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ÜNYADA ve ülkem�zde �şç� sınıfının ve Demekç�ler�n, tüm �nsanlığın sömürü ve talandan, 
ulusal baskı ve zulümden kurtuluşu �ç�n, barış, 

özgürlük, demokras� ve sosyal�zm, halkların dostluğu ve 
enternasyonal dayanışması �ç�n kap�tal�zme ve 
emperyal�zme, tekelc� burjuvaz�ye ve ger�c�l�ğe karşı 
yılmadan ver�len mücadelelerle dolu, b�r asırlık şanlı b�r 
tar�ht�r, TKP tar�h�!

Açıklama:
10 Eylül 2020'de Part�m�z TKP 100 yaşında!

Daxuyanî:
10 îlon 2020 part�ya me part�ya Komunîsta T�rk�yê d�be sedsal!

TKP 100 Yaşında!
Yen� atılımla yaşıyor, savaşıyor!

Temenê PKT 100 sal e!
B� destpêkekî nû d�jît û şer d�ke!

İ cîhanê û l� welatê Lme çîna kargeran û 
kedkaran, l� d�jî zê-

rand�n û talank�r�na hemû 
m�rovan, j� bo r�zgarbûna 
j� jêrdest�ya netewî û zul-
mê, j� bo aş�tî, azadî, de-
mokrasî û sosyalîzmê, j� bo 
dostan�ya gelan û hevkar�-
ya enternasyonal, dîroka 
PKT l� d�jî kapîtalîzmê, 
emperyalîzmê, bûrjûvazî-
ya monopolîst û paşve-
rût�yê dîroka tekoşîneke 
bê hempa û ya sed Sal� ye!

100. Kuruluş Yıl Dönümünü100. Kuruluş Yıl Dönümünü
Çoşkuyla Kutladık!Çoşkuyla Kutladık!

100. Kuruluş Yıl Dönümünü
Çoşkuyla Kutladık!

Devamı 69. sayfada

TKP Yaşıyor ve 
Savaşıyor!

Pusulamız Mark-
s�zm-Len�n�zm'd�r

Yoldaşlar,

TKP 100. Yıl Kutla-
ması`nda Mehmet 
BAYRAK Yoldaş'ın 
Konuşması:
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2019  Aral ık  ayında 
Çin'den dünyaya yayı-
lan ve kısa sürede 

ölümcül etkisini gösteren 
Covit 19, dünya kapitalist 
sisteminin durağanlığa gir-
diği bir dönemde, ulus dev-
letlerini de derinden etkile-
yerek , sosyal ve siyasal kri-
ze sürüklemiştir. Virüsle mü-
cadelenin uzaması halinde 
birçok firmanın iflasına, mil-
yonlarca işçinin işsiz kalma-
sına ve yüzbinlerce esnafın 
kepenk kapamasına neden 
olacaktır. Bu çerçevede bir-
çok ülke ekonomik, sosyal 
önlemler alarak kaosun önü-
nü kesmeye çalışırken, ye-
terli önlem almayan 3. dünya 
ülkelerinde farklı sonuçların 
doğmasına, kaosu iktidar 

ESNAFLAR YÜRÜYOR!
Kadir YILDIZOĞLU

mücadelesine dönüştürme 
ihtimalini artıracaktır. Dün-
yada olduğu gibi Türkiye'de 
de salgının vuracağı kesim-
ler bellidir: Başta işçi sınıfı, 
emekçiler, çiftçiler, köylüler 
ve küçük esnaf.

Berberler, kahvehaneler, 
lokantalar, kafe ve çay bah-
çeleri, düğün salonları, tiyat-
ro ve sinema salonları, spor 
salonları, turizm sektöründe; 
otel, motel ve tatil merkezi 
işletmecileri için somut bir 
ekonomik tedbirler alınmış 
değildir. Yandaşlarının, kan-
daşlarının bitlerini ayıklayan 
AKP'li Başkan Erdoğan'dan 
palyatif çözümler ve kredi 
vererek borçlandırma dışın-
da yaşama döndürecek kalıcı 
çözümler üretilmemiştir. 

Buna karşın en çok vergi alı-
nan bakkallar, marketler ve 
büfeler, kuruyemişçiler, 
TEKEL bayileri, kırtasiyeci-
ler, fotoğrafçılar, terziler, çi-
çekçiler ve daha birçok sek-
tördeki esnafların durumları 
da iç açıcı değildir. Sokağa 
çıkma yasaklarıyla sokakla-
rın insansızlaştırılması, o-
kulların kapatılmasıyla tez-
gah arkasındaki esnaf iflasın 
ayak seslerini dinlemiştir. 
Bir de dükkansız esnaflar var 
ki; simitçiler, işportacılar, 
elektrik-su tesisatçıları, gün-
delik temizlikçiler, boyacı-
lar.. bu pandemi sürecinde ne 
yiyip ne içtiler?

Pandemi öncesinde zaten 
ekonomik krizin ağır yükü-
nü çeken, Covid 19 pande-
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En yakın örneğine geçen 
haftalarda tanık olduğumuz, 
yedi yılda altı kez patlayan 7 
işçinin hayatını kaybettiği, 
nicelerinin yaralandığı Sa-
karya havai fişek fabrikası 
sahipleri MÜSİAD tarafın-
dan teselli yemeğiyle ağırla-
nırken, böylesi holdingler 

7 yıldan beri Tekel bayi-
lerine uygulanan 22.00-
00.06 saatleri arasında uygu-
lanan sigara içki satma yasa-
ğı, serbest ticaret hakkının 
kısıtlanması esnafın belini 
bükmüş ve birçok esnafın 
iflasına neden olmuştur. 
Ayrıca müşterinin bu 
saatlerdeki isteğine o-
lumsuz cevap veren 
esnaf, öfkeli tüketici-
nin şiddetine maruz 
kalmış, zaman zaman 
ölüme varan olaylara 
t an ık  o lunmuştur. 
AKP'li milletvekilleri-
nin 22.00  00.06 saatleri 
arasındaki içki yasağının 
çiğnenmesine karşı kesi-
len cezaların 63.815 Tl.den 
320 bin lira olarak artırılma-
sını öngören teklif, esnafın 
kepenk kapamasına ve ifla-
sına neden olmaktan başka 
işe yaramayacaktır.

misinin yarattığı yıkımda; 
beş aydır dükkanları kapa-
tılan, sokağa çıkma yasakları 
yüzünden mağdur olan es-
naflara ve çalışanlarının 
mağduriyetini giderecek 
ekonomik destek programı 
oldukça yetersizdir. Yüzbin-
lerce esnafın kepenk kapat-
ması demek, daha çok işsiz-
lik, yoksulluk ve sefalet de-
mektir.

cezai yaptırımlara uğramaz-
ken, küçük esnafa uygulanan 
bu „adalet“le, hukuksuz-
lukla, idari para cezalarıyla, 
psikolojik baskılar esnafları 
boğmaktadır.

Yandaş sermayenin ve 
uluslararası marketler zin-
cirinin korunduğu bu ortam-
da, %79 ile alkolden alınan 
vergiyle, % 7 sigaradan alı-
nan vergilerle dünyanın en 
yüksek vergi alan ülkesi 
k o n u m u n d a k i  T ü r k i y e 
Cumhuriyeti bu güzel ülkeyi 

c e

henneme çevirmiştir. Bir an 
önce bu yasakların, ceza-
ların kaldırılıp, Türkiye'nin 
demokra t ik leş t i r i lmes i 
göreviyle karşı karşıyayız.

Toplumu alkolden uzak 
tutma bahanesiyle, devlet 
bandrollü alkollü içeceklere 
yasak getirilmesi doğru de-
ğildir. Ayrıca alkollü içecek-
lere uygulanan ağır vergiler, 

zamlar nedeniyle yurttaş 
kendi rakısını, şarabını ken-
disi üretir hale gelmiştir. 
Merdiven altı kaçak içki ve 
sigara üretimi patlamış; bun-
dan devletin 15 milyar kaybı 
olduğu açıklanmaktadır. Bu 
kayıp esnafa yüklenmeye 
çalışılan para cezalarıyla 
karşılanamaz. Gözden kaçı-
rılan devletin de suça ortak 
olduğu uyuşturucu ile müca-
deledir. Esnafla „mücadele“ 
yerine esrar, eroin, bonzai ve 
benzeri uyuşturucularla 
gençleri zehirleyen, öldüren 
uyuşturucu baronlarıyla sa-
vaşılmalıdır.

Esnafların varlıklarını 
sürdürebilmeleri için; acilen 
karşılıksız kira desteği, kira 
stopajlarının, harç ve fon-
ların kaldırılması gerek-
mektedir. Pandemiden do-
layı ödeme güçlüğü çeken 
esnafın kredi borçlarının 
faizsiz ertelenmesi ve 
22.00-00.06 arası satış ya-

sağının iptal edilmesi, idari 
para cezalarının iptal edil-

mesi ve ödeme yapanların 
paralarının iadesi, adil ve 
eşit vergi düzeni, haksız re-
kabete neden olan AVM'lerin 
kent dışına taşınması ve es-
naf oda seçimlerinin demok-
ratikleştirilmesi ve eşit de-
mokratik koşullarda yapıl-
ması gerekmektedir. Başta 
320 bin TL'ye çıkarılan alkol 
yasağı cezasının kaldırılma-
sı olmak üzere esnafın tüm 
taleplerini dile getirmek 
üzere Özkan Derviş adlı 
esnaf tüm esnaflar adına 
İstanbul'dan Ankara'ya Mec-
lis'e yürüyor.
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TKP'n�n 100. yılı, Türk�ye İşç� Sınıfına, Türk, Kürt ve 
tüm Türk�ye halklarına, Uluslararası İşç� ve Komün�st 
Hareket�ne kutlu olsun!

Türk�ye'n�n doğuş ve gel�şme tar�h�yle �ç �çe olan b�r 
tar�ht�r, TKP tar�h�. Başta Mustafa Kemal olmak üzere 
Osmanlı paşaları, emperyal�zme bağımlı ağaların ve 
burjuvaz�n�n egemenl�ğ�nde b�r Türk�ye yaratmaya çalı-
şırken, TKP ve onun kurucuları Mustafa Suph�ler �şç� 
sınıfının ve köylüler�n, gen�ş emekç� yığınların ve aydın-
ların egemenl�ğ�nde emperyal�zmden bağımsız Sovyet-
ler’e dost b�r ülken�n yaratılması, Kürtler�n ve d�ğer 
Türk�ye halklarının eş�tl�k, özerkl�k ve özgür b�rl�ktel�k 
temel�nde barışçıl ortak b�r yaşamın sağlandığı demok-
rat�k, federal b�r cumhur�yet�n kurulması �ç�n savaştı ve 
bugün hâlâ bu cumhur�yet�n yaratılması �ç�n savaşmak-
tadır.

1. Sayfadan Devam

ÜRKİYE Komün�st TPart�s� TKP bundan 
100 yıl önce 10 Ey-

lül 1920'de Mustafa Suph� 
ve Ethem Nejat'ın öncülü-
ğünde Bakü'de kuruldu. Bu 
part� dünyada yen� b�r çağ 
açan Büyük Sosyal�st Ek�m 
Devr�m�'n�n ve onun ülke-
m�zde yarattığı �şç� sınıfımı-
zın ve halklarımızın ulusal 
ve sosyal mücadeles�n�n a-

teşler� �ç�nde uluslararası 
�şç� ve komün�st hareket�n�n 
b�r bölüğü, Marks�st-Len�-
n�st �lkelere bağlı Kom�n-
tern'�n b�r seks�yonu olarak 
doğdu. TKP'n�n kurulmasıy-
la Türk�ye �şç� sınıfı, emek-
ç�ler� ve köylüler�, Türk�ye 
halkları hem pad�şahlığa ve 
hal�fel�ğe, hem kap�tal�zme 
ve emperyal�zme karşı ulu-
sal ve sosyal kurtuluş müca-

deles�nde tüm güçler� b�rleş-
t�reb�lecek, onları sevk ve 
yönetecek takt�k ve stratej�-
ler� gel�şt�recek savaşkan b�r 
örgüte, kesk�n b�r s�laha sa-
h�p oldu. Halklarımız kuzey-
de doğmakta olan yen� Sov-
yet �kt�darında kend� kurtu-
luşu �ç�n savaş yolunu ve 
TKP'de bu savaşı yönetecek 
örgütü gördü.

Mustafa Suph�ler�n katl� 
Türk�ye genç �şç� sınıfı ve 
Türk�ye halkları �ç�n büyük 

Ankara'dak� burjuva 
efend�ler� �se kısa zaman 
�ç�nde gel�şen ve değ�şen ye-
n� dünya koşullarında em-
peryal�zme yanaşmak �ç�n 
TKP'ye ve komün�stlere, 
Sovyetlere karşı cephe aldı-
lar. 28 Ocak 1921'de Musta-
fa Suph�ler� Karaden�z'de 
katlett�ler, ant�emperyal�st 
güçlere saldırıya geçt�ler, 
tekrar tekrar komün�stler� 
tutukladılar, ağır hap�s ceza-
larına çarptırdılar. 1922'de 
part�m�z� yasakladılar. Bu 
yasak bugüne kadar sürmek-
ted�r. Ama Türk burjuvaz�-
s�n�n bu c�nayet ve katl�am-
ları, ölüm ve �şkenceler�, a-
ğır baskıları ve z�ndanları, 
koyduğu yasak ve yarattığı 
�llegal koşullar bu mücade-
ley� durduramadı. Komü-
n�stler her sefer�nde yen�den 
toparlandılar, �şç� sınıfı �ç�n-
de kök saldılar, �şç�, köylü ve 
emekç� halkımızın demok-
ras� ve özgürlük, ekonom�k 
ve sosyal haklar �ç�n, sosya-
l�zm �ç�n mücadeles�n�n en 
önünde yer aldılar, Kürt hal-
kının ulusal ve demokrat�k 
mücadeles�n� destekled�ler.
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b�r kayıptı. Onlar en y�ğ�t ev-
latlarını, en b�l�nçl� Marksçı-
Len�nc� kadrolarını, en de-
ney�ml� önderler�n� kaybett�. 
Büyük b�r darbe aldı. Mus-
tafa Suph�ler�n katl�n�n so-
nuçları bugün hâlâ ülkem�z-
de yaşanmaktadır. Bundan 
sonra part�ye Kemal�zm� da-
yatmaya kalkan Şef�k Hüsnü 
g�b� rev�zyon�stler, Ned�m 
Tör g�b� Menşev�kler, Kıvıl-
cımlı, M�hr� Bell� g�b� l�k�-
datörler musallat oldular. 
Onlar part�y� Mustafa Sup-
h�'n�n yolundan ayırmaya 
kalktılar. Bunlara karşı Sal�h 
Hacıoğulları, Nâzım H�k-
metler, Reşat Fuatlar, Hüsa-
mett�n Özdoğular, Yakup 
Dem�rler, Aram Pehl�van-
yan ve İsma�l B�lenler ardıcıl 
şek�lde Mustafa Suph�ler�n 
yo lunu  s avundu la r  ve 
Marksçı-Len�nc� �lkeler te-
mel�nde part�n�n yaşamasını 
sağladılar. 1973 Atılımı �le 
TKP'n�n yen�den �şç� sınıfı 
ve emekç� yığınlarla, genç-
ler, kadınlar ve aydınlarla ve 
ulusal baskıya karşı d�renen 
Kürt halkı ve d�ğer halklarla 
bağlarını kurdular. Onlar 
emperyal�zme ve kap�tal�z-
me karşı sınıf ve demokras� 
mücadeles�nde part�ler�n� 
öncü yaptılar.

1980'l� yıllarda Nab� 
Yağcı ve Part�zan grubunun 
yönet�m� ele geç�rmes�yle, 
Sovyetler'dek� Gorbaçov 
yönet�m�n�n de desteğ�yle 
part�m�z bugünlere kadar sü-
ren yen� b�r l�k�dasyonla kar-
şı karşıya kaldı. Bu l�k�das-
yon önce TİP'le, sonra d�ğer 
sol part� ve gruplarla yapılan 

b�rleşmelerle gerçekleşt�. Bu 
b�rleşme sürec� Sovyetler 
B�rl�ğ�'n�n ve reel sosyal�z-
m�n çökmes�yle hızlandı. 
Tüm bu b�rleşmeler Marks-
çı-Len�nc� �lkelerde değ�l, 
sağ ve sol oportün�zm teme-
l�nde gerçekleşt�, sonunda 
sol Kemal�zmle bütünleşt�, 
en sonunda dağıldı. Part� 
varlık yokluk mücadeles� 
�ç�ne düştü. Yalnız TKP de-
ğ�l, TİP ve d�ğer part�ler de 
l�k�dasyona uğradılar. Bu 
b�rleşmeler, “komün�stler�n 
ve sol güçler�n b�rl�ğ�” g�b� 
anlayışlarla gen�ş tabanlı, 
çoğulcu b�r part� oluşturma 
g�r�ş�mler�n�n yanlışlığını 
tüm çıplaklığı �le ortaya koy-
du. Buna rağmen l�k�datörler 
bugün hâlâ açıkça Len�nc� 
part� �lkeler�ne saldırarak, 
„part�s�zl�ğ�“, Marksçı-Le-
n�nc� part�n�n gereks�zl�ğ�n� 
savunmaktalar, �şç� sınıfını 
ve emekç� yığınları burjuva-
z�n�n, egemen güçler�n etk�-
s�ne terketmekted�rler. Kad-
roların hâlâ l�k�dasyon bata-
ğında yuvarlanmasına neden 
olmaktadırlar.

1989'dak� karşı devr�mle 
reel sosyal�zm�n dağılmasın-
dan sonra b�rçok Avrupa ül-
kes�nde �şç� sınıfı ve emek-
ç�ler de b�r başka l�k�dasyon 
yaşadılar. Komün�st part�ler� 
dağıldı veya yen� sol b�rl�k 
part�ler�ne dönüştü. Bu ülke-
lerde de �şç� sınıfı ve emekç�-
ler Marksçı-Len�nc� komü-
n�st part�ler�nden yoksun 
kaldılar. Bugün bu ülkelerde 
başsız ve güçsüz düşen �şç� 
sınıfı ve emekç�ler kap�talle 
mücadelede ağır yen�lg�lere 

uğramaktadırlar. Kap�tal�zm 
bu ülkelerde bu sözde yen� 
sol reform�st ve troçk�st a-
kımlar sayes�nde „altın ça-
ğı”nı yaşamaktadır.

Bugün ülkem�z�n �ç�nde 
bulunduğu durum, dünyada-
k� gel�şmeler b�r an evvel bu 
l�k�dasyon ortamından çık-
mayı, Marks�st teor�yle do-
nanmış devr�mc� b�r komü-
n�st part�s�ne sah�p olmayı 
zorunlu kılmaktadır. İşç� ve 
emekç�ler Marksçı-Len�nc� 
b�r komün�st part�s�n�n yok-
luğunu her gün daha çok h�s-
setmekted�rler. Bu yokluğu 
en çok h�sseden ülkelerden 
b�r� de ülkem�z �şç� ve emek-
ç� halkımızdır. Bugün Tür-
k�ye Cumhur�yet� 1920 yıl-
larında Osmanlı İmparator-
luğu'nun yaşadığı g�b� b�r yı-
kım ve çöküş yaşamaktadır. 
Nasıl Osmanlı'da Dolma-
bahçe sarayında sırf kend� 
saltanatını düşünen, ülkey� 
ve halkını düşünmeyen b�r 
sultan var �d�yse, bugün de 
Ankara'da Beştepe'dek� sa-
rayda kend� saltanatından, 
kurmakta olduğu faş�zan tek 
adam rej�m�nden başka b�r 
şey düşünmeyen b�r başka 
“sultan” bulunmaktadır. Na-
sıl Osmanlı'nın çöküşünü I. 
Dünya savaşı önces�nde ve 
esnasında L�bya ve Sur�ye, 
Irak çöller�ndek� savaşlar, 
Ermen�lere ve d�ğer halklara 
uygulanan soykırımlar ne-
den olduysa, bugün de y�ne 
L�bya'da, Sur�ye ve Irak'ta 
yürütülen savaşlar, Kürtlere 
karşı uygulanan soykırımlar 
Türk�ye'n�n çöküşünü hazır-
lamaktadır.  Bugün 100 yıl 
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Bugün Mustafa Suph�le-
r�n Bakü'de yarattığı devr�m-
c� ruhu savunan, Nâzımların, 
B�lenler�n yolunda g�den, 
yüreğ�n�n sol köşes�nde dev-
r�mc� ateş� hâlâ yanan TKP'-
l�ler part�m�z TKP'n�n 100. 
yılında artık ayağa kalkmalı-
lar, kend�ler�yle hesaplaşma-
lılar, s�lk�nmen�n, toparlan-
manın, part�y� ayağa kaldır-
manın tar�hsel b�r zorunluk 
olduğunu kavramalılar, et-
rafta part�n�n adını kullanan-
lara, geleneğ�n�, geçm�ş�n� 
k�rletenlere, hâlâ l�k�das-
yonu sürdürmek �steyenlere 
dur demen�n zamanı geld�ğ�-
n� göstermel�ler, 100. yılı ye-
n� atılımlarla karşılamalılar 

sonra ortaya çıkan sorunlar 
da aynı: Nasıl b�r Türk�ye? 
Nasıl b�r cumhur�yet? İşç� sı-
nıfı ve emekç�ler, Kürt halkı 
ve d�ğer Türk�ye halkları öz-
gürce yaşanan b�r Türk�ye, 
herkes�n kend�n� �fade ett�ğ� 
demokrat�k b�r cumhur�yet 
�ç�n faş�st AKP-MHP �kt�-
darına, Erdoğan'ın otor�ter 
tek adam rej�m�ne karşı kıran 
kırana b�r savaş vermekte-
d�rler. Bu savaşta �şç� ve e-
mekç�ler, Türk ve Kürt halkı, 
Türk�ye halkları TKP'ye, O'-
nun Marksçı-Len�nc� �lkele-
re dayanan pol�t�kasına, 
gelenek ve anlayışına dün-
den daha çok �ht�yaç duy-
makta, TKP'y�, Mustafa 
Suph�ler�n yolunda g�den 
komün�stler� aramaktadır. 
TKP's�z demokras�, barış ve 
özgürlük, sosyal�zm müca-
deles�n�n başarıya ulaşama-
yacağı her geçen gün daha a-
çık görülmekted�r.

ve kutlamalıdırlar,

Mustafa Suph�ler�n, Nâ-
zımların, B�lenler�n yolunda 
g�den TKP'l�ler ve komü-
n�stler 100. yılda yen� b�r atı-
lım �ç�n harekete geçmel�d�r-
ler. Meydanı bu burjuva kuy-
rukçuluğu yapanlara bırak-
mamalıdır. Yen� atılım, 
Marks�zm-Len�n�zm, prole-
tarya enternasyonal�zm�, 

Ş�md� bazı l�k�datörler, 
troçk�stler, rev�zyon�st ve re-
form�stler, oportün�stler ve 
kar�yer�stler, 'sönümlenen ü-
yeler', utanmadan hâlâ ken-
d�ne esk� TKP'l� veya komü-
n�st d�ye ortada gezenler, hâ-
lâ part�n�n geçm�ş�nden ne-
malananlar, part� tar�h�nde 
h�çb�r zaman yer� olmayan, 
Kemal�st kuyrukçuluğu ya-
pan, devletten �cazetl� SİP-
TKP'l�ler de 100. yılı fırsat 
sayıp part�m�z�n 100. yılını 
kutlamaya, kend�ler�ne paye 
çıkarmaya hazırlanmakta-
dırlar. Önce bunların böyle 
b�r kutlama yapmaya ne hak-
ları ne de leg�m�tasyonları 
vardır. Bunların hedef� ş�m-
d�ye kadar yaptıkları g�b� l�-
k�dasyonu ve bozgunculuğu 
sürdürmek, part�n�n tar�h�ne 
ve savaş gelenekler�ne ve 
Marksçı-Len�nc� �lkeler�ne 
b�r kez daha saldırmak, par-
t�y� yığınlarda �t�barsızlaştır-
mak ve yığınları part�den u-
zaklaştırmaktır. İşç� sınıfı ve 
demokrat�k güçler buna mü-
saade etmemel�d�rler. Bunlar 
b�lmel�ler k�, bunun hesabı 
b�r gün kend�ler�nden soru-
lacaktır. Bunların TKP'n�n 
bugününde ve yarınında yer� 
yoktur.

Türk�ye devr�m� ve onun ha-
reket güçler�yle �lg�l� yakın 
ve uzak, demokras� ve sos-
yal�zm hedefler�, Kürt halkı-
nın ve d�ğer halkların ayrıl-
ma dah�l kend� kaderler�n� 
özgürce bel�rleme hakkı g�b� 
�lkeler temel�nde yüksele-
cekt�r. Bu �lkeler� kabul eden 
TKP'l�ler�n bugün başta 
gelen görev�, örgütsüzlüğe, 
başı bozukluğa, d�s�pl�ns�z-
l�ğe son vermek, part�n�n ye-
n�den yapılanmasına katıl-
mak, başta �şç� sınıfı olmak 
üzere toplumun her kes�m�n-
de part�y� yığınlarla bağla-
mak ve güçlend�rmek, yen� 
üye ve sempat�zanlar kazan-
maktır, ülkem�zde demokra-
s� ve sosyal�zm mücadeles�-
n�, sınıf savaşını yen�den 
yükseltmekt�r. Bu savaşlar-
da Erdoğan rej�m�n�n yıkıl-
masını, Kürt sorununun ba-
rışçıl yollardan demokrat�k 
çözümünü en başa almaktır.

TKP Türk�ye toplumu-
nun en �ler� ve devr�mc� gücü 
olan �şç� sınıfının pol�t�k 

TKP, sözde TKP'l�ler�n, 
komün�stler�n �lkes�z b�r b�r-
l�ğ� değ�ld�r. Onun saflarında 
l�k�datörlere, döneklere, 
troçk�stlere, rev�zyon�stlere, 
reform�stlere, oportün�stle-
re, kar�yer�stlere, SİP'l�lere, 
Kemal�stlere yer yoktur.

TKP Marksçı-Len�nc� 
teor�k görüş ve �lkeler te-
mel�nde elele veren, tek ülkü 
ve tek f�kr� paylaşan, prole-
tarya enternasyonal�zm�n� 
savunan, Marks�zm�-Len�-
n�zm� eylemler�ne kılavuz 
ed�nen komün�stler�n gönül-
lü b�rl�ğ�d�r.
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örgütü, onun en b�l�nçl�, en 
savaşkan öncü koludur.

İşç� ve emekç�ler TKP'l�-
lerden TKP �sm�n�n Marks�st 
�lkelerle, geleneğ�yle, pol�t�-

Hayd�, 100. yılda yen� 
atılımlarla �ler�!

kası ve anlayışıyla yen�den 
bütünleşt�rmeler�n� bekle-
mekted�r.

TKP-1920
Www.tkp-onl�ne.com

Yaşasın TKP'm�z, Yaşa-
sın Türk�ye �şç� sınıfı ve 
halklarının demokras� ve 
sosyal�zm savaşı!

Yaşasın TKP'm�z, Yaşa-
sın Türk�ye �şç� sınıfı ve 
halklarının demokras� ve 
sosyal�zm savaşı!

TKP-1920
Www.tkp-onl�ne.com

Dîroka PKT dîrokekî l� gel dîroka za-
yîn û pêşveçûna T�rk�yê de ye. B� seretayî 
Mustafa Kemal, paşayên Osman�yan, 
axayên babesteyî emperyalîzmê d� b�n ser-
wer�ya bûrjûvazîde, ku, hewldan T�rk�ye-
kê damezrîn�n, PKT û damezrînerên wê 
Mustafa Suph� û hevalên wî, hewl d�dan d� 
b�n serwer�ya çîna karger û gund�yan, g�r-
seyên berf�reh yên kedkaran û rûşenbî-
ran, j� bo damezrand�na T�rk�yeke ne ba-
besteyî emperyal�zmê, l� gel Sovyetê hev-
kar, mafên kurdan û hemû gelên d�n yên 
t�rk�yê tê de dabîn k�rî, l� ser b�ngehê oto-
nomî, b� hevre jîyan ku, b�xwaz�n mafê 
wan yê cudabûnê jî hebe, j� bo dabînk�r�na 
j�yanek hevbeş û aşt�yane, welateke de-
mokratîk komareke federal têd�koşîyan, 
îro dîsan j� bo damezrand�na komarek vî 
tehrî têd�koş�n.

ARTİYA Komunîsta T�rk�yê PKT P100 sal berî n�ha 10 îlon 1920 d� b� rê-
ber�ya Mustafa Suph� û Ethem Nejat 

l� Bakûyê hate damezrand�n. Vê part�yê wek 

100 salîya PKT j� bo çîna karger ya T�r-
k�yê, T�rk Kurd û hemû gelên d�n, tevgera 
karger û komunîstên cîhanê pîroz be!

Berdevama rûpela 1

yekîneyek j� şoreşa oktob�rê ku serdemek nû 
dabû destpêk�r�n, wek ag�rek coş b� af�rand�-
na tekoşîna çîna karger û tekoşîna gelan j� bo 
mafên wan yên rewa, her we wek yekîneyek 
tevgera komunîstên cîhanê, wek beşek j� Ko-
mîntera l� ser rêbaza Marksîs- Lenînîst af�rî. 
B� damezrand�na PKT çîna karger l� T�rk�yê, 
kedkar û gundî, gelên T�rk�yê ku, l� d�jî selta-
netê, xelafetê, sermayedarî û emperyalîzmê, 
j� bo tekoşîna mafên netewî û c�vakî hemû 
hêz anîne ba hev, j� bo ecêbî û rêberî, j� bo 
pêşveb�r�na taktîk û stratej�yan, yên T�rk�yê 
bûne xwed�yê rêx�st�neke hevdemî tekoşer û 
xwerag�r wek çekekî d�jwar.

Efend�yên sermayedar l� Enqerê jî b� gu-
hart�n û pêşveçûnên zû b� zû yên nû l� cîhanê, 
j� bo ku xwe nêzîkî emperyalîzmê b�k�n, d�jî 
PKT, komunîtan û Sovyetê cephe vek�r�n. 
Ç�leya duwem 1921 Mustafa Suphî û heva-
lên wî d� Derya reş de hat�ne qet�lk�r�n, şerek 
d�jî hêzên antîemperyal�st ajot�n, car b� car 
komunîst g�rt�n û b� tavanên g�ran hat�ne zîn-
danî k�r�n.

1922 yê part�ya me qedexe k�r�n. Ev qe-
dexeye heta îro berdewam e. Lê c�nayet û 
qetlîamên sermayedarên T�rk, kuşt�n û �ş-
kencên wan, zordarî û zîndanên wan, qedexe 
û rewşên îlegal nekarîn vê tekoşînê rawestî-
n�n. Komunîstan karîn her dem xwe berhev-
b�kene ser hev, d� nav çîna karger de reh û rî-
şên xwe belav k�r�n, d� tekoşîna j� bo mafên 
karger, gundî û kedkaran, j� bo daxwazên 
wan yên demokrasî û azadî, j� bo mafên wan 
yên aborî û c�vakî, j� bo tekoşîna j� bo sosya-
lîzmê, d� sefên pêşîyê de tekoşîna xwe do-
mand�n, p�şt�van�ya tekoşîna j� bo mafên 
Kurdan yên demokratîk û netewî k�r�n.

Gelên me d� desth�lata l� bakûr af�rî ango 
d� Sovyeta nû de rêya tekoşînê û PKT jî wek 
rêx�st�na ku vê tekoşîne rêve b�be dît.
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Qet�lk�r�na Mustafa Suphî û hevalên wî j� 
bo çîna karger ya c�wan ya T�rk�yê û j� bo ge-
lên T�rk�yê wundayîyek mez�n bû. Ewan rê-
berên xwe yên herî egît,yên herî zana wek 
kad�rên Marksî-Lenînî, yên herî b� tecrube 
wunda k�r�n. Eva zerbeke g�ran bû. Encamên 
qet�lk�r�na Mustafa Suph� û hevalên wî heja 
l� welatê me tê dît�n. Paş h�nge revîzyonîstan 
wek Şef�k Husnî ku d�xwest Kemalîzmê l� 
ser partya me b�sepîne, Menşevîkên wek Ne-
d�m Tör, lîkîdatorên wek K�v�lc�ml�, M�hrî 
Bell� em dorpêç k�r�n. Ewan xwest�n ku par-
t�yê j� ser rêbaza Mustafa Suphî dûr b�x�n. L� 
d�jî vana Sal�h Hac�ogullar�, Naz�m H�kmet, 
Reşat Fuat, Husamett�n Özdogru, Yakup De-
m�r, Aram Pehl�vanyan û Isma�l B�len b� şê-
weke serî, rêbaza Mustafa Suphî parazt�n û l� 
ser b�ngehên rêbazên Marksî-Lenînî partî 
vejand�n. B� perkîna 1973 PKT j� nû va l� gel 
g�rseyên çîna karger û kedkaran, l� gel c�wa-
nan, l� gel j�nan û rûşenbîran, l� gel kurdên ku 
d�jî zordar�ya l�ser mafên wan yên netewî û l� 
gel gelên d�n peywendî g�rêdan. Ewan d� te-
koşîna d�jî sermayedarî û emperyalîzmê de, 
j� bo tekoşîna çînî û demokras�yê  part�ya 
xwe wek rêber kêşane rêzên pêş�yê.

D� salên 1980 de wekî Nab� Yagc� û gruba 
part�zan partî h�lg�rt�ne b�n bandora xwe, b� 
p�şt�van�ya rêveber�ya Gorbaçov l� Sovyetê, 
part�ya me rû b�rûyê l� hevk�r�nek nu bû ku 
heta îro j� berdewam e. Ev l� hevk�r�ne pêş�yê 
b� yekbûna l� gel TIP, paşê l� gel part�yên çep 
û grûban pêkhat. Vê pêvajoya yek�t�yê b� ş�k 
b� rûxîna Yek�t�ya Sovyet û Sosyalîzma ras-
teqîn zût�r b� ser hev ve hat. Ev yek�t�yene 
wek b�ngeh l� ser rêbaza Marksî-Lenînî pêk 
nehat�n lê ser b�ngehê derfetparêz�ya (opor-
tun�zm) rast û çep pêkhat�n, d� daw�yê de jî l� 
gel Kemalîzma çep l� hev g�rt�n, daw�yê jî be-
lav bû, partî kete nav şerê man û nemanê. Ne 
tenê PKT TIP û part�yên d�n jî l� hev nek�r�n û 
belav bûn. Van yek�t�yane b� h�şmend�ya 
”yek�t�ya komunîstan û hêzên çep”, b� af�ran-
d�na part�yek f�ravan g�rseyî wek xelet�yek 
gelek berb�çav derx�ste holê. L� ser vê yekê, 
jî l�hevker (lîkîdator) her n�ha jî gelek b� aş-
kerayî, êr�şî part�yekê ku l� ser rêbaza Lenîne 

Sala 1989 b� pêleke d�j-şoreşî ku sosya-
l�zma rasteqîn têkçû, l� gelek welatên Ewro-
pa çîna karger û kedkaran l� hevk�r�nên nû 
af�rand�n. Part�yên komun�st belav bûn an jî 
wek yek�t�ya part�yên çep derket�ne holê. D� 
van welatan de çîna karger û kedkar hebûna 
part�yên Marksî-Lenînî j� dest dan. Îro çîna 
karger û kedkar l� wan welatan ku, bê serî 
mane û bê hêz bûne, d� tekoşîna d�jî sermaye 
de gelek destkevt�yên xwe j� dest d�d�n. Ser-
mayedarî d� van welatan de b� saya serê wan 
tevgerên reformîs û troşkîst de serdema xwe 
ya ”zêrîn” d�jît.

Îro ew rewşa ku welatê me d� nav de d�jît, 
pêşveçûnên l� c�hanê l� ser me ewle d�ke ku 
em j� l�hevk�r�nên vî cûre dûr b�kevîn, b�bîne 
xwed�yê part�yeke ku b� teor�ya Marksî hat�-
be hûnad�n. Karger û kedkar nebûna part�ye-
ke komunîst l� ser rêbaza Marksî-Lenînî roj 
b� roj zêdet�r h�s d�k�n. Vê kêmas�yê teybeten 
karger û gelê me yê kedkar l� welatê me zê-
det�r h�s d�k�n. D� salên 1920 çawa Imparato-
r�ya Osmanîyan têk çû, îro Komara T�rk�yê jî 
ber b� têkçûne ve d�çe. Çawa ku l� Imparato-
r�ya Osmanî de, ewên d� qesra Dolmabahçe 
de d�j�yan tenê ket�bûne derdê selteneta xwe, 
d� xema welat û gel de nebûn, îro jî l� Enqerê 
”sultanek” l� qesra Beştepe heye wek take 
m�rov, j� bo dabînk�r�na selteneta xwe ya fa-
şîzan xema tu t�ştek d�n de nîne. Têkçûna Os-
man�yan d� Pêşîya şerê Cîhanê ya 1.û d� de-
ma wî şerî de, çawa ku, şerên l� çolên Êraq, 
Sûr�ye û L�byayê, qetlîama Ermen�yan û ge-
lên d�n bûne sedem, îro jî dîsan şerên l� Êra-
qê, l� Sûr�yê û l� L�byayê têne ajot�n, komku-
j�yên l� ser Kurdan têne encam dan, têkçûna 
T�rk�yê roj b� roj nêzt�r d�ke. P�rsg�rêkên der-
d�kev�nê peşîya me jî d� heman astê de n�n: 
T�rk�yek çawa? Komarek çawa? Çîna karge-
ran û kedkar, jîyana azad j� bo Kurdan û ge-
lên d�n l� T�rk�yê, j� bo ku her kes xwe b� aza-

d�k�n, ”bê partîbûnê”, bê watey�ya part�yek 
Marksî- Lenînî d�parêz�n, çîna karger û g�r-
seyên kedkar teslîmî b�n bandora sermaye-
daran û hêzên karb�dest d�k�n. D� b�ne se-
demê têkçûna kad�ran d�nav wêrankar�ya qa-
şo l� l� hevk�r�nê de
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dane �fade b�ke, j� bo komareke demoktratîk, 
d�jî desth�latdar�ya faşîst ya AKP-MHP, d�jî 
rejîma otor�ter û yek m�rovî ya Erdogan şere-
ke bê hempa tê ajot�n. D� vî şerî dekarger û 
kedkar, gelên Kurd û T�rk, gelên T�rk�yê j� 
duhu zêdet�r pêwîstî b� PKT ê, s�yaseta wê ya 
l� ser rêbaza wê ya Marksî-Lenînî hene. L� 
PKT û komunîstên l� ser rêbaza Mustafa 
Suph� d�ger�n. Roj b� roj zelalt�r d�yar d�be, 
demokrasî, aş�tî û azadî, serkevt�na tekoşîna 
j� bo sosyalîzmê bêyî PKT sernakeve. Êdî 
parêzgerên ew ruha şoreşgerî ya Mustafa 
Suphî l� Bakûyê af�randî, yên l� ser rêya Na-
z�m, B�len d�ç�n, PKT y�yên ku, d� kuncê çe-
pê yê d�lê wan de ag�rê şoreşger�yê hêja geşe, 
d� sedsal�ya part�yame PKT de d�vê rab�ne 
ser xwe, h�sabê j� xwe b�p�rs�n, xwe vejenan-
d�n, xwe berhevk�r�na ser hev, zînde k�r�n û 
b�l�ndk�r�na part�yê l� xwe b�la têb�geh�n ku, 
eve erkek dîrok�ye, l� der û doran kesên navê 
part�yê b�kartîn�n, yên dîrok û kevneşop�ya 
wê gemarî d�k�n, ewên berdewam d�xwaz�n 
pêvajoya l�hevk�r�nê bajon, dem hat�ye ku 
em j� wan re bêjîn rawest�n, 100 salî b� per-
kînên nû ve bê  pêşwazî k�r�n û pîroz k�r�n. 
N�ha h�ndek l�hevker, troçkîst, rev�zyonîs û 
reformîst, oportunîst û kar�yerîst, erndamên 
vem�rî, bê şermên ku l�der û doran d�ger�n û 
j� xwe re d�bêj�n PKT yîyên kev�n an jî ko-
munîst, her îro jî ewên j� kevneşop�ya part�yê 
d� bêhn�j�n, ewên ku tu deman d� dîroka par-
t�yê de cîyek wan nebûye, ewên duvhajot�ya 
Kemalîzmê d�k�n, SIP û PKT yîyên b� rêdana 
dewletê jî 100 sal�yê j� bo xwe f�rset d�zan�n, 
j� bo pîrozk�r�na 100 sal�ya part�ya me d� nav 
amadekar�yan de n�n. D� seretayî de ç� maf û 
legîmîtasyona wan nîne ku, pîrozbah�yeke 
w�ha b�k�n. Armanca wan ewe ku, wek heta 
n�ha k�ryarên wan j� bo l�hevk�r�nên bê wate, 
têkderîya xwe l� ser karê xwe berdewam b�n, 
êr�ş b�kene ser dîrok û kevneşop�ya xebata û 
rêbaza Marksî-Lenînî ya part�yê,  d� nezera 
g�rseyan de part�yê bê rûmet b�k�n û g�rseyên 
gel, j� part�yê dûr b�x�n. Çîna karger û hezên 
demokratîk d�vê j� vîya re rê ned�n. D�vê ew 
b�zan�n ku, rojekê ev h�sabe dê j� wan bête 
p�rsîn. D� roja îroyîn de û d� pêşenda PKT de 

ç� cî j� vane ra nîne. Ew PKT yî û komunîstên 
l� ser rêbaza Mustafa Suphî, Naz�m û B�len d� 
meş�n d� 100 sal�yê de j� bo perkîneke nû d�vê 
hewl b�d�n. D�vê gorepanê j� bo van duvajo-
yên sermayedaran re nehêl�n. Perkînek nû, 
Marks�zm-Len�nîzm, enternasyonal�ya pro-
leterya, şoreşa T�rk�yê û l� gel pêkhateyên 
hê-zên wê yên dûr û nêzîk, armancên 
demokrasî û sosyalîzmê, mafê çarenûsa gelê 
Kurd û ge-lên d�n ku mafê cudabûnê jî d� nav 
de l� ser van erkan b�l�nd b�be. Erkê serekî yê 
wan PKT yîyên van krîterane b� pej�rîn�n, 
d�vê daw�yê b�, bê rêx�st�n�yê, tevl�he�yê, bê 
d�-s�plîn�yê bîn�n, beşdarî nûavak�r�na 
part�yê b�b�n, b� seretayî d� nav çîna karger û 
d� hemû beşên c�vatê de partî b� g�rsên gel ve 
bête g�-rêdan û bête b�hêz k�r�n, endam û 
layeng�rên nû bêne peyda k�r�n, l� welatê me 
tekoşîna j� bo demokrasî û sosyalîzmê, 
tekoşîna l� ser b�ngehê çînî j� nû ve bête 
b�l�nd k�r�n. D� van şeran de rejîma Erdogan 
bête h�lweşand�n, j� bo çareser�ya p�rsg�rêka 
Kurdan, b� rêyên aş-t�yane û demokratîk wek 
p�rsg�rêka yekemîn bête hes�band�n. D� 
çarçov dît�na teorîk ya PKT ya Mark-sî-
Lenînî û l� ser b�ngehê van kevneşop�yan 
ewên dest d�dene hev, xwedî yek xwestek û 
yek h�şmend�yê b�n, yên en-ternasyolanîzma 
proleterya d�parêz�n, ew komunîstên 
Marksîzmê-Lenînîzmê d� xe-batên xwe de 
wek rêber b�kartîn�n, PKT c�hê yek�t�ya van 
ya d�lxwazane ye.

PKT c�hê PKT yî û komunîstên b� got�n, 
bê erk nîne. D� nav refên wê de c�yê lîkîdato-
ran, durûyan,troçkîstan, rev�zyonîstan, 
reformîstan, oportûnîtan , kar�yerîstan, SÎP 
îyên Kemalîst N�ne. PKT d� c�vata T�rk�yê de 
c�hê şoreşgerên pêşkevt�yên hêza xwe d� rê-
x�st�na çîna karger,yên xwedî zanyar�yên wê, 
baskê şervanên wê yên pêşen de ye. Karger û 
kedkar l� benda PKT yîyên ku navê PKT b� 
erkên kevneşop�yên makksî, polîtîka û h�ş-
mend�ya wê b� hev re çespand�ne ye. Dê 
d�100. sal�yê de ber b� perkenîn nû ve herne 
pêş! B�jî PKT ya me, b�jî çîna karger a T�rk�-
yê û tekoşîna j� bo demokrasî û sosyalîzmê! 

PKT-1920             www.tkp-onl�ne.com
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Üzer�nde yaşadığımız 
topraklarda bu objekt�f şart-
ların, yan� devr�mc� duru-

YAŞADIĞIMIZ ta-
r�h, sınıf mücadele-
ler� tar�h�d�r. Ve 

çağımız kap�tal�zmden sos-
yal�zme geç�ş çağıdır. Özel-
de Türk�ye kap�tal�zm�n�n, 
genelde dünya kap�tal�zm�-
n�n c�dd� b�r ekonom�k, s�-
yasal kr�z�nden kaynaklı ola-
rak, Türk�ye devr�m� �ç�n 
nesnel koşulları olanaklı ha-
le get�rmes�ne rağ-
men, Türk�ye devr�-
m�n� yaratacak, ba-
şaracak olan öznel 
olanaklar ve araçlar 
yaratılamamıştır. 
D ev r �m ,  ü r e t �m 
güçler�yle mevcut 
üret�m �l�şk�ler� ara-
sındak� uzlaşmaz 
çel�şk�ler� doğru 
kavrayarak ve bu 
çel�şk�lerden yola 
çıkarak esk� sosyal düzen� 
yıkmak, yer�ne yen�, �ler�c� 
b�r toplumsal düzen� kur-
maktır. Daha açık söylemek 
gerek�rse devr�m; toplumsal 
gel�şmen�n yasal b�r evres� 
olup, sınıf savaşımının en 
yüksek b�ç�m�d�r. Devr�mc� 
durum �se; bell� b�r sosyal 
s�stem�n ekonom�k ve pol�t�k 
bunalımını �fade eden ve 
sosyal devr�m�n ortaya çık-
masının mümkünlüğünü be-
l�rleyen objekt�f şartların bü-
tünüdür.

DEVRİMCİ DURUM ÜZERİNE
Cevah�r CEVHER

mun olgunlaşmasına da�r 
şöyle b�r değerlend�rme yap-
mamız mümkündür: Kap�ta-
l�zm�n en yüksek aşaması 
olan emperyal�zm çağında 
yaşadığımız kap�tal�zm�n 
kr�z�, artık kr�zden öte b�r çö-
küşün �şaret�d�r. Bugün �ç�n-
de yaşadığımız bu durum, 
aynı zamanda n�ha� b�r çöküş 
�çer�s�nde olan vahş� kap�ta-

l�zm�n, en ger�c� tems�lc�le-
r�n�n s�yasal egemenl�k b�-
ç�m� olan faş�zm� uygulama-
ya sokmalarının tanıklığını 
yapıyoruz. Devr�mc� duru-
ma da�r, Len�n b�rçok ön açı-
cı eser bırakmıştır. Len�n'�n 
bu konuya da�r �şaret ett�ğ� 
g�b� devr�mc� durumu şu te-
mel bel�rt�ler� göster�r; ege-
men sınıfların üstünlükler�n� 
aynı b�ç�mde sürdürmeler�-
n�n artık �mkansızlaşmış ol-
ması, öte yandan, b�r devr�-
m�n ortaya çıkması �ç�n, sa-
dece alt tabakanın esk�s� g�b� 
yaşamak �stememes� yeterl� 
değ�ld�r. Bunun d�ğer b�r şar-
tı da, üst tabakanın artık öyle 

Devr�mc� duru-
ma da�r Len�n, b�r-
çok eser�nde, somut 
durum üzer�nden 
yaptığı somut tahl�l-
lerle sıkça bu konu-
ya da�r bu şek�lde 
açıklık get�rm�şt�r. 

Ancak hemen şunu da 
bel�rtmekte fayda vardır, 
hep�m�z�n demeyey�m, ama 
b�r çoğumuzun b�ld�ğ� g�b� 
nesnel anlamdak� her dev-
r �mc�  durum, sosyal �s t 
devr�m�n gerçekleşmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r. Sosyal�st 
devr�m�n olab�lmes� �ç�n 
nesnel koşulların olgun-
laşması kadar, öznel ko-
şulların da buna uygun o-
larak olgunlaşması gerek�r. 
Mesela nesnel olarak var o-
lan toplumsal durumdan ra-
hatsız olan k�tleler� yönet�p, 
yönlend�recek, doğru b�r 
stratej� ve takt�k uygulayan 

yaşayamamasıdır. Ayrıca, e-
z�len sınıfların �ht�yaçların-
dan ve yoksulluklarından 
doğan baskının görülmem�ş 
derecede artmış olması; <ba-
rışçı> dönemde h�ç ses çıkar-
madan soyulmalarına rıza 
gösteren, ama bunalım ve üst 
tabakanın yarattığı şartlar 
karşısında, fırtınalı günlerde 
bağımsız olarak tar�hsel ey-

leme geçen k�tlele-
r�n faal�yetler�nde 
gözle görülür b�r ar-
tışın olması gere-
k�r…
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Ulusal meselede Lenin'in 
belirttiği gibi 'Ulusların ken-
di kaderlerini tayin hakkı' so-

devr�mc� b�r part�n�n var ol-
ması gerek�r. Bu devr�mc� 
part�n�n aynı zamanda k�tle-
lere s�yas� b�l�nç taşıması, 
devr�mc� durumun öznel ko-
şullarını olgunlaştırma anla-
mına gel�r. Marks�st devr�m-
c� durum teor�s� ancak o 
zaman ete kem�ğe bürünür. 
İşç� sınıfının part�s�, �şç�ler� 
b�l�nçlend�rd�ğ�, �şç�ler �çer�-
s�nde örgütlend�ğ�, d�ğer e-
mekç� k�tlelerle �tt�fakını 
kurduğu oranda �şç� part�s� 
olma n�tel�ğ�n� kazanır. Bu 
başarılamıyorsa, ne �şç� sı-
nıfı hareket�n�n geçm�ş�ne 
sah�p çıkma g�r�ş�mler�, ne 
de enternasyonal�zm �dd�a-
ları, b�r kuruluşu �şç� sınıfı 
part�s� yapmaz.

Marks�zm-Len�n�zm teo-
r� ve prat�ğ� �le sınanıp, do-
nanmış b�r �şç� sınıfı part�s�, 
aynı zamanda ülken�n özgün 
koşullarına göre b�r devr�m 
stratej�s� bel�rley�p, part� 
programını hayata geç�recek 
takt�kler� uygulamaya koy-
malıdır. Bunu yaparken de 
ülken�n sosyo-ekonom�k ya-
pısını, üret�m araçlarının ge-
l�şm�şl�k düzey�n�, üret�m �-
l�şk�ler�n�n aldığı yen� b�ç�m� 
somut ver�ler üzer�nden de-
ğerlend�rmel�d�r. Bu da yet-
mez. Üret�m �l�şk�ler�n�n so-
nucu olarak emekç� halkın 
ps�koloj�k durumunu, köylü-
nün toprakla olan �l�şk�s�n�, 
etn�k ve mezhepsel farklılık-
ları doğru değerlend�r�p ona 
göre b�r stratej� bel�rlemel�-
d�r.

nuna kadar desteklenmelidir. 
Ancak bu destek kayıtsız ve 
koşulsuz olmamalıdır. Dev-
rimci taleplerle emperyaliz-
me karşı verilen ve emperya-
lizmi zayıflatacak bir hare-
ket ise desteklenmelidir. 
Özellikle Kürdistan'da yok-
sul Kürt işçi ve emekçileri-
nin nihai kurtuluşu için, 
Kürdistan'da çarpık da olsa 
kapitalizmin gelişimini, 
Kürt işçi ve köylülüğünün 
karakteristik yapısını somut 
veriler üzerinden analiz et-
mek gerekir. Bunu yaparken 
de Kürdistan'da Marksist da-
marı bulup bu damar yoluyla 
Kürdistan devrimci ve ko-
münistleriyle irtibata geç-

mek gerekir.

Bütün bunlara baktığı-
mızda devr�mc� nesnel ko-
şulların, devr�mc� öznel ko-
şullarını yaratacak ve devr�-
m� başarıya götürecek dev-
r�mc� proletaryanın part�s�n� 
oluşturmanın eks�kl�ğ�n�n 
kend�s�n� dayattığını görü-

Bu meseleye dair kafası 
karışık olanlar buna dair us-
taların yazdıklarını yeniden 
okumalıdırlar. Bütün bu 
analizleri sağlıklı, objektif 
ve bilimsel bir bakış açısıyla 
yapmak için, öncelikle uzun 
yıllardır bu topraklarda sol 
geleneğe egemen olan Ke-
malizm ile hesaplaşmak ge-
reklidir. 

DİBE vurmuş eğ�t�m 
s�stem�m�z genç-
lere gelecek vaat et-

m�yor. Yoksul a�leler�n ço-
cukları tar�katların eğ�-
t�m kurumlarına, 
varsıl a�leler �-
se özel eğ�-
t�m sektö-
r ü n d e k � 
okulların 
(f�rmala-
rın) el�ne 
bırakılı-
yor. Her 
�k�s�nde 
de genç-
ler�n ge-

Gençl�ğ�n Umudu TKP
Fuat ARKAN

Ülken�n �-
mamı “d�n-
d a r  n e s � l 
yet�şt�rece
ğ�z”  de-
m � ş t � . 
G e n ç l e r 
İ Ş İ D ' e 
m � l � t a n , 
kat�l, te-
cavüzcü, 
hırsız, ha-

lecekler� �potek altına alını-
yor. Uyuşturucu kullanımı 
gençler arasında ayyuka çık-
mış, yoz kültür gençler� ken-

d� özünden uzaklaştır-
mış.
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Çocuk �şç�ler patronların 
�ştahını kabartmaya devam 
ed�yor. Pandem� günler�nde 
b�le çocukların -18 yaş altı- 
sokağa çıkması yasakken 
çalışan çocuklara serbestt�. 
Yasak günler�nde sokaklar, 
otobüs durakları çocuk �şç�-
lerle doldu, taştı. B�r tarafta 
v�rüs neden�yle kend�ler�n� 
�zole eden burjuvalar, d�ğer 
tarafta onların her �ht�yacını 
ev�ne, kapısına kadar get�ren 
bakkalın, market�n çırağı, 
motorlu kuryeler� eller�nde 
kend� ağırlığınca poşetler, 
omuzlarında kap�tal�zm�n 
bütün yükü, aklında olan 
kurtulmaktır bu durumdan. 
Kurtuluşun yolu, �şç� sınıfı-
nın yanı, umut onun devr�m-
c� örgütü Türk�ye Komün�st 
Part�s�.

ram� oldu. İmam'ın �sted�ğ� 
buydu!

Bu umut b�r asırdır bu 
coğrafyada; fabr�ka, sanay� 
s�tes�, tersane, atölye, tarla, 

ün�vers�te ve bütün ez�len 
halklara umut olmaya de-
vam ed�yor. Bu umudu en-
gelleyeb�lmek �ç�n Nâzım 
H�kmet anneler�n rahm�ne 
k�l�t vurmayı önerm�şt� bur-
juvaz�ye. Bu mümkün değ�l; 
sayısız c�nayetlere, tutukla-
malara, darbelere, baskılara, 
l�k�dasyona rağmen y�ne to-
murcuk açmaya, yeşermeye 
devam ed�yor. Her zaman-
k�nden daha güçlü, tar�hten 
ders almış durumda.

L�k�dasyonun da etk�s� 
�le �şç� sınıfının örgütlü gücü 
tükenm�ş durumda. 18 yıldır 
ülkey� yöneten ger�c� güç-
ler�n yasaklamalarına maruz 
kalan gençler, �şs�zl�k ve 
yoksullukla terb�ye ed�lme-
ye çalışılıyor. 2013 Gez� d�-
ren�ş�nde gençler devlet 
destekl� katl�amları gördü. 
Üzer�ndek� ölü toprağını attı. 
D�ren�ş� tanıdı. Zafer�n gu-
rurunu yaşadı. Kürt gençler� 
Sur'da, C�zre'de, Şırnak'da 

ölümüne d�rend�ler, toma-
dan ve k�rp�den korkmadan 
yürüdüler. Burjuvaz� böyles� 
b�r d�ren�ş beklem�yordu. 
Burjuva �deologları x-z ku-
şağını tanımaya, tahl�l etme-
ye, onlar hakkında yorum-
larda bulunmaya başladı. 
Gençl�ğ�n bu ayaklanması 
hükümete ger� adım attırma-
sı topluma moral oldu. 
Gençler�n umudunu tazele-
d�. Kürt ve Türk halkının or-
taklaştığı bu d�ren�ş�n başa-
rısı tabuları yıktı. 

Ş�md� gençler yollarını 
�şç� sınıfının savaş yoluyla 
b�rleşt�r�p, TKP �le bağlanıp 
mücadeleler�ne yen� b�r 
�vme kazandırmalıdırlar.
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İnsanoğlu var olduğundan bu yana acıla-
rından, zorluklardan, yaptığı �şlerden, üret�m 
faal�yetler�nden ve mutluluklardan çıkardığı 
dersler ışığında daha �ler� gel�şm�ş b�r top-
luma adımlar atab�lm�şt�r. O oranda öz-
gürlüğü, mutluluğu, barışı ve huzuru yaka-
layab�lm�şt�r. Ne kadar doğaya hak�m olmuş 
�se ne kadar �nsanlaşab�lm�şse, daha yüksek 
�ler� meden�yet kurmuştur. İnsanoğlu sadece 
doğaya karşı savaşmamıştır. Çoğu kez de 
�ç�nde bulunduğu üret�m �l�şk�ler�n� 
değ�şt�rmek �ç�n, yöneten �radeye karşı sa-

NSANIN ömrünü ve yaşam tarzını 

İbel�rleyen şey, eğer b�raz öğrend�kler� 
b�lg�ler �se, d�ğer kalanı da rastlantısallık 

ve yaşadığı ülken�n üret�m �l�şk�ler� ve 
yönet�m b�ç�m�d�r. Eğer b�r köyde yaşıyor-
sanız o köyün yaşam b�ç�m�ne uygun yaşar-
sınız, ya da öğrend�ğ�n�z, ed�nd�ğ�n�z b�lg�ler 
s�z� farklı b�r yaşama ve arayışa sürükler. 
Orada b�r yaşam kurmak �sters�n�z. Göçtü-
ğünüz şeh�rde de �sted�ğ�n�z yaşamı kuramı-
yorsanız, şartlar elver�yorsa, daha �y�, daha 
mutlu olab�leceğ�n�z başka b�r ülkeye göç 
eders�n�z. En güzel� �nsanın kend� ülkes�nde 
mutlu olmanın mücadeles�n� vereb�lmes�d�r. 
Z�ra her göçtüğünüz yerde farklı sorunlarla 
karşılaşırsınız. Bazen �sted�ğ�n�z� bulamazsı-
nız. Bazen de bulab�ld�kler�n�zle yet�nmek 
zorunda kalırsınız. Ve ömrünüzün sonuna 
doğru geld�ğ�n�zde ed�nm�ş olduğunuz 
b�lg�lerle yaşam tecrüben�zden çıkan sonuç, 
s�z�n mutluluğunuzun, huzurunuzun ve öz-
gürlüğünüzün ölçüsünü ver�r. Kend� h�ka-
yen�z�, kazandıklarınızın ve kaybett�kler�n�-
z�n üzer�ne kurarak, çocuklarınıza, akra-
balarınıza ve çevren�ze anlatarak nas�hatte 
bulunursunuz. Verd�ğ�n�z ders kend� h�ka-
yen�zd�r, ama onları da etk�lem�şt�r ve 
�lg�lend�rmekted�r. Çünkü bunlar daha �y�, 
b�r başka dünya �ç�n ver�len mücadeleler�n 
dersler�d�r.

Hayatın �ç�nden akan damlalar…
A.TAŞKIN

vaşmıştır. Bazen kazanmış, çoğu kez de 
kaybetm�şt�r; ama kazanma umudu onu hep 
yen�den mücadeleye �tm�şt�r. O yüzdend�r 
k�, toplumsal �lerlemen�n d�yalekt�ğ� �ç�nde 
gel�ş�m�n� sürdürerek ayakta kalab�lm�ş ve 
nesl�n� sürdüreb�lm�şt�r.

Her �nsan dünyaya gözünü açtığında 
avantajlı ya da dezavantajlı koşullarda do-
ğar. Mesela şeh�rde doğanlar, köyde-kırsalda 
doğanlardan daha avantajlı koşullarda ya-
şama başlarlar. Çünkü köyde hâlâ feodal 
�l�şk�ler egemenken, şeh�rde modern burjuva 
�l�şk�ler egemend�r ve şeh�rde olab�ld�ğ�nce 
fazla olanaklar ve seçenekler vardır. Ayrıca 
sosyal yaşam olanakları, oyun, eğlence, ula-
şım, kültür, sanat, s�nema, t�yatro, spor g�b� 
olanaklar köydek� �nsana göre çok daha yük-
sek düzeyded�r. Bu açıdan şeh�rde doğan ve 
büyüyen b�r çocuk, köyde ve kırsalda doğan 
b�r çocuktan daha �ler� b�lg�lere, deney�mlere 
sah�p olur.

Ben�m kuşağımın %70'� köyde, kırsalda 
gözler�n� dünyaya açmıştır. Tarım ve hay-
vancılık üzer�ne kurulan yaşam b�ç�m� 
kap�tal�st gel�şme sürec� �le, sanay� ve h�z-
met sektörler�n�n �st�hdam taleb� çerçeves�n-
de şeh�rlere akarak yen� yaşam olanakları 
yaratmıştır. Hayatın değ�ş�m� ve dönüşümü 
bu süreçle yen� b�r yol bularak n�cel�kten 
n�tel�ğe doğru dönüşüyor. Köyde ve kırsal-
dak� dar kalıplar kırılıyor, yer�n� çok kültürlü 
k�tlesel b�r yaşama taşıyor. H�ç b�lmed�ğ�n 
kavram ve düşüncelerle karşılaşıyorsun, hız-
lı b�r değ�ş�me-dönüşüme uğradığının farkı-
na b�le varamıyorsun.

Köy ve kırsal yaşamın temel kültürü d�l-
den d�le geçen �nanç kültürü olarak önem�n� 
korurken, kentte de bu �nanç da�ma �nsan 
yaşamını etk�lem�şt�r. Ancak şeh�rde �nsan 
başka objelerle, nesnelerle, üret�m faal�yet-
ler�nde bulunarak daha �ler� b�r sosyal yaşa-
mın �ç�nde yaşarlar. Bu anlamda �nanç ve d�n 
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B�r�nc� Emperyal�st 
paylaşım savaşında çarlık Rusya'sında 
Len�n'�n önderl�ğ�nde �şç� sınıfı �kt�darı ele 
alarak sosyal�st devr�m� gerçekleşt�rm�şt�r.

İşte bu �k� savaşın sonrasında dünya he-
nüz yen� dengeler üzer�nde kurulurken, bü-
yük savaşların kısmen sona erd�ğ� dönem�n 
ardından 1945-1965 dönem� �ç�nde dünyaya 
gözler�n� açan çocukların fırtına ve kasırga-
larla dolu yaşam h�kayeler� başlıyordu. Sa-
vaşların, acıların, ateşler�n �ç�nden doğan bu 
kuşağında yaşamı fırtınalar ve kasırgalar 
�ç�nde geçm�ş acı ve umutların arasında f�l�z-

İk�nc� emperyal�st paylaşım savaşında da 
dünyada b�rçok ülken�n emperyal�st, kap�ta-
l�st yoldan kurtularak halk demokras�ler�n�n 
kurulmasına ve sosyal�zm�n b�r dünya s�ste-
m� hal�ne geld�ğ� tar�h� b�r döneme geç�l-
m�şt�r.

kültürünün etk�ler� şeh�rl� �nsanda daha 
zayıftır. Dünyanın her yer�nde köyde ve kır-
salda yaşayan �nsanlar daha tutucu olmak-
tadır. Büyük şeh�rler�n dışında kalan kasaba 
ve şeh�rlerde d�nc� ger�c�l�ğ�n, bağnazlığın, 
ırkçı tutum ve faş�zan baskıların olduğu ger-
çeğ�n� görüyor ve yaşıyoruz.

Kırsaldak� �nsan �l�şk�ler� ve sınıfsal çe-
l�şk�ler şeh�rdek� çel�şk�ler kadar öne çıkmış 
değ�ld�r. Kırsalda ya da köyde akrabalık 
bağları, feodal bağlar daha bel�rley�c� ol-
maktadır. Sosyal �l�şk�ler şeh�rdek�nden daha 
sınırlı ve dar kalmaktadır. Köylünün temel 
üret�m faal�yet� toprağa ekt�ğ� ürünlerden el-
de ett�ğ� gel�rd�r. Aynı zamanda hayvancılık 
alanındak� faal�yetler� sayes�nde de geç�m�-
n� kıt kanaat olsa da sürdüreb�lmekted�r.

Dünyamız 30 yılda �k� büyük sa-
vaş yaşamıştır. Ülkeler b�rb�r�ne 
g�rm�ş, �nsanlık kanlı bıçaklı ha-
le get�r�lm�şt�r. İnsan, bu acı-
masız emperyal�st paylaşım 
savaşlarında öldürülmüş, kat-
led�lm�şt�r. Büyük dramların 
yaşandığı tar�hsel dönem �-
ç�nde umudun da yeşerd�ğ� 
gel�şmeler ve devr�mler 
gerçekleşm�şt�r.

lenerek yaşama tutunanlar ve tutunamayan-
lar olmuştur.

Bu açıdan kend� yaşamım �ç�nde toplum-
sal mücadelen�n ve sınıf savaşımının b�r 
parçası olarak yaşamın acı, tatlı damlalarını 
d�l�m döndüğünce anlatacağım:

Evet b�rçok �nsanın olduğu g�b� ben�m 
h�kayemde böyle başlıyor. Doğduğum yer-
den, doyduğum yere göçerken büyük umut-
larla ve heyecanla doğduğum toprakları terk 
ederken �y� b�r yaşam ve mutluluk �nancının 
ağırlığı gurbete sürüklüyordu.

İlk kez kasabaya �nd�ğ�m günü hatırlı-
yorum. Gecen�n dördünde kalkıp pat�ka yol-
l

ardan, ormanlardan, derelerden geçerek 
toprak b�r araba yoluna ulaşarak, üstü tente 
�le kapatılmış b�r kamyonete b�nerek 10-15 
k�ş� kasabaya doğru yola çıktık. Kamyonet 
çukurlara düştükçe adeta araba devr�l�yor-
muş g�b� başlayan uzun b�r ayrılık �ç�n gurbet 
eller�ne göçü göze alıyorduk.

Yapyabancı şeh�rlerde, kör karanlık tek 
odalık gecekondu odalarında, soğukta, sı-
cakta yaşam savaşı vererek ayakta kalab�-
l�yorduk. B�z�m kuşağımızın büyük çoğun-
luğu �lkokul mezunu �d�. L�se mezunu olmak 
büyük b�r şanstı. Şeh�rde daha çok fırınlarda, 
lokantalarda, çay bahçeler�nde, otellerde, 
beled�yelerde, h�zmet sektöründe �ş bulup, 

Çünkü a�leler�m�z�n yoksulluktan 
kurtulması, �y� b�r gün görmes� �ç�n bütün 
a�len�n sorumluluğunu üstlenerek hasretle 
başlayan uzun b�r ayrılık başlıyordu.
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çalışab�l�yorduk.

Köyden kente göçün en yoğun olduğu 
dönem olan 1970'lerde ben�m yolumda önce 
Ankara, daha sonra İstanbul'a yelken açarak, 
ömrümün kalan kısmının daha çok İstan-
bul'da geçeceğ� kes�nl�k kazanmış oluyordu.

Ankara günler� dayımın dükkanında 
çırak olarak başlamıştı. Daha sonra usta-
laştım ve dükkanı tek başıma �şlet�r duruma 
gelm�şt�m. 1967-73 yılları arasında öğrenc� 
ve �şç� eylemler�n�n yoğun yaşandığı b�r 
dönemde Ankara'da yaşamam ve �lk gençl�k 
yıllarımın etk�s�yle �lg� alanıma g�rmeye 
başlayan gençl�k hareketler� ve s�yaset� ben� 
de etk�lemeye başlamıştı. Köyümüzün 
büyük ab�ler�n�n b�r kısmı bu olaylara �lg� 
gösterm�ş olması dolayısıyla �lg� duymamı 
daha da artırıyordu. B�r gün benden büyük 
b�r ab�m�z�n, öğrenc� hareket�n�n Anka-
ra'dak� öneml� b�r eylem� olan Kızılay - 
Samanpazarı arası gece meşalel� yürüyüşüne 
ben�mde katılmamı �stemes� karşısında he-
yecanla katılma �steğ�n� kabul etm�şt�m. İlk 
kez hayatımda b�r eyleme katılıyordum. 
Ama henüz ney�n ne olduğunu b�lm�yordum. 
S�yas� ve kültürel olarak çok ger� durumday-
dım. Öğrenc� hareket�n�n etk�s� �le ben�m 
�lkokuldan ber� okuma �steğ�m daha da art-
mıştı. O nedenle y�ne esnaf b�r ab�m�n vel�l�-

İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında bütün 
dünyada olduğu g�b� Türk�ye'de de sanay�-
leşme hız kazanıyordu. Türk�ye g�b� az 
gel�şm�ş ülkelerde daha çok montaj sanay� 
öne çıkıyordu. Bu dönemde köyden kente 
göç hükümetler tarafından da teşv�k ed�l�-
yordu. 1970-80 hatta 90'lara kadar köylerden 
kentlere akın akın �nsanlar göç ett�, köyler 
boşaltıldı. 90'lı yıllarda Kürd�stan kent ve 
köyler�nden göç etmek zorunda kalana �n-
sanlarımızın dramı da ayrı… Tarlalar ek�l-
mez oldu, hayvancılık b�t�r�ld�. Samandan 
ete kadar her şey� �thal ederek üretmeyen b�r 
ülkeye döndük. Yanlış ekonom�k kalkınma 
ve sosyal pol�t�kalar sonucunda tüket�m 
toplumuna döndük. Kap�tal�st, emperyal�st 
s�stem�n �ç �çe geçen kr�zler� b�z�m g�b� ül-
keler� daha der�nden sarsıyor ve etk�l�yor.

ğ� �le 1970-71 eğ�t�m yılı eğ�t�m dönem� orta-
okula kaydımı yaptırdım. Dayım bu dönem-
de �şç� olarak yurtdışına çıkmış ve dükkanı 
onun adına ben �şleterek, kazandığım parayı 
dayımın banka hesabına yatırıyordum. 
Okula kaydımı yaptırdıktan sonra çok mutlu 
olmuştum ama �k�nc� yılın başında dayım 
Ankara'ya �z�nl� olarak gelm�şt�. Tab� ben�m 
ortaokula kaydımı yaptırdığımı duyunca çok 
s�n�rlenm�şt�. Bana söylemed�ğ� kalmadı: 
“Sen cumhurbaşkanı mı olacaksın, sen k�m-
s�n?” g�b� b�rçok küfür ve hakaretten sonra 
ben� dükkandan kovmasıyla şeh�rde tek başı-
ma kalmıştım.

Askerde çavuş olmama rağmen üst ter-
t�pler ben� hep çocuk g�b� görüyorlardı. Hatta 
nöbetç� çavuşluğumda nöbet yerler�ne nö-
betç� asker yazarken, üst tert�pler�n h�çb�r�-

Köyden tanıdığım büyük ab�ler�m�n 
bekar ev�nde, b�r süre de halamın ev�nde kal-
dım ve sonra köye ger� dönmek zorunda kal-
dım. Eğ�t�m hayatım b�tm�şt�. Yen� planlar 
yapmaya, hayatıma yen� b�r yön vermem 
gerekt�ğ�n� düşünmeye başladım. Bu arada 
köyümüzün k�m� gençler�n�n Trabzon'da 
büyük b�r otelde �şe başlamış olduklarını 
öğrenm�şt�m. Bana da �ş vereb�lecekler�n� 
söyley�nce kabul ed�p kom� olarak otel�n res-
taurantında �şe başladım. B�rkaç sene ça-
lıştıktan sonra tekrar Ankara'ya döndüm. 
Ankara'da lüks b�r restaurantta kom� olarak 
�şe başladım. Henüz daha �k� aylık b�r �şç� 
�ken b�r sabah restaurantın kapısında 
z�yaretç�m olduğu söylend�. Babam gelm�ş. 
Sarıldım, hoşbeşten sonra babam askere çağ-
rıldığımı, b�rl�ğ�m�n İstanbul'da olduğunu ve 
ayın 3.de tesl�m olmam gerekt�ğ�n�, yoksa 
kaçağa düşeceğ�m� söyley�nce askere g�t-
mekten başka çarem olmadığını anlamıştım. 
Restaurant sah�b� personel müdürüne askere 
g�decek adamı neden �şe aldığını sorgulayın-
ca, personel müdürü b�lmed�ğ�n�, çocuğun 
yüzünde kıl b�le çıkmadığı şekl�nde cevapla-
yarak kend�s�n� savunmuştu. Gerçekten he-
nüz traş olmaya b�le başlamamıştım. Teskere 
almama az b�r zaman kala traş olmaya başla-
mıştım.
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Torp�ll� olarak �şe g�rm�şt�k. Bu fab-
r�kada çalıştığım süre �ç�nde torp�l�m h�çb�r 
�şe yaramadı. İşe başladığım gün yen� �ş elb�-
seler� g�yerek çalışacağım bölümde �şe baş-
ladım. Çok gürültülü patırtılı b�r ortam vardı. 
Acem�l�k dönem� sıkıcı geçt� ama daha 
sonrak� günlerde yen� arkadaşlar ed�nm�ş ve 
yen� şeyler öğrenmeye başlamıştım. İşe 
g�r�ş�m�n yapıldığı gün hem kaygılı hem de 
sev�nçl�yd�m. B�r formen eşl�ğ�nde �şe g�ren 

n�n ne tem�zl�k, ne koğuş ne de d�ğer 
nöbetlere yazılmadığını görünce “bu böyle 
olmaz herkes nöbet tutacak”  ded�ğ�mde üst 
tert�pler bana karşı çıkmıştı. Bunun üzer�ne 
çöp dökmek dah�l olmak üzere üst tert�p-
lerden oluşan b�r l�ste yaparak bölük komu-
tanlığına verd�m. Tab�� k� kıyamet koptu, üst 
tert�plerle aramızda kavga çıktı. Ben�m 
ortaokuldan arkadaşım da çavuştu, b�z�m 
tert�pler ben�m yanımda yer aldı ve kavgaya 
karışan herkes ceza aldı. O günden sonra üst 
tert�plerle teskere alıncaya kadar aramız dü-
zelmed�. Askerl�k sonrasında İstanbul'da ya-
kın akrabalarımın ev�nde kaldım. Artık yen� 
b�r �ş arıyordum. O �ş� de akrabalarımın ara-
cılığıyla bulmuştum. Çok büyük b�r fabr�-
kada �şç� olarak �şe alındım. Müracaat esna-
sında ben�m g�b� genç erkek ve kadınlardan 
oluşan yüzlerce �şç� fabr�ka kapısında �şe 
g�rmek �ç�n kuyruktaydık.

�şç�ler� çalışacakları bölüme götürürken, 
bölümün kapısından �çer� g�rer g�rmez yo-
ğun b�r gürültü ve değ�ş�k kokuların burnu-
ma geld�ğ�n� h�ssett�m. B�r tarafta hava 
tabancalarının ses� d�ğer taraftan leh�m pota-
larından çıkan yoğun duman, kabloların, TV 
tüpler�n�n ve kab�nler�n�n olduğu bölmeler-
den gelen gürültüler �nsanın kulaklarını 
rahatsız ed�yordu. Çalışma bantlarının etra-
fında karşılıklı oturan �şç�ler önler�nden ge-
çen bant üstündek� malzemeler� alıp, y�ne 
önler�ndek� plakete yerleşt�r�p b�r sonrak� ar-
kadaşına gönder�yor ve z�nc�rleme kısa süre-
de elektron�k tablonun tamamlanmasına ça-
lışıyorlardı. Başlarındak� formen �se ''Had�, 
çabuk. Aranızda konuşmayın. Hayd� aslan-
larım'' d�ye bağırıyordu. B�r sorun olunca 
hemen oraya g�d�p sorunu çözüyordu. Bazen 
de bandın hızlanmasını sağlayıp daha çok �ş 
çıkartmak �st�yordu. Bütün bu gürültü patırtı 
�ç�nde merkez� yayın yoluyla müz�k yayını 
yapılıyordu. Hoparlörlerden şarkı, türkü d�n-
let�l�yordu.

Kısa sürede yen� arkadaşlıklar ed�nd�k. 
İşyer�nde örgütlü olan send�ka tems�lc�s�n�n 
yanıma gel�p send�kaya üye yapma taleb�ne 
karşı send�kanın ne olduğunu sorup öğren-
d�kten sonra üye olmayı kabul etm�şt�m. İlk 
kez send�kalı b�r �şç� olarak çalışma hayatına 
başlamıştım. Daha sonra send�ka tems�lc�l�k 
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''DGM'y� ezd�k, sıra MESS'te'' sloganı �le 

DGM d�ren�-
ş�nden önce sen-
d�ka tarafından A 
t�p� eğ�t�m sem�-
ner�ne katılmış-
tım ve çok �y� b�l-
g�ler ed�nerek b�-
l�nçl� b�r �şç� ol-
ma yolunda �ler-
l�yordum. Send�kanın eylem ve etk�nl�k-
ler�ne katılab�lmem �ç�n send�kal �z�n alını-
yordu. Y�ne hayatımda �lk kez 1 Mayıs 1976 
yılı etk�nl�kler� �ç�n gece gündüz çalışıyor-
duk. Af�şler asıyor, b�ld�r�ler dağıtıyorduk. İş 
çıkışı send�kamızın şubes�ne g�d�p sabaha 
kadar af�ş asıyorduk. B�rçok yerde faş�st-
ler�n, pol�s�n saldırısına ve göz altına alın-
maya maruz kalıyorduk. M�ll�yetç� ger�c� fa-
ş�st çetelerle, devr�mc�ler, �ler�c�ler arasında 
her gün artan çatışmalar ve c�nayetler 
yaşanıyordu. Kesk�n, ölümüne b�r sınıf 
mücadeles� sürüyordu.

Maden-İş Send�kası ve DİSK, DGM d�-
ren�ş�ne karşı yoğun örgütleme çalışmaları 
başlatmışt ı .  Fabr�kalarda kom�teler 
kurularak d�ren�şe sıkı b�r şek�lde katılım 
sağlamak �ç�n çaba sarf ed�l�yordu. Maden-İş 
Send�kası'nın örgüt ağı sağlam b�r kadroya 
sah�pt�. Sadece Baş Tems�lc�l�k ve kurulu de-
ğ�l, lokal başkanlığı, yönet�m kurulu ve ün�te 
tems�lc�l�ğ� �le de 
b�rçok �şç�n�n bu 
yapı �ç�nde rol 
alması �le sağlam 
k a d r o l a ş m a y ı 
gerçekleşt�r�yor-
du.

odasına g�d�p b�lg� almaya başladım.
Henüz daha b�r yıl olmamışken 16 Eylül 

1976 yılında Devlet Güvenl�k Mahkemele-
r�'ne karşı Türk�ye çapında genel grev yapıl-
ması �ç�n çalışmalar başlamıştı. Send�kadan 
DGM d�ren�ş� �le �lg�l� b�ld�r�ler dağıtılıyor, 
�şç�ler sürekl� b�lg�lend�r�l�yordu. Aynı 
zamanda �şveren de b�ld�r� dağıtıyor, olası b�r 
d�ren�ş� yasadışı olacağını söylüyordu.

DGM zafer� �şç� sınıfına ve özell�kle Metal 
�şç�ler�ne çok büyük b�r güven verm�şt�. 
DİSK'e ve Maden-İş'e olan güven çok daha 
artmıştı. Hep�m�z send�kamızı sonuna kadar 
savunuyor, k�mseye söz söyletm�yorduk.

Bütün bu çalışmalar �ç�nde �ş yer�-
m�zdek� part� hücrem�z tarafından �zlen�yor 
ve öne çıkan �şç�lerle en kısa zamanda �l�şk� 
kuruluyordu. Part�l� b�r yoldaş ben�m de 
�ç�nde olduğum arkadaş grubunun �ç�nde 
olmak �ç�n b�z�m g�tt�ğ�m�z kahveye gel�yor, 
b�zlerle oyun oynuyor ve sıcak b�r arkadaşlık 
kurmak �st�yordu. N�tek�m arkadaş grubu-
muzun heps�n�n güven�n� kazanıp sıkı b�r 
arkadaşımız olmuştu. B�zden 5-10 yaş bü-
yük olsa da hep yanımızda ve b�r b�lge adam 
g�b� b�zlere yön ver�yordu. En uzun 

tartıştığımız ko-
nuların başında 
d�n gel�yordu. 
Ben �y� b�r arka-
daş olmakla b�r-
l�kte �nançlı b�-
r�yd�m de. Beş 
altı aylık b�r tar-
tışma sonrası �k-
na ed�p part� üye-
l�ğ�ne hazırla-
mayı başarmıştı. 
Bu arada ben� 
part�n�n bölge 
k o m � t e s � n d e n 
Den�z yoldaşla 

tanıştırdı. Artık onunla görüşmeye baş-
lamıştım. Den�z yoldaşla tanışmadan önce 
fabr�kadak� yoldaşın ev�nde part�ye g�r�ş 
d�lekçes�n� yazıp verm�şt�m. Orada part� 
tüzüğünü de bana okuttuktan sonra, “artık 
Türk�ye Komün�st Part�s� aday üyes�s�n” 
d�yerek part� adımı verm�şt�.

O günden bu yana h�çb�r başka part� ya da 
örgüt �le �l�şk�m olmadı. Tek part�m sadece 
TKP olarak yaşamımdak� yer�n� �nançla, 
güvenle korumaktadır. Bu part� ülkem�z 
�nsanını değ�şt�r�p dönüştürecek ve proleter 
devr�me taşıyacak eng�n tecrübe ve savaşım 
b�r�k�m�ne sah�pt�r.
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USTANIN ded�ğ� g�b� “part� bütün 
yaşamımız olana kadar, bütün yaşa-
mımız part� olana kadar; yaşamın 

temel çel�şk�s� artı değer sömürüsü �se, sö-
mürü sona erene kadar bu kavga b�tmeye-
cek!”, daha çok çalışıp, kadrolarımızı ço-
ğaltıp, Marks�zm-Len�n�zm öğret�s� ve sınıf 
ahlâkı �le donatıp, part� saflarını sıklaştıra-
rak, güvenl� b�r yol �zleyerek mücadeley� 
yükseltmek gerek�yor.

H�çb�r görev� küçümsemeden, k�b�r yap-
madan, �ş yaparken hata yapan yoldaşlarımı-
zı hor görmeden, b�rb�r�m�z�n eks�ğ�n� ta-
mamlayarak, cesaret vererek, yoldaşça daya-
nışma �ç�nde b�rb�r�m�ze güven ve des-
tek vererek MÜCADELEYİ yük-
seltmel�y�z. Bugün bunun 
çok öneml� olduğu-
nu bel�rtmel�-
y�m. B�z�m tek 
desteğ�m�z sı-
nıf yoldaşları-
mız ve b�z� var 
eden dayanış-
madır. Nere-
den b�z gücü 

Türk�ye Komün�st Part�s�,
Part�m�z�n 100. Kuruluş Yılı Kutlu Olsun!
Selam olsun �şç� sınıfımızın örgütünü bu günlere
taşıyanlara ve daha �ler�ye götürecek olanlara!
Selam olsun emek verenlere, emeğ�n� es�rgemeyenlere!

Yılmaz DEREN

Han� b�r zamanlar b�r şey anlatırdı bü-
yükler�m�z: B�r�ne b�r görev ver�lm�ş. O de-
m�ş k� ''nasıl olsa b�r� yapar''. Ötek�: “çok �n-
san var b�r� yapar..” Derken, b�r k�ş�n�n ya-
pacağı �ş� çok k�ş� de yapmamış, �ş ortada 
kalmış.Yoldaşlarla part� çalışmalarımız 100. 
yılında yen�den başlar g�b�, hızla, heyecanla, 
şevkle devam etmel�; daha çok emek ver�l-
mel�, genç kadrolarla bunu güçlend�rmel�-
y�z.

alırız unutmayalım, bugünün �ş�n� yarına bı-
rakmayalım.

Gelecek genç-
l�kte!

Bu b�r hayal değ�l, zor değ�l! Yakınımız-
da gençler var, uzakta aramayalım. Genç-
ler�m�ze arkadaşça, yoldaşça yaklaşarak on-
ları yet�şt�reb�l�r�z. Gerekl� araçlarla 

destekleyerek, onların 
önünü açab�l �r �z. 

Onlara güvenel�m, 
onlara destek ve-

rel�m. Bu gün-
ler�n en öneml� 
�ş� bu olmalı, 

sonrası gel�r.
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İ
Kİ  noktaya açıklık kazandırarak 
başlamak gerekl�: B�r�nc�s�; �şç� sınıfının 
vatanı olmaz, vatan ez�len ve sömürülen-

ler �ç�n hap�shaneden �barett�r. O nedenle 
Türk�ye kavramını özele �nd�rgeme, m�kro 
ölçekte tartışma ve bugüne taşıma olarak 
kavramak gerekl�. “Bu coğrafyanın �şç� sını-
fı tar�h�” demek belk� de daha uygunu. Ayrı-
ca Türk�ye kavram, etn�k, d�n�, m�ll�yetç� ve 
şoven duyguların da barındığı b�r alan; fa-
ş�st/d�nc� duyguların sürekl� kaşınıp, kabar-
tıldığı b�r bölge.

İk�nc�s� 1908 sadece bu coğrafya �ç�n 
değ�l, dünyadak� s�yasal/ekonom�k bazı ge-
l�şmelere, burjuva devr�mler�ne denk geld�ğ� 
�ç�n başlangıç tar�h� olarak seç�ld�. İtt�hatçı-
ların darbe �le �kt�darı ele geç�rd�kler� yıl 
olmasının, yan� gel�şmekte olan genç Türk 
burjuvaz�s�n�n b�r devr�m� olmasının yanın-
da; dünya pazarının gel�şme gösterd�ğ�, 
l�man ve t�caret şeh�rler�nde fabr�kaların ku-
rulmaya başlandığı, Anadolu'da man�faktür-
de b�r sıçrama yaşandığı dönem�n de başlan-
gıcı.

Öneml� b�r konu da: 1900'lü yılların baş-
larındak� �şç� sınıfının (ve d�ğer sınıflarla, 
tüm ez�len ve sömürülenler�n) yapısı, �şle-

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİ (1908-1920)
y�ş�, örgütlen�ş�, sınıfsal konum etk�nl�ğ� vs. 
bugün �le karşılaştırılamayacak derecede 
farklı, ayrı ve değ�şm�ş durumdadır. Bu satır-
ların okuyucusu bu durumu her da�m aklında 
tutmalıdır. O günden günümüze kadar geçen 
süreçte değ�şmeyen en öneml� etmen; �şç� sı-
nıfı hareket� �le, sosyal�st hareket�n b�rl�ğ�n�n 
sağlanamaması olmuştur.

Marx b�t�r�lmem�ş sınıf kavramı üzer�ne 
yazısında şunları sorar: “B�r sınıfı oluşturan 
şey ned�r? Ücretl� emekç�ler�, kap�tal�stler� 
toplumsal sınıf hal�ne get�ren şey ned�r?'' 
Sorunun temel�nde, üret�m araçlarına, k�m 
hâk�m, k�m kullanıyor ve k�m sömürüyor 
soruları yatmakta. İşç� sınıfı mülk�yet �l�şk�-
ler�nde, el�nde �şgücünden başka satacak b�r 
şey� olmayan proleterd�r. Bu anlamıyla da 
kap�tal�zm satmak �ç�n alan, almak �ç�n de 
satan, kâr amaçlayan b�r s�stemd�r. Kap�tal�st 
s�stem�n temel�nde ekonom� yatar. İnsan/ 
toplum ekonom�ye tab� kılınmıştır. Toplu-
mun ekonom�y� yönetmes� gerek�rken, eko-
nom� toplumu yönetmekted�r. Bunun ge-
t�rd�ğ� doğal ortamın yok ed�ld�ğ� b�r 

manzarayla karşı karşıyayız. 
Doğal kaynakların hızla 
tüket�ld�ğ�, çevren�n talan e-
d�l�p, sonra vahş�ce yok 
ed�ld�ğ� s�stem�n adıdır kap�-
tal�zm. İnsana a�t tüm değer-
ler�n; (erdem, onur, duygu..) 
alınıp satıldığı, metalaştırıldı-
ğı b�r dönemdey�z. Ekonom�-
n�n hâk�m olduğu, her şey�n 
para �le alınıp satıldığı bu s�s-
temde; toplumun büyük ço-
ğunluğunu oluşturan �şç� ve 
emekç�lere tar�hsel sorumlu-
luklar düşmekted�r. Doğanın, 
topluma; toplumun da ekono-
m�ye sah�p olması gerek�rken 

kap�tal�zm bunu ters�ne çev�rm�ş; ekonom� 
topluma, toplum da doğaya hâk�m olurken; 

II. Meşrut�yet’�n İlanı (24 Temmuz 1908)
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23 Temmuz 1908'de, 1789 Fransız Dev-
r�m�'n�n; hürr�yet-adalet-kardeşl�k sloganları 

büyük kentler� (İstanbul, Selan�k, İzm�r) �n-
let�rken, Osmanlı aydınları g�b�, Osmanlı �ş-
ç�ler� de hürr�yet�n �lanının, hürr�yet�n ken-
d�s�n� get�receğ�ne �nanıyorlardı. Bu tar�hle 
b�rl�kte tar�hsel hareketl�l�k artacak, tab� k� 
bu hareketl�l�ğe karşı baskı da gelecekt�. Ab-
dülham�d'�n mutlakçı-baskıcı rej�m� �lerle-
men�n önündek� (üret�c� güçler�n ve üret�m 
�l�şk�ler�n�n) en öneml� engeller�n başında 

1900'lü yılların sınıf mücadeleler� �le 
günümüz şartlarının mücadeleler� arasında 
farklar var. Ama değ�şmeyen �k� şey mevcut: 
Kap�tal�zm�n durmak b�lmez saldırısı, 
�k�nc�s� de bu saldırıya dur d�yecek ana 
etmenler�n başında �şç� sınıfının gelmes�. 
Günümüz şartlarında sınıf mücadeles� sade-
ce �şç� sınıfı �le sınırlı değ�l, olmamalı da. İşç� 
sınıfının mücadelede başı çekt�ğ� ve tüm 
kap�tal�zm karşıtı unsurların b�r araya 
get�r�ld�ğ�, get�r�lmes� gerekt�ğ� b�r sürec� 
yaşıyoruz. Mücadelede en öneml� rolü 
üstlenmes� gereken �şç� sınıfının 1908'de 
başlayan mücadeles�n� ele almaya çalıştık. 
Geçm�şten çıkarılacak dersler, �ler�ye daha 
umutla bakmamızı sağlayacaktır.

1-1908 dönem�ne kısaca b�r göz atalım

ana bel�rley�c� ekonom� olmuştur. Ekonom�-
n�n ana bel�rley�c�l�ğ�nde de toplumun büyük 
çoğunluğunu oluşturan �şç� ve emekç�ler�n 
baskı altında ez�l�p sömürüldüğü b�r 
dönemden geçmektey�z. Kap�tal�zm�n kâr 
amacıyla �şç�lere, emekç�lere, doğaya saldır-
dığı günümüzde; mücadele etmek ve müca-
deley� örgütlemek en öneml� unsur olmakta-
dır.

gelmekteyd�. Üret�c� güçler�n önündek� bu 
engel �k� şek�lde yıkılab�l�rd�: ya toplumsal 
b�r hareketle ya da hükümet darbes� �le. 
Toplumsal b�r hareketle yan� tabandan gelen 
b�r basınç �le hükümet�n devr�ld�ğ�, yer�ne 
daha �ler�c� unsurların söz alıp hükümet old-
uğu dönemler; Osmanlı tar�h�nde ya yoktur 
ya da olsa b�le çok az sürel�d�r.

Osmanlı-Türk tar�h�nde hep görüldüğü 
g�b�, sonuç y�ne aynıydı: 1908 İtt�hat-Terak-
k� hükümet darbes� �le. Her darbe g�b� bu 
darbe de, başta göz boyayan �ç� despotluk ve 
ger�c�l�k kokan b�r harekett�. Sonuçta öyle de 
oldu. II. Meşrut�yet�n s�yasal akım ve güçler� 
gel�şmey� ve hürr�yet�- batıda aramak 
gerekt�ğ�n� söylüyorlardı. Bu düşünceye gö-
re; Batı emperyal�zm� kutsanmış b�r şekl�yle 
gel�p her şey� sunacaktı. Bu Osmanlının ve 
devamı olan Türk�ye'n�n h�çb�r zaman ant�-
emperyal�st olmadığının ve olamayacağının 
en öneml� kanıtlarından b�r�yd�. Osmanlı, 
haraca dayalı b�r sosyal formasyondu. Eko-
nom�k ve sosyal üret�m� de bas�t yen�den 
üret�md�. Bu dönem�n emperyal�zm�; �şgal 
eder, yağmalar ve haraca bağlardı. Osmanlı 
sosyal formasyonunda elde ed�len artık ürü-
nün �k� temel kaynağı vardı: B�r�nc�s� köylü-
den alınan haraç, �k�nc�s� de fet�h adı altında 
yapılan talan ve yağma �le elde ed�len sosyal 
artık. Osmanlının üret�m tarzı mantığında; 
elde ed�len bu �k� haraç türü de tek elde, dev-
let�n el�nde toplanmaktaydı, devlet haraç 
üzer�nden sosyal artığa el koyan yegâne ma-
kamdı. O yüzden Osmanlı-Türk geleneğ�n-
de, devlet kutsaldır ve olmazsa olmazdır. Bu 
devlet �le üret�c� sınıflar arasında aşılmaz ka-
lın duvarlar söz konusudur. Hak�m�yet kayıt-
sız şartsız pad�şahın ve onun tems�l ett�ğ� 
sınıfındı. Dünde öyleyd� bugün de öyle. De-
ğ�şmeyen b�r d�ğer özell�kte, özel mülk�yet�n 
köylüye a�t olmamasından dolayı devlet�n 
�zn�yle toprağını ek�p b�çmes� ve devlet� ko-
ruyucu olarak görmes�d�r.

Devlet�n bu konumu, darbe �le hükümet� 
ele alan yapının devlet�n yer�ne kend�s�n� 
koymasını, b�r şekl�yle devlet�n var olmasını 
sağlayacaktı. 1908 darbes�n�n ülke �ç�ndek� 
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İstanbul C�bal� Tütün İşletmeler�'n�n 
�şç�ler�n�n başlattıkları ve ücret zammının a-
lınmasıyla sona eren grev, 1908 �şç� eylem-
ler�n�n en önem-
l�s� ve �lk haber-
c�s �  o lacakt ı . 
Greve katılan �ş-
ç� sayısı 100 c�-
varındaydı ve bu 
öneml� b�r ra-
kamdı. Anado-
lu- Bağdat de-
m�ryolu �şç�ler�, 
İstanbul- İzm�r 
tramvay ş�rket� 
� şç � ler � ,  Şark 
Dem�ryolu Kumpanyası �şç�ler�, Se lan �k 
elektr�kl� tramvay hattı �şç�ler�, Se lan �k 
s�gara fabr�kası �şç�ler� greve g�den en 
öneml� yerlerd�. Tramvay, havagazı, tütün, 
dem�ryolu �ş kollarındak� �şç�ler�n başını 
çekt�ğ�, yabancı sermayel� �şletmelerde baş-
layan bu grevler�n kend�l�ğ�nden b�r hareket 
olduğunun altını ç�zmek gerekmekted�r. 
İtt�hat ve Terakk�n�n de �şç� sınıfına bakışını 
göstermes� açısından öneml�d�r bu grevler ve 
eylemler. İtt�hat ve Terakk�'n�n “Özgürlük 
anlayışı” �şç� ve emekç�ler�n özgürlüğünü 
yok etmek üzer�ne kuruluyken, “m�ll�yetç�-
l�ğ�” de kap�tal�st s�steme bağlılık sözü ver-
mekteyd�. İlk grev dalgasının asker-pol�s zo-
ruyla sona erd�r�lmes�n�n ardından, İtt�hat ve 

bahar ayları kısa sürdü. Ek�m 1908'de 
çıkarılan kanunla �şç� eylemler�ne sınır ve 
yasaklar kondu. Grevler sert b�r b�ç�mde bas-
tırıldı. Len�n'�n “zafer�n yalnız küçük b�r 
parçası” d�ye adlandırdığı/ tanımladığı, 
1908 darbes� �şç� sınıfına büyük b�r darben�n, 
zulmün haberc�s�yd�. Öte yandan 1908-1913 
arasını kapsayan 5 yıllık süreçte Osmanlı 
devlet�nde, modern düşüncen�n, örgütlen-
men�n, s�yasal f�k�rler�n hızla yayıldığını �lk 
k�tlesel �şç� eylemler�n�n, mücadele ve 
örgütlenmeler�n�n yaygınlaştığını, �şç� sını-
fının bu topraklarda �lk kez bu kadar etk�n b�r 
b�ç�mde tar�h sahnes�ne çıktığını görmek-
tey�z.

1908-1913 arasının d�ğer öneml� özell�ğ� 
de Müslüman �şç�ler �le Müslüman olmayan 
�şç�ler arasındak� bakış, eylem ve b�l�nç far-
kının �y�ce su yüzüne çıkmış olmasıdır. 

Terakk� gerçek yer�n� bel�rleyecekt�; hükü-
met�n yanında ve kap�tal�st s�stem�n kuca-
ğında.

1908 yılının sonuna doğru çıkarılan ya-
salarla �şç�-�şveren �l�şk�ler�nde, toplu söz-
leşme, grev yasakları get�r�ld�. Send�kalaşma 
yasaklandı. Yasaklara uymayanlara para ve 
hap�s cezaları ver�l�yordu. Yasanın yürürlüğe 
g�rmes�yle, grevler seyrekleşt�. İşç� hareket� 
ve örgütlenmeler� daha �lk adımlarında bastı-
rılacaktı. 1908-1913 yılları arası �şç�ler�n ve 
sosyal�st aydınların örgütlenme adına �lk 
adımları attıkları yıllardır. Selan�k başta ol-
mak üzere, Rumel� kentler�, İstanbul, İzm�r 
şeh�rler� �şç�ler� �le Bulgar, Rum, Ermen�, 
Yahud� sosyal�st aydınları başı çek�yorlardı. 
Bu şeh�rlerde �lk öneml� ve etk�n send�-
kaların kurulduğunu görmektey�z. Bu send�-

kalarda örgütlü �şç� 
sayısı 150 b�n c�va-
rındaydı. Bununla 
b�rl�kte Selan�k Sos-
yal�st Federasyo-
nu'nun kurulması bu 
federasyonun Yahu-
d�ce, Rumca, Türk-
çe, Bulgarca yayın 
ç ı k a r m a s ı y l a , 
1912'de y�ne Sela-
n�k'te kurulan Tür-
k�ye Sosyal�st Fede-

rasyonu'nu �lk öneml� sosyal�st örgüt-
lenmeler olarak sayab�l�r�z. Bu dönemde 
kurulan s�yas� part�ler de vardı: 1910'da ku-
rulan Osmanlı Sosyal�st Fırkası öneml� b�r 
yere sah�pt�r. Sosyal�st H�lm�'n�n kurucusu 
olduğu bu örgüt; kaba b�r sosyal�zm anlayı-
şını savunurken, İtt�hat ve Terakk�'ye karşı 
c�dd� b�r muhalefet serg�l�yordu. Bu çevre 
�lerleyen süreçte, Par�s'te şube açacaktı. Bu-
na rağmen �şç� sınıfı �le bağları kopuktu ve 
bu bağların kuvvetlenmes� adına da öneml� 
g�r�ş�mlerde bulunulmadı.

C�bal� Tütün İşç�ler� Grev�
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Müslüman ve Müslüman olmayan �şç�ler�n 
sınıf b�l�nc�n�n olgunlaşmadığını, bu nedenle 
de �lerleme kayded�lmed�ğ�n� söylemek ge-
rekl�. Örgütsüzlüğün etk�l� olması sonucu, 
�şten çıkarmaların kolaylaştığını, �şç�lere �ş-
veren ve devlet el�yle uygulanan m�ll�yetç�, 
şoven söylemler� ve bunun get�rd�ğ� ayrış-
mayı bel�rtmel�y�z.

30 Ek�m 1918'de I. Emperyal�st paylaşım 
savaşından mağlup ayrılan Osmanlı, �mza-
ladığı antlaşmalar �le hem kend� sonunu ha-
zırlayacak hem de b�r d�z� toplumsal olayın 
f�t�l�n� ateşleyecekt�. 1917 Ek�m Devr�m� 
tüm dünyada yen� b�r başlangıcın s�mges� 
olurken, 1918 �le b�rl�kte İtt�hat ve Terakk� 
kend�s�n� fes�h edecek, �kt�dar b�r emper-
yal�st gücü tutanlardan d�ğer emperyal�st 
gücü savunanlara geçecekt�. Bu dönem�n 
yarattığı büyük boşluk �le b�rl�kte b�rçok 
s�yas� örgütün ortaya çıktığını görüyoruz.

Kurtuluş Savaşı (k� bu gerçek anlamda 
kurtuluş savaşı değ�ld�r) �şç� sınıfı örgütlen-
mes�ne de yen� b�r yön verecekt�. 1908-1918 
arası dönemde �şç� sınıfının örgütlenmes�nde 
Rumel� kentler� başı çekerken, 1919-1923 
arası dönemde bu kentler�n devletten kop-
ması sonucu, bağ da kopacaktı. Bu kopuş 
kend�n� örgütlenme bazında da göster�yordu: 
Bu dönemde Kom�ntern'e bağlı örgüt ya-
pıları �le, ger�c� yapıların denet�m�nde kuru-
lan örgütlere rastlıyoruz. Ömürler� uzun ol-
mayan bu yapılar (Sosyal Demokrat Fırkası, 
Türk�ye Sosyal�st Fırkası, Türk�ye İşç� Sos-
yal�st Fırkası vs.) daha sonra b�rleşmeler �le 
yollarına devam edeceklerd�. Mondros Mü-
tarekes� sonrası Dr. Hasan Rıza'nın öncülü-
ğünde kurulan Sosyal Demokrat Fırkası, �şç� 
sınıfı �le organ�k bağ kuramadan ve çoğunlu-
ğu İtt�hatçılardan oluşan b�r yapı olmak üze-
re, 1922'de dağıldı. Ardından, Türk�ye Sos-
yal�st Fırkası, Hüsey�n H�lm� har�ç değ�şen 
b�r yapıyla sahneye çıkacaktı. Türk�ye İşç� 
Ç�ftç� Fırkası o dönemde grevler�n başını 
çekm�ş, daha sonra send�kal b�r yapıya bürü-
nerek sahney� terk etm�şt�r.

1. Arka planda neler var?
 1908 darbes�n�n ardında; ordu mensubu 

olan cuntacı askerler�n olduğunu bel�rtm�ş-
t�k. Darbey� gerçekleşt�ren Jön Türkler'�n de 
s�yas� perspekt�f�nde; halkın herhang� b�r 
önem� ve değer� yoktu. Amaçları darbe �le 
�kt�darı alıp, yer�ne geçmekt�. Hedefler� gay-
rımüsl�m burjuvaz�ye karşı doğmakta olan 
Türk müslüman burjuvaz�s�n� desteklemek-
t�. 1908'de Abdülham�d aleyh�ne yapılan 
göster�lere; memur, küçük esnaf, küçük 
ç�ftç� katılsa da başı ordu mensubu askerler 
çek�yordu. Bu dönemde �şç� sınıfının bu 
göster�lerde var olup, etk�n rol oynadığını 
söyleyemey�z. Bu ayaklanmalar karşısında 
23 Temmuz 1908'de Kanun-� Esas� tekrar 
yürürlüğe kondu. Kanun-� Esas�'n�n �şç� ve 
emekç�lere kazanımı olmadığını bel�rtmek 

gerekl � .  Her ne kadar  resmî �deol
oj�n�n tar�h yazımı b�ze bambaşka şeyle
r� anlatsa da darbec� İtt�hat Terakk� mantı
ğı günümüzde de devam etmekted�r. Cum-
hur�yet rej�m� de esas mantığı �le �tt�hatçıdır. 
Asıl amaçları kutsal devlet� önce ele geç�r�p, 
sonra da sah�p olmaktır. İtt�hatçı mantığın 
bugün d�n sosu �le serv�s ed�ld�ğ�n�, değ�şen 
b�r şey olmadığını söylemek gerekmekte-
d�r. İtt�hatçılar, 1908'de �kt�darı ele al-
malarına rağmen g�zl� örgüt olarak kalmaya 
devam ett�ler. Aynı mantığı 1922'de 
Saltanatı ele geç�rmes�ne rağmen 1 yıl sonra 
Cumhur�yet �lan eden Kemal�st anlayışta da 
görmektey�z.  İ t t �hatçı lar ın,  �şç�  ve 
emekç�lere h�çb�r projeler� olmadığı g�b�, 

II. Meşrut�yet sonrası �lk Mecl�s-� Mebusan
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Osmanlı s�yaset yapısı d�nden devlete 
doğru değ�l, devletten d�ne doğrudur. Yen� 
s�yas� yapı ve onun resmî �deoloj�s� d�n� be-
l�rler poz�syondadır. O günden bugüne her 
�kt�darın el�nde d�n� söylemler b�r s�lah ola-
rak kalmış ve etk�n b�ç�mde kullanılmıştır. 
Her ne h�kmetse �kt�dara gelenler, d�ne yakın 
b�r poz�syonda mevz�lenm�şt�r. Osmanlı-
Türk s�yaset b�ç�m ve anlayışının öneml� b�r 
özell�ğ� de, part�-hükümet-devlet ayrımının 
olmaması, bu ayrımın b�r şekl�yle engellen-
mes�d�r. Toplumun büyük çoğunluğu, �kt�da-
ra gelen part�n�n kurduğu hükümet� devlet�n 
kend�s� sanmakta öyle davranmaktadır. Yen� 
olduğunu söyleyen tüm devlet yapıları, s�-
yas� örgütler, da�ma esk�y� üretmeye devam 
etmekted�rler. Bununla beraber, m�ll�yetç�l�-

her türlü eylem ve örgütlenmey� de; devlete 
karşı �şlenm�ş b�r suç olarak görüp 
yasaklıyorlardı. Devlet�n devamı söz ko-
nusu �se, asla İtt�hatçılar pad�şaha karşı de-
ğ�llerd�. Olup b�ten� b�ç�m sorunu olarak gö-
rüyor, olayların arka planındak� gerçeklerle 
uğraşmıyor ya da uğraşmak �şler�ne gelm�-
yordu. Tıpkı günümüzde olduğu g�b�. İtt�hat-
çı yapı, kafası karışık; hem İslamcı, hem 
Türk, hem Batıcı �ç�nde çeteler� barındıran- 
b�r oluşumdu. 1908 darbes� ve sonrası aynı 
zamanda her şey� değ�şt�rmek adına h�çb�r 
şey�n değ�şmed�ğ� b�r sürec� anlatıyordu. İt-
t�hatçı mantığın Türk m�ll�yetç�l�ğ�ne yö-
nel�k faş�st pol�t�kaları, �şç� ve emekç�ler�n 
önünde zamanla büyük engeller oluştura-
caktır. İşç� ve emekç�ler�n yanında Ermen�-
lere, Rumlara, Kürtlere karşı da b�r yapı 
meydana get�rmekted�r. Bu halklara, en baş-
ta Ermen�lere karşı uygulanan soykırım, bas-
kı, zulüm, sınır dışı etme, mallarına el koy-
ma, Türkleşt�rme, k�ml�ks�zleşt�rme… o 
günden bugüne hız kesmeden devam etmek-
ted�r. Bu uygulamalarda hem İtt�hatçıların 
hem Kemal�stler�n ana pol�t�kası Anadolu'yu 
önce Hır�st�yanlardan, sonra Türk olmayan 
halklardan arındırıp, tem�zley�p Türklere 
“vatan” yapmak olmuştur. 1915 Ermen� soy-
kırımı bugün Kürt soykırımı olarak devam 
etmekted�r.

ğ�n de devlet katında kaldığını ve s�yas� ma-
n�pülasyon aracı olarak kullanıldığını söyle-
mek gerek.

· Günümüzde de devlet�n resmî �deo-
loj�s� �le el ele yürüyen b�r tar�h tez�n�, sol 
Kemal�stler de savunmaktadır. Ger�c� �mpa-
ratorluk yıkıldı, yer�ne �ler�c� b�r cumhur�yet 
kuruldu. İş�n �lg�nc� bu grupta yer alanlar bu 
yıkma/kurma �l�şk�s�n� b�r devr�m olarak 
görmekted�rler.

· Bu dönem�n resm� tar�h yazıcılığı-
nın en öneml� özell�kler�nden b�r�s� de, gö-
revlend�rme yoluyla s�yaset adamlarının ta-
r�hç� yapılmasıdır. Egemen sınıfın kend� �ht�-
yaçları doğrultusunda b�r tar�h vers�yonu ha-
zırlanmış ve dayatılmıştır. Bunu da devlet 
adına sözde aydın, gerçekte devlet�n memu-
ru k�ş�ler yapmıştır.

· Uydurulmuş en üst yapıyı 1923 dar-
bes�yle kurulan Cumhur�yet'te ve onun man-
tığı �ç�nde kurgulanan üst yapı kurumlarında 
görmektey�z. Dışarıdan dayatma, �thal etme 
yoluyla dayatılmış resm� tar�h, resm� top-
lumu yaratma çabasındandır.

· Resmî �deoloj�n�n ve onun anlatıcı-
sı olan resm� tar�h tez�; baskıcı, nefes aldır-
mayacak b�ç�mde genellemec�, bel�rs�z b�r 
şek�lde yaygınlaştırıcı, fırsat kollayıcı b�r 
yapıdadır. Kend�n� meşrulaştırmak �ç�n �ta-
at�, bağlılığı, b�at etmey� şart koşar. Resmî 
�deoloj� sınıf ve çıkar çatışmalarını g�zler. Sı-
nıfsız, �mt�yazsız, sömürüsüz b�r toplum ya-
ratma kurgusu, devlet tarafından desteklen-
mey� ve üret�lmey� ön gerekt�r�r.

Öte yandan Mustafa Kemal'�n İtt�hat-Te-

1914'de başlayan I. Emperyal�stler arası 
paylaşım savaşının altında; geç kap�tal�st-
leşen Almanya'nın pastadan daha çok pay 
alma �steğ� yatıyordu. İtt�hat- Terakk� de 
paylaşıma ortak olma adına Almanya �le 
b�rl�kte savaşa katıldı. 1918'de �mzalanan 
Mondros Antlaşması �le, 1922'de �mzalanan 
Lozan Antlaşması'na dek geçen süre, resm� 
tar�h yazıcıları tarafından M�llî Mücadele 
olarak adlandırılacaktı. Resm� tar�h ve Res-
mî �deoloj� �le �lg�l� b�rkaç madde sıralamak 
gerek�rse, şunlar söyleneb�l�r:
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· Atatürkçülüğün ant�-emperyal�st 
olduğu söylem� sonradan uydurulmuştur. 
Madem ant�-emperyal�sts�n o zaman I. Em-
peryal�st Savaşa neden g�rd�n? Daha �lg�nc�; 
I. Emperyal�st Savaş'ta yenemed�ğ�n (k� Al-
manya yanındaydı) ülkeler�, Kurtuluş Sava-
şı'nda yend�m masalıdır.

· Tam bağımsızlık demek kopuş de-
mekt�r. Esk� rej�mden kopmak, esk� rej�m� 
reddetmekt�r. Kurtuluş Savaşı tam bağım-
sızlığı get�rd� �se şunları sormak gerek: Ne-
den Osmanlı borcu 1953'e kadar ödend�? Lo-
zan Antlaşması b�r zaferse, neden T.C.n�n 
gümrük verg�ler�ne 1928'e kadar el kondu? 
Neden 1936'ya kadar T.C.n�n Boğazlara g�r-
mes� yasaklandı? Neden 1947'de emperya-
l�st kurum olan NATO'ya g�r�ld�? Neden em-
peryal�st barış gücü adına Kore'ye asker gön-
der�ld�?

Son olarak şunu ekleyel�m: ne Ulusal sol, 
ne de İslam� kes�m ant�-emperyal�st değ�ld�r. 
Ne sermaye �le, ne kap�tal�zmle ne de ege-
men �kt�darla b�r sorunları yoktur. Alternat�f 
toplum projeler� de yoktur. Onların ant�-em-
peryal�stl�ğ� yabancı düşmanlığı, daha çok 
ABD düşmanlığı �le sınırlıdır.

Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan dö-
nemde; �şç� sınıfı hareket� ve sosyal�st mü-

rakk� örgütünün �knasıyla başa get�r�ld�ğ�n� 
bel�rtmek gerek�r. Mustafa Kemal efsanes�-
n�n yaratılması da o döneme denk düşmekte-
d�r. Mustafa Kemal önderl�ğ�nde yed� düvele 
karşı savaş ve bu savaştan da gal�b�yetle çı-
kıldığı yalanını da bu çerçevede okumak ve 
yorumlamak gerekmekted�r. Mustafa Kemal 
ve Kurtuluş Savaşı üzer�ne de b�rkaç madde 
yazmak gerek�rse şunlar söyleneb�l�r:

· ''Atatürkçülük tam bağımsızlıktır, 
ant�-emperyal�stt�r, mazlum halkların kurtu-
luş s�mges�d�r'' tez� baştan sona sor-gulan-
malı, �ç� boş b�r uydurmadır. Bağımsızlık, 
bayrak, m�ll� marş, anayasa değ�ld�r, ola-
maz. Bağımsızlık, s�yas�, sosyal, pol�t�k, kül-
türel, �deoloj�k b�r bütünlüktür. Bağımlılığı 
engellemek adına söylenen; karşılıklı ba-
ğımlılık d�ye b�r şey söz konusu olamaz. Ta-
b��yet �l�şk�s� söz konusudur.

İşç� sınıfı �ç�nde örgütlenmeyen sol yapı-
ların, devr�m� b�r hükümet darbes� olarak 
gördüğünü, darbeler� bu anlamıyla kutsayıp 
orduyu solcu �lan ett�kler�n� bel�rtmek gerek-
mekted�r.

cadelede de canlanmalar olmuştur. 1919'da 
İzm�r'�n �şgal�nde, İstanbul ve Anadolu'da 
protesto m�t�ngler� düzenlenm�ş, �şç�ler k�t-
lesel katılım gösterm�şlerd�r. 1913'de yasak-
lanan İşç� Bayramı 1920'de kutlanmaya 
başlamıştır. B�raz önce bahsett�ğ�m�z g�b�, 
İtt�hat-Terakk�n�n gücü hâlâ �şç�ler�n ara-
sında dolaşmaktadır. 1 Mayıs 1920'de Enver 
Paşa'nın posterler� taşınmıştır. 1920'de 
kurulan TKP Mustafa Suph� önderl�ğ�nde 
�şç� sınıfı �ç�nde öneml� b�r taban bulmuştur. 
Kurtuluş Savaşı dönem�nde SSCB'n�n 
madd� ve manev� yardımı, Anadolu'nun 
b�rçok bölges�nde Bolşev�zme ve Len�n'e 
hayranlığı beraber�nde get�recekt�. Jön 
Türklerden bu yana yayılan m�ll�yetç�/şoven 

duygular, sosyal�st ve �ler�c� düşünceler�n 
karşısına d�k�l�yordu.

Yabancı sermayel� fabr�kalarda çalışan 
�şç�ler, sınıf düşmanı yabancı patronu değ�l, 
ülkey� �şgal etm�ş emperyal�st ülkelere karşı 
cephe alıyorlardı. Kabaran bu m�ll�yetç� dö-
nemde, Ocak 1921'de Mustafa Suph� ve yol-
daşlarının katl�, İtt�hat ve Terakk�'n�n devamı 
olan Kemal�stler�n gerçek yüzünü ve safını 
gösterecekt�.
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50'l� yıllar, II. Bölüşüm Savaşı'nın der�n 
�zler�n� taşır. Savaştan sonra artık yen� b�r 
dünya konjonktürü vardı. Sosyal�st s�stem�n 
doğmasıyla s�stem savaşı kesk�nleşt�. Bu ana 
akımda 'soğuk savaş' olarak geçen sürec�n 
başlangıcına �şaret ed�yordu. Bu bağlamda, 

50'l� yıllara bakıldığında, ayrıntılara �n-
meden önce toplumsal ve �kt�sad� b�rkaç ol-
guyu d�rekt olarak saptamak mümkündür. 
Öncel�kle, bu dönemde serp�lm�ş b�r sanay� 
burjuvaz�s�nden bahsetmem�z mümkün gö-
zükmüyor. Küçük �şletmeler�n dışında sana-
y� faal�yetler� devlet�n el�nded�r. Böyle 
olduğu ölçüde bu sınıfın hak�m b�r yönet�c� 
sınıf olma g�r�ş�mler� 60'lara kadar kadük 
kalmıştır. Bu dönemde ülke daha çok devlet 
�şletmeler�ndek� �şç� ve emekç�ler�n yanı sıra 
tarım temell�, kır nüfusu hayl� yüksek olan 
b�r yapıya sah�pt�. Bu yıllara tarım ve t�caret 
damga vurmuş, bu �k�s�n�n karakter�st�kler� 
sınıfsal mücadeleye ve toplumun atmosfer�-
ne s�rayet etm�şt�r.

LKELERİN tar�hler�n� anlamlandır-

Ümak amaçlı b�rkaç farklı yöntem, an-
layış vardır. Bu anlayışların k�m�s� 

devlet/toplum �k�l�kler� üzer�nden �lerleye-
rek geçm�ş� süzerken (“İlkel komünal tolum 
dışında ş�md�ye kadark� bütün toplumların 
tar�h� sınıf mücadeleler� tar�h�d�r”, Man�fes-
to), bazıları da seçk�nler�n davranışlarının 
tar�hte bel�rley�c� rol oynadığı temel�nden 
hareket ederler. B�z, 1950-1980 arasını konu 
ed�nen bu genel değerlend�rmede, tar�hsel 
maddec� yönteme bağlı kalarak Türk�ye öze-
l�nde emek-sermaye çatışmasının özgül yan-
sımalarını anlamaya, yukarıda bahs� geçen 
yöntemler�n Türk�ye tar�h�ndek� yansımala-
rını da göstererek b�r çerçeve ç�zmeye çalışa-
cağız.

1950 ve 80'l� Yıllar Sınıf Mücadeleler� (1. Bölüm)

Burjuvaz�n�n Palazlanması ,  İşç� Sınıfının Sahneye Çıkması
 Levent FİDAN

50'l� yıllar, Türk�ye tar�h�nde c�dd� b�r 
kırılmaya �şaret eder. Türk�ye kes�n olarak 
Batı Bloku'nun yanında yer aldı. NATO'ya 
ve d�ğer Batı Avrupa kurumlarına g�reb�lmek 
�ç�n ülkey� ve orduyu Sovyetlere ve sosyal�st 
s�steme karşı saldırı üssü olarak batının 
h�zmet�ne açtı. NATO'ya g�rd�. NATO'ya 
g�reb�lmek �ç�n Kore'ye gönüllü asker 
gönderd�. Kore'dek� b�nlerce asker�n kanı 
NATO'ya g�r�ş b�let� oldu.

Türk�ye'n�n batı uşaklığına, Kore'ye 
asker  göndermes �ne  ha lk tan  ge len 
tepk�lerden korkan Demokrat Part� hükümet� 
başta Beh�ce Boran olmak üzere Türk�ye'n�n 
barışsever güçler�ne, komün�stlere saldırıya 
geçt�. 1951/52 yıllarında TKP'ye karşı büyük 
b�r komün�st tevkîfatı başlattı, onları 10 yıla 

varan ağır hap�s cezalarına çarptırttı. İşç� ve 
emekç� halk yığınlarında muhalefet� ör-
gütleyecek olan güçler� susturdu. Başbakan 
Menderes'�n dey�m�yle ülkey� “d�kens�z gül 
bahçes�”ne çev�rd�ler. Artık DP, ABD ve 
NATO'nun burjuvaz�n�n h�zmet�nde ülkey� 
�sted�ğ� g�b� yöneteb�l�rlerd�.
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Bu yıllar Demokrat Part� �kt�darının ülke-
de yapısal değ�ş�kl�kler gerçekleşt�rd�ğ� yıl-
lardır.  B�l�nd�ğ� üzere, II.  Bölüşüm 
Savaşı'nın Türk�ye özel�nde kazananı büyük 
toprak sah�pler� ve t�caret sınıfıydı. Celal Ba-
yar'ın büyük tüccarlığı, Menderes'�n �se top-
rak sah�pl�ğ�n� s�mgeled�ğ� bu �kt�dar, 'hür 
dünyanın' yaralarını sarma m�syonunu göğ-
sünü gere gere üstlenecekt�. Marshall Planı 
doğrultusunda ç�zg�s�n� bel�rleyen DP hükü-
met�, buna ABD kred�ler�n� de ekleyerek 
üstüne düşen görev� yer�ne get�recek, �ht�yaç 
duyulan tarım ürünler�n� sağlayacaktı. Bu 
kred�ler, tarımda mak�neleşme anlamına ge-
l�yor, bu da büyük toprak sah�pler�n�n g�tg�de 
kap�tal�stleşmes� anlamına gel�yordu. Fakat, 
sözüm ona hür dünya �le entegrasyonun 
elbette b�r bedel� vardı. Türk�ye, ABD'den 
tarımsal mak�ne ve yedek parçalar satın 
alarak b�r b�ç�m�yle hem bu parayı ABD'ye 
ger� ödem�ş oluyor, hem de dünya kap�ta-
l�zm�ne entegrasyon hamles� adı altında eko-
nom�y� b�r dar boğaza doğru sürüklüyordu. 
Bu, 50'lere kadar döv�z rezerv� fazlası olan 
b�r ülken�n dış açık veren b�r ülkeye dönüş-
mes�nde �lk adımların atılması demekt�.

Demokrat Part�, y�ne bu entegrasyonun 
b�r sonucu olarak, kamu kuruluşlarının özel 
sektöre aktarımı konusunda adımlar atmış, 
'küçük Amer�ka 'olma söylem�yle bu l�beral-
leşme hamleler�n� k�tleler nezd�nde meşru-
laştırmaya çalışmıştır. Bu olguyla paralel 
olarak, yabancı sermayen�n ülkeye g�r�ş� �ç�n 
her türlü teşv�k sağlanmıştı. Demokrat Par-
t�'n�n �kt�sad� stratej�s�, bel�rl� bağlamlarda 
üstyapı değ�ş�kl�kler�n�n yapılmasını gerek-
t�r�yordu. Böyle düşünüldüğünde, DP'n�n 
bürokras�y� tasf�ye g�r�ş�mler�n�, merkez�n 
tasf�yes� olarak değ�l fakat l�beral b�r yen�den 
yapılandırma sürec� olarak okumak müm-
kündür. Bu durumda, DP �kt�darı, mevcut 
bürokras�y�, “halk �kt�darı” denen kend� �kt�-
darının önünde b�r engel olarak gördüğü �ç�n, 
kap�tal�stleşmen�n farklı b�r nüansını -devle-
t� gözeten, planlamacı, sanay� temell�- tems�l 
ett�ğ�nden ötürü tasf�ye etmeye çalışmış, el�t-
ler� tasf�ye ed�yoruz söylemler�yle de y�ne 

k�tleler nezd�nde meşru�yet aramıştır.

Emekç� sınıflar açısından �se durum pek 
�ç açıcı gözükmüyordu. Bu dönem�n karak-
ter�st�k b�r özell�ğ�, kırdak� emekç� sınıfların 

Bunların yanı sıra, muhafazakârlığın 
p�yasa �le eklemlenmes�n� tems�l eden DP 
�kt�darı dönem�nde Türk Müslüman burjuva-
z�n�n, Varlık Verg�s� g�b� uygulamalarla güç-
lenmeye başladığını, burjuvaz�n�n bugün-
küyle benzer b�r b�ç�mde �nşaat ve emlak 
sektörler�nde de akt�v�te �ç�nde bulundukla-
rını gözlemlemek mümkündür. Düşük fa�z 
g�b� olanaklardan faydalanan burjuvaz�n�n, 
bankacılık, s�gortacılık g�b� sektörlerde de 
akt�f olduğu gözlemleneb�l�r. Öte yandan, 
montaj sanay� bu dönem yüksel�ş �çer�-
s�ndeyd�. Fakat bu da haf�f tüket�m sanay� 
anlamına gel�yor; ev eşyaları, beyaz eşyalar 
g�b� mallara talep ve üret�m artıyordu. Y�ne 
de devlet�n dışarıdan aldığı döv�z� sanay� 
burjuvaz�s�ne aktarması, özel sektörün güç-
lenmes�ne yönel�k devlet el�yle yapılan 
yatırımlar, tekn�k elemanların buralarda kul-
lanılması sanay� burjuvaz�s�ne fayda sağladı. 
Bu durum, 60'lara g�derken oldukça kr�t�k 
b�r eş�k yaratacak, kr�ze sebep olacaktı. Bu-
nun �se bel�rl� başlı sebepler� vardı. Henüz 
45'l� yıllarda mevcut hükümet �çer�s�nde, 
�kt�sad� yapıdak� değ�ş�mler�n sonucu olarak 
bel�rl� kırılmalar yaşanmaya başlamıştı. 
Bahsett�ğ�m�z üzere, II. bölüşüm savaşından 
kârlı çıkan sınıflar, toprak sah�pler� ve t�caret 
burjuvaz�s� �d�. Bu durum, CHP �ç�nde de b�r 
kırılmaya �şaret ed�yor, Demokrat Part�'n�n 
kuruluşuna g�den yoldak� taşları döşeyen 
durumu oluşturuyordu. Bu bağlamda De-
mokrat Part�, kuruluşu �t�bar�yle CHP'n�n 
tems�l ett�ğ� egemen sınıfın (�ç pazara dönük 
sanay�leşme stratej�s�n� savunan sınıfın) çı-
karlarını öncel�kl� olarak savunmayan, bur-
juvaz� �ç�nde b�r çıkar çatışmasına ve fraks�-
yon kavgasına �şaret eden b�r yer teşk�l ed�-
yor, tarım ve t�caret burjuvaz�s�n�n yönet�c�-
l�ğ�n� tems�l ed�yordu. Bu durum, 50'l� yıl-
ların sonuna doğru sanay� burjuvaz�s�n�n pa-
lazlanmasıyla düşünüldüğünde, farklı kırıl-
malar yaşanacağı anlamına gel�yordu.
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g�t g�de mülksüzleşmes�d�r. Tar�hte b�rçok 
örnekte görüldüğü üzere burada da tarımda 
mak�neleşmen�n artmasıyla paralel b�ç�mde 
elde ed�len kârın artması, emekç� sınıfların 
aleyh�ne olmuş, toprak ağalarının zeng�nleş-
mes� �le sonuçlanmıştır. Bu yoksullaşmanın 
sonucu olarak köyden kente göç hızla artmış, 
proleterleşme, ücretl� �şç�l�kte artış ya-
şanmış, bu alanlarda �ş bulamayan yoksul 
köylüler h�zmet alanına yönelm�şler, mecbur 
kaldıkları bütün �şler� yapmışlardır. Y�ne 
vurgulanması gereken b�r d�ğer nokta, bu ne-
s�ldek� proleterleşmen�n köyden hızlı b�r ko-
puş �çermemes� olab�l�r. Bu dönemde kentte 
ücretl� çalışan emekç�ler�n�n b�rçoğunun 
kentte elde ed�len 
b � r � k � m l e  k ö y e 
dönme gayret� �ç�n-
de olduğunu söy-
lemem�z mümkün-
dür. Kentte kalan-
ların �se gecekon-
dularla kend�ler�ne 
a lan  yara tmaya 
çalıştıklarını tesp�t 
edeb�l�r�z. Köyden 
kente göçün artma-
sı sonucu kenttek�-
ler� �st�hdam etme 
zorunluluğu vardı. 
Sanay�ye kaynak aktarımı �ç�n �se tarımda ar-
tık oluşması gerekt�. Bu daha fazla tarımsal 
mak�ne ve yardım anlamına gel�yordu. Fa-
kat, bunları b�r arada sağlamak, 'serbest p�-
yasa' koşulları altında pek mümkün gö-
zükmüyordu. Velhasıl, hammaddelerde dü-
şüş yaşanmaya başladı, bazı ürünler karne �le 
dağıtılmaya başlandı.

DP dönem� �le �lg�l� anal�zlere göz atma-
dan ve kend� yorumumuzu �fade etmeden ön-
ce, Türk�ye kap�tal�stleşme tar�h�nde devam-
lılık arz eden, burjuvaz�n�n karakter�st�ğ� ha-
l�ne gelm�ş b�r olgu olarak saptayab�leceğ�-
m�z ve DP �kt�darı dönem�nde somutlaşan b�r 
başka olgudan söz etmekte de fayda vardır. 
DP dönem�nde c�dd� anlamda sermaye b�r�-
k�m� sağlayan bu sınıfların sanay� yatırımı 

yapma, uzun vadel� altyapı gel�şt�rmes�ne 
kaynak aktarma g�b� b�r v�zyonlarının olma-
dığını, günü kurtarıcı b�r z�hn�yetle hareket 
ed�ld�ğ�n� tesp�t edeb�l�r�z. Bu olgu DP 
dönem�ne de özgün değ�ld�r. 60'lı yıllarda da 
sermaye, sanay�n�n temel alındığı, yen�den 
organ�ze ed�lm�ş planlı b�r süreç �ç�n değ�l, �ç 
pazarı canlı tutacak tüket�m ürünler� ve 
bununla b�rl�kte burjuvaz�n�n sermaye b�r�-
k�m�n� arttırma odaklı kullanılmıştır.

Demokrat Part�'y�, bahs� geçt�ğ� üzere, 
sınıfsal bağlamdan kopararak bas�tçe b�r bü-
rokras� karşıtı, n�tel�kler� �y� tanımlanmamış 
b�r “çevren�n Merkez'e verd�ğ� tepk�” olarak 
okumak �se, etk�ler� günümüze kadar süre-
gelm�ş -AKP'ye ver�len destek bu b�ç�m�yle 
meşrulaştırılmıştır- bulunan b�r s�yas� poz�s-
yona �şaret ed�yor. Burada altı ç�z�lmes� ge-
reken nokta, bu sol l�beral anal�z b�r�mler�n�n 
tuzağına düşmeden, Demokrat Part�'n�n 
CHP'n�n organ�k bağ kuramadığı ve hak�k� 
b�r toprak reformundan nas�plenemem�ş b�r 
kır nüfusunu kend� s�yas� kurgusu �çer�s�ne 
eklemlemey� başardığını tesp�t etmekt�r. Do-

Başlarken bel�rtt�ğ�m�z üzere, tar�h� yo-
rumlamanın farklı veçheler� vardır. Demok-
rat part� özel�nde de b�rkaç farklı yöntemden 
beslenen anal�zler yapılmıştır. Örneğ�n, mer-
kez-çevre, DP'n�n �kt�dara gel�ş�n� karşı-

devr�m olarak o-
kuyan Kemal�st 
yorum ve halk 
�kt�darı olarak o-
kuyan l�beral ve 
m u h a f a z a k â r 
yorumlar bunla-
rın örnekler�d�r. 
Kemal�st yoru-
mun, DP �kt�da-
rını komprador-
ların �kt�darı ola-
rak yorumlama-
sının ön koşulu, 
kend�s�n�n kap�-

tal�st b�r �kt�dar olmadığı tez� üzer�ne kurul-
ması gerek�r k� b�ld�ğ�m�z üzere bu doğru de-
ğ�ld�r.

DP �kt�darında sanay�ye kaynak aktarımı �ç�n tarımda artık oluşması gerekt�.
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layısıyla bu durum bas�tçe, kültürel kodlarla 
kurulan b�r ''çevre'' etk�s� değ�l, kend� yönet�-
c� blokunu devam ett�remeyen, k�tleler�n 
rızasını almakta sorun yaşayan b�r s�yas� 
�kt�darın zayıflaması olarak okunab�l�r. D�-
yalekt�k materyal�st anlayışın b�r kenara 
bırakılması sonucu üret�len, ''çevre''n�n �kt�-
darı tezler�n�n b�r ayağının boşlukta olma-
sının b�r d�ğer sebeb�, Demokrat Part�'n�n 
CHP pol�t�kalarından c�dd� anlamda b�r 
kopuş �çerm�yor olmasından da kaynaklanır. 
Sol �çer�s�nde de görülen bu yaygın kanaat�n 
(CHP'n�n DP �kt�darına kadar toplumu ay-
dınlanmacı ve sanay�leşmec� temeller üze-
r�nde kalkındıran b�r �kt�dar oluşu g�b�) ak-
s�ne, Demokrat Part� pol�t�kaları CHP'n�n 
son dönem pol�t�kalarıyla devamlılık �çer�r. 
Demokrat Part�, bu bağlamda Türk�ye'n�n 
kap�tal�stleşme m�rasının devamcısı olarak 
adlandırılab�l�r. Demokrat Part�'n�n sınıf ka-
rakter�, bahs� geçen açıklayıcılık düzeyler� 
oldukça tartışmalı olan bu l�beral tezler�n 
aks�ne, sınıf karakter�n� TKP'ye karşı tutun-
duğu tavırla bell� etm�ş, ''çevre'' adı altında 
m�st�kleşt�r�len kır ve kentte emek sömürüsü 
�le karşı karşıya olan toplumsal sınıfların me-
cazen dah� olsa kurtuluşu �le b�r derd� olma-
dığını sınıf part�s�ne yönel�k yoğun saldırı-
larıyla netleşt�rm�şt�r. Yoksul köylüler�n ve 
genç proletaryanın desteğ�n�, sınıfın bağım-
sız s�yaset�n�n engellenmes� �le düşünülme-
d�ğ� takd�rde, bunun k�tleler�n verd�ğ� sözüm 
ona demokrat�k b�r tepk� olarak anlaşılması 
oldukça normald�r. Sözün kısası, burjuvaz�-
n�n ve mevcut toplumsal yapının anal�z� her 
da�m komün�stler�n o dönemdek� mevcut du-
rumunu da b�r anal�z b�r�m� olarak hesaba 
katmak durumundadır.

Demokrat Part�'n�n 'ez�lenler�n zafer�' ve-
yahut halk �kt�darı vs. olmadığı, bu dönem 
emekç� sınıfların durumuna bakarak da anla-
şılab�l�r. Demokrat Part�, dönem�m bazı 'sol' 
düşünürler�nde de hâk�m olan, mekan�k, 'sı-
nıflar daha oluşmadı' yorumunu kend�s�ne 
s�per ederek �şç� hakları konusunda c�mr� 
davranmış, sınıfın grev hakkını dah� tanıma-
mış, bu tarz g�r�ş�mler� vatana �hanet söylem� 

altında kr�m�nal�ze etm�ş, �şç�ler�n s�gorta 
ücretler�n� dah� kend� çıkarlarına yönel�k 
kullanmıştır. DP, her kap�tal�st �kt�dar g�b� 
kend�n� sömürü üzer�nden var etm�şt�r. İşç� 
ücretler� düşük tutulmuş, çocuk �şç�l�k g�b� 
yaygın uygulamaların önüne geç�lmem�şt�r. 
Bunlara paralel olarak bu dönem grevler�n 
ve send�kalı �şç�ler�n sayısı artmıştır. Türk�-
ye kap�tal�stleşmes�nde bu bağlamda 50'l� 
yıllara kadar süren b�r olgunun, sınıf düş-
manlığının da devamlılığını tesp�t etmem�z 
mümkün gözüküyor. Bu döneme kadar, 
Türk�ye toplumunun sınıflara bölünmem�ş 
b�r 'halk' olduğu üzer�nden bu düşmanlık yü-
rütülmüşken, DP dönem�nde bu söylem nü-
ans değ�şt�rm�ş, muhafazakâr b�ç�mler al-
mıştır. Bunlar, kalkınma stratej�ler�n� sınıfın 
sömürüsü üzer�nden kuran kap�tal�stler �ç�n, 
sömürüyü m�st�kleşt�rmek, rıza üret�m�n� 
sürekl� kılmak �ç�n elzemd�r. 'Halk', yer�n� 
d�n� bütün, k�m� �çerd�ğ� bell� olmayan b�r 
m�llet söylem�ne bırakmıştır. Bu k�m olduğu 
bell� olmayan 'm�llet' adına kararlar alınmış, 
bağımsız sınıf s�yaset�ne saldırılmıştır. Bu 
�k�s�n�n ve bunların devamcısı olacak, ev-
r�mleşerek ant�-komün�zm� de kend�s�ne 
eklemleyecek söylemler�n ortak noktası 
sınıf düşmanlığıdır. Bugün de sözüm ona 
el�tl�ğ� hedef alarak yapay �k�l�kler yaratan 
söylemler kullanılmakta, bu söylemler ege-
menler� 'mazlum' g�b� göstererek sömürüyü 
yen�den üretmekted�r. Sınıf ne b�r�ne ne de 
ötek�ne mahkûmdur, seç�m yapma mecbur�-
yet� yoktur.

Bütün bu d�nam�kler göz önüne alındı-
ğında, 27 Mayıs'a g�den süreçte, DP �kt�da-
rının, hal� hazırda komün�stler tarafından 
b�l�nen ve aş�kâr olan yüzü, kend� �ç�nde 
yaşadığı kopuşlar, ekonom�k kr�zler g�b� et-
menler sonucu g�t g�de bel�rg�nleşm�şt�. 
50'ler�n sonunda �kt�sad� stratej�s� �flas 
etm�ş, gün be gün otor�terleşm�ş, toplum 
bazında rıza üret�m mekan�zmaları sekteye 
uğramış, komşularıyla �l�şk�ler� bozulmuş 
b�r Türk�ye vardı. Bu sıkışmanın olduğu ha-
l�yle devam edemeyeceğ� aş�kârdı. Bu para-
d�gma değ�ş�m�, sanay� burjuvaz�s�n�n ve �t-
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27 Mayıs, 60'lar boyunca etk�s�n� sürdü-
recek b�r parad�gma değ�ş�kl�ğ�ne �şaret ed�-
yordu. Pol�t�kaya ordu etk�nl�ğ� ve vesayet� 
hâk�m oldu. Bu bağlamda, 27 Mayıs darbes�-
n�, bahs� geçt�ğ� üzere ne sınıf mücadeles�n� 
başlatan b�r olay olarak romant�ze etmel�, ne 
de l�beral�zme saparak onu bürokras�n�n k�t-
leler üzer�nde �kt�darı olarak okumalıyız. 27 
Mayıs darbes� 50'ler�n sonundak� hegemon-
ya bunalımının, sermaye b�r�k�m stratej�s�n�n 
kr�ze g�r�ş�n�n, plansız b�r kalkınma model�-
n�n yarattığı çıkmaz sokakların artmasının 
b�r sonucuydu. Burjuvaz�n�n �k� kanadı ara-
sındak� �kt�dar mücadeles�n�n asker müdaha-
les�yle çözümüydü. Bu olguyu y�ne komü-
n�stlere ve emekç� sınıflara karşı yürütülen 
mücadele �le b�rl�kte okumak gerek�r. Ülke-
n�n g�tt�kçe ısınan atmosfer� de b�r çözümü 
dayatıyordu. Sonuç olarak, 27 Mayıs, kr�ze 
g�rm�ş hâk�m sınıfların yaşadığı yönet�c�l�k 
sorununu kend� �ç�ndek� olağanüstü araçları 
devreye sokarak, toplumsal tems�l�yet veya 
farklı kanallarla aşılamayan kr�z� yetk�yle 

hal �kamec�l�ğ�n hak�m�yet�n�n damga vura-
cağı b�r dönem�n kapısını aralıyordu.

Kemal�st ve faş�st subayların b�rl�kte 
yaptığı ve burjuvaz�n�n modern kanadının 
destekled�ğ� 27 Mayıs karakter� bakımından 
asker�-otor�ter, ırkçı, şoven, ant�komün�st, 
ant�kürt b�r rej�m yarattı. Darbe sonunda 
halk yığınlarından gelen tepk�y� de göz önü-
ne alan yen� asker-burjuva �kt�darı kend�-
s�n�n de �ht�yacı olduğu l�beral b�r anaya-
sayla �şç� ve emekç� yığınlarına, kâğıt üze-
r�nde olsa da, bazı haklar tanımak zorunda 
kaldı. Asker� �kt�dar �lk saldırılarını Kürtlere, 
Marks�st �ler�c� ve devr�mc�lere yaptı. 485 
Kürt S�vas'ta kampa konuldu. Kürt ve Türk 
aydınları, Marks�stler hapse atıldı. Ama �şç� 
ve emekç�ler anayasal haklarını almak �ç�n 
d�şe d�ş b�r mücadeleye g�r�şt�ler, kurbanlar 
verd�ler.

aşma g�r�ş�m�d�r. Yönet�c� poz�syonu kr�ze 
g�rm�ş büyük toprak sah�pler� ve tüccar sını-
fından oluşan hâk�m sınıflar blokunun alter-
nat�f� olan kentl� aydın ve sanay� burjuvaz�-
s�n�n bu dönemde azınlıkta olduğunu, kend� 
talepler�n� dayatacak b�r konumda olmadığı-
nı da 27 Mayıs'ın tems�l ett�ğ� değerlerle 
b�rl�kte düşünmek gerek�r.

1950 ve 80'l� Yıllar Sınıf Mücadeleler� (2. Bölüm)

 Levent FİDAN

ÜRKİYE konjonk-Ttürünü �ncelemeden 
önce, 60'ları karak-

ter�ze eden özell�kler arasın-
da, dünya çapında c�dd� 
ayaklanmaların bulunuşunu 
da tesp�t etmek gerek�r. 
Amer�ka'dan Fransa'ya, La-
t�n Amer�ka'dan Ortadoğu'ya 
dünya kaynayan b�r kazandı. 
Bunda Sovyetler�n alternat�f 
b�r s�stem olarak kend�n� 
göstermes�n�n etk�s�, dünya 

İşç� Sınıfı'nın N�cel ve N�tel Sıçraması

�şç� sınıfının ve genç nüfusu-
nun farklı ve alternat�f b�r 
yaşam olab�leceğ� �drak�ne 
ulaşmasında öneml� b�r rol 
oynamıştır.

60'ların Türk�ye açısın-
dan �se b�rkaç karakter�st�k 
özell�ğ� vardır; �çe dönük 
sanay�leşmen�n başlaması, 
buna yönel�k �thal �kamec�, 
planlamacı b�r stratej� �zlen-
mes� bunlardan temel olanı-
dır. Bu b�r�k�m stratej�s�n�n 

Türk�ye tar�h�nde kend�n� 
h�ssett�recek olumlu ve o-
lumsuz sonuçları olmuş, ön-
cek� stratej�den kopuş g�b� 
buradan da çıkış oldukça 
kr�zl� olmuştur. Bu bağlam-
da, kamu ve özel sektör bu 
planlamada b�r bütün olarak 
algılanmış, fakat n�yet her 
da�m burjuvaz� leh�ne sana-
y�leşmey� gel�şt�rmek ol-
muştur. Dolayısıyla 60'ları 
devlet ve kap�tal�stler�n karşı 
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karşıya gelmes� olarak oku-
ma eğ�l�m�nde olan yakla-
şımlar çel�şk�l�d�r. Planlama-
lar, kamu kaynaklarının bu 
doğrultuda kullanılmasını, 
yatırım teşv�kler�n�, verg� 
muaf�yetler�n� �çerd�ğ� ölçü-
de, 'kap�tal�st sınıf karşıtı 
bürokras�' t�p� karşıtlıklar 
soyut kalmakta, kamu kay-
nakları sanay� burjuvaz�s�-
n�n serp�lmes� yönünde kul-
lanılmaktadır. Sanay� burju-
vaz�s�, ABD hegemonyası-
nın etk�s�  � le  p�yasaya 
yayılan bel�rl� ürünler�n 
üret�m�n� üstlenm�ş olsa dah� 
dışa bağlı b�r görünüm �ç�n-
deyd�, bu sebepten hedef ön-
cel�kl� olarak ülke pazarıydı. 
Bu dönemde üret�m araçla-
rının gel�şmes� sonucu göre-
cel� artan refah, bunun ücret-
lere yansıması sonucu bel�rl� 
ürünler�n tüket�m�nde artış 
yaşandığı görüleb�l�r. Bu, �ç 
pazara yönel�k sanay�leşme 
stratej�s� �le uyumludur. Üc-
retler� d�rekt olarak baskıla-
mama, bu yolla �ç pazardak� 
tüket�m� arttırma, bunun so-
nucu olarak b�r�k�m sağlama 
stratej�s�, serp�lmekte olan 
sanay� burjuvaz�s� �ç�n tu-
tarlı gözüküyordu. Bu atı-
lımlara rağmen toprağa bağ-
lılığın c�dd� oranda azalma-
ması, bahsett�ğ�m�z c�dd� b�r 
tarım reformu olmaması ve 
buradak� artığın, ver�m�n, 
sanay� leh�ne c�dd� b�r avan-
taj sağlamaması sanay� atılı-
mı �ç�n engel teşk�l etm�şt�r. 
Y�ne bel�rt�ld�ğ� üzere b�r 
başka engel, �ç pazara dönük 
sanay�n�n tekn�k olanakları 
sağlama bakımından dışa 

bağımlılığıdır. Bu dışa ba-
ğımlılık, oldukça temel b�r 
kr�ze �şaret ed�yordu. İthal 
�kamec�, �çe dönük stratej�-
n�n başarısı tartışmalıydı; 
�thalat yüzdeler� yüksek se-
v�yelerde kalmıştı. Bu, düz-
gün �şleyen b�r altyapı kuru-
lamadığının �spatıydı. Dışa 
bağımlılık, f�yatların kontrol 
ed�lememes� demek, dış 
kred�ler kes�ld�ğ�nde kr�z 
yaşamak demekt�. Bunu ta-
k�ben dış kaynaklara kred� 
başvurusu artıyor, bunların 
ödenememes� sonucu baskı 
oluşmaya başlıyor, f�yat 
kontrolünde tam kontrol ol-
maması emekç� sınıfları kr�-
ze sokarken dış kaynak �ht�-
yacı burjuvaz�y� de rahatsız 
ed�yordu.

Bunların yanı sıra, burju-

Bu noktada, yukarıda 
50'ler bağlamında yaptığı-
mız b�r tesp�t�n altını tekrar 
ç�zmek gerek�r. Burjuvaz� 
�kt�sad� stratej�n�n �ç pazara 
yönel�k olması, kamu kre-
d�ler�, kamu personel� g�b� 
olanakları kullandı. Fakat, 
burjuvaz� bu kaynakları alt-
yapı yatırımlarına aktarma-
mıştır. Bu sadece burjuva-
z�n�n v�zyonu �le �lg�l� b�r so-
run değ�l, burjuvaz�n�n ka-
rakter� sonucu kaçınılmaz 
olarak �zleyeceğ� kolay yol-
dan kar etme stratej�s�n� be-
n�msemes� sonucu yaşan-
mıştır. Bu sebepten, burjuva-
z� oluştuğunda toplumun 
otomat�kman kalkınacağı �le 
�lg�l� görüş, yarı sömürge, 
'çeper' ülkeler �ç�n d�kkatle 
ele alınması gereken b�r gö-
rüştür.

vaz�n�n tüket�m mallarına 
yaptığı yatırım, bu ürünler�n 
t�caret�n� sağlayan burjuva-
z�n�n de yapısını etk�lem�ş, 
bu temelde zeng�nleşen b�r 
Anadolu küçük burjuvaz�s� 
yaratmış, bunların çıkarları 
da s�yas� konjonktürü önem-
l� oranda etk�lem�şt�r. İlave-
ten, 60 önces� ekonom�k so-
runlar yaşayan TSK perso-
nel� �majı hâk�m�yet�n� y�t�r-
m�ş, akadem�syenler ve uz-
manların ücretler�nde artış 
yaşanmıştır. Bu t�p 'ekono-
m�k faydaların' bu sınıfların 
kap�tal�st üret�m �l�şk�ler� 
karşısında tutumlarını etk�-
lemed�ğ�n� söylemek �y�m-
ser olur. Z�ra, bu 'faydalar', 
rad�kal kopuşların önüne 
geçme ve n�zamı �çerden dü-
zenleme g�b� arayışlarla başa 
baş �lerlem�şt�r. Burjuvaz�, 
bunların yanı sıra STK'lar ve 
kend� çıkarlarını savunma 
odaklı odalar kurarak top-
lum nezd�nde etk�s�n� arttır-
mayı hedeflem�şt�r. Dış Pa-
zar rekabet�nden �zole ed�l-
m�ş, devlet el�yle beslenen, 
b�r�k�m�yle b�rçok farklı sek-
törü dom�ne edeb�len burju-
vaz�n�n bu hamleler�n�, top-
lumda yönet�c� sınıf olarak 
varlığını kabul ett�rme  s�ya-
s� gel�şmeler �ncelend�ğ�nde 
bunu başarıp başaramadığı 
oldukça tartışmalıdır- adına 
attığı adımlar olarak değer-
lend�reb�l�r�z.

Velhasıl, bu dönemde n�-
tel�ksel olarak gel�şen tek sı-
nıf burjuvaz� değ�ld�. İşç� sı-
nıfı da hem n�cel hem n�tel 
olarak b�r sıçrama yapmıştır. 
N�cel�ksel olarak büyüyen 
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�şç� sınıfı kend� çıkarları yö-
nünde örgütlenmeye başla-
mış, DİSK bu dönemde c�dd� 
etk�nl�k gösterm�şt�r. Bu dö-
nem�n 50'lerden bu bağlam-
da farkı olduğunu tesp�t ede-
b�l�r�z. İşç� sınıfı bu dönem-
de sadece ekonom�k araçlar-
la, ekonom�k çıkarlarını ko-
rumak amaçlı örgütlenen b�r 
sınıf görüntüsünden sıyrıl-
maya, k�ml�ğ�n� �drak etme-
ye başlamıştır. İşç� sınıfı, 
bunu sınıf dayanışmasının 
sev�ye atladığı KAVEL d�re-
n�ş�yle �spat etm�şt�r. İşç� sı-

nıfı uyanmaya başlamış, bu 
rüzgâr kenttek� ez�len sınıf-
ları, göçmenler�, memurları 
da etk�lem�şt�r. Bu rüzgâr sa-
dece kentte esmem�ş, kırda 
da toprak sah�pler�ne karşı 
c�dd� oranda rad�kalleşme 
yaşanmıştır. Bu bağlamda, 
TİP'�n kuruluşunu ve aldığı 
desteğ�, özell�kle DİSK çer-
çeves�nde tems�l bulan, b�-
l�nçlenmeye başlayan prole-
taryanın düzen �ç�nde de 
tems�l�yet kr�z�n� aşmaya 
yönel�k b�r hamles� olarak 
değerlend�reb�l�r�z. TİP yal-
nız �şç�ler arasında değ�l, 
tüm Anadolu'da örgütlen-
m�ş, köylüler�n, esnafın, ay-

dınların, gençl�ğ�n, küçük 
burjuvaların, Kürt ve d�ğer 
Türk�ye halklarının part�s� 
olmuş ve TBMM'de bunları 
tems�l etm�şt�r. Türk�ye'y� 
ABD'ye, NATO'ya ve em-
peryal�zme karşı savunan 
tek legal part�s� olmuştur. 
60'lı yılların d�ğer b�r yanı da 
Den�zler�n, Çayanların ba-
şını çekt�ğ� gençl�ğ�n yük-
selen ant�emperyal�st ba-
ğımsızlık ve demokras� mü-
cadeles�d�r. İşç� sınıfının ve 
gençl�ğ�n bu mücadeleler� 
Dem�rel hükümet�n� ve em-

peryal�zm� korkutmuştur. 
Çünkü bu mücadelelerde 
emperyal�zme bağımlı b�r 

Türk�ye'n�n kalkınamayaca-
ğı, Türk�ye'n�n ancak Sovyet 
yardımı ve planlı b�r eko-
nom�yle kalkınab�leceğ� sa-
vunuluyordu.

Bu noktada, �kt�sad� ve 
toplumsal olguların s�yas� 
yansımalarını değerlend�r-
mek uygun olacaktır. Unu-
tulmaması gereken b�r nok-
ta, 60'ların 'kalkınma yolun-
da �lerleyen' Türk�yes�’n�n 
de öncüller�yle ortaklaştığı 
nokta ant� komün�zm �d�. 
60'lardan 80'lere yaşanan 
s�yasal gel�şmeler başlı ba-
şına bunun �spatıdır. Bunla-
rın yanı sıra �zlenen �kt�sad� 
pol�t�kalar da bunun �spa-
tıdır. 60 anayasasının tems�l 
ett�ğ� �çe dönük sanay�leşme 
model�, bu dönemde dünya 
kap�tal�st s�stem�ne entegre 
olmaya çalışan, 'gel�şmekte 
olan ülkeler�n' ben�msed�ğ�, 
merkez ülkelerde refah dev-
let� olarak �fade bulan mode-
l�n�n Türk�ye yansımasıdır. 
Bu model, sanay� sınıfının 
gel�r�nden elde ed�len verg�-
ler ve �şç� sınıfına görece 
sağlanan sosyal haklar �le sa-
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nay�leşmey� 'sınıf ayrımını 
kesk�nleşt�rmeden' yürüt-
mek, böylel�kle toplumu 
kalkındırmak g�b�, b�r nev� 
30'lu yıllarda Kadro derg�s� 
ek�b�n�n gördüğü hülyaları 
�çeren b�r modeld�. Böyle-
l�kle hem toplumda tüket�m 
teşv�k� arttırılarak sanay� 
gel�şecek, hem de �şç� sınıfı 
sömürüden muaf kalacaktı. 
Bu model�n bahsett�ğ�m�z 
dönemdek� koşullarda dün-
ya �şç� sınıfını reel sosya-
l�zmden uzak tutma, sosya-
l�zm olmadan sömürüyü en-
gellemen�n yolu varmış g�b� 
b�r alternat�f sunma amacı 
taşıdığını, sınıf mücadele-
s�n�n etrafından dolaştığını 
görmezden gel�rsek, bunları 
halen hak çare olarak görme-
m�z �şten b�le değ�ld�r. Sana-
y� burjuvaz�s�n�n, DP'den 
farklı olarak, hem kırsal 
kes�me ve tüccara göz kır-
pan, ama aynı zamanda ken-
d� çıkarlarını savunan AP �k-
t�darı �le d�kens�z gül bahçes� 
olarak gördüğü bu hedef, e-
gemen sınıfların çıkar çatış-
maları ve �şç� sınıfının m�l�-
tan karakter�, Kürt hareke-
t�n�n s�yas� b�r hat olarak be-
l�rmeye başlamış olması, b�-
l�nçl� ün�vers�te gençl�ğ�n�n 
ant�-emperyal�st karakter� 
g�b� etmenler�n b�rleşme-
s�yle, h�ç de beklend�ğ� se-
y�rde �lerlemed�. Ülke kay-
nayan b�r kazandı. Muhafa-
zakâr olarak kodlanan köy-
lüler hak mücadeleler�n� hız-
landırmıştı. Memurlar ken-
d�ler�ne yapılan haksızlıkla-
ra d�ren�şle karşılık ver�y-
ordu. Bütün bunların yanı 

sıra, bu yıllar arasında grev-
ler rekor sev�yeye ulaşmış, 
y�ne bel�rtt�ğ�m�z üzere bu 
grevler, DİSK'�n m�l�tan ka-
rakter� sayes�nde sadece 
ekonom�k b�r mücadele tem-
s�l�nden örgütlü b�r sınıf mü-
cadeles� tems�l�ne doğru �ler-
lem�şt�. Maden, tekst�l, las-
t�k, dem�r-çel�k sektörlerde 
grevler �y�den �y�ye yaygın-
laşmıştı. Bu grevler, sınıfın 
dört b�r yandan gelen daya-
nışmadan aldığı özgüven 
devlet gücüne karşı korku 
duvarlarının aşılmasını sağ-
lamış, ger� adım atmayan b�r 
karak tere  bürünmüştü .  
Cumhur�yet tar�h�n�n en bü-
yük sınıf d�ren�ş� olan 15-16 
Haz�ran'a kadar 10'a yakın 
m�l�tan karakterde olmak 
üzere b�rçok grev yaşanmış, 

sınıfın tar�h�ne geçm�ş bu d�-
ren�ş�n her sektörde y�ne m�-
l�tan artçıları ülke tar�h�ne 
damga vurmuştur. Bu d�re-
n�şler esnasında çatışmalar 
yaşanmasına rağmen �şç� sı-
nıfı d�ren�şten ger� adım at-
mamış, sınıf karakter�n� orta-
ya koymuş, kend�s� olmadan 
tek b�r adım dah� atılamaya-

cağını egemenlere �spat et-
m�şt�r. Bütün bu gel�şme-
ler�n ışığında, egemenler a-
rasındak� çel�şk�ler de ayyu-
ka çıkıyordu. AP hükümet� 
sanay� burjuvaz�s� �le sürtüş-
meler yaşamaya başlamış, 
verg�lend�rme g�r�ş�mler�yle 
egemen sınıfların tepk�s�n� 
çekmeye başlamıştır. Bunun 
yanı sıra, yokuş aşağı g�den 
ekonom�n�n sonucu para 
c�dd� anlamda değer kaybet-
m�ş, toplumsal sınıfların 
tüket�m gücü artan f�yatlar 
sonucu c�dd� oranda düş-
müştü. Bu noktada AP, 70'le-
r�n sonunda da göreb�leceğ�-
m�z b�r sıkışma �çer�s�ndey-
d�. Mevcut kr�z� sanay� bur-
juvaz�s�n�n çıkarlarını ç�ğne-
meden aşmanın yolu, fatura-
yı yüksek f�yatlarla, ücret 

düşüşler�yle, �şten çıkarma-
larla �şç� sınıfına kesmekt�. 
Fakat önünde b�r engel var-
dı, �şç� sınıfı o güne kadar h�ç 
olmadığı oranda örgütlüydü. 
Mevcut yapı, sokaktak� m�l�-
tan hareketl�l�ğ� ve örgütlü-
lüğü param�l�ter güçlerle 
s�nd�rmeye çalışıyordu. Sa-
nay� burjuvaz�s� �se artık 
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bayrağı çek�p, serp�lmeler�-
n�n önüne geçen '�st�krarsız-
lığa' son ver�lmes�n� talep e-
d�yordu. Bütün bu gel�şme-
ler�n ışığında, düzen �ç� 
tems�lc� s�yaset b�r kez daha 
kr�ze g�rm�ş, yönet�c� sınıf-
ların tems�lc�s� olan AP hü-
kümet� bu kr�z� çözemez b�r 
konuma hapsolmuştu. İç pa-
zarda elde ed�len b�r�k�m 
olanakları tıkanmıştı. Mev-
cut parad�gmayı aşma husu-
sunda, kend� koşullarında 
'pek de tehd�t teşk�l etmeyen' 
proletaryaya bel�rl� hakları 
vermekte be�s görmeyen 
anayasa, dönüp dolaşıp bur-
juvaz�y� vurmuştu. İşte, 71 
darbes�ne uzanan sürec�n 
ana �zleğ�n� bu tarz gel�şme-
ler oluşturuyordu.

Ş�md�ye kadar sözünü 
ett�ğ�m�z olgular dışında, be-
l�rtmek gerek�r k�, 70'ler 
dünya kap�tal�st s�stem�n�n 
de kr�zler yaşadığı b�r dö-

71 darbes�n�n amacı, yu-
karıda ç�zd�ğ�m�z çerçeve 
�çer�s�nden yorumlandığın-
da, �şç� sınıfının m�l�tan ka-
rakter�n�n önünü kesmek, 
öğrenc� hareketler�n� bastır-
mak, bu bağlamda egemen-
ler�n ürünü olan fakat dönüp 
dolaşıp kend�ler�n� vuran 61 
anayasasını değ�şt�rmekt�. 
Toplumsal yaşamın hâk�m 
üret�m �l�şk�ler� �ç�nde yen�-
den üret�lmes�n�, b�r başka 
�fadeyle '�st�krarı' garant� al-
tına almaktı. Bunun yolu, el-
bette, devlet otor�tes�n� daha 
da güçlend�rmek, ez�len top-
lumsal sınıfları DGM'ler �le 
zapturapt altına almaktan 
geç�yordu.

nemd�r. Bu bağlamda, Key-
nesc� ve �thal �kamec� pol�t�-
kaların 'doğal sınırlarına' 
ulaşmasının sonucu yaşanan 
mücadeleler�n her ülkede öz-
gül yansımaları olmuştur. 
50'l� yıllarda ABD hegemon-
yasındak� Batı'nın savaş 
sonrası yen�den yapılanması 
amaçlı �zlenen tarım odaklı 
pol�t�kaların yer�n�, �thal �ka-
mec� model almıştı. Fakat, 
Türk�ye g�b� az gel�şm�ş b�r 
ülkede, toplumun bu �l�şk�ler 
çerçeves�nde yen�den orga-
n�zasyonu planlanmamış, b�r 
sanay� burjuvaz�s�n�n serp�l-
mes�yle ülken�n kend�l�ğ�n-
den kalkınacağına yönel�k 
saf b�r �nançla ve günüb�rl�k 
pol�t�kalarla hareket ed�lm�ş-
t�. Bu burjuvaz�, tab�atı ge-
reğ� bu b�r�k�mler� planlı b�r 
refah bölüşümü noktasında, 
altyapısal yatırımlar nokta-
sında kullanmamış, kısa yol-
dan kârını arttırmayı hedef-
leyen hamleler yapmıştı. Bu, 
gerekl� atılımı yapamayan 
sanay�n�n teknoloj� g�b� ken-
d�s� �ç�n hayat� şeyler� �thal 
etmes� anlamına gel�yordu. 
Sanay�n�n döv�zle �thal ed�-
len ürünler ve teknoloj�y� 
karşılayacak b�r �hracat ka-
pas�tes� yoktu. Bu da dış 
borçlanma demekt�. Yabancı 
sermayen�n ülkedek� faal�-
yet� sınırlıydı. İşç� sınıfının 
örgütlü olması, kâr elde et-
mek �steyen yabancı serma-
ye �ç�n makul yatırım ola-
naklarının önüne geç�yordu. 
İşte bütün bu d�nam�kler�n 
b�r araya gel�ş�, Türk�ye öze-
l�nde, �çe dönük stratej�n�n 
'doğal sınırlarına' ulaştığı an-

Bütün bunların yanı sıra, 
�thal �kamec�l�ğ�n yapısal sı-
nırlarına ulaşması, sermaye 
sınıfının farklı parad�gma 
arayışı �çer�s�nde olması, 
farklı kanallarla karı ve artık 
değer� arttırma g�r�ş�mler� 
�ç�nde olması anlamına gel�-
yordu. Bunu yapmasının ön 
koşulu, emek rej�m�n�n yen�-
den düzenlenmes�, ücretler�n 
düşürülmes�yd�. Fakat, m�l�-
tan b�r �şç� sınıfının varlığı, 
bu düzenlemeler�n önünde 
engel teşk�l ed�yor, emek-
sermaye çel�şk�s�n�n bu for-
mu, s�yas� kr�z� g�t g�de de-
r�nleşt�r�yordu. 70-80 arasın-
da �şç� sınıfı büyük b�r atılım 
gerçekleşt�rm�şt�r. İşç� sınıfı-
nın büyük b�r kes�m� part�s� 
TKP ve devr�mc� send�kası 
DİSK'le buluşmuş, gerçek-
leşt�rd�ğ� dev 1 Mayıs göste-
r�ler� ve burjuvaz�ye meydan 
okuyan eylem ve grevler�yle 
Türk�ye pol�t�kasında söz sa-
h�b� olmuştur. İMF'n�n, M�l-

lamına gel�yordu.
Velhasıl, dünyada yaşa-

nan yapısal kr�z, dış kred�ler-
le ve �şç� döv�zler�yle b�r sü-
re ertelenmes�ne rağmen e-
n�nde sonunda kend�n� gös-
terecek, IMF'n�n kapısı çalı-
nacaktı. Ecev�t hükümet� 
IMF programını uygulama 
konusunda �k�rc�kl� davran-
sa da Türk�ye'n�n entegre ol-
duğu 'hür dünya'nın koşulla-
rı ve �ç d�nam�kler, yolu bu-
raya doğru ç�zecekt�. Kred� 
yardımlarına bağımlı hale 
gelm�ş b�r ülken�n, daha faz-
la yardım alması �ç�n IMF 
kurallarını uygulamaktan 
başka çares� yoktu.
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l�yetç� Cephe hükümetler�-
n�n halk düşmanı pol�t�kala-
rının önüne set g�b� d�k�lm�ş-
t�r, bu pol�t�kaların uygulan-
masını engellem�şt�r. Bu çe-
l�şk�, 71 darbes�nden 24 O-
cak'a ve 12 Eylül'e uzanan 
sürec�n yapı taşı olmuş, 12 
Eylül darbes� günün sonun-
da bu tıkanıklığı burjuvaz�-
n�n leh�ne açmış: sömürü ve 
güvences�zl�kle beslenen, 
�hracat temell�, serbest p�ya-
sacı yen� modele geç�şte a-
nahtar rolü oynamıştır. Bu 
dönemde ayyuka çıkan b�r 
başka faktör de yukarıda 
bahs�n� ett�ğ�m�z, elde ett�ğ� 
b�r�k�m� farklı sektörlere ak-
tararak korumacılığın avan-
tajlarından yararlanan burju-
vaz�n�n b�rkaç hold�ng�n bü-
tün sektörler�n tekel�n� el�ne 
aldığı b�r yapının oluşmasıy-
la sonuçlanmasıdır. Bu b�r-
kaç anlama gel�yordu. B�r�n-
c�s�, her sektörde söz sah�b� 
olan burjuvaz�n�n s�yaset ü-
zer�ndek� etk�s�n�n artması 
anlamına gel�yordu. İk�nc�-
s�, bu burjuvaz�n�n temel çı-
karlarının çatışmaması, yek 
vücut g�b� hareket edeb�lme-
s� anlamına gel�yordu. Bu 

yapı, 60'lardak� yapısından 
sıyrılıp ev�r�lerek kabuk de-
ğ�şt�recek, TÜSİAD �s�ml�, 
sınıf çıkarlarını akt�f b�ç�m-
de savunan b�r hegemon�k 
örgüte dönüşecekt�. Bu ör-
gütün önderl�ğ� altında bur-
juvaz�, toplumsal b�r 'v�zyo-
na' sah�p olduğu görüntüsü 
altında küçük burjuvaz�y� de 
kend� saflarına eklemlemey� 
başaracaktı. İşç� sınıfının 
m�l�tan hareket�n�n korkusu, 
s�yasal tems�l kr�z�n� kend� 
tarafından da h�sseden bur-
juvaz�y� kend� çıkarlarını 
koruma adına örgütlenmele-
re �tm�ş, n�zamın tehl�ke al-
tında olduğu vurgusu küçük 
burjuvaz�y� korkutmuştu. U-
fukta görünen 'sosyal�zm 
tehl�kes�' artık ensede h�sse-
d�len b�r soluktu. Bütün bun-
lar yaşanırken, �şç� sınıfı boş 
durmuyor, DİSK önderl�ğ�n-
de k�tlesel b�ç�mde örgütle-
n�yor, ülke s�yaset�nde sözü-
nü söylemeye ve bütün baskı 
araçlarını kullanmaya de-
vam ed�yordu. DGM eylem-
ler�, MESS grevler� �şç� sını-
fının örgütlü gücünün �spatı 
n�tel�ğ�nded�r. Bütün bunlar, 
yen� b�r�k�m model�ne geç�ş 

hayaller�yle yatıp kalkan 
sermaye sınıfını c�dd� oran-
da ted�rg�n eden gel�şmeler-
d�. İlaveten, köylülük bu dö-
nemde rad�kalleşmes�ne 
rağmen mevcut yapı tarafın-
dan, sanay� b�r�k�m�ne katkı 
sağladığı ölçüde doğrudan 
hedef alınmıyor, köylüler tü-
ket�m pazarının gel�şmes� 
hususunda öneml� b�r yer 
teşk�l ed�yorlardı.

70'ler�n s�yas� konjonk-
türü �se, yukarıda tesp�t ett�-
ğ�m�z, der�nleşen emek-ser-
maye çel�şk�n�n yansımala-
rını taşıyordu. CHP, reel sos-
yal�zm� �çermeyen fakat k�t-
leler� konsol�de edeb�leceğ� 
b�r demokrat�k sol anlayışa 
yaslanmaya başlıyordu. 
Merkez solda düşünülen ya-
pıların, 'kend�ler�nden daha 
sol'a kaymasında, �şç� sınıfı 
ve komün�st hareket�n gücü-
nün büyük etk�s� vardı. Bun-
lara paralel olarak, sağ, dün-
ya tar�h�nde b�rçok örneğ� 
görüldüğü üzere, küçük bur-
juvaz�y� düzens�zl�k tehd�d�, 
�ç� boş b�r burjuva nefret� �le 
saflarına çek�yor, bu sınıfın 
çeş�tl� katmanlarının deste-
ğ�n� kazanıyordu. B�l�nd�ğ� 
üzere, buradak� n�zam, kap�-
tal�st üret�m �l�şk�ler�n�n de-
vam ett�r�lmes�d�r. Bu nokta-
da, aşırı sağ ve faş�zan hare-
ketler�n klas�k takt�ğ� uygu-
lanmış, korunan bu n�zam, 
vatan ve m�llet savunusu ör-
tüsü altında meşrulaştırıl-
mıştır. Hâk�m s�stem�n tehd�t 
altında oluşu, sağda safların 
sıklaşmasına sebep oldu ve 
�lerleyen günlerde M�ll�yetç� 
Cephe hükümet�ne ev�r�ld�. 
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İç�nde İslam� muhafazakâr-
lıktan Türk ırkçılığına b�rçok 
nüansı �çeren bu Cephe'n�n 
ortak noktası elbette ant�-ko-
mün�zmd�. Bu Cephe'n�n b�-
leşenler�, �şç� sınıfının sınıf 
b�l�nc�n�n katlanarak arttığı-
nın b�l�nc�yd�. Bu durum, �ş-
ç� sınıfının artık sadece ken-
d� çıkarlarını savunması de-
mek değ�l, toplumun bütün 
ez�len kes�mler�ne mücade-
les�yle öncülük edeb�lecek 
olması anlamına gel�yordu. 
Dolayısıyla burada kend�ne 
�fade bulan ant�-komün�zm, 
Kürtler�, Alev�ler�, kadınları, 
kısacası sosyal devr�m ve �-
ler� demokras� cephes�ndek� 
bütün b�leşenler� hedef aldı. 
Mustafa Suph�ler�n katl�a-
mından ber� süregelen, yalan 
odaklı provokasyonlarla 
toplumu kutuplaştırmaktan 
h�ç çek�nmeyen bu z�hn�yet, 
70'ler boyunca en haf�f ta-
b�rle terör est�rm�şt�r. Bu 
dönemde Alev�lere yönel�k 
Maraş Katl�amı, Çorum Kat-
l�amı g�b� katl�amlar yaşan-
mıştır. Bunların tek sebeb�, 
kültürel, mezhepsel çatış-
malar değ�ld�r. Bugün göç-
menlere karşı da yürütülen 
söylem�n b�r benzer� o za-
man Alev�lere karşı da yürü-
tülmüştür. Bu Türk egemen 
güçler�n�n ve devlet�n�n 
Türklük ve Sünn� İslam te-
mel�nde b�r devlet yaratma 
pol�t�kasının sonucudur. 
Türk�ye devlet�n�n kurulu-
şunda Hr�st�yanlara, Erme-
n�lere, Pontus Rumlarına, 
Süryan�lere karşı soykırım-
lar, Müslüman halklardan 
Kürtlere, Çerkezlere, Alev�-

lere karşı katl�am ve as�m�-
lasyon vardır. Bu pol�t�kayı 
sürdüren de Erdoğan'dır. 
Kırdan kente geç�ş yapmaya 
başlayan Alev�ler�n küçük 
burjuvalaşmalarının, emek 
p�yasasına g�r�ş�n�n önüne 
geç�lmeye çalışılmıştır.

Bahsett�ğ�m�z üzere, 50'-
lerden bu yana, toplumsal 
sınıflar çeş�tl� b�ç�mlerde dü-
zen �ç�nde tems�l�yet sorunu 
yaşamışlardı. Fakat 70'ler, 
bunun en der�n yaşandığı, 
h�ssed�ld�ğ� dönemd�r. Bu 
dönemde 10 farklı hükümet 
değ�ş�kl�ğ� yaşanmıştır.

M�ll�yetç� Cephe yöne-
t�mler�, tutundukları ant�-
komün�st tavırla bu döneme 
damga vurmuştur. Fakat, bu 
hükümetler, toplumsal sınıf-
lar nezd�nde b�r sıkışma da 
yaşamaya başlamıştı. Ser-
maye b�r�k�m rej�m� kr�z�ne 
çare bulamamış, egemen 
sınıfların çıkarlarını hakkıy-
la savunamamış, toplumdak� 
herkes�n söylemde de olsa rı-
zasını gözeten görünümünü 
kaybetm�şt�.

Burjuvaz�n�n �k� kanadı 
ve �k� tems�lc�s� AP ve CHP 
arasındak� çel�şk� çözüle-
m�yordu. Bu her dönemde 
olduğu g�b� ş�md� de asker�n 
müdahales�n� kolaylaştırı-
yordu. Asker burjuvaz�n�n 
uzlaşamadığı ve �şç� sınıfı-
nın ve halk yığınlarının dev-
r�mc� mücadeleler�n� en-
gelleyemed� anlarda hep 
müdahale etm�şt�r.

70'ler�n sonu, 60'lardan 
bugüne bel�rley�c� olan çe-
l�şk�n�n son fazını tems�l e-
der.

Bu dönemden bu yana, 
sermaye leh�ne b�r�k�m stra-
tej�ler�n�n değ�şt�r�lmes�, 
Türk�ye �şç� sınıfının d�ren-
c�yle karşılaşmış, bu kr�zler 
olağanüstü yöntemlerle aşıl-
maya çalışılmıştır.

24 Ocak Kararlarına ve 
12 Eylül'e g�derken, kar-
şılaşılan manzara tam olarak 
buydu. Serbest p�yasaya tam 
entegrasyon çağrısı yapan, 
yabancı sermayen�n ülkeye 
g�r�ş�n� hedefleyen, ücretle-
r�n baskılanmasıyla b�r�k�-
m�n� arttırıp dünya pazarına 
açılmayı hedefleyen egemen 
blok �le enflasyona, talana 
karşı varoluş mücadeles� ve-
r�rken s�yas� öncülüğü de 
üstlenmeye başlamış olan �ş-
ç� sınıfı arasındak� çel�şk�, 
parlamenter düzeyde çözü-
lemeyecekt�. 60'lardan ber� 
başa bela olan bu tehd�d�n ar-
tık tam anlamıyla bertaraf e-
d�lmes� gerek�yor, bu �ş�n ar-
tık egemen sınıflar leh�ne 
kesk�n b�ç�mde çözülmes� 
gerek�yordu.

Bugün de farklı b�ç�m-
lerde devam eden emek-ser-
maye çel�şk�s�n�n yansıma-
larını, bu 30 yıllık sürec� �y� 
anal�z etmeden tesp�t ede-
mey�z. Sınıfın kazanımlarını 
b�r kalemde s�lmeye çalışa-
cak olan 12 Eylül'e g�den yo-
lun yapı taşını bu gel�şmeler 
oluşturmuştur. Bu 30 yıllık 
süreç, Türk�ye �şç� sınıfı tar�-
h�nde, günahı ve sevabıyla 
çok öneml� b�r yer teşk�l et-
mekte, bu dönem ver�len 
mücadele b�zlere halen b�r-
çok konuda �lham vermekte-
d�r.
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Eş�t haklara sah�p olduğumuzu kabul 
eden komün�stler eller�n� b�ze uzattılar, b�z 

Doğulu komün�st kadınla-
rın vermes� gereken savaşım 
daha da zordur, çünkü tüm bunlara ek olarak 
onlar erkek m�llet�n�n baskısına karşı da mü-
cadele etmek zorundadır. Eğer s�z Doğulu 
erkekler, geçm�şte olduğu g�b� gelecekte de 
kadınların kaderler�ne karşı kayıtsız kalırsa-
nız, beraberce yaşadığımız ülkem�z, b�z�mle 
beraber yok olacaktır. Bunun tek alternat�f�, 
tüm ez�lenlerle b�rl�kte kanlı b�r ölüm-kalım 
mücadeles� başlatmak ve haklarımızı güç 
kullanarak kazanmaktır.

“Doğu'da yükselmeye başlayan kadın 
hareket�ne, kadının toplumsal hayattak� ro-
lünün nar�n b�r b�tk�n�n ya da k�bar b�r 
oyuncak bebeğ�nk� kadar olmasından 
memnun olan ahmak fem�n�stler�n gö-
zünden bakılmamalıdır. Bu hareket, 
dünya genel�nde cereyan eden devr�mc� 
hareket�n öneml� ve kaçınılmaz b�r 
sonucu olarak görülmel�d�r. B�rçok �n-
sanın zannett�ğ� g�b� Doğulu kadınlar, 
sadece sokaklarda türban g�ymeden 
dolaşma hakkı �ç�n mücadele etm�yor. 
Yüksek ahlâk� değerlere sah�p Doğulu 
kadınlar �ç�n türban, en az öneme 
ha�z meseled�r.

1-7 Eylül 1920 tar�hler� arasında ger-
çekleşen, delegeler�nden 55'� kadın olan 
Bakü B�r�nc� Doğu Halkları Kurultayı'nın al-
tıncı oturumunda 31 k�ş�l�k Mustafa Sup-
h�'n�n heyet�nde bulunan 21 yaşındak� Nac�-
ye Hanım Türk�ye Komün�st Gençler B�rl�ğ� 
üyes� olarak 2050 delegeye şöyle seslen�yor-
du: 

Nac�ye Hanım'dan İler�c� Kadınlar Derneğ�'ne
Komün�st Kadınlar

 100. Yılında TKP Yaşıyor, Savaşıyor!

Serap AKTEPE

kadınlar da onların en sadık yoldaşları ol-
duğumuzu �spatlayacağız. İzlenecek yolu 
olmayan karanlıkta sendeled�ğ�m�z ya da 
der�n uçurumların kıyısında durduğumuz 
doğrudur, fakat korkumuz yok, çünkü b�z 
b�l�yoruz k�, her �nsan gün doğumunu gör-
mek �ç�n karanlığın �ç�nden geçmek zorun-
dadır.”

Kurultay'dan hemen sonra Mustafa Sup-
h� önderl�ğ�nde kurulacak o-

lan TKP'n�n önderler�, 
komün�st kadınları 
Bakü'de erkeklerle 

b�r araya get�rerek 
Nac�ye Hanım ara-
cılığı �le gelenek-
sel kadına bakış 
yargılanıyor ve 
Doğulu kadın-
ların özgürleş-
mes� �ç�n şu 
talepler �ler� 

sürülüyor-
d u :  E r -
keklerle 

haklarda tam eş�tl�k, erkeklerle aynı ölçüde 
genel ve meslek� eğ�t�m, evl�l�kte tam eş�tl�k, 
çok eşl�l�ğ�n kaldırılması, bütün yönet�c� 
kadrolara ve yasal �şlevlere kadınların ko-
şulsuz kabulü ve bütün kent, kasaba ve 
köylerde kadın hakları koruyucu organların 
kurulması.

Daha kuruluşunda kadın meseles�n� 
kadın yoldaşlarla b�rl�kte yürüyerek ve hem 
�şgal altındak� Anadolu'ya geçmek, savaşa 
katılmak hem de TKP'n�n bu topraklarda 
mücadeles�n� vermek �ç�n Bakü'den yola çı-
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Kemal�stler�n �dd�a ett�ğ� g�b� kadın 
sorunu onlarla tepeden vah�y g�b� �nmem�ş, 
Tanz�mat hareket�yle b�rl�kte 19. Yüzyıl 
ortalarından �t�baren kadın hakları alanında 
�lk adımlar atılmaya başlanmıştır. Batı top-
lumlarına göre Osmanlı toplumunda kadının 
toplumsal bakımdan oldukça ger� b�r ko-
numda olduğu, kadının durumunun şer�atla 
çel�şk�l� b�r durum yarattığı ve la�kleşmen�n 
kadını modern b�r konuma get�receğ� b�-
ç�m�nde tartışılmıştır. Bu çabalardan hare-
ketle aydın ve bürokratlar car�yel�k ve köle-
l�ğ�n kaldırılması, kadınlara m�ras huku-
kunda eş�t haklar tanınması ve meslek� eğ�-
t�m verme yönünde �lk adımlar attılar. 
Ancak, Batı'da ortaya çıkan burjuvaz� ve �şç� 
sınıfının esk� düzen�- feodal�tey�- bütün ku-
rumlarıyla yıkarak, üzer�ne uluslaşma �le b�r-
l�kte sanay�leşmen�n de koşut g�tt�ğ� yen� b�r 
toplum �nşa etmeler�n� �zleyen b�r süreç ya-
şanmış ve kadınlar çalışma yaşamına daha 
erken adım atmalarıyla b�rl�kte hayatlarında 
köklü değ�ş�kl�kler olmuştur. Osmanlı Dev-
let�'nde böyle b�r durum yoktur. B�r burjuva 
toplumu, sermaye b�r�k�m� ve gel�şm�ş 
üret�c� güçler� yoktur. Avrupa'dak� g�b� ya-
şanan sürec�n alt yapısı olmadığı �ç�n dö-ne-

kan Mustafa Suph� ve 14 yoldaş Karade-
n�z'de boğdurulurken, Suph�'n�n hem eş� 
hem yoldaşı Meryem (Mar�a) Suph� alıko-
yulur, kadınlığı �le b�r kez daha cezalandırılır 
ve hunharca katled�l�r. Suph�ler�n katl�nden 
sonra Cem�le-Rah�me Nuş�rvanova kardeş-
ler ve Nac�ye Hanım Clara Zetk�n'�n yönlen-
d�rmes�yle �lk kez 8 Mart 1921'de Uluslar-
arası Kadınlar Günü'nü kutlayıp Ankara'ya 
telgraf çekerek Suph�ler�n katl�n� protesto 
ederler.

Mustafa Suph�, Ethem Nejat g�b� b�r 
Tanz�mat aydını olan Nac�ye Hanım öğret-
mend�r ve Karaden�z'�n der�nl�kler�nde anıt-
laşan 15'lerden İsma�l Hakkı'nın kız karde-
ş�d�r. B�r komün�st olarak Nac�ye Hanım 
�şgal altındak� İstanbul'da da b�nlerce kadı-
nın toplandığı Sultanahmet m�t�ngler�nde de 
söylevler verm�ş ama pol�s tarafından tak�p 
ed�lm�şt�r.

m�n Tanz�mat aydınları �le kadınların duru-
mu değ�şt�r�lmek �stenmekte, ancak değ�ş-
meyen alt yapının üzer�ne böyle b�r üst yapı-
nın oluşturulmaya çalışılması da çok sınırlı 
b�r çevreyle kısıtlı kalmıştır. O çevre Avru-
palı g�b� g�y�nen, b�rkaç d�l b�len, balolarda 
boy gösteren kadınlar olmuştur. Osmanlı 
Devlet�'nde �lk fabr�kalarda çalışan kadınlar, 
Müslüman kadınlar değ�l, Ermen�, Rum 
kadınları olmuştur.

Kemal�zm'-
de �se “Türk 
kadını dünya-
nın en aydın, en 
faz�letl� ve en a-
ğır kadını ol-
malıdır” cüm-
les�yle özetle-
nen meden�ye-
t�n aydınlık yü-
zü, Batılı g�b� 
g�y�nen modern 
Türk�ye, oku-
muş ama yöne-
t �m kadrola-
rında tems�l e-
d�lmeyen, ya-
şamını kazanmak �ç�n değ�l de b�r ''�şe ya-
rayan'', c�ns�yets�z ama hayır kurumlarında 
çalışan, kamuda çalışan ama kadınlık ve 
analık görevler�nden feragat etmeyen hayırlı 
vatan evlatlarını yet�şt�ren, halkı eğ�ten, �y� 
dans eden, erkeğ� �y� tems�l eden, özgürlü-
ğünü babasına veya eş�ne borçlu ve de ba-
ğımsız kadın örgütlenmes�ne �z�n ver�lme-
yen ama ona ''hakları ver�len'' b�r objeyd�. 
Kadınların çalışma hayatına atılmasında da 
b�r avuç kentlerde yaşayan burjuvalaşmakta 
olan paşa kızları g�b� el�t kes�m bu ayrıcalık-
lardan yararlanmıştır. Ne Sultanahmet m�-
t�ngler�ne katılan yüz b�nlerce kadın ne de 
Kemal�stler�n çok övünerek ''kahraman Türk 
kadını'' d�ye res�mler�n� pazarladığı Anado-
lu'da Kara Fatma, Gördesl� Makbule Hanım, 
Tayyar Rahm�ye Hanım, Hat�ce Hanım, Fat-
ma Seher Hanım ve Nezahat Hanım g�b� kağ-
nıyla merm� taşıyan, cephelerde savaşan ka-
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dınlar bu haklardan yararlanab�lm�şt�r. Hatta 
Anadolu'da çoğu kadının bu ayrıcalıklardan 
haber� b�le olmamıştır.

D�kte ett�r�len bu tar�he göre ''Türk ka-
dınına'' seçme ve seç�lme hakkı dünya kadın-
larından çok önce ver�lm�şt�r. 1870'den 
Cumhur�yet'e kadar N�svan Hareket� g�b� 
100'e yakın dernek kuran, 30'dan fazla derg� 
yayımlayan, hatta kend� �ç�nden çıkan bur-
juva fem�n�st hareket� Kadınlar Halk Fırkası 
önder� Nez�he Muh�dd�n'e �ft�ralar atarak, 
l�nç kampanyası başlatarak dünyayı dar 
etm�şlerd�r. Hatta TKP'l� Nac�ye Hanım'ın 
güne göre çok �ler� talepler�ne rağmen, b�r 
lütuf g�b� seçme ve seç�lme hakkının dün-
yada b�r �lk olduğu yalanına sarılmışlardır. 
F�nland�ya'da kadınların 1906'da, ABD'n�n 
1920'de, İng�ltere'n�n 1928'de bu hakkı al-
dıkları göz önüne alındığında Kemal�stler�n 
bütün tar�h tezler� gözden geç�r�ld�ğ�nde 
muhal�fler�n ve bu topraklarda başta kadın, 
Kürt, Ermen�, Rum-Pontus, Alev�ler; Çerkes 
katl�amları g�b� b�rçok meselen�n açıklığa 
kavuşması ülkey� Kemal�zm heyulasından 
kurtarıp kadınların ve halkların gerçek 
kurtuluşuna götüren aydınlık yol aralanacak-
tır.

Kemal�st Türk�ye bu anlayışla doğduğu 
toprakları bombalayan Ermen� devş�rmes� 
Sab�ha Gökçen g�b� k�ş�l�kler, ya da d�kte 
ett�r�len tar�h�n �nşasını yazan Afet İnan g�b� 
karakterler yet�şt�rm�şt�r. Bugün bu z�hn�yet� 
taşıyan CHP'l� kadınlar; hâlâ ''cah�l'' halkı 
eğ�tmek g�b� üstenc� tutumlarıyla, Cumhu-
r�yet�n değerler�yle donatmak g�b� sun� gün-
demlerle emekç�, köylü, aydın kadınlarla 
bağ kuramıyor, dar b�r çerçevede sıkışmışlık 
yaşıyorlar. ''Modern Kemal�st'' devlet Erme-
n� Katl�amı'nda kadınlara tecavüz ederek, 
kaçırarak, Ermen� yet�m çocukları alıkoyup 
Müslümanlaştırarak, k�ml�ğ�n� unutturarak, 
Kürt kadınlara Ders�m'de tecavüz ederek, 
katlederek, Alev� kadınları karınlarını de-
şecek kadar kana susamışlıklarıyla, yakın 
tar�hlerde de IŞİD'le �şb�rl�ğ� �le Yez�d� 
kadınları Şengal'de pazarlarda köle olarak 
satacak kadar tesc�ll�d�r. 1926 yılında İsv�çre Meden� Kanunu'nun 

takl�t ed�lmes�yle Batılı olma eş�ğ�n� 
atlayacaklarını sanan Kemal�stler; çok eşl�-
l�ğ�n yasaklanması, kadına boşanma hakkı, 
m�rasta eş�tl�k, evl�l�k yaşında sınırlandı-
rılma, mahkemelerde erkekle eş�tl�k g�b� 
döneme göre �ler� görünen bu yasalarla ve 
ama hâlâ erkeğ�n re�s olarak bel�rlend�ğ�, ka-
dının �se a�le ve çocukların bakımından so-
rumlu olduğu, kadının ancak ev�n ekonom�-
s�ne katkıda bulunmak �ç�n çalışab�lmes�yle 
ataerk�l b�r toplum yapısını yansıtmaktadır. 
Bu devlet� şeyhlerle, ağalarla kurdukları ve 
hâlâ onlarla b�rl�kte yönett�kler� ve onların 
�mt�yazlarına dokunulmaması bu değ�ş�k-
l�kler�n şeklen olduğunu göstermekted�r. Ge-
r�c�-feodal geleneklerle savaşılmadığı, ku-
rumların alt üst olmadığı, Şeyhül�slam ye-
r�ne D�yanet g�b� b�r kurumun geç�r�ld�ğ�, 
bugün b�le çoğu yerlerde hâlâ �mamın, tar�-
katların tahakkümünde kadınların okullaş-
ma oranının yükselt�lmed�ğ�, karanlıktan 
kurtulmadıkları ve 100 yıl önce çalışma ya-
şamına atılan kadının hakları yasal güvence 
altına alınmış �se de bu çerçeveye sıkıştırıl-

1924 Mecl�s�nde b�r yanda Osmanlı 
düzen�ne son ver�p demokrat�k b�r ülke yo-
lunda adım atılması yolunda mücadele veren 
sosyal�st b�r grup, d�ğer yanda Osmanlı 
mebusları, d�nc� ve h�lafetç� b�r grup mev-
cuttur. 1924 Anayasası çalışmaları sırasında 
sosyal�st grup ''kadınların nüfustan sa-
yılması, vatandaş olarak kabul ed�lmeler�''ne 
�l�şk�n yaptıkları öner� üzer�ne mecl�s 
b�rb�r�ne g�rm�ş, öner� redded�lm�şt�r. Bugün 
b�le bu kes�m tüm canlılığı �le yaşamaktadır. 
''İstanbul Sözleşmes�''n�n �ptal�n�n alıcısı bu 
Osmanlı artıklarıdır. AKP'd�r. Kend� de 
h�lafet rüyalarıyla yatan AKP, bu kes�me 
''İstanbul Sözleşmes�'' �le göz kırparak, ka-
dınları, bu ağızlarından 'kadın' den�nce sal-
yalar akan gruba, d�nc�-h�lafetç�, yobaz kes�-
me sunmaktadır. Fakat kadınlar ''Cumhur�-
yet�n kazanımları'' �le özgürleşmem�ş, 
kend�ler� d�şler� ve tırnaklarıyla mücadele 
vererek bu ger� kalmış topraklarda kend�le-
r�n� var etm�şlerd�r.
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ması �ler�c� b�r adım olarak görülemez.
Daha sonra 60'lı yıllarda kurulan kadın 

dernekler�nde de bu �zlere rastlamak müm-
kündür. Atatürk �lkeler�ne, sevg�s�ne bağlı, 
özgürlüğünü ona borçlu Türk kadını bağım-
sızlık, eş�tl�k ve özgürlük ş�arlarıyla ger�-
c�l�kle savaşacak, a�le sorumluluğuna sah�p 
başarılı �y� eş, �y� anne, �y� meslek sah�b� 
olarak mutlu anney� topluma kazandıracak, 
sosyal, kültürel ve meslek� çalışmalarla Türk 
kadınına rehberl�k yapacaktır. Bu kadınlara 
göre ez�len kadın ''köylü, e-
mekç�'' kadındır, köylerde-
kırsalda yaşayan kadınlardır, 
'kend�s�' değ�ld�r. O, kend�-
s�n� özgür saymaktadır, çün-
kü Ata'sı ona özgürlük bah-
şetm�şt�r.  Kadınların duru-
munun erkek egemen s�stem 
sorunu olarak alınmadığı, 
feodal düzen artıklarının, ge-
r�c�l�ğ�n ve bağnazlığın ''dev-
r�mler�'' engelled�ğ� ve daha 
köklü reformlarla, eğ�t�mle 
çözümlenmes� gerekt�ğ�ne 
�şaret ed�lm�şt�r.

Kemal�st rej�m, kadınla-
rın s�yasal hak talepler�n� reddederek, savaş-
tak� ''kahramanlıkları'' her zaman övgü mal-
zemes� olsa da, ''komün�zm� de b�z get�r�r�z'' 
söylemler�nde olduğu g�b�, erkek egemen, 
c�ns�yetç� kafa yapılarıyla kend�ler�n�n 
kontrol edemed�ğ� b�r kadın hareket�ne �z�n 
vermem�şlerd�r. Bu nedenle kadınların, Ka-
dınlar Halk Fırkası olarak mecl�se g�rme ça-
baları engellenm�ş, bunun yer�ne Türk Ka-
dınlar B�rl�ğ� adı altında örgütlenmeler�ne 
�z�n ver�lerek rej�m�n karakter�n� ortaya koy-
muşlardır.

68'l� yıllarda tüm dünyada yükselen 
gençl�k hareket� �ç�nde, kadın hareket� de 
canlanmıştır. Ancak arkasından gelen 71 
cuntası �le kes�nt�ye uğramıştır.1972 yılında 
Suat Derv�ş'�n açtığı ''Devr�mc� Kadınlar'' 
derneğ� kapatılmış, daha yığınsal kadın hare-
ket�n�n, kadınların özgürleşmes� ş�arının çık-
ması �ç�n 1920'den ber� �llegal olarak çalışan 

TKP'n�n 73 Atılımı beklenecekt�. Uluslara-
rası Demokrat�k Kadınlar Federasyonu'na da 
üye olan İler�c� Kadınlar Derneğ�, İKD 
komün�st kadınlar öncülüğünde 1975 yılında 
kuruldu. İKD'n�n kuruluşundan sonra ka-
dınların özgül mücadeles�nden hareketle ay-
rı sosyal�st kadın örgütlenmeler�, TİP, TSİP 
g�b� part�ler�n programlarında kadın soru-
nuna �l�şk�n satırlar eklenm�ş, ancak başkanı 
Beh�ce Boran olan TİP'te ayrı b�r kadın ör-
gütlenmes�ne sıcak bakılmamıştır. Ama 

TSİP ''Demokrat�k Kadın B�rl�ğ�'' adı altında 
kadın derneğ� kurarak kadınları sınıf müca-
deles�ne çekmek �ç�n örgütlenm�şlerd�r.

İKD, 1921'den sonra �lk kez 8 Mart Ka-
dınlar Günü'nü kutlamış, kısa sürede yı-
ğınsallaşan dernek 15.000 üye sayısına ulaş-
mış, tüm sayfalarının kadınlar tarafından 
hazırlandığı ''Kadınların Ses�'' derg�s� 30.000 
baskıya kadar ulaşmıştır. Türk�ye'n�n batı-
sından Kürd�stan'a kadar uzanan 33 şubes� 
ve 35 tems�lc�l�ğ� �le İstanbul Sıkıyönet�m 
Komutanlığı tarafından kapatılan �lk dernek 
olmuştur. Kapatıldıktan sonra 1.5 yıl �llegal 
olarak çalışmalarını sürdüren İKD ''Kadınla-
rın Ses�'' etrafında etk�nl�kler�n� yürüterek 12 
Eylül 1980'e kadar ayakta kalmayı başarmış-
tır. Kadının sosyal- ekonom�k hakları ( eş�t 
�şe eş�t ücret, her �ş yer�ne kreş, emz�rme 
odaları, doğum �z�nler�n�n uzatılması, 20 yıl-
da emekl�l�k, çocuklara bedava süt g�b� kam-
panyalarla) ve kadınların sosyal kurtuluşunu 
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İKD'l�ler b�ld�r�ler kaleme aldılar, fabr�-
kalara �şç� olarak g�rd�ler, pazarlarda paha-
lılığa karşı korsan eylemler, m�t�ngler yap-
tılar, b�ld�r�ler, af�şler bastılar-dağıttılar, t�-
yatrolar sahneye koydular, grev alanlarına 
dayanışmaya koştular, okuma yazma kursla-
rı açtılar, kadınları sağlık sorunlarında b�-
l�nçlend�rmek �ç�n mahallelere doktor 
get�rd�ler, mahallen�n sorunlarına 
�l�şk�n d�kkat çek�c� kampan-
yalar düzenled�ler, gündel�kç� 
kadınların s�gortalanması 
�ç�n �mza kampanyaları, 
kreş kampanyaları açtılar. 
Bu kampanyaların sonucu 
talepler� hayata geç�ren �ller 
ve beldeler olmuştur. İKD, 
s�yas� c�nayetler�n arttığı o 
dönemde ''Evlat Acısına Son'' 
m�t�ngler� de düzenled�.  Uzun 
b�r yürüyüştü İKD…

Bu denl� yığınsallaşan, 8 Mart'ın Türk�-
ye'n�n gündem�ne oturmasını sağlayan, ha-
yatında toplum �ç�nde konuşmayan, söyle-
yecek sözler�n� söyleyemeyen kadınları sah-
nede, m�t�ng alanlarında konuşturan, onların 

amaç ed�nen İKD, bugünden bakıldığında 
çalışan kadın nüfusun görecel� az olmasına 
rağmen �şç� kadınlar arasında, gecekondu 
semtler�nde, aydın ve sanatçılar �ç�nde yap-
tıkları başarılı, özver�l� çalışmalarla kadınla-
rı hem b�l�nçlend�rerek, sosyalleşt�rerek- öz 
güvenler�n� artırarak hem de sınıf savaşına 
çekerek örgütlülüğü yükseltm�şlerd�r.

önünü açan kadın  erkek komün�st-
ler, part�de, derneklerdek� erkek e-
gemen s�stemle, kadının ve erkeğ�n 
geleneksel yapısı, feodalleşme �le 
hesaplaşmadılar. Kadın ve erkek 
kadrolar b�rb�rler�n� eğ�tmel�, bu 
görev sosyal�st topluma ertelenme-
mel�yd�. Geleceğ�n toplumunu ku-
racak olanlar da bu değ�şen, dönü-
şen kadrolar olacaklardır. İKD'de 
eks�k kalan bu pol�t�ka, Kürt Kadın 
Hareket� �le varlık bulmuş, part�ler-
de, send�kalarda, derneklerde, �n�s�-
yat�flerde ''eşbaşkanlık'' s�stem� ka-

dınlarda, erkeklerde, toplumda b�l�nç sıçra-
masına yol açmıştır. Nasıl Kürt sorunu aslın-
da Türk sorunu �se kadın sorunu da ''erkek'' 
sorunu olmakla, bu b�l�nçle kadınları müca-
deleye katarak, İKD'de eks�k kalan bu pol�t�-
kayla, feodal erkeğ� öldürmen�n s�lahlarını 
da vererek kadınlar TKP'n� yen� Atılımlara 
hazırlamalılar.

Başta Meryem Suph� olmak üzere Ce-
m�le-Rah�me kardeşler, Nac�ye Hanım, Suat 
Derv�ş, Zehra Kosova, Beh�ce Boran g�b� 
TKP n�ce kadın yoldaşlara okul olmuş, n�ce 
kadrolar yet�şm�ş, yet�şecek, sınıf ve kadının 
kurtuluş mücadeles�nde safları sıklaştıracak-
lardır. 18 yıldır AKP �kt�darının erkek ege-

men d�l�yle, erkekler� yüreklend�r-
mes�yle kadına yönel�k tac�z, sal-

dırılar ve katl�amlar artmıştır. 
Tek adamın el�ndek� yargı ve 
yürütme kat�l, tac�zc� erkek-
ler� aklamakta, sokağa sal-
maktadır. Bugün her za-
mank�nden daha çok komü-
n�st kadınlara, kadın b�l�nçl� 

erkek yoldaşlara �ht�yaç var-
dır. Nac�ye Hanımın ded�ğ� g�-

b� “karanlıkta sendeled�ğ�m�z ya 
da der�n uçurumların kıyısında dur-

duğumuz doğrudur, fakat korkumuz yok, 
çünkü b�z b�l�yoruz k� her �nsan gün doğumu-
nu görmek �ç�n karanlığın �ç�nden geçmek 
zorundadır.”

Bu karanlıktan geçeceğ�z!
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 Başarılar ve yen�lg�lerle, acılar ve se-
v�nçlerle, c�nayet ve ölümlerle, z�ndan ve 
sürgünlerle, l�k�dasyon ve yen�den atılımlar-
la dolu b�r yüzyıl. İşç� sınıfının yüce davası: 
sömürüsüz ve baskısız, savaşsız ve zulüm-
süz, demokrat�k, özgür, eş�tl�kç�, barışçıl, 
dayanışmacı yen� toplum sosyal�zm� kurma 
uğruna dünyada ve Türk�ye'de burjuvaz�ye, 
tekellere boyun eğmeden mücadele eden ko-
mün�stler�n kahramanlıklarıyla dolu b�r yüz-
yıl! İşç� sınıfının ve komün�stler�n mücade-
les� enternasyonald�r. Kurtuluşları da enter-
nasyonald�r. Kom�ntern bu mücadelen�n 
sevk ve �dare merkez�yd�. Part�m�z TKP ve 
Türk�ye �şç� sınıfı bu mücadelen�n b�r parça-
sıydı ve hâlâ parçasıdır.

devam ed�yor
 Bu b�r asrın en büyük olayı Büyük Sos-

yal�st Ek�m Devr�m�'n�n zafer� ve �nsanlığın 
72 yıl sömürüsüz, baskısız, gerçek barış, �n-
san hak ve özgürlükler� �ç�n savaşan, halk-
ların özgür ve eş�t b�rl�kte yaşadığı b�r toplu-
ma şah�t olması ve sosyal�zm� tatmasıdır. İn-

b�r asırlık mücadele

I- Barış, demokras�, halkların özgürlüğü 
ve sosyal�zm yolunda

ÜNYADA ve ülkem�zde �şç� sınıfı-Dnın ve emekç�ler�n, tüm �nsanlığın 
sömürü ve talandan, savaş ve sal-

dırganlıktan, ulusal baskı ve zulümden 
kurtuluşu �ç�n, barış, özgürlük, demokra-
s� ve sosyal�zm, halkların özgürlüğü ve 
dostluğu, enternasyonal b�rl�k ve dayanış-
ması �ç�n kap�tal�zme ve emperyal�zme, 
tekelc� burjuvaz�ye ve ger�c�l�ğe karşı yıl-
madan ver�len mücadelelerle dolu, b�r 
asır!

 II- Reel sosyal�zm yen�ld�, ama 
�nsanlığın kurtuluş mücadeles�

Türk�ye Komün�st Part�s� TKP 100. Yıl Tezler� (1. Bölüm)

TKP'n�n 100. yılı, Türk�ye İşç� Sınıfına, Türk, Kürt ve tüm Türk�ye halklarına,
Uluslararası İşç� ve Komün�st Hareket�ne kutlu olsun!

1.  Pol�t�k Tezler

sanlığın kurtuluşa doğru g�den umutlarla 
dolu bu büyük yürüyüşü maalesef 1989'da 
reel sosyal�zm�n yıkılması ve Sovyetler B�r-
l�ğ�'n�n dağılmasıyla büyük b�r yen�lg� aldı. 
Dünya İşç� ve Komün�st Hareket� kap�ta-
l�zmle g�r�şt�ğ�m�z s�stem savaşını kaybett�, 
yen�ld� ama yok olmadı. İnsanlığın kap�tal�st 
ve emperyal�st sömürü ve baskıdan kurtuluş 
mücadeles� ve yürüyüşü devam ed�yor. Fu-
kuyama g�b� emperyal�zm�n �flah olmaz apo-
legetler�n�n ded�ğ� g�b� tar�h�n sonu gelme-
m�şt�r. Yaşadığımız dönemde sınıf savaşının 
gözden düşürülmes�ne, köhne b�r olgu ola-
rak göster�lmes�ne rağmen, bu kap�tal�st dü-
zende sömüren ve sömürülen, ezen ve ez�len, 
burjuva ve proleter sınıfları var olduğu süre-
ce bu savaş da sürecekt�r. Bu b�r toplumsal 
yasallıktır.

 Reel sosyal�zm�n çöküşünde objekt�f ko-
şulların get�rd�ğ� zorlukların yanı sıra yöne-
t�c�ler�n rev�zyon�st, reform�st ve oportün�st 
tutumları, subjekt�f davranışları, Marks�st-
Len�n�st �lkelerden sapmalar büyük rol 
oynamıştır. Bu yen�lg�den çıkarılacak en 
öneml� ders, erken gelen devr�m�m�z� yaşat-
mak �ç�n teor�m�z�n gerekt�ğ� g�b� gel�şt�r�le-
mem�ş ve prat�ğ�n gerekt�ğ� g�b� genelleşt�r�-
lemem�ş olmasıdır. Marks'ın proletaryanın 
�kt�darı aldıktan sonra kap�tal�zmden sosya-
l�zme geç�ş sürec� olarak n�teled�ğ� proletar-
ya d�ktatörlüğü sürec�n�n kısa değ�l uzun yıl-
lar alacak olan b�r süreç olduğu ve bu sürec�n 
zorunluluğunun halka tekrar tekrar anlatıl-
ması gerekt�ğ� ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız 
daha sosyal�zm değ�ld� ama b�z sosyal�zm 
ded�k, yaşanan kap�tal�zmden sosyal�zme 
geç�ş, proletarya d�ktatörlüğü sürec� �d�. Gö-
rüldü k�, bu süreç Marks'ın ve Len�n'�n ön-
gördüğü g�b� kısa değ�ld�. Alt yapıyı da üst 
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 Reel sosyal�zm�n çöküşü, dünya �şç� ve 
komün�st hareket�n�n yanı sıra, ulusal 
kurtuluş hareketler�n�, barış ve demokras� 
hareket�n� de der�nden etk�led�. ABD ön-
cülüğünde oluşan düzen s�stem karşıtı güç-
ler� ya kend� etk�s�ne alıp etk�s�zleşt�rd� ya da 
kend�ne bağımlı hale get�rd� ya da �çten çö-
kertt�, ama yok edemed�. Halkların ulusal 
kurtuluş, özgürlük ve demokras� savaşımı, 
�şç� sınıfının sömürü ve baskıya karşı müca-
deles� asla durdurulamaz. Ama bu savaş bu-
gün çok zor koşullarda ver�lmekted�r. Geç-
m�şte reel sosyal�zm, dünya �şç� ve komün�st 
hareket�yle b�rl�kte yürütülen bu savaşlar 
günümüzde hem ulusal hem bölgesel hem de 
uluslararası alanda otor�terleşen, faş�stleşen, 
saldırganlaşan emperyal�st güçlere karşı çok 
sınırlı b�r dayanışmayla yürütülmekted�r. Bu 
savaşlar ulusal ve uluslararası alanda emper-
yal�st güçler arasındak� çel�şk�lerden de ya-
rarlanarak en gen�ş demokras� güçler�n�n �tt�-
fakı örülerek ver�lmel�d�r. Burada küçük de 
olsa komün�st part�ler�ne büyük görevler 

 Reel sosyal�zm�n yen�lg�s�nden etk�len-
meyen �ler�c�, devr�mc�, demokrat, barışçıl 
h�çb�r güç kalmamıştır. En çok etk�lenen �se 
komün�st part�ler� olmuştur. Bunların b�r kıs-
mı �s�m değ�şt�rd�, b�r kısmı bölündü, parça-
landı, b�r kısmı kend�n� feshett�, büyük b�r 
bölümü, küçüldüler ama varlıklarını koru-
yab�ld�ler. Bazı Troçk�st, rev�zyon�st güçler, 
devletler�n de desteğ� �le yen� komün�st 
part�ler� kurdular. Uğradığı l�k�dasyon nede-
n�yle Avrupa'da varlığını koruyamayan par-
t�lerden b�r� de part�m�z TKP oldu. Varlıkla-
rını sürdüren, mutasyona uğrayan, yen�den 
oluşan bu part�ler zaman zaman toplanarak 
komün�st b�r hareket�n varlığını ortaya koy-
maya çalışıyorlar. Ama bunlar b�r ülkeden 
b�rkaç komün�st part�s�n�n katıldığı farklı 
görüşlere ve anlayışlara sah�p, çoğu Mark-
s�zm�-Len�n�zm� kabul etmeyen veya tartı-
şan part�lerden oluşan b�r konglomerat görü-
nümünded�r. Nasıl gel�şeceğ�n� �zlemek ge-
rekmekted�r.

yapıyı da değ�şt�rmek çok uzun yıllar almak-
tadır.

düşmekted�r. Günümüzde kurtuluş savaşla-
rına örnek olacak b�r savaşım Kürt Özgürlük 
Hareket�n�n mücadeles�d�r. 

III- Emperyal�zm �nsanlığı b�r
3. Dünya Savaşı'na sürüklüyor

Dünya ölçüsünde yen�den üstünlüğü el-
de eden kap�tal�st, emperyal�st s�stem “küre-
selleşme” adı altında ABD'n�n önderl�ğ�nde 
tek boyutlu b�r dünya düzen� yaratmaya g�-
r�şt�. Ama bu düzen çel�şk�s�z değ�ld�, ola-
mazdı da. Kap�tal�zm kend� �ç�nde sınıflar, 
dünya ölçüsünde emperyal rak�p odaklar 
arasındak� çıkar çel�şk�ler�yle doludur. Gü-
nümüzde bu çel�şk�ler�n en bel�rg�n� ve tehl�-
kel�s� ABD �le Ç�n arasında ortaya çıkan ça-
tışmalardır.

 Reel sosyal�zm�n yen�lg�s�nden, 1989'-
lardan sonra �deoloj�k olarak sınıf mücadele-
s�ne saldırmak �ç�n toplumsal c�ns�yet, etn�k 
ve kültürel farklılıklardan doğan postmoder-
n�st çoğulculuk anlayışları, 20. Yüzyılın sı-
nıf �deoloj�s�n�n yer�ne geç�r�lmeye çalışıla-
rak l�beral�zme kapı açıldı. L�beraller�n çok 
tuttuğu “s�v�l toplum”, ”sol”un �ler�ye sür-
düğü çoğulculuk kavramları, sınıf kavra-
mının yer�ne dayatılarak, bu savlarla örgüt-
lenerek  “tar�h�n sonu; sınıf mücadeles�n�n 
sonu” teor�ler� örülmeye çalışıldı. Dünyada 
�şç� ve emekç� yığınlar, reel sosyal�zm�n ye-
n�lg�s�nden sonra kap�tal�zmle hesaplaşma 
mücadeleler�nde zayıfladılar, güçler�n� 
büyük ölçüde y�t�rd�ler. Bugün dünyada �şç� 
ve emekç� yığınların g�derek daha gen�ş ke-
s�mler�, kap�tale karşı g�r�şt�kler� hak arama 
ve demokras� mücadeleler�nde yen�ld�kçe, 
dünyada artan savaş tehl�kes� ve her ülkede 
gel�şen otor�ter ve faş�zan eğ�l�mlerle karşı-
laştıkça reel sosyal�zm� aramaktalar ve 
Marks�zm-Len�n�zm temel�nde örgütlenen 
ve savaşan komün�st part�ler�n yokluğunu 
h�ssetmekted�rler. Yen�den Marks�zm-Len�-
n�zm temel�nde bu part�ler ve bu part�ler�n 
enternasyonal b�rl�ğ� yaratılmadan ülkede ve 
dünyada tekelc� burjuvaz� daha �sted�ğ� g�b� 
at koşturacak, dünyayı ateşe vermeye devam 
edecekt�r.

 Emperyal�zm bugün Len�n'�n zamanına 
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göre çok farklı olmakla b�rl�kte, sermayen�n 
temel özell�kler� yen� b�ç�mlerle yürürlükte-
d�r. Emperyal�zm hâlâ tekelleşmed�r, tüm 
yanlarıyla ger�c�l�k ve saldırganlıktır. Len�n 
zamanının tekeller� bugün İMF, Dünya Ban-
kası ve Dünya T�caret Örgütü g�b� örgütle-
r�yle devasa çok uluslu ş�rketlere dönüştüler. 
Dünyayı yağmalıyorlar. Geçm�ş�n sömürge-
ler� ‚bağımsız' olmakla b�rl�kte, yoksulluk, 
bağımlılık, s�yas� müdahale ve b�r�km�ş de-
ğerler�n ABD ve Avrupa'dak� kap�tal�stlere 
aktarılmasıyla eş�ts�zl�ğ� sürekl� üreten ve 
destekleyen mekan�zmalara tab� kılınmak-
talar.

 1980'lerde neol�beral saldırılar dünyanın 
önde gelen emperyal�stler�, Reagan'ın 
ABD's� ve Thatcher'ın İng�ltere's�yle b�rl�kte 
başladı. On yıl sonra Sovyetler B�rl�ğ�'n�n 
çökmes�yle kend�le-
r�ne yen� kap�tal�st 
gen�şleme olasılıkla-
rı açıldı ve emperya-
l�zm�n savaşa, az ge-
l�şm�ş ülkeler� sö-
mürmes�ne engel o-
lan asker� güç den-
ges� de son buldu. 
Dünyanın yen�den 
paylaşımı Körfez Sa-
vaşları �le başladı, 
Arap Baharı �le devam et-t�, bugün de 
Sur�ye'dek� savaşla devam ed�yor. Ka-
p�tal�zm�n kr�z� �lerled�kçe, emperyal�st 
devletler, n�speten bağımsız olan devletler 
üzer�nde hem stratej�k kaynakları hem de 
pazarı kontrol etmek üzere esk� sömürge 
sah�pler�n� rol almaları �ç�n zorladılar ve 
Irak'tan sonra savaş açtıkları bu ülkeler�n ba-
ğımsızlıklarını yok ett�ler. ABD emperyal�z-
m�n�n g�r�ş�mler�yle emperyal�st güçler�n ya-
rattığı savaşlar, sadece çok büyük �nsan fe-
laket�ne yol açmamış, aynı zamanda ABD'de 
de felaketlere neden olmuştur. ABD emper-
yal�zm� kanlı b�r d�z� savaşlar yaratarak, b�r-
b�r� ardına felaketlere neden olurken, karak-
ter�st�k b�r k�b�rle, yen� savaş b�ç�mler� ve 
tehd�tlerle kend�s�n� ortaya çıkan kr�zden 

 Sovyetler B�rl�ğ�'n�n çöküşüyle b�rl�kte 
ABD'n�n stratej�s�, emperyal�st b�r rak�b�n 
ABD'n�n üstünlüğüne meydan okumasını 
önlemek üzer�neyd�. Stratej�, neol�beral dün-
ya düzen�ne öncülük etmekt�. Amaç, dünya 
devletler�n� teşv�k, baskı ve gerek�rse zorba-
lıkla bu dünya düzen�ne dâh�l etmekt�. Değ�-
şen yönet�mler�yle, asker� müdahaleyle Irak 
g�b� sözde ‚'haydut' devletlere meydan oku-
maya başladı. Genel amaç; çıkardığı savaş-
larla, aynı veya herhang� b�r düzeyde emper-
yal�st b�r rak�b�n ortaya çıkmasını engelle-
mekt�.

 Ama ABD Ç�n'�n yüksel�ş�n� engelleye-
med�. Ç�n yüksel�rken kend� düşüşe geçt�. 
Artık 90'lar ve 2000'ler�n başlarında olduğu 
g�b� tek kutuplu b�r dünya değ�l, bugün as�-

metr�k b�rçok kutuplu 
b�r dünya düzen� orta-
ya çıkmaya başladı. 
ABD, hâlâ en büyük 
ekonom�k, asker� ve 
jeopol�t�k etk�ye sah�p 
olmasına rağmen üre-
t�mde dünyada b�r�n-
c�l�ğ�n� 2011'de Ç�n'e 
kaptırdı ve üstünlüğü-
nü kaybett�. Ç�n yen� 
sanay�leşme süreçle-

r�nde, b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n gel�ş�m�nde 
öne geçt�. 'Ç�n 2025' �s�ml� g�r�ş�mle 
ekonom�n�n uzun yürüyüşüyle kap�tal�st 
değer z�nc�rler�nden geçmeye de kararlı. 
Yüksek teknoloj� alanında özell�kle 5G 
teknoloj�s�nde l�der olan ulusal ş�rketler�, 
ABD, Avrupa ve Japonya'nın p�yasasına 
hâk�m olan ş�rketlerle rekabet etmek �ç�n 
desteklemekted�r. Ç�n'�n “İpek Yolu” projes� 
daha ş�md�den ABD ve AB'y� “kor-
kutmaya” başlamıştır. ABD �malat sanay��n� 
ger� get�rmek, Ç�n'den uzaklaştırmak �ç�n 
hamleler yapıyor ve selefler�n�n d�kkat�n� 
‚'Teröre karşı savaştan', özell�kle Ç�n'e karşı 
rekabete kaydırıyor. ABD b�r an evvel Orta-
doğu'dan kurtulup tamamen Ç�n'e yüklen-
mek �st�yor. Avrupalıları bu konuda zorlu-

kurtarmaya çalışmaktadır.
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IV- Reel sosyal�zm sonrası
değ�şen stratej� ve takt�k

yor. Çel�şk�ler kesk�nleş�yor. Ama Wash�ng-
ton'un, tekrar üstünlüğü elde etme kararı, 
Ç�n'�n kend�s�n� dünya gücü olarak var etme 
kararı aynı zamanda çatışmaların açık b�r 
çatışmaya dönüşmes�n� de engell�yor: her �k� 
güç de mevcut var olan t�car� anlaşmalarını 
korumaya çalışıyor ve her �k� güç de b�rb�r�n� 
�mha edecek nükleer s�lahlara, asker� güç ve 
donanıma sah�pler. Bütün bu eğ�l�mlere rağ-
men, önümüzdek� yıllarda rekabet beklent�-
ler�n�n artacağı açıktır. Ç�n'e uygulanan bu 
yen� emperyal�st stratej� ABD'y� yen� b�r so-
ğuk savaşa çek�yor, ama her şey b�r anda b�r 
çatışmaya da dönüşeb�l�r.

 ABD hâlâ en güçlü emperyal odak ol-
makla b�rl�kte, artık l�derl�ğ� tartışılır hale 
gelm�şt�r. Burada emperyal Rusya ve AB ye-
r�n� tam bel�rlem�ş değ�l. Emperyal bloklar 
arasındak� çel�şk�ler�n çözümü genell�kle 
paylaşım savaşlarıdır, g�derek dünya sa-
vaşıdır. Bugün dünya hızla, 3. Dünya Sava-
şı'na doğru g�tmekted�r. Avrupa ve Ortado-
ğu'da, bugün Türk�ye'n�n de müdah�l olduğu 
bölgede yaşanan savaşlar emperyal paylaşım 
savaşlarıdır ve olasılıkla 3. Dünya savaşının 
öncüler� veya başlangıcıdır. Reel sosyal�z-
m�n varlığı sayes�nde Avrupa 45 sene savaş 
yaşamamıştır. Bugün emperyal�st bloklar 
arasında çıkacak b�r 3. Dünya Savaşını ön-
leyecek olanlar y�ne en başta �şç� sınıfı ve e-
mekç�ler, demokrat�k güçlerd�r, onların dev-
r�mc� örgütler� ve enternasyonal b�rl�kler�d�r.

Reel sosyal�zm dönem�nde �şç� ve komü-
n�st part�ler�n�n stratej� ve takt�kler� s�stem 
savaşında sosyal�st s�stem�n yanında yer al-
mak, kend� ülkes�nde emperyal�st s�stem� za-
yıflatmak, dünya ölçüsünde �se g�den nükle-
er b�r savaşı engellemek ve barışı korumak 
�ç�n tekelc� burjuvaz�n�n en saldırgan kes�m-
ler� dışında burjuva kes�mler�n, �şç� sınıfı ve 
emekç�ler�n, tüm �ler�c� ve demokrat�k, ba-
rışsever güçler�n en gen�ş �tt�fakını oluş-
turmaktı. XX. Yüzyılın �k�nc� yarısından 
sonra s�stem savaşı g�derek kesk�nleş�yordu. 
Bu nedenle ulusal sorun, kadın, gençl�k, çev-

re sorunları g�b� sorunlar s�stem savaşı 
çerçeves�nde ona bağlı olarak ele alınıyordu. 
Çünkü bel�rley�c� olan s�stem savaşıydı. 
B�zler s�stem savaşını kaybett�k. Artık 
stratej� ve takt�ğ�m�zde bel�rley�c� olan 
s�stem savaşı değ�l, kend� ülkem�zdek� sınıf 
savaşımları, demokras� ve Kürt halkının 
özgürlük müca-deles�d�r, artan savaşa karşı 
barış, halkların �nkâr ve �mhasına karşı 
özgürlük, otokratlığa ve d�ktatörlüğe karşı 
demokras�, doğanın tahr�batına karşı ekoloj� 
ve kadına ş�ddete karşı kadın hakları �ç�n 
mücadelelerd�r.

 Ülkem�zde part�m�z�n stratej� ve takt�ğ� 
açısından öne çıkan sorunlar ş�md�ye kadar 
çözülmem�ş olan sorunlardır. Bunlar başta 
ulusal sorun, Kürt sorunudur, kadın ve genç-
l�k sorunu, d�n ve kültür, eğ�t�m ve aydınlan-
ma sorunu, ekoloj� sorunu, ülken�n kalkın-
ması ve ekonom�k yıkımdan kurtulması, �ş-
s�zl�ğ�n, özell�kle genç �şs�zl�ğ�n azaltılması, 
�st�hdamın artırılması, yaşam sev�yes�n�n 

İşç� sınıfının savaşımı y�ne enternasyo-
nald�r, demokras� ve özgürlük, �nsan hakları, 
savaşa karşı barış mücadeles�, ulusal sorun, 
çevre ve �kl�m sorunu, kadın hakları ve d�ğer 
sorunlar aynı zamanda uluslararasıdır. Bu 
mücadeleler hem kend� ülkes�ndek� hem de 
uluslararası alandak� emperyal�st güçlere, 
tekelc� burjuvaz�ye karşı ver�len mücadele-
lerd�r. Burada öne çıkan önce kend� ülke-
s�n�n emperyal�zm�ne, uluslararası alanda 
savaşı, gerg�nl�ğ� körükleyen, dünyanın eko-
loj� denges�n� tahr�p eden tekelc� burjuva-
z�ye karşı mücadele etmekt�r, bu savaşımı 
d�ğer ülkelerdek� �ler�c� güçler�n savaşımıyla 
bağlamaktır. Bugün �nternet, sanal dünya dı-
şında değ�ş�k şek�llerde canlı buluşmalar ya-
pılmaktadır. Bu buluşmalar genell�kle kap�-
tal�st s�stem �ç�nde kalmakta, kap�tal�st s�ste-
m�, modernleşt�rme, �y�leşt�rme, �nsancıllaş-
tırma çerçeves�n� aşamamaktadır. Barış ve 
ekoloj�k sorunların köklü çözümü �ç�n tutu-
lacak yol �se kap�tal�zm�n tab�atına aykırıdır. 
Bu arayışları kap�tal�zme alternat�f, devr�m-
c� b�r zem�ne oturtmak gerekmekted�r. Bu da 
devr�mc� komün�st part�ler�yle mümkündür.
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yükselt�lmes� sorunlarıdır, faş�zan tek adam 
rej�m�ne karşı mücadeled�r. Bunlar önümüz-
de duran görevler, savaşım alanlarıdır ve 
Türk�ye'de �şç� sınıfının savaşı d�ğer ülke-
ler�n �şç� sınıfının savaşımlarından farklı 
olan özell�kler �çer�r.

çözmemek savaştır, yıkımdır
Türk�ye demokrat�kleşemez,
 V- Kürt sorunu çözülmeden

 Avrupa �şç� sınıfı ve burjuvaz�s� ulusal 
sorunu, komşularıyla sorunları genel olarak 
çözmüştür. Türk�ye'de �se bu sorunlar hâlâ 
gündemded�r, çözüm beklemekted�r. Türk�-
ye'n�n ulusal sorunu b�r yönüyle Türkler�n 
çok uluslu b�r ülkede yaşadıklarını görmeler� 
ve tar�hler�yle yüzleşmeler� sorunudur. Gü-
nümüzde ulusal sorun en başta Kürt soru-
nudur, Kürt halkının kend� kader�n�, ayrılma 
dâh�l özgürce bel�rleme mücadeles�d�r, 
yüzyıllardan ber� Türk devlet�n�n baskı, zu-
lüm, �nkâr ve �mha, as�m�lasyon pol�t�kasına 
karşı �syanıdır, eş�tl�k, özgürlük, özerkl�k ve 
demokrat�k cumhur�yet �stem�d�r. Türk dev-
let�n�n görüşüne göre Kürt sorunu yoktur, 
Türk�ye'de yaşayan herkes köken� farklı da 
olsa Türk`tür. Eğer Kürt sorunu olarak çıkan 
b�r sorun varsa bunun çözümü de demokrat�k 
hak ve özgürlükler�n� �steyenlerle savaştır, 
onların d�ren�ş�n� zorla ezmekt�r.

Kürt sorunu karşısında Türk devlet�n�n 
tutumu budur. İşç� sınıfının, �ler�c� demokra-
t�k güçler�n tutumu �se barışçıl ve demokra-
t�k çözümdür. Kürt sorunun aynı zamanda 
Türkler�n kend�ler�n� ve Türk�ye'y� tanımala-
rı, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n eş�tl�k, özgür-
lük, özerkl�k, demokrat�k temelde yen�den 
yapılanması �ç�n b�r fırsattır. İşç� sınıfının, 
sınıf mücadeles�n�n önünde duran sorun de-
mokras� mücadeles�, bu mücadelen�n de 
merkez�ndek� sorun Kürtler�n özgürlüğü ve 
Türk�ye'n�n devlet ve toplum olarak demok-
rat�k temelde yen�den yapılanmasıdır. Yakın 
hedefte part�n�n pol�t�k gündem�n�n odağın-
da olan sorun budur. Kürt sorunu çözülme-
den Türk�ye demokrat�kleşemez, sınıf sava-
şımı gel�şemez, sosyal�zm yolunda �ler� adım 
atılamaz. Türk�ye demokrat�kleşmeden de 

Erdoğan Kürt sorununu zorla, savaşla 
“çözmeye” g�derken �lk hedef� kend� faş�zan 
tek adam rej�m�n�, �kt�darını sağlamlaştır-
mak, geleceğ�n� garant� altına almaktır. O 
Kürtlere karşı açtığı savaşla halkı �ç�ne 
düşürdüğü ekonom�k sıkıntılardan çek�p 
almakta, onun d�kkat�n� savaşa ve dış sorun-
lara çekmekted�r. Bu savaşla, körükled�ğ� 
m�ll�yetç�l�k ve şoven�zmle Türk ve Kürt 
halkı arasına tam�r� zor düşmanlıklar ek-
mekte, �k� halkı b�rb�r�nden koparmakta ve 
ortak yaşamı zeh�rlemekted�r. B�r gün 
Kürtler “yeter” dey�p ayrılma kararı alırlarsa 
bunun sorumlusu Erdoğan'dır, onun po-
l�t�kasıdır, bu pol�t�kayı destekleyen Türkler 
ve �şb�rl�kç� Kürtlerd�r. Bölücü olan demok-
rat�k hak ve özgürlükler� �ç�n mücadele eden 
Kürtler değ�l bu haklı �stemler� zorbalıkla 
boğmaya çalışan Erdoğan ve destekç�ler�d�r.

Başta Erdoğan, ona destek veren egemen 
güçler yalnız Türk�ye'dek� Kürtlere değ�l, 
d�ğer ülkelerdek� Kürtlere de yaşam hakkı ta-
nımıyorlar. Kürtler ve Kürd�stan bugün yo-
ğunluk olarak Türk�ye, Irak, Sur�ye ve İran 
arasında 4 parçaya bölünmüştür. Türk devlet� 
bu 4 parçadak� Kürtler� kend� egemenl�ğ� 
�ç�n tehd�t olarak görmekte ve onlara karşı 
savaş açmaktadır. Bugün yoğun olarak 
Irak'ta Kand�l dağlarında olan PKK güçle-
r�ne ve Sur�ye'de Rojava'da oluşan özyönet�-
me, YPG ve SDG'ye karşı akt�f b�r savaş yü-
rütmekted�r. Erdoğan bu savaşlarda İŞİD, El-
Ka�de g�b� en can� ve barbar c�had�stler� kul-

Kürt sorunu barışçıl çözülemez, sınıf savaşı 
�lerleyemez. Bu d�yalekt�k çel�şk�y� çözmek 
komün�stler�n ve demokrat�k güçler�n önün-
de duran görevd�r. Part�m�z�n bu nedenle sı-
nıf mücadeles�nde Kürt sorununun önem�n� 
Türk �şç�ler�ne ve emekç� halkına anlatmak, 
onlarda m�ll�yetç�l�ğ� ve şoven�zm� kırmak, 
Kürt sorununun barışçıl ve demokrat�k çözü-
münü sağlayacak sol, demokrat�k ve �ler�c� 
güçler�n �tt�fakı �ç�n çalışmak, Kürt halkının 
savaşımıyla dayanışmayı örgütlemek ve 
Erdoğan'ın tek adam rej�m�n� ger�letmek ve 
yenmek �ç�n gen�ş b�r demokras� cephes�n� 
örmek görev�n� önüne koymaktadır.



46 DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

lanmaktadır. Bunlar Erdoğan'ın k�ralık as-
kerler�, lejyonerler�d�r. O bunları bugün L�b-
ya'da da çarpıştırmaktadır. Erdoğan �ç�n 
Kürtlere saldırı demek, komşulara saldırı, 
Ortadoğu'da yayılma, Yen� Osmanlıcı em-
peryal hayaller�n� hayata geç�rme, İŞİD ve 
d�ğer c�had�stlerle �şb�rl�ğ� demekt�r. Er-
doğan ülkede desteğ�n� kaybett�kçe daha da 
saldırganlaşmakta, Doğu Akden�z ve Ege'de 
yen� gerg�nl�kler yaratmakta, savaş tamtam-
ları çalmaktadır, Türk�ye'n�n Ortadoğu 
batağından çıkması, komşularıyla �y� �l�şk�-
ler kurab�lmes� �ç�n Kürtlerle savaşa son ver-
mes�, barış masasına dönmes� gerekmekte-
d�r. Aks� takd�rde bölgey� ateşe veren, dün-
yada yalnızlaşan, �zole olan b�r Türk�ye kaçı-

Erdoğan artık �kt�darda yalnız savaşla 
kalab�lmekte, demokras�y�, güçler ayrılığını, 

nılmaz olacaktır.
 Kürtlerle ve komşularla savaş aynı za-

manda Türk�ye �ç�n ekonom�k b�r yıkımdır, 
halk �ç�n enflasyon ve pahalılıktır. Kürtlerle 
savaşta atılan her b�r bomba, uçan her b�r 
SİHA ve İHA, sıkılan her b�r kurşunun pa-
rası, zamlarla, verg�lerle halkın ceb�nden 
zorla alınmaktadır. Savaş b�r ülken�n �nsan 
ve mal� kaynaklarını yutar, b�t�r�r. Savaşan 
b�r ülke ekonom�s�n� düzlüğe çıkaramaz. 
Kalkınmak �steyen b�r Türk�ye, �st�hdam, 
refah, demokrat�k b�r yaşam �steyen Türk 
halkının Kürtlerle savaşa karşı çıkması ge-
rekmekted�r.

Türk�ye Komün�st Part�s� TKP 100. Yıl Tezler� (2. Bölüm)

VI- Türk�ye orta büyüklükte bölgesel 
emperyal�st b�r güçtür

ÜRKİYE artık 60'lı, 70'l� yıllarda ta-Tr�f ed�len „ger� kalmış”, emperyal�z-
me bağımlı, kap�tal�zm�n az gel�şm�ş 

olduğu b�r ülke değ�ld�r. Hâlâ ger� kalmış, 
emperyal�st güçlere bağımlı olan yanları var-
dır. Ama bel�rley�c� olan, ülken�n tüm kay-
nakları yağma ed�lerek, çarpık da olsa Türk�-
ye'n�n kap�tal�st gel�şme yolunda bell� b�r 
mesafe katetm�ş olması, tekelc� burjuvaz�n�n 
uluslararası alanda �ş yapan b�r aşamaya ve 
f�nans kap�tal�n uluslararası f�nans kap�tale 
entegre olan b�r hale gelm�ş olmasıdır. Tür-
k�ye artık orta büyüklükte bölgesel emper-
yal�st b�r güç hal�ne gelm�ş ve bölgesel bölü-
şümden pay almak �ç�n savaşı b�le göze ala-
b�len b�r ülke olmuştur. Ama elbette o hâlâ 
ABD, AB, Rusya g�b� büyük emperyal�st 
güçlerden bağımsız olarak hareket edeb�len 
küresel emperyal�st b�r güç değ�ld�r. Her se-
fer�nde onlara danışmak ve onlardan „�z�n al-
mak” zorundadır. Ama büyük emperyal�st 
güçler arasındak� çıkar çel�şk�ler�nden yarar-
lanarak bölgede kend�ne görecel� b�r hareket 
sahası açab�lmekte, kend� emperyal�st hedef-
ler�ne doğru g�deb�lmekted�r. 

 Kr�zden çıkışın yolunu Erdoğan bölgede 
maceracı pol�t�kalara yönelmekle aramakta-
dır. O, Osmanlı yayılmacılığının �z�nde g�de-
rek bölgede ger�l�m� artırmakta, ülkey� yen� 
yen� savaşlara sürüklemekted�r. Böyle b�r 
pol�t�ka �se Türk�ye'n�n çöküşü demekt�r. Er-
doğan'ın ülke gerçeğ�n� �nkâr eden, baskı, ya-
sak ve z�ndana dayalı �ç pol�t�kası da bu savaş 
pol�t�kasının b�r parçasıdır. Bu emperyal�st, 
yayılmacı savaş pol�t�kalarına karşı çıkmak, 
kaynakların ülken�n kalkınmasına akmasını 
sağlamak günümüzde ac�l b�r görevd�r.

 Özell�kle AKP, Erdoğan dönem�nde 
2000'l� yılların başında uluslararası alanda 
yatırım alanı arayan “yüzer-gezer” Avrupa 
dolarının Türk�ye'ye yönelmes�yle bu 
emperyal süreç daha da hızlandı. Erdoğan 
�kt�darını adım adım sağlamlaştırdı. Bu ge-
len paralar sanay�ye değ�l �nşaata yatırıldı. 
Ülke ekonom�s�n�n hacm� büyüdü, ama 
Türk�ye ekonom�k olarak gel�şemed�. Gelen 
dolarlar ülken�n kalkınmasına, sanay� üre-
t�m�ne akmadı. Türk�ye'de sanay� hâlâ ara 
malına ve dışardan gelecek dolara bağım-
lıdır. Gelen dolar en başta savaşa, s�lahlan-
maya, �sraf ve talana, yağmaya g�tt�ğ� �ç�n, 
ekonom�k kr�z sürekl� der�nleşmekted�r.
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 VII- Savaşa karşı barış �ç�n mücadele 
hâlâ yakıcıdır

 Savaş emperyal�zm�n karakter�st�k özel-
l�ğ�d�r. O savaşsız duramaz, emperyal�st 
bloklar arasındak� çel�şk�ler�n ve oluşan yen� 
güç denges�ne göre dünyayı paylaşmanın yo-
lu savaştır. Bunun �ç�n s�lahlanmayı körük-
lemekt�r. Büyüğü, ortası ve küçüğü �le em-
peryal�st ülkeler nükleer s�lahlar dâh�l hızla 
s�lahlanmakta, karada, suda ve havada asker� 
manevralar sıklaştırılmaktadır. ABD ve AB 
g�b� büyük emperyal�st güçler Rusya ve Ç�n 
sınırına batıdan ve doğudan asker� yığınaklar 
yapmakta, Ortadoğu'da, Akden�z'de bölgesel 
savaşları körüklemekted�r. Erdoğan Türk�-
ye's� Ortadoğu'dak� bu savaş ve ger�l�m�n or-
tasında yer almaktadır. Kürtlere, komşulara 
saldırmakta ve tehd�t etmekted�r.

Barış yaşamdır, �nşadır, halkların ve �n-
sanların dostluğu ve mutluluğudur, ülken�n 
refah ve kalkınmasıdır, demokras� ve özgür-
lüğün serp�l�p gel�şmes�d�r.

Türk�ye'de güçlü b�r barış hareket� yarat-
mak önümüzde duran ac�l görevd�r. 

 Emperyal�st güçler�n bu saldırganlığını 
ger�letecek, dünyayı yaşanmaz hale ge-
t�recek ve hatta yok edecek düzeyde nükleer 
s�lahlarla yürütülecek b�r paylaşım savaşını 
önleyecek, bölgesel savaşlara ve ger�l�mlere 
son verecek ve s�lahlanmaya karşı çıkacak 
güç; yaratılacak güçlü b�r barış hareket�d�r. 
Ş�md�ye kadar ger�l�me ve savaşa karşı d�-
yaloğu, �k�l� ve çoklu görüşmeler�, devletler-
arası �l�şk�lerde maceracılığın değ�l aklın ve 
soğukkanlılığın egemen olması hep barış 
mücadeles� sayes�nde olmuştur. Kürtlerle ve 
komşularıyla savaş hal�nde olan Türk�ye'de 
güçlü b�r barış hareket�n�n yaratılması, sa-
vaşa karşı barış mücadeles�n�n yükselt�lmes� 
hayat� b�r sorundur. Barış mücadeles�n�n 
merkez�nde Erdoğan'ın yayılmacı macerala-
rını gemlemek, Kürt sorununun demokrat�k 
çözümünü sağlamak, Kürtlerle barış masa-
sını yen�den kurmak olmalıdır. Savaş yıkım-
dır, açlık, yokluktur, pahalılıktır, acıdır, 
ölümdür, demokras� ve özgürlükler�n yok 
olmasıdır.

19. Yüzyılda kap�tal�st gel�şmey� yaka-
layamayan ülkeler�n 20. Ve 21. Yüzyılda em-
peryal�zm koşullarında kalkınması çok zor-
dur. Emperyal�zm kend� egemenl�ğ� altında 
sömüreceğ� ve yağmalayacağı, hükmedece-
ğ� b�r ülkey� h�çb�r zaman kalkındırmaz. 20. 
Yüzyılda Sovyetler B�rl�ğ� ve reel sosyal�z-
m�n yaşadığı dönemlerde onların yardımıy-
la, emperyal�st egemenl�kten ve sömürgeden 
kurtulab�len ülkeler�n b�r kalkınma şansı 
vardı. B�z de ülkem�zde kalkınma stratej�s� 
olarak, �ler�c� ve demokrat�k güçler�n �şç� 
sınıfı öncülüğünde �kt�darı aldığında Sovyet 
ve sosyal�st ülkeler yardımıyla ülkem�z� kısa 
zamanda kalkındırab�leceğ�m�z� ve çağdaş 
ülkeler arasına katab�leceğ�m�z� söylüyor-
duk. Artık Sovyetler ve sosyal�st ülkeler yok. 
Emperyal�zm koşullarında kalkınma �se ger� 
kalmış ve gel�şmekte olan, özell�kle Türk�ye 
g�b� “eş�k” atlama sürec�nde olan ülkeler �ç�n 
�mkânsız denecek kadar zordur. Bunlar b�r 
türlü eş�ğ� atlayamazlar, ekonom�ler� büyür, 
ş�şer, kend�ler� de bölgesel emperyal konum-
lara yüksel�rler, ama ekonom�k olarak gel�-
şemezler, kalkınamazlar, emperyal�zm�n 
kıskacından b�r türlü kurtulamazlar. Bun-
ların kurtuluşları b�r bütün olarak emperya-
l�st s�stem�n çökmes�, yen� b�r dünyanın, 
sosyal�zme açılan özgürlükçü, eş�tl�kç�, ad�l, 
ekoloj�k, demokrat�k b�r düzen�n kurulma-
sıdır.

Emperyal�zm�n çöküşünü hızlandırmak 
kend� ülkes�n�n emperyal�st güçler�ne karşı 
mücadeley� artırmayı, ülken�n kalkınab�le-
ceğ�n� halka somut olarak göstermey�, yığın-
ları bunun �ç�n mot�ve etmey� gerekt�rmek-
ted�r. Bu da �srafçı, talancı, yağmacı, y�y�c�, 
savaşçı yönet�m�n değ�şmes� ve halkın ül-
ken�n zeng�nl�k kaynaklarına sah�p çıkması, 
yen� b�r tasarruf, yatırım, �st�hdam ve üret�m 
pol�t�kası uygulamasıyla mümkündür. Bü-
yük emperyal�st ülkeler �se bunu engelley�p 
ülkey� İMF ve Dünya Bankası kred�ler�ne 
bağımlı, halkı yabancı malı tüketmeye alışık 
hale get�rmekted�r. Kred�ler y�ne gel�şm�ş ül-

 VIII- Türk�ye: Ekonom�k kalkınması 
zor b�r ülked�r
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kelere fazlasıyla ger� akmaktadır. Bu şeytan 
üçgen�n� kırmak gerekmekted�r.

 Azam� kâr hedefleyen kap�tal�st üret�m 
doğayı, çevrey� sürekl� tahr�p etmekte, b�t�r-
mekted�r. Değ�şen �kl�m koşulları, çevre, ha-
va ve su k�rl�l�ğ� bu kap�tal�st üret�m�n b�r so-
nucudur. Bu g�d�şle gelecek kuşaklara yaşa-
nab�lecek b�r dünya kalmayacaktır. Ac�len 
üret�m� sınırlamak, tüket�m ve �sraf toplu-
muna son vermek, doğanın tahr�batını dur-
durmak ve onun kend�n� sürekl� yen�leyeb�-
lecek b�r üret�me geç�lmes�n� savunan b�r 
ekoloj�k hareket günümüzde büyük önem 
taşımaktadır. Ekoloj�k mücadele sınıf ve de-
mokras� savaşının öneml� b�r parçasıdır ve 
ekoloj�k hareket tüm dünyada büyüyerek 
gel�şmekte, uluslararası tekellere karşı mü-
cadelen�n b�r parçası hal�ne gelmekted�r.

İler�c�, devr�mc� Marks�st solun �se “ken-
d� yağımızla kavrulacağımız” kalkınma pro-
jes� gel�şt�rmes� gerekmekted�r. Bu proje ya-
kın hedefte değ�lse de orta hedefte yığınları 
kazanacak, Türk�ye'de değ�ş�m� sağlayacak 
olan projed�r.

Türk�ye bugünkü tek adam d�ktatörlüğü 
altında �srafı, yağması, talanı, g�derler� bü-
yük olan, ürett�ğ�nden fazlasını y�yen, kont-
rolü olmayan b�r ülked�r. Özell�kle devlet ve 
hükümet katında bunların hemen sonlandı-
rılması ve tasarrufa geç�lmes� şarttır. Türk�ye 
karıştığı savaşları hemen sonlandırmalı, 
savaşa g�den paralar tasarrufa ve yatırıma 
yönlend�r�lmel�d�r. Ülken�n yabancı paraya 
olan �ht�yaçtan ve bağımlılıktan kurtulması 
gerekmekted�r. Yatırımlar �ç�n gerekl� olan 
mal� kaynağı tasarruflardan karşılamayı 
planlamalı, yatırımları �nşaata değ�l, üret�-
me, araştırma ve gel�şt�rmeye yapmalıdır. 
Döv�z �ht�yacını borçla değ�l, üret�m fazla-
sından yapılan �hracattan karşılamalıdır. Ta-
sarruf, yatırım, �st�hdam, üret�m ve kalkın-
mayı b�r bütün gören b�r pol�t�ka gel�şt�r-
mel�d�r. 

Türk�ye'de doğaya en büyük tahr�bat 
Erdoğan dönem�nde yapılmıştır ve hâlâ ya-

 IX- Ekoloj�k yen�den üret�m 
sürdürüleb�l�r kalkınmadır

X- Kadın Hareket�: Demokras� 
mücadeles�n�n güçlü b�leşen�

 Dünyada toplumların yarısını oluşturan 
kadınlardır. Ama kadınlar sınıflı toplumlar 
oluştuğundan ber� toplumsal yaşamın her 
alanında erkeklerle eş�t değ�llerd�r. Toplum-
ların gel�şm�şl�k düzey�ne göre kadınlar de-
ğ�ş�k b�ç�mlerde horlanmakta, aşağılanmak-
ta, ez�lmekte, tecavüze uğramakta, katled�l-
mekte ve sömürülmekted�r. B�r toplumun 
gel�şm�şl�k düzey�n�n ölçüsü o toplumdak� 
kadın-erkek �l�şk�ler�n�n düzey�d�r. Kadınlar 
verd�kler� çet�n mücadeleler sonunda seçme 
ve seç�lmeden, eş�t �şe eş�t ücret, toplumsal 
alanda kadınlara kota uygulamasına kadar 
b�rçok haklar elde etm�şlerd�r. Bu mücadele-
lerde �şç� ve emekç� kadınlar başı çekm�şt�r 
ve hâlâ çekmekted�r. Tüm mücadelelere rağ-
men kap�tal�st toplumda toplumsal tam b�r e-
ş�tl�ğ�n sağlanması mümkün değ�ld�r. Ger-
çek kadın-erkek eş�tl�ğ� ve kadın özgürlüğü 
ancak sosyal�zmde mümkündür. Bu nedenle 
kadın mücadeles� sınıf ve demokras� müca-
deles�n�n b�r parçasıdır.

pılmaktadır. HES'lerle Karaden�z bölges�, 
altın arama adına Kaz Dağları, rant adına İs-
tanbul, Kürt Özgürlük hareket�n� boğmak 
�ç�n barajlarla en başta Hasankeyf olmak 
üzere Kürd�stan ve ülken�n b�r çok bölgeler� 
mahved�lmekted�r. Köylüler ve ç�ftç�ler tar-
lalarının, ormanlarının ve sularının k�rlen-
mes�ne ve zeh�rlenmes�ne, bölgen�n ekoloj�k 
denges�n�n değ�şmes�ne, çevren�n ç�rk�nleş-
mes�ne karşı d�ren�şe geçmekteler, ülken�n 
zeng�nl�kler�ne sah�p çıkmaktadırlar. Onla-
rın bu d�ren�ş�n� mühend�sler, akadem�syen-
ler, aydınlar ve sanatçılar desteklemekted�r. 
Özell�kle kırsal kes�mde tarımla uğraşanlar, 
köylü ve ç�ftç�ler, �nşaat ve para hırsıyla Er-
doğan'ın doğaya karşı bu fütursuzca saldırısı 
ve müdahales�yle, onun otor�ter, demokras� 
karşıtı, savaşı yücelten pol�t�kası arasındak� 
�l�şk�y� kurmaya başlamışlardır. Ekoloj� b�-
l�nc� yükselen, doğaya ve çevreye sah�p çı-
kan kes�mler Erdoğan'ın otor�ter tek adam 
rej�m�ne karşı savaşın, demokras� mücadele-
s�n�n çok öneml� b�r b�leşen� hal�ne gelm�şt�r.
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Türk�ye'de kadınların sosyal, toplumsal 
zaten zor olan konumu AKP �kt�darıyla b�r-
l�kte daha da kötüleşm�şt�r. Erdoğan kadının 
yaşamını çocuk doğurma, mutfak ve cam� 
arasına sıkıştırmakta, erkeğe mutlak �taat ve 
b�atı get�rmekte, dayak dâh�l Kuran ve Vaha-
b� İslam kurallarına göre b�r yaşam dayat-
maktadır. Kadına ş�ddet, sürekl� artan kadın 
c�nayetler� ve tecavüzler� Erdoğan pol�t�kası-
nın b�r sonucudur. AKP önce kabul ett�ğ�, 
ama ş�md� karşı çıktığı İstanbul Sözleşme-
s�'n�n kaldırılmasıyla kadını erkek karşısında 
tamamen haksız ve hukuksuz b�r konuma dü-
şürmekted�r.

Dünya ölçüsünde emperyal�st s�stem ob-
jekt�f olarak gel�şmes�n�n sınırlarına dayan-
mıştır. Üret�m �l�şk�ler�n�n ve üret�c� güçler�n 
madd� gel�şm�şl�k düzey� toplumun kap�ta-
l�zmden sosyal�zme geç�ş�n�n madd� ön ko-
şullarını yaratıyor. İnsanlık artan b�r ölçüde, 
sırf azam� kâr elde etmey� hedefleyen, yaşa-
mın güvences� tab�atı mahveden toplum s�s-
tem�nden tab�atı koruyan, sosyal ve ekoloj�k 
ölçütlere göre üreten b�r topluma geçmen�n 
zorunluğunu görmekted�r. Bu geç�ş� sağlaya-
cak güçler� kap�tal�st toplum her gün üret-
mekte, ama onların kap�tal�zm� yıkacak b�r 
güce ve örgütlülüğe gelmes�n� engellemek-
ted�r. Bunun �ç�n gel�şmekte olan ülkelerden 
en gel�şm�ş kap�tal�st ülkelere kadar g�tg�de 

 Kadınlar Erdoğan'ın bu pol�t�kasına kar-
şı feryat ve �syan etmekted�rler. Örgütlen-
mekteler ve bu çağ dışı uygulamaları kabul 
etmeyecekler�n� �lan etmekted�rler. Kadınla-
rın bu çıkışları d�rek Erdoğan'ın faş�zan tek 
adam rej�m�n� hedef almakta, Erdoğan'ın de-
mokras�y� yok etmekle kend�ler�ne öngörü-
len uygulamalar arasında bağı görmekteler 
ve Erdoğan rej�m� değ�şmeden kadınların 
durumunda b�r değ�ş�kl�ğ�n olmayacağını, 
kadınların özgürleşemeyeceğ�n� b�l�nçler�ne 
çıkarmaktadırlar. Kadın hareket� ve mücade-
les� Erdoğan'a karşı ver�len demokras� müca-
deles�n�n ayrılmaz b�r parçasıdır. Bu hareke-
t�n güçlenmes� �ç�n demokrat�k güçler�n ka-
dınların yanında yer alması gerekmekted�r.   
 XI- Yen� b�r �tt�fak pol�t�kası zorunludur

daha fazla otor�ter, faş�st yöntem ve yö-
net�mler uygulanmaktadır. Tekelc� kap�tal 
böylece her gün deklase ett�ğ�, toplumda sos-
yal ve ekonom�k statüsünü kaybeden veya 
kaybetmekten korkan, b�r aşağı sınıfa düşen, 
�şs�z kalmaktan korkan veya kalan �nsanları 
ve katmanları devr�m�n değ�l kend� kontro-
lünde karşı devr�m�n, ger�c�, faş�zan eğ�l�m-
ler�n tabanı yapmaya çalışmaktadır. Bunu 
önlemek, tüm ant�tekelc� güçler� �şç� sınıfıy-
la b�rl�kte b�r cephede toplamak, demokrat, 
�ler�c�, devr�mc� güçler�n b�rl�ğ�n� ve Marks-
çı-Len�nc� komün�st part�ler�n� gerekl� kıl-
maktadır. Tekellere karşı b�r cephe oluştur-
mak �ç�n tekeller�n yığınları şaşırtmak �ç�n 
uyguladıkları güncel ırkçı, saldırgan pol�t�-
kalarına karşı demokras�y� savunan ve gen�ş-

leten eylemlerle, �nsanları fak�rleşt�ren ve �ş-
s�zleşt�ren ekonom�k uygulamalara karşı ör-
gütlenen mücadelelerle yığınları kazanmak 
gerekmekted�r.

 Türk�ye'de tekellere karşı savaşta temel 
sorun demokras�d�r, demokras�n�n �şler hale 
get�r�lmes�d�r. Bunun �ç�n Türk ırkçılığının 
ve şoven�zm�n�n yen�lmes�, Kürt sorununu 
çözülmes�, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n demok-
ras� temel�nde yen�den �nşa ed�lmes�, bu 
cumhur�yette tüm Türk�ye halklarının 
eş�tl�k, özgürlük ve barış �ç�nde b�rl�kte yaşa-
mının sağlanması gerekmekted�r. Buna �se 
tek m�llet, tek devlet, tek vatan, tek d�l, tek 
d�n, tek bayrak söylem�n� savunanlar karşı 
çıkmaktadır. Bunların bu d�ren�ş�n� kırmak 
ve ülkeye demokras� yolunu açmak ancak en 
gen�ş güçler�n demokrat�k �tt�fakını oluştur-
makla mümkündür. Günümüzde bu �tt�fakı 
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 Günümüz Türk�ye's�nde demokras�n�n 
önünde en büyük engel Erdoğan'ın otor�ter, 
faş�st tek adam rej�m�d�r. Baskı ve terörle 
güçlü gözüken bu rej�m aynı zamanda en za-
yıf anlarından b�r�n� yaşamaktadır. Bugün 
Erdoğan'ın bu rej�me karşı en gen�ş güçler� 
toplama ve b�rleşt�rme olanağı bulunmakta-
dır, çünkü Erdoğan uyguladığı faş�zan tek 
adam pol�t�kasıyla halkın en gen�ş kes�m-
ler�n� karşısına aldı. O, ülkede demokras�y� 
rafa kaldırdı, toplumun her kes�m�nde baskı 
ve terör uyguluyor. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet S�stem� denen „ucube” s�stemle güç-

 Günümüzdek� demokrat�k �tt�fakların 
ayırt ed�c� özell�ğ� Kürt sorunu konusunda 
alınacak tavırdır. Kürt sorununun, Kürtlere 
pol�t�k b�r statüyü ön gören demokrat�k b�r 
çözümü kabul etmeyen demokrat�k b�r �tt�fak 
güdük b�r �tt�faktır, Türk�ye'y� demokrat�k-
leşt�remez ve Erdoğan'ı �kt�dardan uzaklaştı-
ramaz. Başta CHP yönet�m� olmak üzere mu-
halefet part�ler� demokrat�k �tt�fakı Erdoğan'ı 
yen�p parlamenter s�steme geçmekle, Kürt 
sorununu parlamento tartışmalarına hapset-
mekle sınırlandırmaktadırlar. Bu Kürtler� Er-
doğan'ın b�r zamanlar yaptığı g�b� oyalamak 
ve Kürt sorununu �pe sermekt�r. Buna karşı 
başta HDP olmak üzere devr�mc� ve demok-
rat�k güçler�n Türk emekç� yığınlarına, hal-
kın tüm kes�mler�ne Kürt sorununun barışçıl 
ve demokrat�k çözümünün önem�n� anlat-
ması büyük önem taşıyor, Yığınlardan gele-
cek etk�nl�klerle zamanla pol�t�k güç denges� 
Kürt sorununun demokrat�k çözümü ve Tür-
k�ye'n�n gerçek demokras�ye kavuşması yö-
nünde değ�şt�r�leb�l�r. Demokrat�k �tt�fakla 
Erdoğan'ın faş�zan tek adam rej�m�ne karşı 
mücadele �ç �çed�r.

baltalamaya çalışan, engelleyen Erdoğan'dır, 
onun AKP's�n�n MHP �le kurduğu faş�st re-
j�md�r. Demokrat�k �tt�fakın yaratılmasıyla 
Erdoğan'ın bu faş�zan, baskıcı, demokras� 
düşmanı tek adam rej�m�ne, �nsanları yoklu-
ğa, sefalete sürükleyen ekonom� pol�t�kasına 
karşı savaş �ç �çed�r.

XII- Demokras�ye açılan yol
Erdoğan'a karşı b�rleşmeden geçer

· Gençler, özell�kle Z kuşağı denen 
genç nes�l baskıya, eğ�t�mdek� kal�tes�zl�ğe, 
�şs�zl�ğe, sosyal medyaya get�r�len kısıtla-
malara karşı özgürce kend�n� �fade etmey� 
savunmakta, güvenl� b�r gelecek �ç�n müca-
dele etmekte, d�ndar ve k�ndar b�r gençl�k 
anlayışına kaşı çıkmaktadırlar.

· İşç� ve emekç� yığınlar korona pan-
dem�s�n�n yarattığı ekonom�k yıkıma, �şs�z-
l�ğe, �şs�zl�k fonu ve kıdem tazm�natlarının 
talanına, yokluğa, pahalılığa, zam ve verg�-
lere, enflasyona, açlığa karşı sesler�n� yük-
seltmekte, yer yer d�renmekted�rler,

· Kadınlar erkek egemenl�ğ�ne, ka-
dın c�nayetler�ne, kadına karşı ş�ddete, 
AKP'n�n İstanbul Sözleşmes�'nden çıkıp ka-
dını tekrar erkek karşısında hukuksuz ve 
savunmasız hale get�rmek �stemes�ne karşı 
akt�f b�r mücadele yürütmekteler, kadının 
toplumsal dönüşümde gücünü ortaya koy-
makta, anneler tutuklulukta kaybolan ço-
cuklarının akıbet�n� sormaktadırlar,

· Köylü ve kırsal kes�m dağların ve 
suların, tarlaların ve araz�ler�n ekoloj�k tahr�-
batına karşı savaşmakta, şeh�rlerde halk çev-
re k�rl�l�ğ�ne, �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı d�ren-
mekted�r

ler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Parlamento �ş-
levs�z hale get�r�ld�, hükümet, bakanlıklar 
Erdoğan'ın sekreteryasına dönüştürüldü, 
yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı yok ed�ld�, 
Erdoğan'ın d�rekt�fler� karar ve hüküm ola-
rak uygulanmaktadır. Bekç�, pol�s, bürok-
ras�, ordu tamamen onun emr�nde, baskı ve 
savaş s�stem�n�n uygulayıcıları oldu. Zaten 
durma noktasına gelmekte olan ekonom� 
korona pandem�s�yle çöküşe geçt�. Ortado-
ğu'da özell�kle Kürtlere karşı savaş tüm ş�d-
det�yle devam ed�yor. Erdoğan'ın bu 
pol�t�kasına karşı emekç� yığınlarda, tüm 
muhal�f güçlerde tepk�ler yükselmekted�r, 
onlar zaman zaman harekete geçmekte-
d�rler: 

· Avukatlar barolarının bölünmes�ne 
karşı akt�f b�r savaş yürütüyorlar, başta Oda-
lar olmak üzere d�ğer meslek kuruluşları, 



51DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

· Muhalefet part�ler� Cumhurbaşkan-
lığı S�stem�nden tekrar parlamenter s�steme 
geçmek, güçler ayrılığını yen�den �kame et-
mek, burjuva demokras�s�n� ve özgürlükler�-
n� uygulamak �ç�n Erdoğan'ın tek adam re-
j�m�ne karşı sesler�n� yükseltmekteler ve 
erken seç�m talep etmekteler.

· Kürtler barışçıl ve barışçıl olmayan 
yollardan baskıya, �nkâr ve �mhaya, as�m�las-
yona karşı mücadeleler�n� yürütmekte, Tür-
k�ye Cumhur�yet�'n�n eş�tl�k, özgürlük, 
özerkl�k, demokrat�k temelde ortak b�r 
yaşam �ç�n yen�den yapılanmasını �stemek-
teler.

· Aydınlar ve akadem�syenler, “ak-
saçlılar” basın ve f�k�r özgürlüğü �ç�n, k�m-
sen�n f�k�r ve görüşler�nden, demokrat�k ey-
lemler�nden ve ülkes� �ç�n yüklend�ğ� de-
mokrat�k sorumluluktan dolayı hapse g�r-
med�ğ�, sürgüne g�tmed�ğ�, demokrat�k ve 
özgür, la�k ve modern b�r Türk�ye, Anado-
lu'nun Hanef� ve Alev�, akıl ve aydınlanmacı 
kültürünün korunması �ç�n, Vahab� b�at ve 
�taat kültürüne karşı sesler�n� yükseltmek-
teler,

kend� örgütler�n�n bağımsızlığını savunuyor-
lar.

· HDP Erdoğan'ın başta Kürtlere 
karşı Ortadoğu'da yürüttüğü savaşın dur-
durulması ve Türk�ye'de gerçek b�r demok-
rat�kleşme yolunu açacak olan Kürt sorunu-
nun demokrat�k çözümü �ç�n, Erdoğan'ın fa-
ş�zan tek adam rej�m�ne karşı d�renen güçler� 
gen�ş demokrat�k b�r �tt�fakta toparlamak 
�ç�n mücadele etmekted�r. HDP'n�n Türk ve 
Kürt �şç� ve emekç�ler�n�n, devr�mc� ve de-
mokrat�k güçler�n�n, aydınların, kadınların, 
gençler�n ve çevrec�ler�n ortak mücadele 
örgütü yapıldığı ölçüde Erdoğan'ın faş�zan 
tek adam rej�m�ne karşı savaşta başarıya ula-
şab�lecekt�r.

 Bu mücadeleler �ç�nde Erdoğan yen�l-
d�kçe yığınlar demokrat�k b�r Türk�ye'n�n 
yaratılmasının, Türkler, Kürtler ve d�ğer 
Türk�ye halklarının ortak demokras� müca-
deles�n�n önem�n� daha çok anlayacaklardır. 
Demokrat�k �tt�faka doğru yol alacaklardır. 
Son İstanbul yerel seç�mler� buna �y� b�r 
örnek olmuştur. Ş�md� görev Erdoğan'a karşı 
olan tüm güçler� b�rleşt�rmek ve Erdoğan'ı 
yenmek, halkı baskı, terör ve ş�ddetten kur-
tarmak, korkan değ�l, düşünen, tartışan ve 
konuşan b�r Türk�ye yaratmak, demokras�ye 
g�den yolun önünü açmaktır.

I- TKP: Türk�ye �şç� sınıfının pol�t�k 
örgütü, savaşkan öncü koludur

ÜRKİYE Komün�st Part�s� TKP, TTürk�ye toplumunun en �ler�c� ve 
devr�mc� gücü olan �şç� sınıfının po-

l�t�k örgütü, onun savaşkan öncü koludur. O, 
proletaryanın, köylüler�n, bütün emekç�ler�n 
çıkarlarını, tüm Türk�ye halklarının eş�tl�k 
ve özgürlüğünü, ülken�n bağımsızlığını sa-
vunur, emperyal�stlerle �şb�rl�ğ�ne, onların 
ülkem�ze ve bölgem�ze müdahaleler�ne kar-
şı çıkar.

 TKP, ülkem�zde egemenl�ğ� gasp etm�ş, 
uluslararası emperyal�st tekellerle kaynaşan, 
halkı sömüren ve ezen, ülkey� yağmalayan 
tekelc� burjuvaz�ye, onun saldırgan, yayıl-

TKP'nin Dünü, Bugünü, Yarını (1. Bölüm)

 TKP'n�n yakın amacı 100 yıldan ber� 
ülkede hüküm süren, �şç� sınıfını ve emek-
ç�ler� ezen, Türk�ye halklarını �nkâr ve �mha 

macı, savaşçı, halkların varlığını, Türk�-
ye'n�n gerçeğ�n� �nkâr eden ger�c�, faş�zan 
�kt�darına, otor�ter tek adam rej�m�ne karşı 
savaşır. Bu savaşın başarıyla yürütülmes� 
�ç�n �şç� sınıfının b�rl�ğ� ve tüm emekç� güç-
ler�n eylem b�rl�ğ�, ulusal baskıya, demokra-
s�n�n, özgürlükler�n rafa kaldırılmasına karşı 
Türk�ye'n�n köklü b�r demokrat�k değ�ş�m�n� 
�steyen demokrat�k güçler�n demokrat�k 
�tt�fakı, Erdoğan'ın faş�zan tek adam 
rej�m�ne karşı tüm muhal�f güçler�n b�r-
leşmes� ve Erdoğan �kt�darına son ver�lmes� 
�ç�n çalışır.
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 TKP b�r asırdan ber� bu yoldan yürü-
yerek bugünlere gelm�şt�r. O bu yolu, teor�k 
b�r görüş üzer�nde elele veren, tek ülkü ve tek 
f�kr� paylaşan, halklarımızın ulusal, demok-
rat�k, devr�mc� gelenekler�ne, deneyler�ne 
sah�p çıkan, proletarya enternasyonal�zm�ne 

eden, sırtını emperyal�st güçlere ve NATO'ya 
dayayan otor�ter, faş�zan, ant�demokrat�k 
düzen� kökten değ�şt�rmek, bu baskıcı 
cumhur�yet�n yer�ne �nsanların ve halkların 
kend�ler�n� özgürce �fade ett�kler� ve 
örgütlend�kler�, eş�tl�k ve özerkl�k temel�nde 
yükselen demokrat�k b�r cumhur�yet� yarat-
maktır. Bunun �ç�n her şeyden önce ger�c� 
faş�zan hükümetlere son ver�lmes�, demok-
rat�k hak ve özgürlükler�n gen�ş yığınlar 
tarafından kullanılır hale gelmes�, Kürt 
sorununun barışçıl ve demokrat�k yollardan 
çözülmes�, komşularla �y� dostluk ve da-
yanışma �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, emper-
yal�stlerle her türlü saldırganlık anlaşmaları-
nın lağved�lmes�, NATO'dan ve asker� pakt-
lardan çıkılması, halka refah sağlayacak, 
�şs�zl�ğ�, pahalılığı önleyecek, ülken�n kend� 
kaynaklarına dayalı b�r kalkınma model� 
gel�şt�rmek gerekmekted�r.

 TKP'n�n uzak amacı her türlü sömürü-
nün yok ed�ld�ğ�, eş�ts�zl�ğ�n ve baskının 
kaldırıldığı, savaşın ve düşmanlıkların son 
bulduğu demokrat�k, özgür, eş�tl�kç�, barış-
çıl, dayanışmacı yen� toplum sosyal�zme 
varmaktır. Bu �şç� sınıfının tüm emekç�lerle 
hep b�rl�kte enternasyonal düzeyde tekellere 
karşı ver�lecek b�r savaşla mümkündür. İn-
sanlığın sömürüden ve baskıdan kurtuluşu 
enternasyonald�r. Türk�ye �şç� sınıfı bu mü-
cadeleye ülkede tekeller�n gücünü kırarak, 
�şç� sınıfı öncülüğünde tüm �ler�c� ve 
demokrat�k, ant�tekelc� güçler�n ortak �kt�da-
rını kurarak, güçler denges�n� sosyal�zm 
leh�ne değ�şt�rerek katılacaktır. Sosyal�zme 
g�den yol, toplumun ve �nsanın, alt ve 
üstyapının değ�ş�m yolu uzun b�r yoldur, 
sabır �steyen, başarı ve yen�lg�lerle, acı ve se-
v�nçlerle, c�nayet ve ölümlerle, z�ndan ve 
sürgünlerle, l�k�dasyon ve yen�den atılım-
larla dolu b�r yoldur.

dayanan, çağımızın en devr�mc� b�l�m�n�: 
Marks�zm-Len�n�zm ülkü ve �lkeler�yle yoğ-
rula yoğrula yet�şen ve bunu eylemler�ne 
kılavuz ed�nen komün�stlerle kat etm�şt�r. 
TKP bu komün�stler�n gönüllü b�rl�ğ�d�r ve 
öyle olmaya devam edecekt�r.   
 II- TKP'n�n kuruluşu ve enternasyonal 

dayanışma
 Part�m�z 10 Eylül 1920'de Mustafa 

Suph�'n�n öncülüğünde Bakü'de kuruldu. 
Böylece part�m�z�n üç kolu yurt dışında 
Sovyetlerdek� part� örgütü, Ankara merkezl� 
Anadolu'dak� part� örgütü ve İstanbul part� 
örgütü b�rleşm�ş oldu. Bu, b�rb�r�nden ba-
ğımsız oluşmuş örgütler�n b�r b�rleşmes� 
değ�l, Mustafa Suph� ve Kom�ntern'�n önder-
l�ğ�nde oluşmuş part� b�r�mler�n�n b�r çatı ve 
merkez altında toplanmasıydı. TKP Marks-
çı-Len�nc� �lkelere bağlı, dünya ölçüsünde 
kap�tal�zme ve emperyal�zme karşı yürüyen 
enternasyonal�st mücadelen�n b�r parçası 
olarak Ek�m Devr�m�'n�n ateşler� ve ülkedek� 
ulusal kurtuluş savaşının �ç�nde doğmuştur. 
Enternasyonal dayanışma onun halklarımı-
zın kurtuluşu �ç�n verd�ğ� mücadelede güç 

kaynağı olmuştur. Proleter enternasyonal�z-
m� devlet�n tüm baskı ve saldırılarına 
rağmen part�m�z� yaşatmış, radyo ve basılı 
yayınla part�m�z ses�n� �şç� ve emekç� yığın-
lara ulaştırmıştır. Bu mücadelelerde part�m�z 
TKP'n�n şaşmaz pusulası Marks�zm-Le-
n�n�zm, başta Sovyetler B�rl�ğ� ve reel sos-
yal�zm olmak üzere dünya �şç� ve komün�st 
hareket�n�n zeng�n deneyler� olmuştur.  
Marks�zm-Len�n�zm ve bu deneyler onun 
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 III- TKP'n�n doğuşu ve gel�şmes� �le 
Türk�ye'n�n doğuş ve gel�şmes�ndek� 

�ç�çel�k
 Ek�m Devr�m� ülkeye dalan emperyal�st-

ler�n atılab�leceğ�n� ve halkların Şuralar 
Cumhur�yet� şekl�nde b�rl�kte yaşayab�lece-
ğ�n� gösterm�şt�. Ama başta Mustafa Kemal 
olmak üzere Osmanlı paşaları emperyal�zme 
bağımlı ağaların ve burjuvaz�n�n egemenl�-
ğ�nde b�r Türk�ye yaratmaya çalışıyorlardı. 
Onların �deal� M�sak-ı M�ll� sınırları �ç�nde 
kend� �kt�darlarını kurmak, büyük ölçüde 
katlett�kler� Hır�st�yanlar dışında Müslüman 
Kürtlere ve d�ğer azınlıklara bell� b�r muhta-
r�yet�n öngörüldüğü b�r Türk-İslam devlet� 
yaratmaktı. Buna karşılık TKP ve onun 
kurucuları Mustafa Suph�ler �se �şç� sınıfı ve 
köylüler�n, gen�ş emekç� yığınların ve 
aydınların egemenl�ğ�nde emperyal�zmden 
bağımsız Sovyetlere dost b�r ülken�n yaratıl-
ması, Kürtler�n ve d�ğer Türk�ye halklarının 
eş�tl�k, özerkl�k ve özgür b�rl�ktel�k temel�n-
de barışçıl ortak b�r yaşamın sağlandığı, 
pleb�s�t (referandum) yoluyla her halkın ay-
rılmaya veya b�rl�kte yaşamaya özgürce 
karar verd�ğ� federat�f şuralar cumhur�yet�-
n�n kurulması �d�.

 Bunlar özde �k� ayrı pol�t�kaydı. Ama 
Sovyetler�n desteğ� �le emperyal�zme karşı 
savaşırken ortak b�r yol bulunab�l�rd�. Çünkü 
Mustafa Kemal emperyal�stlere karşı savaş-
mak ve onlardan kurtulmak �ç�n Sovyetlere 

günümüz ve gelecektek� mücadeleler� �ç�n 
dayandığı ve dayanacağı en büyük güçtür.

 TKP'n�n kurulmasıyla Türk�ye �şç� sınıfı, 
emekç�ler� ve köylüler�, Türk�ye halkları 
hem pad�şahlığa ve hal�fel�ğe, hem kap�tal�z-
me ve emperyal�zme karşı ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadeles�nde tüm güçler� b�rleşt�r-
mey� amaçlayan b�r örgüte, sah�p olmuştur. 
O gün Türk�ye halklarının önünde duran 
sorun I. Dünya Savaşı'nda yen�lm�ş ve em-
peryal�stler�n yağmasına uğramış, f��len çök-
mekte olan Osmanlı Devlet�'n�n yer�ne nasıl 
b�r devlet�n geleceğ� sorunu �d�. Burada ör-
nek kuzeyde doğmakta olan Sovyet Devlet� 
�d�.

 Mustafa Kemal'�n Sovyetlerle zorunlu 
dostluğu 1920 yılının sonuna doğru değ�ş-
meye başladı. 1920 yılının Ek�m ve Kasım 
aylarında Rusya'nın Avrupa kısmında �ç 
savaş Beyaz Ordu'nun yen�lg�s� ve Kızıl Or-
du'nun zafer�yle sonuçlandı. İng�l�zler doğ-
makta olan yen� dünya koşullarında Anka-
ra'ya Mustafa Kemal'e yanaşmanın zorunlu-
ğunu saptadılar. Sevr'� gözden geç�rmek üze-
re hemen Ankara ve İstanbul hükümetler�yle 
b�rl�kte Şubat 1921'de Londra'da b�r konfe-
rans toplamaya karar verd�ler. Anadolu'nun 
parçalanması değ�l, Sovyetler�n güney�nde 
Batı yanlısı modern b�r Türk�ye Cumhur�yet� 
İng�l�z emperyal�zm�n�n çıkarınaydı. 

muhtaçtı, Mustafa Suph�'n�n desteğ�ne 
�ht�yacı vardı. Bu dönemde Mustafa Kemal 
Mustafa Suph�'y� hem b�r rak�p, b�r hasım, 
hem de mecbur� b�r müttef�k görüyordu. B�r-
l�kte yol almak gerek�yordu. Sovyet yardımı 
ve TKP'ye karşı tavır Türk�ye'n�n kuruluş ve 
gel�şmes�nde hep bel�rl� b�r rol oynamıştır. 
TKP'n�n doğuş ve gel�şme tar�h� �le Türk�ye 
Cumhur�yet�'n�n doğuş ve gel�şme tar�h�nde 
böyles� b�r �ç�çe durum vardır. O gün yara-
tılamayan Kürtler�n ve d�ğer Türk�ye halkla-
rının eş�tl�k, özerkl�k ve özgürlük temel�nde 
demokrat�k, federal b�r şuralar cumhur�yet� 
bugün hâlâ savaşım gündemde duruyor. 
 IV- Ek�m Devr�m�'n�n zafer�, �k� s�steml� 

dünya ve Suph�ler�n katl�

 Tam bu sırada, 28 Aralık 1920'de 
Suph�ler Kars'a gelm�şlerd�. Artık Mustafa 
Kemal'�n Mustafa Suph� �le �tt�faka ve zorun-
lu Sovyet dostluğuna �ht�yacı yoktu. Mustafa 
Kemal Londra'ya g�derken İng�l�zlere komü-
n�stler�n üstes�nden geleb�leceğ�n� göster-
mek �st�yordu. İlk önce Yeş�l Ordu ve Çerkes 
Ethem'�n Kuvvay-ı Seyyare b�rl�kler� yok e-
d�ld�, sonra 28-29 Ocak 1921 geces� Mustafa 
Suph� ve 14 yoldaşımız Karaden�z'de kat-
led�ld�, alı koyulan Mustafa Suph�'n�n eş� 
Mar�a (Meryem) da daha sonra hunharca 
katled�ld�. Sonra da Halk İşt�rak�yun Fırkası 
kapatıldı ve yönet�c�ler� tutuklandı, ağır kü-
rek cezasına çarptırıldı. 

 Mustafa Suph�ler�n katl� Türk�ye genç 
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 Mustafa Suph�ler�n katl�n�n Türk�ye �ç�n 
bugüne kadar gelen der�n sonuçları olmuş-
tur. Londra Konferansı'yla b�rl�kte, artık U-
lusal Kurtuluş Savaşı'nın bel�rley�c� n�tel�ğ� 
ant�emperyal�zm değ�ld�r. Batı Anadolu'nun 
k�mde kalacağı meseles�d�r. İng�l�zler 
Sovyetler�n güney�nde güçlü b�r Türk devlet� 
�stemekteyd�. Bu zaten Mustafa Kemal'�n ve 
d�ğer Osmanlı paşalarının amacıydı.

 Bu paşaların önüne �lk kez yıllardan ber� 
hayal�n� kurdukları Anadolu'da Hır�st�yan 
halkların yok ed�ld�ğ� ve Müslüman halk-
ların da �nkâr ve as�m�le ed�leceğ� b�r Türk 
devlet� yaratma olanağı doğmuştu. Onlar 
çoktan Ermen�ler� soykırıma tab� tutmuşlar, 
Süryan�ler�n, Keldan�ler�n, Pontus Rumları-
nın b�rçoğunu katletm�şlerd�.

�şç� sınıfı ve Türk�ye 
halkları �ç�n büyük b�r 
kayıptı. Onlar en y�ğ�t 
evlatlarını, en b�l�nçl� 
Marksçı-Len�nc� kad-
rolarını, en deney�ml� 
önderler�n� kaybett�. 
Bu ağır darbeden sonra 
�şç� sınıfı, emekç�ler u-
zun yıllar toparlanama-
dı. Part�ye b�r dönem Şef�k Hüsnü egemen 
oldu. Part�ye rev�zyon�stler, l�k�datörler ve 
Menşev�kler gel�p g�tt�ler, ama part� her 
sefer�nde Mustafa Suph�'n�n Marksçı-Le-
n�nc� yolunu buldu. Part� ancak Mustafa 
Suph�ler�n yolu savunularak yaşatılab�l�r.

 V- Suph�ler�n katl� sonrası Mustafa 
Kemal'�n Ulusal Kurtuluş Savaşı 

ant�emperyal�st değ�ld�r

 Londra Konferansı'yla b�rl�kte artık 
Türk�ye'n�n ant�emperyal�st, demokrat�k b�r 
devlet olarak kurulması suya düşmüştür. 
Türk�ye esas yer�n�n Batı'nın, emperyal�z-
m�n yanında olduğuna karar ver�yordu. Buna 
rağmen Sovyetler güney sınırının güvenl�ğ� 
�ç�n komşusu Türk�ye �le �y� �l�şk�ler kurma-
ya çalışıyordu. Mustafa Kemal ve paşalar da 
Batıya karşı eller�nde Sovyet kartını tutab�l-
mek ve Sovyetler�n yardımlarından yararla-
nab�lmek �ç�n onlarla da �l�şk�ler�n� �y� tut-

 Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak, 
Yunanlılarla savaşmak �ç�n s�lah, para ve 
malzeme yardımına �ht�yaç vardı. Bu yardı-
mın geleceğ� tek yer Sovyetlerd�. Mustafa 
Kemal b�r süre komün�st faal�yetler� serbest 
bıraktı. Komün�stler örgütlenmeye ve yayın 
çıkartmaya başladılar. Yasağa rağmen ülke-
de 15 Ağustos 1922'de g�zl�ce Kom�n-
tern'den b�r heyet�n de katıldığı kongre topla-
dılar. Halk İşt�rak�yun Fırkası'nın bu kong-
res� TKP'n�n II. Kongres�'d�r. Kongre, part�-
n�n �lkesel tutumunun emperyal�stlere, sö-
mürücülere karşı savaştığı sürece ulusal bur-
juvaz�y� “tutmak”, onu bu savaşa zorlamak 
olduğunu, en başta, ulusal egemenl�ğ� kazan-
mak gerekt�ğ�n�, proletarya d�ktatörlüğünün 
güncel değ�l, daha �ler�k� b�r hedef olduğunu 
saptadı. 

 Kongre sonrası part� çalışmalarına hız 
verd�. Ama legal çalışma dönem� uzun 
sürmed�. Lozan'a g�derken İng�l�zlere y�ne 
Sovyetler�n ve komün�stler�n etk�s�nde 
olmadığını göstermek �st�yordu. Ek�m 
1922'de hükümet Ankara'da part�n�n 
merkez�n� kapattı, part� teşk�latını dağıttı. 
Bugün hâlâ part�m�z�n üzer�nde demokles�n 
kılıcı g�b� sallanan yasak bu 1922'dek� 
yasaktır.

 VII- TKP Üçüncü Kongres� ve
part�de ortaya çıkan �k� ç�zg�

maya ça l ı ş ıyordu . 
Böylece Türk�ye Cum-
hur�yet� daha başından 
Sovyetlerle emperya-
l � s t  Ba t ı  a ras ında 
tampon b�r ülke olarak 
doğmuştur. Onun bu 
karakter� bugün hâlâ 
devam etmekted�r. 
Çözüm bundan 100 yıl 

önce olduğu g�b� �çerde başta Kürtler olmak 
üzere kend� halklarıyla, dışarıda komşuları 
ve bölge halklarıyla barış �ç�nde, eş�t, özgür, 
paylaşımcı ve dayanışmacı b�r Türk�ye ya-
ratmak �ç�n çalışmaktır.

 VI-.TKP'n�n İk�nc� Kongres� ve
part�ye get�r�len 100 yıllık yasak
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 Ankara'da örgütün kapatılmasıyla part� 
çalışmaları İstanbul'da yoğunlaştı. Anka-
ra'dan tutuklanmaktan kurtulanlar ve 
1922'dek� Kom�ntern 4. Kongres�ne Anka-
ra'dan katılanlar İstanbul'dan gelen heyetle 
b�rl�kte İstanbul'a döndüler. Böylece Anado-
lu ve İstanbul örgütler� f��len b�rleşm�ş oldu. 
Kom�ntern 4. Kongres�nde Kemal�st hükü-
met�n İng�l�zlere, emperyal�zme yaklaşma 
pol�t�kası ve part�ye koyduğu yasak protesto 
ed�ld�. İstanbul o zaman daha Ankara Hükü-
met�'n�n kontrolünde değ�ld�. Orada komü-
n�st ve �şç� faal�yetler� görece serbestt�. İstan-
bul'dak� part� örgütü yarı legal çalışıyordu. 
İstanbul örgütüne Türk�ye İşç� ve Ç�ftç� 
Sosyal�st Fırkası'ndan (TİÇSF) kalma çoğu 
küçük burjuva aydını olan kadrosuyla 
Aydınlık, Orak-Çek�ç g�b� yayınlar çıkartan 
Şef�k Hüsnü hâk�md�r. Şef�k Hüsnü Ko-
m�ntern 5. Kongres�'ne katıldıktan sonra 
1925 senes�nde İstanbul'da part�n�n III. 
Kongres�n� topladı. Bu kongrede Şef�k Hüs-
nü genel sekreter seç�ld�.

 İstanbul ve Ankara örgütler� arasında 
Kemal�st hükümete karşı bu �k� yaklaşım 

 III. Kongre part�de aynı zamanda b�r 
kırılmaydı. Çünkü Şef�k Hüsnü başından 
ber� part�de ayrı b�r baş çek�yordu. Çağrıl-
masına rağmen ne Bakü'dek� I. Kongre'ye ne 
de Ankara'dak� II. Kongre'ye katıldı. Onun 
kongrelere katılmamasında pol�t�k tutumu 
bel�rley�c� b�r rol oynuyordu. Ankara'dak� 
Kongre ulusal burjuvaz�n�n, yan� Mustafa 
Kemal'�n emperyal�zme ve sömürgec�lere 
karşı savaştığı sürece tutulacağı, onun bu 
savaşa zorlanacağı �lkes�n� savunurken, 
Şef�k Hüsnü �se Ankara hükümet�n�n part�ye 
saldırılarını ve kapatma kararını göz ardı 
ederek zaferden dolayı hükümet�, Mustafa 
Kemal'� kutluyor ve ondan “gel�şme yolun-
dak� mücadelede bütün emekç�ler�n devr�m-
c�lerle sonuna kadar b�rl�kte olacağını tem�n 
ve yakın gelecekte �şç� ve ç�ftç�ler�m�z� 
gerçek kurtuluşa er�şt�recek b�r�c�k çare olan 
kolekt�f üret�m, kolekt�f mülk�yete dayanan 
sosyal devr�m�n gerçekleşt�receğ�n� kuvvet-
le üm�t” ett�ğ�n� söylüyordu.

değ�ş�k b�ç�mlerde part�de sürekl� ortaya çık-
mış, zaman zaman �k� ayrı pol�t�k ç�zg� görü-
nümünü almıştır. Özell�kle 1920'l� yıllarda 
Şef�k Hüsnü'nün çıkarttığı Aydınlık derg�s�n-
de Mustafa Kemal'� ve m�ll� sermayey� des-
tekleyen yazıların Kom�ntern 5. Kong-
res�'nde “Struvec�l�k” olarak eleşt�r�lmes� ve 
part�de Vedat Ned�m Tör ve Sevket Süreyya 
g�b� Kemal�stlerle çalışmayı terc�h etmes�, 
onun bu pol�t�kasına Nazım'ın, İ.B�len'�n ve 
Ankara'dan gelenler�n karşı çıkması, bun-
ların Kemal�stler�n pol�t�kasına daha kararlı 
tavır konmasını �stemeler� ve d�ğerler�n�n 
bunu reddetmes� part�de uzun zaman �k� ç�z-
g�n�n çatıştığını göstermekted�r. Bu �k� ç�z-
g�den Kemal�stlerle “uzlaşmayı” terc�h eden 
ç�zg�ye şef�k Hüsnü ç�zg�s�, Kemal�stlere 
karşı daha tutarlı b�r tavır �steyen ç�zg�ye de 
Mustafa Suph� ç�zg�s� d�yoruz. Mustafa 
Suph�'n�n ve Ankara örgütünün ç�zg�s� 
emperyal�zme karşı, Sovyetlere dost olduğu 
sürece Kemal�st hükümet�n desteklenmes�, 
ters� durumda ona karşı ardıcıl b�r tavır serg�-
lenmes�d�r. Şef�k Hüsnü ve çevres� bu po-
l�t�kayı uygulamakta zorlanmışlardır. Bura-
da onların Fransa'dan Jean Jaures ve Alman-
ya'dan Spartaküs ekolünden olmalarının ve 
Moskova'da tahs�l görmemeler�n�n de b�r 
rolü olmuştur. Nazım, B�len ve d�ğer An-
kara'dan gelen üyeler Moskova'da tahs�l 
etm�ş, b�r kısmı Bakü'de bulunmuş Bolşev�k 
kadrolardı. Şef�k Hüsnü bu kadroları de-
ğerlend�rmekten hep çek�nm�şt�r. 

 Şef�k Hüsnü, Vedat Ned�m Tör ve Şevket 
Süreyya'dan sonra çevres�nde H�kmet Kıvıl-
cımlı, M�hr� Bell� g�b� Kemal�stler� top-
laması ve bunlarla b�rl�kte olmayı terc�h et-
mes� Kemal�zm'le b�r sorunu olduğunu gös-
termekted�r. Bu sorun bell� b�r ölçüde Ko-
m�ntern'den de kaynaklanmaktadır. Kom�n-
tern'�n hem sosyaldemokratlara, hem Kema-
l�stlere karşı tavrı zaman zaman değ�şm�şt�r. 
Bundan Türk�yel� komün�stler çok etk�len-
m�ş, Kemal�stlere karşı tutarlı b�r tavır al-
makta zorlanmışlardır. Oysa tutulacak pol�t�-
ka hem Bakü, hem Ankara kongreler�nde 
saptanan tavırdır. Emperyal�zme karşı ol-
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 Daha çok Şef�k Hüsnü ve çevres�ndek�-
lerde, Vedat Ned�m Tör, Kıvılcımlı, M�hr� 
g�b�ler�nde çıkan bu Kemal�st yaklaşım 
part�ye büyük zararlar verm�şt�r. Bunların 
etk�s� kes�nkes 1973 atılımıyla sonlandırıl-
mıştır.

 Orak-Çek�ç'de yayınlanan Şeyh Sa�t �s-
yanının değerlend�rmes� komün�st b�r 
yaklaşımdan çok uzaktı. Derg�de Şeyh Sa�d 
�syanının b�r �rt�caa hareket�, İng�l�zler�n 
kışkırtmasıyla ger�c� güçler�n, şeyhler�n, 
ağaların, derebeyler�n, hal�fe yanlılarının 
Cumhur�yet hükümet�ne, onun �nkılâplarına 
karşı b�r �syanı olarak değerlend�r�lm�ş, “ka-
ra kuvvete” karşı �şç�ler�n ve burjuvaz�n�n 
b�rl�kte hareket�n�n zorunluluğu vurgulana-
rak hükümet�n �syanı bastırması desteklen-
m�şt�r, Şeyh Sa�t �syanının Kürtler üzer�n-
dek� ulusal baskıya, �nkâr ve �mha pol�t�-
kasına karşı Kürt halkının b�r başkaldırısı 
olduğu ve bu �syanın demokrat�k b�r �çer�k 
�ht�va ett�ğ� görülmem�şt�r. Şef�k Hüsnü'den 
habers�z yapılamayacak olan bu değerlen-
d�rmeler bundan sonrak� Kürt �syanlarının 
değerlend�r�lmes�nde, özell�kle Ders�m �sya-
nının değerlend�r�lmes�nde de etk�l� olmuş, 
uzun zaman Kürt �syanlarının der�nlemes�ne 
b�r anal�z�n�n yapılmasını engellem�şt�r.

 VIII- Şef�k Hüsnü ve Kürt �syanları

dukları sürece Kemal�stler�n desteklenmes�, 
�şb�rl�ğ� yaptıkları zamanda karşı çıkılma-
sıdır. Bu o günün koşullarında  uygulanması 
zor olan b�r pol�t�ka olmuştur.

 İstanbul'da part�n�n yarı legal çalışması 
da uzun sürmed�. Hükümet 1925 Şubat-
N�san aylarında Şeyh Sa�t yönet�m�ndek� 
Kürt �syanını bahane ederek Aydınlık ve 
d�ğer yayınları kapattı, yarı legal part� faa-
l�yetler�ne son verd�. Gelmekte olan tehl�ke-
y� gören Şef�k Hüsnü ve Nazım H�kmet yurt 
dışına çıktılar, kalanlar 1 Mayıs'tak� ey-
lemler� neden�yle Ankara'da İst�klal Mahke-
mes�'nde yargılandılar. Orak-Çek�ç'te Kürt 
�syanı karşısında alınan hükümet yanlısı tu-
tum ve Kemal�st tavır da yarı legal part� ve 
yayın faal�yetler�n� sürdürmeye fayda etme-
d�.

 Şef�k Hüsnü'nün ve d�ğer Türk komü-
n�stler�n�n Kürt sorunundak� bu tutumu 
Kom�ntern ve Sovyetler'�n pol�t�kasından 
ayrı düşünülemez. Ama Kürt �syanlarının 
İng�l�zler�n müdahales� ve şeyhler�n h�lafet 
�stemes�n�n dışında esas neden�n�n Kemal�st 
hükümet�n �nkâr, �mha ve as�m�lasyon pol�t�-
kasından kaynaklandığını Kom�ntern'e an-
latmak, Kom�ntern tems�lc�s� olarak en başta 
Şef�k Hüsnü'nün görev�yd�. Görüldüğü ka-
darıyla Şef�k Hüsnü bu görev� yer�ne get�r-
mem�şt�r. Her kes Kürt �syanlarını �zahta 
İng�l�zler�n kışkırtması olduğu kolaycılığına 
kaçmıştır. Kom�ntern ve Sovyetler�n Kema-
l�st hükümete karşı uygulamak zorunda 
olduğu dostça pol�t�kaya rağmen, onlara 
Kürt �syanlarının gerçek neden�n� �zah ede-
memek Şef�k Hüsnü ve Türk komün�stle-
r�n�n büyük b�r eks�kl�ğ� olmuştur. 

 Günümüzde de b�rçok sol, demokrat�k 
çevrede Kürt konusunda hâlâ Kemal�st ko-
numlarda olmasının o dönemdek� bu tutum-
ların payı vardır. Artık bugün part�m�z�n 
Kürt ve genel olarak Türk�ye halkları ko-
nusunda tutumu açıktır. Bu tutum 1920'de 
Bakü'de I. Kongrede saptanan pol�t�kadır: 
Kongrede kabul ed�len programda “d�l ve 
kültür açısından her ulusun tam özgürlüğü” 
vurgulanmakta, “herhang� b�r ulusa özgü her 
türlü ayrıcalığın” ortadan kalkacağı be-
l�rt�lmekte, “devlet örgütlenmes�nde farklı 
uluslara mensup �şç� ve köylüler�n şuralar 
cumhur�yet�n�n kurulması” ve “'özgür ulus-
ların özgürce b�rl�ğ�' esasında olmak üzere 
federasyon usulünün öngörüldüğü açıklan-
makta, “ ulusların “tamamen ayrı bağımsız 
yaşama �steğ�n� �fade” etmeler� durumunda, 
“uluslar arasında kanlı kavgalar çıkmasına 
yer vermemek �ç�n, bu g�b� sorunların 'ple-
b�s�t', genel oya başvurarak çözülmes� yo-
lunda” part�n�n öncülük edeceğ� bel�rt�lmek-
ted�r. Bugün de part�m�z Suph�ler�n yolunda 
her ulusun ayrılma, ayrı devlet kurma hakkı 
da dâh�l kend� kader�n� özgürce bel�rleme 
hakkını tanır. Eğer b�r halk b�rl�kte yaşama 
yönünde karar ver�rse, bu hakkın ancak eş�t-
l�k, özgürlük ve özerkl�k temel�nde örgütlen-



57DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

 Part�de d�ğer b�r çalışma yöntem� de de-
santral�zasyondur. Desantral�zasyon faş�zm 
ve ağır terör koşullarında �llegal part� çalış-
masında uygulanan b�r yöntemd�r ve �çer�ğ� 
üsten alta ve alttan üsse olan akışları durdur-
mak ve her part� b�r�m�n�n kend� başına oto-
nom çalışması sağlamak demekt�r. Böylece 
part�n�n fabr�ka ve mahalle b�r�mler�, hücre-
ler� tutuklanmadan korunmuş, part� çalışma-
larını sürekl�l�ğ� sağlanmış olmaktadır. 

 Part� sekreter� olarak görev yapanlar ara-
sında pol�se tesl�m olan Vedat Ned�m 
Tör'den sonra Hasan Al� Ed�z ( o da pol�se 
tesl�m oldu), Reşat Fuat, Zek� Baştımar 
bulunmaktadır. Bu çalışma yöntem� genel 
olarak doğru olmakla b�rl�kte ülke �le �y� 
bağlar kurulamadığı veya benc�l, “ben�m 
adamım” anlayışıyla kadrolar seç�ld�ğ�, 
bürokratça yanaşıldığı durumda part�ye za-
rar vereb�lmekted�r. Bu �şley�ş ülke part� ör-
gütler�n�n kend� başına buyruk hareket etme-
s�ne, yatay �l�şk�ler�n kurulmasına, d�s�pl�n-
s�zl�ğe, dış büronun etk�s�n�n azalmasına, 
l�k�dasyonlara neden olab�lmekted�r.

 IX- Part�de yen� çalışma b�ç�m�:

 Şef�k Hüsnü yurt dışına çıkarken yer�ne 
b�r MK oluşturdu ve MK'n�n başına part� 
sekreter� olarak Vedat Ned�m Tör'ü bıraktı. 
Böylece zorunlu olarak part�de �k� yönet�m 
merkez� oluştu: B�r� yurt dışında, d�ğer� yurt 
�ç�nde. Yurt dışında �lk başlarda Moskova'da 
Kom�ntern'de part� tems�lc�s� b�r k�ş� veya 
grup bulundurulmuş, 60'lardan sonra da po-
l�t�k �deoloj�k ve yayın çalışmalarını yürüten 
b�r büro oluşturulmuştur. D�ğer� ülke �ç�nde 
prat�k-örgütsel �şley�ş ve çalışmaları yürüten 
b�r MK ve örgüt sekreter� olmuştur. Bu çalış-
ma yöntem� uzun zaman, 1990'da TBKP'n�n 
legal kongres�ne kadar part�de yürürlükte 
kalmıştır. Part� üst yönet�m�n�n �şley�ş�, yurt 
dışında b�r büro ve ülkede b�r part� sekreter� 
yönet�m�nde b�r MK şekl�nde teşekkül et-
m�şt�r.

Yurt Dışı Bürosu,  Yurt İç� Part� 
Sekreter� ve Desantral�zasyon

m�ş demokrat�k b�r cumhur�yette olab�lece-
ğ�n� savunur. 

 Şef�k Hüsnü'nün kurduğu MK uzun 
ömürlü olmadı, Kıvılcımlı'nın hatası yü-
zünden İzm�r'de yen� b�r tutuklama başladı. 
MK'nın çoğu tutuklandı, hüküm g�yd�. Bun-
dan sonra part�de tutuklamanın yaşanmadığı 

 Bu gel�şmeler karşısında Kom�ntern 
bunların çalışmalarını “menşev�kl�k” olarak 
n�teled� ve part� çalışmalarını düzenlemek 
üzere Şef�k Hüsnü'yü Türk�ye'ye yolladı. 
Görevden alınacağını sezen Vedat Ned�m 
Tör Part�n�n bütün evraklarını pol�se tesl�m 
ett� ve Şef�k Hüsnü'nün yer�n� de pol�se �hbar 
ett�. Şef�k Hüsnü dâh�l part� b�r tutuklama 
daha yaşadı. Vedat Ned�m Tör ve Şevket Sü-
reyya da Kemal�st �deoloj�n�n yapımcısı olan 
“Kadro” derg�s�n� çıkartmaya başlayarak 
yerler�n� buldular. Tutuklanan Şef�k Hüsnü 
hap�sten çıkınca yurt dışına g�tmeden önce 
geç�c� b�r MK oluşturdu, Bu MK'ya 
Kom�ntern'�n öner�s�yle İ. B�len ve Hüsa-
mett�n Özdoğu da g�rd�. Böylece Suph�c� 
kadrolarla Şef�k Hüsnü taraftarları arasında 
b�r denge sağlanmış oldu.

Bunların merkeze bağları pamuk �pl�ğ� �le 
bağ g�b�d�r, daha çok radyolar üzer�ndend�r. 
Günümüzde �llegal çalışmalarda modern 
�let�ş�m ağının �y� düşünülmes� gerekmekte-
d�r, bunlar �kt�darların kontrolünde olan 
teknoloj�lerd�r.  

 XI- Nazım H�kmet başkaldırıyor ve 
kongre topluyor

part�de “menşev�kl�k”
 X- Vedat Ned�m Tör ve

 Şef�k Hüsnü'ün �lk sekreter� Vedat Ne-
d�m Tör, Şevket Süreyya �le b�rl�kte Kom�n-
tern kararlarını d�nlemeyerek, part�n�n 
pol�t�kasını hükümet�n pol�t�kasıyla uyumlu 
hale get�rerek part� çalışmalarını dumura 
uğratmışlardır. V�yana konferansında part�-
n�n �ç�ne düştüğü kötü durum ve Vedat Ne-
d�m Tör'ün hataları eleşt�r�lmes�ne rağmen 
Şef�k Hüsnü Ned�m Tör'ü “ben�m adamım” 
anlayışıyla y�ne part� sekreter� tay�n etm�şt�r. 
Ama Vedat Ned�m Tör ve Şevket Süreyya 
Kemal�st anlayışla part� pol�t�kasını sürdür-
düler. Kom�ntern kararlarını d�nlememeye 
devam ett�ler.
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b�r yıl olmamıştır. Devlet komün�stlere karşı 
savaş açmıştır. Mustafa Kemal 1929'da b�z-
zat Yargıtay üyeler�nden komün�stler�n en a-
ğır şek�lde cezalandırılmasını �stem�şt�r. O 
bu �stem�yle Türk�ye ve dünyada baş göste-
ren ekonom�k ve pol�t�k kr�z�n halkta yol aç-
tığı ve özell�kle kend�s�ne yönelen tepk�ler� 
komün�stler�n üstüne yıkmaya çalışmıştır,

Nazım'ın g�r�ş�m�nden sonra 
par-t�de sorunlar daha da kesk�nleşt�. 
Dağınık b�r dönem yaşandı. Kom�ntern, 
kadroların Nazım “muhalefet�nden” kopup 
yen�den Şef�k Hüs-nü önderl �ğ�nde 
Kom�ntern kararlarına göre toparlanmasını 
�sted�. Bu dağınıklığa son vermek �ç�n b�r 
kongre top-lanmasının ac�l�yet� doğdu. 1932 
Şubatı'nda Hal�ç-Defterdar'da part�n�n 4. 
Kongres� toplandı. Şeklen de olsa part�n�n 
b�rl�ğ� sağ-landı, ama tartışmalar devam ett�.

 Arka arkaya gelen tutuklamalar ül-
kedek� part� yönet�m�ne  karşı tepk�ler� daha 
da büyütmüştür. Part�n�n b�r kongre 
yapıp MK'sını seçmes�n� �steyen 
Nazım H�kmet ses�n� duyu-
ramayınca 1929'da Pavl� ada-
sında b�r Kongre toplamış, 
ağı r  suçlamalar la  karş ı 
karşıya kalmıştır. Kom�ntern 
Nazım'ın topladığı kongrey� 
tanımamıştır. Nazım'ın bu 
yaptığı doğru değ�ld�. Z�ra 
part�de kongre Kom�ntern'�n 
�zn�yle toplanır. Nazım sonra 
hatasını görmüş, özeleşt�r� yap-
mıştır.  

 Nazım ger� çek�ld�, 1938'de hem Kara 
Harp Okulu hem Donanma davalarından 
tutuklandı, 28 sene 4 aya mahkûm oldu. 
Hükümet Nazım'a ceza vereb�lmek �ç�n Fa-
ş�st İtalya'dan alınan Ceza Kanununun 141 
ve 142 maddeler�ndek� “ceb�r” unsurunu çı-
karttı, böylece düşünce suç sayılır hale get�-
r�ld�. Nazım yaptığı açlık grev�n�n ve gen�ş 
b�r dayanışma hareket�n�n etk�s�yle 1951'de 
hap�sten çıkınca Moskova'ya g�tt�, 1963 yı-
lında ölünceye kadar TKP saflarında ve aynı 
zamanda dünya barış hareket� �ç�nde akt�f 

 1930'lu yılların sonunda part�n�n varlığı 
ve yokluğu tartışılır hale gelm�şt�r. Kom�n-
tern Yürütme Kurulu part�n�n durumunu gö-
rüşmek üzere b�r toplantı yaptı. TKP'den top-
lantıya Şef�k Hüsnü ve Reşat Fuat katıldı. 
Part�n�n güçlend�r�lmes� ve faş�zm koşul-
larında çalışmaların düzenlenmes� ko-
nusunda öneml� kararlar alındı. Kom�ntern 

Şef�k Hüsnü'yü �llegal part� çalışmala-
rından aldı, sırf legal alanda, �tt�faklar 

konusunda çalışmak üzere 1939'da 
Türk�ye'ye gönderd�. Mosko-
va'da part�y� tems�len İ. B�len 
kaldı.

 B�r�nc� Dünya 
Savaş ı  sonunda 
dünyada esen de-
mokras� rüzgârının 
Türk�ye'ye de get�r-
d�ğ� hava �ç�nde hü-
kümet sol part�ler�n 
ve send�kaların ku-
rulmasına �z�n ver-
mek zorunda kaldı. 
1946 senes�nde ön-
ce Ad�l Müstecap-

olarak mücadele ett�.
 XII- II. Dünya Savaşı ve part�n�n 

ant�faş�st cephe çalışmaları

 Kom�ntern'�n VII. Kongre 
kararlarına uygun part�n�n legal 
ve �llegal çalışmalarını uyumlu 
b�r şek�lde yürütmek ve örgütü 
ye-n�den ayağa kaldırmak �ç�n 

Reşat Fuat ve Zek� Baştımar da 
Türk�ye'ye döndüler. Reşat Fuat 

örgüt �şler�yle görevlend�r�ld�. II. 
Dünya Savaşı önces�nde ve esnasında, 

40'lı yıllarda part� başarılı b�r çalışma 
götürdü. Hem part� yen�den toparlandı hem 
ülkede hızla yayılmaya başlayan faş�zm�n 
etk�s�ne karşı Sovyet dostluğunu savunan 
güçlü b�r ant�faş�st cephe çalışması 
yürütüldü. Legal yayınlar gen�ş çevrelerde 
etk�l� oldu. Part�n�n güçlenmes� gözüne 
batan �kt�dar Reşat Fuat'ı tutukladı. Ama 
part� çalışmaları devam ett�.
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lı'nın yönet�m�nde b�r sosyal�st part�s� ku-
ruldu. Kend� dışında gel�şen ve güçlenen bu 
part� g�r�ş�m� karşısında Şef�k Hüsnü kend� 
l�derl�ğ�nde Türk�ye Sosyal�st Emekç� ve 
Köylü Part�s� TSEKP'y� kurdu, part�n�n �lle-
gal kadrolarının ortaya çıkmasına neden ol-
du. Böylece pol�s part�n�n üyeler�n� rahatça 
tesp�t edeb�l�r konumuna geld�. Aralık 
1946'da part�ler esk� komün�stlerce yönet�l�-
yor d�ye kapatıldı, yönet�c� ve üyeler�n�n ço-
ğu tutuklandı. Hükümet�n saldırısı yalnız 

part�ye değ�l, tüm demokrat�k güçlere, bu a-
rada Tan Gazetes�ne de yönel�kt�. Hükümet 
başlayan soğuk savaş dönem�nde Sovyetler-
le olan �l�şk�ler�n� kes�p, Batı'ya, ABD'ye yö-
neld�. Amer�kalılar İk�l� Anlaşmalarla Tür-
k�ye'ye gel�p oturdular,Part�y� yen�den 
canlandırmak �ç�n Zek� Baştımar part� 
çalışmalarının başına geçt�. Tam part� ayağa 
kalkarken 1951 senes�nde M�hr� Bell� ve 
Sev�m Tarı 'nın provakat�f tutumları 
neden�yle yen� b�r tutuklama başladı.

TKP'nin Dünü, Bugünü, Yarını (2. Bölüm)

XIII- 1951/52 Tevk�fatı:

 51/52 Tevk�fatının part�m�z �ç�n sonuç-
ları çok ağır oldu. Bu tutuklamalar part�y� 20 
sene felç ett�. Hap�shanede çıkan gruplaşma 

 1951/52 Tevk�fatı olarak tar�he geçen bu 
tutuklama part� tar�h�nde yaşanan en büyük 
yıkımlardan b�r�d�r. Tutuklamaların esas ne-
den� �kt�dara yen� gelen Menderes-Bayar yö-
net�m�n�n ABD ve Batı yanlısı pol�t�kalarına 
engel çıkaracak esas güç olan komün�stler�n 
faal�yetler�n�n önlenmes�yd�. Hükümet�n 
NATO'ya g�r�ş b�let� olan Kore Savaşı'na as-
ker gönder�lmes�ne Beh�ce Boran'ın başında 
olduğu Barışseverler Cem�yet� karşı çıkmış 
ve hükümet zor durumda kalmıştı. Bu tutuk-
lamalar aynı zamanda dünya ölçüsünde 
g�den ant�komün�st kampanyanın da b�r par-
çasıydı. Türk�ye artık Sovyetler`le �y� kom-
şuluk �l�şk�ler�n� terk ed�yor ve Batı Blo-
ku'nun �ç�nde daha kes�n yer alıyordu. Bu 
Türk�ye pol�t�kasında sonuçlarını hâlâ 
yaşamakta olduğumuz yen� b�r dönem�n 
başlangıcıydı.

 Sansaryan Hanı'nda ağır �şkence koşul-
larında tutukluluk ve soruşturma dönem�nde 
part�l�ler arasında gruplaşmalar meydana 
geld�. Duruşmada Zek� Baştımar part� ve ko-
mün�zm�n savunmasını yaptı. Hükümet 
mahkemen�n komün�stlere �dama kadar ağır 
cezalar vermes� �ç�n 141 ve 142. Maddeler�n 
ceza hükümler�n� ağırlaştırdı.

Part�de bölünmeler ve ayrışmalar
�ler�de part�n�n yurt�ç� ve yurtdışı d�ye bö-
lünmes�n�n temel�n� oluşturdu. 10 sene bo-
yunca Türk�ye'de part� faal�yetler� tamamen 
durdu. Part�n�n ve �ler�c� güçler�n ses�n� du-
yuran İ. B�len'�n g�r�ş�m�yle kurulan ve De-
mokrat�k Almanya'dan yayın yapan “B�z�m 
Radyo” oldu. B�z�m Radyo'nun kurulması 
Part� tar�h�nde öneml� b�r dönüm noktasıdır.

 1960'lı yıllar da TKP'n�n zor yıllarıdır. 10 
yıllık cezaları ve sürgün süreler� b�tenler tah-
l�ye ed�ld�ler. Zek� Baştımar 1961 yılında 
yurt dışına çıktı, Demokrat�k Almanya'ya 
geld�. Hap�shanede başlayan gruplaşmalar 
daha da kesk�nleşt�. İ. B�len Türk�ye'dek� 
yoldaşların çağrılıp yurtdışında b�r konfe-
rans toplanması öner�s� ülkedek� yoldaşlar 
tarafından olumsuz karşılandı. Ülkedek�ler 
“esas part� b�z�z, onlar yurtdışında `mülte-

 XIV- Yurt �ç�  Yurt dışı ayrılığı
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 XV- M�hr� ve Kıvılcımlı'nın 
bozgunculuğu ve TİP'e saldırıları
 60'lı yıllarda öneml� olaylardan b�r� Tür-

k�ye'de M�hr� Bell� ve H�kmet Kıvılcımlı'nın 
başını çekt�ğ� grubun bozgunculuk ve �ha-
netlerd�r. Bu grup 60'lı yıllarda gel�şmeye 
başlayan �şç� hareket�ne, �şç� ve emekç�, 
gençl�k yığınlarda büyük b�r �lg� uyandıran 
Türk�ye İşç� Part�s� TİP'e cephe aldılar. 
Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu 
g�b� Kemal�st küçük burjuva rad�kaller�yle 
b�rl�kte asker s�v�l aydın öncülüğünde M�ll� 
Demokrat�k Devr�m MDD stratej�s�n� �şç� ve 
emekç�ler, gençler arasında yaymaya kalk-
tılar. Part� M�hr�c�ler�n bu pol�t�kasına, TİP'e 

c�`”d�r şekl�nde tutum aldılar. Onlar bu tu-
tumlarıyla d�s�pl�ns�zl�k yapıyor, bölücülük 
yapıyorlardı. Komün�st harekette b�r ülken�n 
esas komün�st part�s�n�n Sovyetler B�rl�ğ� 
Komün�st Part�s� SBKP'n�n ve d�ğer kardeş 
part�ler�n, kabul ett�ğ� part� olduğu gerçeğ�n� 
ülkedek� yoldaşlar görmezl�kten geld�ler.  
Türk�ye'de 27 Mayıs darbes�nden sonra yı-
ğınlarda b�r hareketl�l�k başlamış, Türk�ye 
İşç� Part�s� TİP kurulmuş, Mecl�s'e g�rm�ş, 
ant�emperyal�st, demokrat�k, Marks�st, sos-
yal�st f�k�rler �şç� sınıfı, gençl�k arasında, ül-
kede yayılmaya başlamıştı. Send�kal hare-
kette sınıf send�kacılığı güçlen�yordu. Sov-
yetler B�rl�ğ� ve sosyal�st s�stem �ç�n öneml� 
olan komün�stler�n bu gel�şmeler�n �ç�nde 
yer almasıydı. .

Zek� Baştımar yurt dışında Yakup Dem�r 
part� adıyla TKP MK B�r�nc� Sekreter� ola-
rak part�n�n başına geçt�. 1962'de yurt dışı 
part� akt�fler�n�n konferansı toplandı. TKP, 
SBKP'n�n ve d�ğer kardeş part�ler�n kong-
reler�ne katıldı ve gerçek komün�st part�s�n�n 
B�z�m Radyo çevres�ndek� örgüt olduğu 
dünyaya �lan ed�ld�.  Öte yandan ülkeden 
uzak kalmak hem B�z�m Radyo redaks�yo-
nunda, hem de yurt dışı part� b�r�mler�nde 
sürekl� sorunlar yarattı. Konferanstan sonra 
kurulan Dış Büro hep �şlevs�z kaldı, dağıl-
malar, ayrılmalar oldu. Buna karşılık yayın 
faal�yetler�ne hız ver�ld�. Batı Almanya'dak� 
�şç� ve öğrenc�lerle �lk �l�şk�ler kuruldu.

saldırılarına karşı çıktı, TIP'� onlara karşı 
korudu. M�hr�c�ler�n bu tutumuna Reşat Fuat 
da karşı çıktı ve TİP'�n desteklenmes� gerek-
t�ğ�n� savundu.

 Sol Kemal�stler g�b� MDD'c�lere göre de 
devr�me öncülük edecek olan �şç� sınıfı de-
ğ�l, asker s�v�l aydın zümred�r. Onlar bu tu-
tumlarıyla gel�şen �şç� hareket�n�, TİP'�n ve 
DİSK'�n mücadeles�n� göz ardı etmekle 
kalmadılar, TİP çevres�nde sosyal�st f�k�r-
lerle tanışıp güçlenen, başını Den�z Gezm�ş-
ler�n, Mah�r Çayanların, S�nan Cemg�ller�n 
çekt�ğ� devr�mc� gençl�ğ�n TİP'ten koparıl-
masına, b�r kısmının Kemal�st hareket�n 
kuyruğuna takılmasına ve bu gençl�k hare-
ket�n�n bölünüp paramparça olmasına aracı 
oldular. Gençler�n Maoculuğa, Enver Hoca-
cılığa yönelmeler�ne ve değ�ş�k �s�mlerle ko-
mün�st part�ler� kurmalarına önayak oldular. 
Bu �hanetler� neden�yle onlar part�den atıl-
dılar.

b�rleşme sorunu

 60'lı yıllarda en öneml� olay �şç� d�ren�ş-
ler�n�n ve örgütlenmes�n�n, send�kal hareke-
t�n gel�şmes�, bölücüler�n tüm çabalarına 
rağmen TİP'�n güçlenmes� ve Mecl�s'e g�r-
mes�yd�. Part�m�z her türlü saldırılara karşı 
TİP'� korudu, TİP'�n güçlen�p gel�şmes�ne 
büyük önem verd�. TİP'�n başındak� Aybar-
Boran-Aren üçlüsü TKP üyes�yd�ler. Onlarla 
bağlanmak çok öneml�yd�. Ama TİP yöne-
t�c�ler� yurt dışı part� yönet�m�yle bağ kur-
mak �stemed�ler. Bu TİP yönet�c�ler�n�n en 
büyük hatalarından b�r�yd�. Onların bu tutu-
munda “komün�st part�s� b�z�z” anlayışı ya-
tıyordu.

 XVI- SBKP'n�n TKP ve TİP'�n

 60'lı yıllarda Türk�ye'dek� olaylar ve 
TİP'�n gel�şmes� SBKP açısından da �lg�nçt�. 
SBKP yığınlarla bağlı, mecl�ste tems�lc�s� 
olan legal b�r sol harekete büyük önem ver�-
yorlardı.

 Hatta SBKP komün�stler�n yönet�mde 
olduğu TİP'� kardeş part� olarak görmeye 
başlamıştı. Bu durum TKP ve TİP'�n b�r-
leşme konusunu gündeme get�rd�. Bu konu 
SBKP tarafından part�m�ze sık sık öner�ld�. 
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 Yurtdışına çalışmaya gelen Türk�yel� 
�şç�ler�n sayısı 60'lı yılların sonunda 1 m�l-
yona yaklaştı. Part�n�n önünde hem bu �şç�ler 
�ç�nde örgütlenmek, hem de onların aracılığı 
�le Türk�ye'de bağlar kurmak görevler� du-
ruyordu. 60'lı yıllarında ortasından sonra Ba-
tı Avrupa'dak� �şç�ler ve öğrenc�ler hem 
Türk�ye hem de Almanya �le �lg�l� kend� 
sorunlarını tartışmak ve çözmek �ç�n dernek-
ler kurmanın, örgütlenmen�n zorunluğunu 
gördüler. İşç�ler, “Neden kend� ülkem�zde 
değ�l de yaban ellerde çalışmak zorunda ka-
lıyoruz?” sorusuyla karşı karşıya kalıyorlar-
dı. Bu soru soruldukça onların pol�t�kleşme-
s�, Türk�ye'n�n �ç�nde bulunduğu ger� kalmış-
lıktan kurtuluşu üzer�ne düşünmeler� de, ka-
çınılmaz oluyordu.

 SBKP'n�n 60'lı yıllardak� bu tutumunda 
anlaşılır b�r yan vardı. Part�n�n yayın faal�-
yetler� vardı, ama yurtdışında yığınlardan 
kopuk kalmıştı. 1963'de Nazım'ın ölmes�yle 
ve bazı yoldaşların B�z�m Radyo'dan ayrıl-
masıyla bu durum daha da c�dd�leşt�. Part�de 
bu durumun değ�şmes�, onun Türk�ye'de 
yığınlarla bağlanması gerek�yordu. Bunun 
�ç�n TİP'le kaynaşmak b�r olanaktı. Ama 71 
darbes�yle b�rl�kte bu olanak da suya düştü 
Part� bu sorunu, yığınlarla bağlanma soru-
nunu çözmek �ç�n nereden ve nasıl başlama-
lıydı?

 Avrupa'dak� 68 hareket�nde yer alan Tür-
k�yel� öğrenc�ler de Türk�ye'n�n emperyal�st 
bağımlılıktan nasıl kurtulacağını tartışıyor-
lardı. Zamanla bu �şç�-öğrenc� buluş-

XVII. Türk�ye �le yen� b�r bağ, 
Köprübaşı:

1980 darbes�nden sonra Boran ve Sargın'ın 
yurtdışına çıkmasıyla b�rleşme yen�den 
gündeme geld�. Oysa TİP komün�st b�r part� 
değ�ld�, sosyal�st b�r part�yd� ve ayrı b�r part� 
olarak yaşaması daha yararlıydı. SBKP bu 
konuda farklı düşünüyordu. SBKP �le TKP 
arasında bu konu uzun süre b�r sorun olarak 
gündemde kalmıştır. SBKP hem part�n�n 
güçlenmes�ne hem de TİP ve d�ğer sosyal�st 
hareketle b�rl�ktel�ğe büyük önem verm�şt�r.

Avrupa'da çalışan Türk�yel�ler

 XVIII- 1973 Atılımı:

masından sol ve demokrat�k örgütler doğdu. 
Bu örgütler Avrupa Toplumcular Federas-
yonu ATTF olarak b�rleşt�. Nasıl b�r pol�t�ka 
�zleneceğ� konusunda da, dünya çapında g�-
den sınıf savaşında, ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadeles�nde Sovyetler B�rl�ğ�’n�n ve dün-
ya sosyal�st 
s � s t e m � n � n 
yanında yer 
alınmasının 
en doğru tu-
tum olacağı 
saptandı. İş-
ç�ler ve öğ-
renc�ler g�de-
rek artan b�r 
ö l ç ü d e ,  b u 
doğ ru l t uda 
hareket eden 
Türk�ye Ko-
mün�st Part�s� 
TKP �le �l�ş-
k�ye geçmeye 
karar verd�ler. Bu çalışmalarda Alman Ko-
mün�st Part�s�'n�n, Batı Berl�n Sosyal�st B�r-
l�k Part�s�'n�n, Fransa Komün�st Part�s�'n�n, 
Belç�ka Komün�st Part�s�'n�n, Yunan�stan 
Komün�st Part�s�'n�n ve d�ğer komün�st par-
t�ler�n�n paha b�ç�lmez enternasyonal daya-
nışmaları oldu.  

 Dem�r Yoldaşın ağırlaşan hastalığı ne-
den�yle part� çalışmaları �y� yürümüyordu. 
Pol�t Büro 24 Mayıs 1973'de Sovyet ve Al-
man yoldaşların da �zled�ğ� toplantıda Dem�r 
Yoldaşı MK B�r�nc� Sekreterl�ğ� görev�nden 

Fabr�kalar kalem�zd�r
 Part� yönet�m�nde önce part� örgütlen-

mes�ne m� yoksa gen�ş b�r �tt�fakla b�r cephe 
hareket�ne m� ağırlık ver�lmes� gerekt�ğ� tar-
tışıldı. İsma�l B�len ve Aram Pehl�vanyan 
yoldaşların görüşü ağır bastı ve Batı Ber-
l�n'de �lk part� kom�tes� kuruldu. İk� yoldaş, 
Ş�ko ve Yelkenc� Batı Almanya ve Batı Avru-
pa'da part�y� örgütlemek üzere görevlen-
d�r�ld�. Hem gen�ş b�r cephe oluşturma, hem 
de part�y� örgütleme çalışmaları başladı.  
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aldı, emekl�ye ayırdı. B�len ve Pehl�vanyan 
yoldaşlardan oluşan Pol�t Büroya Ş�ko ve 
Yelkenc� yoldaşlar da alınarak, Pol�t Büro-
nun güçlend�r�lmes�ne karar ver�ld�. Pol�t 
Büro �lk toplantısında B�len Yoldaş`ı Genel 
Sekreter seçt� ve part�y� ayağa kaldırmak �ç�n 
her alanda ac�l adımlar atılmasını saptadı.

 TKP tar�h�ndek� 1973 Atılımı böyle ger-
çekleşt�. 1973 Atılımı part�de yalnız örgütsel 
ayağa kalkmanın s�mges� değ�l aynı za-
manda �deoloj�k, pol�t�k, prat�k ve �lkel� ça-
lışma anlayışı açısından da b�r dönüm nok-
tasıydı. 50 yıl boyunca dönem dönem somut 
olaylarda su yüzüne çıkan ve bel�rg�nleşen 
Şef�k Hüsnü anlayışı kes�nkes kapanmış, 
Mustafa Suph�'n�n Marksçı-Len�nc� ç�zg�s� 
yen�den pat�de egemen olmuştur. İşç� ve köy-
lü, emekç� yığınlarına, Kürt halkına karşı 
sömürücü, baskıcı, ırkçı, şoven karakterl� 
devlet�n aşılıp özgürlük ve eş�tl�k anlayışı te-
mel�nde demokrat�k b�r devlet �ç�n mücade-
ley� net �fade eden, bu �şb�rl�kç� burjuva dev-

 Merkez Organ olarak Atılım'ın çıkarıl-
masına, “TKP'n�n Ses� Radyosu”nun kurul-
masına, yen� b�r program ve tüzüğün hazır-
lanmasına, Batı Avrupa ve Türk�ye'de bell� 
b�r örgütlülük düzey�ne ulaştıktan sonra b�r 
part� konferansının toplanmasına karar ve-
r�ld�. Batı Almanya'da Türk�ye �le �l�şk�ler� 
kurmak ve gel�şt�rmek �ç�n b�r köprübaşı ku-
ruldu. Türk�ye'den yen� çevreler ve kadrolar 
kazanıldı, Türk�ye'n�n her bölges�nde part� 
kom�teler� oluşturuldu, kom�teler çalışmaya 
başladı, part� yığınlarla bağlandı. Başta 
DİSK olmak üzere send�kalarda, �şç� yatak-
larında gençler ve kadınlar arasında örgüt-
lend�, fabr�kalar kalem�z oldu. Dev 1 Mayıs 
göster�ler� gerçekleşt�. Burada �ler�c� sınıf ve 
yığın send�kacılığının kararlı uygulayıcısı 
Kemal Türkler'� ve İbrah�m Güzelce yoldaşı 
özell�kle anmak gerek�r. Part� Türk�ye'de 
ayağa kalkmıştı, varlığı artık her köşede h�s-
sed�l�yordu. Gel�şen bu koşullarda 1977'de 
part�n�n 'Konya Konferansı' yapıldı, part�n�n 
tüm organları oluştu, çalışmalar yen� b�r 
�vme kazandı. 20 yıl aradan sonra part� Tür-
k�ye'de yaşıyor ve savaşıyordu.

let�yle ve onun emperyal�st dayanaklarıyla 
mücadeley� esas alan ve bu devletle her türlü 
�deoloj�k uzlaşmayı reddeden b�r anlayış 
get�rm�şt�r. 1973 Atılımı'nın özü burada yat-
maktadır. Programdak� �ler� demokras� yep-
yen� b�r demokrat�k Türk�ye anlayışını �çer�-
yordu.

 Part� kadrolarının Marksçı-Len�nc� 
temelde kaynaşmaları, düşünce ve harekette 
b�rl�ktel�ğ�n�n sağlanması, gerek�yordu. Bu 
�se b�r süreçt�. Özel�kle programdak� �ler� 
demokras� stratej�s� zaman zaman ve yer yer 
tartışmalara neden oluyordu. Bu stratej�n�n 
temel�nde ülkede güçler denges�n� �şç� sınıfı 
öncülüğünde ulusal ve demokrat�k b�r cephe 
çerçeves�nde demokrat�k devr�me, oradan da 
değ�şen güçler denges�yle sosyal�zme doğru 
dönüştürmek görüşü yatıyordu. Başta İng�l-
tere olmak üzere bazı part� örgütler� ülkede 
güçler denges�n�n çoktan değ�şt�ğ�n�, ülkede 
devr�mc� b�r durumun olduğunu, gündemde 
devr�m�n durduğunu �ler� sürerken, Part�n�n 
d�ğer örgütler�n�n çoğunluğu da, sağ ve sol 
güçler arasında çatışmaların artığını, ama he-
nüz devr�mc� b�r durumun olmadığını, en ge-
n�ş katılımlı demokrat�k b�r cephen�n  henüz 
oluşmadığını ve yığınların büyük çoğunlu-
ğunun henüz kazanılamadığını �ler sürdüler 
ve İng�ltere örgütünün goş�st b�r tutumda 
olduğunu bel�rtt�ler. İng�ltere örgütü part�ye 
bu görüşünü kabul ett�rmeye ve part� �ç�nde 
bu yönde b�r örgütlenmeye g�tmeye kalkın-
ca, yaptığı d�s�pl�ns�zl�k yüzünden part�den 
atıldı. “Goş�st” tavır başka bazı part� örgütle-
r�nde de ortaya çıkıyordu.

 Bu gel�şmen�n önüne 1980 darbes� b�r 
set çekt�. Darbe neol�beral ekonom�k b�r 
anlayışla Kemal�st Türk devlet�n�n Türk-İs-
lam sentez� üzer�nde zorla yen�den �nşa ve 
tahk�m ed�lmes�yd�. Darben�n yıkım ve so-
nuçları çok ağır oldu. Darbe sol ve demokra-
t�k güçler üzer�nden s�l�nd�r g�b� geçt�. 
S�l�nd�r�n altında kalmayan tek güç Kürt 
Özgürlük Hareket� oldu. Part�m�z darbeden 
ağır yaralar aldı. Üstümüze büyük b�r tutuk-
lama dalgası geld�. Kadroların büyük b�r kıs-

 XIX. 12 Eylül darbes�: Yen� b�r dönem
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 Part� b�r�mler�n�n reorgan�zasyonu �y� 
g�tm�yordu. B�r sorumlu gerek�yordu, bulun-
du: H. Erdal. Dolaylı olarak B�len Yoldaşın 
da sorumluluğu vardı. H. Erdal bu görevden 
alındı. Yer�ne Türk�ye örgütler�n� tanıyan 
üye olarak Kutlu part�n�n reorgan�zasyonunu 
üslend�. Türk�ye'ye gönder�len �lk yoldaşlar 
maalesef kısa zamanda tutuklandı. Türk�ye 
�le bağlar kurmak, toparlanmak zaman 
alıyordu. Sonunda 5. Kongreye Türk�ye'den 
b�r katılım sağlandı. Böylece Kutlu Tür-
k�ye'de kend�ne bağlı b�r örgütlenme yarat-
mış oldu. Ama bu örgütlenmede Marksçı-
Len�nc� anlayıştan çok, goş�stçe anlayışlar 
egemend�.

 Yurt dışına çıkan kadroların Avrupa'ya 
dağıtım ve yerleşt�r�lmes� de kolay olmadı. 
Kutlu Türk�ye'den tanıdığı ve güvend�ğ� bu 
kadroları Batı Avrupa örgütler�ne yerleşt�-
rerek bu örgütler� d�rek kend�ne bağlamayı 
planlıyordu. Bat Avrupa, özell�kle Batı Al-
manya örgütü buna tepk� gösterd�. Nab� zorla 
bu uygulamasını dayatınca Batı Berl�n ve 
Batı Almanya örgütler�nde parçalanmalar, 
ayrılmalar oldu. Nab� bu tutumuyla daha o 
zaman kolekt�f çalışmadan uzak, keyf� ve 
benc�l tutumuyla, kend� hırs ve kar�yer� �ç�n 
part�n�n parçalanmasını ve yok olmasını b�le 
göze alab�leceğ�n� ortaya koymuştu. Onun 
bu tutumu TİP ve sol güçlerle b�rleşme 
sürec�nde daha bel�rg�n ortaya çıktı. Sansas-
yonel, an�, goş�stçe hesapsız kararlar, oldu 
b�tt�ler onun karakter�st�k çalışma yönte-
m�yd� Türk�ye'ye dönüş de onun bu anlayışı-
nın b�r parçasıydı. B�rleşme ve dönüşler Tür-
k�ye'de �y� g�tmeyen part� reorgan�zasyo-

mı yurtdışına çıktı. Yurt dışında part� çalış-
malarının stab�l�ze ed�lmes�, hataların araştı-
rılması, dersler çıkarılması gerek�yordu.  
Çıkarılacak en öneml� ders b�r yanda part�n�n 
Türk�ye'de kalan b�r�mler�n�n hızla yen�den 
reorgan�ze ed�lmes�, d�ğer yandan 12 Eylül 
darbe önces� gelmekte olan faş�st tehl�keye 
karşı başarılamayan sol ve demokrat�k 
güçler�n eylem b�rl�ğ�n�n ş�md� faş�zan aske-
r� cuntaya karşı yurtdışında gerçekleşt�r�l-
mes�yd�.

L�k�dasyona g�den yol
 12 Eylül darbes�nden sonra hemen he-

men tüm sol ve demokrat�k güçler�n yönet�-
c�ler� Batı Avrupa'ya geld�ler. Bunlar arasın-
da TİP'ten Boran ve Sargın, TSİP'ten Kaç-
maz, Yusufoğlu, Gaz�oğlu g�b� yönet�c�ler 
bulunuyordu. 80'l� yılları başında sol ve 
demokrat�k güçlerle �tt�fak çalışmaları 
bunların tutumu neden�yle yavaş yürüyordu. 
Z�ra onlar, özell�kle TİP TKP �le b�rleşmey� 
dayatıyordu. TKP �se onlara gündemde ey-
lem b�rl�ğ� olduğunu açıklıyordu. Onlar �se, 
özell�kle TİP, kend�ler�n�n Marksçı-Len�nc� 
part� olarak kabul ed�lmeler�n�, gündemde 
eylem b�rl�ğ� değ�l, b�rleşme olduğunu bel�r-
t�yorlardı. Hele Boran esas komün�st par-
t�s�n�n TİP olduğunu, TKP'n�n TİP'e katıl-
ması gerekt�ğ�n� değ�ş�k b�ç�mlerde vurgu-
luyordu. Sovyetler, Almanlar ve Bulgarlar 
�se b�rleşmey� dayatıyorlardı. Pol�tbüro'da 
B�len, Ş�ko ve Yelkenc� b�rleşmeye karşı 
çıkıyorlardı. Onlara göre TİP �ç�nde komü-
n�stler�n de, sosyaldemokratların da, küçük 
burjuva sol ve demokrat�k aydınların da 
olduğu legal sosyal�st, �ler�c�, demokrat b�r 
part�d�r. Türk�ye'n�n böyle b�r part�ye �ht�-
yacı vardır, TİP'�n yaşaması ve gel�şmes� ge-
rekmekted�r. TİP'� �llegal b�r komün�st part�s� 
yapmak büyük b�r hatadır. “Gündemde olan 
b�rl�k değ�l, eylem b�rl�ğ�d�r, Boran'ın yer� 
hem TİP başkanlığı, hem de TKP Pol�t Büro-
su'dur, b�rleşme l�k�dasyonun yolunu açar”, 
d�yorlardı. Nab�, Veys� ve d�ğerler� �se b�rleş-
meden yana tavır koyuyorlardı.

nunun ve hem TKP'de hem TİP'de haz-
med�lmeyen b�rleşme pol�t�kasına karşı yük-
selen tepk�ler� bastırmanın da b�r yolu �d�. 
Onun �ç�n öneml� olan �lkel� b�r örgütlülük ve 
b�rl�k değ�l, dışa göstermel�k sansasyonel b�r 
hareket yaratmak, örgüt üzer�nde otor�te kur-
mak, kar�yer yapmaktı. Örgütler�n l�k�das-
yonu uğruna bunu da başardı. Z�ra b�rleşme 
Marksçı-Len�nc� �lkeler temel�nde değ�l, 
�radec�, “ben yaptım oldu” anlayışıyla ne 
�düğü “bel�rs�z” b�r sol b�rl�k adına yapılan 
b�r l�k�dasyondu.

 XX.TİP'le b�rleşme:
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 ÖDP'de komün�stler�n, Marks�stler�n 
Dev-Yolcu Kemal�stlerle b�rl�ğ� uzun 
ömürlü olmadı, olmazdı da. Bu ateşle suyun 
b�rl�ğ�, sonunda ateş�n sönmes� g�b� b�r şeyd�. 
ÖDP sayes�nde Oğuzhan Müftüoğlu dağıl-
makta olan Dev-Yolu toparladı ve güçlend�r-
d�. ÖDP'de egemen kıldı. Bu �se ÖDP'de Ke-

 Sovyetler�n baskısı sonunda B�len yol-
daş da b�rleşmen�n yanında yer almak zorun-
da kaldı. Bunun üzer�ne TİP, TSİP ve d�ğer 
part� ve gruplarla görüşmelerden sorumlu 
Ş�ko yoldaş bu görevden alındı. Sovyetler 
hem Türk�ye'de part� reorgan�zasyonunun, 
hem TİP'le b�rleşmen�n hızlı g�tmes� �ç�n 
Nab�'n�n genel sekreter olmasını önerd�ler. 
Part�n�n 5. Kongre önces�nde bu değ�ş�kl�k-
ler gerçekleşt�. 5. Kongre bu değ�ş�kl�kler�n 
onayı oldu. Kongre part� tar�h�nde yen� b�r 
kırılmaydı. Bu kırılmayı Nab� daha sonra 
TÜSTAV s�tes�nde 1983'dek� “TKP 5. Kong-
res� �le 'resm� tar�h' anlayışının dışına çıkma-
ya başlamıştık” d�yerek “TİP-TKP b�rl�ğ�ne 
sıcak bakmayan B�len'�n tar�h tez�n�n... TKP 
5. Kongres�'nde kalkmış” olduğunu �fade 
ed�yordu. Nab�'n�n terk ett�ğ�n� ve kaldırdığı-
nı söyled�ğ� “resm� tar�h” ve B�len'�n “tar�h 
tez�” yukarda anlatılan Mustafa Suph�ler�n 
Marksçı-Len�nc� yoludur. 1983'de 5. Kongre 
�le 73 Atılımı dönem� kapandı, b�r kez daha 
Mustafa Suph�ler�n yolu terk ed�ld�. Şef�k 
Hüsnü part�ye Kemal�st küçük burjuvaları 
doldurmuştu. Nab� �se bu yen� küçük burjuva 
solcularıyla b�rleşerek part�y� l�k�de ed�yor, 
varlığına son ver�yordu. Önce TİP'le b�rle-
ş�ld�. TBKP oluşturuldu. Bunu TSİP, Kur-
tuluş ve d�ğer sol gruplarla b�rleşerek SBP ve 
BSP �zled�. Burjuvaz�ye h�zmette hızını ala-
mayanlar Cem Boyner'�n YDH'sına g�tt�. 
B�rl�k yolu en sonunda ÖDP'n�n kurulma-
sıyla part�n�n Kemal�st Dev-Yol'a tesl�m 
ed�lmes�yle sonlandı. Böylece part�n�n l�k�-
dasyon sürec� de tamamlanmış oldu. Na-
b�'n�n çevres� de küçük burjuvalıktan, Kema-
l�zmden b�r türlü kurtulamadı. Kemal�st 
anlayıştan kurtulmak, “arınmak” part�y� 
yen�den ayağa kaldırırken en öneml� sorun-
dur.

mal�zm�n egemen olması demekt�. Artık 
ÖDP'de “Marks�stlere” yer yoktu. ÖDP esk� 
b�leşenler�ne ayrıştı, kend�ne Marks�st d�-
yenler ayrıldı, herkes kend� hareket�n� b�r b�-
ç�mde yen�den yaratmaya koyuldu. TKP'l�-
ler, kend�ne Marks�st, komün�st d�yenler de 
kend�ler�ne b�r yol aramaya başladılar. 
TKP'l�ler part�n�n yokluğunu belk� �lk kez 
h�ssett�ler. B�r başlangıç yapmak �ç�n Gü-
müldür'de toplandılar. Toplantıya komü-
n�stler�n b�rl�ğ� adına y�ne “herkes” katıldı. 
Herkes�n katıldığı b�r toplantıdan b�r şey çık-
mayacağı ortada �d�. Y�ne de “Ürün” derg�s�-
n� yen�den çıkarmak üzere b�r kom�syon 
kuruldu. Kaplan kardeşler�n sekter ve benc�l 
tutumları neden�yle Ras�m Öz ve yoldaşları 
“Ürün”den ayrılıp “Savaş Yolu”nu çıkart-
maya başladılar. Bunlar �ç�n �lkel� b�r b�rl�k-
ten çok Mevlana g�b� “Gel, ne olursan ol, y�-
ne gel” anlayışı bel�rley�c�yd�. Onun �ç�n l�-
k�dasyon batağından b�t türlü çıkamıyor-
lardı. 
 XXI- L�k�dasyon, �lkes�zl�k ve yozlaşma: 

komün�stler� b�rl�ğ� yanlış b�r tezd�r
 TİP ve d�ğer part� ve gruplarla b�rleşme 

yalnız part�m�z� l�k�de etmekle kalmadı, hem 
d�ğer part�ler� l�k�de ett� hem de komün�st 
kadrolarda, sol kadrolarda �lkes�zl�ğ� ve yoz-
laşmayı get�rd�. Yaşananlar her soydan ve 
boydan kend�ne komün�st d�yenlerle b�rl�ğ�n 
yanlış b�r tez olduğunu gösterd�. Bu tez� 
savunanlar devr�m� yapmanın, burjuva dü-
zen�n� yıkmanın Marksçı-Len�nc� temeller-
de kurulan, demokrat�k merkez�yetç�l�k 
�lkeler�ne göre çalışan, d�s�pl�nl�, b�rl�k 
�ç�nde hareket eden b�r part�yle, komün�st 
part�s�yle değ�l, kend�ne sol, komün�st, dev-
r�mc� d�yen herkes�n katıldığı, hatta “en ay-
kırı düşüncelerle de beraber olab�len” gen�ş 
tabanlı hareketler�n yaratacağı b�r part�yle 
gerçekleşt�reb�leceğ�n� yaymaya başladılar. 
Yan� “devr�mc� olab�lmen �ç�n gömleğ�n� de-
ğ�şt�rmek yetmez, der�n� değ�şt�receks�n” 
dend�. İlkes�zl�k erdeml�ğe yükselt�ld�. Bun-
ların karıştırdığı veya karıştırmak �sted�kler� 
yığınlarda kök salmış Marksçı-Len�nc� b�r 
komün�st part�s�yle, her boydan ve soydan 
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en gen�ş güçlerle oluşturulacak cephe ve 
eylem b�rl�kler�d�r. Part�y� en gen�ş güçler�n 
oluşturacağı cephe ye feda etmekt�r.

 Gorbaçov'la b�rl�kte yaygınlaşan bu 
“yen�lenme” yan� burjuvalaşma, yan� gen�ş 
tabanlı olma hareket� Sovyetler B�rl�ğ�'n�n 
yıkılmasıyla b�rl�kte tüm Avrupa'ya yayıldı. 
Yen�lenemed�ysen “beton kafalı” oldun. So-
nuç ortada. “En aykırı düşünceler”�n beraber 
olduğu b�r part� komün�st part�s�, devr�me 
öncülük edecek part� olamayacağı görüldü. 
Bu part�ler en sonunda burjuva düzen�n�n 
part�ler� oldular. Hem Avrupa'dak� hem Tür-
k�ye'dek� deneyler bunu gösterm�şt�r k�, so-
mut konularda en gen�ş tabanlı eylem b�rl�k-
ler�n�n, �tt�fakların oluşab�lmes� ve �şleye-
b�lmes�, Marksçı-Len�nc�, çel�k d�s�pl�nl�, 
yığınlarla bağlı b�r komün�st part�s�n�n 
varlığına bağlıdır. Böyle b�r komün�st part�s� 
olmadan �tt�faklar da �şlemez. KP'ler 
�tt�fakların çek�c� gücü, motorudur. Güçlü 
komün�st part�s�ne sah�p olmayan b�r toplum 
kap�tale tesl�md�r.

 XXII- SİP-TKP sıradan b�r olay 
değ�ld�r, devlet müdahales�d�r

 Sosyal�st s�stem�n yıkılmasından sonra 
burjuvaz� bazı ülkelerde �şç� ve emekç�ler 
özell�kle de gençler arasında hâlâ var olan 
komün�st, Marks�st-Len�n�st akımları kont-
rol altına alab�lmek, onları burjuva düzen�ne 
entegre edeb�lmek �ç�n devlete bağlı 
komün�st part�ler� kurdurttu. Bunlardan b�r 
tanes� de b�z�m ülkem�zdek� SİP-TKP'd�r. 
2001 senes�nde ortaya çıkan bu part� 1920'de 
Mustafa Kemal'�n kurdurduğu komün�st par-
t�s�n�n b�r benzer�yd�. İşlevler� aynıydı. 
Egemen güçler�n onların part�n�n �sm�n� çal-
masına müsaade etmeler�n�n neden� sol, dev-
r�mc� gençler�n ve emekç� yığınların part�ye 
yönelmes�n� engellemek, onları egemen bur-
juva �deoloj�s�n�n, Kemal�zm'�n peş�ne, kuy-
ruğuna takmaktı.

 SİP-TKP'n�n kuruluşu sıradan b�r olay 
değ�ld�r, Bu part� b�r devlet part�s�d�r. Cum-
hur�yet Başsavcısı “TKP” �s�ml� bu part�n�n 
kapatılması �ç�n dava açmayacağını bel�rt�r-
ken, kend� part�ler� SİP'�n �sm�n� TKP olarak 

değ�şt�renler �ç�n “bunlar �y� çocuktur, esk� 
TKP �le �l�şk�ler� yoktur” demes� boşuna de-
ğ�ld�r. TKP �sm� Mustafa Suph�ler�n �sm�d�r. 
TKP �sm� Nazım H�kmet ve B�lenler�n 
�sm�d�r. Part�m�z�n şanlı �sm�n� bu küçük 
burjuva Kemal�stler�n�n ve emperyal�zm 
kuyrukçularının el�nden kurtarmak her ko-
mün�st�n, her proleter�n görev�d�r.
 XXIII- Part�y� Marksçı-Len�nc� temelde 

ayağa kaldırma g�r�ş�m�

2001 yılında SİP-TKP'n�n kurulmasın-
dan sonra Ş�ko ve Yelkenc� harekete geçt�ler. 
B�r arayış �ç�nde olan değ�ş�k gruplarla �l�şk� 
kurdular. Onların görüşler�n� sordular, kend� 
görüşler�n� onlara anlattılar. Ama bu görüş-
meler�n tecrübeler� göster�yordu k�, esk� par-
t�l�lerle yol almak, part�y� ayağa kaldırmak 
çok zordu. L�k�dasyon onları büyük ölçüde 
çürütmüştü. L�k�dasyon legal�zm� mutlak-
laştırmayı get�rm�ş, �llegal çalışmanın ge-
reks�zl�ğ�n� yaygınlaştırmıştı. Bu �se Türk�ye 
koşullarında devlet�n ceberrutluğuna, terö-
rüne gözler� kapalı tesl�m olmak demekt�.

 SİP-TKP'n�n kurulması ve yaşanan ge-
l�şmeler açık olarak TKP-TİP b�rleşme süre-
c�n�n başarısızlıkla b�tt�ğ�n� göster�yordu. 
Artık bu gel�şme karşısında “ben hâlâ 
TKP'l�y�m” d�yenler�n harekete geçmes� 
gerek�yordu. Bunun �ç�n son 10 yılda yaşa-
nan b�rl�k sürec�nden ders çıkarmak, TİP'le 
b�rleşmen�n yanlış olduğunu görmek, TİP'le 
yalnız reform�st değ�l devr�mc� b�r b�rleşme-
n�n de olmaması gerekt�ğ�n� anlamak, 
l�k�dasyon bataklığından çıkmak, �lkes�zl�ğe 
ve yozlaşmaya son vermek gerek�yordu. 
Kalkınma ancak Marksçı-Len�nc� �lkelerde, 
part�n�n savaş geleneğ�, stratej� ve takt�ğ�, le-
gal ve �llegal savaş deneyler� temel�nde 
olab�l�rd�. Part�y� ayağa kaldırmaya çalışan-
lar arasında Ş�ko ve Yelkenc� de vardı.  

 Tüm bu görüşülen grupların çıkışlarında 
ortak bazı tutumlar vardı. Bunlar Nab�'ye 
karşıydılar, ama b�rl�k sürec�ne karşı de-
ğ�llerd�. Onlar da kend�ne komün�st d�yen 
“herkes�n” katıldığı b�r kongre toplansın, b�r 
MK, b�r PB seç�ls�n, part� kurulsun d�yor-
lardı. Ama komün�st part�s� �se böyle 
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 XXIV. Part�y� ayağa kaldırmanın 
�lkeler�

 Ş�ko ve Yelkenc� yoldaşlar b�rl�k adına 
b�r b�rl�k olsun, kend�ne komün�st d�yen 
herkes�n her telden çaldığı, ama �sm� TKP 
olan b�r part� kurulsun d�ye hareket etm�-
yorlardı. Onlar bell� �lkeler koyuyorlardı. Bu 
�lkeler etrafında toplanan, 
�deoloj�de, pol�t�kada, 
eylemde b�r yumruk olan 
Len�nc� yen� türden b�r 
part�y�, Suph�ler�n, Na-
z ı m l a r ı n ,  B � l e n l e r � n 
TKP's�n� yaratmak �st�-
yorlardı. Bu part� dünya-
da, bölgede ve Türk�ye'de 
gel�şmeler� değerlend�ren, 
pol�t�kalar üreten, �sç� sı-
nıfının ve halklarımızın 
mücadeles�n�n �ç�nde yer 
alan b�r part� olmalıydı.

1. Komün�st part�ler� hâlâ Marks�zm-
Len�n�zm �lkeler�n� temel alan, demokrat�k-
merkez�yetç�l�k esasına göre çalışan Len�nc� 
yen� tür b�r part�lerd�r. Len�nc� part� �ç�nde 
bulunduğumuz emperyal�st dönem�n gere-

 Böyle b�r part�n�n 
oluşturulmasında dayanılacak olan �lke ve 
anlayışların başlıcaları onlara göre şunlardı:

kurulmaz ve ayağa kaldırılamazdı. Onlar bu 
yolun Nab�'n�n b�rl�k ve yen�lenme yolundan 
b�r farkı olmadığını görmek �stem�yorlardı. 
Onların b�rçoğunun amacı MK veya PB üye-
s� olup kend�ler�ne otor�te ve kar�yer sağ-
lamak, egolarını tatm�n etmekt�. Burada Le-
n�nc� yen� tür part� anlayışı, Marks�zm-Len�-
n�zm �se h�ç yoktu. Konferans veya kong-
res�n�n part�n�n bell� b�r örgütlülük düzey�ne 
ulaştıktan sonra toplanab�leceğ�n�, Konya 
Konferansı'nın da böyle gerçekleşt�ğ�n� gör-
mek ve anlamak �stem�yorlardı. Önce part�-
n�n temel hücre ve kom�teler�n� kurup sonra 
konferans toplamak onlar �ç�n bekleneme-
yecek uzak b�r yoldu. Ş�md� bu uzak yolda 
yürüyecek TKP'l�ler� aramak ve bulmak ge-
rek�yordu.  

2. Bu part� Marks, Engels, Len�n'�n ve 
Stal�n dönem� de dâh�l dünya �şç� ve ko-
mün�st hareket� ve Sovyet B�rl�ğ�'n�n dene-
y�nden yararlanan, proletarya d�ktatörlüğü-
nü, proleter enternasyonal�zm�n� savunan 
part�d�r.

4. Bu part� Türk�ye özel�nde Kema-
l�zmle ve Kemal�st devletle, Kemal�st�, l�be-
ral�, İslamcısıyla genel olarak her türden bur-
juva �kt�darı ve devlet�yle bağını koparan, 

ekonom�k, pol�t�k, �deoloj�k yanıyla egemen 
burjuvaz�ye karşı sınıf savaşımını esas alan 
komün�stler�n part�s�d�r.

ğ�d�r.

3. Sovyetler B�rl�ğ�'n�n ve reel sosya-
l�zm�n çöküşünden sorumlu olan dünya gö-
rüşümüz, �deoloj�m�z Marks�zm-Len�n�zm 
değ�ld�r, Marks�zm�-Len�n�zm� rev�ze etme-
ye, onu reform�st ve oportun�st b�r anlayışla 
uygulamaya kalkan yönet�c�lerd�r. Mark-
s�zm-Len�n�zm toplumsal yaşam ve mücade-
le �ç�nde gel�şt�r�lmes� gereken canlı b�r teor� 
ve b�l�md�r. Proletarya d�ktatörlüğü bürokra-
t�k değ�l, demokrat�k anlayış gerekt�ren kap�-
tal�zmden sosyal�zme g�den uzun b�r geç�ş 
sürec�d�r. Bu part� bu anlayışlara sah�p olan-
ların part�s�d�r.

5. Türk�ye'y� ülkes� ve m�llet�yle bö-
lünmez b�r bütün gören Kemal�st �deoloj�y�, 
tek m�llet, tek devlet, tek vatan, tek d�l, tek 
d�n anlayışını aşamayanların bu part�de yer� 
yoktur. Bu part� Türk�ye'y� çok uluslu, çok 
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7. Bu part� sınıf mücadeles�nde de-
mokrat�k ve sosyal�st devr�mler�n� aşamalı 
b�r bütün olarak anlayan, günümüzde sınıf 
savaşının önünde duran �lk görev�n 
demokras�y� kazanmak olduğunu gören, 
Kürt ve ulusal sorun çözülmeden demokra-
s�n�n kazanılamayacağını kavrayanların 
part�s�d�r. Kürt sorunu çözülmeden Türk�ye 
demokrat�kleşemez, sosyal�zm yolunda sınıf 
savaşı gel�şemez. Erdoğan'ı �kt�darda tutan 
m�ll�yetç�l�kten ve şoven�zmden kurtula-
maz.

6. Bu part� günümüzde baskı altındak� 
Kürt halkının Türk devlet�ne karşı d�ren�ş�n�, 
ayaklanmasını haklı bulan, destekleyen, 
onun ayrılma dâh�l kend� kader�n� özgürce 
bel�rleme hakkını kayıtsız şartsız savunan-
ların part�s�d�r. Bu part� Türk devlet�n�n Kürt 
halkına karşı yürüttüğü �nkâr ve �mha pol�-
t�kasına, Kürt Özgürlük Hareket�ne, onun 
örgütler� PKK ve KCK'ya karşı yürüttüğü 
k�rl� savaşa karşı çıkan, HDP ve onların haklı 
savaşımını destekleyen Türk aydın ve 
devr�mc�ler�ne karşı yürütülen faş�st, barbar 
saldırılara karşı çıkanların, Kürt sorununun 
demokrat�k yollardan barışçıl çözümünü 
savunanların part�s�d�r.

8. Bu part�n�n günümüzde stratej� ve 
takt�ğ�n�n tüm �ler�c�, devr�mc�, demokrat�k 
güçler�n, �şç� sınıfının ve emekç�ler�n de-
mokrat�k hak ve özgürlükler �ç�n, ekonom�k 
yıkıma, pahalılığa, yoksulluğa karşı müca-
deleler�n�, kadınların erkek egemenl�ğ�ne, 
kadın c�nayetler�ne ve ş�ddete karşı savaş-
larını, çevreye sah�p çıkanların mücadelele-
r�n� yalnız Erdoğan'ın faş�st tek adam rej�m�-
ne karşı değ�l, Erdoğan'ın Ortadoğu'dak� 
savaşına karşı, Kürt sorununun demokrat�k 

d�ll�, çok d�nl�, çok kültürlü b�r ülke oldu-
ğunu görenler�n, ülken�n bu gerçeğ�n� �nkâr 
edenlere karşı çıkanların, geçm�şte �şlenen 
Ermen� soykırımını, Süryan�, Keldan�, Ez�-
d�, Pontus Rum katl�amlarını lanetle-
yenler�n, Türk�ye'n�n tar�h�yle yüzleşmes�n� 
savunanların, Türk�ye'n�n yalnız Türkler�n 
değ�l, Türk�ye'de yaşayan tüm halkların 
ülkes� d�yenler�n part�s�d�r. 

Bugün bu �lkeler� ben�mseyen part�l� 
yoldaşlar part�y� ayağa kaldırıp yen� b�r 

9. Bu �lkeler� savunan part� her boy-
dan ve soydan komün�stler�n b�rl�ğ� �le 
oluşmaz, komün�stler�n b�rl�ğ� yanlış b�r 
tezd�r. Çünkü Türk�ye'de temelde hep �k� tür 
komün�st olmuş ve part�de hep �k� �deoloj�k 
ve pol�t�k ç�zg� savaşa gelm�şt�r. Bunlardan 
b�r� Mustafa Suph�ler�n Marksçı-Len�nc� 
devr�mc� ç�zg�s�, d�ğer� Şef�k Hüsnü'nün 
küçük burjuva Kemal�st ve Menşev�k ç�z-
g�s�. Mustafa Suph�'n�n yolunu ardıcıl savu-
nanlar Nazım ve B�len'd�r, günümüzde Ş�ko 
ve Yelkenc�'d�r, onlarla b�rl�kte olan komü-
n�stlerd�r. Şef�k Hüsnü'nün yolunda g�denler 
M�hr� ve Kıvılcımlı ve onlarla b�rl�kte olan 
kend�ler�ne sözde komün�st d�yenlerd�r, 
günümüzde de Nab� ve “Part�zan” grubudur 
TİP'le ve d�ğer sol part� ve gruplarla b�rleşme 
yanlış b�r yoldu, l�k�dasyon yoluydu, b�r çeş�t 
Şef�k Hüsnü yoluydu. Gündemde duran 
komün�stler�n b�rl�ğ� değ�l, ayrışmasıydı, 
doğru yolun, Suph�ler�n yolunun kavranması 
ve bu yolda part�n�n ayağa kaldırılmasıydı. 
Part� başka b�r kurumdur, her türlü boydan ve 
soydan komün�stlerle, solcu ve devr�mc�-
lerle, küçük burjuva demokrat�k güçlerle ku-
rulacak eylem b�rl�kler�, cephe ve �tt�faklar 
başka b�r kuruluşlardır. 

çözümü �ç�n yönlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
görenler�n part�s�d�r. Erdoğan'ın yıkılması, 
güçler ayrılığına dayalı parlamenter s�steme 
geç�lmes�, Türk�ye'n�n demokrat�kleşmes� 
�ç�n, yeterl� değ�ld�r. Türk�ye ancak Kürt so-
rununun barışçıl, demokrat�k yollardan çö-
zümüyle demokrat�kleş�r.

10. Komün�st part�s� dünyada ve ülke-
m�zde �şç� sınıfının ve �nsanlığın kurtuluşu, 
barış, demokras� ve sosyal�zm �ç�n mücadele 
eden, �şç� sınıfı ve emekç� yığınlarla bağlı, 
onların barışçıl ve barışçıl olmayan mücade-
le yollarını, legal ve �llegal savaşlarını karşı 
karşıya koymayan, �şç� sınıfının çel�k d�s�p-
l�n�ne uyan Marksçı-Len�nc� kadroların, ko-
mün�stler�n, devr�mc�ler�n gönüllü b�rl�ğ�d�r, 
Bu kadrolar yaratılmadan part� ayağa kal-
dırılamaz.
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atılım yapmak �ç�n �şç� sınıfı ve emekç� yı-
ğınlar arasında çalışmaktalar, gençl�k, kadın 
ve demokrat�k güçler�n, Kürt halkının öz-
gürlük mücadeleler�n� desteklemekteler, 
Erdoğan'ın tek adam rej�m�ne karşı tüm güç-
ler�n demokrat�k �tt�fakını savunmaktadırlar.

  Ülkem�ze, halklarımıza, �şç� sınıfımıza 
karşı sorumluluğumuzu yer�ne get�rmek, b�z� 
bekleyen sorunların üstes�nden geleb�lmek 
�ç�n önce part�m�z� toparlayıp ayağa kaldır-
mamız gerekmekted�r. Bu b�l�nçle çalışan 

 XXV- Fabr�kalar kaleler�m�zd�r! Nerede 
b�r komün�st varsa part� oradadır!

yoldaşlar 30 yıldan fazla b�r zamandır devam 
eden part�m�z�n örgütsel yokluğuna son ver-
mekted�rler. Artık nerede gerçek b�r komü-
n�st varsa TKP oradadır, vardır, yaşamakta 
ve savaşmaktadır. Onlar part�y� ayağa kaldı-
racak, yen� b�r atılımı başlatacak olanlardır.

Kavga sesler� gel�yor

TKP - 1920    www.tkp-onl�ne.com

 Bu mücadele bugün Tür-
k�ye'de Türkler�n ve Kürtler�n 
ve d�ğer Türk�ye halklarının 
demokrat�k b�r cumhur�yette 
ortak yaşamı �ç�n halklarımı-
zın TKP'ye �ht�yacı vardır d�-
yenler�n mücadeles�d�r. Bu 
mücadele 100 yıldan ber� ge-
len Suph�ler�n, Nazımların, 
B�lenler�n savaşımını yaşat-
ma mücadeles�d�r.

Bugün es�r yarın herşey, hey hey

Yaşasın TKP'm�z!

Köylerden ve şeh�rlerden

 Part�m�z� ayağa kaldırma, yen� b�r atılımı 
gerçekleşt�rme mücadeles� devam ed�yor. Bu 

mücadele aynı zamanda TKP 
tar�h oldu, m�adını doldurdu, 
dönem yen� sol part� dönem� 
d�yen l�k�datörlere, rev�zyo-
n�stlere, oportün�stlere karşı 
ver�len b�r mücadeled�r. Bu 
mücadele “�şç� sınıfı yoktur, 
onun tar�h� m�syonu �flas et-
m�şt�r, sosyal�zm �ç�n değ�l 
„b�r başka dünya” �ç�n sa-
vaşmak gerek�r” d�yenlere 
karşı ver�len b�r mücadeled�r. 
Kap�tal�zmde sömürü ve bas-
kıdan başka b�r dünya yoktur. 
Kap�tal�zm�n sonu ya barbar-
lık, ya sosyal�zmd�r. Bu mü-
cadele kap�tal�zmden sonra 
sosyal�zm d�yenler�n müca-
deles�d�r. Bunun �ç�n �şç� sını-
fı ve emekç� yığınları örgütle-
yenler�n mücadeles�d�r.

TKP'm�z �lerl�yor
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ARTİMİZİN 100. PKuruluş yıl dönümü-
nü;  pandemi nede-

niyle Anadolu'da bir ceviz 
ağacının altında büyük bir 
coşkuyla kutladık. Toplantı 
Mustafa Suphi, 15'ler başta 
olmak üzere katledilen ve 
yitirdiğimiz tüm yoldaşları-
mız ve devrimcilerin anısına 
saygı duruşu ve parti marşıy-
la açıldı. Ölenlerin yasını tut-
madan güneşi zapt edece-
ğimiz haykırıldı.

 Açılış Türkçe ve Kürtçe 
konuşmalarla yapıldı.

 Toplantıda dünyadaki ve 
Türkiye'deki gelişmeler 
tartışıldı. Dünyada ve Türki-
ye'deki işçi ve emekçilerin 
önünde duran nihai hedefin, 
burjuvazinin iktidarını yıkıp 
kapitalist sömürü düzenine 
son vermek için; iki aşamalı 
demokratik ve sosyalist dev-
rim yolunda sınıf mücadele-
sini yükseltmek olduğu vur-
gulandı. Dünyada emperya-
list rekabetin ve gerginliğin 
arttığı ve savaş tehlikesinin 
yükselmekte olduğu, buna 
karşın dünyada ve Türki-
ye'de barış hareketinin yük-
seltilmesi gerektiği belirtil-
di. Türk emperyalizminin 
temsilcisi Erdoğan'ın faşi-
zan rejimi de Ortadoğu'da ve 
Akdeniz'de gerilimi artır-
makta, Kürt Halkına ve 
komşulara saldırmakta, Os-
manlı yayılmacılığını hort-
latmakta olduğu belirtilerek, 
özellikle Kürt Halkına karşı 
yürüttüğü kirli savaşa şiddet-

AÇIKLAMA:

le karşı çıkıldı. Kürt sorunu-
nun barışçıl, eşitlik, özerklik 
ve özgürlük temelinde de-
mokratik yollardan çözül-
mesi gerektiği, Kürt Halkı-
nın özgürlük ve demokrasi 
savaşının Türk Halkının da 
özgürlük ve demokrasi sava-
şı olduğu; Kürt sorunu çö-
zülmeden Türkiye'nin de-
mokratikleşemeyeceği, sınıf 
savaşının da gelişemeyeceği 
saptandı.  Toplantıda şu an 
en acil görevin Erdoğan'ın 
faşizan tek adam rejimini 
yıkmak, demokratik hak ve 
özgürlüklerin kazanılması 
mücadelesini yükseltmek 
olduğu önemle belirtildi. Bu 
mücadele için başta HDP'nin 
güçlendirilmesi ve yığınlar 
arasında çalışmanın önemi 
üzerinde duruldu ve tüm mu-
halif güçlerin ittifakının ger-
çekleştirilmesi, en acil görev 
olarak önümüze koyuldu ve 
zaman kaybetmeden hareke-
te geçilmesinin zorunluluğu-
nun altı önemle çizildi.

Yaşasın TKP!
Yaşasın Marksizm-Le-

ninizm!
Yaşasın Proletarya enter-

nasyonalizmi!
Nerede bir yoldaş varsa 

parti orada vardır! Yaşıyor 
ve savaşıyordur!

 TKP tüm ilerici, demok-
ratik, devrimci ve muhalif 
güçlerin ortak mücadele hat-
tını örmek için üzerine düşen 
bütün görevleri yerine geti-
recektir. Partimiz; 1920'den 
beri  Mustafa Suphi ve 
Ethem Nejatların, onların 
yolundan giden Nazımların, 
Bilenlerin mücadele ru-
huyla; bu mücadeleler i-
çinden yeni Atılımlarla or-
taya daha güçlü çıkacak, işçi 
s ın ı f ın ın  kur tu luşunda 
öncülüğü yerine getirmek 
için, sınıf savaşının olduğu 
her yerde kök salacak, mü-
cadele bayrağını yükselte-
cektir.  

TKP 1920
www.tkp-online.com

100. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
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Mustafa Suph�ler�n ve Ethem Nejatların 
kurduğu, Sal�h Hacıoğullarının, Nazım H�k-
metler�n, Reşat Fuatların, Hüsamett�n Özdo-
ğuların, Yakup Dem�rler�n, Aram Pehl�van-
yan ve İsma�l B�lenler�n yaşattığı ve b�zler�n 
yaşatmaya çalıştığı part�m�z Türk�ye Komü-
n�st Part�s� TKP'm�z�n 100. yılını kutlamak 
�ç�n toplanmış bulunuyoruz. 100 yıl, b�r asır, 
d�le kolay! Başarılar ve yen�lg�lerle, acılar ve 
sev�nçlerle, c�nayet ve ölümlerle, z�ndan ve 
sürgünlerle dolu b�r yüzyıl. İşç� sınıfının yü-
ce davası, hem kend� halkını hem �nsanlığı 
sömürü ve talandan, baskı ve zulümden, 
savaş ve saldırganlıktan kurtarma, sosyal�st 
devr�m� gerçekleşt�rme, sömürüsüz ve bas-
kısız, demokrat�k, özgür, eş�tl�kç�, barışçıl 
yen� toplum sosyal�zm� kurma uğruna 
burjuvaz�ye boyun eğmeden mücadele eden 
komün�stler�n kahramanlıklarıyla dolu b�r 
yüzyıl!

 Bu mücadele enternasyonald�r. Part�m�z 
TKP bu mücadelen�n b�r parçasıdır. Part�m�z 
bu enternasyonal mücadeleler �çer�s�nde 
doğmuş, 10 Eylül 1920'de Bakü'de kurul-
muş, ülkem�zde ve dünyada ulusal kurtuluş, 
sınıf, demokras� ve sosyal�zm mücadeleler� 
�ç�nde gel�şm�şt�r. Enternasyonal�zm onun 
halklarımızın kurtuluşu �ç�n verd�ğ� mücade-
lede güç kaynağı olmuştur. Bu mücadeleler-
de onun şaşmaz pusulası Marks�zm-Len�-
n�zm, dünya �şç� ve komün�st hareket�n�n 
zeng�n deneyler� olmuştur. 

 İnsanlığın 
kurtuluşuna doğru 

büyük yürüyüş
 Bu b�r asrın en büyük 

olayı Ek�m Devr�m�'n�n 
zafer�d�r. Ek�m Devr�m� 
�nsanlığa kap�tal�st sö-
mürü ve baskıdan kurtu-
luşun mümkün ve nasıl 
olduğunu gösterm�şt�r. 
Ek�m Devr�m�'n�n zafe-
r�yle şahlanan, dünya 
sosyal�st s�stem�n�n ku-
rulmasıyla yükselen �n-

sanlığın kurtuluşa doğru g�den umutlarla 
dolu büyük yürüyüşü maalesef 1989'da reel 
sosyal�zm�n yıkılması ve Sovyetler B�rl�-
ğ�'n�n dağılmasıyla büyük b�r yen�lg� almış-
tır. Kap�tal�zmle g�r�şt�ğ�m�z s�stem savaşını 
kaybett�k, yen�ld�k, ama yok olmadık. Bu-
gün bu toplantımız bunun b�r �spatıdır. Savaş 
devam ed�yor. Tar�h�n sonu gelmem�şt�r. Bu 
kap�tal�st düzende sömüren ve sömürülen, 
ezen ve ez�len, burjuva ve proleter sınıfları 
var olduğu sürece bu savaş da sürecekt�r. Bu 
b�r toplumsal yasallıktır.

 Reel sosyal�zm�n çöküşü dünya �şç� ve 
komün�st hareket�n�, ulusal kurtuluş hare-
ketler�n�, barış ve demokras� hareket�n� de-
r�nden etk�lem�şt�r. Dünya ölçüsünde yen�-
den üstünlüğü elde eden kap�tal�st, emperya-
l�st s�stem karşısında, bu s�stem karşıtı hare-
ketler�n heps� ya ger�lem�ş, ya dağılmış ya da 
etk�s�z hale gelm�şt�r. Yen�lg�den en çok etk�-
lenen �se komün�st part�ler� olmuştur. B�r 
kısmı �s�m değ�şt�rd�, b�r kısmı bölündü, par-
çalandı, atom�ze oldu, b�r kısmı kend�n� fes-
hett�, büyük b�r bölümü, özell�kle Batı Avru-
pa'dak�ler küçüldüler ama etk�nl�kler�n� ve 
varlıklarını sürdürmey� başardılar.

 Tüm bu gel�şmeler �ç�nde varlığını koru-
yamayan tek part� part�m�z TKP oldu. Bunun 
en büyük neden� part�m�z�n 80'l� ve 90'lı yıl-
larda yaşadığı büyük l�k�dasyondur. Bu l�k�-
dasyon anlaşılmadan part�y� yen�den ayağa 
kaldırmak mümkün değ�ld�r. Eğer bugün 
Türk�ye komün�st hareket�nde dağınıklık 

1. Sayfadan Devam
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devam ed�yorsa bunun en öneml� nedenler�n-
den b�r� onların kend�ler�n� hâlâ bu l�k�das-
yon batağından kurtaramamış olmalarıdır. O 
zaman sormamız gerek�yor, ned�r bu l�k�das-
yonun özü?
 Part�m�zde �k� pol�t�k ç�zg� ve l�k�dasyon

 Yukarıda part�m�z� yaşatanların �sm�n� 
sayarken uzun yıllar part�m�z�n yönet�c�l�ğ�n� 
yapmış �k� k�ş�ye değ�n�lmed�: Şef�k Hüsnü 
Değmer ve Nab� Yağcı. Şef�k Hüsnü bazı dö-
nemler har�ç 1925'den hemen hemen öldüğü 
1959 yılına kadar part�n�n genel sekreter� ve-
ya önde gelen yönet�c�ler�nden b�r� olmuştur. 
Nab� Yağcı da 1983'ten 1988'e kadar. Bu ka-
dar zaman part� yönet�c�s� olan bunların par-
t�ye h�çb�r katkıları olmadı demek doğru ol-
maz. Ama onların bu dönem �ç�nde part�ye 
verd�kler� öyles�ne büyük zararlar var k�, 
onlar yaptıklarıyla değ�l verd�kler� zarar-
la anılan k�ş�ler olmuştur. Bu part�de 
�k� damar olagelm�şt�r. B�r� 
Marksçı-Len�nc� damar, d�ğer� 
burjuva damar. Marksçı-Le-
n�nc� damar Suph�ler�n, Na-
zımların, B�len'ler�n yoludur. 
Bu part�de Şef�k Hüsnü ve Nab� 
Yağcı burjuva damardır. Bunlar 
part�ye Kemal�st, genel olarak bur-
juva görüşler�n�, küçük burjuva anlayış-
larını, oportün�zm� get�ren k�ş�lerd�r. Şef�k 
Hüsnü part�ye Kemal�st Vedat Ned�m Tör ve 
Şevket Süreyya'yı, H�kmet Kıvılcımlı ve 
M�hr� Bell�'y� bela etm�şt�r. Nab� Yağcı �se 
b�rleşme sürec�nde part�n�n Boyner'�n 
YDH'sına g�tmes�n�, Kemal�st Dev-Yol'la 
b�rleşmes�n� sağlayan k�ş� olmuştur. Part�m�-
z�n tar�h� boyunca bu b�rb�r�yle zıt �k� görüş 
hep mücadele edegelm�şt�r. Mustafa Suph�-
ler�n Marksçı-Len�nc� devr�mc� görüş ve tu-
tumuyla, part�y� Kemal�st ve burjuva kuy-
rukçuluğuna götüren Şef�k Hüsnü'nün ve 
daha sonra da Nab� Yağcı'nın görüşler�. Bu 
�k� görüş bugün de hâlâ yaşamakta ve bunlar 
arasındak� mücadele devam etmekted�r. Par-
t�n�n bell� aşamalarda sürekl� b�r l�k�dasyon 
yaşaması, yokluk ve varlık sorunuyla karşı 
karşıya kalması Şef�k Hüsnü ve Nab� Yağ-  Tüm bu l�k�dasyonlara rağmen burjuva-

cı'nın tutum ve pol�t�kalarının sonucu ol-
muştur. En son l�k�dasyonun sorumlusu Nab� 
Yağcı'dır.

 Şüphes�z burada Kom�ntern ve Sovyet 
yönet�c�ler�n�n Kemal�st Türk�ye �le �lg�l� tu-
tum ve pol�t�kalarının rolü de vardır. Kom�n-
tern'�n Sosyaldemokratlara karşı olduğu g�b� 
Kemal�stlere karşı pol�t�kalarında da gel-
g�tler olmuştur. Burada bel�rley�c� olan 
Sovyetler�n güney komşusu Kemal�st Tür-
k�ye'n�n Sovyetlerle Batı arasında �k�l� oy-
namasıdır. Sovyetler Türk�ye �le hep dost 
kalmaya çalışmış, emperyal�st ve faş�st sal-
dırılara karşı onu savunmuştur. Kemal�st 
devlet�n komün�stlere sürekl� saldırı karşı-
sında part� Sovyetler�n pol�t�kasını uygula-
makta zorlanmıştır. Bunun t�p�k b�r örneğ� 
Kürt �syanlarına karşı tutumdur. Part� Kürt �s-

yanlarında k� demokrat�k �çer�ğ� Kom�n-
tern'e anlatamamış, �syanları İng�-

l�zler�n Kemal�st hükümete karşı 
b�r müdahales� olarak görme 
kolaylığına kaçmıştır. Bunun 
sorumlusu Kom�ntern tems�l-
c�s� olarak Şef�k Hüsnü'dür.  

 D�ğer b�r örnek Sovyetler�n 
TİP ve d�ğer sosyal�st part�lerle 

b�rleşme konusundak� tutumudur. 
60'lı yıllarda ve 70'l� yılların başında 

part�n�n yayınlardan başka b�r faal�yet�n�n ol-
madığı dönemlerde TİP'le part�n�n b�r b�rl�k-
tel�ğ�ne Sovyetler�n büyük önem vermes� 
doğru ve anlaşılır b�r tutumdu. Ama part�n�n 
Türk�ye'de kök saldığı 70'l� yılların ortasın-
dan sonra TİP'le b�rl�ktel�ğ� başka b�r düzey-
de ele almak gerek�yordu. TİP yaşamalıydı 
ve TKP �le d�rsek teması �ç�nde olması yeter-
l�yd�. B�rleşme yanlış b�r yoldu. L�k�dasyon 
yoluydu. N�tek�m öyle oldu. Yalnız TKP de-
ğ�l TİP ve d�ğer part�ler de l�k�de oldular. 
Sovyetler’e b�rleşmen�n yanlış olduğunu an-
latmayan, tam ters�ne b�rleşmen�n üstüne at-
layan ve Sovyetler çöktükten sonra bu sürec� 
Kemal�stlerle b�rl�ğe kadar götüren, kadro-
ları yozlaştıran, l�k�dasyon batağını der�nleş-
t�ren Nab� ve “Part�zan” grubu olmuştur.

TİP
yaşamalıydı

ve TKP ile dirsek
teması içinde

olması yeterliydi.
Birleşme yanlış

bir yoldu.
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Sonu gelmeyen 
tutuklamalar

Yoldaşlar,
Part�m�z�n tar�h�nde tutukla-

maların olmadığı, hap�shaneler�n k o -
mün�stlerle doldurulmadığı b�r yıl hemen 
hemen olmamıştır. Nasıl bugün Kürtler�n ve 
tek adam rej�m�ne karşı duranların tutuklan-
madığı b�r gün yoksa, o zamanlarda komü-
n�stler�n tutuklanmadığı, çalışmaların kes�n-
t�ye uğramadığı b�r yıl olmamıştır. Part�m�-
z�n en uzun çalışma dönem� 73 Atılımı döne-
m�d�r. Dünde bugünde bu ceberut Türk 
devlet� her zaman komün�stler�n, Kürtler�n, 
�ler�c� ve devr�mc� güçler�n, demokratların 
karşısına b�r zeban� g�b� d�k�lm�ş, onlara 
yaşam hakkı tanımamaya kalkışmıştır. Er-
men�lere ve Hr�st�yan halklara soykırım uy-
gulamış, part�m�z�n önderler� Mustafa Sup-
h�ler� Karaden�z'de katletm�ş, Kürt �syanla-
rını kanla boğmuş, Den�zler�, Çayanları yok 
etm�ş, part�m�ze sürekl� saldırmıştır. En ağır 
saldırı 51/52 Tevk�fatı ve 12 Eylül dönem� 

z�n�n TKP yok oldu ded�ğ� anda part�m�z�n 
yen�den onun karşısına d�k�lmes�n� sağla-
yanlar �se Suph�ler�n ve Nejatların Marksçı-
Len�nc� yolunda g�den komün�stler olmuş-
tur. Bunlar yukarıda �sm�n� saydığım Sal�h 
Hacıoğulları, Nazım H�kmetler, Reşat Fuat 
Baranerler, Hüsamett�n Özdoğular, Yakup 
Dem�rler, Aram Pehl�vanyanlar, İ. B�lenler-
d�r. Bugün bu mücadeley� yürütme m�syonu-
nu üstlenenler b�zler�z, burada toplananlar-
dır. Önümüzde part�m�z� yen�den ayağa kal-
dırma görev� durmaktadır. Bu görev� başar-
mak b�zler�n omuzlarındadır. Bu b�z�m bu-
gün savaşan ve yarın gelecek olan nes�llere 
karşı yükümlülüğümüzdür. Nasıl tüm dün-
yada kap�tal�st, emperyal�st sömürü ve talana 
karşı devr�mc� komün�st part�ler�n�n eks�k-
l�ğ� h�ssed�l�yorsa, ülkem�zde de 
�şç� sınıfımızın ve halk-
larımızın demokras�, 
özgürlük ve sosyal�zm 
mücadeles�nde TKP'n�n 
eks�kl�ğ� de h�ssed�lmek-
ted�r.

 1973 Atılımı dönem�ndek� koşullar çok 
farklıydı. Hatta günümüz koşullarından kat 
kat �y� �d�. Arkamızda b�r Sovyetler B�rl�ğ�, 
dünya sosyal�st s�stem� vardı. Hem ülkem�z-
de hem dünyada yükselen b�r devr�mc� hare-
ket vardı. İnsanlar b�r şeyler�n değ�şeb�leceğ� 
veya değ�şt�r�leb�leceğ� umuduna sah�pt�. 
Mücadelen�n boşa g�tmeyeceğ� kanısı yay-
gındı. Harekete katılımlar büyüktü. Bugün 
�se durum tam ters�: Ne Sovyetler B�rl�ğ�, ne 

tutuklamalarıdır. 12 Eylül darbes� tüm 
devr�mc� ve demokrat�k güçler�n üstünden 
s�l�nd�r g�b� geçm�ş, ama onun karşısına d�k�-
len, savaşan ve yaşayan güç Kürt Özgürlük 
Hareket� olmuştur.

 Part�m�z� yen�den ayağa kaldırmaya 
çalışırken, part�m�z�n kader�, alın yazısı 
hal�ne gelen her sene gerçekleşen bu tutuk-
lama z�nc�r�n� kırmamız gerekmekted�r. Bu 
devlet daha da ceberrutlaşmıştır. B�ze y�ne 
yaşam hakkı tanımayacak, ama b�z bu hakkı 
alacağız. Bunun yolu b�r yanıyla konsp�ras-
yon kurallarına uymaksa, d�ğer yolu yığınlar 
�ç�nde, fabr�kalarda kök salmak, send�kalar-
da ve d�ğer legal yığın örgütler�nde çalışmak, 
l e gal olanaklar yaratmaktır. Legalle 

�llegal çalışmayı �y� değerlend�r-
mek ve uygulamaktır. İş�m�z ko-
lay değ�ld�r. Çevrede hâlâ b�rleş-
men�n yarattığı l�k�dasyon ba-
tağında dolaşan, “TKP sönüm-
lend�, tar�h oldu, �şç� sınıfı 
yok, tar�h� m�syonu �flas et-
t�” d�yenlerle, Nab�ler�n ve 
devlet�n �lkes�zleşt�rd�ğ�, 

yozlaştırdığı; d�s�pl�ns�zl�ğ�, 
kend� başına buyrukluğu, küçük 

burjuva m�ll�yetç�l�ğ�n� erdem sayan b�r sol, 
devr�mc�, demokrat ve kend�ne komün�st d�-
yen b�r yığınla karşı karşıyayız. Bunlar 
b�zler� daha uğraştıracaktır. Ama b�z�m 
çalışmalarımızda esas olan �şç� ve emekç� 
yığınlarla bağlanmaktır. İş�m�z zor, yolumuz 
taşlı ve d�kenl�. Kaplumbağa, karınca g�b� 
yürüyeceğ�z, �ğneyle kuyu kazacağız, yığın-
larla bağlanacağız, yen� atılımı gerçekleşt�-
receğ�z.

Bizim çalışmalarımızda

esas olan işçi ve emekçi

yığınlarla bağlanmaktır.

İşimiz zor, yolumuz

taşlı ve dikenli.
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 Baskıya rağmen Erdoğan'a karşı d�ren�ş
 Şüphes�z h�çb�r şey yok değ�l, Kürt hal-

kı savaşıyor, Batıda b�r şeyler yapılı-
yor, yapılanlar da az şeyler değ�l. 
Tüm baskılara rağmen toplu-
mun değ�ş�k kes�mler�nde d�-
ren�şler, yürüyüşler, göste-
r� ler yaşanmaktadır. 
Bugünün koşullarında 
bu kolay değ�ld�r. Bugün 
devlet daha güçlü ve sal-
dırgandır. Ülkem�zde fa-
ş�zan b�r rej�m hüküm 
sürmekted�r. 18 yıllık 
AKP �kt�darı, Erdoğan'ın 
kurmakta olduğu faş�zan, 
otor�ter tek adam rej�m�, faş�st 
MHP �le AKP ortaklığı Türk�-
ye'y� oldukça değ�şt�rd�. Burjuva 
demokras�s� hemen hemen tümüyle rafa 
kaldırıldı, güçler ayrılığı büyük ölçüde yok 
ed�ld�. Yasama, Mecl�s �şlevs�zleşt�r�ld�, Er-
doğan'ın torba yasalarına onay veren b�r ku-
rum hal�ne geld�. Yargı bağımsızlığı yok e-
d�ld�, yargı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 
karar veren sarayın b�r organı hal�ne döndü. 
Adl� yıl açılışını sarayda Erdoğan yapmakta, 
yargıya tal�matlar vermekted�r. Yürütme �se 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� denen 
b�r ucube �le Mecl�s�n kontrolünden çıkarıl-
dı, Erdoğan'ın sekreter� g�b� çalışan bakan-
lardan oluşan b�r kuruma dönüştü. Türk m�l-
l�yetç�l�ğ� ve Sünn�-Vahab�- İslam değer yar-
gılarıyla Erdoğan'a b�at ve �taat eden yen� b�r 

sosyal�st s�stem var, ne de Türk�ye'de Kürtler 
dışında devr�mc� mücadele veren b�r yığın 
hareket� var. İşç� sınıfının ve halkların talep-
ler�n� cesaretle d�le get�recek, onları örgütle-
yecek ne devr�mc� örgütler var ne de halktan 
gelen bu faş�zan düzen� değ�şt�rmeye yönel�k 
b�r hareket var. Ülken�n doğusunda, Kürd�s-
tan'da yığınlar ayağa kalkmış baskıya ve zul-
me karşı özgürlük ve demokras� �ç�n sava-
şırken, ülken�n batısı üstüne ölü toprağı ör-
tülmüş g�b� suskun, büyük b�r faş�zan baskı, 
m�ll�yetç�l�k ve şoven�zm dalgası altında es�r 
alınmış durumda ez�lmekted�r. 

 İç �çe �k� aşamalı demokras� mücadeles�

toplum yaratılmaya çalışılmaktadır. Erdo-
ğan'a �taat etmeyen, eleşt�ren ya FETÖ, ya 
PKK terör�st� yaftasıyla tutuklanmakta, yıl-
larca hapse mahkum ed�lmekted�r. Kava-
la'dan Dem�rtaş'a, Öcalan'a, F�gen Yüksek-
dağ'dan Kışanak'a kadar b�nlerce �nsan 
hap�shaneler� doldurmaktadır. Bunlar mah-
kûm değ�l reh�nd�rler. Bunların demokras� 
mücadeles�nden korkan Erdoğan ülkede b�r 
korku �mparatorluğu kurmaya çalışmaktadır.

 Erdoğan bu hedefler�ne tam olarak 
ulaşmış değ�l. Ama başarma yönünde öneml� 
b�r mesafe katetm�şt�r. Temel hak ve öz-
gürlükler�, düşünce ve �fade özgürlüğü, top-
lantı, göster� ve yürüyüş özgürlükler�n� kul-

lanılmaz hale get�rmekte, bu anayasal 
hakkı kullanmaya kalkan örgütlere, 

part�lere, Barolara, Odalara, ka-
dınlara, gençlere, akadem�s-

yenlere, �şç�lere ölçüsüz 
güç ve ş�ddet uygulamak-
ta, onları susturmaya, s�n-
d�rmeye kalkmaktadır. 
Hâlâ ülkem�zde klas�k �fa-
deyle b�r k�m-k�m� müca-
deles�, yan� Erdoğan'ın 
faş�zan tek adam rej�m�n� 

yaratma mücadeles�yle, 
halkın gen�ş kes�mler�n�n de-

mokrat�k hak ve özgürlükler� 
savunma mücadeles� sürmekte-

d�r. Erdoğan'la halk arasında �ç�n 
�ç�n b�r savaş g�d�yor. İşte tam burada 

b�zlere, komün�stlere, demokrat ve devr�mc� 
güçlere büyük görevler düşmekted�r.

 Bugün Türk�ye'de demokras� mücadele-
s�n�n önünde �k� aşama bulunmaktadır. B�r�n-
c�s� Erdoğan'ın faş�st MHP �le b�rl�kte kur-
makta olduğu otor�ter-selef�st tek adam rej�-
m�n� durdurma ve sonlandırma, demokrat�k 
hak ve özgürlükler� yen�den kullanma ve 
�şlerl�k kazandırma mücadeles�d�r. İk�nc�s� 
Türk�ye'n�n gerçek demokrat�kleşt�r�lmes� 
olan Türk, Kürt ve tüm Türk�ye halklarının, 
�şç� ve emekç�ler�n�n, aydın ve sanatçılarının, 
kadın ve gençler�n�n eş�tl�k, özgürlük, özerk-
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l�k temel�nde barış �ç�nde yaşayacakları 
demokrat�k Türk�ye Cumhur�yet� yaratma 
mücadeles�d�r. Bu �k� mücadele hem �ç �çe-
d�r, hem b�rb�r�nden ayrılan yanları vardır. 
Erdoğan'ın otor�ter tek adam rej�m�ne karşı 
mücadeleye katılacak kes�mlerden bazıları, 
demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�ne katıl-
mayab�l�rler. Ama onlar Erdoğan'a karşı mü-
cadeleler �ç�nde yığınların baskısıyla etk�le-
neb�l�rler ve güçler denges� gerçek b�r de-
mokras�den yana değ�şeb�l�r. En azından Er-
doğan'ı yend�kten, demokrat�k hak ve özgür-
lükler� kazandıktan sonra demokras� müca-
deles� de gen�şleyecek ve yen� b�r boyut ka-
zanacaktır. Onun �ç�n bugün önümüzde-
k� duran �lk görev Erdoğan'ın kur-
makta olduğu faş�zan tek adam re-
j�m�n� durduracak ve sonlandı-
racak demokrat�k b�r hareket 
yaratmaktır. Tabanda ve ta-
vanda ortak b�rl�ktel�kler ve 
�tt�faklar, cepheler örmekt�r. 
Bunları yaparken bazen 
“bağrımıza taş basmak” da 
gerekecekt�r. İlk hedef bu 
faş�zan rej�m� sonlandır-
maktır.

 Erdoğan'a karşı mücade-
le ederken komün�stler�n, 
devr�mc� demokrat�k güçler�n 
yığınlar �ç�nde olmaları çok 
öneml�d�r. Onların yığınlar �ç�nde 
olması demek, yığınlardak� �ster ekono-
m�k, �ster sosyal, �ster pol�t�k kıpırdanışları 
�y� değerlend�rmek ve bu kıpırdanışları hep 
b�rl�kte Erdoğan'a karşı b�r eyleml�l�ğe çev�r-
mek demekt�r. Günümüzde �şç�ler�n kıdem 
tazm�natlarının yağmalanmasına karşı d�re-
n�şler�, çoklu Baro yasasına karşı avukatların 
eylemler�, �şs�zl�ğe ve pahalılığa karşı emek-
ç� yığınların feryatları, basında, özell�kle 
sosyal medyada ses� boğulmaya çalışılan 
genç nesl�n ve aydınların baskı ve zulme kar-
şı �syanları, kadınların ş�ddete ve c�nayetlere 
karşı mücadeleler�, HDP'n�n s�v�l darbe ve 
baskılara, savaşa karşı demokras� eylemler� 
yığınlarda Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı fa-

 HDP ve demokras� 
mücadeles�ndek� yer�

ş�zan, tek adam rej�m�ne karşı tepk�ler�n 
artmakta olduğunu göstermekted�r. Bunlar 
maalesef bugün b�rb�r�nden kopuk eylemler 
olarak gel�şmekted�r. B�r�n�n d�ğer�n�n eyle-
m�ne sah�p çıkması, b�rb�rler�ne destek olma-
sı, �şç� ve send�kaların avukatların, aydınla-
rın, gençler�n, kadınların yanında, aydın ve 
avukatların, gençler�n ve kadınların da �şç�le-
r�n eylemler�n�n yanında yer alması kaçınıl-
mazdır. Bunların heps�n�n b�rden HDP'n�n 
eylemler�ne katılması gerekmekted�r. Komü-
n�stler�n ve devr�mc�ler�n görev� eylemler 
arasındak� bu kopukluğu g�dermek, destek 
ve dayanışmayı ve bunların heps�n�n b�r 

mecraya akmasını sağlamaktır.

 Bugün yığınların Erdo-
ğan'a karşı vermekte olduk-
ları pol�t�k mücadelen�n 
örgütü HDP olması gerek�r. 
HDP çoğunlukla b�r Kürt 
part�s� olmakla b�rl�kte, bu-
gün artık o; Kürt ve Türk 
tüm Türk�ye halklarının, sol 
ve demokrat�k güçler�n�n en 

gen�ş �tt�fakının part�s�d�r. 
Onun güçlend�r�lmes� ve Er-

doğan'ın karşısına Türk�ye 
halklarının, demokrat�k güçler�n 

tems�lc�s� olarak d�k�lmes� Erdo-
ğan'ın korkulu rüyasıdır. Çünkü Erdo-

ğan b�l�yor k�, HDP �le b�rl�kte kend� faş�zan 
tek adam rej�m�ne son verecek olan yığınlar 
ve demokrat�k güçler demokras� mücadele-
s�n� daha da der�nleşt�recekler, Türk�ye'n�n 
demokrat�kleşmes�, savaş ve saldırganlığı b�-
t�r�p ülkem�z�n ve bölgem�z�n barışa, halkı-
mızın huzur ve refaha kavuşması, Türk�ye 
�şç� sınıfının ve emekç�ler�n�n, Türk, Kürt ve 
d�ğer Türk�ye halklarının demokrat�k cum-
hur�yet�n kurulması �ç�n mücadeley� devam 
ett�receklerd�r. Bu nedenle de HDP'n�n �lk 
etapta Erdoğan'a karşı mücadeley� başa al-
makta ve alması gerekmekted�r. Erdoğan'ı 
yenen yığınlar sonra gerçek demokras�ye 
doğru g�deceklerd�r.
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Yoldaşlar,

Stratej� ve takt�ğ�m�z�n merkez�nde

 Reel sosyal�zm sonrasında b�z�m stratej� 
ve takt�k saptamalarımız da değ�şt�. Türk 
devlet�n�n 100 yıldan ber� Kürtlere d�ğer 
halklara karşı uyguladığı �nkâr ve �mha pol�-
t�kası ve bu pol�t�kaya karşı Kürt halkının d�-
ren�ş� ve Türk devlet�n�n Kürtlere karşı yü-
rüttüğü k�rl� savaş, stratej� ve takt�ğ�m�z�n 
merkez�nde bulunmaktadır. Türk�ye'n�n sınıf 
mücadeles� demokras� mücadeles�yle, de-
mokras� mücadeles� de Kürt sorunuyla �ç �çe-
d�r. Kürt sorunu çözülmeden sınıf, demokra-
s� ve barış mücadeles�n�n gel�şmes�, önünün 

Kürt sorunu

 Dünyada �k� s�stem, sosyal�zm ve kap�ta-
l�zm varken sınıf savaşı da �k� s�stem arasın-
da cereyan ed�yordu. Her ülkedek� sınıf sava-
şı, barış ve demokras� mü-
cadeles�, devr�m sorunu, 
ulusal kurtuluş hareket� 
s�stem savaşının seyr�ne ve 
sonucuna bağlıydı. Komü-
n�st part�ler� de stratej� ve 
takt�kler�n� buna göre saptı-
yorlardı. Reel sosyal�zm 
yıkıldı, s�stem savaşı b�tt�. 
Komün�st part�ler�n stratej� 
ve takt�kler� de değ�ş�kl�ğe 
uğradı. İşç� sınıfının müca-
deles� y�ne enternasyonal-
d�r. Ama ş�md� çıkış nokta-
sı kend� ülkeler�, kend� ka-
p�tal�zm, emperyal�zm�ne, 
onun entegre olduğu ulus-
lararası tekellere ve f�nans kap�tale karşı mü-
cadeled�r.

 HDP'n�n b�r Türk�ye part�s� olarak bugün 
k� �şlev� 1960'lı yıllardak� TİP'�n �şlev�ne 
benzemekted�r. O zaman Türk�ye �şç� sınıfı, 
gençl�ğ� ve aydını, Kürt ve Türk halkı TİP 
saflarında yer almış, burjuvaz�ye meydan 
okumuş ve onun �kt�darını t�tretm�şt�. Hatır-
lamakta yarar var, Beh�ce Boran Urfa m�llet-
vek�l�yd�. Bugün de bu faş�zan �kt�darı sars-
mak, yıkmak HDP saflarında b�rl�kte müca-
deley� gerekt�rmekted�r.

 Her şeyden evvel şu 
saptama yapılmalıdır. Tür-
k�ye Anadolu ve Trakya'yla 
çok halklı, çok d�ll� ve d�n-
l�, çok kültürlü b�r ülked�r. 
Türkler 1000 yıldır b�r tür-
lü Anadolu'ya ve Trakya'ya 
yerleşemed�ler. Hâlâ bu ül-

ken�n yabancısı g�b�d�rler. Burası yurt 
mudur, vatan mıdır, karar verm�ş değ�ller. 
Her sene 29 Mayıs'ta kend� ülkes�n�, en son 
24 Temmuz'da Ayasofya'yı yen�den fethe-
den, bu ülken�n kıymet�n� b�lmeyen b�r anla-
yış, b�r �kt�dar var karşımızda. Kapılar açılsa 
bu güzel�m ülkede k�mse kalmayacak, her-
kes Avrupa'ya göç edecek. Türkler Anado-
lu'ya geld�ler, ama bu topraklara vatan olarak 
bakamadılar, bu topraklarda yaşayan kad�m 
halklarla ortak b�r yaşam kuramadılar. Bu 
sorun Osmanlı çökerken daha bel�rg�n orta-
ya çıktı. Türkler nerede, k�mlerle ve nasıl ya-
şayacaklardı? Cevap bekleyen sorundu.

açılması çok zordur. Demokras� gel�şmeden 
Kürt ve d�ğer sorunların çözümü de çok zor-
dur. Nereden başlamalı sorusuna yanıt, hep 
b�rl�kte Erdoğan'ın faş�zan tek adam rej�m�n� 
sonlandırmak �ç�n mücadele olmalıdır.

 Stratej� ve takt�ğ�m�z� tartışırken, saptar-
ken ülkem�z�n Kürt ve ulusal sorun, k�ml�k, 
d�n ve kültür sorunu g�b� özgüllükler�n� en�-
ne boyuna ele almamız gerekmekted�r. 
Avrupa'da çoktan çözülmüş olan bu sorunlar 
100 yıldan ber� devam eden, üstü sürekl� ör-
tülen ama tekrar tekrar nükseden Türk�ye'n�n 
temel yapısal sorunlarıdır. Bunlar Türk�-
ye'n�n nasıl b�r ülke olduğu, toplumsal, sos-
yal, pol�t�k yapısının ne olduğu, böyle b�r ya-
pının nasıl b�r ceberut devlet ve cumhur�yet 

yarattığı sorunlarıdır. Bu 
sorunlar 100 yıl önce Os-
manlı İmparatorluğu çö-
kerken ortaya çıktı, tartışıl-
dı ve zorbalıkla “çözüldü”, 
ama bu sorunlar b�tmed�, 
bugün o günkünden daha 
kesk�n karşımıza çıkmak-
tadır.

Türk devletinin
100 yıldan beri
Kürtlere diğer
halklara karşı

uyguladığı inkâr
ve imha politikası

ve bu politikaya karşı
Kürt halkının direnişi

ve Türk devletinin
Kürtlere karşı yürüttüğü

kirli savaş,
strateji ve taktiğimizin

merkezinde bulunmaktadır.
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Bugün de 100 yıl sonra y�ne aynı sorunla 
karşı karşıyayız. Nasıl devlet, nasıl cumhur�-
yet? Y�ne üç görüş var. Kemal�st görüş, Kürt-
ler�n, azınlıkların ve komün�stler�n görüşü, 
d�nc�-h�lafetç�ler�n görüşü, Kemal�stler Batı 

 Nasıl b�r Türk�ye, nasıl b�r devlet 
konusunda üç öner�

 Osmanlı yıkılırken yen� ülken�n ve yen� 
devlet�n nasıl olacağı konusunda üç görüş 
bel�rd�: B�r�nc�s�, İtt�hatçıların ve Kemal�st-
ler�n görüşü. Türkler dışında tüm halklar �m-
ha veya as�m�le ed�lmel�d�r. İk�nc�s� pad�şah 
ve h�lafetç�ler�n görüşü: Müslüman halklar 
dışında Hır�st�yan ve d�ğer kültürden olan 
halklar �mha ed�lmel�d�r. Hal�fe önderl�ğ�nde 
Müslüman b�r devlet yaratılmalıdır. Ü-
çüncüsü azınlıkların ve komün�stle-
r�n görüşü: özgür halkların özgür 
b�rl�ğ� temel�nde federat�f şura-
lar cumhur�yet� kurulmalıdır. 
Bu üç görüşten İtt�hatçıların 
ve Kemal�stler�n görüşü üs-
tün geld�. Sorunu geç�c� ola-
rak çözmüş oldular. Önce İt-
t�hatçılar ve h�lafetç�ler b�r-
l�kte Hr�st�yan halkı yok et-
t�ler, Ermen�lere ve d�ğer 
Hr�st�yan ve başka d�nler-
den halklara soykırım uygu-
ladılar, �nsanlık adına utanı-
lacak katl�amlar gerçekleşt�r-
d�ler. Mustafa Kemal Mustafa 
Suph�ler� Karaden�z'de katlett�r-
d�kten sonra özerk, federat�f şuralar 
cumhur�yet� yaratma olanağı da ortadan 
kalktı. Cumhur�yet �lan ed�l�rken la�k b�r 
devlet kurma adına h�lafetç�ler baskıyla sus-
turuldu. Cumhur�yet� �lan ett�kten sonra da 
Mustafa Kemal başta Kürtler olmak üzere 
Anadolu'dak� Türk olmayan tüm halkları 
Türkleşt�rmeye, as�m�lasyona, �nkâr ve �m-
haya tab� tuttu. Türk�ye Türkler�nd�r, dend�. 
Kürtler bunu kabul etmed�. D�ren�şe geçt�ler. 
Bugün hala d�ren�yorlar. Kemal�zm�n kurdu-
ğu la�k, ceberrut, �nkârcı ve �mhacı Türk 
Cumhur�yet�n�n sonu gelm�ş, m�adı dolmuş 
durumdadır.

 Bugün Kürtler�n, azınlıkların ve komü-
n�stler�n görüşü �se hâlâ eş�tl�k, özgürlük, ö-
zerkl�k temel�nde tüm Türk�ye halklarının 
ortak demokrat�k cumhur�yet�n� yaratmaktır. 
Bu mücadele önce Erdoğan'a karşı mücade-
lede, demokrat�k hak ve özgürlükler� kazan-
mayı, buradan da demokrat�k cumhur�yet 
�ç�n demokrat�k b�r cephe kurmayı gerekt�r-

yanlısı, modern ve la�k cumhur�yet�n arka-
sına sığınarak ceberut, �nkâr ve �mhacı, bas-
kıcı ve zulümcü Türk devlet�n� devam ett�r-
mek �stemekted�rler. Kemal�st�n hang� türü 
olursa olsun, �ster CHP'l�s�, �ster Ergenekon-
cusu, �nkâr ve �mha pol�t�kasından ger� adım 
atmadığı, Kürtler�n kend� kaderler�n� tay�n 
hakkını kabul etmed�ğ� sürece demokrat ola-
mazlar. Onların Erdoğan'ın tek adam rej�-
m�ne karşı parlamenter demokras� �ç�n mü-

cadeleler�n� desteklemekle veya onlarla 
b�rl�kte hareket etmekle, Erdoğan'a 

karşı b�r cephe oluşturmakla de-
mokrat�k b�r �tt�fak kurulmuş ol-

maz. Türk�ye halklarının eş�t, 
özgür, özerk, demokrat�k or-
tak yaşamını savunan b�r 
cephe ancak demokrat�k b�r 
�tt�fak olab�l�r. Ama Erdo-
ğan'ın faş�zan tek adam rej�-
m� b�z�m ve tüm demokrat�k 
güçler�n önünde büyük b�r 
engel olduğu �ç�n Erdoğan'a 
karşı her g�r�ş�m� destekle-
mek gerekmekted�r. Eğer bu 

mücadelede demokrat�k güç-
ler yığınları kazanab�l�rse, 

Erdoğan rej�m�ne son verme mü-
cadeles�nde etk�n b�r rol oynayab�l�r-

se, o zaman ülken�n demokrat�kleşmes�-
n�n önü açılab�l�r. Ama şu an Erdoğan daha 

� kt�darda, en güçlü dönemler�nden b�r�n� 
yaşıyor. Ama �nsanın en güçlü olduğu dönem 
onun aynı zamanda en güçsüz, zayıf olduğu 
dönemd�r. Eğer o çok güçlü gözüküyorsa, 
bunun neden� demokrat�k güçler�n örgütsüz-
lüğüdür. Bunun �ç�n Erdoğan'a muhal�f tüm 
güçler� b�r cephede toplamak günümüzde en 
ac�l görevd�r.

Eğer Erdoğan
çok güçlü

gözüküyorsa,
bunun nedeni

demokratik güçlerin
örgütsüzlüğüdür.

Bunun için
Erdoğan'a muhalif

tüm güçleri
bir cephede
toplamak

günümüzde
en acil

görevdir.
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mekted�r.
 Erdoğan'ın faş�st, selef�st
�kt�darına karşı çıkalım

 D�nc� ve h�lafetç�ler�n görüşü de hâlâ fa-
ş�st, ger�c�, Vahab�st-Selef�st b�r Müslüman 
cumhur�yet kurmaktır. Bunlar batı yanlısı 
Kemal�st ceberut devlete karşı alttan alta yü-
rüttükler� �kt�dar mücadeles�n� 2002 se-
nes�nde AKP-Fethullahçı ortaklığında kaza-
narak büyük b�r hamle yaptılar. Takîyye ya-
parak Avrupa B�rl�ğ�, Kürt sorunu, demokra-
s� g�b� sorunlara taraf gözüktüler, vesayetç�s� 
Kemal�st devlete karşı saldırıya geçt�ler. 
Erdoğan orduda Kemal�st etk�y� k ı r
-dıktan sonra önce Kürtlere ve 
demokrat�k güçlere sırt çev�rd�. 
Sonra Fetullahçılarla �tt�fakı boz-
du. 15 Temmuz darbes�n� Al-
lah'ın lütfu görüp halkın �rade-
s�n� h�çe sayıp ülkede s�v�l darbe 
üstüne s�v�l darbe yapıp kay-
yımlar atayıp, Mecl�s ve yargı-
yı, pol�s ve orduyu arkasına, 
MHP'y� de yanına alıp kend� 
İslam� faş�zan tek adam rej�-
m�n� kurmaya başladı. Top-
lumda akla dayalı Alev�l�ğ�n 
ve Hanef�l�ğ�n yer�ne nakle 
dayalı Vahab�-Selef�st Sün-
n�-İslamı �kame etmekte 
çok yol alındı. D�yanet İş-
ler� Başkanı Şeyhül�slamdan daha 
güçlü konumlara get�r�ld�. El�nde kılıç fet�h 
mesajları vermeye başladı. B�rçokları son 
günlerde tartışılan erkek-kadın eş�tl�ğ�n� 
öngören İstanbul Sözleşmes�'n� kaldırma g�-
r�ş�mler�ne, Ayasofya'nın cam�ye dönüştü-
rülmes�, h�lafet�n ger� get�r�lmes� tartışmala-
rına bakıp ''1923'de la�k cumhur�yet�n'' kal-
dırılıp İslam� cumhur�yet�n �lan ed�lmes�ne 
b�r ramak kaldı demekted�r. Bu Müslüman 
devlette Kürtlere, d�ğer halklara ve kültürle-
re, sol ve demokrat�k güçlere yer yoktur. On-
lara reva görülen ya Erdoğan'a �taat ve b�at 
etmek ya da yok olmaktır.
 Kürt sorunu ve CHP-Erdoğan �şb�rl�ğ�

 Erdoğan önce İslam kardeşl�ğ� ve ümmet 

anlayışı �le Kürtler� kazanmanın, Kürt Öz-
gürlük Hareket�n� marj�nalleşt�men�n hesa-
bını yaptı. Ama bu hesap tutmadı. Kürtler 
özgür olmak ve ortak yaşam �ç�n b�r statüye 
sah�p olmak �stemekted�rler. Kürtler�n bu 
ortak özerk yaşam �stem�n� bölücülük olarak 
gören Erdoğan her yönden Kürtlere tekrar 
tekrar saldırıya geçt�. Onun planı Kürtler�n 
önder kadrolarını �mha etmek, hap�shaneler-
de çürütmek, kalanını da as�m�le etmekt�r. 
Bu pol�t�kayla Erdoğan Kemal�stlerle aynı 
ç�zg�de buluştu. Ergenekonculardan CHP'-
n�n ez�c� çoğunluğuna kadar Kemal�stler�n 
Erdoğan'ı desteklemeler�n�n neden� Erdo-

ğan'ın Kürt Özgürlük Hareket�n� 
boğmakta k� kararlı tav-
rıdır, nerede olursa olsun, 
Bakur'da, Başur'da, Roja-
va'da Kürtlere karşı yü-
rüttüğü barbar, k�rl� savaştır. 
Erdoğan da Kemal�stler g�b� 
vatanı ve m�llet�yle bölün-
mez Türk devlet�n� m�ll�yet-
ç�l�k ve İslam temel�nde �lele-
bet yaşatmak �stemekted�r. B�r 
zaman Kemal�stler�n d�ller�n-
den düşürmed�kler� Türk-İslam 
sentez� temel�nde tek m�llet, tek 
devlet, tek bayrak, tek d�l, tek d�n 
söylem� bugün Erdoğan'ın d�l�n-
de Kemal�st�nden yurtsever de-
mokratına kadar gen�ş yığınları 

peş� ne takmakta en öneml� belg� 
olmuştur. O bu çıkışla hem Türklüğün ve 
Türk devlet�n�n mücah�d� kes�lmekte hem de 
kend� faş�zan, otor�ter tek adam rej�m�n� sta-
b�l�ze etmeye çalışmaktadır.

 Zımnen de olsa Kemal�st çevreler�n des-
teğ�n� kazanan Erdoğan, yarattığı m�ll�yetç�, 
şoven hava �ç�nde gen�ş yığınları ve ortada 
olan �ler�c�, demokrat yurtsever çevreler� 
nötral�ze etmekte, Kürtler�n �stemler�ne hak 
veren sol, demokrat�k, devr�mc� çevreler� de 
PKK yanlısı, terör destekç�s�, bölücü suçla-
malarıyla, keyf� tutuklamalarla susturmaya 
ve s�nd�rmeye çalışmaktadır. Erdoğan'ın bu 
pol�t�k manevralarını çıkmaza sokmanın yo-

Türk-İslam sentezitemelinde tek millet,tek devlet, tek bayrak,tek dil, tek dinsöylemi bugünErdoğan'ın dilindeKemalistindenyurtsever demokratınakadar geniş yığınlarıpeşine takmaktaen önemli belgi
olmuştur.
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lu, yalnız CHP değ�l M�llet İtt�fakının tüm 
part�ler�n� ve yen� kurulan Gelecek ve DEVA 
part�s�n� Erdoğan'ın otor�ter tek adam rej�-
m�ne karşı harekete geç�rmek ve Erdoğan'ı 
yenmek �ç�n Kürtler�n, HDP'n�n desteğ�n�n 
gerekl� olduğunu kamuoyunda yaygınlaştır-
mak ve bunu toplumsal b�r �radeye dönüştür-
mekt�r. Demokrat�k cumhur�yet �ç�n demok-
rat�k �tt�fak bu mücadeleler �ç�nde doğacak-
tır.

Erdoğan AKP's� 18 
yıldır ülkey� yönetmekte. 
Halkın b�r�k�m�n�, ülke-
n�n zeng�nl�k kaynakları-
nı yağmalayarak tekelc� 
Kemal�st burjuvaz�n�n 
yanında kend�ne bağlı İs-
lam� b�r tekelc� burjuvaz� 
yarattı. Bunlar haz�ney� 
yağmalayarak palazlandı, 
uluslararası tekellerle en-
tegre oldu. Artık Türk�ye 
esk� Türk�ye değ�ld�r. O 
orta büyüklükte bölgesel 
emperyal�st b�r güçtür. Türk devlet� bölgede 
hem büyük devletler�n 'taşeronu” konu-
munda, hem emperyal�stleşen Türk�ye'n�n 
etk� sahasını gen�şletme çabası �ç�nded�r. O 
bu gücünü Irak'ta, Sur�ye'de, L�bya'da yürüt-
tüğü savaşlarla göstermekted�r. O bu savaş-
larla hem Osmanlı yayılmacılığını d�r�ltmek, 
hem de güçlenen Türk tekeller�ne yen� Pazar 
olanakları yaratmaktadır. Ama bu savaşlar 
ülken�n kaynaklarını y�y�p b�t�rmekte, ül-
key� �ç�nden çıkılmaz ekonom�k kr�ze sok-
makta, pahalılık enflasyon sürekl� artmakta, 
atılan her kurşunun parası halkın ceb�nden 
zorla alınmaktadır. Halk yokluk ve sefalet 
�ç�nde savaşa karşı tepk� göstermekte ve sa-
vaşın esas neden�n� anlamaya çalışmaktadır.

 Bu savaşların esas neden�, Erdoğan'ın 
Türk devlet�ne ve kend� �kt�darına karşı en 
büyük “tehd�t” olarak gördüğü Kürt Özgür-

Yoldaşlar,

Sınıf savaşı, demokras� mücadeles� ve 
Kürtler�n özgürleşmes� 

�ç �çe b�r süreç

 Bu nedenle d�yoruz k�, sınıf savaşı yalnız 
�şç�ler�n ekonom�k hak arama mücadeles� de-
ğ�ld�r. Sömürüye karşı, kap�tale, emperyal�st 

lük Hareket�n� boğmak ve Müslüman kardeş-
ler�n l�derl�ğ�n�, hal�fel�ğ� elde etmekt�r. O bu 
emellere uluşmak �ç�n İŞİD'le, El Ka�de �le 
�şb�rl�ğ�nden çek�nmemekted�r. Bu İŞİD'ç�, 
El Ka�de'c� barbar, can� c�had�stler� Roja-
va'da Kürtlere karşı kullanmakta, L�bya'da 
paralı asker olarak savaştırmaktadır. Erdoğan 
Ege'de, Doğu Akden�z'de ger�l�m� arttırmak-
ta, dünyada saldırgan b�r Türk�ye �majı yarat-
maktadır. Erdoğan devlet�n�n barbarlığı Türk 
halkına mal ed�lmekted�r. Erdoğan'dan kur-

tulmak, onun bu savaş ve 
saldırgan pol�t�kasını son-
landırmak Türkler�n Kürt-
lerle b�rl�kte ortak müca-
deles�n� gerekt�rmekted�r.

 Türkler�n Kürtlerle 
b�rl�kte Erdoğan'a karşı 
verecekler� bu mücadele-
ler �ç�nde Türkler hem 
kend�ler�n� hem de Türk�-
ye'y� tanıyacaklar. Bu ül-
kede Türklerden başka 
halklar olduğunu b�l�nce 
çıkaracaklar. Anadolu'da 
yaşayab�lmek �ç�n bu 
halklardan çoğunu katlet-
t�kler�n� öğrenecekler, Er-

men�lere uygulanan soykırımla, Asur�, Sür-
yan�, Keldan�, Ez�d� halklarına, Pontus Rum-
larına, Çerkezlere ve d�ğerler�ne yapılan kat-
l�amlarla, tüm tar�h�yle yüzleşecekler. Cum-
hur�yet dönem�nde Kürtlere, en başta Der-
s�ml�lere karşı yapılan katl�amları sorgula-
yacaklar. Bu halklardan özür d�leyecekler. 
Sonra �steyenlerle eş�tl�k, özgürlük, özerkl�k 
temel�nde demokrat�k b�r cumhur�yette b�r-
l�kte yaşamak �sted�kler�n� beyan edecekler. 
Türklerden hem Anadolu'dak�, hem bölge-
dek�, hem dünyadak� halklara b�r daha b�r 
tehd�t ve kötülük gelmeyeceğ�n� taahhüt 
edecekler. Bunun garant�s� de özgür halkların 
eş�tl�k temel�nde özgür b�rl�ğ� ve �sted�ğ� an 
ayrılma hakkının olmasıdır.

Erdoğan'dan kurtulmak,

onun bu savaş ve

saldırgan politikasını 

sonlandırmak

Türklerin Kürtlerle

birlikte ortak

mücadelesini

gerektirmektedir.
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tekellere karşı sınıf mücadeles�, Erdoğan'ın 
Kürtlere ve Ortadoğu halklarına verd�ğ� sa-
vaşlara karşı barış mücadeles�n� yükseltmek-
t�r. Sınıf savaşı Türk�ye'y� demokrat�kleşt�-
recek olan Kürt hal-
kının mücadeles�n� 
desteklemekt�r, m�l-
l�yetç�l�ğ�, şoven�z-
m� kırıp enternas-
yonal anlayışla sa-
vaşan Kürt halkının 
yanında yer almak-
tır. Kısaca sınıf sa-
vaşı bugün Kürtlere, 
Ortadoğu halkları-
na, komşularına sa-
vaş açan tekelc� ka-
p�tal�n tems�lc�s� Er-
doğan'ın faş�zan re-
j�m�ne karşı savaş 
açmak, onu yıkmak, 
demokras�n�n önü-
nü açmak, halkların 
eş�t ve özgür de-
mokrat�k cumhur�-
yet�n� yaratmaktır. 
Sosyal�st devr�me 
g�den en kest�rme 
yol demokrat�k cumhur�yet yoludur.

Yoldaşlar,

Part�m�z� ayağa kaldıralım!

Part�n�n l�k�dasyonunun ve reel sosyal�z-
m�n yıkılışının üstünden 30 seneden fazla 
zaman geçt�. 30 sene sonra b�r araya geleb�l-
d�k. Toplanmamız neden bu kadar uzun sür-
dü sorusu haklı b�r sorudur. 1988'de TİP'le 
b�rleşme kararının alındığı son TKP kong-
res�nden sonra Ş�ko ve Yelkenc� yoldaşlar 
b�rleşme sürec�ne engel olmamak �ç�n ger� 
çek�ld�ler. B�rleşme part� kararıdır, uygulan-
masını engellemek d�s�pl�ns�zl�kt�r. Sovyet-
ler B�rl�ğ�'n�n 1989'da beklenmed�k çöküşü 
bu durumu değ�şt�remezd�. 2001'de “TKP” 
adında legal b�r part� ortaya çıktı. Ortaya çı-
kan bu part�n�n ne olduğu araştırılınca Nab�-
ler�n de zımnen onay verd�ğ� Troçk�st b�r 

Nerede b�r komün�st varsa TKP ordadır!

 Komün�st part�s� �se böyle kurulmaz ve 
ayağa kaldırılamazdı. Komün�st part�s� an-
cak Marks�zm-Len�n�zm �lkeler� temel ala-
rak kalkındırılab�l�rd�. Bu part� proletarya 
d�ktatörlüğünü, proleter enternasyonal�zm�-
n� savunan, demokrat�k ve sosyal�st devr�m-
ler�n� aşamalı b�r bütün olarak gören, Türk�-
ye'de Kemal�zmle ve Kemal�st devletle bağı-
nı koparan, sınıf savaşının barışçıl ve barışçıl 
olmayan yollarını karşı karşıya koymayan, 
Kürt ve ulusal sorunun demokrat�k çözümü-
nü sınıf savaşının önünde duran �lk görev 
olarak anlayan, �şç� sınıfının çel�k d�s�pl�n�ne 
uyan komün�stler�n, devr�mc�ler�n gönüllü 

grubun TKP �sm�n� d�skred�te etmek �ç�n, hü-
kümet�n, devlet�n �zn�yle, �cazet�yle b�r g�r�-
ş�m olduğu anlaşıldı. Sank� Ek�m 1920'de 
Mustafa Kemal'�n resm� TKP olayı tekrar 

ed�yordu. Bunun 
üzer�ne Ş�ko ve 
Yelkenc� yoldaşlar 
“d�s�pl�n buraya 
kadardır” dey�p 
TKP'y� yen�den 
T KP'l�ler�n ele 
a lması �ç�n hare-
kete geçt�ler. Yapı-
l an  görüşmele r 
gösterd� k�, herkes 
Nab�lere karşı, ama 
part�y� ayağa kal-
dırmanın yolu ola-
rak da, kend�ne ko-
mün�st d�yen her-
kes�n b�r araya ge-
l�p çoğulcu b�r an-
layışla part�y� yen�-
den kurmayı öner�-
yorlardı. Bu �se 
Nab�ler�n g�tt�ğ� 
b�rleşme yolunun 
b�r başka türüydü. 

L�k�dasyonun devamıydı. İlkes�zl�ğ�n yen� 
b�r örneğ� �d�. Onlara göre Marksçı-Len�nc� 
part�ye gerek yoktu, “herkes�n” katıldığı b�r 
kongre toplansın, b�r MK seç�ls�n, Part� ku-
rulsun. Anlayış bu �d�.

Sınıf savaşıyalnız �şç�ler�nekonom�k hak aramamücadeles� değ�ld�r.Sınıf savaşı Türk�ye'y�demokrat�kleşt�recekolan Kürt halkınınmücadeles�n�desteklemekt�r.
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b�rl�ğ� olmalıydı. Bu �lkeler� savunan ko-
mün�stler� bulmak kolay olmadı. B�r düz�ne-
den fazla toplantılar yapıldı. Geld�ğ�m�z yer 
burası. Part�m�z TKP'y� sayılan �lkeler te-
mel�nde yen�den ayağa kaldırma görev� artık 
burada toplananların omuzlarındadır. Bunu 
başarıp başaramayacağımızı, bu toplantımı-
zın tar�h� b�r gün, tar�h�m�zde b�r dönüm 
noktası olup olmayacağını tar�h b�zlere gös-
terecekt�r. Bunu başarmak b�z�m el�m�zded�r. 
Bunu başarmak �ç�n Marks�zm-Len�n�zm g�-
b� güçlü b�l�msel b�r s�lah, uluslararası alanda 

Nerede gerçek b�r komün�st varsa TKP 
oradadır, vardır, yaşıyor ve savaşıyordur.

Yaşasın Marks�zm, Len�n�zm!
Yaşasın TKP!

Marks, Engels, Len�n'den, Stal�n'den, ül-
kem�zde Suph�lerden, B�lenlerden gelen 
zeng�n b�r deney var. B�z bu deneylerle part�-
m�z� ayağa kaldırmak �ç�n buradayız!

Part�m�z�n 100. kuruluş yılı �şç� sınıfı-
mıza, emekç� k�tlelere, Türk, Kürt ve tüm 
Türk�ye halklarına kutlu olsun.  

1 092

YE L Ü0 L1

TKP 1920 İmzalı,
Türkiye Komünist Partisi TKP’nin Dünü, Bugünü, Yarını

ve
Türkiye Komünist Partisi TKP 100. Yıl Tezleri
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