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Yeni Bir Yıl, 
Yeni Bir Umut...

Ülke yen! yıla yönetenler!n yarattı"ı devasa sorunlar-
la g!r!yor. Bu sorunlar yönetenler!n !s!mler!ne, part!ler!ne 
özgü de"!l. Sorunların temel kayna"ı !ç!nde ya#adı"ımız 
s!stem!n kend!s!. Sömürüye ve sava#lara dayalı kap!tal!st 
toplum düzen!ne son ver!lmed!kçe ülke nüfusunun ez!-
c! ço"unlu"unun ya#adı"ı sorunların çözümü kes!nl!kle 
mümkün de"!ld!r.

COV$D-19 salgını dünya çapında emperyal!st-kap!tal!st 
s!stem!n !nsanlık dü#manı karakter!n! b!r kez daha göster-
m!# oldu. $nsan sa"lı"ının t!car!le#t!r!ld!"! b!r s!stemde !n-
sanlıktan, haktan, hukuktan söz etmek !mkansızdır. 

2020’n!n son günler!nde Türk!ye’de Asgar! Ücret ola-
rak tesp!t ed!len m!ktarın açlık sınırının altında olması, 
salgın neden!yle !#ç! ve emekç!ler!n, dahası küçük esnafın 
açlı"a mahkum ed!lmes!, emekl!ler!n ez!c! ço"unlu"unun 
gel!rler!n!n asgar! ücret!n dah! altında olması, güvences!z 
çalı#tırılan m!lyonlarca !#ç!n!n bırakın k!ra ödemey!, ev!ne 
ekmek götüremeyecek durumlara gelmes! ya#anan ger-
çek durumdur. 

Süslü sözler, aslı astarı olmayan ke#!f ve projeler, çarpı-
tılmı# !stat!st!k! ver!ler !le bu sorunların h!ç b!r! çözülmü# 
olmuyor. Onb!nlerce devr!mc!, demokrat, sosyal!st ve ko-
mün!st!n z!ndanlarda tutulması, basının tek merkezden 
yönet!lmes!, sadece yönetenler!n kend!ler!n! kandırmala-
rıdır.

$#ç! sınıfı, emekç!ler, aralarında !#s!z ve emekl!ler!n de 
oldu"u yoksul on m!lyonlar hamas! nutuklarla, d!n! has-
sas!yetler!n! ka#ımakla, m!ll! duygularını !st!smar etmekle 
belk! b!r süre oyalanab!l!r, kandırılab!l!r, rıza göstermeler! 
sa"lanab!l!r. Ancak bu !lelebet sürmez. 

2021 yılı “adalet” ve “kalkınma” adı altında yaratılan 
adalets!z ve ger!c! rej!m!n b!r daha gelmemek üzere sü-
pürülmes! gereken b!r yıl olarak önümüzde duruyor. Bu 
mümkündür. Umutsuzlu"a, karamsarlı"a yer yok. Sırça 
saraylarında ya#ayanlar ve ülke nüfusuna bu ez!yet! reva 
görenler, bıça"ın kem!kler!ne dayandı"ı on m!lyonların 
kar#ısında b!r ya"mur damlası kadar de"ere sah!p de"!l-
lerd!r. 2021 yılı bu dönemeçe dümen kırıldı"ı b!r yıl olsun. 

De"erler!m!z ve topra"a dü#enler!m!z 100. yılında b!z! 
uyarıyor… Uyarıları b!nlerce öncü !ç!n b!r pusula, m!lyon-
lar !ç!n gerçekle#ecek b!r umut olsun!

         Politika

“Türkiye’nin Gelece!i TKP’siz Belirlenemez!”  (Sy: 12)



q Kemal ATAKAN

10 Eylül 2020’de Türkiye Komünist 
Partisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü-
nü karşıladık. Aradan dört ay geçtikten 
sonra 28-29 Ocak 2021 gecesinde Musta-
fa Suphi ve yoldaşlarının katledilmeleri-
nin 100. yıl dönümlerinde anacağız. 

2020 ve 2021’de dört ay arayla kar-
şıladığımız ve anacağımız yıl dönümle-
ri, 1920 ve 1921’de kuşkusuz ki dört ay 
arayla yaşanan tarihsel olaylardı. TKP’nin 
kuruluşu da, ONBEŞLER’in katli de Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin tarihi ve ama aynı 
zamanda kaderi açısından tarihsel geliş-
melerdir. 

TKP’nin 100. kuruluş yıldönümü ve-
silesiyle bir dizi çevreden farklı değer-
lendirmeler içeren açıklamalar ve yazılar 
yayınlandı. Yazılanların ortak özelliği 
TKP’nin şanlı tarihinin farklı kesitlerin-
den esinlenerek onların tekrarını içermesi-
dir. Diğer bir özellik ise günümüze ve ge-
leceğe dair bir perspektif içermemesidir. 
Asıl çelişki de buradadır. Tarihin başarılı 
yanlarını ele alan yazıların günümüze iliş-
kin bir çözüm üretmemesi maalesef yazı-
ları kaleme alanların çıkmazlarını, tıkan-
mışlıklarını ifade etmektedir. TKP tarihi 
üzerinden kendilerini var etmeye çalışan 
TKP geleneği ile yakından uzaktan ilgisi 
olmayan grupların ise TKP tarihine salt 
faydacı bir anlayışla yaklaşmaları ise ayrı 
bir gerçekliktir.

Kimi eski parti kadro ve yöneticileri-
nin TKP’nin 100. yılı vesilesiyle yazdıkla-
rı yazıların Sovyetler Birliği’ne, Lenin’e, 
Stalin’e, özcesi Marksizm-Leninizm’e 
karalama denemeleri içermesi ulaşılan 
düzeysizliğin yeni bir aşamasıdır. Yani 
kısacası, TKP’nin günümüzde Marksist-
Leninist parti niteliğiyle olmaması gerek-
tiğinin teorisi yapılmaya çalışılmaktadır. 

Aslında bunları “yazı” olarak nitelemek 
dahi fazladır. Kendini göstermeyi ve tat-
min etmeyi amaçlayan “hatıratlar” demek 
daha doğru olacaktır. 

Pekiyi, TKP tarihinin belli kesitlerine 
sahip çıkar gibi yaparak, sonunda likidas-
yonu savunarak gerekçelendiren ve bunu 
büyük bir başarı gibi sunan yazılara ne de-
meli? TKP-TİP birleşmesini, Türkiye’ye 
dönüşleri ve TBKP’nin legal olarak kurul-
masını büyük bir gelişme olarak kaydedip 
tasvir eden yazıların sonunda bizim arayıp 
bulamadığımız bir sonuç mevcut. (Bkz. 
Birikim Dergisi, Sayı 377, Ahmet Kardam 
yazısı).  Madem ki bu kadar önemli ve so-
nuç alıcı bir süreçti de TKP veya TBKP 
bunun sonucunda ne oldu? Bu süreci yü-
rüten dönemin TKP yöneticileri ve ana 
kadrolarının büyük çoğunluğu neden bu 
kadar sağa savruldu, hatta saf değiştirdi? 

Bir de TKP adını veya tarihini bugün 
kendi varlık gerekçeleri haline getirmeye 
çalışanlara bakalım. Savundukları görüş 
ve politikalar TKP’nin kuruluş amacına 
ve misyonuna tamamen zıt durumdayken, 
neden kendilerini TKP tarihine atıfta bu-
lunma ihtiyacında hissediyorlar? 

Tüm bu farklı emarelerin birleştiği tek 
bir nokta var. TKP’yi gerçek amacı ve ta-
rihsel misyonu ile yok saymaya çalışmak. 
Devletin, kuruluşundan itibaren yok etme-
ye çalıştığı bir parti hakkında, onun adını 
kullanarak bu partiyi yok etmeye çalışan-
ların değirmenine su akıtmak. 

* * *

Yazıya olumsuz örneklerle başla-
dık. Çünkü bu örneklerden yola çıkarak 
TKP’nin aslında Türkiye toplumu için 
ne derece önemli bir olgu olduğunu ve 
hala yok edilmesi için farklı yöntemlerle 
uğraşıldığını gözler önüne sermek iste-
dik. Bunu yaparken, bu partinin 98 yıl-
dır yasaklı olduğuna hiç değinme gereği 

duymadık. Düşünün ki, Parti Başkanı ve 
Genel Sekreteri kuruluşundan 4 ay sonra 
katledilen ve 98 yıldır yasaklı olan bir 
parti ile neden bu kadar uğraşılır, ka-
ralanmaya, çarpıtılmaya çalışılır? İşte, 
TKP’nin varlık nedeninin önemi tam da 
bu sorunun yanıtının içinde yatıyor.

100 Yıl Önce TKP
Artık klişeleşmiş bir söz gibi 

gelebilir ama “Türkiye Komünist 
Partisi, Ulusal Kurtuluş Savaşının 
ateşleri ve Büyük Ekim Devrimi’nin 
etkileri altında kuruldu” cümlesi çok 
anlamlı bir tarifi içermektedir. TKP, 
Türkiye’nin kaderinin belirlendiği bir sü-
rece müdahil olmak için kuruldu. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın ateşleri içinde doğ-
du. TKP’nin Rumeli ve Anadolu halkları 
için ortaya koyduğu çok somut programa-
tik ve politik bir perspektif vardı. İşçi ve 
köylülerin iktidarını hedefliyordu. Farklı 
milliyetlere, din ve mezheplere mensup 
yurttaşların önüne özgür bir program ko-
yuyordu. Rumeli ve Anadolu toprakla-
rını işgal eden emperyalist güçlere karşı 
anti-kapitalist içerikte bir anti-emperya-
lizm savunuyordu. Tam bağımsızlıktan 
yanaydı. Dünyanın ilk işçi-köylü devleti 
Sovyet Rusya ile dayanışma içinde em-
peryalizmin bölgede ve dünyada etkisini 
zayıflatacak bir politik programatik ama-
ca sahipti. Ve en önemlisi bu program ve 
politikalar Rumeli ve Anadolu halkları 
arasında karşılık buluyordu. Bu kesin 
bir olgudur ve bugün bu olgunun üzerini 
“komünist” kisvesi ile örtmeye çalışanlar 
bundan rahatsız olmaktadırlar. (Bkz. Ke-
mal Okuyan’ın “TKP’nin Kuruluşunun 
100. yılında Mustafa Suphi Sempozyumu 
konuşması). Çünkü, onlar aynen öncülle-
ri gibi bağımsız Marksist-Leninist ilkeler 
temelinde komünist bir politikadan yana 
değiller. 

TKP, 1920’de “Amele ve Rençber 

Şuraları Cumhuriyeti” tanımlaması al-
tında “Türkiye Federatif Sosyalist Cum-
huriyeti” hedefini ortaya koymuş ve bu 
hedef işçi, köylü, asker yığınları arasında 
yankı bulmuştur. TKP’nin kuruluşu ön-
cesi 1918-1920 yılları arasında yürütülen 
hazırlık çalışmalarının ve kuruluşundan 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledil-
diği 1921’e kadar olan kısa dönem ince-
lendiğinde kırmızı bir çizgi olarak orta-
ya çıkacak olan politik programatik hat 
budur. Çeşitli tarih kitaplarında ulaşılan 
belgelerden yola çıkılarak yapılan yorum-
larda detaylar içinde bilinçli bir boğulma 
yaratılarak TKP’nin o dönemde Anadolu 
ve Rumeli halkları üzerindeki etkisi ve İn-
giliz emperyalizmi ile bağlı olan Kemalist 
burjuva çevrelerinin rahatsızlığı gizlen-
meye çalışılmaktadır. 

Halbuki o dönemde konu çok açık 
ve nettir. Mustafa Kemal öncülüğündeki 
çevre TKP’nin kuruluşundan, varlığın-
dan ve etkisinden son derece rahatsızdır. 
Sovyet Rusya ile iyi ilişkiler kurmak bir 
yandan pragmatik çıkarcı bir anlayışla 
yürütülürken, Mustafa Suphi öncülüğün-
deki TKP’nin Rusya Komünist Partisi 
(Bolşevik), Komintern ve resmi Sovyet 
kurumları ile ilişkilerini zedelemeye ça-
lışmak için türlü senaryolar üzerine ça-
lışmışlar ve uygulamaya sokmuşlardır. 
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TKP 100 Ya!ında!
ONBE"LER 100 Yıl Önce Katled#ld#!
Çözüm Y#ne ONBE"LER’#n Yolunda,
Çözüm Y#ne TKP’de! 



Anadolu topraklarında TKP’nin nüveleri 
olan komünist örgütlenmelere, yasal siya-
sal örgütlenmelere ve hatta Yeşil Ordu’ya 
yönelik tahammülsüzlükleri had safhaya 
ulaşmıştır. İşi gücü bırakıp TKP’nin si-
yasal yaşam üzerindeki etkilerini nasıl sı-
nırlandıracakları ile uğraşmışlar, Mustafa 
Kemal başta olmak üzere tüm kurmayları 
bu amaca yönelik senaryolar için seferber 
olmuşlardır. Birinci Meclis içinde TKP 
ile bağlantılı olduklarından yola çıktıkları 
Halk Zümresi vekillerini dahi hedef tahta-
sına oturtmuşlardır. Çünkü, Halk Zümresi 
vekili Nazım Bey’in Mustafa Kemal’in 
itirazlarına ve engellemelerine rağmen 
ezici oyla Dahiliye Nazırı (İçişleri Baka-
nı) seçilmiş olması rahatsızlığı had safha-
ya ulaştırmış, seçim sonucunu tanımamış 
ve görevden alınana kadar çalışması en-
gellenmiş sonra yerine Mustafa Kemal’in 
adayı Rafet Bele’yi seçtirmiştir. Nazım 
Bey’e bu tepkinin sebebi TKP ile ilişki-
lendirilmiş olmasıydı. Yerine seçtirdiği 
Rafet Bele daha sonra Mustafa Kemal’in 
kurdurduğu resmi ve sahte “TKP”’nin, 
İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Ali Fuat 
Cebesoy ve Kazım Karabekir ile birlikte 
perde arkasındaki yöneticisi olacaktı. Bu 
sahte partinin asıl kurgulayıcısı ve yöneti-
cisi ise Mustafa Kemal’in kendisidir. 

Evet, TKP’ye, ülkede varolan tüm ko-
münist örgütlenmelere savaş açan, onları 
yok etmeye çalışan burjuvazi, beklediği 
sonucu elde edemeyince TKP’nin etkisi-
ni dikkate alarak aynı adla sahte ve resmi 
bir parti kurdurmuştur. Bu partinin kurul-
ması için gizli talimatı da Mustafa Kemal 
vermiştir. “Eğer bu ülkede komünist par-
tisi kurulacaksa onu da biz kurarız, ordu 
mensupları kurar” mealinde sözleriyle 
bu kuruluşu gerekçelendirmiştir. Bu sahte 
ve resmi partinin kuruluş tarihi 18 Ekim 
1920, yani TKP’nin 10 Eylül 1920’deki 
kuruluşundan tam beş hafta sonradır. Ül-
kedeki tüm komünist grup ve örgütlen-
meleri ve hatta Yeşil Ordu’yu bu sahte 
partiye katılmaya zorlamış ancak istediği 
sonucu elde edememiştir. 

Bu gerçekler gizlenerek, üstü örtüle-
rek, yokmuş gibi davranılarak TKP tarihi 
anlatılamaz. Bunu yapanlar ise iyiniyetli 
değildirler. Komünist ise hiç değildirler. 
Olsa olsa en fazla gizlemeye çalıştıkları 
merciilerin günümüzdeki temsilcileri ola-
bilirler.

* * *

Bu nedenlerledir ki, amaçlanan sonu-
cu elde edemeyen işbirlikçi burjuvazi ile 
onun askersel ve siyasal temsilcisi Musta-
fa Kemal, 28/29 Ocak 1921 gecesi Mus-
tafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarını 

haince bir plan sonucunda Karadeniz’de 
katletmişlerdir. Mustafa Suphi ve yoldaş-
larının neden katledildikleri buraya ka-
dar yazdıklarımızın sonucu olarak gayet 
iyi anlaşılabiliyor. Ancak, TKP tarihini 
manipüle etmeye çalışan farklı çevreler, 
Mustafa Suphi ve yoldaşları ile de ilgili 
korkunç bir bilgi kirliliği yaratma çabası 
içindeler. 

Mustafa Suph# Üzer#ne 
K#rl# Senaryolar
TKP’yi yasaklayan, Mustafa Suphi’yi 

ve yoldaşlarını katleden, 1921’den günü-
müze kadar bu topraklarda katledilen tüm 
komünistlerin kanlarını ellerinde taşıyan-
lar sadece siyasi cinayetler ve katliamlar 
ile yetinmiyorlar. Onlar, hiç bir zaman 
açıkça sahip çıkamadıkları ve onun için 
“faili meçhul” olarak adlandırılan cinayet-
lerine rağmen, katlettikleri bu toprakların 
en namuslu, en şerefli ve en başarılı insan-
larının itibarlarını sarsamadıkları için kirli 
söylemler ve senaryolarla yıpratmaya de-
vam etmeye çalışıyorlar. “Bilimsellik” ve 
“araştırmacılık” adı altında, dönemsel, do-
ğal bir takım yaşanmışlıkları, çelişkileri, 
tartışmaları, dedikodu katına yükselterek 
katlettikleri şerefli insanları itibarsızlaştır-
maya yöneliyorlar. Bunu yaparak TKP’yi 
itibarsızlaştırma amacı güdüyorlar.

Yok efendim “Mustafa Suphi macera-
cıymış” veya “Sovyetler karşı çıktığı hal-
de dönmüş” veya “Sovyetler Onbeşler’in 
katlinden sonra onlara ve TKP’ye sahip 

çıkmamış” gibi varsayımları gerçekmiş 
gibi yansıtıp sayfalar dolusu yazılar ya-
zıyor, kitaplar yayınlıyorlar. Bu iyiniyet-
li bir yaklaşım değildir. Okuyucuların 
“Aaa..., biz konunun bu yanını bilmiyor-
duk” dedirtecek bir içerik hiç değildir. 

Kuşkusuz ki, sınıf savaşımının pratiği 
içinde, hele bu kadar önemli bir konuda 
karar alma süreçlerinde farklı görüşler ve 
tartışmalar olacaktır. Bu farklı görüş ve tar-
tışmaların belgelere ve arşivlere yansımış 
olması da normaldir. Nasıl ki çok önemli 
bazı olaylar hakkında kimi belirleyici bel-
geler bugün arşivlerde bulunamıyor veya 
imha edilmiş ise, bulunan belgelerin de 
gelişmeleri bütünsel olarak yansıttığını 
ileri sürerek sonuçlar çıkarmak çok sağ-
lıklı değildir. Özellikle TKP’nin kuruluş 
sürecinin yaşandığı ve daha sonra Musta-
fa Suphi ve yoldaşlarının Anadolu’ya gel-
dikleri dönemin hazırlık ve uygulama sü-
recinde birbirinden farklı bir dizi gelişme 
yaşanmıştır. Bunları yok saymak ne kadar 
yanlışsa, nedenlerini görmezden gelmek, 
de bir o kadar yanlıştır.

TKP’nin kendi iç süreci açısından 
bakacak olursak, TKP’nin kuruluş ve 
örgütlenme sürecinde belgelerden de an-
laşılabileceği gibi farklı kişilikler rol oy-
namışlardır. Sürece katılanlar arasında 
Kemalistlerin ve Ankara Hükümetinin 
ajanları tarafından sızma da gerçekleş-
tirilmiş veya Rus esir kamplarından çı-
kabilmek için kendilerine olduklarından 
farklı nitelikte yansıtanlar da olmuştur. Bu 

unsurlar bugün isim isim bilinmektedir. 
Kimileri iki taraflı çalışmışlar, kimileri 
ispiyonculuk yapmışlar, kimileri de bilgi 
taşımışlardır. Bu unsurlar dönüş kararı-
nı eleştiren, sonradan farklı gerekçelerle 
karalamaya çalışan, hatta Mustafa Suphi 
yoldaşın kişiliğini hedef almış unsurlardır. 
Süleyman Sami, Salih Zeki vb gibi un-
surların iplikleri pazara çıkmıştır. Ancak, 
sanki bu böyle değilmiş gibi, bu unsurla-
rın dedikodu düzeyindeki karalamalarını 
ve ajanlık faaliyetlerini görmezden gele-
rek, TKP MK içinde başta Mustafa Suphi 
ve yoldaşları olmak üzere Kominternci, 
Bolşevik duruşu karalamaya çalışmak, 
kötü niyetli komplo teorileri üretmekten 
başka bir çalışma değildir.

Aynı şekilde, henüz 1917 Kasım’ın-
da devrimini gerçekleştirmiş olan genç 
Sovyet Rusya ve Rusya Komünist Parti-
si (Bolşevik) veya diğer resmi kurumlar 
içinde gerçek Bolşevik olmayan unsurla-
rın yaklaşım ve görüşleri Mustafa Suphi, 
yoldaşlarını ve TKP sürecini değerlendi-
rirken veri alınmamalıdır. Belirleyici olan 
Komintern kararları, Lenin ve Stalin’in 
yaklaşımlarıdır. Bu alanda da herhangi bir 
komplo teorisi üretecek veri yoktur. Diğer 
unsurların ise ne derece parti stajına sahip 
oldukları, Sovyet devriminin ve Sosyaliz-
min kuruluş sürecinde daha sonra hangi 
saflarda yer aldıkları ayrıca değerlendir-
meye değerdir. 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının kat-
linden sonra Parti’nin yönetimine çö-
reklenen, Parti’yi Kemalizmin dümen 
suyuna kıran, TKP’nin kuruluşunda be-
lirlenen programatik ve politik hedeflerin-
den uzaklaştıran Şefik Hüsnü ve şürekası-
nın söylem ve eylemlerinden yola çıkarak 
Mustafa Suphi’lerin çizgilerini karalama-
ya çalışmak abesle iştigaldir. Şevket Sü-
reyya, Vedat Nedim, Hikmet Kıvılcımlı ve 
Mihri Belli gibi parti düşmanı, bozguncu 
ve provokatörler bu çizginin devamcıları-
dır. TKP tarihinde Mustafa Suphi ve yol-
daşlarına formalite icabı değinen, tarihi 
Şefik Hüsnü’lerle başlatan tayfa bugün 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dümen 
suyunda “TKP’cilik” görevlerini yerine 
getiren, farklı gruplara bölünmüş, devletin 
ajanı Yalçın Küçük’ün yetiştirmeleridir. 
Nazım Hikmet, Reşat Fuad, Yakup Demir, 
İ.Bilen, A.Saydam yoldaşların sürdürdü-
ğü Suphici, Kominternci, Bolşevik ve Le-
ninci çizgilerinden söz etmezler. 70’li ve 
80’li yıllarda toprağa düşen yiğit yoldaş-
larımızın adlarını anmazlar. Bu unsurların 
TKP tarihi ve Mustafa Suphi’lerin şanlı 
mücadeleleri ile yakından uzaktan alaka-
ları yoktur. 
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Partimizin 1980 öncesi ve sonrası 
yönetici kadro niteliğinde olan unsurları-
nın ezici çoğunluğu, hatta hemen hemen 
tümü Marksizm-Leninizm’e veda etmiş-
lerdir. Ama nedense, artık politikalarının 
ve programatik hedeflerinin geçersizliği-
ni savunmalarına rağmen TKP tarihi ile 
ilgili söz söyleme haklarını kendilerinde 
görmektedirler. “Biz aktif politika için-
de değiliz”, “Sosyalizme inanmıyoruz”, 
“Marksizm-Leninizm günümüz toplumsal 
sorunlarının çözümünde yol gösterici ola-
maz”, “Sınıf mücadelesi sonuç getirmez”, 
“Leninizm iflas etmiştir”, “Stalin bir dik-
tatördür” demelerine rağmen, tüm ilke ve 
özelliklerine karşı çıkmalarına karşın ken-
dilerini “komünist” olarak nitelendiren bu 
unsurlar, söylem ve yazılarıyla TKP tari-
hine kara çalma görevini yerine getiriyor-
lar. Yaşamlarını Madeni Eşya Sanayicileri 
Sendikası MESS, tekelci kapitalist Boyner 
ve Aydın Doğan ile İshak Alaton himaye-
sinde sürdürmeyi tercih eden bu likidatör-
ler TKP tarihi ve Mustafa Suphilerin katli 
ile ilgili açık ama ince anti-komünizm 
yaparak dalga geçiyorlar. TKP’ye yıllar-
dır saldıran provokatörlerle, polis ajanları 
ile kol kola çalışıyorlar, yayın yapıyorlar. 
Türkiye Komünist Partisi’nin yüz karası, 
bugünün liberal burjuva demokratları li-
kidatörlerin TKP’nin binlerce kadrosunun 
kanıyla sulanmış onurlu tarihi ve Mustafa 
Suphilerle ilgili söyledikleri, yazdıkları ve 
çizdiklerinin hiç bir ehemmiyeti yoktur. 
Dikkate ve ciddiye alınmamalıdır. 

* * *
Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaş-

ları gerek Türkiye Komünist Partisi’nin 
kuruluşu ile, gerekse de Türkiye’nin ye-
niden kuruluşunda işçi sınıfının bilimi 
doğrultusunda yer almak için Anadolu’ya 
dönme eylemleri ile komünist olmanın 
gereklerini yerine getirmişlerdir. İşçi sı-
nıfı, köylülük ve ezilen tüm halklar için 
doğru bir programla yola koyulmuşlar-
dır. Türkiye halkları bu programa yanıt 
vermiş, onun için de TKP ve tüm kurucu 
yönetici kadroları burjuvazinin kabusu ol-
muşlardır. Sadece bu olgular dahi verilen 
mücadelenin haklılığını ve doğruluğunu 
ortaya koymuştur. 

TKP Türk#ye’n#n 
Gelece$#n#n Tem#natıdır!
Mustafa Suphilerin TKP’si Dünya 

Sosyalist Sistemi’nde yaşanan karşı-dev-
rim ve kapitalist ülkeler Komünist Parti-
lerinde yaşanan likidasyon girişimlerine 
karşın bugün dimdik ayaktadır. Marks, 
Engels, Lenin ve Stalin yoldaşların ku-
ramsal ve pratik yol göstericiliğinde, Dün-
ya Sosyalist Sistemi’nde yaşanan geçici 
yenilginin nedenlerini inceleyip, gerekli 

sonuçları çıkararak, kendi topraklarında 
yaşanan savaş tarihinin eleştirel değer-
lendirmesini yaparak yollarına devam 
ediyorlar. TKP’nin üzerinde tartıştığı yeni 
program taslağı Mustafa Suphilere, 10 
Eylül 1920’ye, TKP’nin Kuruluş Kong-
resi ve Parti Programına dönüş niteliği 
taşımaktadır. Ulusal olanla uluslararası 
olanın diyalektik bağını kurarak Proletar-
ya Enternasyonalizmi ilkesi çerçevesinde 
ortaya konan görüş ve politikalar selam-
lanıyor. 

Türkiye’de işbirlikçi oligarşinin sınıf 
ve halk düşmanı yönetimine son vermek, 
emperyalizme karşı anti-kapitalist nite-
likte mücadele yürütmek, işçi sınıfının ve 
başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen 
halkların işçi sınıfı ve bağlaşıkları tara-
fından özgürleşecekleri savaşımı utkuya 
ulaştırmak onurlu bir görevdir. Kapitalist 
emperyalist sistem dünya çapında tıkan-
mış durumdadır, çözülmektedir. Ömrünü 
uzatmak için başvurduğu yöntemler sa-
vaşları körüklemek, sömürüyü artırmaktır. 
Klasik ve modern araçlarla, her yöntemi 
deneyerek içinde bulundukları ekonomik 
ve politik krizleri aşmaya çalışıyorlar. Bu-
nun için uluslararası alanda yaşanan CO-
VİD-19 salgını karşısında sağlığı ticarileş-
tiriyor, işçi sınıfının, emekçilerin ve hatta 
küçük burjuvaziyi dahi daha da yoksullaş-
tırıyor, sorunlarına çözüm üretemiyorlar. 
Vietnam, Küba ve Çin Halk Cumhuriyeti 
gibi Sosyalist yönelimli devletler ise sağ-
lık alanında örnek teşkil ediyor, salgınla 
mücadelede başarılı oluyorlar. 

Türkiye’de tüm kamusal değerlerin 
özelleştirilerek yerli işbirlikçi tekelci ser-
maye ve uluslararası sermayeye peşkeş 
çekildiği bir ortamda, salgının ve onun 
daha da tetiklediği süregelen ekonomik 
krizin tüm yükü işçi ve emekçilerin sırtına 
yüklenmektedir. Türkiye, kendisini kar-

şılaştırdığı diğer NATO üyesi kapitalist 
ülkelerin dahi yüzde on oranında desteği 
salgın koşullarında verememektedir. El-
lerinde kaynak yok, kasa tam takır, kuru 
bakır, boğazlarına kadar dış ve iç borç 
içindeler. Tıkanmışlık ve dağılmışlıkları-
nı baskı ve zor uygulayarak durdurmaya 
çalışıyorlar. Medya alanında kapkara bir 
sansür ve ısmarlama haberlerle gerçekle-
ri gizleyebileceklerini zannediyorlar. İşçi 
sınıfı üzerindeki sömürüyü katmerleşti-
riyor, kazanılmış sosyal hakları buduyor, 
sınıfı yoksulluğa ve açlığa mahkum et-
mek istiyorlar. Kürt halkına karşı bunlara 
ek olarak katmerli sömürü ve baskı uy-
gulayarak tüm dünyanın hayretler içinde 
izlediği baskı politikaları geliştiriyorlar. 
Onbinlerce devrimci, demokrat ve yurt-
severi sadece düşüncelerinden ve siyasi 
tercihlerinden dolayı cezaevlerinde tutsak 
ediyorlar. Milliyetçi ve dini hassasiyetleri 
propaganda alanında kullanarak toplumu 
kendilerine razı etmeye çalışıyorlar. An-
cak, bu baskıcı ve faşizan yöntemlerle 
ilelebet sonuç alabilmeleri mümkün de-
ğildir. Tarih bunun örnekleri ile doludur. 
Toplumların tarihi de sınıf savaşımlarının 
tarihidir. 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Ana-
dolu’daki Müslüman halklara, diğer din-
lere mensup halklara işçi sınıfının öncülü-
ğünde sundukları çözüm programı bugün 
dün olduğu gibi günceldir. Müslüman 
halklar kimsenin tekelinde değildir, hele 
burjuvazinin ve emperyalizm ile işbirli-
ği yapan tekelci burjuvazinin tekelinde 
hiç değildir. Çünkü bu halkların çıkarları 
kapitalist sömürü düzeniyle nesnel olarak 
çelişmektedir. Din unsurunun kullanılarak 
sömürülen sınıfların kontrol altında tutul-
ması kapitalizmin kullandığı bir yöntem 
ise ve bu yöntemi kullanarak düzenini 
sürdürebiliyorsa, bunun hiç de öyle ol-

madığını anlatmak ve kitlelere kavratmak 
da komünistlerin görevidir. Mustafa Sup-
hi ve yoldaşlarının Müslüman halkların 
kurtuluşu için Kafkasya’da, Urallarda, 
Türkistan’da ve Anadolu’da yürüttükleri 
mücadele zengin bir bilgi ve deney ha-
zinesini içermektedir. TKP’nin Mustafa 
Suphi yoldaş öncülüğünde, Ulusal Kurtu-
luş Savaşı sürecinde, Yeşil Ordu ve İslam 
Enternasyonalistleri ile kurduğu organik 
politik bağ irdelenmeye değerdir. Zama-
nında Kemalist burjuvaziyi ve emperya-
list ağababalarını ürküten olgulardan biri 
de bu olmuştur. Hangi dini inanca veya 
hangi milliyete tabi olursa olsun bu halk-
ları birleştiren ortak payda işçi ve emekçi 
olmaları, işgücü sömürüsüne maruz kal-
malarıdır. Bugün de din bezirganlarının 
ve ırkçılık düzeyinde milliyetçiliği kulla-
narak iktidarlarını koruyanlara karşı duru-
şun panzehiri budur. 

* * *

Türkiye işçi sınıfının, emekçilerinin, 
ezilen halklarının çözüm yolunun başlan-
gıcı bugün en geniş demokratik muhalefet 
cephesinin örülmesinden geçiyor. Önce-
likle varolan rejimden kurtulmak ama bu 
süreçte devrimci alternatifi yaratmak en 
önemli görev olarak komünistlerin önün-
de duruyor. Bugün Meclis’te HDP öncülü-
ğünde temsil edilen devrimci demokratik 
muhalefet, işçi sınıfının ve tüm emekçi 
halkların ezici çoğunluğunun her alanda 
muhalefetine dönüşmeden sonuç alıcı ola-
mayacaktır. Çıkarları nesnel olarak rejim-
le ve bu düzenle çelişen nüfusun ezici ço-
ğunluğunun çözüm odaklı olarak harekete 
geçebilmesi ancak güveneceği ve kendi-
sine öncülük edecek olan bir program ve 
politika ile mümkündür. TKP’nin prog-
ram taslağı bu yolu gösteriyor. O nedenle 
Türkiye işçi sınıfının ve tüm ezilen emek-
çi halkların biricik seçeneği bu programın 
yaşama geçirilmesidir. Türkiye Federatif 
Sosyalist Cumhuriyeti’ni yaşama geçir-
mek, öncelikle işçi sınıfı öncülüğünde 
başta Kürt halkı olmak üzere tüm emek-
çi yoksul halkların tabanda eşit ve özgür 
birliğini sağlayacak, Halkların Demok-
ratik Meclisleri’nin oluşturulması temeli 
üzerinde yükselecektir. Bu da Mustafa 
Suphilerden bugüne 100 yıllık mücadele 
ve deney birikiminin eseri olacaktır. Do-
layısıyla TKP 100 yıl öncesinden Musta-
fa Suphi önderliğinde başlatılan ve kanla 
bastırılan sınıf mücadelesinin tamamla-
namayan görevlerinin çözümü görevi ile 
karşı karşıyadır. Kuruluşunun 100. yılın-
da ve Mustafa Suphilerin katledilişlerinin 
100. yıl dönümünde, TKP hala ve yine 
Türkiye’nin özgür geleceğinin teminatı-
dır. n
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100 Yıl Önce Bugün: Mustafa Suphi ve Ethem Nejat’ın 1.1.1920’de Kars’tan Bakû’deki 
yoldaşlarına gönderdiği mektup.
Kaynak: TKP Merkez Komitesi 1920-21 Dönüş Belgeleri 1-2, TÜSTAV Yayınları
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10 Eylül 1920’de Bakü’de kurulan 
Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin 100. 
yaşdönümü çok geniş kesimler tarafın-
dan konuşuldu, yazıldı, çizildi ve tartışıl-
dı. Bütün bunlar  TKP’nin  rolünden ve 
güncelliğini korumasından kaynaklan-
maktadır. Ve yine tartışmalar ve yazılıp 
çizilenler iki kulvarda gelişip gitmektedir. 
Birincisi, TKP’nin kuruluş programında 
belirtilen “Türkiye Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti” özüne, başka bir deyimle 
‘Fabrika ayarlarına geri dönüş’ temelinde 
yapılmaktadır. İkincisi ise, görünümde 
birbirinden farklı gibi olsa da özünde ve 
niyetinde aynı olan, aynı amaca hizmet 
eden ‘partiler’ yapılar ve çevreler tarafın-
dan yapılan girişimlerdir. Mustafa Suphi, 
TKP’yi kurduktan bir süre sonra Mustafa 
Kemal sahte bir ‘TKP’ kurarak Anadolu 
ve Trakya topraklarında sosyalist bilinci-
nin ve örgütlülüğünün gelişmemesi için 
atağa geçti. Bunun için Mustafa Suphi 
ve yoldaşları Karadeniz’in azgın suların-
da katledildi. Bir yıl geçmeden de TKP 
yasaklandı. Kendisi ve kurmayları tara-
fından kurulan sahte ‘TKP’yi de gerek 
kalmadığına inanarak kapattı. Ülkenin tek 
yasal partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi 
ile yoluna devam ettiler.

1924 Anayasasının kabulüyle demok-
ratik bir içeriğe sahip olan 1921 Anaya-
sası kaldırıldı. “Tek ırk, tek dil, tek din, 
tek ulus” içerikli Kemalist “Türk-İslam 
Sentezi” ile işçi sınıfına ve halklara düş-
man bir tavırla o günden bugüne kadar 
ülke yönetilmektedir. CHP ve AKP dahil 
bütün iktidarların hepsi canı gönülden bu 
anlayışa, Kemalizm’e sadık kaldılar. Gö-
rünümleri ve kimi farklı uygulamalarının 
olması özü değiştiremez. Bu anlayışa sa-
dık kaldıkları için başından beri Kürtlere, 
Ermenilere, Rumlara, Ezidilere, Asuri-
Süryanilere ve Alevilere karşı baskı ve 
imha politikaları uygulanmıştır. Devrim-
ci-demokratik bir işçi ve halk hareketinin 
gelişmesi engellenmiştir.

Mustafa Suphiler’in katli ve TKP’nin 
yasaklanması işçi sınıfı ve halklarımız 
için çok büyük bir kayıp olmuştur. Özelde 
TKP’nin kendisi için de çok ciddi bir ka-
yıptır. TKP’nin yönetimi Kemalist Şefik 
Hüsnü’nün eline geçti. Parti çok uzun yıl-
lar Kemalizm’in etkisinde kaldı. Bundan-

dır ki 1925 yılında meydana gelen Kürt 
Şeyh Sait İsyanı ve 1937 Dersim Katliamı 
farklı yorumlanmış ve Kemalist bir tavır 
alınmıştır. Bu tavır TKP’nin tarihinde bir 
kara leke olarak kalmıştır. Dahası sonra-
ki yıllarda doğru çalışmalarını ve başa-
rılarını gölgelemek için bilinçli olarak 
kimileri tarafından hep aleyhte kullanıl-
mıştır. TKP’yi hep o kara lekeyle anmış-
lardır. TKP’nin Kürt halkıyla, işçi sınıfı 
ve gençlik ile buluşmaması için özel bir 
çaba sarf etmişlerdir. TKP’nin içinde var 
olan ve son yıllara kadar varlığını sürdü-
ren Kemalist damar, TKP düşmanlarının 
ekmeğine yağ sürmüş ve kirli bir zemin 
hazırlamıştır. Likidasyonun oluşması ve 
likidasyondan sonra çoğu kadrosunun içi-
ne düştüğü atalet, sekterlik, saf değiştir-
me, kolektivizm ruhundan yoksunluk ve 
farklı öbeklerin oluşmasının nedeni o kirli 
zemin olmuştur.

Mustafa Suphiler’in katli ve TKP’nin 
yasaklanması, bir yandan Kemalizm’e ku-
laç açarken diğer yandan da işçi sınıfıyla, 
yoksul ve emekçi halk yığınlarıyla bağ-
lanması zorlaşmıştır. Leninci, Suphici çiz-
gi ile Kemalist anlayış arasındaki müca-
dele hep sürmüştür. Nazım Hikmet’lerin, 
Zeki Baştımar’ların, İsmail Bilen’lerin 
mücadelesi hep barikatlarla karşılaşmış 
ve yok sayılmıştır. Kemalist bir çizgide 
duran, oportünizme ve sekterizme kulaç 
açan Hikmet Kıvılcımlı, Vedat Nedim 
Tör, Mihri Belli ve Vedat Türkali’ler hep 
övülmüş, göğe çıkarılmış ve gündemde 
tutulmuşlardır. Burjuvazi tarafından onla-
rın bugünkü avanelerine yeşil ışık yakıl-
maktadır. Mustafa Suphi’lerin TKP’si ile 
yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan bu 
sahte ‘TKP’leri işçi sınıfımız, Kürt halkı-
mız, gençler ve kadınlar her geçen günle 
daha iyi tanımaktadır.

TKP yüzyıllık tarihinde kimi hataları 
ve eksiklikleri yanında doğru bir politika 
yaparak çok güzel işler de yapmıştır. İşçi 
sınıfıyla bağlanmış, onun öz ve öncü gücü 
olduğunu ispatlamıştır. 1 Mayıs’ların kut-
lanması, işçi grev ve direnişleri, yığınsal 
çıkışlar, sınıf ve yığın sendikacılığı ko-
nusunda TKP’nin rolü yadsınamaz. TKP, 
Atılım döneminde çıtayı yükselterek işçi 
sınıfı, kadın ve gençlik ile bağlanmış ve 
ilerlemiştir. Kürdistan’da önemli bir ör-
gütlenme sağlamıştır. Sahip çıkılması ve 
övünülmesi gereken bir miras bırakmış-
tır. Alına sürülmüş kara bir leke bir daha 
tekrarlamamak üzere çalışarak, güzel işler 

yaparak, yığınsallaşarak ve süreklilik ka-
zanarak aşılır.

Bugün işçi, sendikal ve yığın çalışması 
yapan kimi çevreler TKP’nin bu çalışma-
larına atıfta bulunmakta, örnek almakta ve 
dersler çıkarmaktadır. Bu övünülecek bir 
şeydir. Bir gerçekliğe karşı kibirli olmak 
kimseye yarar sağlamamıştır.

Mücadele içinde her zaman hatalar ol-
muştur. Eksiksiz ve hatasız bir mücadele 
olamaz. Ancak eksikler, yanlışlar en aza 
indirilebilir. Bugün işçi ve yığın mücade-
lesinin içinde olan bazıları kolektif çalış-
mayı öğrenmemiş, içine sindirmemişler-
dir. Bireyciliği ve kariyerizmi başa alarak 
sekter davranmaktadırlar. Bu nitelik sınıf 
çalışmasına yabancıdır. Sınıfa uymaz. 
Sıvacı duvarcı, duvarcı sıvacı, ressam 
müzisyen, müzisyen ressam olamaz. Her-
kesin yeteneği farklıdır. Başaracağı iş baş-
kadır. Öznel davranmak, tükenişi getirir. 
Yaşamın pratiği bize bunu öğretti.

“Türkiye Sosyalist Federatif Cumhu-
riyeti” belgisi ülke gerçekliğiyle çakışan 
somut bir belgidir. Bir program belgisidir. 
İşçi sınıfına, yoksul ve ezilen halklarımıza 
bir çağrıdır. Emekçiler, aydınlar, sanatçı-
lar, kadın ve gençlik için bir kılavuzdur. 
Bu belgi yığınlara ulaştıkça bu topraklar-
da somutlanarak ete kemiğe bürünecektir.

TKP’nin geleceği iki varlığa bağlıdır. 
Birincisi işçi sınıfıdır, ikincisi ise Kürt 
halkıdır. Tarihi boyunca gözlerini ağırlıklı 
olarak işçi sınıfına ve aydınlara çevirir-
ken Kürt halkıyla bağlanmak yeteri kadar 
önemsenmedi. Kürt ulusal sorununun çö-
zümü Kaf Dağı’nın arkasına atıldı. Kürt 

halkına Kemalist anlayışla bakıldı. Böyle 
olunca da Kürt halkı da TKP’ye soğuk 
bakmıştır. İ.Bilen döneminde partiye hük-
meden Kemalizm’in etkisi azalmış ama 
tam anlamıyla temizlenmemiştir. Külle-
rinden doğarak yeniden mücadele alan-
larına inmesi işçi sınıfı ve Kürt halkının 
içinden çıkan/çıkacak olan inançlı, özve-
rili ve çalışkan kadrolarla olur. İşçi sını-
fıyla buluşmak, Kürt halkını kazanmak 
ve süreklilik sağlamak Kemalizm’e bütün 
kapıları kapatmakla başlar.

Bugün herşeye rağmen düşmana inat 
karamsarlığa kapılmamalıdır. Omuz omu-
za durarak ekmek, barış ve özgürlük için 
mücadele verilmelidir. İpekten ilmek il-
mek bir halı dokur gibi çalışılmalıdır.

Bu bağrı yanık toprakların umut taşı-
yan milyonlarca evladı, yaşamı dokuyan 
ve çoğalan bir işçi sınıfı var! 

Yüzyıllık TKP tarihi bir destandır. 
Hem şanlı, hem acılı! Bu tarihin şanlı 
sayfaları onur verir. Ancak acılı sayfaları 
üzerinde bir kere değil bin kere de düşü-
nülürse yine de azdır. Bu tarihe özeleştirel 
yaklaşılmalı, açık ve somut değerlendiril-
melidir.  Parti, sınıf mücadelesinin ateşleri 
içinde nice kadrosunu, yığın önderini kay-
betti. Acı, işkence, zindan, sürgün ve ölüm 
onların ‘yazgısı’ oldu. TKP, çalışkan, ye-
tenekli ve özverili kadrolarının omuzları 
üzerinde yükselerek kök saldı. Onların 
adı, yaşamı, kavgası şan ile tarihe kazındı. 
Onların anısını yaşatmak adına kavgaları-
nı sürdürmek ve tarihe düşen kara lekeleri 
temizlemek, en geniş emekçi ve yoksul 
yığınlarla bağ kurmak, Kürt halkıyla iç içe 
olmak bugünün, yarının sıra neferlerinin 
boyun borcudur. 

TKP tarihi yazılmalı, Mustafa Suphi 
çok iyi tanıtılmalı ve bilgi kirliliğine son 
verilmelidir. Bir heyecan yaratarak emek-
çilerin, ezilenlerin ve yoksulların yüzünü 
çevirdiği kızıl yıldız parlamalıdır. n
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Kıvrımlı, yokuşu bol orman içinden 
yirmi dakikalık bir yolculuktan sonra, 
sarı buğday başaklarının hasadı beklediği 
uzunca bir düzlüğe ulaştılar. Biçerdöver-
lerin homurtulu sesleri geniş gövdesiyle 
tarlalara ulaşmaya çalışıyordu. Düşük ra-
kımlı ovalarda işlerini bitirip, biraz daha 
geç olgunlaşan yayla buğdayının hasat 
vakti birkaç gün geç bile kalmıştı. Ağus-
tos ayının ortalarında bir yağmur çisentisi 
çiftçinin karabasanıdır buralarda. Başağa 
yağmur değmeden kalkmalıdır buğday 
tarladan...

Daracık asfalt yolda peş peşe ilerleyen 
iki biçer bütün yolu kaplamıştı. Zorunlu 
olarak hızlarına uyacaklardı. Selektör ve 
korna seslerine aldırdıkları yoktu. Ma-
kinelerin genişliği bütün yolu kapladı-
ğından,  arkalarından yetişen araçların 
geçişine imkan vermiyordu.  Bir süre peş-
lerinden aynı hızla ilerlediler. Yolun çatal-
laştığı yerde kurnası gürültüyle akan bir 
çeşme, önünde genişçe bir alan vardı. Bi-
çerler burada durduğunda yol açılabildi...

Çatallaşan tali yola paralel iri sö-
ğüt ağaçları arasından uzanan, karşıdaki 
uzak tepelerden beslendiği belli bir dere 
akıyordu. Sapsarı buğday tarlaları için-
de ovanın yeşil gerdanlığıydı sanki. Bu 
görsel şölenin etkisiyle çeşmeye yakın 
biçerlerin ardına çektiler araçlarını. İlkin 
tedirgin oldu biçer çalışanları. Samimi bir 
selamlaşmayla rahatladılar sonra. Mağara 
insanı gibiydiler. Uzamış, saçlarına karış-
mış kirli sakalları, buğday ve saman tozu 
içinde giysileriyle korkunç bir görünüm-
leri vardı. Kap kara gözleri ve burunları 
da görünmese insana benzetemezsin... 
Otomobilden inenler farkında olmadan 
gözlerini biçer şoförlerine dikmiş, an-
lık bir şaşkınlıkla, kirli sakalları içinde 
eriyen yüzlerinden bir anlam çıkarmaya 
çalışıyorlardı. Bu durumun farkına varan 
adam, dudağındaki sakin gülümsemeyle; 
“Çiftçinin bir sözü vardır, ‘anıza bastık, 
kar’a bastık’ diye.  Kış bir adımdır bun-
dan sonra. Hızlı olacaksın. Tüccara buğ-

dayını verip, kalırsa ambara koyup kala-
nını, yüzünü kışa dönecek sonra. Böyle 
bir iş bizimkisi. Çalışma temposu berber 
ve sıcacık banyoya ulaşmaya izin vermez. 
Bir dere, çeşme bulursak suya değer eli-
miz ancak.”

Bir biçeri iki kişi sıra ile kullanıyor-
muş. Toplam dört kişiydiler. En yaşlısı 
baba, iki kardeş ve bir de çalışan. Evden 
ayrılalı nerdeyse iki ay olmuş. Havalar 
izin verdiği müddetçe günde on altı saate 
yakın çalışıyorlarmış. Yağmur ve yoğun 
nemli ortamda makineler çalışmazmış. 
Yakınlarının iki biçeri daha varmış. İşleri 
az kalmış ovada.  Bugün yarın gelirlermiş. 
“Her şey iyi giderse on günde bitiririz bu-
raları.”

Boşlukta uçuşan düşünceler, günün 
dirilişi ve tesadüfi karşılaşmalar. Yeni ki-
şiler, deredeki kurbağaların sesleri, uzun 
buğday tarlaları bir romanın bölümünden 
fırlamıştı sanki. Otomobilden inen yaban-
cılar gün boyu biriktirdikleri düşünceleri-
ne yenilerini katma çabasıyla biraz daha 
oyalanmanın yollarını ararken,  biçerciler-
den genç olanı; “Çay şimdi olur, aceleniz 
yoksa çay ikram edelim size”

Koyu söğüt gölgesinin altında çimene 
oturmuşlardı. Yaşlı olan ateşle ilgileniyor-
du. “Bu akşam başlarız nasipse biçme-
ye” dedi genç olana dönerek. Sonra “en 
küçükleri bu” dedi. “Okuttuk bunu. Çay 
şimdi olur, oturun şöyle rahatça, anlatsın 
size...” 

İdari Bilimlerde İstatistik okumuş. İş 
aramış gördüğü eğitimle ilgili; bulama-
mış. Sonra yüksek lisans denemiş, ince 
dolaplar dönüyor orada diyordu, gelecek 
göremediğinden yarıda bırakmış... Otur-
dukları yer serin tertemiz bir konuk odası 
gibiydi. Söğüt dalları arasından sarı bir 
ışık sızıyordu. Çeşme suyunun dereyle 
birleştiği yerde oluşmuş yarpuzlar ılık 
rüzgarın etkisiyle rahatlatıcı keskin bir 
koku yayıyordu. Biçere gitti genç olan. 
Elinde çelik bir güğümle buz gibi su getir-
di ve ortaya koydu...

“Babam çiftçilik yapıyordu zaten. 
Baktım olacak gibi değil, geliştirelim bu 

işi dedik. Gittik bir biçer makinesi aldık, 
bir yıl sonra da diğerini. İlk zamanlar 
borçlarımızı ödemede zorlanmadık. Sonra 
her yıl biçtiğimiz alan azalmaya başladı. 
Buraların buğdayını biz biçeriz yıllardır. 
Yirmi bin dönüm üzerinde tarla biçtiğimiz 
olmuştur bu iki köyde. Şimdi toplasan altı 
yedi bin dönümü geçmez. Buğday ekili 
alanlar her geçen yıl azalıyor. Bir de iş 
bitiminde para toplamada zorlanırsın. 
Buğday fiyatlarının yükseleceği beklen-
tisi vardır köylünün. Bekletir buğdayını 
bir süre. Tüccardan para alamadığı veya 
satamadığı gerekçesiyle bizi de bekletir. 
Zor iş bizimkisi. Ödüyoruz borçlarımızı 
şimdilik, ödüyoruz da...  Makineler de es-
kidi. Bundan sonra ne olur bilmem...” Bir 
iç çekişle sustu. Öyküsünü ayrıntılarıyla 
anlatmak istemiyordu besbelli. Sonra yü-
züne acıma ifadesi vererek usulca: “Çiftçi 
ne yapsın para kazanamayınca... Onların 
ki de zor...”  

Hayvancılık yapmaya elverişli bir 
bölge burası. Hayvan yiyeceği üretmeye 
elverişli arazi ve geniş bir meraya sahip. 
Gelişkin bir hayvancılık yok bölgede. Her 
hanede bir iki sığır veya küçükbaş hayvan 
hep olmuş. Kâr zararı düşünmeden kötü 
günlerin kurtarıcısı olarak değerlendiril-
miş hayvancılık. Nüfus çoğalmış, tarım ve 
hayvancılık biçim değiştirmemiş. Her yıl 
tarıma verilen destek kısılmış, hayvancı-
lık görmezden gelinmiş. Sonra tarım kre-
di kooperatifi aracılığıyla yem ve hayvan 
kredileri devreye girmiş. Kredi kanalları 
hep açık tutulmuş toprağı olanlara. Buna 
karşın yem, gübre, hububat destekleri 
azaltılmış. Kâr edemeyen birçok köylü 
kredi borcunu ödeyemez duruma düşmüş. 
Sonra toprağın yok pahasına el değiştir-
mesi ve yoğun bir göç kentlere doğru...  

“Gördüğünüz şu köylerde yaşayanların 
dörtte üçü işçilik yapıyor kentte bugün.”   

Yol boyunca gök baş ve pıtrakların gu-
rurlu dik duruşları ağustos sıcağına dire-
nememişti. Pıtrakların sıcaktan sertleşmiş 
can yakan arsız uçları, kurbanını bekleyen 
bir tuzak gibi sinmişti kuru otların arası-
na. Gök başların kurumuş gövdesini dik-
katli bakmazsan göremezsin bile. “Ekim 
alanları her geçen yıl daraldı. Hayvancı-
lık kredi tuzaklarıyla ve ithalatçı yandaş-
ları kollamak adına yok edildi. Ülkenin et 
ve buğday ithalatçısı durumuna dönüş-
mesinin nedenlerini merak edenler, böy-
lesi zengin potansiyeli olan bu bölgelerin 
neden yoksullaştırıldığını araştırmalıdır. 
Göç katmerli bir yoksulluk getirdi aslın-
da. Çoğu taşeron işçisi olarak çalışan 
bu insanlar, iliklerine kadar çifte sömü-
rüldüklerinin farkında olmadan, yoksul-
luklarının talihsiz kaderlerinin sonucu 
algısıyla gerici siyasal sistemin toplumsal 
tabanı haline dönüştürüldüler.”

Derin bir nefes alarak sustu. Çayın de-
mini aldığını işaret etti babası. Metal çelik 
bardaklarla yapıldı servis. Çayın kokusu 
sanki geçmişten bir şeyler hatırlatmışçası-
na konuşmaya başladı yeniden. “Okulda 
toplanırdık bazen, platform adıyla bir-
likte davranır, basın açıklamaları yapar, 
etkinlikler düzenlerdik. Tartışırdık çok-
ça farklı düşündüğümüz yerleri. Birlik 
olmanın önemini kendi doğrularımızın 
üzerinden zorlardık hep. Ama ne azalır 
ne de çoğalırdı platformlar. Bu konuyu 
bir türlü çözemezdik. Bu gün gerçek ya-
şamın içinde, yaşamı var eden emekçinin 
içinde ve onların yaşamları ve gerçek de-
neyimleri üzerinden birçok şeyi yeniden 
kavrıyor-öğreniyor, değerlendirme fırsatı 
bulabiliyorum... Evet, geri bıraktırılmış, 

B#r Kır Gez#s#nden 
Hasat Söyle!#ler#
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bir lokma ekmek derdinden başka uğraşı 
olmayan bu insanlar, sadaka kültürü, din, 
düşmanlaştırma vb. yöntemleriyle geri-
ciliğin toplumsal tabanı haline dönüştü-
rüldü bugün. Sömürü çarkının en ağır 
basamağında çırpınanlar neden kendi 
cellatlarına tapınırlar... Tarih şu soruyu 
sormadı mı hep. Gelişmenin, ilerlemenin 
önünü açacak, gericiliği durduracak, yı-
kacak toplumsal güç ne? Eğer buna doğ-
ru cevap vereceksek, kendi içinde eriyen, 
birbirini yok eden kısır yapılanmalar 
içinde değil, yaşamı üreten maddi gücün 
içinde aramak gerek bunu. Tarih böyle 
yazdı. İşçi sınıfının bilimi dedi adına. Bu 
bilimi günümüz koşullarında geliştirmek, 
çare olarak görmek yerine, gericilikle kol 
kola reddiye naralarıyla yapılamaz bu... 
Bu düzeni yıkacak olan onun toplumsal 
tabanıdır. Sınıf örgütlenmelerin görevi bu 
gerçek platformu, birliği sağlamaktır... 
İşçiler, emekçiler çeşitli cambazlıklarla 
gericiliğin toplumsal tabanı haline dönüş-
türülse de bilim yolunu bulur.”

Yoksul ovanın ortasında yakılan bir 
gemici feneriydi sanki söylenenler. Ufa-
cık bir aralıktan sızan ince bir ışık huzme-
si tarlalardaki cılız sarı başaklara ulaşamı-
yordu henüz... 

Tarihten günümüze, üretim biçimi 
nasıl olursa olsun, üretilen fazla ürüne el 
koyma üzerinden şekillenen sömürü olgu-
su; üreten, el koyan biçiminde sınıflı top-
lumların var oluşunun ana nedeniydi. Bu 
temel karşıtlık üzerinden ilerleyen tarihsel 
süreç, -sözde bilim adına kaba çarpıtma-
lara rağmen,- bu çatışkı üzerinden kendi 
yatağında ilerliyor... Alev gibi kavuran 
ovanın ortasında, aylarca evinden uzak, 
emeğiyle ve söyledikleriyle büyüyen bu 
insanlar sırtlarında taşıdığı umudu dağıta-
cak yollar bularak çoğalacak...

Güneş gölgede bile kavurmaya baş-
lamış, deminki ılık güney rüzgarı hızını 
azaltmıştı. ‘Kalkmalıyız’ dedi baba. Sa-
kallı genç doğruldu, topuklarını birbirine 
vurur gibi bir hareket yaparak cebinden 
saatini çıkardı. ‘Günün bitmesine bir yıl 
var, başlarız bugün’ dedi muzipçe göz 
kırparak. Sonra biçere yaklaştı, dizlerinin 
üzerine çökerek makineyi dört bir yandan 
kontrol etti. Güçlü parmaklarıyla kayışları 
yokladı. Her şeyin normal olduğuna ikna 
olunca hızlıca biçerin merdivenlerinden 
tırmanıp sürücü koltuğuna oturdu. Ho-
murtuyla çalışan makine kaldırdığı toz 
bulutu arasından hareketlendi... n
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Neden POL%T%KA HABER?
İnternette yüzlerce haber sitesi var. Bir tane 

daha ekleniyor. Buna ne gerek var sorusunu so-
rabilirsiniz.

Evet, haklısınız. İnternette iki çeşit haber 
sitesi grubu mevcut. Birileri kendi siyasal bakış 
açıları temelinde haberleri verip ve yorumlayıp 
okuyucularına iletiyorlar. Diğerleri ise yine haber 
paylaşıyorlar, ancak tamamen ticari amaç güdü-
yorlar.

Türkiye’de sayısı az olmayan demokrat ve 
devrimci haber siteleri de mevcut. Onlar da kendi siyasal bakış açıları doğrultusunda haber paylaşıyorlar, yazarları ve yorumları sayesin-
de de kendi görüşlerini okuyucularına iletmeye çalışıyorlar. 

POLİTİKA HABER, kimseyle rekabet amacıyla yayınını başlatmıyor. Sadece POLİTİKA GAZETESİ okuyucu ve takipçi çevresine 
yeni bir yayın hizmeti sunma amacını taşıyor. Ayrıca  POLİTİKA GAZETESİ’ni takip eden çevremizden daha geniş bir çevreye ulaş-
mayı hedefliyor. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, Kürt halkının, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin GÖZÜ-KULAĞI-SESİ olmaya 
çalışacak.

Yaşam, on beş günlük ya da aylık bir gazetenin sınırlarını aşacak şekilde hızla gelişiyor. Toplumsal alanda gelişmeler anlık oluyor. 
Okuyucu ve takipçi çevremizi, anlık haberleri de POLİTİKA amblemi altında toplu olarak okumaktan mahrum etmek istemiyoruz.

POLİTİKA HABER, toplumsal, siyasal ve ekonomik gündem açısından her tür haberi yayınlayacak. AKP’li Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da, ABD Başkanı Trump veya Biden’in de önemli açıklamalarını okuyucularımıza sunacağız. Okuyucu ve takipçilerimiz bir 
dizi haber sitesine girip okuma zahmetinden kurtulacaklar. Sitemizden bütün önemli toplumsal haberleri izleme olanağını elde edecek-
ler. Biz bir şey daha yapacağız. Örneğin Erdoğan’ın “önemli” açıklamalarını, ya da Meclis’te ilginç konuşmaları da yayınlayacağız ve 
POLİTİKA’DAN YORUM köşemizde onunla ilgili kendi görüşümüzü ortaya koyacağız.

Demokratik Muhalefet’in iktidar medyasında görmezden gelinen haberleri POLİTİKA HABER’de geniş yer tutacak. İşçi sınıfının, 
yoksul emekçi halkların, Kürt halkının haberleri zaman kaybedilmeden okuyucularımız ile buluşacak. Nerede bir direniş, bir eylem ve 
etkinlik varsa, onları POLİTİKA HABER sitesinde okumak mümkün olacak. Teknik olanaklarımız el verdiği oranda POLİTİKA TV 
bölümünde video haberleri ulaştırmaya çalışacağız.  

POLİTİKA HABER, “kopyala-yapıştır” veya haberlere “takla attırmak” mantıklı bir yayın politikası izlemeyecek. Haberleri doğ-
rudan abonesi olduğumuz MEZOPOTAMYA AJANSI ve DEMİRÖREN HABER AJANS’larından alarak verecek. Bu kaynakların 
dışında yabancı basında öne çıkan, ancak Türkiye basınında bilinçli ya da bilinçsiz olarak yer bulamayan önemli gördüğümüz haberleri 
kaynaklarını belirterek okuyucularımıza ulaştıracağız.  

POLİTİKA HABER imzalı haberlerimiz abonesi olduğumuz ajanslardan ya da ulusal veya uluslararası haber kaynaklarından edi-
neceğimiz, içeriklerine veya yorumlarına katılmadığımız ve sadece haberi alarak yorumlamaya gerek duyduğumuz, yine yazının içinde 
kaynağını belirterek yayınlayacağımız haberlerden oluşacak. Bu tür içeriklere “yorum-haber” de diyebiliriz. “Yorum-haber”ler kimi 
zaman “polemik” niteliği de taşıyacaklardır.

POLİTİKA HABER, işçi sınıfının bilimsel dünya görüşü doğrultusunda haber yayıncılığı yapacak. Ve bu haberlerin mümkün olduğu 
kadar fazla haneye ulaşmasını ve cep telefonundan okunmasını sağlamayı hedefleyecek.  

Sizler de, okuyucular ve takipçilerimiz olarak POLİTİKA HABER’in birer gönüllü muhabiri olabilirsiniz. Burjuva medyasında 
çarpıtılan ya da hiç verilmeyen yerel haberlerin bizlere ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Sitemizi fotoğraflar ile destekleyebilirsiniz. BÜ-
YÜK İNSANLIĞIN mensubu olmak bunu da gerektiriyor. En doğru haberleri, en kısa yoldan çevremize ulaştırmak hepimizin gönüllü 
görevi olsun. 81 ilin fabrikalarında, madenlerinde, tersanelerinde, tarlalarında, bürolarında, mahallelerinde, köylerinde gelişen kimi top-
lumsal olaylar, hak ihlalleri, yolsuzluklar, baskı ve terör uygulamaları burjuva medyasına yansımayabilir ama POLİTİKA HABER için 
bu tür haberler en önemli haberler olacaktır.

POLİTİKA GAZETESİ de önceki içeriği ile “SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN!” yayın yaşamını 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren sürdürecek. Daha yoğun bir politik içerik taşıyan ve taşımaya devam edecek olan POLİTİKA GAZETESİ ile daha 
hızlı ve daha geniş bir okuyucu kitlesine haber ulaştırma amacı taşıyan POLİTİKA HABER sitesi birbirlerini destekleyecekler. İkisi bir 
arada bir bütünlük oluşturacak.  

POLİTİKA HABER sitesinin hazırlıklarına katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza ve yayın yaşamı süresince katkıda bulunacak tüm 
arkadaş ve dostlarımıza şimdiden emekleri için teşekkür etmek istiyoruz. Bu yayının yaşama geçmesi kararını alan ve uygulayan MUS-
TAFA SUPHİ VAKFI’na teşekkür ediyoruz. POLİTİKA HABER gelir amaçlı reklam almayacak. Ticari bir kaygısı olmayacak. BÜ-
YÜK İNSANLIĞIN bağış ve destekleriyle yayın yaşamını sürdürecek. 

POLİTİKA HABER, “BÜYÜK İNSANLIK İÇİN POLİTİKA!” belgisini kendisine rehber edindi. “BÜYÜK İNSANLIK” bugün, 
ülkemizde, bölgemizde, ve dünyada, ezilen, sömürülen işçi sınıfıdır, yoksul emekçilerdir, işsizlerdir, emeklilerdir, tacize uğrayan ve 
katledilen kadınlardır, gelecekleri karartılmaya çalışılan genç kadın ve erkeklerdir, doğarken borçlu doğan bebeklerdir. Ama BÜYÜK 
İNSANLIK aynı zamanda, yarın, SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA’nın da özgür insanlığıdır. Bugünün ve yarının BÜYÜK 
İNSANLIĞI aynı insanlıktır.

POLİTİKA HABER, Barış, Demokrasi, Emek, Bağımsızlık, Özgürlük ve Sosyalizm mücadelesine ve karanlığın yıkılıp, GÜNEŞLİ 
DÜNYA’ya yönelmeye bir nebze dahi olsa katkı sağlayabilirse “BÜYÜK İNSANLIK İÇİN POLİTİKA” görevini yerine getirmiş 
olacaktır.n
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TKP Tar#h# c#dd# b#r konudur
Partimizin 100. kuruluş yıldönümü 

üzerine yoğun bir tartışma yürütülüyor. 
Şu aşamada bu tartışma sol çevreler için-
de sınırlı. En fazla yazan çizenler eski ve 
TKP’ye sırtını dönmüş unsurlar ile geç-
mişte TKP ile alakası olmamış olan ama 
bugün TKP adını devletin icazetiyle yasal 
alanda kullananlardan oluşuyor.

İkincilerin kimileri de eski TKP üye 
ve sempatizanlarını da konuşturma yolu-
nu seçiyorlar. Legalist, reformist, parla-
menterist bir anlayışla TKP savunuculuğu 
yaptıklarını zanneden bu siyasal gruplar 
özünde Marksist-Leninist temelde ihtilal-
ci bir komünist parti örgütlenmesine olan 
itirazlarını ortaya koyuyorlar. TKP’nin 
100 yıllık şanlı savaş tarihini günümüzde 
bir burjuva demokratik partinin tarifine 
indirgeyerek çevrelerindeki konformist 
ve kemalist kitleye mesaj vermeye ve var-
lıklarını TKP’nin şanlı tarihini çarpıtarak, 
aslında karalayarak tarif etmeye çalışıyor-
lar.

Bir nokta daha var, o da şu. Eski 
TKP’li adı altında görüş belirtenlerin bir 
kısmı ise örgütlü mücadele içinde bulun-
mamış arkadaşlardır. Bunun kötü olduğu 
söylenemez, lakin TKP’ye gerçekten hak 
ettiği şekilde sahip çıkacak kimseye itira-
zımız olamaz, tam tersine sevindiricidir, 
TKP’ye ne kadar insan sahip çıkarsa bu 
TKP’nin politik etkisinin gücünü göster-
mektedir ama doğaldır ki bu şekilde ileri 
sürülen görüş ve anlatımlar içlerinde ciddi 
eksik ve yanlışlıklar barındırmaktadırlar. 
Sonuçta yapılan bu anlatımların tümü 
öznel bir nitelik taşımaktadır. En büyük 
yanlış da bu iyiniyetli anlatımların bazı 
grupların kendilerine TKP’nin şanlı tari-
hi üzerinden itibar sağlamalarına hizmet 
etmesidir.

Halbuki TKP’nin tarihi örgütlü olarak 
değerlendirilebilecek ve yazılacak bir ta-
rihtir. Ve TKP tarihi ancak günümüzde de 
TKP’nin örgütlü yapısında yer alanların 
katkısıyla ilgili organlar ve kurullarca ya-
zılabilecek bir tarihtir. Çünkü tarih yazımı 
bilimsel bir konudur ve içinde bir amaç 
barındırır. Burjuvazi de TKP hakkında çok 
şey yazıp çiziyor, TKP’ye ihanet eden, 

yarı yolda ayrılan veya atılmak zorunda 
kalanlar da yazıyor. Bize göre ise TKP 
tarihi, Felsefe, Ekonomi Politik, Bilimsel 
Komünizm ile birlikte parti kadrolarının 
temel eğitim programının bir konusudur. 
TKP tarihinin temel kadro eğitiminin bir 
bölümü olmasının bir anlamı ve işlevi var-
dır. Geçmiş mücadele dönemlerinden ders 
çıkararak, öğrenerek, geleceğe yönelik 
görevleri irdeleyen bir nitelik taşımakta-
dır. Böylesi somut bir amacı vardır. Değil-
se TKP’nin şanlı tarihi araçsallaştırılacak 
ve nostalji konusu yapılacak bir konu de-
ğildir.

TKP’n#n “buharla!tı$ı” 
masalı
Diğer yandan TKP tarihi üzerinden 

günümüze ilişkin, arka planda partiyi li-
kidasyona taşıyan unsurların organize 
ederek piyasaya sürdükleri, bilinçli ola-
rak oluşturulan çeşitli platformlarda te-
oriler geliştirme çabaları da mevcut. Bu 
tür platformların amaçları örgütsüzlüğü 
örgütleme olup, likidasyonu taşıyan ve 
savunan bir nitelik taşımaktadır. Böyle bir 
platformda bir arkadaşımız çıkmış “TKP 
buharlaştı göğe çıktı ve şimdi yağmur ola-
rak her yere yağıyor” misali bir benzetme 
ile önce “buharlaşma” ile partinin likide 
olduğunu ama buna tezat olarak da bugün 
yağmur olarak yağdığını ve TKP’nin her 
yerde olduğunu iddia edebiliyor. Toplu-
mun bütün kılcal damarlarında oldukları 
ifade edilen bu TKP’liler, hangi nitelik ve 
amaçla buralarda yer alıyorlar. Ona bak-
mak lazım.

Güzel bir masal ama bilimsel hiçbir 
yanı yok. Neden derseniz şöyle; Türkiye 
Komünist Partisi Marksizm-Leninizm il-
keleri temelinde mücadele eden bir örgüt-
tür. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle-
dir. İşçi sınıfının bilimini teorik, ideolojik, 
politik ve örgütsel anlamda savunmakta 
ve uygulamaktadır. Eğer siz bu niteliklere 
karşı çıkarsanız bu partiden geriye ne ka-
lır? Dolayısıyla, yarım ağızla ve nostaljik 
açıdan TKP anlatımı yapanlar da, bilinçli 
olarak TKP’nin niteliğini çarpıtıp partiyi 
yere göğe sığdıramayanlar aslında partiyi, 
TKP tarihini savunmuyorlar. Samimi de-
ğiller. Sadece farklı yöntemler ile bu şanlı 
tarihi ve günümüz mücadelelerini, Mark-
sist-Leninist ilkeler temelinde komünist 
parti örgütlülüğünü karalıyorlar.

Eğer TKP yağmur olup her yerde var-
sa bu onların savunduğu anlamda değil, 
yetersiz olmakla birlikte şanlı tarihi ve 
günümüzde sürdürdüğü mücadele saye-
sinde vardır. Evet TKP tüm likidasyon 
girişimlerine karşın gücü ve olanakları 
oranında her yerde var, işçi sınıfı içinde, 
köylülük, gençler, kadınlar, Kürtler, Ale-
viler içinde var. Ayni zamanda güvenlik 
örgütlerinin, ordunun, sarayın, bakanlık-
ların, parlamentodaki her partinin içinde 
de var. Aynen 1980 öncesinde olduğu gibi. 
Ama ilgili yazarın masallaştırdığı biçim 
ile bizim yazdıklarımız arasında nitelik-
sel olarak fersah fersah fark var. O yazı-
sında heryerde var derken, var olanların 
bugünkü duruşlarından, niteliklerinden 
söz etmiyor. Bir zamanlar TKP’li olmuş 
olanlardan söz ediyor. Biz ise günümüz-
de de TKP’li olan, Marksizm-Leninizm’i 
savunan TKP’de örgütlü kadrolardan, 
parti örgütlerinden, hücrelerden, örgütlü 
bağlardan söz ediyoruz. İkisinin arasında 
dağlar kadar fark var.

Şimdi bu yaklaşımı ileri sürünce dog-
matik olmakla suçlanarak, kendi düşün-
celerimizden başka hiç bir düşünceye 
değer vermediğimiz, tek doğrunun biz 
olduğu tavrında olduğumuz ileri sürülü-
yor. Bu suçlamalar yapılırken de Marx 
ve Engels’in kendilerinden önceki dü-
şünürlere nasıl yaklaştıkları anlatılıyor, 
Lenin’in Marx’a dogmatik olarak yak-
laşmadığı ifade ediliyor. Günümüzde ko-
münistlerin değişmek zorunda oldukları, 
farklı düşüncelerin ve anlayışların bir 
arada olduğu partilerde örgütlenmele-
ri gerektiği savunuluyor. En sonunda da 
zurnanın zırt dediği noktaya geliniyor ve 
düzen sınırları içinde çözüm arayan par-
tilerde yer alınması gerektiği öğütleniyor.

Bu tarz yaklaşanlar bugün açıkça par-
tiyi reddedip farklı sulara yelken açan-
lardan daha tehlikelidir. Çünkü partinin 
şanlı tarihini ve mücadelelerini savunuyor 
gibi gözüküp, sanki bugün de bu iradenin  
farklı bir şekilde sürdüğü gibi bir izlenim 
yaratıp çok ince ve sinsi yöntemlerle hem 
parti tarihi hem de bugüne ilişkin görüşler 
çarpıtılarak ortaya konuyor. İçi boşaltıl-
mış ve niteliksel olarak TKP’den başka 
herseye evrilmiş bir parti tablosu çiziliyor. 
TKP adı kullanılarak TKP reddediliyor, 
TKP’ye zarar verilmeye çalışılıyor.

Yaklaşım tarzı böyle olanlar Mustafa 
Suphi ile Şefik Hüsnü’yü, Bilen yoldaşla 
Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı’yı aynı 
kefeye koyuyorlar. Hatta sinsi sinsi bir Bi-
len yoldaş düşmanlığı yapıyorlar. Bunu şu 
açıdan anlamak mümkün. “Buharlaşma” 
dahil söz konusu görüşleri paylaşan yazar 
parti içinde Kemalist bir çizginin varlığını 
bir yanlış ve tehlike olarak değerlendir-
miyor. Kendisi açısından Şefik Hüsnü de 
Mustafa Suphi ve Ethem Nejat niteliğinde 
bir komünist, Kıvılcımlı ile Belli de, Bi-
len yoldaş veya Yakup Demir yoldaş nite-
liğinde birer komünisttirler. Bu arkadaşta 
herhalde sırası gelmediğini düşündüğü 
için bu yazı dizisi bağlamında henüz ya-
zıya dökmediği anti-Stalinist görüşler de 
mevcuttur. Bu bağlamda Nabi Yağcı’nın 
burjuvazinin borazanı Hürriyet Gazete-
si sayfalarında yaptığı gibi Bilen yoldaşı 
TKP’nin Stalin’i olarak ilan etmesi ge-
lecek yazılarında beklenmelidir. Bu gö-
rüşler bozguncu görüşlerdir. Zamanında 
da Kemalizm’e yatkın bir siyasi anlayışı 
olduğunu yazılarında kendisi de ifade et-
mektedir, birlikte çalıştığı yoldaşları da bu 
konuya vakıftır. 80’li yıllarda Atılım’da 
Mehmet Ergül imzasıyla yazdığı yazılar, 
yurt dışına çıkmadan önce 80 öncesi dö-
nemde basın-yayın alanında ülkede yürüt-
tüğü çalışmalar biliniyor. Ne ki, o zaman 
da taşıdığı Kemalizm eğilimli görüşler 
partide de o çizginin varlığı dolayısıyla 
büyük bir sorun haline gelmiyor gibi gö-
zükse bile reformist parti politikalarının 
oluşmasında güçlendirici bir etmen ol-
muştur. Birincisi Kemalizmin etkisi, ikin-
cisi de Gorbaçov döneminde “yenilenme” 
politikalarını savunma konumu doğal ola-
rak arkadaşı bugün savunduğu görüşlere 
getirmiştir. Kendisinin de yazdıklarından 
örnekler verdiği gibi 1985 yılından itiba-
ren ve özellikle 1987 yılındaki yazılarda 
savunulan çizgi bu sözde “yenilenme” 
çizgisidir ve bugün partimizin 100. kuru-
luş yıldönümü ile ilgili yazılan yazılardaki 
fikirler o dönemdeki fikirlerin devamı ni-
teliğindedir.

Part#m#z#n yakla!ımları 
nelerd#r?
Birincisi; biz TKP’yi Marksizm-Le-

ninizm ve Proletarya Enternasyonalizmi 
ilkeleri doğrultusunda mücadele eden bir 
parti olarak nitelendiriyoruz. Programa-

TKP’n#n 100. Kurulu! Yıldönümü 
Üzer#ne Dü!ünceler
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tik olarak üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyete son verecek, proletarya dikta-
törlüğünü kuracak, merkezi planlı sosya-
list ekonomiyi yaşama geçirmeyi hedefle-
yen bir parti olarak değerlendiriyoruz. Bu 
amaçları yaşama geçirmek için ise Lenin-
ci Parti anlayışının terk edilmemesi ge-
rektiğine inanıyoruz. İhtilalci bir partinin, 
burjuva demokratik reformlar ile yetin-
meyen, sosyalizmi ve giderek komünizmi 
hedefleyen bir programa sahip olması ge-
rektiğini savunuyor ve bunu uyguluyoruz.

İkincisi; Parti içi demokrasi niteleme-
sinin içinin Leninci parti ilkeleri ile doldu-
rulması gerektiğini düşünüyoruz ve uygu-
luyoruz. Farklı konularda farklı görüşlerin 
tatışıldığı, kimi zaman fikirlerin çatıştığı, 
dinamik tartışmaların yürütüldüğü, ancak 
sonunda oylama sonucunda çoğunluğun 
kararlarının herkesi bağlayıcı olduğu bir 
işleyişi savunuyoruz. O aşamadan son-
ra oylamadan önce savunulan görüşlerin 
artık gerek parti örgütü ve gerekse dı-
şında savunulamayacağı ilkesini yaşama 
geçiriyoruz. Azınlıkta kalan görüşlerin 
değerlendirilmesinin ilgili konudaki süre-
cin tamamlanmasından sonra veya ihtiyaç 
halinde ara değerlendirmeler yapılması 
gerektiğinde, ancak bulunulan organda 
tekrar ele alınması biçiminde ilkesel bir 
işleyişi doğru buluyoruz. Bu anlamda 
farklı görüşlerin organlar içinde sonuna 
kadar tartışılıp tüketilmesinin ama aynı 
zamanda bir sonuca varılması ve fikirlerin 
eyleme dönüşmesinin gerekliliğine inanı-
yoruz. Marx ve Engels döneminde Komü-
nistler Birliği ve I. Enternasyonal çalış-
malarında, Lenin ve Stalin dönemlerinde 
RSDİP ve SBKP pratiğinde bu tartışma ve 
sonunda herkesin uyduğu kararlar alınma-
sı ilkesinin en verimli biçimde uygulandı-
ğını biliyoruz. Özellikle Lenin ve Stalin 
döneminde parti içinde farklı görüşlerin 
tartışılmadığı gibi bir eleştiriyi uydurma 
olarak niteliyor bu tür bozguncu ve ısrar-
la yanlış bilgilendirmeyi içeren görüşlere 
şiddetle karşı çıkıyoruz. Rus ve daha son-
ra Sovyet komünistlerinin Lenin ve Stalin 
yoldaşların yönetiminde farklı görüşlerin 
tartışıldığı en dinamik dönemlere tekabül 
ettiğini, zaman zaman Lenin ve Stalin yol-
daşların bulundukları organlarda görüşleri 
ve alınan kararlar itibarı ile azınlıkta kal-
dıkların gerçeğini de hatırlatmak isteriz.

Üçüncüsü; İllegalitenin devekuşu 
misali kafayı kuma gömme olmadığını, 
sınıf düşmanının dayattığı bu koşulların 
gerektiği kadar uygulanması ve mümkün 
olduğu kadar legal olanakların değerlen-
dirilmesi gerektiğini savunuyoruz. İllegal 
partilerde hataların gizlendiği ve yöneti-
min denetimsiz kaldığı savını red ediyo-
ruz. Demokratik merkeziyetçilik ve eleş-
tiri-özeleştiri prensiplerinin illegal parti 

yaşamında önemli bir yer tuttuğuna işaret 
ediyoruz. Ayrıca bizim tercihimiz olma-
yan bu durumun eleştirisinin yapılmasının 
kime hizmet edebileceğinin görülmesini 
istiyoruz. Sanki illegalite komünistlerin 
tercihiymiş gibi sunulmamalıdır. Komü-
nistler bir savaş örgütünün mensubu ola-
rak burjuvazi ile karşı karşıya kalıyor ve 
burjuvazi bu nedenden dolayı partilerini 
yasaklıyorsa dönüp dolaşıp bu olguyu ko-
münistleri eleştirmek için kullanmayı iyi 
niyetli olmayan bir yaklaşım olarak de-
ğerlendiriyoruz.

Dördüncüsü; TKP, kendi dışındaki 
görüşleri, siyasi yapıları yok sayan, eylem 
ve güç birliğinden kaçınan bir parti değil-
dir. Farklı eğilimleri içinde barındıran ya-
sal sol siyasi parti oluşumlarını reddetmez. 
Burada belirleyici bir noktanın altını çiz-
mek isteriz. Eylem ve güç birlikleri, yasal 
sol siyasi partiler ile iş birlikleri partinin 
varlığı koşullarında girilecek ilişkilerdir. 
TKP bağımsız örgütsel yapısı ve politik 
programatik hattı ile bu ilişkileri kurar. 
Sözü edilen siyasi oluşumların hiç biri işçi 
sınıfının politik örgütünün yerine ikame 
edilemez. Bu çalışmalara örgütlü olarak 
katılınır. Kimi yerlerde merkezi, gerek-
li durumlarda yerellerde ve parti görevi 
gerektiriyorsa kişiler olarak ama partiyi 
temsilen bu işbirlikleri oluşturulur. İşçi 
sınıfının politik örgütünün, yani TKP’nin 
bağımsız varlığına olan ihtiyaç “tek doğru 
biziz” anlayışı varmış gibi karalanmama-
lıdır. Bu tanımlama bilinçli olarak üretilen 
kötü niyetli bir suçlamadır. Tabii ki her 
parti kendi politik programatik duruşunu 
ve örgütlülüğünü doğru bulur. Bize göre 
işçi sınıfının bilimi doğrultusunda ve onu 
çarpıtmadan savunulan görüşler en doğru 
görüşlerdir. Ama bu dışımızda her oluşu-
mun topyekün yanlış olarak değerlendi-
rildiği veya dikkate alınmadığı anlamına 
gelmez. “Tek doğru biziz” suçlaması de-
magojik ve saldırgan bir nitelemedir. Eğer 
her politik oluşum kendi görüşlerini ve 
örgütlülüğünü doğru görmese ona neden 
ihtiyaç olacaktır ki? Bireyler bir görüşü 
ve ona uygun örgütlenmeyi kendileri açı-
sından en doğru olarak gördükleri için o 
uğurda siyasi olarak konumlanırlar. Bu tür 
çarpık suçlamalar ciddiye dahi alınmama-
lıdır.

Beşincisi; TKP, başta Sovyetler Birliği 
olmak üzere Reel Sosyalizm dünyasında 
yaşanan karşı-devrimin nedenlerini çok 
detaylı olarak incelemekte, irdelemekte 
ve bu süreçlerden dersler çıkarmaktadır. 
Bu konuların incelemesi birden fazla öz-
nel ve nesnel sebebin iç içe geçmesinin 
tartışılması demektir. Söz konusu alanda 
çalışma yapmak kestirmeden sonuçlar çı-
karmak ile mümkün değildir. Çok önemli 
konulardır. Partimizin ideolojik bürosu 

bu alanda köklü çalışmalar yaparken, di-
ğer yandan her cenahtan konuyla ilintili 
yapılmış olumlu ve olumsuz değerlen-
dirmeleri, ön yargıyla yaklaşmadan ele 
almıştır. Bazen sınıf düşmanının yazdık-
ları dahi birtakım ipuçlarını çözmek için 
önem arzetmektedir. Bu değerlendirme-
leri yaparken SBKP MK PB’sinin otu-
rumlarının tutanakları belirleyici bilgiler 
vermektedir. Yaşanan deney doğrusu ve 
yanlışı ile bizim tarihimizdir. Bu uğurda 
mücadeleyi sürdürmeye kararlı bir parti 
ve onun kadroları için, ilgili konuda çı-
karılacak sonuçlar önümüzdeki mücadele 
süreçlerini politik programatik olarak şe-
killendirmek için önemli içeriklerdir. Aynı 
şekilde günümüzde Çin Halk Cumhuriye-
ti, Vietnam, Laos ve Küba’nın değerlen-
dirilmesi, bu ülkelerde yaşanan sorunlar 
ve bu sorunları aşma yöntemleri tartışıl-
makta ve irdelenmektedir. Marksizm-
Leninizm’in ülkemiz koşullarında yaratı-
cı bir biçimde uygulanması için yapılan 
bilimsel çalışmalar bu konuların doğru 
irdelenmesinden bağımsız değildir. Ne 
ki, bu görevlerin yerine getirilmesi tek 
tek bireylerin katkısı da alındıktan sonra 
örgütsel ve kurumsal bir konudur, par-
tinin görevidir. Örgütlü olarak bu sürece 
katılmayıp hariçten gazel okuma misali 
yazı üretmek sınıf hareketinin gelişmesi-
ne ve komünist partisinin güçlenmesine 
hizmet etmez. Sorumluluk hissederek ve 
iyiniyetle konuları irdelemek isteyenler 
bu katkılarını sorumluluklarının farkında 
olarak örgütlü olarak gerçekleştirmek du-
rumundadırlar. Bunlar önemli konulardır 
ve sadece tartışmış olmak için ya da kendi 
nefsimizi rahatlatmak için ele alınmama-
lıdır. Bilimsel olarak yürütülmesi gereken 
bu çalışmalar Türkiye’nin en eski siyasal 
partisinin bu alandaki faaliyetlerine katkı 
olarak düşünülmelidir. Bu alanda bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da parti 
dostu birey ve kurumlarla çalışma devam 
ettirilecek, onlara katkılarımızı sağlayıp, 
kendilerinden de öğreneceğimiz konuları 
öğrenmeye açık olacağız.

Altıncısı; Marx ve Engels’in kuram-
cısı oldukları ve Lenin tarafından ge-
liştirilen, daha sonra da farklı ülkelerde 
yaşanan pratikler ve deneylerle daha da 
zenginleştirilen Marksizm-Leninizm’in, 
günümüz koşullarında kapitalist-emper-
yalist sistemin içinde bulunduğu durum, 
bilimsel-teknolojik gelişmelerin etkileri 
ve bunların işçi sınıfı sıralarında yarattığı 
yeni koşullar temelinde değerlendirilme-
si ve geliştirilmesi sadece yazıp çizerek 
masa başında yapılacak bir çalışma değil, 
sınıf savaşımının pratiği ve sıcak mü-
cadeleler için şekillenecek bir konudur. 
Dolayısıyla, sınıf savaşımının belirleyici 
önemini yitirdiği, dünyadaki sorunların 

tüm insanlığı ilgilendirdiği gibi “sınıfla-
rüstü” akıl üretmeler Marksizm-Leninizm 
ile bağdaştırılamaz. Bu tür görüşler ya 
Marksizm-Leninizm’in topyekün inkârına 
götürür, ya da deforme edilerek, özünden 
koparılarak revizyonunuyla sonuçlanır. 
Aslında günümüzde yaşanan tartışmalar 
da bu çerçevede gelişmektedir. Refor-
mizmin, revizyonizmin ve oportünizmin 
kaynağı bu yaklaşımlardır. Bu düşünce 
ve davranış biçimi de yeni değildir. Marx 
ve Engels döneminden beri her döne-
meçte karşılaşılan sorunlardır. TKP, sınıf 
savaşımının sıcak pratiğinde yoğrularak, 
buna koşut olarak söz konusu alanlarda 
bilimsel çalışmalar yürüterek bu konulara 
kendi yanıtlarını üretmektedir ve üretme-
ye devam edecektir. Bütün bu çalışmalar 
yapılırken akıldan çıkarılmaması gereken 
en belirleyici konu emek-sermaye çeliş-
kisinin ortadan kaldırılmadan toplumsal 
sorunların çözülemeyeceği gerçeğidir. 
Bugün artı-değer sömürüsü var mıdır yok 
mudur, buna bağlı olarak işçi sınıfı ile 
burjuvazi arasında uzlaşmaz bir çelişki 
devam etmekte midir yoksa etmemekte 
midir sorularının yanıtını vermek belirle-
yici temel konudur. Marx ve Engels’in işçi 
sınıfının bilimini oturttukları temel bunun 
üzerinde yükselmektedir. Kapitalist düze-
nin özelliklerinin analizi ve ona karşı mü-
cadelenin ilkeleri bu temel üzerinden ge-
liştirilmiştir. Yetmiyor, Lenin tarafından 
Marx ve Engels’in kuramsal çalışmalarını 
geliştirme anlamında Emperyalizm’i tah-
lil etmesi ve bu bağlamda çıkardığı so-
nuçlar günümüz dünyasında geçerli midir, 
değil midir? Bu soruların yanıtları veril-
diğinde, Marksizm-Leninizm’in temel ku-
ramlarını inkâr etmeden güncel gelişmeler 
ışığında kuramın bilimsel olarak geliştiri-
lip zenginleştirilmesi ve ülkelerin koşul-
larına uyarlanması mümkündür. Ancak, 
kuramdaki temel analizleri ve tespitleri 
inkâra gittiğinizde işler değişmektedir ve 
savunduğunuz görüşlerin Marksizm-Le-
ninizm ile komünizm amacı için mücade-
le ile bağlantısı kalmamaktadır. O zaman 
doğaldır ki, kapitalizmin sınırları çerçe-
vesinde ekonomik, sosyal ve demokratik 
hakların geliştirilmesi ile yetinir, ihtilalci 
stratejiden vaz geçer, örgütünüzü de ona 
göre şekillendirirsiniz. O zaman bir ko-
münist partisine ihtiyacınız yoktur, gayet 
rahatlıkla “sol” bir partide siyaset yap-
makla da özgür olursunuz. Ama o zaman 
arkanıza dönüp bakmaya ve “TKP 100 
yaşında” gibi konularla da ilgilenmeye 
ihtiyacınız olmayacaktır, eğer buna rağ-
men buna yeltenirseniz de bu iyiniyetli bir 
yaklaşım değildir. Madem ki dünyayı ve 
toplumsal sorunları farklı yorumluyorsu-
nuz, bu durumda TKP ile ne işiniz olur? 
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Siz yeni yelken açtığınız sularda siyaset 
yapmaya yoğunlaşın.

Kürt ulusal sorunu nerede?
Eğer dikkatimizi çektiyse partimizin 

100. kuruluş yıldönümü hakkında yazı-
lan yazıların hiç birinde Kürt halkının 
özgürlük mücadelesi ile ilgili bir konu 
geçmemektedir. Halbuki Kürt ulusal soru-
nu konusunda “ayrılma hakki dahil ulus-
ların kendi kaderlerini tayin etme” ilkesi 
kuruluşundan itibaren partimizin progra-
mında önemli bir yer tutmaktadır. TKP 
Tarihi, Kürt halkının özgürlük mücade-
lesinden ayrılarak ele alınamaz. 12 Eylül 
öncesi partimizin en önemli örgütlerinden 
bir tanesi Kürdistan parti örgütleri idi. 
Partimizin Kürt halkı içinde örgütlülüğü 
ciddi mesafeler kat etmişti. Büyük bedel-
ler ödenerek kazanılan mevziler 12 Eylül 
faşist diktatörlüğü koşullarında dahi, tüm 
operasyon, baskı ve tutuklamalara rağmen 
korunabilmişti. Kürdistan parti örgütlerin-
de dağılma TBKP süreci ile başlamış ve 
sonrasında sürekli olarak olumsuza evril-
miştir. Bugün ise partimiz Kürdistan’da 
tekrar örgütleniyor. Ülkenin temel sorun-
larından biri olan ve özellikle demokrasi 
mücadelesi açısından işçi sınıfının müca-
delesi ile ayrı düşünülemeyecek olan Kürt 
devrimci demokratik özgürlük mücade-
lesi temel bir konu olarak ele alınmadan 
komünist çalışma yürütülmesi mümkün 
değildir. Ama sadece demokrasi mücade-
lesi açısından değil, Kürt halkının ulusal 
sorununun köklü çözümünü parti progra-
mında baş görevlerin arasında değerlendi-
ren TKP’nin bu alanda söyleyecek sözü, 
verecek mücadelesi vardır. TKP program 
taslağı Kemalizm konusunda olduğu gibi 
Kürt ulusal sorunu konusunda da kolek-
tif bir sorumluluk üstlenerek partimizin 
geçmiş dönemlerde uyguladığı eksik ve 
kimi yanlış politikaların özeleştirisini ver-
mektedir. Ve yine gerek geçmiş mücadele 
dönemlerinden, gerekse de günümüz ko-
şullarını analiz ederek Kürt ulusal soru-
nunun çözümü konusunda ortaya net bir 
hat koymaktadır. Söz konusu olan Kürt 
halkının özgürlük mücadelesi ile dayanış-
ma değildir, birleşik mücadeledir. Ortaya 
net bir hat koymak konuya yoğunlaşma-
nın başlangıcıdır ve doğru bir yaklaşım-
dır. Buna koşut olarak gelen ise o konuda 
yazılanların gereğinin günlük parti çalış-
malarında yaşama geçirilmesidir. Bu nok-
tada da Kürdistan’da toplumsal mücadele 
realitesinin kavranması ve kabul edilmesi 
gerekmektedir.

12 Eylül faşizmi koşullarında ülkede 
işçi sınıfı hareketi her alanda gerilerken 
ilk başlangıcında ulusal kurtuluş hareke-
ti mantığıyla serpilip gelişen ve yığınları 
kavrayan bir Kürt devrimci demokratik 

özgürlük hareketi gelişmiştir. Bu hareket 
sadece Kürdistan coğrafyası ile sınırlı 
kalmamış, yaşanan zorunlu ekonomik ve 
politik göç sonucunda tüm Türkiye coğ-
rafyasına yayılmıştır. Bu yayılma berabe-
rinde Kürt işçi ve emekçilerinin sayısını 
artırmış, işçi sınıfı içinde Kürt halkına 
mensup nüfusun oranını önemli oranda 
geliştirmiştir. Kısacası günümüzde sade-
ce Kürdistan’da değil, Türkiye’nin her 
yerinde ulusal bilinci olgunlaşmış bir 
nüfus vardır. Bu nüfus aynı zamanda işçi 
ve emekçidir, yoksuldur. Dolayısıyla bir 
yandan nesnel olarak işçi sınıfının safla-
rındadır, diğer yandan da ulusal baskı al-
tında olduğu için bir direniş odağıdır da 
aynı zamanda. Kürt işçileri çifte sömürü 
altındadır. Sınıfsal ve ulusal.

Diğer yandan Kürt ulusal sorununun 
çözümü Kürt işçilerin dışında işçi sını-
fının mensubu olan tüm Türk ve diğer 
uluslardan işçilerin çıkarınadır. Çünkü de-
ğişik uluslardan işçiler burjuvazi tarafın-
dan birbirlerine karşı kışkırtılmakta, sınıf 
bölünmekte ve bu şekilde de daha kolay 
yönetilmektedir. Diğer yandan Kürt ulusal 
sorununun çözümü konusunda atılacak 
her adım ve ilerde sosyalizm koşulların-
da uygulanacak köklü çözüm ülke eko-
nomisinin gelişmesi, tarım ve sanayinin 
yaygınlaşması açısından bir role sahiptir. 
Diğer bir konu ise demokratik mücadele 
çerçevesindedir. Ne Kürt sorunu çözül-
meden Türkiye’de demokratikleşmeden 
bahsedilebilir, ne de Türkiye’de demok-
ratik kazanımlar elde edilmeden Kürt 
sorununun verili koşullar çerçevesinde 
çözümünde mesafe katedilebilir. Dolayı-
sıyla bu konu iç içe geçişken bir durum 
ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenden dolayı 
Türkiye işçi sınıfının mücadelesi birleşik 
bir mücadele niteliği arzetmektedir. TKP 
konuyu bu boyutlarıyla ele almakta ve bu 
olguları programatik politik düzeye yük-
seltmektedir.

Kemal#zm redded#lmeden 
komün#st olunamaz!

TKP’nin Kürt ulusal sorununa yak-
laşımı aynı zamanda Kemalist doktri-
ni reddetmeyi içermektedir. Türkiye’de 
milliyetler sorununa, dinler ve mezhepler 
meselesine Kemalist Rejim’in 1924 Ana-
yasası ile getirdiği “tekçi” anlayışa karşı 
çıkmadan  çözüm üretmek mümkün değil-
dir. Bu bağlamda Kemalizm’den kopama-
yan, “Cumhuriyet’in kazanımlarını koru-
maktan” bahseden anlayışlar, kendilerine 
“komünist” nitelemesini yakıştırsalar dahi 
komünist veya TKP’li olarak nitelendiri-
lemezler. Bizim Kemalizm ile sorunumuz 
bazen kimileri tarafından Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının katledilmelerinden kay-
naklı bir “kan davası” olarak nitelendi-

rilmektedir. Bu doğru değildir. TKP’nin 
kimseyle “kan davası” yoktur, burjuvazi-
ye karşı bir sınıf savaşımı davası vardır. 
Onbeşler, Ulusal Kurtuluş Savaşımını, 
Toplumsal Kurtuluş aşamasına yükselt-
mek için TKP olarak verdikleri mücadele 
nedeniyle Mustafa Kemal’in, kendi sınıf-
sal duruşlarına koşut olarak, katledilmiş-
lerdir. Dolayısıyla bu cinayetin hesabını 
sormanın yolu burjuvazi ile topyekün 
hesaplaşmaktan geçer. Kemalistler komü-
nistlere karşı katliam yaptıkları gibi Kürt-
lere, Alevilere, Süryanilere, Ezidilere, 
Rumlara, Ermenilere katliam ve baskılar 
uygulamışlardır. Ulus-Devlet yaratma sü-
recinde “Türk-İslam” sentezi doğrultusun-
da yaratılan bu doktrin mahkum edilme-
den komünist olunamaz. Emperyalizme 
karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı so-
nucunda ülkenin yeniden Emperyalizm’e 
bağımlı hale gelen Kapitalist toplum sis-
teminin seçilmesi ve bunun Kemalistler 
eliyle gerçekleştirilmesinin savunulacak 
bir yanı yoktur. Aynı şekilde Türkiye’nin 
en eski partisi TKP’nin önderlerini kat-
lederek, örgütlerine ve üyelerine yönelik 
terör ve tutuklamalar gerçekleştirerek, 
TKP’yi bizzat yasaklayarak, 1923’den 
1950 yılına kadar 27 yıl boyunca tek parti 
iktidarı uygulayan Kemalizmin cumhuri-
yetinin hangi kazanımlarına sahip çıkıl-
maktan söz edilmektedir?

Mustafa Kemal’in TKP’nin önder 
kadrolarını katletmesine rağmen kendi 
kurmaylarına TKP adında bir parti kur-
durmasının nedeni iyi anlaşılmak zorun-
dadır. Günümüzde de TKP üzerinde 1922 
yılından beri süregelen yasak devam et-
mekteyken “TKP” adında partiler kur-
durulmasının bir anlamı olmalıdır. TKP 
tarihi ile ilgili anılarını yazanların bu 
gerçekleri dikkate alarak kendilerine seç-
tikleri platformları bu açıdan değerlendir-
melerinde yarar vardır. Kemalizmi savu-
nan, Kürt ulusal sorununa Kemalist bakış 
açısı ile bakan siyasi grupların adlarında 
“TKP” ibaresi veya “komünist” niteleme-
leri geçse dahi bu şanlı partinin kendisiy-
le bir bağları olamayacağı anlaşılmalıdır. 
Popülizm uğruna ilkeleri ve gerçek tarihi 
yok saymak kendine komünist olmayı ya-
kıştıranların tarzı olamaz.

TKP Program Tasla$ı öze dö-
nü!tür

TKP’nin 100. yılı aynı zamanda TKP 
1. Programı’nın da 100. yılıdır. TKP’nin 
bugün üzerinde çalışılan ve tartışılan 
program taslağı birinci programın özüne 
dönüştür. Birinci programın özüne dön-
mek Marksizm-Leninizm’in Komintern-
ci bolşevik geleneğine dönmek, Marx’a, 
Engels’e, Lenin’e, Stalin’e, Mustafa 
Suphilere dönmek demektir. Partimizin 

yeni program taslağı bu gözle okunmalı, 
tartışılmalı, gerekirse Mustafa Suphile-
rin hazırladıkları Komintern tarafından 
onaylanan partimizin birinci programı ile 
karşılaştırarak ele alınmalıdır. Bu yapıldı-
ğında partimizin bugünü ile kuruluş yılları 
arasındaki doğrudan bağ daha iyi anlaşıla-
bilecektir. Partimizin 100. kuruluş yıldö-
nümünü bu içerik, nitelik, pratik çalışma 
ve düşünceler ile karşılıyoruz.

TKP Program Taslağı, dünyanın, böl-
genin ve ülkenin güncel durumu konu-
sunda ayrıntılı tahliller içeriyor. Başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere Dünya Sos-
yalist Sisteminde yaşanan karşı-devrim 
konusunda tespitler yapıyor. En önemlisi 
Marksizm-Leninizm’in çok tekrarlandığı 
gibi geçersiz kılınmadığını, tam tersine 
doğru olarak uygulanmasının gerekliliği-
nin altını çiziyor. Karşı-devrimin ideolojik 
bir yenilgi olmadığını gerekçelendiriyor. 
Kürt ulusal sorununa bakış ve Kemalizm 
konusunda ciddi özeleştiriler içeriyor ve 
net bir politik programatik hat belirliyor. 
Perspektif olarak toplumsal anlamda Tür-
kiye işçi sınıfı hareketi, Kürt devrimci 
demokratik özgürlük hareketi, devrimci 
demokratik Kemalistler ve Demokratik 
Alevi Hareketi’nin Anti-Emperyalist De-
mokratik Halk Devrimi perspektifi ile güç 
ve eylem birliğinin örülmesi konusunda 
perspektifler sunuyor.

Türkiye işçi sınıfının devrimci ha-
reketinde özellikle 60’lı yıllardan sonra 
yaşanan ayrışma ve bölünmelerden so-
nuçlar çıkararak bir Devrim Cephesi’nde 
tüm ayrışan güçlerin politik anlamda tek-
rar birleşmesinin alt yapısını oluşturuyor. 
Türkiye Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
hedefini ortaya koyarak gerekçelendiriyor 
ve tüm bu güçlerin ortak mücadele amacı 
olması konusunda programatik açılımlar 
sağlıyor. Sosyalizm tahayüllünü detayla-
rıyla ortaya koyuyor.

TKP Program Taslağı onaylandık-
tan sonra da geliştirilmeyecek bir belge 
olmayacaktır. Özellikle ülkemizde, böl-
gemizde ve dünyada komünist hareketin 
yeni dinamikler ile nasıl gelişeceği yeni 
açılımlar gerektiriyor. Çin Halk Cumhuri-
yeti, Vietnam, Laos ve Küba deneyleri ile 
perspektifleri ve rolleri daha derin değer-
lendirmeler gerektiren konular olarak önü-
müzde duruyor. Türkiye’nin bulunduğu 
ve müdahili olduğu bölge olan Orta-Doğu 
konusu, bölgenin devrimci dinamikleri, 
perspektifleri ve mücadelenin koordinas-
yonu temelinde görüşlerin ve özellikle de 
devrimci pratiğin derinleştirilerek gelişti-
rilmesi gerekiyor. Gelişmiş kapitalist ül-
kelerde, emperyalist merkez ülkelerde işçi 
sınıfının devrimci mücadelesi konusunda 
geliştirilen stratejiler konusunda yaşanan 
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gelişmeler irdelenmeyi bekliyor.

TKP Program Taslağı tartışmalarının 
anlam ve önemi buradan gelmektedir. Bir 
yandan bu sorulara verilen yanıtların daha 
da netleştirilmesi, zenginleştirilmesi, ama 
aynı zamanda bu sürecin sınıf savaşımının 
sıcak pratiği içinde yürütülmesi konulara 
yaklaşım şeklimizi belirlemektedir. Kuş-
kusuz ki geçmişte yapılan kimi hatalar 
vardır, doğrudur ki dünyada ve ülkemizde 
toplumsal anlamda bir takım değişiklikler 
yaşanmıştır ve yine gayet normaldir ki 
partimiz bu konuları görmezden gelemez, 
üstünü örterek yokmuş gibi davranamaz.

Parti olarak örgütsüz olan bireylerden 
farkımız tüm bu konuları sınıf savaşımın 
bize yüklediği sorumluluk içinde ve ya-
şamda sınayarak, uygulayarak ele alma-
mızdır. Kıstaslarımız ona göredir. İşçi sı-
nıfı içinde kazanılan yeni mevziler, genç 
erkek ve kadınlar arasında örgütlülüğün 
gelişmesi, yeni kazanılan yoldaşlar, ku-
rulan yeni parti birimleri, gerçekleştirilen 
eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması 
gibi konulara verilecek yanıtlar partimi-
zin 100. kuruluş yıldönümünü karşılarken 
kendimize koyduğumuz ölçülerdir. Bu tür 
tasaları olmadan sadece eleştirel anlamda 
fikirler geliştirerek, yanlış ve açık arayan-
lar ile aramızda olan farklılık budur. Aynı 
şekilde olması gereken bir dizi çalışmayı 
ve yöntemi sıralayıp, bu alanda konuşmak 
veya eleştirmekten başka hiç bir çalışma 
yapmayanlarla aramızda olan farklılıklar 
bunlardır.

Türkiye Komünist Partisi, politik 
programatik hedef ve görevlerini yaşama 
geçirmek için legalist, reformist ve parla-
menterist eğilimler ile ideolojik mücade-
leyi bir an bile elden bırakmıyor. İhtilalci 
bilincin sınıf hareketi içinde kök salması 
ve burjuva devletine karşı anti-emperya-
list, demokratik bir halk ayaklanmasının 
yaratılması yönüne kanalize edilmesi için 
savaşıyor. TKP’nin 100 yıllık şanlı tari-
hinin tüm gel-gitler, yenilgi ve başarıla-
rı, devrimci pratik olmadan sadece masa 
başında ya da sosyal medya mecralarında 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu 
konuda sözü olanların, günümüz müca-
deleleri içinde kapsadıkları yer ve nitelik-
leri kadar etkileri olabileceğini görmeleri 
gerekmektedir. Günümüzde komünist 
bilinçle, cesaretle, fedakârlıkla mücadele 
içinde yer almayanların TKP tarihi hak-
kında ileri sürdükleri her görüş boş ve de-
ğersizdir. Geçmiş mücadele dönemlerinde 
yaşananlara atıfta bulunmak bu konuda 
zevahiri kurtarmaz. Belirleyici olan sos-
yalizm ve komünizm ideleri uğruna bu-
gün ne yapıldığıdır. n
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Barı" ve Demokrasi Mücadelesi 
Nasıl Yükseltilebilir?
q Barı$ TÜTÜNCÜ

(www.tkp-onl!ne.org sayfasından alınmı!tır.)

Yoksulların, ezilenlerin, devrimcilerin, işçi sınıfının ve Kürt 
halkının temel isteği, barışın sağlanması ve demokratik bir top-
lumsal düzenin kurulmasıdır. Bütün istek, özlem ve çalışmalar bu 
ana hedefe yöneliktir.

Anti-demokratik bir rejim iş başındadır. MHP destekli AKP- 
Saray Rejimi olağanüstü yetkilerle Kanun Hükmünde Kararname-
ler ile ülkeyi yönetmektedir. Ülkenin demokratikleşmesi ve barışın 
sağlanması için hiç kuşkusuz emekçilerin, devrimcilerin ve Kürt 
halkının değerli ve küçümsenmeyecek bir mücadelesi var. Bu he-
defe ulaşmak için bedeller ödenmektedir. Ancak, mücadelenin bu-
günkü düzeyi MHP destekli AKP- Saray Rejiminin, burjuvazinin 
saldırılarını durdurmaya yetmemektedir. Kazanımlar elde edilme-
mektedir. Burjuvazi zayıf bir durumdadır, iktidarını sürdürmekte 
ve ülkeyi yönetmekte zorlanmaktadır. Bu gerçeğe karşı inisiyatifi 
ele geçirmesi gereken barış ve demokrasi güçleri ise oldukça dağı-
nıktır, yeteri kadar örgütlü değildir. Halkların Demokratik Kong-
resi ile vücut bulan Halkların Demokratik Partisi ile politik nitelik 
kazanan emek, barış, özgürlük ve demokrasi güçleri burjuvaziye 
karşı devrimci bir alternatiftir. HDK-HDP dışında kalan emek, ba-
rış ve demokrasi yanlısı olan küçümsenmeyecek başka güçler de 
vardır. Bu güçler oldukça dağınıktır. Net bir devrimci politikaları 
yoktur. Politik mücadele boşluk tanımaz. Sermaye acımasızdır. 
HDP, liberalizme kaymamalı, faşizme, yeminli Kürt ve işçi sını-
fının düşmanlarına prim vermemeli ve şirin görünmemelidir. Bu 
konuda yaptığı/yapacağı her hata ve her gevşeklik, sermeyenin ve 
onun kanlı eli faşizmin ekmeğine yağ sürmektir. HDP’nin motor 
gücü Kürt özgürlük ve demokrasi hareketidir. HDP önceliği Kürt 
ulusal sorunun çözümüne vermekte ve ağırlıklı olarak Kürtlere hi-
tap etmektedir.

Barış, demokrasi, özgürlük ve toplumsal ilerleme mücadele-
sini sosyalizme taşıyacak, yığınlarda sosyalizm bilincinin uyan-
masını, gelişmesini ve örgütlenmesini sağlayacak işçi sınıfının 
devrimci hareketinde atılımı gerçekleştirebilecek yığınsal, birleşik 
ve güçlü bir sosyalist harekete/bloğa/partiye ihtiyaç vardır. Barış 
ve demokrasi mücadelesi, “Savaşsız, sömürüsüz bir dünya”yı he-
deflerse başarılı ve kalıcı olur, nihai amaca varır. İki sosyal sınıf 
birbirleriyle mücadele etmektedir. Egemen sınıf olan burjuvazi, 
varlığını sürdürmek için işçi sınıfının, ezilenlerin, yoksulların ve 
Kürtlerin mücadelesini, her ilerici hareketini kırmak için acımasız 
davranmaktadır. Burjuvazi sınıfsal çıkarı için yalanı, talanı ve şid-
deti elden bırakmamaktadır. Savaşlar çıkartarak, korku yaratarak, 
yoksullar içinde kaderciliği yayarak, bilinçlerini körelterek ege-
menliğini sürdürmektedir. Burjuvazi, bilinçsiz, örgütsüz ve biat 
eden yığınlar ister. Bunun için durmadan yoğun biçimde çalışır.

Sömürünün, ulusal baskının ve savaşların kaynağı olan emek-
sermaye arasındaki temel çelişki çözülmeden adil ve kalıcı bir ba-
rıştan, halk demokrasisinden bahsetmek, onun kazanılacağını ileri 
sürmek doğru bir anlayış değildir. Halk yığınlarının kapitalizmi 
aşarak sosyalizme yönelmelerinin önüne aşılmaz koca bir duvar 
örmektir. Halk yığınlarını kapitalizmin aşılması gerekmediğine 
inandırmaktır. Kimilerinin tarif ettiği “Üçüncü yol” savı ile hareket 
etmek, anti-kapitalist bir yol haritası olmadığı gibi kapitalizmin sı-
nırları içinde hareket etmektir. Bu da yığınsal halk çıkışlarının bel-
li bir noktadan sonra hayal kırıklığına uğramasına,  pasifleşmesine 
ve ardından da tasfiyeye uğramasına neden olur. Bu konuda Türki-
ye emek ve devrimci hareketinin çok büyük acı deneyimleri vardır.

Bugün bütün emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin ve anti-fa-
şist güçlerin demokratik bir blok/ittikak içinde buluşmaları ya-
şamsal önemdedir. Yığınsal, birleşik ve devrimci bir blok/ittifak 
oluşturulmadan burjuvazinin saldırıları durdurulamaz.

Barış ve demokrasi mücadelesinde belirleyici olan yoksul ve 
emekçi halk yığınlarının çıkışlarıdır. İşçi sınıfının sendikal ve po-
litik örgütlülüğüdür, mücadele azmi ve kararlılığıdır. Bu gün ba-
rış ve demokrasi mücadelesi, işçi sınıfının devrimci hareketinin 
gelişme düzeyi ile at başı gitmektedir. Bu inkar edilemez acı bir 
gerçektir. İşçi sınıfının sendikal birliğinin sağlanmaması, sendikalı 
işçilerin sayısının çok düşük olması, sarı sendikacılığın egemen 
olması, sınıf ve kitle sendikacılığının giderek dibe vurması, onun 
yerine bir burjuva anlayışı olan “Çağdaş Sendikacılık” anlayışların 
ikame edilmesi, ekonomik mücadelede ve toplu sözleşme süreçle-
rinde gözü pek davranan, kararlı bir duruş gösteren işçilerin hakla-
rını ve mücadelelerini gece yarılarında, pazar günlerinde, ucuz şov 
gösterileri sonucunda para babalarına, hükümete satan bürokrat 
sendikacılar, işçi sınıfının devrimci hareketinin önünde birer ayak 
bağı olmaktadır. Sendikal çalışma ile politik mücadeleyi doğru 
kavramayan, birbirine karıştıran, enerjilerin heba edilmesine yol 
açan sekter anlayışlar marjinal kalmaktadır. Sınıf çalışması, bu acı 
gerçekleri göz önünde bulundurarak yeni yöntemler, alternatifler  
geliştirmelidir. Günümüzde barış ve demokrasinin yükseltilmesi 
için kullanılması gereken araçlar ve olanaklar yok denecek kadar 
azdır. Barış, demokrasi, barış, emek ve özgürlük mücadelesi, ya-
sal ve meşru yığın örgütleri ve kurumlarının aracılığıyla yükselir. 
Yığınların mesleki, ekonomik, akademik ve politik anlamda ör-
gütlenmesine yasalar yol vermemektedir. Sermayenin saldırıları 
kırılmadıkça, halk geleceğe umutla bakamaz, mücadele ruhu ge-
lişemez.

Somut koşullar böyle iken nasıl çalışmalıyız? Gerek Türkiye’de 
gerekse dünyada baskıcı, totaliter ve faşist rejimlerde yaşamak ve 
mücadele etmek hiçbir zaman ve hiç bir yerde kolay olmamıştır. 
Karanlık dönemlerin aşılmasında işçi sınıfının öncü politik gücü 
ve halk yığınlarının örgütlülüğü belirleyici olmuştur. Sermayenin 
kara propagandasının kırılması, yoksulların devletin açlık ve savaş 
politikalarına karşı durarak iş, ekmek, barış taleplerini yükseltme-
leri, bu ateş çemberini kırmada anahtar rolü oynayacaktır. Sınıf 
ve kitle sendikacılığı geliştirilmelidir. Bu başarılırsa işçilerin aynı 
iş kolunda ayrı sendikalarda örgütlenmesinin önü kesilir, bölünme 
ve dağınıklık ortadan kalkar. İşçi sınıfının örgütlenmesinde çekim 
merkezi işlevi görür. 

İşçiler sendikalarda, kır emekçileri dernek ve kooperatiflerde, 
kadın ve gençler yığınsal ve demokratik örgütlerde buluşmalıdır. 
Emekliler tek bir sendikal çatı altında birleşmelidir. Yığınsal ve 
çok güçlü bir mücadele ile ancak burjuvazinin kirli propagandası 
teşhir edilerek kırılabilir. Sarı sendikacılık etkisizleştirebilir. Yı-
ğınlar kendi öz ekonomik, demokratik ve politik örgütlülüğünü 
sağlayarak barış ve demokrasi mücadelesini kazanabilirler. Bunun 
için sınıfsal çalışma alanlarımız olan fabrikalarda, tersanelerde, 
madenlerde, atölyelerde, inşaat şantiyelerinde ve mahallelerde iş-
çiler ve emekçiler arasında, yığınların somut ekonomik ve sosyal 
sorunları çerçevesinde bıkmadan, usanmadan ipek dokur misali 
çalışmalıyız. Hiç kuşkusuz, çalışmak ve başarılı olmak, yazıldığı 
ve konuşulduğu gibi kolay bir iş değildir ama hiç başarılmayacak 
bir şey de değildir. n



Atılım: Taner yoldaş, partimiz 100. 
kuruluş yıldönümünü karşılıyor. Zaman 
ayırdığınız için teşekkür ediyor, bu bü-
yük yıl dönümünde görüşlerinizi almak 
istiyoruz.

S.Taner yoldaş: Biz tüm parti üyele-
rimiz, parti örgütlerimiz, Merkez Komi-
temiz ve şahsımız adına teşekkür ederiz. 
Üstlendiğimiz görev kolektif bir görevdir. 
İfadelerim şahsi fikirlerim değildir. Tüm 
örgütümüzün iradesini temsil eder. Bili-
nen ve sürekli üzerinde durulan konuları 
isterseniz tekrar etmeyelim. Siz de katılır-
sanız, önemli gördüğünüz ve çok ele alın-
mamış konuları ele alalım.

Atılım: Yoldaşım, bir dizi konuyu ele 
almamak zor olacak. Biz sorularımızı yö-
neltelim, siz önem gördüğünüz konuları 
daha kapsamlı ele alın. Uygun mudur 
sizce de? Birinci sorumuz genel olacak. 
TKP son 100 yılda çok çetin süreçler ya-
şadı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

S.Taner yoldaş: Tabii teşekkür ederiz. 
Partimiz, ülkenin en eski partisidir. Bunu 
ülke nüfusunun yüzde doksandokuzu bil-
mez. Bıkmadan, usanmadan çok geniş 
yığınlara gerçekleri anlatmak zorundayız. 
1920’de Osmanlı artığı Anadolu ve Trak-
ya coğrafyasını yeniden şekillendirmek 
için kurulmuştur. Fiilen Ulusal Kurtuluş 
Savaşına katılmış ve kahramanlıklar gös-
termiştir. Bu ülkenin önce emperyalist 
güçlerden ve aynı zamanda da onların iş-
birlikçilerinden temizlenmesi için savaş-
mıştır. Burjuvaziyi ürküten de bu olmuş-
tur. O dönemde Büyük Ekim Devrimi’nin 
etkileri altında Anadolu ve Trakya halkları 
arasında partimizin çok ciddi bir karşılığı 
vardı. “Öyle olsaydı sonucu şöyle olurdu” 
demek belki yanlış olacak ama çok somut 
olduğu için bu riske girerek söyleyelim. 
Mustafa Suphi ve yoldaşları Mustafa Ke-
mal önderliğindeki burjuva “demokrat” 
kesimler tarafından katledilmeseydi Tür-
kiye farklı bir gelişme yolu izler ve bugün 

böyle olmazdı. Mustafa Kemal’in varlığı 
koşullarında dahi gelişim farklı olurdu. 
Mustafa Suphi ve Ethem Nejat yoldaşları-
mız çok nitelikli eğitim almış, alanlarında 

uzman ve komünizm ideallerine sımsıkı 
bağlı olarak bütün bilgi ve becerilerini 
savaşımın pratiğinde, sahada da icra eden 
yoldaşlarımızdı. Mustafa Kemal dahil, 
tüm kurmayları da içinde tabiri yerindey-
se onların her birini on defa ceplerinden 
çıkaracak bilgi, deney ve cesarete sahip-
tiler. Bu özelliklerinin komünist kişilikleri 
ile bütünleşmiş olması, Lenin ve Stalin 
yoldaşlar ile mesai harcamış deneye sahip 
olmuş olmaları onların niteliklerini belir-
liyordu. Bizce bu kesin bir olgudur. Sade-
ce ve sadece bu nedenle Onbeş önder yol-
daşımız katledildi, partimiz yasaklandı. 
Bu cinayete ve partimizin yasaklanmasına 
başka bir neden aramak yanlış olur. Konu-
ya sade ve sarih olarak bir de bu yönüyle 
bakmak gerekir. Ve burjuvazinin 100 yıl 
boyunca partimize karşı tavrı da hiç bir 
zaman değişmemiştir. Onlar partimizi baş 
düşman olarak görmüşler ve kendilerince 
ona uygun davranmışlardır. 1920’den gü-
nümüze binlerce yoldaşımız toprağa düş-
tü, onbinlercesi ağır ve insanlık dışı işken-
celerden geçti, sakat kalanlarımızın sayısı 

binlerle ifade edilir. Binlerce yoldaşımız 
sürgün edildi, yüzlercesi sürgünde öldü. 
Ve partimiz halen yasaklı. Bu bir anlam 
ifade etmeli.

Partimizin 100 yıllık savaş yolunu be-
lirleyen bu çıkış noktası oldu. Defalarca 
yok ettiklerini sandılar, ancak her dönem 
yeniden toparlandı, örgütlendi ve savaşı-
mını sürdürdü. Yasaklı olmasına rağmen 
ülkemizin en namuslu tanınmış aydınları; 
sanatçıları, edebiyatçıları, bilim adamları, 
hukukçu, doktor ve profesörleri her dö-
nemde partimizi desteklediler, işçi sınıfı-
nın savaşımını desteklediler. Yüzlercesi 
partimizde örgütlendi, onlarcası partimi-
zin merkezi organlarında görevler aldı-
lar. Bu yoldaşlarımız ve parti dostlarımız 
ölene kadar düzenli aidatlarını ödediler, 
bağışlarını yaptılar. Yaşayanlar ise gele-
neklerine bağlı olarak katkılarını sürdürü-
yorlar. Sanırım isimleri sıralamaya gerek 
yok. Bilinenleri herkes biliyor, gizli ka-
lanları da parti hafızamız biliyor.

Düşününüz, Mustafa Kemal 1920 
yılında, partimiz kurulduktan bir ay bir 
hafta sonra 18 Ekim 1920’de, daha sonra 
CHP’yi kuracak kendi kurmaylarına, ki 
içlerinde Rafet Bele, İsmet İnönü, Kazım 
Karabekir, Enver Paşa ve bizzat kendisi 

de var, sahte ve resmi bir “Türkiye Ko-
münist Partisi” kuruduruyor. Biliyorsu-
nuz bunun talimatını da kendi el yazısı ve 
Gazi Mustafa Kemal imzasıyla not olarak 
yazıyor. Bu belgenin orijinal fotoğrafını 
biz de yayınladık ama Habertürk gazete-
sinde tarihçi Murat Bardakçı da yayınladı. 
Bu partiyle Komintern’e dahi üyelik baş-
vurusu yaptılar ve reddedildiler. Detaya 
girmeyelim. Buraya kadar değindiğimiz 
örnekler bize partimizin Türkiye politika-
ları açısından önemini ve değerini anlatı-
yor. Burjuvazi de bundan rahatsız oluyor. 
Bugün de rahatsız olmaya devam ediyor. 
Partimizin yüz yıllık tarihini belirleyen 
kırmızı hat budur.

Atılım: Sovyetler Birliği ve Dünya 
Sosyalist Sistemi’ndeki karşı-devrim 
TKP üzerinde nasıl bir etki yarattı?

S. Taner yoldaş: Tek cümle ile ifade 
etmek gerekirse, çok kötü bir etki yarattı 
diyebiliriz. Çok ciddi bir yaprak dökümü 
yaşadık. Sırtını dönenler oldu. Sadece biz-
de değil, tüm dünyada, özellikle Sosyalist 
Devletlerde. İsterseniz yaşadıklarımızın 
detaylarına sonra girelim. Burada başka 
bir konuya değinelim. Hiç birimiz kondur-
muyorduk ama halk arasında söylenen bir 
söz vardır. “Perşembenin gelişi Çarşam-
badan belli olur”. Maalesef Sovyetler Bir-
liğinde bu süreç yaşandı. Yani birden bu 
sonuçla karşılaşmadık. Biz sürekli birileri 
içerden müdahale eder ve sonucun buraya 
gelmesini engeller diye düşündük. Böyle 
bir sonucu açıkçası beklemiyorduk. Ama 
1987 yılından itibaren artık SBKP’de en 
üst düzeyde etkili olanların rotayı Sosyal 
Demokrasi’ye çevirdikleri ortaya çıkmış-
tı. Yine de umudumuz vardı ama olmadı.

Dünya’daki kardeş partilerde ve bizde 
ciddi bir demoralizasyon ve inançsızlık 
baş gösterdi. Sosyalizm hele Komünizm 
kavramları kullanılmaktan imtina edildi. 
Orak-Çekiç sembolleri rafa kaldırıldı. Ör-
gütsüzlük örgütlenmeye başlandı. Bundan 
sonra “öncü parti”, “Leninci Parti” kav-

“Türk#ye’n#n Gelece$# 
TKP’s#z Bel#rlenemez!”
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TKP MK Genel Sekreter% S.TANER Yolda$:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahte “TKP”ler 
kurma ve kurdurma geleneği ayrı bir konudur. Böy-
lesi partiler TKP adına saygı ve bağlılık duyan veya 
ülkenin kurtuluşunu TKP’de gören bireyleri öğütüp 
kenara atma makinesi haline gelmiştir. Sınıf içinde, 
Kürt halkı içinde  taban tutmaları mümkün değildir. 
Bunları etkisizleştirmek TKP’nin, partimizin gelişip 
güçlenmesi ile mümkün olacaktır.



ramları kullanılamaz, “eski” komünistler 
arasında daha geniş, çoğulcu, sol partiler 
içinde çalışımalı fikriyatı yaygınlaştırıl-
maya çalışıldı. Marx ve Engels’in çözüm-
lemelerinin 19. yüzyıl için ufuk açıcı ol-
duğu ama 20. yüzyılda artık geçerliliğini 
yitirdiği ileri sürülerek “Post Marksist” 
teoriler üretilmeye başlandı. Lenin ve 
Stalin yoldaşlara çok uzak mesafe kondu. 
“1917’de öyleydi ama artık dünya değişti” 
söylemleri yaygınlaştırıldı.

Bütün bunlar ileri sürülürken Marx, 
Engels ve Lenin’in tüm teori ve görüşle-
rini üzerine kurdukları tezler yeteri kadar 
sorgulanıp değerlendirilmedi. Evet, karşı-
devrim ile geçici bir yenilgi yaşadık ama 
acaba burjuvazi artı-değer sömrüsünden 
vaz mı geçti, emek-sermaye çelişkisi gibi 
uzlaşmaz bir çelişki ortadan mı kalktı, 
kapitalist-emperyalist sistemin doğasında 
olan sömürgecilik ve savaş politikaları 
terk mi edildi? Bu ve benzeri sorular bazı 
eski partili yoldaşlarımız arasında yeteri 
kadar sorgulanmadı kanısındayız. Katılı-
yoruz, yeni çelişkiler ve sorunlar da oluş-
tu, ama bunların hiç biri burjuvazinin aşırı 
kazanç elde etme güdüsünden bağımsız 
oluşan sorunlar değillerdi. Pekiyi, burju-
vazi kendi ideolojisinden vaz geçmiyor 
ise biz niye geçecektik? Bunu göremeyen-
ler oldu ve “elveda” dediler.

Atılım: Üzerine çok konuşuldu ama 
likidasyon ile ilgili ne söylersiniz?

S. Taner yoldaş: Likidasyonun ko-
şullarını oluşturan nedenler Sosyalist 
Devletler’de yaşadığımız karşı-devrim 
olgusu ile bire bir ilintilidir. Komünist 
Partilerin ideolojik merkezini oluşturan 
SBKP’deki olumsuz gelişmeler doğal 
olarak kardeş partilerimizi ve partimizi 
de doğrudan etkiledi. Karşı çıkışlar oldu, 
olmadı değil. Ama Leninci parti disipli-
ni içinde fraksiyon oluşturmamak, parti 
disiplinine uymak adına bu karşı çıkışlar 
parti örgüt ve organları içinde yürütü-
len tartışmalar ile sınırlı kaldı. Bazı kar-
deş partilerin örneğin PB ve MK’larında 
da sözde “yenilenmeci” kadrolar çıktı, 
ancak Genel Sekreter ve MK çoğunlu-
ğunun Marksist-Leninist ilkelere bağlı 
kalmalarından dolayı bir ila üç yıl süren 
tartışmalar sonucunda, “yenilenmeciler” 
partilerinden ayrıldılar, kimisi çoğulcu sol 
partilerde yer aldılar, kimileri sosyal de-
mokrat partilerde, kimileri de çevre hare-
ketleri ve yeşil partilerde kendilerine yer 
buldular. Bazıları da doğrudan burjuvazi-
nin saflarına geçtiler.

Bizim partimizde durum farklı gelişti. 
“Yenilenmeciler” MK içinde küçük bir 
grup değil, Genel Sekreter ve PB’den baş-

lamak üzere çoğunluğu oluşturdular ve el 
birliği ile partimizi sürekli sağa yönelte-
rek sonunda “Komünist Partisi’ne gerek 
yoktur” anlayışı ile tepeden bir likidasyon 
uyguladılar. Bu da partimizin tümünü ato-
mize edercesine dağıttı. Çünkü dağıtarak, 
parçalayarak, yok ederek, sol parti adla-
rında partilere yöneltip onların içinde eri-
terek TKP’nin örgütsel yapısını dağıtmaya 
çalıştılar. Bize göre bu süreç 1986 yılında 
TİP ile birlik görüşmelerinin başlamasıyla 
gündeme gelmiştir. TBKP’nin kurulması 
bu sürecin parçasıdır.

Bugünden baktığımızda o süreçlerde 
parti politikalarına ve ideolojik yönelim-
lerine karşı çıkan kadroların daha örgüt-
lü davranmaları gerekirdi diyebiliyoruz. 
Fraksiyon olarak değil ama farklı görüş-
lerin parti içinde açıkça tartışılıp karar 
alma süreçlerini etkilemesi sağlanabilirdi. 
O dönemde likidasyonu yürüten yönetici-
lerin buna parti disiplini ve Leninci Parti 
ilkeleri adına kabul göstermeleri mümkün 
değildi. Halbuki onlar Leninci Parti ilke-
lerini zaten yanlış bulur duruma gelmiş-
lerdi. Bugün o gün de partimizin en büyük 
hatalarından birinin “tek doğru biziz” tezi-
ni savunduğunu ileri sürüyorlar ve çoğul-
culuğu doğru buluyorlar. Öyleyse onlara 
göre “yenilenme” ve “açıklık” süreçlerin-
de parti içinde görüşlerin tartışılmasına 
neden izin vermediler? Bu noktada olma-
yan samimiyetlerini sorgulamaya hiç ge-
rek kalmıyor. Değilse, yapmaları gereken, 
görüşlerin oluşması sonucunda çıkacak 

kararlara kendilerinin de uyması, hatta ar-
tık “Komünist Parti’ye ihtiyaç yok” diye 
düşünüyor idiyseler, istifa edip kendi yol-
larında gitmeleri idi. Ancak onlar bunu 
yapmadılar, partiyi yukarıdan aşağıya 
tasfiye etme yolunu seçtiler, ondan sonra 
da çıkıp TKP’nin savunduğu ilke ve poli-
tikaları “günümüzde artık geçerliliği yok” 
içeriği ile eleştirmeye başladılar. Madem 
yoktu, o zaman ayrılsaydınız… Koskoca 
bir partiyi tasfiye etmek için çaba harca-
mak niye? İşte bu noktada ortaya  “asıl ni-
yetleri neydi?” sorusu çıkıyor. Bu konuya 
da burada çok fazla girmek istemiyoruz. 
Bu sorunun yanıtını belgeler ve tarih er 
geç ortaya çıkaracaktır.

Atılım: Bu konuda hiç mi görüşünüz 
yok?

S. Taner yoldaş: Var, ama davranış-
lardan ve sonuçlardan niyet okuma yerine 
varolan ve henüz ortaya çıkmayan bel-
geler üzerinden kesin konuşmak gerekir. 
Bunun yeri ve zamanı geldiğinde gereken 
açıklamaları yapacağız. Şimdi bu konuda 
derinleşmeyelim.

Atılım: 1991’den sonraki süreci nasıl 
değerlendirirsiniz?

S. Taner yoldaş: Bugün partimizin is-
keletini oluşturan yoldaşlar olarak 1986 
yılından itibaren görüş ve eleştirilerimi-
zi bulunduğumuz örgüt ve organlarda 
her zaman tartıştık. Hatta dönemin parti 
yönetimi 1986 yılında bizleri SBKP’nin 
Moskova’daki Marksizm Leninizm 

Enstitüsü’ne “açıklık ve yenilenme” poli-
tikaları konusunda ikna etmek için delege 
etti. Bir ila üç aylık dönemlerde Sovyet 
yoldaşlarla eğitim, görüşme ve tartışmalar 
yaşadık. Etkinliklere en üst düzeyden MK 
ve SBKP Bilimler Akademisi üyesi ideo-
loglar katıldı. Biz ikna olmadık. Katılan 
yoldaşların içinde daha önce TKP MK ve 
PB’sinde yıllarca büyük özveri ile görev 
almış Zaro ve Duman yoldaşlar da vardı. 
Bu yoldaşlarımız dahil bugün yaşayan ve 
yaşamayan toplam 25 yoldaştık. Bu 25 
yoldaşın içinden de 1986 ile 1991 arasın-
da farklı sonuçlara varan yoldaşlar oldu, 
ama hiç birisi parti yönetiminin likidasyon 
politikasını onaylamadı ve bugün likidas-
yonu gerçekleştirenler ile birlikte değiller.

İlk şok 1989’da Demokratik Alman 
Cumhuriyetinin Federal Almanya Cum-
huriyeti tarafından ilhakı döneminde ya-
şandı ve asıl kıyamet 1991 Aralık ayında 
SSCB’nin resmen sonlanması ile koptu. 
O saatten sonra artık herkes bir anlamda 
boşa düşmüştü. 1991’de TBKP vardı ve 
aynı yöneticiler onu da nasıl yok ederiz 
derdine düşmüşlerdi. Dolayısıyla biz gö-
rüşlerimizi TKP’liler olarak savunmakta 
özgürdük. TBKP sürecinde TKP’nin ille-
gal örgüt yapısınından kalan diri unsurlar 
ile TKP’nin illegal faaliyetlerini korumak 
şartıyla, TBKP’yi TKP çizgisinde refor-
mist olmayan legal bir KP’ye dönüştürü-
rüz düşüncesi vardı, ancak TBKP’nin son 
İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan gelişme-
ler bu yolu tıkadı.

Bu gelişmelerden sonra geri çekildik. 
Bizim dışımızda dört kardeş Komünist 
Partisi ve Sovyetlerden bir grup yoldaş-
la KP’ler olarak bundan sonra nasıl bir 
yol izlenmelidir, politik hat ne olmalıdır, 
Marksizm-Leninizm’e, Leninci Parti te-
orisine nasıl yaklaşılmalıdır, Lenin’in 
Emperyalizm teorisi nasıl ele alınmalıdır, 
Stalin’i karalama kampanyalarına karşı 
nasıl tavır alınmalıdır, Sovyetler Birliği 
ve diğer Sosyalist Devletlerde yaşanan 
karşı-devrimin nedenleri nelerdir, Çin 
Halk Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler nasıl 
değerlendirilmelidir gibi ve daha bir dizi 
konuda oluşturduğumuz Çalışma Grubu 
çerçevesinde içeriksel tartışmalar ve gö-
rüşmeler yürüttük. Beş kardeş parti olarak 
bu konulardaki görüşlerimizi netleştirdik, 
bir anlamda program tartışması niteliğin-
de bir faaliyet yürüttük. Aynı dönemde tek 
tek yoldaşlar olarak da okumalar yaptık, 
Marksist-Leninist temel eserleri yeni du-
rumu göze alarak inceledik, kimi burjuva 
teorisyenlerin, Sosyalizme sırtını dönmüş 
eski komünistlerin yazılarını, kitapları-
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nı okuduk, inceledik, tartıştık. Sosyalist 
Devletlerin KP’lerinin 1991 öncesi önem-
li yöneticilerinin farklı değerlendirmeler 
içeren kitaplarını değerlendirdik ve tüm 
bu çalışmalardan sonuçlar çıkardık. Bir 
taraftan araştırdık, diğer taraftan örgütü 
yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına de-
vam ettik.

Atılım: Günümüze ilişkin nasıl bir fa-
aliyet yürütüyorsunuz?

S. Taner yoldaş: Öncelikle şunu be-
lirtmek gerekir ki, TKP tekrar örgütlü bir 
yapıya kavuşmuş durumdadır. Yoldaşım 
çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Takdir 
edersiniz ki devrimci programatik hedefle 
faaliyet yürüten partimizin amaçları yeri-
ne getirmek için farklı alanlarda yürüttüğü 
çalışmalar vardır.

Sınıf içinde ve halklarımız arasında 
yürütülen çalışmalardan söz edelim. Ül-
kede fiili konspiratif parti örgütlenmesi 
dışında da bir yandan 80 öncesi yoldaş-
larımızı ve sempatizanlarımızı kapsayan 
geniş bir parti dostu çevremizde ilişkileri 
koruyor ve geliştiriyoruz. Diğer yandan, 
parti örgütlerimiz, yoldaşlarımız ve geniş 
çevremiz ile sınıf içinde yığın çalışması 
yürütüyoruz. Bu çalışmaları sendikalarda, 
kitle örgütlerinde, yerel derneklerde, da-
yanışma ağlarında ve yasal kurulmuş si-
yasi parti oluşumları içinde sürdürüyoruz. 
Sınıf içinde kök salma hedefiyle sahada 
yürütülen faaliyetler belirleyici önem ta-
şıyor. İşyerlerinde, fabrikalarda yürütülen 
çalışmaları, işçi yatağı semtlerde yürütü-
len çalışmalara bağlıyoruz.

Partimizin konspiratif örgüt yapısı dar, 
deneyimli ve nitelikli bir kadroya dayanı-
yor ve günümüz koşullarında sınıf içinde 
siyasal ve demokratik yığın çalışmasının 
sevk ve idaresi konusunda yeterlilik gös-
teriyor. Çalışmalar geliştikçe ihtiyaçlar 
temelinde bu dar yapının gerektiği kadar 
büyütülmesi ön görülüyor.

Günümüzde belirleyici olan illegal 
örgütlenmenin yasal veya yarı yasal bir 
örgütlenme tarzına dönüştürülmesi değil, 
parti politikalarının değişik araç, gereçler 
ve demokratik muhalefet alanında her de-
mokratik ve siyasi yapı içinde yaygınlaş-
tırılması temelinde yürütülmesidir. Tam 
ifade etmek gerekirse, en küçük yerel 
birimden herhangi bir demokratik veya 
siyasal kuruluşun en tepesine kadar parti 
politikalarımızın etkileme oranını artır-
maya çalışıyoruz. Bu alanların içine par-
lamentoyu   ve parlamentoda temsil edilen 
siyasal partileri de eklemek gerekir. Diğer 
yandan belirlenen sayıda görevli yoldaş-
larımız HDP ve HDK çalışmalarına aktif 
olarak katılıyorlar.

Parti politikalarının yaygınlaştırılma-
sı faaliyetinin yanısıra ülkede bilimsel 
alanda yozlaşmaya karşı ciddi bilimsel 
çalışmalar yürütüyoruz. Aydınlar arasın-
da ve kültür sanat emekçileri ile birebir 
diyaloglar yoluyla yozlaşmaya karşı po-
litik faaliyetler yürütüyoruz. Eğitim sis-
temindeki gericileşme ve yozlaşmaya ve 
özellikle koronavirüs salgını döneminde 
sağlık alanında devletin uygulamalarına 
karşı bilimsel görüşler geliştirme konula-
rında etkimiz olmaktadır. Bir dizi muha-
lif yazar, profesör, bilim adamı, hukukçu, 
kendi görüşlerini oluştururken partimizin 
görüşlerinden etkileniyorlar. Bu da yürü-
tülen sistematik ilişkiler sayesinde oluyor. 
Benzer bir çalışmayı sendika yöneticileri 
arasında da yürütüyoruz. Farklı konfe-
derasyon ve işkolu sendika yöneticileri 
ile sağlıklı, sürekli diyaloglar geliştirdik. 
Saylavlar arasında da aynı doğrultuda 
çalışmalar sürdürülmektedir. Tüm bu ve 
belirtemediğimiz alanlarda bireyleri parti 
politikaları ve görüşlerimiz doğrultusunda 
etkileme çalışmalarımız bir anlamda dip-
lomatik nitelikli titiz bir çalışma gerektiri-
yor ki, bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz.

Genç kadın ve erkekler arasında ça-
lışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Yığın 
çalışmaları içinde birlikte olmaya başla-
dığımız gençlerde parti politikalarımıza 
yönelim artıyor. Gençliğin ülkenin içinde 
yaşadığı yozlaşma ve onun da ötesinde 
sol içinde yaşanan yozlaşmadan etkilen-
meyerek eğitilip yetiştirilmesi temel ba-
kış açımızı oluşturuyor. Parti politikala-
rımızla tanışan ve ilgi duyan genç kadın 
ve erkeklerin formasyon kazanmaları ayrı 
bir çalışma olarak yürütülüyor. Partimizi 
günümüzden geleceğe bağlamak, sürekli-
liğini sağlamak için sadece güncel deney-
ler yetmiyor. Kadro olacak genç kadın ve 
erkeklerin partimizin geçmiş deneyleri ve 
Komintern gelenekleri doğrultusunda şe-

killenmeleri ihmal edilmeden yürütülen 
çalışmaların başında geliyor.

Atılım: Partimizin yeni program tas-
lağı geçmişten farklı hangi özellikleri 
taşıyor?

S. Taner yoldaş: En büyük farklılık 
dünyadaki değişimler alanındadır. Dün-
yanın üçte birini kapsayan Sosyalist Dev-
letler Topluluğu’nun artık olmaması gü-
nümüzde dünya, bölge ve ülke analizinde 
eskiye oranla ciddi farklılıklar taşıyor. 
Yetmiyor, bu yeni koşullarda emperyaliz-
min saldırganlığının daha da artığını ve 
kapitalist ülkelerde otoriter, baskıcı, fa-
şizan yönetim biçimlerinin yaygınlaştığı 
gerçeği dikkate alınmak zorunda. Günü-
müzde Türkiye de sivil görünümlü, geri-
ci, otoriter, baskıcı ve faşizan yöntemler 
uygulayan bir diktatörlük ile yönetiliyor.

Türkiye açısından bakarsak, Türkiye 
de artık eski Türkiye değil. Az gelişmiş, 
orta derecede gelişmiş veya geri bıraktırıl-
mış tanımlamaları artık gerçeği yansıtmı-
yor. Türkiye’yi bir eşik ülkesi statüsünde 
değerlendiriyoruz. Yani, orta derecede ge-
lişmiş kapitalist bir ülkeden, çok gelişmiş 
kapitalist ülkeye geçiş eşiğinde.

Türkiye’de finans kapital gelişti, sa-
nayi ve özellikle askeri sanayi yatırımları 
30-40 yıl öncesine göre kat ve kat arttı, 
sermaye ihraç eden bir devlet haline gel-
di. Bölgesel askeri işgaller ve savaşlar 
dış politikanın yöntemlerinden biri du-
rumuna getirildi. Diğer yandan Türkiye 
hala açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği, 
nüfusunun yarısından fazlasının açlık ve 
yoksulluk sınırınının altında yaşadığı bir 
ülke. Kişi başı milli gelir gelişmiş kapita-
list ülkelerin çok fazla altında seyrediyor.  
Bu gelişmelerin ve çelişkili verilerin tümü 
dikkate alınmak zorundadır. Alınmadığın-
da, kestirmeden, toptancı sonuçlar çıkar-
mak tehlikesi vardır. Önemlidir. Çünkü 

devrim stratejisi ve devrimci sürecin tarifi 
ülkenin verili ekonomik politik durumu 
temelinde belirlenir.

Yeni program taslağı bu noktaların dı-
şında iki önemli konuda özleştirel görüş-
ler içeriyor ve sonuçlarını politik progra-
matik hat düzeyine yükseltiyor. Bunların 
birincisi Kemalizm konusunda partimizin 
özellikle Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
katlinden sonra izlenen politikalardır. 
1973 yılına dek ama 1973 yılından sonra 
da dönem dönem Kemalist politikaların 
parti hattını belirlediğini tespit ediyoruz 
ve buna itirazımız var. Partimizi yok et-
meye çalışan ve sürekli ona karşı savaşan 
bir burjuva siyasal akımdan komünistlere 
politik dost olmaz. Bu konu biraz da ko-
münistler ile sosyal demokratların ilişki-
sine benziyor ama ondan da öte niteliksel 
bir içerik taşıyor. Biz bu konuda netiz. 
Burada CHP tabanında, seçmeninde ve 
ara ile alt örgütlerinde canla başla çalışan 
devrimci-demokrat nitelikli bireylere yak-
laşımdan söz etmiyoruz. Tamamen politik 
bir duruştan söz ediyoruz ve devletin ku-
rucu iradesi olan, günümüzde de devletin 
en önemli bileşeni olan bu politik eğilim 
ile aramıza kesin mesafeler koyulması ge-
rektiğine inanıyoruz.

Kemalizm konusunda üzeri çok örtü-
len ve özellikle günümüzde kamuoyuna 
farklı yansıtılan bir olguya da dikkat çek-
meden geçmeyelim. Bugün Cumhurbaş-
kanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yü-
rüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
güncel politikaları ile 1924 Anayasası ile 
belirlenen siyasi çizgi arasında hiç bir ni-
teliksel farklılık yoktur. Mustafa Kemal’in 
görüşleri neyse Erdoğan’ınkiler de on-
lardır veya öyle dillendiriyor diyelim. 
Görüntüde kimi farklılıklar olabilir ama 
onlar kozmetik farklılıklardır, makyajdır. 
Özellikle Kemalistlerin yüzde 20-25 ban-
dının üstünde oy alamadıkları bir toplum-
da Erdoğan gibi bir siyaset ve din tellalına 
ihtiyaçları var. O sayede yüzde 50 bandını 
aşabiliyorlar. Örneğin bugün kendisine 
solcuyum diyen birçokları Diyanet İşleri 
Başkanlığı konusunda Erdoğan’ı eleş-
tiriyor. Haklılar, ama bu kurumu kuran 
Mustafa Kemal’dir. Türk-İslam Sentezi’ni 
devlet doktrini olarak geliştiren, Türklük 
ve sadece Sünni İslamın Hanefi mezhebi 
temelinde ulus-devlet yapılanmasını ku-
ran Mustafa Kemal’dir.

Buradan aynı derecede önemli diğer 
konuya geçelim. Kürt ulusal sorununa 
yaklaşım konusu. Bu konuda partimiz her 
zaman ilkesel bir tutum almış olsa da pra-
tik siyasette ve politika geliştirilmesinde 
Kürt ulusunun hakları konusunda uzun 
yıllar Kemalist politikaların esiri olunmuş-
tur. Kemalizm ile Kürt ulusal sorununa 
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bakış konuları birbirlerine sıkı sıkıya bağ-
lıdır. Biz Kürt sorununu merkeze almadan 
Türkiye’de hiçbir sınıfsal çalışma yürütü-
lemeyeceği ve politik programatik hat çi-
zilemeyeceği sonucuna ulaştık. “Kürt hal-
kıyla dayanışma!” Bu ne kadar eksik ve 
gereksiz bir belgidir. Kürt halkı Türkiye 
halklarının bir bileşeni. Bunu ayıramayız, 
Kürt halkının mücadelesi bizim mücade-
lemizdir. Güney Afrika Komünist Partisi, 
ABD Komünist Partisi, siyahlar kölece 
muamele görürken “Siyahlar ile dayanış-
ma” mı diyordu. Bu sorunu Sosyalizm’de 
çözeriz mi diyorlardı? Hayır! Siyahların 
sorunlarının çözümünü sınıfsal sorunlar 
ile birlikte en başa alıyorlardı. Kötü bir 
benzetme diyebilirsiniz, derdimizi çarpıcı 
bir şekilde bilince çıkarmak için bu örneği 
vermek zorunda kaldık. Türkiyeli komü-
nistlerin de Kürt ulusal sorununun çözü-
müne böyle yaklaşmaları gerekmektedir.

Türk solcularının Kürt devrimcilerine 
akıl öğretmeye çalışmaktan vaz geçmeleri 
gerekmektedir. Türkiye’de sınıf savaşımı, 
devrim mücadelesi, Kürt ulusal sorununu 
çözme mücadelesi ile bir bütündür, birle-
şik bir mücadeledir. Ve inanın ki Kürt dev-
rimcileri, Türkiyeli komünistlerden, dev-
rimcilerden nasıl bir dizi konuyu deneysel 
olarak öğrendiklerini ifade ediyorlarsa, 
Türkiyeli komünistlerin de sadece son 40 
yıllık mücadelelerinden değil, yüzyıllara 
dayanan Kürt özgürlük mücadelesinden 
strateji açısından, taktik açıdan, direngen-
lik ve savaş deneyi açısından öğrenecekle-
ri çok daha fazla şey vardır.

Bir diğer konu Ortadoğu gerçeğine 
yaklaşım sorunudur. Türkiye bu bölgenin 
önemli bir parçası. Türkiye halklarının 
yarısından çok fazlası Ortadoğu halkla-
rıdır. Kürtler Ortadoğu’da dört ülkeye 
bölünmüşlerdir. En büyük bölümü Türki-
ye’dedir. Araplar Türkiye’de yerleşik ola-
rak varlar. Arap, Kürt, Türkmen, Ermeni, 
Süryani, Çerkes halkları bölgede iç içe 
geçmişlerdir. Emperyalist güçler bölgeye 
aşırı önem veriyorlar, işgal ve abluka pra-
tikleri sürüyor. Bu durumda Türkiye’nin 
bölgede oynadığı savaşçı, işgalci role 
karşı, Türkiyeli komünistler ama sadece 
komünistler değil, tüm devrimci güçler, 
barış ve demokrasi güçleri bölgeye ilişkin 
barışçıl, demokratik ve anti-emperyalist, 
anti-kapitalist bir politika geliştirmek zo-
rundadırlar. Filistin sorunu kangren olmuş 
durumda. Dört parçada tuttuğu jeopolitik 
ve stratejik rol itibarıyla Kürtler Ortado-
ğu sorununun çözümünde kilit rol oynu-
yorlar. İran, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, 
İsrail ve Filistin Komünist Partileri kardeş 
partilerimizdir. Ortak yönelimler gelişti-
recek çalışma grupları oluşturulması için 
çok geç kalınmıştır ama yanlışın neresin-

den dönülse kârdır. Ortadoğu politikaları 
konusunda, bölgenin barış ve demokra-
siden yana gelişimine uygun stratejik an-
lamda yeni açılımlar ortaya koyamayan 
ve bunun araçlarını yaratmayan hiç bir 
siyasi akımın bölgede ve kendi ülkele-
rinde politik başarı elde etme şansı yok-
tur. Program çalışmalarında bu yan eksik 
kalmıştır, geliştirilmesi gerekmektedir. 
Yüzünü Avrupa’ya dönmüş bir partiden 
Ortadoğu’ya dönmüş bir partiye evrilme-
miz gerekiyor. Bu konu yeni bir yaklaşım 
belirliyor.

Son olarak şunu ifade etmemiz gerekir. 
TKP’nin yeni program taslağı partimizin 
kuruluşunda onaylanan Birinci Programı-
na dönüştür. Türkiye Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti önermesi sınıfsal sorunlarla, 
ulusal ve kültürel sorunların birlikte çözü-
münün ifadesidir.

Atılım: Aynı adı taşıyan yasalda ku-
rulmuş partiler hakkında nasıl bir değer-
lendirmeniz var?

S. Taner yoldaş: Bu konuda çok konu-
şuldu ve yazıldı. Bizce bu yaklaşımı po-
litik programatik değerlendirme açısından 
ele almak gerekir. Söyleşimizde ele aldı-
ğımız konular hakkında duruşumuz söz 
konusu parti ve gruplarla olan ilişkimizi 
belirler. Reformist, revizyonist, oportü-
nist, parlamenterist, kemalist, ulusalcı 
akımlara karşı adlarında “komünist” iba-
resi geçse de ardıcıl bir ideolojik mücade-
le vermek zorundayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sah-
te “TKP”ler kurma ve kurdurma geleneği 
ayrı bir konudur. Böylesi partiler TKP adı-
na saygı ve bağlılık duyan veya ülkenin 
kurtuluşunu TKP’de gören bireyleri öğü-
tüp kenara atma makinesi haline gelmiş-
tir. Sınıf içinde, Kürt halkı içinde  taban 
tutmaları mümkün değildir. Bunları etki-
sizleştirmek TKP’nin, partimizin gelişip 

güçlenmesi ile mümkün olacaktır.

Sadece bir örnek vermemize izin ve-
rin. “TKP” adını taşıyan icazetli parti 
geçtiğimiz Ekim ayında dünyadaki 124 
Komünist ve İşçi Partisi’ni 21. Buluşma 
için İzmir’e davet etmiş. Ve bu daveti 
Türkiye’nin Suriye ve Irak’a, Kürdistan’a 
işgal operasyonlarını yoğunlaştırdığı 
bir dönemde gerçekleştireceklerdi. Bu 
MHP destekli AKP-Saray Rejimine do-
laylı olarak destek veren, diktatörlüğü 
itibarlaştıran bir etkinlik olacaktı. Sanki 
ülkede burjuva demokrasisi var, sanki 
Suriye’ye işgal saldırısını başlatan yöne-
tim Türkiye’nin iktidarı değil. Biz hemen 
davetli olan partilere birer mektup yazarak 
onları uyardık. Sonunda 124 davetli par-
tiden sadece 56 tanesi geldi. Yapacakları 
açıkhava etkinliğini de “siyasi ortam ka-
rışık” gibi gerekçelerle iptal ettiler. Bu re-
zaleti kim savunabilir? Bu örnek çok şey 
anlatıyor.

Onların ötesinde partimizin eski üye-
leri olup, likidasyon sürecini desteklemiş 
veya kabullenmiş özellikle eski yönetici 
kadrolar 100. kuruluş yıldönümümüzü 
değerlendirerek örgütsüzlüğü örgütleme-
ye çalışıyorlar. Bilgi kirliliği ve dezen-
formasyon yayıyorlar. Devletin politikası 
olan partimizi “tarihsel” ilan etme görüşü-
ne alet oluyorlar. Bu konuda da tüm TKP 
çevresini, özellikle eski üyelerimizi uya-
nık olmaya, sapla samanı ayırmaya çağırı-
yoruz. Genç ve yeni kadrolar bu çevreler 
konusunda çok daha net görüşlere sahipler 
ve kesinlikle prim vermiyorlar.

Atılım: Eylem ve güç birlikleri konu-
sunda nasıl bir politikanız var?

S. Taner yoldaş: Bu konuya bir kaç 
açıdan bakmak lazım. Birincisi; en acil 
olan sorunumuz varolan iktidara son ver-
mektir. Burjuva liberal demokratlardan 

komünistlere kadar çok geniş bir siyasi 
yelpaze bu ortak paydada birleşiyor. İkin-
cisi; program taslağında da gerekçelendir-
dik. Türkiye’de tüm devrimci ve sosyalist 
örgütlenmeler 1951’den sonra TKP’den 
çıkmıştır. Devrim Cephesi çerçevesinde 
tüm bu güçlerin bir araya gelmeleri ve 
devrim sürecini birlikte taşımalarını sağ-
lamak görevimizdir. Böylece ayrışmayı 
da sorumluluğumuz gereği yine biz fark-
lı bir düzeyde aşmış olacağız. Bu alanda 
pratikte atılmış olan ve yürüyen somut 
gelişmeler vardır. Konu program taslağın-
da ayrıntılı ele alınıyor. Üçüncüsü; Kürt 
devrimci demokratik özgürlük hareketi 
ile Türkiye işçi sınıfın devrimci güçleri-
nin birleşik mücadelesini sağlamaktır. Bu 
sağlanmadan Türkiye’de hiç bir devrimci 
süreç ilerletilemez. Ve bu üç alanda ey-
lem ve güç birlikteliği masa başında değil 
sahada yürütülen sıcak savaşımlar içinde 
şekillenecektir.

Atılım: Teşekkür ederiz Taner yoldaş, 
son olarak iletmek istediğiniz mesaj ne-
dir?

S. Taner yoldaş: Partimizin 100 yıla 
sığan şanlı bir tarihi var. Mustafa Sup-
hilerden günümüze kadar toprağa düşen 
binlerce yoldaşımıza verdiğimiz söz, on-
ların tamamlayamadıkları görevi tamam-
lama sözüdür. Bizler TKP’yi tekrar ülke 
politikalarını etkileyecek ve programatik 
devrimci amaçlarımızı gerçekleştirecek 
kabiliyette parti düzeyine yükseltmek 
için örgütlemeye çalışıyoruz. İdeolojik 
ve politik olarak parti program taslağına 
katkı yapmak isteyen, program taslağını 
birlikte şekillendirelim düşüncesinde olan 
tüm eski yoldaşlarımıza bu konuda çağrı 
yapmak istiyoruz. Partimizin yönetimi ve 
organları geçicidir. Program taslağı ve tü-
züğümüzün onaylanacağı Kongre partiyi 
ileriye taşıyacak görevlendirmeleri ye-
niden yapacaktır. Ancak bu süreci örgüt-
lemek de bir yönetim, koordinasyon ve 
örgütlenme gerektirir. MK’mızın oluştu-
rulma amacı bu geçici görev sürecini yö-
netmektir. TKP’ye gönül vermiş, bilincine 
komünizm ideallerini kazımış tüm yoldaş-
larımızı bu sürece katılmaya ve kol kola 
yürümeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin geleceği TKP’siz belirle-
nemez! Bu bilinç, kararlılık, cesaret ve öz-
güven ile partimizin 100. yaş gününü kar-
şılıyoruz. Partimizin 100. yaş günü kutlu 
olsun. Tüm yoldaşlarımıza, dostlarımıza 
ve parti örgütlerimize en sıcak komünist 
sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Teşek-
kür ederiz. n
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Ortadoğu politikaları konusunda, bölgenin ba-
rış ve demokrasiden yana gelişimine uygun stra-
tejik anlamda yeni açılımlar ortaya koyamayan 
ve bunun araçlarını yaratmayan hiç bir siyasi 
akımın bölgede ve kendi ülkelerinde politik ba-
şarı elde etme şansı yoktur. Program çalışmala-
rında bu yan eksik kalmıştır, geliştirilmesi gerek-
mektedir. Yüzünü Avrupa’ya dönmüş bir partiden 
Ortadoğu’ya dönmüş bir partiye evrilmemiz ge-
rekiyor. Bu konu yeni bir yaklaşım belirliyor.

TKP Merkez Organı Atılım Gazetesi’nin Eylül 
2020 (Yıl: 46 / Sayı: 323) sayısında yayınlanan bu 
yazı www.tkp-onl!ne.org sayfasından alınmı!tır.



q Hal%t ERDEM

100 yılı aşkın bir tarihe sahip olan 
Türkiye Komünist hareketi günümüzde 
geniş ve güçlü bir demokratik ittifakın en 
önemli bileşenlerinden biri olmaya aday-
dır. 

Bu nedenle Türkiye Komünist hareketi-
nin tarihini öğrenmek ve bu tarihi incelemek 
önemlidir. Tarih, sadece kahramanlık ve 
fedakârlıkların anılması veya yenilgi ve iha-
netlerin yerilmesi değildir. Uygulanmış pra-
tiklerin incelenmesi önemlidir ancak yine 
tarihin çeşitli dönemeçlerinde söylenmiş, 
belgelere geçmiş ancak bir fikri takip, sürek-
lilik olmadığı için unutulmuş veya günde-
me alınmamış olanı da görmek ve yaşanan 
sürece ve aynı zamanda bugüne bir etkisi, 
değeri olup olmayacağını düşünmek, tartış-
makta tarihin bize kazandırdığı bir olanaktır. 
Tarihi yorumlamak, çıkarsamalar yapmak 
ve varılacak ara sonuçlar, yeni politikaların 
oluşturulmasında tutunacak halkalardır. Es-
kilerin deyimiyle tarihe düşülen kayıtlar bu 
anlamda önemlidir. 

TKP’n#n tar#h# 
derslerle doludur

Yazımı bu çerçevede tutmaya çalışarak 
TKP’nin kuruluş yıllarına değinmek ve 73 
Atılımı kuşağı komünistlerin yaşadığı, hem 
öznesi hem de nesnesi olduğu dönemlerle il-
gili politik yorumlarımı tartışacağım. Bizim 
kuşak komünistlerin politik hayata başladığı 
dönemlerde Türkiye Komünist Partisi üze-
rine bilgilerimiz sınırlıydı; TKP’nin 1973 
Atılımı da bir yandan Sovyetler Birliği’nin 
tartışmasız üstünlüğü ve TKP’yi destekledi-
ği söylemi üzerine kuruluydu. Devletin ağır 
baskılarıyla baş edemeyen, legal mücadele-
lerde aradığını bulamamanın ve illegalitenin 
efsane haline getirilmiş çekiciliği de önemli 
bir faktördü. Bir tarih bilincine, eleştirel bir 
bakışa sahip değildik. Tarihi romanlar ve an-
latılarda TKP ve komünist hareketin tarihi, 
bir kahramanlık ve fedakârlık manzumesiy-
di. Oysa bizim de içinde olduğumuz, hayata 
geçirilmesinde katkıda bulunduğumuz poli-
tikaların belirlenmesinde en küçük bir katkı-
mız yoktu veya olmadığı çok sonraları anla-
şıldı. Oysaki omuzlarımızda devasa yükler 
taşıyormuşuz ve bunlar bizim tarihimizmiş. 

Tarih o gün de; yani yeni bir başlangıç için 
de gerekliymiş, aynı şekilde bugün için de 
gereklidir.

Komün#st hareket#n tar#h#
de$erl# ve zeng#n b#r m#rastır

Yüzyıl sonra bile unutulmayan, birçok 
parti, hareket ve kişi tarafından anılan, kut-
lanan, ayrı ayrı da olsa sürdürülmeye çalışı-
lan bir miras. Öncelikle belirtmeliyim ki bu 
uzun yüzyılda Türkiye komünist hareketinin 
devamlılığını sağlayan, bu uğurda canlarını 
feda etmiş yoldaşlarımızın, bu uğurda işken-
celere uğramış, acı ve yoksulluklar çekmiş, 
aileleri dağılmış olan yoldaşların hatıraları-
na bağlı olduğumuzu bir an dahi unutmama-
lıyız. Bu uzun zaman diliminde sürekliliğini 
koruyan - aradaki halkaların koparılmasıyla 
boşluklar oluşsa da - bir komünist harekete 
ve partiye olan ihtiyacın devam ettiği de bir 
gerçekliktir. Böyle bir realite varsa ve TKP 
isminin, komünizm ideolojisinin bu kadar 
çok takipçisi varsa bu ihtiyacı kim karşıla-
yabilir? Sadece TKP adını taşıyanlar değil 
işçi sınıfı ideolojisine bağlı parti ve hareket-
ler için de bu soru geçerlidir. Türkiye’de üç 
aşağı beş yukarı eşitler arasından kim öne 
çıkabilir? Ben kendi adıma içinden geldi-
ğim, hayatımın büyük bölümünü adadığım 
hareketin irdelemesini yapabilirim. Eğer bu 
doğruysa tartışmanın bir yararı olur diye dü-
şünüyorum.

Tar#hle yüzle!mek sadece
ele!t#r# de$#ld#r

Olup biteni dışımızdaki etkilere; burju-
vazinin amansız saldırılarına bağlamak da 
bir çıkış yolu değildir. İçinde yaşanılan or-
tamın ve dönemin politik, sosyal, ekonomik 
durumunu doğru tanımlamak ve buna alter-

natif politikalar ortaya koymak önemlidir; 
bu zorunluluk bugün de geçerlidir. O zaman 
eleştirimiz ya da çıkaracağımız dersler an-
lam kazanabilir; zamanın şartları mı doğru 
tahlil edilemedi, çözüm önerileri mi doğru 
değildi? Bunlara, tarihe kronolojik olarak 
bakıp neler yaşandığı üzerine bir anlatı ku-
rulabilir. Ancak belki de daha yaşamsal so-
runlardan, bugün ihtiyacımız olandan başla-
yarak geriye doğru gidebiliriz. Bu zamana 
yolculukta tarih, bize objektif olarak yar-
dımcı olabilir; Türkiye’de komünist hareke-
tin ortaya çıktığı dönemlerin bazı yaşamsal 
tartışmaları anlamını kaybetmiş görülebilir 
ancak belki de bunları hatırlayarak izlenen 
yolun bize ne kaybettirdiğini bulup çıkara-
bilir, o gün dikkate alınmayan sorunların na-
sıl büyüdüğünü ve bugünün temel sorunları 
haline geldiğini de görebiliriz. Bu da yapa-
cağımız tarihsel yolculuğun önemini ortaya 
çıkarabilir. Ve yakalayacağımız temel halka 
doğru olursa bir sonuca varılabilir.

1973 atılımı ve 1980 
dönem#ne bakmak
Tekrar günümüze dönmeden önce 1973 

Atılımı ve 1980 dönemine biraz daha yakın-
dan bakılması gerekli. Çünkü, bu dönemi 
yaşayan komünist kuşaktan pek çok yolda-
şımız mücadelenin içinde ve mutlaka söyle-
necek çok söz var. Ben 1974 yılı sonlarında 
genç bir devrimci olarak TKP ile tanıştı-
ğımda, hücre toplantılarında, en çok önem 
verdiğimiz konular, bir illegal parti çalışma-
sının nasıl olacağı ve partinin programsal 
hedeflerinin nasıl hayata geçirileceği sorun-
larıydı. Bu sorunlar şu nedenle önemliydi; 
yaklaşık olarak TSİP, TİP ve diğer sol parti 
ve hareketlerle aynı dönemde mücadeleye 
başlamıştık, bu partiler açık, legal partilerdi. 
Biz illegal partiydik. Aramızda bir fark ol-

malıydı. Türkiye’nin sorunlarına, bağımsız 
politik bir güç olarak hangi çözümleri ortaya 
koyuyorduk. Kısa zaman sonra, 1975 ortala-
rına doğru, illegal bir parti çalışmasının nasıl 
olması yerine, benim de içinde olduğum ve 
her bir devrimci grubun kümelendiği sendi-
kalarda yönetimleri ele geçirme ve sendika-
larda bir hegemonya kurma savaşının içinde 
bulduk kendimizi. Parti toplantılarında, parti 
politikası değil, yönetimde olduğumuz sen-
dikaların güçlendirilmesi ve elde tutulması 
sorunları görüşülüyordu. Bu mücadele aynı 
zamanda işçilerin hakları için muazzam bir 
deney biriktirmiş olan Devrimci İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu’nun içinde veriliyor-
du. 

Part# send#ka #ç #çe
Parti tarihinin deneyleri üzerine çalışır-

ken, komünist işçilerinde içlerinde özverili 
bir çalışma yürüttüğü sendikaların büyük 
haklar kazandığını, üyelerinin çoğaldığını, 
fabrikaların dışına, meydanlara taşan büyük 
başarılarını ve 12 Eylül 1980’de faşist askeri 
darbe ile kesintiye uğratıldığını tartışmaya-
cağım. Yine TKP’nin politik kadrolarının 
DİSK’te yönetim düzeyinde etkili olduğu 
dönemlerde sendikal mücadeleye yeni yak-
laşımlar getirdiğini, sendikal teorilere katkı-
ların yapıldığını da belirterek geçmek istiyo-
rum. Oysa o günlerde ve daha sonraları de 
üzerinde en çok konuşulan konular; sendikal 
alanda verilen mücadeleler ve elde edilen 
kazanımlar olmuştu. TKP’nin politikaları-
nın ne olduğu ve nasıl uygulandığı konuşul-
madı. Aslında bu mücadelenin politik dile 
tercümesi- telaffuz edilmese bile-; TKP’nin 
İleri Demokrasi programının yakın hedefi 
olarak CHP ile bir bağlaşıklık kurmak, bu-
nun için ilk koşul TKP’nin legale çıkması, 
mümkünse iktidar ortağı olacağı bir ileri de-
mokratik düzenin kurulması için mücadele 
idi ve bunun özü de CHP’nin desteklenme-
siydi. Bu nedenle sendikalarda yönetimlerin 
paylaşılmasında büyük bir kavgaya girildi. 
TİP’le düşmanlığa varan sorunlar yaşandı, 
sol içi ilişkilerde iş ve güç birliği yerine ça-
tışma ortamı hâkim oldu.

Demokrat#k muhalefet 
olanakları
Partinin en güçlü göründüğü dönemde 

iki büyük fırsat ortaya çıktı; kendi özgücüne 
dayalı ve ittifaklarla bir demokratik muhale-

TKP’n#n Kurulu!undan 100 Yıl 
Sonra...

Bugün ancak ve sadece kendi tarihine özgü-
venli yaklaşan parti veya hareket; insanlığın, 
Ortadoğu’nun, Türkiye’nin ihtiyacı olan Komünist 
hareketi, partiyi yaratacak ve bu düzeni yıkarak 
emekçilerin sömürüsüz, savaşsız, özgürce yaşaya-
cağı geleceğe doğru yürüyecektir. 
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fetin ortaya çıkarılması: uygulanan politika-
lar böyle bir amaç gütmüyordu. İki örnekle 
böyle bir olanağın varlığını ve bu sonuca 
varmamı açabilirim. Birisi; TKP’nin yöne-
timlerinde etkili olduğu DİSK’te, DİSK’e 
üye veya bağımsız birçok sendikada, öğ-
retmen hareketinde, demokratik örgütlerde 
ve derneklerde, tüm yurt sathında, partinin 
adeta yarı legal bir yapısı gibi örgütlenen 
“Birlik Dayanışma Hareketi”dir. DİSK’ten 
bir bildiri yayınlandığında bu örgütler aynı 
zamanda harekete geçebiliyordu. Yönetim-
de olsun veya olmasın tüm örgütlenmelerde 
bu yapının varlığı ve etkinliği hissediliyor-
du. CHP meclis grubunda elliye yakın mil-
letvekilinin bu hareketi desteklediği söyle-
niyordu. Birlik Dayanışma Hareketi, tüm 
devrimci ve demokratik güçlerin katılması 
halinde demokratik muhalefetin etkili bir 
gücü ve demokrasi mücadelesinde bir kal-
dıraç olabilir miydi? Bir diğer olay da “Ulu-
sal Demokratik Cephe” girişimidir: İktidar 
partilerinin kurduğu ve memlekette terör 
estirdiği Milliyetçi Cephe’nin karşısına bir 
Ulusal Demokratik Cephe’nin kurulması 
girişimi DİSK’in kendi fikri olabilir veya 
TKP’nin politikaları ile çakışmış olabilir. 
Ancak o dönemde de çok tartışıldığı gibi, 
birlik amaçlı olan bu çağrı tam anlamıyla sol 
içi ayrılığa neden oldu, TKP’nin legal yapı-
larının konsolidasyonu bile sağlanamadı. Bu 
soru ve tespitlerin parti politikaları ile ilgisi 
üzerine düşünülmelidir. Sendika meselesi-
ne parti politikaları bağlamında aşağıda bir 
defa daha değineceğim. Ama yazı planına 
bağlı kalarak; Kürt meselesi ve din mesele-
sinde komünistlerin, Kürt halkı ile ve dindar 
halk kitleleri ile neden bir ortak mücadele 
geleneği yaratılamadığının tarihimizdeki 
köklerine bakmaya çalışacağım.  

Sürekl#l#k, F#kr# tak#p, Vefa

Türkiye Komünist Hareketi’ni meyda-
na getiren köklerden Bakü merkezli TKP 
en güçlü kolu oluşturmuş birleşik bir mer-
kezdi; TKP’nin kurucusu ve lideri Mustafa 
Suphi, ittihatçı düşünceyi tanıyan, Ekim 
devrimini yaşamış, Bolşevik liderlerle tartı-
şan ve güçlü kişiliğe sahip bir liderdi. Bakü 
Kongresi, Ekim devrimine katılmış dev-
rimciler ile Anadolu ve İstanbul’dan gelen 
komünist delegelerle hazırlanmıştı. Bakü 
programı, Anadolu Ermeni devrimcilerinin, 
Paramaz’ın ilkelerini de içeriyordu. Yine 
Ankara komünist hareketi, Yeşil Orducu-
ların, eski ittihatçıların, halkçıların ve ko-
münistlerin farklı fikirlerinin tartışıldığı bir 
bileşimdi. Önüne geçilemeyen olayların akı-
şıyla;  Mustafa Suphi ve on dört yoldaşının 
katli, Ankara partilerinin Kemalist rejim ta-
rafından yasaklanması ile İstanbul komünist 
grupları Türkiye Komünist hareketine şekil 

veren ideolojik politik hattını çizen merkez 
haline geldi. 

Bir iktidar boşluğunun yaşandığı 
İstanbul’da işçi hareketi gelişkindi. 1919’da 
kurulan Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, 
Anadolu’dan katılımlarla faaliyetini, Kema-
listlerin İstanbul’a da hâkim olduğu 1925’e 
kadar sürdürdü. Bu parti, “Anadolu’da ya-
şayan ulusların “hür ve gönüllü birliğini”; 
demokratik “federatif bir cumhuriyeti” ; 
ve “ulusların kendi geleceklerini belirleme 
hakkını” savunan TKP önderlerinin katle-
dilmesinden sonra bu programı yok saydı. 
Mustafa Suphi’nin adı uzun süre anılmadı.

Yine İstanbul grubu, önlerine koydukla-
rı “geleneksel komünizm literatüründeki 
‘işçi sınıfı’ belirleyiciliğinden farklı ola-
rak, Türkiye’nin köylü toplum yapısına 
dayalı bir politika izlemesi gerektiği”, 
“komünizmin maddeci dünyasını mane-
viyatla dengeleme arzusu veya komüniz-
min toplumsal ve ekonomik düzen tasa-
rımını kabul eden ancak manevi yönden 
ürken kitlelere ulaşmak hedefi”ni tartışan, 
Ankara komünistlerinin mücadele geleneği-
ni göz ardı etti. 

İstanbul komünistlerinin yüzleri Batı’ya 
dönüktü. Batı kökenli oluşları, Avrupa’da 
eğitim görmeleri ve ülke komünist partile-
rinin politikalarının Sovyetler Birliği’nin ve 
dünya devriminin çıkarlarıyla uyumlu yürü-
tülmesi çabası, Marksizmi, pozitivist, eko-
nomist temelde yorumlamaları, modernizmi 
ve kapitalizmin gelişmesini ilericilik kabul 
etmeleri, onları Kemalizm’in kapitalist, 
modernist, laikçi politikalarına yaklaştırdı. 
Bu anlamda Kemalizm’in fiziki baskılarına 
karşın Komünistler, Kemalist ideolojinin 
temel tezlerini kabullendiler ve savundular. 
Herhangi bir anti-kapitalist içerik taşımayan 
anti-emperyalizm söylemi, dinin devlet ta-
rafından kontrol edilmesi, dindarların bas-
kı altına alınması, Batı’cılık, feodalizmin 
tasfiyesi gerekçesiyle Kürtlerin katledilme-
si, Kürtçenin yasaklanması, asimilasyon 
politikaları, Kemalist devrimler olarak ka-
bul gördü ve desteklendi. Kürt halkıyla ve 
Müslüman halk yığınlarıyla ve köylülükle 
komünistler arasında bir mücadele geleneği-
nin tesis edilememiş olmasının kökleri tari-
himizde, buralarda yatıyor. 

Send#kalar üzer#nden 
part# faal#yet# gelene$#
1920 başlarında, 1946’da yürütülen fa-

aliyetlerde kuşkusuz pek çok komünist işçi 
yetişmiş ve işçilerin sendikal haklarını ka-
zanması mücadelesi içinde yer almıştı. Bu 
gelenek 1973 Atılımı sonrasında da devam 
etti. TKP 1975’te örgütlenmeye başladığı 
dönemde ilk yöneldiği alan sendikalar oldu; 
1975’te DİSK kongresini yapmış, tüm sol 

güçlerin desteklediği, çoğulcu, demokra-
tik yapısı olan, güçlü sendikal geleneklere 
sahip mücadeleci bir örgüttü. Sendikalarda 
bu geleneği yaratan sendika liderleri TKP’li 
değildi. DİSK, Anadolu’da herhangi bir işçi 
örgütlenmesi başlattığında istisnasız tüm 
devrimci hareketler bu mücadelenin etrafın-
da birleşirdi. Bu doğal bir durum denilebilir, 
ancak sendikalar üzerinden parti politika-
larını yaymak, yürütmek gibi bir uygulama 
devrimci sendikacılığa TKP tarafından geti-
rildi. Bu durum telafisi imkânsız bölünmele-
ri ve ayrılıkları harekete geçirdi.

Bu süreci tekrar ele almamın nedeni işçi 
sınıfının siyasal örgütlenmesinin ve işçi sı-
nıfının siyasal partisinin politikasının sendi-
kalarla bu derece içi içe geçmemesi gerekti-
ği, bunun sendikalist bir sapmayı getirdiğini 
işaret etmek içindir. Bu durum 12 Eylül fa-
şizmine karşı o derece güçlü işçi hareketinin 
neden direnmediği, işçi hareketinin neden 
bir direnişe geçmeden yenildiği sorusunun 
cevabını da içinde taşıyor. Bir direniş çağrısı 
sendikalardan da gelmedi. Onlar da aynı du-
rumdaydı: En güçlü zamanında gösterilere 
katılan, grev yapan işçi sınıfı, sendikal bilin-
ci aşamamışsa, devletin baskılarına karşı di-
renemez. O mücadeleyi sürdürecek siyasal 
bilinç ve örgütlenme içinde değildir. Kuşku-
suz Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden 
işçi sınıfı içinde örgütlenmeye başladığı beş 
yıl bunun için yeterli bir zaman değildi. An-
cak sorun, ortaya çıkan tarihsel fırsatların 
hangi amaç için ve nasıl kullanıldığıdır. 

Bu yazıda tarihimizin bazı dönemlerine 
büyüteç tutarak süreklilik ve ısrar, farklılık-
lara saygı, birlikte mücadele ile kazanım, 
toplumdaki etnik, inançsal, sosyolojik fark-
lılıkların görülmesi ve politikalar üretilmesi 
bunların neden olmadığı ve sonuç alınma-
yan politikalarda ısrar edilmemesi gerek-
tiğini açıklamaya çalıştım. TKP tarihinde 
pek çok kopma yaşandı. TİP ve TKP’nin 
birleşmesiyle kurulan TBKP’nin neden ka-
pandığı veya kapatıldığı sorgulandı. TİP ve 
TKP genel sekreterleri, bir tabuyu kırarak 
Türkiye’ye dönüşleri ile Türkiye’de Komü-
nist Partisi’nin legal alanda mücadele edebi-
leceği süreci başlattılar. Bunun önemi inkâr 
edilemez. Ancak Türkiye komünist hareke-
tin tarihinde pek çok kez yaşanan ve parti 
yaşamını, sürekliliği sağlayan bir halkanın 
koparıldığı da bir gerçektir. Bir kez daha bu 
kopuş yaşandı.

Bugün ancak ve sadece kendi tarihi-
ne özgüvenli yaklaşan parti veya hareket; 
insanlığın, Ortadoğu’nun, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan Komünist hareketi, partiyi 
yaratacak ve bu düzeni yıkarak emekçile-
rin sömürüsüz, savaşsız, özgürce yaşaya-
cağı geleceğe doğru yürüyecektir.  n
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q Mehmet DEM!R

Uzun bir dönemdir, Kürdistan ile ilgi-
li gelişmeler değerlendirildiğinde Kürtler 
için yüzyılın şansından bahsedilmekte-
dir. Bu şansın Kürtlerin lehine kullanılıp 
kullanılamaması bölgedeki gelişmelerin  
yönünü de belirleyecek bir ağırlıktadır. 
¬‘Yüzyılın şansı demek’ için Kürtlerin 
çok haklı gerekçeleri var. Kürdistan Öz-
gürlük mücadelesi, tarihinde ilk kez bu 
derece gelişme kaydetti ve uluslararası 
desteğe ulaştı. Bölgesel ya da yerel olan 
isyanlar günümüzde her dört parçayı kap-
samakla kalmamış geniş bir toplumsal 
kesimi de bünyesine katmıştır. Bu geliş-
meler Kürdistan’ın  bölge politikaların-
da ağırlıklı bir hacme ulaşmasına da yol 
açmıştır. Kürt Hareketinin tüm unsurları 
bu gelişmelerde belirli bir rol oynamak-
tadırlar. Kürt Özgürlük Mücadelesinin 
yüzyılın şansını özgür bir Kürdistan ile 
taçlandırması yolunda farklı gelişmelere 
kanalize etmek isteyen rollerden de bah-
setmek gerekmektedir. Ortadoğu’nun yeni 
biçilen elbiseye ne kadar sığacağı belli de-
ğil. Kürt sorununun hangi yönde  çözüme 
kavuşacağına bağlı olarak bu elbise de bir 
biçim kazanacaktır. Demokrasi cephesi 
mi güçlenecek ya da emperyalistlerin yeni 
düzenlerinde işbirlikçiler yeni bir manev-
ra ile egemenliklerini mi devam ettirecek-
ler?  Bu soruların cevabı da bir yanı ile 
Kürt sorunun nasıl çözüleceğine  bağlı 
olarak alınabilecektir.

Bölgenin tek sorunu Kürt meselesi de-
ğildir. Bölge halklarının da önemli sorun-
larla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. 
Bölgeyi çevreleyen ülkelerinde çatışma 
ve savaşlar içerisinde geleceklerine bir 
yön bulmaya çalıştıklarını görmekteyiz. 
Yemen’den Libya’ya, Afganistan’dan 
Kafkaslara, Azerbeycan-Ermenistan çatış-
maları da bölgeyi yakından etkilemekte-
dir. Ulusal, mezhepsel ve dinsel çatışma-
lar izdüşümlerini bölgede de bulmaktadır. 
Birbirlerini etkileyerek yeni çatışmaların 
ateşleyicisi olmaktadırlar. Kürt meselesini 
de bu bölgesel sorunlardan ayırıp tek ba-
şına ele alamayız. Tersine bir Arap baha-
rı bu kez  bir Kürt baharı olarak bölgeye 
yeni bir rüzgar estirecektir. Kürt Özgürlük 

Hareketi içerisinde sosyalistlerden mil-
liyetçilere kadar geniş bir yelpazede yer 
alan güçler vardır. Demokrasi ve halk-
ların birlikte yaşayabileceği bir düzenin 
vazgeçilmezliği Kürt hareketinin ağırlıklı 
ortak bileşkesidir. Kürtlerin  demokrasi ve 
halkların birlikte yaşamasına dönük mü-
cadele rüzgarının bölge üzerinde esmesi, 
bölgenin değişim rüzgarına kapılmasını 
da beraberinde getirecektir. Zaten sorun-
lar yumağı haline gelmiş olan bölgenin 
demokrasiden başka bir çıkışı da bulun-
mamaktadır.

Kürt Sorunun Çözümü 
Bölgey# Dönü!türecekt#r

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un  5 
Ekim’de düzenlediği basın toplantısın-
da söyledikleri Kürt meselesinin bölge 
için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 
Lavrov, Amerika’yı yarı devlet işlevine 
sahip özerk  bir yapı kurmaya çalışmak-
la suçladıktan sonra şunları söyledi: “Bu 
durumda mesele sadece Suriye’yle ilgili 
değil, Kürt sorunu ile ilgilidir, Kürt soru-
nu bugünleri arattıracak kadar ciddi bir 
patlak verebilir.” Bu açıklamaların ince 
hesaplanmış bir söz ve Rojava bileşenleri-
ne açık bir tehdit olduğu açıktır. Bu açık-
lamadan çıkarılabilecek bir diğer sonuç 
ise Kürt sorununun bölge üzerindeki etki-
sinin sanıldığından da daha büyük sonuç-
lara yol açacak bir yerde olduğudur. Kürt 
sorununun bölgeyi bu şekilde derinden et-
kileyecek bir konumda olduğunun farkına 
Kürt siyasi güçleri de varmıştır diye dü-
şünülebilir. Buradan bakıldığında soruna 
yaklaşımın hala eksiklikler taşıdığı görü-
lebiliyor. Birinci dünya savaşı sonrasın-
da Kürtler masadan uzak tutulmuşlardır. 
Bugün masadan uzak tutamayacaklarını 
gören egemen güçler, küçük kırıntılarla 
Kürtlere “bir başka baharda” hayalini kur-
durmaya çalışmaktadırlar.

Rusya, Suriye üzerinden Kürt mesele-
sine bir kez daha müdahil oldu. Şimdiye 
kadarki müdahalelerde Kürtler yeterli des-
teği görmemişlerdir. Sovyetler dönemin-
de verilen kısmi bazı destekler koşulların 
değişmesiyle terkedilmiştir.  Lavrov’un 
açıklamalarından görüldüğü kadar Rus-
ya, Kürt meselesinde “nasıl bir çözüm?” 
sorusuna Türkiye ve İran’ın çekincelerini 

de dikkate alarak Suriye rejiminin beklen-
tilerine yakın duruyor. Rusya’nın Efrin’de 
Türkiye’nin işgaline yeşil ışık yakması, 
kısa dönemli çıkarlarını gözettiğinin bir 
kanıtıdır. Rejimi ayakta tutmak veya sa-
dece ABD’ye karşı hamleler gerçekleş-
tirmek  için Kürtler bir kez daha kurban 
seçildi. Rusya, Kürtlerin bir güç oldu-
ğunu kabul etmeye dönük zaman zaman 
adımlar atsa da, bu adımlar sonuç alma-
ya dönük gelişmelere gelip dayandığın-
da adeta yerinde saymaktadır. Rusya’nın 
bir şekilde Sovyetler sonrasında bölgeye 
tekrardan gelmesi Kürtler açısından uzun 
vadede olumlu sonuçları da olabilir. Böl-
ge üzerinde çatışan güçleri dengelemek 
açısından Kürtler için bir eksen görevi de  
görebilir.

ABD, Suriye krizi ile birlikte bölgeye 
biraz daha yerleşti. ABD’nin de Kürtler 
söz konusu olduğunda eski düzeni de-
ğiştirmek istemediği görülmekte. Güney 
Kürdistan ve Rojava’ya dönük attığı adım-
ların son tahlilde çıkarlarıyla örtüştüğü 
oranda ilerlediğini biliyoruz. Kürdistan’ın 
tek başına bölgeyi derinden etkileyecek 
gelişmelere yol açması, bölge üzerinde at 
oynatanları dikkatli davranmak zorunda 
bırakmaktadır. Kürt Özgürlük Mücadele-
si zaman zaman dış destekler almışsa da 
bunlar sınırlı oranda olmuştur. Bu destek-
lerin en can alıcı anlarda geri çekildiğini 
de Kürtler tarihlerinden bilmektedirler. 

Bugünün koşulları geçmişe göre fark-
lılıklar gösterse de benzeri tehlikeler yanı 
başımızda durmaktadır. Özellikle TC ve 
İran’ın Kürt Özgürlük Mücadelesinin ka-
zanımlarını geriletmek için nasıl bir çaba 
içerisinde olduklarını biliyoruz. Zayıf dö-
nemlerini yaşayan Irak ve Suriye rejimleri 
de biraz güçlendikçe Kürt karşıtlığını gös-
termektedirler. Tüm bu saldırganlıklara 
karşı demokrasi mücadelesinde halkların 
birlikteliği önem kazanmaktadır. Bölge-
nin yeni bir düzene kavuşması, halkların 
ortak yönetimi olmadan sonuçlanmaya-
caktır. Kürtlerin Kürdistan’ın parçalan-
mışlığından kaynaklanan dezavantajları-
nı avantaja çevirmek ortak mücadeleden 
geçmektedir. Bölgenin sosyalist ve de-
mokrat güçleri de bunun bilincine vardık-
ça, sadece Kürdistan değil bölge ülkeleri 
de demokrasiye kavuşacaklardır.

Gerek Rusya olsun  gerekse de ABD 
veya Koalisyon güçleri olsun Kürt sorunu 
karşısında belirli bir çıkmazı da yaşamak-
tadırlar. Bu durumun Kürtler açısından 
yararları neler olacaktır, bu tamamıyla 
Kürt Özgürlük Hareketinin yürüttüğü  
mücadeleye bağlıdır. Hangi parçada olur-
sa olsun bu mücadele doğru temellere 
oturmadıkça Kürtlerin kısa vadede kazan-
ma şansı yok denecek kadar azdır. Yüzyıl 
önce çizilen sınırların, çizenlere rağmen 
değiştirmek halkların ortak mücadelesi 
olmadan gerçekleşmez. Kürtlerin ve sos-
yalist, yurtsever ve demokrat güçlerin bu 
gerçekliği görmeden ve buna göre müca-
dele yürütmeden başarıya ulaşmaları zor 
görünmektedir.

Kürtler B#rl#$# 
Gerçekle!t#recekler m#?

Zamanı değiştirmek mümkün olmadı-
ğına göre Kürtlerin bugünü iyi okumaları 
gerekmektedir. Kendi öz güçlerine gü-
venmek ve direnişi elden bırakmamak ne 
kadar önemli  olsa da bu karmaşık durum-
dan faydalanmak bir başka beceri gerek-
tirmektedir. Bazen umutların yükseldiği 
anlar olsa da hayal kırıklıkları çabuk gel-
mektedir. Kürt siyasi mücadelesinin önün-
deki en önemli engellerden birinin  birlik 
olamamak olduğunu tekrar tekrar söyle-
mek bıktırmamalı. Hemen her siyasi olu-
şum bu durumdan şikayet etmektedir. Bir-
lik konusunda adımlar atıldığında engeller 
çıkarılmaktadır. Bu engellerin önemli bir  
kısmı Kürdistan’ı egemenliği altına almış 
olan devletlerden kaynaklanmaktadır. Çe-
şitli engeller çıkarmakta ve birliğin önüne 
set çekmektedirler. Kürt Özgürlük Müca-
delesinin tarafları bu engelleri aşabilecek 
adımları atmak zorundalar. Süreci iyi oku-
mak ve birliğin gerekliliğini sonuna kadar 
savunmalıdırlar.

Rojava’da birlik yönünde atılan adım-
lar bu nedenle sevindiricidir. ENKS ve 
PYD arasında birlik görüşmelerinde 
ilerleme kaydedilmesi umutları arttıran 
bir gelişme oldu. Birlik görüşmelerinin 
başladığı dönemde TC’nin bu görüşme-
lere karşı aldığı tutum, Kürtlerin birli-
ğinden kimlerin rahatsız olduğunu gös-
termesi açısından da önemli bir örnektir.  
Rojava’da Kürtlerin kendi aralarında bir 

Kürd#stan Özgürlük Mücadeles#nde
Yüzyılın "ansı ve Büyük Hayal Etmek 
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araya gelmeleri diğer halklar arasında 
da birlik ve dayanışma ruhunu geliştire-
cektir. Kürtler arasında birliğin taşlarının 
döşenmesinde ABD ve Fransa’nın belir-
li bir rol oynadıkları basına da yansıdı. 
Koalisyon ortağı da olan bu güçlerin bu 
çabalarını nasıl yorumlamak gerekmekte-
dir. Belirli bir planlarının olduğu kesindir. 
Bunu sadece Kürtler lehine bir adım ola-
rak düşünmek yanılgılara sebep verir. Bir 
kez Suriye denkleminde sorunlar çözüm 
beklemektedir. Kürtlerin  TC tarafından 
denklemin dışına itilme çabaları olduğu 
bilinmektedir. Efrin ve sonrasında Gıre 
Spi ve Sere Kani’ye  karşı gerçekleştiri-
len işgaller bu tür çabaların en somut ör-
nekleridir. Geçen günlerde TC Cumhur-
başkanı Erdoğan Rojava’ya yönelik yeni 
tehditlerde bulundu. Ki bu tehditler daha 
havada dururken DAİŞ artığı cıhatçılar 
ile Eyn İsa’ya yönelik saldırılar başlatıl-
dı. İdlip’de Morek gözlem noktasından 
çekilmek zorunda kalmasını örtmeye yö-
nelik bir girişim de olsa TC’nin Rojava’da 
Kürtlerin kazanımlarını sindiremediğini 
göstermektedir. Rusya ve ABD bu saldı-
rılara karşı koruma kalkanı olma sözlerini 
ne kadar da tutacakları belirli değildir. Bu 
aynı zamanda TC’den yeni tavizler kopar-
mak için de eldeki bir koz olarak kulla-
nılmaktadır. Bu saldırılardan  da anlaşı-
lacağı üzere TC, Kürtlerin lehine dalında 
bir yaprağın kıpırdamasına bile tahammül 
edememektedir.

ABD ve batılı koalisyon güçleri Su-
riye ve Rojava’ya dönük adımlarında 
TC’nin bu saldırgan politikasını dikkate 
almakta ve Kürtlere yaklaşımlarını buna 
göre belirlemektedirler. Ne Rusya ne de 
ABD TC’yi tümden karşılarına alacak 
bir pozisyonda bulunmak istemiyorlar. 
Rusya, rejimi ayakta tutacak bir yaklaşı-
mı benimsemekle birlikte Kürtlerin özerk 
bir yapıya kavuşması temelinde sorunun 
çözümüne, zaman zaman yaptığı açıkla-
malarıyla  meyil verir bir pozisyonda dur-
maktadır. Rusya’nın bu konumuna  hem 
rejim ve hem de Astana üçlüsünde birlikte 
yer aldıkları Türkiye ve İran  karşı dur-
maktadırlar. Rojava’nın Başur’un ardın-
dan özerk ya da federatif bir yapıya ka-
vuşması,  bu sömürgeci devletleri sıranın 
Bakur ve Rojhılat’a da geleceği kaygısına 
düşürmektedir. Bu endişelerin en önemli 
sebebi de, Kürtler özgürleştikçe bu rejim-
lerin de yaşama şanslarının tükenmekte 
olmasıdır. Bu derece saldırganlaşmaları-
nın altında yatan bir sebep de budur.

ABD, Rojava ve Başur’a dönük plan-
larını bölge ülkelerini kendi  çıkarlarına 
göre dizayn etmekte de kullanmak iste-
mektedir. Cezayir Antlaşması ile Kürtleri 
arkadan vuran ABD’nin bugün tavrının ne 
olacağı, bir bakıma bölgedeki gelişmele-

re bağlıdır. Rusya’nın Efrin için verdiği 
izni, ABD gecikmeli olarak Gıre Spi ve 
Sere Kani için TC’ye verdi. Ayrıca Güney 
Kürdistan’daki bağımsızlık referandumu 
karşısında ABD’nin aldığı tavır, ABD’ye 
ne kadar güvenileceği konusunda  bir 
başka örnektir. Buna rağmen Kürtlerin 
ABD’nin dostluğundan değil bölgeye dö-
nük politikalarından kazanacak mevzileri 
vardır. Lavrov’un söyledikleri bir bakıma 
ABD’ye “adımlarına dikkat et, Kürt mese-
lesini bir üst boyuta taşıma” anlamına gel-

mektedir. Kürt meselesinin yeni kazanım-
larla bölge gündemine oturması dengeleri 
değiştirecektir. Ne Rusya ne de ABD yeni 
dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda 
düzene koyacak imkanlara sahip değiller. 
Iran ve TC egemenleri Suriye ve Irak’taki 
gibi yönetemez duruma düşeceklerdir. 

Böylesine çok boyutlu aktörlerle oy-
nanan bir oyunda mevcut güçler birbirle-
rinden rol çalmaya çalışsalar da tek başına 
hiç birinin bir sonuç alma olanağı  mevcut 
değildir. Oyuncusu bol olan ve herkesin 
kendi çıkarlarını dayattığı bir ortamda 
Kürtlerin de yeni adımlar atması gerek-
mektedir. Bunun için kaçınılmaz olan 
birlik görüşmelerini sonuçlandırmaktır. 
Asgari müştereklerde birleşmek ve ayrı-
lıkları keskinleştirmemek de önemlidir. 
Bunlar nelerdir? Önkoşulsuz görüşmelere 
başlayabilmek, demokrasi ve ortak mü-
cadele için fedakarlık yapabilmektir.  Bi-
raya gelindiğinde İran ve TC’nin bu bir-
lik görüşmelerini engellemek için baskı 
mekanizmasını çalıştıracakları ve çeşitli 
provokasyonlar düzenleyecekleri kesin-
dir. Zaten şimdiye kadar da bunu çeşitli 
yollarla engellemeye çalıştılar. Kürtler 
arasında hala kanayan bir yara olarak du-
ran “Bıra Kuji” ’nin bir daha yaşanmama-
sı da önemli bir adım. En azından burada 
önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bunun 
devam etmesi önemli olmakla birlikte 
birlik konusunun geri bırakılmaması da 
gerekiyor.

Rojava’da Kürtleri temsil eden siyasi 
güçlerin ortak bir cephede bir araya gel-
meleri, diğer parçalardaki birlik çalış-
malarına da hız verilmesine yol açabilir. 
Hızlandıran bir etki yaratabilir. Rojava, 
Suriye sorununun demokratik bir temel-
de çözülmesinde de hızlandırıcı bir etkiye 
sahiptir. ABD’nin buradaki girişimleri ka-
falarda soru işaretleri yaratmakla birlikte, 
DAİŞ çetelerinin saldırılarına, Suriye re-
jiminin eskide diretmesine ve Rojava’yı 
tanımamasına   karşı Kürtler için bir ko-

ruma kalkanı vazifesi de görmektedir. Be-
lirttiğimiz gibi her gücün kendi hesapları 
var. Fakat Kürtler bu hesaplardan bağım-
sız varlıklarını korumakla karşı karşıyalar. 
TC’nin demografik yapıyı değiştirmeye 
dönük saldırıları bu uluslararası desteğin 
doğru  kullanılması ile bertaraf edilebilir.

Uluslararası desteğin Kürtlerin ortak 
bir mücadele için bir araya gelmeleri ha-
linde doğru bir zeminde kullanılabileceği 
de açık bir gerçektir. Birliğin zor olduğunu 
ve ortak çıkarları öne çıkarmanın  yazıldı-
ğı gibi kolay olmayacağı Kürtler nezdinde 
defalarca kanıtlanmıştır. Bugün Kürt Öz-
gürlük Mücadelesi için önemli gelişmeler 
Rojava  ve Başur endeksli olarak yaşan-
maktadır. Rojava’da birlik yönünde atılan 
adımlar Başur tarafında da etkisini gös-
termesi önemlidir. Iran’ın ve son yıllarda 
TC’nin Başur üzerinde çeşitli oyunları 
oynadıkları bilinmektedir. TC’nin ekono-
mik ve siyasi ilişkilerini direk müdahale-
ye döndürdüğünü askeri saldırılar ve MİT 
operasyonları ile birliğin önüne set dikti-
ğini görüyoruz. KDP’nin çeşitli ilişki ağ-
ları ile işbirlikçiliğe zorlandığı ve yer yer 
içindeki bazı güçler ile bu konuda adımlar 
attığı da söylenmektedir. TC’nin buradaki 
bazı yerel güçlerden istihbari bilgi almak-
la sınırlı kalmadığı ve planlarını hayata 
geçirmek için bu kesimleri çeşitli yollarla 
kullandığı da açıktır. PKK’nin ve silahlı 
güçlerinin Başur’da olması gibi bir baha-
nenin ardına gizlenerek yapılan bu saldırı-
lar, esasında Kürtlerin kazanımlarını yok 

etmeye yöneliktir. Bunun böyle olduğu 
çeşitli dönemlerde takınılan tavırlarla or-
taya çıkmıştır.

TC ve İran’ın saldırıları ve oyunları 
uluslararası güçlerin desteği ile aşılabilir 
mi? Bunun olanakları mevcuttur. Yeter 
ki ortamı bulandırmaya çalışanlara fırsat 
verilmesin. Birbirlerini dışlayan değil or-
tak mücadelede birliğe götüren yollar açık 
tutulsun. Bu konuda başta KDP ve PKK 
olmak üzere herkesin üzerine görevler 
düşmektedir.

Ez#d#ler ve "engal

Birlik yolunda güzel gelişmeler devam 
edecek diye beklerken, bu kez Şengal ka-
rıştırılmaya başlandı. Şengal’in geleceği-
ne kimler karar verecek? Burada yaşayan 
Ezidiler mi yoksa her seferinde yalnızlığa 
terk eden güçler mi? DAİŞ saldırıları ile 
yeni bir ferman yaşayan Ezidiler, kendi öz 
savunmalarını kurdular. Hem Peşmerge 
güçleri ve hem de Irak askerleri DAİŞ sal-
dırıları karşısında Ezidileri yalnız bırak-
tılar. Şengal kurtarıldıktan sonra Ezidiler 
DAİŞ’e karşı yardımına koşan HPG geril-
laları ile birlikte kendi öz savunma birlik-
lerini kurdular. Tabii ki bu adım Ezidiler 
için büyük bir ilerlemedir. Aynı zaman-
da Kürtler için de büyük bir kazanımdır. 
Şengal’in böylesine gelişmelere sahne ol-
ması TC’nin gözünde bir çalıya dönüştü. 
Şengal’in Rojava ile Başur’u birbirine 
bağlayan bir eksende olması da buranın 
önemini daha da arttırmaktadır. 

Burada yaşayan Ezidiler haklı olarak 
Irak hükümeti ve KDP arasında yapılan 
son anlaşmaya tepki göstermektedirler. 
Kendi düşünceleri ve öz savunmaları dik-
kate alınmamış ve yukarıdan dayatmacı 
bir şekilde onlar hakkında karar verilmek 
isteniyor. Şengal’in yeniden inşası kadar 
burada yaşayan Ezidilerin özgürce ken-
dilerini koruma  haklarının da var olduğu 
unutulmamalıdır. Ancak bu temelde bir 
çözüm kabul edilebilir. TC’nin tehditleri-
ne boyun eğmeden Şengal halkının önem-
li bir kesiminin ne istediği de görülmeli-
dir. Son yıllarda iki kez Ezidileri yalnız 
bırakıp alanı terk eden KDP Peşmergele-
rine olan güven de sarsılmış durumdadır. 
Bu güvenin yeniden tesis edilmesi tüm 
aktörlerin Şengal’in geleceğinin planla-
masına katılması ile mümkündür. Bu şe-
kilde Kürtler arasında dışarıdan dayatma 
ile yaratılmak istenen Şengal problemi 
de çözüme ulaşılabilir. Yerel öz savunma 
güçleri yeni oluşturulmak istenen Şengal 
idaresinde yer almalı ve ortak bir çözüm 
bulunmalıdır. Böylelikle Şengal Ezidiler 
için güvenilir bir alan olabilir. O zaman 
Kürtler daha büyük hayal edebilirler. n
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İnsanlık tarihi defalarca kez savaş-
lar, felaketler, salgınlar veya soykırımlar 
nedeniyle sonrasında “Karanlık Yıllar” 
veya Hıristiyanlık tarihindeki “Saeculum 
obscurum – Karanlık Yüzyıl” gibi tanım-
lamalarla adlandırılan ve medeniyet se-
viyesinin düştüğü, toplumsal ilerlemenin 
durduğu, kültürel gelişmenin gerilediği 
süreçlere tanık oldu. Karanlık yıllarda fa-
cialar ve yıkımlar yaşandı, on milyonlarca 
insan yaşamını yitirdi. Ancak bu süreçler 
kimi coğrafyalar için hayli karanlık geçer-
lerken, başka coğrafyalar için aydınlık dö-
nemler anlamına da geldi – aynı Orta Çağ 
Avrupası ve o dönemin İslam dünyasında 
olduğu gibi. Ve her defasında karanlık 
yıllar tanımı, aşıldığı düşünülen geçmiş 
yıllar için, kendi dönemlerini yüceltmek 
isteyenler tarafından kullanıldı.

Bugün, yani 1989/1990 karşı devri-
minin otuzuncu yılında ise, salt geçmiş 
yıllar ve belirli coğrafyalar için değil, tüm 
dünya açısından önümüzde duran on yıl-
ları karanlıklar çağına dönüştürebilecek 
koşullarla karşı karşıya kaldığımızı söy-
leyebiliriz. Karanlıklar çağı tanımlamasını 
kötümser olduğumuzdan veya umudumu-
zu yitirdiğimiz için değil, dünya çapındaki 
reel durumdan ve emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin içerdiği reel tehditlerden 
hareketle yapmaktayız. Bizce karanlıklar 
çağının kapıları açılmıştır ve o açıklıktan, 
başta ezilen ve sömürülen sınıflar olmak 
üzere, insanlığın büyük çoğunluğunu ne 
denli meşum bir geleceğin beklediği gö-
rülmektedir.

Günümüz dünyasına baktığımızda 
otuz yıldan beri mütemadiyen derinleşen 
çoklu kriz ortamının ihtilaflarının çözüm-
süz kaldığını, refah coğrafyaları da dahil 
olmak üzere dünya çapında toplumlar 
arasında güvencesizlik hissinin yaygın-
laşarak kalıcılaştığını ve emperyalist-ka-
pitalist dünya düzeninin yapısal sorun-
larının belirsizlikleri süreklileştirdiğini 
görmekteyiz. Bunlarla birlikte iklim krizi 

ve Covid-19 Pandemisi başa çıkılamayan 
meydan okumalar olarak iktisadi, siyasi 
ve toplumsal krizler yaratan/derinleştiren 
tüm trendleri güçlendirmektedirler. Daha-
sı kangrenleşmiş Filistin-İsrail sorunu; Or-
tadoğu sorunu hâline dönüşmüş Kürt soru-
nunun çözümsüzlüğü; devam eden Suriye 
ve Libya iç savaşları; güncel Azerbay-
can-Ermenistan savaşı; Orta Afrika’daki 
çatışmalar ve parçalanmalar; Lübnan’ın 
yapısal bozuklukları; Doğu Akdeniz’de 
yaşanan çoklu ihtilaf; Ukrayna, Belarus ve 
Hong Kong sorunları, hepsinden önemlisi 
ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 
artan tehlikeli gerginlik, tek başlarına ol-
masa da bütünsellikleri içerisinde ve be-
raberinde getirdikleri etkileşimlerle tüm 
dünyayı yangın yerine, hatta nükleer bir 
çöplüğe dönüştürebilecek potansiyel taşı-
maktadırlar. Emperyalist güçler arasında-
ki kümeleşmeler, emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin çelişkileri ve emperyalist 
yayılmacılık bu tehlikeli potansiyeli katla-
yarak artırmaktadır.

Burjuvaz#n#n meydan 
okumalara yanıtı
2017’nin ilk günlerinde yayımlanan 

bir yazımızda ABD’nde Trump yönetimi 
örneğini vererek, siyasi elitleri ve devlet 
bürokrasisini “hizmetçi” statüsüne indir-
geyen bir sermaye fraksiyonunun iktidarı 
bizzat kendi eline alarak devletin gele-
neksel kurumlarını ortadan kaldırmadan 
ve faşizme henüz gerek duymadan, par-
lamenter demokrasi – diktatörlük karışı-
mı bir “Demokratörlük” oluşturduğunu 
belirtmiştik. Ve ABD’ndeki bu gelişmeyle 
birlikte Avrupa’da burjuva demokrasileri-
nin için oyulmasının, Polonya veya Ma-
caristan gibi ülkelerdeki parlamentoların 
izafileştirilmesinin veya Türkiye’de baş-
kanlık rejiminin dayatılmasının 2017’nin 
tam anlamıyla “Demokratörlük” dönemi-
nin başlangıcı olduğunu gösterdiğini tespit 
etmiştik. Nihayetinde otoriter neoliberal 
sermaye birikim süreçlerinin bu gelişmeyi 
gerekli kıldıklarını görmekteyiz. Nitekim 
bugün dünya çapında egemen sınıflar de-
vasa meydan okumalara demokratik görü-

nümlü parlamenter diktatörlükler oluştu-
rarak yanıt vermektedirler. Ancak bunlar 
krizleri çözemedikleri gibi, daha da derin-
leşmesine neden olmaktadırlar.

Ona rağmen, bilhassa refah coğrafya-
larındaki burjuva toplumlarının yılgınlığa 
kapılmış korku toplumlarına dönüşmüş 
olmaları, keza savaş sonrası Avrupa’sın-
da üzerinde mutabakata varılmış olunan 
burjuva toplumu değerlerinin ırkçı-ayı-
rımcı-milliyetçi söylemlerin kitlesel kar-
şılık bulması sonucu atomize edilmeleri, 
toplumsal rıza üretimi için giderek daha 
kutuplaştırıcı siyasete başvuran egemen 
sınıfların işini kolaylaştırmakta ve parla-
menter diktatörlüklere toplum nezdinde 
belirli bir meşruiyet kazandırmaktadır.

Ancak bunlarla birlikte dünya çapında 
insanlar arasında hoşnutsuzluk da artmak-
tadır. Refah coğrafyalarında dahi egemen 
siyasete duyulan güvensizlik derinleşmek-
te, gelir düzeyi ortalama üstü olan orta 
katmanlar arasında bile gelecekle ilgili 
kaygılar çoğalmaktadır. Her ne kadar ege-
men sınıfların başvurduğu kutuplaştırıcı 
siyaset toplumsal bölünmeleri artırsa da, 
emperyalist merkezlerden eşik ülkelerine 
ve yoksul coğrafyalara kadar hemen her 
ülkede farklı biçimlerde ve şiddette top-
lumsal protestoların, direnç ocaklarının 
yaygınlaştıklarını görmekteyiz. Dünya 
sokakları yapısal eşitsizlikleri, yoksulluk 
ve sefaleti, savaşları ve militarizmi, iklim 
krizine yol açan koşulları, ırkçı-ayırımcı 
saldırı ve cinayetleri, otoriter neolibera-
lizm uygulamalarını protesto eden, iş ve 
onur, barış ve sürdürülebilir sosyo-ekolo-
jik dönüşüm talep eden insanlar tarafından 
işgal ediliyor. Bu gelişmeler karşısında 
egemen sınıflar sokaklara dökülen kitle-
lerin taleplerine otoriter tedbirleri artıra-
rak, kimi toplumsal gruba belirli tavizler 
sunup, diğerlerini ise daha da baskı altına 
alarak yanıt veriyor ve toplumsal protesto 
hareketlerinin bölünmesini, oluşan diren-
cin zayıflamasını sağlıyorlar.

Öte yandan burjuva medyasının pro-
testoları kriminalize eden yayınlarının da 
desteğiyle süregiden protestoların belirgin 

ve görünen değişimlere yol açmadıkları 
hissinin yaygınlaşması, sınıf çıkarlarını 
savunmak yerine “sosyal partnerlik” iha-
netini sürdüren sendikal bürokrasi ile par-
lamentarizm batağından çıkmak isteme-
yen reformist solun da katkılarıyla direnç 
mekanizmalarının parçalarına ayrılmasına 
ve etkisiz kalmalarına yol açıyor. O açıdan 
burjuvazinin verdiği yanıtlarla belirli bir 
başarı elde ettiği söylenebilir. Ancak bu 
tek başına burjuvazinin bir başarısı değil, 
büyük ölçüde devrimci-demokratik güçle-
rin başarısızlığının da bir sonucudur.

Çünkü dünya komünist hareketinin 
parçalı ve zayıf hâlinin yanı sıra, dev-
rimci-demokratik güçlerin öncülük, yol 
göstericilik ve direniş ocaklarını birleştiri-
cilik yapamayacak derecede basiretsiz ve 
burjuvazinin tepeden dayattığı sınıf savaşı 
karşısında hareketsiz kalışı, kitlelerde yıl-
gınlığa yol açmakta, dolayısıyla toplumsal 
protesto hareketlerinin sistemi tehdit ede-
bilecek bir ivme kazanmalarını engelle-
mekte ve işçi sınıfının büyük bir kesimi 
ile yoksul kitlelerin kutuplaştırıcı siyasetin 
sihrine kapılıp, zihinlerinin ırkçı-ayırımcı-
milliyetçi söylemler ile zehirlenmesine 
izin vermelerini kolaylaştırmaktadır. Bu 
tespitimiz hemen her ülke için aynen ge-
çerlidir.

Burjuvaz#n#n meydan 
okumalar kar!ısındak# 
baygınlı$ı

Emperyalist burjuvazilerin karşı-dev-
rim sonrasındaki otuz yılda elde ettikleri 
mevkiler ve toplumsal rıza üretimi ile ikti-
darlarını sürdürmedeki başarıları, egemen 
sınıfların dünya çapındaki devasa meydan 
okumalar karşısında baygınlık geçirdik-
leri gerçeğinin üstünü örtmemelidir. Ni-
tekim iklim krizi ve Covid-19 Pandemisi 
sayesinde emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin yapısal sorunlarının yarattı-
ğı krizlerin derinleştiğini ve emperyalist 
güçler arasındaki çelişkilerin keskinleşti-
ğini daha açık bir şekilde görebilmekteyiz. 
Egemen sınıflar dünya çapında iktidarları 
ellerinde tutmalarına, uluslararası kurum-

Karanlıklar Ça$ının Kapıları Açıldı
Sürekl%l%k kazanan bel%rs%zl%kler - güvences%zl%kler 
dönem% ve %çerd%"% çel%$k%ler üzer%ne
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ları işlevsizleştirmelerine, yerküre üzerin-
de yaratılan zenginlikleri daha pervasızca 
gasp etmelerine ve militarist aparatlarının 
üstün gücüne rağmen çoklu kriz ortamını 
aşamamakta, çözümsüzlükten kurtulama-
maktadırlar. Ezilen ve sömürülen sınıflara, 
yani insanlığın ezici çoğunluğuna musal-
lat olan tüm sorunlar, egemen sınıfları da 
kaygılandıran karaktere bürünmektedir.

Egemen sınıfları, emperyalist devletle-
ri daha saldırgan, daha baskıcı, daha mili-
tarist ve daha pervasız kılan, dünya çapın-
daki iktisadi, siyasi ve toplumsal krizleri 
yaratan ve derinleştiren trendler karşısında 
çözümsüz kalıyor olmalarıdır. Bu trendleri 
kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Kutuplaşma: Artan siyasi ve top-
lumsal kutuplaşma, her ne kadar bir ege-
menlik aracı olarak burjuvazinin iktidarını 
sürdürmeye yarıyor olsa da, hem ülkeler 
içerisindeki ekonomik ve toplumsal so-
runların kapitalist üretim tarzını aksat-
mayacak derecedeki çözümünü zorlaştır-
makta, hem de sermaye fraksiyonları ve 
emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin, 
yirminci yüzyılda olduğu gibi yumuşatıla-
bilmesini engellemektedir. Kutuplaştırma 
siyaseti sermaye fraksiyonları ve siya-
si temsilcileri arasında radikal kesimleri 
güçlendirdiğinden, gerek ülkeler içeri-
sindeki egemen sınıflar arasında mutaba-
katı ve kurallı rekabeti sağlayan hukuku 
zedelemekte, gerekse de dış politikadaki 
çıkar farklılıklarını öne çıkararak emper-
yalist devletler arasındaki çelişkileri kes-
kinleştirmekte ve farklı coğrafyalardaki 
etki alanı çatışmalarını körüklemektedir. 
ABD emperyalizmi ve Avrupalı emper-
yalist güçler arasındaki çıkar çatışmaları 
ve stratejik farklar veya örneğin NATO 
ülkeleri arasında Akdeniz’de oluşan ihtilaf 
konjonktürü bu gelişmenin bir sonucudur.

Artan eşitsizlik ve toplumsal 
bölünmeler: Toplumsal rıza egemen 
sınıflar için, ister parlamenter isterse de 
doğrudan diktatörlük koşulları altında 
olsun, yaşamsal öneme sahiptir. Bilhas-
sa 2008 krizinden bu yana ivmesi arta-
rak devam eden gelir ve refah eşitsizliği 
süreçleri, sadece toplumsal bölünmeleri 
derinleştirmekle kalmamakta, aynı za-
manda özellikle emperyalist merkezlerde 
siyasi ve ekonomik elitlere, yönetimlere 
ve devlet kurumlarına, yaygın medya ve 
sivil yapılanmalara karşı güvensizliği ar-
tırmakta ve dolayısıyla iç ve dış politika 
için zorunlu olan toplumsal destek temeli-
nin altını oymaktadır. Egemen sınıflar her 
türlü politikaya toplumsal rızayı sağlamak 
için en azından toplumun yarısına refah, 

fırsat eşitliği ve zenginleşmeden pay alma 
gibi vaatler vermek zorundadırlar. Artan 
eşitsizlik ve toplumsal bölünmeler böylesi 
vaatlerin inandırıcılığını yitirmelerine ve 
böylelikle toplumsal rıza üretiminin zor-
laşmasına neden olmaktadırlar.

Covid-19 Pandemisinin etki-
siyle derinleşen krizler egemen sınıfların 
kriz yönetimini olumsuz etkilemekte ve 
hükümetlerin siyasi dikkatlerini ve mali 
kaynakları ülkelerindeki ivedi sorunların 
çözümüne yönlendirmek zorunda kalışla-
rı nedeniyle emperyalist ittifaklar ve tek 
tek ülkelerdeki farklı sermaye fraksiyon-
ları arasındaki çatlaklar genişlemektedir. 
Emperyalist devletlerin Pandemiyle başa 
çıkmak için parlamentoların onayını alma-
dan karar altına aldıkları tedbirlerin bur-
juva özgürlüklerini kısıtlaması, toplumda 
olduğu kadar, siyasi ve ekonomik elitler 
arasında da hoşnutsuzluğa yol açmakta-
dır. Pandeminin ekonomik sonuçlarının 

hafifletilmesi için mobilize edilen mali 
kaynakların dağılımı üzerine sermaye 
fraksiyonları arasındaki rekabetin sertleş-
mesi, hem hükümet politikalarının karar 
altına alınma süreçlerini zorlaştırmakta 
hem de elitler arası tartışmaların kamuo-
yuna taşınması ile egemen siyasete yöne-
lik güvensizlik ve toplumsal bölünmeler 
hızlanmaktadır.

İklim krizinin iktisadi ve siya-
si yükleri: Doğal felaketlere ve kurak-
lıklar, yoğun yağışlar, orman yangınları, 
seller ve toprak kaymaları gibi sonuçları 
olan aşırı hava durumlarına yol açan iklim 
krizi dünya çapında tarımı, gıda madde-
leri üretimini ve kritik alt yapıları olum-
suz etkilemektedir. İklim krizine yönelik 
politikalar da şimdiye kadar görülmemiş 
ihtilaf potansiyellerini açığa çıkarmakta, 
kamuoyu tartışmalarında kutuplaşmalara 
neden olmaktadır. İklim krizinin neden ol-
duğu değişimler, özellikle buzulların hızla 
erimesi, kutuplardaki doğal kaynaklar ve 
gemi seferlerine açılan deniz yolları üze-
rine uluslararası ihtilafları artırmakta, em-

peryalist güçler arasındaki güvenlik poli-
tikası çelişkilerini keskinleştirmektedir. 
İklim krizi istisnasız tüm ülkeleri iktisadi 
ve siyasi yükler altına sokmakta, ulusla-
rarası kurumlarda iklim korunması için 
gerekli olan harcamaların dağılımı konu-
sunda ayrışmalar yaşanmaktadır.

Ekonomilerin yeniden yapı-
landırılması: Teknolojik gelişmeler, 
otomasyonun hızlanması ve dijitalleşme, 
bunlarla birlikte üretim süreçlerinin fark-
lı coğrafyalara dağıtılması ve uluslararası 
tedarik zincirlerinin üretim için belirleyi-
ci rol oynaması, emperyalist ülkelerdeki 
sınai üretimi etkilemekte ve ekonomile-
rin giderek daha hızlı biçimde bir yeni-
den yapılandırılma süreçlerine girmesi-
ne neden olmaktadır. Bunun sonucunda 
özellikle sınai üretim ağırlıklı bölgelerde 
fabrika ve işletmelerin kapatılmasıyla ve 
yapay zekâ, üretim robotları ve çalışanla-
rın üretkenliğinin artırılmasıyla işsizlik ve 

yoksulluk hızla artmakta, sanayi ağırlıklı 
bölgelerin sosyal dokusu değişime uğra-
makta, gentrifikasyon süreçleri ile yoksul 
kesimler kent dışına itilmektedirler. Mali 
hacmi büyük bir ivmeyle büyüyen dijital 
sektörün birkaç büyük tekelin elinde yo-
ğunlaşması emperyalist ülkeler arasındaki 
rekabetin kızışmasına yol açmakta, bilhas-
sa ABD’nin koruyucu gümrükler ve yasal 
yaptırımlarla müttefiklerine karşı bile ti-
caret savaşlarını körüklemesi, emperyalist 
cephedeki çıkar çatışmalarını sertleştir-
mektedir.

Transatlantik gerilimlerin art-
ması: Emperyalizmin vurucu gücü ola-
rak “Komünizm tehdidine” karşı kurulan 
NATO ile 2000 yılında karar altına alınan 
“Lizbon Stratejisiyle” bağımsız Avrupa 
savunma politikaları geliştirmeye çalışan 
AB arasında ayyuka çıkan koordinasyon 
ve işbirliği sorunları, transatlantik mütte-
fikler arasında zaten ticaret çatışmalarıyla 
çeşitlenen gerilimlerin artmasına neden ol-
maktadır. 21 devletin hem NATO hem de 
AB üyesi olmasına rağmen, AB-NATO-

Diyaloğu adı altına kurumsallaştırılmaya 
çalışılan “Stratejik İşbirliği” bu gerilimleri 
azaltamamakta ve ittifaklar içerisindeki, 
örneğin NATO üyeleri olan Türkiye ve 
Yunanistan ile AB üyesi Kıbrıs arasında-
ki gibi, farklı ihtilafları çözememektedir. 
Bu çerçevede Alman ve Fransız emperya-
lizmlerinin AB’ni uluslar üstü bir devlet 
aparatı hâline getirme çabaları da transat-
lantik müttefikler arasındaki gerilimleri 
artırmakta ve NATO üyeleri arasında çe-
lişkilere neden olmaktadır.

Ara sonuç yer#ne
Yukarıda sıraladığımız trend listesini 

genişletmek ve somutlamak elbette müm-
kün. Kaldı ki gazetemizin bundan sonraki 
sayılarında bu soyut genel bakışı somut 
analizlerle detaylandıracağız. Ama bu 
noktada bir ara sonuç olarak tüm bu so-
runların en önemli trendi, yani emperya-
list saldırganlığın dizginsizleme trendini 
güçlendirmekte olduğunu vurgulamalıyız. 
Her ne kadar emperyalistler arası çelişki-
ler büyük bir hızla keskinleşiyor olsalar 
da emperyalist güçleri birleştiren ortak 
çıkarlar hâlen mevcudiyetlerini korumak-
tadırlar. Ve bunların en önemlisi dünya 
piyasalarını uluslararası tekellerin mutlak 
boyunduruğu altına sokmanın ve dünya-
nın tüm doğal kaynaklarına ulaşımı elleri-
ne vermenin önünde duran engellerin ebe-
diyen ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle 
emperyalist güçler ekonomik yaptırımla-
rının yetersiz kaldığı durumlarda, emper-
yalist saldırı mekanizmasını devreye sok-
makta, vekalet savaşları, işgaller, etnik ve 
dinsel çatışmaların körüklenmesi, ihtilaf 
yaratılması, otoriter ve faşizan işbirlikçi 
rejimlerin siyasi, askeri ve mali araçlarla 
desteklenmesi ile olası direniş potansiyel-
lerini bertaraf etmeye çalışmaktadırlar.

Savaşlar ve işgaller, yoksulluk ve sefa-
let, ekolojik felaketler, derinleşen krizler, 
militarizm ve faşizan gelişme günümüz 
emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
yapısal özellikleridir. Emperyalist-kapi-
talist dünya düzeninin belirsizlikleri ve 
güvencesizlikleri insanlığı tam anlamıyla 
uçurumun kenarına taşımıştır. İnsanlık, 
belki de yok olana dek sürecek karanlıklar 
çağının açılan kapılarından içeri adımını 
atmak üzeredir. Bunu engelleyecek, bu 
kapıları kapatıp, yeni bir kapı açabilecek 
olan yegâne alternatif sosyalist devrimdir. 
Başta komünistler olmak üzere, devrimci 
güçlerin ivedi görevi, kapitalizmin sivri-
liklerini törpülemekten vazgeçip, devrim 
mücadelesini örgütlemektir. Bu ise ken-
diliğinden olmayacaktır. Çünkü hiçbir şey 
yapmadan herhangi bir şeyin değişeceğini 
beklemek, tren garında vapur beklemek 
kadar anlamlıdır. n

İnsanlık, belki de yok olana dek sürecek karanlıklar çağı-
nın açılan kapılarından içeri adımını atmak üzeredir. Bunu 
engelleyecek, bu kapıları kapatıp, yeni bir kapı açabilecek 
olan yegâne alternatif sosyalist devrimdir. Başta komünist-
ler olmak üzere, devrimci güçlerin ivedi görevi, kapitaliz-
min sivriliklerini törpülemekten vazgeçip, devrim mücade-
lesini örgütlemektir.  
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q Turgay ARAS

Ali İhsan Özgür,  O dönemde günlük 
olarak yayınlanan Politika Gazetesinin 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyor-
du. Ali İhsan bir haftaya yakın haber ver-
meksizin görevine gelmedi. Bunun üzerine 
arama ve soruşturmalar başlatılıyor, so-
nuç alınamıyor, ta ki 21 Kasım 1978, Salı 
günü Fenerbahçe’de battaniyeye sarılı bir 
ceset tanınmamış halde bulunana kadar… 
O dönemde Gülhane’de olan Morg’a kal-
dırılıyor, babası Şevket Özgür, Ali İhsan’ı 
teşhis edebiliyor. O dönem burjuvazinin 
ölesiye saldırıya geçtiği dönem. Her gün 
köşe başlarında ilericiler, devrimciler dev-
letin kiralık katilleri faşist çeteler tarafından 
katlediliyorlar.  Türkiye’nin değişik illerin-
de ciddi kayıplar veriyorlar. Kısa bir süre 
sonra Maraş Katliamı yaşanacak ve Aralık 
1978’de Türkiye’nin kimi illerini ama özel-
likle İstanbul’u kapsayan Sıkıyönetim ilan 
edilecektir. 12 Eylül 1980 askersel faşist 
darbesinin ayak sesleri yaklaşmaktadır. Ali 
İhsan da bilinçli ve planlı bir tezgah ile ka-
çırılmış, işkencede sorgulanmış ve konuştu-
ramadıklarından, işbirliği yapmamasından 
dolayı vahşice katledilmiştir. O dönemde 
siyasi polis ya resmi olarak gözaltına alıp 
ağır işkence yapmayı göze alamadığı sol 
kadroları, ya da konuşturamayacağını bil-
diği kadroları, polisin taşeronu olarak gö-
rev yapan, içinde polislerin de olduğu sivil 
faşist paramiliter güçlere ihale ediyordu. O 
dönemde buna benzer başka cinayetler de 
işlenmiştir. 

Ali İhsan tüm eziyet, tehdit ve işken-
celere karşı teslim olmadığı, ruhunu sat-
madığı, işbirliği yapmadığı için vahşice 
katledildi. Bu direniş, işçi sınıfının da-
vasına, halkına bağlı olmasının kanıtıdır. 
Kendi özel çıkarlarını ve bir insanın en 
zor vazgeçebileceği canını mücadelesi için 
feda etmesi yüce bir insanlık örneğidir. 
Ali İhsan’ın, Levent Taşçıoğlu’nun, Ah-
met Hilmi Feyzioğlu’nun, Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu’nun, zindanlarda işkence-
lerde direnen nice yiğitlerin tercihlerini 
anlayamayacak nitelikte olanlar bugün sav-
rularak tarihin çöplüğüne gömülmüşlerdir. 
Ancak Ali İhsan Özgür ve onun gibi halkına 
ve işçi sınıfının davası için can veren emek-
çilere bugün de onların mücadelelerini sür-

dürenlere örnek oluyorlar, yol gösteriyorlar.

Ali İhsan, insan sevgisiyle dolu, yorul-
mak bilmez, şakacı, özverili, dost canlısı bir 
insandı. Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığı 
Politika gazetesi, 18 Şubat 1980 tarihinde 
1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı 
Necdet Üruğ emriyle 1402 sayılı yasanın 
C-maddesi C-bendi gereğince kapatıla-
rak yayın yaşamı sonlandırıldı. Ali İhsan 
Özgür, 1954 Sinop-Ayancık doğumludur. 
Sinop Ayancık belediyesi önceki başkanla-
rından Mustafa Özgür’ün torunudur. Gala-
tasaray Lisesi’nde okudu.

1973 sonrasında İstanbul İktisat Fakül-
tesine devam etti. Eyüp Halkevi’nde çalıştı. 
Halkevleri İstanbul İl Koordinasyonun-
da görev aldı. İlk önce DİSK daha sonra 
DİSK’e bağlı Maden İş Sendikası tarafın-
dan çıkarılan ve halkın çıkarlarını savu-
nan bir çizgi izleyen, günlük olarak yayın 
yapan, Politika gazetesinin yazı işleri mü-
dürlüğüne getirilmişti. Bundan 40 yıl önce 
faşistler tarafından kaçırılıp, işkence edile-
rek öldürülmüş, cesedi tanınmaz halde bir 
araba bagajında bulunmuştu. Eğer bugün-
kü kuşaklar, O sancılı dönemde neler olup 
bittiğini öğrenebilecekleri bir dokümana 
sahip olabilmişseler, bunu Recai Ünalla-
ra, Ali Ihsan Özgürlere ve diğer namuslu, 
korkusuz basın emekçilerine borçludurlar. 
İşte, Politika Gazetesi’nin “o sancılı yıllar-
da” İstanbul Devlet Kütüphanesi arşivinde 
olabilmesi belki de, Muzaffer Gökman gibi 
efsanevi kütüphane müdürlerinin 44 yıl 
süresince, o kütüphaneleri yönetebilmeleri 
sayesindedir.

Aradan 40 yıl geçtikten sonra bile, fin-
cancı katırlarını “o haliyle” ürkütmeye de-
vam eden Politika Gazetesi, kendinden “en 
çok korkulan gazete” olma özelliğini bugün 
bile devam ettirmektedir.

Öyle ki; Devlet Kütüphanesi’nde mev-
cut bulunan sekiz adet politika gazetesi 
ciltlerine politik operasyon yapılmış ve dört 
adet cilt dolaşımdan kaldırılmıştır. (Demir-
baş no: 1222. Katalog sayfa no: 180- aynı 
kütüphanede defalarca incelediğimiz politi-
ka gazetesinin, 1975 yılına ait 9/11 aylarına 
ait ciltdi ve ayrıca 1976 yılı 1/3 aylarına ait 
ciltleri envantere kayıtlı olmalarına rağmen 
“keyfi olarak” dolaşımdan kaldırılmıştır ve 
akıbetleri de belli değildir.)  Bu uygulama 
resmen basın özgürlüğü ihlalidir. Burada, 
bu direktifi verip ve zorlamayı yapan birim, 
Kültür Bakanı, Kütüphaneler Genel Mü-
dürü ve  Devlet Kütüphanesi Müdürü suç 
işlemişlerdir. Nasıl olsa, Ülkede anayasa 
askıdadır. Onlardan kim hesap sorabilir ki!

Ercan Arıklı yönetiminde, yayın haya-
tına 15 Eylül 1975 Pazartesi günü başlayan 
Politika Gazetesi, el değiştirerek önce Vedat 
Dalokay’a akabinde de Kemal Türkler’in 
başkanlığını yaptığı DİSK’e bağlı Maden 
İş Sendikası yönetimine geçmişti.15 Kasım 
1976’da DİSK Yönetim Kurulu aldığı karar 
gereğince, Politika Basın Yayın A.Ş. hisse-
lerinden bir kısmının DİSK’e satılması ka-
rarını almıştı.

15-21 Ekim 1977’de, DİSK Yönetim 
Kurulu tarafından alınan diğer bir karar 
gereğince DİSK’in Politika Gazetesi’nde-
ki pay senetlerinin tamamının DİSK’e üye 
Maden-İş Sendikası’na satılması kararı 
alınmıştı.

Politika Gazetesi 1975 ile 1980 arasın-
da, Türkiye’nin çok sancılı kritik beş yılına 
tanıklık etmiş bir gazetedir. Bir zamanlar 
bu ülkede, çok muhteşem insanlar tarafın-
dan yayınlanan bir gazeteydi Politika Ga-
zetesi. 12 Eylül’ün paramparça ettiği arşiv-
den, neredeyse ancak yurtdışına kaçırılan, 
evlerde korkusuz insanlarca saklanan kimi 
belge, evrak ve fotoğraflardan yeniden ar-
şiv oluşturuldu. Şimdi o bilgi, belge ve ev-
raklar bilgisayar ortamına aktarılıyor. Yani 
bu konseptli bilgiye ulaşım son derece zor-
laştırılmış durumdadır. Bu oluşturulmaya 
çalışılan, Politika  Gazetesi’nin özgeçmişi 

nedir makalesinin amacı da, bu arşiv çalış-
masına bir katkıdır. (Oğuz Soydan).

Bir anı: “Müşir Kaya Canpolat’ın ofisi-
ne karlı bir kış sabahı, Büyük Grev 1977 ki-
tabımı vermek ve eşsiz katkılarından dolayı 
teşekkür etmek için gittim- 28 Şubat 2012 
günü. Uzunca söyleşide bulunduk, bana şi-
irlerini okudu. Maden İş’in Politika gazete-
sini satın almasının hikâyesini anlattı. Bir 
gün Kemal Türkler Canpolat’ı çağırmış, o 
günlerde Tercüman Kemal Türkler aleyhine 
ve Türkler’in gayrimenkullerini-mal varlı-
ğını- konu alan yazılar yayınlamaktaymış 
art arda. Türkler buna karşı dava açmasını 
istemiş, Canpolat, Tercüman’la bu yolla 
mücadele etmenin topa karşı tüfekle karşı 
koymaya çalışmaya benzeyeceğini, böyle 
bir dava açılması durumunda Tercüman’ın 
bu davaları geniş olarak ve yıpratıcı bi-
çimde yayınlayacağını söylemiş. Bunun 
üzerine Türkler, “öyleyse biz de gazete 
çıkaralım” demiş ve Politika gazetesinin 
Maden-İş tarafından satın alınması böylece 
gündeme gelmiş, Canpolat, bu karara İs-
mail Cem’in de çok sevindiğini ve Cem’le 
gazetenin satın alınması meselesini konuş-
maya da kendisinin gittiğini anlatır. (Can 
Şafak).

Kuşkusuz, Kemal Türkler’in Politika 
gazetesini satın almaktaki asıl amacı, ezi-
lenlerin kamuoyu nezdinde güçlü bir diren-
gi noktaları olabilmesi amacını da taşıyan 
bir karar olmasıdır.

Ali İhsan Özgür Aile Mezarlığı’nda 
kimler var sorusu şöyle yanıtlanabilir:

Baba Şevket Özgür (1914-1998), Anne 
Sabahat Özgür (1918-2014), kardeş Prof. 
Dr. Mühendis Doğan Özgür (1938-2014), 
diğer kardeş Doğu Özgür ise hayatta.

Politika gazetesi yazı işleri müdürü Ali 
İhsan Özgür 24 yaşında iken, kaçırılıp iş-
kenceli sorgulama sonrası katledilmişti. 
Naaşı, 9 gün morgda bekletildikten sonra, 
1 Aralık 1978, Cuma günü cenazesi, İstan-
bul-Topkapı/Eski Kozlu Mezarlığı- Gasil-
hane bölümüne defnedilmiştir.
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Ali İhsan Özgür ve Politika gazetesi 
makalesi kolektif bir çalışma sonucunda 
hazırlanabilmiştir. Tüm katkı verenlere te-
şekkürlerimle ve Ali İhsan Özgür anısına 
saygıyla...n
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q Mustafa ÖCALAN

AH GÜLÜM 
Bir gül düşer dalından
Yaprakları savrulur
Esen yelde
Kokusu siner
Toprağa
Akan sulara...

Gülüm!
Gülümse bize
Yıldızlardan...

Bir tutam serinlik yolla
Kor düştü bağrımıza...

16 Kasım 1979’da acı bir haber düştü 
radyolara. Tüm demokratik kitle örgütle-
ri içerisinde etkin olan Birlik Dayanışma 
Hareketi’nin kurucusu ve İstanbul TÖB-DER 
Şube Başkanı Öğretmen Talip Öztürk; görev 
yaptığı Ahmet Rasim Ortaokul’unun bahçe-
sinde öğrencilerinin gözü önünde faşistler 
taraından kurşunlanarak öldürülmüştü. Haber 
yayıldı Türkiye’nin dört bir yanına.

Talip Öztürk sadece Demokratik Öğret-
men Hareketi içinde değil, İşçi sendikalarının 
örgütlü olduğu büyük işletmelerde, İşçi sendi-
kalarında, kooperatiflerde tanınan; hümanist 
yapısı, inandırıcı ve kararlı duruşuyla sevilen, 
önderliği kabul gören bir kişilikti.

Akşam kararmıştı. Tahir’lerin kapısı ça-
lındı. Gelen Faik Bostancı’ydı:

“Talip’i vurdular Tahir!” dedi. Duydun 
mu?

Tahir’in içinde “küüüt” diye bir çınar 
devrildi sanki... Toprağın yarılması gibi yarıl-
dı yüreği. Duymamıştı.

“İşçi Sınıfının önderlerini temizliyorlar 
Faik!” dedi Tahir. Sesi titriyordu...

Cenazenin kaldırılacağı 20 Kasım 1979 
Sabahı; Sapanca BİRLİK-DAYANIŞMA 
Kadroları İstanbul’a gidecek banliyo trenini 
sabırsızlıkla beklediler. Acı bir düdük sesiy-
le geldi durdu tren. Geyve’den, Düzce’den, 
Hendek’ten, Karasu’dan Ak-yazı’dan, Ada-
pazarı Merkezi’nden, bölgedeki işletmelerden 
kopup gelen emekçiler tıka basa doldurmuş-
lardı treni. Tahir’ler de bindiler sıkışarak. Yol 
boyunca İzmit’in, Derince’nin, Çayırova’nın 
Emekçileri kalabalıklar halinde doldurmuş-
lardı tren istasyonlarını... Haydarpaşa Garı, 
karşıya geçen yolcu gemileri, İETT otobüsleri 
cenazeye gelen emekçileri taşıyordu adeta...

Aksaray Valide Camisi’nin önüne gel-
diklerinde yoğun bir kalabalıkla karşılaştı-

lar. TÖB-DER Binası’nın önü, ara sokaklar, 
Valide Camii’nin avluları, Anadolu’nun dört 
bir yanından gelen emekçilerle dolup taşmış-
tı. Öğleye doğru kalabalık daha da çoğalmış, 
cami avlusundan taşarak Millet caddesine ya-
yılmıştı.

Gelenlerin yüzlerinden yorgun ve uy-
kusuz oldukları belliydi. İskenderun Demir 
Çelik Fabrikasından, Zonguldak Kömür 
Ocakları’ndan, Karabük Demir Çelik Fab-
rikasından emekçiler yekinip akmışlardı 
İstanbul’a. Trakya’dan, Anadolu’dan kopup 
gelen TÖB-DER’li öğretmenler, İGD ve İKD 
kadroları derin bir yas içindeydiler. Talip 
Öztürk’ün meslekteki ilk öğretmen arkadaş-
ları Simav’dan kalkıp gelmişlerdi. Herkeste 
yoğun bir hüzün ve kararlı bir tavır göze çar-
pıyordu.

Tahir: ‘Şöyle bir dolaşayım hele!” deyip 
kalabalıkların arasına daldı. Hasan Ürel ve 
Hasan Gül’le karşılaştı aniden. Sarıldılar bir-
birlerine. Hasret giderdiler ayak üstü. Onlar 
da Ankara’dan gelmişlerdi. Güroymak’taki 
yaşanmışlıklardan bahsederek şakalaştılar 
birbirleriyle. Hasan Gül’ün Güroymak Orta-
okuluna ilk geldiği gün... Almus’un Serince 
Köyü’nde, anasının fırınlayıp valizine dol-
durduğu eriştelerin altına sakladığı sol içerikli 
kitapları... Ali Sevil’in Ataması çıkıp gidince 
unuttuğu kemer...

Tahir: “Oğlum Hasan Gül!” dedi. “İşte 
Ali Sevil’in kemeri! Şaka yapmıyorum, çöz-
de al senin olsun! Ben yeteri kadar kullandım 
zaten!”

“Get lan Meletli, kızdırma kafamı şimdi!” 
diye tersledi Hasan Gül. Bastılar kahkahayı 
eskiden olduğu gibi... Kahkaha atsalar da, 
içlerini yakan acı yüzlerine yansımıştı. Birlik 
Dayanışma Hareketi’nin Lideri yoktu artık. 
Faşist hareket, TÖB-DER’li öğretmenleri di-
ğer işçi sendikalarında ya da demokratik kitle 
örgütlerinde çalışan liderleri eğitim ve bilim 
insanlarını ellerindeki listeye göre sistemli 
olarak ve sıklıkla öldürmeye devam ediyordu

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yetki-
lisi Albay, Talip Öztürk’ün ölüsünü ailesinin 
istediği yere değil, Kozluk Mezarlığına gö-
mülmesini dayatıyordu. Birlik Dayanışma 
Kadroları buna itiraz etti. Sıkıyönetim görev-
lisi Albay:

“Siz kabul etmezseniz cenazeyi size tes-
lim etmeyiz!” diye rest çekti.

Tartışmalar sürdü gitti. Görevli Albay 
süreyi belki de bilerek uzatıyor, uzak diyar-
lardan kopup gelen yorgun kitlelerin çözülüp 
dağılacağını umuyor, böylelikle pazarlık gü-
cünün artacağını düşüyordu.

İkindi vakti geldiğinde kitleler çözülme-
miş, aksine daha da çoğalarak Valide Camii 
avlularından Millet Caddesine açılan kaldı-
rımlara, kaldırımlardan caddeye taşmış, taşıt 
trafiği durma noktasına gelmişti. İkindiye 
doğru defin işleminin Kozluk mezarlığında 
yapılması, cenaze kortejinin trafiği aksatma-
dan kaldırımlardan yürümesi, herhangi bir 
taşkınlık yapılmaması koşuluyla cenaze töre-
ninin yapılmasında anlaştılar. Pazarlığı yürü-
ten albay:

“Herhangi bir taşkınlık olursa kitleyi da-
ğıtırım haberiniz olsun!” dedi. Sinirliydi.

Talip’in Arkadaşı Hasan Gürkan, Albayın 
yanına doğru yürüdü, kulağına eğildi, fısıltılı 
bir sesle:

“Biz zaten Talip Yoldaş’ı şehit vermişiz” 
dedi. “İster dağıt, ister dağıtma. Kitle artık 
inisiyatifini kendi eline almıştır. Olacakların 
sorumluluğu size aittir, o kadar!

Albay kulaklarına kadar kızarmıştı:

“Lanet olsun size!” diye bağırdı.

Yanıt vermedi Hasan Gürkan. Cenaze 
töreninin disiplininden de sorumluydu aynı 
zamanda. En yakın yoldaşını toprağa vere-
ceklerdi birazdan.

***
Talip’in vurulduğu günün akşamı 

Bakırköy’de bir avukatın bürosunda bulu-
şacaklardı. Zamanından önce gidip büronun 
önünde tur atarak Talip’i beklemeye başla-
mıştı. Tanıdığı İGD’li bir gencin kendisine 
doğru koştuğunu gördü. Meraklanmıştı:

“Hasan Hocam yapmamız gereken bir şey 
var mı?” diye sordu genç.

“Hayırdır dostum ne oldu ki?
“Duymadın mı Hasan Hocam, Talip 

Amca’yı vurdular ya!
“Sen ne diyorsun oğlum?”
“Okulunun bahçesinde... Çapa’ya kaldır-

mışlar!”

Hasan Gürkan bir taksiye atlayarak hasta-
neye gitmiş, orada Süleyman Altaş’la İsmail 
Uyaroğlu’yla karşılaşmış, yüz ifadelerinden 
Talip Öztürk’ün ölmüş olduğunu anlamıştı.

Tanımsız acılar içerisinde Aksaray TÖB-
DER’e gelerek DİSK’e, Maden-İş’e ve diğer 
demokratik kitle örgütlerine Talip Öztürk’ün 
vurularak öldürüldüğünü bildirmişlerdi.

DİSK’ten iki görevli TÖB-DER’e gelerek 
matbaada çoğaltılmak üzere bir basın bildirisi 
ve afiş taslağı istemişler, daha sonra hazırla-
nan taslakları alıp gitmişlerdi.

O gece geç saatlerde basın bildirisi radyo-
lardan okunmuş, İstanbul’un her tarafı sabaha 
kadar Talip Öztürk’ün posterleriyle donatıl-
mıştı.

Talip’in oğlu geldi gözlerinin önüne Ha-
san Gürkan’ın. Ölümün ne olduğunu bilme-
yecek kadar küçüktü daha. Ailece birbirlerine 
gidip geldiklerinden Hasan Gürkan’ı tanıyor-
du. Posterlerin asıldığı sabah koşarak Hasan 
Gürkan’a yaklaşmış:

“Hasan Amca, Hasan Amca!” demiş. 
“Babam ölmüş! Öyle sevindim ki! Baksana 
her tarafa fotoğrafını asmışlar!...”

Hasan Gürkan dayanamamış, çocuğa ar-
kasını dönerek uzaklaşmış, bir süre hüngür 
hüngür ağlamıştı.

Aksaray’dan Topkapı’ya giden Millet 
Caddesi’ne açılan tüm sokak başları polis 
panzerlerince tutulmuştu. Tabut eller üstünde 
cami avlusundan ana caddeye çıktığında:

“TKP YAŞIYOR, SAVAŞIYOR!...” bel-
gisi gök gürlemesi gibi yankılandı dört bir 
yanda... Aksaray Millet Caddesi’nde trafik tü-
müyle durdu. Talip Öztürk’ün büyük boy bir 
posteri, kortejin en önünde, Bahattin Güler’le 
Alptekin Kordağ’ın ellerindeydi. Daha ar-
kada kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir 
çelenk ormanı akıyordu... Polis arabalarının 
sirenleri kitlelerin attığı belgilerle karışıyor, 
İstanbul’un caddelerinde, sokaklarında yan-
kılanıp duruyordu.

Kortejin önü Kozluk Mezarlığı’na ulaş-
tığında arkası Topkapı Garajı’na ancak gele-
bildi. Tahir’in de içinde bulunduğu Sapanca 
Gurubu Talip Öztürk’ün gencecik bedeninin 
toprağa veriliş anını bile izleyemedi. Yürek-
lerinde derin bir hüzünle geriye, Sapanca’ya 
doğru yola çıktılar. n
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Ernest Hemingway’in dünyayı sarsan Çan-
lar Kimin için Çalıyor romanı, İspanya İç Savaşı 
sırasında dağlarda savaşan bir gerilla grubunu anlatır. 
Hemingway kitabın adını, John Donne’un bir vaazın-
dan almıştır. Eskiden kiliselerdeki çanlar vaftiz, ölüm, 
nikah gibi törenlerin yanı sıra savaşta zafer kazanmak 
gibi önemli olayların duyurulmasında da kullanılıyor-
du. Hemingway’in eşsiz romanına esin kaynağı olan 
Donne’un sözleri şöyleydi:

İnsan ada değil ki
Yetsin kendi başına
Bir çakıl yerkürede
Okyanusta bir damla

Bir kum tanesi kopsa kıyısından
Küçülür Avrupa
Bir burun eksilmiş gibi anakaradan
Kendi toprağını yitirmiş gibi ya da
bir dost yurtluğunu

Bir kişi bile ölse eksilirim ben
Tüm insanlığın parçasıyım dedim ya
Sorma her seferinde
Çanlar kimin için çalıyor diye

Hemingway’in filmlere, tiyatrolara, şarkılara konu 
olan ünlü romanı İspanya İç Savaşı’nda bir köprüyü 
uçurmak için görevlendirilen bir gerilla grubunun 
dört günlük hikâyesini anlatır. Dağda ölümle yaşam, 
cesaretle korku, çaresizlikle umut kol koladır. Faşiz-
me karşı birleşen köylüler, çingeneler, öğretmenler 
kendilerinden çok güçlü bir orduya karşı inançla, 
umutla savaşırlar. Kahramanlık, savaş, mücadele. Ve 
aşk: Romandaki kahramanlardan birisi olan Pilar’ın 
söylediği gibi “Çünkü tüm yiğitliğine karşın yapayal-
nız kalabilir insan”.

Savaş karşıtı romanlar arasında, en tepedeki yerini 
koruyan Çanlar Kimin İçin Çalıyor’u okurken savaşın 
nasıl bir cinayet olduğunu görmek bir yana içinizde 
hissedersiniz. Hemingway’in sadece şu sözleri bile 
savaşa bakışı hakkında yeterli bilgiyi verebilir: “Kötü 
yönetilen bir ülkenin ilk uğrağı parasını değersiz-
leştirilmek, ikincisi savaştır. İkisi de geçici bir refah 
sağlar ama kalıcı bir yıkım getirir. İkisi de politik ve 

ekonomik fırsatçıların sığınağı-
dır.”

Roman Hemingway’in kendi 
yaşamından da izler taşır. 1936’da 
Florida’da savaş muhabiri Mart-
ha Gellhorn ile tanışıp birlikte 
İspanya’ya giden Hemingway, 
İspanya İç Savaşı sırasında 
muhabirlik yaparak romanda 
geçen pek çok olaya tanıklık 
etmiştir. Fidel Castro’nun esin 
kaynağı ve en sevdiği roman 
olan Çanlar Kimin İçin Çalıyor                    

Le Monde’un Yüzyılın Yüz Kitabı listesinde de 
sekizinci sırada yer almaktadır. Fidel Castro, dağda 
Batista güçleriyle çarpışırken öğrencilik yıllarında 
okuduğu Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanından 
yararlandığını ve romanda düzenli bir orduya karşı 
çarpışan gerilla güçlerinin yeni stratejiler geliştirme 
konusunda kendisine esin verdiğini belirtmiştir.

Kitabın önsözünü yazan Ataol Behramoğlu ki-
tabın bir savaş, devrim, felsefe, aşk ya da serüven ro-
manı gibi okunabileceğini söyledikten sonra ekliyor: 
“‘Çanlar Kimin İçin Çalıyor’, sanıyorum ki bütün 
bunların toplamıdır”. Aşkı, ölümü, savaşı ve direnişi 
olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla yazar Hemingway. 
Aşk sözcükleri kalbinize işler, direnişçiler dürbünün 
ucunda bir düşman askeri görünce sizin de içiniz 
ürperir ve savaşın nasıl bir cinayet olduğunu okurken 
mideniz ağzınıza gelir.

Aşkın ve direnişin Guadarrama Dağları’ndan 
tüm dünyaya uzanan destanıdır ‘Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor’, sadece İspanya’nın ve İspanyol devrimcile-
rinin değil tüm insanlığın, tüm direnenlerin romanıdır. 
Romanın daha ilk sayfasında söyler bunu Heming-
way: Yeryüzünün herhangi bir yerinde bir insan 
ölürse senin de bir parçan ölür onunla birlikte. 
Onun için sorma. Bir çan sesi duyduğunda bil ki, o 
çan senin için çalıyor. n
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