
Iclan
§[YILG[ıt

AYşE
Yayınlıan:

2

_ı

I

oOo



l ,ıııl r

AcLllN SAYIIfAN

İsteme Adresi:
P. K. 479

Ankara

§OIDIKİ BİTuIY[İt
[[TGI

-Daştmgıçtan TİP, lII. Genel Kongrche tadar-

i

l



a.A

Kardeş Matbıa§
Ankara - lil0



-III-

ffInnıIH rııTzEN

,ı!ınağ5 EEBrod8,( uaprag
:[IıJnÖ uEPEuffllrır TnJnÖ»

.a

a

&



ı

içindekiler:

Sayfa

öNsöz vII

ciniş
BİRİNCİ BÖLÜM: Tarihi Seyr İçindeki Böltin-

meler; 1927 - 1946 3

İriNci BÖLÜM: 1939'dan 1946 Arahğna kadar

geçen dönemde hiziplşmeler 12

ÜÇüxcü BöLüM : 7947 - 1951 arasr T. K. p. de

Hizipleşme ve Liderlik Kavgası

DÖRDÜNCÜ gÖLÜIvt: 1960'dan sonraki böliinme_

nin fikir plAnı : Stratejik tezlerdeki aynlıi<lar ", 36

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çekoslovakyanın işgalinden

(21 Ağustos 1968) TİP III. Genel Kongresine kadar 46

ALTINCI BÖLÜM: Tİp III. Genel Kongresi ...... 54

ı

18

lL

':

55

69

83

SONUÇ:

NoTIJlR

EKLER

_v_



öııısöz

1970 Ocak-Çankaya

llclıı Sıyılgan

-Vil -

Bu çalışmaınırda, 9 Kasım 1968 tarihinden sonrakl olaylara
yer verilnıemiştir. Eğer zam,ııııııuz olursa, TİP, IlI. Genel Kongre
siııden sonrakl gellşmeleri ayn bir kitapta vermeğe çalşacağız.
Bu tarihten bir süre sonra Mehmet AIi Aybar TİP Genel Başkan"
lığından isttfa etmiş; yeni genel başkan Mehmet All Aslan ancak
35 giin tutunabilmiş, TİP.nde son olarak sendikallst Şaban Yıl,
dız'la birlikte, Sadun Aren ve Behtce Boran sevk ve idareyt ellne
almıştır.

Mihri Belli'nln «Milli Demokratik Devıim» kanadında da bö
liiıımeler olmuş, «Aydınlık» dergistnin Ocak 1970 tarihti 15. sayısı;
biri «Proleter Devrimci Aydınlü» lsmiyle Giin Ztleü, Cengİz Çan-
dar, AtıI Ant, Ömer Özerturgut yönetiminde çümış; diğer "Ay-
dıııIrk» ta bu isimlerin dışında Miinir Aktolga ve Vahap Erdoğdu
vönettmlnde yayımlanmıştır.

Bu yeni çalkanma da Moskova'nın bir operasyonu intibaı se-

dlmektedir. «ANT» dergisi Lenin'fuı i.iıüü «Ne Yapmalı?» sorusıınu
ortaya atmış; Yaşar Kemal, Fethi Naci l}ergiden aynlmışlar;
,,Emek», «ANT»ın yerıl plAtfoıuunda yer almrş; Aı:alık-Ocak ay.
lan emlsyonlannda da «Bizlın Radyo" Türk Solunu, yeni bir to.
parlanmağa sevkediçi tezler lleri si.iıınüştür. Bu tezlerlı yankı-
sıtıI, «ANT», «Emek>ı ve bir dereceye kadar da «Proleter Devrtmcİ
Aydrnlık»ta izlemek miimkiindür...



ciRiş:

Çekoslovakya'nrn Sovyet ve Varşova Paktı, üyelerince
işsalİ; Türk solcularrnr ve TeşkilAtlarrnı iki ayn görüşe

yOrıeltti. 1963 ten beri süregelen strateji tartışmalan da

Çekoslovak olaylarından sonra, kesin bir böliinmeyle
belgelendi.

1) «Türk Solu, ve nAydınlık, Dergisi etrafinda kü-

melenen stalinci gurup. Bunlara Maoc'u gurup diyenlerde
var. Biz bu görüşe tam olarak katılmıyoruz- Çiinkü bu
gurup bazı noktalarda Mao'culardan ayrr düşünmektedir,
Son Örnek: Çekoslovakya'nrn işgali olayıdır. Çin Komü-
nistleri, her ne kadar Dupçek'i destekler görünmüyorlarsa
da, Ruslar ve Varşova Paktı üyelerinin işgalini revizyo,
nizmin barbarca bir saldırısr olarak niteliyorlar. Oysa,
Stalinci gurup için, Sovyetler Birliğini eleştiımek, ya da
Sovyetler Peyklerinden birini eleştirmeden onlan eleş-
tirmek söz konusu değildir. Bu gurubun başrnr Mihri Bel-
li çekmektedir.

2) lİr içinde, Moskova'nrn Stalin'den sonraki ida-

recilerinin stratejilerini benimsemiş olan, Yakup Demir'e
(Zeki Bastrmar'a) bağlı gurup : Sadun Aren, Nihat Sar-
gın, Şaban Erik, Minnetullah Haydaroğlu'ndan müteşek-
kildir. Behice Boran, bu gurup içinde bir faı:klılık griste,

riyor. Tahminlere göre, B. Boran, Zeki Baştımar'ın Türki-
ye üzerindeki rolünden şüpheye düşmüştür; Moskova'nrn
da katkısı olacak yeni bir scnteze doğru meyletmek eyi-
limindedir. Bu bakrmdan Aren'in başını çektiği Baştı-
mar'cı gı-ır. ıba faz|a angaje olmuş görünmüyor.
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3) Bir diğer gurupta İdris Küçükömer'in III, Genel

Kongre'de sOr.tiltğmü yaptığı fikir hareketidir, İdris
litlçlikOmer'in kongrede program değişikliği teklifi A,T,

Ü.T.'çüleri (MARXin Asya Tipl Üretim 13ız1 1g6ri5ini

Türkiye için geçerli görenler) bir dereceye kadar tatmin
etmeİle birlikte; daha çok siyasi eylemde bambaşlia bir
kanaclın giirüşlerini temsil ediyor intibaını uyandırrnak-
tadır.

Bu üç kategoride topladığmız bölümler gerçekte, T,

K.P.'nin tümünü kapsamakta ve iç bünyesindeki kayna-

maya dikkati çekmektedir.

4) Dördüncü gurup, Aybar'a bağlı olanı,dır. Çekosla,
vakya'nrn işgalinden sonra TİP Genel Başkanınrn ele ge-

çen firsatları sonuna kadar inatla kullanması; TİP'ni Kla-
sik Komünist Partisi geleneğinden koparmaya çalrşmasr,
Türk solundaki Moskovacl guruplara baş kaldırtmış; TIP
kritik bir noktaya getirilmiştir.

Bu inceleme, Türk solunun tarihi seyri içindeki çat-

iaklara değindikten sonra günümüzdeki bölünmelere işa_

rct cciecek TİP. IIl. Genel Kongresinden sonra, «sonuç»

ta sol plitformunda meydana gelen değişiklikleri ve yeni-

likleri saptamıya çalışacağız.

Şunu da belirtelim ki, bu incelemeden gözettiğimiz

amaç, Türk aşın solunun -Komünizmin- 
t968 - 1969

Türkİye'sindeki görünüşüdür. Bu görünüş gerçek yönü ile
kavranıldığı takdirde idarecilerimiz ve Hükümetler, de,

Anayasa ,rnrrl^n içinde kanuni tedbirler almakta güçlük

çekmiyeceklerdir.
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_ BİRİNCİ BöLÜM _

Tartlıi Seyr lçfuıdeki Böliinmeler ı l%fl , |9K
a) Ttirkiye Komiinist Partisl Kurııluşu:

Türkiye Komünist Partisinin kuruluş tarüi, biraz be-

lirsizdir. Mevcut tarihleri şöylece sıralayabiliriz : 20 Tem,
muz 1918 de Mustafa Suphi'nin Moskova'da teşkil ettiği
«Türk Sol Sosyalistler gurubu»; Dr. Şefik Hüsnü Değ-

mer'in 22 F,ylıtıl1919'da İstanbul'da teşkil ettiği legal bir
kuruluş (Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası,,, 7 Aralık
1920'de Ankara'da teşkil edilen uHalk İştirakiyun Fırka,
srp; Mustafa Suphi'nin 10 Eylül 1920'de Bakü'da kurduğu
Türkiye Komünist Partisi (1). Bu tarihlerden başka Zeki
Baştı,rnar (Yakup Demir) T.K.P.'nin Kuruluşunun 45. yı-
lınr anma toplantısrnda 14 Temmuz 1920 tarihini veri,
yor (2). Tevsik edilmemiş bir başka tarihte 14 Mart l9I9',
dur. Dr. Şefik Hüsnü, T.İ.Ç.S.F.'nr kurmazdan önce bu ta-
rihte İstanbul'da T.K.P.'yi illegal olarak kurırıuştur. Biz
burada, T.K.P.'niu kuruluş tarihi olarak, Yakup Demir
(Zeki Baştımay'ın verdiği tarihi 14 Temmuz 1920) kabul
ediyoruz. Çünkü Zeki Baştımar Moskova tarafindan T.K.
P. I. Sekreteri olarak takdim edilmiş, bu sıfatla Orta Aş
ya ve Azerbaycan Türklçri arasında geziler yapmış mahal-
ll rady-olar gittiği yerlerde bu sıfatla karşılandığını haber
ve yorıım olarak vermişIerdir.

b) İlk rarklüklar: Dr. Şefik Hüsnü (Değrner) Sad-
rettin Celil (Antel), iki ayn görüşü texnsil etınişlerdir. Ali
Cevdet, doğnıdan doğruya bir koınintern ajanı olara\
OMSKİ şefliğini yapmıştır. Ronald Genenzberg, §enafım
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Maksimos, ||yaZabaryagibi isimler de, a5rn kanallarla k9,,

minternle ijbatı olan memurLardı. L923 tevkifatrnda Sad_

rettin CelAl Kının yoluyla Tiflis'e, Roland Genenzberg
Moskova'ya, İlya Zaharya Amerikaya, Serafım Maksimos
Yunanistan'a kaçrnışlardır (3)

Sadrettin CelAl ile Dr. Şefik Hüsnü (Değmer) arastn-

daki görüş farklan, Milli Kurtuluş Savaşınr ve Mustafa
Kemal'i destekleyip desteklememekten doğuyor. Öyle gö,

rülüyor ki, Sadrettin CelAl, Milli Kurtuluş savaşınr örıem-

sememekte, doğrudan doğruya işçi sınıfinın ihtilAline bel
bağlamaktadır. Bu bakımdan O'nu bu yıllarda Troçki'ye
bağlamak mi.imkündür. Dr. Şefik Hüsnü (Değmer) ise

Milli Kurtuluş savaşrnı desteklemek eyilimindedir, Nite-

kim TKP'nin bu eyilimi -yani Milti Burjuvazi, Küçük
Burjuva, bürokrat sınıfla işbirliği yapmak- 77 ktraziran

8 Temmuz 1924 arasında aktedilen Kominterin. V, Kong,
resinde ukrayna delegesi Manuilski tarafrndan eleştiril_

miştir (4).

Sadrettin CelAl'in, Milli Kurtuluş Savaşının geleceği-

ne inanmayan, Dr. Şefik Hüsnü'niin tam karşrsına aldı-

ğı sosyalisi parti 1ideri Hüseyin Hilmi ile birlikte hareket

"ttiği 
,u-unlar olmuştur,. «Ti.irk İnkilAp Tarihi Enstitü-

sü Arşiü»nde 24 Ağustos 1938 (1922) tarıhli bir rapor,

muhtemelen Dr. Şefik Hüsnü'ni.irı kontro,lünde Milli Kur,
tuluş savaşının istihbarat örgütü M. M. Gurubu sorumlu-

larından Topkapılı Mehmet Beye verilmiştir. Bu rapor_da

İstanbul'da Milli Kurtuluş savaşrna cephe olan sosyalist
kişiler ve teşkilAtlar yer almaktadrr

Dr. Şefik Hüsnü ile Sadrettin CelAl arasındaki farklı
görüşler, bir bölünmeye sebep olmadıysa da; 1923'te Şer,-

["t stı."yya (Aydemir)in Moskova,dan gelerek Merkez

Komitesine katılması ile dunım değişmiştir,

1
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c) Şevket Siireyya Fraksiyonu:

Şevket Si.irelya (Aydemir), T,K,P,nin İstanbul seks!-

yonuna iltihakından bir yıl sonra _(1924), Sadrettin Ce,

İal'i d" kendi tarafrna çekerek şöyle yazıyordu: (6)

o...Bize gelince, bizde imparatorluk zamanrnda mem-

leketimizin hakikaten fena idare edilmesi lüzumsuz mu-

harebeler, KapitilAsyonlar memleketimizi bir yanm müs,

temleke hAlinde bırakmış ve iktisaden inkişafımrza mAni

olmuştur. Bütiin bunların ve bilhassa harbi Umumi ve

Yunan harplerinin tahribatr neticesinde, şimdi memleke,

timizdeki iktisadi seyr, menfi bir seyr'dir, Yani, memle-

ketimiz şimdi bir sermaye terakkümü devri yaşamlyor,

Memleket umumi bir fakirleşme ve sefilleşme halindedir.
Bizde henüz proleterya değil, işsizlik, işsizler, ihtisazsrzlar

hiilAsa Lumpen proleterya artryor. Nasıl ki iktisadi inki
şaf dediğimiz haİlerde lıakiki sanayi ve ticaret değil, ihti,
ta, (Sp"ntlAsyon) hakim olmaktadır. Binaenaleyh bizde

ne sosyol demokrasi ne de diğer şekil kitlevi hareketler
için lAzım olan içtimai zemin heniiz ve tabiatr ile teşek-

kül etmemiştir. Memleketin zengin, sermayedar, ileri bir
hAle gelmesi şimdi günün tarihi bir vazifesidir, Bu vazi-

fe ise disiplinli ve müteşekkil bir cumhuriyet partisine

düşer. Cumhuriyeti idAme ve muhafazası için yapılacak

her hareket, hatta ne kadar şiddetli bile olsa doğrudur,

Terakkiperverane ileri bir harekettir.."

Öyle tahmin edilir ki, Kominternin 1924, V. Kongre-

sinde eleştirilen T,K,P,, Ş, Süı-eylıa'nın tezlerinden dola-

yr hücuıma uğramrştır. 1924'lerde Dr. Şefik Hüsnü (Değ-

her) nün, Ş. Süreyya'ya kesin olarak cephe almadığrna

dair bazr belgeler mevcuttur. MeselA, Ş, Süreyya yaptığı

bir konuşmada şunları söylemiştir (7) : nVedad Nedim

ise hAlen dostumdur. İfşaatta bulunmuştur, Fakat bunun

suçlü ruhi sebepleri vardır. Komintern bize fena halde
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müdahalede bulunmaktaydı. Bu zararlı, idrAksiz, milli ha-
rekette aydınlann tarihi görevini alamryan bir müdAhale
idi. Cephe aldık. Komintern önemli bir simAsını İstanbul'a
yolladı. Onu aynr gün sert hücumlarla geri dönmeğe mec-
bur ettiğimi biliyorum Stalin. dünya ihtilali taraftan de-

ğildi. Komintern aksi görüşteydi. Kominternin bu tutu-
muna ilk cephe alanlardan biri T.K.P.'dir. Şefik Hüsnü
bu mukavemeti hoş görmüyordu. Fakat cephe de alamr-
yordu... "

1923 yılına kadar, Sadrettin CelAl Milli Kurtuluş Sa-
vaşınr destekleme işine yanaşmamrş fakat zaferin kazanrl-
masrndan sonra Ş. Süreyya'nın opportünist tezine yakla-
şarak devrin iktidar partisini desteklemeğe kadar işi var-
dırmıştır. Dr. Şefik Hüsnü ise 1919 - |922 Milli Kurtuluş
Savaşınr desteklemiş, fakat bilhassa |925'ten sonra, T.K.
P.'deki Ş. Süreyya fraksiyonuna karşı hücuma geçmiş,
|927'de bu fraksiyonu temizlemiştir. Ş. Süreyya T.K.P.
içindeki iezlerini bilAhare geliştirerek *İnkilAp ve Kadro,
kitabında toplamıştır (8).

Şevket Süreyya, Mustafa Kemal Atatürk'le anlaştık-
tan sonra bir süre yayınladığı uKadro,, Dergisi çewesin-
deki fikir hareketi, T.K.P. ne göre, reformcu bir çıkıştı;
Sınıf mücadelesini önlüyordu.. Ş. Süreyya, herşey Türk
burjuvasisinindir, srnrf mücadeleleri yok edilmeli diyen
bir opportünistti. Türk emekçisini burjuvazinin sömiir-
mesine bırakryor, T.K.P.'nin iktidar partisi içinde eriyıp
gitmesini isteyerek, Alman Nazizmine hülus çakıyordu (9).

Şevket Süreyya (Aydemir) nrn Tezi:
Şevket Süreyya T.K.P. içinde Kominterne karşr sa-

vunduğu tezini 1932 yıllannda (10) geliştirerek kitap hi-
linde bastırdı.

Bu teze göre, milli kurtuluş hareketleri tarihi orijin-
leri itiban ile beynelmilel bir tezadın ,yöni müstemlekeci

ı
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meınleketlerle, müstemlekeler ve yarımüstemlekeler aıa
sındaki iktisadi ve siyasi tezadın bir neticesidir. Milli Kur-
tuluş hareketlerinin başlangç noktası, beynelrnilel bir te-
zad olduğu gibi bir gaye ve hedefi de bu beynelmilel tezzi_
dın, yani bir krsım memleketlerin diğer bir kısım memle-
ketlere karşı iktisadi ve hattA siyasi tabiiyeti şeklinde te-
celli eden müstemlekecilik tezadrnrn hallidir. Bu itibarla
Milli Kurtuluş hareketleri gerek tarihi menşeleri, gerek ik-
tisadi istikametleri bakrmından cihan içinde bir tezadı,
bütün prensipleri kendi' biinyesinden çrkanlması icip
eden müstakil, beynelmilel bir davayr temsil eder. Milli
Kurtuluş hareketleri, herhangi bir diğer hareketin peyki,
tabii veya rezewi olaırıaz. Milli Kurtuluş hareketleri di.in-
ya iktisadiyatını kendi kabuklan içine çekilmeleri ve do-
layısı ile iptidaileşmelerine müteveccih rhenfi ve irticai bi-
rer hareket değildir. Türkiye'de mülkiyet münasebetleri
esasen inkişaf etmiş değildir. İleri teknik ve iktisat faali-
yetleri Türkiye'de milletin ileri çıkarlan namtna cemiyeti
sevk ve idare eden plAnlı bir iktisad devletçiliğinin Mülki_
yet ve mürakabesi altı,nda doğar ve inkişaf eder. Milli
kurtuluş hareketleri, nizamı Alemin bugünkü çarkında
mustarip bütün milletlerin siyasi ve iktisadi haklan kayd
ve şart altına alınmış. bütün memleketlerin müşterek dA-
vasıdrr. Milli kurtuluş hareketleri yaiden doğuş ve kuriu-
luş hadisesidir bir devrimdir. Milli istiklAle ancak istik-
lAl harbi ile vanlrr. Sınıfi'şıarlara bu dövaü yer verilme-
mesi lAzımdır. Her Millet yann kendi şeklini yine kendi
bünyesinden çıkaracaktr.

Özet olarak verdiğimiz bu tez, bugün, bölünmüş sol-
cu guruplann her birini etkilemiştir. "Aydınlık" dergisi-
nin (Nr. 1, 1 Kasım 1968) manifestosunda müstemlekeci
lik sorunu Leninist ilkelerle açıklanmaktadır; Ş. Siireyya'-
da aynı ilkelerin ışığnda Milli Kurtuluş savaşlanrırn anali-

7
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zini yapmışllç. «Aydınlık, Dergisi ile ziynı paralelde gi'zük-

m"kİ.&.. "rtt Solu, Dergisinin «Milli Demokratik Dev,

rim»i sağlayabilmek için, geniş cephede birleşmeyi öngö-

ren tezi İle, Ş. Stlr"ırya'nın tezi bazı ortak noktalan ihti-

va etmektedir. ller [,1illetin, kendi şeklini kendi bünyele-

rinden çıkaracağ hususu da Lenin'in tezleri arasında yer

alır. lvlehmet Ali Aybar, Çekoslovakya'nı,rı işgalini eleşti
rirken bu noktadan hareket eder; giderek, Sovyet siste-

minin sert bir eleştirisine girişir.

t927'deki Traiik Çatlama :

1927'd,e Kominternin de desteğini sağlayan Dr, Şefik
llüsnü (Değmer) 1925 tevkifatr sırasında Moskova'ya kaç-

mış, ilgiİi ıİercileri ikna ettikten sonra, T,K,P"de temizlik
hazırlıklanna girişmişti. Parti Sekreteri Vedad Nedim'i
(Tör), Viyanaya çağırmış, orada Merkez Komitesi Ple-

num aktederek, partiye verilmesi gereken yön hakkında
kararlar alrnmrştr. Vedad Nedim, Türkiye'ye döndüğün-

de AntiKomintern stratejisine devam etmiş, kendi görü,

şiine yakın kimselerin çoğunlukta olduğu bir merkez ko-

mite Lurmuştur. Bunun üzerine Vedad Nedirrı (Tör), Dr,

Şefik Hüsnü'niiı faaliyetlerini polise ihbar etmiş; mahke-

meye bir çok deliller vermişti. 1927 Tevkifatından sonra,

Kohintern Merkezinde T.K.P. ile ilgili geniş bir tasfiye

hareketine girişildi. Bundan böyle T.K.P. Komintern stra-

tejisinin oDünya işçileri Birleşiniz" Ana sloganınr benim-

seyip, kullanarak |928'e kadar basit ajitasyonlara giriş-
mekle yetindi.

d - Anadolu HarekAtı sırasında T.K.P. (Hatk İşti,
ralıiyım Fırkası) de Fraksiyonlar :

.dnadolu|da kimi zaman legal, kimi zamanda illegal
faaliyet gösteren T.K.P., birlik manz€ırası göstermemiştir.
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Rir çok grıruplar; Halk İştirakiyum Frkrasrnda süreta bir-

İtt gtlr,"]r-işİer, fakat bİrbirlerinin kuyularını kazmışlar-

clır.-MeselA İırkar,rn lideri eski Tokad Valisi Nazım Bey,

Moskova gözünde itimad kazanmış değildi, Mustafa i(e-

mal Poşu'ja İstiklAl l\{ahkemesinde brı z,Atın İngiliz ajanı,

olabileceğini söylemiş, zamanın Rus sefiri Aralov Yoldaş

du, Xurrrİ Beyin faalİyetlerini Mustafa Kemal Paşaya'ya

ihbar etmiştir (11-A). Diğer taraftan Vakkas Ferit isimli

şahsın Türİ< haber alma İeşkilAtının bir ajanı olduğu ko,

n,rsrrndu iddialar vardır ( 12). Halk iştirakiyun Fırkasrn_da

birde Çerkes Ethem Gunıbu yg oYeşil Ordu, cular vardrr,

Çerkes- Ethem'in Yunan saflarına geçişinden sonra bu

*r*, dağrtılmış bir kısmı da Mustafa Kemal harekötının

İçl"d" erİyip gitmiştir. Halk İştirakil,ıın Frrkasrnrn, bugü,

ır kadar-u)unur, Marxist kanadınrn nüvesi Baytar Salih

İİacıoğlu) ile Affan Hikııet'tir. Bunlardan Baytar Salih,

İeZZ yrlr"aa; Affan Hii<met Mil]i Kurtuluş savaşr giinle-

rinde Sovyet Rusya'ya kaçmışlardır, Baytar Sa,!ilı, l949'-

dabirSovyettecritkampındaölmüş,AffanHikmet'teBa.
kü da bir trafik kazasında hayatını, kaybetmiştir, (Yeni

Çağ, Nr. ||-12; Kasım-Aralrk, |964, Prag, S, 648-650;

«TKP Merkez Komitesi, bildirisi).

Halk iştirakilun Frrkasrnın mihver şahsiyetleri ola,

rak andığrmız bu isimlerin her biri kendi kategorilerinde
birer fraksiyonu temsil ediyorlardı. "Yeşil Ordu" culann
islAmi bolşevizmi ile Baltar Salih ve Affan Hikmet,in
Marxcı-Leninci bolşevizmi, uzlaşmasr imkAnsz aşrn uçlar-

dı.

e - Mustafa Suphi ve ArkadaşIan Arasında tXiltin,

rneler:

28-29,}cak 192l tarihinde Trabzon'da bir deniz kaza-
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sında ölen Mustafa Suphi (*) ve arkadaşlarının, teşkil et-tikleri Merkez Komitede belli bir uzlaşmanrn ,u.İrg, id-
dia edilemez. Ethem Nejat'r Ruslann sağlam bir k-omü-
nist kabul etmedikleri, karinelerle çıÜrtılabilir (13).
Kars'tan Erzurum'a gelen Mustafa Suphi ekibinden Meh-
met Emin Vehbi, yiizbaşı Kınalıoğlu Sürmeneli Yakup,
Talyareci Hilmi'nin alıkonulmalaİı oldukça ilgi çekici-
9i.. Pl şahıslar ya gerçekten Ankara Hükümetiİi" u;an-
larıy-drlar, ya da Mustafa Suphiyle aralannda kesin gdrüş
ayrıhklarr mevcuttu; bu sebepten Karabekt raşayl tes-
]im oldular. Azarbaycan|daki T. Komünist Partisi -"rrrp-
}jrp" çoğu da g"rçek Komünist olmayıp bir an önce
Türkiyeye dönmek isteyen Harp esirleriydİ (14). Görülü-
yor ki, Milli Kurtuluş savaşı yıllannda da, ge.ek yurt içi,
gerekse yurt dışı komünist guruplarda nisbi bir 

-doktr;n

birliği sağlanamamış; çeşitli ihbar, suçlamalarl, TİP"*çürük yumurtadan» çrkma hüviyetini gtinümiize kadar
sürdürmüştür.

f - t930'daki Fraksiyonlar:
1928'den 1929'a kadar T.K.P. için için kaynamış; Ko-

mintern stratejisine uymakta zaaf göstermiştir. Nazrm
Hikmet, 193O'da Hasan Ali (Ediz)'nln Moskova'dan gel-
mesi ve parti yönetimini ele almasr iizerine Tkp'den ih-
raç edilmiştir. Hasan Ali (Ediz)'e göre, Partiden ihraç
edilen yalnız Nazı,rn Hikmet değldir. -San 

Mustafa (Börlç
lüce), Hüsamettin (özdoğu), Üamdi Şamilof ralŞ j"
T.K.P.'den kovulmuşlardır. 1935 yılında, Kominternin VII.
Kongrede sağa rotası, T.K.P.'ni a" 

"t1.1l"-İİ,;;;;İ-"I
(*) Zeki Velidi Togan'rn hatıralarrndan Mustafa Suphi'nin

Sultan Galiev'in adamı olduğu gerekçesi ile Moskova
ve Ankara tarafindan ortaklaşa ortad2n kaldınldığ
karinesini çıkarabiliriz. (f,)
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ajitasyonlara önem vermeğe başlamıştır. Legal faaliyetler,
l930'ların hastalığını deşmiş, T.K.P. içinde dört gurup
meydana çıkmıştrr:

Birinci Gurup: Nazım Hikmet'i destekleyenler; Ham-
ü Şamilof (Alev), Musollini Ahmet.

İkinqt Gurup: Troçkistler. Kerim SAdi, yeğeni Cahit,
Öğretmen Burhan, Dr. Fuat Sabit, Dr. Nadire Sadi, Ak-
şam gazetesinden Hüseyin Avni (Şanda?).

Üçüncü Gurup: Dr. Hikmet Krvrlcı,rnlı'ya bağlı olan-
lar. Eczacı Vasrf, Kaptan Sabahattin, Şekerci Mustafa,
İstefo, Fatma Nudiye Yalçı.

Dördiincü Gunıp: Haydar Rıfat Yorutmaz (l5).
1945 yıIlına kadar süregelmiş parti içi ihtilAflara ve

kavgalara, 1946 Komünist tevkifatında ele geçmiş olan
bir mektup ışık tutmaktadır (16). Geçmiş yıllann ihtila-
frnı kelimelere döken mektup sahibi şöyle demektedir:
«......... Böyle bir merkezi siyasi partinin içine Nazım Hik-
met'i, Kerim Sadi'yi, Şefik Hüsnü'yü, Hamdi Şamilof'u
alacak bir partinin o zaman kurulmasna maddeten im-
kön yoktur. Zira Hamdi Şamilof, Nazrm Hikmet, Musta-
fa Börklüce, Hüsamettin Özdoğu... ilAhir arkadaşlann
partiden çıkarılmaları vaktiyle Dr. Şefik Hüsnü Beyin
bunların bir kısmının stalin'e muhalif oian Birke-Alimof
gurubu ile ve diğer bir kısmının Türkiye polisi ile işbirliği
ettiklerine dair sunduğu rapordu...............»

g - 1938'€ kaclarki Durum:
l935'teki guruplaşmalar, 1938'e kadar sürer. Donan-

mada ve Harp okulunda meydana çıkarılan kümelerle,
T.K.P.'nin ihtilAflarla dolu bir dönemi kapanır. Parti
1939'da Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in Türkiye'ye dönmesi
ile günün şartlarına uygun olarak yeniden teşkilAtlanır.

l939'dan sonraki dönemde günümüze intikAl eden,
taktik ve strateji fraklarının da tcıhrımtı ekildiği için üze-
rinde durmakta fayda vardrr.

ıı
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İKİNCİ BÖLİİM

1939'dan 1946.Aralığına Kadar Geçen Dörıemde Hidp
leşmeler:

Dr. Şefik Hüsnü Değmer, 1939 Temmuz'ıında, İstan,

U,rl'a g"lal. Aynı yılda Mihri Belli, Amerika Birleşik Dev,

letieriİden, Uzak Doğu yoluyla, muhtemelen Çin'den de

geçerek Tiİrkiye'ye g"laİ. Zeki Baştımar ise Ankara'da,

İuşUul.ulrt lİtlttlplranesinde mütevazi bir memur görü,

ntlİtlndeydi. Dr. Şefik Hüsnü Partinin Merkez Komite-

sinde Mihri Belli ve Zeki Baştımar'r da alarak, illegal faa-

liyete yeni bir hız kazandırdr,

Dr. Şefik Hüsnü, Türkiye'ye döndüğü sıralar., _T:T,P,
İkinci Cihan Savaşından az önce kabul etmiş olduklan

taktik gereğince gizli teşkilatınr yok denecek dereceye in,

dirmişti. O zamanın şu.İlurmu göre, çok küçük mikylsta-

ki miİitant'ların iktidar partisine (C,H,P,) ve halkevleri-

,ro ,ot-uga muvaffak olmuşlardı, T,K,P, bu srralarda si-

yu.İ -"r"İ"l"." dokunmayan "Yeni Edebiyat, Dergisini

yuyr,.lryor,tu. Hükümet |9ı41 bahannda "Yeni Edebiyat,ı

Lupr''İ. Yöneticilerini, srkr yönetim mahkemesine verdi,

revl<lf edilenler, arasrnda Reşat Fuat BaranÖr ve Zeki

Baştımar bulunmasrna rağmen, dergi ile ilgileri olmadığr

anlaşılaln ( l) bu iki şahıs serbest bırakıldılar, Oysa, ger,

;il; «Yeni 
,Eedebiyat,ın 

T.K.P. Merkez Komitesi adrna

gerçek yöneticileri, bu iki şahıstı,

|g3g-Ig41 arasrnda T.K.P., hedefi önceden plAnlanmış

bir faaliyete girişmed|.2I Ilaziran l941,de Alman ordu_
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ları, Sovyet Rusya'ya hücum edince, T,K,P"de hareket

UuşLa,. İlerke, Komitesi aldığı karara göre Dr, Refik

Sayaam Hükümetini destekleyecekti, Gerek Refik Say-

J;;', ölümü, gcrekse cı'nun yerine Şükrü Saraçoğlu'-

.rro, n.şUukan olması ve Alman ordulannrn Stalingrad'-

ili"gj hızla ilerlemesi, bu destekleme kararıııı uygulat,

madr.l.1<. P. Ig4Z başlarrnda ilk mücadele sloganını orta_

yu: u,,, : Kerııaliznin tereddi etmiş şekline kaşı mücads

İe! Bu tereddi eden şekil «yurtta sulh, cihanda sulh"_il-

kesi idi. Tarafsızlığ,rr ,rrurİ değildi, Türkiye müttefik]er

safında derhal savaşa girmeli, Nazilere harp ilan 9!m9lly-
di. Oysa aynı T.K.P'., İ| lHu,oan |94l'e kadar Refik Say-

dam Hükümetini tarafsrzlık siyasetinden dolayı destek]e"

me kararını almış; fakat Almanlann Sovyetlere hücüm

etmesi ile, TKP. Savaş politikasını, yiizseksen derecelik

bir dönüşie destekler o-lmuştu, O'nun için «5rurtta sulh

cfüanda sulh, Kemalizmin tereddi etmiş şekliydi,

T.K.P., 1942 içinde legal neşriyata önem verdi; Anka-

.u Üoir".rite çewelerinde Behice Boran, Niyazi Berkes,

Pertev Naili Boratav Ye Muzaffcı: Şerif Başoğlır'nun yöneti 
^

mind.eki, «Yurt ve Diiırıya, ile uAdrmlar, Dergilerini çıkar-
dı. Zekeriya ve Sabüa Sertel yönetimindeki "TAN" Gaze,

tesi, T.K.İ.'nin günlük organı idi (17), *TAN, imzası ile

çrkun başyazılarİn bir krsmrnr Dr, Şefik Hüsnü Değmer,

İl, trr*İ"ı da Sadrettin CelAl Antel yazıyorlardı, A_vrrya

Sadrettin CelAl, ..A.ntel» imzasr ile gazetenin dış politika
yorumcusuydu. T.K.P. illegal seksiyonlarınr bu tarihlerde

ijniversite toplultığuna sevkederek, kesif bir aııti_faşist

p.ropagaııclaya girişti.

1943 te parti plenum'u yeniden topladı, Yeıri karar-

lara göre T.K.P. 1943 yılında Türk Hükümetinin müttefik_

l". yİnrrrau harbe girmesi meselesini daha kesif bir şekil-
ae ele aldı. Merkez Komite karanna göre, Tiirk Flükümeti
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derhal müttefikier safinda lrarbe girmeliydi. Bunun için
r.K.P. Anti-Faşist ceplre kuruluşlarıırr İag.lamalı, geniş
cephe programınr uygulamalıydı. Parti, ilk olarak İtl.t-
çü ve Turancılara (Irkçılara) karşı mücadeleye girişti.
Merkez komitenin hazırladığı "En Büyük Tehlike; b;o-
şürü militant'lardan Faris Erkman imzasr ile çıktı. T.K.P.
ırkçıiarın faaliyetleri hakkında sovyet istihbaratının bil-
gileri ile enforme edilmişti. Broşürü «TAN» gazetesi man-
şet olarak verdi. Broşürtin çıkışından daha önceki giin-
ierde aynı gazete,1 Temmuz l943'te başlayan bir yazİse-
risi ile, Türkçülere ve milliyetçilere karşı hücuma !eçmiş-ti. Bu seri yazrnın başhklan şöyleydi : «Türkçültlk 

"".e-yanrnrn menşie ve mahiyeti», «fiil]ç Milliyetçiliğinin esas-
larr», "Cumhuriyet Devrinde ırkçı Türkİllltlt -nasıl 

doğ-
du". T.K.P.'nin bu ajitasvonu, Milli Hükümet üzerinde eİ
kilı oldu. 3 Mayıs l944'te, TürkçüIer tevkif edildiler. Aynı
yıI, Hükümet resmi beyanlarında tevkif edilenlerin Troç-
kist olduğunu iddia ederek, T.K.P. tevkifatına girişti. Par-
ti tevkifatı iki koldan yürütüIdü ve ortaya ıkı iider çıktı:t.K.P.'yi yöneten Reşat Fuat Baraner; «İleri Gençlik Bir-
iiği,ni yöneten Mihri Belli.

T.K.P., İkinci Dünya Savaşı içinde (1943'Ierde) kur-
duğu "Faşizm ve vurgunculuk aleyhinde Geniş bephe
Birliği,ni, I945'te oİleri Demokrat Cephesi» ismiyle prog
ra.mladı. Bu cephenin yöneticileri başta Dr. Şefik Hİsntl
Değmer olmak üzeTe, Hüsamettin Özdoğu, Nail Vahdeti
Çakrrhan, Ahmet Flrıncı,, CelAl Zühtü Benneci gibi T.K.P.
yöneticilerinden müteşekkildi (18). Hüsamettin özdoğu'-
nun, yeniden Merkez Komitesine alınması, 1930'lann tard
karanndan rücü edildiğine delildi.

l944'teki tevkifat, nedense o zaman hükümetin ver-
diği direktifle derinleştirilemedi.
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uİleri Gençlik Birliği», daha o yıllarda Mihri Belli'-
nin hizipçi bir çıkışı idi. 1944 yılında Mihri Belli Yurt dı-
şına kaçmış, 1950'lere doğru İstanbul'a gelerek, T.K.P.'-
nin illegal seksiyonunda tekrar faaliyete geçmişti. 1947'
den sonraki, illegal döneme geçmezden önce; T.K.P.'nin
çok partili devreye giriş günlerindeki, Legal Sosyalist ku-
ruluşlarrna ve bu kuruluşlar arasındaki kavgalara krsaca
değinelim.

1946: Türlıiye §osyalist Emekçt ve Köylü Partt§t - Tiirkiye
Sosyalist Partisi:

T.K.P.'nin illegal denetimindeki legal «Tan» gazeIe-
sinde 1944 - 1945 yıllanndan beri "Adiloğlu" imzalı fikra
yazan Esad Adil Müstecaplıoğlu, aydın çevrelerde ilgi top-
lamıştr. Çok partili devreye girilince, partinin illegal lider
kadrosu hakkında bilgisi olmayan aydrn kuşak, kurulacak
bir sosyalist partinin tabii lideri olarak Esad Adil Müste.
caplroğlu'nu görmeye başlamıştı. Üstelik Esad Adil Mi.is-
tecaplıoğlu İmralr Hapishane Müdürlüğünü yapmrş, za-
;ıanln sayılı isimleririden bir adliye müfettişi iü. Dr. Şe-
tik Hüsnü Değmer, Fehmi Kurucu aracılığı ile 4 Aralık
tr9t5 giinii (TAN Gazetesinin tahrip edildiği gi.in) Esad
Adil'le tanıştr. Müştereken bir parti kurma fikrinde anlaş-
ıı|ar.1946 Mart'ında T.K.P. İstanbul Viliyet Komitesi Sek-
reteri Hüsamettin Özdoğu gizlice Esad Adil'le temas kur-
tiu. T.K.P. nin illegal vilAyet komitesi sekreterliğinden ay-
rıldı. Durum, "ileri Demokrat Cephe, sekreteri Nail Vü-
cieti Çakırhan tarafindan Dr. Şefik Hüsnü'ye aksettirildi.
Hüsamettin Özdoğu görevinden azledilerek yerine Meh-
ıqet Boz9r Sekreter oldu.

Esad Adil Müstecaplıoğlu, Dr. Ş'efik Hüsnü Değmer
ile vardığı mutabakatl nazarı dikkate almayarak, Dr. Şe-
fit Hüsnü'ye haber vermeden 14 Mayıs lg46'da "Tiirkiye

1i
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Sosyalist Partisi,ni kurdu. Bunu bir emrivaki kabul eden

Dr.'Şefik Hüsnü de illegal kadro dışındaki sosyalist ve

Komünist Sempatizanlan, "Tiiırkiye Sosyalist Partisi»ne

kaptrrmamak için 19 Haziran |946'da "Türkiye Sosyalist

Emekçi ve Köylü Partisi»ni kuruverdi, Her iki partinin

faaliyeİi, 16 Aralık l946'ya kadar süldü; Sosyalist (Ko-

mtirılst) partiler srkı yönetim tarafindan kapatıldı,

oTürkiye Sosyalist Partisi» organlan *Gün», oGcr-

çek, dergileri ile,.Türkiye Sosyalist Fmekçi ve Köylü Par-

İiri,ri, org.rrlun oYrğn» ve *Sendika» Dergilerinde, yü-

rütülen taktik ve stratejik görüşler acaba neydi? Krsaca

bunun üzerinde durmak gerekir.

T.S.P.'nin Tezleri:

Esad Adil Müstecaplıoğlu, kendisine gelene kadar ge-

çen sürede T.K.P.'nin davranrşrnr tenkid ediyordu, Zira

ona göre sosyalist partiler merhalesinden geçilrneden, Ko-

münİst Partileri kurmak yersizdi. O'nun için Parti, mut-

lak olarak illegal teşkilAtlanmadan sakrnmalr, işçileri tah_

rik ederek orıu., felAkete sürüklememeliydi. Diğer taraf_

tan sendikalaşma Türkiye mikyasında tepeden inme ol-

malr, mahalli sendikalar, yukarda kurulmuş federasyon-

Iara bağlanmalıydı.

T.S.E.K.P.'nin Tezi:

Dr. Şe{ik Hüsnü Değmer disiplinli bir partinin illegai
plAtformda devamınr savunuyordu. Demokrasi denemesi

9,eniydi. C.H.P. iktidarının tutumuna güvenilerek bütün il-
legal kadroları lağvedip, legal kadrolara dönüştürmek yer,

-"izdi. Nitekim, T.S.E.K.P.'ne, illegal parti üyelerinin pek

çoğu alınmadı. Ayrıca Dr. Şefik Hüsnü Değmer, "Sendika"
gazetesinde yazdığı, imzasrz yazılıarlıa Esad Adil'in ytıkar-
cian sendika kurma tezine karşı tezler ilöri siirdü. Sendi_
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kaların yukardan aşağı kurulması anti demokratikti.
Sendikalar, Tabandan yukarı teşkil edilmeli, taban teşki-
litlan birleşerek Federasyon, oradan da konfederasyon-
lar kurmalıydı.

Nitekim, her iki sosyalist parti, liderlerinin tezlerine
yatkın Sendikalar kurdular. Ve her iki partinin mensup-
ları birbirlerini polislikle suçlayarak, 16 Aralık l946'yaka-
dar bir soğuk harbi sürdürdüler. Bilhassa Esad Adil Müs-
tecaplıoğlu kanadr, komünistler tarafindan adamakıllı, tec-
rid edildi. 1946 tevkifatı, Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in
T.K.P., I. Sekreterliğinin sonu oldu. 1947'den itibaren,
partide aktif liderlik rolünü Zeki Baştımar aldı ( 19). Ve
bu tarihten sonra Türk sollarr arasındaki derin çatlak gü-
nümtize kadar gelerek, TİP'in, III. Genel Koııgresinde
noktasını koydu.

ı7



üçüNcü nöı-üıı

lgl+7 - 1051 Arası TJ(.P-'de Hizipleşme ve Liderlik
Kavgası

Türkiye Komünist Partisinde, liderlik kavgası, düa
Dr. Şefik Hüsnü Değmer zamanında pasif bir şekilde baş-

lamrş; Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in ölümünden sonra
(1958), Parti lider kadrosunun ve üyelerinin hapis ve sür-

dü"d" bulunmalan sebebi ile durgunluk göstermiş; 1963-

te Zeki Baştrmar'rn Doğu Blokuna kaçmasrndan ve Sov-

1etlerce T.K.P., I. Sekreterliğine getirilmesinden sonra su

ytlrtl.r" çıkarak, günümüzdeki, guruplann karşrlıklı itham

ve kavgalarının başlamaslna sebep olmuştur,

Liderler ve taraftarlarr arasrndaki çekişmeler; basrna

ve «Bizim Radyo, gibi, Moskova'nın propaganda orgaıla-
r iiia iıtikal cden yazı|ar; bu küçük araştırmamızda baş,

vurduğumuz temel belgelerdir. Bugünkü liderlik konusun_

,ia .u,iaşanlardan biri Mihri Belli, diğeri Zeki Baştımar,_

dır. Zeki Baştrmar Moskova'da, Mihri Belli ise Türkiye'-

Cedir.

T.K.P., Merkez Komitesi içinde, son yıllara kadar sü,

ren kavganın tohumları, CEPHE programınrn uygulanşr
sırasında ekilmiştir. Dr. Şefik Hüsnü Değmer, 1939'dan

1944 sonuna kadar T.K.P.,nin faaliyetleri hakkında Mosko,

va'ya yazdığı raporda (20) T.K.P. Merkez Komitesindeki
bu- faİtlilık hakkında söz etmemiştir. Buna rağmen, Dr,

Şefik Hüsnü Değmer, daha başlangıcında bunun farkına
varrnış, mezkür raporunda (21) : uİdareci kadro mensup
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lanndan, tedhiş ve tevkiflerden yakayı_ stytrmlş olanlar. ve

b""İ"; *.yunrrrdu bir sene kad,ar ewel SAKO (J) işlerine

ulİrr-rş (Üerkez Komite) genç lir mücalılt büyük yarar,

lıklar göstermiş, ewelA arkaduşlannın maneviyatını kuv-

vetlendirmeğe ve sonra da yeni şartlara göre, harekete

yeni bir ,"|n" vermeğe muvaffak olmuştur,» demek-

İ., Z"Ui Başİrmar'ı Moskova nezdinde teskiye etmişti,

Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in «Genç bir Mücahit" dediği

kimscnin Zeki Baştıİıar olduğunu, mezkür şahsın 1944

tevkifatınd a Il ay mevküf kalmasrna rağmen, delil yeter_

,İrllgloa"" tahliye edilmesi ve Ankara'da l94y'.'ten sonra

İX]P.'vi idare edlşlnden anlıyoruz, }u «Genç Mücahit"

Mihri belli olamur. Çtırrkıı lıİnrl Belli 1946 yılına kadar

hapis yatmış, |946 - İ950 u,u", yurt dışına kaçmıştır, Şe,

fik rllİsntl Değmer ise T.K,P"ye yeni veçhe veren «Genç

mücahit,ten bahsetmektedir-

Zeki Baştımar ile Bihri Belli arasrnda başlayan Cep-

he politikasınrn uygulanrşı ile ilgili taktik farklar, giderek,

strateil bOltlnmeslne kadar varlnrş; liderler çevresinde
başlayan çekişme, içinde bulundufumuz yılda (1968), par,

tizanlar arasında baş göstermiştir,

O halde, taktik farklann belirmeğe başladığı 1944

yılına tekrar dönebiliriz.

T.K.P., 1944 yılına kadar yeraltr teşkilAtınr tarylml.1,

mış ve bunun sonucu olarak, İllegal faaliyeti, Legal faali-
j"tİ"r" intikal ettirme hazırlıklanna girişmiştir, İlk^defa

İll"gul olarak «Faşizm ve Vurgunculuk Aleyhinde G."|'u

cefhe, hareketi iie, bu teşkilAtın diğer bir kolu uİleri

Gençlik Birliği» lg43,tg44 yıllarında faaliyete geçmiştir,

(") Santral
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I{erikihareketindelideri,İştanbul,da,MihriBelu,.
,rin oİa"C" anlaşıllıyor (22).H.er iki teşkilAtrn da arnacr,

'.ll*"İ 
hİreketi'legal hareİ,etler haline dönüştürmekti,

1944 te Ankara Yedek Subay okulunda, T.K.P. ile ilgili

bır brıltenın, bir öğrencide .bulunması ile başlayan gizli

p**İ İ""tifaİı, n,llhİl Belli ve arkadaşlannın Süleymaniye

camiinin iki minaresi arasında "Faşizm ve vurgunculuk

;;rn;"; g"rriş 
""pne, 

teşkilAtının faaliyeti ciimlesinden

o İ"" r İ".uİoğlu rltİtt m"tİ Faşisttir ) slo ganınr_ ihll1a ed31

bİr flamayİ aİo.k", yakalanmalarr iizerine, ,ileri Gençlik

Birliği, teşkilAtını da içine alarak genişledi,

«Faşizm ve Vurgunculuk aleyhinde Geniş Cephe,nin

bayrak İekme hadisesi, tamamiyle Konspratif çalrşmanın
,oİr", İdi. Oyru ..İleri Gençlik Birliği» 1944 Haziranın-

;;;;"İığı kuruluş bildirisi ile (23) "Artık yüksek tah:

İlİ g""çlielĞ ilnu- ve iradesini hakkıyle tems_i! _"d:",
iuığ" me-selelerini halletmede enerji ile, beceriklilikle ha_

reket edebilen ve bilhassa inkiliba aykın cereyanlarirı

üniversite muhitinde tahribatına enget olabilen, Kemalist

inkilAbımızr en ileri manasl ile benimsemiş bir inkilApçl

teşkilAt olarak vazifelerini müdrik, uyanık ve mücadeleci

bir ruhla vazifeye atrlmaktan yrlmayan, bir ileri Jıirl< ]a-
lebe Birliğini, Kemalist Anayasam ızın bize bağış] adığı de-

mokratik]haİ<lardan faydalanarak korumak bir zanıret

haline gelmiştir» diyerek legal Komiinist bir öğrenci

g"rçlİl.-O.*"ğı t"r-"k istemini belirtmiştir, Nitekim

Iı.ııci Dünya iaraşı.* müttefikler lehine bitişi üzerine,

2Temmuz-|946'dauİleriGençlikBirliği»nin1944Hazi-
ran'ında tasarladığı d.ernek ilkin uİstanbul Üniversite ve

Yıİtll. ot"İl* Ot *"i Birliği" ismiyle kurulrnuş bilö,

i; b" teşkilöt ,.istanbul yüksek Tahsil Gençlik Derne_

eİ" İrnl"l alarak, faaliyetini 1951_ylına kadar sürdür-

İrtlşttlr. 1946 ,1950 arası, Mihri n9llihin taktik ve strate,

;isini uygulamış olanlar Mihri Belli fraksiyonuna mensup
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Militantlar idi. Zeki Baştımar'ııı 1949 Eylül'ünde İstan,

bul'a T.K.P. icra komitesi sekreteri olarak gelişi ile, der,

nek bir ara Dr. Sevim Tarr vasıtasryla onun kontrolüne ge-

çr gibi olmuşsa da; Mihri Bellinin gizli bir şekilde Tiir,
tlv" v" gelişinden tevkif edildiği tarihe kadar tekrar bu
gençlik teşkilAtını re'sen yönetmiştir.

CEPHE FOLİTİKASI İçİN A\II(ARA,DA
aF;Kl BAşTIMAR,IN TEşEBBÜSLERİ

'İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği»nin faaliye,
tine paralel olarak Zeki Baştımar'da Ankara'da "Türkiye
Gençler Derneği»ni iegal bir teşkilöt olarak faaliyete ge-

çirmiş (Aralık 1g4o) tir. T.G.D. 1949 yılına kadar, fazla bir
İaaüyet gösterenemiş, İdare Hey'eti içinde strateji konu,
sunda meydana çıkan anl.aşmazlık, 1949 yılında Deıneğin
kendi kendisini feshetmesi ile son bulmuştur. Bilhassa
Mihri Belli Franksiyonunun Ankara temsilcisi Şevki Ak,

şit'in Derneğin Genel Sekreteri oluşu, dernek içi çatışma,
yı son haddine vardırmş; Behice Boran ve Zeki Baştı,
mar'ın uzlaştırma gayretlerine rağmen Deınek Genel Baş-

kanı Nezihe Araz Dernekten istifa edip, istanbul'a göç-

müştiir.

İstanbul'da, 12 Mayıs 1950 de teşekkül edip, 28 Tem-

muz 1950 de Kore Savaşı dolaysı ile giriştikleri hareket
iizerine kapatılan ve mensuplanndan Behice Boran, Ad-
nan Cemgil, Nevzat Özmeriç, Vahidettin Barut, Reşat Se-

vinçsoy, Osman Fuat Toprakoğlu'nun mükümiyetleri ile
son bulan «Türk Banşseverler Cemiyeti,, ise, doğrudan
doğruya Zeki Baştımar'ın kontrolündeki legal bir teşki-
lAttı.

Mihrr Belli ve Zelııi.Baştımar'ın ytirıettiklerl gençlik
teşlıilötlan arasındaiıl faıtlar :
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' |g44 Tevkifatında belirmeğe başlayan ve giinümiize

kadar süren ve açık bir strateji ayrılığrna yol açan iki_ li-

der arasrndakl farklılaşmak, her iki liderin mizaç aynlığı
olarak belirdiği gibi, bilhassa Mihri Belli,nin 1946 _ 1950

a.rasl esrarengiz yurt - dışı gezisi srrasındaki muhtemel te-

maslarr ile de karakterize edilebilir. Mihri Belli, tahmin_

Iere göre Cezayir, Fransa, Moskova, Pekin'e kadar uzan-

mrş, hatta, rivayet edildiğine göre Kuzey Kore'de, Türk
askerine karşr kızrllann yürüttüği.i propaganda savaşrnr

idare etmiştir. Aynca, Mihri Belli'nin, A,B,D,'den, 1939

yılında Tüİkiye'ye geliş şekli de esrarengiz bir mahiyet

arzetmektealr. Üilıri Belli Büyük Okyanus'u aşarak Çin'e
uğramış, oradan da muhtemelen Moskova'yı ziyaret ettik-

te-r, .o"ru Türkiye'ye gelmiştir. 1939 da Ahmet Emin Yal,
man'ın «Vatan» gazetesinde, seyahat hatıralannı bir seri

yazı halinde neşİetmiştir. Tevkif edildiği 1944 yıIına ka-

İar İstanbul İkİisat Fakültesinde asistanlık ve Doçentlik
yapmıştır.

Bu özetten çıkaracağımız sonuç şudur ki, Çin'i de gör-

dükten sonra ıı,ıihrı Belli, Moskova stratejisinden ayn bir
yol tutmuş ; 1962 Çin - Sovyet aynlışından sonra kesin bir

şekilde Stalinist bir politikayr tercih etmiştir,

Zeki Baştımar ise, ilk defa Moskova'ya gidişin-

rlen, 1963 yılında tekrar 1ıırt dışına kaçışına kadar, Mos-

kova'nrn ,udrk, uysal, muternet bir adamr olarak faaliyet
göstermiştir.

Mihri Belli'nin, hunhar ve gözüpek bir insan olma,
sına karşılık, Zeki Baştrmar, uysal, müzAkereci, temkinli
ve tedbirli bir yaradılışa sahiptir.

İ.Y.T.G.D., bütün faaliyetlerinde, şartlar ne olursa ol-

sun sokağa dökülmekten çekinmemiş, göziinü budaktan
esirgememiştir. Öte yandan Ankara'daki T.G.D.'de Zeki

t
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Baştrmar'a bağlı olan gurup, devamlr bir şekilde, Şgvki
atiit ıia"rliği;deki, Mihı:i Belli fraksiyonunu freıılerne_

ğe çalışmış; hatta bir ara Şevki Akşit'in Dernek Sekre-

İerliğinden atrlrnası cihetine dahi gitmiştir,

T.K.P.nin Ankara gurubu, 1951 tevkifatrna kadar Ze-

ki Baştımar'rn stratejisine bağlı kalmış, İstanbul teşkilAtı

," Ullİru.ru öğrenci ve aydınlar gurubu ise Mihri Belli'nin
kontroliinde faaliyet göstermiştir.

l95l - 1952 Tevkifatı ve İkı Ltder Arasındakt
Kavganın Patlak Veı,ıııesi

26 Ekim i951 tarihiırde Dr. Sevim Tarr'nın Marsilya'-
ya hareket ederken Galata'da tevkifi ile başlayan ve he-

men büyük bir çözülme ile genişleyen T,K,P, ilgililerinin
toplanmasr, illegal partiyi bütün norrnlan ile meydana çı,
kaİmış oldu. Dr. Sevim Tarr, Polise ve askeri sorgu yargı-

cına güçlük çıkarmadan, tahmin ve yorumlan da kapsa,

_run |ıo daktilo sayfalık ifadesi ile, kendi faaliyet srnrn
İçincle, bütün teşkiİAtı ele verdi. Dr. Sevim Tan'nın, İ,Y,
T.G.D. içindeki gurubu ile irtibatı, geniş bir isim listesini
ihtiva ediyorclu. Tahkikatı yürüten ilgililer, Dr. Sevim Ta-

l.ı,dan bunu kolaylıkla sağla.drlar ve onun verdiği ifadele_

re davanarak, parti genel sekreteri ve Merkez İcra Komi-
tc Sci<reteri olduğu anlaşılan Zeki Baştımar iizerinde dur_

rjular. Dr. Sevim Tan'dan sonra başta Zeki Baştımar ol-

mak üzere, Merkez Komite üyelerinden Mehmet Bozrşık
(Boz j\,Iehmet), IIalil Yalçınkaya (Zileli Halil); Yedek
Merkez Komitesi üyelerinden İzmir VilAyet Komitesi sek,

reteri Macit Bilge; İstanbul VilAyet Komitesi Sekreter'
'Ievfik Dilmen, Ankara ve İstanbul vilöyet komitesi sekre-

teri Kemal Ergin; ayrıca Ankara VilAyet Komitesi Sekre-
ıeri Örner Lütfü Tuncay; Ankara VilAyet Komitesi üyesi
Fııver Gökçe, Kenan Bekir Yaşlrçam, İzmir VilAyet Komi-
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tesi üyesi Ahmet Bilge; İzmir, İstanbul, Ankara vilöyeti
parti üyelerinin o/o 90'ı yaptıkları geniş açıJ<lamalarla,
T.K.P.'nin bütün seksiyonlarınr ele verdiler.

Bu tevkifatta, Mihri Belli, sorgusu strastnda diren-
miş, yakınlarından Şevki Akşit'te konuşmamrştr.

Cazevinde, partiyi ilk ele veren Dr. Sevim Tan ile
Mihri Belli arası,nda bir arkadaşlık başladı. Bu durum
Mihri Belli'nin mevkuf parti üyeleri nazarındaki itibarlı
durumuna tesir etmemekle beraber; Dr. Sevim Tan'nrn
duruşmalar srrasında Mihri Belli'ye hitaben yazılmrş mek-
tubunun mahkeme hey'etinin eline geçmesi Jurumu d"ğiş-
tirdi. 1968 yılında, karşılıklı suçlamalarda bilharru 1,
mektup önemli rol oynadı (24).

Dr. Şefik Hüsnü Değmer yönetimindeki |946 teşkilAt-
lanm_asının verdiği fireler, işlenen taktik, strateji hatalan,
Legal-illegal aparatlara pek çok polis ajanırr., ,rr-urr;
Zeki ve Mihri arasındaki liderlik kurgurr* kızıştırdı. Dr,.
Şefik Hüsnü Değmer'den sonra T.K.P.'nin I. Seİ<reterliği-
ne,1949 Eylül'ünde Zeki Baştımar getirildi. Bu tAyin şüp-
hesiz Moskova'nın körü körüne uydusu olan T.K.P -eı-kez Komitesi tarafından değil, herhalde Moskova'nrn tav-
siyelerine uyularak yapılmıştı. Zeki Baştımar Rusya'da
I(UTV'da (Komunistitcheski Universitet Troujenika Vos-
toka) okumuştu. Mihri Belli ise İstanbul Amerİkan Koleji
mezunu olduktan sonra öğrenimini A.B.D. de yapmıştı.

Mihri Belli, 1954 Mahkemesine intikal eden, Cihangir'-
de aktedilen bir Merkez Komite toplantısında (1951),br.
Sefik Hüsnü Değmer'i 1946 yılındaki hAtalanndan dolayı
şiddetle tenkit etti (25). Dr. Şefik Hüsnü Değmer, Komtl-
nist ususlü bir günah çıkarma ile hAtalarını kabul etti.
zeki Baştımar bu toplantıda iki tarafi uzlaştırrcr teklif.
lerle ortaya çıktı. Fakat durumu değişmedi. Çünkü Mihri
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Belli için birinci derecede hedef, Dr. Şefik Hüsnü Değmer
değil, Zeki Baştımar'dr. Zeki Baştımar'da bunun farkın-
daydı.

İki lider arasrndaki çatrşma 1951 - 1952 tevkifatının
gösterdiği seyr üzerine aleniyete döküldü; karşılıklı suç-
lamalar, çatışmalar uHarbiye Askeri Cezaevinderde cere-
yan etti. Mahkemede gerek Zeki Baştımar, gerekse Mihri
Belli birbirlerini ağır şekilde suçladılar ( 26).

Bu karşılıklı suçlamalar, günümüze kadar intikal et-
miş, "ANT,, nTürk Solu,, nSosyalist" Dergilerinde, Abi-
din Dino, Yaşar Kemal, M. Mimoğlu, Şevki Akşit yazılar
yazmışlar; Mihri Bel]i bir risale kaleme almış (27), Zeki
Baştımar, nYeni Çağ,ra bir ilAve çıkartarak savunmasını
bastırmış; bununla da yetinmiyerek, Ocak l968 tarihınde
T.K.P. Merkez Komitesine bir bildiri yayınlatarak Mihri
Belli'yi itlıam etmiştir (28). Bildiride şu ilgi çekici satır-
lar yer alıyordu (28-A).

" 
( ... ) Ne uzun yıllar süren ağır, illegal çalışma şart-

larr, ne durmadan sertleşen baskı ve terör havası, ne ç(j-
şitli işkence metodları, ne provakasyonlar, ihanetler, hiç
bir şey Türkiye Komünist Partisi, emekçi sınıfların hak-
lannr5 memleketin gerçek milli menfaatlerini savunmak-
tan alakoymadr. Türkiye Komünist Partisini cephe taar-
ruzları ile yıkamayan işçi sınıfı düşmanları, onu içindeır
yıkma taktiğine başvurdular, uzun ve çetin mücadele yıl-
lannrn yorgunluğunun 1ılgınlığına düşmüş, dejenere ve
deklAse olmuş veya türlü yollardan işçi hareketine mu-
sallat edilmek istenmiş maskeli ajanlarda bir destek ara-
maya ve bu kanalla Türkiye'de illegal faaliyetin hıyanet
olduğu fikrini yymağa kalkıştılar.
, Türkiye Komi,inist Partisi, 45 yılı illegal çalışma şart-
lan altında geçen 48 yıllık faaliyeti boyunca saflarrna srz.
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maya ve çalışmalannı felce uğratmaya çalışan bu çeşit
yuÜr", sener ve gizli servis ajaniarı..ile provakatörlerle
"sauaş'ru, savaşmakta devam ediyor. Özellikle emperyaliz-

min memleketimizi bir harp o,cağr, bir anti-emperyalist

mücadelesinin geniş halk yığınlannr sardığr son yıllarda,

Amerikan emperyalistlerine bağlı gizli servislerin, Türkiyc
Komünist Partisine karşı ilgisi bir hayli artmışa benziyor,

Emperyalizme ve gericiliğe karşı demokratik milli cephe

şl.rrrn Türkiye'de bayraktarı olan Türkiye Komünist
Partisine re gerrel olarİk işçi hareketine cepheden saldrn,

lara paralel olarak, onu içten kundaklama ve parçalama

yeltenişlerine hız verilmiştir.

Komünist Partisine karşı seri halindeki provakasyon-

ları ile tanrnmış, partiden atrlmış veya ona hiç bir zaman

girememiş ajanları bile yeniden ödevlendirmişlerdir,
İurlur, düşürülmüş maskelerini yeniden takınarak, ko-

miinist ,e İşçi hareketinde kendilerine yer edinmeyi, 
_fa-

kat komünist partisinin faaliyetini, yani onun emperva|iz-

me gericiliğe karşı ve emekçi srnrflann menfaatleri uğ-

runJaki mücadelesini zararlr ilAn etmeyi Türkiye Komü-

nist partisi yöneticilerine, ömürlerini emekçi halkın dA_

vasrna bağl,amış bütiin namuslu ve aktif komünistlere çir_

kef atmağ, legal işçi kuruluşlannr yüri.irlükteki anti_de_

mokratik kanunlann yasakladığr illegal faaliyetlerle iliş_

kili göstermek için en kaba yollara başvurarak resmi çev-

rel"İ" jurnallerrıeyi başlıca iş edinmişlerdir, Bu provaka

törler ve ajanlar komünist partisinin sıkı bir baskı ı,e
takip altınJa bulunmasrndan faydalanarak ve ibunu firsat

biierek, polisin teşvik ve hirnayesi altında görevlerini per-

vasızca yerine gctirmektedirler.,

nBizim Radyo, 4 Şubat 1968 tarihli yayımında (29l
yaptığ yorumda Mihri Belli'yi hedef alarak şunlan söyla
miştir:

l
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«... Türkiye Komünist Partisine ihanet etmiŞ, yargla,

malarda-korntlnistlerin duruşmalannda, cezaevlerinde,

poll.r" Uio Ul. çeşit provakasyonlar yapmlş provakatör

olar1.1u., Tiirkiye Komiinist Partisinin Basın , Yayın or:

lantan ile açıklanmış dejenere kimseleri, Polis, A, P, Hü-

i.fr-"ti, ıvıılli istıhbarat Teşkil6tı yeniden işe koşmuştur.

B;ı"r'ş" son bir iki yl içinde baltalama eylemlerine_, ko_

miinist hareketi ve ijçi ve sendika hareketlerini ulusal

bağımsulıkdirenişini,özelliklebütün.ilericigüçlerincep-
lJUlrllgl eyilimlerini düa filiz halinde ezmek için ortaya

atılmışÜrdİr. Bu elt beratlı polis ajanlanndan bazılan
p"o""İ""vo"lan, !ııııalclliklerint baskın yoluyla, yüpt
ooturııııe" yoıuyla yapmaktadırlar. kimisi kendisini ile_

rici yazar, polisİe çarpışan 36 saatlik_kahraman gösterir,

iiiJ"ı de; ile"ı.ılerınl"-ırnoı"rıod" bilgiçlik taslar, ken,

disinl işl ve sosyaüst hareketiıı komilnlst hareketin ağa

babası sayar. Fakat hepsi birden, polisi de Sükaniı da, Tu,

ral'ı da, Üu T.K.P.'den çoktan kovulmuş, ya da o'nun saf-

lanna hiç bir zamar. alınmamış olan sicilli provokatör,

lerle elbiİliği işbirliği ile ilerici güçleri ve örgütleri içer_

den parçalamaya çalışryorlar..,
2.ki nuştr..rar,ın kontrolünde ve direktifinde yapılan

bu konuşmada ilericilerin seminerlerinde "bilgiçlik, tas_

ladrğr, ..kendisini komiinist hareketin ağa babası ||yar"
dedii kimseyle, ubazrlan, jurnalciliklerini... noterlik yo_

lryü yup_ui.tudrr, dediği kimse, Mihri Belll,nin ta ken_

aısıaır. bıı"aığı gibi Mihri Belli, Siyasal Bilgiler Fakül_

tesinde yaptığİbir konuşmada, sol hareketin stratejisin,

den bahseİmİş; Komünist Partis|nin «ağa babası" oldu-

ğtmu ihsasen bildirmiştir. Aynca TİP,in stratejisini ten_

f.ıd 
"d", 

bir mektubu not€r kanalı ile Tip liderlerine ulaş,

tlr,mrştır. Bu'bültenden anlaşıldrğrna göre T,K,P"den ko
vulmuş olan kişi de Mihri Belli olsa gerekir, Bu güne ka-

dar, Tk.P.'den kovıılrnalann önemli bir rolü olmadığını

]
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bu konuyla ilgilenenler bilirler. Dr. Şefik Hüsnü Değmer'-
in 1930'larda Partiden ihraç ettiği isimlerden Nazım Hik-
met, Hamdi Şamilof (Alev), Hüsamettin Özdoğu, uzun
yıllar illegal partinin drijanlığını yapmışlardır.

Mihri Belli'nin yakınlarından Şevki Akşit, daha 1967
yılı Temmuz'unda, Zeki Baştımar'dan şu uslüpla bahse-
diyordu (30):

«... Yeri gelmişken, yerli ve yabancı basında sık sık
boy gösteren 1951 tevkifatı çığırtkanlarrndan Zeki Baştı-
mar'ın adını zikretmekte fayda vardır. Kadınlı - erkekli
bir yığın vatanseverin en verimli çağlarında saf dışı edil-
melerinde büyük ı,ol o1mamıştır. Tiksinti duymadan ağıza
alrnmayan bu isıııe yazıırıızda daha fazla yer veremivece,
ğiz..,"

Şevkit Akşit, Abidin Dino'nun 28 Mayıs 1968 tarih ve
74 sayılı «ANT»a Paris'ten gönderdiği "Niçin TİP, başlık-
lı yazısına Zeki Baştımar'la ilişkin şu cevabı verivordu
(3l):

"...A. Dino, Türkiye'deki sosyalist hareketlerin tan-
lıine de değinmeyi boşlamamış nedense. Sivrilmiş kişi-
lerin birbirlerine düşürülmesiyle özetleyiveriyor işi. Bu
sir.rilmiş kişiler boş kavgalarla, birbirlerini itham ediyor-
lar. Bundan yararlanan polis, toptan tevkiflere girişiveri-
yor onca.

Ayni abartma ve yanıltma yönetimini bir de burda
denemiş A. Dino. nsivrilmiş kişi, deyimi iizerinde kısaca
duraiım. Sosyalist eyleme katılacaklann ayni hizada dur-
malarını gerektiren bir kural o,lmadığına göre, doğal ola-
rak yetişkenliğine, bilgisine, yürekliliğine İlh. göre eyleme
katılanlann sorumluluğu değişecek. Bazılan daha önemli
görevler yüklenecektir. Dino nedense bu kişileri «sivrilmiş
kişiler" olarak niteliyor.
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Tevkiflere gelince : Kavgaya çıktın mı, yenmek de
yenilmekte doğaldır. Hele tevkif edilmek, en doğalı. Her
yenilgiden alınacak ders, yenmek için gerekli ortamın ha-
zırlanmasrnda önemli bir etken olur. Bu işin başka yolu,
başka reçetesi de yoktur. Gerekli dersi verebilecek çap
ta yenilgi yaşantrsrnln yokluğu, bir başka deyimle, yeteri
kadar bilenmemiş olmak, ancak tutarlr bir eleştiri konusu
olabilirdi. Fakat o zamanda çoğu ölmi,§ bulunan detrrim-
cllerimize saygısüzca dil uzatacak yerde, Dino'nun iğneyr
keııdisine batırrnasr gerekirdi.

Sosyalist eylem ya|nız dış çatrşmalar değil, ne kadar
ağır koşullar içinde olursa olsun, ayni zam,anda iç çatış-
malarrn da etkisinde, bir yol izlemek zorundadır. Provoka-
törler, ajanlar harekete daima sızmak istiyeceklerdir.
Bunlar bazılan saptanacak, bazıl,arı da, ne kadar dikkat-
li olunursa olunsun, zaman zaman sızmak başarısr göstere-
cektir. Hele bazı tevkifler sonucu, eylem yeteneksiz eller-
de kaldığında bu ajanların, prcvokatörlerin sızması yay-
gın bir nitelik de kazanabilir. Ve bunun sonucu birtakım
g'eniş tevkifatlar da doğabilir. Ama, Dino'nun dediği gibi
sivrilmiş kişilerin aralarına fit sokup, onların birbirleri
hakkında karşılıklı ithamlar yapmasInı sağlavarak geniş
tevkifler yapılmış olduğu hikAvesi sadece çirkin bir imge-
lemirı ürünüdür.

Hapislıanelerde bile bu sivrilmiş kişiler arasında akrl
almaz, bilince srğmaz töhmet]er, afarozlar dışa vurmuş,
polisin ekmeğine yağ sürmüştür. LAflanna gelince: Bu-
rada, yaşla kuruyu ayni fırına atıverme yöntemini uygu-
luyor Dino. Okuyucu da sanacak ki, Dino da bu tevkifat-
ta vardı,r. Dino bu tevkifatta olmadığı gibi hiç bir tevkifat-
ta da olmamı.ştır. Okuyucunun aklına hikAyeiıi sonradan
dinlemiş olmasr gelebilir. Oysa Dino, tevkifat başladıktan
sonra. pasaportunu almış, Paris'e atmıştır kapağı. Neyse,

,
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bir yolunu bulup öğrendi diyelim, Ama çirkin bir yol bul-

duğuna değinmeden geçemeyeceğiz :

Bir an için kendinizi 1952 de Harbiye Askeri_Ceza

Evinde düşiini.iniiz. Tutuklamalar başlıyalı iki yıl olmuş
tur. Bazılannız bu iki yılı,n 3 - 4 ayrnr, bazılrarınız 6 - |2

ayıru, bazı|arınız 24 ayını İst. Emniyet Md,lüğü Birinci

Şubesinin işkence hücrelerinde geçirmiş olsun, Soruştur,

ma srrasında diyelim ki polis sanrklann bazrlarından ken_

dilerini ve arkadaşlarını üç yıldan on 5nla kadar tıapis

cezasına çarptrracak tutanaklarr imzalatmaya başlamamrş

olsun.

Savcı, yukanda adr geçen tutanaklara, ajanlann ve

provokatörİerin raporlanna dayanarak iddianamesini ver-

miş olsrn. Her koyun kendi bacağından asılır, anlayışının

hiç de geçerli olmadığı bir ortamda, yüzlerce sanığı ve

tuiukluiu bulunan bu kollektif mükeme başladı başlaya,

cak diyelim.

Sanrklann en yaşlılanndan Dr. Şefik Hüsnü ve Fuat

Reşat, I. Şubede tazyik altında imzalatılmış olan tutanak-

ıu.io iti--tıntiı, duruşmalarda reddedilmesini, sağlık veri,

yorlar diyelim. Her ikisi de I. Şubede iki yıl tazyik gör-

*tlş ," tutanaklan imzalamaktan kaçrnmış olsunlar, Bu-

na mukabil bir usivrilmiş kişi" Z. Baştımar -bu deyim an,

cak bu tıynette kimseler için geçerlidir_ yukandaki tekli,

fe karşı ğkryor, adı geçen tutanaklardaki ifadelerin tevil
yoll, kabul ediİmesini öngörüyor _olsun, Kendisi de L Şu,
-t,ede 

iki yıl kalmıştır ama daha ilk giinden itibaren_tuta,

nakların iarihinden anlaşılıyor. olsun_ imzaladığı ifadeler,

yürl"."" sayfayı bulmakta ve iddianame için önemli bir
-clayanak 

oımaktadırlar diyelim. ve savcr da, sanıkları_ suç,

iarken bu tutanakların sayfa numaralarrnı sık sık tekrar_

l;yor olsun.
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Çoğunluk Dr. Şefik Hiisnü ve Fuat Reşat'rn sağlık ver-

diği daİranışr benİmseyip, adı geçen tutanaklan reddede-

cek d-iyelim. Zeki Baştrmar bütün rcrarlara, sert tartrşma-

İuru .ug-"n, tutumunu değiştirmiyor, üstelik sanrklar

arasrnd-a kendi görüşüne taraftar bulmaya çabalıyor, di-

y"li-. Dino'ya gOre boş yere içerdekilere göre kaçrnrlmaz

|atışmalar "lu.ut 
ve Zeki Baştrmar tecrit edilip, çaresiz

kaderine terkedilecektir diyelim.

Hapishanede bile, iç çatışmalann bazen zorunlu ola-

bileceğine bu küçfü örnek, bilmem yeterli bir kanıt mr?",

Aradan uzun hapislik yllan geçecek, Zeki Baştımaı
yaktığr canların hesabını vermeden, srrra kadem basacak

diyelim. Güniin birinde yurt dışındaki ünlti bir ressamı_

mrz çrkacak, sömürü düzenine karşı, bütün hayatınr cö-

mertİe harcamış ve Menderes Fazişmine kaşr tekrar ca,

.r*, iişir" takmış tarihi kişilerimizi "sivrilmiş kişiler, de.

yimi aİtında, «cadtr kazanrna,, sokmağa yeltenecek, o dev-

İin g"rç işçi ve talebelerini de ziyan olmuş bilinçsiz arag
lar Jlarak yor,rmlayacak, bizim de ellerimiz armut topla-

yacak ve'geçmişimizin mirasyedice harcanmasrna seyirci
ka|acağız. öyle yağma yok,.

Abidin Dino, M. Mimoğlu ile Şevki Akşit'e, 2 Temmuz

1968 tarih ve 79 sayılr "Ant" Dergisinde verdiği cevapta,

Dr. Sevim Tarı (Belli)'nin Mihri Belli'ye verdiği mektu-

bun yakalanmasrnı zikrederek şöyle diyordu:

*Hapiste yatanlan karaladığım iddiası düpedüz uy-

durma; Açık seçik olarak şu satırlan yazmadrm mı,? Tür-

kiye'de provokasyonlar tarihi yazılacak olsa görülecektir
ki, en çok kullanılan yöntemlerden biri, sosyalistleri dijz-

me ithamlarla tutuklamak olmuştur.

1952 yıllannda içerde olup bitenler sadece Akşit'in an-

lattıklanndan mr ibaret? O sırada gazeteler hapishane
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içinde yakalanan mektuplaşmalardan bahsetmişlerdi, bun-
lann aslı faslı yok mu? Geçmişin, bu aydınlanmasıı ğ€f€:
ken çapraşık sorunlarrnr, geleceğin genç araştıncrlan bir
gün elbette çözümleyeceklerdir. Sosyalist eylem ahlAkı-
nın unutulduğu günlerin tarihini yazarken, ak'la kara'yı
ayıracak olan bu bilginler, gün olacak şaşkına dönecek,
belki bu yolda saçlan ağaracaktır. Belki 10, belki 20 yıl
sonra rastlantıdan gözlerine ilişecek olursa bu satırlar,
diyeceğim odur ki onlara, bizler ideta sosyalist düşünce-
nin devrini yaşadık. Sosyalizme inandık ama, davranrşta
kimimiz çok gerilerden gelme acaip saldırganlık içgüdü-
leri ile düşmana değil, arkadaşlara saldırmayr mArifet sa.
yıyordu..

Mimoğlu ile Akşit'e göre yaşlı sos.yalistlere karşı say-
gısızlık edi_vorum. Tutumum açık : Bu yaşlı kişilerin, yok,
sulluk ve ezgiler içinde düşüncelerine gösterdikleri bağlı-
lığa karşı saygım vardrr, hele Mimoğlu'nun dediği gibi,
yarı yo,lda teslim bayrağnı çeken'lerden bence de bir kat
yeğdir onlar. Ama eylemde sosyalist ahlAka ve arkadaş-
lanna karşı işledikleri politik ağır suçlara karşı hiç mi
hiç saygıın yok.

Bu satrrları yazarken dileğim eski defterleri karıştır-
mak değil; istediğim, eski günlerden gelme bulaşıcı hasta-
lıklan genç kuşaklara sıçratma denemelerine engel olmak-
tan ibaret. Tepeden eski hastalık önünde susmak olmaz.
Diyorum ki yepyeni koşullar ve eylemler içinde bulunan
genç kuşağa, TİP'nin saflarında savaşırken, sizi memleket
gerçeklerine dayanan somut eyleminizden şatafatlı sözler-
le çelmek isteyenlere kulak asma5nn.

İşte bakın, Mimoğlu ile Akşit'e göre TİP'liler: İlgili
makamlarrn izni ile sosyalizm yapmaktan rahatlık duyan
kişilermiş...

1
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Siz TİP'lilerin rahatlığı o kerteyi buluyor ki, yrllar-
dan beri taşlanıyor, yerde si.irükleniyor, tutuklanıyor, so-
palanıyorsunuz ama saygr değerlere göre, baştan kara et-
me uzmanlanna göre, ağız|annız|a kuş tutsanız boş. Zö-
hir mecliste TİP'e yöneltilen saldırılar da birer şakadan
ibAret. Emperyalistlerin, kompradorlarrn ve ağalann akıl
almaz çapta yüklenmeleri «rahat» etmeniz içindir, biiıiin
bunlar kimi "solcu»nun yüziinde, iğreti bir sıntıştan baş-
ka bir yankı uyandırmıyor. Bre insaf !

Mimoğlu ile Akşit, size bir sözüm daha var : Yama-
cınızda birdenbire beliren kimi yeni dostlara lrarşr uyanrk
olun. Eskiden solculara falaka çekerlerdi, onlarr hapse-
derlerdi, sürerlerdi, şimdi ise pek de iltifat ediyorlar, se,

bebini hiç düşündünüz mü? Kimi belirtiler TİP'i yrkma
umudu ile sizinle işbirliğine giriştiklerini düşünmeme yo,l

açıyor. Belki hepsi öyle değildir, içtenlikle sosyalizme gi-

den yolda yardı.mcr olmak dileğindeler, eğer öyle ise, an-
laşılması zor olan şey, TİP'e karşr tutumlandır.

Benden söylemesi : gözünüz karanp Türkiye'nin biri-
cik sosyalist örgütünün bütünlüğüne saldırırken dikkatli
olun, geçmişteki ağır yanılmalan tekrarlarsanız, bu kada-
rı faz|arr,

Şevki Akşit, A. Dino.nun bu yazısını karşılayarak, Ze-
ki Baştımar'ı polisiikle suçladr, ve Sevim Tarı'nın mahke-
menin eline geçen mektubunun savunmastna girişti (32) :

"... Bundan önceki cevabrmda,1952 de hapishane için-
deki çatışmalarrn ibret verici kaçrnrlmazlığına ktlçllk bir
örnek vermek zorunda kalmıştırn. Yukardan bir pozla,
yrpratıcr yaşantılanmızı sorumsuzca krnamanrz bu tep
kimde etken olmuştu. İkinci yazınızda da yakalanan mek-
tup olayınr kurcalıyorsunuz. Brr kurcaladığınrz olayın, ça-.
trşmalarr kaçrnılmaz hale getiren bir yönü yoktı1 Geçen
cevabımızda verdiğim küçük örneğin bir sonucuydu. Köp
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rüler atılmıştı zaten. Bir başka deyimle, kurcaladığınız
olay tazyik altında imzalatılmış tutanaklann duruşmalar-
da teddedilmesine karşı çrkan Zeki nin istismar konusu
yaptığı, bir şaşırtmaca idi. Davadaki yeri de devede kulak-
tı. Yani bu tevkifata, Tarı. diye bir isim kanşmamrş olsay-
dı da, yine değişn bir şey yoktu. Geçen sefer açıkladıSm
nedenle Zekihin etraftyla arasr şeker renkti. Müdüriyette-
ki tutumuyla itibannı yitirdiği halde, etrafinrn da duruş-
malarda bu yitik itibara uygun bir çizgide olmasrnı isti-
yordu. Örneğin, işkenceli tahkikatta, sorgu hAkimi olarak
bulunan zatın, duruşmalarda savcr, olarak karşımrza çrka-
nlmasına itirazda bulunmamıza katıImadığı gibi, katılan-
larla da çatışıyordu.Aynı şekilde duruşmalann sivil mah-
kemelere geçmesini öngören ve bu nedenle askeri mahke-
me heyetini reddeden teklifimize de karşıydı. Bu ve benze-
ri sorunlarda, özellikle Belli ile çatışma halindeydi. lJrat-
mayalım, Tarı ile yakın ilişkisi (nişanh) olan Belli'yi yıp
ratmak için Tan'nın müdüriyetteki tutumunu öne sürüyor-
du. Çünkü Belli'yi başka türlü ypratamazdı. O da iki sene
müdüriyette kalmış ama en hunharca işkencelere cöğüs
geırnişti. Zeki'nin paınıağna doladığı Tan'dan müdiirlyet-
teki tutumunu, yazılı olaı:ak, gen§ btr şkilde açrklamasını
tstediydik. Bu, saygıdeğer yaşlı arkadaşlanmrz ısrarryla
olmuştu. Yazılı açıklama Tarı tarafindan verilirken tu-
tulduydu, mektup hikAyesi budur. Zeki bu mektuptan ya-
rarlanarak iç çatışmalann seyrini değiştirmek için büyiik
bir gayret göstermiştir. Ve bazı safdilleri etkilemiştir de.
En kötüsü bu arada fesatçrlanmızın ekmeğine de yağ
sürülmüştü. Oysa tutuklulann hazrrlrk soruşturmasrnr oI-
sun ilk tahkikat soruşturmasrnr olsun birbirlerine anlat-
malan kadar doğal bir şey o,lmazdı. Doğal olmayan polis-
te geçenlerin diğer tutuklulardan saklanmasrydı, Bu mek-
tupta sadece tutanaklann muhtevasr ve onlarrn hangi
koşulları içinde imzalandığının hikAyesi vardı.

Ş
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Ayni dam altında kalmamıza rağmen Zeki'den bu so
ruşturmalann hikAyesini öğrenmek mümkün olmamıştrr.
HattA dosya tetkikine çıkıncaya kadar, bazıları,rnrza, ken-
disini kahraman gibi göstermede, başan da sağlamıştır.

Eski tevkifatlann aksine, dosyalarr incelememlz için,
gerekli zaman ve mekAnr, elde etmiştik. Yalancınrn mumu
yatsıya kadar yanacaktı. En korkuncu Zeki'nin imzasrnr
koyduğu ve duruşmalarda reddetmeğe yanaşmadığı tuta-

nakların satırlan arasında bazr sorulara: Bu hususu Ham-
di Beye (Parmaksız Hamdi) şifahi olarak anlatmıştım de-

yip geçiştirilen cevaplar da vardı. uGeleceğin genç araş-
trrıcrlarrrnr uAk'la kara'yr ayrrrrken en çok Parmaksız'a
anlatılan bu şifahi beyanlarrn somut belgeleri hayrete dü-

şürecektir... "

Şevket Akşit, daha da ileri girerek Abidin Dino'nun
ajanlığına imAda bulunarak şöyle diyordu (33) :

.,... Galiba ben sizi anlamsız yere fazla ciddiye almı-

şım. Merak ettiğim bir taraf var. Acaba TİP yöneticileri,
düğün yok bayram yokken, kendilerini, böylesine ateşli
bir eda ile savunmanrzr hoş karşılıyorlar mr? Mimoğlu'nun
hakkınızda kuşkulu bir dille değindiği karanhk işlerle il,
giniz sizin kuşak tarafından yaygın bir biçimde ve açık,
tan açığa iddia ediliyordu. O zamanrn genç kuşağrna si,
zinle ilişkilerde dikkatli olunması sağlık veriliyordu. Ayni
kuşaktan geldiğiniz TİP yöneticilerinin hakkınızda olumlu
bir kanı beslediklerini sanmıyonrm. Sosyalizmin geçmişi-
ne karşı bir durum alma zorunluğu, eylemde hepinizi bir-
leştiriyor zahir..."

Bu yazının yayınlandığr tarihte Yaşar Kemal'de Di,
no'5ru savun.ın bir yazı kaleme almıştı (34).
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DöRDüNCü eöLüI\,l

l960'dan Sonraki Etiiliinmenin Fikir PlAnı:
Stratejtk tezlerdeki aynlıklar :

1951'den 1960, yılına kadar geçen dokuz yılhk süre,

T.K.P.'nin, en hareketsiz, ölü dewesidir, Cezaevlerinde ve

sürgünde olanlann dışında kalanlar, tam bir süküta gö-

müİmüşler; faaliyet daha ziyade aydın çevrelerde, edebi

hareketler olarak srnrrlanmrştır. Anlamsız şiir; umutsuz,

luk, sorumluluk, başkaldırma gibi kavramlan; J, P, Sart-

.", A. Cu-trs, F. Kafka gibi yazarları moda kılmış _;resim-
d" 

"bstr" 
(soyut1 ekol yaygınlaşmış, müzikte, klisik cdz'ın

yanr srra 12 ton sistemi (Atonal sistem) geçerli olpuılu,
b"rç"kt"., |957'e kadar geçen sürede, kitapçı vitrinleri Pa-

,ı Kle", Kandinsky, Picasso, H. Matisse, M. Chagall, gibi

batılı burjuru rersamlarrnln irili ufaklı reprüdüksiyonla-

., il" aol-uş; Kafka, Sartre, Camus'nün bazr eserleri ter-

cüme edilmiştir.

|Q§7 yılına kadar Sol'la ilişkin tek olay, Dr, Hikmet

Kıvılcımlİ'nın başarısrz «Vatan Partisi, denemesidir, Di-

ğer taraftan, Milli Muhalefet liderinin ortaya attığı «güç,

tİrıigi, tezi, solcularda bir kıpırdanmaya sebe! olmlli
*"rJa, ana muhalefet organrna 

_ 
Ulus gaze.tesine- bır

düzinelri aşkrn solcu srzmıştır, Mihri_Belli'nin en mrrte-

*"d udamİanndan biri, Muzaffer Erdost, oUlus, ga?,ete,

sinin aktif müstahdemleri arasındaydı, Naci Sadullah Da-

nrş, Cengiz Vurgeç takrma adıyla; Suat Taşer, Reşat Taus

-İlrt r., ile; Nijat Özön, Adnan Ufuk imzası ile; Aziz Ne,

,İ, uçrt ismiyle uulus,ta yazılar yazıyorlar; gazetenin Yazı
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İşleri Müdi.irlüğünü de aşın sol sempatizanlanndan İlısaıı
Ada yapıyordu.

Diğer muhalefet partilerine d9 a_slrı solcular sızıilş-
lar, İİ-ilİİ mevkilerine yerleşmişlerdi, MeselA, Niyazi Ağır-

.r*lr, Fui, Turhan gibi bilinen isimler "Cumhuriyetçi
Köytü Millet Partisi,nde söz sahibi olmuşlardı,

Fakat, Türk Solu'nun gelişmesine müsait zemin 27

Mayıs 1960 devrimi ile sağlanmrştır, Bu demek değildir
k\,"27 Mayıs 1960 hareketi sola eygin bir harekettir, 27

Mayıs, demokratik bir anayasa, hiirriyetlerin müessese-

leşmesi müciahalesi idi. Böyle bir hareketle anayasann
öngördügü ölçüde sağ harekette, solda elbette gelişecekti,

Türk Solu, 196&1965 arasrnda, en parlak idealist ve

heyecanlı devrini yaşadı. Bu süre içinde, profesyonel.Ko-
mİnistlerin, solun temsilcisi Tİp,nin stratejik tezini, ilkin
,rYön» Dergisinde eleştirmeye başlamasr; fikir plAnrnda

geniş bir tartrşmanrn açrlmasrna sebeb oldu. Tartışmanın
t"-"ı nedeni, daha önceki böli.imde de işaret ettiğimiz gi
bi T.K.P.'liderliği idi. Fakat bu, militanlarca, TİP'nin ze_

ki Baştırnar'a blgh kanadının stratejısini eleştirme şek-

linde ortaya atıldı. uYön» Dergisi yayımlandığı sürede,

belli bir fikri seviyeyi muhafaza etti,

Profesyonel Komünistlerin -Müri Belli ve gurubu-

nun- TİP'nin profesyonel Moskovacr kanadrna hücum

ederken, Aybar'ı hedef alnralarr tabii idi, Çünkü Aybar,

22 Ağustos 1968'e gelinceye kadar Zeki Baştımar gurubu

ile ittifak hAlindeydi. Aybar'rn çewesindeki, Moskovacr

gurubun temsilcileri, Şadun Aren, Nihat Sargın, Behic,e

Boran, Zeki Baştımar'ln mutemetleri olduğu kadar, N{ih-

ri Bclli Kliğine de karşıydılar.
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Dtinya Komiinlst Partilerinde 1960'dan sonı:a Çatıı
şan İki Tez:

196O'dan sonra, Dünya Komünist partileri Pekin ve
Moskova'nın karşıt tezlerini «sağrrlar diyaloğu" şeklinde
sürdürdüler. 1962'de çatlama bütün normlan ile belirdi.
Bu iki görüş nasıl özetlenebilirdi?

Moskova'ya göne: Çağdaş di.inyanın temel çelişmesi,
sosyalizm ile kapitalizm arasrndadır; özellikle bu sistem-
leri temsil eden dünya çapındaki başlıca kuvvetler arastn-
dadır;

Pekin'e göre: Çağdaş dünyanın temel gelişmesi, sos-
yalizm ile emperyalizm arasrnda değil, milli bağı,rnsızlık
hareketleriyle, emperyalizm arasındadır. Emperya|izme
karşı mücadelede asıl güç, dünya sosyalist sistemi değil,
uluslararası işçi sınıfi hareketi değil, milli bağımsızhk ha-
reketleridir.

Birinci görüşü savunanlar, emperyalizme vurulacak
darbe meselesinde, üçüncü dünya ülkelerinde yürütülmek-
te olan anti emperyalist savaşlann önemini küçümsemek-
tedirler. Empery,alizm öldürücü darbeyi, sosyalist ülkeler
topluluğu ile batı'nın ileri proleteryasr indirebilir.

İkinci görüşü savunanlar ise, dewimci frrtınalar böl-
gesinin batıdan, Afrika, Asya, LAtin Amerika'ya kaydığı
iddiasındadırlar. Bu günkü durumda batr "sönmüş bir ih-
tilAl ocağdır" (35).

rÜRK SoLUNUN TEZLER IğRşISINDAI(İ DİJRI,.
MU:

Bu görüşler karşısrnda, T.K.P.'nin Türkiye'deki Mihri
Belli Kliğinin görüşleri, her iki tezi telif edici biçimdedir,
Moskova veya Pekin karşısında belli bir durum takrn
makta kaçınmaktadırlar. Telif edici görüş iki noktada
özetlenebilir (36) :

a
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l - Çağdaş diinyanın temel çelişmesinin sosyalizm-
kapitalizm arasrnda olduğunu haklı olarak ileri süren bi-
rinci görüş, öte yandan çağımrzrn en önemli gerçeğini,
yAni ulusal Kurtuluş savaşlannrn varrnış olduğu yeni bir
aşamayla emperyalistlerin uykusunu kaçırdığını yeterin-
ce değerlendirememektedir. Gene bu görüş, Emperyalist
blokun baş jandarmasr, Amerika'nm on yıldır Üçüncü
di,inyaya karşr resmen harp ilAn etmekten çok yönlü kor-
kunç bir savaş yürütmekte olduğunu görmedikten gelme-

se bile, dünyanı,rı bu bölgesinde Amerikan emperyalistle-
rinin neden böylesine korkunç bir savaşa atılmış olduğu-
nu, temel çelişmesinin ışığı altında yeterince açıklayanra-
makta, gerçekçi açıdaır bilimsel tabana oturtamamakta-
dır. Temel çelişmenin sosyalizm ve kapitalizm arasrnda
olduğunu haklr olarak savunan bu görüş, öte yandan te-

mel çelişmedeki çelişik yönlerin, kendi gelişme süreçleri
içinde ulaşmış olduğu yeni aşamaJn görmekle beraber,
bunu hem teorik hem de pratik düzeyde yeterince değer-

lendirip, devrimci çözümlemeyi yapamamaktadır. Temel

çelişmenin böyle bir durumda oportünizme kaymadan na-

sıl çözüleceği karanlıkta kalmaktadır. Emperyalizmle bir-
likte 5,aşama ve barış içinde yarışarak temel çelişmeye çö-
züm yolu bulma teorisi bu karanlığın ürünü olmakta, te-

mel çelişmenin çözümü çıkmaza girmektedir. Birinci gö-

rüşü savunanların kabul etmedikleri önemli noktalardan
biri de işte bu çıkmaz sokaktır.

2 - Çağdaş dünyanın temel çelişmesinin, sosyalizm

-Kapitalizm arasındaki değil, üçüncü dünya-emperya-
lizm arasrnda olduğunu savunan ikinci tez bir yandan ça-

ğrmızın en önemli gerçeğine haklr olarak parmağnr ba-

sarken, öte yandan parmağının altındaki gerçeği, çağı,rnı-
zrn temel çelişmesi sanmakladır. Yani temel çelişmenin
üçüncü dünya ile emperyalizm arasrnda olduğunu iddia
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etmektedir. Ayrıca, sosyalizm - kapitalizn temel çelişme-
sini reddeden ve böylece büyük bir yanılgı içine düşen,
fakat bunun yanında çağımızrn en önemli gerçeğine isa-
betle parmağını basarken bir ,başka hataya düşen ikinci
tezin savunuculan; emperyalizme karşı savaşan güçlerin
gerçek yerlerini ve değerlerini hesaplama meselesinde cid-
di bir yanlışlık yapmaktadrrlar. Sosyalist blokun ve geliş-
miş kapitalist i.ilkeler proleteryastnln ve demokratik güç-
lerin değerini küçümsemekte, öte yandan üçüncü dünya
halklannın güciinü ise abartmaktadır. Birinci görüşü sa-
vunanlarda ayni hatayr tersinden işlemektedirler.

Tiirk Solu'nun (M. Belli Kliğinin) Stratejisi:

Her iki tezi, yukardaki özetle değerlendiren T.K.P.'-
nin Türkiye'deki Kliği şöyle bir sonuca varmaktadır (37) :

"Şu dönemde Türkiye'de bir çok gelişme süreçleri
vardrr ve her gelişme süreci, kendi içinde çelişmeler üti-
va etmektedir. Tek sözle Türkiye, çeşitli çelişmelerin kay-
neştiği karmaşık bir büttlndür. Bu karmaşık bütünde kay-
naşan çelişmeler arasrnda elbette bir temel çelişme var-
dır. Ve bu temel çelişme, sömürenlerle sömürülenler ara-
sındadır. Ve bu çelişmenin sömürelenler lehine çözülme,
siyle Türkiye sosyalizme geçecektir. Temel çelişmenin çö-
ztilmesi için objektif ve subjektif şartlar yeterli olmaktan
uzaktır. Bu bakımdan devrimci güçlerin önündeki strate-
ji; Sosyalist devrim stratejisi değil, ulusal Demokratik
Devrim stratejisidir... "

"Milll Deınokratik Dewim" Manifestosu :

oTürk Solu, Dergisinin 53. sayısında ek şeklinde ve,

rilmiş olan "Milli Demokratik Devrim, manifestosu (32

sayfadır), Türltiye'nin emperyalist diinya sistemi içinde,
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sömürülen üikeler safrnda geri bir tanm ülkesi olduğuna

a"el"-"tr"; 20 yılı aşan ğurjuva_ parlamentarizminin,

1960 - 1961 döneml harlç, emperyalizme en yakın örgütle-

rin işini kolaylaştırdığı ifAde edilmektedir,

Manifesto, Batı ülkelerinin emperyalist söp*ll,dü-
zenini sürdürmek için kurulduğunu iddia ettiği IıIATO'ya,

İtlrkiye'nin dahil oİmasrnl yertnekte.Amerikan üslerinirr,

l.rp".rl. nükleer bir savaşta Türkiye'yibirinci hedeJ hali-

""!"İl."""ğini 
ileri sürmektedir, Çağımız sosyalist devrim

," İnllll Kurtuluş devrimleri çağıdır, Bir ülkede devrim-

"İ 
g"llş*"a", "-"kçil"rin 

siyasi iktidarmın kurulmasr sa-

a"J" *ryulist devrlm doğrultusunda ileriye doğru b.ir

ual-a*."ninekçi iktidarı hİmen her zaman iktidannın iliı
.1tl.re-lrr.J", ülkenin bağımsızlığınr gerçekleştirme ve_ fgo-

dal kalıntılan temizleme gibi sosyalist devrimin değil, de-

mokratik devrimin görevİerini yerine getirir, KlAsik sos-

vullr' literatürde çoğunlukla kullanılan,burjuva demok-

ttlk devrlm» deyim-i bugtiniin şartlanna pek uymamak-

tadır. Anti-Feodaİ ve ant]-emperyalist devrim için ,Milli
derrıokratik devrim, daha uygun bir terimdir, Temel slo-

gan *Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiy-e, slo-

lan drr. Bağın iiziimünü yemek i_steye_n bağı yabani bitki-

İ".d"r, arınJırmaiıdır. Milİi demokratik devrim sınrf çıkar,
İ"o-İti.tive'nin emperyalist sistem içinde sömürülen ba-

ğımlı bir tlİke olarak varlığını sürdürmesinde olan, emper,

lalizmin yerli ortaklar durumundaki işbirlikçiserrnaye,
y", f"oduİ ağa|ara, gayri milli sınıfa . 

karşıdır, Devrimci

gtlçl". ise, T-ürkiye proleteryası önderliğinde, milli burju-

İurl, ttlçlİl. burjuvazi, aydrn, bürokrat sınıf ve öğrenci-

l".a""mtıteş"kı.ıldir.Stratejimillidemokratikdevri.mdir.
Hedef tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiyc'dir,

TİP'nin Stratejisi:
TİP'nin temsil ettiği stratejiyi iki dönemde nütalöa
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etmok zorunluğu vardır. Çekoslovakya'nın işgalinden ön-
ceki dönem; ve sonrası.

1 - Çekoslovakya'nın İşgalinden öncekl dönem:

Milii burjuvazinin öncülüğünde Türkiye bağımsızlık
mücadelesini yapmıştrr. Geçirilen tecrübeler şunu göster-
miştir ki, Türkiye'de mill1 burjuva devlet ibağımsızlığın-
dan tAvizler vererek giinümüze kadar gelmiştir. Tiirkiye
kendine özgü şartlan dola5nsı ile bir ya.na bırakılsa dahi
anti emperyalist ve anti feodal mücadelenin mutlaka bur-
juvazinin öncülüğünde yürütülmesi gerekir diye bir iddia
yoktur. Anti-emperyalist mücadele, her az gelişmiş top-
lumun içinde bulunduğu tarihsel gelişme şartlarrna, sınrf
ilişkileri ve kuwetlerine ve sosyalist hareketin etkinliği-
ne bağlıdır (38). Türkiye'de milli bağımsızlıktan yana,
ikinci milli Kurtuluş hareketine yetenekli bir milli burju-
vazi yoktur. Türkiye geri bir memleket değildir. Memle-
ketimizde güçlü bir sosyalist hareketin öncülüğünü yapa-
bilecek hacimde bir işçi sınrfi vardrr (39). Türkiye, milll
demokratik devrim denen safhpyı geniş ölçüde tamamla-
mıştır (40). Milli burjuvazi tam bağımsız değildir. Yaban-
cr serlnaye ve komprador sınıfla kucak kucağadır. Sosya-
list dönüşüm ancak emekçi srnıfınrn ağı,rlığını koyduğu or-
ganizasyonda eme}çi _ aydın işbirliği ile olur. Yer yiiziin-
de emekçi srnıfinr sömüremiyecek tek güç emekçi sırufr-
nın kendisidir (41).

uSosyalizmin Türkiye'ye özgü tarih koşullan içindeki
uygulanrşrna ve bu koşullarla, bu koşullar içindeki uygu-
lanrşın teoride döğerlendirilmesinden meydana gelen Tür-
kiye ye özgü sosyalist - teori-Eylem Sistemi'ne, Türkiye
Sosyalizmi adı veriyoruz (..) Türkiye'de sosyalizme ale}a-
de uygulanış özelliklerinden ötede bir nitelik lçazandrr-
maktadır (Anayashnın varlığı) . (42). Türkiye sosyalizıııi,
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teori ve eylem olarak Türkiye İşçi Partisinin milii bağım-
sızlrk, emekçi halkımızın horlanma ve sömürülmeden kur-
tanlması, anayasanıür eksiksiz tastamam uygulanması yo-
lunda 5 yıldır ver-rnekte olduğu mücadele ile kurulmak-
tadrr. Türkiye sosyalizmi oluş halinddeir (...) Gerçekten
ikinci büyük kongremiz ikinci milli kurtuluş mücadelesi-
nin sosyalizm için mücadeleden aJırr tutulamryacağını ke-
sinlikle ifade etmiştir (...) Bu vesileyle Milli Kurtuluş mü-
cadelesi hakkmdaki bazı görüşlerin yanlışlığ da (nYön,
Dergisini temsil eden guruba dokunuyor Aybar.) ortaya
konmuş olacaktrr. Milli Kurtuluş mücadeleleri anti-emper-
yalist bir mücadelenin başanya ulaşabilmesi emperyaliz-
min yurt içindeki ortaklanna karşı da mücadele yürütül-
mesine bağlıdır. Birinci Milli Kurtuluş savaşımızda bu
nokta açık olarak görülmüş, gerek Birinci B. Millet Mec-
lisi, gerekse Atati.irk, savaşın ernperyalizme ve kapitalizme
karşı olduğunu ilAn etmişlerdir. Fakat gerçekte kapita-
lizm ve feodalizm artıklan ile mücadele edilmediği için,
yani mücadele sosyalist açıda4 yürütülmediği için, zafer-
den 43 yıl sonra İkincl bir kurtuluş savaşı vermek duru-
muna düşmüş bulunuyoruz (...) Güniimüzde emperya|izm-
me karşı savaşr sosyalizm için mücadeleden ayırt etmek
mümkün değildir. (...) Milli Kurtuluş mücadelesi sosya-
lizm için mücadele ile birlikte yürütülür demek, şüphesiz
milli kurtuluş mücadelesini yalnız sosyalistlerin yürüte-
ceği anlamına gelmez. Milli Kurtuluş mücadelesi emper-
_yalizme karşı olan btıtıın kuwetlerin MİLLİ BİR CEPHE
kurmalan şeklinde yürütülecektir. Fakat bu mücadele
esnasrnda emekçi halk kitleleri
sosyalizm için, köklü dönüşümler
için de mücadele ettiklerini bile-
c e k le rd i r. Milli Kurtuluş mücadelesi, sosyalist bir
nartinin demokratik öncülüği.inde yürütülecektir (....)
Milli Kurtuluş mücadelesini emperyalizme karşı ve Tür-
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kiye'nin tarih koşulları içinde Amerikan emperyalizmine

;;;;; ;tl.ua"l*l" b-aşarısın,. sadece politik plAnda

tutmak mücadeleye tatlac"t MİLLİ CEPHE'nin srnıf-

sal karakterini görmezlikten gelmek, hele bu mücadeleye

."rv"ll.t bir ka-rakter vermekten kaçınmak son derece

İı.iv,ll. Ui, hAtadır (",) ikinci milli_kurtuluş mücadelemiz

sosyalist teorinin ışığında ve sosyalist.Türkiye İşçi Parti
sinin demokratik ön-cülüğünde yürütülecektir, (",) Anti-

;;;;ry"İİ;t miicadelea" İvıiıli CEpHE'yi en geniş ölçü-

l". lçlra" tutmak endişesi, mücadelenin sosyalist karakte-

rini ihmal etmemize yol açacak olursa, hiç kimsenin şüp-

;;rt-;i;;rrn, İkinci nıiııi-rurtuluş mücadelemizi zafere

"İ"İrr.-rt -tl-ktlr, olmryacaktır,_ M i l l' . 
k l i : i

İ;; mücadelesi milli burjuvaz|,
nin-ki bizde yoktur- veya ara_t_aba-

kaların öncüİüğünde yürütülürse,
(....) emperyalizmle yeniden ilişki,
İ". l.rraukları görülmektedir" Ba-

,r rorvuİi.' çevrelerin,u,o,d,g, "işbirlikçi demokrasi"

İ"Jrİ"i" y*l,, bir teori olduğu Türkiye örneüinden son-

ra Gana ve Endenozya olaylanndan sonra da meydana

;;;,;;;. İl.ir,"i Uiiytlt koıgremiz sosyalizmin 1_1l:,ll',:
men tepeden inme yöntemlerle kurulmryacağınr kes]nırKre

ifade etmiştir (",)'Çünkü sosyalizm sadece bir ekonomi

tekniğinden ibaret a"ğiİai,, Sosyalizm.herşeyden i'*" }ıil,
km dünya görüşü, İuTl"" felsefesi, halkın politik id"9l:]L
sidir. Halkımrz sosyalizmi benimsemeğe hazırdrr_ (",) Jvla-

va tutmuştur. Bu gerçeği bilmezlikten gelenler hata_ için-

İ"a'rİ"..'d;;;J# t"p!a"" inme kur,ıı:,amaz, Halkrmrz

bunu asla kabul "'rn", t, 
,l Milli Kurtuluş mücadel_eli ol-

sun, sosyalizm için mticadele olsun, ancak bilimsel bir te,

".lrl", l""i sosyalist öğretinin rşığında yürütülüp başan-

ı,u ,"luşr.,labiliİ. (",) A,u tabakalara, 9ıTilliI]T: :,_yj
İİr*l" çelişmediğini, ama tersine ara tabakalann ancax
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I

sosyalist bir düzende insanca yaşama şartlanna kavuşa,

caklannr açık ve seçik olarak belirtmemiz gerekiyor (," )"

2 - n, Ağustos 1968'den Sonrası:

Çekoslovakya'nın işgalinden sonra, Mehmet A|i Ay,

bu.'r, Sovyetleri kınaması, giderek Sovyet rejimini sert

bir şekilde eleştirmesi; *ltiİkiye sosyalizmi,ni, "güler
yüzltl sosyalizm,e dönüştürerek, tıalkrn oyu ile iktidara

;lrr, halkın oyuyla iktijardan gideceğini burjuva demok,

ratik kuruınlann muhalefet partilerinin muhafaza edilece-

;;ffi;;i, rip a,ş,.,dakı üihri Beıli Kliği ile; Tip için_

deki Moskorr", grr.t,, Aybar'ın şahsrnda !lv",^ bı1 r_nuha-

lefete sevketti. Kongre'de gerek Mihri Belli fraksiyonu,

;;;." Moskovacr,ür Aybar,ı destekliyen sendikacılarln

İe doğulu delegelerin oylanyla kesin bir yenilgiye_uqud,-

larsa 
-cla 

; Kongre Başkanr Çetin Altan'rn nAkşam"da ko_ng,

de ertesi Aybar ve arkadallarını suçlaması (43) ortalığı

yeniden kanştırdı.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

çEKOSLOVAI(YA'NIN İşGALİNDEN (21 Ağustos 1!}5E)
TİP III. GENEL KoNGREsİıın xa»en

Çekoslovakya'nın işgali Tiak solu'nun altınr üstüne
getirdi. Ve her şey Mehmet Ali Aybar'ın 22 Ağustos 1968
tarihinde basına verdiği beyanatla başladı. Mehmet Ali
Aybar şöyle diyordu (44) ı

«Varşova Paktı üyesi Çekoslovakya'nın müttefik-
leri §ovyet Rusya ile Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve
Doğu Almanya'nın saldınsına uğramış olması yurdumuz-
da ve di.inyada haklı bir infial uyandırmrştır. Sovyet Rus-
ya'nın bu saldırr hareketini, Çek yöneticilerinin ve hal-
kının kuşkulannı bertaraf edecek bir anlaşma ve uzlaş-
maya vanldığı zehabrnr vererek, sinsice hazırlayıp ansı-
zın tatbik mevkiine koymuş olmasr bu infialin şiddetini
daha da arttırmıştrr. "Karşr ihtilAl, yalanrna, Çek yöne-
ticileri tarafrndan davet edildikleri yalanr eklenmiştir.

Doğu Bloku'nu teşkil eden devletlerle Sovyet Rusya
arasrnda herbirinin tarihlerinden gelen derin farkları
vardrr. Orta Avrupa halklan tepeden inmece ithal malı
bir sosyalizm tecrübesini kabul etmeyeceklerini, sosyaliz-
mi kendi şartlarına göre uygulamak istediklerini, muhte-
lif vesilelerle göstermişlerdir. Bu istekler her seferinde
Sovyet tanklannın müdahalesi ile bastınlmıştır. Çekoslo-
vakva üstelik bunlann endüstrice en gelişmiş olanı ve tü,
ketimci üretime en dönük olup da Comecom'un sınırla-
nndan en çok rahatsızlık duyanıdır. Nihayet Çekosloİrak-

a

L
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ya Varşova paktı içinde daha özgir, daha bağımsu bir
duruma kavuşmak meylini de göstermiştir. Sovyet Yöne-
ticileri ise, Stalin devrinin kör itaatini, sosyalist daya-
nışma ve birliğin tek şartı olarak görmeye alışmış kişi-
lerdir. Çekoslovakya faciası bütün faktörlerin tesiri ile
patlak vermiştir...

Çekoslovakya olaylan askeri bloklann küçük üyeleri
için, asıl tehlikenin blokun iideri durumunda bulunan
güçlü müttefiklerinden geldiğini ve gerçekte küçük dev-
letler bağımsızlıklarınr bu bloklara girdikleri anda kay-
bettiklerini çırçıplak ortaya koymuştur. "Ortak Savunma,
kavramr askeri ittifakların küçük devletler için, gerçekte
büyük devletin çıkarlarrnın bir tAbii olarak söz konusu
olmaktadır. Ve böyle olduğu için de küçük devletlere
askeri ittifaklann ileri karakolu olmak gibi nankör ve ger-

çek güvenlik ve bağımsızlıklan ile bağdaşamayaJı bir rol
düşmektedir.

Çek faciasınrn ortaya serdiği ikinci bir gerçek de, ba-

ğımsızhğin sosyalizmin vazgeçilmez bir unsuru olduğu-
dur. Milletler, kendi sosyalizmlerini, kendi imkAnlan ile
ve milli bağımsıdıklanna kıskançlıkla sarrlarak kuracak;
lardrr."

Mehmet Ali Aybar, bu ilk beyanatmdan sonra, a5mi
görüşleri Çankaya İlçe Kongresi ile, Ankara İl Kongre-
sinde geliştirdi. Ankara İl Kongresindeki şu sözieri, bar-
dağı taşıran damla oldu (46):

"Çekoslovakya'nrn So,ıyetler Birliği ve diğer Varşova
Paktı üyelerince işgali bir gerginlik yarattı. MeselA Ro-
manya ve Yugoslavya Sovyet tehdidi altında bulu_ndukla_
nnı ileri sürdüler ve olağanüstü tedbirler aldılar. Ve ba-
trnrn sosyalist, komünist partileri de Çekoslovakya'nın iş-
galini yerdiler. Avrupa'nrn ko,münist ve emekçi partileri
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Çekoslovakya'yı bir batr salcirrrsınln tehdit etmedıği so-

,r",,r.u vardrlar. A5mı sonuca biz de katrlıyoruz ! Duruın,

Sovyetlerin iddia ettiği gibi değildir",
Tü.kiy"'de Mi[i kurtuluş Mücadelesi aynı zamarıda

sosyalizrrı_ için mücadeledir. Önce bağrmsız Türkiye son_

ra sosyalizm diyenler var. Milli Mücadelenin sosya-

list mücadeleden önce yürütülmesi gerekıiğini bir teo_

rik zorunlulukmuş gibi söyleyenler var, Sosyalist lite-

ratiire bakrlrrsa bunlarrn söylediklerine rastlanır, bi_

zim söylediklerimize ise pek rastlanrnaz. sosyalist lite_

zirı ş"yi" bizim için doğru olmadığr inancınday_ız,

rtkiye garip bir ülkeür. Sosyalizmin tatlr, güler

yiizünü lıall<a- göstermeliyiz, 69 seçimlerinde meclise hiç

tlrrrurru 10 milletvekili sokup bir grup kurmalıyız, Dünya-

da ilk kurulan sosyalist ülkenin despotik, totaliter ve ce_

berrut olmasr tüm insanlık için bir talihsizliktir. sos5ıa.

lizm, ilk kurulan devlete beşeri despotik bir idare olmak_

tan öteye gidemecli. Sosyalist demokrasiye çok uzak kal_dı,

Bolşevik Partisi merkeziyetçi, despotik bir biçimde çalrş-

tı. Üe iktidara gelince devleti de aynı şekle soktu, Yani

despotik, totaliter ve ceberrut bir devlet ! Ekonomik sö-

mtiiı.iyı" 
- 

d"spotluk bir madalyonun iki yüzü gibidir. 
_So.s_

yalist demokrasi işlemedi mi başarı sadece teknolojik
tlur. eugtnkü Sovyet yöneticileri, mülkiyetlerine sahip

olmasala-r bile çarlik Rusya,srndaki gibi üretim araçlannı

tahakktimlerinde tutuyorlar. Bunun sebebi emekçi sos-

yalizmin anlatılanlarrn tam tersi oldpğınu anlatacağız, Ve

de biz, insana saygılı bir sosyalist partiyiz, Tahakkümün

kalkması, emekçi srnrflarrn yönetime katılmalan ve yöne-

ticilerin seçimle işbaşlanna gelmesiyle mümkündür, Gü_

zel bir örnek vermek isterim: Köylere gittiğimiz zaman

bize soruyol|n1; oToprak reformu yapacak mrsrnrz?» ce-

vap veriyoruz: ,<Yapacağız, Ağanrn ve hazinenin fazla top,

.u6r.r, dağıtacağız., Hulk,rnız ağaya paranln ödenip öden-
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.m.iy,eceğini soruyor hemen. Pİkkat edin arkadaş}ar. \ar-
şPızda bulunduğumuz şu asil halk]n vicdd,,ına bir ku-
lak verin. Bu halkırnızın kendisini yıtlarca siirniiryiiş aya-

ğa karşı bile ne kadar adaletli ve insaflr olduğınu gtis,

ıeriyor (!!!)
TİP'in bütün reforrnlan ve kuracağ demokratik ik-

tidıır, insana saygılıdrr ve hürriyetçidir. Biz "Türkiye §os-

}alizmi, nin bu yöniinü halkımrza iyice anlatacağız. sos-
,yalist teori hürriyetçi bir teoridir. Marks'rn yabancrlaş,
ma teorisi hiiıriyet teorisidir. Marks emek ile sermaye
arasrndaki çelişkiyi İngiltere'de inceledi. Sosyalist aşarna-
nrn bu iki sınıfın mücadelesi sonunda kurulacağını iddia
etti. Marks sosyalizminin İngiltere|de kunılacağını söyle-
di ve bu cümlenin altrnr çizdi, ama gerçekleşmedi. Sonra
Lenin işçi sınıfina köylü srmfinı da kattı. Ama dewimi,
işçiler, köylüler ve askerler, gerçekleştirdi ( ! ! ! )

"Uygulamada sosyalizmler çeşitlidir. Rusya'daki sos-

;,alizırıle Küba'daki sosyalizm, Vietnam'daki sosyalizmle
Kuzey Kore'deki sosyalizm bambaşkadır. Ama Çin'dekt
sosyalizm hiçbirine benzemez. Sosyalizm en geniş fikir-
Jerin tartışıldığı bir rejimdir. Sosyalizmde her şey tartı-
şılacaktır. Tartışmayı srnırlandırdrnrz mr orada bilimden
bahsedilemez. Böyle bir toplum cehennemden farksrzdı,r.
§ovyetler Birliğinde bu böyle oldu. Sovyetler Birliğinde
tiim ceberrut tatbikat ibilim adına yapıldı ! Bu ülkede, dil
dlimlerinin fikirleri yrllarca yasaklandı. Stalin'in "Mark.
sizm ve Dil, kitabına bir bakınız. Çok bilimsel gibi görü-
uüyo5 ama yanlıştıp ! Morgan'rn fikirleri yasaklandı. Se-
beb-i de genler dışandan etkilenmez.ler, demiş. Bu yasak-
Lanmanrn sebebi de Marksizmde bir etki tepki teorisinin
..gluşu imiş. Bilim adına.sanatçıJann da yas4kİanmasrna gi-
di}di. İllm adına politik alanda fetva verırıek tehlikelidir.
§osyalizmde kAbeler yoktur.,
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Aybariın bu fikirlerine ilk tepki «Türk Solu, Dergi,

.ıoa"'İİıİ.di. nilindİgi gibi, Mihr' Beıli yönetimindeki bu

İ;;İt" f*krlyo., İyÜar ve arkadaşIannın 1962'den be,

,İ;J.litl ," İ"rnaİisi idi, uTürk_Solu»na göre (46)

;b.ryaİİ.'İ"r yerine glre ilk_elere aağlı kalarak, sevirnsiz

ve asık suratlı görüİmeyi ilkeleri çiğneyerek s_evimli -ııe

sül"ryürlii olmaya tercih ederler, idi, «Türk Solu, Ay-

bar,ın Sovyetler,i "i"ştı"",ini 
de hazrnedemiyor şöyle

Ciyordu Q7|:
*(...) Aybar'rn konuşmasınln en _ilginç 

yönlerinden

biri de Ekim Devrimine ," o" yapanlara nefretle saldrr-

masrdrr. Batıh oportünistlere ve gerici demagoglaıa ö1_,

gü olan bu davranış Sosyaljstten vazgeçtik, azıcık_ Milli

İrygrw olan bir İi1,1"" yuk,ş",u,, Ekim devrimi ezeli

İtlİİru"r-rz Çarlığın ykıİışını sağlamrştrr, Yerine \*:
lan ilk sosyalist Jlt""l" jevrimci iktidan bizim Milli

Kurtuluş savaşrmrzda biricik karagün dostumuz olmuş-

tur. Ekim Devrimi doğunun ezilen halklarının, emekçi

yr$rrlu.r.rın asrrlar boyu süren uyuşukluğuna son veren

ve onlarr clünya "-p",yuli,mine 
karşı mücatleleye yönel-

ten önemli bir tarüi etken olmuştur"""

Sosyalizm hürriyetçidir ama karşı devrim"' *1|]:l"İ

,ur.orr-u hürriyeti bizim sosyalizmimizde yoktur, Aybar_

rn uTürkiye Sosyalizmi!, dediği şey kimi çewelere pek

İot İ.vl". vAdejiyor. Aybar'a göre hürriyetsiz _bir_ 
sosy&

lizrı cehenremden farksızdır, Buna göre yıllardır tek-

rarlanan *krzıl cehennemden nasrl kaçtrm» tefrikalanna

inanmak gerek.

Artıkmaskelerdüşmüştür.Büyükkongreninyak-
laştığı, şu günlerde TİP tabanrnın gerçekten dewimci ve

*rvİlir, Oztlntln parti içindeki ağırlığnr duyurm",]_3-

manı gelmlştlr. rİrtl içindekl gerçek sosyalistlerin riP'e
-ı.*Ji?"rrımci 

damgalannı vurrna zamanı gelmiştir",ı

50



İl ve ilçe kongrelerindeki bu beyanlan ile Aybar ilkin
ıTiirk Soluınun goçist bazı çvrelerin ifAdesine gti
ı3 Troçkist Uderi Mihri Belli ve kadrostınu, sonra
da TİP içindeki Moskovacr gurubunu temsil eden

Sadun Aren, Behice Boran, Şaban Erik, Minnetullah Hay-

daroğu, Pr. Nihat Sargın'r sinirlendirdi. Oysa, A_vlar ın
*undugu görüşler komiinist tezlerin dışında değildi, Ay_-

Uar, lİUatıar gençlik ayaklanmalanndan ve son olarak

Çekoslovakyu'r- Sovyetler ve dört Varşova Paktı üye

öevletinin işgalinden iorru beliren Komiinist partiler

arasındaki btııtınmelerde, waldeck Rochet liderliğindeki
Fransız komiinist partisi ile l,ongo liderliğindeki İtalyan
komi.inist partisinin görüşlerini ve tezlerini geliştirmek_

teydi. Gerek İtalyan, gerekse Fransız Komünist partileri

Çİkoslovakyu'-. işgalinden sonra Moskova'yr sinirlen-
ji.-lş; Waİdeck Rochet ve Longo gibi liderleri tasfiye
için Moskova, Roma ve Paris'te faaliyete geçmişti, Fransız,

Iİomi.inist Partisinin Moskova'ya hücumlannr önlemek
amacı ile Thorez'in rnilletvekili dul kansr Madam ver-
mesch, tatilini geçirmekte olduğu Rusya'dan Paris'e koş
muş ve .Moskova'nın tenkit edilemiyeceğini, savıınmuş
tu. Fransız Komiinist Partisi alürş etmeyince Madam
Vermersch partiden istifa etmişti. Thorez'in dul karısr,

b,undan oncede üç defa partiye istifasını veııniş fakat ka_

bul edilmemişti. Son istifasını Waldeck Rochet memnuni-

yetle onayladı. Aybaç'ın baa kirceleri yanıltan; acala
hİP nut İlpl sosyahst bir Partl mt olııyor hiikmtine üardı-

ran tutumu gerçekte İtalyan ve Fransız Komiinist parr,
lerinrn gorlişlertnl benlmsemeslnden başka bir anlam ta,

şmıyordu. Aybar TİP't Batı Komiinist Partiler|ne beo,

zeffiek isğordu.
Sovyet Rusya'nın Çekoslova§a'nın işgalinden sonra,

parti dışı komünistlerin yanı sıra, parti içi Moskovacı sol,
cular da Aybar'ın Moskova'yı tenkidlerine karşı çıktılar,
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,Aybar, §ovyet Rusya'yı tenkid ederek, bilimsel sosyalire
den §apmış, hürriyetçi,, güler yüzlü sosyalizm deyirnldri ile,
sosyalizrrıin .tekliğine gölge düşürmüştü. Aynca Aybar,
,§o§Jıalizmi, di,inya ölçüsiinde parçalayan hainlerin kitap-
lannı partililere tavsiye etmişti. III. Genel,Kongresinden
,sonra TİP, Yalova İlçesi yayımladığı bir bildiride Aybar'ı
şöyle suçlııyordu (48) : .'

«Bir hain olan Prudon ve Kautsky'yi kendisine ön-
der edinmiş olan ve onlarr daha ziyade oktırrıak gerekti-
ğini savunan ve öğiitleyen kişinin 'sosyalizme ve Türk
1ıroletaryasrna hizmet içinde olmadrklannr açıkça söyle.
meli ve pqrtiyi bu gibilerden temideme|iyiz. Kardeşler,
Peyami Safa 176 çeşit sosyalizm olduğunu bir kitabındtı
yazm§tr. l77 nci çğşidini Aybar icöt etti. Aybar'ın sami-
miyetsizliği ortaya çrkmıştır.» (49)

Aybar'ın, l\ıIoskova'.yı, tenkid etmesi Komün[st ter-
minolojisinde usapma» kelimesi ile ifAdesini buluyordu.

Aybar'rn «sapma»sı, Zeki Baştımar'm, Türkiye Ko-
münist Partİsine aldığı mııtemet adamı Sadun Aıen'i ha-
i,ekete geçirdi. Aren, dunrmu ilk defa Zeki Baştımar'ın
.yeğeni ile evli ve Baştrmar ailesinin damadı. Dr. Nihat
Sargın'a açtr. Behice Boran'ı da aralarrna alarak bir top
iantı yaptılar, Dururüu Aybar'a duy,urmuk istediler. Behi-
ce Boran, Aybar'la daha ewel arası açrk olduğu için gii-
rüşmeye katrlmadı. Aybar, kendilerini sofuk karşrladı,

"bunlar benim 60 yıllık ömriimün bir.sentezidir. Ak saç-
lanmrn tecrübeleridir, dedi ve kendilerini yiiz geri et-
ü (5O). Bunun iizerine Sadun Aren İurumu Merkez y<!

netim kuruluna aksettireceğini söyledi. 16 Ekim 1968 gü-

nü TİP Merkez Ytlrİltme'Kurıılunda İybarin. so§yalizrn
lnlayışı ve ]strateji değiştirilmesinin görüşülmeii içiıi Be-
hice,Boran, 5aduni,Areri;' Şaban :Erik,l Nihat Sdrgın, Miri-
netullah Haydaroğlu beşli bir takrir veıerek konuyu giin-
lığ
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deme aldırdılar (5l) Burada uzun tartışmalar oldu, Ay
bar beş kaşı 7 oyla itimat aldı. Takrir sahipleri konuyu
yaklaşrnakta olan Büyük Kongreye getireceklerini bildir,
diler.-Bunun i.izerine Aybar aldığı bir kararla, TİP Genel
Yönetim Kunılunu (41'ler Meclisi) toplantıya çağrdı,
Dirrt giinlük toplantıdan sonra, .beşler" in davranışı kına-
narak red edilmiştir. Böylelikle Aybar'ın görüşü, Kcıngre,

öncesinden, yönetim, kurulunca tescil edilmiş oldu, Bu
toplantıda «Beşler,ı,Aybar'r üanetle suçlamışlar; Aybar
konuşmasıru teyple de tesbit ettirerek, sosyalist ülkeler-
deki halkın hürriyetsizliğinden söz ederek, Anayasa'nın
kendi temsil ettiği sosyalizrnden gayrisini kabul etmediği-

ni bildirmiştir. Boran, bu çatrşmada kAh Sadun Aren'i,
kAh Aybar'ı tutmuş; "Beşler, bunun iizerine B, Boran'ı
kendi guruplanndan tasfiye etmişler; III. Genel Kongıe-
de listelerine almamişlardır (52)-

, Çetin Altan, kulisler dışında kalır göriinmüş, her iki
gurubun uzlaşması tavsiyesinde bulıınmuştur. Aybar bu,

nun üzerine Çetin Altan'a, kendi doğrultusuna gelmeyi
tavsiye etmiş; fakat Altan meşrebine uygun bir şekilde
korıgre ertesinde, .,Akşamrdaki sütununda ilk provokas-
yonunu yapmıştır (53).
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TİP lil. Genel Kongresi,9 Kasım 1968 giinü «Selim
sırn Tarcan spor salonurnda toplandı. kongre başladı,

ğında Sadun Aren ve arkadaşlan salonun solunda; Meh
met Ali Aybar, yanında sendikacılar ve Doğulu delegele-

rin lideri Dr. Tank Ziya Ekinci olduğu halde s*ioııın
sağnda yer aldılar. Kulis, karşılıklı suçlamalarla doluy-
du. Taraftarlardan birbirlerini «Rusçu», *Komiinist»,
«revğonist», «Amerikancı, olarak suçluyorlardlr..Aren
Amerikahhra evini kiraya ver€n «polis» ti. Aybar'dİ ba-

tılılann «ajan»r idi. Bu ortam içinde Çetin Altan Kongre
Başkanlığına seçildi. Karşılıklı suçlamalardan sonra, se,

çimlere geçilmiş; Aybar'ın listesi çofunlukla genel yöne,

İi- r"-l"rra seçilerek, Aybar üçiincü defa olarak TİP'e
Genel Başkan olmuştu (54). (-)

ALTINCI BÖLÜM

TİP nI. GENEL KoNGRESİ

(*) Sonraki gelişneler ayn bir kitap halinde yaynlaoacaktır,
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§ONUÇ:

a. 1961'de başlayan ve uzun süre yayımrna devam eden

*YÖN, Dergisinin verdiği doneler şöyle idi:

* «Yön, Dergisinin yayımladığı ilk "Bildiri" döne-

mi. Bu oBildiri, Derginin birinci salnsrnda yayrm-

lanmış ve geniş blİ lmza kampanyasına geçil-

mişti. Genelllkle .Bildiri"yi imzalryanlar işçiler
olmuyrp, bir kısım tabii senatörlerderı, entellek-

tüellerden, TİP ileri gelenlerinden, eski komünist
partisi mensuplarından müteşekkil aydınlar idi,
'Brrdan 

önceki dönem TİP'in kuruluş günlerine

tesadüf eden ve fikirlerin ilk defa oluşturulduğu
nÖncü, gazetesindeki tartışmalardır, TKP_ için-

deki straleji farkları ve teklifleri "Öncü, de ya-

yımlanmış olmakla beraber arada,kıncr, şuçla-
yrcr, rr.rrrlanmrş farklar göze çarpmamaktadır,"S.:qrq!rlrgr.u_kendisii!,_bj,=_Lq4uş.,_"a!qp_qu

tığİenalglmizilhami_So_syal'ırııruLlend,ğinl jQ{e

ğE, EtrğE; -,, Ö ncü,nün geliştird iği teorileri
Tü.ktrht" şartlanna göre yeniden terkibi ma-

hiyetinde idi.

* 1963 Belediye seçimlerine kadar TİP bir varhk
gösterememiştir. Fakat bu arada "Yön» Dergisi

ğenellikle Doğan Avcıoğlu imzasr ile bilhassa
İnönü'nün ve CHP'nin önder kadrosunda em-

peryalizmle savaşmak için bir «Milli Kurtuluş
-Cephesi, 

programrnrn teorik çalışmalanna baş-

lanmıştı. 
-Bu 

cephe programı ,Yön, Dergisinin
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*

12 Eylül 1962 tarüli 39. sayısında yayrmlanmış-
trr. Bu tarihe gelene kadar «Yön» mensuplannrn,
bir kısım TİP'lilerin, bir krsrm CHP. mensubu-
nııı 22 Şubatçılar diye anılan ihtilAlcilerle çşit-
li temaslan,bilinmektedir. 

: :.

1Yiin" Dergisinin bildirisi sırasrnda Doğan Avcr-

l"ğl" ve guruburuın TKP. öncüleri ile temaslan
{olup olmadığ bizce malüm değildir. öyle zanne-

l diliı ki, bu tarihe kadar TKP'nin liderlik iddiasın-
j da olan Tiirkiye'deki mtimessili Mihri Belli ve
I çevresi, TİP ile ve bilhassa onun önder kadrosu

ile temasta idi. «Yön» Dergisinin yayımladığı
. "Mİllİ Kurtuluş Cephesi, programrndan sonra
, TİP. çewesinden gelen mütereddit tepkiler dik-
. kati çeker. MeselA olaylann olgunlaştığı düa' ileri bir dönemde (1 Nisan 964) "Milli Kurtuluş
' Cephesi, mensuplannın tertipledikleri o gericilik-
,le Savaş" toplantrsrna TİP. aktif olarak katıl-
mamıştrr.

lİP Mart 1965 tarihinde yayımlanan Mehmet Ali
Aybar imzalr bir çağrıda (Sosyal Adalet Dergisi
Nr. 12),*Yön, Dergisinin paralelinde MİLLİ
CEPHE kurulmhsr gerektiğini ileri sürmüştür.
Bize göre bu dönem seçimler arifesine girildi-
ğ için TİP ve Aybar'ın sola doğru ani bir dönü-

şüdür. Ekim 1965 Milletvekili ve senatör se-

çimlerinden hemen,sonra aynlık iki gurup ara-
sında başgösterdi. Doğan Avcıoğlu bu temelde-
ki pynlığın ilk işaretini esasen.15 Ekim 1965 ta-
rihli "Yönr., dergisinin 133. sayısrnda vermişti.
Bu yazıda Avcıoğlu TİP'in seçim mitinglerinde
tt;yltl ve işçiden ziyade hariciyecilerin, plAncı.
lanq, sosyete dedikodulannda ismi geçen giizel
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:*

hanımlann bol sayıda bnlunduğunu ifade ile
TİP'in "Popi,ili2m-Narodnik" Yani 1860'lann
kHilkçılık, çıkmazı içindC bulun[uğunu ifade
ediyordu. Taitışmalara TİP'in verdıği'yan resmi
cevapi'Çetin Altan'rn kalemİ ile 21 'Mart 1966

tzİtihinde oAlişam, Gazetesinde «Teori, başlıklı
yazr ile olmuştu.
Mihri Belli'inin-*Yön» Dergisi ile-ilgisiriin ne za-

man başladığ, ,malüm değildir.'Ancak, Yakup
Demir'in Türk basrnında Zeki Ba§trmar olduğu
anlaşılmasrndan sonra E. Tüfekçi'imzasr ile ya-
zılar .tYön» de aynı gürılerde başlamıştır. Gene
Doğan Avcıoğlu Roger Garaudy'den E. Tüfekçi
(Mihri Belli) ile birlikte "İslAmiyet'vo Sosya,
lizm" kitabınr -tercüme, etmlşlerdir.
Aralık 1tb6 .tarihinde uOlay, Dergisinde Aybar'a
karşı Dr. Hikmet KıvıIcımlı da fikirler serdet-
miştir. Ve bu tarihten sonra Krvılcımlr gurubu-
nun Mihri Belli ve Reşat Fuatla daha yakın iliş-
kileri başlamıştır.

.a

*

* Mihri Belli'nin tabii senatörlerden Sami Küçük
Suphi Karaman, KAmil Karavelioğlu, Mucip
Atakh ile temaslarının 22 Şubat olaylanndan
sonra muhtemelen «Yön» Dergisi mensuplarr ve

Şevket Süreyya Aydemir aracılığı ile sağlandığr

Şevket Süreyya Aydemir'in bu senatörlerle ya,
kın ilişkisi sebebiyle karine olarak kabul edile,
bilir.

* Yakup Demir'in Zeki Baştımar olarak demaske
edilmesinden sonra, E. Tüfekçi (Mihri Belli)
.Yön,, Dergisinin 159. sayısında Zeki Baştımar'ı
şarlatanlık ve dışardan provakasyon yapmakla
itham etti.
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* Bu dönem içinde TİP'te köprü başlar kurmak is-

teyen Mihri Belli gurubuna kaşı, Yön Dergisi,
nin 4 Kasrm 1966 tarih ve 188. sayrsında çıkan
şu sözler -kl yayımından çok ewel söylenmi}
ti- Mehmet Ali Aybar'a ait olup Mihri Belli
gurubunu çileden çıkarmaya yetmişti :

*Bizce eski sosyalist Partiler hata ve sevaplany-
la devirlerini kapatmrşlardır- Bunlar memleketi-
nJizin, bugii:ıe göre çok değişik olan şartlan için-
dİ faaliyet göstermişlerdir. Başarrlan da, başa,

nsızlrklarr da artık maziye mal obnuştur. Tiir-
kiye Işçi Partisini bir sosyalit kuruluş olarak
bu maziye organik şekilde bağlamaya çalışmak
nasrl yersiz bir gayretse; partimİzi artık mhzİye
mal olmuş hareketlerin yeniden denenebileceği
bir ortam saymakta, boş bir hayaldir. Böyle bir
hevese kaprlanlar olursa hevesleri kursak]annda
kalacaktır. Dostun düşmanın bunu böyle bilme
sini isteriz.,,

Bu beyana Müri Bölli'nin sağ kolu mesabesinde
olan Erdoğan Başar,Berktay, gene "Yön, Dergi-
sinin 11 Kasrm 1966 tarih ve 189. sa5nsında ,ar-
trk yeter,, başlıklı bir yazıy|a cevap verdi, Ay-
bar'rn bu sözlerinin, savcrlrkça ihbar telikki
edilmesi l?u,ım geldiğini belirtti.

b. Mrhrr Sglli'nliı Cephe Teşekkiilleri Kuqası Karşısın,
da TİP ve reakslyonlan:

* Ivtihri Belli TKP'nin önderliğinde küçük burjuva
bi.irokrat sınrfinr da aralarına alan Cephe Faali-
yeti stratejisinin uygulanmasına 29 Nisan 1968',

den önce «Devrimci Güç Birliği - Dev Güç» teş_

kilötını 1r*lakla girişti. lİr lçinde Aybar Mih,
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ri'nin bu faaliyetine karşı idi, Fakat TİP'e baglı

FKF Başkanı Doğu Perinçek _ve arkadaşlannın
29 Nisan l9o8 tarlhli mitinge katrlmalarrnr önle,

yemedi. FKF'den Doğu Perinçek ve arkadaşlan-
"nı 

tesfiye edip, yerin-e kendi yakınlannı getirdi,

Fakat U, tu.rİy" Amerikan Donanmasrnın istan-

bul'u ziyareti sı,rasında FKF mensuplannrn gös-

terilerekatıl.mas,nıönliyemedi.TİPiçindeki
Mehmet Ali Aybar hizbi aynı günlerde Pgvto.'
Meydanında bİr miting t",İlp ederek Mihri Bel-

li'nin eylemini kırmak ve kösteklemek istedi,

* TİP'den ilk olarak Mihri Belli taraftan olan 13

kişi; bilAhare 75 kişi ihraç edildi,

* Mihri Belli Dev-Güç'ten sonra_«Demokratik Dev-

rim Dernği,, ,İşstlik ve Pahalılıkla Mücadele

Derneği, gİbl' 
""pİ" 

teşekküllerini arkadaşlanna

kurdurdu.

* TİP'teki tasfiyeler bu parti mensuplarrnın Genç-

lik ve doktirİne edilmiş komünist gurubunu te
dirgin etmekle birlikte 21 Ağustos 1968'e gelince-

y" 
-kadar Aybar'a karşr muahalefete geçmediler,

* Tİr içindeki Moskovacr gurubun Aybar'rn tasfiye-

lerinİ sukütla karşılamalannrn gerçek nedeni

şu idi. Esasta mücadele strateji farklılığ eibi
gOrlllmesi.re rağmen, TKP'si liderliğinin etrafın-

İu yuprJryordr.-Y""İ kavga Mihri Belli ile Zeki

Baştrmar arasındaydr, Zeki Baştımar'rn_yurt_-

dışında oluşu ve kendisini Moskova'yn kabul

ettirmesi, «Bizim Radyo, yayımlarında isim zik-

retmeden Mihri Belli'nin provokatörlüğünden söz

edilmesi; (-) lİP içinde Sadun Aren, Dr, Nihat

Sargn Behice Boran'ın işine gelmekteydi, Çün-

@ sonra açıkça isim de zikretmiş hatta Mih,

ri Belli'yi CİA ajanlığı ile suçlamıştır, 
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kÜ ,bu her üç şahı5fa Zeki Ba,ştımar'ın Tİp,i
kontrol eden Eutemetleriydi.

21 Afustos 1968 tarihinden sonra Mehmet Ali Ay-
bar'rn TiP Genel idare kunıluna danışmadan
Çekoslovakya'lın işgalini kınaması; Çankaya
İlçe kongresinde Sovyetler Birliğ'ne ağrr hücıım-
larda bulunması Müri Belli için bir fırsat oldu;
ve Mihri Belli Moskova'ca liderliğini tescil et-
tirecek şekilde harekete geçerek Çekoslovakya
işgalini tasvip eder mahiyette neşriyata girişti.

, 2l Ağustos l96E'd€n sonraki dunım:

* Çekoslovakya'nın işgali Mihri Belli ile Zeki Baş-, tımar'ı aynı paralelde birleştirdi. TİP içinde ay-
nı giinlerde Sadun Aren, Nihat Sargın, Behice
Boran, Minnetullah Haydaroğlu, Şaban Erik,
Aybar'a itimatsızlannı belirttiler. Aybar'ın genel
idare heyetini toplayıp altı saatlik izahından son-

,, sa Sadun Aren'in muhalefette kalmasınİ rağ-
men, Behice Bgran ve Nihat Sargın sert bir
dönüşle Aybar'a itimat oyİ verdiler. Bunun da
nedeni Zeki Baştımar mutemetlerinin TİP'in
kontroliinü elden kaçırmak istemeyişleridir.

* «Türk Solu, nun 51. sayısında Mihri Belli son
itimat oyundan sonra Aybar'a şiddetle hücırrn
etti, Aren'in şüpheli şahsiyetine değinerek kendi
kendini tenkide davet etti. Bu tarüe kadar Be-
hice Boran a da hiicum eden Mihri Belli neden-
se "Türk Solurnun mezkür sayısından Behice
Boran'a en ufak bir hücumda bulunmadı.

* Çekoslovakya'nrn işgalinden soııra perde gerisin-
de Mihri Belli'nin bulunduğu nAydınlık, Dergisi-
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nin 1 Kasım'da çıkacağ ilAnı Mihri Belli'ye açr-
lan itimat kredisinin bir belgesidir. nAydınlık,
Dergisi tetkik edildiğinde görülecektir ki Mosko-
va'nın TKP'ye verdiği taktik ve stratejide bir
değişiklik vardır. | .

: f Bize göre Mihri Belli faaliyetlerinin vardığı teh-
likeli doruk DEV - GÜÇ'e bağlı tabii senatörler
aracı,lığı ile ırıku bulduğu muhtemel Hava ve De-
niz Harb okulu olaylandır.

* "ANT" Dergisinin Aybar'r destekler görünmesi-
ne rağmen Doğan Özgüden'in ve daha bazı kişi-
lerin Mihri Belli stratejisine yatkınlığı göze

çarpmaktadır.
TKP'nin 1920 lerden sonra organr olan nAydın-

, lık" Dergisi 1 Kasım 1968 tarihinde yeniden çık-
, maya başlamıştır. Dergide "Aydıniık görüşlerini

., açıklıyor 
-Dünya 

Türkiye ve Devrimci mücade-
le- Çağdaş Dünya şartlarrnrn talıli]i" başlıklı

, yazıbizce TKP'nin Mihri Belli Kliğinin manifes-
, tosu niteliğindedir. 3l sayfayı kapsayan bu yazı

" bizebazı hususları öğretiyor. Şöyle ki :

a. TKP bu manifestonun açıkladığı gerçeklerden sonra
. legaliteyle illegaliteyi birleştirecek şekilde taazzuv

_, etmiştir;
b. .TKP bu dergide Mihri Belli liderliğindeki bütün ko-

münist guruplan temsil ettiği inancını aşılarnakta-
dır.

_,}tiç şüphe etmiyoı.uz ki uAydınlık" D.ergisi Mihri Belli
kliğinin yeniden teşkilAtlanürdığı Türkiye Komünist
..Fırtisinin" yayır_ı .organı ; özetini verdiğimiz makalede Mih-
ri B€lli liderliğipdeki TKP|nin manifestosudur. .Maka.
lenin anatomik örgüsü, ideoİojik taktik ve stratejisi ko.

';J
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nusunda tespit ettiğ| hususlar, herhangi bir derginin

müstakbel prog.u-İ mahiyetinde olmayıp muhtemel si-

yasi bir y"*ltr-tlrgüti.inün tespit edilmiş programıdır,

a. Anatomik örgü:

Önce çağdaş dünya şartlan tahlil edilmekte ve mark,

sıst [Ğrittırde öiellikle üsiplinli komiinist örgütlerin
terrrıinolojilerinde yer alan kavramlarla militan bir
tasnif ve şema ortaya ko,,""aktadrr, Manifestonun

özellikle iizerinde durduğu ana kawam Lenin'in ta-

oİ-lu.rru uygun olarak ele alınmış emlıeryalla'dir,
Daha sonru-"dtloyu*ızdaki dört belli başlı çelişme"
a5mı terrrinolojik sınırlar içinde saptanmakta ve soo-

,İ "y. 
Ui. başlİkla sosyalizm-kapitalizm çelişniesi,nin

l-nr"u geçilmektedir. Bu böliimde manifesto dtinı,a

t"*tl*" partilerl hakkında aynlmalara da değinmek,

;";-Ç"k".İovak olaylannı, Tito'yu Mo_skova ve Pekin

suçlamalanna eş terkiplerle suçlamaktadır, Bu yeni

manifesto Çin ve Sovyet tezlerini mümkiin olduğu öl-

çüde tarafsız verir göriinmektedir. Ancak, düa sonra-

İl flk1.lurl ile, Çiıİ ve Sovyetler Birliğ karşısında

İkPti" bu yeniİraksiyonu kesin bir duııım takrnma-

-"tl" birlikte, eylemde verdiği taktik ve straği ile

Çin tezini benimser göriinmektedir,

Manifesto'nun diinya sisteminin çaüşma alanlan ko,

nusunda ileri silrdüğii fikirler ile, bilhassa Batı Al,

;;"; Çekoslovakya, Yugoslavya'ya hücumlan Mc,
kova ve Pekin gOrtlşlİrl,ıln bir sentezi müiyetini al-

maktadır.

Açıklamada okapitalist-eınperyalist _ülkelerde 
prolo

ğa-burjuvazi çel§mesi, tizerinde._de durularak, Ba,

tı İv.,rpa Komiinisİ Partileri, özellikle Fransız Komil,

nist Partisi şiddetle suçlanmaktadır,



Bilindiği gibi Fransız Komiinist Partisi son Çekoslo
vak ola:vlanna kadar Sovyetlerle aynı paralelde bulun,

-*, Ü""k,'Çekoslova§a i§tilAsıru takbih etmesi ile

S".ıyO Rusya ile çelişki haline düqmüştiir, Manifesto,

nun-buradakl hassasÇü, eskiden beri Pekin'in değer-

lendirmelerine tıpatıp uymakta; Çekoslovakya'nın iş-

.gull"a* sonrada Sorryetlerle aynı boyutJarda birleş
mektedir.

Menifestonun oEzilen uluslar ve Emperyalizm arasın,

daki çelişme, başlıklı böli.imü Asya, Afrika, Latin
Ameriİa ülkelerinin ihtilölci hareketlerine değindik,
İ"o ,.rru, Türkiye'nin kendi açılanndan çıkar yol

olarak gördükleri .,milli demokratik devrim»e atrf,

larda bulunmakta ve bu hareketin proleteryanının
ideolojikveörgütselönderliğindeyiirüttileceğiileri
şürülmektedir.
.Emperyalistler arasr çelişme» bölümü ABD, ortak
p*u}, İft.'-o tahlilleri yapilmakta, Fransa'nın do,

L"rytlr*lyon dolarlık stoku alt,na çeviımesine önem,

le ve miliİan ölçülerle yer verilmektedir Tiirkiye'nin

şa.tlarrn.n tahliline kadar gelen bu anatomik örgütsel

İ"oru, manifestonun esas ağırlığına giriş mahiyetindo
dir. Or-*lr feodalitesi, kapitalizm ve emperyalizm
ilişkileri tatdili ile jön Türk hareketlerinden milli kur-

tjuş mücadelesine ve kemalist reforırılara, işbirlikçi
ittifakm canlanışrna, 27 Mayıs 1960 hareketine geçil-

dikten sonra, det,rlncl mücadetentz başlığı ile TKP"
nin tattik ve stratejisi saptanmaktadır. Bu strateji

"Milli Demokratik Dewim, kawamı içinde terkip
ecli|r.ekte; ve bundarı sonra taktik sorunlara «emper,

.valizmin ideolojik ihracır, «Proleteryarun öncülffi»,
oSınıf bilinci, sınıf mücadelesi içinde gelişir» başlıkla,
n altında geçilınektedir,
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l. Stratejt: Milli Demokratik devrimdir. Bu strateji
ya|nız Çin hattına ibağlı komi.inist partilerin mall
değildir. Sovyetler Birliği Çin ile aynı özdeşlik
içinde kuzey,Afrika|da Orta-Doğu'da, Vietnam'da

: bu stratejiyi teori ve eylem olarak benimsemekte,
yardım teşvik ve propaganda kücü ile bu ülke:hak-
lannı kışkırtmaktadır. Bu tez Sovyet ideologu G.
Mirsky tarafindan işlenmektedir (-). Sovyeı
ler Birliği kendi milli çıkarlarr nedeni ile Güney-
Amerika'da yürütülen bu stratejiyi baltalamaya
kadar varan hareketlere girişmektedir. Nitekim,
Çin'in ve Güney Amerika Komünistlerinin ihti-
lAlci gurubunun hiddetini çeken nokta budur. Ay-
rlca, Sovyetler Birliği Batılı Avrupa komünist par-
tilerine itidal yolunu tavsiye etmektedir. Bunun

, da nedeni Sovyetler Birliği'nin Batıyla ve özellik-
le Amerika Birleşik Devletleri ülkeleriyle olan iliş-
kilerinde aranmalıdır. Manifesto'da stratejinin
gerekçesi Marks'a ve Lenin'e kadar uzanarak 5ra-
pılmasıyla esasen sosyalizme de vanlacağr öne-
rilmektedir. Ancak, bu manifesto Troçki'den bu
yana süre gelmiş tartışmalardan başka bir yeni-
lik getirmemekte, proleterya'nrn öncülüğünde
milli demokratik devrimin küçük burjuvazıyi de
aralanna almakla hareketin güç kazanacağınr sap-
tamaktadır. TKP.'ye ve onun elimizdeki bu dökü-
manlna göre küçük burjuvazi, birkaç ğski Milli

(*) Behice Bo.an .Tü.kiye ve Sosyalizm Sorunlanrnın 2. Baskı-
sında oMilli Demokratik Devrim,in sovyetlerce, bazı orta do
ğu ülkeleri ile Asya ülkeleri için düşündüği4ü, Türkiyenin
bunun dışında kaldığnı iddia eder.
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Birlik Komitesi üyesi ve bazr talebe teşekkülle-
rinden başkasr değildir. Ti.irkiye'de birçok devrim-
ler (1876 _ 1960) daima küçük burjuva sivil brok-
rat ve asker işbirliği ile sağlandığından, TKP.'nin
Mihri Belli liderliğindeki fraksiyonu da aynı ge,
leneği sürdürmek istemekte acele bir darbe ile ik-
tidarı almayr tasarlamaktadır.

2, Taktik: Bunu madde madde sıralarsak elimize
küçük bİr direktif listesi geçecektir. Şöyle ki :

- Çeşitli meslek gruplannın ve öğrencilerin re-
form taleplerini yaygınlaştırıp milli devrimci
niteliğe ulaştırmak;

- Amerikan Filolarınrn kara sulanmrzr kitletme-
lerini Amerikan bahriyelilerinin topraklanmızr
çiğnemelerini mitinglerle, yığın hareketleri ile
telin etmek;

- Emperyalizlnin açtığı işsizlik ve pahalrlık yu-
rasını gösterilerle, toplantılarla yığınlara an-
latmak;

- İşçilerimizin demokratik haklar ve sosyal ada-
let için giriştikleri mücadeleleri sonuna kadar
desteklemek ve bu mücadeleleri demokratik
devrim çizgisine getirmek;

- Yabancı mallarrna, yabancr şirketlere, yabancı
sermayeli veya onunla işbirliği eden bankalara,,
milli kaynaklanmrzın yab'ancı lara peş keş çekil-
mesine karşı milli hareketler düzenlemek;

- Emperyalizmin silAhlı örgütü ve Amerikan te-
kellerinin yurdumuzdaki bekçisi NATO'ya kar-
şı yürüyüşler, mitingler düzenlemek;
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- Emperyalizmi nunutturduğu yerli mah kullan-

ma'ilkesini canlandırıp yabancr mallarr boy,

kot etmek; (*)

- Emperyalizmin kültürel istilAsrna
oyuİu-uya ve afyonlamaya yönelen

araçlarla rnücadele etmek,

1951 Ekiın'inde T.K.P.'nin İllegal TeşkilAtı Hükümet-

çe dağıtılmrştrr. Ancak 1961'den sonra legal ve illegal

,"çlr"T"rlvle ve harici büro kuruluşu ile bu teşkilAt

,r'yllrtl.d"dir. Kendi provokasyonlannr karşılıklı ola-

raİ kendileri yapmata ve bir zahmete girişmeden ken,

Jİ iç yti,I"rin-i kendileri ortaya ko5,maktadırlar, Teş-

tİlaİ olu.uk Aybar Kliği, Mihri Belli gurubuna «Yer-

,İ'r.r,, uTepedenin-"Ji,, gibi sıfatlar yakıştırmakla

;;;;; İl. İl,U". motifi oituyu ko5,maktadır, M, Ali

O;;İ, suçlayan Mihri Belli, "Türk Solu,nun muh-

tair ,ryrlu.rrrdu br,,, belirtmiş, 5 Kasım 1968 tarihli

aynı derginin 51. saylslnrn son sayfasrnda Aybar ko
nusunda şöyle demiştir,

«(...)Partinindışardanyönetilmesinekarşıolduğu
bahanesiyle bu aynmı kOrüklerse düpedüz ihbar ni-

,Jiel *rryun böyİe bir iddia ile TiP,'in en bilinçli, en

fedakir.. (.., ) "
Mihri Belli'nin yakrnlanndan Erdoğan Berktay (Ba-

şar) 11 Kasrm İgOO au "YÖN" Dergisinin l89, sayısı-

,rrrr'O. sayfasında Aybar'ı da muhbirlikle suçlamakta-

dır.

O halde bazr fraksiyonlara bö!ünmüş olsada Türk

İolrnu., küçük Uir jtlnlmünü yapmakta fayda vardrr:

(*) «Milli Demokratik Devrim, eylemi liderinin çocuklannı Frarr

sız sefaretinin «özel» okulunda okutması, bu önerisi ile bir

çelişme değil mi?
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A - TİP ; Zeki Baştımar Kliği: Sadun Aren, Behice
Boran, Dr. Nihat Sargın, Şaban Erik, Minnetul,
lah Haydaroğlu,

B - Türkiye dahilindeki Mihri Belli, ve Dr, Hikmet
Kıvılclmh hderliğindeki Zeki Baştımar'a muha,

lif TKP. franksiyonu (*)

C - TKP.'nin Zeki Baştımar (Yakup Demir) önder-

liğindeki harici bürosu ; (Moskova'da)

D - Mehmet Ali Aybar; Sendikacılar ve Doğulıı gu-

rup. (Dr. Tarık Ziya Ekinci),

Bu dört fraksiyonla ilgili görüşler; taktik ve strateji-

leri yeri geldikçe açrklamıştrr-

Fakat özellikle Aybar'rn hem Mihri Belli; hem de 21

Ağustos 1968'e kadar işbirliği yaptığı Moskovacı glı,

,rİbu kurş, çrkmasrnrn nedenleri üzerinde durmak lö,

zrmdrr. Aybar'da bütün sloganlannda klasik termino-

lojilerden ayn düşünmemektedir, Ancak, diğerlerin,

d"n farkı, Türkiye'nin şartlannr değerlendirme,

lerde, Türk halkının bazr özelliklerini gözden

uzak tutmamaktadır. Türk halkr atavik hareket,

leri ile Rus emperyalizminin karşısındadrr, Halk

(*) Son giinlerde oAydınlık, Dergisinde bir böliinme olmuştur,

Bu, muhteriıelen Mihri Belli ile Dr, Hikmet Kıvılcımlı arasıı}

dakibirihtiEftir.SöylendiğinegöreMihriBellitaraftarlan
Derginin idarehanesinde Dofu Perinçek'i dövmüşlerdir (Ayn,

ca Bkz .Türk Solu,, 27 Ocak 1970, Nr, l15, S, 3, Sütun: 1),

1953 yıhnda gene Mihri Belli taraftarlanndan ve 40 kişinin

Harbiye Cezaevi'nde bir gardiyan askeri nasıl dövdüklerlni,

hiiziinle hatırlıyorum 
A. §.
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deyimi ile, Komiinizrı, bolşevizm, hatta marksist
sosyalizm, MOSKOF'luktur. Moskof, Tiirk'i.in ta-
rih boyunca ezeli ve ebedi düşmanıdır. Asya'daki
Türk devletlerini yutan "MOSKOF» empeğalizırıidir.
Osmanlr İmparatorluğunun yıkrlışında birinci dere-
cede rol oynayan devlet Rusya'dır. Son olarak 1945
yrllannda, doğu illerimizi isteyen Boğazlarda hak ta-
lep eden gene ayni Rusya'drr. Milli Kurtuluş Savaşı-
mız sırasuıda "Yardrm, bahanesi ile bolşevik Rdsya'-
nın Anadolu'daki faaliyetleri, Tokat Mebusu Nazım
Bey, Mustafa Suphi, Yeşil Ordu, halk istirakiyon Fır-
kası aracılığı ile giriştiği oyunlar, T.B.MiI.'ni, Musta-
fa Kemal'i çelmelemek istemeleri Tiirk halkının oldu-

fu kadar Mehmet Ali Aybar'ın da malümudur.

Aybar, bütün bunlan bildiği için, sosyalizmi halka
munis gösterırıek gayreti içindedir. Rusya'ya çatar gö-

rünerek Tiirkiye Cumhuriyetinin Batı ile ittifakını ko-
parmak, Türk - Amerikan ilişkilerini torpillcmek,
Türkiye'yi NATO.|dan a5nrmak, sureta tarafsız bir
Türkiye yaratarak; ii]kemizi Sovyet blokuna kaydır-

i

mak istemektedir
kılmaktadır.

. Veya asgari bir Titoizmde karar

Sol ve Komiinist hareketleri incelemek isteyen iyi ni-
yetli vatandaşlar, aydınlar, Aybar'ın bu özelliğini gö/,
den uzak tutmamalı, TİP'in, ileri yapıdaki Anayasa
ile çelişen bir anakronizm olduğunu unutmamalıdı,r-
lar.
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d) Çeti,n Alton, «Sosgıolisi Alcım çok gerıişlegebilir», «AIc

şam», 78 Kasım 1968,

e) Çetin Altan, «Asıl Agbaı'ı ifuraç etmpk gerekmekteillr»,

«Akşam», 22 Kasım 1968,

44) Ant, 27 Ağustos 1967, Nr.87,
{5) Türk SoIu, Nr. 49. 22 Ekiııı 1968, Ersan Olgaç, «TİP Tobaııııı,

d,an gelm ses: Opportunizrne dwr d,i,yelim,»

.t6) İbid.
4?) a) İbid.

b) Cumhu,üuet, 14 Ekinı 1968, S. 1

48) Bitdiri Tarihi, 17 Kasırn 1968.

19) Bitd,irinin tam metni için (EK- 3) e bakına,

50) Akşaın, Tanju Cılaoğtu, 23 Kasıın 1968, «Tİ?dekl olaulaıın
iç güzü».

51) İbid.
52) , Behice Boran'ın bu konudaki görüşteri, iğn (EK4) e balan,n,

53) Bk. Akşanı, Çetin Attan «Bir yıl Erken oldu», 74 Kasım 1968,

54) Aybar'ın, Sadun Aren'i Rusçu olarak su.çlayon belge lcln
(EK-s) e bakınız. Agrrca, Sadan Aren'in Kongre'deki konıış,
ma özeti (EKS), Behice'Boran'ın Kangre konuşmo öreti
(EK-?) e; Agbaı'ın konuşrna özeti (EK,8) e, balana,

(*) Aynca gene, Zeki Velidi Togan'ın -Bugi,inkÜ

Türkili (Türkistan) ve yakın Tarihi" eserirıin 402, s4y-

fasındaki şu satırlar da aynı karineyi doğrular:

oyukarrda adr geçen Bakü kongresinin Eyliil de

Bakü'da akdine müsaade edilip, o münasebetle biz de

gizlice Bakü'ye geldik. Burada Mustafa Suphi siyaseti

ultrrda bulunan (Türk Komünist Fırkası)nın iç daireleri

ve daha diğer bir resmi hükümet dairesi, bize Türkis,

tan\n gizli 
-mllli 

teşkilAt meselelerini ve bu kongrede ba-

iı. *"-rr,, olan meseleleri miizakere için merkez o1dıı,

14



Şüpheden öri olan bu dairelerde müzakerelerimizi yap-

tık. Kongrede Zinoviev ve Radek'ler, şarklılara bir koyun

;iiisi,i İu^n ile bakıp herkesin arkasrndan bir kaç ha-

;;" ;yİ;;dip takip eİtiklerinden,ve celselerden bağı,rıp

;;İdİkİ".rjur. Urİ içtima bir çok şarklı sovyet dostla-

nnın fikirlerini değiştirdi","

Zeki Vetidi Togan, önümiize cevap bekleyen bazı so,

rıınlan seriyor, şöyle ki :

1. Mustafa Suphi, Şark Milletleri komiserliğinde

Sultan Galiev'in -,İu,İ"iaİ,. Ruslar ilkin ondan kurtul-

-ut lçirr, kendisini Ankara'yla uzlaşmağa zorladrlar,

Xu.r'u'nlaivani yoldaşla kalabalık bir hey'etle gelen Mus-

tafa Suphi, Eızurum'daki tepkiden sonra 14 veya 11 kişi

k;;.rk Trabzon'a, Rusya'ya dönmek için. geldi, Orada

Mustafa Suphi'nin "-u,"İ, 
düşmanlan İttihadçılardan

İulrvu KAhya ve Küçük TAlAt (Muşkara), \tilli Kurtuluş

Savaşrnrn başrna g"İirmek ve Mustafa Kemali tasfiye

amacl ile Enver ruşu'y, bekliyorlardı, Kaşılanna Mus-

tafa Suphi çıkınca, or, "" arkadaşlarınr yck etmeğe ka-

rar verdiler. Mustafa Suphi ve arkadaşlannr 28,29 _k^,
nunusAni |92I deKaradenizde öldürüp cesedlerini yJa.la
attılar. Ankara güçlü bir ihtilAlci bolşevikten kurtulduğu

İİln tubil kl olayı üzerine almadı, Ruslar ise Mustafa

İ"ptİ;J"" kurtuİduklarr için memnundular, Çünkü ölen,

l9İ3'te daha Lenin'in sağlığında bolşevik komünist par,

tisinden kovulan ve l929'da öldürülen Sultan Galiev ise

başta ruslara kaşr olmak üzere doğu halklannı kolon-

yuİir^" isyana tejvik eden stratejinin önderi, teoricisi

;-;y;"isi idi. iunaN Devleti kuracak ve empervaliz_

-" İ.uş, mazlum milletlerin liderliğini bu Türk devleti

teşkil edecekti. Galiev hareketinin diğer bir mAnası, _ise

".i.i 
Aı,rrordu devletinin yeniden TURAN ismi ile ihdası

idi.
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2. Sultan Galiev ve Mustafa Suphi, rusyada Zeki
Velidi Togan ile mutlak işbirliği yapmışlardır. Zeki Ve-
lidi, «Hatıralar, İstanbul, llOl" eserinin 288 ve 289. say-
falannda bunu kesin olarak teyid eder. Zeki Velidi'nİn
289. sayfada: "Sultan Galiev'in bizden diğer bir farkı :

Komünizme bizim gibi bir zanıret icabı değil , bizzat bu-
na inanarak intisap etmiş ve samimi olarak din aleyhtan
kesilmiş idi," demesi doğru değildir. Sultan Galiev gibi
belki Mustafa Suphi de bolşevik partisine TURANCI gö-
rüşlerini tahakkuk ettirebilmek için Zeki Velidi gibi «bir
zaruret icabı" intisap etmişlerdi. Sultan Galiev'in, o za- T
manlar Kazan'da çıkmakta olan «KUYAŞ (Güneş), ga-
zetesine yazdığı mektuptaki şu cümle Zeki Velidihin id-
diası ile uyuşmamaktadır: Ç

uMazlum milletime duyduğum büyük sevginin yiire.
ğimde yatan ağırlığı sebebiyle (milletimin hatın için)
bolşevikliğe girdim.» Sultan Galiev din aleyhtan da de.
ğildi. İslAmiyeti rus emperyalizmine karşı kurtuluş sava-
şının temel unsuru kabul ediyordu. O, Çar ve Sovyet em-
1ıeryalistleri ile daima işbirliği yapmış din sömürücü yo-
baz|am, karşı idi. Galiev'ijn ülküdaşlarından Hanefi Mu-
zaffer'in şu satırlarr (znamya Revulyutsii) de 1918 yılın.
da çıkmıştır:

"Müsliiman halk (Türkler) yAni koloni halk, rus sö-
mi.irgeciliği, altında proleteryadır. Çünkü ruslar tarafrn-
dan gerçekten ezilen bir halktır. Bundan dolayı müslü-
man Türk ülkelerindeki milliyetçi hareketler gerçek sos- 

}

yal ütilöl hareketleri niteliğini taşımaktadır.»

Sultan Galiev'in «Müslümanlar Arasrnda Din Aleyh.
tan Propaganda Metodları" yazılan "Jizn Natzionalnos-
tey»in |4 ve 23 Aralık 192l tarihli nüshalannda çıkmış
tır. Bu yazı|ar, Zeki Velidi'nin sandrğı gibi onun din
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aleyhtarlığına yorumlanaTnaz. Aksine, Galiev bu yazıla-
rtnda, müsliiman Türklerin inanışlarrna hücum eden
bolşevikleri sert bir şekilCe eleştirir. Galiev'e göre, Asya
Tiirkleri arasrnda müslümanlık birleştirici bir unsurdur.
Cehalet nedeniyle Asya'lr Türk'lerin her bir kabilesi ken,
dini ayn bir millet saymaktadır. Bu da rus emperyaliz-
minin işine yaramaktadır. Galiev, bu yazılarrnda islAmi-
yeti rus kolonyalizmine karşı, sosyal bir ihtilAl niteliği
olan potansiyel güç olarak kabui etmiştir.

Adl geçen makalelerinin ilkinde, Galiev, Zeki Veli-
di'nin iddiasını cerheden şu satırlarr yazar ;

o... İslAmiyetin durumunu tAyin ve tasrih eden esas
unsur, bunun son bir hak dini olmasrdır. Dünyanın (Bü,
yük) dinleri arasrnda en genci islAm dinidir. Bu bakrm,
dan islAmiyet en sağlam ve icra ettiği nüfuz bakımından
en güçlü olan bir dindir. İslAm dini sosyal ve politik un,
surlan en iyi bir şekilde muhafaza etmiştir. Halbuki di-

ğer dinler, safsataya geniş şekilde yer vermektedir. Müs-
lüman hukuku (şeriat) bir kanun ve asli hükiimleri kap-
sayan bir düsturdur. Bu kanun müminlerin bütün dtln-
yevt tezahürlerini idare eder. Bu düsturun içinde, nasrl
dua edileceği, nasıl çalışılacağı, toplumda, aile içinde,
günlük yaşayışta nasıl hareket edileceği en küçük tefer-
ruatrna kadar tarif edilrnektedir. Bu hükümlerin büyük
bir krsmı tamamen müsbet bir karakteri haizdir. Eğiti-
min mecburi olduğunu hatırlatan Hz Muhammed'in lıa-
dis'ini hatırlatmak kAfidir. Bu hAdis'te şöyle denilmekte-
dir: (Ultibul ilma Min-Al Mahdi ilAl LAlıdi-Beşikten me-
zara kadar ilim tahsil ediniz.) Ticaret ve çalışma mecbu-
riyetini, büyüyünceye kadar çocuklarrna eğitim verme
hususunda ebeveyine terettüp eden mecburiyet, medeni
evlenme müessesesi; toprağın, suyun ve ormanlarrn hu-
susi mülkiyet altına konmaması, hurafeyi inanmanrn tel'-

7i
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in edilmesi büyücülüğün yasak olması, kumar, oyunlan-

nın men'i, ltlkİtln, israfın yapılmaması, altrn ziyneti1 ta-

tl-.-urİ, ipek elbiselerin giyilmemesi, alkollü içkilerin
içilmemesİ İlaa"t ve yamyamlık yapılmaması (bu son

""l.'" 
r"r"y Afrika için çok önemli idi) ayni veya_altın

veya gtlmiıİpu.u ile (zekAt, öşür,) vergileri ödeme husu-

.""aJ detr.ylİ ve ilerici bir sistemin mevcut olduğunu te-

barüz ettirmek köfi gelir.

İslAmın aile ve verasete ait hukukunda da müsbet pren-

sipleri mevcuttur. Çiinkü, daha kaleme alındığı vakit,

huttu duhu sonralarr bile putperest araplann durumunu

tanzim ediyordu. Nitekirrı mesel1, Hz, Muhammed'in

teaddüdü Zevcat hakkındaki Hidisini, islAm dini ,Je

-"şg"l olan bilginler, Hz. Peygamber'in poligamiyi tah-

dit Jtme hususundakİ uzusunun bir ifAdesi olduğu şek-

linde telAkki etmektedirler. İctimaİ ve siyasİ Amilleri

ihtiva etmesi hasebiyle din olarak islAm dıni diğer din-

lerden daha çabuk müminlerinin ruhuna nüfuz etmekte,

dir. İslAm din adamlarınrn şahsi durumu diğer dinlerin

ruhban sınrfına nazaran daha sağlam oluşu, bunun en

iyi delili ol,arak gösterilebilir,

MisAl olarak, bizden rusya'daki müslüman ulema sı-

nrfinr ele alalım. Ruslarda bir papazın ruhani dairesinde

10-12OO kişi bulunurken müslümanlarda bir cami başrna

7@1000 kİşi gelmekte ve her camide ruhani daireye men,

sup üç üve, yani molla, bunun muavini müezzin hizmet

görmektedir.

Müsli.iman ulema srnrfrnın kuweti bu zümrenin

müslüman sekeneye nisbeten içtimai ve siyasi durumu

ile de izah edilebilir. Molla, aynr zamanda hem hoca (di-

ni ayinleri icra etmekle görevli) hem de öğretmendir,

(rl". [,1ollu'nın camii yanİnda bir din okulu-mektebi ve-

ya medresesi vardı,r). Molla, evlenm,e işlerinden, talik,

ı
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tan ve verasetten anladığı için hem hakim hem de bazen

doktor vazifesini gj;;5;;dan başka, mislüman ulema

srnrfı seçiml" tuylo "Jilebilen 
türdendir ki, bu da onun

durumunu meselö, ;;-;r"" 511ıfina |tazarar. daha da

;;;İ;ş'rr-ul.t,a,,-ü,t,utu,lu, 
tarafindan tAyin

edilmiş olan rus p;;;,;;" _-ül,,dl:d 
nezdindeki otoritesi

şüphesiz Tatar M"İl;İ;, ile özbek ulemAlannın kendi

İİn"ll"ri"deki itibarlanndan daha azd,ıt, Bu sonuncu_

lar, balkın ırirro"ttİ. gıui iaa*i ediliyor ve bundan do_

[ayı, bunla.rn ur,,İu,ıİa daha büyük bir ilgi gösteriyor,

lardı, Mollu ," ,l"İl", l,"rn daha demokrat hem d,: hal-

;;;;r;kın idiler; bu itibarla dah.a büyük bir_presti-

;;; trİ;;;" *1* b,l",,yo, ve halkın üzerindeki tesi-

ri papazın *, ,.,jİit i üzerindeki nufuzundan daha bü

yiiktür."

Resmi sovyet görüşü, destalinizasyon hareketine rağ,

men, Ekmel İİ<ram'r, Feyzullah _Hoca'yı, 
Bucharrn_cr_]ıoı-

'ş-"üüİ İü;k lia"rlerl,,l temize çrkanrken, Sultan Galiev'i

hAla burjuvu uju,İ-l,uin ilAn eİmesi dikkati çekmektedir,

3. Mustafa Suphi, Zeki Velidi'nin de ifadesinden

anlaşıldığına göre gal,ü l,o"gresi srrasrnda asya müslü-

man Türk milliyetçilerine yardım etmiş, onlarr Z:l_"lL

ev ve Radek'in ÇEİ<A (nus Cizli Polisi) sınln_ takibin,

derı korumuştur. llustafa Suphi bu görevi elbette Sul-

İun Culi"u'le piAnlamıştı. Zeki Velidi'nin nHatıralan»n-

da (S. 289) şu satrrlar tu iddialanmrzı doğrulamaktadır:

oMir Seyid Sultanaliyev \929'da ve onun yakın arka,

daşlan 1937 d,e idam ediİirken, Pravda ve İzvestiya gaze,

teı"rırrd" Sultan Galiev,e (dış memleketlerde olup emper,

;;i;il ajanlık eden zeki validov ile temasta bulunmak

suçlan lsnad olundu) diye yazmışlardı,

Hakikatte işe Sultanaliyev ile benim aramda ben
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Rusya'dan aynldrktan sonra hiç bir temas olmamrştır.
Fakat aynı Sovyet gazetelerinin Sultan Galiev ile Vali-
dov'u birlikte bir (milli ideoloji ve programı) kurdular
mealindeki ithamlan ise doğrudur ve bu ideoloji birliği
bu Kalenin komüsyonunda Tatar ve Başkurtlarla Kaza-
kistanı Yayık nehri boyı:nca Hazar denizine kadar ııza-
nan iki rus vilAyeti ile fiilen ve nihai olarak ayırmak si-
yasetinin kabul olunmasr dolayısiyle husule gelmişti..."

Elbetteki bu *Milli ideoloji ve programr»nrn hazrr-
lanmasrnda "Milliyetler komiserliğirnde Sultan Galiev'-
in muavini olan Mustafa Suphi'nin de katkısı büyük ol-
muş; belki de *Milli, birliğin sağIanmasında başrolü
oynamıştr. Benningsen'e göre; «İttihat ve Terakki, is-
mini taşıyan bu teşkilAta Galiev, Mustafa Suphı ve Zeki
Velidi Togan, Tursun Hocayev, Baytursunov gibi kimse-
ler dahildi ve Anti-Rus ve Anti-bolşeviklik şu program
etrafindan birleşmişlerdi :

a. Türkleri Sovyetler idaresinde köprübaşı mevkii_
ne getirmek;

b. Türklerin maarif
işgal etmelerine çalışmak;

teşkilAtlannda belli bir yer

c. Basmacilar gibi Anti-sovyet ve Anti-komiinist gq
rillacılarla gizli işbirliği yapmak.

4. Sayın Sevket Süreyya Aydemirin 1968 yazında
Sovyetler Birliğine yaptığı gezide, bize anlattığına göre
Moskova'daki Türkoloji Enstitüsiinde Enver Paşanın ha-
trra notlan arasrnda Sultan Galiev'in Enver Paşayı ziya-
ret ettiği hususunu Enver Paşanrn el yazısr ile görmüştür.
Biz Sultan Galiev-Enver Paşa arasındaki gizli mülAkatın
Mustafa Suphi tarafından düzenlendiğine kuvvetle ina-
nryonız. Elbetteki bu, o zamanki rus gizli polisinin gö-
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ziinden kaçmamıştı. 
_V_e 

Mustafa Suphi nin temizlenmesi-ııe karar verilmişti Mustafa S"plrl{l" öIdüri.ilüşünden 2yrl sonra - Sultan 
§l|iev'ilı 'u.İİ-y" "İİr..resi 

ve 1937 yı.ııı-«ia da öIdürülen Galievciler ;.;.;;- 1000 kadar 1'ür-ftiye'li ve Mustafa Suphi 
"koltlr. İrğIı komünist'in ö!-dürülmesi üzerine a" .laaly"İİ"^Jrİİ-ul,a,r.

5. Bütün bu özetlediğimiz hususlardan çıkan so-rruç şudur ki, Mustafa Suprıl yi *.İu. öIdürtmüştiir ve1921 lerde o sıralar sıkışık 
"ı"rİ 

.q"t.* hükümetin in zaa-fiyetinden istifade etmişlerdir
6. Bugün Türk komüstlerinin her 28-29 OcaktaM"r',u{l. Suphi yi anmalan Ul. ,lİİ"tArlıktan başka birşey değildir, Çi,inkü ölülerin diıi ;;;;". ve öIüler konu-şamaz.

7. Mustafa S.yo,hr r"'arkadaşlanrıın öIdürüImesinetekaddüm eden gtinle.d" S;;;'']"r'.' Aralov YoldaşAnadoludaki Mustafa Suphl k;l"n" 
"1,1. 

tr.-uü. ihbar et-miştir.

Alexandre Benningsen, Sir OIaf Careo, Prof. ZekiVelidi Togan, cHANT-AL LEı,ıenÖİİ QuELQuEJAy,Serge A. Zenkousky, Richard PlpÇİvar Spe,ctor, Abdu-rakhman Aytorkhanor: Dl. Buy;r;;; Hayıt, E. H. Caır.Geoffrey Wheeler, Co tiıa.d t ;;;İ;gl bİ'tı ;l İ Ş*Ş1,1pantiirkizm uzmanlanıın bu t."uJuİv*caklan ve bi-zi telid edecekleri pek çok dök;;;, sahip olduklarımuhakkaktır.

(*) Nazım Hikmet saölığında tsaac Deutscher.e Varşova'da bu öl-dürülen l000 Tür[ tontini.İlral,İJuİ.",rn'rr'..
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§K-r

MİIIRİ BEu,İNİN zEKİ BAşTIııİAR! SUçI.AMASI

«Anti komiinizmin Amerikan emperyaliz{ninin ideolojik silihıolduğu, gerici çevrelerin_ yaratmayaŞa g<lsteraiği Anti Komü-r!ıSt hİsterİ havasının asd hedefini-tomiir,lrrn değil Tiirk toplumu_rıun öniinde ki kutsal görev olan mllll Uağmsra]gr*, 
"ld-İt]İ-ljncine artık vanlmaktadır.

Ttirk solu bu ulusal uyantşın önciiiüğinü etmettedir. Tiirkso]u bu göreve l6yü olduğun" gtı.t"."""tii*. s", JiıŞ; #;-rikancı komprador Uasınıİ "e*r;"k;lİrrği (Vut, Denir me-selesi) iizerinde yukanda stığeaıuerımız'rşrğna. d;r-; -;
1ekivor. Mesele öze_l olarak şudur: Oofu ar-ra ükelerine sı-ğnmış olan Türk siyasi müİe"ll".l u.İ.*dan küçiik bir grupkendisine kimi "Tüa§yg Komi.inisİ- puİİ.ı" kimi «Ttirkiye Ke
Yııljst_rartisi dış'bürosu» 

"ar", tutu.at komiinist partilerinibeylik laflarla seliimlamakta ve P.uJau-vuyrolanarak Türkiye'-deki dergi ve gazetelere gönderilen 
"-V"ş bİe" "d-; b;;'.;çıkarmaktadırlar, Bu grubun «Bizim n"avo, ile de ilişiği oldu-ğu söylenmektedir. nu nlçtlt_mtllt""l-ğ"{r6unu, Tiirkiye'de tekbir kişiyi temsil edemez. "Yeni Çağrİa çrlıan telif yazılannentellektüel seviyesine bakrlırsa toritı"i.t ülketerdeki emigras"Yonu (muhacirleri) temsil ettiği de şüphelidir. (r;;;-z"k;'";;

:p.il temsil ettiği grubıın tomtl"İJ ükelerdeki ;;;İTtirk Komünistlerini dfo,t9-İ! 
",-J,gi fikrini tieri ;;;;;Demek oluyor ki sol grup içindeki ikilik;; Zeki Baştımar'a mu-

§ltet, yalnu. Türklvİ'ae Oeğl V*t Gr"Outl komüni5l|g1 a..-srnda da vardrr.)

GerÇek Şudur ki, $_a_ s9s"" miilteci gurubunun eylemi, sı.ğgdrk.an i.ilketerin emetçlerlnln alrn 

'";t 
iiriinü olan imkan-tarla, Türkiyehin Amerik.r,", tr-p-o;;, ağ4 çevreıeri için,}ııEtseverlere karşr provokasyon malzem""ı r.ğian"rtan-;;;il§pııuç ve§,neme&tedir. ITUy" emekçileri hatkında UlÇ'""çleırimci lil,ııtur yoksqnluğunu v**rt""'i"ierlemelerle drşardanmaval okumak, itıı tıocalıgı eİmek İtl.t-.olr.,u ,"rsr;;İ;
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haddini bilmekmezliktir. sorryetler Birliğinin Ttirktye ile dostça
ilişkiler kurmayı istediğini her aklr başında kirnse bilir. Bu yol-
da çabalann olumlu sonuçlar vermeğe başlarnası bağmsız dış
polltika isteyen her Ttirk 5rurtseverini sevindirir. Ama diploma.
tik alanda elde edilen olumlu sonuçlan yukarda sijz konusu edi_
len meselenin gölgelediği besbellidir.

Kimileri, Sovyetleriıi kendine «Parti» adı takmış bir kaç
mülteciyi beslemesinin nedeninin, Çin'e karşı yürüttüğii ideolo
jik savaşta bir fazla oy elde bulundurmak olduğunu ileri siirü-
yorlar. Biz bu cöruşe katılmıyoruz. Bizce mesele çok datıa basit:*
fiirkiye'nin gerçeklerini doğru değerlendirmeme ve bu yiizdende
şarlatan oyunıına gelme. Büyi.ik Rus yazan Gogol'iin zamanından
bu yana ıızun yllar geçti, ama Kuzeyli komşulanmu halen yaka_
lannı Gogol Eüfettişlerinden kurtarmrşa benzemiyorlar.»

(YÖN), 15 Nisan 1966 Nr. l59

EK-2

YöNDEKİ lıuızısız SUçIJIMA YA:ZISI :

cGerçekten «T.K.P.» aünı taşıyan bu teşekkül, Moskova'ya
kayıtsız şartsız bağlı, Moskova ağz değiştirirse, eski sözlerini
derhal unutarak yeni türküyü çağrmaya başlayan dışarda yer-
lermiş suni bir kuruluştur. Dışardaki _bu grup besbelli ki, §ovyet
Komiinist Partisinin sağladığ paralarla yaşamaktadır. Moskova
Kongresinde Türkiye Komiinist Partisi Dış Bürosu Birinci Sek-
reter'i adıyla tanınan halbuki «Yeni sağ» der§sinin *Türkiye Ko
miinist partisi Merkez komitesi Birinci sekreteri» sıfatını. kul-
lanan Yakup Demir bu görevi için dolgun ücret almakta ve em-
rinde bir makam arabasr bulunmaktadır. Söylendiğne göre bu
Yakup Demir, 1950 komünist tevkifatında l73 sahifelik ifade ile
Menderes'in polis şefi Ahmet Topaloğlu'na hayli yardımcı 9lan
Zeki Baştımar'dır. Baştımar, 7 yıl hapis yattıktan sonra yurd dı-
şına kaçmış ve orada T.K.P. Birinci Sekreterliğine getirilmiştir.ı

(YÖN), 8 Nisan 1966, Nr. l!il
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EK_3
yoIJtvA iıçEsiNiN sil^DiRisi
panriıi KARIıEşLER
«Bilindiğ iizere son zamanlarda partimizin üst kademelerinde

hiç de hoşa gitmeyecek sosyalist aHak ve.anlayşla bağdaştınl-
mıyacak birtakım stirtüşme ve çekişmeler olmaktadır. Bu sür-
tüşme ve çekişpelerin nedenini biz, partinin belkemeği olarak
bilnek durumundayız. Bizim kimin nereye ve nasıl ulaştıracağ-
ru anlamak zorunda5nz. Sosyalist bilgi sezişimizle bu çkişmele-
ıe seyirci kalamıyacağıEuzın ve sosyalist akıma lçke sürenlerin,
oportünistlerin halkı aldatanlann, parti içinde diktaya hevesle-
ııenlerin karşısına çrkmamız gerektiğ inancında5nz. Bugünkü
7öneticilerin, keskin sosyalist akımın savıınuculan, gerçek sa-
vaşçılan oİmadıklan artık açığa çıkmıştır. Hatta bunlann Tiirk
proleteryasınr yabancı emellerin oyuncağ bile yapmak eğilim-
leri ortadadır. Sosyalist akrmı bir süre yozlaştırabilir, halkımıa
kandırabtlirler. Gerçek, sosyalistleri partiden atabilir, kendi ki-
şisel çıkarlannı herşeyin üstünde tutabilirler. Sempatizanlann
bunalım]an son haddine varabilir. Hatta partimizden istifu bi-
le etmeye kalşanlar çıkabilir. Hatta ve hatta bu kavganın en ha-
sını vermiş olan sosyalistlere ellerinde ve yönetimlerinde bıılun
durduklan yayın organlarryla kirli iftira ve isnatlarda buluna-
bilir ve onlan gammazlıyabilirler. Partiyi gerici aiıımların para-
leline sokmaya ve. sosyal demokrat çizgiye getirmek çabasında
olanlann arzularına gem vurmak zamalıı gelmiştir. Bu yönetici-
ierle değil sosyalist mücadele yapmak, balık bile tutmay1 gidi-
iemez. Bunlar değişen koşullar altında birer temsilci durumunda
olduklan halde zafer sarhoşluğu içinde kendilerini ianrılaştır-
mak yoluna saptılar. Sosyalist öğretide puttaştırnak yoktur.
ğıınl41111 gururlanndan, yanlanna vanlmaz oldu.

Nitekim ÇETİN ALTAN, bu yöneticilerin dolaplanna ayak uy-
Curamadığ için partiden aynlmak zorunda kaldı. Bizler kimse-
nin kişilerin putlaştırmasına müsaade edemeyiz. Ama, parti ka-
ğar etkili olan bir kimsenin partiden kopma derecesine vardı-
ranlardan da hesap sormak ve onlan alaşağ etmek dunımunda-
ylL

Büttin namuslu cerç€k sosyalistler, oporti.inistleı€ kaşı bir-
lşmelidirler. Sosyali"min kuruculanna küfredenleri kahrçtmeli.

t
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dirler, Bir hain otan PRUD.N ve KAUTSKY,yı kendisine önderedinmiş olan ve onlan daha ziyade otrr-ut gerektiğini .u.,rrİve ö:gütleyen kişinin sosyalizme ve rtırt p.oı"t".yu!in. tiL'ıçinde olmadıklannı açıkça söylemeti r- r"i-rrri i"'airrj"rj",temizlemeliyiz:

. , Kardeşler, Peyami Safa t76 çeşit sosyalizm olduğunu bir kitabında yazmışh. 177 nci çeşidinİ avsAR icat etti. Güter yiizlüsosyalizm, hürriyetçi sosyaliim. c".ç"t-r" namuslu sosyalistlerolarak bizler bu densizlİklere -ü;;; etmiyeceğiz. AYBAR'ınsamimiyetsizliği ortaya çıkmrştır: Partİ içinde-altĞ tr.-rş 
"v<la beşbin lira alan Uirkaç 

_senait" .e".r'l" işbirliğ 
"a"."t'u";_çek sasyalistlerle amansrz bir mücadİÇe girişmiştir. Geçici birbaşanda zahiren sağlanmışa t""İ"r. Zuİ"ı: sarhoşluğu içerisinde

.AYBAR'a sosyalist İ"*"rİ".ro 
"r"l"r]J okuması ve onlardanbir parça tavaa| d,ersi alması* .ulrt- 

"".l.ir.
Partili arkadaşlar, AYBAR daha kötüsü ve karanlığ, partiyieğitim ve sosyalist elemden *"k;";;;;ını yollannı aramış vetıunda bir nebze de başarı pvO"t*Şİr] U.,ir".rlt" gençliğininıümü.partiden kapmuştur._AYBAR, pu.tıyİ böImüş ve tarih önıin-cle Türk sosyalizmine gn !üvuk r"İ"lleİ v"pmıştrr. O halde bizYalovalı sosyalistler olarak 

-.".l"nlyo.,- 
İ l; Preslplere dayan-mayan bir parti çal§ması düşünülemez. Partiyi ;r;lİr-;'r;;;-sıplerin doğrultusuıda 

_yürütmet lçİrr-r"raşılmalıdır. 2) Genişhalk kitlelerini müştere! U;r progra- llr.ra, birleştirmek vemillici, demokratik bir Türkiye in;-;;";;r""k, bunun için deherşeyden önce emperyalizm" İ"rş, ;j;; güçl.".ri bağımsızlümücadelesine itmek. 3) Partl içi";;kİ 
".İ -İ""l ;..;"f;;.;;;n]ına son vermek.4).çağımızın 

"" utıvtiti.iişisinin czilen halkkitleleri ile cmperyalizm..arasında oldug-unu bilmek ve savaşı buprensibin rşığı altında yürütmek b".j;;;-lı" proleteryanın banşiçinde bir arada yaşama olanağnın ÜulrnJug.rnu söyleyenler ra-batına düşkün revizyonistlerdirl

Yukardaki maddelerin gerçekleştirilmesini isteyen bizier,parti yönetimine her kademeİe 
"l t.v*r['e"rektiğine inanmak-tayız. Bnler sosyali2m savaşınrla u"gr" v""ıt düşmüş olsak dahi,scısyalist mücadeleve nerede olu.ra"olr,l.r--d"ror., etmeğe karar-lıyız, Parti yöneticiterin. t,za.61ç,-rü;;"' ]anetname yazarılarıtla kınaınak bizim göreü-lrOİİ.';;'.;İ; tarih, bugünkü ce-

88

ı



berrut yöneticileri herhalde hayrla anmayacaktır. Gerçek s<ısya-
list, sosyalist mücadelede herhalükarda neferliği sırtlamak fazi-
ietini gösterebilmelidir. Ve de birinci adam olarak, ewelemirde
.-,esaretle savaşmayı göze almalıdır. cesaretiyle ancak tehliketeri
rinleyebilir lider olan, sempatizanlara şevk verir. Korkak, pıs-
nıış iiderler devri artık kapanmalıdır.

Bizimle birlik olanlar, vakit geçirmeden bu sorumsuz gidişe
e! koymalıdırlar. Ha]ksız, buriuva sosyalistli§ yapmak özentisi
ıçinde bulunanlara bziler, taban olarak gerekli dersi vermeliyiz.
1,I fiI/1968

Dostlzır, revizyonistlere karşı birlcşiniz.

Işçi lzzpr ALPASLAN
İşçi NİHAT AKSEL
Köylü NAZIM DEMİR
KöyIü RECEP DENİZ
KÖYlÜ ÖMER GÜÇEL
İşçi ALİ AKSEL
Şoför HASAN ÖZER
Ev kadını SULTAN AKSEL
Hukukçu ERDOĞAN çİĞnpı,ıoĞru
Öğrenci ERHAN ERGÜN
Avukat BAHA İNALKUT
işçi şEMSİ BAŞ

TiP üyesi
TiP üyesi
TİP Üyesi
TiP Üyesi
TiP üyesi
TiP Üyesi
TiP üyesi
TİP Üyesi
İIçe Yön. KuruIu üyesi
Ilçe Sekreteri
TİP Üyesi
TiP üyesı

Kitapçı FERİT PİŞKİN, Foto YURDSEVER ARDIŞ, Ressam, ZF-
Kİ ZOLAK, İlçe Yönetim Kuruiu üyesi
' NOT: TİP Yalova Yönetim Kurulu da AYBAR'a karşı oldu-

ğuna dair çoğunlukla karar almrştır.

EK-+

BEHİCE BoRAN,A cönn oIJIYLARIN içvüzü :

Genel Yönetim Kurulunun olağanüstii kongresinde benim ki-
mi biiyle, kimi şöyle konuştuğum doğru değldir. Bu toplantıda
.çD ıızun ve a5ınntü eleştirileri ben yaptım. Yalnız ben meseleyi,
Aybar artık sosyalist değildir, partiye başkantık edemez gibi İe-siı bir şekilde ko5rı4adım: çi.inkü, bence bu, son söylenecİk sözü
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ilk söylemek olurdu. Bir kere ilk defa olarak, tiiziiğe ve parti
disiplinine uygun bir şekilde Genel Başkana kaşı bir eleştiri ve
ınuhalefet başlamıştı. Organlann muntazam ça,lrşması ve dene-
tiıİı yetkilerini iyi kullanmasıyla partiyi bundan böyle de birlik-
te yürütmenin mümki.iıı olup olmayacağnı bir denemek yararh
olabilir. İkincisi, geniş örgütlü bir politik hareket yürütiirteıı,
aksaklıklan, partinin politik çizgisinden sapmalan sadece benim
veya bir kısım arkadaşlann görmesi yeterli değildi. Parti içl da-
ha geniş çevrelere bunlan gösterebilmek, inandırabilmek çrek-
liydi. İlk karşı çıkışta ve Genel Yönetim Kurultmun tek bir top-
lantısında bunun başanlamıyacağ aşikirdı. Aynca gördümki,
Genel Yönetim KunıIunun yaygın havası, hem Aybar'ın başkan
lrkta, hem de bizim yönetici kadroda kalmamız ve aradaki ü-
tıliflara çözüm bulmamrz yöni.indeydi. Giirüş ve eleştirilerimizin
isabetinin açık seçik ortaya çrkabilmesi için biraz zamana ve olay.
lann daha da oluşmasrna ihtiyaç vardı. Bu durumda, Genel Yö
netim Kurulunu ya Aybar, ya bu gibi kesin bir tercih yapma
zorunluğu ile karşı karşrya bırakmamak ve bir çeşit güven oyu
niteliğinde olan, Aybar'rn tutumunu onaylayıcr önergenin oy-
|anmasında üçte iki çofunluğu sağlıyabilmek için olumlu oy kul-
landım. Aksi sonuç alındığ takdirde ortaya ata[,ımw meselele
rin geçerliği ve ciddiyeti parti içi çevreleıce dahi iyice anlaşıl-
madan ve anlaşılmadığ için, seçimler arifesinde partiyi bölmek,
parçalamak sorumluluğu yükleticilekti, bize. Şunu da belirteyim
lıi, Genel Yönetim Kurulunca «beşlerin davraruşı lunanmış" da
değildir.

Bildiri meselesine gelince, onu ben kaleme almadım, tersine
benim yazdıklarım tüm çıkanldı, değiştirildi. İlerde gerekirse o
bildirinin nasıl yazılrp değiştirildiği hikiyesini de açıklanm.

Genel Yönetim Kuru]u toplantısından hemen sonra ve büyük
kongrede seçimlere geçilinceye kadar ben taraflann tek bir aday
lıstesi üstünde anlaşması gereğini rsrarla savundum. Böylece,
hem bildirideki ifadenin, yani görüş aynlıklan bulunduğu ama
bunlann partinin birlik ve beraberliğini boğacak nitelikte olma_
dığ yolundaki ifadenin, boş bir lAf olmadığ gösterilmiş, hem de-
belli bir disiplin çerçevesi içinde görüş aynlıklanna ve eleştiri-
lere yer verilerek partiyi yürütmek denenmiş olacaktı. Böyle bir
deneme iki sonuç verebilirdi: Ya yüksek organ_lann mlıntazaıfr
ioplanması sağlanarak tartışma ve eleştirilerle Aybar'ın kişiseü
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çıkışlan, kişisel yönetim eğlimi önlenir, hiç değlse belirli sınır-
lar içinde tutulurdu; veya Aybar girişiiği yclda direnir, yeni du-
_ıumlar ve olaylar yaratırdı. İkinci vaziyette, bizim eleştirilerimi-
zin isabeti ve Aybar'ın partiye liderlik edebilme yeteneğni yi-
tirdiği daha kesin ortaya çıkar, parti kademeleri, örgütleri ve
üyeleri durumu bu saflıada heniiz göremedikleri bir açıklıkla gö
rürlerdi.

Yukandaki teklifimle birlikte, ayn ayn listelerle seçime gi-
dildiği takdirdeğ hiç bir listede adaylık kabul etmiyeceğimi de
ilk baştan kesinlikle belirttim. Teklifimi taraflara kabul ettireme.
yince her iki listeden de aday olmayr ben reddettim. Seçimlere
ayrı listelerle gidilmesi kongre delegelerini kesin bir tercih yap,
ınak durumuna sokmak olacaktı; ne denirse densin, delegeler
<iurumu böyle görecek, böyle değerlendirecekti. Nitekim de öyle
oldu. Az sayıda delege ancak karma liste yapma yoluna gitti. Böy-
Ie olacağru kestirmek de zor değildi; çünkü yüksek kademe yöne,
ticileri arasında göüş aynhklan ve eleştiri parti içi politikada ye-
hi ve şaşırtıcı bir şeydi; genç bir parti olan rİP Uu alanda heniiz
iecrübesizdi.

Son olarak şunu da belirteyim ki, parti içindeki son eleştiri
ve Genel Başkana karşı çıkış hareketi gazetenizdeki TİP ile ilgi-
li yazı serisinde anlatılan daha önceki hareketlerden tiim ayn ni-
telikte olmuştur. Birincisi, meseleler ve eleştiriler ilgili ve yetkili
organlara getirilerek ortaya konmuştur. Parti disiplinine, tiizüğe
aykın bir davranış ve hareket halinde belirmemiştir. İkincisi,
eleştiriler parti programıyla, büyük kongre ve diğer yüksek or-
ganlar kararlariyle belirlenmiş ve kabul edilmiş parti görüşlerine
itiraz, yeni tezler ortaya koyma şeklinde olmamış, tersine bunla-
nn savunulması şeklinde olmuştur. Ama Genel Başkan, bir parti
iiderinden bekleyeceği iizere ihtilAftn giderilmesini, hiç değilse or-
tak birtakım noktalara vanlmasrnı mümkün kıIacak bir tutum
aıacak yerde, bizlere derhal komplo yapma, partiyi böyle suçla-
malan yöneltmiş ve bizimle sonuna kadar mücadele edeceğni söy-
lemiştir. Bu durumda tartışma ve eleştirileri bir sonuca vardiİ-
rnak mümkün olmadığı için bizler de toplantıyı terk etti. Buna
rağmen ben, bütün köprtileri atmamak için Genel Yönetim Kurulu
toplantısında yukarda anlattrğm şekilde hareket ettim ve büyük
kongrede de belirli sınrrlar içinde görüş a5rnlıklanna ve eleştiri-
lere müsaade edecek bir beraber çalışma imkAnına, denemesine
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i<apıları kapamıyan, meseleleri kişilere atıflar yapmaksızın ob-
jektif bir şekilde açıklayan bir konuşma yaptım. Genel Başkan bu
imkAnlan kullanmak istemedi; Tersine, sert ve kesin tutumunu
sürürerek bir mektuptan ziyade bir mahkeme zapt| ifadesi ta-
şıyan, dikte ettirilmiş olduğu besbelli ve hukuki bir belge ola-
ı,ak hiçbir değer taşımayan mahut jurnalcı yazıyr okudu ve
kongreden bu meseleyi halletmesini, yani bizlcri seçmiyerek
tasfiye etmesini istedi. Genel Başkan aynı nitelikte mesnetsiz de-
lijsiz sükAnvari suçlamalan büyük kongreden önceki ve sonraki
günlerde de çeşitli vesiielerle yapmış ve yaptrrmrştır. Genel Baş-
kanın bu davranışları, parti tüzüğünün Genel Başkana da şamİldisiplinle ilgili hükümlerini ihlAl ettiği gibi, parti çalışmalaniçin gerekli olan asgari güvenlik ve karşılıklı itimad ortamınr te-
ıı.elinden yıkmıştır.

(AKŞAM, 30 Kasım 1968)

EK_5

\

M. Ali Aybar'ın III. Genel Kongre'de
ckuduğu suçlayrcı belge :

Sadun Aren'le itişkin

"19/10/1968 Cumartesi günü saat 17 da TİP Genel Merkez
L.inasında Sadun Aren ile görüştüm. Sadun Bey Aybar'ın bilim.sei sosyalizmi benimsemediğini Rusya aleyhine konuştuğunu -Karl Marx'ın Engels'in fikirlerini benimseyip ilkel ilim aJamla-
ıırun fikrine inandığını, artık M. Ali Aybar'ın sosyalist olmaüğ-
nı, kendilerinin ise kollektif bir gurup kuracaklarını ve Uu ğrupta parti genel başkanı olmayacağnr, kendi fikrini Şaban Eıİh_Nihat Sargının desteklediğini beyan etti. Ben Cemal H. Selek'in
lıangi tarafta olduğunu sorduğum zaman .biz sosyalist oldufu_
rntıza göre cemal Hakkı da bizden dedi. ve bana dönerek siıas
clelegelerini Aybar aleyhinde hazrrlamamı söyledi. yukardaki
yazdıkianmı şifahen de genel Başkana söyledim. nunu uır parti
vazifesini sayıyorıım.

SİVAS İL SEKRETERİ
VAHDET OLCAYTO»

(ANT, 3 Arahk 1968, Nr. 10l, Yaşar Kemal'in «Curnalcilik üs-
tı.ına» başlıklı yazısından S. 5)
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EK-6

_ Sadun Aren'in ll/1l/1968 tarihinde TİP Kurultayı'nde yaptığ
konuşmada özetlenmiştir :

_ .İhtııaf,28 Eylül 1968 tarihindeki olağan genel yönetim kuru-
l.unda çıkmıştır. Hürriyetçi sosyalizm ağlmlnln partimizce res-nıen tarunrp tanrnmaması meselesinde çıkmıştır. Bu konu sayınAybarln genel yönetim kurulunda yapmış olduğu bir konuşma
tizerine açıImıştır. konu henüz gcnel yönetim kurulunda tariısı-hrken sayın Aybar, oradaki konuşmasını ,Çankaya İlç" X""*İ"-slgde de yapmıştlr. Sayın A-vbarr,, atışffi-
liul edemeyeceğim bir değişiklik olduğunu gördüm ve birkaçgün sonra kendisine özel olarak bu konuşmalu., yup-u-u.r.r,
söyledim. İstanbul İl Kongresi vArdı, orada yapmamasını ricaettim. Fakat, İstanbul Kongresi'nde d'e aynı doğrultuda bir ko
nuşma yaptı.

İstanbul Kongresinden sonra Ankara'ya döndüğiim zamanbir gtin Genel Sekreter Nihat Sargın arkadaşımız 1u.,u g"lJl.
Dedi ki:

- Aybar'ın konuşmalan parti teşkilatında büyük çalkantıyaratıyor. Partinin böyle devam etmeslnden endişe ediyorum. Ne
yapaiım?
' Bunun üzerine ben, Behice arkadaşımİzın da çağınlmasınıve beraberce bir şey düşünülmesini istedim. Telefon ettik, gel.

di. Konuştuk. Vardığmız karar şu oldu: Kendisine söyleyefm,
bu koiıuşmalan kessin...

Aybar ile Boran arasında daha ewel sert tartrşmalar geçti
ğı içİn, konuşmayı sadece Sargın'Ia benim yapmamızı, Boran'ın
görüşmede bulunmamasını kararlaştırdık. l.İlt at Sa.gİn ".na,§ımızla beraber parti genel merkezinde Sayın Aybaİa durumu
anlattık. kabul etmedi.
] _ Beni, bu konuşmalann zamhnsız yapıIdığına, teorik ba-

kımdan yanlış otduğuna ikna edin.. İkna edemezseniz, olmaz, dedi.
İkna ctmeğe çalıştık fakat olmadr. Ve:

- Bunlar benim altmış seneye yaklaşan ömrümtin tecrübe;
lerinin sonuçlandrr, dedi. a"n.. iı" r."gr"ri";;;;' ;;'ü.

93



rultuda bir konuşma yaptı. Bunun iizerine meseleyi Merkez Yü-
rütme Kurulu'na getirmeye karar verdik. Merkez Yürütme Kıı
rulu Ankara İl Kongresi'nden sonra toplandr.

Datıa ewelce Şaban Erik ve Minnetullah Haydaroğlu arka.
daşımızın da bu konuşmalardan tedirgin olduğunu biliyorduk.
Çarşamba giinü Merkez Yürütme Kurulu saat 5'te toplanacaktı.
Yanm saat önce Nüat Sargın arkadaşımrz hazırladığ bir öner.
geyi okudu. Önerge tasa]:ısı gibi bir şeydi. İmzaladı. Bu öner-
genin birinci maddesine göre, Merkez Yürütme Kurulu şimdiye
lıadar kendisine düşen kontrol görevini yapmamıştı. Şimdiden
sonra yapacaktı.

İkinci maddesi, Malatya Kongremizin kabul etmiş oldufu
sosyalizm tarifini veriyor ve uTİP'in sosyalist anlayışı budur.
Bunun dışındaki sosyalist anlayışlar ancak bunu söyleyen kişiyi
bağlar, partiyi bağlamaz, diyordu.

Bunun altı imza edildi ve Beşler o anda çıkil...
Merkez Yürüme Kurulu'nda «Gündem hakkında bir diyec+

ğİnİz var mı?» ğ|yg sordu Aybar. Daha sonra öğreııdik ki, Nüat
arkadaşımrz böyle bir mesele oldufunu söylememiş kendisina
Onun iizerine "Parti için çalkantılan konuşacağz» dedim. nBen
böyle bir şey bilmiyorum» dedi. "Miizakere açrlırsa anlatrnmı
Cedim.

Miieakere açıldı. Çeşitli arkadaşlar konuştu. Bu arkadaşlar.
dan bazılan bu hareketi «Komplo» şeklinde ifade ettiler. Sayın
Aybar, «Ben ertesi gi.iı konuşacağm» dedi. Ertesi gün geldi.
Meseleyi esas itibariyle bir "komplo» olarutr ortaya koydu. "Boni arkamdan hançerliyorsunuz. Ben buna müsaade edemem» de
di. Sert şekilde konuştu. Biz de, "O halde bunu bir mesele ola-
rak genel kongreye götürüriiz. Aynı şekil bir mücadele yaparuıD
dedik. Bir mücadelede yaparn dedik. Bir yeterlik önergesi verildi,
nıiizakere orda kesildi.

«Giindemin 2. maddesine geçiyoruz» denilince, biz de Mer-
kez Yürütme Kurulu'ndan çıkük. gittik.

Ben artık kendimi, kongrede yakın oldufu için, serbest
hissettim. Ve bu münasebetle bazı arkadaşlara meseleyi anlat-
tım. Bu arada Sivas İl Sekreteri oldufunu söyleyen bir insana
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ıia, parti genel merkezinde, bir kaç kişinin huzurunda böyle bir
mesle olduğunu, Aybar'ın sosyalizmden aynlüğ kanaatinde ol.
dufumu ve bunun için kongrede bir mücadele yapacağmı söy-
ledim. Başka arkadaşlara da söyledim. Genel Genel Yönetim
Kurulu'hun ara yerde toplauacağnı bilmiyordum. Bir süre son-
ra Sayın Aybar Genel Yönetim Kurulu'nu fevkalöde toplantıyd
ç:ığrdı. Bu toplantının giindemi, «Beni beş arkadaş engellemek-
tedir. Bir çare bulun» şeklindeyü. Tartışmalar oldu. En §onıın-
<ia bir bildiri yayınlandı. Bu bildirinin birinci maddesi, genel
başkanın parti tiizük ve progra[una uygrın hareket ettiğini söy-
liiyordu. Sekiz arkadaş muhalefet ettik. Çoğurılı,kl^ bildiri çı-
kartıtdJ. Anlaşmadığn seyri budur.

Önce özel gayretler, sonra kurullarla gayretler sarfedilmiş ve
sayın Aybar, işin tiiyle çıkmaz haline, zor bir hale getirilmesirı
<ie büyi,ik rol oynamıştır.

Mesele, TİP sosyalist bir partimiair, aeğl midir, meselesidir.
Bizim gibi emekçi halkın büyük afulığru partiye koymadığ
.bir memlekette sosyalist partinin sola sapması tehlikesi viırdır.
Bunun tek garantisi, sağam bir teoriye sahip çıkmaktır. Bizim
paı"timizin progftım ve tiizüği.i bilimşel sosyalizmin temel ilke
lerinden esinlenerek yazılmıştır, ve partimiz sosyalist bir parti-
dir. Programı ise, sosyalizme giden bir programdır. Sayın Aybar.
konuşmalannda, sosyalizmin bilimselliği meselesinde şüpheler
izhar etmiştir. Bilimsel sosyalizmin kesinüğ konusundaki şüp
helerini, buna karşı olan kitaplann okunmasrnı tavsiye ederek
belli etmiştir. Eyiemde belli bir fikre sahip olan bir partinin
mensuplanna, bundan saptıracak fikirleri telkin eden kitaplar
ıavsiye edilemez

Bilimsel sosyalizmin bize öğrettiği şudur: Emekçi halk an
cak sınıf bilincine yani ekonomik bilince varabilir. Sosyalist bi-
lince kendi]iğinden varEıIıuız. Bu bilincin kendisine dışardan ve
rilmesi lizımdır. Sayrn Aybar, bu teoriyi de kabul etmemekle ve
Sovyetler Birliğnde tepeden inme cebernıt bir sosyalizmin ku-
ruldufu hakkındaki düşiincelerini, onlann bu teoriye bağlı ol-
ıııasına bağlamaktadır.

Hiirriyetçi sosyalizm meselesinin iki yanı vardır. Birincisi,
sosyalizmin esasen hürriyetçi olduğunu söylediğmiz halde, bir

. «biirriyetçi», bir de «hürriyetçi olmayan, sosyalizm varmış gibi
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aynm yapmaktır. Halkm karşısına çıkıp osiyasi hürıiyet verece-
ğiz" demek, «sosyalizm hürrİyet verrnez ama, biz vereceğiz» de-
mek anlamrna gelir ki, yanlıştır.

İkincisi, "İnsanlrk tarihi, hürriyet mücadeleleri tarihidir,
demek de yanlıştır. Bu, maddeci felsefenin temeline aykın bir
felsefedir.

Sayın Aybar, obiz kendimize özglı bir sosyalizm lapacağzı
clemektedir. Oysa mesele, üretim araçlannın şahısların elinde mi,
yoksa kamunun elinde mi olacağı meselesidir. Dünyanın her ya-
ııında sosyalizm bu konuda aynıdır. Sosyalizm emekçi halk ta-
rafından yapılır ve üretim araçlan kamulaştrrılır. Sosyalizme va-
nş yollan elbette ayndrr. Her memleketin kendi şartlanna göre
[,ıiçim alır. Üst yapı müesseselerinde farklı_lık olabilir. Ancak
sosyalizmi temeli aynıdır.

Bu konular i.izerine çok fazla basılınca, parti rotasını kay-
beder. Sosyalist parti olmak niteliğinden uzaklaşır.

Bu ihtilif parti içindeki gerçek bir ihtilaftn buradaki aksi-
dir. Biz bu partiye sosyalist bir mücadele yapmak için girdik ve
bu mücadeleden sapma gördüğiimüz için buna karşı çıkıyoruz.
Ve bunun sonuna kadar savunucusu olacağz.,

(ANT, 19 Kasrm 1968, Nr.99)

EK_7

Behice Boran'ın 11.11.1968 de TİP Kucltayı'nda yaptığ ko
nuşmadaıı il2gtlgnnlştif :

«Bu tartışmalar, eylül sonunda hürriyetçi sosyalizm mese-
lesinden çıktı. Acaba partide hürriyetten yana olmayan kimse-
ler yardı da onun için mi çıktı bu mesele? Sayın başkanımız,
|tongreyi açış konuşmasında da belirtti, *Sosyalizmin öziinde
hürriyet vardır, dedi. Aynı kanaate iştirak ediyorum. Onun için,
sosyalizmin özünü aça aça, izal., ede ede halka anlatmak lAziın
dır., Ama bilimsel sosyalist isek, bunu bilimsel sosyalizm açısln-
dan anlatmamız ge.rekir.

Partinin belli bir döneminde, birden bire bu hürriyetçi sos-
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yalizm meselesi üzerine fazla basılrrsa, sanki parti şimdiye ka-
dar hiirriyetçi, demokratik sosyalizme taraftar değilmiş de, buna
lıerhangi bir sebeple ihtiyaç duymuş gibi bir kanaat yaratır. Nite-
kim etkisi böyle oldu. Sanki TİP için de "tepeden inmeci, hürri-
yet di.§manı» kimseler varInış gibi göstermek yoluna gittiler.

Sosyalist kamptaki rejimler ve iktidarlar için, onlann çiz-
gisindeki, bazı batılı partiler için özgürliik meselesi, siyasl de.
rnokrasi meselesi, giinün en canlı meselesi olabilir. TİP ise, ge.
rck tüzük ve prograrnı ile, gerek terkibi ve sekiz yıllrk çalışma-
lan ile baştan beri tamamen ayı:ı nitelikte bir parti olarak ku-
rulmuştur. Biz, ilk kurulduğumuz günden bu yana daima de-
mokratik sosyalizmi gerçekleştireceğimizi, anayasa çerçevesinde
seçiın yoluyla iktidaça gelip s.eçimleri kaybedersek iktidardan
çekileceğimizi devamlı surette tekrarladık. Hiçbir zaman bizde
hürriyetçi olmayan bir sosyalizm anlayrşı şu veya bu şekilde
iieri süriilmedi. Diğer sosyalist ilemde olan olaylar elbette bizi
de ilgilendirir. Olaylar karşısında kendi açımı2d41 tahlitirnizi
yaparz, hiikmümüzü veririz. Ama mesele orada kalır.

Özgürlük meselesinde dikkat edilecek başka bir şey bugtin
için mevcut olan meselelerle, sosyalizmin çok ileri safhalarda
özgiirlüğiin ne olacağı meselesini birbirinden ayırmaktu. Bu
konu ile çok ilgileniyorsak araştırmalar yapar, eserler koyanz.
Ama nesiller sonrasrnın meselesini getirip de, ilçe kongrelerin-
cle, sohbet kongrelerinde tartışmanın bir anlamr yoktur. Fikir
lranşıklığ doğurmaktan başka bir yarar sağlamaz. Bizim için
mesele, anayasa çerçevesi içinde haklarrn ele alınması, halka
benimsetilmesi, iktidara geldiğimiz zamaı:^ bu hak ve hürriyet-
lerin k6ğıt üstünde kalmadan halkın yaşantısındh gerçekleşti-
rilmesi meselesidir.

Bilimsellik meselesine gelince, genel başkanın görüşlerinden
bazı noktalarda aynlıyorum. Kongreyi açış konuşmasrnda da
.belirtti. Bilimsel sosyalizm metod olarak bilimseldir. Buna ka-
tılryorum. Ama bence, bunun ötesinde de bir bilimsellik vardır.
Bu bilimsel sbsyalist metodun.yiiz yıldır uygulanması ve bu me-
6rlla yapılan incelemeler, araştııınalar ve uygulamalar netice-
sinde, toplurnun gelişme kanunlan konusunda bazı doğrular da
bitimsel hakikatler olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık, obi-
limsel sosyalizm aüna ortaya konmuş öyle şeyler var ki, son-
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radan doğru olmadığı anlaşılmrştır, denilebilir, Evet öyledir,

Hele sosyal bilinılerde ,"'ljl, aogrulut daha azdır, Ama eyleme

;Ötl;; için, bir tarJette bıİlunabilmek için, ihtirazi kayıt-

lar koyduktan sonra, "İ"gil"tl:l bilgimiz.seviyesi, de, ileride bu

bilgimizin seviyesinin J*jİ"""ei, tıatta Ulr krsmınrn doğru ol-

mayacağ göz önüne J,İu,"t, şunlar şunlar bilimsel hareket-

lerdir., demek zorıııdallız, Yoksa faaliyete geçemeyiz,

Bilimsellik meselesi ile sosyalizmin tek veya çeşitli oluşu

meselesi birbirine nua,ao, Sosyalizm tektir ve tektir, Toplum,

lann geiişmesinde oÜylar arasınoa zorunlu ve gene, evrensel

sebep - netice -li.,a,"U"tl"ri vardır, Bu zonrnlu ve evrensel se

bep-netice mlinaseUtelerine, ilmi kanunlar denir,,Sosyalizm
tektip diyoruz, yu,,İ-İopl,*lu,", kendi tarihlerinden doğma

tarklanndan g"l"r, ç"şil"nrneler, ne olursa olsun, temelde bütiin

İ.pl"-l"." gllişl-İ Üi, 
'uk,* 

zorunlu sebep, netice münasebet-

İ".ir" duyu.ro. B,,,,, sağlam olarak grlaya koymazsak, o ,_upp

çeşittilik bahsinde .," f,pu"ug,mızı _bilemeyiz, Çünkü çeşitlilik,

leri birbirinden ayırırke", o"İu"" da o_rtak noktalanna dayan,

mak zorunduv,r. nr-İ"şltİllt içinae dahi ikinci derecede ortak

ve zorunlu bağlar vardır,

Partinin çalışmalanna ve teşkilitlanma meselelerine gelin-

ce, organlann mutlaka muntazam çalışması gerekir, Maalesel

.oİ vrİUrşr"dan beri, hele yaz aylannda. yürütme kurulu mıırr

tazam topla.,urrru-,şİ", Eğer yürütme kurulu muntazam top

lansayü, aradaki ur-iıı.i, u:yrrırtıu., btı kadar keskin hale gel,

mezdi, Her hafta ;pl;;; Uir kurulda meseleler konuşulara}

mutlaka bir ortak çizgiye vanlabiladi,

Hallımıza programınua, tiizüğiimiizü anlatabilmek için

mutlaka bilinçti, ;;İİ;; Lil"", ğ"l,_militan bir parti teşki

lAt kadrosun" üti;;;;;;--rurdr..- Böyte bir teşkilAt olmadan,

sadece mitinglerde, ;;dy; tonuşmalannde sosyalist bilinç_ emek,

çi kitlelere ulaştlnla;;, Pu,tl'şi-aiy" kadar genişlemeSine bü,

yümüştür. Maalesef bütiin teşkilötımızın çok iyi ve çok :.1g*
İ.rJarE""" iddia edemiyortız, Bence parti övle lir döneme

gelmiştir ki, bunaanlo"- U" genişleme halinde gelişen büyü,

meyi derinl"-".ir,]-g"İlşİi,-"t _lT,hU:,, Bunun için de parti

teşkilAtınrn eğltlmİne]-bİlinçlendirilrnesine, militan bir kadro

haline getirilmesine'Öt O"J- vermek lAzımdır, Böyte bir kaĞ
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ro]nı atlayarak merkezden doğrudan doğruya kitlelere inmek

imkAnı yoktur.

Pratik eyleme girmiş bir parti elbette hareketi başanlı su,

rette yi.irütelilmek için,mahaiİ, milli farklan, özellikleri, üst

vup. "İ1.1".lni 
dikkate alacaktrr, Bir vatandaş alevi olduğu için

L".rairi.rlr, horlandığına, ezildiğine kani ise, eweli bu sorusuna

cevap vermeden toprak meseİesini, sömürü meselesini anlatrr-

,uorİ, bi. şey elde edemezsiniz, Ancak bunu sadece hissi yol,

d* v.pu. .ıre ,aua şeklinde söylersek diğer partiler gibi vaad,

ler yapmaktan öteye gidemeyiz, Üst yapı meselesini anlatırken

,ul"J"ş. hem kendiİini derdinden kurtaracağımızı söyleyece-

ğ;, h"; bu derdinin nasıl srnıf meselesine bağlandığnı, bozuk

,-ltir"r" bağlandığnı göstereceğiz, Aradaki bağlantıyı kuracağz,

Kitleleri, üst yapı melelelerinden hareket ederek alt yapıya bağ,

lanmak suretiyle sınıf bilincine vardıracağz,

Oy meselesine gelince, biz bir sosyalist'e yakışrr şekilde oy

toplamak peşindeyiz. Oy avcılığını reddediyoruz, Halkın lıisP1l
,r" hitup ederek oy topİamak, oy avcılığdır, Biz, hallı örgütlo

yerek, onun bilinçli oylanyla iktidara gelmeliyiz,

Sayın Aybar1, biz uyarmağa çalıştık,.Eylül sonundaki genel

ytl.r"İi- kunılunda bu İosyaliİm ve özgürlük tartrşmasrnrn iki
-gtln 

sürmüş olmasının ve oylamada sadece sekiz oy alabilmiş

]l-u.r*, çnel başkanr uyarmrş olması gerekirdi, Fakat bu tar,

tışma orga=n tarafindan ku.u" bağlanmadan Sayın Ay-bar ko
nuşmala.İ.ra devam etti. Özel uyarmalan da dikkate almadı, Beıı

beklerdirn ki, kendi fikirlerinin tamamen doğru oldufuna kaııi

olsa bile, .Ben doğrulufuna kani olduğum fikirleri en yalın me,

sai arkadaşım olan genel sekretere anlatmamışsam, Sadun

Aren,e anlatamamrşsam, kafalarda birtakım sorular doğmuşsa,

teşkilAtta bir takım münakaşalar yapar, bu konuşmalan kese-

ylm, U,, meseleyi merkez yürütme kuruluna getirıp önce kendi

,.Üauşlu.,*, ikna cdeyim, desin" Bir lider ne k,adar büyük ve

güçlü olursa olsun, kendi görüşlerini doğrudan doğruya kamıı

3y,rna açrl<lamadan tlnce yetl<ill organlara getirip tartışma 
^.k_o-

İİo,, vup-ulıdır. Ancak bu suretle partimiz gerçekten örqütlii

İ"tlO" gelişebilir. Aksi takdirde kişisel yönetirne yol açrlmış

olur ve bu da lüzumsuz tartrşmalara yol açar, Kanaatimce, yeni

JOnemOe partimizin önemle iizerinde durması liizım gelen, sa,
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dece teşkilitımızı genişletmek değil, mevcut teşkilAtıma cüşıındirmek, bilinçlendirmek, sosyalist militanlar haline getirııek
tjr. Bilim ve Araştırma kurulu çalışmalarını sürdürmek, te<ırik
bilgi ile teşkilAttan gelen tecrübeleri birleştirmek, partinin ıeş
kilötlanma hareketini daha sağlam ve güçlü hale getirmek şarttır.,

(ANT, 19 Kasım 1963, Nr. 99)

EK-E

Mehmet Ali Aybar'ın 11.11.1968 giinü TİP KunıItayında yapmış
olduğu konuşmadan özetlenıniştir:

"TİP, sosyalist bir partidir. TİP, Türkiye'ye özgü sosyalist birpartidir. Ve bu özelliğini programr ve tiizüğü lle ortaya koymuşlıir partidir. Tüzük ve programrmuın başka sosyalist partilerde
lıer zaman rastlanmryan bir takrm özellikler tuşİarğ Uİ. g".ç"k
tir. Ewelö sosyalizme gidiş yolunu programımlz bize tlzgün ola-rak çizmiştir. Halkın oyu ile iktidara gelen emekçi sınİflarının
partisi kendisini halka tevecciih etmeyecek olursa iktictardan dü-
şecektir.

Biz seçimle iş başrna gelip seçimle ayrılacağız, derken, top-
lumumuzun bir özelliğini göz önünde buİunduruyoruz. Bu özel-ıik de, emekçi sınıflarımızın oy hakkına başka memleketlerde pek
emsa]i görülmemiş bir sebat ve heyecanla ve kıskançlıkla sai'üp
çıkmış olmasıdır. TİP oyların büyük çoğunluğunu alİıp iktidarageldikten ve emekçi sınrflarını iktidara getırJikt"n .orr.u p.og-ı,amr açrsından yapacağı temel dönüşi.imler neticesinde 

".n"ğsınıf ve tabakalar TİP'ten başka partiye oy vermeyecektir. Birbaşka özellik de, programlmızrn emekçi sınıflann iktidanru birbütün olarak mütalAa etmesidir. Emelçilerin bir nevi organikkoalisyonu biçiminde tecelli eden bir iktidar aüşünülüyoİ Buda ternel çelişimizin, bize özgi bazı belirti]eri, gerçek, sornut be-lirtileri olmasından ileri geliyor.

Birinci milli kurtuluş savaşıru verdik, fakat milli kurtuluşsavaşrmızrn melvalannı elimizde tutmasınr beceremedik. Birincimilli .mücadele, gayet keskin, herkesi bilinçlendirebilecek, lr"*"-sin siliüa sanlmasını sağlayabilecek bir sertlikle yurdumuzuıı
üstiine çökmüştü. İkinci milli kurtu]uş mücadelemizde halkı bi-
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linçlendirmek, örgütlemek zordu, Kaldı ki, netice almak için tu,

tulacak yol da ",';;;;;;-İup,uşXt,,,. 
,icimizde Amerikan üs,

leri, NAT. tırı".ı ,a.]i""".,'v""r"aa bir iakım mali ve iktisadi

ilişkiter var ki, o;İ; ü,l;;'gİUi O,__nilo'nun gemileri gibi he,

mğn görüp tu,*#?',o'tl,tl'", a"gllair, il<inci milti mücade,

lede zaferi x-","İ"içJ-:İü"P 
-b^u^aracılan etkisiz hale ge,

tirmek gerekiyor, jo,vull,rnlrn \zin zafere ulaşması, emperyaliz,

min ve rıu*ı..u.asi"i'"rtr"i;;; yenilenmesine bağlıdır. İı<ıncı

büyiik kongremizin';;;İ;;",nerryl_izme karşr mücadele yol,

lannı birbir 
'uy", "*iş 

ve sıralamıştır, Demek ki, bizim sosya,

lzmimiz, Ozellitler gİ,'t";;" ;İ, sosyalizmdir, Sosyalizme gidiş

volu itibariyle özelllğİ"eİ' ;:;;;v;;, 
"Sosvalizmi gerçekleştirecek

İınrflar bakımından ll"İllfi", gösteriyor,"iktidara geldikten son-

ıa bir u.rd" ,o,y"ii,-" 
^*"İ-,İt 

mtlmttln değildir, Karma eko,

nomi devam "a"""t#] 
Y';;,; k",-a_ ekonomi merkeziyetçi biı

pl6na tAbi olu*tt,İ, »emokratik yollardan olacaktır,

Sosyalist teoride alt yapr - ii-st yapı ilişkilerinin a$r bastı,

ğnr görüyonız. alJr,,,"""İ'vup,v, 9:l*", 
üst yapıda alt yapı-

nın gelişmesi"i vu'lİ,lu"O,n,, ya ya,aşlatrr, Bu öteden beri sos-

yalist kitapl",a" y",-ulun bir husus}ur, Ama tecrübeler göster-

miştir ki, alt ,"r,'İ"İİj'Ulitİ", ola"g" halde uzun zamanda üst

yapr müesse,"l",i ;;Eİ;;İvoİ_ So,vulist düşünürler şimdi yeni

veni bu meseleye "ğtİ;İ;;, 
ü,t yap,_ müesseselerinin öyle göl-

!e müesseseı", .ı;*":l';';;;;-i,t*t_ugu başııyorıar, Üst

vaoı müsses"l",i"İ" lXn ömürlü ojmasınrn yaru slra bir başka

ili:l,#;;;il##" ;J;g, lt ^::*# ğHHf 'İ§:
Bir alt yapınrn, aslında üst yapr mues

lerıdiği ortaya çıkıyor,

Temel çelişi olan emek-sennaye_çelişisi, toplumlara göre

tiirlü biçiml", .r^,oiirr*., ı,ı"Ja t-tırt<ive,de bu çelişinin kutup_

hn : Bir,.*,.'İ;'"i*u" "-r".r"ıizmi, 
mıııetlerarasr kaPital'

. onıın aracısı ,l",H,fl;;:1,o-p,uao,1 ar:, ağalar, bürokratlar,

\r toprak ağaıan, 
.,o;'İ;;;;;"-ll'İ:,lİ, topraksız köylüler, az

' toprakıı köylüler,l'İnff;;;, tüçük-esnaflar, şu veya bu şart,

r lar altrnda g""iş ",-l",J, 
emekçi sınıflann heyeti mecmuası",

( 
.- üst vaprfu da ülkemize özgü. değişiklikler var, Partimizin

stratejisinin u""" ijaerine oturtulması,İ*ujll_İl*İ,"'
zuliişnden şikay;; ""'O" 

zuliirnden kurtulma azmini hür,
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riyet azmini dile getirdiği takdirde TİP güçlü bir silih kazaıı

mış oiacakhr.

Sosyaliıın kapitalizmden sonra geleı aşamanın "9 _"l"S
tektir. Üretim ilişkilerinin farklılığ bak,mından, öz ve bi_çip ba

kımından bir tanedir. Bu metodı-a bulduğu bir takrm doğnıbı

vardır. Bu doğular Ulzin tltaplardan öğerıip yararlanacağınu

;;ğ;";*.. Ğcat U" tlgil",i" her toplunun özgiil şartJarına

;;ğİr;]a;funu hatırdt ğk"",y"oğz,_Sosyalist insan_bilime

güİ*"o fİkat her ş"va* çok insa1 kafasına güvenen kişidir,

Bilimsel araştırma -"toa,-,o yeni kanrmlara açık çlduğımu

bilmeüyiz.

Bugiin Türkiye'de hiiıriyetçi soryalizm sözünü etmenin ne

ser€ğ İardır? Sütiik gerdi- 
"u,a,1, 

VatandaşIantman havfııe}
İ"rlrİ" so., derece Uağlı-tıatİa ekmek parasından maddeten sömil

rülmelerinden daha çok bağlı olmalanndan ötürü, Temel yapı

değştirildiği zaman tıllrriyetler e"lrykllT diyorlar, Ken{itiğiıı
a"İ g"l-"İ hürriyetler. Bıınu söyİemek bilimsel değildir, S9,I,,

lizm kurulduktan yanm yüzyıl sonra da hürriyet olgavabjlir,

onun da tedbirini almak lAzımdır. Hiirriyetçi bir yoldan_kur,

İ"t g*"trir sosyalizmi. Bütiin diinya sosyalistleri tl pir]"T
ii;;; eğfiyor, yeni yeni kitaplar yaayorlar, Genç kardeşleri,

mizde allerjiler yaratmış da olsa, bu hiirriyetçilik nroblegıi$n
tirı* içı" 

-büyük 
probiem olduğıınu belirtmeyi borç bilirim.

Bİr büvüklerl, İlr yaşlılan, eski bir öğretmenleri olarak",

oSosyalistim» diyen kişi, taassubu _bir tarafa iten kişidir,

Çiinkü sosyalizm devamlı İevrim demektir, Bir gerçek sosyalist

İevamlı devrim içinde oldufu takdirde taassuba sapmaz, «Pıo

udhon'u nasıl tavsiye edersin?, sorırsu da şimdi avdın!ğa q§,
İo.-S.a""" Proudhon değiı,_ bütiin yaıar|an okrımak lAzımdır,

Bilhassa hallçrn UilinçleJrlimesine çok önem vermiş bir müel,

İlfin eserinden bahseİmiştim, Rosa lııxemburg'un eserini. geng

i"ri-i, okumalıdırlar. Bilinçlendirme meselesine nasıl bir açı,

Jur, U"t*rştır. Sonra nasıl haklı çrkıııışür? Gençlerimiz ötren,

mesin mi?

İşçi sınıfina kendi sınıf durumunu anlatmak, sosyalistler

,çlrrİİ, görevdir, Ancak bu bilinç verrne bir alış veriştir aslında,

İ;;İ ;ıfr"" bilinç verirken biz de ondan bir takım şyter öğreni,

;İ A-" profesyonel bir kadro «ben emeçkilere yukandan bilinç
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veririm» dedi mi ve biırokrat bir diaen içine girdi mi, o zaman

emekçisınıflarlaonutemsiledenlerarasındaisteristemezbir
kopma olur ve bu son derece tehlikeli bir şeydir,

Sosyalist toplumlarda eğer sosyalizmin uygulanması kötii

sonuçlaİ vermişİe, sebeplerini göstermeğe çalışacağz, Yoksa sog

y"ıiri oi"."t vazifemizi-yapmamrş olunız. Batr problemleri çözo
memek durumuna düşeriz.

ıSosyalizmin çirkin ytizü var mı ki, giiler yiizlü olsun?ı di,

yorlar. t'tlrtçeyl yanlış tiı,,,lyorsak, sosyalizmin yiizü zaten gü,
-olalr. 

Buırun mefhumu muhalifinden çirkin ytizlü sosyalizm

vardır, sonucunu çıkarıııak insaflı bir tutum olmaz, Kaldı ki,

.ryguıumuıu.da sosyalizrnin giiler yi.iziine gölge diişiir{itdü§i bir
geıçettlr. Getireceğmiz sosyalDmin yiiziine gölge düşürümeye
İ"g tlr".lr" şimdiden halka teminat vermek zorundayız,,

(ANT, 19 Kasrm 1968, Nr. 99)
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