
TÜRKÝYE KOMÜNÝST PARTÝSÝ
TKP’NÝN 

DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI





3

TKP'nin Dünü, Bugünü, Yarýný
 
 

I- TKP: Türkiye iþçi sýnýfýnýn politik örgütü, savaþkan öncü koludur

ÜRKÝYE Komünist Partisi TKP, Türkiye toplumunun en ilerici ve devrimci gücü 
olan iþçi sýnýfýnýn politik örgütü, onun savaþkan öncü koludur. O, proletaryanýn, köy-
lülerin, bütün emekçilerin çýkarlarýný, tüm Türkiye halklarýnýn eþitlik ve T

özgürlüðünü, ülkenin baðýmsýzlýðýný savunur, emperyalistlerle iþbirliðine, onlarýn ülkemize 
ve bölgemize müdahalelerine karþý çýkar.

 TKP, ülkemizde egemenliði gasp etmiþ, uluslararasý emperyalist tekellerle kaynaþan, 
halký sömüren ve ezen, ülkeyi yaðmalayan tekelci burjuvaziye, onun saldýrgan, yayýlmacý, 
savaþçý, halklarýn varlýðýný, Türkiye'nin gerçeðini inkâr eden gerici, faþizan iktidarýna, 
otoriter tek adam rejimine karþý savaþýr. Bu savaþýn baþarýyla yürütülmesi için iþçi sýnýfýnýn 
birliði ve tüm emekçi güçlerin eylem birliði, ulusal baskýya, demokrasinin, özgürlüklerin 
rafa kaldýrýlmasýna karþý Türkiye'nin köklü bir demokratik deðiþimini isteyen demokratik 
güçlerin demokratik ittifaký, Erdoðan'ýn faþizan tek adam rejimine karþý tüm muhalif güçlerin 
birleþmesi ve Erdoðan iktidarýna son verilmesi için çalýþýr.

 TKP'nin yakýn amacý 100 yýldan beri ülkede hüküm süren, iþçi sýnýfýný ve emekçileri 
ezen, Türkiye halklarýný inkâr ve imha eden, sýrtýný emperyalist güçlere ve NATO'ya dayayan 
otoriter, faþizan, antidemokratik düzeni kökten deðiþtirmek, bu baskýcý cumhuriyetin yerine 
insanlarýn ve halklarýn kendilerini özgürce ifade ettikleri ve örgütlendikleri, eþitlik ve 
özerklik temelinde yükselen demokratik bir cumhuriyeti yaratmaktýr. Bunun için her þeyden 
önce gerici faþizan hükümetlere son verilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geniþ yýðýn-
lar tarafýndan kullanýlýr hale gelmesi, Kürt sorununun barýþçýl ve demokratik yollardan 
çözülmesi, komþularla iyi dostluk ve dayanýþma iliþkilerinin geliþtirilmesi, emperyalistlerle 
her türlü saldýrganlýk anlaþmalarýnýn laðvedilmesi, NATO'dan ve askeri paktlardan çýkýlma-
sý, halka refah saðlayacak, iþsizliði, pahalýlýðý önleyecek, ülkenin kendi kaynaklarýna dayalý 
bir kalkýnma modeli geliþtirmek gerekmektedir.

 TKP'nin uzak amacý her türlü sömürünün yok edildiði, eþitsizliðin ve baskýnýn 
kaldýrýldýðý, savaþýn ve düþmanlýklarýn son bulduðu demokratik, özgür, eþitlikçi, barýþçýl, 
dayanýþmacý yeni toplum sosyalizme varmaktýr. Bu iþçi sýnýfýnýn tüm emekçilerle hep birlikte 
enternasyonal düzeyde tekellere karþý verilecek bir savaþla mümkündür. Ýnsanlýðýn sömürü-
den ve baskýdan kurtuluþu enternasyonaldir. Türkiye iþçi sýnýfý bu mücadeleye ülkede 
tekellerin gücünü kýrarak, iþçi sýnýfý öncülüðünde tüm ilerici ve demokratik, antitekelci 
güçlerin ortak iktidarýný kurarak, güçler dengesini sosyalizm lehine deðiþtirerek katýlacaktýr. 
Sosyalizme giden yol, toplumun ve insanýn, alt ve üstyapýnýn deðiþim yolu uzun bir yoldur, 
sabýr isteyen, baþarý ve yenilgilerle, acý ve sevinçlerle, cinayet ve ölümlerle, zindan ve sür-
günlerle, likidasyon ve yeniden atýlýmlarla dolu bir yoldur.

 TKP bir asýrdan beri bu yoldan yürüyerek bugünlere gelmiþtir. O bu yolu, teorik bir görüþ 
üzerinde elele veren, tek ülkü ve tek fikri paylaþan, halklarýmýzýn ulusal, demokratik, 
devrimci geleneklerine, deneylerine sahip çýkan, proletarya enternasyonalizmine dayanan, 
çaðýmýzýn en devrimci bilimini: Marksizm-Leninizm ülkü ve ilkeleriyle yoðrula yoðrula 
yetiþen ve bunu eylemlerine kýlavuz edinen komünistlerle kat etmiþtir. TKP bu komünistlerin 
gönüllü birliðidir ve öyle olmaya devam edecektir.   

 II- TKP'nin kuruluþu ve enternasyonal dayanýþma
 Partimiz 10 Eylül 1920'de Mustafa Suphi'nin öncülüðünde Bakü'de kuruldu. Böylece 
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partimizin üç kolu yurt dýþýnda Sovyetlerdeki parti örgütü, Ankara merkezli Anadolu'daki 
parti örgütü ve Ýstanbul parti örgütü birleþmiþ oldu. Bu, birbirinden baðýmsýz oluþmuþ 
örgütlerin bir birleþmesi deðil, Mustafa Suphi ve Komintern'in önderliðinde oluþmuþ parti 
birimlerinin bir çatý ve merkez altýnda toplanmasýydý. TKP Marksçý-Leninci ilkelere baðlý, 
dünya ölçüsünde kapitalizme ve emperyalizme karþý yürüyen enternasyonalist mücadelenin 
bir parçasý olarak Ekim Devrimi'nin ateþleri ve ülkedeki ulusal kurtuluþ savaþýnýn içinde 
doðmuþtur. Enternasyonal dayanýþma onun halklarýmýzýn kurtuluþu için verdiði mücadelede 
güç kaynaðý olmuþtur. Proleter enternasyonalizmi devletin tüm baský ve saldýrýlarýna raðmen 
partimizi yaþatmýþ, radyo ve basýlý yayýnla partimiz sesini iþçi ve emekçi yýðýnlara 
ulaþtýrmýþtýr. Bu mücadelelerde partimiz TKP'nin þaþmaz pusulasý Marksizm-Leninizm, 
baþta Sovyetler Birliði ve reel sosyalizm olmak üzere dünya iþçi ve komünist hareketinin 
zengin deneyleri olmuþtur.  Marksizm-Leninizm ve bu deneyler onun günümüz ve gelece-
kteki mücadeleleri için dayandýðý ve dayanacaðý en büyük güçtür.

 TKP'nin kurulmasýyla Türkiye iþçi sýnýfý, emekçileri ve köylüleri, Türkiye halklarý hem 
padiþahlýða ve halifeliðe, hem kapitalizme ve emperyalizme karþý ulusal ve sosyal kurtuluþ 
mücadelesinde tüm güçleri birleþtirmeyi amaçlayan bir örgüte, sahip olmuþtur. O gün Türki-
ye halklarýnýn önünde duran sorun I. Dünya Savaþý'nda yenilmiþ ve emperyalistlerin 
yaðmasýna uðramýþ, fiilen çökmekte olan Osmanlý Devleti'nin yerine nasýl bir devletin 
geleceði sorunu idi. Burada örnek kuzeyde doðmakta olan Sovyet Devleti idi.

III- TKP'nin doðuþu ve geliþmesi ile Türkiye'nin doðuþ ve geliþmesindeki içiçelik
 Ekim Devrimi ülkeye dalan emperyalistlerin atýlabileceðini ve halklarýn Þuralar 

Cumhuriyeti þeklinde birlikte yaþayabileceðini göstermiþti. Ama baþta Mustafa Kemal 
olmak üzere Osmanlý paþalarý emperyalizme baðýmlý aðalarýn ve burjuvazinin 
egemenliðinde bir Türkiye yaratmaya çalýþýyorlardý. Onlarýn ideali Misak-ý Milli sýnýrlarý 
içinde kendi iktidarlarýný kurmak, büyük ölçüde katlettikleri Hýristiyanlar dýþýnda Müslüman 
Kürtlere ve diðer azýnlýklara belli bir muhtariyetin öngörüldüðü bir Türk-Ýslam devleti 
yaratmaktý. Buna karþýlýk TKP ve onun kurucularý Mustafa Suphiler ise iþçi sýnýfý ve köylü-
lerin, geniþ emekçi yýðýnlarýn ve aydýnlarýn egemenliðinde emperyalizmden baðýmsýz 
Sovyetlere dost bir ülkenin yaratýlmasý, Kürtlerin ve diðer Türkiye halklarýnýn eþitlik, 
özerklik ve özgür birliktelik temelinde barýþçýl ortak bir yaþamýn saðlandýðý, plebisit (refe-
randum) yoluyla her halkýn ayrýlmaya veya birlikte yaþamaya özgürce karar verdiði federatif 
þuralar cumhuriyetinin kurulmasý idi.

 Bunlar özde iki ayrý politikaydý. Ama Sovyetlerin desteði ile emperyalizme karþý 
savaþýrken ortak bir yol bulunabilirdi. Çünkü Mustafa Kemal emperyalistlere karþý savaþmak 
ve onlardan kurtulmak için Sovyetlere muhtaçtý, Mustafa Suphi'nin desteðine ihtiyacý vardý. 
Bu dönemde Mustafa Kemal Mustafa Suphi'yi hem bir rakip, bir hasým, hem de mecburi bir 
müttefik görüyordu. Birlikte yol almak gerekiyordu. Sovyet yardýmý ve TKP'ye karþý tavýr 
Türkiye'nin kuruluþ ve geliþmesinde hep belirli bir rol oynamýþtýr. TKP'nin doðuþ ve geliþme 
tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin doðuþ ve geliþme tarihinde böylesi bir içiçe durum vardýr. 
O gün yaratýlamayan Kürtlerin ve diðer Türkiye halklarýnýn eþitlik, özerklik ve özgürlük 
temelinde demokratik, federal bir þuralar cumhuriyeti bugün hâlâ savaþým gündemde 
duruyor. 

 IV- Ekim Devrimi'nin zaferi, iki sistemli dünya ve Suphilerin katli
 Mustafa Kemal'in Sovyetlerle zorunlu dostluðu 1920 yýlýnýn sonuna doðru deðiþmeye 

baþladý. 1920 yýlýnýn Ekim ve Kasým aylarýnda Rusya'nýn Avrupa kýsmýnda iç savaþ Beyaz 
Ordu'nun yenilgisi ve Kýzýl Ordu'nun zaferiyle sonuçlandý. Ýngilizler doðmakta olan yeni 
dünya koþullarýnda Ankara'ya Mustafa Kemal'e yanaþmanýn zorunluðunu saptadýlar. Sevr'i 
gözden geçirmek üzere hemen Ankara ve Ýstanbul hükümetleriyle birlikte Þubat 1921'de 
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Londra'da bir konferans toplamaya karar verdiler. Anadolu'nun parçalanmasý deðil, 
Sovyetlerin güneyinde Batý yanlýsý modern bir Türkiye Cumhuriyeti Ýngiliz emperyalizminin 
çýkarýnaydý. 

 Tam bu sýrada, 28 Aralýk 1920'de Suphiler Kars'a gelmiþlerdi. Artýk Mustafa Kemal'in 
Mustafa Suphi ile ittifaka ve zorunlu Sovyet dostluðuna ihtiyacý yoktu. Mustafa Kemal 
Londra'ya giderken Ýngilizlere komünistlerin üstesinden gelebileceðini göstermek istiyordu. 
Ýlk önce Yeþil Ordu ve Çerkes Ethem'in Kuvvay-ý Seyyare birlikleri yok edildi, sonra 28-29 
Ocak 1921 gecesi Mustafa Suphi ve 14 yoldaþýmýz Karadeniz'de katledildi, alý koyulan Mus-
tafa Suphi'nin eþi Maria (Meryem) da daha sonra hunharca katledildi. Sonra da Halk 
Ýþtirakiyun Fýrkasý kapatýldý ve yöneticileri tutuklandý, aðýr kürek cezasýna çarptýrýldý. 

 Mustafa Suphilerin katli Türkiye genç iþçi sýnýfý ve Türkiye halklarý için büyük bir 
kayýptý. Onlar en yiðit evlatlarýný, en bilinçli Marksçý-Leninci kadrolarýný, en deneyimli 
önderlerini kaybetti. Bu aðýr darbeden sonra iþçi sýnýfý, emekçiler uzun yýllar toparlanamadý. 
Partiye bir dönem Þefik Hüsnü egemen oldu. Partiye revizyonistler, likidatörler ve Men-
þevikler gelip gittiler, ama parti her seferinde Mustafa Suphi'nin Marksçý-Leninci yolunu 
buldu. Parti ancak Mustafa Suphilerin yolu savunularak yaþatýlabilir.

 V- Suphilerin katli sonrasý Mustafa Kemal'in Ulusal Kurtuluþ Savaþý 
antiemperyalist deðildir

 Mustafa Suphilerin katlinin Türkiye için bugüne kadar gelen derin sonuçlarý olmuþtur. 
Londra Konferansý'yla birlikte, artýk Ulusal Kurtuluþ Savaþý'nýn belirleyici niteliði antiem-
peryalizm deðildir. Batý Anadolu'nun kimde kalacaðý meselesidir. Ýngilizler Sovyetlerin 
güneyinde güçlü bir Türk devleti istemekteydi. Bu zaten Mustafa Kemal'in ve diðer Osmanlý 
paþalarýnýn amacýydý.

 Bu paþalarýn önüne ilk kez yýllardan beri hayalini kurduklarý Anadolu'da Hýristiyan 
halklarýn yok edildiði ve Müslüman halklarýn da inkâr ve asimile edileceði bir Türk devleti 
yaratma olanaðý doðmuþtu. Onlar çoktan Ermenileri soykýrýma tabi tutmuþlar, Süryanilerin, 
Keldanilerin, Pontus Rumlarýnýn birçoðunu katletmiþlerdi.

 Londra Konferansý'yla birlikte artýk Türkiye'nin antiemperyalist, demokratik bir devlet 
olarak kurulmasý suya düþmüþtür. Türkiye esas yerinin Batý'nýn, emperyalizmin yanýnda 
olduðuna karar veriyordu. Buna raðmen Sovyetler güney sýnýrýnýn güvenliði için komþusu 
Türkiye ile iyi iliþkiler kurmaya çalýþýyordu. Mustafa Kemal ve paþalar da Batýya karþý 
ellerinde Sovyet kartýný tutabilmek ve Sovyetlerin yardýmlarýndan yararlanabilmek için 
onlarla da iliþkilerini iyi tutmaya çalýþýyordu. Böylece Türkiye Cumhuriyeti daha baþýndan 
Sovyetlerle emperyalist Batý arasýnda tampon bir ülke olarak doðmuþtur. Onun bu karakteri 
bugün hâlâ devam etmektedir. Çözüm bundan 100 yýl önce olduðu gibi içerde baþta Kürtler 
olmak üzere kendi halklarýyla, dýþarýda komþularý ve bölge halklarýyla barýþ içinde, eþit, 
özgür, paylaþýmcý ve dayanýþmacý bir Türkiye yaratmak için çalýþmaktýr.

 VI-.TKP'nin Ýkinci Kongresi ve partiye getirilen 100 yýllýk yasak
 Ulusal Kurtuluþ Savaþý'ný kazanmak, Yunanlýlarla savaþmak için silah, para ve malzeme 

yardýmýna ihtiyaç vardý. Bu yardýmýn geleceði tek yer Sovyetlerdi. Mustafa Kemal bir süre 
komünist faaliyetleri serbest býraktý. Komünistler örgütlenmeye ve yayýn çýkartmaya 
baþladýlar. Yasaða raðmen ülkede 15 Aðustos 1922'de gizlice Komintern'den bir heyetin de 
katýldýðý kongre topladýlar. Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý'nýn bu kongresi TKP'nin II. Kongresi'dir. 
Kongre, partinin ilkesel tutumunun emperyalistlere, sömürücülere karþý savaþtýðý sürece 
ulusal burjuvaziyi “tutmak”, onu bu savaþa zorlamak olduðunu, en baþta, ulusal egemenliði 
kazanmak gerektiðini, proletarya diktatörlüðünün güncel deðil, daha ileriki bir hedef 
olduðunu saptadý. 

 Kongre sonrasý parti çalýþmalarýna hýz verdi. Ama legal çalýþma dönemi uzun sürmedi. 
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Lozan'a giderken Ýngilizlere yine Sovyetlerin ve komünistlerin etkisinde olmadýðýný 
göstermek istiyordu. Ekim 1922'de hükümet Ankara'da partinin merkezini kapattý, parti 
teþkilatýný daðýttý. Bugün hâlâ partimizin üzerinde demoklesin kýlýcý gibi sallanan yasak bu 
1922'deki yasaktýr.

 VII- TKP Üçüncü Kongresi ve partide ortaya çýkan iki çizgi
 Ankara'da örgütün kapatýlmasýyla parti çalýþmalarý Ýstanbul'da yoðunlaþtý. Ankara'dan 

tutuklanmaktan kurtulanlar ve 1922'deki Komintern 4. Kongresine Ankara'dan katýlanlar 
Ýstanbul'dan gelen heyetle birlikte Ýstanbul'a döndüler. Böylece Anadolu ve Ýstanbul örgütleri 
fiilen birleþmiþ oldu. Komintern 4. Kongresinde Kemalist hükümetin Ýngilizlere, 
emperyalizme yaklaþma politikasý ve partiye koyduðu yasak protesto edildi. Ýstanbul o 
zaman daha Ankara Hükümeti'nin kontrolünde deðildi. Orada komünist ve iþçi faaliyetleri 
görece serbestti. Ýstanbul'daki parti örgütü yarý legal çalýþýyordu. Ýstanbul örgütüne Türkiye 
Ýþçi ve Çiftçi Sosyalist Fýrkasý'ndan (TÝÇSF) kalma çoðu küçük burjuva aydýný olan 
kadrosuyla Aydýnlýk, Orak-Çekiç gibi yayýnlar çýkartan Þefik Hüsnü hâkimdir. Þefik Hüsnü 
Komintern 5. Kongresi'ne katýldýktan sonra 1925 senesinde Ýstanbul'da partinin III. Kongre-
sini topladý. Bu kongrede Þefik Hüsnü genel sekreter seçildi.

 III. Kongre partide ayný zamanda bir kýrýlmaydý. Çünkü Þefik Hüsnü baþýndan beri 
partide ayrý bir baþ çekiyordu. Çaðrýlmasýna raðmen ne Bakü'deki I. Kongre'ye ne de 
Ankara'daki II. Kongre'ye katýldý. Onun kongrelere katýlmamasýnda politik tutumu belirle-
yici bir rol oynuyordu. Ankara'daki Kongre ulusal burjuvazinin, yani Mustafa Kemal'in 
emperyalizme ve sömürgecilere karþý savaþtýðý sürece tutulacaðý, onun bu savaþa zorlanacaðý 
ilkesini savunurken, Þefik Hüsnü ise Ankara hükümetinin partiye saldýrýlarýný ve kapatma 
kararýný göz ardý ederek zaferden dolayý hükümeti, Mustafa Kemal'i kutluyor ve ondan 
“geliþme yolundaki mücadelede bütün emekçilerin devrimcilerle sonuna kadar birlikte 
olacaðýný temin ve yakýn gelecekte iþçi ve çiftçilerimizi gerçek kurtuluþa eriþtirecek biricik 
çare olan kolektif üretim, kolektif mülkiyete dayanan sosyal devrimin gerçekleþtireceðini 
kuvvetle ümit” ettiðini söylüyordu.

 Ýstanbul ve Ankara örgütleri arasýnda Kemalist hükümete karþý bu iki yaklaþým deðiþik 
biçimlerde partide sürekli ortaya çýkmýþ, zaman zaman iki ayrý politik çizgi görünümünü 
almýþtýr. Özellikle 1920'li yýllarda Þefik Hüsnü'nün çýkarttýðý Aydýnlýk dergisinde Mustafa 
Kemal'i ve milli sermayeyi destekleyen yazýlarýn Komintern 5. Kongresi'nde “Struvecilik” 
olarak eleþtirilmesi ve partide Vedat Nedim Tör ve Sevket Süreyya gibi Kemalistlerle 
çalýþmayý tercih etmesi, onun bu politikasýna Nazým'ýn, Ý.Bilen'in ve Ankara'dan gelenlerin 
karþý çýkmasý, bunlarýn Kemalistlerin politikasýna daha kararlý tavýr konmasýný istemeleri ve 
diðerlerinin bunu reddetmesi partide uzun zaman iki çizginin çatýþtýðýný göstermektedir. Bu 
iki çizgiden Kemalistlerle “uzlaþmayý” tercih eden çizgiye þefik Hüsnü çizgisi, Kemalistlere 
karþý daha tutarlý bir tavýr isteyen çizgiye de Mustafa Suphi çizgisi diyoruz. Mustafa 
Suphi'nin ve Ankara örgütünün çizgisi emperyalizme karþý, Sovyetlere dost olduðu sürece 
Kemalist hükümetin desteklenmesi, tersi durumda ona karþý ardýcýl bir tavýr sergilenmesidir. 
Þefik Hüsnü ve çevresi bu politikayý uygulamakta zorlanmýþlardýr. Burada onlarýn Fran-
sa'dan Jean Jaures ve Almanya'dan Spartaküs ekolünden olmalarýnýn ve Moskova'da tahsil 
görmemelerinin de bir rolü olmuþtur. Nazým, Bilen ve diðer Ankara'dan gelen üyeler 
Moskova'da tahsil etmiþ, bir kýsmý Bakü'de bulunmuþ Bolþevik kadrolardý. Þefik Hüsnü bu 
kadrolarý deðerlendirmekten hep çekinmiþtir. 

 Þefik Hüsnü, Vedat Nedim Tör ve Þevket Süreyya'dan sonra çevresinde Hikmet 
Kývýlcýmlý, Mihri Belli gibi Kemalistleri toplamasý ve bunlarla birlikte olmayý tercih etmesi 
Kemalizm'le bir sorunu olduðunu göstermektedir. Bu sorun belli bir ölçüde Komintern'den 
de kaynaklanmaktadýr. Komintern'in hem sosyaldemokratlara, hem Kemalistlere karþý tavrý 
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zaman zaman deðiþmiþtir. Bundan Türkiyeli komünistler çok etkilenmiþ, Kemalistlere karþý 
tutarlý bir tavýr almakta zorlanmýþlardýr. Oysa tutulacak politika hem Bakü, hem Ankara 
kongrelerinde saptanan tavýrdýr. Emperyalizme karþý olduklarý sürece Kemalistlerin 
desteklenmesi, iþbirliði yaptýklarý zamanda karþý çýkýlmasýdýr. Bu o günün koþullarýnda  
uygulanmasý zor olan bir politika olmuþtur.

 Daha çok Þefik Hüsnü ve çevresindekilerde, Vedat Nedim Tör, Kývýlcýmlý, Mihri gibiler-
inde çýkan bu Kemalist yaklaþým partiye büyük zararlar vermiþtir. Bunlarýn etkisi kesinkes 
1973 atýlýmýyla sonlandýrýlmýþtýr.

 VIII- Þefik Hüsnü ve Kürt isyanlarý
 Ýstanbul'da partinin yarý legal çalýþmasý da uzun sürmedi. Hükümet 1925 Þubat-Nisan 

aylarýnda Þeyh Sait yönetimindeki Kürt isyanýný bahane ederek Aydýnlýk ve diðer yayýnlarý 
kapattý, yarý legal parti faaliyetlerine son verdi. Gelmekte olan tehlikeyi gören Þefik Hüsnü 
ve Nazým Hikmet yurt dýþýna çýktýlar, kalanlar 1 Mayýs'taki eylemleri nedeniyle Ankara'da 
Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýlandýlar. Orak-Çekiç'te Kürt isyaný karþýsýnda alýnan hükümet 
yanlýsý tutum ve Kemalist tavýr da yarý legal parti ve yayýn faaliyetlerini sürdürmeye fayda 
etmedi.

 Orak-Çekiç'de yayýnlanan Þeyh Sait isyanýnýn deðerlendirmesi komünist bir yaklaþým-
dan çok uzaktý. Dergide Þeyh Said isyanýnýn bir irticaa hareketi, Ýngilizlerin kýþkýrtmasýyla 
gerici güçlerin, þeyhlerin, aðalarýn, derebeylerin, halife yanlýlarýnýn Cumhuriyet 
hükümetine, onun inkýlâplarýna karþý bir isyaný olarak deðerlendirilmiþ, “kara kuvvete” karþý 
iþçilerin ve burjuvazinin birlikte hareketinin zorunluluðu vurgulanarak hükümetin isyaný 
bastýrmasý desteklenmiþtir, Þeyh Sait isyanýnýn Kürtler üzerindeki ulusal baskýya, inkâr ve 
imha politikasýna karþý Kürt halkýnýn bir baþkaldýrýsý olduðu ve bu isyanýn demokratik bir 
içerik ihtiva ettiði görülmemiþtir. Þefik Hüsnü'den habersiz yapýlamayacak olan bu 
deðerlendirmeler bundan sonraki Kürt isyanlarýnýn deðerlendirilmesinde, özellikle Dersim 
isyanýnýn deðerlendirilmesinde de etkili olmuþ, uzun zaman Kürt isyanlarýnýn derinlemesine 
bir analizinin yapýlmasýný engellemiþtir.

 Þefik Hüsnü'nün ve diðer Türk komünistlerinin Kürt sorunundaki bu tutumu Komintern 
ve Sovyetler'in politikasýndan ayrý düþünülemez. Ama Kürt isyanlarýnýn Ýngilizlerin 
müdahalesi ve þeyhlerin hilafet istemesinin dýþýnda esas nedeninin Kemalist hükümetin 
inkâr, imha ve asimilasyon politikasýndan kaynaklandýðýný Komintern'e anlatmak, Ko-
mintern temsilcisi olarak en baþta Þefik Hüsnü'nün göreviydi. Görüldüðü kadarýyla Þefik 
Hüsnü bu görevi yerine getirmemiþtir. Her kes Kürt isyanlarýný izahta Ýngilizlerin kýþkýrtmasý 
olduðu kolaycýlýðýna kaçmýþtýr. Komintern ve Sovyetlerin Kemalist hükümete karþý 
uygulamak zorunda olduðu dostça politikaya raðmen, onlara Kürt isyanlarýnýn gerçek 
nedenini izah edememek Þefik Hüsnü ve Türk komünistlerinin büyük bir eksikliði olmuþtur. 

 Günümüzde de birçok sol, demokratik çevrede Kürt konusunda hâlâ Kemalist 
konumlarda olmasýnýn o dönemdeki bu tutumlarýn payý vardýr. Artýk bugün partimizin Kürt 
ve genel olarak Türkiye halklarý konusunda tutumu açýktýr. Bu tutum 1920'de Bakü'de I. 
Kongrede saptanan politikadýr: Kongrede kabul edilen programda “dil ve kültür açýsýndan 
her ulusun tam özgürlüðü” vurgulanmakta, “herhangi bir ulusa özgü her türlü ayrýcalýðýn” 
ortadan kalkacaðý belirtilmekte, “devlet örgütlenmesinde farklý uluslara mensup iþçi ve 
köylülerin þuralar cumhuriyetinin kurulmasý” ve “'özgür uluslarýn özgürce birliði' esasýnda 
olmak üzere federasyon usulünün öngörüldüðü açýklanmakta, “ uluslarýn “tamamen ayrý 
baðýmsýz yaþama isteðini ifade” etmeleri durumunda, “uluslar arasýnda kanlý kavgalar 
çýkmasýna yer vermemek için, bu gibi sorunlarýn 'plebisit', genel oya baþvurarak çözülmesi 
yolunda” partinin öncülük edeceði belirtilmektedir. Bugün de partimiz Suphilerin yolunda 
her ulusun ayrýlma, ayrý devlet kurma hakký da dâhil kendi kaderini özgürce belirleme 
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hakkýný tanýr. Eðer bir halk birlikte yaþama yönünde karar verirse, bu hakkýn ancak eþitlik, 
özgürlük ve özerklik temelinde örgütlenmiþ demokratik bir cumhuriyette olabileceðini 
savunur. 

 IX- Partide yeni çalýþma biçimi: yurt dýþý bürosu ve yurt içi parti sekreteri ve 
desantralizasyon

 Þefik Hüsnü yurt dýþýna çýkarken yerine bir MK oluþturdu ve MK'nin baþýna parti 
sekreteri olarak Vedat Nedim Tör'ü býraktý. Böylece zorunlu olarak partide iki yönetim 
merkezi oluþtu: Biri yurt dýþýnda, diðeri yurt içinde. Yurt dýþýnda ilk baþlarda Moskova'da 
Komintern'de parti temsilcisi bir kiþi veya grup bulundurulmuþ, 60'lardan sonra da politik 
ideolojik ve yayýn çalýþmalarýný yürüten bir büro oluþturulmuþtur. Diðeri ülke içinde pratik-
örgütsel iþleyiþ ve çalýþmalarý yürüten bir MK ve örgüt sekreteri olmuþtur. Bu çalýþma 
yöntemi uzun zaman, 1990'da TBKP'nin legal kongresine kadar partide yürürlükte kalmýþtýr. 
Parti üst yönetiminin iþleyiþi, yurt dýþýnda bir büro ve ülkede bir parti sekreteri yönetiminde 
bir MK þeklinde teþekkül etmiþtir.

 Parti sekreteri olarak görev yapanlar arasýnda polise teslim olan Vedat Nedim Tör'den 
sonra Hasan Ali Ediz ( o da polise teslim oldu), Reþat Fuat, Zeki Baþtýmar bulunmaktadýr. Bu 
çalýþma yöntemi genel olarak doðru olmakla birlikte ülke ile iyi baðlar kurulamadýðý veya 
bencil, “benim adamým” anlayýþýyla kadrolar seçildiði, bürokratça yanaþýldýðý durumda 
partiye zarar verebilmektedir. Bu iþleyiþ ülke parti örgütlerinin kendi baþýna buyruk hareket 
etmesine, yatay iliþkilerin kurulmasýna, disiplinsizliðe, dýþ büronun etkisinin azalmasýna, 
likidasyonlara neden olabilmektedir.

 Partide diðer bir çalýþma yöntemi de desantralizasyondur. Desantralizasyon faþizm ve 
aðýr terör koþullarýnda illegal parti çalýþmasýnda uygulanan bir yöntemdir ve içeriði üsten alta 
ve alttan üsse olan akýþlarý durdurmak ve her parti biriminin kendi baþýna otonom çalýþmasý 
saðlamak demektir. Böylece partinin fabrika ve mahalle birimleri, hücreleri tutuklanmadan 
korunmuþ, parti çalýþmalarýný sürekliliði saðlanmýþ olmaktadýr. Bunlarýn merkeze baðlarý 
pamuk ipliði ile bað gibidir, daha çok radyolar üzerindendir. Günümüzde illegal çalýþmalarda 
modern iletiþim aðýnýn iyi düþünülmesi gerekmektedir, bunlar iktidarlarýn kontrolünde olan 
teknolojilerdir.  

 X- Vedat Nedim Tör ve partide “menþeviklik”
 Þefik Hüsnü'ün ilk sekreteri Vedat Nedim Tör, Þevket Süreyya ile birlikte Komintern 

kararlarýný dinlemeyerek, partinin politikasýný hükümetin politikasýyla uyumlu hale getirerek 
parti çalýþmalarýný dumura uðratmýþlardýr. Viyana konferansýnda partinin içine düþtüðü kötü 
durum ve Vedat Nedim Tör'ün hatalarý eleþtirilmesine raðmen Þefik Hüsnü Nedim Tör'ü 
“benim adamým” anlayýþýyla yine parti sekreteri tayin etmiþtir. Ama Vedat Nedim Tör ve 
Þevket Süreyya Kemalist anlayýþla parti politikasýný sürdürdüler. Komintern kararlarýný 
dinlememeye devam ettiler.

 Bu geliþmeler karþýsýnda Komintern bunlarýn çalýþmalarýný “menþeviklik” olarak niteledi 
ve parti çalýþmalarýný düzenlemek üzere Þefik Hüsnü'yü Türkiye'ye yolladý. Görevden 
alýnacaðýný sezen Vedat Nedim Tör Partinin bütün evraklarýný polise teslim etti ve Þefik 
Hüsnü'nün yerini de polise ihbar etti. Þefik Hüsnü dâhil parti bir tutuklama daha yaþadý. Vedat 
Nedim Tör ve Þevket Süreyya da Kemalist ideolojinin yapýmcýsý olan “Kadro” dergisini 
çýkartmaya baþlayarak yerlerini buldular. Tutuklanan Þefik Hüsnü hapisten çýkýnca yurt 
dýþýna gitmeden önce geçici bir MK oluþturdu, Bu MK'ya Komintern'in önerisiyle Ý. Bilen ve 
Hüsamettin Özdoðu da girdi. Böylece Suphici kadrolarla Þefik Hüsnü taraftarlarý arasýnda bir 
denge saðlanmýþ oldu.

 XI- Nazým Hikmet baþkaldýrýyor ve kongre topluyor
 Þefik Hüsnü'nün kurduðu MK uzun ömürlü olmadý, Kývýlcýmlý'nýn hatasý yüzünden 



 9

Ýzmir'de yeni bir tutuklama baþladý. MK'nýn çoðu tutuklandý, hüküm giydi. Bundan sonra 
partide tutuklamanýn yaþanmadýðý bir yýl olmamýþtýr. Devlet komünistlere karþý savaþ 
açmýþtýr. Mustafa Kemal 1929'da bizzat Yargýtay üyelerinden komünistlerin en aðýr þekilde 
cezalandýrýlmasýný istemiþtir. O bu istemiyle Türkiye ve dünyada baþ gösteren ekonomik ve 
politik krizin halkta yol açtýðý ve özellikle kendisine yönelen tepkileri komünistlerin üstüne 
yýkmaya çalýþmýþtýr,

 Arka arkaya gelen tutuklamalar ülkedeki parti yönetimine  karþý tepkileri daha da 
büyütmüþtür. Partinin bir kongre yapýp MK'sýný seçmesini isteyen Nazým Hikmet sesini 
duyuramayýnca 1929'da Pavli adasýnda bir Kongre toplanýþ, aðýr suçlamalarla karþý karþýya 
kalmýþtýr. Komintern Nazým'ýn topladýðý kongreyi tanýmamýþtýr. Nazým'ýn bu yaptýðý doðru 
deðildi. Zira partide kongre Komintern'in izniyle toplanýr. Nazým sonra hatasýný görmüþ, 
özeleþtiri yapmýþtýr.  

Nazým'ýn giriþiminden sonra partide sorunlar daha da keskinleþti. Daðýnýk bir dönem 
yaþandý. Komintern, kadrolarýn Nazým “muhalefetinden” kopup yeniden Þefik Hüsnü önder-
liðinde Komintern kararlarýna göre toparlanmasýný istedi. Bu daðýnýklýða son vermek için bir 
kongre toplanmasýnýn aciliyeti doðdu. 1932 Þubatý'nda Haliç-Defterdar'da partinin 4. Kong-
resi toplandý. Þeklen de olsa partinin birliði saðlandý, ama tartýþmalar devam etti.

 Nazým geri çekildi, 1938'de hem Kara Harp Okulu hem Donanma davalarýndan 
tutuklandý, 28 sene 4 aya mahkûm oldu. Hükümet Nazým'a ceza verebilmek için Faþist 
Ýtalya'dan alýnan Ceza Kanununun 141 ve 142 maddelerindeki “cebir” unsurunu çýkarttý, 
böylece düþünce suç sayýlýr hale getirildi. Nazým yaptýðý açlýk grevinin ve geniþ bir 
dayanýþma hareketinin etkisiyle 1951'de hapisten çýkýnca Moskova'ya gitti, 1963 yýlýnda 
ölünceye kadar TKP saflarýnda ve ayný zamanda dünya barýþ hareketi içinde aktif olarak 
mücadele etti.

 XII- II. Dünya Savaþý ve partinin antifaþist cephe çalýþmalarý
 1930'lu yýllarýn sonunda partinin varlýðý ve yokluðu tartýþýlýr hale gelmiþtir. Komintern 

Yürütme Kurulu partinin durumunu görüþmek üzere bir toplantý yaptý. TKP'den toplantýya 
Þefik Hüsnü ve Reþat Fuat katýldý. Partinin güçlendirilmesi ve faþizm koþullarýnda 
çalýþmalarýn düzenlenmesi konusunda önemli kararlar alýndý. Komintern Þefik Hüsnü'yü 
illegal parti çalýþmalarýndan aldý, sýrf legal alanda, ittifaklar konusunda çalýþmak üzere 
1939'da Türkiye'ye gönderdi. Moskova'da partiyi temsilen Ý. Bilen kaldý.

 Komintern'in VII. Kongre kararlarýna uygun partinin legal ve illegal çalýþmalarýný uyum-
lu bir þekilde yürütmek ve örgütü yeniden ayaða kaldýrmak için Reþat Fuat ve Zeki Baþtýmar 
da Türkiye'ye döndüler. Reþat Fuat örgüt iþleriyle görevlendirildi. II. Dünya Savaþý önce-
sinde ve esnasýnda, 40'lý yýllarda parti baþarýlý bir çalýþma götürdü. Hem parti yeniden 
toparlandý hem ülkede hýzla yayýlmaya baþlayan faþizmin etkisine karþý Sovyet dostluðunu 
savunan güçlü bir antifaþist cephe çalýþmasý yürütüldü. Legal yayýnlar geniþ çevrelerde etkili 
oldu. Partinin güçlenmesi gözüne batan iktidar Reþat Fuat'ý tutukladý. Ama parti çalýþmalarý 
devam etti.

 Birinci Dünya Savaþý sonunda dünyada esen demokrasi rüzgârýnýn Türkiye'ye de 
getirdiði hava içinde hükümet sol partilerin ve sendikalarýn kurulmasýna izin vermek 
zorunda kaldý. 1946 senesinde önce Adil Müstecaplý'nýn yönetiminde bir sosyalist partisi 
kuruldu. Kendi dýþýnda geliþen ve güçlenen bu parti giriþimi karþýsýnda Þefik Hüsnü kendi 
liderliðinde Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi TSEKP'yi kurdu, partinin illegal 
kadrolarýnýn ortaya çýkmasýna neden oldu. Böylece polis partinin üyelerini rahatça tespit 
edebilir konumuna geldi. Aralýk 1946'da partiler eski komünistlerce yönetiliyor diye 
kapatýldý, yönetici ve üyelerinin çoðu tutuklandý. Hükümetin saldýrýsý yalnýz partiye deðil, 
tüm demokratik güçlere, bu arada Tan Gazetesine de yönelikti. Hükümet baþlayan soðuk 
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savaþ döneminde Sovyetlerle olan iliþkilerini kesip, Batý'ya, ABD'ye yöneldi. Amerikalýlar 
Ýkili Anlaþmalarla Türkiye'ye gelip oturdular,

 Partiyi yeniden canlandýrmak için Zeki Baþtýmar parti çalýþmalarýnýn baþýna geçti. Tam 
parti ayaða kalkarken 1951 senesinde Mihri Belli ve Sevim Tarý'nýn provakatif tutumlarý 
nedeniyle yeni bir tutuklama baþladý.

XIII- 1951/52 Tevkifatý: Partide bölünmeler ve ayrýþmalar

 1951/52 Tevkifatý olarak tarihe geçen bu tutuklama parti tarihinde yaþanan en büyük 
yýkýmlardan biridir. Tutuklamalarýn esas nedeni iktidara yeni gelen Menderes-Bayar 
yönetiminin ABD ve Batý yanlýsý politikalarýna engel çýkaracak esas güç olan komünistlerin 
faaliyetlerinin önlenmesiydi. Hükümetin NATO'ya giriþ bileti olan Kore Savaþý'na asker 
gönderilmesine Behice Boran'ýn baþýnda olduðu Barýþseverler Cemiyeti karþý çýkmýþ ve 
hükümet zor durumda kalmýþtý. Bu tutuklamalar ayný zamanda dünya ölçüsünde giden 
antikomünist kampanyanýn da bir parçasýydý. Türkiye artýk Sovyetler`le iyi komþuluk 
iliþkilerini terk ediyor ve Batý Bloku'nun içinde daha kesin yer alýyordu. Bu Türkiye 
politikasýnda sonuçlarýný h?l? yaþamakta olduðumuz yeni bir dönemin baþlangýcýydý.

 Sansaryan Haný'nda aðýr iþkence koþullarýnda tutukluluk ve soruþturma döneminde 
partililer arasýnda gruplaþmalar meydana geldi. Duruþmada Zeki Baþtýmar parti ve 
komünizmin savunmasýný yaptý. Hükümet mahkemenin komünistlere idama kadar aðýr 
cezalar vermesi için 141 ve 142. Maddelerin ceza hükümlerini aðýrlaþtýrdý.

 51/52 Tevkifatýnýn partimiz için sonuçlarý çok aðýr oldu. Bu tutuklamalar partiyi 20 sene 
felç etti. Hapishanede çýkan gruplaþma ileride partinin yurtiçi ve yurtdýþý diye bölünmesinin 
temelini oluþturdu. 10 sene boyunca Türkiye'de parti faaliyetleri tamamen durdu. Partinin ve 
ilerici güçlerin sesini duyuran Ý. Bilen'in giriþimiyle kurulan ve Demokratik Almanya'dan 
yayýn yapan “Bizim Radyo” oldu. Bizim Radyo'nun kurulmasý Parti tarihinde önemli bir 
dönüm noktasýdýr.

 XIV- Yurt içi  Yurt dýþý ayrýlýðý
 1960'lý yýllar da TKP'nin zor yýllarýdýr. 10 yýllýk cezalarý ve sürgün süreleri bitenler 

tahliye edildiler. Zeki Baþtýmar 1961 yýlýnda yurt dýþýna çýktý, Demokratik Almanya'ya geldi. 
Hapishanede baþlayan gruplaþmalar daha da keskinleþti. Ý. Bilen Türkiye'deki yoldaþlarýn 
çaðrýlýp yurtdýþýnda bir konferans toplanmasý önerisi ülkedeki yoldaþlar tarafýndan olumsuz 
karþýlandý. Ülkedekiler “esas parti biziz, onlar yurtdýþýnda `mülteci`”dir þeklinde tutum 
aldýlar. Onlar bu tutumlarýyla disiplinsizlik yapýyor, bölücülük yapýyorlardý. Komünist 
harekette bir ülkenin esas komünist partisinin Sovyetler Birliði Komünist Partisi SBKP'nin 
ve diðer kardeþ partilerin, kabul ettiði parti olduðu gerçeðini ülkedeki yoldaþlar görmezlikten 
geldiler.  Türkiye'de 27 Mayýs darbesinden sonra yýðýnlarda bir hareketlilik baþlamýþ, 
Türkiye Ýþçi Partisi TÝP kurulmuþ, Meclis'e girmiþ, antiemperyalist, demokratik, Marksist, 
sosyalist fikirler iþçi sýnýfý, gençlik arasýnda, ülkede yayýlmaya baþlamýþtý. Sendikal 
harekette sýnýf sendikacýlýðý güçleniyordu. Sovyetler Birliði ve sosyalist sistem için önemli 
olan komünistlerin bu geliþmelerin içinde yer almasýydý. .

Zeki Baþtýmar yurt dýþýnda Yakup Demir parti adýyla TKP MK Birinci Sekreteri olarak 
partinin baþýna geçti. 1962'de yurt dýþý parti aktiflerinin konferansý toplandý. TKP, SBKP'nin 
ve diðer kardeþ partilerin kongrelerine katýldý ve gerçek komünist partisinin Bizim Radyo 
çevresindeki örgüt olduðu dünyaya ilan edildi.  Öte yandan ülkeden uzak kalmak hem Bizim 
Radyo redaksiyonunda, hem de yurt dýþý parti birimlerinde sürekli sorunlar yarattý. 
Konferanstan sonra kurulan Dýþ Büro hep iþlevsiz kaldý, daðýlmalar, ayrýlmalar oldu. Buna 
karþýlýk yayýn faaliyetlerine hýz verildi. Batý Almanya'daki iþçi ve öðrencilerle ilk iliþkiler 
kuruldu.
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 XV- Mihri ve Kývýlcýmlý'nýn bozgunculuðu ve TÝP'e saldýrýlarý
 60'lý yýllarda önemli olaylardan biri Türkiye'de Mihri Belli ve Hikmet Kývýlcýmlý'nýn 

baþýný çektiði grubun bozgunculuk ve ihanetlerdir. Bu grup 60'lý yýllarda geliþmeye baþlayan 
iþçi hareketine, iþçi ve emekçi, gençlik yýðýnlarda büyük bir ilgi uyandýran Türkiye Ýþçi 
Partisi TÝP'e cephe aldýlar. Doðan Avcýoðlu, Ýlhan Selçuk, Uður Mumcu gibi Kemalist küçük 
burjuva radikalleriyle birlikte asker sivil aydýn öncülüðünde Milli Demokratik Devrim MDD 
stratejisini iþçi ve emekçiler, gençler arasýnda yaymaya kalktýlar. Parti Mihricilerin bu 
politikasýna, TÝP'e saldýrýlarýna karþý çýktý, TIP'i onlara karþý korudu. Mihricilerin bu 
tutumuna Reþat Fuat da karþý çýktý ve TÝP'in desteklenmesi gerektiðini savundu.

 Sol Kemalistler gibi MDD'cilere göre de devrime öncülük edecek olan iþçi sýnýfý deðil, 
asker sivil aydýn zümredir. Onlar bu tutumlarýyla geliþen iþçi hareketini, TÝP'in ve DÝSK'in 
mücadelesini göz ardý etmekle kalmadýlar, TÝP çevresinde sosyalist fikirlerle tanýþýp 
güçlenen, baþýný Deniz Gezmiþlerin, Mahir Çayanlarýn, Sinan Cemgillerin çektiði devrimci 
gençliðin TÝP'ten koparýlmasýna, bir kýsmýnýn Kemalist hareketin kuyruðuna takýlmasýna ve 
bu gençlik hareketinin bölünüp paramparça olmasýna aracý oldular. Gençlerin Maoculuða, 
Enver Hocacýlýða yönelmelerine ve deðiþik isimlerle komünist partileri kurmalarýna önayak 
oldular. Bu ihanetleri nedeniyle onlar partiden atýldýlar.

 60'lý yýllarda en önemli olay iþçi direniþlerinin ve örgütlenmesinin, sendikal hareketin 
geliþmesi, bölücülerin tüm çabalarýna raðmen TÝP'in güçlenmesi ve Meclis'e girmesiydi. 
Partimiz her türlü saldýrýlara karþý TÝP'i korudu, TÝP'in güçlenip geliþmesine büyük önem 
verdi. TÝP'in baþýndaki Aybar-Boran-Aren üçlüsü TKP üyesiydiler. Onlarla baðlanmak çok 
önemliydi. Ama TÝP yöneticileri yurt dýþý parti yönetimiyle bað kurmak istemediler. Bu TÝP 
yöneticilerinin en büyük hatalarýndan biriydi. Onlarýn bu tutumunda “komünist partisi biziz” 
anlayýþý yatýyordu.

 XVI- SBKP'nin TKP ve TÝP'in birleþme sorunu
 60'lý yýllarda Türkiye'deki olaylar ve TÝP'in geliþmesi SBKP açýsýndan da ilginçti. SBKP 

yýðýnlarla baðlý, mecliste temsilcisi olan legal bir sol harekete büyük önem veriyorlardý.
 Hatta SBKP komünistlerin yönetimde olduðu TÝP'i kardeþ parti olarak görmeye 

baþlamýþtý. Bu durum TKP ve TÝP'in birleþme konusunu gündeme getirdi. Bu konu SBKP 
tarafýndan partimize sýk sýk önerildi. 1980 darbesinden sonra Boran ve Sargýn'ýn yurtdýþýna 
çýkmasýyla birleþme yeniden gündeme geldi. Oysa TÝP komünist bir parti deðildi, sosyalist 
bir partiydi ve ayrý bir parti olarak yaþamasý daha yararlýydý. SBKP bu konuda farklý 
düþünüyordu. SBKP ile TKP arasýnda bu konu uzun süre bir sorun olarak gündemde kalmýþ-
týr. SBKP hem partinin güçlenmesine hem de TÝP ve diðer sosyalist hareketle birlikteliðe 
büyük önem vermiþtir.

 SBKP'nin 60'lý yýllardaki bu tutumunda anlaþýlýr bir yan vardý. Partinin yayýn faaliyetleri 
vardý, ama yurtdýþýnda yýðýnlardan kopuk kalmýþtý. 1963'de Nazým'ýn ölmesiyle ve bazý 
yoldaþlarýn Bizim Radyo'dan ayrýlmasýyla bu durum daha da ciddileþti. Partide bu durumun 
deðiþmesi, onun Türkiye'de yýðýnlarla baðlanmasý gerekiyordu. Bunun için TÝP'le kaynaþ-
mak bir olanaktý. Ama 71 darbesiyle birlikte bu olanak da suya düþtü Parti bu sorunu, 
yýðýnlarla baðlanma sorununu çözmek için nereden ve nasýl baþlamalýydý?

XVII. Türkiye ile yeni bir bað, Köprübaþý: Avrupa'da çalýþan Türkiyeliler
 Yurtdýþýna çalýþmaya gelen Türkiyeli iþçilerin sayýsý 60'lý yýllarýn sonunda 1 milyona 

yaklaþtý. Partinin önünde hem bu iþçiler içinde örgütlenmek, hem de onlarýn aracýlýðý ile 
Türkiye'de baðlar kurmak görevleri duruyordu. 60'lý yýllarýnda ortasýndan sonra Batý 
Avrupa'daki iþçiler ve öðrenciler hem Türkiye hem de Almanya ile ilgili kendi sorunlarýný 
tartýþmak ve çözmek için dernekler kurmanýn, örgütlenmenin zorunluðunu gördüler. Ýþçiler, 
“Neden kendi ülkemizde deðil de yaban ellerde çalýþmak zorunda kalýyoruz?” sorusuyla 



12

karþý karþýya kalýyorlardý. Bu soru soruldukça onlarýn politikleþmesi, Türkiye'nin içinde 
bulunduðu geri kalmýþlýktan kurtuluþu üzerine düþünmeleri de, kaçýnýlmaz oluyordu.

 Avrupa'daki 68 hareketinde yer alan Türkiyeli öðrenciler de Türkiye'nin emperyalist 
baðýmlýlýktan nasýl kurtulacaðýný tartýþýyorlardý. Zamanla bu iþçi-öðrenci buluþmasýndan sol 
ve demokratik örgütler doðdu. Bu örgütler Avrupa Toplumcular Federasyonu ATTF olarak 
birleþti. Nasýl bir politika izleneceði konusunda da, dünya çapýnda giden sýnýf savaþýnda, 
ulusal ve sosyal kurtuluþ mücadelesinde Sovyetler Birliðinin ve dünya sosyalist sisteminin 
yanýnda yer alýnmasýnýn en doðru tutum olacaðý saptandý. Ýþçiler ve öðrenciler giderek artan 
bir ölçüde, bu doðrultuda hareket eden Türkiye Komünist Partisi TKP ile iliþkiye geçmeye 
karar verdiler. Bu çalýþmalarda Alman Komünist Partisi'nin, Batý Berlin Sosyalist Birlik 
Partisi'nin, Fransa Komünist Partisi'nin, Belçika Komünist Partisi'nin, Yunanistan Komünist 
Partisi'nin ve diðer komünist partilerinin paha biçilmez enternasyonal dayanýþmalarý oldu.  

 XVIII- 1973 Atýlýmý: Fabrikalar kalemizdir
 Parti yönetiminde önce parti örgütlenmesine mi yoksa geniþ bir ittifakla bir cephe hare-

ketine mi aðýrlýk verilmesi gerektiði tartýþýldý. Ýsmail Bilen ve Aram Pehlivanyan yoldaþlarýn 
görüþü aðýr bastý ve Batý Berlin'de ilk parti komitesi kuruldu. Ýki yoldaþ, Þiko ve Yelkenci 
Batý Almanya ve Batý Avrupa'da partiyi örgütlemek üzere görevlendirildi. Hem geniþ bir 
cephe oluþturma, hem de partiyi örgütleme çalýþmalarý baþladý.  

 Demir Yoldaþýn aðýrlaþan hastalýðý nedeniyle parti çalýþmalarý iyi yürümüyordu. Polit 
Büro 24 Mayýs 1973'de Sovyet ve Alman yoldaþlarýn da izlediði toplantýda Demir Yoldaþý 
MK Birinci Sekreterliði görevinden aldý, emekliye ayýrdý. Bilen ve Pehlivanyan yoldaþlar-
dan oluþan Polit Büroya Þiko ve Yelkenci yoldaþlar da alýnarak, Polit Büronun 
güçlendirilmesine karar verildi. Polit Büro ilk toplantýsýnda Bilen Yoldaþ`ý Genel Sekreter 
seçti ve partiyi ayaða kaldýrmak için her alanda acil adýmlar atýlmasýný saptadý.

 Merkez Organ olarak Atýlým'ýn çýkarýlmasýna, “TKP'nin Sesi Radyosu”nun kurulmasýna, 
yeni bir program ve tüzüðün hazýrlanmasýna, Batý Avrupa ve Türkiye'de belli bir örgütlülük 
düzeyine ulaþtýktan sonra bir parti konferansýnýn toplanmasýna karar verildi. Batý 
Almanya'da Türkiye ile iliþkileri kurmak ve geliþtirmek için bir köprübaþý kuruldu. 
Türkiye'den yeni çevreler ve kadrolar kazanýldý, Türkiye'nin her bölgesinde parti komiteleri 
oluþturuldu, komiteler çalýþmaya baþladý, parti yýðýnlarla baðlandý. Baþta DÝSK olmak üzere 
sendikalarda, iþçi yataklarýnda gençler ve kadýnlar arasýnda örgütlendi, fabrikalar kalemiz 
oldu. Dev 1 Mayýs gösterileri gerçekleþti. Burada ilerici sýnýf ve yýðýn sendikacýlýðýnýn kararlý 
uygulayýcýsý Kemal Türkler'i ve Ýbrahim Güzelce yoldaþý özellikle anmak gerekir. Parti 
Türkiye'de ayaða kalkmýþtý, varlýðý artýk her köþede hissediliyordu. Geliþen bu koþullarda 
1977'de partinin 'Konya Konferansý' yapýldý, partinin tüm organlarý oluþtu, çalýþmalar yeni 
bir ivme kazandý. 20 yýl aradan sonra parti Türkiye'de yaþýyor ve savaþýyordu.

 TKP tarihindeki 1973 Atýlýmý böyle gerçekleþti. 1973 Atýlýmý partide yalnýz örgütsel 
ayaða kalkmanýn simgesi deðil ayný zamanda ideolojik, politik, pratik ve ilkeli çalýþma 
anlayýþý açýsýndan da bir dönüm noktasýydý. 50 yýl boyunca dönem dönem somut olaylarda su 
yüzüne çýkan ve belirginleþen Þefik Hüsnü anlayýþý kesinkes kapanmýþ, Mustafa Suphi'nin 
Marksçý-Leninci çizgisi yeniden patide egemen olmuþtur. Ýþçi ve köylü, emekçi yýðýnlarýna, 
Kürt halkýna karþý sömürücü, baskýcý, ýrkçý, þoven karakterli devletin aþýlýp özgürlük ve 
eþitlik anlayýþý temelinde demokratik bir devlet için mücadeleyi net ifade eden, bu iþbirlikçi 
burjuva devletiyle ve onun emperyalist dayanaklarýyla mücadeleyi esas alan ve bu devletle 
her türlü ideolojik uzlaþmayý reddeden bir anlayýþ getirmiþtir. 1973 Atýlýmý'nýn özü burada 
yatmaktadýr. Programdaki ileri demokrasi yepyeni bir demokratik Türkiye anlayýþýný 
içeriyordu.

 Parti kadrolarýnýn Marksçý-Leninci temelde kaynaþmalarý, düþünce ve harekette 
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birlikteliðinin saðlanmasý, gerekiyordu. Bu ise bir süreçti. Özelikle programdaki ileri 
demokrasi stratejisi zaman zaman ve yer yer tartýþmalara neden oluyordu. Bu stratejinin 
temelinde ülkede güçler dengesini iþçi sýnýfý öncülüðünde ulusal ve demokratik bir cephe 
çerçevesinde demokratik devrime, oradan da deðiþen güçler dengesiyle sosyalizme doðru 
dönüþtürmek görüþü yatýyordu. Baþta Ýngiltere olmak üzere bazý parti örgütleri ülkede güçler 
dengesinin çoktan deðiþtiðini, ülkede devrimci bir durumun olduðunu, gündemde devrimin 
durduðunu ileri sürerken, Partinin diðer örgütlerinin çoðunluðu da, sað ve sol güçler arasýnda 
çatýþmalarýn artýðýný, ama henüz devrimci bir durumun olmadýðýný, en geniþ katýlýmlý 
demokratik bir cephenin  henüz oluþmadýðýný ve yýðýnlarýn büyük çoðunluðunun henüz 
kazanýlamadýðýný iler sürdüler ve Ýngiltere örgütünün goþist bir tutumda olduðunu belirttiler. 
Ýngiltere örgütü partiye bu görüþünü kabul ettirmeye ve parti içinde bu yönde bir 
örgütlenmeye gitmeye kalkýnca, yaptýðý disiplinsizlik yüzünden partiden atýldý. “Goþist” 
tavýr baþka bazý parti örgütlerinde de ortaya çýkýyordu.

 XIX. 12 Eylül darbesi: Yeni bir dönem
 Bu geliþmenin önüne 1980 darbesi bir set çekti. Darbe neoliberal ekonomik bir anlayýþla 

Kemalist Türk devletinin Türk-Ýslam sentezi üzerinde zorla yeniden inþa ve tahkim edilme-
siydi. Darbenin yýkým ve sonuçlarý çok aðýr oldu. Darbe sol ve demokratik güçler üzerinden 
silindir gibi geçti. Silindirin altýnda kalmayan tek güç Kürt Özgürlük Hareketi oldu. Partimiz 
darbeden aðýr yaralar aldý. Üstümüze büyük bir tutuklama dalgasý geldi. Kadrolarýn büyük 
bir kýsmý yurtdýþýna çýktý. Yurt dýþýnda parti çalýþmalarýnýn stabilize edilmesi, hatalarýn 
araþtýrýlmasý, dersler çýkarýlmasý gerekiyordu.  Çýkarýlacak en önemli ders bir yanda partinin 
Türkiye'de kalan birimlerinin hýzla yeniden reorganize edilmesi, diðer yandan 12 Eylül darbe 
öncesi gelmekte olan faþist tehlikeye karþý baþarýlamayan sol ve demokratik güçlerin eylem 
birliðinin þimdi faþizan askeri cuntaya karþý yurtdýþýnda gerçekleþtirilmesiydi.

 Parti birimlerinin reorganizasyonu iyi gitmiyordu. Bir sorumlu gerekiyordu, bulundu: H. 
Erdal. Dolaylý olarak Bilen Yoldaþýn da sorumluluðu vardý. H. Erdal bu görevden alýndý. 
Yerine Türkiye örgütlerini tanýyan üye olarak Kutlu partinin reorganizasyonunu üslendi. 
Türkiye'ye gönderilen ilk yoldaþlar maalesef kýsa zamanda tutuklandý. Türkiye ile baðlar 
kurmak, toparlanmak zaman alýyordu. Sonunda 5. Kongreye Türkiye'den bir katýlým saðlan-
dý. Böylece Kutlu Türkiye'de kendine baðlý bir örgütlenme yaratmýþ oldu. Ama bu 
örgütlenmede Marksçý-Leninci anlayýþtan çok, goþistçe anlayýþlar egemendi.

 Yurt dýþýna çýkan kadrolarýn Avrupa'ya daðýtým ve yerleþtirilmesi de kolay olmadý. Kutlu 
Türkiye'den tanýdýðý ve güvendiði bu kadrolarý Batý Avrupa örgütlerine yerleþtirerek bu 
örgütleri direk kendine baðlamayý planlýyordu. Bat Avrupa, özellikle Batý Almanya örgütü 
buna tepki gösterdi. Nabi zorla bu uygulamasýný dayatýnca Batý Berlin ve Batý Almanya 
örgütlerinde parçalanmalar, ayrýlmalar oldu. Nabi bu tutumuyla daha o zaman kolektif 
çalýþmadan uzak, keyfi ve bencil tutumuyla, kendi hýrs ve kariyeri için partinin 
parçalanmasýný ve yok olmasýný bile göze alabileceðini ortaya koymuþtu. Onun bu tutumu 
TÝP ve sol güçlerle birleþme sürecinde daha belirgin ortaya çýktý. Sansasyonel, ani, goþistçe 
hesapsýz kararlar, oldu bittiler onun karakteristik çalýþma yöntemiydi Türkiye'ye dönüþ de 
onun bu anlayýþýnýn bir parçasýydý. Birleþme ve dönüþler Türkiye'de iyi gitmeyen parti 
reorganizasyonunun ve hem TKP'de hem TÝP'de hazmedilmeyen birleþme politikasýna karþý 
yükselen tepkileri bastýrmanýn da bir yolu idi. Onun için önemli olan ilkeli bir örgütlülük ve 
birlik deðil, dýþa göstermelik sansasyonel bir hareket yaratmak, örgüt üzerinde otorite 
kurmak, kariyer yapmaktý. Örgütlerin likidasyonu uðruna bunu da baþardý. Zira birleþme 
Marksçý-Leninci ilkeler temelinde deðil, iradeci, “ben yaptým oldu” anlayýþýyla ne idüðü 
“belirsiz” bir sol birlik adýna yapýlan bir likidasyondu.



 XX.TÝP'le birleþme: Likidasyona giden yol
 12 Eylül darbesinden sonra hemen hemen tüm sol ve demokratik güçlerin yöneticileri 

Batý Avrupa'ya geldiler. Bunlar arasýnda TÝP'ten Boran ve Sargýn, TSÝP'ten Kaçmaz, 
Yusufoðlu, Gazioðlu gibi yöneticiler bulunuyordu. 80'li yýllarý baþýnda sol ve demokratik 
güçlerle ittifak çalýþmalarý bunlarýn tutumu nedeniyle yavaþ yürüyordu. Zira onlar, özellikle 
TÝP TKP ile birleþmeyi dayatýyordu. TKP ise onlara gündemde eylem birliði olduðunu 
açýklýyordu. Onlar ise, özellikle TÝP, kendilerinin Marksçý-Leninci parti olarak kabul 
edilmelerini, gündemde eylem birliði deðil, birleþme olduðunu belirtiyorlardý. Hele Boran 
esas komünist partisinin TÝP olduðunu, TKP'nin TÝP'e katýlmasý gerektiðini deðiþik 
biçimlerde vurguluyordu. Sovyetler, Almanlar ve Bulgarlar ise birleþmeyi dayatýyorlardý. 
Politbüro'da Bilen, Þiko ve Yelkenci birleþmeye karþý çýkýyorlardý. Onlara göre TÝP içinde 
komünistlerin de, sosyaldemokratlarýn da, küçük burjuva sol ve demokratik aydýnlarýn da 
olduðu legal sosyalist, ilerici, demokrat bir partidir. Türkiye'nin böyle bir partiye ihtiyacý 
vardýr, TÝP'in yaþamasý ve geliþmesi gerekmektedir. TÝP'i illegal bir komünist partisi yapmak 
büyük bir hatadýr. “Gündemde olan birlik deðil, eylem birliðidir, Boran'ýn yeri hem TÝP baþ-
kanlýðý, hem de TKP Polit Bürosu'dur, birleþme likidasyonun yolunu açar”, diyorlardý. Nabi, 
Veysi ve diðerleri ise birleþmeden yana tavýr koyuyorlardý.

 Sovyetlerin baskýsý sonunda Bilen yoldaþ da birleþmenin yanýnda yer almak zorunda 
kaldý. Bunun üzerine TÝP, TSÝP ve diðer parti ve gruplarla görüþmelerden sorumlu Þiko 
yoldaþ bu görevden alýndý. Sovyetler hem Türkiye'de parti reorganizasyonunun, hem TÝP'le 
birleþmenin hýzlý gitmesi için Nabi'nin genel sekreter olmasýný önerdiler. Partinin 5. Kongre 
öncesinde bu deðiþiklikler gerçekleþti. 5. Kongre bu deðiþikliklerin onayý oldu. Kongre parti 
tarihinde yeni bir kýrýlmaydý. Bu kýrýlmayý Nabi daha sonra TÜSTAV sitesinde 1983'deki 
“TKP 5. Kongresi ile 'resmi tarih' anlayýþýnýn dýþýna çýkmaya baþlamýþtýk” diyerek “TÝP-
TKP birliðine sýcak bakmayan Bilen'in tarih tezinin... TKP 5. Kongresi'nde kalkmýþ” olduðu-
nu ifade ediyordu. Nabi'nin terk ettiðini ve kaldýrdýðýný söylediði “resmi tarih” ve Bilen'in 
“tarih tezi” yukarda anlatýlan Mustafa Suphilerin Marksçý-Leninci yoludur. 1983'de 5. 
Kongre ile 73 Atýlýmý dönemi kapandý, bir kez daha Mustafa Suphilerin yolu terk edildi. Þefik 
Hüsnü partiye Kemalist küçük burjuvalarý doldurmuþtu. Nabi ise bu yeni küçük burjuva 
solcularýyla birleþerek partiyi likide ediyor, varlýðýna son veriyordu. Önce TÝP'le birleþildi. 
TBKP oluþturuldu. Bunu TSÝP, Kurtuluþ ve diðer sol gruplarla birleþerek SBP ve BSP izledi. 
Burjuvaziye hizmette hýzýný alamayanlar Cem Boyner'in YDH'sýna gitti. Birlik yolu en so-
nunda ÖDP'nin kurulmasýyla partinin Kemalist Dev-Yol'a teslim edilmesiyle sonlandý. Böy-
lece partinin likidasyon süreci de tamamlanmýþ oldu. Nabi'nin çevresi de küçük burjuva-
lýktan, Kemalizmden bir türlü kurtulamadý. Kemalist anlayýþtan kurtulmak, “arýnmak” 
partiyi yeniden ayaða kaldýrýrken en önemli sorundur.

 ÖDP'de komünistlerin, Marksistlerin Dev-Yolcu Kemalistlerle birliði uzun ömürlü 
olmadý, olmazdý da. Bu ateþle suyun birliði, sonunda ateþin sönmesi gibi bir þeydi. ÖDP 
sayesinde Oðuzhan Müftüoðlu daðýlmakta olan Dev-Yolu toparladý ve güçlendirdi. ÖDP'de 
egemen kýldý. Bu ise ÖDP'de Kemalizmin egemen olmasý demekti. Artýk ÖDP'de 
“Marksistlere” yer yoktu. ÖDP eski bileþenlerine ayrýþtý, kendine Marksist diyenler ayrýldý, 
herkes kendi hareketini bir biçimde yeniden yaratmaya koyuldu. TKP'liler, kendine 
Marksist, komünist diyenler de kendilerine bir yol aramaya baþladýlar. TKP'liler partinin 
yokluðunu belki ilk kez hissettiler. Bir baþlangýç yapmak için Gümüldür'de toplandýlar. 
Toplantýya komünistlerin birliði adýna yine “herkes” katýldý. Herkesin katýldýðý bir 
toplantýdan bir þey çýkmayacaðý ortada idi. Yine de “Ürün” dergisini yeniden çýkarmak üzere 
bir komisyon kuruldu. Kaplan kardeþlerin sekter ve bencil tutumlarý nedeniyle Rasim Öz ve 
yoldaþlarý “Ürün”den ayrýlýp “Savaþ Yolu”nu çýkartmaya baþladýlar. Bunlar için ilkeli bir 
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birlikten çok Mevlana gibi “Gel, ne olursan ol, yine gel” anlayýþý belirleyiciydi. Onun için 
likidasyon bataðýndan bit türlü çýkamýyorlardý. 

 XXI- Likidasyon, ilkesizlik ve yozlaþma: komünistleri birliði yanlýþ bir tezdir
 TÝP ve diðer parti ve gruplarla birleþme yalnýz partimizi likide etmekle kalmadý, hem 

diðer partileri likide etti hem de komünist kadrolarda, sol kadrolarda ilkesizliði ve 
yozlaþmayý getirdi. Yaþananlar her soydan ve boydan kendine komünist diyenlerle birliðin 
yanlýþ bir tez olduðunu gösterdi. Bu tezi savunanlar devrimi yapmanýn, burjuva düzenini 
yýkmanýn Marksçý-Leninci temellerde kurulan, demokratik merkeziyetçilik ilkelerine göre 
çalýþan, disiplinli, birlik içinde hareket eden bir partiyle, komünist partisiyle deðil, kendine 
sol, komünist, devrimci diyen herkesin katýldýðý, hatta “en aykýrý düþüncelerle de beraber 
olabilen” geniþ tabanlý hareketlerin yaratacaðý bir partiyle gerçekleþtirebileceðini yaymaya 
baþladýlar. Yani “devrimci olabilmen için gömleðini deðiþtirmek yetmez, derini deðiþtirecek-
sin” dendi. Ýlkesizlik erdemliðe yükseltildi. Bunlarýn karýþtýrdýðý veya karýþtýrmak istedikleri 
yýðýnlarda kök salmýþ Marksçý-Leninci bir komünist partisiyle, her boydan ve soydan en 
geniþ güçlerle oluþturulacak cephe ve eylem birlikleridir. Partiyi en geniþ güçlerin oluþtu-
racaðý cephe ye feda etmektir.

 Gorbaçov'la birlikte yaygýnlaþan bu “yenilenme” yani burjuvalaþma, yani geniþ tabanlý 
olma hareketi Sovyetler Birliði'nin yýkýlmasýyla birlikte tüm Avrupa'ya yayýldý. Yenilene-
mediysen “beton kafalý” oldun. Sonuç ortada. “En aykýrý düþünceler”in beraber olduðu bir 
parti komünist partisi, devrime öncülük edecek parti olamayacaðý görüldü. Bu partiler en 
sonunda burjuva düzeninin partileri oldular. Hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki deneyler 
bunu göstermiþtir ki, somut konularda en geniþ tabanlý eylem birliklerinin, ittifaklarýn 
oluþabilmesi ve iþleyebilmesi, Marksçý-Leninci, çelik disiplinli, yýðýnlarla baðlý bir komünist 
partisinin varlýðýna baðlýdýr. Böyle bir komünist partisi olmadan ittifaklar da iþlemez. KP'ler 
ittifaklarýn çekici gücü, motorudur. Güçlü komünist partisine sahip olmayan bir toplum kapi-
tale teslimdir.

 XXII- SÝP-TKP sýradan bir olay deðildir, devlet müdahalesidir
 Sosyalist sistemin yýkýlmasýndan sonra burjuvazi bazý ülkelerde iþçi ve emekçiler 

özellikle de gençler arasýnda hâlâ var olan komünist, Marksist-Leninist akýmlarý kontrol 
altýna alabilmek, onlarý burjuva düzenine entegre edebilmek için devlete baðlý komünist 
partileri kurdurttu. Bunlardan bir tanesi de bizim ülkemizdeki SÝP-TKP'dir. 2001 senesinde 
ortaya çýkan bu parti 1920'de Mustafa Kemal'in kurdurduðu komünist partisinin bir ben-
zeriydi. Ýþlevleri aynýydý. Egemen güçlerin onlarýn partinin ismini çalmasýna müsaade 
etmelerinin nedeni sol, devrimci gençlerin ve emekçi yýðýnlarýn partiye yönelmesini 
engellemek, onlarý egemen burjuva ideolojisinin, Kemalizm'in peþine, kuyruðuna takmaktý.

 SÝP-TKP'nin kuruluþu sýradan bir olay deðildir, Bu parti bir devlet partisidir. Cumhuriyet 
Baþsavcýsý “TKP” isimli bu partinin kapatýlmasý için dava açmayacaðýný belirtirken, kendi 
partileri SÝP'in ismini TKP olarak deðiþtirenler için “bunlar iyi çocuktur, eski TKP ile 
iliþkileri yoktur” demesi boþuna deðildir. TKP ismi Mustafa Suphilerin ismidir. TKP ismi 
Nazým Hikmet ve Bilenlerin ismidir. Partimizin þanlý ismini bu küçük burjuva 
Kemalistlerinin ve emperyalizm kuyrukçularýnýn elinden kurtarmak her komünistin, her 
proleterin görevidir.

 XXIII- Partiyi Marksçý-Leninci temelde ayaða kaldýrma giriþimi
 SÝP-TKP'nin kurulmasý ve yaþanan geliþmeler açýk olarak TKP-TÝP birleþme sürecinin 

baþarýsýzlýkla bittiðini gösteriyordu. Artýk bu geliþme karþýsýnda “ben hâlâ TKP'liyim” 
diyenlerin harekete geçmesi gerekiyordu. Bunun için son 10 yýlda yaþanan birlik sürecinden 
ders çýkarmak, TÝP'le birleþmenin yanlýþ olduðunu görmek, TÝP'le yalnýz reformist deðil 
devrimci bir birleþmenin de olmamasý gerektiðini anlamak, likidasyon bataklýðýndan 
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çýkmak, ilkesizliðe ve yozlaþmaya son vermek gerekiyordu. Kalkýnma ancak Marksçý-
Leninci ilkelerde, partinin savaþ geleneði, strateji ve taktiði, legal ve illegal savaþ deneyleri 
temelinde olabilirdi. Partiyi ayaða kaldýrmaya çalýþanlar arasýnda Þiko ve Yelkenci de vardý.  

2001 yýlýnda SÝP-TKP'nin kurulmasýndan sonra Þiko ve Yelkenci harekete geçtiler. Bir 
arayýþ içinde olan deðiþik gruplarla iliþki kurdular. Onlarýn görüþlerini sordular, kendi 
görüþlerini onlara anlattýlar. Ama bu görüþmelerin tecrübeleri gösteriyordu ki, eski 
partililerle yol almak, partiyi ayaða kaldýrmak çok zordu. Likidasyon onlarý büyük ölçüde 
çürütmüþtü. Likidasyon legalizmi mutlaklaþtýrmayý getirmiþ, illegal çalýþmanýn 
gereksizliðini yaygýnlaþtýrmýþtý. Bu ise Türkiye koþullarýnda devletin ceberrutluðuna, 
terörüne gözleri kapalý teslim olmak demekti.

 Tüm bu görüþülen gruplarýn çýkýþlarýnda ortak bazý tutumlar vardý. Bunlar Nabi'ye 
karþýydýlar, ama birlik sürecine karþý deðillerdi. Onlar da kendine komünist diyen “herkesin” 
katýldýðý bir kongre toplansýn, bir MK, bir PB seçilsin, parti kurulsun diyorlardý. Ama 
komünist partisi ise böyle kurulmaz ve ayaða kaldýrýlamazdý. Onlar bu yolun Nabi'nin birlik 
ve yenilenme yolundan bir farký olmadýðýný görmek istemiyorlardý. Onlarýn birçoðunun 
amacý MK veya PB üyesi olup kendilerine otorite ve kariyer saðlamak, egolarýný tatmin 
etmekti. Burada Leninci yeni tür parti anlayýþý, Marksizm-Leninizm ise hiç yoktu. Konferans 
veya kongresinin partinin belli bir örgütlülük düzeyine ulaþtýktan sonra toplanabileceðini, 
Konya Konferansý'nýn da böyle gerçekleþtiðini görmek ve anlamak istemiyorlardý. Önce 
partinin temel hücre ve komitelerini kurup sonra konferans toplamak onlar için 
beklenemeyecek uzak bir yoldu. Þimdi bu uzak yolda yürüyecek TKP'lileri aramak ve 
bulmak gerekiyordu.  

 XXIV. Partiyi ayaða kaldýrmanýn ilkeleri
 Þiko ve Yelkenci yoldaþlar birlik adýna bir birlik olsun, kendine komünist diyen herkesin 

her telden çaldýðý, ama ismi TKP olan bir parti kurulsun diye hareket etmiyorlardý. Onlar belli 
ilkeler koyuyorlardý. Bu ilkeler etrafýnda toplanan, ideolojide, politikada, eylemde bir 
yumruk olan Leninci yeni türden bir partiyi, Suphilerin, Nazýmlarýn, Bilenlerin TKP'sini 
yaratmak istiyorlardý. Bu parti dünyada, bölgede ve Türkiye'de geliþmeleri deðerlendiren, 
politikalar üreten, isçi sýnýfýnýn ve halklarýmýzýn mücadelesinin içinde yer alan bir parti 
olmalýydý.

 Böyle bir partinin oluþturulmasýnda dayanýlacak olan ilke ve anlayýþlarýn baþlýcalarý 
onlara göre þunlardý:

1. Komünist partileri hâlâ Marksizm-Leninizm ilkelerini temel alan, demokratik-
merkeziyetçilik esasýna göre çalýþan Leninci yeni tür bir partilerdir. Leninci parti içinde 
bulunduðumuz emperyalist dönemin gereðidir.

2. Bu parti Marks, Engels, Lenin'in ve Stalin dönemi de dâhil dünya iþçi ve komünist 
hareketi ve Sovyet Birliði'nin deneyinden yararlanan, proletarya diktatörlüðünü, proleter 
enternasyonalizmini savunan partidir.

3. Sovyetler Birliði'nin ve reel sosyalizmin çöküþünden sorumlu olan dünya 
görüþümüz, ideolojimiz Marksizm-Leninizm deðildir, Marksizmi-Leninizmi revize etmeye, 
onu reformist ve oportunist bir anlayýþla uygulamaya kalkan yöneticilerdir. Marksizm-
Leninizm toplumsal yaþam ve mücadele içinde geliþtirilmesi gereken canlý bir teori ve 
bilimdir. Proletarya diktatörlüðü bürokratik deðil, demokratik anlayýþ gerektiren kapita-
lizmden sosyalizme giden uzun bir geçiþ sürecidir. Bu parti bu anlayýþlara sahip olanlarýn 
partisidir.

4. Bu parti Türkiye özelinde Kemalizmle ve Kemalist devletle, Kemalisti, liberali, 
Ýslamcýsýyla genel olarak her türden burjuva iktidarý ve devletiyle baðýný koparan, ekonomik, 
politik, ideolojik yanýyla egemen burjuvaziye karþý sýnýf savaþýmýný esas alan komünistlerin 



partisidir.
5. Türkiye'yi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün gören Kemalist ideolojiyi, tek 

millet, tek devlet, tek vatan, tek dil, tek din anlayýþýný aþamayanlarýn bu partide yeri yoktur. 
Bu parti Türkiye'yi çok uluslu, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ülke olduðunu görenlerin, 
ülkenin bu gerçeðini inkâr edenlere karþý çýkanlarýn, geçmiþte iþlenen Ermeni soykýrýmýný, 
Süryani, Keldani, Ezidi, Pontus Rum katliamlarýný lanetleyenlerin, Türkiye'nin tarihiyle 
yüzleþmesini savunanlarýn, Türkiye'nin yalnýz Türklerin deðil, Türkiye'de yaþayan tüm halk-
larýn ülkesi diyenlerin partisidir. 

6. Bu parti günümüzde baský altýndaki Kürt halkýnýn Türk devletine karþý direniþini, 
ayaklanmasýný haklý bulan, destekleyen, onun ayrýlma dâhil kendi kaderini özgürce 
belirleme hakkýný kayýtsýz þartsýz savunanlarýn partisidir. Bu parti Türk devletinin Kürt 
halkýna karþý yürüttüðü inkâr ve imha politikasýna, Kürt Özgürlük Hareketine, onun örgütleri 
PKK ve KCK'ya karþý yürüttüðü kirli savaþa karþý çýkan, HDP ve onlarýn haklý savaþýmýný 
destekleyen Türk aydýn ve devrimcilerine karþý yürütülen faþist, barbar saldýrýlara karþý 
çýkanlarýn, Kürt sorununun demokratik yollardan barýþçýl çözümünü savunanlarýn partisidir.

7. Bu parti sýnýf mücadelesinde demokratik ve sosyalist devrimlerini aþamalý bir bütün 
olarak anlayan, günümüzde sýnýf savaþýnýn önünde duran ilk görevin demokrasiyi kazanmak 
olduðunu gören, Kürt ve ulusal sorun çözülmeden demokrasinin kazanýlamayacaðýný 
kavrayanlarýn partisidir. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleþemez, sosyalizm 
yolunda sýnýf savaþý geliþemez. Erdoðan'ý iktidarda tutan milliyetçilikten ve þovenizmden 
kurtulamaz.

8. Bu partinin günümüzde strateji ve taktiðinin tüm ilerici, devrimci, demokratik 
güçlerin, iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin demokratik hak ve özgürlükler için, ekonomik yýkýma, 
pahalýlýða, yoksulluða karþý mücadelelerini, kadýnlarýn erkek egemenliðine, kadýn cina-
yetlerine ve þiddete karþý savaþlarýný, çevreye sahip çýkanlarýn mücadelelerini yalnýz Erdo-
ðan'ýn faþist tek adam rejimine karþý deðil, Erdoðan'ýn Ortadoðu'daki savaþýna karþý, Kürt 
sorununun demokratik çözümü için yönlendirilmesi gerektiðini görenlerin partisidir. 
Erdoðan'ýn yýkýlmasý, güçler ayrýlýðýna dayalý parlamenter sisteme geçilmesi, Türkiye'nin 
demokratikleþmesi için, yeterli deðildir. Türkiye ancak Kürt sorununun barýþçýl, demokratik 
yollardan çözümüyle demokratikleþir.

9. Bu ilkeleri savunan parti her boydan ve soydan komünistlerin birliði ile oluþmaz, 
komünistlerin birliði yanlýþ bir tezdir. Çünkü Türkiye'de temelde hep iki tür komünist olmuþ 
ve partide hep iki ideolojik ve politik çizgi savaþa gelmiþtir. Bunlardan biri Mustafa 
Suphilerin Marksçý-Leninci devrimci çizgisi, diðeri Þefik Hüsnü'nün küçük burjuva 
Kemalist ve Menþevik çizgisi. Mustafa Suphi'nin yolunu ardýcýl savunanlar Nazým ve 
Bilen'dir, günümüzde Þiko ve Yelkenci'dir, onlarla birlikte olan komünistlerdir. Þefik 
Hüsnü'nün yolunda gidenler Mihri ve Kývýlcýmlý ve onlarla birlikte olan kendilerine sözde 
komünist diyenlerdir, günümüzde de Nabi ve “Partizan” grubudur TÝP'le ve diðer sol parti ve 
gruplarla birleþme yanlýþ bir yoldu, likidasyon yoluydu, bir çeþit Þefik Hüsnü yoluydu. 
Gündemde duran komünistlerin birliði deðil, ayrýþmasýydý, doðru yolun, Suphilerin yolunun 
kavranmasý ve bu yolda partinin ayaða kaldýrýlmasýydý. Parti baþka bir kurumdur, her türlü 
boydan ve soydan komünistlerle, solcu ve devrimcilerle, küçük burjuva demokratik güçlerle 
kurulacak eylem birlikleri, cephe ve ittifaklar baþka bir kuruluþlardýr. 

10. Komünist partisi dünyada ve ülkemizde iþçi sýnýfýnýn ve insanlýðýn kurtuluþu, barýþ, 
demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden, iþçi sýnýfý ve emekçi yýðýnlarla baðlý, onlarýn 
barýþçýl ve barýþçýl olmayan mücadele yollarýný, legal ve illegal savaþlarýný karþý karþýya 
koymayan, iþçi sýnýfýnýn çelik disiplinine uyan Marksçý-Leninci kadrolarýn, komünistlerin, 
devrimcilerin gönüllü birliðidir, Bu kadrolar yaratýlmadan parti ayaða kaldýrýlamaz.
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Bugün bu ilkeleri benimseyen partili yoldaþlar partiyi ayaða kaldýrýp yeni bir atýlým 
yapmak için iþçi sýnýfý ve emekçi yýðýnlar arasýnda çalýþmaktalar, gençlik, kadýn ve 
demokratik güçlerin, Kürt halkýnýn özgürlük mücadelelerini desteklemekteler, Erdoðan'ýn 
tek adam rejimine karþý tüm güçlerin demokratik ittifakýný savunmaktadýrlar.

 XXV- Fabrikalar kalelerimizdir! Nerede bir komünist varsa parti oradadýr!
  Ülkemize, halklarýmýza, iþçi sýnýfýmýza karþý sorumluluðumuzu yerine getirmek, bizi 

bekleyen sorunlarýn üstesinden gelebilmek için önce partimizi toparlayýp ayaða kaldýrmamýz 
gerekmektedir. Bu bilinçle çalýþan yoldaþlar 30 yýldan fazla bir zamandýr devam eden 
partimizin örgütsel yokluðuna son vermektedirler. Artýk nerede gerçek bir komünist varsa 
TKP oradadýr, vardýr, yaþamakta ve savaþmaktadýr. Onlar partiyi ayaða kaldýracak, yeni bir 
atýlýmý baþlatacak olanlardýr.

 Partimizi ayaða kaldýrma, yeni bir atýlýmý gerçekleþtirme mücadelesi devam ediyor. Bu 
mücadele ayný zamanda TKP tarih oldu, miadýný doldurdu, dönem yeni sol parti dönemi 
diyen likidatörlere, revizyonistlere, oportünistlere karþý verilen bir mücadeledir. Bu 
mücadele “iþçi sýnýfý yoktur, onun tarihi misyonu iflas etmiþtir, sosyalizm için deðil „bir 
baþka dünya” için savaþmak gerekir” diyenlere karþý verilen bir mücadeledir. Kapitalizmde 
sömürü ve baskýdan baþka bir dünya yoktur. Kapitalizmin sonu ya barbarlýk, ya sosyalizmdir. 
Bu mücadele kapitalizmden sonra sosyalizm diyenlerin mücadelesidir. Bunun için iþçi sýnýfý 
ve emekçi yýðýnlarý örgütleyenlerin mücadelesidir.

 Bu mücadele bugün Türkiye'de Türklerin ve Kürtlerin ve diðer Türkiye halklarýnýn 
demokratik bir cumhuriyette ortak yaþamý için halklarýmýzýn TKP'ye ihtiyacý vardýr 
diyenlerin mücadelesidir. Bu mücadele 100 yýldan beri gelen Suphilerin, Nazýmlarýn, 
Bilenlerin savaþýmýný yaþatma mücadelesidir. Yaþasýn TKP'miz!

Kavga sesleri geliyor
Köylerden ve þehirlerden
TKP'miz ilerliyor
Bugün esir yarýn herþey, hey hey
TKP - 1920    www.tkp-online.com






	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16
	Seite17
	Seite18
	Seite19
	Seite20

