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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yolda  varsa,
Türkiye Komünist Partisi oradad r!

Bir as rl k mücadele tarihimiz ilgili-ilgisiz 
de i ik kesimlerce yorumlan yor, sahiplenil
meye çal l yor, ço unlukla da çar
p t l yor.

100 y ll k mücadele tarihinde ya an
anlar, olumlu-olumsuz yönleriyle bizim 
tarihimizdir, biriktirdi imiz deneyim
lerdir  100 y l önce ülkemiz topraklar n
da ekilen tohumlar ye erdi, serpildi, dev 
bir ç nara dönü tü.

Sava  boylar nda, bazen do al yol
larla döktü yapraklar n . Hoyrat bir rüz
garla dallar  k r ld . S kça sald r ya u rad , 
ama y k lmad .

Kendinden bildikleri sald rd  sonra. Ya
praklar  kurudu. Kuru mecalsiz dallar  rüz
gar n önüne savruldu. Her kuru dal, 
gövdeden ayr lman n a k nl yla tükendi, 
feri gitti, kapitalizm  denilen büyülü rüz
gar n oyunca  oldu.

As l gövde sald r lara, bütün örselen
mi li ine ra men toprakta, kökleri derin
deydi  Yalanla beslenen umutsuzluklara 
ra men, özsuyuna ula p ye erecek yollar 
arad .

Yolda lar;
Bizler rüzgarla, y ld r mlarla zor ko ul

larda gövdeden kopup rüzgar n önünde sa
vrulan kuru bir dal olmaya raz  olmad k. 
Hep öz suyundan beslenen ve ko ula uy
gun ye erme yollar  arayan enternasyona
list komünistlerdik

Bugün, rüzgar n önünde kuru bir dal gi
bi savrulanlar n, partimiz ad na yay nlad
klar  100. y l mesajlar n n tarihimiz 
gerçekli iyle örtü medi ini i çi s n f  de
vrimcileri biliyor

-Gövde orada
Marksizm-Leninizm, 3. Enternasyonal 

ilkeleri üzerinden, ülkemiz ba ms zl k mü
cadelesinin ate  boylar nda lizlenen, 
ya anan bütün gelgitlere ra men özsuyun
dan ayr lmayan yerdedir  Bizler bu göv
deyiz, asl ndan büyüyenleriz. Yeniden 
ye erip özgür, e it ve sömürüsüz bir dünya 
yaratacak olanlar z.

TÜRK YE KOMÜN ST PART S  100 
y ll k mücadele tarihinde, kuru bir daldan 
döne döne dü enlere, sald r lara, sahtecile
re ra men en ars z rüzgarlara kar  dire
niyor, sava yor

Bugün esir yar n her ey

100. YIL D RENÇ, MÜCADELE AZM YLE 
KUTLU OLSUN.

TKP Türkiye nin en eski partisidir. 10 Eylül 1920 de kurul
mu tur. Kurucu Genel Ba kan m z Mustafa Suphi yolda , kuru
cu Genel Sekreterimiz Ethem Nejat Yolda , aralar nda Merkez 
Komitesi üyelerimiz de olan toplam 15 yolda m z, 28-29 Ocak 
1921 gecesi Türkiye burjuvazisi taraf ndan Karadeniz in derin 
sular nda hançerlenerek, bo ularak katledildiler. Halbuki Mu
stafa Suphi ve yolda lar  Ankara ya Ulusal Kurtulu  Sava n  
Toplumsal Kurtulu  a amas na yükseltmek için, bizzat emperya
lizm ile sava n içinde yer almak için gidiyorlard . Komünist gru
plar Anadolu da ve Trakya da Silahl  Birlikleri ile emperyalizme 

kar  sava yorlard . Ankara henüz düzenli ordusunu kuramam t . Onlar  davet eden Bi
rinci Meclisin Ba kan  Mustafa Kemal idi. Birinci Meclis Gizli Tutanaklar  ile devlet ar i
vinde bulunan belgeler bu cinayetin karar n n nas l ve kimler taraf ndan verildi ini apaç k 
gözler önüne seriyor. 

TKP önderlerinin katledilmesini partimizin 12 Eylül 1922 yasaklanmas  izledi. Bu ya
sak o gün bugündür sürmektedir. Kemalist burjuvazi TKP nin etkisinden o derece ra
hats z olmu tur ki, henüz partimiz yasaklanmadan, ama Mustafa Suphi ve yolda lar  
katledildikten sekiz buçuk ay sonra, 18 Ekim 1920 tarihinde Mustafa Kemal in emriyle, 
içinde kendisinin de bulundu u ve en önemli kurmaylar n n yönetiminde resmi ve sahte 
TKP  ad  alt nda parti kurdular. Bu parti i levini yerine getirdikten sonra 9 Eylül 1923 te 

ayn  kadrolar ile CHP yi kurarak Türkiye yi bugünlere ta d lar. CHP yi kurduktan sonra, 
asl nda 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmu  olan Türkiye Cumhuriyeti ni 29 Ekim 1923 te 
bir daha kurarak Ulusal Kurtulu  Sava nda elde edilen tüm kazan mlar  tek tek yok ede
rek rkç , milliyetçi ve dinci Türkiye Cumhuriyeti ni kurdular. Birinci Meclisin yapt  1921 
Anayasa s n  iptal edip 1924 te yeni bir Anayasa yapt lar. Bu Anayasa özü ve niteli i iti
bar yla günümüze kadar gelmi tir. 

Türk- slam Sentezi ; TKP önderlerini katleden, TKP yi yasaklayan, Kürt ulusunu yok 
sayan ve imha etme politikas  izleyen, Alevi inan n  yasaklayan ve Sünnile tirmeye 
çal an, Rumlar , Ermenileri, Süryanileri, Ezidi ve Keldanileri katleden, ya ad klar  topra
klardan süren anlay n ad d r. Türke in, Bahçeli nin veya Erdo an n icad  de ildir. Tür
kiye Cumhuriyetinin Kemalist doktrinidir.

Partimizin kurulu unda onaylanan Birinci Program  Amele ve Rençber uralar Cum
huriyeti  ( çi ve Köylü Sovyetleri Cumhuriyeti) ön görüyordu. Bu amaç Anadolu ve Trak
ya halklar  aras nda derin bir sempati uyand ran Rusya da 1917 y l nda gerçekle en 
Büyük Ekim Devrimi nin etkisini gösteriyordu. Burjuvazi bu amac n halklar taraf ndan be
nimsenmesinden ürktü. Önce komünistleri sonra da Kurtulu  Sava na bizzat kat larak 
destek veren halklar n ulusal, dinsel, kültürel ve mezhepsel de erlerini hedef al p etkisiz
le tirmeye çal t .

Günümüz Türkiye devleti bugün ayn  sorunlarla kar  kar ya. 1920 lerden itibaren 
yok etmeye çal t  siyasal, ulusal ve toplumsal güçlerle sava yor. çi s n f , Kürt 
ulusu, Alevi toplumu ba a ç kamad klar  ve dü manla t rd klar  hede erin ba nda ge
liyor. Bu sorunlar n hiç biri TKP nin Birinci Program nda öngörüldü ü gibi çözülmedi i 
için devlet bask s , yasaklar  ve terörü ile çözülmeye çal l yor. Neki, böyle bir çözüm 
mümkün de ildir. 

***

100 y l sonra bugün, özellikle güncel olarak içinde ya ad m z COV D-19 salg n  sü
reci bahane edilerek sermaye güçlerinin ve onlar n politik temsilcileri olan iktidar n i çi 
s n f na, emekçilere ve yoksul halklara yönelik sald r lar  art yor. Sermaye güçleri kendi 
yaratt klar  ve içinden ç kamad klar  sorunlar n bedelini i çi s n f na, emekçilere, yoksul
lara ödetmeye çal yor. Sermayenin ve onun iktidarlar n n devlet politikas  haline gelen 

YOLDA LAR,
Partimiz TKP nin 100. kurulu  
y l Partimizin 100. Ya  Günü Tüm çi, 

Emekçi ve Yoksul Halklara Kutlu Olsun!
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bu yönelimleri yine i çi s n f , tüm emekçiler ve yoksul halklar tar
af ndan geri püskürtülecektir. Egemenler aç s ndan art k minare 
k l f na s m yor. Ne kadar zorlasalar da, halklar n milli ve dini has
sasiyetlerini ne kadar sömrüp kötüye kullanmaya çal salar da 
nesnel olarak uzatmalar  oynamaktad rlar. Ülkede bask  ve ter
örün de etkisiyle, ama en ba ta kirli milli ve dini propagandalar ile 
ezilen, sömürülen milyonlar n çok uzun bir süre oyalanmas  ve 
kand r lmaya devam edilmesi mümkün de ildir. Bu tür süreçler hiç 
kimsenin tahmin edemeyece i bir anda toplumsal tepki olarak di
namik patlamalar yarat r. Bir anda egemenlerin güvendikleri tüm 
da lar çöker ve toplumda bir devrimci alt-üst olur ya an r. 

- Türkiye kapitalizminin ekonomik krizinin yükünü i çi ve 
emekçiler çekmeyeceklerdir. Kendi çürümü lüklerini salg n  neden 
göstererek hedef a rtmalar  kabul edilmeyecektir. Ekonomik kri
zin nedeni salg n de il Türkiye ekonomisinin yap sal niteli idir. çi 
s n f  ve emekçiler sermaye düzenine gerekli yan t  çok a r olarak 
vereceklerdir.

- Kürt halk na kar  yürütülen sava  son bulmal d r, Kürt 
ulusal sorunu politik olarak ele al nmal  ve Kürt halk n n demokra
tik, kültürel, siyasal haklar  tan nmal d r. Kürt halk  tüm bask  ve 
teröre ra men bu uygulamalara boyun e meyecek ve özgürlü ü 
için insiyatif kullanacakt r.

- Alevi toplumunun, Ezidi, Süryani, Keldani, Ermeni, 
Rum ve di er inançlar n e it hakl  ibadet haklar  sa lanmal d r. 
Söz konusu toplumlar asimile edilmeyi kabul etmeyecekler ve kül
türlerine sahip ç kacaklard r.

- Irak, Suriye, Libya, da s cak sava , Akdeniz ve Ege de 
sava  senaryolar na son verilmelidir. Kom u ülkeler ile bar ç l bir 
d  politika geli tirilmelidir. Ülkenin bar  ve demokrasi güçleri sa
va , i gal ve terör politikalar n n kar s nda bir set olu turmakta
d rlar. 

- Ülkenin do as n n rant ve kazanç amaçl  sermaye pro
jeleri u runa tahrip edilmesi engellenmelidir. Halklar m z n ya am 
alanlar  savunulmal d r. Do an n dokusunu de i tiren HES, JES 
ve do ay  tahrip ederek kurulan RES talan  durdurulmal d r. Tüm 
demokrasi güçleri, HES, JES ve RES ma duru ba ta köylüler ol
mak üzere halklar m zla, hakl  direni lerinde omuz omuza müca
dele etmektedirler ve bu sürecektir.

- Kad nlar n e it hakl  ve özgür ya am  savunulmal , id
det, taciz ve tecavüzcüler en a r cezalara çarpt r lmal d r. Toplu
mun geni  kesimleri yüz k zart c  insanl k suçlar  ve kad nlar n 
çifte sömrüsüne kar  olan duyarl l klar n  eyleme çevirmektedirler 
ve bu direni  dalga dalga yay lmaktad r.

80 milyon nüfuslu Türkiye de i siz say s  25 milyona yakla
maktad r. siz kayd  olmayanlar hesaba kat ld nda bu rakam 40 
milyonu a maktad r. Nüfusun yar s na tekabül eden bu oran  hiç 
bir ülkenin ekonomisi kald ramaz. Bu yetmiyormu  gibi, sigortal  
ve sosyal güvenceli olarak çal anlar n say s  sadece 20 milyon
dur. Türkiye de sendikal  i çi say s  sadece toplam 2 milyondur. 
Halbuki her i çinin sendikal  olmas  haklar n  savunmak ve koru
mas  için en do al hakk  olmal d r. 

Yakla k 10 milyon i çi ve emekçi de sigortas z ve sosyal gü
vencesiz çal t r lmaktad r. 

Türkiye yi k skanan  Almanya da asgari ücret 1.800 Avro, yani 
15.642 TL dir. Türkiye de asgari ücret ise 2.943 TL dir. Et ve süt 
ürünleri yatlar  da Türkiye bir tar m ve hayvanc l k ülkesi olmas
na ra men Almanya n n çok üstündedir. Türkiye halklar  bebek ve 
çocuklardan ba lamak üzere beslenme sorunuyla kar  kar yad r. 
TÜRK-  verilerine göre Türkiye de açl k ve yoksulluk s n r n n al
t ndaki nüfusun say s  65 milyon ki idir. 

Üç bir yan  denizlerle çevrili ülkemiz bal k ithal eder duruma 
gelmi tir. Taban yatlar  dü ürülmekte, yabanc  tohum art  ko ul
makta, bu daydan ete, kuru fasulyeden samana kadar ülkemizde 
bolluk içinde yeti ecek tar msal ve hayvani ürünler yurt d ndan 
ithal edilmekte, tar m ve hayvanc l k yok edilmektedir. Çiftçimiz, 
köylümüz açl kla kar  kar yad r. 

Sadece bu say lar dahi ülkemizin ekonomik ve sosyal felaketi
ni yans tmaktad r. Bir ülke halk n n bu ko ullarda ilelebet ya a
may  kabul etmesi mümkün de ildir. 

Yine 80 milyon olan ülke nüfusunun yakla k yar s n , 35 mi
lyonunu Kürtler, 30 milyonunu ise Aleviler olu turmaktad r. Ve Kürt 
halk n n ulusal haklar , Alevi toplumunun ise kültürel haklar  yok 
say lmaktad r. Ülkedeki yoksulluk ve açl k gibi bu konunun varl  
bir dinamit etkisi yaratmaktad r.

Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti Türkiye i çi s n f n n, Kürt ulusu
nun ve Alevi toplumunun sorunlar n  çözemez, ama ön gördü ü 
gibi onlar  yok da edemez. Türkiye nin tüm ekonomik, sosyal, kül
türel ve politik sorunlar n n çözümü ancak Sosyalist Türkiye de 
mümkündür. Emperyalizm ile göbek ba  biçiminde i birli i içinde 
olan i birlikçi tekelci burjuvazinin Türkiye si yerine TKP nin güncel 
program tasla nda ön gördü ü Federatif Sosyalist Türkiye Cum
huriyeti  kurulmad kça sorunlar n hiç biri kal c  olarak çözülemez 
ve Türkiye ba ms z bir devlet olamaz. Bu amaca ula mak için ise 
acil olarak ilk a amada önce insanl k ve halk dü man  MHP des
tekli AKP-Saray Diktatörlü ü nün y k lmas  gerekmektedir. Bunu 
sa lamak için de siyasal anlamda devrimci demokratlar, sosyalist
ler ve komünistler, toplumsal olarak da i çi s n f n n, köylülerin, 
Kürt halk n n, Alevilerin demokratik ittifak  ve birle ik mücadelesi 
örülmelidir. Bar tan, emekten, demokrasiden, ba ms zl ktan ve 
özgürlükten yana tüm güçlerin bugünden bir araya gelerek ortak 
davran  ortak hedefe yöneltmeleri aciliyet ta yor.

Türkiye Cumhuriyeti devleti tili henüz ate lenmemi  bir dina
mit üzerinde oturmaktad r. Bu tespit öznel de il nesneldir. 

***

Türkiye Komünist Partisi, ülkenin s ralad m z ve s ralayama
d m z bir dizi sorununun çözümü için nüfusun ezici ço unlu u
nun temsilcisi olarak varl n  sürdürüyor. TKP 100 y ld r i çi 
s n f n n politik öncü örgütü olarak s n f mücadelesinin bayra n  
ta yor. Bu u urda binlerce üyesi katledildi, i kencelerden geçiril
di, zindanlara at ld , sürgünler ya ad . TKP çok a r bedeller ödedi 
ve ödemeye devam ediyor. TKP i çi s n f n n partisidir, ancak ayn  
zamanda tüm Türkiye halklar n n ç karlar n n en ate li savunucu
sudur, takipçisi ve sava  örgütüdür. 

TKP, sava s z, sömürüsüz ve s n fs z bir dünya mücadelesinin 
Türkiye deki müfrezesidir. Marks, Engels ve Lenin in kuram  olan, 
i çi s n f n n bilimi do rultusunda mücadele eder. Marksizm-Leni
nizm i yarat c  olarak Türkiye ko ullar na uyarlayarak sava r. 
Günümüzdeki geli meleri, kapitalizmin ömrünü uzatmak için ge
li tirdi i yöntemleri dikkate alarak sava  politikalar n  sürekli yeni
leyerek uygular. Ama bir ey yapmaz. Marksizm-Leninizm in temel 
ilkelerinden, Proletarya Enternasyonalizminden yenilenme ad na 
bir milim taviz vermez. Taviz verirse hiç bir özelli i kalmaz. Onun 
için revizyonizme, oportünizme ve her türlü sapmaya kar  sa lam 
teorik ve ideolojik bir duru  sergiler. TKP nin burjuva devleti tar
af ndan yasakl  olmas , çok çe itli yöntemlerle tas ye edilmeye 
çal lmas  sava m n  sürdürmesi önünde bir engel de ildir. E er 
TKP s n f dü man  taraf ndan bu kadar dikkate al nmam  olsayd  
yasakl  olmazd . TKP önümüzdeki süreçte daha da güçlenecek, 
etki alan n  ve politikaya müdahale etme yetene ini geli tirecektir. 
TKP kapitalist sömürü sürdü ü ve i çi s n f  var oldu u sürece 
varl n  güçlenerek sürdürecektir. TKP yi hiç bir güç yok edemez. 
Türkiye Komünist Partisi nin 100. Kurulu  Y ldönümü, i çi 
s n f m za, emekçilere ve yoksul halklar m za kutlu olsun!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Eylül 2020
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At l m: Taner yolda , partimiz 100. 
kurulu  y ldönümünü kar l yor. Zaman 
ay rd n z için te ekkür ediyor, bu büyük 
y l dönümünde görü lerinizi almak is
tiyoruz.

S.Taner yolda : Biz tüm parti üyeleri
miz, parti örgütlerimiz, Merkez Komitemiz 
ve ahs m z ad na te ekkür ederiz. Üst
lendi imiz görev kolektif bir görevdir. 
fadelerim ahsi kirlerim de ildir. Tüm 

örgütümüzün iradesini temsil eder. Bili
nen ve sürekli üzerinde durulan konular  
isterseniz tekrar etmeyelim. Siz de kat l r
san z, önemli gördü ünüz ve çok ele 
al nmam  konular  ele alal m. 

At l m: Yolda m, bir dizi konuyu ele 
almamak zor olacak. Biz sorular m z  yö
neltelim, siz önem gördü ünüz konular  
daha kapsaml  ele al n. Uygun mudur 
sizce de? Birinci sorumuz genel olacak. 
TKP son 100 y lda çok çetin süreçler 
ya ad  bunu nas l de erlendiriyorsunuz?

S.Taner yolda : Tabii te ekkür ede
riz. Partimiz, ülkenin en eski partisidir. 
Bunu ülke nüfusunun yüzde doksando
kuzu bilmez. B kmadan, usanmadan çok 
geni  y nlara gerçekleri anlatmak 
zorunday z. 1920 de Osmanl  art  Ana
dolu ve Trakya co rafyas n  yeniden e
killendirmek için kurulmu tur. Fiilen 
Ulusal Kurtulu  Sava na kat lm  ve 
kahramanl klar göstermi tir. Bu ülkenin 
önce emperyalist güçlerden ve ayn  za
manda da onlar n i birlikçilerinden temiz
lenmesi için sava m t r. Burjuvaziyi 
ürküten de bu olmu tur. O dönemde 
Büyük Ekim Devrimi nin etkileri alt nda 
Anadolu ve Trakya halklar  aras nda par
timizin çok ciddi bir kar l  vard . Öyle 
olsayd  sonucu öyle olurdu  demek belki 
yanl  olacak ama çok somut oldu u için 
bu riske girerek söyleyelim. Mustafa Su
phi ve yolda lar  Mustafa Kemal önder
li indeki burjuva demokrat  kesimler 
taraf ndan katledilmeseydi Türkiye farkl  
bir geli me yolu izler ve bugün böyle ol
mazd . Mustafa Kemal in varl  ko ul
lar nda dahi geli im farkl  olurdu. Mustafa 
Suphi ve Ethem Nejat yolda lar m z çok 
nitelikli e itim alm , alanlar nda uzman 
ve komünizm ideallerine s ms k  ba l  
olarak bütün bilgi ve becerilerini sa
va m n prati inde, sahada da icra eden 
yolda lar m zd . Mustafa Kemal dahil, 
tüm kurmaylar  da içinde tabiri yerindey
se onlar n her birini on defa ceplerinden 
ç karacak bilgi, deney ve cesarete sahip
tiler. Bu özelliklerinin komünist ki ilikleri 
ile bütünle mi  olmas , Lenin ve Stalin 
yolda lar ile mesai harcam  deneye sa
hip olmu  olmalar  onlar n niteliklerini be

lirliyordu. Bizce bu kesin bir olgudur. 
Sadece ve sadece bu nedenle Onbe  
önder yolda m z katledildi, partimiz ya
sakland . Bu cinayete ve partimizin yasa
klanmas na ba ka bir neden aramak 
yanl  olur. Konuya sade ve sarih olarak 
bir de bu yönüyle bakmak gerekir. Ve 
burjuvazinin 100 y l boyunca partimize 
kar  tavr  da hiç bir zaman de i me
mi tir. Onlar partimizi ba  dü man olarak 
görmü ler ve kendilerince ona uygun 
davranm lard r. 1920 den günümüze 
binlerce yolda m z topra a dü tü, onbin
lercesi a r ve insanl k d  i kencelerden 
geçti, sakat kalanlar m z n say s  binlerle 
ifade edilir. Binlerce yolda m z sürgün 
edildi, yüzlercesi sürgünde öldü. Ve parti
miz halen yasakl . Bu bir anlam ifade et
meli. 

Partimizin 100 y ll k sava  yolunu be
lirleyen bu ç k  noktas  oldu. Defalarca 
yok ettiklerini sand lar, ancak her dönem 
yeniden toparland , örgütlendi ve sa
va m n  sürdürdü. Yasakl  olmas na ra
men ülkemizin en namuslu tan nm  
ayd nlar ; sanatç lar , edebiyatç lar , bilim 
adamlar , hukukçu, doktor ve profesörleri 
her dönemde partimizi desteklediler, i çi 
s n f n n sava m n  desteklediler. Yüz
lercesi partimizde örgütlendi, onlarcas  
partimizin merkezi organlar nda görevler 
ald lar. Bu yolda lar m z ve parti dost
lar m z ölene kadar düzenli aidatlar n  
ödediler, ba lar n  yapt lar. Ya ayanlar 
ise geleneklerine ba l  olarak katk lar n  
sürdürüyorlar. San r m isimleri s ralamaya 
gerek yok. Bilinenleri herkes biliyor, gizli 
kalanlar  da parti haf zam z biliyor. 

Dü ününüz, Mustafa Kemal 1920 
y l nda, partimiz kurulduktan bir ay bir 
hafta sonra 18 Ekim 1920 de, daha sonra 
CHP yi kuracak kendi kurmaylar na, ki iç
lerinde Rafet Bele, smet nönü, Kaz m 
Karabekir, Enver Pa a ve bizzat kendisi 
de var, sahte ve resmi bir Türkiye Komü
nist Partisi  kuruduruyor. Biliyorsunuz bu
nun talimat n  da kendi el yaz s  ve Gazi 
Mustafa Kemal imzas yla not olarak ya
z yor. Bu belgenin orijinal foto raf n  biz 
de yay nlad k ama Habertürk gazetesinde 
tarihçi Murat Bardakç  da yay nlad . Bu 
partiyle Komintern e dahi üyelik ba vuru
su yapt lar ve reddedildiler. Detaya gir
meyelim. Buraya kadar de indi imiz 
örnekler bize partimizin Türkiye politika
lar  aç s ndan önemini ve de erini an
lat yor. Burjuvazi de bundan rahats z 
oluyor. Bugün de rahats z olmaya devam 
ediyor. Partimizin yüz y ll k tarihini belir
leyen k rm z  hat budur.

At l m: Sovyetler Birli i ve Dünya So

syalist Sistemi ndeki kar -devrim TKP 
üzerinde nas l bir etki yaratt ?

S. Taner yolda : Tek cümle ile ifade 
etmek gerekirse, çok kötü bir etki yaratt  
diyebiliriz. Çok ciddi bir yaprak dökümü 
ya ad k. S rt n  dönenler oldu. Sadece 
bizde de il, tüm dünyada, özellikle So
syalist Devletlerde. sterseniz ya ad
klar m z n detaylar na sonra girelim. 
Burada ba ka bir konuya de inelim. Hiç 
birimiz kondurmuyorduk ama halk 
aras nda söylenen bir söz vard r. 
Per embenin geli i Çar ambadan belli 

olur . Maalesef Sovyetler Birli inde bu 
süreç ya and . Yani birden bu sonuçla 
kar la mad k. Biz sürekli birileri içerden 
müdahale eder ve sonucun buraya gel
mesini engeller diye dü ündük. Böyle bir 
sonucu aç kças  beklemiyorduk. Ama 
1987 y l ndan itibaren art k SBKP de en 
üst düzeyde etkili olanlar n rotay  Sosyal 
Demokrasi ye çevirdikleri ortaya ç km t . 
Yine de umudumuz vard  ama olmad . 

Dünya daki karde  partilerde ve bizde 
ciddi bir demoralizasyon ve inançs zl k 
ba  gösterdi. Sosyalizm hele Komünizm 
kavramlar  kullan lmaktan imtina edildi. 
Orak-Çekiç sembolleri rafa kald r ld . Ör
gütsüzlük örgütlenmeye ba land . Bun
dan sonra öncü parti , Leninci Parti  
kavramlar  kullan lamaz, eski  komünist
ler aras nda daha geni , ço ulcu, sol 
partiler içinde çal mal  kriyat  yayg n
la t r lmaya çal ld . Marx ve Engels in 
çözümlemelerinin 19. yüzy l için ufuk 
aç c  oldu u ama 20. yüzy lda art k 
geçerlili ini yitirdi i ileri sürülerek Post 
Marksist  teoriler üretilmeye ba land . 
Lenin ve Stalin yolda lara çok uzak me
safe kondu. 1917 de öyleydi ama art k 
dünya de i ti  söylemleri yayg nla t r ld . 

Bütün bunlar ileri sürülürken Marx, 
Engels ve Lenin in tüm teori ve görü ler
ini üzerine kurduklar  tezler yeteri kadar 
sorgulan p de erlendirilmedi. Evet, kar -
devrim ile geçici bir yenilgi ya ad k ama 
acaba burjuvazi art -de er sömrüsünden 
vaz m  geçti, emek-sermaye çeli kisi gibi 
uzla maz bir çeli ki ortadan m  kalkt , ka
pitalist-emperyalist sistemin do as nda 
olan sömürgecilik ve sava  politikalar  
terk mi edildi? Bu ve benzeri sorular baz  
eski partili yolda lar m z aras nda yeteri 
kadar sorgulanmad  kan s nday z. 
Kat l yoruz, yeni çeli kiler ve sorunlar da 
olu tu, ama bunlar n hiç biri burjuvazinin 
a r  kazanç elde etme güdüsünden 
ba ms z olu an sorunlar de illerdi. Pe
kiyi, burjuvazi kendi ideolojisinden vaz 
geçmiyor ise biz niye geçecektik? Bunu 
göremeyenler oldu ve elveda  dediler. 

TKP MK Genel Sekreteri S. Taner Yolda la Söyle i

Türkiye'nin Gelece i TKP'siz Belirlenemez!



Sayfa 4 www.tkp-online.org

At l m: Üzerine çok konu uldu ama li
kidasyon ile ilgili ne söylersiniz?

S. Taner yolda : Likidasyonun ko ul
lar n  olu turan nedenler Sosyalist Dev
letler de ya ad m z kar -devrim olgusu 
ile bire bir ilintilidir. Komünist Partilerin 
ideolojik merkezini olu turan SBKP deki 
olumsuz geli meler do al olarak karde  
partilerimizi ve partimizi de do rudan et
kiledi. Kar  ç k lar oldu, olmad  de il. 
Ama Leninci parti disiplini içinde fraksiy
on olu turmamak, parti disiplinine uymak 
ad na bu kar  ç k lar parti örgüt ve org
anlar  içinde yürütülen tart malar ile 
s n rl  kald . Baz  karde  partilerin ör
ne in PB ve MK lar nda da sözde yeni
lenmesi  kadrolar ç kt , ancak Genel 
Sekreter ve MK ço unlu unun Marksist-
Leninist ilkelere ba l  kalmalar ndan do
lay  bir ila üç y l süren tart malar sonu
cunda, yenilenmeciler  partilerinden 
ayr ld lar, kimisi ço ulcu sol partilerde yer 
ald lar, kimileri sosyal demokrat partiler
de, kimileri de çevre hareketleri ve ye il 
partilerde kendilerine yer buldular. Ba
z lar  da do rudan burjuvazinin sa ar na 
geçtiler.

Bizim partimizde durum farkl  geli ti. 
Yenilenmeciler  MK içinde küçük bir grup 

de il, Genel Sekreter ve PB den ba la
mak üzere ço unlu u olu turdular ve el 
birli i ile partimizi sürekli sa a yönelterek 
sonunda Komünist Partisi ne gerek yok
tur  anlay  ile tepeden bir likidasyon uy
gulad lar. Bu da partimizin tümünü 
atomize edercesine da tt . Çünkü 
da tarak, parçalayarak, yok ederek, sol 
parti adlar nda partilere yöneltip onlar n 
içinde eriterek TKP nin örgütsel yap s n  
da tmaya çal t lar. Bize göre bu süreç 
1986 y l nda T P ile birlik görü melerinin 
ba lamas yla gündeme gelmi tir. TBKP
nin kurulmas  bu sürecin parças d r. 

Bugünden bakt m zda o süreçlerde 
parti politikalar na ve ideolojik yönelimle
rine kar  ç kan kadrolar n daha örgütlü 
davranmalar  gerekirdi diyebiliyoruz. 
Fraksiyon olarak de il ama farkl  görü le
rin parti içinde aç kça tart l p karar alma 
süreçlerini etkilemesi sa lanabilirdi. O 
dönemde likidasyonu yürüten yöneticile
rin buna parti disiplini ve Leninci Parti il
keleri ad na kabul göstermeleri mümkün 
de ildi. Halbuki onlar Leninci Parti ilke
lerini zaten yanl  bulur duruma gelmi
lerdi. Bugün o gün de partimizin en 
büyük hatalar ndan birinin tek do ru bi
ziz  tezini savundu unu ileri sürüyorlar ve 
ço ulculu u do ru buluyorlar. Öyleyse 
onlara göre yenilenme  ve aç kl k  sü
reçlerinde parti içinde görü lerin tart l
mas na neden izin vermediler? Bu 
noktada olmayan samimiyetlerini sorgu
lamaya hiç gerek kalm yor. De ilse, yap
malar  gereken, görü lerin olu mas  
sonucunda ç kacak kararlara kendilerinin 
de uymas , hatta art k Komünist Parti ye 

ihtiyaç yok  diye dü ünüyor idiyseler, isti
fa edip kendi yollar nda gitmeleri idi. An
cak onlar bunu yapmad lar, partiyi 
yukar dan a a ya tas ye etme yolunu 
seçtiler, ondan sonra da ç k p TKP nin 
savundu u ilke ve politikalar  günümüz
de art k geçerlili i yok  içeri i ile ele tir
meye ba lad lar. Madem yoktu, o zaman 
ayr lsayd n z  Koskoca bir partiyi tas ye 
etmek için çaba harcamak niye? te bu 
noktada ortaya  as l niyetleri neydi?  so
rusu ç k yor. Bu konuya da burada çok 
fazla girmek istemiyoruz. Bu sorunun 
yan t n  belgeler ve tarih er geç ortaya ç
karacakt r. 

At l m: Bu konuda hiç mi görü ünüz 
yok?

S. Taner yolda : Var, ama 
davran lardan ve sonuçlardan niyet oku
ma yerine varolan ve henüz ortaya ç k
mayan belgeler üzerinden kesin 
konu mak gerekir. Bunun yeri ve zaman  
geldi inde gereken aç klamalar  yapa
ca z. imdi bu konuda derinle meyelim.

At l m: 1991 den sonraki süreci nas l 
de erlendirirsiniz?

S.Taner yolda : Bugün partimizin 
iskeletini olu turan yolda lar olarak 1986 
y l ndan itibaren görü  ve ele tirilerimizi 
bulundu umuz örgüt ve organlarda her 
zaman tart t k. Hatta dönemin parti yö
netimi 1986 y l nda bizleri SBKP nin Mo
skova daki Marksizm Leninizm 
Enstitüsü ne aç kl k ve yenilenme  politi
kalar  konusunda ikna etmek için delege 
etti. Bir ila üç ayl k dönemlerde Sovyet 
yolda larla e itim, görü me ve tart ma
lar ya ad k. Etkinliklere en üst düzeyden 
MK ve SBKP Bilimler Akademisi üyesi 
ideologlar kat ld . Biz ikna olmad k. 
Kat lan yolda lar n içinde daha önce TKP 
MK ve PB sinde y llarca büyük özveri ile 
görev alm  Zaro ve Duman yolda lar da 
vard . Bu yolda lar m z dahil bugün ya a
yan ve ya amayan toplam 25 yolda t k. 
Bu 25 yolda n içinden de 1986 ile 1991 
aras nda farkl  sonuçlara varan yolda lar 
oldu, ama hiç birisi parti yönetiminin liki
dasyon politikas n  onaylamad  ve bugün 
likidasyonu gerçekle tirenler ile birlikte 
de iller. 

lk ok 1989 da Demokratik Alman 
Cumhuriyetinin Federal Almanya Cumhu
riyeti taraf ndan ilhak  döneminde ya an
d  ve as l k yamet 1991 Aral k ay nda 
SSCB nin resmen sonlanmas  ile koptu. 
O saatten sonra art k herkes bir anlamda 
bo a dü mü tü. 1991 de TBKP vard  ve 
ayn  yöneticiler onu da nas l yok ederiz 
derdine dü mü lerdi. Dolay s yla biz 
görü lerimizi TKP liler olarak savunmakta 
özgürdük. TBKP sürecinde TKP nin illegal 
örgüt yap s n ndan kalan diri unsurlar ile 
TKP nin illegal faaliyetlerini korumak ar
t yla, TBKP yi TKP çizgisinde reformist ol

mayan legal bir KP ye dönü türürüz 
dü üncesi vard , ancak TBKP nin son s
tanbul l Kongresi nde ya anan geli me
ler bu yolu t kad . 

Bu geli melerden sonra geri çekildik. 
Bizim d m zda dört karde  Komünist 
Partisi ve Sovyetlerden bir grup yolda la 
KP ler olarak bundan sonra nas l bir yol 
izlenmelidir, politik hat ne olmal d r, Mark
sizm-Leninizm e, Leninci Parti teorisine 
nas l yakla lmal d r, Lenin in Emperya
lizm teorisi nas l ele al nmal d r, Stalin i 
karalama kampanyalar na kar  nas l ta
v r al nmal d r, Sovyetler Birli i ve di er 
Sosyalist Devletlerde ya anan kar -de
vrimin nedenleri nelerdir, Çin Halk Cum
huriyeti ndeki geli meler nas l 
de erlendirilmelidir gibi ve daha bir dizi 
konuda olu turdu umuz Çal ma Grubu 
çerçevesinde içeriksel tart malar ve 
görü meler yürüttük. Be  karde  parti 
olarak bu konulardaki görü lerimizi net
le tirdik, bir anlamda program tart mas  
niteli inde bir faaliyet yürüttük. Ayn  dö
nemde tek tek yolda lar olarak da oku
malar yapt k, Marksist-Leninist temel 
eserleri yeni durumu göze alarak incele
dik, kimi burjuva teorisyenlerin, Sosyaliz
me s rt n  dönmü  eski komünistlerin 
yaz lar n , kitaplar n  okuduk, inceledik, 
tart t k. Sosyalist Devletlerin KP lerinin 
1991 öncesi önemli yöneticilerinin farkl  
de erlendirmeler içeren kitaplar n  de er
lendirdik ve tüm bu çal malardan so
nuçlar ç kard k. Bir taraftan ara t rd k, 
di er taraftan örgütü yeniden aya a kal
d rma çal malar na devam ettik.

At l m: Günümüze ili kin nas l bir faa
liyet yürütüyorsunuz? 

S. Taner yolda : Öncelikle unu be
lirtmek gerekir ki, TKP tekrar örgütlü bir 
yap ya kavu mu  durumdad r. Yolda m 
çok yönlü bir çal ma yürütülüyor. Takdir 
edersiniz ki devrimci programatik hede e 
faaliyet yürüten partimizin amaçlar  yeri
ne getirmek için farkl  alanlarda yürüttü ü 
çal malar vard r.

S n f içinde ve halklar m z aras nda 
yürütülen çal malardan söz edelim. Ül
kede ili konspiratif parti örgütlenmesi 
d nda da bir yandan 80 öncesi 
yolda lar m z  ve sempatizanlar m z  
kapsayan geni  bir parti dostu çevremiz
de ili kileri koruyor ve geli tiriyoruz. Di er 
yandan, parti örgütlerimiz, yolda lar m z 
ve geni  çevremiz ile s n f içinde y n 
çal mas  yürütüyoruz. Bu çal malar  
sendikalarda, kitle örgütlerinde, yerel 
derneklerde, dayan ma a lar nda ve ya
sal kurulmu  siyasi parti olu umlar  içinde 
sürdürüyoruz. S n f içinde kök salma he
de yle sahada yürütülen faaliyetler belir
leyici önem ta yor. yerlerinde, 
fabrikalarda yürütülen çal malar , i çi 
yata  semtlerde yürütülen çal malara 
ba l yoruz. De
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Partimizin konspiratif örgüt yap s  
dar, deneylimli ve nitelikli bir kadroya da
yan yor ve günümüz ko ullar nda s n f 
içinde siyasal ve demokratik y n çal
mas n n sevk ve idaresi konusunda ye
terlilik gösteriyor. Çal malar geli tikçe 
ihtiyaçlar temelinde bu dar yap n n ge
rekti i kadar büyütülmesi ön görülüyor.

Günümüzde belirleyici olan illegal ör
gütlenmenin yasal veya yar  yasal bir ör
gütlenme tarz na dönü türülmesi de il, 
parti politikalar n n de i ik araç, gereçler 
ve demokratik muhalefet alan nda her 
demokratik ve siyasi yap  içinde yayg n
la t r lmas  temelinde yürütülmesidir. 
Tam ifade etmek gerekirse, en küçük ye
rel birimden herhangi bir demokratik ve
ya siyasal kurulu un en tepesine kadar 
parti politikalar m z n etkileme oran n  
art rmaya çal yoruz. Bu alanlar n içine 
parlamentoyu   ve parlamentoda temsil 
edilen siyasal partileri de eklemek gere
kir. Di er yandan belirlenen say da gö
revli yolda lar m z HDP ve HDK 
çal malar na aktif olarak kat l yorlar.

Parti politikalar n n yayg nla t r lmas  
faaliyetinin yan s ra ülkede bilimsel 
alanda yozla maya kar  ciddi bilimsel 
çal malar yürütüyoruz. Ayd nlar aras n
da ve kültür sanat emekçileri ile birebir 
diyaloglar yoluyla yozla maya kar  poli
tik faaliyetler yürütüyoruz. E itim siste
mindeki gericile me ve yozla maya ve 
özellikle koronavirüs salg n  döneminde 
sa l k alan nda devletin uygulamalar na 
kar  bilimsel görü ler geli tirme konu
lar nda etkimiz olmaktad r. Bir dizi mu
halif yazar, profesör, bilim adam , 
hukukçu, kendi görü lerini olu tururken 
partimizin görü lerinden etkileniyorlar. 
Bu da yürütülen sistematik ili kiler saye
sinde oluyor. Benzer bir çal may  sendi
ka yöneticileri aras nda da yürütüyoruz. 
Farkl  konfederasyon ve i kolu sendika 
yöneticileri ile sa l kl , sürekli diyaloglar 
geli tirdik. Saylavlar aras nda da ayn  
do rultuda çal malar sürdürülmektedir. 
Tüm bu ve belirtemedi imiz alanlarda 
bireyleri parti politikalar  ve görü lerimiz 
do rultusunda etkileme çal malar m z 
bir anlamda diplomatik nitelikli titiz bir 
çal ma gerektiriyor ki, bunu iyi yap
t m z  dü ünüyoruz.

Genç kad n ve erkekler aras nda 
çal malara ayr  bir önem veriyoruz. 
Y n çal malar  içinde birlikte olmaya 
ba lad m z gençlerde parti politika
lar m za yönelim art yor. Gençli in ülke
nin içinde ya ad  yozla ma ve onun da 
ötesinde sol içinde ya anan yozla ma
dan etkilenmeyerek e itilip yeti tirilmesi 
temel bak  aç m z  olu turuyor. Parti 
politikalar m zla tan an ve ilgi duyan 
genç kad n ve erkeklerin formasyon ka
zanmalar  ayr  bir çal ma olarak 
yürütülüyor. Partimizi günümüzden gele
ce e ba lamak, süreklili ini sa lamak 

için sadece güncel deneyler yetmiyor. 
Kadro olacak genç kad n ve erkeklerin 
partimizin geçmi  deneyleri ve Komin
tern gelenekleri do rultusunda ekillen
meleri ihmal edilmeden yürütülen 
çal malar n ba nda geliyor. 

At l m: Partimizin yeni program tas
la  geçmi ten farkl  hangi özellikleri 
ta yor?

S. Taner yolda : En büyük farkl l k 
dünyadaki de i imler alan ndad r. 
Dünyan n üçte birini kapsayan Sosyalist 
Devletler Toplulu u nun art k olmamas  
günümüzde dünya, bölge ve ülke anali
zinde eskiye oranla ciddi farkl l klar 
ta yor. Yetmiyor, bu yeni ko ullarda em
peryalizmin sald rganl n n daha da ar
t n  ve kapitalist ülkelerde otoriter, 
bask c , fa izan yönetim biçimlerinin 
yayg nla t  gerçe i dikkate al nmak 
zorunda. Günümüzde Türkiye de sivil 
görünümlü, gerici, otoriter, bask c  ve 
fa izan yöntemler uygulayan bir dik
tatörlük ile yönetiliyor. 

Türkiye aç s ndan bakarsak, Türkiye 
de art k eski Türkiye de il. Az geli mi , 
orta derecede geli mi  veya geri b rak
t r lm  tan mlamalar  art k gerçe i 
yans tm yor. Türkiye yi bir e ik ülkesi 
statüsünde de erlendiriyoruz. Yani, orta 
derecede geli mi  kapitalist bir ülkeden, 
çok geli mi  kapitalist ülkeye geçi  
e i inde.  

Türkiye de nans kapital geli ti, 
sanayi ve özellikle askeri sanayi yat r m
lar  30-40 y l öncesine göre kat ve kat 
artt , sermaye ihraç eden bir devlet hali
ne geldi. Bölgesel askeri i galler ve sa
va lar d  politikan n yöntemlerinden biri 
durumuna getirildi. Di er yandan Türkiye 
hala açl n ve yoksullu un kol gezdi i, 
nüfusunun yar s ndan fazlas n n açl k ve 
yoksulluk s n r n n n alt nda ya ad  bir 
ülke. Ki i ba  milli gelir geli mi  kapita
list ülkelerin çok fazla alt nda seyre
diyor.  Bu geli melerin ve çeli kili 
verilerin tümü dikkate al nmak zorun
dad r. Al nmad nda, kestirmeden, top
tanc  sonuçlar ç karmak tehlikesi vard r. 
Önemlidir. Çünkü devrim stratejisi ve de
vrimci sürecin tari  ülkenin verili ekono
mik politik durumu temelinde belirlenir. 

Yeni program tasla  bu noktalar n 
d nda iki önemli konuda özle tirel 
görü ler içeriyor ve sonuçlar n  politik 
programatik hat düzeyine yükseltiyor. 
Bunlar n birincisi Kemalizm konusunda 
partimizin özellikle Mustafa Suphi ve 
yolda lar n n katlinden sonra izlenen po
litikalard r. 1973 y l na dek ama 1973 
y l ndan sonra da dönem dönem Kema
list politikalar n parti hatt n  belirledi ini 
tespit ediyoruz ve buna itiraz m z var. 
Partimizi yok etmeye çal an ve sürekli 
ona kar  sava an bir burjuva siyasal 

ak mdan komünistlere politik dost olmaz. 
Bu konu biraz da komünistler ile sosyal 
demokratlar n ili kisine benziyor ama 
ondan da öte niteliksel bir içerik ta yor. 
Biz bu konuda netiz. Burada CHP 
taban nda, seçmeninde ve ara ile alt ör
gütlerinde canla ba la çal an devrimci-
demokrat nitelikli bireylere yakla mdan 
söz etmiyoruz. Tamamen politik bir du
ru tan söz ediyoruz ve devletin kurucu 
iradesi olan, günümüzde de devletin en 
önemli bile eni olan bu politik e ilim ile 
aram za kesin mesafeler koyulmas  ge
rekti ine inan yoruz. 

Kemalizm konusunda üzeri çok örtü
len ve özellikle günümüzde kamuoyuna 
farkl  yans t lan bir olguya da dikkat çek
meden geçmeyelim. Bugün Cumhur
ba kanl n  Recep Tayyip Erdo an n 
yürüttü ü Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin güncel politikalar  ile 1924 Anaya
sas  ile belirlenen siyasi çizgi aras nda 
hiç bir niteliksel farkl l k yoktur. Mustafa 
Kemal in görü leri neyse Erdo an nkiler 
de onlard r veya öyle dillendiriyor diye
lim. Görüntüde kimi farkl l klar olabilir 
ama onlar kozmetik farkl l klard r, 
makyajd r. Özellikle Kemalistlerin yüzde 
20-25 band n n üstünde oy alamad klar  
bir toplumda Erdo an gibi bir siyaset ve 
din tellal na ihtiyaçlar  var. O sayede 
yüzde 50 band n  a abiliyorlar. Örne in 
bugün kendisine solcuyum diyen birço
klar  Diyanet leri Ba kanl  konusun
da Erdo an  ele tiriyor. Hakl lar, ama bu 
kurumu kuran Mustafa Kemal dir. Türk-
slam Sentezi ni devlet doktrini olarak 

geli tiren, Türklük ve sadece Sünni sl
am n Hane  mezhebi temelinde ulus-
devlet yap lanmas n  kuran Mustafa Ke
mal dir.

Buradan ayn  derecede önemli di er 
konuya geçelim. Kürt ulusal sorununa 
yakla m konusu. Bu konuda partimiz 
her zaman ilkesel bir tutum alm  olsa 
da pratik siyasette ve politika geli tiril
mesinde Kürt ulusunun haklar  konusun
da uzun y llar Kemalist politikalar n esiri 
olunmu tur. Kemalizm ile Kürt ulusal 
sorununa bak  konular  birbirlerine s k  
s k ya ba l d r. Biz Kürt sorununu mer
keze almadan Türkiye de hiçbir s n fsal 
çal ma yürütülemeyece i ve politik pro
gramatik hat çizilemeyece i sonucuna 
ula t k. Kürt halk yla dayan ma!  Bu ne 
kadar eksik ve gereksiz bir belgidir. Kürt 
halk  Türkiye halklar n n bir bile eni. Bu
nu ay ramay z, Kürt halk n n mücadelesi 
bizim mücadelemizdir. Güney Afrika Ko
münist Partisi, ABD Komünist Partisi, 
siyahlar kölece muamele görürken 
Siyahlar ile dayan ma  m  diyordu. Bu 

sorunu Sosyalizm de çözeriz mi diyor
lard ? Hay r! Siyahlar n sorunlar n n 
çözümünü s n fsal sorunlar ile birlikte en 
ba a al yorlard . Kötü bir benzetme 
diyebilirsiniz, derdimizi çarp c  bir ekil
de bilince ç karmak için bu örne i ver De
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mek zorunda kald k. Türkiyeli komünist
lerin de Kürt ulusal sorununun çözümü
ne böyle yakla malar  gerekmektedir. 

Türk solcular n n Kürt devrimcilerine 
ak l ö retmeye çal maktan vaz geçme
leri gerekmektedir. Türkiye de s n f sa
va m , devrim mücadelesi, Kürt ulusal 
sorununu çözme mücadelesi ile bir 
bütündür, birle ik bir mücadeledir. Ve in
an n ki Kürt devrimcileri, Türkiyeli komü
nistlerden, devrimcilerden nas l bir dizi 
konuyu deneysel olarak ö rendiklerini 
ifade ediyorlarsa, Türkiyeli komünistlerin 
de sadece son 40 y ll k mücadelelerin
den de il, yüzy llara dayanan Kürt öz
gürlük mücadelesinden strateji 
aç s ndan, taktik aç dan, direngenlik ve 
sava  deneyi aç s ndan ö renecekleri 
çok daha fazla ey vard r. 

Bir di er konu Ortado u gerçe ine 
yakla m sorunudur. Türkiye bu bölgenin 
önemli bir parças . Türkiye halkal n n 
yar s ndan çok fazlas  Ortado u hal
klar d r. Kürtler Ortado u da dört ülkeye 
bölünmü lerdir. En büyük bölümü Tür
kiye dedir. Araplar Türkiye de yerle ik 
olarak varlar. Arap, Kürt, Türkmen, Er
meni, Süryani, Çerkes halklar  bölgede 
iç içe geçmi lerdir. Emperyalist güçler 
bölgeye a r  önem veriyorlar, i gal ve 
abluka pratikleri sürüyor. Bu durumda 
Türkiye nin bölgede oynad  sava ç , 
i galci role kar , Türkiyeli komünistler 
ama sadece komünistler de il, tüm de
vrimci güçler, bar  ve demokrasi güçleri 
bölgeye ili kin bar ç l, demokratik ve 
anti-emperyalist, anti-kapitalist bir politi
ka geli tirmek zorundad rlar. Filistin 
sorunu kangren olmu  durumda. Dört 
parçada tuttu u jeopolitik ve stratejik rol 
itibar yla Kürtler Ortado u sorununun 
çözümünde kilit rol oynuyorlar. ran, Ür
dün, Suriye, Irak, Lübnan, srail ve Filis
tin Komünist Partileri karde  
partilerimizdir. Ortak yönelimler geli tire
cek çal ma gruplar  olu turulmas  için 
çok geç kal nm t r ama yanl n nere
sinden dönülse kard r. Ortado u politika
lar  konusunda, bölgenin bar  ve 
demokrasiden yana geli imine uygun 
stratejik anlamda yeni aç l mlar ortaya 
koyamayan ve bunun araçlar n  yarat
mayan hiç bir siyasi ak m n bölgede ve 
kendi ülkelerinde politik ba ar  elde et
me ans  yoktur. Program çal malar n
da bu yan eksik kalm t r, geli tirilmesi 
gerekmektedir. Yüzünü Avrupa ya dön
mü  bir partiden Ortado u ya dönmü  
bir partiye evrilmemiz gerekiyor. Bu konu 
yeni bir yakla m belirliyor.

Son olarak unu ifade etmemiz gere
kir. TKP nin yeni program tasla  partimi
zin kurulu unda onaylanan Birinci 
Program na dönü tür. Türkiye Sosya
list Federatif Cumhuriyeti önermesi 
s n fsal sorunlarla, ulusal ve kültürel 
sorunlar n birlikte çözümünün ifadesidir. 

At l m: Ayn  ad  ta yan yasalda ku
rulmu  partiler hakk nda nas l bir de er
lendirmeniz var?

S. Taner yolda : Bu konuda çok ko
nu uldu ve yaz ld . Bizce bu yakla m  
politik programatik de erlendirme 
aç s ndan ele almak gerekir. Söyle imiz
de ele ald m z konular hakk nda du
ru umuz söz konusu parti ve gruplarla 
olan ili kimizi belirler. Reformist, revi
zyonist, oportünist, parlamenterist, ke
malist, ulusalc  ak mlara kar  adlar nda 
komünist  ibaresi geçse de ard c l bir 

ideolojik mücadele vermek zorunday z. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sahte 
TKP ler kurma ve kurdurma gelene i 

ayr  bir konudur. Böylesi partiler TKP 
ad na sayg  ve ba l l k duyan veya ülke
nin kurtulu unu TKP de gören bireyleri 
ö ütüp kenara atma makinesi haline 
gelmi tir. S n f içinde, Kürt halk  içinde  
taban tutmalar  mümkün de ildir. Bunlar  
etkisizle tirmek TKP nin, partimizin ge
li ip güçlenmesi ile mümkün olacakt r. 

Sadece bir örnek vermemize izin 
verin. TKP  ad n  ta yan icazetli parti 
geçti imiz Ekim ay nda dünyadaki 124 
Komünist ve çi Partisi ni 21. Bulu ma 
için zmir e davet etmi . Ve bu daveti 
Türkiye nin Suriye ve Irak a, Kürdistan a 
i gal operasyonlar n  yo unla t rd  bir 
dönemde gerçekle tireceklerdi. Bu MHP 
destekli AKP-Saray Rejimine dolayl  ola
rak destek veren, diktatörlü ü itibar
la t ran bir etkinlik olacakt . Sanki ülkede 
burjuva demokrasisi var, sanki Suriye ye 
i gal sald r s n  ba latan yönetim Tür
kiye nin iktidar  de il. Biz hemen davetli 
olan partilere birer mektup yazarak on
lar  uyard k. Sonunda 124 davetli parti
den sadece 56 tanesi geldi. Yapacaklar  
aç khava etkinli ini de siyasi ortam 
kar k  gibi gerekçelerle iptal ettiler. Bu 
rezaleti kim savunabilir? Bu örnek çok 
ey anlat yor.

Onlar n ötesinde partimizin eski üye
leri olup, likidasyon sürecini desteklemi  
veya kabullenmi  özellikle eski yönetici 
kadrolar 100. kurulu  y ldönümümüzü 
de erlendirerek örgütsüzlü ü örgütle
meye çal yorlar. Bilgi kirlili i ve dezen
formasyon yay yorlar. Devletin politikas  
olan partimizi tarihsel  ilan etme 
görü üne alet oluyorlar. Bu konuda da 
tüm TKP çevresini, özellikle eski üyeleri
mizi uyan k olmaya, sapla saman  ay r
maya ça r yoruz. Genç ve yeni kadrolar 
bu çevreler konusunda çok daha net 
görü lere sahipler ve kesinlikle prim ver
miyorlar.

At l m: Eylem ve güç birlikleri konu
sunda nas l bir politikan z var?

S. Taner yolda : Bu konuya bir kaç 
aç dan bakmak laz m. Birincisi; en acil 

olan sorunumuz varolan iktidara son 
vermektir. Burjuva liberal demokratlar
dan komünistlere kadar çok geni  bir 
siyasi yelpaze bu ortak paydada bir
le iyor. kincisi; program tasla nda da 
gerekçelendirdik. Türkiye de tüm de
vrimci ve sosyalist örgütlenmeler 
1951 den sonra TKP den ç km t r. De
vrim Cephesi çerçevesinde tüm bu 
güçlerin bir araya gelmeleri ve devrim 
sürecini birlikte ta malar n  sa lamak 
görevimizdir. Böylece ayr may  da sor
umlulu umuz gere i yine biz farkl  bir 
düzeyde a m  olaca z. Bu alanda pra
tikte at lm  olan ve yürüyen somut ge
li meler vard r. Konu program tasla nda 
ayr nt l  ele al n yor. Üçüncüsü; Kürt de
vrimci demokratik özgürlük hareketi ile 
Türkiye i çi s n f n devrimci güçlerinin 
birle ik mücadelesini sa lamakt r. Bu 
sa lanmadan Türkiye de hiç bir devrimci 
süreç ilerletilemez. Ve bu üç alanda ey
lem ve güç birlikteli i masa ba nda 
de il sahada yürütülen s cak sava mlar 
içinde ekillenecektir. 

At l m: Te ekkür ederiz Taner 
yolda , son olarak iletmek istedi iniz 
mesaj nedir?

S. Taner yolda : Partimizin 100 y la 
s an anl  bir tarihi var. Mustafa Suphil
erden günümüze kadar topra a dü en 
binlerce yolda m za verdi imiz söz, on
lar n tamamlayamad klar  görevi tamam
lama sözüdür. Bizler TKP yi tekrar ülke 
politikalar n  etkileyecek ve programatik 
devrimci amaçlar m z  gerçekle tirecek 
kabiliyette parti düzeyine yükseltmek 
için örgütlemeye çal yoruz. deolojik ve 
politik olarak parti program tasla na 
katk  yapmak isteyen, program tasla n  
birlikte ekillendirelim dü üncesinde 
olan tüm eski yolda lar m za bu konuda 
ça r  yapmak istiyoruz. Partimizin yöne
timi ve organlar  geçicidir. Program tas
la  ve tüzü ümüzün onaylanaca  
Kongre partiyi ileriye ta yacak görev
lendirmeleri yeniden yapacakt r. Ancak 
bu süreci örgütlemek de bir yönetim, ko
ordinasyon ve örgütlenme gerektirir. 
MK m z n olu turulma amac  bu geçici 
görev sürecini yönetmektir. TKP ye 
gönül vermi , bilincine komünizm ideal
lerini kaz m  tüm yolda lar m z  bu sü
rece kat lmaya ve kol kola yürümeye 
ça r yoruz. 

Türkiye nin gelece i TKP siz belirle
nemez! Bu bilinç, kararl l k, cesaret ve 
özgüven ile partimizin 100. ya  gününü 
kar l yoruz. Partimizin 100. ya  günü 
kutlu olsun. Tüm yolda lar m za, dost
lar m za ve parti örgütlerimize en s cak 
komünist sevgi ve selamlar m z  ile
tiyoruz. 

Te ekkür ederiz.
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çi S n f n n Mücadelesinde Ahulu Otlar
o Hikmet KAYRAN
 

çi s n f  mücadele tarihinde ekonomik, politik ve ideolojik 
mücadele biçimlerini ayr t ederken, birbirini destekleyen noktadan 
ba n  da net olarak ortaya koymu tur. Lenin, s n f tari  ve i çi 
s n f n n tarihsel görevlerini tan mlarken, politik mücadelenin tayin 
edici vurgusuyla üretim araçlar n n özel mülkiyetini ortadan 
kald rmak, burjuva devlet mekanizmas n n da t lmas  ve iktidar n 
devrimci yoldan i çi s n f n n eline geçmesi gerekti i tezini 
Marksist olman n temel ilkesi olarak ifade etmi ti.

 Marksizm-Leninizm in bu temel belirlemesine asl nda yeni 
olmayan, bilimsel dayanaklardan yoksun görü ler son y llarda 
yayg n ve srarl  bir ekilde piyasaya sürülüyor.  Kaynak ve 
nedeni bilinen bilim d  bu yakla mlar  de ifre etmek, i çi s n f  
mücadelesinin nihai hede ne ula mada önemli bir konu. çi 
s n f n n iki yüz y l  a k n mücadele tarihi emek sermaye kar tl  
üzerinden biçimlenirken, sol görünümlü ön kesme amaçl  kaba 
manipülasyonlar hep yap ld . Asl nda enternasyonal dönemlerin 
bu konuya ili kin üretimleri ve mücadelesiyle mahkum edilen bu 
görü ler, sanki yeniymi  gibi zor dönemlerin mücadele kaçk n  
komünistlerince!  do rudan, kimilerince ürkekçe yeniden 
i lenmesi, ideolojik mücadelenin önemini bo luk vermeden, s n f 
mücadelesinin önüne bir görev olarak koyuyor.

Bilimsel bilginin kesintisiz süreçlerini incelerken sürekli 
yukar ya do ru geli imi, olgular n içinde eski olan  d lay p yeni 
olan üzerinden günün ko ullar n  bir üst basamakta yeniden 
üretmesi toplumsal geli imin arka plan d r. Bu bitimsiz geli im 
sürecini yads yan dü ünce tarzlar  kaç n lmaz olarak daha i in 
ba nda bilimsel olan  d lamak gibi bilinçli bir çabayla s n fsal 
tercihlerini ortaya koyuyor. Oysa bilim hiçbir zaman eskimedi. 
De i en ko ullar n dinamikleri üzerinden geli ti ve do as  gere i 
sonsuzca bu böyle olacak. Sosyalist sistemin y k l yla, allay p 
pullay p kapitalizmin tarihin sonu  görü üyle yüceltilmesi, 
ard ndan dünya sorunlar na çözüm bulmak yerine daha da 
a rla t rd  sonucu ortaya ç k nca, kapitalizme kar  yükselen 
muhalefeti sistem içinde tutacak kurgusal teorilerin bilim 
kar s nda acizli ini yeniden ortaya seriyor.

Marksist-Leninist bilime kar  ortaya sürülen argümanlar n 
ba nda de i en dünya ko ullar nda s n f mücadelesinin eskidi i 
ve yeni ko ullarda de i imin temel dinamiklerini emek- sermaye 
çat k s n n d nda aramak gerekti i; devam nda Marks ve 
Lenin in a ld  tezi. Hatta giderek günlük polemiklerde b rak n 
art k Lenin in yakas n  biçiminde hiçle tiren söylemlerin sol ad na 
kullan lmas  ister istemez bu cenah n mücadele geçmi i ve 
niyetini sorgulamay  gerektiriyor. De i imin s n f mücadelesinin 
d nda oldu u iddialar  daha ba nda s n f ile toplumsal katman 
aras nda fark  anlayamama körlü ünü kan tl yor. Bir toplumda 
s n ar aras nda sömürü ili kileri varsa, o toplumun sömüren ve 
sömürülen uzla maz ili kisi etraf nda üretim tarz n n 
biçimlendi ini görürüz.  Sömüren ve sömürülen d nda olu an 
katmanlar n s n ar n özgün yanlar n  ta sa da özerk bir üretim 
tarz n n ta y c s  olmam lard r.  Ayd nlar, orta s n ar buna 
örnek olabilir. Buradan demokrasi mücadelesi ve kapitalizmin 
ezgi ve sömürüsünden kurtulmas  i levini cevre, ayr mc l a 
u rayanlar, d lanm  inanç guruplar na, kad na ve çocuklara 
yap lan bask n n sonucu olu an güçlere dayand rmak, de i im 
dinamiklerini kavrayamaman n aç k göstergesi. Elbette ki 
demokrasi mücadelesinde s n f d  katmanlar n, d lanm lar n, 
cinsiyetçi ayr mc l a kar  duranlar n, inanç örgütlerinin, sivil 
yap lanmalar n önemi tart lmaz. Burada vurgulad m z nokta 
bu kesimlerin belli bir üretim tarz n n ta y c s  olmamas  ve 
sorunlar n n kapitalizmin sömürü ili kilerinden kanyakl  oldu unun 
kavranmas d r. Marksist-Leninist bak  aç s  kapitalist üretim 
tarz nda demokrasinin kazan lmas  ve bir devrimle kapitalist 
üretim tarz n n a lmas  ancak i çi s n f n n etraf nda di er 
katmanlar n birle mesiyle mümkün olaca d r. Temel s n f 

çeli kilerinin d nda bir üretim tarz  ve siyasal sistem 
tan mlamas  bilimsel bilgiye dahil olmad  gibi, kapitalizm 
d nda bir seçene i önerememesiyle de ay r c d r.

çi s n f  tarihinde devrimci mücadelenin ba ar s  için 
oportünizm ile hesapla mak önemli bir konudur. çi hareketi 
içinde dolayl  veya  do rudan burjuva ideolojisi ve politikas n n 
Marksizm-Leninizm e kar  bir biçimi olan oportünizm teorik 
çarp tmalar n yan nda, biçimsel yakla mlarla kafa kar kl  
yarat r. Özellikle son y llarda Marks ile Lenin i farkl  süreçlerin 
unsurlar  olarak gösteren, Stalin ve di er Marksist önderleri kar  
kar ya koyma çabalar  kafa kar t rman n bir biçimi olarak 
deneniyor. Halbuki ekonomi, felsefe ve siyaset biliminin 
bütünlüklü bir sentezi sonucu bilim düzeyine yükselen Diyalektik 
ve Tarihi Materyalizm do a ve toplumsal geli im süreçlerini 
aç klamada en tutarl  bilim olarak günümüzün yol göstericisi. 
Daha Alman deolojisi nden Stalin e kadar biriken Marksist-
Leninist literatür, eksik ve bo luklar  tamamlayarak uyum içinde 
günümüze bütünlüklü ekilde geli mi tir. Bundan sonra da 
de i en ko ullar n biriktirdi i ve katt klar yla bilimin yok olmad  
ve sürekli geli ti ini kan tlayarak yol alacakt r. Oportünizm, 
proleter mücadelenin bütün dönemlerinde içerik tart mas ndan 
çok, spekülatif ve biçimsel konular üzerinden yürümesi bilimsel 
bilgi kar s nda çaresizli inin de göstergesi. En basit biçimiyle 
temel ilkeler üzerinden yarat lmak istenen bir deformasyona,  
Proleter Diktatörlü ünün reddi veya süresinin Marks ve Lenin de 
farkl  ekillerde savunuldu u, bu sürecin Lenin de  daha da 
uzat ld  sav , elde metre ile dola an içerik yoksunu kafa 
kar t r c lar  örneklemek mümkün. Asl nda s n f paradigmalar n n 
de i ti i ve kapitalizmin dönü türebilme yetene i ta d , 
sömüren ve sömürülenin günün sorunlar na ili kin ortak bir 
toplumsal politika üretebilece i kar  devrimci savlara zemin 
haz rlaman n bilimsel güçlü ü, kaba propagandalarla örtülmek is
teniyor.

Günümüzde oportünizmin toplumsal taban  kapitalist-
emperyalizmin baz  toplumsal kesitlere sundu u ayr cal klar, 
toplumsal alabora olu larla birlikte, küresel düzeyde sosyalist 
sistemin y k l yla olu an siyasal ortam n da sonucu. Dünya ve 
ülkemizde ya anan likidasyon döneminde teorile tirilmeye 
çal lan her boydan  anti Marksist-Leninist tezler her ne kadar 
bilim kar t  olsa da, konjonktür kaynakl , küçük burjuva ve i çi 
s n f n n baz  kesimlerinde kar l k bulabiliyor. çerik olarak i çi 
s n f n n mücadele tarihiyle, temel prensiplerde tümüyle ayr an, 
hatta bu tarihi reddeden günümüz baz   sosyalist-komünist  
konumlan lar, birçok konuda Marks ve Lenin in a ld  görü ü 
üzerinden örgütsel-politik-pratik yönelimleri, bu yap lar  
kaç n lmaz olarak nihai süreçte kapitalizmin varl n  
sürdürmesinin bir aparat  haline getiriyor.

çi s n f  partisinin as l dünya görü ü ve politikas n n 
Marksist-Leninist bilim olmad  veya bu bilimin günümüz 
ko ullar na cevap vermedi i üzerinden yenilenmesini savunan 
her boydan oportünistlerin ortakla t ; s n f sava  ve di er temel 
ilkelere ili kin görü leri, kapitalist toplum düzeninin devrimle 
a lmas  Leninci tezinin tümden yads yan pratik sonuçlar 
do urdu unu ortaya sermek günümüzde komünist mücadelenin 
yads nmaz bir görevidir. Ülkemiz komünist mücadele tarihi, s n f 
mücadelesinin temel ilkeleriyle hiçbir ba  kalmam  komünist  
ad yla kurulmu  partilerle günümüze ba lanamaz. Marksizm-
Leninizm in revizyonu sonucu ortaya ç kan her boydan 
sapk nl klar üzerinden özgürlük ve sosyalizm ülküsüne varmak 
bir hayaldir. Dünya ve ülkemiz i çi s n f  kesintisiz mücadele tarihi 
ve gelene iyle bilim düzeyine yükselmi  böylesi önemli bir 
k lavuzu özgürlük ve e itlik mücadelesinde günümüze de yol 
gösterici olarak miras b rakm t r.

Gerçek enternasyonalist mücadele, Bütün ülkelerin 
proleterleri birle in  ça r s  ile ülkemiz ve dünya komünistlerinin 
devrim için yönlendirici ba d r.

Haber, görü  ve önerileriniz için e-posta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com  -  Ederi 50 Kuru .




