýnda yetki  sorunu 
yaþansa da birkaç ay içinde 
büyük çoðunluðun des-
teðiyle DÝSK Maden-Ýþ yet-
kisini kabul ettirdi.
Mehmet Usta artýk TKP'li 

bir Komünist 
Mehmet Usta mesleði 

sayesinde iþ bulmakta 
güçlük yaþamadý. Baþka iþ 
yerlerinde de kendisinin 
hücre örgütlenmeleriyle öne 
çýkmadan DÝSK'e baðlý 
Maden-Ýþ'e iþ yerleri kazan-
dýrdý.

12 Eylül Faºist Askeri 
Darbesi'nin ardýndan þehir-

deki evini yurt dýþý çýkýþ 
öncesi ara istasyon olarak 
illegal TKP örgüt üyelerine 
tahsis edip ailesiyle köydeki 
baba evine yerleþti.

Mehmet Usta yaþasaydý 
bu tarihe geçtiði hikayeden 
kendini tanýr ve gururlanýrdý. 
Çünkü, o “Bizim çocukla-
rýmýza ve torunlarýmýza mü-
cadelemizden baþka býraka-
cak mirasýmýz yok” derdi.

Ýþçi sýnýfý tarihinde „ben 
iþçi sýnýfýnýn öncü par-
tisiyim“ diyenler deðil, ön-
cülüðü kazananlar öncü 
kabul edilirler.

Günümüz Türkiye'sinde 
bu nedenle ilgisi olmayanlar 
da TKP mirasýna sahip 
çýkmaya çalýþmaktadýrlar.

Türkiye'de bir TKP 
vardýr, birde TKP'ciler.

TKP'yi logodan taný-
yamayabilirsiniz, onu ta-
rihteki ayak izlerinden ta-
nýrsýnýz.

Yoldaþça kalýn. 
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