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Katledilmelerinin 100. Yıl Dönümünde:
ONBEŞLER Neden ve Kimler
Tarafından Katledildi?

Salgının ikinci dalgası değil, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişler‐
inin ikinci dalgası başladı. Boğaziçi Di‐
renişi’nin en önemli niteliği öğretim
İşçiler, Emekçiler, Yoksul Halklarımız;
görevlilerinin direnişe öğrenciler ile
birlikte aktif katılımıdır. İstanbul Valiliği,
Türkiye Komünist Partisi - TKP kurucuları, partimizin
salgın önlemlerini bahane ederek
ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi yoldaş, ilk Genel Se‐
Boğaziçi öğrencilerinin Beşiktaş ve
kreteri Ethem Nejat yoldaş ve on üç yoldaşımız 28/29
Sarıyer’de düzenlemek istedikleri et‐
Ocak 1921 gecesi karanlığında, Trabzon-Sürmene açı‐
kinlikleri yasakladılar. Bu yasakları pro‐
klarında Ankara Hükümeti’nin görevlendirdiği katiller
testo
etmek
için
Kadıköy’de
tarafından katledilmişlerdi.
düzenlenen eyleme polis saldırdı. Res‐
mi gerekçe yine salgın konusunda
Mustafa Suphi ve yoldaşları, ONBEŞLER, Ulusal Kurutuluş Savaşı’na katıl‐
alınan önlemler oldu.
mak, Anadolu ve Rumeli halklarının yürüttüğü anti-emperyalist mücadeleyi, antifeodal, anti-kapitalist bir niteliğe kavuşturmak, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı Sosyal
Devlet insanların aklıyla resmen Kurtuluş düzeyine yükseltmek için Ankara’ya geliyorlardı.
dalga geçiyor. AKP kongreleri Er‐
doğan’ın kendi nitelemesiyle “leb-a-leb”
Mustafa Suphi, Komintern kararı, Lenin ve Stalin yoldaşlarla istişare sonu‐
dolu gerçekleştiriliyor, protokol dışında cunda Mustafa Kemal ile yazışarak Türkiye’nin yeniden kuruluşuna katılmak is‐
ﬁziksel mesafeye dikkat edilmiyor ama tediklerini bildirmiş, Mustafa Kemal de, bu amaçla gelirlerse muhataplarının
Boğaziçi Direnişi ile ilgili etkinlikler söz Ankara’da 23 Nisan 1920’de kurulan ve Birinci Meclis olduğunu belirterek Mu‐
konusu olunca salgın konusunda ön‐ stafa Suphi ve yoldaşlarını davet etmişti. Muhatap alınması önerilen Birinci Me‐
lemler gerekçe gösterilerek yasak- clis’in Başkanı Mustafa Kemal’di.
lanıyor.
Ne olduysa bu davetten sonra oldu ve Mustafa Kemal, “Birinci Meclis Gizli
Boğaziçi Direnişi bir kıvılcımdır. Oturum Tutanaklarında” da okunabilecek tavır değişikliği ile Kazım Karabekir’i
Rektör atamalarının yıllardan beri Sa‐ Mustafa Suphi ve yoldaşlarını engellemekle, sınır dışı etmekle ve gerekirse “ka‐
ray tarafından yapıldığı bilinmektedir. falarını kırmakla” görevlendirdi. Söz konusu “davet” bir tuzaktı. O süreçte İngiliz
Ancak Boğaziçi Üniversitesi öğrenciler‐ emperyalistlerinin genç Sovyet Rusya’yı yok etme amaçlı politikalarına alet oldu.
inin, diğer üniversitelerden farklı olarak Nedeni ne olursa olsun sözde anti-emperyalist bir mücadele yürüten Mustafa
bu kayyum niteliğindeki uygulamaya Kemal, emperyalizm ile işbirliği yaparak mücadelenin karakterini ve niteliğini
karşı direnmeleri kıvılcımın kendisidir. değiştirmiştir. Türkiye’nin emperyalizme bağımlı politikalarının anlaşmasını yap‐
Bu kıvılcım şimdi ülkenin tüm üniversi‐ mıştır. Anti-emperyalist nitelikli Ulusal Kurtuluş Savaşı amacından sapmıştır.
telerine kayyum gibi atanan rektörlere
karşı yayılmalı ve Saray için bir ateş
Türkiye’de tüm halkların eşit koşullarda yaşayabileceği bir Demokratik Halk
çemberine dönüşmelidir. Bunun olana‐ Cumhuriyeti’ni kurmak yerine, bugün de ardılları tarafından sürdürülen ve günü‐
kları ve koşulları vardır.
müzdeki MHP destekli AKP-Saray Diktatörlüğü’nün de pusulası olan “Tekçi” an‐
layışa yöneltmiştir. “Tek Millet, tek Din, Tek Mezhep” doktrinini başlatmıştır.
Boğaziçi Direnişi’nin öğretim görev‐
lileri tarafından da desteklenmesi, hal‐
Mustafa Suphi önderliğindeki TKP, “Amele ve Rençber Şuraları Cumhuriyeti”
kın öğrencilerin haklı taleplerinin hedeﬁ doğrultusunda mücadele ediyorlardı fakat, ilk aşamada Demokratik bir
yanında olması önemlidir. Şimdi tüm Halk İktidarı konusunda Kemalistlerle bağlaşıklık içinde anti-emperyalist, antiüniversitelerde öğrencilerin yaratıcı öz feodal ve anti-kapitalist bir Türkiye kurulmasına kapalı değillerdi. İngiliz empe‐
örgütlenmeleri ve onunla sağlanacak ryalistlerinin Mustafa Kemal eliyle uygulattıkları imha politikası bu bağlaşıklığı ve
kitlesel dayanışma ile 12 Eylül faşist yüzünü Sovyet Rusya’ya dönecek bir Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni engelle‐
diktatörlük döneminde temelleri atılan meye yönelikti. Cinayetin amacı budur. Emri veren Mustafa Kemal, uygulayanlar
anti-demokratik uygulamalara karşı ise Kazım Karabekir, Kayıkçılar Kahyası Yahya ve Topal Osman’dır.
“Özerk Demokratik Üniversite” müca‐
delesini yaygınlaştıracaktır. Bu müca‐
TKP’nin Rumeli ve Anadolu halkları arasında bir karşılığı vardı. TKP’nin kuru‐
dele
akademik
istemlerle
sınırlı luşuna giden yolda Anadolu’da örgütlenen Komünist gruplar işçiler, köylüler ve
kalmayacak, sınıf mücadelesinin gereği yoksul halklar tarafından destekleniyorlardı. Türkiye için tek doğru devrimci alter‐
olan genel demokratik hakların gelişti‐ natiﬁ ortaya koyan ve kitle desteği olan hareket TKP idi. ONBEŞLER bu ne‐
rilmesine ivme kazandıracaktır.
denlerden dolayı katledildiler ve katilleri bilinmektedir.
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Sonuç Değerlendirmesi
11 hafta süren bir Hamle sürecinin daha sonuna geldik.
Partimizin 100. kuruluş yıl dönümünden bir ay sonra başla‐
yan ve Mustafa Suphi ile yoldaşlarının katledilmelerinin
100. yıl dönümünde sonlanan bir süreç yaşadık. Bu iki olgu
bu yıl hamlemizi daha önemli kıldı. Toplantı ve görüşmeleri‐
miz partimizin 100. kuruluş yıl dönümünün getirdiği heye‐
can ve moralle ama aynı zamanda Onbeş yoldaşımızın
katlinin yarattığı sınıf kini ile birleşerek farklı bir duygusal
ortamda gerçekleşti. Komünistler duygu sahibidirler ve bir o
kadar da bilinçleri ile hareket ederler. Parti tarihimiz için
büyük önem taşıyan iki olgunun günümüzde bizlere yükle‐
diği görevler sorumluluk gerektiren bir durumu ifade etmek‐
tedir. Sürecin tümü bu sorumluluk bilincinin gerektirdiği
anlayışın geliştirilmesine bağlı olarak yaşandı.
Bizler, bu iki olgunun ışığında bugün nerede durduğu‐
muzu, durumumuzun ne olduğunu ve görevlerimiz gereği
nereye ulaşmamız gerektiğini tartıştık, çalıştık, kararlar
aldık. Yeni yol ve yöntemler üzerine çalışırken, eksiklikleri‐
mizi yüreklice dile getirmekten çekinmedik. Eksikleri gör‐
mek, tespit etmek ne kadar önemliyse, o tespitler
doğrultusunda eksiklerimizi gidermek için önümüze koy‐
mamız gereken görevleri belirleyip uygulamaya koymak bir
o kadar daha önemlidir. Eğer bunu yapamıyorsak, eksikli‐
kleri tespit etmenin pek fazla bir yararı olmamaktadır.
Omuzumuzda devasa sorumluluklar var. Partimizin 100.
kuruluş yıl dönümünde, partimizin kuruluş kongresinde
yapılan analizlerin, ülke, bölge ve dünya sorunlarının bugün
de geçerli olduğunu, hatta yakıcılıklarının misliyle artığını
hep birlikte bilince çıkardık. Aynı zamanda, partimizin kuru‐
cu yöneticilerinin katledilmeleriyle yarım kalan görevlerinin
sorumluluğunun bugün bizlere ait olduğunu irdeledik. Acı
ama gerçek olan bu durumda, üstlendiğimiz görevlerin ne
kadar onurlu bir görev olduğu duygusunu V.Hamle sürecin‐
de katıldığımız toplantılarda hep birlikte yaşadık ve bilince
çıkardık.
Ülkenin bir dizi ilinde, özellikle sanayi işletmelerinin
yoğunlaştığı proletaryanın yatağı illerde ama aynı zamanda
sanayinin o kadar gelişmediği illerde de yoldaşlarımızda
aynı heyecan ve duyguların varlığını yaşadık. Metal, tekstil,
yapı, kimya, gemi inşa, yeraltı ve yer üstü madenciliği sek‐
törlerinde çalışan yoldaş ve sempatizanlarımız ile kırsal al‐
anlarda tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan yoldaş ve
sempatizanlarımızın sorumlu yaklaşımları süreci zengin‐
leştirdi. Banka, büro, sigorta ile bilişim ve hassas teknolojik
sektörlerde çalışan yoldaş ve sempatizanlarımızın heyec‐
anlı ve motivasyon dolu yaklaşımları, ﬁkir ve önerileri hamle
sürecimizde ciddi bir zenginlik yarattı. Abartmadan şunu te‐

spit etmemize müsaade ediniz; ülkemiz işçi sınıfı ve
emekçilerinin en değerli, en yetenekli, en akıllı, en zeki ve
en şereﬂi mensupları içinde yönlerini partimize çeviren bir
kesim var. Yüksek niteliklere sahip bu dost, sempatizan ve
yoldaşlarımızın nicelikleri çok fazla olmayabilir. Ancak, nite‐
likleri açısından değerlendirdiğimizde son yıllarda çok
önemli gelişme sağladığımızı ifade etmeliyiz. Bu alandaki
gelişmeleri bir kuyumcu hassasiyeti ile üzerinde çalıştırarak
ilerletmek ve geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizzat
pratiğimizde yaşadık.
Özellikle genç kadın ve erkeklerden oluşan bu nitelikli
potansiyel kadro, sahip oldukları bilgi, beceri, araştırma
merakı ve yeteneği ile parti çalışmalarına eşsiz bir zenginlik
katmaktadırlar. Yoldaşlarımızın ilişki içinde oldukları kendi
alanlarından arkadaşlar kucaklamamız gereken kesimin
kucaklanabilmesi için sahip olmamız gereken özelliklerimizi
geliştirmeyi parti önümüze görev olarak koyuyor. Partimize
yönelen, genel anlamda sosyalizm ve komünizm idelerin‐
den etkilenmiş olan gençlerin sistemli ve eksiksiz olarak
belirli bir disiplin içinde sınıf bilinci kazanmaları ve geliştiril‐
mesi çalışma planlarımızın başındadır.
Yoldaşlar!
Buradan da anlaşılacağı gibi, V. Hamle sürecimiz Parti
Temel Eğitimi konusunda planlı ve programlı bir çalışmanın
gözden geçirilmesinin zorunlu kılınması gerekliliğini yakıcı
olarak ortaya çıkarmıştır. Marksist-Leninist Parti’nin sadece
örgütsel bir aradalık olmadığı, gerek teorik, ideolojik, gerek‐
se de politik alanda görüş birliği temelinde bir örgütsel birlik
olduğu gerçeği gelinen aşamada bizlere yeni görevler yü‐
klemektedir. Sorun sadece temel konularda görüş birliği
değil, güncel politik gelişmeler konusundaki reﬂekslerimiz
alanında da görüş ve dil birliğinin sağlanmasını güvence al‐
tına almaktır. Bunun da tek yolu Temel Parti Eğitimi’nin
sağlıklı olarak alınması ve de Temel Parti Örgütlerimizin to‐
plantılarında birinci gündem maddemiz olan güncel politik
gelişmelerin değerlendirilmesi konularında aksamalara
meydan vermememizdir.
Parti Temel Eğitimi tüm parti üyeleri, kadroları için en
önemli konudur. Okuma anlayışımızın gelişmesi, okuma
yöntemleri konusunda eksikliklerimizin giderilmesi ve süre‐
kli okumayı bir alışkanlık olarak içselleştirmemiz gerekmek‐
tedir. Bu konuda bireysel çabaların yetersizliği ortadadır.
Sadece parti toplantılarındaki gündem değerlendirmeleri ve
parti yayınlarında yayımlanan yazıların irdelenmesi yeterli
olmamaktadır. Analiz, değerlendirme ve görüş geliştirme
konusunda tüm parti kadrolarının yeteneklerini geliştirmek,
kolektif çalışma içinde yoldaşlarımızın katkılarının mensubu
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Yoldaşlar!
Bu önlemlere ve gereksinimlere bu
denli vurgu yapılmasının nedenleri
vardır. Partimiz ciddi bir geleneğe sa‐
hip, işçi sınıfının tarihsel misyonunu
yaşama geçirme konusunda iddialı bir
savaş örgütüdür. Partimizin tüm üyele‐
ri, kadro ve yöneticileri dahil olmak
üzere ideolojik ve politik alanda tespit
ettiğimiz eksiklikleri gidermezse, parti‐
mize yeni katılan ve partimizin etrafın‐
da toplanan aktif sempatizanlarımızın
gelişimi olması gerektiği gibi olmaya‐
caktır.
Partimizin eski-yeni tüm üyeleri par‐
timizin Leninci çizgisini içselleştirmek
zorundadır. Olayları, gelişmeleri değer‐
lendirme yeteneğimiz, reﬂekslerimiz
Marksist-Leninist bakış açısını içerme‐
lidir. Bir konuda yorum yaparken, görüş
bildirirken ideolojik-politik birliğimiz pra‐
tiğimize yansımalıdır. Bunun tek yolu
da Parti Temel Eğitimi ve Sürekli Parti
Eğitim Programlarının tüm üyelerimizi
kapsayacak şekilde sürekli hale getiril‐
mesi gereğidir. O zaman Marksist-Le‐
ninist bilim doğrultusunda İşçi Sınıfının
Dünya Görüşü sağlam, her koşulda
bizlere güç ve mücadele azmi verecek
düzeyde olacaktır. Sınıf bilincimiz ve
ona bağlı olarak partililik bilincimiz sınıf
düşmanı ile mücadelenin her alanında
bize direnme ve savaşma gücü ver‐
ecektir.
Parti tarihimiz bize şunu öğretir; İst‐
er işkencede, ister partinin verdiği en
tehlikeli
görevlerde,
konspirasyon
kurallarının soğukkanlı uygulamasında,
herhangi bir kişisel sorunumuzun aşıl‐
masında bize direnç, yaşama ve sa‐
vaşım gücü veren sahip olduğumuz
sınıf bilincidir, Marksist-Leninist eğitim‐
dir. Ancak bu silaha tam olarak sahip
olduğumuz zaman tereddüt etmeden
bütün zorlukları alt etme ve aşma yeti‐
sini kazanabiliriz.

Biz başka bir ülkeye siyasal veya eko‐
nomik nedenlerle çalışmak ve yaşa‐
mak için gidersek, o ülkenin işçi
sınıfının bir parçası olarak, ilgili ülkenin
işçi sınıfı partisinde örgütlenir çalışırız.
İstisnai durumlarda kendi ülkemiz sınıf
partisinin bize verdiği görevleri sürdür‐
meye de gerekiyorsa devam ederiz.
Avusturya İşçi Marşı’nın iki kıtası bu
durumu çok sade olarak özetler. “(…)
Fabrikalarda biz tarlalarda biziz / Bi‐
ziz hayatı yaratan / Din farkı bilmeyiz
dil farkı bilmeyiz / Sanki doğduk bir
anadan / Anamız amele sınıfıdır /
Yurdumuz bütün cihandır bizim /
Hazırlandık son kanlı kavgaya /
Başta bayrağımız Leninizm (…)”
Bu bilinci kazanmak da bir eğitim
meselesidir. “Yurdumuz bütün cihan‐
dır bizim” mısrası birkaç kitap hac‐
minde bilgiye bedel bir sözdür.
Milliyetçiliğin ve ulusalcılığın her görün‐
tüsüne kapalı olan dünya görüşümüzü
içselleştirmek, savaşımızın uluslararası
boyutunun kavranmasına bağlıdır. İyi
bir enternasyonalist aynı zamanda iyi
bir yurtseverdir ve bunun tersi de
geçerlidir. Genelle özelin diyalektiği
doğru kavrandığı zaman bu niteleme
ile ne denilmek istendiği daha iyi an‐
laşılmaktadır.
Uluslararası alanda sınıf mücadele‐
sinde her tür gelişme, kazanım bizleri
heyecanlandırır, nasıl ki her zorluk ve‐
ya gerileme üzerse… Bunu hissetmek
bir eğitim ve bilinç meselesidir. Komü‐
nistler işçi sınıfının ve işçi sınıfı müca‐
delesi açısından genelin çıkarlarını her
zaman öncelerler. O anlamda uluslara‐
rası alanda politikaların irdelenmesinin
de belirleyici önemi vardır. “Savaşsız
ve Sömürüsüz Bir Dünya” belgisi
dopdolu ve anlamlı bir içeriğe sahiptir.
Özellikle saﬂarımıza yeni katılan genç
yoldaşlarımız açısından enternasyona‐
list bakış açısını edinme unsuru dikka‐
te alınmalıdır.

Yoldaşlar!
Yoldaşlar!
Mücadelemizin en önemli özelliği
uluslararası boyutudur. Proletarya En‐
ternasyonalizmi boş bir söz değildir.
Sadece zamanında Sosyalist Devlet‐
ler’in uluslararası alandaki dayanışma
faaliyetlerini içermez. Bizler, uluslara‐
rası
alanda,
dünya
düzleminde
yürüyen bir sınıf savaşımının kendi
bölgemizde ve yaşadığımız topraklar‐
daki temsilcileriyiz. Daha farklı ifade et‐
meye çalışırsak, görev alanımız
doğduğumuz,
büyüdüğümüz,
çalıştığımız, yaşadığımız topraklardır.

Bütün bunları başarıyla belirlediği‐
miz hedeﬂere uygun bir şekilde yaşa‐
ma geçirmezsek ne olur sorusunun
yanıtı için kafamızı kaldırıp çevremize
bakmamız yeterlidir. Bugün özellikle
partimizin adını resmi ve icazetli bir
yöntemle ipotek altına aldığını zanne‐
den grubun 2001 senesinden beri nasıl
bir öğütme makinesi işlevi gördüğünü
hepimiz izliyoruz. O zihniyetin bugün
farklı gruplara ayrılmış olması da bu
öğütücü işlevin devam etmesini ön‐
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olduğumuz Temel Parti Örgütü ve gö‐
rev aldığımız Parti Organlarındaki Parti
kolektiﬂerinde ortaklaştırmak zorun‐
dayız. Sürekli olarak yapılan bir konu
olmasına rağmen, gelinen durumda bu
konuda eksikliklerimiz olduğunu tespit
ettik.
MK Sekreterliğimiz, İdeolojik Bü‐
ro’yu bu konuda görevlendirmiş ve
Parti Temel Eğitimi alanında gerekli
çalışmaların en kısa sürede yeniden
düzenlenmesini karar altına almıştır.
90’lı yıllardan önce başta Sovyet Birliği
olmak üzere kardeş Sosyalist Devletl‐
erdeki Parti Okulu, Marksizm-Leninizm
Enstitüsü olanaklarımız artık yok. Yine
70’li ve 80’li yıllarda Yöre Komitelerine
ve merkezi olarak düzenlenen haftalık,
birkaç haftalık veya aylık Parti Eğitim‐
leri de o zamanki gibi geniş olanaklara
sahip değil. Ancak, uygulamaya başla‐
dığımız Parti Eğitim kurslarının bundan
sonra daha nitelikli bir duruma getiril‐
mesi ve de yeni metodlar, yöntemler
geliştirmemiz gerektiği kararlarını aldık.
Bu çalışmayı basılı ve sanal materyal‐
ler ile de destekleme konularında ön‐
lemler belirledik, programlar hazırladık.
Bunların derinleştirilmesi ve uygulan‐
ması konusunda İdeolojik Büro’nun
perspektiﬁ belirlenmiştir.
Eğitimlerin düzenlenmesi yanısıra,
eğitmenlerin de eğitilmesi ayrı bir pro‐
gram olarak kararlaştırılmıştır. Eserler
konusunda çevirilerin niteliği konusun‐
da ayrı bir çalışma yapılıp, en doğru
çevirileri içeren yayınevlerinin yayın‐
ları Parti Temel Eğitim ve Sürekli Parti
Eğitim Programı’nın referansları olarak
belirlenecek ve Parti Örgütlerimizin te‐
dariğine sunulacaktır. Ciddi eksiklik te‐
spit ettiğimiz eserler için bir çeviri
kolektiﬁ bu eksikliklerin giderilmesi ve
gerektiğinde kendi çevirilerimizi yap‐
mak üzere görevlendirilecektir.
Güncel politik gelişmelerin, dünya,
bölge ve ülke ölçeğinde takibi ve yor‐
umlanması amacıyla varolan çalışma‐
ların geliştirilmesi kararı alınmıştır.
Özellikle yabancı dilden haber ve bilgi‐
lerin çevirileri için özel bir kolektif
oluşturulacaktır. Takdir edersiniz ki ve‐
rili kadro kapasitemiz koşullarında tüm
bu görevlerin bir anda yaşama geçiril‐
mesi kolay olmayacaktır. Ancak bu ko‐
nularda bir takvim oluşturularak tüm
gereksinimlerin adım adım yaşama
geçirilmesi ve zaman yitirmemek adına
önce daha esnek periyotlarda başlatıl‐
mak suretiyle tüm gerek duyulan çalış‐
maların
ertlenmeden
başlatılması
kararlaştırılmıştır. Süreç içinde de ideal
periyotlara ulaşmak hedef olarak ko‐
nulmuştur.

Sayfa 4

leyemiyor. Bunların ön kapısından girerek yan ve arka
kapılarından çıkan, abartmadan söylersek 50 binin üzerinde
sosyalizm ve komünizm sempatizanının öğütüldüğüne
tanığız. Ve bu süreçleri böyle de devam edecektir. Ayrılan‐
ların ezici çoğunluğu da a-politikleşerek yozlaşmışlardır, çok
küçük bir azınlık Kemalist çizgide “sol” görünümlü burjuva
partileri içinde varlıklarını sürdürmektedirler.
İşte bunun nedeni Marksist-Leninist temel eğitimin veril‐
memesidir. Verilmesi de mümkün değildir, çünkü o grupların
asli görevi kullandıkları grup/parti isimleri ile politize olabile‐
cek ve sınıf mücadelesine katılabilecek gençleri yozlaştır‐
maktır. Bir Leninci partinin her tür mücadele biçimine hazır
ve öncelikle işçi sınıfı saﬂarında örgütlendiği gerçeği bunlara
yabancıdır. Küçük-burjuva, aydın kesimlere seslenen ve dö‐
nemsel olarak “devrimcilik” yapan gençlerin uğrak noktası
olmuşlardır. Bu suç o gençlerde değil, bu örgütlerin karak‐
terindedir. Belki de görevlerindedir.
Bu nedenlerden dolayı işçi sınıfının politik savaş müfre‐
zesi olan partimizin saﬂarını temiz tutmak, en nitelikli
yoldaşlara sahip olmak için eğitimleri düzenlemek, fedakar,
özverili, yiğit ve yılmaz kadroların bileşimi bir müfreze nite‐
liğini korumak ve geliştirmenin yolu V. Hamle sürecinde
yürüttüğümüz çalışmalardan çıkardığımız sonuçlarda so‐
mutlanmaktadır.
Yoldaşlar!
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boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların sonucunda bir
dahaki VI. Hamle dönemimize kadar Parti Temel Eğitimi ve
Sürekli Parti Eğitim Programı konusunda görevlerimizi belir‐
ledik.
Sınıf içinde yürütülen siyasi yığın çalışmalarının ve
gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak için gündemimize
aldığımız görevlerin başarılı olarak yaşama geçirilmesinde
yoğunlaşmamız gereken ana halkanın eğitim konusu ol‐
duğu sonucuna vardık.
Merkezi olarak yürütülecek tüm hazırlık çalışmaları parti
örgütlerimiz ve yoldaşlarımızın aktif katılımı ile yaşama
geçirilecektir. Belirlediğimiz örgütsel görevleri yaşama geçi‐
rilmesi için ideolojik ve politik alanda tamamlayacağımız ek‐
sikliklerimiz Örgüt Bürosu ve İdeolojik Büro’nun fedakarca
çalışmaları sonucunda gerçekleşecektir. Bir bütün olarak
parti örgütümüzün kollektif irade ile yaratıcı biçimde bu he‐
deﬂerin yaşama geçirilmesi konusunda üstlerine düşen gö‐
revleri yerine getireceklerine olan inancımız tamdır.
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmelerinin 100. yıl
dönümünde önümüze koyduğumuz hedeﬂere kararlılıkla
ulaşacağız. Onbeşler’in yarım kalan görevlerini tamamla‐
mak için onurlu bir görev üstlendik. Tüm yoldaşlarımıza ve
parti örgütlerimize önümüzdeki dönem çalışmalarında ve
örgütsel görevlerde başarılar diliyoruz.
Komünist selamlarımızla

“Süreklilik İçinde Yenilenme” görevimizin başarıyla Türkiye Komünist Partisi
yaşama geçirilmesi için parti program ve politikalarımızın Merkez Komitesi Sekreterliği
özümsenmesi, onun için de Marksist-Leninist dünya
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görüşünün içselleştirilmesi gereklidir. V. Hamle süreci

Katledilmelerinin 100. Yıl Dönümünde:
ONBEŞLER Neden ve Kimler Tarafından Katledildi?
ONBEŞLER’in neden ve kimler tarafından katledildiğini
gizlemeye çalışanlar komünist olamazlar. Bırakın komünist
olmayı devrimci-demokrat dahi olamazlar. Onlar Mustafa
Suphi’lerden sonra TKP’nin başına musallat edilen ve
TKP’yi 1973 ATILIM’ına kadar Kemalist politikaları ile ipotek
altına alan Şeﬁk Hüsnü ve o çizgideki devamcılarıdırlar. Ad‐
larında “komünist” ibaresi olsa dahi onlar “Tekçi” anlayışın
gizli ve açık savunucularıdırlar. Kürt halkına, Alevi, Ermeni,
Rum, Musevi, Süryani ve Asuri Nasturi toplumlarına yok
saymaktadırlar. Kimi dönemlerde TC Devleti’nin gel-gitli po‐
litikalarına uyum sağlayarak bazen Kürt ve Alevi dostu
gözükmektedirler, ancak TC’nin taktikleri değiştiğinde tekrar
ana hatlarına dönmektedirler. İlkesel olarak Türkiye’nin çok
uluslu bir mozaik olmasına, eşit hakların egemen olmasına
karşıdırlar.
ONBEŞLER’in partisi TKP bugün “Türkiye Federatif So‐
syalist Cumhuriyeti” stratejik amacıyla mücadele ediyor. Ül‐
kenin 100 yıllık emperyalist boyunduruk altında
bulunmasına karşı “Anti-Emperyalist Demokratik Halk İktid‐
arını” savunuyor. 100 yıldır Türkiye halklarını inim inim inle‐
ten “Türk-İslam Sentezine” karşı Türkiye İşçi Sınıfının
Devrimci Güçleri ile Kürt Devrimci-Demokratik Özgürlük
Hareketi’nin birleşik Devrim Cephesi’ni örüyor.

Günümüzde TKP, Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafın‐
dan geliştirilen programatik hedeﬂere dönmüştür. ONBEŞ‐
LER’in yarım kalan savaşımlarını utkuya ulaştırmak
günümüz TKP kadrolarının varlık nedenidir. ONBEŞLER’in
katledilmesinin hesabı bu şekilde sorulmuş olacaktır.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
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Haber, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com - Ederi 50 Kuruş.

