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Dewama wê li rûpela 8

19 Aðustos 2019'da sa-
baha karþý Ýçiþleri Bakanlýðý 
kararýyla Diyarbakýr, Mar-
din ve Van HDP'li Büyükþe-
hir Belediye Eþ Baþkanlarý 
Adnan Selçuk Mýzraklý, Ah-
met Türk ve Bedia Özgökçe 
Ertan görevlerinden alýndý, 
yerlerine o illerin valileri 
kayyým olarak atandý. Daha 
bundan 5 ay önce 31 Mart 

Faþist Erdoðan-Bahçeli Rejimi
Kürt Halkýna Karþý Sivil Darbe Yaptý!

Faþist Erdoðan-Bahçeli Rejimi
Kürt alkýna arþý aptýH K Sivil Darbe Y !

Diyarbakýr, Mardin ve Van Belediyelerine kayyým atandý!

Ýstanbul'dan Van'a kadar halklarýmýzýn tepkisi büyüyor!

2019 yerel seçimlerinde hal-
kýn Diyarbakýr'da % 63, 
Mardin'de % 56 ve Van'da % 
54'ünün oyuyla seçilen bele-
diye baþkanlarýný hiçbir hu-
kuki dayanaðý olmayan ge-
rekçelerle ve keyfi bir karar-
la görevden almak yalnýz 
demokrasiyi ve onun kutsal 
dayanaðý seçimleri hiçe say-

19. Tebax 2019 berê su-
bê, bi biryara wezareta navx-
we, hevsorokên þaredariyên  
Diyarbekir, Mêrdîn û Wan 
Adnan Selçuk Mizrakli, Ah-
met Tûrk û Bedia Özgökçe 
Ertan ji karên xwe hatine 
avêtin, di ciyên wan de jî 
waliyên van bajaran wek 
kayum hatine destnîþankirin. 
5 meh berî niha31 Adar 2019 

Rejîma Erdogan û Bahçeliyê faþist
dijî kurdan kûditayek sivîl kirin!

Rejîma Erdogan û Bahçeliyê faþist
dijî kurdan kûditayek sivîl kirin!

Ji bo þaredariyên Diyarbekir, Mêrdîn û Wanê kayum hatine destnîþankirin!

Nerazîbûna gelên me ji Sembol heta Wanê berfireh dibe!

ê di hilbijartinên herêmî de ji 
Diyarbekir %63, Mêrdîn 
%56 Wanê %54 bi rêjeya 
dengan ev hevserokene ha-
tine hilbijartin û bêyî sede-
mek yasayî bête nîþandan, bi 
hêcetên keyfî ji kar hatine 
dûrxistin. Eva ne tenê reda 
demokrasiyê û bingeha wê 
ya nirxdar hilbijartinane, her 

Rojova yaþayacak, Erdo-
ðan Fýrat'ýn ne batýsýnda 
ne doðusunda tutunabile-
cek!
Suriye'de savaþý kaybe-
den, savaþta yenilen tek 
ülke Erdoðan Türkiye-
si'dir!

ekiz yýldan beri þid-
detlenerek süren, 
ABD, AB ve Rusya S

gibi büyük dünya güçleri-
nin, Türkiye, Ýran, Mýsýr ve 

Erdoðan'ýn 
Rojova'ya saldýrý 
planlarýna karþý 

çýkalým!
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ürkiye sol gündemini 
ve belirli pozisyonla-
rýný senelerdir iþgal T

eden, TKP ismini önce savc-
ýlarýn izinleri, sonrasýnda 
onaylý patentlerle elde 
ettiðini düþünen SÝP'in 
tavrýyla ilgili birçok þey ya-
zýlýp çizildi, birçok noktaya 
parmak basýldý. Estetik bir 
operasyonla TKP olmaya 
çalýþan SÝP, partinin biçimini 
(ismini) taklit edebilmiþ gibi 
gözükse de, komünistliðin 
etik ilkeleri, partinin ideo-
lojik birliði ve zihinsel dirili-
ðini taklit edemediði aþikâr. 
(Ki taklit etme gibi bir dert-
leri de yoktur). SÝP'in olduk-
ça baþarýlý olduðu konu, yý-
ðýnlarý partiden uzak tutmak, 
kandýrmak, aldatmak için 
parti dýþýndan gelen, likidas-
yon derdi olmayan, Mustafa 
Kemal'in kurdurttuðu sahte 
TKP'nin bir devamý olan 
sahte SÝP-TKP'nin de parti 
politikalarýný çarpýtma, yý-
ðýnlarý kandýrma, aldatma, 
komünist hareketten, Mark-
sizm-Leninizm'den uzak 
tutma ve gençleri Kema-
lizm'in kuyruðuna katma 
gibi görevleriyle imha 
politikasýnýn 21. YY Þubesi 
rolü oynamaktýr. SÝP'in dol-
durmaya çalýþtýðý boþluklar-
dan biri tam da bu noktada 
ortaya çýkýyor. Dün Suphi'ye 
karþý Mustafa Kemal bunu 
yaptý, sahte bir TKP kurdu. 

SÝP HANGÝ BOÞLUÐU DOLDURMAYA ÇALIÞIYOR?SÝP HANGÝ BOÞLUÐU DOLDURMAYA ÇALIÞIYOR?
Levent FÝDAN

Bugün bize karþý devlet bunu 
SÝP'e yaptýrýyor. Sovyetler 
varken bunu yapamýyordu, 
çünkü tutmazdý, tehlikeliydi. 
Þimdi Sovyetler yok ve TKP 
daðýnýk, devlet bu ''boþluk-
tan'' yararlandý ve sahte SÝP-
TKP'yi kurdurttu.

1980 darbesinden sonra 
üzerinden buldozerle geçil-
miþ bir sol, sýnýf siyasetine, 
onun devamcýsý ve taþýyýcýsý 
olan sendikalara her zaman-
kinden fazla muhtaçtý. Bu 
noktada ayaða kalkma ve 
silkinme giriþimi, Gümüldür 
ve benzeri giriþimlerle, Tür-
kiye soluna sirayet etmiº 
Popülizm ve Kariyerizm 
hastalýðý tarafýndan boðuldu. 
Olaylarýn ve durumlarýn 
özünü analiz etmeden, öz-
eleþtiri yapmadan, Mark-
sizm-Leninizm temelinde 
ideolojik bir bütünlük ve 
berraklýk içerisinde birleþ-
meden, sapmalardan arýn-
madan, kýsacasý nitelik ol-
madan niceliðin içi boþ bir 
heyecandan baþka hiçbir þey 
ifade etmediðini, salt bir 
araya gelmekle ve sayý art-
týrmakla vs. güçlü olunama-
yacaðýný, TKP'nin ayaða 
kalkmayacaðýný Türkiye 
komünist ve emek hareketi 
acý bir þekilde tecrübe etti.

Mustafa Kemal'in 
baþlattýðý sahte TKP, SÝP 

ile yaþýyor!
Onun en acý tecrübesi, 

bütün eleþtirilere ve saldý-
rýlara raðmen ateþler içeri-
sinde yoðrulmuþ, onun en 
nitelikli ve olgun sýnýf partisi 
TKP'nin likide edilmesini 
fýrsat bilen ve yýðýnlarý 
aldatmak için 'zamanlama 
yaparak' bir gecede ismini 
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ka-
nadoðlu öncülüðünde, TÝP'-
den atýlan Sovyet düþmaný, 
geçmiþte TKP'ye küfürleriy-
le nam yapmýþ SÝP'in TKP'-
ye devþirilmesidir. Mustafa 
Kemal gibi SÝP þürekasý da 
TKP dýþýndandýr. Yýðýnlarýn 
hala kafalarý karýþýktýr. 
TKP'nin ideolojisi, politik 
hattýyla taban tabana zýt bu 
hareket yýðýnlarla, sýnýfýn 
partisi arasýna çekilmiþ bir 
hattýr, tam da Mustafa Ke-
mal'in baþlattýðý harekete 
hizmet etmektedir.

 SÝP, ''TKP'nin kitlesel-
leþmesi'' adýna yaptýklarýný 
düþünmekte beis görmüyor-
lar. Buna kendilerini ne 
oranda ikna ettikleri ise ol-
dukça tartýþmalýdýr. TKP'nin 
kitleselleþmesi gibi boþ bir 
argümanýn arkasýna ne-
redeyse 20 yýl boyunca sýðý-
narak gençleri kültür ve 
kongre merkezlerine, köþe 
yazýlarýna sýkýþtýrýp üstüne 
kariyeristlikleri yüzünden 
ikiye üçe bölünerek bir arpa 
boyu yol alamamakla asli 
görevlerinin ne olduðunu 
k a n ý t l a m ý þ  o l u y o r l a r.  
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Yýðýnlarý, gençleri sýnýftan, 
onun ideolojisi Marksizm-
Leninizm'den, toplumsal 
olaylardan uzak tutarak, Ke-
malizm'in peþine takarak, 
Kürt düþmanlýðýný kendile-
rine logo yaparak, iktidarýn 
yedek güçleri haline getiren 
SÝP, yangýn yerine dönmüþ 
ülkenin ne bugününe ne ya-
rýnýna cevap vermek isteme-
meleriyle 'dokunulmazlýkla-
rýný' koruyorlar.  Bunun nasýl 
bir tür 'kitleselleþme' oldu-
ðunu toplum apaçýk görmek-
tedir. Türkiye'de sýnýf partisi 
ve öncü parti yoksunluðu, 
onun ismini alarak ve taklit 
ederek deðil, komünist 
kadrolarla, berrak bir zihinle 
öncü kadrolar yetiþtirilerek 
giderilir. Aksi laf-ý güzâhtýr.

SÝP'in kitleler üzerinde 
yarattýðý çarpýk algýlar

SÝP'in kitleler üzerinde, 
özellikle gençler üzerinde 
yarattýðý çarpýk algýlardan da 
bahsetmekte fayda var. TKP 
tarihini okuyan, bilen herkes 
görecektir ki, TKP içerisinde 
2 kol vardýr. Bunlardan bi-
rincisi Mustafa Suphi ve yol-

daþlarýnýn temsil ettiði, mi-
litan devrimci ve Bolþevik 
gelenek, ikincisi ise Þefik 
Hüsnü ve Aydýnlýk çevresi-
nin temsil ettiði küçük bur-
juva aydýnlanmacý gelenek-
tir. Bu iki kol arasýndaki çe-
kiþmeyi ve mücadeleyi anla-
mak ve SÝP ile karýþtýrma-
mak gerekir. Þefik Hüsnü 
küçük burjuva devrimciliði 
ile önderlerini katleden Ke-
malizm'le arasýna bir sýnýr 
çekmek bir yana partiye Ke-
malist aydýnlarý doldurarak, 
Kemalist rejimin karakterini 
anlamamýþ, Kürt isyanlarý 
konusundaki yanýlgýlarýyla 
Komintern'i de yanýltarak, 
Kürt Meselesinde zig-zaglý 
bir politika izlenmesine ne-
den olmuþ, bu hatanýn bu-
güne deðin özeleþtirisini 
ertelemiþtir. Oysa komü-
nistlerle Kürt Meselesi 
arasýndaki diyalektik baðý 
iktidar daha kolay çözüm-
leyip her Kürt isyanýnda, 
katliamýnda komünistlere de 
saldýrýlmýþ, katliamlardan 
geçirmiþtir.

Önderlerinin  Suphilerin 

katledilmesi ve 
A n a d o l u ' d a k i  
sosyalizmin bo-
ðulmasýnýn deva-
mýnda bile bur-
juva hükümetine 
karþý sergilediði 
'güveni' iyi ni-
yetle açýklamak 
saflýktýr. Þefik 
Hüsnü, hayatý 
zorluklarla geç-
miþ olmasýna rað-
men bu teslimi-
yetçi çizgisinden 

sapmamýþtýr. Komünistlere 
ve iþçi sýnýfýna saldýrýsýyla 
sýnýfsal tavrýný bas bas 
baðýrarak belli eden Ankara 
hükümetine karþý duyulan 
güveni 'ilericilik' ve 'gerici-
lik' adý altýnda, bir egemen 
seçme usulüyle aklamýþtýr. 
Öyle ki, daha da ileri gitmiþ, 
Suphilerin katlediliþinin 4. 
yýlýnda yaptýðý bir konuþ-
mada onlarý ihtiyatsýzlýkla 
suçlamýþ, onlarý sorumlu 
bulmuþtur.

SÝP ise Mustafa Ke-
mal'in yolunu izlemektedir. 
10 Eylül1920'de Ekim 
Devrimi'nin içinde doðan 
TKP Bakû'da Mustafa Suphi 
öncülüðünde Komintern'in 
desteðiyle kurulmuþtur. 
Ýktidarýna ortak istemeyen, 
Kurtuluþ Savaþý'nda komü-
nistlerin maddi, manevi 
etkin gücünden korkan ve 
ülkenin kaderini elinde tutan 
Ýngilizlere yaltaklanarak 
önce sahte bir TKP kurdur-
tarak, Anadolu'da komü-
nistlere ve Doðu'da doðan 
güneþe umut besleyen halký 
yanýltmak, sonra da Ýngi-
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lizlerin gözüne girmek is-
temiþtir. Suphi ve 14 yol-
daþýmýzý katletmesi Ke-
mal'in iktidarýnýn bugünü-
nün habercisi olmuþtur.

Nasýl Mustafa Kemal ve 
arkadaþlarý yýðýnlarý ve 
Sovyetleri kandýrmak, aldat-
mak için utanmadan kýzýl-
lara bürünüp Moskova'nýn 
yolunu tuttuysalar da plan-
larý tutmamýþtýr. SÝP'liler de, 
''Sosyalizm Cumhuriyet'e 
çok yakýþacak'' isimli bir 
buluþma düzenleyerek 
Mustafa Kemal ve Mustafa 
Suphi'nin fotoðraflarýný yan 
yana asmýþlar ve bundan hiç-
bir utanç duymamýþlardýr. 
SÝP, 'milli bayramlarý' ka-
çýrmamak konusunda büyük 
bir özen gösterirken, Er-
meniler, Kürtler ve ezilenler 
konusunda, Cumhuriyet 
tarihindeki katliamlar ve 
asimilasyon politikasý konu-
sunda sesini çýkarmamakta, 
usulca sessizliðe bürünmek-
tedir. Bu strateji elbette 
tesadüf deðildir. Bu tarz bir 
stratejiyle batýda yaþayan, 
milli müfredat ve deðerlerle 
büyütülmüþ, kýsacasý 'batýlý' 
kitleye göz kýrpýlmakta, bu 
kitleyle bir çevre oluþturula-
rak boþ bir kalabalýk oluþ-
turulmaktadýr. Bu kalaba-
lýðýn sonucu ise kendilerini 
siyasette bir söz sahibiymiþ 
gibi göstermektedirler. Bu 
kitleleri çevrede tutmanýn 
birinci yolu 'bizim Mustafa 
Kemal ile bir derdimiz yok' 
mesajý vermek, ikinci yolu 
ise, elbette, Kürt hareketi 
düþmanl ýð ýd ý r.  Kema-
lizm'deki ilericiliði müthiþ 

bir keskinlikle saptayan SÝP, 
ne tesadüfse, Kürt hare-
ketinin tabanýndaki dinamiði 
bir türlü saptayamamaktadýr. 
SÝP, 'beyaz' bir komünist 
parti yaratma rehberi gibi 
hareket etmekte, batýda 
yaþayan halka 'biz kriminal 
deðiliz' mesajý vererek, gü-
venli bir alanda komünistlik 
vadetmektedir. Devletin bu 
tip komünizmle (Mustafa 
Kemal'i anan, Türk bayraðý 
taþýyan) hiçbir zaman derdi 
olmamýþtýr.

SÝP, bu tavrýný basitçe 
'Cumhuriyetçiliðe' ve ile-
riciliðe atýf yaparak kamufle 
ediyor, kýsacasý þark kurnaz-
lýðý yapýyor. Kemal Okuyan, 
10 Kasým arifesinde yazdýðý 
bir yazýda þu ifadeleri kul-
lanýyor: '' 1919'da Anado-
lu'da kiþilerin, liderlerin 
önemini azaltacak yay-
gýnlýkta bir halk hareketi 
yoktu. Birinci Dünya Savaþý 
yoksul köylü yýðýnlarýný faz-
lasýyla yormuþ, hýrpalamýþtý. 
Galip devletlere karþý kýt 
kaynaklarla sürdürülecek 
bir silahlý mücadeleye 
halkýn ikna edilmesi için 
kararlýlýk gösteren birileri 
gerekiyordu.'' Bu düpedüz 
bir çarpýtmadýr. Herhalde 
Mustafa Kemal'in kendisi 
bile 1919 yýlýnda böyle bir 
i f a d e  k u l l a n a m a z d ý .  
Okuyan'ýn Yeþil Ordu'dan, 
çetelerden haberi yok mu? 
Okuyan halkýn kendi ira-
desini yerelden kurma 
gücüne deðil (hali hazýrda da 
mücadele sürüyordu) 'güçlü 
liderliðe' karþý büyük bir 
güven besliyor. Devam edi-

yor: '' Ýster saðdan bakýn is-
ter soldan, ister tepeden, is-
ter aþaðýdan, gerçek orta-
dadýr. Mustafa Kemal ol-
masaydý, Anadolu'daki mü-
cadele bu kararlýlýktan mah-
rum kalýr, baþarýsýz olurdu. ''

Ýster saðdan bakalým is-
ter soldan, bu ifadelerin tarih 
bilen bir 'komünist' için 
bilinçli kullanýmý, manipü-
lasyondan baþka bir þey 
olamaz. Anadolu müca-
delesi yetim deðildi. Eðer 
Okuyan'ýn 'kararlýlýktan' 
kastý, mücadeleye destek ve-
ren komünistlerin katledil-
mesi ve düzenli orduyla 
mücadelenin ideolojik dür-
tüyle 'terbiye edilmesi' ise, 
bunu daha açýk belirtme-
sinde fayda var. Yazý biter-
ken de þöyle bir ifade kul-
lanýyor: '' 1920'de partimiz 
Türkiye Komünist Fýrkasý bu 
etkiye ve olanaklara sahip 
deðildi. Yerel direniþ odak-
larýnýn, Çerkes kardeþlerin, 
Ankara'da Meclis'in solcu-
larýnýn omuzlarý da bu ta-
rihsel sorumluluðu kaldýra-
mazdý.'' Okuyan burada 
„Partimiz Türkiye Komünist 
Fýrkasý' diyerek kendisinin 
Mustafa Kemal'in deðil 
Mustafa Suphi'nin kurduðu 
Komünist Fýrkasý'nýn deva-
mý gibi göstermeye kalkarak 
tam bir sahtekârlýk yap-
makta, Mustafa Kemal'in 
boðduðu Anadolu'daki halk 
direniþine „bu tarihsel so-
rumluluðu kaldýramaz“ diye 
hakaret etmeye yeltenmek-
tedir. Yunanlýlarýn Anka-
ra'ya yürüyüþünü ilk durdu-
ranlarýn komünist alaylar ve 
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Çerkes Ethem birlikleri ol-
duðunu Okuyan çok iyi bilir. 
Tarihi çarpýtanlar birgün ça-
rpýlacaklardýr.   

Sadece ilericilik ve 
gericilikten bahsetmek 
sýnýf siyaseti deðildir!
Okuyan, Osmanlý subay-

larýndan önce baþlayan, 
savaþta çok kritik bir rol alan 
bir direniþ hareketinde (Çe-
rkes kardeþlerinde) bu irade-
yi görmüyor. Okuyan, önde-
ri bizzat Bolþevik devrimin-
de rol almýþ militan '' fýrka-
sýnda'' bu sorumluluðu ala-
cak yetiyi görmüyor ama ay-
ný Okuyan, bütün bunlarda 
görmediði iradeyi Mustafa 
Kemal'de görüyor. Yaptýðý 
bir konuþmada devam edi-
yor: '' Onlar Abdülhamid'i, 
Vahdettin'i alsýnlar göðüsle-
rinde taþýsýnlar, biz Mustafa 
Kemal'i alalým. Onlar Said-i 
Nursi'yi taþýsýnlar göðüsle-
rinde, biz Mustafa Suphi'yi 
taþýyalým… '' Mustafa Sup-
hi'yi katleden Mustafa Ke-
mal'in resimleri taþýmalarý 
ve her ikisini barýþtýrmalarý 
ise sahtekarlýklarýnýn göster-
gesidir. Bir Marksist-Leni-
nist asla iki düþman sýnýfý 
barýþtýrmaz. Türkiye siyasi 
tarihini, güncel siyaseti ileri-
cilik ve gericilik üzerinden 
okuduðunu iddia ederek bu 
tarz kalýplarýn arkasýna 
saklanan SÝP, kafa karýþýklýðý 
yaratma konusunda oldukça 
baþarýlý. Bu kitleselleþme ve 
'ilerici Kemalistleri' çekme 
adýna baþvurulan þark kur-
nazlýðý gün geçtikçe boyut-
larýný arttýrýyor. Birikim 
dergisi gibi ezbere cumhu-

riyet düþmanlýðý yapanlarýn 
da bunlara yardým simidi 
oldu, bir kör dövüþünü te-
tikledi. Türkiye siyasi 
tarihindeki figürleri bir ço-
cuk oyunundan önce yapýlan 
'aldým-verdim' gibi sýðca 
yorumlara indirgemek sýnýf 
siyaseti deðildir. Sadece ile-
ricilik ve gericilikten bahset-
mek sýnýf siyaseti deðildir. 
Bu þahýslar, Mustafa Ke-
mal'in birinci mecliste, geri-
cilerin gözü önünde Suphi ve 
yoldaþlarýna 'serseri' de-
diðini bilmiyorlar mý? Sup-
hilerin katliamýnda kilit rol 
oynayan Kazým Karabekir 
aydýnlanmacý deðerleri tem-
sil eden bir þahýs mýdýr? Ýþte 
SÝP, söyledikleri söyle-
medikleriyle bu boþluðu do-
ldurmaktadýr. Sýnýf siyaseti 
adý altýnda Kürt siyasi ha-
reketi baþta olmak üzere 
kendi dýþýndaki herkese 
'düzen siyaseti yürütüyorsu-
nuz' adý altýnda parmak 
sallayan SÝP, Suphi'nin 
fotoðrafýnýn yanýna Mustafa 
Kemal'in fotoðrafýný Türk 
bayraðý ile birlikte servis 
ederek düzen komünist-
liðine giriþ dersi verdiðini 
unutuyor olsa gerek. Le-
nin'in ve parti tarihinin ar-
kasýna sýðýnanlar, Leni-
nizm'in temel ilkeleri olan 
Uluslarýn Kendi Kaderlerini 
Tayin Hakký ve öncülük 
iddiasýyla köþe yazýlarýndan 
Leninizm öðretme konu-
sunda da geri kalmamakta, 
bundan, yani düzen siya-
setinin aparatý olmaktan 
herhangi bir rahatsýzlýk duy-
mamaktalar.

Sýnýfýn kurtuluþu, ona 
dýþarýdan akýl vermeye 
kalkanlarla deðil, sýnýf 

içinden yetiþecek öz 
militan kadrolarýn 

mücadelesiyle 
gerçekleþecektir.

Türkiye'nin sol siyasete 
olan ihtiyacý, bugün belki 
her zamankinden fazladýr. 
Bugün demokratik cephe-
lerle ittifaklar yapýlmasý, 
ilericiliðin öne çýkarýlmasý 
kadar normal bir durum 
yoktur. Aþikâr olan bir 
durum daha varsa, o da bu 
sol siyasetin sýnýf siyaseti 
odaklý olmasýdýr. Türkiye 
sýnýf partisini mumla arýyor. 
Güncelliði yorumlamaktan 
yoksun, cumhuriyetçilik 
adýna Kemalizm'in bataðýna 
saplanmýþ olanlar, 'onlar mý 
bunlar mý' ikiliðinden baþka 
bir siyaset yürütemeyenler 
Türkiye iþçi sýnýfýna ön-
derlik edemezler. Ayrýþma-
larda birbirlerine delirmiþ-
çesine saldýranlar, olgun-
luktan yoksun olanlar, yýl-
larca taklitlere sýðýnarak sý-
nýf siyasetini güçlendireme-
yenler Türkiye iþçi sýnýfýyla 
birlikte yürüyemezler. Sý-
nýfla birlikte siyaset yürüte-
meyenler, sýnýfýn þairi, 
Bilen'in yoldaþý Nazým'ýn 
i smini  kul lanamazlar.  
Marksizm, aydýnlanmanýn 
basit bir ifadesi deðildir. 
Cumhur iye t  bahs inde  
öncelikli sorusu 'kimin cum-
huriyeti' olacaktýr. Türkiye 
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, ne 
Kemalizm'in sýnýfýn sen-
dikal ve siyasi örgütlenme-
sini tutuklamalarla ve kat-



6 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

liamlarla dumura uðratmýþ 
cumhuriyetinde, ne de neo-
liberal Ýslamcýlarýn cumhu-
riyetindedir. Türkiye önce-
likle ileri bir demokratik 
cumhuriyete ihtiyaç duy-
maktadýr. Bu cumhuriyet, 
Kürtlerin ve azýnlýklarýn ira-
desini görmezden gelerek, 
Kürt hareketini öteleyerek, 
mevcut olanýn mirasý üze-
rine kurulamaz. Sýnýfýn kur-

tuluþu, ona dýþarýdan akýl 
vermeye, 'öncülük' etmeye 
çalýþanlarýn gayretiyle deðil, 
bizzat sýnýf içerisinden yeti-
þecek öz militan kadrolarýn 
mücadelesiyle gerçekleþe-
cektir. Türkiye iþçi sýnýfýnýn 
baðýmsýz politikasý ancak ve 
ancak  böy le  mümkün 
olabilir. Bunun yegâne yolu, 
Kemalizm'e eklemlenmiþ, 
bozuk plak gibi ayný me-

lodiyi veren sahte sýnýf 
partilerini iyi anlayýp bu 
tecrübelerden ders çýkar-
mak, ideolojik ve tarihi ma-
nipülasyonlarý ifþa etmek, 
bunlardan arýnmak ve 
gerçek sýnýf partisini ayaða 
kaldýrmakla mümkündür

 Bu sadece bir temenni 
deðil, komünistlerin ve 
sýnýfýn önündeki en acil 
ihtiyaçtýr.

1. Sayfadan Devam

mak deðil, halklarýmýzýn te-
celli etmiþ özgür iradesine 
karþý giriþilen sivil bir darbe-
dir. Bu darbe en baþta Kürt 
halkýna karþý yapýlan siyasi 
bir darbedir, onun özgür ira-
desinin gasp edilmesidir. A-
ma bu darbe tüm halklarý-
mýzý hedef almaktadýr, zaten 
kýsýtlý olan demokrasinin ta-
mamen rafa kaldýrýlabilece-
ðinin habercisidir. Partimiz 
belediye baþkanlarýnýn 
görevden alýnmasýný þiddetle 
protesto eder ve Kürt, Türk, 
Laz, Çerkez, Boþnak, Arna-
vut, Müslüman, Hýristiyan 
halklarýmýzýn tüm demokra-
tik güçlerini, iþçi ve emekçi-
lerini, gençlerini ve kadýnla-
rýný Erdoðan'ýn sivil darbe-

sine karþý mücadeleye çaðý-
rýr.   

Bu üç büyükþehir bele-
diye baþkanlarý hakkýnda 
görevden alma gerekçenin 
ne kadar zorlama ve uydur-
ma olduðu Ýçiþleri Bakanlý-
ðý'nýn kararýnda açýkça 
görülmektedir. Kararda 
gerekçe olarak “terör ör-
gütlerine destek verdikleri 
yönünde tespit ve deliller 
bulunduðu” nedeniyle hak-
larýnda açýlan “adli/idari so-
ruþturma/kovuþturmalarýn 
selameti” gösterilmektedir. 
Bu ise idarenin kararýyla zor-
lama suç yaratmaktýr. Bu üç 
belediye baþkanlarý hakkýn-
da mahkemelerce hükme 
baðlanmýþ bir tek suç olayý, 
ceza yoktur. Böyle bir durum 

olsaydý hem Ýçiþleri Bakan-
lýðý hem de YSK bunlarýn 31 
Mart'ta adaylýklarýný anýnda 
hemen red ederdi. Bunlar ya-
salara uygun olarak seçilmiþ 
ve mazbatalarý onaylanmýþ 
belediye baþkanlarýdýr. Oysa 
bu seçilmiþ belediye baþkan-
larý yerine atanan kayyým 
baþkanlarýnýn ise geçmiþteki 
kayyýmlýklarý sýrasýnda bele-
diyeleri usulsüz ve kanunsuz 
harcamalarýyla borca soka-
rak iþledikleri sayýsýz suçlarý 
bulunmaktadýr. Hele bunlar-
dan biri olan ve Ahmet 
Türk'ün yerine gelen Mardin 
Valisi  Mustafa Yaman 
2009'da Tunceli valisi iken 
iþlediði yolsuzluktan dolayý 
kesinleþmiþ 7 ay 15 güm ha-
pis ve kamu görevinden men 
cezasý vardýr. Yine bu vali 
geçen dönem kayyým iken 
Mardin belediyesini 1 mil-
yar TL'nin üzerinde borçlan-
dýrmaktan, AKP'li milletve-
killeri, bakanlarý ve yöneti-
cileri için belediye bütçesin-
den “yemek bedeli” olarak 1 
milyon 436 bin 345 TL kuru-
yemiþ ve kahve alýmý için 
164 bin 550 TL ödemekten 
sabýkalý bir kiþidir. Bunlar bu 
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atamalarla AKP'nin bu bele-
diyeleri arpalýk gibi kullan-
maya devam edeceðinin 
birer delilidir.

Bu sivil darbenin tetikçi-
si saraydaki Erdoðan'dýr. 
Erdoðan daha baþýndan beri 
hem 31 Mart'ta tüm Türkiye 
çapýnda aldýðý yenilginin 
hem de 23 Haziranda Ýstan-
bul'da yediði hezimetin acý-
sýný Kürtlerden çýkartmaya 
azmetmiþtir. Ona seçimleri 
kaybettiren; HDP'nin ve 
Kürtlerin Türkiye'nin doðu-
sunda, Kürdistan'da beledi-
yeleri kayyýmlardan geri al-
ma ve Türkiye'nin batýsýnda 
özellikle büyük þehirlerde 
AKP-MHP faþist ittifakýna 
belediyeleri kaybettirme 
politikasýydý. Bu politika se-
çimlerden baþarýyla çýktý ve 
Türkiye'de Kürtlerle ittifak 
yapýlmadan seçim kazanýla-
mayacaðýný ve iktidar oluna-
mayacaðýný, demokratik hak 
ve özgürlüklerin elde edile-
meyeceðini gösterdi. Seçim 
sonrasý Erdoðan büyük bir 
hiddetle Kürtlere saldýrýya 
geçti. Kürt sorununun mü-
zakere yoluyla barýþçýl ve de-
mokratik çözümü yerine bir 
kez daha þiddet yolunu seçti. 
Hakurk'da “pençe” operas-
yonunu geniþletti, Fýrat'ýn 
doðusuna, Rojova'ya saldýr-
mak, Kürtlerin diðer halklar-
la birlikte kazandýklarý siyasi 
statüyü, orada oluþan de-
mokratik yapýyý yýkmak için 
harekete geçti. Rojova sýnýrý-
na asker yýðmaya, PYD, 
YPG'yi, SDG'yi tehdit etme-
ye baþladý. 30-40 km Rojo-
va'nýn içine gireceðini ve 

orada bir “güvenli bölge” 
oluþtucaðýný açýkladý. Bu 
Kürtlerle açýkça savaþ de-
mekti. Bu savaþ ise SDG'nin 
Suriye'nin güney doðusunda 
DAÝÞ'e karþý savaþýný zayýf-
latacaktý. Bu da baþta ABD 
olmak üzere müttefiklerin 
iþini, DAÝÞ'le mücadelesini 
zorlaþtýracaktý. Bunun üze-
rine ABD Erdoðan'a „dur“ 
dedi. „Kürtlere, YPG'ye, 
SDG'ye saldýramazsýn, YPG 
ve SDG benim DAÝÞ'le mü-
cadelede müttefikimdir, 
Rojova'ya giremezsin“ dedi. 
Artýk Rojova'ya saldýrmak 
demek ABD ile savaþmak 
demekti. Bunu da Erdoðan 
göze alamadý, alamazdý da.

Ne Irak'ta ne de Suriye'de 
Kürtlere karþý saldýrýda bir 
baþarý elde edemeyeceðini 
ve Fýrat'ýn doðusunda Rojo-
va'da Kürtlerin diðer halklar-
la birlikte oluþturduðu de-
mokratik yapýyý boðamaya-
caðýný görünce, tekrar daha 
yoðun olarak Türkiye'deki 
Kürtlere saldýrýya geçti. Di-
yarbakýr, Mardin ve Van 
büyükþehir belediye baþkan-
larýný görevden alma bu sal-
dýrýnýn ilk adýmýdýr. Bunun 
arkasý gelecektir ve saldýrýlar 
daha yoðun bir þekilde tüm 
Türkiye demokratik güçle-
rine yönelecektir. Hatta Batý-
da bile kayyým atama yoluna 
gidilecektir.

Darbe denince hep askeri 
darbeler akla gelir. Türki-
ye'de askeri darbeler dönemi 
tam kapanmamýþtýr. Ama Er-
doðan'la birlikte sivil dar-
beler dönemi açýlmýþtýr. Ýlk 
sivil darbe 15 Temmuz'un ar-

kas ýndan  20  Temmuz  
2016'da ilan edilen OHAL'le 
gerçekleþmiþtir. Ýkinci sivil 
darbe þimdi 19 Aðustos 
2019'da gerçekleþtirilen Di-
yarbakýr, Mardin ve Van 
belediye baþkanlarýný gö-
revden alma olayýdýr. Bu 
Erdoðan'ýn OHAL gibi yeni 
faþizan uygulamalara geçe-
ceðinin habercisidir.

Erdoðan'ýn bu darbeci 
giriþimlerini önlemek müm-
kündür. Bunun için tüm 
demokratik güçlerin bir it-
tifak içinde birlikte hareket-
leri gerekmektedir. Bu itti-
fakýn ilk temelleri 31 Mart ve 
23 Haziran yerel seçim-
lerinde CHP, HDP, ÝYÝ Parti 
seçmenlerinin, AKP'de 
Erdoðan muhaliflerinin or-
tak eylemleriyle, AKP-MHP 
Cumhur ittifakýna indirilen 
yenilgilerle atýldý. Þimdi bu 
ittifaký daha da derinleþti-
rerek, AKP-MHP iktidarýnýn 
hem doðuda Kürdistan'da 
hem de Batýda metropol-
lerde yapacaðý saldýrýlara 
hep birlikte ortak eylemler 
yaparak yanýt vermeliyiz. 
Daha þimdiden polisin saldý-
rýlarýna raðmen Ýstanbul'dan 
Van'a kadar protestolar baþ-
ladý. Artýk zaman susmak de-
ðil harekete geçmek, mey-
danlara çýkmak, toplantýlar 
yapmak zamanýdýr. Geçmiþ-
te olduðu gibi, olaylar biz-
den uzak doðuda Kürdis-
tan'da oluyor diye susmaya-
lým. “Terörle” mücadele kis-
vesi altýnda Kürtlere yapýlan 
saldýrýlara gözümüzü kapa-
mayalým. Bu Erdoðan'ýn iþi-
ne yarar ve Kürtlere uygula-
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nan devlet terörü kat kat faz-
lasýyla batýda Türklere geri 
döner. Onun için Kürtlerin 
mücadelesi Türklerin, Türk-
lerin mücadelesi de Kürtle-
rindir. Bu nedenle hep bir-
likte:

· Kayyýmlara karþý 
çýkalým ve protesto edelim!

· Erdoðan'ýn sivil 
darbelerine olanak vermeye-
lim!

· Erdoðan'ýn Fýrat'ýn 
doðusuna girmesine, Rojo-
va'yý iþgal planýna karþý çýka-
lým!

· Meydanlarda ey-
lemlerde Türk, Kürt ve diðer 

halklarýn demokratik ittifa-
kýný, iþçi ve emekçilerin bir-
liðini oluþturalým, Türki-
ye'yi demokratikleþtirelim!

· Erdoðan'a geçit 
vermeyelim!

19.08.2019     TKP 1920
 www.tkp-online.com

we kudîtayek sivîl e dijî îra-
da azad ya gelan e. Bi sereta-
yî eve kudîtayek siyasîye ku, 
dijî gelê kurd hatiye pêkanîn 
û xesp kirina îradeya wan ya 
azad e. Lê ev kudîtaye dijî 
hemû gelên me hatiye kirin. 
Ev diyardeya bi giþtî, ji nav-
birina demokrasiyê ye ku, 
demokrasiyek gelek bi sinor 
vê gavê heye. Partiya me ji 
kar avêtina serokên þare-
dariyan bi tundî rûreþ dike, 
em bangî hemû hêzên de-
mokratîk, karker û kedkar, 
ciwanan û jinên gelên Kurd, 
Tirk, Laz, Çerkez, Boþnak, 
Arnavut, Musilman, Mesihî 
dikin ku dijî kudîta Erdogan 
ya sivîl bitekoþin.

Berdevama rûpela 1
Gelek bi aþkerayî diyare 

ku biryara Wezareta Navxwe 
ya Tirkîyê derbarê van her 3 
þaredaran de çend pêvoke û 
bê bingehe. Di biryarê de 
wek sedem ”delîl hene û ha-
tiye tesbîtkirin ku vana alî-
karî dana rêxistina terorê” û 
her we ji bo ewlehiya dari-
zandina dadî/îdrî li ser wan 
hatî vekirin ev biryare hatiye 
girtin. Eve tê wê wateyê ku 
bi rêyên îdarî û bi zorê afi-
randina tawanan e. Di derba-
rê van her 3 hevserokan de, li 
tu dadgehande tu tawan tu 
ceza li ser vana nehatîne da-
yîn. Eger rewþek wehe heba 
dê Wezareta Navxwe û YSK 
ê di hilbijartinên 31 Adarê de 
berendamiyên wan bi cî de 

red kiriba. Ev serok þare-
darana bi gor yasayan hatine 
hilbijartin û mazbatên wan 
hatina pejirandin. Ev serok 
þaredariyên wek kayum hatî 
destnîþan kirî di demên pêþ 
de gelek karên wan yên 
bêqanûnî hatîne aþkera kirin, 
evana þaredarî êxistine bin 
deynên neqanûnî xerceke bê 
rêbaz û tawanên bê hejmar 
kirine. Ji vana ewê ku ciyê 
Ahmet Tûrk de wek kayum 
hatî destnîþan kirî waliyê 
Mêrdînê Mustafa Yaman di 
sala 2009 de ku waliyê 
Dêrsimê bû, li ser karên wî 
yên bê qanûnî û bê rêbaz 7 
meh û 15 rojan bi cezayê 
zîndanê hatiye mehkûm 
kirin û ji karên giþti (kamu) 
hatiye men kirin. Her we ev 
waliye di dema berî niha ku 
li Mêrdînê kayum bu, þare-
dariya Mêrdîne ji 1 milyaran 
zêdetir TL. xistiye bin dey-
nan. Ji bo wezîr, wekîl û 
rêvebirên AKP ê û ji butça 
þaredariyê 1 milyon 436 
hezar û 345 TL. Ji bo xwa-
rinê û 164 hezar 550 TL. ji bo 
qahwe û çerez xerc kirine. 
AKP bi van kayuman ve dix-
waze þaredariyan wek cihûrê 
ceh ji bo xwe bikarbîne.

Tetikçiyê vê kudîtayê Er-
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doganê ku, li sarayê de rû-
niþtiye. Erdogan her di sere-
tayî de biryar daye ku, tola 
hilbijartinên 31 Adarê ku li 
sertanserê Tirkiyê hatine 
kirin û tola hezîmeta li ser wî 
de hatî di 23 Xizîranê li Sem-
bole ji kurdan bistîne. Siya-
seta Erdogan hilbijartin bi wî 
dane wunda kirin; HDP ê û 
kurdan li rojhilata Tirkiyê, li 
Kurdistanê þaredarî ji kayu-
man standin, li rojavayê Tir-
kiyê teybeten li bajarên me-
zin þaredarî ji destên hevpey-
mana faþîst ya AKP-MHP ê 
hate derxistin. Ev siyasete di 
hilbijartinan de bi giramî ser-
ket. Diyare ku eger li Tirkiyê 
li gel kurdan hevahengiyek 
neyê kirin, di hilbijartinan de 
serkevtin nabe, rêya evebe-
riyê venabe, mafên demok-
ratîk û azadane nayêne bi 
dest xistin. Paþ hilbijartinan 
Erdogan bi kerb û hêrseke 
mezin ajote ser kurdan. Le-
catê çareseriya pirsgirêka 
kurd bi rêbazên aþtiyane û 
demokratîk, carek din dest bi 
zor û zordariyê kir. Li Xakur-
kê operasyona ”pençe” ber-
fireh kir. Ji bo êriþkirina li ser 
rojhilatê Firatê, Rojava ku, 
kurdan li gel gelên din statu-
yek siyasî pêk anîne, li wê 
derê rêveberiyek demokratik 
damezrandine, ji bo têk biri-
na vê dest bi tevgerê kir. Leþ-
ker cemandine ser sinorê Ro-
java, gef li PYD, YPG, SDG 
yê kirin. Di got ew dê 30-40 
km. bikeve nav Rojava û dê 
li wêderê ”herêmek ewle” 
avadan bike. Eva tê wê wate-
yê ku þereke vekirî dijî Kur-
dan destpêdike. Vî þerî dê 

þerê SDG ê li rojhilata baþurê 
Sûriyê dijî DAIÞ ê qels kiri-
ba. Ev rewþe kêrî karê Emri-
ka û hevpeymanên wê nedi-
hat, þerê wan yê dijî DAIÞ ê 
dê qels biba. Li ser vê Emrika 
gote Erdogan raweste. Tu 
nikarî êriþî kurdan,YPG û 
SDG ê bikî. YPG û SDG 
hevpeymanên min yên teko-
þîna dijî DAIÞ ê ne. Tu 
nokarî bikevî Rojava. Li ser 
wê ketina nav Rojava tê wa-
teya ku þerê dijî Emrikayê. 
Eva jî ji bejna Erdogan zêde-
tir bû û pêve nedihat.

Erdoganê ku ji bo wî 
ayan bû, di þerê Iraq û Sûriyê 
de li dijî Kurdan çi serkevtin 
bi dest neanîn, di rojhilatê 
Firatê, li Rojava nekarî wê 
rêveberiya demokratik ku 
Kurdan li gel, gelên din pêk 
anîne têk bibe, dubare bi 
þêweke hovtir eriþên xwe ber 
bi Kurdên tirkiyê ve berfireh 
kir. Serok þaredarên Diyar-
bekir, Mêrdînû Wanê ji kar 
dûrxistin, pêngava yekemîn 
ya vê êriþê ye. Dê berdewa-
miya vê bêt, êriþ bi þêweke 
hovtir dê li ser hemû hêzên 
demokratîk yên Tirkiyê bêne 
araste kirin. Bê guman li ro-
javayê Tirkiyê jî mijara ka-
yuman dê bête rojevê.

Wekî behsê kudîtayan tê 
kirin her tim kudîyan eskerî 
tê hizra mirovan. Li Tirkiyê 
serdema kudîtayên eskerî 
hêja nehatiye girtin. Lê li gel 
Erdogan serdema kudîtayên 
sivîl destpêkiriye. Kudîtaya 
pêþîn ya sivîl di paþ 15 tîrme-
hê di 20 Tîrmehê 2016 de bi 
RA (rewþa awerte) ve dest-
pêkir. Kudîta sivîl ya duwe-

min niha di 19 Tebax 2019 ji 
kar dûr xistina serok þareda-
riyên Diyarbekir, Mêrdîn û 
Wanê ve hat encam dan. Eva 
jî nîþana hindê ye ku wek RA 
Erdogan dê hewlên xwe yên 
faþîzane berdewam bike.

Mecal heye ku ev hewlên 
Erdogan yên kudîtagerî bêne 
rawestandin. Ji bo vê jî pê-
wîste hemû hêzên demokra-
tîk di hevpeymaniyekê de bi 
hevra tevbigerin. Bingehê vê 
hevpeymaniyê cara pêþîn di 
hilbijartinên 31 Adar û 23 
Xizîranê de, dengdêrên 
CHP, HDP, IYI partî li gel 
dijberên dijî Erdogan di nav 
AKP de bi tevgerek hevbeþ, 
hilbijartin bi hevpeymaniya 
Cumhur ya AKP-MHP dane 
wunda kirin. Niha Jî divê ev 
hevpeymane bête berfireh û 
kûr kirin, êriþên rêveberiya 
AKP-MHP ê hem li rojahi-
latê Tirkiyê, li Kurdistanê û 
hem jî li rojavayê Tirkiyê li 
metropolan bi çalakiyên 
hevbeþ ve bersiva wan bête 
dayîn. Her çend êriþên polî-
san hartir jî bûne lê her niha 
da ji Sembolê heta Wanê 
protestoyan destpêkirîye. 
Dem dema bêdeng mayinê 
nîne, dem dema tevgerînê, 
derketina di qadan û pêka-
nîna civîna e. Her wekî me 
berê kirî, bûyer li dûrî me, li 
rojhilat, li Kurdistanê diqe-
wimîn, ji bo wê bêdeng ne-
mînîn. Di bin kîsvê tekoþîna 
dijî ”terorê” em çavên xwe 
bi êriþên li Kurdan re têne ki-
rin negirin. Eva kêrî karê Er-
dogan têt, ew êriþên li ser 
Kurdan li Kurdistanê têne 
encamdan dê bi pilên gelek 
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mezintir ber bi tirkan ve 
bizivirin. Ji bo wê jî tekoþîna 
Kurdan ya Tirkane û teko-
þîna Tirkan jî ya Kurdan e. ji 
bo wê jî em hemû bi hevra:

· Em dijî kayuman 
derkevîn û wan protesto 
bikîn

· Mecalê nedeyne 

kudîtayên Erdogan yên sivîl
· Em dijî ketina Er-

dogan ya nav rojhilatê Firatê 
û dijî pîlanên dagirkirina ro-
java derkevîn.

· Di qadan de, di ça-
lakiyan de hevpeymaniya 
Tirkan, Kurdan û ya hemû 
gelên din pêkbînîn, yekitiya 

karger û ketkaran pêkbînîn, 
em Tirkiyê bikeyna welatek 
demokratîk.

· Em rê nedeyne Er-
dogan!

19.08.2019
TKP 1920

 www.tkp-online.com

omünist Partisi Marksçý-Leninci bir 
partidir. Hem kendi ülkesini, hem de 
dünyayý kökten deðiþtirme; hem K

kendisini, hem insanlýðý sömürüden, baský-
dan, zulümden, savaþtan kurtarma; sömü-
rüsüz, baskýsýz, demokratik, özgür, eþitlikçi, 
barýþçýl yeni bir toplumu; Sosyalizmi 
yaratma gibi tarihi bir misyonu olan iþçi 
sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin partisidir. TKP 
böylesi yüksek idealler için yýðýnlar arasýnda 
savaþýr, O'ndan öðrenir ve O'na öðretir. Ýþçi 
sýnýfýnýn ve emekçi yýðýnlarýn kendi dava-
larýna sahip çýkmalarýna yardým eder, yý-
ðýnlarý harekete geçirir ve onlara öncülük 
eder. TKP tarihini yaratanlar bu yüksek 
idealler için yýðýnlar içinde savaþan komü-
nistlerdir. Partimiz daha kuruluþu aþama-
sýnda, baþta Mustafa Suphiler olmak üzere 
bugüne kadar, iþçi ve emekçilerin, halklarý-
mýzýn ve insanlýðýn kurtuluþu olan bu yüksek 
idealler için verilen mücadelede sayýsýz mili-
tanlarýný kaybetmiþ, burjuvazinin barbar sal-
dýrýlarýný göðüslemiþ, yýlmadan savaþmýþtýr.

Komünist partilerinin tarihi hem kendi 
ülkeleri ve iþçi sýnýfý tarihi, hem de uluslar-
arasý iþçi ve komünist hareketi tarihiyle sýký 
sýkýya baðlýdýr. Bu karþýlýklý etkileþim içe-
risinde her ülkede iþçi veya komünist parti-
leri kurulur, geliþir ve güçlenir. Uluslararasý 
alanda da onlarýn uluslararasý örgütleri olu-
þur. Bu doðaldýr, çünkü iþçi sýnýfýnýn örgütü; 
komünist partileri enternasyonalisttir; iþçi 
sýnýfýnýn en savaþkan bölüðü, öncüsü ve yol 

TKP 99 YAªINDA
1920

Bölüm: 1

göstericisidir. Ýþçi sýnýfý, kendi tarihi misyo-
nunu, yani kendisini ve tüm halklarý, insan-
lýðý sömürüden ve baskýdan kurtarma, sos-
yalizmi ve komünizmi kurma misyonunu 
yerine getirirken, verdiði mücadelelerde onu 
yöneten ve sevk eden örgüt her ülkedeki ko-
münist partisi ve uluslararasý komünist hare-
ketidir. Türkiye Komünist Partisi, TKP için 
de bu böyledir. TKP hem kendi ülkesi ve iþçi 
sýnýfýnýn baðrýndan, hem de uluslararasý iþçi 
hareketinin dolaysýz etkileri altýnda, onun bir 
kolu olarak doðmuþ, kurulmuþ ve geliþ-
miþtir. Görevi hem Türkiye'de, hem dünya-
da, uzun erimde, sömürü ve baskýnýn kalk-
masý, sosyalist devrimin gerçekleþmesi, sý-
nýfsýz ve sömürüsüz toplum komünizme ge-
çilmesi için mücadele etmektir. Yakýn erim-
de, Türkiye halklarýnýn eþitliði, özgürlüðü ve 
özerkliði temelinde Türkiye'nin demokratik-
leþmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin 
kazanýlmasý, demokratik bir devrim için iþçi 
sýnýfýmýzýn ve emekçi halklarýmýzýn müca-
delesini, devrimin her aþamasýnda, evre-
sinde ittifaklarýný örgütlemek, yönetmek ve 
yönlendirmektir.

Dünyada ve Türkiye'de komünist 
hareketin ve partilerinin doðuþu ve 

kuruluþu
Dünyada komünist hareketin bilimsel 

temelde doðuþu, kuruluþu ve geliþmesi ko-
lay olmamýþtýr. Uzun mücadeleleri gerektir-
miþtir ve hâlâ gerektirmektedir. Bu geliþ-
meler dalga dalga olmuþtur. Ýlk dalga Batý 
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Avrupa'da oluþmuþ; Ýngil-
tere, Fransa ve Almanya'da 
yükselmiþtir. 19. Yüzyýl'da 
Ýngiltere ekonomik olarak 
en geliþkin, Almanya fel-
sefe tartýþmalarýn en yo-
ðun yapýldýðý, Fransa sýnýf 
mücadelelerinin en keskin 
geçtiði, ütopik sosyaliz-
min ve devrim teorilerinin 
en geliþkin olduðu ülke-
lerdi. Marksizm'in üç ana 
bileºeninden biri olan Bi-
limsel Sosyalizmin, Bi-
limsel Komünizmin ana 
kaynaðý 19. Yüzyýl Fransýz Sosyalizmidir, 
Fransa'daki sýnýf mücadeleleri ve devrimci 
hareketlerdir. Ütopik sosyalistler, özellikle 
Fransýz ütopik sosyalistleri kapitalist toplu-
mu en sert þekilde eleþtiriyorlar, suçluyorlar, 
lanetliyorlar, ama ne kapitalist sömürüyü 
açýklayabiliyorlar, ne kapitalizmin geliþme 
yasallýklarýný görebiliyorlar, ne de kapitalist 
sistemi yýkacak ve yeni toplumu kuracak 
toplumsal gücü keþfedebiliyorlardý. Marx ve 
Engels Fransa'daki bu sýnýf mücadelelerini, 
ilerici görüþleri derinlemesine eleþtirdiler, 
incelediler ve bunlarýn tarihsel yetersizliðini, 
bilimsel olmadýðýný gösterdiler.

Marx ve Engels 1840'lý yýllarda bu sos-
yalist ve sol küçük burjuva akýmlarla, genç 
Hegelciler'le mücadele içinde Bilimsel Ko-
münizmin teorisini oluþturdular ve bilimsel 
olarak kapitalizmden sosyalizme geçiþin zo-
runluluðunu, proletaryanýn bu tarihsel göre-
vi yerine getirecek sýnýf olduðunu ispatladý-
lar, sýnýf mücadeleleri ve Sosyalist Devrim 
Teorisi'ni, iþçi sýnýfýnýn strateji ve taktiðini 
ortaya koydular. 1848 devriminin arifesinde, 
Marx ve Engels devrimci demokratlýktan 
iþçi sýnýfýnýn pozisyonunu savunan komüniz-
me geçiþ yaptýlar ve Komünistler Birliði'nin 
oluþumunda yer aldýlar. Komünistler Birliði 
çeþitli uluslardan komünistlerin oluþturduðu 
enternasyonal bir birlik, enternasyonal bir 
partiydi. Komünistler Birliði'nin 1847'deki 
II. Kongresi'nin görevlendirmesiyle Marx ve 

Engels Komünist Partisi Manifestosu'nu 
yaz-dýlar. Bu Manifestoyla onlar ilk 
komünist partisini ve onun ilk devrimci 
Marksist programýný yaratmýþ oldular. Ýlk 
komünist partisi ve programý ütopik sos-
yalistlere, deðiþik burjuva sosyalist akýmlara 
karþý mücadele içinde oluþmuþ ve doðmuþ-
tur. Manifesto'da Marx ve Engels tarihsel 
materyalizmi, geliþmenin öðretisi olarak 
diyalektiði, toplumlarýn sýnýfsal temelini 
açýklayan ekonomi-politiði, sýnýf müca-
deleleri teorisini ve yeni komünist toplumun 
yaratýcýsý proletaryanýn tarihsel devrimci 
rolünü büyük bir açýklýkla, bilimsel olarak 
ifade etmiþlerdir. Manifesto güncelliðini 
hiçbir zaman kaybetmemiþ, hem günümüz-
de, hem de bundan böyle gelecekte de tüm 
komünist partilerinin ana programý olmaya 
devam edecektir. Komünistler Birliði, o dö-
nemde Avrupa'daki tüm komünistleri kap-
sayan enternasyonal bir komünist partisiydi 
ve ºimdiye kadar kurulan, bundan sonra da 
kurulacak olan komünist partilerinin ve en-
ternasyonallerin nüvesidir ve nüvesi olmaya 
devam edecektir. 

1848 Devriminin yenilgisinden sonra 
1850'lerin sonunda, 1860'larýn baþýnda iþçi 
ve demokratik hareketin yeniden canlan-
masýyla Marx ve Engels tekrar aktif müca-
delede yer almaya baþladýlar. 1864 senesinde 
Londra'da I. Enternasyonal'i, Uluslararasý 
Ýþçi Birliði'ni kurdular. Bu birlikle onlar 
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farklý ülkelerdeki iþçi hareketlerini 
birleþtirdiler ve proleter olmayan, Marksizm 
öncesi sosyalizmin farklý biçimlerini, 
Mazzinicileri, Proudhoncularý, Bakunin-
cileri, Ýngiliz Tredunioncularý, sað Alman 
Lasalcýlarý ortak harekete çekmeye çalýþtýlar. 
Tüm bu sekter, küçük burjuva akýmlarýn 
teorileriyle mücadele ederek farklý ülkelerin 
iþçi sýnýflarýnýn proleter mücadelelerinde 
geçerli taktikleri, sýnýf mücadelesinin, 
devrimin stratejisini, ittifaklar ve devlet so-
rununda teori geliþtirdiler. Marx, 1871 Paris 
Komünü'nün deneylerini Fransa'da Vatandaþ 
Savaþý eserinde genelleþtirdi ve Paris'teki iki 
aylýk proletarya iktidarýnýn, iþçi sýnýfýna hazýr 
burjuva devlet aparatýný ele geçirip, onu 
kendi amaçlarý için harekete geçiremeyece-
ðini, bu devlet aparatýnýn parçalanmasý 
gerektiðini tespit etti, ki bu tespit bugün de 
her ülkedeki proleter devrim için geçerlidir.

Bakunincilerin anarþist, sekter tavýrlarý 
nedeniyle Marx I. Enternasyonal'in merke-
zini New York'a gönderdi. I. Enternasyonal 
tarihi rolünü tamamlamýþtý. Artýk iþçi 
hareketi yeni bir aþamaya gelmiþti. Oluþan 
ulusal devletler temelinde her ülkede iþçi-
lerin sosyalist veya sosyal-demokrat yýðýn 
partileri kurulmaya baþlamýþtý. Bu partiler 
1889'da Paris'te II. Enternasyonal'i oluþtur-
dular.

20.Yüzyýl'ýn baþýnda II. Enternasyonal'in 
içinde fikir ayrýlýklarý belirmeye baþladý. Bu 
dönemde tekeller doðmuþ, kapitalizmin 
geliþmesini belirlemeye baþlamýþ ve bu 
geliþmeler sonunda kapitalizm serbest reka-
bet aþamasýndan en yüksek aþamasý olan em-
peryalizm aþamasýna girmiþti. Tekelleþme ve 
emperyalizm deðerlendirmesi II. Enternas-
yonal içinde büyük sorun yaratmýþtýr. Baþta 
Alman Sosyaldemokrat Partisi 'nden 
Bernstein olmak üzere II. Enternasyonal 
liderlerinin büyük kýsmý, emperyalizm ça-
ðýnda Marx'ýn sýnýf savaþý ve devrim teo-
risinin, kapitalizmin devrilmesi konusundaki 
devrimci görüþlerinin geçersiz olduðunu 
savunmaya baþladýlar. Marx ve Engels'in 
devrimci görüþlerine karþý savaþ açtýlar, 

Marksizm'i geniþletme ve geliþtirme adýna 
onun yerine burjuva görüþlerini koymaya, 
onu revize etmeye, felsefede maddeci dünya 
görüþü yerine yeni Kantçýlýðý ve Emprio-
kritisizm'i, devrimci diyalektiðin yerine 
Evolutionizm'i koydular ve ekonomi politik-
te kapitalizmin geliþme yasallýklarýný inkâr 
ettiler. Revizyonistlere göre tekelleºme 
emek sermaye çeliºkisini zayýflatmakta, 
sýnýf çeliþkilerini yumuþatmaktadýr. Onlara 
göre kapitalist sömürü düzenini devrimci 
yoldan ortadan kaldýrmak yerine, kapitaliz-
mi yavaþ yavaþ, barýþçýl yoldan, reformlarla 
sosyalizme doðru dönüþtürmek gerekir, sýnýf 
savaþýna ve proletarya diktatörlüðüne gerek 
yoktur. Bu dönemde revizyonizm ve oportü-
nizm iþçi sýnýfý ve partileri içinde hýzla yayýl-
maya baþladý.

20.Yüzyýla girerken devrimci hareketin 
merkezi artýk Fransa'dan Doðu'ya, Alman-
ya'ya ve Rusya'ya kaymaya baþladý. Bu 
dönem sýnýf savaþlarýnýn en keskin geçtiði 
ülke Rusya idi. II. Enternasyonal'daki reviz-
yonizme, reformist ve oportünist akýmlara 
karþý savaþ da Rusya'dan geldi. Revisyonist-
lere, reformistlere, oportünistlere karþý dev-
rimci Marksizm'i en baºta savunan Rusya'da 
devrimci iºçi hareketi Bolºevizm'in lideri 
Lenin oldu. Lenin, „Kapitalizm'in En Yük-
sek Aþamasý Emperyalizm“ adlý yapýtýnda; 
emperyalizmin geliþme yasallýklarýný, em-
peryalizmle oportünizm arasýndaki iliþkileri 
ortaya koydu. Tekelci-devlet kapitalizminin 
sosyalizmin, sosyalist devrimin arifesi 
olduðunu gösterdi. Ýþçi sýnýfýnýn birliði, 
hegemonyasý ve ittifaklarý konusunu, 
burjuva-demokratik ve sosyalist devrimin 
yasallýklarýný iþledi ve Marksizm'i zengin-
leþtirdi. Proletaryanýn tarihsel görevinin hâlâ 
geçerli olduðunu ispatladý ve iþçi sýnýfýnýn bu 
tarihsel görevini yerine getirebilmesi için 
devrimci Marksist teoriyle donatýlmýþ yeni 
türden bir partiye; bir profesyonel kadro 
partisine ihtiyacý olduðunu gösterdi. Böy-
lece bu partinin teorisini, strateji ve taktiðini 
ortaya koydu. Lenin'in hem enternasyonal 
oportünizme, hem de Rusya'daki Menºe-
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vikler ve SR'lerle mücadelede bu yeni tip 
Bolºevik partisini oluºturdu. Bu parti Büyük 
Ekim Sosyalist Devrimi'ni gerçekleºtirdi ve 
tüm dünyada yeni devrimci Marksizm teme-
linde komünist partilerinin kurulmasýna ve 
bu partilerin birliði olan III. Enternasyonal'in 
oluþmasýna öncülük etti.

III. Enternasyonal dünya komünist parti-
lerinin birliði; üst, çatý örgütüydü. Ulusal 
komünist partileri III. Enternasyonalin birer 
seksiyonuydular ve Enternasyonalin 
yürütme ve yönetim organlarýnýn aldýðý ka-
rarlar, saptadýðý politikalar, strateji ve taktik 
tüm komünist partileri için baðlayýcýydý. Bu 
kararlarýn alýnmasýna ve politikalarýn saptan-
masýna da bütün komünist partileri katýlýr, 
demokratik merkeziyetçilik sonuna kadar 
iþletilirdi. Enternasyonal'in politikasýnýn, 
strateji ve taktiðinin temelinde; Ekim Devri-
mi'nin, Sovyet iktidarýnýn sýnýf ve demokrasi 
savaþlarýnda belirleyici önemini dünyaya 
yaymak, Sovyet iktidarýný, Sovyet Rusya'yý 
emperyalizmin her türlü saldýrýsýna karþý ko-
rumak ve savunmak yatýyordu. Artýk dün-
yada sýnýf savaþlarýný belirleyen iki sistem 
arasýndaki savaþtý.

Ekim devriminin kesin zafere ulaþmasý 
dünyanýn çehresini birden deðiþtirdi. 
Ýnsanlýk, tarihinde en büyük kýrýlmayý yaþý-

yordu. Rusya'da, dünyada dolu dizgin giden 
sömürüyü kökten kaldýracak proletarya 
iktidarý kuruluyor, emperyalizme karþý taban 
tabana zýt yepyeni bir güç, bir iþçi iktidarý, 
Sovyet iktidarý oluþuyordu. 1917 Ekim 
Devrimi'ne kadar dünyaya tek baþýna ege-
men olan emperyalizmdi. En güçlü olan 
Ýngiliz Emperyalizmi, diðer emperyalist 
güçlerle birlikte dünyanýn ve halklarýn 
kaderini tek baþýna belirliyordu. Artýk bu 
durum sona eriyordu. Dünya iki kampa 
bölünüyordu: Bir kampta sosyalizm, diðer 
kampta emperyalizm vardý. Böylece 
sosyalizm, emperyalizmin dünyada tek 
baþýna egemenliðini sona erdirmiþti. Dünya 
proletaryasý, emperyalizmin karþýsýna ona 
temelden karþý bir iktidar, bir devlet, bir 
aktör olarak ortaya çýkýyordu. Bundan böyle 
artýk her ülkedeki ve tüm dünyadaki politik, 
ekonomik, sosyal geliþmeleri belirleyecek 
olan sosyalizmle emperyalizm, Sovyet 
Rusya ile emperyalist devletler bloku 
arasýndaki sistem mücadelesiydi. Enternas-
yonal kapitale karþý proletaryanýn enternas-
yonal mücadelesi gerekiyordu. III. Enternas-
yonal bu mücadelede komünist partilerinin 
politik, ideolojik, örgütsel merkeziydi; pro-
leter mücadelenin sevk ve yönetim yeriydi. 
Bu TKP için de geçerliydi.

Emperyalizmin Ortadoðu'da baþlattýðý tüm dünyaya yaymaya çalýþtýðý 3. Dünya 
Savaþýna karþý çýkalým!
ÝNF-Anlaþmasýný kaldýran ABD'nin yeni bir nükleer silahlanma yarýþýna hayýr!
Erdoðan'ýn Ortadoðu'da Kürtlere karþý açtýðý savaþa, Kýran ve Pençe operasyonlarýna, 
Fýrat'ýn doðusuna, Rojova'ya saldýrý hazýrlýklarýna son!

1 EYLÜL DÜNYA BARIª GÜNÜ1 EYLÜL DÜNYA BARIª GÜNÜ

Çiðdem ERKAN

1 Eylül dünyada savaþa 
karþý gelme, dünya barýþýný 
savunma günüdür. Bu insan-
lýðýn en büyük barbarlýðýn-
dan biri olan 2. Dünya Sava-
þý'ndan çýkarttýðý derstir. Zira 

1 Eylül 2. Dünya Savaþýnýn 
baþladýðý gündür. Dünyada 
yeni bir German Ýmparator-
luðu kurmaya kalkan Hitler 
faþizminin dünyayý ateþe 
vermeye, baþta Yahudiler, 

komünistler olmak üzere in-
sanlýðýn büyük bir kýsmýnýn 
insanlýk dýþý yöntemlerle 
sistematik olarak katletmeye 
baþladýðý gündür. Bu savaþta 
Hitler faþizmini durdurmak 
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için baþta Sovyet halký ol-
mak üzere insanlýk 25 mil-
yon kurban verdi, ABD Ja-
pon militaristlerini dur-
durmak için Hiroþima ve Na-
gasaki'ye iki atom bombasý 
attý. Bu atom bombalarýyla 
birlikte dünyanýn çehresi de-
ðiþti. Ýnsanlýk kendini ve 
dünyayý mahvedecek bir 
silah yaratmýþtý. Savaþa karþý 
olma, barýþý savunma insan-

lýk için ilk görev oldu, barýþý 
savunma insanlýk için var ol-
ma, yok olma sorunu haline 
geldi. Senede bir kez de olsa, 
iki dünya savaþýnýn mezali-
mini unutmamak için insan-
larýn meydanlara çýkýp sava-
þa karþý geleceði, barýþý savu-
nacaðý, savaþtan kimlerin 
sorumlu olduðunu haykýra-
caðý bir günün tespit edil-
mesi isteði yükseldi.    

Çaðýmýzda savaþýn so-
rumlusu emperyalizmdir. 
Savaþ kapitalizmin eþitsiz 
geliþmesi sonucu kapitalist 
ülkelerin dünyayý kendi ara-
larýnda yeniden paylaþma-
nýn, her emperyalist ülkenin 
gücüne göre pay alma meto-
dudur. Barýþ sosyalizmin 
özüdür, savaþ kapitalizmin 

özüdür. Kendisinin ve dün-
yanýn sonu olacaðýný bilse de 
emperyalist savaþtan asla 
vazgeçmezler.

1Aðustos 1914 - 11 Ka-
sým 1918 tarihleri arasýnda 
yapýlan 1.Dünya Savaþý dün-
ya tarihine ilk emper-
yalizmin paylaþým savaþý 
olarak tarihe geçmiþtir, mil-
yonlarca insanýn hayatýna 
mal olmuºtur.

1 Eylül 1939'da Nazi 
Almanya'sýnýn Polonya'yý 
iþgal etmesiyle baþlayan 
Avrupa merkezli 2. Dünya 
Savaþý emperyalizmin ikinci 
paylaþým savaþýdýr. Bu savaþ 
daha büyük bir yýkým ve 
tahribata mal oldu. 3. bir 
emperyalist dünya paylaþým 
savaþýný kimse düþünmek 
bile istemiyor

Emperyalizmin bu iki 
savaþý arasýnda ve 2. Dünya 
savaþý sonrasýnda emper-
yalistlerin sebep olduðu 
sayýsýz yerel savaþlarda mil-
yonlarca insan öldü.

Emperyalizmin bu “de-
liliðini” durduracak, onun 
saldýrganlýðýný gemleyecek 
tek güç insanlýðýn, özellikle 
iþçi ve emekçilerin savaþa 

karþý barýþ için mücadele-
sidir. Bunun için en azýndan 
senenin bir günü barýþ günü 
olmalýydý.
Uluslararasý Barýþ Günü

1981'de Birleºmiº Mil-
letler Genel Kurulun açý-
lýþýna denk gelen, Eylül ayý-
nýn üçüncü Salý gününü, 
Uluslararasý Barýþ Günü 
olarak ilan etti. 2001 yýlýnda 
da, BM 21 Eylül'de þiddete 

karþý ve ateþkes 
günü ilan etti. Öte 
yandan Katolik 
Kilisesi, yeni yý-
lýn ilk gününü 
'Barýþ Günü' ola-
rak belirledi. 11 
Eylül 2001'den 
sonra da, bu tarih-
le, 'terörle savaþýn 
ve desteðin' günü 
olarak belirlendi.

Uluslararasý 
savaþ karþýtý hare-

ketin ise küresel olarak sava-
þa karþý olan güçleri hare-
kete geçiren bir barýþ günü 
yoktu. Ancak, 15 Þubat 
2003'te, 24 saat boyunca in-
sanlar dünyanýn dört bir ya-
nýndaki sokaklarda, kuzey-
den güneye ve doðudan batý-
ya yürüyerek savaþa karþý en 
büyük ortak uluslararasý 
protesto eylemini gerçekleþ-
tirilmiþtir.

1 Eylül 1939, Hitler Al-
manya'sýnda Naziler bir pro-
vokasyon sahnesi yaratarak 
Polonya'nýn kendilerine sal-
dýrdýðýný iddia ederek Polon-
ya'ya saldýrdýðý ve Avrupa'da 
II. Dünya Savaþý'nýn baþla-
dýðý gündür.

Ancak, I. Dünya Sava-
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þý'nýn yýldönümü anmala-
rýnýn aksine 2. Dünya Savaþý, 
sonuçlarý, bugünkü savaþlar 
arasýndaki paralelliðe de ba-
kýldýðýnda her zaman 1. Ey-
lül günü savaþ karþýtý güçler 
hariç, AB ve çevresinde 
sessizlikle geçiþtirilmiþtir. 
Kilisenin de kendisine farklý 
bir 'Barýþ Günü' seçmesinin 
altýnda yatan neden de Nazi-
lerin milyonlarca insaný kat-
letmesi ve son ana kadar 
Sovyetler Birliði'nin yok 
olabileceði umuduyla savaþa 
müdahil olmaktaki sessizlik, 
isteksizlik ve Sovyetler Bir-
liði'nin uzunca bir süre yal-
nýz býrakýlmasýdýr.

Buna raðmen 1 Eylül'ü 
bir savaþ karþýtlýðý ve barýþ 
günü olarak anma eðilimi iþ-
çi ve emekçiler, komünistler 
arasýnda çok önceleri ortaya 
çýktý. Daha 1946 senesinde, 
2. Dünya savaþýnýn bitimin-
den bir sene sonra Alman-
ya'nýn Sovyet yönetimi böl-
gesinde 1 Eylül “Gençliðin 
Dünya Barýþ Günü” olarak 
anýldý. 1950 senesinden 
sonra da 1 Eylül Demokratik 
Alman Cumhuriyeti DDR'de 
“Barýþ Günü” veya “Dünya 
Barýþ Günü” olarak kabul 
edildi ve her 1 Eylülde Dün-
ya Barýþýný savunan büyük 
toplantý ve mitingler yapýl-
maya baþlandý.

Batý Almanya'da ise Al-
man Sendikalar Birliði 
DGB'nin giriþimiyle „Asla 
hiç bir zaman savaº!” belgisi 
altýnda 1957 senesinden son-
ra 1 Eylül savaþ karþýtlýðý 
gün olarak deðiþik eylemler-
le anýlmaya baþlandý. Reel 

sosyalizmin çökmesinden 
sonra 1 Eylül tüm Alman-
ya'da, hatta dünyanýn bir çok 
ülkesinde savaþ karþýtlýðý, 
barýþ günü olarak anýlýr oldu. 
Ýþçi ve emekçiler, barýþsever 
güçler, devrimciler ve de-
mokratlar 1 Eylül'ü Dünya 
Barýþ Günü olarak anýyorlar 
ve emperyalist güçlerin sa-
vaþ hazýrlýklarýný ve silahlan-
ma yarýþýný protesto ediyor-
lar. 

Yeni bir dünya savaþý 
tehlikesi hýzla artýyor
ABD ile Sovyetler Bir-

liði arasýndaki, yani emper-
yalist sistemle sosyalist 
sistem arasýndaki çatýþma, 
sosyalist ülkelerin emper-
yalist savaþlarý durdurma, 
dünya barýþýný koruma 
çabalarý yaklaþýk 40 yýllýk bir 
sürenin ardýndan bitince, 
"Soðuk Savaþ'ýn sonu" da 
gelmiº, ABD, NATO ve kü-
resel ittifak sistemleriyle, tek 
bir emperyalist süper güçle 
"yeni dünya düzeni" kurul-
muºtur.

1990'lardan itibaren Bal-
kan savaþlarýyla Yugoslav-
ya'nýn daðýlmasý, Sovyetler 
Birliði'nin çözülmesiyle 
önce Irak'ta savaþ çýkararak, 
çatýþmalarýn yeni çatýþma-
lara, savaþlar yeni savaþlara 
açýlarak emperyalizm tek 
baþýna topraklarý kanla 
sulamaya baþladý. 2001'den 
beri de “terörle savaþ” adý 
altýnda, sürekli geniþleyen ve 
üç kýtadaki savaþlarla bir 
dünya savaþýnýn içindeyiz. 
Afganistan ve Irak Asya'da, 
Libya ve Güney Sudan Af-
rika'da, Suriye ve Filistin Or-

tadoðu'da, Ukrayna Orta Av-
rupa'da vb. ana aktör olarak 
ABD ve müttefiklerinin rol 
aldýðý bu savaþlar, yüzbin-
lerce kiþinin dünya haritasý 
üzerindeki kanlý izleriyle 
doludur. Milyonlarca ölü ve 
yaralý, kaos, yýkým ve zaman 
zaman denize kapýlan devasa 
mülteci akýmlarý bu savaþlarý 
izlemektedir.

Savaþlar, bombalamalar 
ve müdahaleler için hala yeni 
yeni bahaneler icat ediliyor, 
ABD, NATO ve AB'deki es-
ki ve yeni sömürge güçleri 
Nazi Almanya'sýndan daha 
az kurnaz deðiller, harabe-
lere “barýþ”, “demokrasi” ve 
“insan haklarý” getiriyor di-
ye övgü düzüyorlar, ölülerin 
kanlarýnýn üzerine 'barýþ' ya-
zýyorlar.

Dünya savaþlarýnýn 
karakteri

1.Dünya Savaþý, 'klasik' 
emperyalist bir savaþtý. Ka-
pitalizm, tekel öncesi kapi-
talizmden tekelci kapita-
lizme -emperyalizme - kapi-
talizmin 'en yüksek' ve son 
aþamasýna, tekellere ve 
finansal kapitalin baskýn fak-
tör olarak dünyada serbest 
dolaþýmýyla ekonomik ha-
yatta belirleyici olarak geliþ-
ti.

Hammaddeler, kaynak-
lar ve pazarlar için savaºarak 
ulus ötesi tekeller inþa edilir-
ken, tüm dünya, emperyalist 
güçlerin birine ya da diðerine 
ait sömürgeci güçlere ve sö-
mürgelere bölündü. I. Dünya 
Savaþý, Avrupa emperyalist 
güçler arasýnda egemenliðin 
yeniden daðýtýlmasý, ikti-
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darlarýný güçlendirmek için 
çýkarýlan bir paylaþým sava-
þýydý.

1.Dünya Savaþý acýma-
sýzlýðý ve yýkýmý ile, dev-
rimci durumlara ve ayak-
lanmalara neden oldu; em-
peryalizmin bir bütün olarak 
zayýflamasý, çürümüþ kapi-
talizmin temellerini sar-
sarak, emperyalist sistem-
den kopan Rusya'da Ekim 
Devrimi ile sosyalizmin top-
lumsal bir sistem olarak bir 
sýçrama, atýlým yaptýðý anla-
mýna geliyordu. II. Dünya 
savaþý bu kopuþun bir rö-
vanþý olarak baþladý ama 
Almanya maðlup oldu 
ve yine Avrupa süper 
güçleri arasýnda ger-
çekleþen emperyalist 
bir savaþtý. Ancak Hit-
ler Almanya'sýnýn 22 
Haziran 1941'de Sov-
yetler Birliði'ne en bü-
yük yaptýðý saldýrýyla 
bugüne kadar yapýlan 
savaþlarýn karakterini 
deðiþtirdi.

Sovyetler Birliði ile 
Batý güçleri arasýnda 
bir ittifakýn kurulma-
sýna yol açarak, Nazi 
Almanyasý'nýn yenilgisine 
yol açan emperyalizmin za-
yýflamasýyla, devasa yeni 
sosyalist devrimlerin ve dev-
rimlerin doðmasýna neden 
oldu: Doðu Avrupa'da Halk 
Demokrasileri kuruldu. Ay-
rýca, bölünmüþ bir Alman-
ya'nýn ve Avrupa'nýn ortaya 
çýkmasý Avrupa emperyalist 
güçlerini zayýflatýrken, 
Amerika Birleþik Devletleri 
mutlak küresel bir emper-

yalist güç olarak “özgür dün-
yanýn tartýþmasýz lideri ve 
süper gücü” oldu.

'Yeni Dünya Düzeni' ve 
'Teröre Karþý Savaþ': 

Emperyalizm yeni 
senaryolarla sürekli 

saldýrýda
'Soðuk Savaþ' yeni bir 

dünya savaþýna dönüþmedi - 
emperyalizmin demokratik 
ve sosyalist kamp üzerindeki 
baskýsý, modern revizyoniz-
min temelini oluþturmaya 
yardýmcý oldu.  Bu 'barýþçýl 
karþý-devrim', Sovyetler Bir-
liði ve Doðu Avrupa'yý reviz-
yonist ülkelere dönüþtürdü 

ve 89-91 yýllarýnda, eski sos-
yalist ülkelere egemen olan, 
yaðmalayan oligarþilere yol 
açan kapitalist karþý-devrim-
ler izledi. Çin de þimdi sonu-
cunun ne olacaðý tam kesti-
rilemeyen, ama þimdilik diz-
ginsiz kapitalizme doðru gi-
den kendi yolunu çizdi.

Sovyetler Birliði'nin çö-
küþüyle sadece Almanya'da 
DDR'nin yutulmasý ve 
sadece eski Doðu Avrupa ül-

kelerinin büyük bir kýsmýnýn 
dahil edilmesiyle AB'nin 
geniþlemesi  biçiminde 
deðil, yeni emperyalist 
ittifaklarýn kurulmasýna da 
yol açtý

 “Soðuk Savaþ” sýrasýnda 
NATO kendisini, faaliyet 
alaný üye ülkelerin toprak-
larýyla sýnýrlý olan, Kuzey 
Atlantik 'Savunma Ýttifaký' 
olarak tanýmladý. Sosyalist 
sistemin çökmesinden sonra 
NATO 'iþlevini tamamlamýþ 
olarak' daðýlmadý, bir dizi 
Doðu Avrupa ülkesini de 
katarak geniþledi Rusya'yý 
Batýdan çember içine almýþ 

oldu ve þimdi tüm kýta-
larý içeren geniþletilmiþ 
küresel 'projelerle' sa-
vaþa girdi.

ABD'nin 1990'larýn 
baþýnda “Yeni Dünya 
Düzeni” diye meydan 
okumasýndan bu yana 
hiçbir savaþ NATO'suz, 
doðrudan veya dolaylý 
olarak baþka güçlerle 
yapýlmadý. Bu ayný za-
manda Ýsrail'in NATO 
üyesi olarak hareket 
ettiði Ortadoðu, Filistin 
ve Ýsrail için de geçer-

lidir. Böylece, ABD, AB ve 
NATO ile siyasi, askeri ve 
ekonomik çekirdek bir itti-
fak geliþtirerek, sosyalist 
sistemin çöküþünü izleyen 
dönemde, küresel gündemi 
belirlemeye çalýþan çok 
önemli bir jeopolitik faktör 
haline geldi. Dünyanýn çe-
þitli bölgelerinde askeri 
ittifaklar yapýlarak savaþlar 
organize edildi, bu ülkelerde 
yaþayan halklara ve tüm ra-
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kiplere karþý küresel göze-
timlerle, casusluk aðlarýyla 
tekellerin yararýna eko-
nomik ve ticari anlaþmalar 
yapýldý, yapýlýyor.

Jeopolitik olarak, bu 
ittifakýn amacý, hammad-
delere, enerji kaynaklarýna, 
tarým alanlarýna eriþmek 
(Doðu Avrupa, Afrika, vb.) 
ve bütün bu kaynaklarý te-
kellerin pazarlarýna sunmak, 
kontrolü saðlamaktýr. Eski-
den ABD, AB ve Japon-
ya'dan oluþan emperyalist 
güçlere rakip Rusya, Çin, 
Hindistan gibi yeni kapita-
list-emperyalist güçler orta-
ya çýkmýþ ve dünya zengin-
liklerinin paylaþýmýndan pay 
almak is temektedir ler.  
Kapitalist emperyalist güç-
ler arasýnda hem tek tek hem 
de yeni blok oluþumlarý 
þeklinde rekabet artmakta-
dýr. Tüm bu güçler, özellikle 
de Çin ve Rusya ile ABD ve 
AB arasýnda Ortadoðu, As-
ya, Avrupa, Afrika, Latin 
Amerika ve Kuzey Kut-
bu'ndaki etkilerini korumak 
ve geniþletme mücadelesi 
kýzýþmaktadýr. Yalnýzca 
yerel ve bölgesel savaþlarý 
tetiklemeyen, ayný zamanda 
dünya savaþýný tetikleye-
bilen emperyalist güçler ara-
sýndaki çeliþki giderek daha 
da keskinleþiyor.

NATO ve AB, Rusya'nýn 
etrafýný askeri üslerle ve tüm 
Rusya sýnýrýndaki yeni 
NATO ülkeleriyle Avrupa'da 
kuzeyden güneye bir ablu-
kayla kapatmaya çalýþýyor. 
Finlandiya ve Ýsveç gibi 
daha önce 'tarafsýz' olan ül-

keler AB üyesi olmuþ ve 
NATO'ya daha yakýnlar. 
Ayný þey Baltýk ülkeleri, 
Polonya için de geçerli. 
Afganistan'dan Gazze'ye ve 
Trablus'a kadar Savaþ çýkar-
dýklarý ülkelere demokrasi 
vaad eden Amerika Birleþik 
Devletleri, NATO ve AB 
demokrasi yerine insan 
haklarý ihlalleri, katliamlar, 
kaos ve yýkým götürdüler. 
Eskiden laik olan ülkelerde 
Libya ve Irak'ta olduðu gibi, 
mezhepsel Ýslamcý rejimler 
iktidara geldiler.  

Özellikle Suriye'de ABD 
ve  Ba t ý ' n ýn  ko ruyucu  
kanatlarý altýnda inþa edilen, 
gerici, barbar Arap rejimleri 
ve Türkiye tarafýndan 
desteklenen ÝÞID'in saldýrý-
larý ile ABD, NATO ve AB, 
Irak ve Suriye'de savaþ çýkar-
mak için bir bahane buldular, 
ülkeye önce fýrtýnayla estiler 
sonra da kasýrgaya çevirerek, 
ülkede yaþayan Kürt, Yezidi, 
Arap halklarýný IÞID'e karþý 
canlý kalkan olarak kullandý-
lar ve savunmada halklarý 
kendilerine muhtaç ettiler.

2001 Terörle Mücadele 
projesiyle ABD ordusu ve 
NATO farklý kýtalarda ayný 
anda birçok sýcak savaþla 
mücadele planlarý geliþtir-
diler.  Þu anda dünyanýn üç 
kýtasýnda bir dünya savaþý, 
soygun düzeni sürüyor. 
Nükleer silahlar hala küresel 
bir imhanýn nedeni olma 
tehlikesi taþýmaktadýr. Bu 
tehlike ABD'nin tek yanlý 
orta menzilli füzelerle ilgili 
INF Anlaþmasýný iptal etme-
siyle daha da büyümüþtür. 

ABD þimdi Çin ve Rusya'yý 
Uzak Doðu'dan da nükleer 
bir füze çemberine almak, 
kuþatmak için harekete 
geçmiþ bulunmaktadýr. Bu 
yeni bir nükleer silah yarýþý 
demektir ve dünya barýþý 
için büyük bir tehlike ta-
þýmaktadýr. Emperyalizmin 
savaþ dayatmalarýna daya-
nabilecek, en azýndan silah-
larý emperyalistlere, kendi 
ülkesindeki iþbirlikçilerine 
çevirecek tek güç, iþçi sýnýfý, 
emekçiler, halklar, kadýnlar, 
gençlerdir.  

NATO'da Türkiye: 
Neoliberalizm, 

militarizasyon ve savaþta 
kararlýlýk

ABD'nin Ortadoðu'da 
baþlattýðý 3. Dünya savaþýna 
Türkiye baþýnda aktif olarak 
girdi. O bu savaþta ABD'nin 
yanýnda 1. Dünya savaþýnda 
kaybettiði topraklarýn bir 
kýsmýný geri kazanmayý, 
güneyde Misak-ý Milli'yi 
gerçekleþtirmeyi, bu esnada 
Kürt sorununu ve PKK'yý 
“kökten halletmeyi”, acele 
yoldan Kürtleri asimile 
etmeyi, ehlileþtirmeyi ve 
kendine baðlamayý hesapla-
dý. Özellikle AKP iktidarý ve 
Erdoðan ABD'nin bu ''yeni 
dünya düzenine'' hýzla 
adapte olmaya çalýþarak, 
mezardan ölü kemikleriyle 
Osmanlý'yý çýkartarak, 'Al-
lah Allah' nidalarýyla Suri-
ye'ye dalarak, Kürtlere 
saldýrarak emperyalist emel-
lerini gerçekleþtirmeye ko-
yuldu. ªimdi 'bu yeni dünya 
düzeni' içinde ABD emper-
yalizminin Irak'ta, Suriye'de 
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yürüttüðü savaþla Ortado-
ðu'nun hammadde kaynak-
larýna, petrole eriþiminde, di-
ðer ülkeleri istila etme, halk-
lara yaþamý dar etmelerinde 
AKP-MHP tam bir üstenci 
görevi gördüler, ülkeyi bir 
kez daha bir sýçrama tahtasý 
haline getirdiler. ÝÞÝD'in 
hamisi oldular. Ýslamcý çete-
leri daha çok Esad'a karþý 
emperyalizmin çýkarlarý için 
deð i l ,  kend i  Osmanl ý  
hayallerini gerçekleþtirmek 
için Kürtlere, PYD, YPG, 
PKK'ya karþý savaþta kul-
lanmaya kalktýlar, onlarý 
Musul, Kerkürk, Erbil, 
Kobane, Haseke, Afrin ve 
diðer þehirlerde Kürtlerin 
üzerine sürdüler. ABD 
Erdoðan'ýn kendi baþýna 
Ortadoðu'da iþ çevirmesine 
karþý çýktý. Bunun üzerine 
E r d o ð a n  O r t a d o ð u ' d a  
Esad'ýn yanýnda yer alan di-
ðer emperyalist güç olan 
Rusya'yla anlaºma yoluna 
gitti. Rusya ile anlaºarak A-
zez'e, El-Bab'a ve Afrin'e gir-
di, Kürtlerin, YPG/SGD'nin 
üzerine yürüdü. Ne kadar 
ÝÞÝD'ci, El-Kaide'ci Ýslami 
terörist çetesi varsa hemen 
hemen hepsini Ýdlib'de 
topladý. Onlarý Esad'a ve 
ABD'ye karþý koz, Kürtlere, 
karþý da vurucu güç olarak 
elinin altýnda tutmaktadýr. 
Türkiye Ortadoðu'da tam bir 
bataðýn içine saplanmýþ 
durumda. Þimdilik ABD ile 
Rusya arasýnda oynayarak 
durumu kurtarmaya çalýþ-
maktadýr.

Erdoðan'ýn ABD ile Rus-
ya arsýnda oynama, Kürtlere 

karþý imha politikasý Türki-
ye'de yeni deðildir, Cumhu-
riyetin kuruluþundan beri 
vardýr. Cumhuriyet'in kurul-
masýyla birlikte baþta Kürt 
halký olmak üzere tüm halk-
lara Türkçülüðü ve Sünniliði 
dayatarak, inkâr ederek, yok 
sayarak, her baþkaldýrýda 
ezerek yola devam edilmiþ-
tir. Daha sonra almayan ce-
zaevleriyle ülkeyi halklarýn 
bir hapishanesine çeviren 
iktidarý devralan Erdoðan, 
toplumsal bir anlaþma bile 
olmayan 'Anayasa'yý rafa 
kaldýrarak, ülkeyi hile 
hurdayla tek adam rejimine 
çevirmiþ, ülkenin kaderi yü-
rüdükçe yerleri titreten, 
daðlarý ateþe veren, Kürtlere 
karþý düþman tutumu körük-
leyen, ülkeyi 
Ortadoðu'da 
kaynayan ka-
zana atmakta 
hüner l i  b i r  
b a þ k a n l ý ð a  
dönüþtürmüþ-
tür. Demok-
rasi silahý ile; 
iþçi, emekçi, 
halklar, ka-
dýnlar, gençler 
k e n d i l e r i n i  
devlete karþý 
koruyacaklarý 
b i r  araçtan 
mahrum kal-
mýþlardýr

B i r i n c i  
paylaþým sa-
vaþýnda daðý-
lan Osmanlý 
Ýmparatorluð
u'ndan genç 
Sovyet yöne-

timinin yardýmlarý ve des-
teðiyle Cumhuriyeti kuran 
kadrolar ve ardýllarý, iki 
sistem savaþýnda her daim 
emperyalistlerle flört eden, 
sosyalist sisteme karþý ko-
n u m l a n m ý þ  N AT O ' y a  
girmek için askeri Kore'ye 
göndererek ölü canlar üze-
rinden pazarlýkla NATO'ya 
girerek Türkiye'nin gele-
ceðini de karartmýþlardýr. 
NATO'ya tam entegras-
yonla, ABD'nin ve NATO 
savaþlarýnýn ve “Çaðdaþ, 
Batý deðerlerinin savunu-
cularý ” oldular, II. Dünya 
Savaþý'nda Hitler'i alkýþla-
dýlar, Nazilere yardým et-
tiler, savaþýn bitmesiyle Al-
manya'ya savaþ ilan ettiler. 
Tüm bu ittifaklarý içerde 
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Kürtleri, sol ve demokratik 
güçleri ezmek için kul-
lanmýþlar, ülkenin kapýsýný 
da bu ittifaklara tepe tepe 
kullanmasý için açmýþlardýr. 
Erdoðan da ülkenin kapýsýný 
onlara açtý. Ama kapýyý 
açarken onun hesabý Tür-
kiye'de ve Ortadoðu'da Kürt 
direniþini kýrmak, iktidarýný 
saðlamlaþtýrmaktý. Ne var ki 
onun Kürtleri ezme planýný 
ne ABD ne de Rusya kabul 
e t t i .  Þ imdi l ik  bu  ik i  
emperyalist güç onu idare 
etmeye ve bu arada silah 
satmaya çalýþýyorlar. Rusya 
S-400'leri sattý, þimdi de Su-
57'leri satmak istiyor. ABD'-
de Türkiye silah pazarýný 
Rusya'ya kaptýrmak iste-
miyor, Patriot sistemini ve F-
35'leri satmak, Türkiye'nin 
Rusya ile silah ticaretini 
baltalamak istiyor, NATO'yu 
öne sürüyor. Silahlarý aldýðý 
ve ülkeyi kullandýrttýðý 
sürece ABD ve Rusya Erdo-
ðan'ýn Suriye'de kalmasýna 
göz yummaktadýrlar. Rusya 
onun Ýdlib'de kalmasýna, 
ABD'de Fýrat'ýn doðusunda, 
Rojova'da ortak bir güvenli 
bölge oluþturulmasýna 
tahammül etmektedir. Ama 
þimdilik! Yarýn her þey baþka 
olabilir. Bu durumda köþeye 
iyice sýkýþmýþ olan Erdoðan 
bu kez kendi çýkarlarý uð-
runa iktidarda kalmak için 
Ýdlib'de Esad'la karþý karþýya 
gelebilir, Menbiç'de olduðu 
gibi ABD bizi oyalýyor diye 
Fýrat'ýn doðusuna Rojova'ya 
girme deliliðinde bulu-
nabilir. Bir anda Türkiye 
kendisini Idlib'de Esad'la, 

Rojova'da Kürtlerle savaþ 
içinde bulabilir, Ortadoðu 
savaþ bataðýnýn içine sürük-
lenebilir. Bu savaþ Türkiye 
için istemediði, korktuðu pa-
ramparça olmasý, Erdoðan'ýn 
iktidarý için binlerce insanýn 
ölmesi demek olacaktýr.    

Bu yüzden iþçi sýnýfý, 
emekçiler, halklar, kadýnlar, 
gençler 1 Eylül Dünya Barýþ 
Gününde kapsamlý bir savaþ 
karþýtý hareketle sokaklara, 
meydanlara çýkmalý, dünya-
da ve Ortadoðu'da barýþý iste-
meli, Erdoðan'ýn Rojova için 
savaþ ve iþgal giriþimlerine 
karþý çýkmalýdýr. Pençe ve 
Kýran Operasyonlarýnýn dur-
durulmasýný istemelidir. 
Kürtlere karþý yürütülen 
savaþýn ülkeye enflasyon, 
halka yokluk olarak geri 
döndüðü gösterilmelidir.

Erdoðan'ýn savaþ ekono-
misine, ülkenin yaðma-
lanmasýna, emperyalistlere 
peþkeþ çekilmesine, AKP ve 
yandaþlarýnýn yemlenmesi-
ne, Kürtlere ve diðer halklara 
yapýlan zulme dur denmeli-
dir. Tüm mücadeleleri bo-
yunca barýþ ve halklarýn kar-
deþliði için savaþan baþta 
Apo ve Demirtaþ olmak üze-
re bütün politik tutuklularýn 
serbest býrakýlmasýný talep 
etmelidir.

Tüm halklarýn barýþ için-
de eþit ve özgür yaþamýný 
saðlayacak yeni bir Ana-
yasa'yla yeni bir Türkiye'nin 
yaratýlmasý, yaþanabilir bir 
gelecek kurulmasý acil bir 
görev olarak önümüze 
konmalýdýr.

Emperyalist bloklardan 

birine ya da diðerine yas-
lanarak savaþýn önlenmesi, 
barýþýn saðlanmasý, ekono-
minin düzelmesi, ilerici ve 
baðýmsýz politikalarýn ger-
çekleþtirilmesi, ülkenin yað-
malanmasýnýn önlenmesi 
mümkün deðildir. Türkiye, 
çok uluslu þirketler için bir 
laboratuvar, ucuz emek cen-
neti, bir kölelik ülkesidir.

Ortadoðu'da emperyaliz-
min savaþ oyunlarýný boza-
cak, bölge halkýný barýþ ve 
huzura kavuþturacak olan 
Türkiye'nin baþta PKK ve 
PYD olmak üzere Kürtlerle 
hemen müzakere ve barýþ 
masasýna oturmasý, halklarýn 
eþitlik, özgürlük ve özerkliði 
temelinde demokratik bir 
Ortadoðu'yu yaratmasý için 
bir adým atmasýna baðlýdýr. 
Türkiye'ye bu adýmý attýrmak 
Türk, Kürt ve tüm Türkiye 
halklarýnýn, iþçi ve emekçile-
rinin, kadýn ve gençlerin, 
aydýn ve sanatçýlarýn elin-
dedir. 1 Eylül Dünya Barýþ 
Günü'nde geniþ bir barýþ cep-
hesi oluþturmak için hep bir-
likte meydanlara çýkalým.

Yurtta barýþ Kürtlerle an-
laþarak, Ortadoðu'da ve 
dünyada emperyalizme karþý 
enternasyonal dayanýþma ve 
iþçilerin ve halklarýn birliði 
ile saðlanýr.



20 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

TKP 99 YAªINDA
1920

Bölüm: 2

usya'daki Bolþevik harekete katýlan 
ve Ekim Devrimi'nde ve Rusya'daki 
Vatandaþ Savaþý'nda aktif rol alarak R

savaþan, III. Enternasyonal'in kuruluþunda 
yer alan Türk Bolþevikleri, komünistleri de 
vardý. Bunlarýn baþýnda Türkiye Komünist 
Partisi, TKP'nin kurucusu Mustafa Suphi bu-
lunuyordu. Rusya'daki bu Türk Bolþevikleri 
uluslararasý iþçi hareketindeki, II.  
Enternasyonal'daki çatýþmalara þahit ol-
dular, bilfiil bunlara karþý mücadele ettiler ve 
devrimci Marksizm'i, Leninizm'i savun-
dular. TKP'yi böylesine Marksizm'in dev-
rimci teorisiyle yoðurdular ve donattýlar.

O dönem padiþahýn Berlin'e eðitime 
gönderdiði iþçi ve öðrenciler, Spartakist 
hareketine, Kasým Devrimi'ne katýldýlar. Al-
manya'da sað sosyal demokrat yöneticilere, 
II. Enternasyonal'in reformist ve oportünist 
yöneticilerine karþý Spartakistler'in verdiði 
mücadeleyi yaþadýlar, bu mücadeleye 
katýldýlar, devrimci Marksizm'in- Leni-
nizm'in savunucusu oldular. Bu grubun önde 
gelenlerinden biri Ethem Nejat'tý. Türkiye'ye 
dönünce Mustafa Suphi ile baðlandý ve 
devrimci Marksizm-Leninizm temelinde 
TKP'nin kuruluþuna katýldý.

Fransa'da ise bu dönemde II. Enternas-
yonal'de beliren revizyonizme, reformist-
oportünist akýma karþý açýk, keskin bir savaþ 
verilemedi. Bunun nedeni 1905 yýlýnda 
deðiþik sosyalist gruplarýn birleþmesiyle Ýþçi 
Enternasyonal'in Fransýz Seksiyonu þek-
linde oluþan Fransýz Sosyalist Partisi'nin 
lideri Jean Jaurès'nin tutumuydu. Jean 
Jaurès'in sosyalizm anlayýþý hümanist 
temellere dayanan, parlamenter-demokratik 
yollardan toplum düzeninin deðiþmesini 
öngören bir anlayýþtý. Onun bu görüþüne par-
tideki devrimci Marksist kanat karþý çýktý, 
ama onun etkisini kýramadý. Zira Jaurès hem 

Ekim Devrimi'nde ve Spartakis Hareketinde TKP'yi kuran kadrolar 

reformist-pasifist pozisyonlarý savunuyor, 
hem de bu pozisyonlardan çýkarak gelmekte 
olan I. Dünya Savaþý tehlikesine, mili-
tarizme, gericiliðe ve antisemitizme karþý 
büyük bir coþkuyla savaþýyordu. I. Dünya 
savaþý arifesinde sol sosyalistlerle birlikte 
savaþa karþý dev yýðýn gösterileri düzenledi. 
Saðcýlarýn hedef noktasý oldu ve savaþ 
baþlamadan önce bir saðcý tarafýndan öldü-
rüldü. Jaurès hayranlýðýnýn altýnda onun bu 
pasifist-hümanist tutumu ve savaþa, milita-
rizme karþý verdiði amansýz mücadele yat-
maktadýr.

20.Yüzyýlýn baþýnda Fransa'da aralarýnda 
Mustafa Suphi ve Þefik Hüsnü'nün de bulun-
duðu Türk aydýnlarýnýn çoðu Jean Jaurès'nin 
bu tutum ve mücadelesinin etkisi altýnda 
kaldýlar ve uluslararasý alanda reformizme 
ve oportünizme karþý verilen savaþtan “ha-
berdar” olamadýlar. Türkiye'ye döndükle-
rinde de, reformist, özgürlükçü, milliyetçi 
parlamenter tavýrdan daha ileri bir tavýr ser-
gileyemediler. Meþrutiyetçiliðin, Ýttihat ve 
Terakki Partisi'nin etkisinde kaldýlar. Ülkeye 
döndüklerinde oldukça zayýf olan iþçi hare-
ketiyle baðlanamamalarýnýn bir nedeni de, 
onlarýn Fransa'dan Fransýz Sosyalist Partisi 
ve onun lideri Jean Jaurès'in reformist, 
hümanist, sosyal demokrat parlamenter 
anlayýþýnýn etkisi altýnda kalmalarýydý. 
Ancak daha sonra Rusya'ya giden Mustafa 
Suphi ve Almanya'ya giden Ethem Nejat gibi 
Rus ve Alman devrimlerini yaþayanlar refor-
mizme ve oportünizme karþý devrimci Mark-
sizm'i savunur konumlara geldiler ve yeni 
türden parti olan komünist partisini, Bol-
þevik partisini, Türkiye Komünist Partisi, 
TKP'yi kurdular. Þefik Hüsnü gibi diðer 
Osmanlý solcularýnýn çoðu Jean Jaurès'çiliði, 
reformizmi, burjuva uzlaþmacýlýðýný aþama-
dýlar, milliyetçiliðin, Ýttihat ve Terakki'nin 
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etkisinden kurtulamadýlar.
20.Yüzyýlýn baþýnda Osmanlý aydýnlarý, 

solcu ve sosyalistleri, iþçileri dolaysýz bir þe-
kilde etkileyen; bir yandan Osmanlý Ým-
paratorluðu'ndaki özgürlük hareketleri, 
milliyetçilik ve Ýttihat ve Terakki olurken, 
diðer yandan da dünyadaki 
ve özellikle Avrupa ülkele-
rindeki siyasi mücadeleler 
ve geliþmeler olmuþtur. Bu 
aydýn ve iþçiler bu ülkelerde 
bilfiil yaþayarak edindik-
lerini Türkiye'de iþçi hareke-
tine, Marksist harekete taþý-
mýþlardýr. Onlar bu hare-
ketlerin oluþmasýnda belirle-
yici oldular.

Ýttihat ve Terakki despot-
laþtýkça, otoriterleþtikçe, öz-
gürlükleri yok ettikçe, iþçi 
ve emekçi halka karþý 
baskýcý tutumu ortaya çýktýkça, bu aydýn-
lardan birçoðu Ýttihat ve Terakki'ye mu-
halefet etmeye, Ýttihat ve Terakki'den 
ayrýlmaya, baþka partiler kurmaya, dergiler 
çýkarmaya baþlamýþlardýr. Ýttihat ve 
Terakki'ye karþý gelen bu muhalif aydýnlar 
arasýnda Mustafa Suphi de vardýr. Mustafa 
Suphi daha sonra “Ýfham” gazetesinde yaz-
maya baþlamýþtýr. 1913'de Sadrazam Mah-
mut Þevket Paþanýn katli üzerine Ýttihatçýlar 
tüm muhalefet temsilcilerini Sinop kalesine 
sürmüþlerdir. Bunlar arasýnda Mustafa Suphi 
ve daha sonra Debbaðhane, tersane ve 
tramvay grevlerinin baþarýya ulaþmasýyla 
meþhur olan ve Türkiye Sosyalist Fýrkasý'ný 
kuracak olan “Ýþtirakçi Hilmi” de vardýr. Bu 
dönem Hilmi daha çok Ýngiliz tekellerinin 
yararýna tramvay iþletmelerinin sahibi olan 
Fransýz þirketlerine karþý savaþýyordu. Yine 
bir baþka yalancý sosyalist olan Þakir Rasim 
de Fransýz tekellerine baðlý olarak, sözde, 
Ýngiliz sermayesine karþý savaþýyordu. Bu 
her iki sahte iþçi lideri Ýstanbul iþçilerinin 
savaþçý ruhunu sömürerek, iþçi sýnýfýnýn 
gerçek davasýna ve Anadolu'daki milli mü-
cadeleye karþý emperyalistlere ajanlýk edi-

yorlardý.
Daha sonra Birinci Dünya Savaþý'nýn 

patlak vermesiyle birlikte Mütarekeye kadar 
her türlü iºçi hareketine ve sol faaliyete son 
verilmiºtir. ªefik Hüsnü'de 1912 senesinde 
Paris'ten döndükten sonra askeri doktor 

olarak önce Balkan, sonra da Birinci Dünya 
Savaþýna katýlmýþ, bu esnada bir sol faa-
liyette bulunmamýþtýr.

Hilmi'nin partisinin yanýsýra bu dönem 
Sosyal Demokrat Fýrkasý gibi baþka partiler 
de kurulmuþtur. Bunlar da daha çok iþçileri 
kullanmak isteyen ya eski Ýttihatçýlar, ya da 
reformist kiþilerdi. Bunlarýn hepsi Anado-
lu'daki Ulusal Kurtuluþ Hareketinden ko-
puktular. Buna raðmen bu partilerden Türki-
ye Komünist Partisi'ne gelen iki önemli kiþi 
vardýr. Biri Türkiye Sosyalist Fýrkasý, TSF'-
den Sadrettin Celal Antel, diðeri de Sosyal 
Demokrat Fýrkasý SDF'den Ziynetullah Nu-
þirevan idi. Nuþirevan Ankara'da Komünist 
Partisi ve Halk Ýþtirakiyûn Fýrkasý'nýn kuru-
luþunda, Sadrettin Celal de Ýstanbul örgütün-
de önemli rol oynamýþlardýr. Ama artýk bu 
dönemde, 1919 yýlýndan itibaren hem Ýstan-
bul'da, hem de Anadolu'da iþçi hareketinde 
ve halkýn ulusal kurtuluþ direniþinde 
belirleyici olan, 1914'de Sinop'tan Rusya'ya 
kaçan, Oktober Devrimini yaþayan Mustafa 
Suphi'dir. Onun yönlendirmesiyle hem 
Ýstanbul'da, hem de Anadolu'da kurulan ko-
münist küme ve hücrelerdir.
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ustafa Suphi Sovyet Rusya'da, 
Ekim Devrimi'yle birlikte öz-
gürleºen esir Türkiyeliler ara-M

sýndan eðittiði Bolþevikleri komünist hücre 
ve kümeler kurmak, düþmana karþý 
savaþmak için sürekli Anadolu ve Ýstanbul'a 
gönderiyordu. Bu komünist hücre ve küme-
ler Türkiye'de iþçi ve emekçi yýðýnlarý 
Oktober Devrimi ýþýðýnda bilimsel sos-
yalizmle ve Sovyetler Birliði ile baðlýyor, 
onlarý ulusal kurtuluþ savaþýna sevk edi-
yordu. Mustafa Suphi'nin Sovyetler Bir-
liði'nde kurduðu ve yönettiði komünist grup 
TKP'nin doðuþ ve kuruluþunda ana damarý 
teþkil etmiþtir. Þefik Hüsnü de Mütarekeden 
sonra Ýstanbul'a gelmiþ, Almanya'dan dönen 
Ethem Nejat önderliðindeki “Kurtuluº”  
grubuna katýlmýþtýr. Almanya grubu 
Ýstanbul'a döndükten sonra Türkiye Ýþçi 
Çiftçi Sosyalist Fýrkasý'ný kurmuþ, Mustafa 
Suphi ile iliþkiye geçmiþtir. Ethem Nejat 
yönetimindeki Almanya'dan gelen grup 
TKP'nin doðuþunda ikinci damar olmuþtur. 
Artýk Mustafa Suphi ve Ethem Nejat'la bir-
likte Türkiye iþçi sýnýfý hareketi yeni bir 
safhaya girmiþ, Marksizm-Leninizm'le bað-
lanmaya, Oktober Devrimi ýþýðýnda bol-
ºevikleºmeye, Türkiye'de ve dünyada dev-
rimci bir rol oynamaya baþlamýþtýr.  

Ülkede ilk komünist birimler Ýstanbul'da 
oluþmuþtur. Ýstanbul'daki ilk komünist küme 
Halkalý Ziraat Mektebi'nde iki ustanýn kur-
duðu hücredir. Bunlardan biri okulun de-
mirci ustasý Ývan idi. Bu yoldaþ harpte Rus 
ordusundan kaçmýþ ve Türkler onu esir 
saymýþlardý. Mektepte öðrenciler ona 
“Bolþevik Ývan” derlerdi. Diðeri tornacý 
Ahmet Usta idi. Ahmet Usta harp sonlarýnda 
Almanya'ya usta iþçilik için gönderilmiþti. 
Orada devrimci Alman iþçileriyle baðlan-
mýþtý. Kümenin baþýnda okulda öðretmenlik 

Mütareke döneminde Ýstanbul'daki ilk komünist kümeler 

yapan biri vardý. Küme 30. Ekim 1918'de 
Kadýrga'da Ahmet Ustanýn evinde toplandý. 
Toplantýya demiryolu, tramvay, vapur 
iþçileri, marangozlar katýldý. Toplantý 
sonunda çýkan bildiride, halk birlik olmaya, 
memleketi düþmandan kurtarmaya çaðrýldý, 
Rusya'daki Ekim Devrimi selamlandý. Þubat 
1919'da polis bu kümenin bazý üyelerini 
tutukladý, bazý üyeler de Anadolu'ya, cephe-
ye geçtiler. Ama bundan sonra Ýstanbul'da 
komünist kümeler arka arkaya sökün etti.

Komünist kümelerden biri Kumkapý-Ka-
dýrga'da, bir diðeri de Galata-Yaðkapaný ta-
rafýnda çalýþýyordu. Büyükçe bir küme 
Haliç-Kasýmpaþa semtini eline almýþtý. Haliç 
kümesine 1919'da Sovyet Rusya'dan dönen 
5-6 kiþilik Bolþevikler grubu katýldý. Bolþe-
viklerin baþýnda “Baba” Mehmet vardý. 
Bunlar Mustafa Suphi ile baðlýydý. Bu grup 
daha ziyade Anadolu'ya silah, fabrikalardan 
tezgah ve iþçi kaçýrma iþleriyle uðraþýyordu. 
Bu kümeye baðlý yoldaþlar Mustafa Sup-
hi'nin çýkarttýðý komünist “Yeni Dünya” ga-
zetesini daðýtýyorlardý. 1920 yýlýnda, Saray-
burnu ve Kumkapý semtleri garnizon-
larýndaki Fransýz askerlerine, Harbiye'deki 
Ýngiliz askerlerine, Hintli askerlere onlarýn 
dillerinde yazýlmýþ beyannameler daðýttýlar. 
Onlarý, Türkiye'den çýkýp gitmeye çaðýrdýlar. 
Bu Haliç grubu kayýkçýlarla, demiryolu iþ-
çileriyle, posta-telgraf-telefon memurlarýyla 
baðlýydý. Bu grup Bulgar, Macar, Fransýz 
komünistleriyle iþbirliði kurmuþ, daha sonra 
Ýstanbul komünist teþkilatýna baðlandý. Bu 
gruptan bir çok genç komünist çetelere gir-
diler; Geyve, Sakarya, Ýzmit, Çatalca kesim-
lerinde savaþtýlar.

Bu çetelerden Osman Kaptan Çetesi, 
Kürt Süleyman Çetesi, Ardeþenli Abdul-
lah'ýn Çetesi Anzavur haydutlarýna karþý, 
“Hilafet Ordusu” denilen çapulculara karþý 



23DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

savaþlarda büyük yararlýklar 
gösterdiler. Ardeþenli Ab-
dullah bir fýrýn iþçisiydi. Ok-
tober Devriminde Rusya'da 
bulunmuþtu. Kýzýlordu bir-
liklerine gönüllü yazýlmýþ, 
Beyazlara karþý cephelerde 
savaþmýþtý. Þehirde çete sa-
vaþlarýný iyi bilirdi. Ýstan-
bul'da Ýngilizlere, Fransýzlara 
kaç defa baskýnlar yapmýþtý. 
Aralýk 1918'de Antant kuv-
vetleri “Zafer Günü''nü kut-
ladýlar. Ýþte tam o gün Haliç 
semtinde iþçiler, denizciler, halk protesto 
gösterisi yaptý. Tersane'de Camialtý'nda 
denizciler Ýngilizlerin kurduklarý bir garajý 
ve benzin deposunu o gece yaktýlar. Göðe 
vuran yangýnýn kýzýllýklarý halkýmýzý savaþa 
çaðýran bir sinyaldi. 1919 Þubat'ýnda Osman 
Kaptan Çetesi Tersaneyi Hasköy kapýsýndan 
bastý, Eskikazýk yerindeki bir Ýngiliz silah 
deposunu boþalttý, silahlarý Anadolu'ya 
aþýrdý. Maydos'ta, komünistlerin demiryolu 
ve liman iþçilerinden kurduklarý çete Ýngi-
lizlerin silah deposunu bastý, silahlarý Ana-
dolu'ya yetiþtirdiler. Anadolu'da da yine 
Mustafa Suphi'nin yönettiði büyük bir 
Bolþevik örgütlenme ve çete hareketi vardý. 
Anadolu'da ulusal kurtuluþ hareketini 
baþlatanlardan biri de bu çetelerdi. Anado-
lu'da Mustafa Suphi'ye baðlý bu hareket 
TKP'nin kuruluþunda 3. damarý, kolu oluþ-
turmuþtur.

Oktober Devrimi öncesi bu geliºmeleri 
TKP ºöyle özetlemektedir:

“Oktober Devrimine kadar Türkiye'de, 
sosyalist düþüncenin geliþmesinde, komü-
nistlik akýmý yoktu. En sol akýmlar, o zamana 
kadar, burjuva reformlarýnýn ve küçük burju-
va sosyalizminin çerçeveleri dýþýna çýk-
mýyordu. Ýþçi sýnýfý nitelik ve sayý bakýmýn-
dan çok zayýftý. Ýþçi hareketi, burjuva mil-
liyetçiliðinin etkileri altýndaydý. Bu hareket, 
daha ziyade, sýnýf savaþý çaðrýlarýyla deðil, 
milliyetçilik duygularýyla geliþiyordu. Sýnýf 
çeliþmeleri, uzlaþmaz sýnýf zýtlarý milliyet-

çilik duygularýný koparacak kadar geliþ-
memiþti. Proletarya, gerçek anlamda, hemen 
hemen yok gibiydi.

Türkiye'de kapitalizm geliºmemiºti. Em-
peryalizm, o zamanlar, dünya çapýnda kuv-
vetliydi.

Bu saydýklarýmýzdan ötürü, Türkiye'de 
komünizm, ilk geliþme adýmlarýnda gereken 
teorik hazýrlýðý yapamadý. Türkçe hiçbir ko-
münist kitap, yazýlý hiçbir þey yoktu. Sýnýf 
savaþlarýndan geçmiþ, teorice hazýrlýklý bir 
kadro yoktu. Türkiye'de komünist hareketin 
geliþmesine bu olaylar belli ölçüde engel 
oldu. Milli Kurtuluþ Savaþýnda (1918-1922) 
bu zayýflýk etkisini gösterdi.” (TKP, Doðuþu, 
Ku-ruluþu, Geliþme Yollarý, sayfa 1-2)

1920: TKP'nin Doðuþ ve Kuruluþ 
Dönemi

Mustafa Suphi'nin Sovyet Rusya'daki 
çalýþmalarý

Mustafa Suphi, Ýttihat ve Terakkicilerin 
ihanetini, iþçi ve emekçi düþmaný po-
litikalarýný açýða vurduðu ve onlara muhale-
fet ettiði için, 15 yýl kürek cezasýyla diðer 
muhalefet mensuplarý gibi, 1913'de Sinop 
kalesine sürüldü. O, 1914 yýlýnda bu kaleden 
Rusya'ya kaçmayý baþardý. Amacý Avrupa'ya 
geçmekti. Suphi, Rusya'ya kaçtýktan sonra 
Osmanlýlar Almanlarýn yanýnda Rusya'ya 
karþý harbe girdi. Bunun üzerine çarlýk polisi 
Mustafa Suphi'yi Ural'a sürdü. Bundan son-
raki geliþmeler yalnýz Mustafa Suphi için 
deðil, Türkiye iþçi hareketi için de bir dönüm 
noktasý oldu. O dönem Rusya dünya dev-
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rimci hareketinin merkezi olmaya 
baþlamýþtý. Bu hareketin baþýnda Lenin'in 
yönetimindeki Bolþevik Partisi bulunu-
yordu. Rusya'da Mustafa Suphi Bolþe-
viklerle, Marksist literatürle, Lenin'in 
eserleriyle tanýþtý, devrimci Marksist öð-
retiyi benimsedi. Bolþevik oldu, 1915 se-
nesinde Bolþevik Partisi saflarýna alýndý. Bu 
Türkiye iþçi sýnýfýnda bolºevikleºmenin, 
yani bilimsel sosyalizm temelinde Marksçý-
Leninci ilkelerle tanýþmanýn ve çalýþmanýn, 
örgütlenmenin ilk adýmýydý. Böylece Tür-
kiye iþçi sýnýfýnda Ýttihatçýlardan, II. Enter-
nasyonalden kopma, kurtulma, bolþevik-
leþme dönemi baþlýyordu.

TKP'nin 1. Kongresinde M. Suphi bu 
konuda ºöyle diyordu. „Türk devrimcile-
rinin Rus Bolþevikleriyle temasý 1915 yýlýnda 
baþladý… Komünist literatür harp esirleri 
arasýnda büyük raðbet görüyordu.“

1.Dünya Savaþý'nda binlerce Osmanlý 
askeri Rusya'ya esir düþmüþtü. Bunlar 
Bolþeviklerin, komünistlerin mücadelesini, 
Büyük Oktober Devrimi'ni gördüler. 
Kimileri dünyayý yerinden oynatan bu 
savaþlara katýldýlar. Rus iþçi ve köylüsünün 
koca çarlýðý, burjuvaziyi, toprak beylerini 
nasýl devirdiklerini yaþadýlar. Rus halkýnýn, 
Rus proletaryasýnýn, Bolþevik Partisi'nin, 
Lenin'in kurduðu Sovyet devletinin nasýl bir 
devlet olduðunu, þimdiye kadar ki dev-
letlerden kökten farklý olduðunu gördüler. 
Dünyanýn çehresini deðiþtiren Ekim 
Devrimi'ne katýlmalarý, Rus iþçi ve köylü-
lerinin Lenin'in önderliðinde kurduklarý 
kendi Sovyet iktidarý, bu Türkiyeli askerlerin 
yaþamýný derinden etkiledi.

Mustafa Suphi bu Türk tutsaklarý 
arasýnda çalýþtý. Onlarýn uyanmalarýna 
yardým etti. Onlarla toplantýlar yaptý, onlara 
Sovyet egemenliðinin önemini anlattý. 
Kimilerini örgütledi. Parti okulu açtý. Sov-
yetlere saldýran yabancýlara, emperyalistlere 
karþý savaþmak için Gönüllü Türk Kýzýl 
Alaylarý kurdu. Mustafa Suphi, Oktober 
Devrimi'nin uyandýrdýðý Doðu halklarý 
arasýnda da, Azerbeycan'da, Türkme-

nistan'da, Taþkent'te Sovyet iktidarýnýn za-
feri ve saðlamlaþmasý için var gücüyle 
savaþtý. Ýþte TKP'nin ilk nüveleri Sovyet ikti-
darýný savunan, emperyalizme karþý savaþan 
Enternasyonalist, Bolþevik olan bu 
komünistler tarafýndan, Mustafa Suphi ve 
yoldaþlarý tarafýndan kuruldu ve bunlar 
tarafýndan yönetilip yönlendirildi.

Mustafa Suphi Marksçý-Leninci 
propagandayý alabildiðine yaymak, bütün 
sosyalistleri bir komünist gazete çevresinde 
toplamak için, Moskova'da 1918 senesinde 
Türkçe “Yeni Dünya”  gazetesini çýkarmaya 
baþladý. Bu hem Rusya'da, hem de Anado-
lu'da daðýtýldý, tüm Türk devrimcilerinin 
savaþ organý oldu. “Yeni Dünya”nýn hýzla 
yayýlmasýndan rahatsýz olan Osmanlýnýn 
Moskova sefiri Galip Kemali Söylemezoðlu, 
Sovyet hükümeti nezdinde Mustafa 
Suphi'nin çalýþmalarýný “üç muhtýra” vererek 
protesto etti, Mustafa Suphi ve arkadaþ-
larýnýn sürülmesini istedi. Nafile, Mustafa 
Suphi yoluna, ''Yeni Dünya'' da çýkmaya de-
vam etti. 

Bu çalýþmalar sonunda, Mustafa Suphi, 
Moskova, Kazan, Samara, Saratov, Rezan, 
Astrahan ve bir çok diðer Sovyet Rusya 
þehirlerinde Türkiyeli esirlerden komünist 
teþkilatlar kurdu, Rusya'nýn bir çok tarafýnda 
Türkiyeli sosyalist gruplar oluþtu. Sovyet 
Rusya'da oluþan bu gruplarý bir teþkilat 
altýnda toplamak için þartlar olgunlaþmýþtý. 
Mustafa Suphi, Sovyet Rusya'daki bu Tür-
kiyeli devrimci gruplarýný bir çatý altýnda 
toplama çalýþmasýna giriþti. Bu çalýþmalarý 
yaparken, O'nun aklýnda yatan, memlekette 
çürümüþ padiþahlýk düzenine karþý 
yürütülecek savaþýn baþýna geçecek bir Tür-
kiye devrim örgütü yaratmaktý. Suphi, 18. 
Temmuz 1918'de, Moskova'da, ileride Tür-
kiye Komünist Partisi'nin devrimci kolla-
rýndan biri olacak olan Türk Sol Sosya-
listleri'nin Birinci Kongresini topladý. 
Kongre, dünya devrim hareketi sorunlarýný 
görüþtü, emekçi Türkiye halkýnýn çýkarlarýný, 
durumunu tartýþtý. Sovyet Rusya'nýn her 
suretle desteklenmesi, Oktober Devriminin 
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kazanýmlarýnýn savunulmasý için enter-
nasyonalist kýzýl Türk savaþçý birlikleri 
teþkilini kararlaþtýrdý. Göçmen Türkiyeli sol-
cu sosyalistlerden bir komünist grup 
teþkiline karar verdi. Mustafa Suphi baþ-
kanlýðýnda bir Merkezi Büro seçti. Yine 
Mustafa Suphi 1918 Kasým'ýnda Mos-
kova'da toplanan Müslüman Komünistler 

Birinci Kongresi'ne katýldý, Milliyetler Halk 
Komiserliði'ne baðlý olarak kurulan Doðu 
Halklarý Merkez Bürosu'nun Türkiye seksi-
yonu baþkaný oldu

Mustafa Suphi, Doðu Halklarý Komünist 
Örgütleri Merkez Bürosu'nda canlý bir faa-
liyet gösterdi. Çetin koþullar altýnda, Doðu 
dillerinde basýn-yayýn iþlerini yoluna koydu. 
Birçok beyannameyi kendi eliyle kaleme 
aldý, gazetelere, dergilere yazýlar yazdý. 
Önemli pek çok politik dokümanlarý, bel-
geleri, Marksizm-Leninizm klasiklerinden 
bazýlarýný, K.Marx ve F. Engels'in “Komü-
nist Manifestosu”nu, V.Ý. Lenin'in “Rusya ve 
Doðu'nun bütün müslüman emekçilerine 
Çaðrý”sýný, “Rusya Sovyet Federatif Sosya-
list Cumhuriyeti Diþiþleri Komiserinin 
Türkiye iþçi ve köylülerine çaðrýsý”ný Türk-
çeye çevirdi ve bu iþleri organize etti. 1919 

Mart ayýnda yayýnlanan Büronun hesap 
raporunda, Mustafa Suphi, bir yýl içinde, 
çeþitli dillerde, 6 milyon sayý gazete, broþür, 
çaðrý ve beyanname basýlýp daðýtýldýðýný 
yazýyordu. Suphi, daha önce, Aralýk 1918'de 
Petrograd'da yapýlan Uluslararasý Devrim-
ciler toplantýsýna katýlmýþ ve burada bir 
konuþma yapmýþ ve ayný görüþleri dile getir-
miþti: “Ýngiliz-Fransýz kapitalizminin beyni 
Avrupa'da olmakla birlikte, vücudu Asya ve 
Afrika ovalarýndadýr” tespitini yapmýþtýr. 
Suphi'ye göre, Doðu'da yapýlacak devrimler, 
Batýlý emperyalist sanayi ülkelerini 
hammaddeden yoksun býrakacak, oralarda 
buhranlara neden olacak ve proleterlerin 
iktidarý almalarýný kolaylaþtýracaktýr.

Suphi, Mart 1919' da toplanan III. Enter-
nasyonal'in Birinci Kongresi'ne Türkiye Ko-
münist Örgütü'nün temsilcisi olarak katýldý. 
Kongrede, Türkiyeli iþçi ve köylülerin 
Rusya'da bulunan temsilcileri adýna söz aldý 
ve bir konuþma yaptý. Suphi konuþmasýnda 
þöyle dedi: “Kapitalizme karþý savaþa karar 
vermiþ bulunuyoruz... Ýngiliz, Fransýz 
kapitalistlerinin kelleleri Avrupa'daysa, 
iþkembelerinin Asya'nýn semiz ve bereketli 
topraklarýnda olduðunu herkes bilir. Bizim, 
Türkiyeli sosyalistlerin baþlýca ve ilk 
vazifesi, Doðuda kapitalizmin köklerini 
sökmektir.. “Burada Moskova'da, bütün 
dünyanýn geleceðini deðiþtirecek olan III. 
Enternasyonal'in büyük Kongresinde 
konuþmak, ezilen Türkiye köylüsü ve iþçi sý-
nýfý adýna konuþmak, kurtuluþ, hürriyet, 
eþitlik, kardeþlik için konuþmak, emperyalist 
canavarlardan çekmediði kalmayan Türkiye 
halký adýna konuþmak en büyük bir kývanç, 
en büyük bir saadettir.” Kýzýlordu saflarýnda 
savaþan, Türkiyeli esirlerden oluþturulan 
gönüllü askeri birlikler konusunda da Suphi 
ºunu söyler: “Rusya'nýn kudretli, genç Kýzýl-
ordu'suna katýlmak üzere, Türkiyeli askeri 
birliklerinin kurulmasýna ve birliklerin tak-
viyesine baþlanmýþtýr. Þu anda Rusya'nýn çe-
þitli cephelerinde, binlerce kýzýl Türkiye as-
kerleri, Sovyet egemenliðini silah elde sa-
vunmaktadýrlar.” Kongrede Suphi, Ýkinci 



26 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

Enternasyonal hýyanetini de þu sözlerle 
deðerlendirmiþtir: “Ýkinci Enternasyonal 
önemini artýk kaybetmiþtir. Önderlerinin bir 
çok hýyanet hareketinden, 4 yýl süren emper-
yalist harbinden, harbeden memleketlerin 
tutumunu doðrulayan ve hatta bu memle-
ketleri destekleyen sosyal hýyanetçilerin 
hareketlerinden sonra, Ýkinci Enternasyonal 
otoritesini ve teþkilatçý gücünü kaybetmiþtir. 
Ýþte bunun içindir ki, özellikle Rusya'yý ve 
Almanya'yý saran büyük devrim yangýný kar-
þýsýnda Üçüncü Enternasyonal'in toplanma-
sýný selamlýyorum.” Suphi için, Sovyet 
egemenliðinin kurulmasý “bütün ezilen 
milletlere ve sýnýflara büyük kurtuluþ ümidi 
veriyor” ve Doðuda devrim, “Yalnýz Doðuyu 
Avrupa emperyalizminden kurtarmak için 
deðil, Rus devrimini desteklemek için de” 
gereklidir. Mustafa Suphi, inançlý, sarsýlmaz 
bir proleter enternasyonalisti olarak, Ok-
tober Devrimi'ni sonuna kadar savunmayý 
kendisine bir borç bilmiþtir.

1919 Baharýnda Mustafa Suphi Komin-
tern'in Güney Bürosuna gönderildi ve Ký-
rým'da çalýþmaya baþladý. Burada Yeni Dün-
ya'yý çýkartmaya devam etti. Hemen yerli 
halk arasýnda, Ýstanbul'dan, Anadolu'dan 
Kýrým'a gelmiþ Türkiyeliler arasýnda aji-
tasyon yapmaya, Marksizm-Leninizm ülkü 
ve ilkelerini yaymaya, komünist yuvalar, 
hücreler kurmaya, Sovyet egemenliðini 
savunmak için gönüllü birlikler oluþturmaya 
baþladý. Ayrýca Suphi, Kýrým'a gelen Türk 
kayýkçýlarla iliþki kurdu, onlarla Anadolu'ya 
yayýnlar, propagandacý amele ve askerler 
gönderdi. Mustafa Suphi'nin Kýrým'daki 
çalýþmalarý çok verimli oldu. “Uluslarýn 
Yaþantýsý” gazetesi, 25 Mayýs 1919'da þöyle 
bir haber verdi: Ýstanbul'dan gelen 100 deniz 
adamý, tayfa, “Bolºeviklerin temsilcisi ola-
rak Mustafa Suphi'nin söylevini büyük bir 
heyecanla dinlediler. Bu deniz adamlarýnýn 
söylediklerine göre, Bolþeviklik Türkiye'de, 
halk arasýnda çok tanýnýyor, büyük bir sem-
pati kazanýyor.”

Suphi, o dönemde, Antant devletlerinin 
istila ordularýna karþý, Türkiye'de silahlý sa-

vaþlarý, çete hareketlerini kuvvetlendirme 
iþini, Türkiye komünistleri ve sosyalist-
lerinin, bütün yurtseverlerin en önemli ödevi 
ve görevi sayýyordu. Rusya'da bulunan Tür-
kiye komünistlerinin çoðu yurda dönmeye, 
düþmanlara karþý savaþlara katýlmaya can 
atýyorlardý. Suphi onlara her yardýmý yapý-
yor, gazete, kitap saðlýyor, bunlarýn Anado-
lu'ya, Ýstanbul'a geçmelerine, düþman çiz-
mesi altýndaki bölgelere yayýlmalarýna, ko-
münist kümeleri kurmalarýna ve silahlý çete-
ler oluþturmalarýna önem veriyordu. Odes-
sa'dan kalkan iki gemiyle Komintern'in 
bastýrmýþ olduðu “Manifesto”nun Türkçe 
çevirisi ve “daha birtakým amele ve rençber 
esirler” Türkiye'ye gönderilmiþtir. Müslü-
man Komünistler Merkezi Heyeti'nden iki 
üye de, bunlarla birlikte Ýstanbul'a gitmiþler-
dir. Yunanlýlarýn Anadolu'da ilerleyiþini 
durduran Eskiþehir'deki Bolþevik Taburun 
kurucusu ve komutaný olan Yüzbaþý Ýsmail 
Hakký'nýn da bu kafileyle geldiði tahmin 
edilmektedir.

Suphi'nin Anadolu'ya gönderdiði yayýn-
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lar ve propagandacýlar, o zamanki Osmanlý 
hükümetini de rahatsýz etmiþ, fermanlar, 
menler çýkarmýþlardýr. Tüm bu “Ferman”lara 
ve menlere raðmen Anadolu'da halk arasýnda 
Bolþevizm çýð gibi yayýldý. Mustafa Sup-
hi'nin attýðý mayalar çoktan tutmaya baþla-
mýþtý. Kýrým'da Mustafa Suphi, Doðu 
Gönüllüleri Enternasyonal Alayý'ný kurdu. 
Bu alaya yerlilerden baþka, Türkler, 
Romenler ve Bulgarlar girdi. Bu savaþ 
birliði, Beyazorducular'dan general Slaçev'e 
karþý savaþlara doðrudan doðruya katýldý, 
büyük baþarýlar saðladý.

1919 Aðustosunda, Denikin kuvvetleri 
Rusya'nýn güneyine çýkarma yapýnca, Mus-
tafa Suphi, Komintern'in Güney Bürosunda 
çalýþan Türk, Bulgar, Yunan, Romen komü-
nistleriyle beraber, kuzeye doðru yol açan 
kahraman 12. Orduya katýldý. Denikin, Mah-
no ve diðer karþý devrimcilerin kuþatmasý 
altýnda çarpýþa çarpýþa ilerlediler. Bu dönem 
Ýngiliz casusluk servisi, Suphi'yi yakalamak 
için çok uðraþtý. Yakalayýp yok etmek için tu-
zaklar kurdu. Bunlar boþa çýkýnca Entelijans 
Servisi ajanlarý bu Türk devrimcisinin 
vurulduðu söylentilerini yaydýlar. Suphi bir 
m

ektubunda, bunun yalanlanmasýný istiyor 
ve bütün yoldaþlara selam gönderiyordu. Bu 
savaþ yürüyüþüne katýlanlarýn hepsi, özel-
likle komünistler, olaðanüstü bir direnme ve 
kahramanlýklar gösterdiler. Sonunda ku-
þatmayý yardýlar ve Moskova'ya ulaþtýlar. 
Mustafa Suphi de Moskova'da Komintern 
çalýþmalarýna devam etti.

Bu arada Mustafa Suphi'nin Anadolu'ya 
gönderdiði komünistler; örgütler, silahlý çete 
birlikleri kurmaya, ülkeye dalan düþmana ve 
bunlarýn iþbirlikçilerine, aðalara karþý savaþ-
maya baþlamýþlardý. Diðer yandan Nisan 
1920'de Ankara'da Mustafa Kemal Büyük 
Millet Meclisi hükümetini kurmuþ ve silahlý 
çete birliklerini eli altýna almak, kurtuluþ ha-
reketinin baþýný tutmak ve bu hareketi yalnýz 
yabancý ordulara, istilacýlara karþý savaþ çer-
çevesine kapamak çabasýna koyulmuþtu. Bu 
koþullarda milli burjuvazinin bu çeliþik iki-

yüzlü politikasýnýn iç yüzünü açýða vurmak, 
iþçi ve köylülere biricik doðru yolu gös-
termek gerekiyordu.

Daha baþýnda Ulusal Kurtuluþ Hare-
ketinde iki politik çizgi ortaya çýkmýþtýr. 
Birincisi Mustafa Kemal'in çizgisi: Ulusal 
Kurtuluþu istilacýlara karþý savaþla 
sýnýrlamak ve savaþ sonunda burjuva ve 
aðalarýn desteðinde bir burjuva hakimiyeti 
kurmaktýr. Ýkincisi Mustafa Suphi'nin 
çizgisi: Ulusal Kurtuluþu sosyal kurtuluþla 
tamamlamak, iþçi ve köylülerin hakimiyetini 
kurmaktýr. Bu iki çizgi, bu iki mücadele 
bugüne kadar sürmüºtür ve hâlâ sürmektedir.

Ama o gün de, bugün de, savaþan iþçi, 
köylü ve askerleri yönetecek devrimci bir 
örgüte, Türkiye Komünist Partisi'ne ihtiyaç 
vardý. Mustafa Suphi, Türkiye halkýnýn bu 
olaðanüstü zor günlerinde onlarýn yanýnda 
olmak için can atýyordu. Ülkede partiyi 
toparlamak, halk yýðýnlarýyla beraber sa-
vaþlara katýlmak istiyordu. Fakat yollarý 
Beyazorducular, haydutlar, Müsavatçýlar, 
Gürcü Menþevikleri, Taþnaklar ve benzerleri 
kesmiþti. Türkiye'ye Afganistan ve Ýran üze-
rinden daha kolay geçilebilirdi.

Mustafa Suphi bu arada Türkistan'a gitti. 
Orada Türkistan Cephesi Politik Þubesi'nde 
bir zaman çalýþtý. Orta Asya'da Sovyet ege-
menliðinin yerleþmesine yardým etti. Burada 
da kendisini alabildiðine iþe verdi. Taþkent'te 
“Yeni Dünya”yý çýkardý. Gönüllü Kýzýlasker 
savaþ gruplarý kurdu. Kalabalýk mitingler 
düzenledi, ateþli nutuklar verdi. Enter-
nasyonal Propaganda Bürosu'nu yönetti. 
Fakat Türkiye'ye bu yol üzerinden ulaþa-
madý.

28 Nisan 1920'de ayaklanan Bakû iþçileri 
Müsavatçýlar hükümetini devirdiler ve 
Azerbaycan'da Sovyet egemenliðini ilan 
ettiler. Türk gönüllüleri, Bakü'nün kur-
tarýlmasýnda aktif yardýmda bulundular. Çok 
geçmeden, Mayýs 1920'de Mustafa Suphi 
Bakû'ye geldi, Türkiye yolu gerçek olarak 
gözükmüþtü. Böylece Türkiye Komünist 
Hareketinin tarihinde, Mustafa Suphi'nin 
yaþamýnda yeni bir dönem baþlýyordu.
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im istemez? Canlý-
larýn tamamý yaþa-
mak, geliþmek, kök K

salmak ister. Emine Bulut da 
yaþamýþ, geliþmiþ ve kök sal-
mýþtý. Hayatý elinden acýma-
sýzca gasp edilirken o, tüke-
nen gücüne raðmen yaþamak 
istediðini haykýrdý. Onu sal-
dýðý kök olan minik kýzýnýn 
“Anne ölme!” çýðlýklarý ara-
sýnda direnci tükendi.

Memleketimizde yýllar-
dýr kapkaranlýk bir vahþet 
listesine durmadan yeni i-
simler ekleniyor. Kocalarý, 
sevgilileri, babalarý, aðabey-
leri ya da hiç tanýmadýklarý 
erkekler tarafýndan katledi-
len kadýnlarýn, küçük yaþtaki 
kýzlarýn listesi bu... Bu 
erkekler, kendi iktidar alaný 
içine olduklarýný düþündük-
leri kadýnlarýn itaatkâr olma-
sýný istiyorlar. Umduklarýný 
bulamadýklarýnda da kendi 
yasalarýný uyguluyorlar. Ge-
reðini yaptýklarýna inançlarý 
tam ve þu veya bu biçimde 
destekleneceklerinin de gü-
veni içindeler.

Deli Dumrullar Dönemi
Kadýnlara, çocuklara yö-

nelen þiddet ve saldýrýnýn 
boyutlarý giderek artýyor. 
Kullanýlan dil, yöntem ve 
giderek artan vahþet, hiç tar-
týþmasýz, akýl almaz düzey-
lerde.  Kadýnlara þiddet, bas-
ký uygulayan ve kararý, ceza-
yý kendi yargýlarýna göre ve-

Yaþamak istiyorum!
Gülnur DÝNÇER

ren erkeklerin, 20 yýla yakýn-
dýr bir “rol modelleri” var.

Bu model, her geçen yýl-
da kendi iktidar alanýný 
büyüterek tek karar verici bir 
iktidar yarattý kendine. Ýn-
saný  insanlýðý hiçe sayan 
saldýrgan bir dil geliþtirdi. 
Halk arasýnda kullanýlan 
þekliyle “kodum mu oturtu-
rum” dönemi toplumu sar-
maya baþladý. Herkes kendi 
iktidar alanýnda bu modeli 
kendine göre uygulamaya 
koydu. Ayný Deli Dumrul 
gibi köprüyü geçenden haraç 
aldýðý gibi geçmeyende de 
onu döverek daha yüksek ha-
raç almaya baþladý.

Aslýnda anlatmaya çalýþ-
týðýmýz, giderek bambaþka 
bir biçime dönüþen bir 
sistem. Toplumsal yapýlarýn 
yýkýlýp  zarar görüp baþka-
laþmasý, yönetim mekaniz-
malarýnda belli bir grubun 
egemen olmasý ve 70'li yýl-
lardan bu yana büyük bir iþ-

tahla geliþtirilen tüketici in-
sanýn giderek baskýn hale 
gelmesi... Böylesi bir sis-
temsel deðiþim ister istemez 
kendi “deðersiz” yargýlarýný 
da ortaya çýkardý. Artýk, ne 
olduðuna bakýlmaksýzýn, 
durmadan tüketiliyor.

Tüketilen Kadýnlar
Evet, kadýnlar, çocuklar 

da tüketiliyor. Her gün yeni 
bir olayla karþý karþýyayýz. 
Silahlarýný kuþanýp resim 
çektirmekte beis görmeyen 
erkekler var memleketimiz-
de. Ülkeyi yönetme sorum-
luluðuna sahip insanlar 
fütursuzca tehditkâr konuþ-
malar yapýyorlar. Kadýnlar 
ve çocuklar, biriken nefret, 
onun doðurduðu kin ve öfke 
karþýsýnda savunmasýzlar. 
Küçümsenemeyecek bir 
kitle, var olan durumu anla-
maktan çok uzaklarda. Ala-
bildiðine dünyevileþmiþ bir 
dinin ve eðitimsizliðin pen-
çesindeki bu kitle “rol mo-
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del”in yarattýðý ortama uy-
gun hareket eden bu kitle, 
kendine “uymadýðýný” dü-
þündüðü ne varsa ezip geçi-
yor. Kadýnsa kadýn, çocuksa 
çocuk, kafasýna denk düþmü-
yorsa erkekse erkek hepsini 
yok ediyor. Kýsaca, akýl al-
maz bir iþtahla etrafýný imha 
ederek yaþamýný sürdürüyor.

Adalet sisteminin “iki 
dudak arasý” bir sisteme dö-
nüþmesi sonucu, bu kitle hiç 
de seyrek olmayan bir þe-

kilde, “iyi hal” indiriminden 
de yararlanabiliyor! Katlia-
mýn iyi hali!

Yaný sýra toplumda, mo-
da deyimiyle kimi “algý ma-
nipülasyonlarý” yaratýlýyor. 
Tacize, tecavüze uðramýþ 
kadýnýn aslýnda hareketlerine 
dikkat etmesi gerektiði yay-
gýnlaþtýrýlýyor. Bir çocuk 
kaybolduysa, fatura hemen 
anneye çýkarýlmaya çalýþý-
lýyor. Eline býçaðý alýp kat-
liam yaptýysa, kadýnýn da 

“dikbaþlý” olduðu fýsýltýlarý 
baþlýyor.                

Þ ü p h e s i z ,  b u  a ð ý r  
saldýrýya karþý mücadele 
eden irili ufaklý kuruluþlar ve 
pek çok kadýn-erkek var. 
Ancak “yaþamak isteyen” 
kadýnlara yaþam hakký ta-
nýmayan erkeklerin sayý-
sýnýn giderek artmasý, bizlere 
derinlere uzanan, var olan 
sistemin bizatihi kendisinin 
ürettiði dev bir sorunu iþaret 
ediyor.

TKP 99 YAªINDA
1920

Bölüm: 4

1919 ve 1920 yýllarý Anadolu için en zor 
kader yýllarý olmuþtur. Osmanlý Ýmparator-
luðu, Almanlarla birlikte girdiði 1. Dünya 
Harbi'ni kaybetmiþ, 30 Ekim 1918'de 
imzalanan Mondros Mütarekesi ile yenilgiyi 
kabul etmiþti. Bu antlaþmaya göre ordu 
daðýtýlmýþ, Antant güçleri ülkeyi iþgal 
etmeye baþlamýþlardý. Fransýzlar Antep ve 
Maraþ'a, Ýtalyanlar Antalya'ya, Ýngilizler Ýs-
tanbul'a ve Ýngilizlerin desteklediði 
Yunanlýlar da Ýzmir'e girmiþlerdi. Yunanlýlar 
hýzla Kütahya, Bursa istikametinde 
ilerliyorlardý. Daha sonra, 10 Aðustos 
1920'de imzalanan Sevr Antlaþmasý ile impa-
ratorluk fiilen çökmüþ, daðýlmýþ, bitmiþ du-
rumdaydý. Ýstanbul'da Osmanlý paþalarýnýn 
ve Anadolu'da halkýn önünde: geleceðimiz ne 
olacak, ne yapmalý sorunu duruyordu. Os-
manlý paþalarý, Antant devletlerinin emel-
lerinden, Sevr'den asla vaz geçmeyeceklerini 
görüyorlardý. Ülkeyi kurtarmak için Antant'a 
karþý savaþmak ise imkansýzdý. Elde ne asker, 
ne silah, ne de para vardý. Paþalar çaresizdi, 
ellerinde bir plan, bir “reçete” yoktu. Hatta 
paþalar arasýnda Amerikan mandacýlýðýný 

Anadolu'da komünist kümelerin ve çetelerin oluþmasý, 
Mustafa Kemal ve Osmanlý paþalarý için tek kurtuluþ çaresi Sovyetler'e yanaºmak

bile kabul etmeye hazýr olanlar bulunuyordu. 
Ama elinde kurtuluþ yolu, çözüm yolu olan 
bir kiþi, bir örgüt vardý, o da Sovyetler 
Birliði'ndeki Mustafa Suphi ve onun yeni 
kurmakta olduðu Türkiye'nin Bolþevik 
partisi, Türkiye Komünist Partisi TKP idi.

Çaresiz olan Osmanlý paþalarý kuzey 
komþusu Rusya'da doðan yeni Sovyet iktida-
rýnýn ülke için bir kurtuluþ olabileceðini 
görmeye ve gözlerini hemen kuzeye, Sov-
yetler'e çevirmeye baþladýlar. Emperyalizme 
karþý verilecek mücadelede dünyada yalnýz 
olmadýklarýný, Sovyetler gibi bir müttefikleri 
olduðunu kavramaya baþladýlar. Antanta 
karþý mücadelede arkalarýnda Sovyet Rusya 
gibi kocaman bir güç olduðunun farkýna 
vardýlar. Paþalarýn kendilerine Antanta karþý 
savaþma ve bu savaþý kazanma güveni geldi. 
Sovyetler'den yardým almak, halkýn müca-
delesinin baþýna geçmek için harekete 
geçtiler. Hatta bu paþalardan bazýlarý bunun 
için Bolþevik olmayý bile düþündüler. 
Moskof düþmanlýðý için bir neden kalma-
mýþtý, Sovyet dostu olabilmek için ise çok 
neden vardý. Paþalarýn hemen hemen hepsi 
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Sovyetler'le iliþkiyi stratejik bir zorunluk 
olarak görüyorlardý.

Anadolu'daki halk ise, Ýstanbul'daki pa-
þalardan çok önce Sovyetler'in önemini 
anlamýþtý ve bu nedenle paþalar kadar umut-
suz ve çaresiz deðildi. Zira Sovyet deneyi, 
onlarýn önünde kurtuluþun nasýl olacaðýný 
gösteren müthiþ bir deneydi. Sovyet 
Devrimi'nin etkisi dalga dalga Anadolu'ya 
yayýlýyordu. Büyük Oktober'in uyandýrdýðý 
ulusal ve sosyal kurtuluþ fikirleri, sosyalizm, 
komünizm, Bolþevizm fikirleri yalnýz Azer-
beycan'da, Türkmenistan'da, Taþkent'te, Or-
ta Asya'da Müslüman halklar, Tatarlar, Baþ-
kýrlar, Azeriler, Türkmenler 
arasýnda büyük yankýlar bul-
muyor, taraftarlar toplamýyor, 
ayný zamanda Osmanlý ülke-
sinde de büyük sempati bulu-
yor, derin yankýlar uyandýrý-
yordu. Büyük Ekim Devrimi 
onlara ülkeye dalan emperya-
listlere, onlarla iþbirliði yapan 
padiþahlýða, aða ve beylere, 
burjuvalara karþý kurtuluþ mü-
cadelesinin verilebileceðini 
ve baþarýlabileceðini göste-
riyordu.

Sovyet Rusya'daki geliº-
meler, Anadolu halkýný bu güçlere, 
emperyalistlere ve iþbirlikçilerine karþý mü-
cadele azmini güçlendiriyordu. Halk kendi 
mücadelesinde Sovyet iktidarýnýn önemini 
çoktan kavramýþtý. Emperyalizme, aðalýða, 
burjuvaya karþý savaþta Sovyetler'in kendi 
yanýnda olacaðýndan, hiçbir yardýmý esirge-
meyeceðinden tam emindi.

Anadolu halkýnýn önde gelen liderleri, 
münevver ve yurtsever güçleri hareketlen-
miþ, Rusya ile Mustafa Suphi ile iliþki kur-
maya baþlamýþ, iktidarýn halka indirilmesi ve 
demokratlaþtýrýlmasý, Rusya'daki gibi bir 
devrim yapýlmasý fikri hýzla yayýlmaya baþ-
lamýþtý. Bu dönem Anadolu'da Bolþevikliði, 
komünizmi anlatan, öven birçok gazete, 
dergi ve kitap yayýnlanmýþtýr. Bunlar ara-
sýnda Erzurum'da çýkan “Albayrak” gaze-

tesi, Bursa'da “Yoldaþ”, Eskiþehir'de “Ýþçi”, 
Trabzon'da “Öðüt” ve “Eþ”, Kastamonu'da 
“Açýkgöz” gazeteleri, Samsun'da “Bol-
þeviklik” kitabý gibi yayýnlar bulunmaktadýr. 
Bu yayýnlarýn çýkýþýnda Rusya'dan dönen, 
özellikle Mustafa Suphi'nin okulundan 
geçen harp esirlerinin büyük etkisi olmuþtur. 
Oktober Devrimi'nin zaferinden sonra, Tür-
kiyeli tutsaklarýn bir çoðu ülkeye devrimci 
olarak geri dönmüþtü. Bunlar Çarlýk 
Rusya'sýyla Lenin'in kurduðu Sovyet devleti 
arasýnda yerden göðe ayrýlýk olduðunu, Rus 
iþçilerinin ve köylülerinin Çarlýðý nasýl 
yýktýklarýný, Pomeºçikler'in toprak-çiftlik 

beylerini nasýl alaþaðý ettiklerini, toprak-
larýný nasýl ellerinden çekip aldýklarýný, iþçi-
köylü egemenliðini nasýl kurduklarýný halka 
anlatmaya, Sovyet Rusya'daki Ekim 
Devrimi'nde elde ettikleri bu savaþ 
deneylerini yaymaya, tatbik etmeye ve  
Sovyet hükümetinin Anadolu halkýna 
yardým etmeye hazýr olduðunu açýklamaya 
baþladýlar. Rus köylüsü ve iþçileriyle, Türk 
köylüsü ve iþçileri arasýnda, iki halk arasýnda 
paylaþamayacak hiçbir þey olmadýðýný 
öðrenmiþlerdi. „Moskof“ düþmanlýðý yýkýl-
mýþtý.

Anadolu halký Ekim Devrimi'nin 
etkisiyle Lazistan'da, Kürdistan'da, Batý, 
Güney ve Orta Anadolu'da Ýstanbul'da em-
peryalistlere, padiþaha, aða ve beylere, 
burjuvalara karþý direnmeye baþladýðýnda, 
bu direniþlerin çoðunun baþýna da Sovyet 
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Rusya'da Büyük Ekim Devrimi'ni görmüþ ve 
Mustafa Suphi'nin eðitiminden geçmiþ bu 
komünistler, Bolþevikler vardý. Bu 
komünistler, Bolþevikler hem parti örgütleri 
kurdular, hem de ülkeye dalan emperyalist 
güçlere, onlarla iþbirliði yapan padiþahlýða, 
aða ve burjuvaziye karþý savaþacak direniþ 
birlikleri, çetelerden oluþan gönüllü alay ve 
ordular oluþturmaya baþladýlar. Bu 
Alaylardan bir tanesi, 1920 yýlý baþlarýnda, 
Kütahya'da kurulan Gönüllü Halk Alayý idi. 
Bu alayý halk her þeyiyle destekledi. Alay 
komutaný Topçu Ýsmail Hakký'ydý. Merkez 
Komitesi Politbüro üyesiydi. Trabzon'da 
Suphilerle birlikte öldürülenlerden biridir. 
Bu alay, Yeþil Ordu'nun bir koluydu. Ateþ 
boylarýnda sonuna kadar savaþtý. Onlar Kýzýl 
Ordu'da gördükleri savaþ yöntemlerini, sa-
vaþ disiplinini, halk ordusu ilkelerini uygulu-
yorlardý. Daha Mustafa Kemal 1919'da Sam-
sun'a çýkmadan önce, Anadolu'da TKP 
kurucularýndan Affan Hikmet Bandýrma'da 
liman, demiryolu iþçilerinden kurduðu 30-40 
kiþilik bir gerilla ile Maydos'da Ýngiliz silah 
depolarýný bastý, Ýngilizler'le, Anzavurlar'la 
savaþa savaþa, bu silahlarý Anadolu içlerine 
götürdü, halkýn eline verdi. Yunanlýlarýn 
Anadolu'da ilerleyiþini engelleyen, Ýngi-
liz'ine, Fransýz'ýna, Ýtalyan'ýna, ülkeye dalan 
emperyalist güçlere karþý direniþe geçen 
Komünistlerin, Bolþeviklerin etkin olduðu 
bu çete birlikleri ve alaylarýydý. Ýttihatçýlar ve 
Mustafa Kemal deðildi. Tarihimizde bu 
gerçeðin çok iyi bilinmesi gerekir.

Mustafa Kemal 19 Mayýs 1919'da Sam-
sun'a çýktýðýnda Anadolu'da esen bu Bolþe-
vik havayla karþýlaþtý. Anadolu insanýndaki 
Bolþeviklerin öncülüðünde Sovyet  
yardýmýyla ülkeyi hem emperyalistlerden, 
hem de aða ve burjuvalardan kurtarma azmi-
ni ve mücadelesini gördü. Dünya, Anado-
lu'da Ýstanbul'dan görüldüðü gibi gözükmü-
yordu. Ama Mustafa Kemal Anadolu'daki 
direniþin baþýna geçebilmek için hemen 
paþalarla, aðalarla, beylerle, eþrafla, tüccar-
la, burjuvayla iliþkiye geçti. Erzurum ve Si-
vas'ta topladýðý kongreler sonunda Anadolu 

ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
kuruldu. Direniþin yürütme organý olarak da 
Heyet-i Temsiliye oluþturuldu, Mustafa 
Kemal Heyet-i Temsiliye'nin baþkaný oldu. 
Cemiyet kurulmuþ, Heyet-i Temsiliye 
oluþturulmuþtu, ama bunlarýn elinde ne mali, 
ne de askeri bir güç bulunuyordu. Bunun için 
Sovyetler'in desteðine ihtiyaç vardý. Mustafa 
Kemal hemen Sovyetler'le iliþkiye geçti. 
Ama bu iliþkiler yine de hep tartýþmalý ol-
muþtur. Zira paþalar, ayrý bir dil kullanma-
sýna raðmen, Sovyetler'deki iktidarýn sýnýfsal 
karakterine henüz tam olarak vakýf deðil-
lerdi. Onlara göre Çar gitmiþ Lenin gelmiþti. 
Moskova'daki bu yeni iktidar Antanta karþý 
savaþýyordu. Bolþeviklik, iþçi-köylü iktidarý, 
Doðunun mazlum halklarýyla dayanýþma 
gibi deyiþler yeniydi. Sýnýfsal bir ayrýcalýða 
iþaret ediyordu ama her þey daha tam otur-
muþ deðildi. Mustafa Kemal ve çevresin-
dekilerin çoðunluðu ise iþçi-köylü deðil, 
aða, bey ve burjuvaydý. Bunlar sýnýfsal ola-
rak Antanta yakýndý ve Antantla anlaþmak 
için can atýyorlardý. Mustafa Kemal Pera 
Palas'ta Ýngilizler'le diplomatik iliþkiler 
kurmaya çalýþmýþ, iþbirliði önermiþtir: 
''Savaþta yanlýþ taraftaydýk, eski dostlarýmýz 
Ýngilizler'le asla savaþmamalýydýk. Bu En-
ver Paþa gibi Almancýlarýn hatasý oldu. Pe-
kala kaybettik; þimdi siyasal basiretsizli-
ðimizin cezasýný aðýr biçimde ödemek 
zorundayýz. Öyle sanýyorum ki, Anadolu nü-
fuz bölgelerine ayrýlacak; biz özellikle Fran-
sýzlarý bu iþin dýþýnda tutmak istiyoruz…''Bu 
konuþma istihbarat servisi sorumlusu Albay 
Heywood'a aktarýldýðýnda ise yorumu: ''Ya-
kýnda iþ arayan bir dolu Türk subayý ola-
cak.''

Antant devletleri onlara yüz vermiyordu. 
Tam tersine padiºaha, halifeye baský yaparak 
Mustafa Kemal'in giriþimlerine karþý cihad 
açtýrmýþtý. Onlar yine dönüp tek dostlarýnýn 
Bolþevikler, Sovyetler, yani komünistler ol-
duðu tespitini yapmak zorunda kalýyorlardý. 
Ama Sovyetler'le bu iliþkilerin nasýl olacaðý 
ve geliþeceði bir sorundu. O günlerde Musta-
fa Kemal'in çevresinde yalnýz Bolþevikliði 



Taksim’deki Cumhuriyet Anýtý’na Sovyet deste-
ðine binaen Voroþilov ve Frunze’nin heykelleri-
nin konmasý bir nevi Sovyetler’e “teþekkür” ni-
teliðindeydi.

32 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

kabul edelim diyenler deðil, Bolþevikliði 
Ýngilizler'e karþý bir tehdit ve baský unsuru 
olarak kullanalým diyenden, ABD man-
dacýlýðýný kabul edelim diyene kadar geniþ 
bir yelpaze oluþturan kadro vardý. Ama 
hemen hemen hepsi Bolþeviklere, Sovyet-
ler'e, Çarlýða ve Antanta karþý verdiði mü-
cadeleden dolayý büyük bir hayranlýk du-
yuyorlardý.

 Mustafa Kemal ve çevresinden gelen bu 
görüºleri “Bolþevik olma kararý” olarak yo-
rumlayan Karabekir, Ýtilaf emperyaliz-
minden kurtulalým derken Bolþevik 
boyunduruðu altýna düþmekten endiþelenir. 
Ama o da Sovyetler'e yakýnlaþmaktan baþka 
bir çare olmadýðýný görmektedir. Yani 
Bolþevizm'in nasýl olacaðýna millet deðil, biz 
paþalar karar vermeli ve millete bunu kabul 
ettirmelidir diyor Karabekir.

Bu arada baþta Karabekir olmak üzere 
Rauf Orbay ve diðerleri Ýngilizler'le ve Ame-
rikalýlarla anlaþmaya, onlara bizi Bolºevik-
lere muhtaç ettirmeyin demektedirler. Kara-
bekir, Ýngiliz Yarbayý 
Rawlinson'a, Bolþe-
viklerin kollarýna 
atýlmak zorunda ka-
lacaklarýný, fakat 
kendisinin Bolþevik-
ler yerine Britanya 
Ýmparatorluðu ile 
dostluk münasebet-
leri kurmayý tercih 
ettiðini belirtmiþtir. 
Yine Paþalar, Yunan 
iþgalini ve Yunan or-
dusunun Anadolu'da 
uygulamalarýný Dü-
vel-i Ýtilafiye mümessilleri nezdinde pro-
testo ederken, bunlara son verilmezse “mil-
letimizin vasait-i muhtelifeye müracaata 
mecbur kalacaðý” ve “Bolºeviklerle ittihat” 
kurulacaðý tehditi savurmuþlardýr. Ayný 
tehdidi Rauf Orbay Ýstanbul'da bir gö-
rüþmede Amerikan temsilcisine yapmýþtýr.

Ýngilizler ve Amerikalýlar bu tarihte 
Türklerin söylediklerine aldýrýþ etmeden 

programlarýný uygulamaya devam etmiþ-
lerdir. Mustafa Kemal ve arkadaþlarýna yüz 
vermemiþlerdir. Antant devletlerinin Os-
manlý paþalarýna yüz vermemelerinin ne-
deni, onlara göre 1919-1920 yýllarýnda Rus-
ya'da daha kim-kimi savaþýnýn devam ediyor 
olmasýdýr. Antanta göre bu savaþý, Antant 
devletlerinin de bilfiil müdahil olarak des-
teklediði karþý devrimci Beyazordu kazana-
cak, Kýzýlordu kaybedecek, Rusya'da Çarlýk 
yeniden kurulacaktýr. Mustafa Kemal ve 
arkadaþlarýna ne Bolþevik olmak nasip 
olacak, ne de Moskova'nýn yardýmlarý ve 
altýnlarý. Mustafa Kemal ve arkadaþlarý 
eninde sonunda Antanta teslim olacak ve 
Sevr'i kabul etmek ve uygulamak zorunda 
kalacaktýr. Türkiye'nin kaderi Sovyet dev-
riminin kaderine baðlýdýr. Kýzýlordu Beyaz-
orduyu, yani emperyalizmi yenerse Türkiye 
diye bir ülke var olacaktýr. Kýzýlordu yenilir, 
emperyalizm üstün gelirse Sevr'de öngö-
rüldüðü gibi Ankara ve civarýnda bir Türk 
devleti var olacaktýr.

Rusya'da kim-kimi 
savaþý devam ederken 
bir yandan Mustafa 
Kemal ve diðer Os-
manlý paþalarý, diðer 
yandan da Sovyetler 
ve onlarýn temsilcileri 
deðiþik düzeyde kar-
þýlýklý iliþkiler kurdu-
lar. Sovyetler bu Os-
manlý paþalarýna Bol-
þevik olalým demekle 
Bolþevik olunamaya-
caðýný, Sovyetler'den 
yardým almak için de 

mutlak Bolþevik olunmasý gerekmediðini 
anlattýlar, bir Bolþevik idaresi olarak 
Sovyetler'in, tüm iþçi ve köylülerle, em-
peryalizme karþý savaþan mazlum halklarla 
enternasyonal dayanýþmada bulunma gibi bir 
anlayýþ ve politikalarý olduðunu açýkladýlar. 
Ama kendilerine sorulacak olursa da, 
Sovyetler Paþalara ve temsilcilerine, ülkenin 
ve halkýn çýkarýnýn “derhal demokrat bir 
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idare-i hükümet teþkili, amele ve köylünün 
himayesi için teþkilatýn icrasý ve idareye iþ-
tirakleri olsun, büyük sermayeler ve imti-
yazlar, þirketler, bankalar cemaat namýna 
devrolsun” tavsiyesinde bulunmuºlar ve  
Sovyetler'in Türkiye'nin baðýmsýzlýðýný, 
Türk olan yerlerin Türk devletine katýlýmýný 
kabul ettiðini, ama “Ermenistan, Kürdistan, 
Lazistan ve Batum bölgesinde, Doðu Trak-
ya'da referandum”dan yana olduðunu...'' 
bildirmiºlerdir.  Sovyetler'in bu politikasýný 
tam “kavrayamayan” Osmanlý paþalarý, bir 
yandan Sovyetler'den yardýmý garantileye-
bilmek için yine de Bolþevik geçinmeye 
kalkýþmýþlar, komünist partileri kurmaya 
yeltenmiþler ve emperyalistlere karþý 
Sovyetler'le “iþbirliði” ve “ittifak” yapmak, 
“tevhidi mukadderat ve istikbal eylemek” 
istediklerini açýklamýþlardýr. Diðer yandan 
da el altýndan Ýngilizler'le, Antantla anlaþma 
çabasýný sürdürmüþler, onlara bizi “Bolºe-
viklerin kollarýna atýlmak zorunda” 
býrakmayýn diye ricalarda bulunmuþlardýr. 
Tüm paþalar sýkýþtýklarýnda Sovyetler'e 
yanaþmýþlar, bir fýrsat doðduðunda hemen 
Ýngilizler'in yanýna gitmiþlerdir. Bu ikiyüz-
lülük Mustafa Kemal'den Enver Paþa'ya 
kadar bütün Osmanlý paþalarýnda görül-
müþtür.

Milli mücadelenin ilk günlerinden 
itibaren, Sovyetler'le iliþki kurmak büyük bir 
önem taþýmýþtýr. 1919 Temmuzundaki Er-
zurum Kongresinde Bolþeviklerle temasýn 
Doðu Cephesi kanalýyla yapýlmasý karar-
laþtýrýlmýþ ve bunun için Dr. Ömer Lütfi ve 
Dr. Fuat Sabit Kafkasya'ya gönderilmiþtir. 
Mustafa Kemal bununla yetinmeyerek Sivas 
Kongresi sýrasýnda Sovyetler'le irtibat 
kurmakla Halil Paþa'yý görevlendirmiþtir. 
Bu, Halil Paþa, Fuat Sabit, Süleyman Sami, 
Baha Sait, Süleyman Nuri, Erkânýharp 
Mustafa, Yakup, Salih Zeki gibi bazý resmi 
ve gayr-i resmi temsilciler, Sovyetler'den 
daha kolay yardým alabilmek için Bakû'de 
bir Türk Komünist Fýrkasý, T.K.F. kurmuþ-
lardýr. Mustafa Suphi Bakû'ya geldiðinde ilk 
iþi bu sözde komünist partisini daðýtmak ol-

muþtur.
Büyük Millet Meclisi açýldýktan üç gün 

sonra, 26 Nisan 1920'de Mustafa Kemal 
hemen Lenin'e bir telgraf çekmiþ, Mayýs ayý 
baþýnda da Dýþiþleri Bakaný Bekir Sami ve 
Ýktisat Bakaný Yusuf Kemal'in de içinde 
olduðu bir heyeti Moskova'ya yollamýþtýr. 
Yine Sovyetler gönderilen ilk resmi Türk 
delegasyonuna verilen talimat, TBMM'nin 
açýlmasýna raðmen, Mustafa Kemal'in ve 
diðer Osmanlý Paþalarýnýn Sovyetler'e yak-
laþmaktan baþka bir çare bulamadýklarýný 
göstermektedir.

Sovyetler ise, Mustafa Kemal'in ittifak 
teklifine hiç girmemiþlerdir, zira onlar Mus-
tafa Kemal'in her zaman dönebileceðini, 
onun ikiyüzlü olduðunu biliyorlardý. Baþta 
Mustafa Kemal olmak üzere Osmanlý pa-
þalarýnýn ikiyüzlü tutumuna raðmen, Sov-
yetler hem Doðu, hem de Türkiye halkla-
rýnýn kurtuluþu için maddi ve manevi yar-
dýmý esirgememiþlerdir. Sovyetler o gün-
lerde ülkeye dalan emperyalist devletlere ve 
Beyaz Ordulara karþý ölüm kalým savaþý 
içinde olmasýna raðmen, Ankara'ya yardým 
elini uzattý. Temmuz 1920'de Halil Paþa'ya 
100 bin lira deðerinde altýn, Ekim ayýnda 
Ýktisat Bakaný Yusuf Kemal Bey'e 1 milyon 
altýn Ruble verdi. Eylül ayýnda silah 
sevkiyatýný baþlattý. Bu yardýmlar daha sonra 
da devam etti. Sovyetler'in kendisi zor du-
rumda olmasýna raðmen, Ankara'ya altýn ve 
silah yardýmý yapmasý Türkiye halklarýnýn 
Sovyetler'e, Bolþevizme karþý sevgisini daha 
da arttýrdý.

Komünistlerin müttefikleriyle, Yeþil 
Ordu'yla birlikte ulusal ve sosyal 

kurtuluþ savaþlarý
Ýngilizler'den ve Amerikalýlardan yüz 

bulamayan Mustafa Kemal ve arkadaþlarý 
her seferinde yine Sovyetler'e dönmek 
zorunda kaldýlar. Ama bu arada Anadolu'da 
komünistler ve halk birlikleri, çeteler Sov-
yetler'de Mustafa Suphi'ye baðlý olarak 
örgütleniyorlar, savaþýyorlar, Yunanlýlarýn 
ilerlemesini durduruyorlar, ulusal ve sosyal 
kurtuluþ savaþýný birlikte yürütüyorlardý. 
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Tüm ulusal ve sosyal güçlerin 
katýldýðý geniþ bir cephe 
kurmaya çalýþýyorlardý. Mus-
tafa Kemal'in oluþturduðu 
“Anadolu ve Rumeli Müdafa-i 
Hukuk Cemiyeti”, Anadolu'da 
komünistlerin iþçi ve köy-
lüler, yurtsever aydýnlarla bir-
likte oluþturmaya çalýþtýklarý 
geniþ cepheye hem alterna-
tifti, hem de sýnýfsal olarak 
taban tabana zýttý. Mustafa 
Kemal, aðalarýn, Paþalarýn, 
eþrafýn, burjuvazinin temsil-
cisiydi. Mustafa Suphi ise hal-
kýn, iþçilerin ve köylülerin, 
yurtsever aydýnlarýn temsilci-
siydi. Ama ülkenin içinde 
bulunduðu durum, verilmekte olan ulusal 
kurtuluþ mücadelesi ikisinin de birbiriyle 
iliþki kurmasýný, birlikte mücadele etmesini 
gerektiriyordu. Ulusal Kurtuluþ Savaþýnda 
Sovyet yardýmýna ihtiyacý olan Mustafa Ke-
mal için Moskova'da Mustafa Suphi gibi 
birinin olmasý hem büyük bir destek ve fýrsat, 
hem de büyük bir rakipti. Ankara'daki Mus-
tafa Kemal ise, Mustafa Suphi için Antanta 
karþý savaþta önemli bir müttefikti. Mustafa 
Kemal 13 Eylül 1920'de Mustafa Suphi'ye þu 
satýrlarý yazarak desteðini almak istemek-
tedir: “Ezici çoðunluðu rençber ve köylüden 
teþkil edilmiþ olan milletimiz, Batý emper-
yalizm ve kapitalizminin mahkumiyetinden 
kendini kurtarabilmek için bunlara karþý 
birleþmiþ olarak mücadeleye, savaþmaya 
karar vermiþtir. (...) Bugünkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti iþbu teþkilattan 
doðmuþtur ve bu nedenle Sovyet idare 
teþkilatýndan farksýzdýr.”

Ýkisinin de ortak bir dostlarý vardý: Sov-
yetler. Türkiye halkýnýn kurtuluþu, Mustafa 
Kemal'in varlýðý bu dostlukta yatýyordu. Or-
tak dostluða raðmen, Mustafa Kemal ile 
Mustafa Suphi ve komünistler arasýnda 
resmi bir ittifak oluþmamýþtýr, zýmnen bir 
ittifak doðmuþtur. Mustafa Kemal'in askeri 
ve mali olarak çok zayýf olduðu 1919-1920 

yýllarýnda Anadolu'da Mustafa Suphi'nin, 
komünistlerin çalýþmalarýna ihtiyacý vardý. 
Onlara müdahale edecek ne askeri, ne de 
siyasi bir gücü bulunuyordu. Ankara'da 
Meclis toplanýyor, ama yaptýrým uygula-
yacak bir gücü yoktu. Sahada savaþan komü-
nist çetelerdi. Bu zayýf konumu nedeniyle 
Mustafa Kemal, zýmnen komünistlerle, Bo-
lºeviklerle birlikte hareket ediyor, onlarla 
ittifak içinde bulunuyor izlenimini veriyor-
du. Hatta Mecliste bazý milletvekilleri 
ülkede komünizmin ilan edilmemesinden 
ötürü canlarý sýkýlýyordu ve “daha ne bek-
liyoruz! Niçin komünizmi ilan edip halkýmýza 
yeni bir ruh, yeni bir heyecan aþýlamýyoruz! 
Hangi mal, hangi servet kaldý ki korkalým”  
diyorlardý. O zaman komünizmin iþareti olan 
kýzýl renk moda haline gelmiþti, bilerek 
bilmeyerek bu rengi kalpaklarýnda taþýyanlar 
çoktu. Kravatlarý kýrmýzý olanlar da az deðil-
di. Hükümet organý Hakimiyet-i Milliye bile 
“komünist aðzýyla” konuþuyordu ve þöyle 
yazýyordu: “En büyük düþman, düþmanlarýn 
düþmaný ne falan ne de falan millettir; bi-
lakis bu, adeta alemþümul bir Yahudi salta-
natý halinde bütün dünyaya hakim olan 
'kapitalizm' afeti ve onun çocuðu olan 'em-
peryalizm'dir”.

Ülkenin içinde bulunduðu bu durum kar-

Sovyetler Birliði’nin Novorossisk ve Tuapse limanlarýndan 300 
bin ton cephane ve silah Ýnebolu’ya indirilirken
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þýsýnda Meclis içinde ve dýþýnda bir çok 
realist, yurtsever aydýn Bolþeviklerle, 
Sovyetler'le köklü, samimi bir iþbirliðine 
gitmekten baþka çare görmüyorlardý. Ül-
kenin kurtuluºu ancak Sovyetler'le kurula-
cak dostlukla, Sovyetler'in yapacaðý yardým 
ve dayanýþma ile mümkündü. Mustafa 
Kemal'in yaptýðý gibi Moskova'ya ikiyüzlü 
deðil, dostça, dürüstçe yaklaþýlmalý, 
Sovyetler'le, Bolºeviklerle, Mustafa Suphi 
ile ve ülkede onlarla iliþikte olan komü-
nistlerle, onlarýn kurduðu çetelerle birlikte 
çalýþýlmalý ve savaþýlmalýydý. Bu anlayýþ ve 
yaklaþým sonunda 1920 Ýlkbaharýnda, Mayýs 
ayýnda Anadolu'da Yeþil Ordu hareketi ve ce-
miyeti ortaya çýktý.

Cemiyete Yeºil Ordu isminin konmasý-
nýn bir nedeni, Emperyalistlere ve onlarýn 
desteklediði Beyazordular'a karþý savaþan 
Kýzýlordu cephesinde savaþmak için Orta 
Asya'daki Müslüman halklarýn kurduðu 
ordunun isminin Yeþil Ordu olmasýndan 
esinleniyordu. Bir diðer nedeni de, Ana-
dolu'da düþmana karþý savaþan çetelere karþý 
halký, Ýngilizler'in kýþkýrtmasýyla, Ýslami 
Cihad'la ayaklandýran padiþahýn, yani 
halifenin ve onun çapulcularýnýn elinden dini 
argümanlarý alma amacýný güdüyordu. Zira 
yeþil renk Ýslam'ýn bayraðý idi. Yeþil Ordu da 
Anadolu'daki tüm Müslümanlar'ýn teþkilatý 
ve ordusuydu. Flamasý yeþildi. Bu anlamda 
Yeþil Ordu, içinde komünistlerin, dindar 
Müslümanlar'ýn, ittihatçýlarýn ve Çerkes Et-
hem'in bulunduðu bir geniþ cephe hareke-
tiydi. Bunlar arasýnda, Bolþevikliðin Ýsla-
miyet'in uygulanmasýndan baþka bir þey ol-
madýðýný söyleyerek, Sovyetler'le yapýlmasý 
zorunlu olan iþbirliðine elveriþli bir zemin 
hazýrlamak isteyenler de vardý. Yeþil Or-
du'nun amacý yalnýz ülkeye dalan emperya-
listlere karþý geniþ bir ittifak, geniþ bir cephe 
deðil, ayný zamanda sosyal hedefler güden 
bir teþkilattý. Yeþil Ordu Teþkilâtý'nýn, Ba-
tý'nýn memleketi yok etmek isteyen siya-
setine karþýlýk Doðu'ya ve Bolþevik devrimi-
ne yaklaþmakta memleket için büyük fay-
dalar buluyordu. Emperyalizmi ve Mustafa 

Kemal'i nefret ettiren, Yeþil Ordu'nun Rus ve 
Türkiyeli komünistlerle, özellikle Mustafa 
Suphi ile olan iliþkisiydi. O dönemde Bol-
þeviklerin ve Büyük Ekim Devriminin 
etkisiyle ve Mustafa Suphi'nin çalýþmasýyla 
Anadolu'da oluþan en büyük ve güçlü askeri 
ve siyasi hareket “Yeþil Ordu” hareketidir.

Bolþeviklerin ve komünistlerin böyle-
sine etkisinde olduðu görülen Yeþil Ordu'ya 
baðlý, komünistlerin ve Çerkez Ethem'in 
komutasýndaki silahlý birlikler 1919-1920 
senesinin sonuna kadar Anadolu'daki tek 
vurucu silahlý güçtü. Mustafa Kemal ise bu 
silahlý güce muhtaçtý. Mondros Mütare-
kesi'yle ordu silahsýzlandýrýlmýþ ve 
daðýtýlmýþtý. Bir yandan Yunanlarýn ilerle-
yiþini durduracak, diðer yandan Ýngilizler'in 
direktifiyle padiþahýn halký hilafet adýna 
isyana çaðýrmasý üzerine, patlak veren 
isyanlarý bastýracak, hatta Meclisi koruyacak 
gücü bile yoktu. Komünistlerin, Yeþil 
Ordu'nun, Çerkes Ethem'in birlikleri hem 
emperyalistlere karþý, hem padiþahý ve 
emperyalizmi savunan Anzavurlar'a karþý 
savaþlarda belirleyici güçlerdi. Meclis'i ve 
Ankara'yý koruyan bu güçlerdi. Bunlar 
Balýkesir'de Anzavur'un kuvvetlerini mah-
vetti, Geyve'de Ali Fuat Paþa'nýn yardýmýna 
koþup Ýstanbul hükümetinin gücü olan 
Kuvay-ý Ýnzibatiye'yi yendi. Düzce isyanýný 
bastýrdý. Ali Fuat Cebesoy hatýralarýnda 
„gönüllü komünist birliklerin kahramanca 
savaþtýklarýný“ çoðunun þehit düþtüðünü 
yazar. Yozgat'daki Çapanoðullarý isyanýný 
bastýranlar da yine bu güçlerdi.'

Bir yandan Ekim Devrimi'yle Rusya iþ-
çilerinin elde ettikleri zaferler, diðer yandan 
Yeþil Ordu'nun emperyalist ve padiþah 
güçlerine karþý elde ettikleri baþarýlar 
Anadolu'da, Ýstanbul'da iþçi sýnýfý, köylüler 
ve halk yýðýnlarý arasýnda Sovyet Rusya'ya, 
Bolþevizm'e ve halk güçlerine karþý duyulan 
saygý ve sevgiyi arttýrýyordu.

Yalnýz cephelerde deðil, Yeþil Ordu ve 
TKP'nin Meclis içinde de oldukça büyük bir 
etkinliði vardý. Bu milletvekilleri Mecliste 
“Halk Zümresi” adý altýnda bir grup oluþ-
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turdular. Bu grup 1920 Eylül baþýnda 98 oyla 
Tokat Mebusu Nazým Bey'i dahiliye vekili 
seçtirtti. Nazým Bey'e karþý Mustafa 
Kemal'in adayý olan Refet Bey sadece 65 oy 
alabildi. Yeþil Ordu'yu ve komünist partisini 
tutan Nazým Beyin Dahiliye Vekili seçil-
mesine Mustafa Kemal ürperdi, ''olmaz''  
diye dayattý: “Ya o, ye ben” dedi. Çerkes Et-
hem'i araya koyarak Nazým Bey'i istifaya 
zorladý. Daha sonra Nutuk'da Nazým Beyi 
Sovyet Casusu olarak suçlamaya kalktý. Ye-
þil Ordu'nun halk tarafýndan büyük destek al-
dýðýný görünce de, onu parçalamak için elin-
den geleni geri býrakmadý.

Bu olaylar gösteriyor ki, Büyük Oktober 
Devrimi'nin, Mustafa Suphi'nin Ýstanbul'da, 
Anadolu'da, Kürdistan'da savaþan Halk 
Güçleri üzerinde dolaysýz etkisi ve baðlarý 
bulunmaktadýr. 1920 yýlýnýn sonuna kadar 
cephelerde düþmanla yalnýz komünistlerin 
de içinde olduðu bu halk kuvvetleri sava-
þýyordu. Silahlý halk kuvvetlerinin istilacý 
ordulara, gerici kuvvetlere karþý cephelerde 
elde ettikleri baþarýlar, gerici ayaklanmalarýn 
bastýrýlmasýnda oynadýklarý büyük rol, halk 
yýðýnlarýnýn, özellikle köylülerin ve iþçi 
sýnýfýnýn bu kuvvetlere karþý besledikleri 
sevgiyi, ümidi ve güveni gittikçe derinleþ-
tiriyordu. Ama bu geliþmeler burjuvazinin 
ve toprak aðalarýnýn kuþkusunu da artýrý-
yordu.

 Anadolu'da Türkiye 
Komünist Partisi

Mustafa Suphi'nin Sov-
yetler'de eðitip Anadolu'ya 
gönderdiði propagandacýlar 
bir yandan çeteler kurup 
cephelerde savaþýrken, diðer 
yandan da komünist kümeler 
ve teþkilatlar da kurdular. 
Mustafa Suphi Baku'ya gel-
dikten sonra Türkiye'deki ör-
gütlenmeyle bilfiil ilgilen-
meye baþlamýþtýr. Bu çalýþma-
lara o zamanlar Sovyet 
Hükümetinin Ankara'daki 
temsilcisi olan Þerif Manatov 

ve Rusya Türklerinden olup Ýstanbul'da 
okuyan, sonra Ankara'ya gelen Ziynetullah 
Nuþirevan'ýn da katkýlarý olmuþtur. Manatov 
ve Suphi birbirlerini Moskova'dan, Doðu 
Halklarý Komünist Örgütleri Merkez 
Bürosu'ndaki ortak çalýþmadan tanýyorlardý. 
Manatov Ankara ve Eskiþehir'de Bolþevik 
devrim üzerine, sosyalizm üzerine konfe-
ranslar veriyor, halký aydýnlatýyordu. 1920 
ilkbahar ve yaz aylarýnda tüm bu çalýþmalar 
sonunda, Türkiye'nin bir çok yerinde 
komünist kümeler ve teþkilatlar oluþmaya 
baþlamýþtýr. Ýstanbul'un yaný sýra özellikle 
Anadolu'daki iþçi yataklarýnda bu kümeler 
çýð gibi çoðalmýþtýr. Zonguldak'ta taþkömü-
rü, Balýkesir'de simli kurþun ocaklarýnda 
madenciler arasýnda, Ýzmir'de Halkapýnar 
fabrikalarýnda, Ankara'da silah fabrika-
larýnda, “Ýmalat-ý Harbiye“de, Adana'da 
çýrçýr, dokuma fabrikalarýnda, Bursa'da ipek 
fabrikalarýnda, Eskiþehir'de demiryolu iþçi-
leri arasýnda, Ýnebolu, Samsun, Trabzon 
liman iþçileri arasýnda, kayýkçýlar, gemi 
adamlarý arasýnda yuvalandýlar, parti teþ-
kilatlarý kurdular. Ankara ve Eskiþehir'deki 
örgütler oldukça güçlüydüler.

Mustafa Suphi'nin etkisiyle Anadolu'da 
oluþan bu komünist örgüt ve kümeleri bir çatý 
altýnda, bir merkez etrafýnda toplama zamaný 
gelmiþti. Bu kuruluþ 14 Temmuz 1920'de 
Ankara'da gerçekleþti. Kuruluþa aralarýnda 
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Ankara, Eskiþehir, Sivas, Kayseri, Kasta-
monu, Bolu, Konya, Samsun olmak üzere 12 
parti teþkilatý katýldý. Ýstanbul örgütü 
kuruluþa katýlamadý. Bunun bir nedeni, o 
zaman Ýstanbul'un iþgal altýnda olmasý, 
cepheleri aþýp Ankara'ya gelmenin zorluðu 
ise, diðer nedeni de özellikle Þefik Hüs-
nü'nün Mustafa Suphi'nin Bolþevik çalýþma-
larýnýn önemini anlamamýþ olmasý ve Ýs-
tanbul'un özgüllüðünü kullanarak ayrý bir 
örgüt oluþturmaya çalýþmasýdýr. Ýstanbul'da 
Þefik Hüsnü ve taraftarlarýyla, Mustafa 
Suphi ve Bolþevikliði savunanlar arasýnda 
sürekli bir çatýþma yaþanmýþtýr. Ama 
Anadolu teþkilatlarýndan gelenler partiyi 
kurdular ve ismini Türkiye Komünist Partisi 
koydular. Kurucularý arasýnda Salih Hacý-
oðlu, Affan Hikmet, Ziynetullah Nuþirevan 
vardý. Böylece Türkiye Komünist Partisi'nin 
Sovyetler'deki ve Ýstanbul'daki kolundan 
sonra üçüncü kolu olan Anadolu teþkilatý 
doðmuþ oluyordu.

TKP ta baþtan, milli burjuvazinin olurlu 
ve olursuz yönlerini, onun ilerici ve gerici 
eðilimlerini görmüþtür. Bu olayý, gerçekleri 
halkýmýza bildirmeyi kendisine bir borç 
saymýþtýr. Milli Kurtuluþ Savaþýnýn geliþme 
köklerinde iki birbirine aykýrý akým vardýr. 
Biri kapitalist burjuva akýmýdýr. Kemalistler 
bu akýmýn adamlarýdýr. Onlarýn amacý 
kapitalizm düzenini geliþtirmektir. Eski 
devlet makinesini kýrmadan, bozmadan 
kapitalist düzene uydurmaktý. Eski özel 

Salih Hacýoðlu

mülkiyeti, sömürü sistemini kapitalist 
mülkiyete, sömürü sistemine uydurmaktý. 
Öteki akým, çete savaþlarýyla baþlayan iþçi ve 
köylü hareketidir. Bu akým, Anayurdun tam 
ekonomik, politik, kültürel baðým-sýzlýðýný 
elde etmek, emekçileri her türlü sömürüden 
kurtarmak, eski devlet düzenini, ezgi maki-
nasýný baþtan aþaðý yýkmak, parçalamak, ye-
rine gerçek demokratik bir düzen kurmak 
akýmýdýr. Ýþte bu devrimci akýmýn öncüsü 
Türkiye Komünist Partisi TKP'dir.

1920 Eylül'üne gelindiðinde Milli Kur--
tuluþ Savaþýnda hegemonya sorunu iyice 
ortaya çýktý. Mustafa Kemal hegemonyayý 
halkla paylaþmamak için kendisine baðlý bir 
ordu kurma ve  Sovyet yardýmýný tek baþýna 
alabilmek için bir komünist partisi kurma 
planý yapmaya baþladý. Cephede savaþan iþçi 
ve köylülerin ise, savaþý yürütecek, Sovyet 
yardýmlarýnýn halkýmýzýn eline ulaþmasýný 
saðlayacak, milli burjuvaziyle ortak cepheyi 
kuracak bir siyasi merkezi, bir partisi yoktu. 
Acilen bu siyasi örgütün, Bolþevik Türkiye 
Komünist Partisinin kurulmasý gerekiyordu. 
Komünistler 1920 Eylül baþýnda bu görevi 
baþardýlar.

Ali Nazým Resmor (Yeþil Ordu Cemiyeti ve Tür-
kiye Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý Genel Sekreteri, 
Yeni Hayat Dergisi Sahibi)
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TKP 99 YAªINDA
1920

Bölüm: 5

ylül 1920'ye gelindi-
ðinde, 1918 senesin-
den itibaren oluþma-E

ya baþlayan TKP'nin 3 
kolunu: 1-Ýstanbul teþkilatý, 
2- Ankara teþkilatý, 3- Ba-
þýnda Mustafa Suphi'nin bu-
lunduðu Sovyet Rusya'daki 
politik muhacirlerden oluþan 
teþkilatý bir çatý altýnda topla-
mak, birleþtirmek, onlarý tek 
bir merkeze baðlamak ve bir 
merkezden sevk etmek za-
maný gelmiþti. Bu da ancak 
bir kongre ile olabilirdi. Ko-
münistler kongreyi memle-
kette, Anadolu'da, Ankara'da 
yapmak istediler. Kongre 
için Ankara'da resmen ku-
rulan Türkiye Komünist Par-
tisi Merkez Komitesi Büyük 
Millet Meclisi Hüküme-
ti'nden izin istedi. Ankara 
hükümeti kongrenin yapýl-

masýna 
izin 

Türkiye Ýþçi sýnýfýnýn Bolþevik Partisi TKP kuruluyor:

TKP'nin Birinci Kongresi
vermedi. Bunun üzerine 
kongrenin memleket dýþýnda 
yapýlmasý yoluna gidildi. 
Azerbeycan Sovyet Cumhu-
riyeti Hükümeti Kongrenin 
Bakü'de toplanmasýný büyük 
bir misafirseverlikle kabul et-
ti. Kongrenin 1920 Eylülü`n-
de yapýlmasýna karar verildi.

1920 Eylülü'nün baþýnda, 
1.-7. Eylül 1920 tarihleri ara-
sýnda Bakü'de Komintern ön-
cülüðünde Doðu Halklarý 
Kurultay'ý toplanmýþtý. Bu 
Kurultay Büyük Ekim Dev-
rimi'nin ve Sovyet iktidarýnýn 
etkisiyle Doðunun, emper-
yalizm tarafýndan ezilen ve 
sömürülen halklarý arasýnda 
yükselen kurtuluþ mücade-
lelerini desteklemek, onlara 
yeni bir ivme vermek, onlarýn 
baþarýsýnýn ancak yeni Sovyet 
iktidarýyla birlikte olabilece-
ðini ve Sovyet iktidarýnýn dai-
ma onlarýn yanýnda olduðunu 
anlatmak, dünyada oluþan 
yeni koþullarý tartýþmak, em-

peryalizme karþý yeni bir 
cephenin gereklili-

ðini göstermek 
amacýný güdü-
yordu. Kurul-
tay'a Türki-
ye'den 235 de-
lege katýldý. 
Bunlar arasýn-
da  Mus ta fa  

Suphi, Ethem Nejat, Ýsmail 
Hakký gibi TKP'nin üç ko-
lunun temsilcileri, Mustafa 
Kemal ve Karabekir'in tem-
silcileri ve gözlemcileri bu-
lunuyordu. Ayrýca Kurultaya 
„Fas, Tunus, Cezayir ve 
Trablusgarp“ halklarýnýn 
temsilcisi olarak da halifenin 
damadý sýfatýyla Enver Paþa 
katýlmýþtý.

Bu Kurultaydan sonra 
10. Eylül 1920'de TKP'nin 
Kuruluþ Kongresi, 1. Kong-
resi açýldý. Çetin gizlilik du-
rumu içinde çalýþan Ýstanbul 
teþkilatý, aðýr bir baský 
altýnda bulunan Ankara-
Anadolu teþkilatlarý Kong-
reye oldukça düzenli geldi-
ler. Seçilen delegelerin çoðu 
Kongreye ulaþtý. Kongreye 
15 teþkilattan 75 delege gel-
di. 51 delege Ýstanbul ve 
Anadolu teþkilatlarýndan 
gelmiþti. Ötekiler memleket 
dýþýndaki teþkilatlardan ka-
týlmýþlardýr. Bu delegelerden 
Kongrede kesin oy hakkýna 
sahip olanlarýn sayýsý 32'dir. 
Ayrýca Kongrede 51 misafir 
delege vardýr. Misafirlerle 
beraber hepsi 121 komünist 
Kongrede hazýr bulunmuþ-
tur. Kongreye delege gönde-
ren teþkilatlar: Ýstanbul, An-
kara, Ýnebolu, Zonguldak, E-
reðli, Samsun, Trabzon, Ri-
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ze, Erzurum, Eskiþehir, 
Konya ve ötekilerdir. Ýzmir 
ve Adana teþkilatlarýndan se-
çilen delegeler, buralardaki 
savaþlar yüzünden Kongre-
ye ulaþamadýlar. Mustafa 
Suphi Ýstanbul'dan Ethem 
Nejat'ýn yaný sýra Þefik Hüs-
nü'nün de Kongreye gel-
mesini istemesine raðmen, 
O bu kongreye gitmedi.

„TKP'nin önünde duran 
ilk ödev, memleketimizde ko-
münizm ülküsünü iþçi sýnýfý 
arasýnda, fakir köylü arasýn-
da hýzla yaymaktýr. Halkýn 
kendi kaderini kendi eline 
almasý için gereken durumu, 
zemini, yollarý hazýrlamak-
týr… TKP'nin en yakýn göre-
vi ve ödevi emperyalistleri, 
yabancý kuvvetleri memle-
ketten kovmaktýr! Amacýmýz 
halkýn sýrtýndan geçinen ha-
zýr yiyicileri ortadan kaldýr-
maktýr!“

Mustafa Suphi, I. Kong-
reyi açýþ söylevinde, Büyük 
Oktober Sosyalist Devri-
mi'nin tarihsel önemini 
belirtti. Doðu halklarýnýn 
kurtuluþlarý için bu devrimin 
tükenmez bir kuvvet kayna-
ðý olduðunu söyledi. Doðu 
halklarýnýn ezeli düþmaný 
olan emperyalizme, sömür-
geciliðe karþý Sovyet halk-
larýnýn yürüttükleri kahra-
man savaþlarý anlattý. „So-
yulmuº, sömürülmüº Türki-
ye için biricik kurtuluº yolu 
komünizm yoludur“ dedi.

Kongre gür alkýþlar ara-
sýnda, Lenin'e, Komintern'e 
selam telgraflarý gönderdi. 
Lenin'e çekilen telgrafta 
þöyle deniyordu:

„Türkiye komünist teþki-
latlarýnýn I. Kongresi, Tür-
kiye iþçilerinin, köylülerinin 
teþkilatlý bir kuvvet olarak 
bütün dünya proletaryasý 
ailesine katýldýklarýný, Do-
ðuda sosyal devrimler için 
gerçek olanaklý yeni bir yol 
açýldýðýný gösterir.

III. Enternasyonalin 
þanlý bayraðý altýnda yetiþen 
Türkiye komünist teþki-
latlarý, Türkiye'de ezilen yý-
ðýnlarýn bundan böyle güçlü 
bir partisi oluyor. Komünist-
ler, Komünist Partisi sosyal 
devrim yolunda üstün gel-
mek için en büyük fedakâr-
lýklara hazýrdýr. Ýþçi sýnýfýnýn 
öncüsü, savaþkan partisi ta-
rihsel görevini, ödevlerini 
þerefle yerine getirecek-
tir…“

Büyük Oktober Sosyalist 
Devriminin tarihsel yüce 
önemini, yeryüzünde komü-
nist hareketinin merkezi 
Sovyetler Birliði'ne yerleþ-
tiðini I. Kongrenin özellikle 
belirtilmiþ olmasý, TKP'nin 
saðlam Marksçý-Leninci te-
mellere dayandýðýný açýklar. 
TKP'nin kuruluþunda, ha-
murunda, mayasýnda Lenin-
ci proleter enternasyona-

lizmi, bu kavi ülkü yatar.
TKP'nin I. Kongresi, 

Türkiye'de milli azýnlýklara 
karþý Ankara hükümetinin 
yürüttüðü aþýrý, kanlý poli-
tikayý yerdi, hükümeti suç-
ladý. Bu barbarlýðýn halký-
mýzý lekelediðini açýkladý. 
Kongre, milli azýnlýklarý ez-
mek politikasýna karþý savaþ 
açýlmasýný ileri sürdü. Em-
peryalizme, sömürücülere, 
istilacýlara, memlekette geri-
ci çevrelere karþý omuz omu-
za vererek savaþmak için, 
Türkiye'de bütün milletlerin 
emekçiler ini ,  bunlar ýn 
çabalarýný birleþtirmek, bu 
birliði teþkilata baðlamak 
gerektiðine Kongre karar 
verdi. Bunu saðlamak için 
Kongre Türkiye'deki bütün 
halklarýn kendi kaderini öz-
gürce belirleme hakkýný, 
ayrýlma hakkýný savundu, 
bunun için “plebisit”, halk 
oylamasý yolunu öngördü. 
TKP'nin, deðiþik uluslara 
mensup devrimci iþçi ve 
köylü sýnýflarý arasýndaki es-
ki düþmanlýklarý kaldýrmak 
için savaþacaðýný belirtti ve 
bunun için dil ve kültür açý-
sýndan her ulusun tam özgür-
lüðünü ve eþitliðini savundu, 
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herhangi bir ulusa özgü her 
türlü ayrýcalýða karþý çýktý. 
TKP, Kongrede devlet 
örgütlenmesi konusunda, 
farklý uluslara mensup iþçi-
köylü þuralar cumhuri-
yetinin kurulmasýný, „özgür 
uluslarýn özgürce birliði“ 
esasýnda bu cumhuriyet-
lerden oluþacak demokratik, 
federal bir devlet kurulmasý 
ilkesini kabul etti, bu ilkeleri 
programýna yazdý.

1.Kongre, milli burju-
vazinin içerde ve dýþarda 
düþmanlarla uz-
laþma meylini 
belirtmiþtir. M. 
Suphi, Türk bur-
juvazisinin cibi-
liyetini açýk bir 
dille göz önüne 
serdi. “Düþman 
hilekar, kurnaz 
ve haindir. Türk 
zenginleri, Ame-
rikan, Fransýz, 
Ýngiliz bankerle-
rinin kasalarýn-
dan gözlerini 
ayýrmamýþlardýr
” der. Bu görüþ elifi elifine 
doðru çýkmýþtýr. Burjuva-
zinin bu hiyanet politikasý 
ancak bir kuvvetle, iþçi-köy-
lü birliði ile, onlarýn teþkilat-
lý savaþlarýyla bozulabilir.

1.Kongre,  köylüleri  
devrim savaþýna çekmek için 
onlarýn arasýnda çalýþmanýn 
TKP'nin en baþta gelen gö-
revi ve ödevi olduðunu be-
lirtti. Merkez Komitesi’nin 
raporunda þöyle deniyor: 
“Devrim baþarýya, zafere 
ancak, devrim ordusu olan 
geniþ köylü yýðýnlarýný bu 

devrim savaþýna çekmek 
yoluyla, ancak böyle bir sa-
vaº sonucunda ulaºabilir.” 

Kongrede, köylünün 
durumu gözler önüne serildi: 
fakirlikten, kölelikten, 
aðanýn, beyin ezgisinden, 
soygundan, sömürülmekten 
kurtulmak istiyor. En baþta 
toprak istiyor. Derebeylik ar-
týðý münasebetlerin, maraba-
cýlýðýn, yarýcýlýðýn, derebeyi 
toprak mülkiyetinin, bu 
amansýz sömürü sisteminin 
kökünden kaldýrýlmasýný 

istiyor. Beylerin, aðalarýn 
topraklarýnýn ellerinden çe-
kilip alýnmasýný, bu toprak-
larýn köylülere, en baþta top-
raksýz ve az topraklý köy-
lülere daðýtýlmasýný istiyor. 
Memlekete dalan yabancý-
lara karþý kurtuluþ savaþýnýn 
baþarýyla, demokratik dev-
rimle sonuçlanabilmesi için 
bu topraklarýn köylülere 
mut-laka verilmesi gerekir.

1. Kongre, kadýnlýk me-
selesine ayrý bir önem verdi. 
Kadýnlarý sosyal ve politik 
hayata çekmek, onlarý ba-

ðýmlý, esir durumdan kur-
tarmak, onlarý karanlýktan 
ýþýða çýkarmak  okutmak, 
uyarmak, aydýnlatmak. 
Kadýnlarýn erkeklerle eþit 
haklý olmasý, onlara seçmek 
ve seçilmek hakkýnýn tanýn-
masý, bütün devlet müesse-
selerinde kadýnýn serbestçe 
çalýþabilmesi, iþçi kadýna iþ 
kanununda özel haklarýn ta-
nýnmasý. Bütün bu haklarýn 
kadýnlara saðlanmasý için 
savaþmak gerekt ið in i ,  
Kongre özel bir karara bað-

ladý. Bu karara 
uyularak, sonra-
dan, Merkez Ko-
mitesi’ne baðlý bir 
Kadýnlar  Kolu 
kuruldu. TKP'nin 
II. Kongresi, I. 
Kongrenin bu ka-
rarýný ayrýca ele 
aldý.

1. Kongrenin 
kendisi, hem ver-
diði kararlar ba-
kýmýndan, hem de 
özellikle bütün 
komünist teþki-

latlarýný Leninci parti tü-
züðüne uygun þekilde dü-
zenlenmesi, birleþtirmesi 
bakýmýndan, partinin savaþ 
programýný iþlemesi, strateji 
ve taktiðini çizmesi baký-
mýndan, böylece Türkiye'de 
komünist hareketin geliþ-
mesi bakýmýndan tarihsel bir 
önem taþýr.

TKP, emperyalizme ve 
sömürgeciliðe karþý, memle-
kette bunlarý tutan gerici 
çevrelere, sýnýflara karþý, 
millet düþmanlarýna karþý 
devrimci, geniþ bir halk 
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hareketi yürütmek için iþ-
çileri, köylüleri, yurtsever-
leri, ilerici aydýnlarý, subay-
larý Tek Cephede birleþtir-
meye çalýþmýþtýr. Bu sava-
þýndan hiç bir zaman geri 
durmadý. Anayurda gerçek 
baðýmsýzlýk, halka gerçek 
demokratik hürriyetler sað-
lamak savaþý Komünist Par-
tisinin en kutsal parolasý ol-
muþtur.

Kongre, bütün sömürge 
ülkelerin, baðýmlý, ezilen 
halklarýn özgürlüklerini elde 
etmesi için emperyalizme, 
sömürgecilik sistemine 
karþý yer yer ayaklanmak-
ta olduklarýný belirtti. 
Kongre, Türkiye'ye dalan 
emperyalist kuvvetlere 
karþý yürütülen silahlý 
savaþý, emekçilerin, bütün 
halkýn en canlý davasý, bir 
ölüm-kalým davasý olarak 
ele aldý. Bu savaþý emper-
yalizme, sömürgecilik sis-
temine karþý topyekûn yü-
rütülen bir Halk Harbi'ne 
çevirmek kararýný verdi. 
Böylece TKP, memleket 
çapýnda milli bir parti 
olarak politik alana çýktý. 
TKP bütün kökleriyle, 
geliþme yollarýyla, emekçi 
sýnýflara, geniþ halk yýðýn-
larýna yürüttüðü savaþlarla 
Anayurda sýký sýkýya bað-
lýdýr. TKP doðuþundan bu 
yana, Anayurdun baðýmsýz-
lýðýný, egemenlik haklarýný, 
gerçek demokratik devrimi, 
halkýmýzýn kurtuluþ savaþýný 
bütün gücüyle savunan 
biricik partidir.

Böyle olmakla beraber, 
TKP emekçilerin ana istek-

lerinden vazgeçemezdi, geç-
memiþtir. Emekçi yýðýnlarý 
burjuvazinin, toprak beyleri-
nin sömürüsünden, ezgisin-
den kurtarmak, en sonunda 
emekçilerin egemenliðini 
kurmak, insanýn insaný 
sömürmesine son vermek 
savaþýndan vazgeçemez ve 
vazgeçmemiþtir.

Kongrede emekçi yýðýn-
larýnýn ana istekleri; onlarý 
burjuvaziden, toprak beyle-
rinin sömürüsünden, ezgi-
sinden kurtarmak, emekçi-

lerin egemenliðini kurmak, 
sömürüye son vermek oldu-
ðu önemle ele alýnmýþtýr: 
Türkiye'nin varlýðýný savu-
nan milli harekete yardým et-
mek borcumuzdur. Bununla 
beraber burjuvazinin ezgi-
sine ve egemenliðine karþý 
emekçilerin sýnýf savaþý duy-
gusunu, þuurunu kuvvetlen-
dirmek görevimizdir, öde-
vimizdir. Emekçi yýðýnlarýn, 
iþçi sýnýfýnýn politik teþki-
latlarýnýn baðýmsýzlýðýný, ko-
münist partisinin baðým-

sýzlýðýný her zaman göz-
bebeði gibi korumak baþlýca 
þarttýr. I. Kongre TKP'nin 
çalýþma programýný ha-
zýrladý, onayladý, Bu prog-
ram 12 bölüm ve 42 mad-
dedir.

Kongre, Türkiye'deki 
bütün komünist gruplarýný 
tek komünist partisinde 
birleþtiren bir karar aldý. 
Merkez Komitesi ve De-
netleme Komisyonu seçimi 
yapýldý. Partinin Genel 
Baþkanlýðýna Mustafa Sup-

hi, Genel sekreterliðine 
Ethem Nejat yoldaþlar 
seçildi. Kongre ayrýca Mer-
kez Komitesi’nin Sekreterli-
ðini seçti. Basýn-Yayýn Bü-
rosu ve Dýþ Büro kuruldu. 
Böylece Kongre, TKP'yi 
düzenli bir teþkilat olarak 
ortaya çýkardý. Partinin 
yönetici savaþ organý, Mer-
kez Komitesi, bütün yetkile-
riyle çalýþmaya koyuldu. I. 
Kongre 6 oturum yaptý, 
görevini þerefle yerine getir-
di.
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Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin 
katýlýmýyla vekâlet savaþlarý þeklinde yü-
rüyen ve 3. Dünya savaþý boyutuna ulaþan 
Suriye'deki iç savaþýn þu ana kadar tek 
kaybedeni Erdoðan Türkiye'sidir. Bunun 
esas sebebi Erdoðan'ýn Kürtlere karþý 
uyguladýðý düþmanca politikadýr. Savaþý 
kaybedenin Türkiye olduðunu görmek için 
güncel bir Suriye haritasýna bakmak yeter-
li. Fýrat'ýn batýsýna Esad ve Rusya hakim, 
doðusuna da YPG-SDG (Suriye Demokra-
tik Güçleri) ve ABD hakim. Türkiye ise bir 
Rusya'ya bir ABD'ye yaslanarak Suri-
ye'nin Kuzeyinde tutunmaya çalýþmakta, 
futbol topu gibi bir Rusya'nýn bir ABD'nin 
tekmesini yiyerek saða sola savrulmakta-
dýr. Rusya'nýn inayetiyle girdiði Cerablus, 
Afrin ve Ýdlib'den Rusya'nýn çýk diyeceði 
günleri beklemektedir. ABD ise “Fýrat'ýn 
doðusunda benim müsaade ettiðim kadar 
dolaþabilirsin, Kürtlere, YPG ve PYD'ye 
dokunamazsýn!” diyor. Erdoðan'ýn hedefi 
ise YPG ve PYD'yi ezmek. Buna ise ne 
Rusya ne de ABD müsaade ediyor. Suri-
ye'de kaybeden, Kürtlere saldýramayan 
Erdoðan dönüp Türkiye ve Irak'taki Kürt-
lere saldýrýyor. Arap Baharýnýn baþlarýnda 

kendini Ortadoðu'nun lideri gören Erdo-
ðan bugün hem içerde hem dýþarda yeni-
len, savaþý kaybeden bir politikacý konu-
mundadýr.

Oysa savaþýn ilk yýllarýnda arkalarýna 
ABD ve Türkiye'nin desteðini alan Suri-
yeli muhalifler ile dünyadan toplanan ci-
hatçýlar Esad'a karþý saldýrýlarda baþarýlar 
elde ederken, Suriye'nin hemen hemen 
bütün büyük þehirlerinin içinde olduðu 
büyük bir bölümü muhaliflerin ve 
cihatçýlarýn eline geçerken Erdoðan 
kendisini Ortadoðu'da oyun kurucu büyük 
bir lider olarak görüyordu. Ama bu durum 
kýsa zamanda deðiþti. Zor durumda kalan 
Esad'ýn Ruslarý, Ýran'ý ve Hizbullah'ý yardý-
ma çaðýrmasýyla savaþýn yönü ve içeriði 
deðiþti. Artýk Esad'ýn yenilemeyeceði, 
Emevi Camii'nde namaz kýlýnamayacaðý 
ortaya çýktý. Cihatçý guruplar da Esad'a sal-
dýrmaktan imtina ederek zapt ettikleri 
bölgelerde kendi dükalýklarýný kurmaya ve 
baðýmsýzlaþmaya baþladýlar. Bunlar 
arasýnda Al-Baðdadi'nin yönetimindeki 
grup hýzla güçlenmeye, Irak'a doðru yayýl-
maya baþladý, Irak ve Suriye'de zapt ettiði 
topraklar üzerinde ÝÞÝD- Irak-Þam-Ýslam-
Devleti diye fundamentalist (kökten dinci) 

1. Sayfadan Devam
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-cihatçý bir devlet kurduðunu ilan etti. Bu 
devlet Vahabi-Selefi Ýslam anlayýþýna 
dayalý etrafa terör saçan, baþta ABD olmak 
üzere Batýya savaþ açan, eline geçirdiði 
Amerikalýlarýn ve Batýlýlarýn kellesini ke-
sen, batý metropollerinde terör saldýrýlarý 
düzenleyen barbar, terörist bir yapý oluþ-
turdu. Artýk Ortadoðu'da ABD ve Batýlýlar 
için Esad'dan da daha tehlikeli cihatçý, 
barbar bir Ýslam devleti doðmuþtu. Þimdi 
bütün güçlerin, devletlerin ÝÞÝD denilen 
bu terörist yapýlanmasýna karþý savaþmasý 
gerekiyordu. ÝÞÝD'le mücadele etmek ve 
onu Ortadoðu'da ve dünyada yok etmek 
için; ABD önderliðinde Avusturalya ve 
Kanada'dan Ýngiltere, Fransa, Almanya ve 
diðer batýlý devletlerin oluþturduðu ve 
Mýsýr, Suudi Arabistan gibi Arap devletle-
rinin de katýldýðý uluslararasý bir koalisyon 
oluþturuldu.

Türkiye'de bu koalisyona katýldý ama 
koalisyonda bir türlü tam yer alamadý. 
Çünkü ABD'nin de desteði ile dünyadaki 
bu cihatçýlarý Esad'a karþý savaþta kullan-
mak için toplayan, onlarýn Suriye'ye geçi-
þini saðlayan, Suriye'de destekleyen, iaþe 
ve donatýmlarýný karþýlayan Erdoðan idi. O 
zaman Türkiye Suriye sýnýrý delik-deþik 
olmuþ, devletin “kontrolünden çýkmýþ”, 
Pakistan'ýn Peþaver eyaletine dönmüþ, ci-
hatçýlar ellerini kollarýný sallayarak sýnýr-
dan istedikleri gibi girip çýkýyorlardý. 
Türkiye için bir Peþaver sendromu söz ko-
nusuydu. Erdoðan ise bu geliþmelere hiç 
aldýrýþ etmiyor, demokratik güçlerin Tür-
kiye'nin Ortadoðu'da bir bataklýða sürük-
lendiði ikazlarýný hiç dikkate almýyordu. 
Ortadoðu'da yayýlma, toprak kazanma ve 
Türkiye'yi büyütme, Kürtleri ezme 
hayalleri kuruyordu. Amerikalýlar ve Ba-
týlýlar ise barbarlaþan bu cihatçýlara desteði 
keserken, Türkiye baþta ÝÞÝD olmak üzere 
El-Nusra gibi El-Kaideci bir çok kiþi ve 
örgütle baðýný kesmiyor, onlarý açýk ve 
gizli olarak desteklemeye devam edi-

yordu. Hatay'da yakalanan silah dolu MÝT-
Týrlarý Erdoðan'ýn bu ÝÞÝD'ci ve El-
Kaideci terör örgütlerine olan iliþki ve des-
teðini açýkça ortaya koyuyordu. Türkiye 

bir anda dünya kamuoyunda Suriye'de 
ÝÞÝD ve El-Kaide'yi destekleyen devlet ko-
numuna geldi. ABD ve Batýya ters düþtü. 
Diðer yandan ÝÞÝD ve El-Kaide'ye karþý 
Uluslararasý Koalisyonun verdiði mücade-
leye hiç bir zaman tam bir destek vere-
medi. Gerekçe olarak da Türkiye'nin “ulu-
sal çýkarlarýnýn” baþka türlü davranmayý 
gerektirdiðini ileri sürüyordu.

Erdoðan'ýn Türkiye'nin ulusal çýkarlarý 
dediði özünde ise kendi çýkarlarýydý, Türk 
egemen güçlerinin çýkarlarýydý. Bu da Or-
tadoðu'da yayýlmak, geniþlemek, petrole 
ulaþmak ve Kürtlerin herhangi bir þekilde 
politik bir statüye kavuþmasýný engelle-
mek, Kürt ulusal hareketini boðmaktýr. 
Ortadoðu'da baþlayan Arap baharý ve onun 
son esintisi olan Suriye iç savaþý Erdo-
ðan'ýn ve Türk egemen güçlerinin iþtahýný 
açtý ama Suriye'nin Kuzeyinde, Rojo-
va'daki Kürt, Arap, Asuri-Arami ve Türk-
men halklarý Erdoðan'ýn ve Türk egemen 
güçlerinin bu hayallerini kursaklarýnda 
býraktý. Sonunda Erdoðan savaþta kaybe-
den, yenilen durumuna geldi.

2000'lý yýllarýn baþlarýnda Erdoðan 
ABD'nin Ortadoðu'da “Ilýmlý Ýslam” poli-
tikasýný savunarak ABD desteðinde bölge 
lideri olmaya soyundu. 2010 senesinde 
baþlayan Arap Baharý ile birlikte emel-
lerini hayata geçirmek için harekete geçti. 
Ýhvan hareketini arkasýna alarak Tunus'ta, 
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Libya'da, Mýsýr'da, Gazze'de, Suriye'de 
rejim deðiþiklikleri yapmaya, bu ülkelerde 
Ýhvan'ý iktidara getirmeye veya iktidara 
ortak etmeye çalýþtý. Ýslam ülkelerinde 
Ýhvan'ýn ve Erdoðan'ýn etkisi arttý. Burada 
Davos'da Israil Cumhurbaþkaný Peres'e 
karþý “one minute” davranýþýnýn da etkisi 
oldu. Mýsýr'da Mursi önderliðindeki Müs-
lüman Kardeþler, Ýhvan Hareketi tek baþý-
na iktidara geldi ama uzun sürmedi, Ame-
rika'nýn desteklediði bir askeri darbeyle 
düþürüldü. Bu ayný zamanda Erdoðan'a 
karþý yapýlmýþ bir darbeydi. Onun “Rabia” 
naralarý hiç bir þeye fayda etmedi. Erdoðan 
kaybeden ve yenilendi. 

Erdoðan'ýn Suriye stratejisi
iflas ediyor

Arap Baharýnýn son halkasý olan Suri-
ye'de ise olaylar biraz daha farklý geliþti. 
Arap Baharýnýn etkileri Suriye'de daha çok 
halkýn 2011 senesinde demokrasi isteði ile 
sokaklara çýkmasýyla kendini gösterdi. 
Esad bunlara karþý sert tepki verdi, büyük 
güç kullandý, þiddet uyguladý. Olaylar bü-
yüdü, silahlý güçleri de kapsayan güçlü bir 
muhalefet hareketi doðdu. Olaylarý kýþ-
kýrtan ABD'de de bu olaylarý bir diktatör 
olan Esad'ý deðiþtirmek, Suriye'yi parça-
layýp etkisi altýna almak, bölgede Ýsrail'i 
rahatlatmak istiyordu. Bunlarý da halkýna 
terör saçan diktatör Esad'ý devirip Suri-
ye'ye demokrasiyi getirme adýna yapý-
yordu. Oysa demokratikleþtirme baþta 
ABD olmak üzere emperyalizm için 
girmek ve elde etmek istediði ülkeye karþý 
kullandýðý her zaman önemli bir silah, bir 
bahane idi. Demokrasi ise emperyalizmin 
özüne aykýrýdýr. Bunun içindir ki emper-
y
alizm genellikle girdiði ülkelerin hiç 

birine demokrasi getirmemiþ, tersine o 
ülkeleri paramparça etmiþ, halkýna kan 
kusturmuþ, acýlar, göç ve sefalet yaþatmýþ, 
yeni diktatörler yaratmýþtýr. Suriye'de de 
olacak olan bu idi.

ABD Suriye'de kendi planý için böl-
gede lider olarak öne çýkarttýðý Erdoðan 
Türkiye'sini kullanma yoluna gitti. 
Ortadoðu'da emperyalist geliþme emelleri 
güden Erdoðan bu durumu hemen bir 

fýrsat saydý ve kardeþim dediði Esad'a 
hemen Davutoðlu'nu gönderdi. Ona 
muhalefetle anlaþmayý, Ýhvan'la ortaklýk 
kurmayý dayattý. Esad Suriye'deki mu-
haliflerle, Ýhvan'la uzlaþmayý red etti. 
Bunun üzerine Erdoðan'da 180 derece 
dönüþ yaparak “kardeþi” Esad'ý düþman 
ilan etti ve devirmek için ABD ile birlikte 
harekete geçti. ABD ile anlaþarak Batý 
Avrupa'dan, Bosna'dan, Kafkaslar'dan 
Arap ülkelerine, Orta Asya'ya Çin'e kadar 
dünyada varolan Arap, Boþnak, Çeçen, 
Türkmen, Uygur asýllý binlerce El-Kai-
deci, cihadçý-þeriatçýyý toplayýp Türkiye 
üzerinden Suriye'ye göndermeye baþladý. 
Suudi Arabistan ve Katar da bunlarýn mas-
raflarýný üstlendi. Aralarýnda Al-Baðda-
di'nin de bulunduðu bu cihatçýlarýn ve 
Suriye'deki muhalefetin liderleriyle Ame-
rikan senatörü McCain dahil bir çok 
kiþiler toplantýlar yaptý. Bunlarý Esad'ýn 
üzerine sürdüler. Muhalefet hýzla ilerledi. 
Esad kuvvetleri Þam ve çevresine çekildi. 
Muhalefet sýk sýk Ýstanbul'da toplanýp Tür-
kiye'nin yönlendirmesinde Esad'a karþý 
alternatif bir hükümet oluþturmak için 
çalýþmalar yapmaya baþladý. Bu günlerde 
Ortadoðu “uzmaný”, Yeni Osmanlýcý, “de-
rin stratejist” Davutoðlu Esad'a yýllar, ay-
lar deðil haftalýk ömür biçiyordu. Erdoðan 
da Emevi Camii'nde cuma namazý kýlacaðý 
günlerin hayalini kuruyordu. Erdoðan ve 
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Davutoðlu Suriye'yi Türkiye'nin arka bah-
çesi olarak görüyorlar, “Suriye bizim içiþ-
lerimizdir, bizden sorulur” küstahlýðýna 
kalkýþabiliyorlardý. O zamanlar Suriye 
üzerinde hakimiyet kurma konusunda Er-
doðan'la Davutoðlu arasýnda tam bir fikir 
birliði vardý. Ýkisi de Yeni Osmanlýcý ya-
yýlmacýlarýndandýlar.

Çok zaman geçmeden Erdoðan ve 
Davutoðlu'nun bu hayalleri suya düþtü. Ne 
Esad'ý bir haftada devirmek ne de Emevi 
Camii'nde cuma namazý kýlmak nasip 
oldu. Suriyeli muhalifler kendi aralarýnda 
anlaþamadýlar. Ne alternatif bir hükümet, 
ne de ortak bir ordu kurabildiler. Tam 
tersine birbirlerine düþmeye baþladýlar. Al-
Baðdadi yönetimindeki cihatçýlar Irak'a da 
yayýlarak Irak ve Suriye'yi kapsayan þeriat 
devleti ÝÞÝD'i kurdular ve Rakka'yý baþ-
kent olarak ilan ettiler. El-Kaideci El-
Nusra'cýlar ve baþka irili-ufaklý þeriat 
gruplarý ortaya çýktý. Herkes kendi düka-
lýðýný kurdu, Esad karþýsýnda kendi konu-
munu korumaya giriþtiler. Hatta ABD'ye 
Batý'ya karþý cihat ilan etmeye ve meydan 
okumaya baþladýlar.  

Kýsa zamanda Suriye viraneye döndü, 
paramparça oldu, milyonlarca insan evini 
barkýný kaybetti, yollara düþtü. Ürdün'e, 
Lübnan'a, Türkiye'ye göç ettiler, sýðýnmacý 
oldular. Binlercesi denizleri, sýnýrlarý aþýp 
Avrupa yollarýna düþtü. Bir insanlýk dramý 
yaþandý. Bir kez daha bir ülkeye emper-
yalist bir müdahalenin nelere mal olacaðý 
gözler önüne serildi. Özgürlük, demok-
rasi, insan haklarýný kimse aðzýna almaz 
oldu. Emperyalist demokrasi baskýcý dik-
tatörleri aratýr hale geldi. Biri diðerinden 
beterdi, ikisini de alt etmek, kovmak 
halklarýn önünde duran görevdi. Gerçek 
demokrasi, insan hak ve özgürlükleri an-
cak halklarýn kendi öz mücadelesi sonunda 
elde edilebilirdi. Suriye'de de halk bunu 
baþaracaktýr. Bunun ilk adýmlarý Rojova'da 
atýlmaktadýr ve bu adýmlar da Erdoðan'ý 

çýldýrtmaktadýr.  
Rojova neresi?

Rojova Suriye'nin Kuzey ve Kuzey-
doðusu, Kürdistan'ýn batýsý, yani Kürtçe 
Batý Kürdistan demektir. Türkiye'den 
bakýldýðýnda Kilis, Suruç, Akçakale, Cey-
lanpýnar, Nusaybin ve Cizre'nin karþý-
sýndaki Afrin, Kobane, Tal-Abyad, 
Serikane, Kamýþlo þehir ve bölgeleridir. 
Siyasi olarak ismi “Kuzey ve Doðu Suri-
ye-Rojova Demokratik Federasyonu”dur 
ve Suriye'de fiilen otonom, özerk bir böl-
gedir. 17 Mart 2016'da Kürt, Arap, Asuri-
Arami ve Türkmen delegelerinden oluþan 
bir toplantý bu bölgede otonom Kuzey 
Suriye Federasyonu`nu ilan etti. O zaman 

bu Federasyon Afrin, Kobane, Cizire 
Kantonlarýndan oluþuyordu. Bir çoðunun 
ileri sürdüðü gibi bu tek baþýna bir Kürt 
yönetimi deðil, bölgedeki tüm halklarýn 
demokratik ortak yönetimidir. Bugün 
Kuzey Suriye-Rojova Ferderasyonu'nun 
Moskova'da, Stockholm'da, Paris ve Ber-
lin'de diplomatik temsilcilikleri bulun-
maktadýr. Ayrýca Prag'da da Özsavunma 
Güçleri YPG'nin de bir temsilciliði vardýr.

Kuzey Suriye Rojova Federasyonu Su-
riye'deki iç harp sürecinde ortaya çýktý. 
Þiddetlenen iç savaþ sonucunda Esad Reji-
mi 2013 sonlarýnda Suriye'nin Türkiye'ye 
olan kuzey sýnýr bölgesinde kontrolü 
býrakýp askeri güçlerini merkezde, Þam 
çevresinde toplamaya baþladý. Çünkü mu-
halifler ve cihatçýlar hýzla Þam'a doðru 
yaklaþýyorlardý. Þam'ý korumak gereki-
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yordu. Askerlerin Suriye'nin kuzeyinden 
çekilmesiyle ortaya çýkan boþluðu 
doldurmak, halkýn gereksinimlerini 
karþýlamak için yerel Kürt güçleri kontrolü 
üslenmeye baþladýlar. 12 Kasým 2014'de 
Demokratik Birlik Partisi PYD, bir Asuri-
Arami partisi olan Hristiyan Suriye Birlik 
Partisi ve diðer bazý küçük partilerle 
birlikte savaþýn yarattýðý yaralarý sarmak 
için geçici bir yönetim oluþturmaya gi-
riþtiler. Bu giriþimler sonunda 21 Ocak 
2014'de Cizire'de, 27 Ocak 2014'de Koba-
ne'de ve daha sonra Afrin'de kanton de-
nilen özyönetimler oluºturuldu. 27 Mart 
2017'de de Kuzey Suriye-Rojova Federas-
yonu kurulduðu açýklandý.

Bu kantonlarda yönetimler ºimdiye ka-
dar görülen alýþýlmýþ yönetimlerden tama-
mýyla farklýydý. Önce bunlar halkýn özyö-
netimleriydi ve buralarda taban demokra-
sisi egemendi, yani köylerde ve þehir 
mahallelerinde halkýn katýlýmýyla þûralar 
oluþturuldu. Tüm sorunlar þûrada konu-
þulur, görüþülür ve karara baðlanýr oldu. 
Þehirler, bölgeler ve tüm Rojova için ayný 
þekilde þuralar oluþturuldu. Bu ayný za-
manda Öcalan'ýn “Demokratik Konfedera-
lizm” dediði yönetim biçiminin pratikte 
bir uygulanýþ biçimiydi. Tüm bu þûra yö-
netimlerinde Kuzey Suriye'deki toplumun 
çok uluslu etnik ve dini yapýsý göz önünde 
bulundurulmakta ve bunlarýn hepsi þûra-
larda yansýmasýný bulmaktadýr. Her 
bakanlýkta bir Kürt, Arap ve Hristiyan-
Asuri bakan bulunmaktadýr. Yönetimlerde 
% 40 kadýn kotasý iþletilmektedir.

Bu 3 kantonu hem coðrafi hem de 
siyasi olarak birleþtirme sorunu önde duru-
yordu. Suriye'deki Baas rejimi asimi-
lasyon politikasý sonucu Kürtlerin yoðun 
yaþadýklarý Afrin, Kobane ve Kamýþlo þe-
hirleri arasýna Araplarý yerleþtirdi ve böl-
genin hem etnik yapýsýný deðiþtirme hem 
de Kürtlerin coðrafi bütünlüðünü parça-
lama yoluna gitmiþti. ÝÞÝD'in buralarý iþgal 

giriþimlerine karþý bölge halký, Kürdü, 
Arabý, Hristiyan Asuri-Aramisi, Türkmeni 
birleþti, ÝÞÝD'e karþý ortak savaþ açtý. Rak-
ka'ya kadar kendi topraklarýndan ÝÞÝD'i 
temizlediler. Bu mücadele Baas'ýn halklar 
arasýna ektiði ayrýlýklarý kaldýrdý, halklarý 
birbirine yaklaþtýrdý, bütünleþtirdi, coðra-
fi, siyasi ve manevi birlikteliði güçlendir-
di. Bu geliþmenin sonucu olarak Kuzey 
Suriye Federasyonu Kurucu þûrasý 27-28. 
Temmuz 2017'de özyönetim bölgelerinin 
yeniden ayarlanmasýna karar verdi. Buna 
göre Federasyon Cizire, Fýrat ve Afrin ol-
mak üzere üç federal bölgeye, her Federal 
bölge de ikiþer kantona ayrýldý. Cizire 
bölgesi Haseke ve Kamýþlo, Fýrat bölgesi 
Kobane ve Gire Spi, Afrin bölgesi Efrin ve 
Þehba kontonlarýndan oluþmaktadýr. 
Böylece bölge halkýnýn etnik ve dinsel bi-
leþimi þûralara daha iyi yansýmýþ, demok-
ratik konfederalizm daha iyi hayata geç-
miº oluyordu.

Bu baþarýlar kolay olmadý. Bunlar özel-
likle Erdoðan'ýn saldýrýlarýna raðmen kaza-
nýldý, ama bu kazanýmlar hâlâ Erdoðan'ýn 
tehdidi altýndadýr. Zira Erdoðan Suriye'de 
savaþa girerken bir hedefi de Suriye'deki 
Kürtleri kontrol altýna almaktý ve onlarý 
Esad'a karþý savaþta kullanmaktý. Özellikle 
Suriye muhalefeti ve cihatçýlar Esad'ý 
devirmekte baþarýsýz kalýnca Kürtlere olan 
ihtiyaç kaçýnýlmaz oldu. Bunun için bir 
kaç kez PYD lideri Salih Müslim Ankara 
ve Ýstanbul'a davet edildi. Ama Türk yet-
kilileri Müslim'le Esad sonrasý Suriye'nin 
demokratikleþmesi ve Kürtlere bir statüsü 
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tanýnmasý konularýnda anlaþamadýlar. 
Erdoðan Kürtlere bir statü tanýnmasýna 
karþý çýkýyor, en fazla dil ve kimlik konu-
sunda bazý “haklarý” öngörüyordu. Bu da 
Kürtler için söz konusu olamazdý, zira 
Kürtler Afrin, Kobane ve Kamýþlo'da kur-
duklarý özyönetim kantonlarýyla fiili bir 
statü yaratmýþlardý. Bu Erdoðan için kabul 
edilebilir bir durum deðildi. Bu andan 
itibaren, ki bu 2014 senesiydi, Erdoðan'ýn 
Suriye'deki varlýðý Kürtlere karþý koymak, 
yaratýlan fiili durumu, özyönetimi, kan-
tonlarý ortadan kaldýrmaya yönelik 
olmuþtur. Erdoðan Esad'a karþý topladýðý 
cihatçýlarý, ÝÞÝD'cileri, El-Nusra'cýlarý 
Kürtlerin üzerine sürmeye baþladý. Özel-
likle ÝÞÝD Suriye'nin kuzeyini, Rojova'yý 
Kürtlerden ve diðer halklardan alýp Tür-
kiye'ye sýnýr komþusu olmayý planlýyordu, 
zira Türkiye ile sýnýrý olmak demek her 
türlü yardým ve desteði Türkiye'den ve 
Türkiye üzerinden almak, dünyaya 
açýlmak demekti. ÝÞÝD kýsa zamanda 
Cerablus ve Tell-Abyad'ý aldý. Sýra Kürt-
lerin yoðun oturduðu Kürt þehirlerine gel-
di. ÝÞÝD ilk Kürt þehri olarak Kobane'yi 
seçti ve bütün gücüyle Eylül 2014'de Ko-
bane'ye yüklendi.

Kobane dönüm noktasý: Düþtü 
düþecek!

Kobane, YPG ve YPJ güçleri tek baþý-
na ÝÞÝD'e karþý direniyordu, üç yaný ÝÞÝD 
tarafýndan çevrilmiþti. Ne batýdan Af-

rin'den ne de doðudan Kamýþlo'dan ve gü-
neyden yardým alabiliyordu. Sýrf kuzey 
sýnýrý Türkiye üzerinden yardým alabilme 
olanaðý vardý. Bunu da Erdoðan engelli-
yordu. O günlerde Erdoðan “Kobani düþtü 
düþecek” diyerek dört gözle Kobane'nin 
düþmesini bekliyordu. Ama YPG, özellik-
le de kadýn YPJ güçlerinin yýlmaz örnek 
direniþi uluslararasý alanda Kobane ile 
büyük bir dayanýþ-
maya vesile oldu. 
Bir çok enternas-
yonal devrimci da-
yanýþma için Ko-
bane'ye gitti. Bun-
lardan bir çoklarý 
Kobane'yi savu-
nurken þehit düþ-
tüler. Bunlar ara-
sýnda Türkiyeli 
devrimci Suphi 
Nejat Aðýrnaslý (Paramaz Kýzýlbaþ) da bu-
lunuyordu.

Kobane'nin düþmemesi, ÝÞÝD'in 
Kobane'de yenilmesi gerekiyordu. Öyle de 
oldu. Uluslararasý baský sonunda Erdoðan 
aðýr silahlý peºmergelerin Türkiye 
üzerinden Kobane'ye geçmelerine müsa-

ade etmek zorunda kaldý. YPG/YPJ 
savunmadan taarruza geçti. Koa-
lisyon güçleri havadan destek ver-
di, ÝÞÝD püskürtüldü. Bu ayný za-
manda ÝÞÝD'le savaþta bir dönüm 
noktasý oldu. Bundan sonra YPG ve 
YPJ güçleri Suriye'deki Arap, Asu-
ri, Türkmen halklarýnýn direniþ güç-
leriyle birlikte oluþturduklarý SDG 
güçleri ÝÞÝD'i önüne katýp Uluslar-
arasý Koalisyonun havadan verdiði 
destekle Tell-Abyad'dan, Þengal'-

den, sonunda da Rakka'dan söküp atarak 
büyük bir yenilgiye uðrattý. Ýnsanlýðý ÝÞÝD 
belasýndan kurtardý. Bu dünya kamuo-
yunda Kürtlere, YPG, YPJ ve SDG'ye 
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büyük bir itibar kazandýrdý.
Bu Erdoðan için bir yenilgi daha 

demekti. Tüm dünya için büyük bir tehlike 
olan, cihatçýlar kaçýyor, sýðýnacak yer 
arýyorlardý. Batý metropollerinde terör 
eylemleri yapabiliyorlardý. Bunlarý dýþarý 
çýkartmamak, yine de Suriye'de tutmak 
gerekiyordu. Erdoðan Putin'le anlaþarak 
bu cihatçýlarýn Suriye'nin Ýdlib eyaletinde 
toplanmasýný saðladý. Bunlarý orada 
kontrol altýnda tutmayý kabullendi. Ama 
cihatçýlar rahat durmuyordu, hem kendi 
aralarýnda kavga ediyorlar, hem de yeni 
bölgeler iþgal etmeye kalkýþýyorlardý. 
Halep-Þam yolunu açmýyorlardý. Ýdlib bir 
çýban baþý olmaya baþlamýþtý. Putin ve 
Esad bu durum kabullenilemez deyip 
Ýdlib'i cihatçýlardan temizlemek için 
harekete geçtiler. Erdoðan yine sýkýþtý. 
Türkiye'nin baþýna yeni bir göç ve terörist-
cihatçý tehlikesi örmektedir. Ýdlib'de 50 bin 
silahlý cihatçý bulunmaktadýr. Bunlar Tür-
kiye'nin altýný üstüne getirmeye yeter ve 
artar bile. Erdoðan Rusya'dan bir medet 
beklemektedir.

Kim kiminle iþbirliði yapýyor
YPG/SDG bu ara Der-Zor'un doðu-

sundaki ÝÞÝD kalelerini de alarak Su-

riye'de ÝÞÝD varlýðýna son verdi. Ýtibari bir 
kez daha arttý. Uluslararasý alanda Kürt-
lerin böylesine büyük bir saygýnlýk ka-
zanmasý Erdoðan'ýn hiç iþine gelmedi. 

Hatta onun bütün planlarýný suya düþürdü. 
Erdoðan Kürtlerin Suriye'de güçlü bir 
konuma gelmesini, hele hele politik bir 
statüye kavuþmalarýný hiç istemiyordu. 
Bunu önlemek onun politikasýndaki kýzýl 
çizgisiydi. Bunu baþarabilmek için de 
Uluslararasý Koalisyonu, özellikle de 
ABD'yi, Kobane'den sonra ÝÞÝD'le savaþý 
Kürtlerle deðil kendisiyle, Türkiye ile 
birlikte yürütmeleri için çok uðraþtý. ABD 
bunu reddetti. Çünkü ÝÞÝD Kürt ve Arap 
toraklarýný iþgal etmiþti. Ona karþý savaþý 
da bu halklardaki halklarýn vermesi 
gerekiyordu. Yabancý güçler ancak onlara 
destek verebilirlerdi. Kaldý ki, özellikle 
Arap'lar Türklerin kendi topraklarýna gelip 
ÝÞÝD'e karþý savaþmasýný istemiyordu. Zira 
onlara göre Türklerin esas hedefi ÝÞÝD'le 
savaþmak deðil Arap topraklarýný iþgal 

etmek, Yeni Osmanlý yayýlma-
cýlýðýný hayata geçirmekti. Za-
ten Erdoðan bu yayýlmacý 
emelini ve Kürtleri kontrolü 
altýna alma hedefini gizlemi-
yordu. ABD de buna müsaade 
etmedi.

ABD Suriye'de ÝÞÝD'e kar-
þý savaþta Türkiye'yi deðil, yer-
li örgütleri, YPG ve SDG'yi 
tercih etti, onlarla bir ittifak 
oluþturdu ve onlarý müttefiki 
ilan etti. ABD'nin bu tutumu 

bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi dýþla-
masý anlamýna geliyordu. Bu Erdoðan'ý 
kýzdýrdý. Artýk O Ortadoðu'da dýþlanan, 
umduðunu bulamayan hedeflerini gerçek-
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leþtiremeyen savaþý kaybeden bir lider ko-
numundaydý. Arasý ABD ile açýlan, 
iliþkileri bozulan Erdoðan bazý sözde Türk 
aydýnlarý tarafýndan emperyalizm karþýtý, 
hatta antiemperyalist olarak görülmeye 
baþlandý. Diðer yandan Kürtlerin ve 
YPG'nin emperyalist bir güç olan ABD ile 
sözde iþbirliði yapmasý özellikle kendisine 
ulusalcý diyen Türk solunu kýzdýrdý. Nasýl 
olurda kendine devrimci diyen YPG ABD 
gibi bir emperyalist devletle iþbirliði yapa-
bilir? Antiemperyalistlik nerede kalmýþtý? 
Onlara göre YPG ABD ile iþbirliði yaparak 
Türkiye'yi arkadan hançerliyordu! Erdo-
ðan emperyalizme karþý savaþýyor, YPG 
ise ABD'nin müttefiki oluyordu. Bu nasýl 
bir anlayýþtý? Kendine sol diyen bu Türkler 
nere gidiyordu?

Bir kere Erdoðan emperyalizme karþý 
filan savaþmýyor, kendi emperyalist emel-
leri için savaþýyordu, saldýrgan, yayýlmacý, 
faþizan bir politikacý idi ve hala öyledir. 
YPG ise kendi vatanýna saldýrmýþ, iþgal 
etmiþ ÝÞÝD denen uluslararasý bir Ýslamcý 
cani kuruluþa karþý savaþmaktadýr. ABD 
ve batýlý devletler de kendilerine saldýran 
bu cani kuruluþa karþý savaþmaktadýrlar. 
Bu koþullarda YPG'nin bu barbar caniye 
karþý savaþan bu batýlý devletlerle müttefik 
olmasýndan daha doðal ne olabilirdi ki? 
YPG ABD ile ittifak yapmasýn demek 
ÝÞÝD'e ve Erdoðan'a teslim olsun demektir. 
Bu ise Kürt Özgürlük Hareketi`nin Erdo-
ðan tarafýndan ezilmesi, boðulmasý, Türk 
devletinin þimdiye kadarki inkar ve imha, 
asimilasyon politikasýný Kürtlere hala reva 

görülmesi anlamýndan baþka birþey de-
ðildir. Bunu isteyen biri ise ne solcudur, ne 
devrimci ne de demokrattýr. Katýksýz 
þoven bir milliyetçidir. Eðer Türkiye Kürt 
konusunda baþýndan beri doðru bir poli-
tika izleseydi, Salih Müslim'le anlaþsaydý, 
PKK ve Öcalan'la barýþ müzakerelerini 
baþarýyla yürütseydi, Kürtlerin politik sta-
tü istemlerine karþý çýkmasaydý, onlarý eþit 
haklý bir halk olarak görseydi bugün Orta-
doðu'nun da, Türkiye'nin de, Kürtlerin de 
konumu bambaþka olurdu. Türkiye kaybe-
den deðil “kazanan” olurdu. Ne ABD ne de 
Rusya bu bölgede cirit atamazdý. Bunun 
sorumlusu Erdoðan'dýr, ulusalcý “solcular-
dýr”. Kendine “sol” diyenler, Kürtleri suç-
layanlar kendi, milliyetçilikleriyle yüzleþ-
meleri gerekmektedir. Erdoðan'ýn bu mil-
liyetçi, þoven politikalarý sonucu Türkiye 
hem Ortadoðu'da hem de tüm dünyada so-

yutlanmýþ ve yalnýzlaþmýþtýr. 
Erdoðan Türkiye'yi nereye sürüklüyor

ABD tarafýndan dýþlanan Erdoðan 
dünyada tek NATO yok, batý ittifaklarý 
yok, baþka ittifaklar da var, biz de oralara 
gideriz diyerek Rusya'ya, Asya'ya yönel-
meye kalktý. BRICS topluðuna girmeye 
kalkýþtý. Putin'le iyi iliþkiler kurma yoluna 
gitti. Göstermelik de olsa ÝÞÝD'e cephe 
almak zorunda kaldý. ÝÞÝD'le savaþ adýna 
Cerablus ve El-Bab'a girdi. Sonra Putin'in 
izniyle Afrin Kürtlerinden saldýrý geliyor 
diye Afrin'e girdi. Oysa Dýþiþleri Bakan-
lýðý`nda ortaya çýkan gizli bir toplantýda 
“Suriye'ye girmek için Afrin tarafýna ge-
çer, oradan iki top atar, Suriye'ye gireriz” 
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diyenler kendileriydi. Sonunda Afrin'den 
kimin attýðý “belli olmayan” toplarý bahane 
ederek Afrin'e girip Fýrat'ýn batýsýnda 
YPG/PKK'dan 20-30 km uzakta “güvenli 
bir bölge” oluþturmuþ oldular. Bu bölgeye 
bazý Suriyeli göçmenleri, Özgür Suriye 
Ordusu adý altýnda bir sürü cihatçý canileri 
yerleþtirdi. Böylece sözde Türkiye'nin gü-
venliði saðlamýþ oldu. Oysa Erdoðan 
Türkiye'yi daha büyük bir tehlike içine 
atýyordu.

Türkiye hemen hemen Suriye sava-
þýnýn ta baþýndan beri Suriye'nin kuzeyinde 
sýnýrdan itibaren 30-40 km derinliðinde bir 
sahaya hükmetmek, orada istediði gibi 

hareket etmek istiyordu. Önce “tampon 
bölge” diye tutturdu. Amerikalýlar olmaz 
dedi. Sayýsýz görüþmeler oldu, sonun da 
“tampon bölge” gerçekleþmedi. Sonra 
Ruslar'la anlaþarak ÝÞÝD'le savaþ adýna 
Fýrat'ýn batýsýnda kendi hükümranlýðýný 
kurduðu bir bölge yarattý. Ama bu bölgede 
kalabilmesi Rusya'nýn merhametine kal-
mýþtýr. Rusya Türkiye'yi avucunun içinde 
tutmak ve onu ABD'ye ve NATO'ya karþý 
kullanabilmek için þimdilik girdiði bölge-
lerde kalmasýna göz yummaktadýr. Bunun 
karþýlýðýnda da Türkiye Rusya'dan silah 
almak zorundadýr. Sýrf aldýðý S-400'ler için 
2,5 milyar dolar ödedi. Þimdi de SU-57 
uçaklarýný almayý planlamaktadýr. Ama 
Ýdlib'de olduðu gibi Rusya kendi ve 
Esad'ýn çýkarlarýna karþý davranýldýðý 
zaman da vurmakta, “çekil!” demektedir. 
Ýdlib'de Erdoðan sýkýþmýþ durumdadýr. 50 

bine yakýn silahlý cihatçýlarý, El-Kaideci 
El-Nusra 'cýlarý  ve ÝÞÝD'çileri  ne 
yapacaðýný bilmemektedir. Bir yandan 
Avrupalýlarý “sýnýrlarý açar, onlarý size yol-
larým” diye tehdit etmekte, diðer yandan 
da onlarý Fýrat'ýn doðusuna göndermeyi, 
Kürtlerin üzerine sürmeyi planlamaktadýr. 
Bunun için de þimdi Fýrat'ýn doðusunda 
30-40 km'lik bir güvenli bölge istemek-
tedir. Gerekçe olarak da sýnýrýn ötesinde 
Rojova'da YPG/SDG'yi ve oluþan demok-
ratik yapýyý göstermektedir.

Gerçekten de Fýrat'ýn doðusunda ÝÞÝD'i 
yenen YPG ve SDG hýzla güçlendi, ulus-
lararasý itibar ve kabul gördü. Böylece 

Erdoðan'a göre Türkiye için 
potansiyel bir tehlike doðmuþ 
oldu. Hele Fýrat'ýn doðusunda 
Kürtlerin, Araplarýn, Türkmen-
lerin, Hrýstiyan Asuri-Arami-
lerin ortak oluþturduklarý 
federatif demokratik þûralar 
cumhuriyeti Erdoðan'ýn gözüne 
diken gibi batmaktadýr. Bu þû-
ralar cumhuriyeti daha þimdi-

den bölge halklarýn için alýnabilecek bir 
örnek oluþturuyor. Bu oluþum Kürtlerin 
Irak'tan sonra Suriye'de de bir politik 
yapýya, devlete kavuþmasý demekti ki, bu 
Erdoðan'ýn baþýndan beri engellemek is-
tediði hedefti. Bu hedefi baþarýsýzlýkla so-
nuçlandý. Erdoðan bu yeni politik yapýyý 
ve bu yapýnýn askeri gücü YPG/SDG'yi 
yok edemeyeceðini anlayýnca bunlarýn sý-
nýrdan 30 km geri çekilmesini talep etme-
ye ve bunu ABD'ye dayatmaya baþladý.

Trump görüþme için doðuya yönelme 
hayallerinden vaz geçip tekrar iyice batý-
ya, NATO'ya yanaþmasýný þart koþtu. Bu 
kez de Rusya “nere gidiyorsun?” diye 
sormaya, “seni Fýrat'ýn batýsýndan atarým!” 
diye aba altýndan sopa göstermeye baþladý. 
Erdoðan ya Rusya'nýn dediðini kabul 
edecek, Kürtleri Fýrat'ýn batýsýnda 20-30 
km uzakta tutacak, Fýrat'ýn doðusunda 
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sýnýrda Kürtleri kabullenecek, ya da 
ABD'nin dediðini tutacak, Fýrat'ýn 
doðusunda Kürtleri 5-15 km uzakta 
tutacak ve batýsýnda ise Afrin ve Cerab-
lus'u terk edecek, buralarý Esad'a, Ruslara 
ve Kürtlere teslim edecektir. Erdoðan'ýn 
Kürt politikasýndaki “körlüðün” Türki-
ye'yi nerelere getirdiðini görüyor musu-
nuz? Þu anda Erdoðan Kürtleri kiminle 
daha kolay ezecekse onun yanýna gitmeyi 
düþünmektedir. Amerika'nýn yanýna mý, 
Rusya'nýn yanýna mý? Þu an Erdoðan için 
YPG'yi sýnýrdan 30-40 km uzaklaþtýrmak 
her þeyden daha önemli görülmektedir. 
Bunun için de ABD ile birlikte olmak daha 
oportünistçe (yararlý) gözükmektedir.

Amerikalýlar önce Erdoðan'a Fýrat'ýn 
doðusunda istediði “güvenli bölge” için 
olmaz dediler. Ama Amerikalýlar da Türki-
ye'yi kaybetmek istemiyor, onu NATO 
içinde tutabilmek için tavizler vermekte, 
güvenlik endiþelerini anlýyoruz demekte, 
bazý çözüm yollarý aramaktadýr. Bunun 
için sayýsýz görüþmeler yapýldý ve hala 
yapýlýyor. Urfa'da bir ortak karargah kurul-
du. Þimdiden Kuzey Suriye topraklarýnda 
ortak devriyeler baþlatýldý. Bazý, Kürtlerin 
yoðun olmadýðý yerlerde Türk ordusunun 
20 km'ye kadar cepler þeklinde girmesine 
müsaade edip Erdoðan'ý “rahatlatmayý” da 
düþünmektedirler. Erdoðan da “Men-
biç'deki gibi bize oyalama taktiði uygula-
nýrsa tahammülümüz sona erer, bir gecede 
Suriye'ye gireriz!” demektedir. ABD'ye 
raðmen Fýrat'ýn doðusunda Suriye'ye gir-

mek demek, Türkiye'yi Suriye'de yeni bir 
savaþýn bataðýna sürüklemeyi göze almak 
ve Türk halkýyla Kürt halký arasýna kapan-
masý zor yeni kanayan bir yara daha açmak 
demektir. Buna müsaade etmemek, Türk 
ordusunun Suriye'ye girmesine, Kürtlerle 
savaþ yapmasýna karþý çýkmak, Kürtlerle 
barýþý ve müzakereyi savunmak Türkiyeli 
sol, devrimci, demokrat güçlerinin ilk 
görevidir. Suriye-Rojova'da Kürtleri ve 
diðer halklarýn ortaklaþa oluþturduklarý 
politik yapýyý yok etmek artýk imkansýzdýr. 
Buna ne ABD, ne AB ne de Rusya müsa-
ade eder. Türkiye böylece iki büyük em-
peryalist devlet arasýnda iyice sýkýþýp kal-
maktadýr. Büyük emperyalist devletlerin 
Ortadoðu'daki planlarýný bozmanýn yolu 
Türklerin Kürtlerle barýþmasý, Türkiye'nin 
demokratikleþtirilmesi, eþitlik, özgürlük, 
özerklik temelinde yeni ortak bir yaþamýn 
örgütlenmesidir. Türkiye'nin Ortadoðu'da 
ve dünyada güçlü, örnek, saygýn bir devlet 
olmasý Kürt sorununu barýþçýl yoldan çöz-
mekten geçer. 
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D U Y U R U

10 Eylül 1920'nin 99. Yýlý'nda,
TKP 1920 tarafýndan yayýnlanan 

„Yeni Bir Atýlým Dönemi /
TKP Yeniden Nasýl Ayaða Kaldýrýlýr?“ 

adlý broþür,
Durum Web Sitesi'nin „Broþürler“ 

bölümünde eriþime açýlmýþtýr.
Broþüre aþaðýdaki baðlantýdan eriþilebilir:

http://durum-online.com/brosurler
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