
Türkiye

Kurtuluş Savaşı
Kurtuluş Savaşı, Osmanlı Devleti’nin dağılması, egemenlik alanlannın emperyalistler arasında 
yeniden paylaşımı mücadelesi içinde Ortadoğu haritasının emperyalizmin kalemiyle çizilmesi 
sürecinin merkezinde yer aldı. Dünya tarihindeki yeri ve anlamını belirleyen de esas olarak 
bu konumudur.

Öte yandan, Kurtuluş Savaşı, Türkiye açısından yalnızca dünya tarihindeki bu konumuyla 
belirlenemeyecek ayn bir önem de taşır: Kurtuluş Savaşı, Türkiye’de burjuvazinin iktidan ele 
geçirme sürecinin dönüm noktasıdır. “Yeni Türk devleti”, Türkiye Cumhuriyeti, bu savaşla 
ortaya çıkan yeni dengeler üzerine kuruldu. Tarih bilinci de bu yeni dengelerin belirleyiciliği 
altında biçimlendi. Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen ve yeni devletin toplumsal meşruluğunun 
temelini oluşturan zaferin coşkusu bu meşruluk zeminini besledi. Savaşın sıcak anılanndan 
uzaklaşıldıkça da coşku yerini yakın tarihe belli bir bakış açısının devletin ideolojik onay 
mekanizmalannda canalıcı bir işlev kazanmasına bıraktı.

Üsdendiği işlev yüzünden kaçınılmaz bir çarpıklığın damgasını taşıyan bu resmi yakın tarih 
yoramunun cumhuriyet dönemi boyunca değişmeyen ekseni şöyledir: Osmanlı Devleti’nin 
çöküşü - Türkün anayurdunda bağımsız devlet kurma iradesi - istilacılarla ve hainlerle savaş
- son Türk devletinin kuruluşu. Böyle bir eksen üzerinde Kurtuluş Savaşı ister istemez, 
“hainler”le mücadelenin konusu olan bir takım yan olaylar dışında, esas olarak bir Türk- 
Yunan Savaşı olarak sunulur. Oysa Kurtuluş Savaşı’nın nesnel tarihinin, emperyalizmin Yakın 
Doğu’ya ilişkin perspektiflerinin oluşturduğu arka plan üzerinde Anadolu’daki büyük altüst 
oluşun, farklı siyasal çizgiler arasındaki siyasal iktidar mücadelesinde ifadesini bulan sınıf 
mücadelesinin tahliline dayanması; olanaklarını sonuna kadar tüketemeyen bir devrimin, 
“Anadolu İhtilalinin” tarihi olması gerekir.

Anadolu’da Devrimci Durum
Savaş ve Osmanlı Topraklannın Paylaşılması

Savaş patlak verene kadar değişen çıkarları ve karşılıklı güç ilişkileri gereği Osmanlı’nm 
yanında ya da karşısında, birbirleriyle sürekli değişen ittifaklar kurup bozan ve birbirlerini 
kollayan İngiltere, Fransa ve Rusya, I. Dünya Savaşı arefesinde Almanya ve Osmanlı karşısında 
oitak tavır aldılar. Ortak hedeflerini gerçekleştirmek için yalnız kendi güçlerini kullanmakla 
kalmayıp, bu topraklan Araplara, Yunanlılara ve Ermenilere de vaad ederek halklan birbirine 
kırdırma yolunu da kullandılar.

Osmanlı topraklannın nüfuz bölgelerine aynlması için yaptıklan ilk anlaşmada (İstanbul 
Anlaşması; 8 Mart 1915) Anadolu Fransa ve İngiltere aralasında paylaşılırken Boğazlar ve 
İstanbul Rusya’ya bırakılıyor, İran topraklan 1907 Anlaşması’na göre İngiltere ve Rusya 
arasında bölüşülüyor, Arabistan topraklanna İst bağımsızlık öngörülüyordu. 26 Nisan 1915’de 
yapılan Londra Anlaşması’yla da aralarına yeni katılan İtalya’ya hasta adamın pastasından pay 
olarak 12 adanın yanısıra Libya ve Anadolu’nun Akdeniz kıyılanndaki topraklar düştü. 
Ortadoğu’nun paylaşım planlanna son biçimini 16 Mayıs 1916’da yapılan Sykes-Picot 
Anlaşması verdi. Sonradan (Arahk 1918’de) yalnız Musul’la ilgili maddesi değişen bu gizli 
anlaşmayla, daha önce Venizelos ve Şerif Hüseyin’e verilen vaadlere karşın Ortadoğu, İngiltere, 
Fransa, Rusya ve İtalya arasında adım adım pay edildi.

Ancak bu paylaşım planlannın hesaba katmadığı birşey vardı: sonradan Dünya Savaşı’nda 
bozguna uğrayan hemen her ülkeyi (Rusya 1917; Almanya, 1918; Macaristan, 1918 ve 
Türkiye 1918-21) etkisi altına alan devrimci dalga. Hesaba katılmayan bu nokta, bir direniş 
göstermeye ne kadar yeteneksiz görünürse de Osmanh Devleti’nin paylaşılmasını pürüzsüz bir 
süreç olmaktan çıkardı; Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne, farklı sonuçlar üretme 
potansiyeli de taşımış olan devrimci süreçle geçişin zeminini hazırladı.

İşgale Doğru İstanbul

İngiltere karşısında, Filistin cephesinde Yıldınm Ordulan Grubu çöktükten sonra direniş gücü 
kalmamış birlikler hızla Anadolu içlerine kaçmaya başladı. Bu durum fiilen savaşın 
kaybedildiği anlamına geliyordu. Buna karşın tam bir teslimiyet söz konusu edilmeden önce 
Almanya ile birlikte hareket etmek üzere beklendi. ABD Başkanı W ilson’a banş isteği 
iletildikten hemen sonra 7 Ekim’de Talat Paşa hükümeti çekildi. Bunu izleyen kısa süreli 
hükümet bunahmı herkes tarafından sevilen, parti politikasında yara almamış, saygın Ahmet 
İzzet Paşa’nın sadrazamlığa gelmesiyle çözüldü. Ahmet İzzet Paşa’nın kısa ömürlü sadrazamlığı 
sırasında ordunun terhis edilmesi, boğazlann yabancı ülkelerin denetimine geçmesi, 
imparatorluk topraklannın paylaşılması ve Anadolu’nun işgaline olanak tanınması gibi Osmanlı 
için çok ağır hükümler taşıyan Mondros Mütarekesi imzalandı (30 Ekim 1918).
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Mustafa Kemal Paşa, kendi l<uşağından olan subaylann 
bir çoğu gibi ittihat ve Terakki mensubu olarak siyasal 
mücadele içinde yer almış ancak Eylül 1909’daki kongrede 
ittihatçı subaylann siyasetle askerlik arasında tercih 
yapmalarını savunarak, siyasetten ayrılmış, ancak siyasal 
mevkileri üstlenmeye istekli öteki İttihatçılar ve özellikle de 
Enver Paşa'nın düşmanlığını üzerine çekmişti. . ittihat ve 
Terakki içindeki ayrışmalarda askeri kanada karşı Talat 
Paşa önderliğindeki sivillerin ve bir dereceye kadar da 
veliaht Vahdeddin'in desteğini almış olan Mustafa Kemal 
Paşa, savaş sona erip Ittihatçıiann egemenliği son bulunca, 
hızla iktidara doğru ilerlemeye başladı. Ancak, padişah 
Vahdeddin'e sadakat anlamına gelecek olan damatlık 
önerisini geri çevirince, başında bulunduğu Yıldınm Ordulan 
lağvedilerek aktif görevlerinden alındı. Mustafa Kemal Paşa 
ve çevresindeki İttihatçıların politikalanna karşıt grup, 
ittihatçıların düşüşünden sonra iktidar sırasının kendilerinde 
olduğu inancıyla Meclis-i Mebusan'da padişahın kabinesinin 
seçilmesine engel olmuş ardından zor yoluyla iktidan ele 
geçirmeyi denemiş ama padişahın mutlak iktidan karşısında 
yeterince güç toplayamamıştı. İstanbul işgal altına alınıp 
Saray'da iktidar yolu kesin olarak kapandıktan sonra bizzat 
padişah Vahdeddin tarafından geniş yetkilerle donatılarak 
yabancı orduların henüz girmedikleri ama devlet otoritesinin 
de sarsılmış bulunduğu Anadolu’da asayişi sağlamak üzere 
ordu müfettişliğiyle görevlendirilen Mustafa Kemal, bu 
görevinin sağladığı olanaklara dayanarak Anadolu'da ikinci 
bir iktidar odağı oluşturma tasarısını uygulamaya koyuldu. 
Mustafa Kemal Paşa Ingiltere'nin baskısıyla merkeze 
çağrılınca bütün görevlerinden 9 temmuz 1919’da istifa 
ederek, sonunda Cumhuriyet’in kurulmasıyla sonuçlanacak 
olan bir direnişin başına geçti. Toplumsal dayanağı ve itici 
gücü Müslüman taşra eşrafı, tüccan ve toprak sahipleri olan 
işgale karşı mücadelede, Osmanlı Devleti’nden arta kalan 
silahlı güçleri bir merkezî siyasal ve askeri örgütlenme 
çevresinde birleştirebilmesi Mustafa Kemal Paşa’nın ulusal 
bir onay elde etmesini sağladı. Ancak, savaş sırasında 
bir toplumsal kurtuluş tasarımını ileri sürerek, iktidarının 
dayanağını sarsıntıya uğratma eğilimi gösteren yoksul halkın 
sözcülerini şiddet ve zorla tasfiye ederek, saltanata ve 
işgale karşı bir devrim halini alan mücadelenin, demokratik 
bir devrim yönünde gelişmesi olanaklarını da bir iç savaşla 
ortadan kaldırdı. Bu tarihsel ürküntü, yeni kurulmakta olan 
burjuva devletinin daha en baştan halkın özgür iradesinin 
açığa vurulmasının engellendiği, padişahsız bir padişahlık 
olarak otoriter, baskıcı bir rejim biçiminde örgütlenmesine 
yol açtı.Daha sonra Kemalizm halinde ideolojik bir bütünlüğe 
kavuşturulmaya çalışılacak olan bu hakimiyet biçimi, 
burjuvazinin mülkiyetinin, yoksul halka karşı teminat altına 
alındığı buna karşılık devletin yürütme gücünün burjuvazinin 
tümü adına orduya devredildiği bir tür Bonapartizm olarak 
bu iki yönlü savaş içinde şekillendi.
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Zaman dilimi olarak 1919-1923 arası kadar bir süreyi kapsayan Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı, günümüzde bile tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılamamıştır. En küçük bir 
anı, kıyıda köşede kalmış bir belge ya da yeni ve değişik bir yorum hâlâ Kurtuluş Savaşı'na olan ilgiyi canlı kılmaktadır. Hakkında hâlâ anılar anlatılmakta, 
romanlar, hikayeler, destanlar, şiirler, tiyatro oyunlan yazılmakta, desen, tablo ve gravürler yapılmaktadır. Gürol Sözen'in tablosu (üstte) bunlardan biridir. II. 
Meşrutiyet’ten itibaren yaşamaya başladığı içerdeki ve dışardaki tüm olaylar ve karşı karşıya geldiği olgular Osmanlı Devleti’nin artık önüne geçilmez bir çöküşe 
doğru gittiğinin göstergeleriydi, il. Abdüihamid’in uzun saltanat yıllan sadece bu kaçınılmaz çöküşü geciktirmeye yetmişti. Kendisinden sonra iktidara gelen ittihat 
ve Teral<l<i yönetimi bu kaçınılmaz çöküşü hızlandırdı. Yenilgiyle çıkılan I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros’ta imzalanan çok ağır siiah bırakma koşullarına göre 
galip emperyalistler çöken Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için dört bir yandan saldırıya geçtiler. Bu durum Anadolu halkını yurtseverlik duygularıyla işgalcilere karşı 
koymaya yöneltti. 1919’dan itibaren küçük birimler halinde çeteler şeklinde örgütlenerek Kuvvayi Milliye düzeyine yükselen direniş, bir yandan da ülke içindeki 
işgalcilerin işbirlikçi ve yandaşlarına karşı da mücadeleyi içeriyordu. 1921’deki düzenli orduya geçiş dönemine dek en alt mücadele birimi olan Kuvvayi Milliye 
tarafından sürdürülen direniş, ancak bu tarihten sonra Ankara'daki merkezî yönetim tarafından devralındı.
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Banş isteğinin hemen ardından Talat Paşa İttihat ve Terakki liderliğinden çekildiğini açıkladı. 
İttihat ve Terakki’nin  önde gelen üç ismi, Enver, Talat ve Cemal paşalar yurt dışına kaçtı. 
Hükümet değişikliği ve Tevfik Paşa’nın sadrazamlığa gelmesinden iki gün sonra, 13 Kasım 
1918’de İtilaf, donanması İstanbul’a demirledi. Ardından sıra ülkenin çeşitli bölgelerinin İngiliz, 
Fransız ve İtalyan birliklerince işgal edilmesine geldi. Bu arada, savaşın sorumlusu İttihatçılara 
karşı topyekun bir saldınya geçildi. İttihatçılar, iktidarlan sırasında toplumun çeşitli 
kesimlerinde ektikleri nefret tohumlannı biçmeye başladılar. Hürriyet ve İtilafçılann  yanısıra 
yetkilerini kısıtladığı saltanat da İttihatçılara karşıydı. Öte yandan, uygulanan milli iktisat 
politikası ve Ermeni katliamı hem azınlıklann hem de İngiltere’nin tepkisi çekmişti.
Soruşturma kısa sürede tam bir “İttihatçı avı”na dönüştü. Saray 1908’den beri kaybettiği 
mevzilerini yeniden ele geçirmek üzere harekete geçti. 21 Arahk’ta İttihatçılann çoğunlukta 
olduğu Meclis-i Mebusan feshedildi.

3 Mart 1919’da, damatlığından başka hiçbir siyasal meziyeti olamayan Damat Ferit Paşa’nın 
kısa süreli kabinelerinden ilki kuruldu. Eski politikalan daha da güçlendirerek uygulayan 
Damat Ferit, düşman kuvvetlerine dayanarak mühlik bir idare kurdu. Emperyalizme 
teslimiyetten başka birşey olmayan bu politikadan amaç uysal davranarak ve en güçlü ülke 
görülen İngiltere ile uyum içinde hareket ederek kurtanlabileceklerin kurtanimasıydı. Ancak 
İstanbul hükümeti ve onun Anadolu’daki temsilcileri yavaş yavaş ipleri ellerinden 
kaçınyorlardı. Saltanat Batı Anadolu’da düşmana karşı silahli bir hareketin başlatılmasına 
tepkisiz kaldı. Sorunun siyasal yöntemlerle çözümlenmesi hedeflenerek, Almanya örneğinde 
olduğu gibi güvenliğin sağlanarak emperyalist devletlerin yatıştınimasına ve ülke bütünlüğünün 
korunmasına çalışıldı. Anadolu’daki siyasal direnişe ise, boyutlan böyle bir çözüme katkıda 
bulunacak sınırlarda kaldığı sürece, göz yumuldu.

I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu

Mütareke ertesinde Anadolu’da bütün unsurlanyla bir devrimci duruma yaklaşılıyordu. Rusya’yı 
altüst eden iki devrim dalgasının önkoşullannın oluşmasında belirleyici önem taşıyan Dünya 
Savaşı, başka pek çok ülkeyi de böyle bir patlamanın eşiğine getirmişti.

Bu ülkelerden biri olan Osmanlı Devleti Dünya Savaşı’nda tam bir bozguna uğramanın 
yanısıra, ulusal isyanlan bastırma çabalannm ve imparatorluğun Anadolu dışı topraklanndaki 
savaşlann yükünü de taşıyordu. Ordu, Balkanlar’daki komitacılara karşı mücadeleden,
Trablusgarb ve Balkan Savaşlan’na uzanarak kısa aralıklarla neredeyse kesintisiz süren uzun 
bir savaş döneminin ardından Dünya Savaşı’na, girmişti. Seferberlikle ordu, Anadolu’nun 
Müslüman halklannın yoksul köylülerinin tümünü yuttu. Seferberlik, 18 milyon nüfuslu 
ülkede, 1-1.5 milyonu cephelerde bulundurulan (değişik kaynaklara göre) 3-4 milyon arasında 
insanın silah altına alınması demekti. Bu yıpratıcı kesintisiz savaşı izleyen Dünya Savaşı 
seferberliği dönemi, ordu, yani halk için tam bir yıkımla sonuçlandı. Seferberliğin nihai 
bilançosu ise, yaklaşık dörtte üçü hastalıklardan 500 bine yakın ölü, buna yakın sayıda 
iyileşmeyen yaralı ve sakat ile hasta, kayıp, kaçak vb. başlığı altında ordu mevcudundan 
düşülen bir buçuk milyon kişiydi. Bu bilançonun esas yükünü üstlenenlerse Anadolu’nun 
Müslüman halklanydı. Asker kaybının yanısıra Anadolu, savaş işlemleri yüzünden ya da 
mülteci olarak doğu illeri Müslümanlanndan beşyüz binini kaybetmiş; kıyım, tehcir ve amele 
taburlanndaki çalışma sekizyüz bin Ermeni ile ikiyüz bin Rumun ölümüne yol açmıştı.

Savaşın sonu Filistin Cephesi’ndeki bozgunla geldi. Bozgunun ardından önce komutânlar ve az 
sayıdaki maiyetleri, peşlerinden darmadağınık bir halde ordulardan arta kalan askerler,
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OsmanlI bürokrasisi, hiç değilse Kırım Savaş’ından 
beri kapitülasyonların kaldırılmasını sağlamaya 
çalışıyordu. Ancak ilkesel düzeydeki haklılığı 
emperyalist devletler tarafından da kabul edilen bu 
girişimler, yine de onlar tarafından sürekli olarak 
engelleniyordu. Ancak 20. yüzyıl başındaki İktisadî 
büyümenin sağladığı sınırlı sermaye birikimi ve 
özellikle ifadesini “ Hürriyetin İlanı’’nda bulan toplumsal 
hareketlilik, kapitülasyonlar konusundaki bu tavrın 
kitleselleşmesini sağladı. Solda, 1908 sonrasında 
kapitülasyonlara karşı düzenlenen bir miting görülüyor. 
OsmanlI Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
sürüklenmesinde de, kapitülasyonların kaldırılması 
sorunu merkezî olmasa da önemli bir rol oynamıştır. 
Gerçi, 2 Ağustos 1914’te Sait Halim, Talat ve Enver 
Paşalarla, Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey’in 
(Menteşe), ittihat ve Terakki’n/n diğer önderlerine 
danışmadan Almanya ile akdettikleri ve OsmanlIların 
savaşa girmesinin hukuki zeminini oluşturacak 
anlaşma kapitülasyonlarla ilgili bir hüküm içermiyordu 
ama anlaşmayı haber alan hükümet üyelerinin 
baskısıyla Alman elçisi Wangenheim’i “Almanya’nın 
kapitülasyonların kalkması işinde Osmanlı devletine 
yardım edeceği’ ’ni taahhüt eden bir mektup yazmaya 
zorlandı. Bunun üzerine, 9 Eylül 1914’de hükümet 1 
Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 
kapitülasyonların kaldınidığını ilan etti. Bu karar 
karşısında Alman elçisinin tepkisini, dönemin Maliye 
Nazın, Fransız yanlısı olarak bilinen Cavit Bey (üstte), 
anılarında şöyle anlatıyor: “ Wangenheim geldi. Tabiat 
dışı, delirmiş bir hal ve vaziyet içindeydi. Kendimi 
kudurmuş bir köpek karşısında zannettim. Söz 
söyleyemiyor, konuşmuyor, sanki havlıyordu. (...) Bu 
karan kendisine danışmadan aldığımızdan, müttefik 
olduğumuz için böyle bir şey yapmaya hakkımız 
olmadığından bağırıp çağırıyordu. Yann İngiliz ve 
Fransızlar bize harp ilan edip Boğaz’ı zorlarlarsa, bize 
hiçbir surette yardım etmeyeceklerinden bahsediyordu. 
(...) Bugün öğleden sonra, umum sefirlerin toplanıp, 
Türkiye’nin kararını müşterek bir nota ile protesto 
edeceklerini, hatta Rusya ile Almanya birieşip, 
Türkiye’nin aleyhine sulh yapabileceklerini ve bu 
suretle Türkiye’nin kapitülasyonlan kaldırması kararının, 
harbin devamını durdurmasına dahi sebep olacağını 
söyledi!" Bu şiddetli tepkiye karşın. Alman hükümeti 
11 Ocak 1917'de karan onaylayan ilk Batılı devlet 
oldu. Kapitülasyonların içerdiği eşitsizlikleri serbest 
ticaret rejimi açısından eleştiren Cavit Bey ise, Lozan 
görüşmeleri sırasında yeni cumhuriyetin Osmanlı 
devletinin borçlarını reddetmesine karşı çıkmış, daha 
sonra, herhangi bir delil bulunmadığı halde İzmir 
suikastiyle ilişkili bulunarak 26 Ağustos 1926'da idam 
edildi. Onu tasfiye eden ekibin ideoloji sözcülüğünün 
adaylarından Şevket Süreyya, serbest ticaret ilkelerine 
tamamen sırt çevrildiği 1930'iarm başında Cavit Bey 
için Kadro dergisinde şöyle yazacaktı: “ Bir Cavit Bey 
iktisatçılığı için Galata bankerliğinin kirli mekanizmasını 
bilmek ve bu mekanizmanın müteaffin (kokuşmuş) 
havasına tahmmül edebilmek kâfidir."
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15 Mart 1920’de İstanbul'da 150 yüksek memur ve 

subay tutuklanıp Malta’ya sürgüne gönderilmek üzere 
itilaf kuvvetlerine teslim edildikten sonra başkentte 

sıkıyönetim ilan edilmiş ve kentin denetimi Osmanlı 
polisinden İtilaf askerlerinin eline geçmişti. İstanbul 
sokaktan altta görüldüğü gibi bir Osmanlı askerinin 
eşlik ettiği İngiliz, Fransız ve Italyan askerlerinden 
oluşan devriyelerle dolmuştu. İstanbul'un işgalinin 

ertesi günü sabah gazetelerinde yer alan işgal 
kuvvetleri komutanı imzalı tebliğde şöyle deniyordu: 

“ Beş buçuk yıl evvel Osmanlı memleketinin 
mukadderatını her nasılsa elde etmiş olan İttihat ve 

Teral<l<i Cemiyeti'n/n reisleri, Alman telkinlerine 
kapılarak Osmanlı devlet ve milletini Harb-i Umumi’ye 

iştirak ettirdiler. Osmanlı devlet ve milleti türlü 
felaketler geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye uğradı 

ki, ittihat ve Teraki<i Cemiyeti’n/n reisleri bile bir 
ateşkes anlaşması imzalayarak kaçmaktan başka çare 

bulamadılar. İtilaf devletlerinin görevi Osmanlı 
memleketlerinin bütün ahalisinin cins ve mezhep farkı 
olmadan, gelecekteki saadetlerini, gelişmelerini, iktisadi 
ve içtimai hayatlarını sağlayacak bir sulhün temellerini 

atmaktır. (...) İtilaf devletleri yakında karar altına 
alınacak sulh hükümlerinin tatbikini temin edebilmek 
üzere, lüzumlu tedbirleri düşünmeye mecbur oldular 
ve bunun için tek bir çare, İstanbul'u geçici olarak 

işgal konusunda anlaştılar. Ancak bu işgal muvakkattir 
(geçici). İtilaf devletlerinin niyeti saltanat makamının 

nüfuzunu kırmak değil, aksine Osmanlı idaresinde 
kalacak memleketlerde o nüfuzu kuvvetlendirip, tahkim 

etmektir. İtilaf devletlerinin niyeti Türkleri İstanbul'dan 
mahrum etmemektir. Bu nazik zamanda Müslüman 

veya gayn müslim, herkesin görevi kendi işine 
gücüne bakmak, asayişin sağlanmasına hizmet 

etmektir. Osmanlı Devieti'nin enkazından yeni bir 
Türkiye'nin ihdası için son bir ümide, cinnetleriyle 

mahvetmek isteyenlerin iğfallerine kapılmamak ve hâlâ 
saltanat merkezi kalan İstanbul'dan verilecek emirlere

itaat etmektir."

gerilerinde 75 bini İngilizlerin son saldınsmda kaybedilen onbinlerce tutsak bırakarak 
kendilerini Anadolu’ya attılar. Güç bela dönenlerin karşılannda bulduklan, nüfusunu kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar ve sakatların oluşturduğu harab olmuş köylerdi.

Savaş yorgunu, yeni mücadelelere atılmaya isteksiz, toprağında çalışmaktan başka bir şey 
düşünmeyen köylülerin bu durumunun bir devrimci patlamanın önünde engel oluşturacağı 
düşünülebilir. Ancak, Anadolu’nun nesnel koşullan seferberlikten dönen köylülerin, küçük 
topraklannda sakin bir yaşama dönmelerine olanak tanımayacaktı. Dünya Savaşı’nın ikinci 
yılından sonra Anadolu dağlannı kaplayan asker kaçaklannm kurduğu çeteler, Osmanlı 
Devleti’nin bozguna uğramasıyla şiddetienen ulusal gerilimler, Anadolu’nun çok uzun bir 
süredir hasret kaldığı sakin bir ortamı imkansızlaştınyordu. Halkın durumdan hoşnutsuzluğuna 
ek olarak. Ekim Devrimi dalgasının sürdüğü Sovyetler Birliği’nden de Anadolu’daki devrimci 
durumu körükleyen rüzgarlar esiyordu.

Bolşevik Devrimi ve Anadolu

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı savaşlan bir çıkarlar bütününden kaynaklanmakla birlikte 
güçlü bir ideolojik temele de sahip olagelmişti: Slav halklannı kurtarmak, İstanbul’u ele 
geçirerek Ortodoks Hınstiyan dünyayı bir Yeni Roma İmparatorluğu altında birleştirmek. Böyle 
bir bakış açısıyla seferber edilen Ruslar 18. yüzyıldan bu yana Osmanh Devleti’nin sürekU 
savaştığı ve karşısında sürekli toprak yitirdiği bir gücü simgeliyordu.

Halk ve aydınlar için bir karabasan haline gelen bu güç 8 Kasım Banş Kararnamesi ile tüm 
dünya halklanna ilhaksız ve tazminatsız, adil ve demokratik banş istediğini ilan etmiş, 
Anadolu ve İstanbul üzerindeki her türlü iddia ve tehditten vaz geçtiğini ortaya koymuştu. 
Eski ve amansız düşmanın, halklann haklanna saygı duyan dev bir dosta dönüşmesi büyük 
bir şaşkınlık ve heyecan yarattı. Sovyet hükümetinin banş teklifi Osmanlı Meclis-i 
Mebusan’ında her kesimden mebuslann onay ve heyecanıyla, alkışlarla karşılandı. Halk da 
Ekim Devrimi’ni aynı çoşkuyla karşıladı.

Ruslarla daha yakın ilişki içindeki Doğu Anadolu illerinde etkilenme daha da büyük oldu. 
Sonralan, Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’i Bolşeviklikten vaz geçirmekle övünecek olan Kazım 
Karabekir Paşa’ya bağlı birliklerde, sovyet usulüne benzer biçimde rütbeler omuzlardan 
sökülerek bileklere indirildi; subayla erat aynı tayını yemeye başladı. Anadolu okullannda 
“Anadolu şuralar hükümeti var olsun” diye şarkılar öğretildi.
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Ancak bütün bu örneklerin ötesinde Ekim Devrimi’nin etkisinin iki önemli sonucu oldu. 
Bunlardan biri, Sovyet büyükelçisi Aralof ile Ukrayna’lı mareşal Frunze’nin anılannda 
aktardıkları, Anadolu’yu gezerlerken karşılanna çıkan, “Rusya’da toprak sorunu ne durumda?”, 
“İslam dinine özgürlük var mı?”, “Yönetim mekanizması nasıl oluşuyor?” gibi sorulann da 
gösterdiği halkın Sovyerier ülkesinde olup bitene merak ve ilgisiydi. Öte yandan, o ana dek 
sorunu “Devlet-i Osm anf’yi kurtarmak olarak algılamış pek ço'k aydın, milli mücadeleye 
katılmak üzere İstanbul’dan uzaklaştıkça karşılannda sefalet içinde bir Anadolu buluşmuşlar, 
bu Anadolu’yla tanışmışlardı. P ek ' çok genç aydın için Anadolu’ya geçiş, gözlerinin önünde 
sürüp giden halkın yoksulluk ve terkedilmişliğini keşfetmek ve yeni arayışlara açılmak 
anlamına geliyordu. Ekim Devrimi’nin Anadolu’da yarattığı etkinin ikinci önemli sonucu da, 
çözümün bir devrimde, sosyalizmde, bulunabileceğini aralanna Nazım Hikmet’in de bulunduğu 
pek çok aydına göstermek oldu.

Anadolu’nun bu perişan halinin halkın gözündeki başlıca suçlulan olan İttihat ve Terakki 
önderlerinin bir bölümü ülkeyi terketmiş, bir bölümü de geri plana çekilmişti. Kurulan kısa 
ömürlü ilk hükümeder İstanbul’daki iç siyasal dengeler ve emperyalizmin Osmanlı Devleti’nin 
parçalanmasına ilişkin planlanndan oluşan kaygan zemin üzerinde ayakta durmaya çalışırken 
Anadolu’da iktidarlannm yokoluşunu seyretmekten başka bir şey yapamıyordu. Gerçi mülki 
yöneticiler İstanbul’a bağhlıklannı sürdürüyordu, ama yerel düzeyde, yerel olanaklarla 
çözümlenemeyecek sorunlar karşısında, başkentten bir yardım beklemeden davranmak 
durumundaydılar. Tüketici savaşlann verdiği yorgunluk ve bozgunun yarattığı moral çöküntüsü 
içindeki subaylar ise kendilerinin ve ailelerinin hayatlanm kurtarma kaygısına düşmüşlerdi. 
Silah ve cephanelerin mütareke şartlarına aykın olarak medrese ve camilere saklanmasının 
örneklediği gibi, resmi söylemle, resmi görevlilerin pratiğinin aynşması otoritenin çözülmesi 
sürecini hızlandıran bir başka etkendi.

Dünya savaşı ertesinde Anadolu’nun durumu, “yönetenlerin artık yönetemediğini” apaçık 
gösteriyordu. Yönetilenlerin hoşnutsuzluğu ise doruk noktasındaydı. Hoşnutsuzluğun eyleme 
dökülmesini engelleyen tek şey, halkın savaş günlerinin geride kalması yolundaki genel
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Tanzimat’la birlikte Batı türündeki resim sanatına ilgi artmış, minyatürden yağlıboyaya geçiş süreci hız 
kazanmıştır. Bu aşamanın en önemli özelliklerinden biri. Batı anlayışına dönük resmin yukarıdan aşağıya kabul 
ettirilmeye çalışılmasıdır. Dönemin ressamlan, 19. yüzyılda orduyu ıslah etmek için kurulan okullarda yetiştiler. 
Başarılı öğrencilerin bir bölümü de Avrupa'ya gönderilerek deneyimlerini artırmaian sağlandı. Meşrutiyet’e kadar 
sürdüğü kabul gören başlangıç aşamasının önde gelen isimlerinden, oryantalizm akımını temsil eden Osman 
Hamdi Bey (1842-1910) dışında resimlerinde insan figürüne yer veren ressam yok gibidir. Dönemin başlıca 
eğilimleri manzara ve natürmort gibi iki temel türde toplanır. "Asker ressamlar" olarak anılan bu kuşağı, 
ağırlıkla izlenimcilikten etkilenen "Çallı Kuşağı"nin sivil ressamlan izledi. Üstte şakacı kişiliği, bohem ve kaygısız 
yaşam biçimiyle üne kavuşarak döneminin ressamlarının kendi adıyla anılmasına yol açan İbrahim Çallı’nın 
Zeybekler tablosu görülüyor.
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A D IVA R , HALİDE EDİP 
( 1882- 1964)

Türk edebiyatının önde gelenlerinden, kadının yerinin 
toplumun bizzat içinde olması gerektiğini ve İngiliz 
emperyalizmine karşı ulusal bağımsızlığı destekleyip son
ra ABD’nin emperyalist çıkarlar gütmediği gerekçesiyle 
ABD yardımının Türkiye için faydalı olacağını savunan 
Halide Edip, 1882’de İstanbul’da doğdu. Özel derslerle 
başlayan eğitimi, 1901’de mezun olduğu Üsküdar Ame
rikan Kız Koleji’yle devam etti. Rıza Tevfik’ten (Bölükba- 
şı) Fransız edebiyatı, daha sonra evleneceği Salih Zeki’- 
den de matematik dersleri aldı. İlk yazıları 1908’de Hali
de Salih adıyla Tanin’öe çıkmaya başladı. Kadın hakları
na değinen bu yazılardan dolayı, 31 Mart Oiaylan’nda 
çocuklarıyla birlikte Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. 
1909’da yurda dönerek, öğretmenlik ve müfettişlik yap
tı. Yine aynı yıllarda, kadınların toplumsal yaşama katıl
ması ve eğitilmesi amacını güden Teâlt Nisvart Cemiye- 
f/’ni kurdu. 1912’de kurulan Türk Ocağı'na katıldı. 
1917’de, ikinci evliliğini Dr. Adnan Adıvar’la yaptı. 
1919’da, ABD başkanı Wilson’un İlkelerini savunan WII- 
son Prensibleri Cemiyeti’nin kurucuları arasına katıldı. 
Yine aynı yıl, Sultanahmet ve Fatih Meydanlarındaki 
İzmir'in işgalini protesto eden ünlü konuşmaları nede
niyle, 16 Mart İstanbul işgali sırasında hakkında kovuş
turma açıldı. Bu kez de, Anadolu'ya kaçtı. Önce Erkânı 
Harbiye'de görev alan Halide Edip, daha sonra Doğu 
Cephesl'nde savaşa katıldı. Onbaşı olarak savaşan Hali
de Edlb zaferden sonra çavuş rütbesine yükseltildi. Fa
kat, Cumhuriyetin ilanından sonra Amerikan mandasını 
açıkça savunduğundan Halk Fırkası'yia görüşleri çeliş
meye başladı ve 1926’da eşi Adnan Adıvar'la birlikte 
Türkiye’den ayrıldı. 1931-32’de ABD'deki Columbia Üni- 
versitesl’nde, 1935'te Hindistan’daki Delhi İslam Üni- 
versitesl'nde konuk öğretim üyesi olarak konferanslar 
verdi. 1936’da yurda geri dönen Halide Edip, 1940’da 
İstanbul Üniversitesi Ingiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı 
oldu. 1950-54 arası, Demokrat Parti’den bağımsız millet
vekilliği yaptı. 1954’te bu görevden İstifa ederek üniver
sitedeki kürsüsüne döndü. 9 Ocak 1963'te hastalanarak 
öldü. Siyasal kişiliği kadar romanları ve öyküleriyle de 
tanınan Halide Edlp; ilk romanları olan Seviye Talip 
(1910), Handan (1912), Son Eseri (1913) ve ilk öykü 
kitabı Harap Msöef/er’de (1911) idealize edilmiş. Batı 
kültürüyle yetişen güçlü kadın kahramanları işledi. Bu 
eserlerdeki güçlü ve etkin kadın tiplemesi, Türkçülük 
İdeolojisinin baskın olduğu Yeni Turan (1912) ve Kurtu
luş Savaşı’nın İşlendiği >tteşten Gömlek (1923) İle Vurun 
Kahpeye adlı romanlarında ülke sorunlarıyla İlgilenen 
ve milli mücadelede yer alan yurtsever kadın tipine 
dönüştü. En ünlü romanı SIneklI Bakkal (1936), yüzyıl 
başındaki İmparatorluğun ve özelde İstanbul'un karma
şık ve çatışmalar içindeki toplumsal yaşamının bir pano
ramasıdır.
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üstte Yunanlıların İzmir'e girişini izleyen günlerde 
İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 23 Mayıs 1919’da 
yapılan mitingden bir görüntü. İstanbul'da ilk miting 

19 Mayıs'ta Fatih'te, İkincisi 20 Mayıs'ta Üsküdar'da, 
üçüncüsü 22 Mayıs'ta Kadıköy'de yapılmıştı. Kentteki 
bu dördüncü ve en kalabalık kitle gösterisine kadınlı- 
rkekli 200 bin kişi katıldı. Şair Mehmet Emin, Halide 
Edip, Süleyman Sırrı, Dr. Sabit, Fahrettin Hayri işgali 
nayan konuşmalar yaptılar. Beşiktaş ve Beyazıt'ta 25 

Mayıs’ta yapılması kararlaştırılan mitingler hükümet 
(tarafından yasaklanınca, halk 30 Mayıs'ta dua etmek 

kisvesi altında yeniden Sultanahmet’te toplanarak 
österiler yaptı. Altta Abidin Dino’nun Nazım Hikmet’in 

Kurtuluş Savaşı Destanı için yaptığı bir desen.

talebiydi. Ancak Yunan işgalinden sonra bu talebin gerçekleşmesinin daha bir sûre için 
imkansız olduğu ortaya çıkacak ve devrimci durum tam anlamıyla olgunlaşacaktı.

Direnişten İkili İktidara
Mondros Mütarekesi’nin ardından, İtilaf birlikleri çok sayıda kent ve kasabap ateşkes 
koşullanna dayanarak işgal ettiler. İngilizler karadeniz kıyılannda ve Güneydoğu Anadolu'da, 
Fransızlar Çukurova dolaylannda, İtalyanlar Akdeniz bölgesinde önemli merkezlere az sapda 
askerle yerleştiler. Fransız üniformasıyla gelen Ermeni gönüllülerin öç almaya yönelik eylemleri 
dışında işgaller bir çatışma yaratacak nitelik almıyor, kalıcı olacağı izlenimi yaratmıyordu. 
Ancak Yunan işgali bambaşka bir nitelik kazandı.

Türkiye, Dünya Savaşı’nda Yunanistan’la savaşmamış, savaşta ona yenilmemişti. Bununla 
birlikte M egalo İdea  ’nm (Büyük Yunanistan İdeali), İngilizlerin Anadolu’da güvenilir bir 
jandarma bulundurma ihtiyacıyla çakışması İzmir ve çe\Tesinden başlayacak bir Yunan 
işgalinin önünü açtı. Kafkas petrolleri, Sovyetler Birliğine müdahale niyetleri, Ortadoğu 
petrolleri, ulaşım olanakları Anadolu’nun önemini arttınyor, İngiltere tarafından denetlenebilir 
ellerde bulunmasını gerekli hale getiriyordu. Bir yandan Anadolu’nun Rum nüfusunun 
getireceği kolaylıklar, bir yandan da eski gizli antlaşmalarda bölge üzerine hak iddia etmiş 
olan İtalya’nın emperyalist iştahının rahatsız edici boyutlara ulaşması jandarmalık görevinin 
Venizelos Yunanistam’na verilmesine neden oldu. Paris Konferansında İngiltere'nin Fransa ve 
ABD’yi ikna etmesinden, İtalya’yı da kararı onaylamak zorunda bırakmasından sonra Yunan 
birlikleri 15 Mayıs 1919’de İzmir’e çıktılar.

Yunan birliklerinin girişi geri dönülmez bir biçimde İzmir ve çe\Tesinin Yunanistan tarafından 
ilhakına doğru atılmış bir ilk adımdı. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali bütün ülkede . 
Türklerin ulusal onuruna indirilmiş bir darbe olarak kavrandı. İşgalcilere ilk tepki. İttihat vc 
Terakki militanlığından sosyalizan görüşler savunuculuğuna uzanan maceralı yaşamını, gösten 
yürüyüşü yapan Yunan askerlerine ateş açarak noktalayan Haşan Tahsin'den geldi. Haşan 
Tahsin’in ilk kurşunu ve onu izleyen İzmir’in Müslüman mahallelerindeki kıyım ve yağma. 
Milli Mücadele sürecinin ilk dönemeci oldu. Bütün Anadolu'yu güçlü bir protesto dalgası 
sardı. İşgal günü. Aydın, Denizli, Burdur ve Konya’da, 17 Mayıs'ta Eskişehir ve Kütahya'da. 18 
Mayıs’ta Erzurum, Bursa, Tire ve Havza'da kitlesel mitingler düzenlendi. Bunlan 23 ve 30 
Mayıs’ta İstanbul’da yapılan ünlü Sultanahmet mitingleri izledi. 30 Mayıs Sultanahmet 
mitinginden sonra bu tür gösteriler yasaklandı; ancak artık. Dünya Savaşı sırasında ve 
ertesinde Anadolu’da birikmiş dinamit yığınının fitili ateşlenmişti.

Ege bölgesi, gelişkin sosyo ekonomik yapısıyla, işgale bir halk hareketi\'le tepki göstermeyi 
mümkün kılan bir zemine sahipti. Daha 1918 yıh sonlannda olası bir işgale karşı İzmir 
M üdafaa-ı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti Inıruldu. Cemiyet kentteki Müslüman eşraf ve tüccar
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Kuvayı MiHiye

Kuvayı Milliye Türkiye tarihinde l<ısa ama son derece 
önemli bir dönemdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
ve gelişimindeki bütün motifler en saf, annmış biçimle
riyle bu yıllarda görülür. Bu zaman dilimi, bir yönüyle 
tarihimizdeki en önemli dönemeçlerden ve kopuşlardan 
birisini oluştururken, diğer yönüyle de eski toplumdaki 
yapı ve eğilimlerin çoğunu yeni topluma taşımış, ülke
mizde hemen her konuda olduğu gibi dönüşüm yanm 
yamalak bir şekilde kalmıştır.

Kuvayı Milliye (kelime anlamıyla milli kuvvetler) işgale 
karşı mücadele veren, ancak düzenli ordu dışında geli
şen güçleri ifade etmek için kullanılmış bir terimdir. 
Mondros Mütarekesi’nden sonra başlayan işgal hare
ketleri karşısında oluşan direnişlerden, düzenli ordunun 
kesin hâkimiyetine kadar olan süreyi kapsar ki bunu
1919 ortalan ile Ocak 1921 arası olarak ifade etmek 
mümkündür. Güney cephesinde direniş, İngiliz ve Fran- 
sızlar ile onların desteğindeki Ermenilere karşı, batıda 
ise Yunanlılara karşı yapılmıştır. Aynca doğu cephesin
de Ermenilerle birlikte Gürcülere karşı savaşılmış, Ku- 
zey’de Karadeniz Rumlan (Pontuslar) ile mücadele edil
miş ve nihayet batıda İtalyanlann işgaline karşı ted
birler alınmıştır. Ancak Ege’de 15 Mayıs 1919 günü 
İzmir’in işgali ile başlayan direnişler genel olarak Kuvayı 
Mllliye'nin başlangıcı olarak kabul edilir. İngilizler ise 
Sevr’in baş savunucusu olmuşlardır. Düzenli ordulann 
direniş gruplarını denetim altına alması 1920’nin sonla- 
nnı bulmuş, bu dönem Çerkez Ethem’in 1921’in ilk haf- 
talannda kaçışıyla sona ermiştir.

Kuvayı Milliye hem politik hem de askeri bir olaydır. 
Halk çeşitli örgütlenmeler altında toplanarak canını ve 
bağımsızlığını korumuş, bunun için silahlı ve silahsız 
tüm yollar kullanılmış, ulusun haklan hukuki açıdan 
savunulmuş ve uluslararası platformlarda da gündeme 
getirilmiştir. Kısaca bu topyekün bir mücadele olmuş
tur. Yine, her ülkede olduğu gibi ulusal kurtuluş güçleri
nin yanısıra hainler, işbirlikçiler ve teslimiyetçiler de 
yabancı güçlerin yanısıra var olmuştur. Bir başka ifa
deyle 1919 ve 1920’lerde bir tarafta Kuvayı Milliye ile 
bunu denetimi altına almak için uğraş veren düzenli 
orduyu, öte yanda da işgal güçleri ve İstanbul hükümet
lerine bağlı Kuvayı İnzibati’ye vardır. Bu kuvvetler bir
çok platformda çatışmış ve nihayet ulusun güçleri dü
zenli ordunun denetimi altında girerek işgale karşı kesin 
sonuca ulaşılmıştır.

Kuvayı Mllliye’nin gerek gerilla gerekse de partizan 
savaşı olarak nitelenebilecek yönleri olmakla birlikte, 
ikinci özelliği daha ağır basmaktadır. Şöyle ki Kuvayı 
Miiliye döneminde ülke bütününde direnişin sürükleyici 
gücünü, her şeye rağmen, dağıtılmakta olan ordunun 
kadrolanndan derlenmiş gruplar oluşturmuştur. Bu açı
dan bakıldığından direnişin siyasal ve askeri güçlerinin 
ağırlıkla partizan mücadelesi niteliğini taşıdığını söyle
mek daha uygundur. Kaldı ki, 1920’de, ulusun temsilcisi 
hakkını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükü
meti, hareketi çok kısa sürede merkezileştirmiştir.

Daha uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında Kuva- 
yı Miiliye ulusal Türk devletinin kurulma mücadeleleri
nin bir aşamasıdır ki, bu dönemi 1908’deki II. Meşruti- 
yet’ten başlatıp 1923’de Cumhuriyetin kurulmasına ka
dar uzatabiliriz. Hangi açıdan ele alırsak alalım bunlann 
hepsi bir ve aynı mücadelenin parçalandır ve birbirin
den bağımsız olarak incelenemezler.

İki yüzyıl süren bir parçalanma ve dağılma süresinden 
ancak modern kurumlar oluşturarak çıkılabileceğini bi
len yönetim kadrolan 19. yüzyılda bu işe sanimışlar, 
ama ellerindeki malzemeyle çok yavaş ilerleyebilmişler- 
dir. Geliştirilebilen çıkış potansiyel ise ancak zayıf bir

ulusal gücün oluşabilmesini sağlamıştır. İmparatoriuk, 
bir süre büyük devletler arasındaki dengelerde ayakta 
tutulabilmiş, sonra da yine aynı güçlerin kurduğu başka 
dengelerle parçalanmıştır. Bu parçalanma içinde geli
şen Türk Milliyetçiliği 1908’de Ittiiıat ve Teraidd ile ikti
dara gelmiş, ne var ki Balkan Savaşı bozgunu ile o 
sıralar ülkenin en önemli yerleri olar\ Batı Trakya ve 
Makedonya yitirilince, etkin klik yaklaşan yeni paylaşım 
savaşının paniği içinde kendini Almanların kucağına at
mıştır. Ancak savaş İngiltere hariç Avrupa’nın tüm impa- 
ratorluklannı tasfiye etti. Böylece, Osmanlı bünyesinde 
uluslaşma sürecine en geç giren grup olan Türkier bu 
enkazdan ulusal devletlerini çıkartabilmek için çok çetin 
bir mücadelenin içine atılmak zorunda kaldılar.

Mondros Mütarekesi’nin ertesinde Anadolu’nun 11 mil
yon yorgun nüfusunun 9.2 milyonu İslâm (Türk, Kürt 
ve diğerleri), 1 milyonu Rum ve 500 bini Ermenilerden 
oluşmaktaydı. Doğu Trakya’da 360 bin Türk’e karşı 225 
bin Rum, İstanbul’da ise 580 bin Türk’e karşı 240 bin 
Rum bulunuyordu. Bu durumda mücadelenin Doğu’da 
Ermeniler ve Gürcüler, Güney’de Ermeniler ve Fransız- 
lar, Batı’da Yunanlılar ve yerli Rumlar ile bir bütün ola
rak İngilizlere karşı yapılacağı anlaşılıyordu.

1918 sonu ile 1919'un ilk aylannda Türk direnişinin 
acil sorunu Fransızlann desteğiyle Mersin-İskenderun- 
Antep hattında misillemelere girişen Ermenilerin etki
sizleştirilmesi ve dört bir yana dağılmış ordulann müm
kün olduğu oranda toparlanarak geri çekilmesiydi. Mond
ros Mütarekesi tüm demiryollannın kontrolünü mütte
fiklere verdiği gibi, silah, cephane ve araç-gerecin tesli
mini istiyordu. Bu ise ulusun tüm savunma olanaklan- 
nın yok edilmesi demekti. Komşulanyla tam bir ölüm 
kalım savaşı içine girmiş olan Türkier için hiçbir banşçı 
çözüm umudu yoktu.

Ateş kesildiği sırada Batı’da 3. (İstanbul), 5. (Gelibo
lu), 8. (Adana), ve 7. (İslahiye) ordular, doğuda ise 
6. (Musul), 9. (Kars) va Bakü’de konuşlanmış Kafkas 
Islâm Ordusu bulunuyordu. Büyük savaşın dokuz cep
hesinde 380 bin ölü ile 565 bin esir ve kayıp veren 
Türk orduları ateşkes imzalandığı sırada toplam 400 
bin kişiye ancak sahiptiler. Hastanelerde ise 180 bin 
yaralı vardı. Bu ordular içerisinde yalnızca Enver Paşa’- 
nın son umut olarak Kafkasya üzerinden Doğu’ya uzan
mak için kurduğu 6. ve 9. Ordulann birlikleri ciddi bir 
taze kuvvet olarak (Kazım Karabekir’in VI. Kolordusu) 
milli mücadeleye katıldılar. Lağvedilen Kafkas Islâm Or
dusu ve diğer ordular ise silahlarını İngilizlere teslim 
etmemek için bin bir oyalama hilesine başvurarak iç 
bölgelere çekilmeye çalıştılar ve kısmen başarılı oldular. 
Ancak Kurtuluş Savaşı toparlanıncaya kadar terhisler 
ve asker kaçaklan sorunu ordulan çok daha zayıflattı. 
Ama öte yandan da Ermeni ve Rum mezalimlerine karşı 
silaha sarılan yerel müfrezeler 1919’da yeni bir kuvvet 
oluşturdular. Ve böylece Kurtuluş Savaşı’nın programı 
ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle göç edilmeyecek, halk 
bulunduğu yerde direnecekti. Türkier daha önce Rumeli 
topraklannda çoğunlukta olduklan birçok yerden bu yolla 
çıkarıldıkları için gereken dersi almışlardı. (Terörle göçe 
zorlanmak, köylerin ve evlerin yakılıp yıkılarak bir halkın 
oradaki varlığının sona erdirilmesi Türkiye ve yakın çev
resinde, Balkanlar’da, Filistin’de, Ege'de ve Kıbns’ta 
günümüze kadar devam etmekte olan vahşi bir usül- 
dür.) Bu süreç içerisinde güç toplayacak ve düzenli 
ordular ile kesin zafere ulaşılacaktı. Öte yandan İstanbul 
hükümetlerinin işgal altında bir kentte, teslimiyetçi bir 
tavır içinde istilacılarla işbirliği yapmaları prestijlerini 
sıfıra indirmişti. Böylece iktidan fiilen 1909’dan beri 
elinden alınmış olan saltanatın tümüyle tasfiyesi ve yeni 
bir devlet mekanizmasının kurulması mümkün olacaktı. 
Ne var ki, yeni rejim aşağıdan yukanya, bağımsız bir 
hareket tarafından değil, eski devlet mekanizması için
den gelen reformcu bir ekip tarafından kuruldu. Türkle- 
rln “ Milli İnkılabı” bu nedenle çok zayıf bir sosyal muh
teva taşıdı ve Cumhuriyet rejiminin çok zaaflı bir bünye

de oluşmasına yol açtı. Yeni rejimin baş mimarları olan 
komutanlar ve bürokratlar Tanzimat ve Meşrutiyet re- 
formlannı ileri taşıdılar ama sosyal yapıda doğal olarak 
hiçbir değişiklik yaratamadılar. Yaratmak isteyenleri de 
oluşturdukları iç terörle boğdular. Sosyal gelişme üst
yapı reformiannın ve yavaş ekonomik gelişmenin bir 
türevi olarak kaldı, tedrici bir “ sosyal değişim” olarak 
tezahür etti.

Milli mücadelenin sosyal bir değişim programının ol
maması ve sosyal gericiliği birçok nedene dayanır. Bun
lardan birincisi, milli güçlerin tüm reformları yukandan 
aşağı yapmalarıdır. Bunlann değişik koşullarda daha 
az veya daha çok destek görmüş olmaları keyfiyeti duru
mu değiştirmez. Reformian gerçekleştiren ekip temelde 
modern bir burjuva devleti kurmak istiyordu ve burjuva
zinin gelişmesini bekleyecek durumda olmadıkları için, 
burjuvazinin geliştirilmesi görevini üstlenen İttihatçıla
rın politikasını devam ettireceklerdi. Bu öncelikle devlet 
imkânlarının ayncalıklı kişilere tahsisi, ikinci olarak Ana
dolu’dan tasfiye edilen azınlıkların mallarının ele geçiril
mesi, üçüncü olarak da emeğin yoğun olarak sömürül
mesine dayanacaktı. Kemalistler, bu politikalarda İtti- 
hatçılann tam bir devamı oldukları için Kurtuluş Savaşı’- 
nın en çetin günlerinde bile, dış düşmanlara karşı aynı

safta yer almalarına bakmadan emeği savunan örgütlen
melere karşı düşmanca tavır aldılar. Bolşevik düşmanlı
ğı prensibini bayrak yaparak solcuları ezme ve yok etme 
yolunu seçtiler. Ancak Kemallstlerin İttihatçılardan far
kı, günün koşuiiannın da etkisiyle, herhangi bir büyük 
güce dayanma yaklaşımından vazgeçerek bağımsızlık 
mücadelesini gerçekçi bir temele oturtmalanydı. Ne ki, 
Cumhuriyet’in ileriki yıllarında bu prensipten de vazgeç
meleri çok kolay olacaktı.

Diğer yandan, Kuvayı M////yecilerin, sağladıkları ör
gütlenme konusunda ciddi bir başarı elde ettikleri görü
lür. Türkiye insanlan, merkezî otoritenin dağıldığı bir 
dönemde, her yerde ulusal meclis, şura ve kongrelerini 
toplayarak sorunlanna çare aramışlar ve kendi otoritele
rini kurarak büyük bir olgunluk göstermişlerdir. Birçok 
yerde bu örgütlenmeler tam bir “yerel hükümet” olmuş, 
vergi ve asker toplamış, cephane fabrikalan kurmuş 
sağlıktan üretime kadar hayatın her alanına müdahale 
etmiştir. Merkezî otoritenin zaaf gösterdiği noktada ye
rel otoritelerin hemen devreye girebileceğinin bilinmesi 
Türkiye’de halktan yana güçlerin önemli deney hâzine
lerinden birini oluşturur ki, aradan yanm yüzyıl geçtik
ten sonra, 1970’lerde faşistlerin halka karşı ilan ettikleri 
iç savaş ortamında, halkın bunu tekrarlayabildiği görüi-
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müştür. Daha 1919’un ilk günlerinde Gürcü ve Ermeni 
tehditleri karşısında Batum, Kars ve Ardahan sancakları 
ile Ahıska ve Ahılkelek ilçelerinde ve ayrıca Nahcivan’- 
da Türk ordusunun çekilmesinden sonra Türk Şuraları 
kuruldu. Ancak Nisan 1919’da İngllizler Kars’a girerek 
Güneybatı Kafkas Türk Milli Şurası’na son vermişler, 
yöneticilerini tutuklayarak Ermenilere teslim etmişlerdi. 
Buna rağmen Kağızman, Oltu ve Sarıkamış’ta kurulan 
mahallî Türk yönetimleri silahlı mücadeleyi sürdürerek 
Karabekir’in ordusu gelinceye kadar bir yıl boyunca 
direnmeyi başardılar. Bu tip deneyler Kuvayı Milliye 
için örnek teşkil etmiştir. Benzer örgütlenmeler Güney’- 
de ve Ege’de de ortaya çıktı. Halkın direnme eğilimi 
fiili olarak yeni yönetim biçimleri yarattı. Direniş Ankara 
hükümetinin denetimi altına girdi. Merkezîleşme sava
şın başarıyla sona erdirilmesi açısından şarttı. Ama ye
rel örgütlenmeler ne yazık ki bir geleneğe dönüşemedi
ler ve Osmanlı bürokrasisinin yeniden düzenlenmiş hali 
sayılabilecek olan yeni bürokrasi otoritesini kurdu. An
cak, Trablus’ta, Balkan mücadelelerinde ve I. Dünya 
Savaşı’nın birçok cephesinde gerilla ve karşı gerilla 
harbini tanınmış kadroların -ki bunların başında Teşkllat-ı 
Ma/isusacılar gelir- deney birikiminin Kuvayı Milllye’nin 
oluşumunda pay sahibi olduğu da belirtilmelidir. Kuvayı 
Milliyeciler ve milli mücadelenin bütününü yürütenlerin

OsmanlI ülkesinin 
işgal edilmeye başlaması 
üzerine halk savunma 
gruplan oluşturdu.
Direnişi örgütleyen bu 
çetelerin yaygınlaşması 
esas olarak İzmir'in 15 
Mayıs 1919’da 
Yunanlılarca işgalinden 
sonraya rastlar Yunan 
birliklerinin İzmir’in kuzey 
ve güneyine doğru 
ilerledikleri her yerde 
hızla örgütlenen bu 
çeteler, küçük rütbeli 
subaylar, efeler ve yerli 
halktan oluşuyordu. 
Bulunduklan yerin ya da 

. “ reis” lerinin adıyla anılan 
bu kendiliğinden çeteler 
yanda görüldüğü gibi 
bazı küçük yerleşim 
birimlerini işgalcilerden 
kurtararak güçlü birer 
direniş odağı oldular

çoğu buralarda, ya da iç mücadelelerde yetişen İttihatçı
lardı. Kemalistler bunların devamı sayılmalıdır. Ne ki, 
itibarını yitirmiş olan İttihatçılığı Kemalistler tasfiye et
miş, ama kimi kadrolarını bünyelerinde eriterek yarar
lanmışlardır. Sonuçta, Türk milliyetçiliğini ilk başlatan- 
lanp İttihatçılar olduğu unutulmamalı.

Kuvayı Mllllye'mn Kuvayı Nizamiye, yani düzenli or
dunun denetimi altına girerek Kurtuluş Savaşı’nın hızla 
sona erdirilmesinde Mustafa Kemal’in askerî olduğu ka
dar politik stratejist ve taktisyen olarak, hem halkın 
direniş eğilimlerini hem de uluslararası koşulları çok 
başarıyla değerlendirmesinin payı büyüktür. Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk günlerinde hem Kuvayı Mllllye’yi destek
lemiş, hem de ondan güç alarak kısa zamanda merkezî
leşmeyi sağlamıştır. Burada vurgulanması gereken hu
sus, kısa sürede liderliğini elde ettiği Anadolu hareketi
ni gerçekçi bir tarzda yönetmesi, ayrıca içte ve dışta, 
tüm dünyanın gözünde meşru bir temele oturtmasıdır. 
Öyle ki, İzmir’in işgalinden birkaç gün sonra Samsun’a 
çıkmasının ertesinde, ilk olarak Havza’dan çektiği telg
raflarla amacını açıklamış, Amasya’da kurtuluş hareke
tinin genel programını sunmuş ve kongrelerdeki çatış
malarla meşruiyet kazanılmıştır. İlk kongre doğrudan 
Ernıenl tehtidl altında olan altı büyük Doğu vilayetinin

korunması amacıyla toplanan Erzurum Kongresiydi -kİ 
Mustafa Kemal'in çok iyi kullandığı bu olayla eş zamanlı 
olarak Ege’de Balıkesir Kongresi çalışmalarını tamamla
mıştı. Her iki kongre de İstanbul Hükümeti'ne karşı, 
bu hükümetin işgale karşı tavır almaması halinde, alter
natif hükümet kurulaca^..ıi açıklıyordu. Erzurum Kong
resi Millet Mecllsi’nI toplantıya çağırıp, dokuz kişilik 
bir temsil heyeti seçerken; Balıkesir Kongresi Merkez 
Heyeti (Seçilmiş Yürütme Organı) bölgede 9 yeni sınıfı 
askere alıyor ve ilçelerde maliye örgütleri kuruyordu. 
Bu alternatif bir hükümetten başka bir şey değildi. Doğu 
ve Batı’daki bu örgütlenmeler İse kısa sürede birleştiri
lecekti. Nitekim Sivas Kongresi, Doğu Anadolu'yu tem
sil yetkisi olan Heyet-i Temsiliye'nin, artık vatanın tümü
nü temsil ettiğini açıklıyor ve en geniş mücadelenin 
meşruiyetini vurguluyordu kİ bu, ertesi yıl Millet Mecli- 
si'nin Ankara'da toplanmasıyla doruğuna çıkacaktı. Bi
rincisi, Meclis Türkiye'nin en demokratik meclisi olmuş
tur.

Diğer yandan Kuvayı Milliye dönemini en az kongreler 
kadar karakterlze eden diğer bir olgu da Müdafa-ı Milli 
Cemiyetleri, yani ulusal savunma dernekleridir. Bunla
rın ilki İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olup, bunu bölgedeki 
diğer mitli heyet ve cemiyetler izlemiştir. Aydın'ın 28 
Mayıs'ta İşgali ve Yunanlıların İlerlemeye devam etmesi
ne karşın 10 Haziran'da Denizli Heyeti Miliyesl kuruldu. 
Aydın, Muğla, Burdur, İsparta ve Antalya ile birlikte 
bunların hepsi Nazilli'de merkezîleştl. Bu kuruluş Ege'
de Müdafa-ı Hukuk adını aldı. Mûdafa-ı Hukuk ve Reddi 
İlhak Cemiyetleri Kuvayı M/H/ye'nln silahlı müfrezelerini 
besleyen temel kaynaklardan biri oldu. Kuzey Ege Cep
hesi'nde de 15 Haziran'da Akhisar 3 numaralı Reddi 
İlhak Cemiyeti kuruldu. 31 Temmuz'da toplanan Balıke
sir ve 18 Ağustos'taki Alaşehir Kongreleri bu güçlerin 
yöresel olarak merkezîleşmesine hizmet ettiler. Trakya'
da Edirne ve Paşaell Cemiyeti, Trabzon Müdafa-ı Hukuk 
Cemiyeti, Doğu'da Vilayeti Şarkiye Müdafa-ı Hukuki Mil
liye adıyla anılan bu dernekler Sivas Kongresi'nde Ru
meli ve Anadolu Müdafa-ı Hukuk adıyla birleşti. İllerde 
ve ilçelerde şubeleri olan merkezî bir kuruluş olarak 
faaliyete başladı. Güney Cephesl'nde ise 20 Nisan 
1919'da kurulan Killkyalılar Cemiyeti'ni Mersin-Antep 
haltındaki tüm iller izledi. (Kongreler ve Cemiyetler için 
bkz. Kuvayı Miiiiyemiz Kronolojisi ve Milli Kuruluşlar 
listesi.) Bir anlamıyla “ Kurtuluş Partisi" sayılabilecek 
olan Müdafa-ı Hukuk Cemiyetleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde aynı adı taşıyarak, Mustafa Kemal önderli
ğinde bir grup oluşturdular. Bu oluşum sonraki yıllarda 
Halk Partlsl'nin temelini teşkil etti.

Bu dönemde gerek kongrelerin, gerekse de cemiyet
lerin müşterek bir kadrolarına ve destekçilerine baktığı
mızda bunların çoğunun subay, memur ve yerel nüfuz
lulardan oluştuğunu görürüz -ki bu son grupta büyük 
mülk sahipleri, ağalar ve hocalar yer alıyordu. Bu kom
binasyon Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hâkim İttifakın 
aynısı İdi. Müdafa-ı Hukuk gruplarının Halk Partlsi'ne 
dönüşmesi bu nedenle çok kolay ve adeta doğal bir 
süreç içinde gerçekleşmiştir.

Anadolu, bu tarzda ulusal bir politik ihtilalin içinde 
çalkalanırken Mütareke İstanbul'da büyük bir manevi 
parçalanma yaşıyordu. Kuvayı Mllliye’yi fiilen destekle
yenlerin bir kısmı Mim Mim ve Karakol Cemiyeti gibi 
gizli örgütlerde faaliyet gösteriyorlardı ki bunların kuru
luşunda da eski İttihatçıların rolü belirleyiciydi. İstanbul 
basını da ikiye aynimış, PeyamI Satıah ve Alemdar 
gibi Anadolu karşıtı yayın organları ve milli mücadeleyi 
cesaretle savunan Tasvir-i Efkar, Vakit, İkdam ve Yenl- 
gün gibi gazeteler birarada var olabilmişti. Anadolu'da 
yayınlanan Irade-I Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetele
ri ve diğer yerel basın ile birleşince Milli mücadele önemli 
bir desteğe sahip oldu. Ne var kİ, bağımsızlığa karşıt 
güçler hiç de az değildi. Amerikan veya İngiliz mandası
nı savunan ve ulusun iradesini anlayamayan, OsmanlI’
nın geleneksel aşağılık kompleksini taşıyan bir kesim

vardı. Bunlar İçerisinde Said Molla liderliğinde birçok 
yüksek Osmanlı bürokratının biraraya toplandığı Ingiliz 
Muhlbleri Cemiyeti kayda değer. Ama daha da kötüsü 
mandacı görüşlerin Refet Bey veya Halide Edip gibi 
şahsiyetlerinin ağzından Sivas Kongresi’nde dile getiril
mesidir. Yine de Mütareke İstanbul’unda 51 demek tara
fından oluşturulan Milli Kongre, Anadolu'da ise milli ha
rekete karşı bir dizi isyan vardı. Yani her akım her 
coğrafyada karmakarışıktı.

Anadolu'da padişah yanlısı isyanlann ilk dalgası Si
vas Kongresi ertesinde, ikinci dalgası İse 1920'de, Ku- 
vayı M illlye'nin güçlendiği ama yerini düzenli kuvvetlere 
bırakmaya başladığı bu dönemde artmıştır. Bunların ba
şını çekenler çoğu durumda saraya yakın Çerkeş ve 
Abaza Gürcülerinden oluşuyordu ki isyanların önemli 
bölümünde esasen bunların yoğun olarak iskan edildiği 
Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu, Balıkesir havalilerinde 
meydana gelmiştir. Ancak Hürriyet ve İtilafçılar, dinî 
gericiler, işbirlikçi tüccarlar, feodal beyler ve aşiret li
derleri de karşı güçlerin isyanlarını yönlendirdiler. Gere
de,Mudurnu, Mihalısçık, Yenihan, Konya, Yozgat, Erbaa 
ve Viranşehir isyanlarında böylesi tipler gözlenir. Son 
büyük isyancı olan Çerkeş Ethem ise en önemli Kuvayı 
Miliye birliğinin komutanı olarak otoritesini Ankara hü
kümetine teslim etmek istememiş, ama bir kez düzenli 
orduyla çatışmaya girince düşman safına sürüklenerek 
sahneden silinmiştir.

Kuvayı Milllye'nin İlk çeteleri Yunanlıların Ege’de iler
lemeleri üzerine Aydın ve Ödemiş, sonra da Yunanlıların 
ilerleyişine paralel olarak Ayvalık, Alaşehir, Bergama, 
Soma, Salihli ve Bozdağ’da oluşmuş, gerilla taktikleriy
le düşmana ciddi zaiyat verdirerek işgalin ilerleyişini 
yavaşlatmışlar, milli güçlerin toparlanması için çok kri
tik zaman kazandırmışlardır. Yine de Yunan yayılışı iler
ledikçe Pazarcık, Bursa, Kocaeli ve Adapazan’nda yeni 

xepheler oluşturulmuştur. Ege cephelerinde Kazım 
(Özalp), Bekir Sami, Ali (Çetinkaya) gibi subaylar; De
mirci Mehmet ve Yörük Ali gibi Efelerin öne çıktıkları 
görülür. Adapazarı Cephesl’nde ise Teşkilatı Mahsusa’- 
nın kurucusu, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kahrama
nı Kuşçubaşı Eşref’in komutanlığı görülür. Karadeniz 
Pontuslarına karşı Topal Osman, Trakya’da Cafer Tay- 
yer, Toros Cephesl’nde Sinan Bey, Antep Cephesl’nde 
Şefik, Şahin ve Aslan Beyler ile Kılıç Ali Kuvayı Milliyeci- 
lerin en tanınmışları idi. Cephelerdeki Kuvayı MiiiiyecUe- 
rln sayıları birkaç yüz ile birkaç bin arasında değişiyor
du. Örneğin Ege’de Bozdağ Cephesl’nde 200 mücahit 
varken. Aydın Kuvayı Milllye'sinöe 1.500 kişi vardı. Ama 
tüm cephelerde efradın miktarı katılan ve ayrılanlaria 
sürekli değişiyordu.

Kuvayı Milliye güçlerinin yapısına gelince, bunların 
da homojen olduklarını söylememiz mümkün değildir. 
Bunlar arasında emir komuta dışında, kendi inisiyatifiy
le hareket eden askerler, zeybek ve kızanlarının başın
daki Efeler (Kuzey’deki çetelerde bunlara Kaptan denir
di), kimi asker kaçakları ve eşkıyalar, milli harekete 
hasbelkader karışanlar, bilinçli yurtseverlerle birarada 
bulunuyordu. Bu müfrezelerin giderleri bağışlardan, be
lediye vergilerinden alınan paylardan, çeşitli yardımlar
dan ve el koymalardan karşılanıyor, silahlar ise bazen 
satın alınmakla birlikte, esas olarak ordudan veriliyor
du. Yine de bazen Kuvayı Milllye'nin birçok çetesinin 
hem de kendilerine en çok destek veren köy ve kasaba- 
lan yağmaladıklanna şahit olunuyordu. Örneğin Çerkeş 
Ethem bu yağmadan pay almayı çok doğal bir hak adde
debiliyor ve keyfi müsadere yapabiliyordu. Kimi cephe
de birçok yağma ve gasp olayına rastlanırken, kimi cep
hede oldukça iyi bir disiplin ve dayanışma görülebiliyor
du. Kısacası Kuvayı Milliye bu açıdan da çok karmaşık 
bir hareketti, iyi ve kötü birarada varolabiliyordu. Ciddi 
bir eğitim ve denetim altında olmamaları ise, bunlann 
hızla tasfiye edilmelerinde önemli bir etken olmuştur.

M.TANJU AKAD
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desteğine dayanıyordu. İşgalin hemen öncesinde, 17-19 Mart 1919 tarihinde toplanan Cemiyet 
Büyük Kongresi’ne İzmir dışından da çok sayıda delege katıldı. Kongre’de işgale karşı silahlı 
direniş düşüncesi dile getirildi ve İzmir, Balıkesir ve Ege yöresinin bütün belediye reisleri, 
müftüleri, belediye ve Meclis-i Umumiye üyeleri, basın ve çeşitli toplumsal kuruluşlann 
temsilcileri adına İstanbul İtilaf Devletleri Yüksek Komiserliği’ne bir telgraf çekilerek bölgedeki 
Türklerin ulusal varlıklannı korumak konusunda kararlılığı ifade edildi. Geniş çerçeveli bir 
yapı olan İzmir M üdafaa-ı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti içinde daha kararlı ve mücadeleci olan 
bir grup M üdafaa-i Vatan  adh bir komite kurmuştu. Hemen işgal öncesinde adını değiştiren 
bu komite, Redd-i İlhak Heyet-i MiUiyesi imzalı bir bildiri ile halkı Maşatlık’ta dev bir kide 
gösterisi düzenlemeye çağırdı. Maşatlık’taki gösteri, işgalden bir gün önce, 14 Mayıs gecesi 
yapıldı.

Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri

İzmir M üdafaa-ı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, işgale ya da işgal olasılığına karşı tepki 
insiyatifinin resmi makamlardan yerel örgütlerin eline geçmesinin tek örneği değildi. Bu 
örnekte olduğu gibi, yine eşrafın girişimi ve yer yer yurtsever yönetici ve subaylann 
desteğiyle Batı Anadolu’nun dört bir yanında benzeri demekler kuruldu. Bu dernekler, kuzeyde 
Balıkesir MiUi Kongresi (27 Haziran - 12 Temmuz 1919) ve II. Balıkesir Kongresi (16-22 
Eylül 1919), güneyde de Nazilli Kongresi ile yöresel düzeyde dayanışma ve koordinasyonu 
sağladılar. Batı Anadolu’nun bütün il ve ilçelerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanan 
Alaşehir Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Büyük Kongresi’n de  (16-22  Ağustos 1919) bir üst 
düzeyde örgütlenme sağlandı.

Eşrafm ağırlığı, subaylann ve sivil bürokratlann etkisinin düşüklüğü ve işgalin bir gerçeklik ya 
da sıcak bir tehdit oluşu Batı Anadolu’daki Kongrelerin gerçek anlamda merkezî bir kurumsal 
yapı oluşturmasını engelledi. Bu kongrelerde sonuç olarak kararlılığı dile getirmek ve 
dayanışma yollannı açmakla yetinildi. Yine de ilk Kuvayı Milliyelerin yolunu bu örgütlenmeler 
açtı.

Kuvayı MiHiye

İlk Kuvayı Milliye 1919 Mayıs’mm sonlannda Ödemiş’de kuruldu. Ödemiş kaymakamının 
İstanbul’la yaptığı sonuçsuz telgraf görüşmelerinden sonra depodaki 1600 silah halka dağıtıldı 
ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tahir Fethi komutasında oluşturulan 120 kişilik milis kuvveti 
Kuvayı Milliye adını aldı. Kuvayı Milliye'nin ilk çatışması 20 Mayıs’da Ödemiş işgaline karşı 
gerçekleştirilen direniş oldu. Ödemiş’deki Kuvayı MiUiye'yi, Alaşehir, Çine ve Sarayköy’de 
kurulanlar izledi. Birçok' yerde yurtsever subaylar ellerinde kalan az sayıda askeri birhkle 
milis kuvvetlerinin kurulması ve güçlendirilmesine giriştiler. Yine çeşitli yerlerde, Çine’deki 
Yörük Ali Efe örneğini izleyen dağlardaki çeteler silah ve cephane takviyesi alarak Kuvayı 
MiHiye’ye katıldı. Kuvayı Milliye birlikleri bölgelerindeki M üdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’nin  
denetiminde faaliyet gösterdiler. Askeri birliklerin katılımlarından da destek alan Kuvayı Milliye 
milisleri birçok kent ve kasabada işgali kısa ya da uzun sürelerde kırmayı başardı ve Yunan 
birliklerinin 22 Haziran 1920’de başlayan genel saldınsına dek geçen süre içinde Yunan 
kuvvetleri karşısında tek engeli oluşturdu.

Doğu Anadolu Kongrelerinden Yeni Bir İktidar Odağına
Batı Anadolu’da I. Balıkesir Kongre’si toplanırken, Doğu’da da Erzurum Kongresi toplanıyordu. 
Her iki kongrenin ortaya çıkışında paralellikler bulunsa da Erzurum Kongresi farklı bir nitelik 
gösterdi. Mustafa Kemal, Anadolu’da asayişi sağlamak, muhtemelen de, kongrelerle İstanbul 
arasında ilişki kurmak göreviyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştı. Mustafa Kemal’in yetki 
alanı oldukça genişti: Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetlerinde doğrudan, bu vilayetlere 
komşu olan Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Bitlis, Mamuret-ül aziz vilayetlerinde dolaylı 
olmak üzere, işgal altında bulunmayan Anadolu’nun tamamını kapsayan bölgede olağanüstü 
vali yetkileriyle valilere ve kolordu komutanlanna hükmedebiliyordu.

Anadolu’da bulunan subay ve bürokratlann birçoğu Anadolu’daki altüst oluşu, kaosun bağnnda 
taşıdığı potansiyeli seziyordu. Mustafa Kemal Anadolu’nun devrimci direnişe gebe ortamını 
somut olarak hissedenler arasına katıldığında böyle geniş bir yetkiyle donatılmıştı. Orduyu 
toparlamak, hareketliliği belli bir düzen içinde bir potaya akıtmak için konumunun sağladığı 
olanaklann tümünü kullandı. Kısa sürede Anadolu’daki subay ve bürokratlarla iletişim kurdu 
ve orduyu işgale karşı direnişin merkezine yerleştirmek için kullanılabilecek olanaklan 
araşnrdı. Mustafa Kemal 19 Haziran’da Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf ve Refet Beylerle 
buluştuklannda aldıklan kararlan bir genelge halinde yayınlayarak bu konudaki ilk adımı attı. 
Amasya Tamimi olarak bilinen bu genelgede, bağımsızlığa yönelik tehdit ve İstanbul 
hükümetinin bu durumdan kurtulmaktaki aczi belirtildi ve ulusal bir direnişin gerekliliği 
vurgulandı. Aynca, M üdafaa-ı Hukuk ve Redd-i İlhak C em iyetleriyle belediyelerin göndereceği 
temsilcilerle Sivas’ta bir ulusal kongre düzenlenmesi karara bağlandı. Bu kararlann 
uygulanmasında ordu müfettişleri ve kolordu komutanlan görevlendirildi.

Amasya Tamimi ile birlikte kendisine yönelen tehlikenin boyutlannın farkına varan İstanbul
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ilk Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerinin oylarıyla 
İçişleri Bakanı seçildikten sonra Mustafa Kemal’in tepki
siyle 48 saat içersinde bakanlıktan çekilmek zorunda 
bırakılan Tokat Mebusu Nazım Bey, 1868’de Erzurum'da 
doğdu. Mülkiye'yi bitirdi. Politik hayatı İttihatçı görüşle
ri savunmasıyla başladı. 1920 ilkbaharında, henüz dü
zenli bir ordunun oluşmadığı dönemde, İslamiyetle ko
münizmin sentezini savunan (gizli) Yeşilordu’nun kuru
luş ve Haziran ortalarında Yeşilordu Nizamnamesi’n\n 
hazırlanması çalışmalarına katıldı ve örgütün genel sek
reterliğini yaptı.

BMM'nin resmen açılmasından sonra, Mustafa Ke
mal’in de onayıyla Yeşilordu’dan ayrı bir kuruluş olma
yıp onun Meclis Grubu niteliğindeki Ha/k Zümresl’nin 
kuruluşunda öncülük etti. Ha/k Zümresi, 1920 yaz orta
larında örgütlendi ve Nazım Bey, bu zümreden aldığı 
güçle 4 Eylül'de, oyların çoğunluğunu alarak Dahiliye 
Vekili seçildi. Fakat, Mustafa Kemal'in bütün gayretleri
ne rağmen kendi adamını seçtiremeyişi, Nazım Bey'in 
Dahiliye Vekilliğinin çok kısa sürmesine neden oldu.
1920 sonbahannda Yeşiiordu feshedildi. 7 Aralık 1920'de 
Nazım Bey, Yeşiiordu’nun bir devamı niteliğinde olan, 
Türk Haik İştirakiyûn Fırkası'mn (THİF) kuruluşuna katı
lıp kısa bir süre de geçici başkanlık yaptı. Bu arada, 
Veş/Zore/u'nun (özellikle onun devamı niteliğinde olan 
THİF) giderek tehlikeli bir örgüt haline geldiğinin düşü
nülmesi, örgütün Mustafa Kemal tarafından lağvedilme
sinden sonra da faaliyetlerine devam etmesi Ankara 
İstiklal Mahkemesi'nde örgütün kurucularının, en başta 
Tokat Mebusu Nazım’ın yargılanmasına neden olacaktı; 
önce BMM’nin Üçüncü Şubesi’nde ve sonra gizli topla
nan umumî heyette, Nazım Bey'in dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ve sonra da İstiklal Mahkemesi'nde yargı
lanmasına karar verildi. Diğer kurucularla birlikte Nisan- 
Mayıs 1921 'de, Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılan
dı. 9 Mayıs 1921 mahkeme kararına göre 15 yıl ağır 
hapis cezasına mahkum oldu. Nazım Bey'le birlikte THİF 
kurucuları Sakarya Savaşını izleyen günlerde BMM’nin 
yeni bir kararı ile serbest bırakıldılar ve bir süre sonra 
Yeni Hayat dergisini çıkararak partiyi yeniden örgütle
meye çalıştılar. Nazım Bey’in yazı işleri müdürlüğünü 
yaptığı dergide çıkan bildiride, THİF, Marksist öğretiye 
dayandığını, temel ilke olarak Milli Misak'ın benimsendi
ğini, güncel sorunun Avrupa ve Amerika emperyalizmi 
karşısında Doğu'da tek ve birleşik cephe kurmak oldu
ğunu ve ayrıca Komintern’e bağlılığını ifade ediyordu. 
Bu partinin de ömrü çok kısa oldu ve Nazım Bey’in 
desteği ile İcra Vekilleri Heyeti Reisi seçilen Rauf (Or
bay) Bey, Temmuz 1922’de bu partiyi kapattı. Nazım 
Bey, yakın ilişki içinde olduğu Sovyet elçisinden, Tem
muz 1922’de yapılan hükümet seçimlerinde “ Rus 
taraftarı” bir kabine kurulması için yardım istemesi, 
ardından elçi Aralov'un bu teklifi şüpheyle karşılayıp 
hükümete haber vermesiyle tekrar yargılandı. Hükümeti 
devirme eylemi tasanmında suç unsuru hiçbir delil bulu- 
namamasından dolayı Nazım Bey ve birçok THİF kuru
cusu, bu kez de THİF’in yasaklandığı halde faaliyetine 
devam etmesi dolayısıyla suçlandılar; aldıkları 3 ay ha
pis cezası 25 lira para cezasına çevrildi. Tokat Mebusu 
Nazım Bey, 4 Temmuz 1935'te öldü.



Kasım 1920’de Çerkeş Ethem’in Çapanoğlu 
ayaklanmasını bastırmak üzere yola çıkışından az 

önce çekilmiş üstteki fotoğrafta Mustafa Kemal, 
solunda Çerkeş Ethem, Çerkeş Ethem’in Kuvayı 

Seyyare adındaki askerleri ve diğer mebuslar 
görülüyor. Çok kısa bir süre sonra bozulacak bu 

birlik ve dayanışma görüntüsü, Ankara hükümetinin 
tüm milis güçlerin düzenli ordu birlikleri durumuna 

dönüştürülmesi yolundaki kararı üzerine Çerkeş Ethem 
ve kardeşlerinin ayaklanmasıyla son bulacaktı. Çerkeş 
Ethem bu ayaklanmadan da önce Mustafa Kemal için 

hep bir tehlike teşkil ediyordu: Giderek güçlenen 
"çetesi" Kuvayı Seyyare, Çapanoğlu ayaklanması 

sırasında gösterdiği başarının ardından Kuvayı 
Seyyare’y/ kendi bildiğince ve Ankara hükümetinden 

bağımsız yönetmesi gibi "başıbozukluk" olarak 
nitelendirilen hareketler daha sonra Ethem’in açıkça, 

özellikle Yeşilordu içinde komünizm propagandası 
yapması üzerine giderek Çerkeş Ethem'le Ankara 

Hükümeti arasındaki ilişkileri gerginleştirecek ve bütün 
bunlar Yeşilordu’nun önce kapatılması sonra da 

örgütün kendini feshetmesi kararına da yansıyacaktı. 
Yeşilordu, hükümete resmi bir beyanname vererek 

kurulmuş olmamasına rağmen Mustafa Kemal’in bilgisi 
dışında değildi. Mustafa Kemal’in lağvedilmesi 

kararından sonra da faaliyetlerine bir süre devam 
eden Yeşilordu kurucularından ve genel sekreter 

Tokat mebusu Nazım, Yeşilordu’nun feshedilmesine 
kadar geçen süreyi İstiklal Mahkemesi'ndeki 

yargılanmasında şöyle anlatıyor: "(...) Tarihini iyi 
hatırlamıyorum, fakat Paşa Hazretleri’nin cepheye 

gidecekleri günlerdi, arkadaşlarımız Hakkı Behiç ve 
Doktor Adnar, Deyler temas neticesinde paşanın sırf 

Çerkeş Ethem’in Yeşilordu'ya dahil bulunuşundan 
dolayı, faaliyetin terk edilmesi emrini verdiğini 
söylediler. (...)" Ancak, 1920 yazındaki bu ilk 

iurdurma girişimi tamamiyle başarılı olmadı ve grubun 
ağırlık merkezi, Ethem’in egemen olduğu Eskişehir 
yöresine kaydı. Yeşilordu 1920 sonbaharında kesin 
olarak feshedildi ve Ankara’daki komünist partilerin 

hem resmisine hem de gizlisine bağlanmak istenmişti.
Cemiyetin ilk kurucularından çoğu, solcu 

denemelerden büsbütün vazgeçmişti: ancak Hakkı 
Behiç grubu resmî fırkaya girmiş, Tokat mebusu 

Nazım ise başka bir çizgiden giderek Halk İştirakiyun
Fırkası’na katılmıştı.

hükümeti, Anadolu’daki direnişe kesin bir karşı tavır aldı. Doğu Anadolu ile birlikte Batı
Anadolu’da da direnişi baltalayan kararlar alındı. 8 Temmuz’da Mustafa Kemal’in görevine son
verilerek İstanbul’a çağnidı. 30 Temmuz’da 30’a yakın kaymakam azledilerek yerine saltanata 
bağlı 54 kaymakam ve 5 vali atandı. Genelkurmay’da da Anadolu direnişine yakın görülen 
Cevat ve Fevzi paşalar tasfiye edilerek yerlerine saraya bağh yaşlı paşalar getirildi. Bütün 
bunlar, İstanbul’un ipleri elinden kaçırmasına yol açan yaklaşımının daha ileri örnekleri olarak 
bir işe yaramadıklan gibi, gündemi işgal, işgal olasılığı ve direniş olan Anadolu’da iktidar 
boşluğunun derinleşmesine ve yeni bir iktidar odağının doğmasına zemin hazırladılar.

Erzurum ve Trabzon vilayetleri M üdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’nin  ortak girişimi ile düzenlenen 
Erzurum Kongresi’ne Ermeni ve Rum işgal tehditi altında bulunan Doğu Anadolu 
vilayederinden delegeler çağrıldı. Kongre, 23 Temmuz 1919’da, eşraf ve taşra aydınlanndan 
oluşan 54 temsilci ile açıldı. Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in kongreye katılmaları, kongre 
temsilcilerinde İstanbul hükümetlerine duyulan güvensizliğin bir uzantısı olarak subay ve 
bürokraüara yönelik tepki sonucu muhalefetle karşılandı. Ancak muhalefetin güçlü olmaması 
üzerine Mustafa Kemal 38 olumlu, 4 çekimser ve 3 olumsuz oyla kongre başkanlığına seçildi. 
Böylece bu kongre Batı Anadolu’dakilerin tersine, Mustafa Kemal’in temsil ettiği farklı bir
çizginin öne çıkmasının yolunu açtı.

Erzurum Kongresi’nde farklı stratejiler çarpışmadı. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nm yaklaşımında 
beliren, ulusal düzeyde, ordu merkezli bir kurtuluş mücadelesi eğilimi, ufukları bölgesel 
sorunlarla sıaırlı, somut ve pratik düşünmeye meyilli Kongre delegelerinin muhalefetini 
pasifleştirdi. Mustafa Kemal’in yaklaşımı uygulamaya geçirildiği ölçüde tabanda kendiliğinden 
gelişen kitle hareketinin önünü tıkayacak nitelikteydi. Bununla birlikte, direnişin 
merkezileşmesi Anadolu’daki devrimci dalganın ikinci bir iktidar odağı yaratmasını daha 
olanaklı, kılıyordu. Bu yaklaşım dolaylı olarak kongre kararlarına da yansıdı. Kongre 
kararlarında Doğu Anadolu’nun bütünlüğü ve Anadolu’nun geri kalan kısmından ayrılamayacağı 
ifade edilerek olası Rum ve Ermeni işgallerine karşı mücadele azmi dile getirildi. İstila amacı 
taşımayan bir devletin “fenni, sınai ve iktisadi muaveneyine” açık kapı bırakılmakla birlikte iç 
ve dış bağımsızlığın önemi vurgulandı. Bunlara ek olarak, hükümetin derhal bir ulusal meclis 
toplamaya girişmesi istendi; olağanüstü koşullar nedeniyle bütün Müslümanlan doğal üye 
kabul eden Şarki Anadolu M üdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’n in  kurulduğu ilan edildi; bir Heyet-i 
TemsiUye seçilerek hareket merkezileştirildi.

Erzurum Kongresi’de alman kararlar, Balıkesir Kongresi’nde alınanlar gibi yerel, pratik, 
doğrudan doğruya sıcak mücadelenin güncel ihtiyaçlanna yönehk değil, ulusal ölçekte ve 
siyasal içerikliydi. Mustafa Kemal Paşa’nm yaklaşımı Kongre kararlanna damgasını vurmakla 
birlikte delegeler bu perspektife aktif bir destek vermediler. Ulusal ölçekte atılacak adımlar 
konusunda somut bir proje oluşturmadıkları gibi Sivas Kongresi’ne ilişkin bir karar bile 
almadılar. Bu durum seçilen Heyet-i Temsiliye’ye de yansıdı. Seçilen 9 üye (Mustafa Kemal,
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Hüseyin Rauf, Kazım Karabekir, eski valilerden Bekir Sami, Hoca Raif Efendi, Trabzon eski 
mebuslanndan İzzet ve Servet beyler, ErzincanlI Şeyh Fevzi, Mutki Aşireti reisi Hacı Musa, 
Bitlis eski mebusu Sadullah Efendi) çalışan bir kurul oluşturmadı. Mutki Aşireti reisi Hacı 
Musa ve Sadullah Efendi Kongre’ye katılmamış olmalanna karşın, destek tabanını genişletmek 
amacıyla Heyet-i Temsiliye’ye seçildiler. Trabzon temsilcileri İzzet ve Servet beyler Kpngre’den 
sonra kentlerine döndüler ve ne Heyet-i Temsiliye, ne de Sivas Kongresi’ne katıldılar. Bir ay 
sonra toplanan Sivas Kongresi’ne dek pek bir etkinliği olmayan Heyet-i Temsiliye, resmi 
görevlerinin hepsinden istifa etmiş olan Mustafa Kemal için meşru bir hareket zemini 
oluşturdu.

Amasya Tamimi ile kararlaştırılmış olan Sivas Kongresi 4 Eylül’de güçlükle toplanabildi. Sivas 
Kongresi, bölgesel değil ulusal bir nitelik taşımasına karşın gerçek temsil gücü son derece 
sınırlıydı. Doğu illerinin temsilcileri, Erzurum Kongresi’ne katılarak üstlerine düşeni yapmış 
olduklan düşüncesiyle yerlerine dönmüşlerdi. Sivas Kongresi’nde Doğu illerinin temsili üzerine 
Erzurum Kongresi’nde alınmış bir karar olmamasına karşın bu illeri Heyet-i Temsiliye temsil 
etti. Sivas Kongresi’ne her livadan 3 kişi çağnimış, ancak çoğu subay ya da bürokrat olan 
20-25 kişi gelmişti. Yeni gelenlerin katılmasıyla delege sayısı 30 ’un üzerine yükselen 
kongrenin delege yapısı, subay ve bürokratların sayıca ağırlığı açısından diğer kongrelerden 
çok farklıydı. Delegelerin yaklaşık üçte biri, Mustafa Kemal’in yakın arkadaşlanydı.

Sivas Kongresi, henüz böyle bir perspektiften yoksun bulunun M üdafaa-ı Hukuk ve Redd-i 
İlhak Cemiyetleri’nin  önüne, mücadeleyi ülke düzeyinde birleştirme hedefini koydu. Kongre, 
temsil yeteneği zayıf olmasına karşın, Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ülke düzeyinde 
bir sorumlulukla teyid etmekle kalmadı, Erzurum Kongresi’nde onaylanan Şarki Anadolu  
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti (ŞAHMC) tüzüğünü, bütün ülke düzeyinde bir örgüt oluşturma 
mantığına göre değiştirerek kabul etti. Anadolu  ve Rumeli M üdafaa-ı Hukuk Cemiyeti kurularak, 
tüm direniş örgütleri kağıt üzerinde birleştirildi. Erzurum Kongresi’nde seçilmiş üyelerinin 
hepsinin Sivas Kongresi’ne katılmaması üzerine çalışabilecek çoğunluğu sağlamak üzere 
aralanna Refet Bey’i de almış olan Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliye’sine altı yeni üye 
daha seçilerek, aktif çoğunluğu Mustafa Kemal çevresinden olan, 16 kişilik Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye’si oluşturuldu.

Böylece gelinen noktada, Mustafa Kemal ve arkadaşlan. Doğu Anadolu’da kendiliğinden oluşan 
yerel direniş örgütlenmesi sürecine müdahale ederek gelişime el koydular. Sivas Kongresi ile 
tüm Anadolu’daki direnişin merkezileşmesi kağıt üzerinde sağlandı. Bu merkezileşmenin en 
önemli sonucu bütün resmi görevlerinden istifa etmiş Mustafa Kemal’le, Anadolu adına 
konuşmak üzere, “Anadolu ve Rumeli M üdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye namına” 
imzasını kullanma hakkı tanınması oldu. Ancak bu aşamada gerçek bir merkezileşme söz 
konusu değildi.

Bir yandan silahlanmış halkın örgütlenmeleri olan, öte yandan, işgali ortadan kaldırmak üzere 
emperyalizm ve saltanatla uzlaşma çabalannı sürdüren eşraf ve tüccar ağırlıklı Batı Anadolu 
Cemiyederi, bu merkezileşmeden fazla etkilenmediler. Mücadele, işgale karşı son derece pratik 
bir temelde yürütülüyor ve içten içe kaynayan Anadolu’da bayrak açmak düşünülmüyordu. 
Trakya-Paşaeli M üdafaa-ı Heyet-i Osmaniye’si de benzer bir tavır içindeydi. Merkezileşme, 
hareketin kaynağı olan Erzurum’da bile tepkiyle karşılandı. Heyet-i Temsiliye, Erzurum 
Kongresi ilkelerinden uzaklaşmakla suçlandı. ŞAHMC, seçtiği Heyet-i Temsiliye’nin, Sivas’ta 
yetkilerini çok aşarak ülke çapında bir oluşum içinde erimesini eleştirdi.

Bu dönemde hız kazanan Antep, Maraş ve Urfa’daki Fransız işgaline karşı direniş de büyük 
ölçüde yerel dinamiklerin ürünü oldu. Fransızlann Adana’dan iç kesimlere doğru ilerlemesi de 
kendiliğinden örgütlenen bir silahlı halk direnişiyle durduruldu. Urfa ve Maraş bütünüyle, yöre 
halkının eseri olan bir mücadele ile kurtanidı. Sivas Kongresi’nin temsil ettiği merkezileşme 
süren bu sıcak mücadelenin kısa vadeli ihtiyaçlan açısıdan büyük bir anlam taşımıyordu.

Ancak bu dönemde netleşen iktidar mücadelesinde iki saf şekillendi: bunlardan ilki İstanbul 
hükümeti etrafında odaklaşan işbirlikçi İstanbul burjuvazisi ve çözülmekte olan Osmanlı 
feodalitesiydi. İkincisi ise, çok boyutlu bir halk tepkisi üzerinde Anadolu’da filizlenen 
oluşumlardı. Bu oluşumlar, iktidar mücadelesinde saf olma niteliğine, tüm zaaflanna karşın 
Sivas Kongresi’nde temeli atılan merkezileşme sayesinde kavuştu.

İkili İktidardan Yeni Devlete: İç Savaş
işgale ya da işgal olasılığına karşı kurulmuş cemiyetler, en üst organlan olan kongreleri ve 
Heyet-i Temsiliyeleri’nin aldığı kararlar ve-yönlendirdiği pratik ile bir devlet örgütlenmesinin 
kimi işlevlerini üstlenmişti. Başlangıçta kuruculan böyle bir niyet beslememiş bile olsa bu 
cemiyetler kısa sûrede yerel iktidar odaklan haUne geldiler. Sivas Kongresi bu olgunun 
üzerinde yükseldi ve bu yerel iktidar odaklannı yeni bir siyasal iktidann temeli yapma 
potansiyeUni ortaya koydu. Bu durum saltanat ve İstanbul hükümeti üzerinde çift yönlü bir 
etki yaptı. Anadolu hareketini ezmek ya da onunla uzlaşmak gerçekleştirilmezse sonunun 
geleceğini hisseden saltanat ve İstanbul’daki Osmanlı devlet adamlan her iki yönde de 
çabalannı yoğunlaştırdılar.
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Komintem ve Türkiye

Komünist Enternasyonai, Sovyet Devrimi’nin en zor 
günlerini yaşadığı, iç savaşta zorlandığı, tam bir emper
yalist abluka altında tecrit edildiği günlerde, dünya ka
muoyunun dikkatini çekmeden sessizce kuruldu. Yine 
aynı 1919’un güzünde. Doğu Anadolu’da Sivas ve Erzu
rum kentlerinde, Türkiye'deki ulusal kurtuluş mücade
lesine ilişkin kararlar alındığında da, dünya kamuoyu 
bunun farkında bile olmamıştı.

1920'de Bolşeviklerin iç savaştan büyük zaferle çık
maları, Anadolu'da da büyük yankılar yarattı. Bolşevik- 
lerln Kafkasya yönünde İnişlerinin de büyük bir hızla 
gerçekleşeceği bekleniyordu. Bolşevikler, emperyaliz
me karşı yükselecek ulusal devrimlere İlişkin İlk önemli 
politikalarını bu yıl içinde belirlediler. 1920 yazında, 
kuruluş kongresine oranla çok daha büyük bir katılım 
ve coşku ile gerçekleştirilen Komintem  II. Kongresi'
nde, Lenin'in, ulusal kurtuluş hareketlerine ilişkin tezle
ri onaylanmıştı. Buna göre, geri kalmış ülkelerdeki “bur
juva demokratik" hareketler, “ulusal devrimci" özellik
ler taşıyorsa, yani emperyalizme karşı yöneliyorsa, orta

Tûridye’ye gelirken Trabzon'da öldürülmüş Rumların 
cesedlerlni gördükten sonra “Lenin'in hakarete uğramış 
ulusal duyguların korkunç hastalığı üzerine olan uyarılarını

sınıfın önderliğinde olmalarına karşın komünistler tara
fından desteklenmeliydi. Hintli delege Roy’un itirazları 
ile yapılan bazı tadilatlara karşın, Lenin'in bu tezi, Sov
yet dış politikasındaki yerini günümüze kadar korurken, 
bunun hayata ilk geçirildiği olay da, Türkiye'deki ulusal 
kurtuluş mücadelesi olacaktı. Böylesi bir rotada Türk /e 
komünistlerine ve sosyalistlerinin payına ise ödent^ek 
hayli ağır bir fatura düşecekti. Gerek az gelişmiş ülkeler
deki milliyetçi hareketler, gerek komünist hareketler 
açısından, gerek Sovyet devleti, gerekse uluslararası 
komünist hareket açısından ilk zengin laboratuvar dene
yimi Türk-Sovyet ilişkilerinde sergilenecekti.

Ekim Devrimi'nden hemen sonra 5 Aralık 1917'de 
Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komi
serleri Konseyi, ünlü “ Rusya'nın ve Doğu’nun Müslü- 
manlarına Çağrı"sını yayınladı. Komintem'in I. Kongre- 
sl'nde uluslararası duruma ilişkin tezlerde, “Türkiye'nin 
paylaşılması konusunda utanmazca pazarlıklar sürüyor" 
denilmekte idi. Komintem'in yürütme organı ECC/ 1 
Mayıs 1919’da dünya işçilerine hitaben yayınladığı bildi
ride, Türkiye'deki ulusal mücadelenin desteklenmesi 
gerektiğini belirtiyordu. Erzurum Kongresi'nden birkaç 
hafta sonra 13 Eylül 1919'da ise, dışişleri komiseri Çlçe- 
rin, “Türkiye İşçi ve Köylülerine" hitaben yaptığı açıkla-



ada şunları söylüyordu: “ İngiltere’nin İslâm ülkelerini 
e geçirmesi için yolaçılmıştır. İngilizler daha şimdiden 
ın'da, Kafkaslar’da, Afganistan’da istediğince düzen- 
meler yapmaya girişmiştir. Hükümetinizin Boğazları 
giltere’nin emrine teslim ettiği günden beri, ne bağım- 
1 Türkiye kalmıştır, ne Avrupa’daki tarihi Türk kenti 
tanbui, ne de bağımsız Osmanlı ulusu kalmıştır. Ege- 
en sınıf ülkeyi önce Almanlara, sonra İtilaf devletleri- 
i peşkeş çekmiş, Türk işçilerine ihanet etmiştir. Ülke- 
n kaderi kendi halkının elinde olmalıdır...’’

Eylül 1919’da Berlin’de hapsedilen Sovyet temsilcisi 
^dek'i hapishanede ilk ziyaret edenler arasında İttihat- 
Talat ve Enver Paşalar vardı. Enver’in önerisi İngiliz- 
re karşı bir Sovyet-Müslüman ittifakı kurulması idi. 
cele Enver’in lUoskova’ya gitmesi kararlaştırılmakla 
rlikte, Enver Sovyetlerin etrafındaki ablukayı aşmayı 
işaramayınca bu buluşma gecikecekti.

Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından hemen üç 
in sonra 26 Nisan 1920’de Mustafa Kemal, Sovyetlere 
îrliği konusundaki ilk mesajını yollayacaktı. 9 Mayıs 

&20’de ise Meclis’te RFSSR Komiserler Konseyi’nin 
Aralık 1917 tarihli “Müslümanlara Çağn’’sı okundu.

Temmuz 1920’de, EKKI bir Doğu Halkları Kurultayı’-

Hırlayınız" diyen Frunze (sağdan ikinci), Türkiye’de 
ılunduğu sûrece M. Kemal ile sık sık görüşmüş ve üstte 
irüldüğü gibi Türk askerlerini M.Kemal ile denetlemişti.

1 toplanması için, “ Iran, Ermenistan ve Türkiye’nin 
ilk Kitlelerine” seslenen bir çağrı yayınladı. Bu çağn- 
şöyle deniliyordu: “Anadolu köylüleri! Yabancı işgal- 
ere karşı savaşmak için Kemal Paşa’nın sancağı altı- 
çağnimış bulunuyorsunuz, ama aynı zamanda kendi 

ilk ve köylü partinizi oluşturmağa çalıştığınızı da bili- 
ruz; Paşalar İtilafçı işgalciler ile barış yapsa bile, siz 
k başınıza mücadeleyi sürdüreceksiniz.” Eylül 1920'de 
ku’de toplanan Kurultay'a Türkiye’den çok büyük bir 
up katıldı. Zinoviev, yaptığı konuşmada Ingiliz emper- 
lizmlne karşı cihat açılması çağrısında bulundu.

1921, Türkiye solunun daha ilk doğuş döneminde 
ık trajik gelişmelere tanık oldu. Bir yandan Sovyetlerle 
:ak ilişkilere girilirken, öte yandan sol kesimdeki farklı 
ısurlarm birleşme eğilimleri göstermesi, Kemalist ön- 
ırlik açısından önemli bir tehdit oluşturmaktaydı. Eylül 
20'de Baku’de TKP'nin ilk kongresini toplayan Muş
la Suphi, Türkiye'ye dönme hazırlıkları içinde. Meç
teki Halk Zümresi'ni etkilemesinden endişe edilen 
Iraklyun Fırkası yasallaşarak açıkça meydan okumak- 
idi. Ve nihayet çete güçlerinin komutanı Ethem Bey 
İlk dizginlenmemekte idi. Suphi'nin dönüşü ile bütün 
unsurlar birleşerek, Kemalistlere alternatif bir önder- 
oluşturabilirlerdi. Sola yönelik bu gelişmeler, Kafkas- 
'daki İttihatçı önderleri de rahatsız etmekte idi. Son

cinayeti İttihatçıların Trabzon'daki uzantıları, Kemalist- 
lerden bağımsız olarak işlese bile, sonucun Mustafa 
Kemal'in işlerini kolaylaştırdığına şüphe yok.

Bu dönemde Ankara hükümeti İngilizlerle de uzlaşma 
arayışı içinde idi. Hükümeti temsilen Londra’da temas
lar yapan Bekir Sami bey, bolşevizme karşı oluşlarının 
örneği olarak, Suphi’nin öldürülüşünü örnek verecekti. 
Yine aynı zaman kesiti içinde Çerkeş Ethem’in işi bitiri
lip, silahlı çete hareketi dağıtılırken, İştirakiyûn Fırkası’- 
na yönelik tevkifat gerçekleştiriliyordu. Böylece İngiliz
lerle pazarlığın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, 
Ankara hükümeti solu bastırmış olarak, yeniden Sovyet
lerle görüşmeye oturabildi.

Bağımsız Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın saf- 
dışı kalması o dönemde gerek Ankara hükümetinin, ge
rekse Sovyet hükümetinin çıkarına idi. İngilizlerin Kaf
kasya'ya uzanan kolu böylece kesilmiş olacaktı. Aralık 
1920'de Türk ordusunun Ermenistan'a yönelik operas
yonu başarıyla sonuçlandı. Buradaki güçler batıda Çer
keş Ethem'in üstüne sürülebilecekti. Ankara hükümeti 
Sovyetlerin Azerbaycan'daki harekatına yardımcı olur
ken, 21 Şubat 1921'de Kızılordu Gürcistan’a girecekti. 
Bu dönemde Milliyetler Komiserliği’nin yayınorganı, 
Türkiye ile iyi ilişkilerin, Kafkasya’daki Müslümanlar ara
sında iyi etki yarattığından sözetmekte idi. Kafkaslarda- 
ki bu İşbirliği, 8. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi'nde 
Menşevik Dan tarafından eleştirilecekti. Dan, “ milliyet
çilikle mücadele adına, bir başka milliyetçilikle (Kema- 
listlerle) ittifak kurulmasını” kınarken, Taşnak Ermenis
tan’ı ile, Menşevik Gürcistan’ı savunmuştu.

Bu gelişmelerden hemen sonra, 16 Mart 1921'de Türk- 
Sovyet Anlaşması imzalandı. Aynı gün İngiliz-Sovyet 
Ticaret Anlaşması da imzalanacaktı. Genellikle, imzala
dığı uluslararası anlaşmalara sonuna kadar sadık kalma 
tavrı içinde olan Sovyetler, uluslararası planda İngiliz
lerce ilk kez tanınmalarının ardından, İngiliz emperyaliz
mine yönelik kampanyalarını da hafifleteceklerdi. Bakü 
kurultayının kararları, organları hayata geçirilmediği gi
bi, aynı yıl içinde toplanan Komintern’in ili. Kongresi’n
de sömürgecilik ve ulusal kurtuluş mücadelesine ilişkin 
konuları son derece üstünkörü ele alınacaktı.

Sovyetlerle yapılan anlaşmadan sonra çıkarılan afla 
tutuklu komünistler sert)est bırakılırken, Mart 1922’de de 
Türkiye Halk iştirakiyûn Fıriası’nm yasal faaliyetine yeni
den izin verildi. Bu atada Mustafa Suphi cinayetinin faille
rinin ortaya çıkanlacağı konusunda da söz verildi. Ama 
bir dizi cinayet sonucunda olay iyice karanlığa gömüldü.

1922, Türk-Sovyet ilişkilerinde yaşanan en sıcak gün
lere tanık oldu. Ocak’da Ankara’da göreve başlayan 
Aralov’a Lenin, “kesinlikle işlerine karışmayın” talimatı 
vermişti. 1 Mayıs 1922 Ankara'da dostlukla kutlandı. 
THİF yeniden faaliyete geçmiş, yayınlar canlanmıştı. 
Temmuz'da Nazım Bey, arkalarında 120 oyluk destekle, 
Mustafa Kemal'i devirip Sovyet dostu bir kabine oluş
turma önerisi ile Aralov'a gitti. Aralov destek vermek 
bir yana, bunu Türk hükümetine iletti. Bu olay, Sovyet
lerin llketiliklerinin bir başka örneği idi. Nazım Bey'in 
davranışı ise, Sovyetlerin başka ülkelerde bazen düş
mekten kaçınamadıkları tuzakların ilk örneklerinden biri 
idi. Daha sonraları Şefik Hüsnü'nün yaptığı değerlendir
meye göre THİF gücünü abarttı. Kemalistleri kınayan 
bir bildiri yayınladı ve hükümetin yasakladığı kongresini 
gizlice topladı. Bu dönem büyük taarruzun hazırlandığı 
günlere denk düşmekteydi. Hükümetin tavrı ise, zaferin 
coşkulu günlerinin hemen ardından Ekim'de partiyi ka
patarak, önderlerini casusluk suçlaması ile mahkemeye 
vermek oldu. O günlerin alt üstlüğü içinde, bu tutukla
malar hiçbir yankı uyandırmadı bile.

Komintern’m yürütme organı EKKİ, 25 Eylül 1922'de 
“Türkiye Halkına Barış, Avrupa Emperyalizmine Savaş” 
sloganı altında bir destek bildirisi yayınladı. Burada Türk

hükümetinin Boğazlar sorununu barışçı yolla çözme is
teyişi, dünyayı yeni savaşa sürüklemekten kaçınan tavrı 
övülüyor, İtilaf devletleri proletaryası kendi hükümetle
rine baskı yapmağa çağrılıyordu. Kasım 1922'de topla
nan Komintern’m IV. Kongresi'nde, Türk komünistleri 
Kemalist hükümetin tutuklamalarını kınayan konuşma
lar yaptılar: Komintem  Türk komünistleri ile dayanışma
sını açıklamakla birlikte, ana rotasında bir değişiklik 
yapmaya yanaşmadı. Elbette, Türk komünistlerine, ken
dilerinin kazanamadıkları erki, Komintern’m sağlamağa 
kalkışması beklenemezdi. Bu kongrede yaptığı konuş
mada Radek şöyle diyecekti; “Türk komünistlerine, par
tiyi kurduktan sonra ilk ödevlerinin milit kurtuluş hare
ketini desteklemek olduğunu söylediğimizden dolayı asla 
pişman olmadık... Kendinizi, size karşı baskı yapanlar
dan koruyun... Fakat unutmayın ki, kesin savaşa başla
yacağınız tarihi an gelmemiştir, daha çok yolumuz var.” 
Yine IV. Kongre'ye sunulan “Doğu Sorununa İlişkin 
Tezler”de, aşağıdaki şu önemli saptamalarda bulunul
makta ve Yeşii Ordu örneği verilmekte idi: “ II. Komin- 
tern Kongresi’nin de belirttiği gibi, burjuva milliyetçiliği
nin temsilcileri, bazen bilinçsiz olarak, tomurcuk halin
deki proleter grubunu bir sınıf teşkilatı kurmanın ödev
lerinden saptırmak amacı ile, Sovyet Rusya’nın siyasal 
otoritesinden faydalanarak ve kendilerini işçilerin sınıf 
güdülerine uydurarak, burjuva demokratik özlemlerini 
‘sosyalist’ ya da ‘komünist’ bir kisveye büründürürler.” 
Buharin ise Nisan 1923'de 12. Parti Kongresi'nde yaptı
ğı konuşmada Kemalistleri destekleme politikasını şöy
le savunacaktı: “Tüm komünistlerin izlenmesine karşın, 
Türkiye devrimci bir rol oynuyor, çünkü bir bütün olarak 
emperyalist sistemle ilişkin yıkıcı bir araç işlevi görüyor.”

Carr’ın deyişiyle Sovyetler 1922-23'deki Lozan Konfe- 
ransı'nda, uluslararası arenaya 1917 Devrimi’nin çıkar
ları için değil, ulusal ve jeopolitik çıkarların savunucusu 
olarak çıktı. Burada Sovyetler, adeta İngilizlerin geçen 
yüzyıldaki konumunu almıştı. Türkiye'nin bütünlüğünü 
ve çıkarlarını, belki İsmet Paşa'dan da yoğun biçimde 
savundular. Sovyet basını Türk heyetini ödüncülükle 
eleştirdiyse de, daha sonraları, Lozan genel olarak Ver- 
say anlaşmasının geriletiimesinde önemli bir örnek ola
rak sunuldu.

Haziran 1924'de toplanan Komintern'in V. Kongresi'
nde ise, Türk komünistleri, bu kez Kemalist burjuvazi 
ile sınıf ittifakı içine girmekle suçlandı. İstanbul'daki 
Aydınlık çevresinin işçilere yönelik yayın ve faaliyetleri 
yetersiz bulunurken, ulusal kapitalizmi yabancı kapita
lizm karşısında destekleme önerisinin dergi sayfaların
da yeralması eleştiriliyordu. Bu eleştirileri kabul etme
yen Şefik Hüsnü, ulusal devrimin başarıya ulaşmasın
dan sonra, partinin burjuvaziye karşı izlenecek yol ko
nusunda duraksama geçirdiğini kabul ediyordu.

Komintem  organları 1924 sonrasında İngiliz emperya
lizminin Orta Doğu’da Kürt ve Süryani gibi halklan bir 
faktör olarak kullanmasına karşı çıkan yazılara yer verdi. 
Tavrını genellikle İngiliz emperyalizminin atılım ve poli
tikalarına göre belirledi.

Beşinci ve altıncı kongrelerde, Komintern’in kendine 
bağlı partileri, ‘bolşevikleştirme’ sloganı altında yeni
den örgütleme kampanyasından TKP de payına düşeni 
aldı. Kemalistlerle işbirliğinden yana olanlar partiden 
ayrıldılar. Parti 1925’e dek Şefik Hüsnü’nün deyimiyle, 
“yasal bir varlığı olmadığı halde, resmî makamiann çok 
geniş hoşgörüsü ile karşılaştı.” Gerek sendikal alanda, 
gerekse yayın faaliyetlerinde önemli başarılar kazanıldı. 
Ancak Takriri Sükun Kanunu ve izleyen baskı dalgasına 
komünistler hazırlıklı değildi. Kürt isyanı karşısında hükü
meti destekleyen yazılara yer verilmiş, baskının kendileri
ni hedef almayacağı sanılmıştı. 1925 ve sonrasında TKP 
birbirini izleyen tevkifat dalgaları ile bir daha tam anlamı 
ile kendini toparlama imkânına sahip olamayacaktı.

RAGIP ZARAKOLU
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İstanbul hükümetinin dolaylı ya da dolaysız kışkırtması ve desteği ile patlak veren yerel 
ayaklanmalar Anadolu hareketini ezme perspektifinin ürünüydü. Safların sınıfsal niteliği tam 
anlamıyla netleşmemiş de olsa mücadele iktidann yeni adaylan ile çözülen Osmanlı 
feodaUtesinin yerel temsilcileri arasındaydı. Bu mücadele, 1919-20 yıllan boyunca kesintili 
biçimde ve yerel patlamalarla ifadesini bulmakla birlikte bütün Anadolu’yu etkisi altına alan 
bir iç savaş boyutlanna ulaştı. Genel olarak ayaklanmalann bastınimasında henüz son derece 
zayıf olan düzenli ordu birlikleri değil, Kuvayı Milliye güçleri etkili oldu.

Birinci ayaklanma dalgası, Sivas Kongresi’nin ertesinde başladı. 1919 sonbahan her biri 
etkisini yaklaşık bir ay sürdüren Birinci ve İkinci Bozkır, Anzavur ve Şeyh Eşref 
ayaklanmalanna sahne oldu. Ayaklanmalar ve bastırma çabalan sürerken İstanbul’la Anadolu 
arasındaki görüşmeler de sürüyordu. Padişahın uzlaşma olanaklan aramayı kabul etmesi 
üzerine Anadolu’nun bütün tepkisini üzerine çekmiş olan Damat Ferit hükümeti çekildi.
İngiliz emperyalizmine karşı uysallığı ve Anadolu hareketinin açık düşmanı oluşuyla tanınan 
Damat Ferit Paşa’nın hiçbiri iki buçuk aydan uzun ömürlü olmamış hükümetlerinin 
ûçüncüsünün istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevi Ali Rıza Paşa’ya verildi. Ali Rıza 
Paşa hükümeti, Anadolu hareketiyle daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştı. Bir ön 
haberleşmeden sonra İstanbul hükümetinin ve Heyet-i Temsiliye’nin temsilcilerinin buluşması 
kararlaştınidı. Amasya’da gerçekleşen görüşmede Istanbuldan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa’yla 
Heyet-i Temsiliye’den Mustafa Kemal, Rauf ve Bekir Sami beyler beş protokol üzerinde 
uzlaştılar. Amasya protokollerinin en önemli hükümleri, Meclis-i Mebusan’m bir Anadolu 
kentinde toplanması ve onun onayından geçmesi kaydıyla Sivas Kongresi kararlannın 
benimsenmesi konuiannda anlaşmayı saptıyordu.

Ali Rıza Paşa hükümeti Mustafa Kemal’in istediği gibi Anadolu’da olmasa da, Meclis-i 
Mebusan’m yeniden toplanmasını kararlaştırdı. Son Osmanh Meclis-i Mebusanı, 12 Ocak 
1920’de İstanbul’da, 168 üyesiyle toplandı. Heyet-i Temsiliye aralannda İstanbul’a daha yakın 
olmanın da bulunduğu bir dizi gerekçeyle Sivas’dan Ankara’ya taşındı. İstanbul’da Anadolu 
hareketine yakın milletvekillerinin oluşturduğu “Felah-ı Vatan” grubu Meclis çalışmalannı 
belirleyecek kadar etkindi. Ancak bu milletvekilleri, gruplan için Mustafa Kemal’in önerdiği 
Müdafaa-ı Hukuk adını benimsememelerinin gösterdiği gibi Ankara’da biçimlenen önderliğe 
koşulsuz bağlı kimseler değillerdi.

Misak-ı Milli

Son Osmanh Meclis-i Mebusanı kısa süren yaşamında aldığı en önemli karar daha sonra 
Misak-i MiUi adıyla tanınacak Ahd-ı Milli adh bir mücadele programını benimsemek oldu. 
Gelişmelerden kaygılanan İtilaf devletleri 16 Mart’ta İstanbul’u işgal ettiler. İşgal günü Harbiye 
Nazın Cemal Paşa’yı tutukladılar, Meclis’e bir baskın düzenleyerek Heyet-i Temsiliye üyesi 
milletvekilleri. Kara Vasıf ve Rauf beylerin kendilerine teslimini istediler. İşgalden iki gün 
sonra, bu koşullarda çalışmalannı sürdüremeyeceğine karar veren Meclis faaliyetlerine süresiz 
ara verdi. Daha önce, 3 Mart’ta son derece kaygan dengeler üzerinde tutunmaya çalışan Ali 
Rıza Paşa hükümeti istifa etmişti. Yerine kurulan Salih Paşa hükümeti de ancak 25 gün 
işbaşında kaldıktan sonra çekilmek zorunda kaldı. Dördüncü Damat Ferit hükümetinin 5 
Nisan’da kurulması, faaliyetini durdurmuş Meclis’in Padişah tarafından 11 Nisan’da kesin 
olarak kapatılmasıyla İstanbul ve Anadolu arasındaki köprüler bir kez daha atılmış oldu.
Sivas Kongresi’nin tam olarak gerçekleştiremediği Anadolu’daki hareketi merkezileştirme 
projesini uygulamaya sokmak için bütün koşullar böylece oluşmuş oldu. Mustafa Kemal 
öteden beri, otorite boşluğundan güç alan ve Anadolu’da fiih bir iktidar odağının unsurlannı 
yaratarak gelişen devrimci dalgayı bir merkez etrafında "disipline” sokmanın en uygun 
yöntemi olarak Meclis-i Mebusan’m bir Anadolu kentinde toplanmasını öngörmüştü. Mechs-i 
Mebusan’m işgal İstanbul’unda İtilaf devletleri kuvvetlerinin saldın ve hakaretine uğradıktan 
sonra çalışmalannı tatil etmesiyle bu talebi son derece sağlam bir gerekçe kazanmış oldu. 
Heyet-i Temsiliye namına yayınladığı, kolordu komutanlanna, vilayetlere ve bağımsız livalara 
gönderiği bir tamim ile Ankara’da Meclis’in toplanması için her livadan beş kişinin 15 gün 
içinde seçilmesini istedi. Son Osmanh Meclis-i Mebusan’ından katılanlarla birlikte toplam 120 
kişi 23 Nisan 1920, Cuma günü Büyük Millet Meclisi’nin açtılar. Ertesi gün Mustafa Kemal 
Büyük Millet Meclisi’nin olağanüstü yetkilerine ilişkin tasarladığı ilkeleri açıkladı: meclisin 
temsil ettiği milli irade vatanın kaderini eline almıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
üzerinde hiçbir kuvvet mevcut değildir; yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplayan meclis 
kendi içinden seçeceği bir kurulu hükümet olarak atamah, Mechs başkanı bu kurulun başkanı 
olmahdır; padişahlık ve hilafet konulan bağımsızlık mücadelesi tamamlandıktan sonra ele 
alınmahdır. Sahip olacağı olağan üstü yetkilerin bu çerçevede belirlenmesini onaylayan Büyük 
Millet Meclisi, aynı gün başkanlığa Mustafa Kemal’i seçti.

Padişahlık ve hilafet konulannı gündemine almayı kurtuluştan sonraya erteleyen, açılışında ve 
ilk beyannamesinde padişaha isyan iddialannı yalanlayan Büyük Millet Meclisi, bu tedbirli 
yaklaşımına rağmen Anadolu İhtilalinin merkezi olduğunu kanıtlayan bir pratik içine girdi. 
Açılışının altıncı günü çıkardığı Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile Büyük Millet Meclisi’nin 
meşruiyetine isyanı vatan hainliğine eşitledi ve yasallığını tanımamaya ölüm cezası getirdi. 7 
Haziran’da İstanbul hükümetlerinin kentin işgalinden bu yana aldığı, bundan sonra alacağı 
kararlan ve yapacağı uluslararası antlaşmalan tanımayacağını ilan etti.
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SALİH HACIOĞLU 
( 1880- 1955)

Anadolu komünist hareketinin öncülerinden ve THİF 
kurucularmdan Salih Hacıoğlu, 1880’de Trabzon’da doğ
du. Yüksek öğrenimini 1903’te, İstanbul Askeri Baytar 
Mektebi’nde birincilikle tamamladı. Subay olduktan sonra 
Bağdat'ta görevlendirildi; Makedonya'ya tayin edildiği 
sırada, İttihatçılar arasına katıldı. Daha sonra İstanbul'a 
tayin olarak, 1910-12 arasında, yine aynı okulda, ateşli 
hastalıklar hakkında dersler verdi. Balkan Savaşı'na ka
tılan Salih Hacıoğlu, I. Dünya Savaşı başladığında Geli
bolu'da görevliydi. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cep- 
hesi’ne atanarak, önce Diyarbakır'da sonra Van'da gö
revlendirildi. Savaşın sonlarına doğru Arabistan'a gön
derildi. Mütareke sırasında tekrar İstanbul'a döndü. Da
ha sonra Ankara'daki 5. Kolordu Hayvan Hastahanesi 
MüdUrlüğü'ne atandı. Ankara'da vazifeli olduğu sırada, 
Yeşilordu hareketiyle ilişki kurdu. Tûridye Haiiı Işliraldy- 
yun Fırltası’nm kuruluşunda aktif rol aldı. Tokat millet
vekili Nazım, Bursa milletvekili Served, Karahisar millet
vekili Şükrü beylerle birlikte THİF’nm kuruluş bildirisini 
hazırladı. Partinin Ankara’daki kongresinde Merkez Ko
mitesi Birinci Sekreterliği’ne seçildi. 10 Eylül 1920'de 
Bakü'deki TKP I. Kongresi’ne THİF’dan delege olarak 
katıldı ve TKP Merkez Komite üyeliğine seçildi. Mayıs 
1921 'de Ankara İstiklal Mahkemesince, diğer önderlerle 
beraber yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edilerek Kır
şehir Cezaevine gönderildi. Özel Af sırasında serbest 
bırakılan Salih Hacıoğlu, 1922'de/Com/ntern'in IV. Kong
resi için Moskova'ya giderken ailesini de yanında götü
rüp, onları orada yerleştirdi. 1923’te Türkiye'ye döndü 
ve ardından 3,5 ay kadar hüküm giydi. Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra İstanbul'a yerleşerek özellikle tram
vay işçilerinin örgütlenme çalışmalarına katıldı. 1925'te 
TKP 2. Kongresinde yeniden MK’ye seçildi. Bu sırada 
parası olmadığı için özel muayenehane açamadığı ve 
resmî bir göreve girmesi mümkün olamadığından. Şark 
Şimendüferlerine odacı olarak girdi, sonra tren müffetti- 
şi oldu. 1927’de tutuklanarak yargılandı ve 23 Ocak 
1928’de 4 ay hapse mahkum oldu. Daha sonra parti 
içinde gözden düşerek üyelikten çıkarıldı. Aynı yıl vize 
alarak ikinci eşi Sabiha'yla birlikte Sovyetler Birliği'ne 
gitti ve önce Moskova'da daha sonra Azerbaycan'da 
veteriner olarak çalıştı. 1949'da eşi Sabiha Sünbül’ün, 
Türkiye’ye dönebilmek için Türk Büyükelçiliğine baş
vurması, karı koca her İkisinin de Altaylar'daki Barnavul 
kampına gönderilmesine neden oldu. Hayatının sonuna 
kadar bu kampta yaşayan Salih Hacıoğlu, 1955'te öldü.



Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu halkı bir yandan silahlı 
direniş birlikleriyle işgalcilere karşı eyleme geçerken 
bir yandan da mücadelenin fikirsel düzeyini yaymak 
için yayın faaliyeti de yürütüyordu. Ülkenin İstanbul 

ve İzmir gibi merkezi kentlerindeki geleneksel 
gazetelerinden bir kısmı işgalcilerin işbirlikçisi 
konumuna düşmüş, bu tavıra karşı olanlarsa 

işgalcilerin ağır sansür koşullan altında yayın yapamaz 
duruma gelmişlerdi. Bu durumda tüm görev 

Anadolu’daki yerel basına düşmüştü. 15 fAayıs 
1919'da Yunan askerlerinin İzmir'i işgali üzerine 

susan ya da susturulan İzmir basınının yerini, hemen 
ulusal direnişin odak kentlerinden biri olan 

Balıkesir'deki ilk gazete aldı: Bu, 22 Mayıs 1919 
tarihli Doğru Söz gazetesiydi. Haftalık Doğru Söz, 

İzmir'in işgali ve Yunan kuvvetlerinin Ayvalık'a çıkarak 
Anadolu'nun içerilerine doğru ilerlemelerinin doğurduğu 

kötümserliği, umutsuzluğu dağıtmak amacıyla yayın 
yaptı. Kuvayı Milliye’n/n sözcüsü olarak Balıkesir'de 

çıkan ikinci gazete 16 Kasım 1919 tarihli İzmir’e 
Doğru’yc/u. 30 Haziran 1920 tarihli son nüshası (74. 

sayı) Yunan birliklerinin Balıkesir'in merkezini işgal 
etmeleri üzerine yayınlanamadı. Haziran 1920'de, 

Nazilli'de Aydın İli gazetesi çıktı. “Amali milliye 
müdafii, gün aşın neşrolunan, siyasî edebî, İçtimaî 

Türk gazetesi" ibaresini taşıyordu. Birkaç sayı 
yayınlanabilen Aydın ili'n/n imtiyaz sahibi ve mesul 

müdürü, dava vekili Sami (Kutluğ) idi. Balıkesir'in 
işgalinden sonra İzmir’e Doğru'nun yayınını 

sürdürememesi üzerine Irşad gazetesi çıkmaya 
başladı. Irşad’m yayıncısı 1919 Eylül'ünde Trabzon'da 

çıkardığı Selâmet gazetesiyle Mustafa Kemal aleyhinde 
bulunan Kadızâde Hulusi idi. Yayını süresince Yunan 

işgalcilerini alkışladığından halk arasında “ Gavurcu 
Irşad”  olarak bilindi. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında 

Bursa'da yayınlanan gazeteler ise şunlardı: 
Hüdavendigar, Ertuğrul, Kafkas, Lokman Hekim, 

Çocuk, Yeni Hayat, Yoldaş, Genç Kalemler, Züğürt, 
Millet Yolu, Yeni Bursa, Fedakâr ve Gündüz, 

Adana'da çıkan gazeteler: Yeni Adana, Ferda, Adana, 
Erciyes, Adana’ya Doğru idi. Kayseri'de Misak-ı Milli; 

Kastamonu'da Açık Söz,- Mustafa Kemal’in Sivas'ta 
çıkardığı Irade-i Milliye ayrıca, Mücadele-i Milliye, 
Gaye-i Milliye; Ankara’da yine Mustafa Kemal’in 

çıkardığı Hakimiyet-i Milliye, Yunus Nadi'nin Yeni 
Gün'ü, Kalem, Anadolu’da Peyam-ı Sabah ve Şarkın 
Sesi; Konya’da Babalık ve Öğüd; Amasya’da Emel, 
Hadise, Hakikat ve Hak Yolu; Erzurum'da Albayrak,' 

Sarıkamış'ta Kazım Karabekir Paşa tarafından 
çıkarttırılan Varlık; Edirne'de Ahali ve Trakya,- 

Trabzon'da istikbal. Güzel Trabzon; Giresun'da Işık, 
Gedikkaya, Yeni Giresun; Ordu'da Güneş, Ordu 

! Bucak; Samsun'da Ahali, Aksi Seda,- Antalya'da 
I Antalya’da Anadolu; Elazığ'da Satveti Milliye;
I Diyarbakır'da Küçük Mecmua; Maraş'ta Amali Milliye;

Bolu'da Dertli ve Türkoğlu; Artvin'de Yeşil Yuva 
: gazeteleri yayınlandı. Altta, Kurtuluş Savaşı döneminde 

Bursa’da yayınlanan Kardeş gazetesi görülüyor.

Bu karann alınmasında, emperyalist ülkelerin San Remo Konferansıyla netleştirdikleri paylaşım 
planlannı onaylaması talebiyle Osmanlı Devleti’ne bildirmesi etkili oldu. Osmanlı Devleti’ni bir 
sömürge haline getiren Sevres Antlaşması’nm Osmanlı heyetince 10 Ağustos 1920’de 
imzalanması, 7 Haziran kararının ne denli yerinde olduğunu ortaya koydu.

Büyük Millet Meclisi daha sonra, Eylül ayı içinde biçimlendirilen Firariler Hakkında Kanun’la 
üçer kişilik kurullardan oluşan, kararlan temyiz edilemeyen İstiklâl Mahkemeleri’ni kurdu.
Yetki alanı giderek genişletilen İstiklal Mahkemeleri’nin üyelerini kendi içinden seçen ve 
karariann infazında bütün devlet memurlannı görevlendiren Büyük Millet Meclisi, olağanüstü 
bir yargı yetkisini de üstlenmiş oldu.

Büyük Millet Meclisi’nin bu kararh ve ihtilalci tavırla çalışmalarını sürdürmesi ile birlikte iki 
saf, iki iktidar odağı arasındaki çatışma da şiddetlendi. Anadolu’daki idari ve askeri yetkililer 
tasfiye ve tutuklamalan da içeren bir süreçte İstanbul hükümetinden koparak Büyük Millet 
Meclisi’ni tanımaya başladılar. Mücadelenin şiddetlenmesi Anadolu’da, Ankara’ya karşı ikinci bir 
ayaklanma dalgasının doğmasına neden oldu.

Ayaklanmalar

Kitle tabanını, direnişçiler gibi, savaşlardan bıkmış yoksul halktan alan, eski düzenin 
konumlan sarsılmış egemenlerinin yönlendiriciliğinde ya da desteğindeki ayaklanmalar 1920 
yılına damgasını vurdu. Aynacıoğullannm Tokat, Amasya, Çorum ve Kırşehir dolaylanndaki 
1921 Kasım’ına dek 1.5 yıl süren ayaklanması dışında bu gerici ayaklanmalar Çerkeş Ethem’in
Kuvayı Seyyare birliklerinin büyük çabalanyla bir ya da birkaç ay gibi kısa sürelerde
bastınidı. Düzce’de (13 Nisan - 31 Mayıs ve 19 Temmuz - 23 Eylül), Yozgat’ta (15 Mayıs - 27 
Ağustos ve 5 Eylül - 30 Aralık), Zile’de (25 Mayıs - 21 Haziran) ve Konya’daki (2 Ekim -
22 Kasım) ayaklanmalar ve Damat Ferit Paşa’nın İzmit’te örgütlediği Kurtuluş Savaşı
birlikleriyle çarpışmalar (18 Nisan - 25 Haziran), irili ufaklı benzer olaylar arasındaki en
önemlileridir.

Bu dönemde patlak veren Cemil Çeto (20 Mayıs - 1 Haziran) ve Milli aşiret ayaklanması (1 
Haziran - 8 Eylül) gibi Kürt ayaklanmalan da yer yer benzer sloganlar kullanmakla birlikte 
içerdiği ulusal unsur nedeniyle farklı bir dinamikten kaynaklandı. Bu fark nedeniyle iki gerici 
ayaklanma dalgası dışında da Kürt ayaklanmaları sürdü.

İlk Kürt ayaklanması olan Ali Batı Ayaklanması 11 Mayıs 1919’da başladı. “Bölgenin 
muhafazasının Padişah tarafından kendisine verildiğini” öne süren Ali Batı’nm Mardin’de özerk 
bir yönetim oluşturma girişimi Doğu Anadolu’daki ordu birlikleri tarahndan 18 Ağustos’ta 
bastınidı. Ali Galip Olayı da ulusal dinamiğin yarattığı farkı ortaya koydu. Elazığ Valisi Ali 
Galip Bey, Sivas Kongresi’ni basmak üzere Kürt beylerinin yardımıyla güç toplamaya girişti. 
Kürtler, “Ermeniler Malatya’ya girecekler” sloganıyla, Mustafa Kemal üzerine harekete geçirildi. 
Malatya’da toplanan Kürtler, kente kendi bayraklanm çekmek istemeleri üzerine kendilerini 
toplamış olan Ali Galip Bey tarafından dağıtıldılar. Daha sonra, Heyet-i Temsiliye’ye bağh 
birliklerce Ali Galip Bey’in az sayıdaki askeri gücünün bastınimasıyla olay tehlikeli boyudara 
varmadan kapandı. Ali Galip, çok sonralan Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyelerine 
suikast suçlamasıyla Divanı Harp’te yargılandı ve Kürt hareketinin gelişmesine ve tehlikeli 
olmasına engel olduğu için beraat etti. Hilafetçi ayaklanma dalgası sona erdikten sonra da 
ulusal niteliği daha belirgin olan Koçkiri ayaklanması patlak verdi (6 Mayıs - 17 Haziran 
1921).

Kürtlerin Anadolu’daki hareket karşısında yer almalan İngilizlerin ve İstanbul hükümetinin 
politikalarından biriydi. Buna karşılık Büyük Millet Meclisi ve Ankara hükümeti Anadolu’daki 
müslüman halklan bütünüyle kapsamaya çalışıyor; seçim ve atamalarında buna son derece 
özen gösteriyordu. Bu koşullarda, Kürt ayaklanmaları, önderleri arasında bağımsız bir Kürt 
devleti kurulmasını hedefleyen Kürt Teali ve Teavün Cemiyeti üyelerinin bulunmasına rağmen 
genel bir ulusal kalkışmaya dönüşmedi. Yöresel boyutta kalan Kürt ayaklanmaları ordu 
birliklerinin müdahalesi ile bastınidı.

Doğu Cephesi

Ayaklanmalann bastıniması dışında, ilk yıl boyunca Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde 
Sovyetler Birliği ile ilişkiler ve Doğu sm ınnm  çizilmesi ağırlık taşıdı. Henüz meclis açıldıktan 
üç gün sonra Mustafa Kemal Lenin’e bir mektup yollayarak Sovyetler Birliği ile askeri ve 
siyasal bir ittifak arayışına girdi. Bu arayış, Anadolu ve Trakya’da bağımsız bir Türk Devleti 
kurmada tek güvenilir desteğin bu aşamada Scvyetler Birliği’den gelebileceği düşüncesinden 
kaynaklanıyordu. Emperyalizm, özellikle İngiltere, Türkiye ve Sovyetler Birliği’ni birbirine 
yaklaştıran ortak düşmandı. Türkiye saldırgan Yunanlılar ve Ermeniler’in arkasındaki güç olan 
İngiltere ile hesaplaşmak durumundaydı. Sovyetler Birliği’nin dış politikası da, emperyalist 
dünyanın lideri İngiltere’nin zayıflatılamamasma dayanıyordu. Bolşevikler, bunun yanısıra Batı’da 
bekledikleri devrim gerçekleşmediği için gözlerini daha büyük bir dikkatle Doğu’ya 
çevirmişlerdi. Mustafa Kemal’in mektubuna cevap, Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri
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M esrutiyet'ten Kurtuluş 
Savaşı'na Kadın H areketi

Tanzimat sonrasında temei iigi alanını “devlet nasıl 
icurtuiur” sorusu üzerinde yoğunlaştıran Osmanlı Intel- 
ligentsias\, çözümü yeni bir insan tipi yaratmanın gerek
liliği üzerinde yoğunlaştırdı. Tanzimat aydınlarının ikinci 
kuşağı olan Yeni OsmanlIlar, milli kalkınma için bütün 
insan gücünün harekete geçirilmesinin gerekli olduğun
dan hareketle, vasıflı işgücünün yetiştirilmesinde kadı
nın rolünü yeniden tanımladılar. Kadının anne ve eş 
olarak eğitiminin ülke kalkınması açısından taşıdığı öne
me dikkat çektiler.

OsmanlI bürokrasisi yeniden biçimlenirken, eğitim ala
nında kurumsallaşmayı ön planda tuttu. Millî kalkınma 
için tüm insan potansiyelinin aktif kılınmasını hedefle
yen bir çerçeve İçinde kadınların eğitimine yönelik ku
rumsallaşmaya gidilmesine 19. yüzyılın ikinci yarısında 
hız verildi. 1842’de ebe mektebi, 1858’de kız rüşdiyeleri, 
1870’de Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) ve kız 
sanayi mektepleri açıldı. Bir yandan okuldan yetişen 
meslek kadınlarının, diğer yandan da, artık Fatma Aliye 
Hanım gibi felsefeyi “gördüğüm şeyi tedkik ve tetebbu 
ile bunlardan yaptığım neticeden hakikat çıkarmak” ola
rak tanımlayan özel eğitim almış kadınların varlığı, ka
dınların kazandıkları eğitimle Osmanlı yönetiminin er
kekleri rahat ettirmek beklentisinin ötesine geçmek için 
gerekli potansiyeli oluşturdu. Osmanlı ülkesinde kadın 
olmanın anlamını sorgulayan, eşit idrak, eşit kanaat 
sahibi olduklarını vurgulayan kadınlar yasama hakkını 
talep etmek için düşüncelerini açıklamaya başladılar. 
OsmanlI toplumunda kadını kuşatan geleneksel komşu 
çevresinden farklı bir çevre yaratmak amacıyla “ kadın 
olma”nın tartışıldığı toplantılar düzenlediler. 1868'de 
Terakki’de, 1895’te yayın kadrosunun hemen tümü ka
dınlardan oluşan ve yayın süresi diğer kadın gazetelerin
den daha uzun olan ve amacı da “ kadınlar arasında 
eğitimi yaymaya hizmet eder, kadın yazarların yapıtları
nı yayınlamalarına aracı olur. Kadınlarımızın ulusal geli
şimlerine hizmet eder” biçiminde belirtilen Hanımlara 
Mahsus gazete çıkarıldı.

1S96'dıaMuhaderat-ı Nisvan Cemiyeti kuru\du. II. Meş- 
rutiyet’e kadar, Aile, Hanımlar, İnsaniyet, Muhadarat, 
Süküfezar, Parça Bohçası, Hanımlara Mahsus Malumat, 
Kadın, Demet adlı gazete ve dergilerde, Osmanlı kadın 
hareketinin ana eğilimi belirginleşti: Batının dayattığı 
bir rasyonalitenin eşliğinde İslâmî yorumlamak hak sa 
hlbi, eşit kadın-erkek kavrayışını Islamın bozulmamış 
halinde arayarak, kadınların yeniden Asr-ı Saadet döne
mi tasavvurunu yaratmak çabaları, II. Meşrutiyet’e ka
dar etkili oldu. Bu bağlamda en çok tartışma konusu 
yapılanlar, kadının örtünmesi ve çok eşli evliliktir. Fat
ma Aliye Hanım’ın öncülüğünde, her iki konuda yankı 
uyandıran tartışmalarda ana tema, İslam’ın koyduğu ku
ralların aslında kadınların haklarını korumaya yönelik 
olduğu, daha sonraki tersine uygulamaların şer’i kanun
lara mal edilmemesi gerektiği düşüncesidir. Osmanlı 
entelektüel ve meslek kadınlarınca başlatılan kadın ha
reketinin erkeklerce desteklendiği varsayımı geçerli gö
zükmemektedir. Genelde kadının işgücü olarak seferber 
edilmesi, eğitilmesi yolundaki hakim kanıya rağmen, 
kadın hareketinin savunucuları, “hürriyet-i tabiiye ile 
başıboş gezen sakalar, isketeler, ispinozlar” olarak ta
nımlandılar. Kadının hak talebinin önüne aile kurumu- 
nun iyileştirilmesindeki katkıları, eğitimli eş ve ana rol
leri kondu. Bununla birlikte kadının toplumsal yaşama 
katılması yönündeki her çaba geleneksel zihniyet tara
fından tepkiyle karşılandı, toplumsal bir tehlike, yozlaş
ma diye adlandırıldı.

II. Meşrutiyet’in ilânı nirengi noktası alınırsa, Osmanlı 
kadın hareketi, bu tarihten sonra, hem nitelIKı de

nicelik bakımından bir değişim geçirdi. II. Meşrutiyet’e 
kadar harekete katılan kadınlar toplumun üst tabakasın
dan gelmeyken, II. Meşrutiyet sonrasında, okulda yetiş
miş orta sınıfa mensup kadınlar da harekete dahil oldu
lar. 1908 sonrasında kadınlar İstanbul dışında, özellikle 
Selânik ve İzmir gibi kentlerde çalışmalarını sürdürdü
ler. II. Meşrutiyet döneminde hak ve hürriyet kavramları
nın laikleşmesi, dinsel nitelik taşımayan hak ve hürriyet 
kavrayışı, kadınların ikincil konumiannın toplumdaki eşit- 
sizlikçi yapılardan kaynaklandığı düşüncesini geliştirdi. 
1908 sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti kadın soru
nunu kültür politikasının bir parçası haline getirerek, 
“ millî kalkınmanın neferi kadın” imgesinin pekiştirilme
sine katkıda bulundu. Yönetici erkeklerin bakışında ka
dın sorunu, kadın yaşamının iyileştirilmesine yönelik 
bir dizi reform önerilerinde bulunulması, eşitsizlikçi iliş
kileri ortadan kaldırma perspektifinden çok, oluşmaya 
başlayan kadın hareketini kendi ideoloiisi içinde birleş
tirmeye yönelikti.

1908 sonrasında kadınlar yeniden hak ve hürriyet kav
ramlarının ne anlama geldiğini sorgulamaya başladılar. 
“Şu dakikada ulum-i içtimaiyyede isbat olunmuş bir 
kaide vardır. Dünyada en büyük hak ‘Hakk-ı hayattır’ 
...Biz OsmanlI Kadınları tekamül nazariyesini bildiğimiz 
İçin bu kadar ifrata gitmiyoruz. Lâkin hukuk-ı insaniyye- 
mlzi olsun istemeye hakkımız yok mudur? Niçin erkekler 
bizi sokaklarda taciz etsinler? Niçin bir kadın namusuyla 
yaşamak için çalışmaya bırakılmasın? İşte bizim istedi
ğimiz hukuk-ı siyasiyye değil, şimdilik hukuk-ı insa- 
niyyedir” {Kadınlar Dünyası, 1913).

II. Meşrutiyet sonrasında kadın gazete ve dergilerinin 
sayısında hızlı bir artış olmuştur. Ülviye Mevlan Hanım’- 
m Kadınlar Dünyası, Kadınlık, Türk Kadını, Kadınlar Ale
mi, Kadın Hayatı bu gazete ve dergilerden birkaçıdır. 
Bu yayın organlarında kadınlar, toplumsal yaşama katı
lımda sınırlılıkların kaldırılması üzerinde durmaktadırlar. 
Bunun için gerekli gördükleri ise, eğitimin yaygınlaştırıl
ması, kadınların yüksek öğrenim kurumlarından yarar
landırılmalarının zorunlu olduğudur. Gerek kadınların 
çalışma hayatına katılmalarını gerekli kılacak zihni atı- 
lımları teşvik eden yazılarda ve gerek hukuk alanında 
eşitsizliğin giderilmesi için çalışılması gerektiği düşün
cesiyle kaleme alınmış yazılar ağırlıktadır. Kadınları yal
nız eve ait varlıklar olarak tanımlayan geleneksel düşün
ce kalıplarının kırılmasına çalışılmakta, simgeler değişti
rilmektedir. Meslek sahibi kadınları konu alan öykü ve 
romanlar yazılmakta, ilk kadın fotoğrafı dergilerde ya
yınlanmakta, Pilot Belkıs Şevket Hanım’ın ilk uçuşu an
latılmaktadır. Kadınlığın mevcut durumundan neyin [“Ka
dınların sanayide olsun, ticarette olsun, hatt-ı idare-i 
cumhurda olsun, erkeklerden dûn kabiliyette olmadıkla
rını teslim etmek lâzımdır. Fii-vâki muhit-i Osmanimizde 
kadınlık henüz inkişaf edememiştir. Bunun sebebi biz 
OsmanlI kadınlarının istidatsızlığı değil. Tarz-ı terbiye
miz ve suret-i ma’aş hayat tarzı ve hayatımızdır” (Ka
dınlar Dünyası, 1329)] ne şekilde [“ Evet erkekler zahi
ren bu kadar hürriyetperver göründükleri halde hakikat
te birer küçük müstebitten başka birşey değillerdir. Hür
riyet, Hürriyet sedalarıyla koca kıtaları kanlara boğduk
ları esnada bile kendilerinden daha büyük, daha mühim 
olan alem-i nisvanı gözleri görmedi. Onlara hukuk-i si
yasiyye değil hukuk-i insaniyye bile bahş etmekten çe
kindiler. İçlerinde hukukumuzu müdafaa etmek arzu 
edenleri bile feminist diye tahkir ve tezyif etmeye 
başladılar” {Kadınlar Dünyası, 1329)] sorumlu olduğu 
bilinmektedir.

Kadın hareketinin II. Meşrutiyet’te güçlenmesinin 
önemli bir etkeni de farklı örgütlenme tarzlarının denen
mesidir. 1908-1918 yıllan arasında 17-18 kadın derneğinin 
kurulduğu saptanmıştır. Bu derneklerin bir kısmı yardım 
derneği nlteliğlndeyken, diğer bir kısmı da “Osmanlı 
muhiti kadınlığında hayat-ı içtimai nisvani tanzim ile 
hayat-ı mesaniyi uyandırmak” amacını taşıyan Osmanh 
Müdataa-ı Hukuk-ı Nisvan (1913) -ki Kadınlar Dünyası

Cemiyeti’nin yayın organıdır- Teali-i Nisvan (1912) -önem-
II bir kurucu üyesi Halide Edib’tir- Asrı Kadın Cemiyeti 
(1913), Osmanh Kadınları Terakkiperver Cemiyeti, Os
manh Cemiyet-i Hayriyeyi Nisaiyye gibi kadın örgütleri
dir. Bu derneklerin yanısıra, İttihat ve Terakki’nin kur
durduğu kadın derneklerinin varlığı da bilinmektedir.

OsmanlI kadın hareketinin Tanzimat sonrasında geliş
tirdiği farklı bir örgütlenme tarzı bu dönemde de sürdü
rülür. Kadın hareketinin dergiler aracılığıyla sürdürdüğü 
mektuplaşmalarla özel bir iletişim ağı kurulduğunu 
söylemek mümkündür. Bu mektuplaşmalar kadın 
dayanışmasını hem Osmanlı ülkesi sınırları içinde, 
hem de ululararası düzeyde sağlamaya yönelikti. Bu 
amaçla Avrupa’daki özellikle İngiltere ve Fransa’daki 
kadın hareketinin izlendiğini ve yine bu ülkelerdeki ka
dın dernek ve kuruluşlarıyla yazışmaların yapıldığını dö
nemin kadın dergilerinden okumak mümkündür. II. Meş
rutiyet sonrasında gelişen kadın hareketinin, hak eşitliği 
talebinden hareket ederek mevcut kurumsal ilişkilerin 
düzeltilmesine yönelik programla etkinliklerini sürdür
dükleri görülmektedir. Ancak, yine de bu dönem hare
ketinin önemi, kadın olarak dünyayı anlama ve açıklama 
çabalarının etkili olmasıdır.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı, kadınların cep

heye giden erkeklerin yerine toplumsal yaşama daha 
aktif katılmalarını zorunlu kıldı. Osmanlı yönetimi 1915’te 
kadınlar için zorunlu hizmet kanunu çıkararak kadınlann 
ordunun geri hizmetlerinde çalıştırılmasını şart koştu. 
Aynı tarihte Enver Paşa ile Naciye Sultan’ın himayele
rinde kurulan Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyye- 
s/’nin açtığı Darüşşafaka’öa kadınlara yeni iş olanakları 
sunuldu. Bu arada, fabrika, hastane ve postanelerde 
çalışan kadınların sayısında da hızlı bir artış olduğu 
bilinmektedir. Zorunluluk koşuluyla kadının çalışma ya
şamına katılımı gerçekleşirken, düşünsel platformda Millî 
Aile’nin kadın imalının güçlenmesi, kadın haklarının mü
cadeleci kimliğinin ikincil plana itilmesine yol açtı. Milli
yetçilik ideolojisinin yaygınlığının artmasıyla birlikte, ka
dın bakış açısı da bu ideolojinin etkisi altında belirlenir 
oldu. Yeni bir ulus kimliğinin yaratılması sürecinde Ziya 
Gökalp’in vurgusuyla, eş ve yoldaş olarak tanımlanan 
kadın, Türk’e yabancı değildi. Eski Türklerde varolan 
bir feminizmin yeniden kabulüyle yapay eşitsizliklerden 
biri olan kadın-erkek eşitsizliği kaldırılabilir, kadın da 
böylelikle kendini milletin bir ferdi olarak tanımlayabilir
di. I. Dünya Savaşı yıllarında kadınlara dayatılmış olan 
diğer bazı sınırlamalar kaldırıldı. Örneğin yüksek öğre
nim görme hakkı aşamalı olarak tanındı, 1916’da Darül
fünun’da kadınlara serbestçe konferanslara katılma ola
nağının sağlanması, 1917’de İnas Darülfünunu’nun ku-
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Kurtuluş Savaşı

ulması, 1921-22’de Darülfünun'a yazıtabilme hakkının 
anınması. 1917'de yayınlanan Hukuk-ı Aile Kararname- 
I ile boşanma hakkı kadınlara da tanındı. Çokeşll evllll- 
|i kısıtlayıcı koşullar getirildi. Mütareke yılları kadınların 
ilyasal yaşama katılımlarının arttığı ve siyasal hak kaza- 
ıımınm gerekli olduğu üzerindeki düşüncelerin açıkça 
ille getirildiği bir dönemdir. Bu yıllarda kadınların etkili 
ilyasal faaliyetlerinin başında mitingler gelmektedir. Ül- 
[enin İstanbul ve İzmir’den başlanarak işgal edilmesi 
onucunda kadınlar, Mayıs 1919’da İstanbul’un çeşitli 

Semtlerinde bir dizi işgali protesto mitingleri düzenle
nişlerdir. Bu mitinglerde tüm ülke yurttaşlarını işgalci 
lUçlere karşı direnmeye çağıran konuşmalar yapmışlar- 
lır. İstanbul’daki İşgal kuvvetlerinin miting düzenleme- 
e izin vermemesi üzerine, Haziran 1919’dan itibaren 
nektup ve kartpostallarla protesto eylemleri sürdürül- 
nUş ve mitingler Anadolu’ya kaydırılmıştır. Mitinglerde 
'apılan konuşmalarda bir yandan işgalin haksızlığı, hak- 
iiz işgalin sona erdirilmesi için kadınların mücadele 
deceği vurgulanırken, diğer yandan kadınlar siyasal 
lakların önemini vurgulamışlardı; “ Biz bu belâlara, fela- 
:etlere niçin düştük biliyor musunuz? Eğer bir seçme 
lakkına sahip olsaydık ve milletin sinesinden doğacak 
tir milli meclisimiz ve bu İtimadı kazanmış bir kabinemiz 
ilsaydı bu günleri görmezdik” (Şükûfe Nihal Hanım,
10 Mayıs 1919, Sultanahmet Mitingi Konuşmasından.)

Resimde kurucuları görülen 
Kadınlar Halk Fırkası, 
geleceğin Cumhuriyet Halk 
Fırkası henüz hâlâ Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti adını taşırken, 
Haziran 1923'te kuruldu. 
Kendisini “ fırka" diye 
adlandırmasına rağmen yakın 
hedefleri siyasal değildi. 
Genel sekreter Şükûfe Nihal 
(ayakta duranlar arasında 
sağdan beşinci) “ Kadınlar 
Halk Fırkası, bugünkü 
mebusian kendi tarafından 
müntehib (seçilmiş) mebuslar 
gibi telakki etmekte" diyordu. 
Amaçların muhafazakâr 
niteliğine ve fırkanın bir 
“erkek müşavirlik" konumu 
ihdas ederek buraya Fethi 
Bey'i geçirmelerine karşın 
Ankara'nın onayını alamadılar

İşgale karşı direnen kadınların örgütlenme merkezi, 
919 sonrasında Anadolu’ya kaydı, 5 Kasım 1919’da 
\nadolu Kadınları Müdafaa-I Vatan Cemiyeti kuruldu. 
İyelerinin çoğunluğu Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen 
levlet memurlanyla eşrafın eş ve kızlarından oluşan 
emiyetin faaliyetlerini düzenleyenler daha çok meslek 
ahibi, öğretmen kadınlardı. Kısa sürede Anadolu’nun 
eşitli kentlerinde örgütlenen cemiyet, kadınların Kurtu- 
ıış Savaşı’na katılımı için toplantılar düzenleyerek di- 
enme ruhunun sürdürülmesini sağladılar. Ayrıca, itilâf 
levletlerlnin işgalini kınamak amacıyla bu ülkelerin dev- 
Bt temsilciliklerine ve yöneticilerin eşlerine, İstanbul 
önetimine ve İstanbul basınına telgraflar çektiler, cep- 
le gerisinde askerlik ve hemşirelik yaptılar.

Kurtuluş Savaşı yılları, direnme hareketine katılan, 
ırkeklerle aynı sorumluluğu taşıyan, milletin kurtuluşu 
;in eşit katkı yapan, millî kalkınma hamlesi içinde yer 
ılması istenen kadın tasarımının, kadınlar tarafından 
la içselleştirildiğl, kendilerini bir millet yaratma Ideall- 
lin öznesi olarak algıladıkları bir dönemi simgelemekte- 
lir.

ESER KÖKER

Çiçerin’in Sovyetler Birliği’nin Büyük Millet Meclisi hükümetini tamdığmı bildiren mektubuyla 
geldi.

Mustafa Kemal Lenin’e mektup yazdığı gün, Kazım Karabekir de hükümete baş vurarak 
Ermenilere karşı harekat hazırlıklanna başladığını bildirmişti. Kazım Karabekir Paşa’yla 
hükümet arasında harekatın tarihi ve kapsamı konusundaki haberleşmeden sonra Erzurum,
Van ve Erzincan’da seferberlik ilan edildi. Bu sıralarda Kızılordu birlikleri Azerbaycan’da 
duruma hakim olmuş. Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri üzerine yürüyordu. Bu aşamada 
Sovyetler Birliği ile arasını bozmak istemeyen Ankara hükümeti gelen tepki üzerine Kazım 
Karabekir Paşa’nın saldırı planlarını erteledi. Ermeni birliklerinin 1920 yazında Kızılordu 
karşısında kazandığı askeri başarılar üzerine Sovyetler Birliği, Ermenistan’da Taşnak,
Gürcistan’da Menşevik hükümetlerle ateşkes imzaladı. Tekrar gündeme giren Doğu cephesi 
harekatı Eylül sonunda başladı. Kazanılan askeri başanlann ardından yapılan Gümrü 
Antlaşması’yla Kars sancağı tümüyle Türkierin eline geçti.

Yıpranan Ermeni hükümetine karşı saldınsını yoğunlaştıran Kızılordu Gümrü Anlaşması’mn 
imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan’ı denetimi altına aldı. Ardından saldın Kızılordu 
karşısında tutunamayan Gürcistan’a yöneltildi. Gürcü Menşevik hükümetinin son dış politika 
kararı Ardahan ve Artvin sancaklarını Türklere vermek oldu. Ermenistan ve Gürcistan Sovyet 
hükümetleri kurulduktan sonra, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması bugüne dek değişmeden 
kalan Türk-Sovyet sınınm  çizdi. Bu sınır 13 Ekim Kars Antlaşması’nda teyit edildi.

Moskova Antlaşması aynı zamanda bir dostluk antlaşmasıydı. Sovyetler Birliği, Sevres 
Antlaşması’m tanımadığını ilan ediyor. Çarlık Rusyası’ndan kalan anlaşmaları feshediyor, 
boğazlarda Türk egemenliğini kabul ediyordu. Türkiye böylelikle Doğu' Cephesl’nde hedeflerine 
ulaşdığı gibi, savaş boyunca 1920 sonbaharında başlattığı silah ve para yardımını arttırarak • 
sürdürecek güçlü bir dost kazanmış oluyordu.

Anadolu İhtilalini Derinleştirme Perspektifi
Kurtuluş Savaşı Solu

Kurtuluş Savaşı Anadolusu’ndaki devrimci durum, 1923 Cumhuriyeti ve 1923 Lozan 
Banşı’ndan farklı bir sonuç doğurabilecek süreçlerin unsurlanm da bağnnda taşıyordu.
Kemalist kadroların üzerinde yükseldiği Anadolu’yu sarsan hareket, antiemperyalist mücadele 
ve Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi sorunlanna farklı ve daha radikal bir çözümü 
gündeme getirebilecek nesnellikler barındırıyordu. İç ve dış koşullar, Anadolu’daki siyasal 
otorite boşluğu ve Ekim Devrimi’nin etkileri, böyle bir çözümü öne sûren çizgiyi hızla 
geliştirebilecek nitelikteydi. Olanakların varlığı, doğal olarak böyle bir misyonu üstlenebilecek 
unsurların da ortaya çıkmasına yol açtı. Kuvayı Seyyare milisleri, Meclis’teki Halk Zümresi, 
İştirakiyunculaı ve TKP militanlan Anadolu ihtilalinin ortaya koyduğu sorunlara radikal 
çözümler getirme, devrimi mümkün olan en ileri noktaya kadar derinleştirme görevinin 
değişik boyutlarına talip oldular. Ancak bu unsurlann iktidar mücadelesinde bir üçüncü saf 
oluşturacak bütünselliğe ve netliğe kavuşmaları söz konusu olmadı. Böyle bir olanak, 
gelişmelerin akışı içinde yavaş yavaş şekillenmesine karşın, somut ifadesini bulamadan yok 
edildi; Kurtuluş Savaşı sürecini belirleyen temel eksen haline gelemedi.

Anadolu ihtilalini halkçı bir çizgide derinleştirmeye aday güçler üç ana kol oluşturuyordu; 1) 
Mustafa Suphi ve yoldaşlan, TKP; 2) Büyük Millet Meclisi’ndeki Halk Zümresi, Yeşil Ordu 
Cemiyeti, hafi (gizli) TKP, bunlardan doğan Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF); 3. Kuvayı 
Milliye çeteleri, sonralan Çerkeş Ethem’in komutasındaki, aralannda bir de Bolşevik taburu 
bulunan Kuvayı Seyyare silahlı birlikleri.

1920 Anadolusu’nda, saltanat ve İstanbul hükümetinin karşısında, Kemalist Ankara’dan aynşmış 
bir “üçüncü safı” oluşturmak için bütünleşemeyen örgütlerin, eğilimlerin kaderi, 1920’den 
1921’e dönülürken, Kemalisderin çizmesi altında birleşti (Bkz. 58, (5) Kurtuluş Savaşı ve 
Sosyalist Hareket).

19 2 0 -2 1  Kışı

1920’nin son, 1921’in ilk aylannda olayların son derece dar bir zaman aralığına sıkışması, 
herkesin görebileceği bir açıklıkla bir dönemeç noktasından geçildiğini ortaya koyar. 1920’nin 
son aylannda Çerkeş Ethem ve Kuvayı Seyyare milisleri ile Ankara arasındaki ilişkiler son 
derece gerginleşti. Özellikle 24 Ekim 1920 Gediz yenilgisinden sonra, Ankara’da düzenli 
Yunan ordusuna karşı çete savaşının başanlı olamayacağı düşüncesi egemen oldu. Çerkeş 
Ethem ve Kuvayı Seyyare, Erkan-ı Harbiye Umumiye’nin hazırladığı yeni orduya katılmayı kabul etmediler. 
Çerkeş Ethem, yeni komutan İsmet Paşa’nm emirlerine uymayınca ipler koptu. 29 Aralık’ta, 
düzenli ordu birlikleri Mustafa Kemal’in emriyle Kuvayı Seyyare’nin  üzerine yürüdü. Çerkeş 
Ethem’in kuvveüeri düzenli orduyla bir çatışmaya girmekten kaçınarak 5 Ocak’ta geri çekilerek 
dağıldı.
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Bu arada, resmi Türkiye Kvmünist Fırfeası’nm yayın organı Yeni Dünya gazetesi de, hükümete 
karşı cephe alarak, Çerkeş Ethem’in üzerine asker şevkini durdurmak amacıyla demiryolu 
işçilerini greve çağırdı. Bu sayısından sonra, 2 Ocak’ta, gazete hükümet yanlılarının saldırısına 
uğradı ve tahrip edildi; Yeni Dünya yöneticileri tutuklandı. Bu tarihten sonra resmi Türkiye 
Komünist Fırkası’m n  hiçbir faaliyeti görülmedi.

Gene Ocak.ayı içinde, Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası üyeleri de ayaklanmayı destekledikleri 
gerekçesiyle tutuklandılar. Türkiye Halk İştirakiyûn Fırfeası’nm meclisdeki kurucu milletvekillerine 
karşı da suçlama kampanyasına gidildi. Türkiye H alk İştirakiyûn Fırkası’m n  meclisdeki 
temsilcileri 1 Şubat’ta partiyi tatil ederek sıranın kendilerine gelmesini önlemeye çalıştılar. 
Ankara İstiklal Mahkemesi, Çerkeş Ethem’le Nazım Bey arasında ilişki bulunduğu iddiasını 
kabul ederek üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldınimasını talep etti. Büyük Millet 
Meclisi bu talebe uydu. “Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni devirerek milletin arzusu hilafına 
bir hükümet tesisine” çalışmak suçundan yargılanan Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası ileri 
gelenleri 9 Mayıs 1921’de ağır cezalara çarptınidılar.

Anadolu ihtilalinin “üçüncü safını” oluşturmakta belirleyici olabilecek Mustafa Suphi ve 
yoldaşları 28 Arahk 1920’de Kars’a ulaşdıktan sonra Ankara’ya ulaşma çabalan bir dizi 
provokasyonla engellendi. Onbeşler geri dönmek zorunda bırakıldı ve 28-29 Ocak 1921’de 
Sürmene ajıklannda öldürüldü. Bu dönemde İstanbul hükümetiyle dirsek teması içinde 
emperyalizmle uzlaşma çabalan hız kazandı. 1921 Şubat sonunda Londra konferansı ile 
başlayan ilişki yıl boyunca devam etti. Fransızlann ve İtalyanlann Ankara hükümetine 
yanaşmaya çalıştıklan bu dönemde, Batı için büyük endişe kaynağı olan Bolşevik tehlikesinin 
giderilmesi uzlaşma girişimi açısından büyük önem taşıdı.

Kurtuluş Savaşı’nda burjuvazinin perspektifinin taşıyıcılan olan Kemalistler, 13 Eylül 1920’de 
Halkçıhk Programı adı verilen metinle, radikal unsurlann keskinliklerini törpüleyerek 
kendilerine bağlamaya çalıştılar. Tasfiyeler, tutuklamalar ve onbeşlerin katledilmesiyle yaratılan 
tedhiş ortamında, sonuna kadar mücadele etme azmi olmayan radikallerin Kemalist çizgiye 
eklemlenmesi büyük ölçüde tamamlandı. Bu dönemden sonra, Kemalist iktidara muhalefet 
olarak yalnız şekilsiz ve daha sağ eğilimli İkinci Grup çıkacaktı.

Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921’de Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun “Esas Maddeleri”ni kabul
etti. İstanbul-Ankara çatışması çerçevesinde düşünüldüğünde kesin bir kopuş berrak bir dille 
ifade edildi. Bununla birlikte Teşkilatı Esasiye Kanunu, iki ay önce yayınlanan Büyük Millet 
MecUsi Beyannamesi’nin “...Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizmin tahakküm ve 
zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi kılmak...” gibi ibarelerinde yansıyan 
radikalliğinden uzaktı. Solunu özümseyen Kemalizm kendini daha güvenli ifade etmeye ve 
burjuva perspektifini daha net biçimde ortaya koymaya başladı.

Durumu bütünüyle denetleyemedikleri günlerde “gerekirse bolşevizmi de biz uygulanz” gibi bir 
muğlaklıkla davranan Kemalistler, 1920’nin son, 1921’in ilk aylanndaki süreç içinde 
Anadolu’ya bütünüyle egemen olmalanna koşut bir netleşme yaşadılar. Kemalizmin burjuva 
karakterinin ihtilal süreci içinde billurlaşması, burjuvazinin tarihsel çıkarları doğrultusundaki 
canalıcı önemde üçlü hizmetiyle doruğuna ulaştı. Kuvayı Seyyare'nin tasfiyesi ile silahsız,
Mustafa Suphi’lerin kadi ve komünist örgütlenmelerin dağıtılması ile öndersiz bırakılan 
ihtilalin sol kanadı kesin bir yol aynmına sürüklendi ve Kemalist çizgi içinde eridi. Kurtuluş
Savaşı’nm ve Türkiye’nin siyasal geleceğinin ana hatlan çizilmiş; düğüm burjuvazi açısından
çözülmüş oldu.

Kemalizmin İktidarını Pekiştirmesi
Türk-Yunan Savaşı

Yunan birliklerinin İzmir’e girdikten hemen sonra üç koldan Anadolu’nun içlerine dek 
ilerlemeleri Kuvayı Milliye birliklerinin mücadelesi ile engellendiyse de Sevres Antlaşması’na 
doğru konumlanm güçlendirmek isteyen Yunan birlikleri 22 Haziran 1920’de genel bir saldın 
başlatarak Uşak, Balıkesir, Bursa ve Trakya’yı ele geçirdiler. Ankara, 1920-21 kışında Kurtuluş 
Savaşı sürecinin keskin dönemecinden geçerken Türk-Yunan cephesi bu durumunu koruyordu. 
Aynı dönemde İtilaf Devletleri, Sevres’in gözden geçirilmesi ve rüştünü ispat etmiş Ankara 
hükümetinin uzlaşmaya dahil edilmesine yönelik çabalara girişti. Bu amaçla 21 Şubat 1921’de, 
Londra’da, İstanbul hükümetinin yanısıra, Ankara’nın Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey 
başkanlığında bir heyetle katıldığı bir konferans düzenlendi. Bekir Sami Bey’in, İtilaf 
Devletleriyle tek tek imzaladığı anlaşmalar, Anadolu’daki yabancı nüfuzunun sürmesi anlamına 
geldi. Batı Anadolu sorunu ise çözümsüz kaldı ve konferans bir uzlaşmaya ulaşılamadan 
dağıldı.

Londra Konferansı’nda vanlan sonuçlar, Büyük Millet Meclisi tarafindan kabul edilemez 
nitelikte bulunduğu gibi Yunanlılan da hoşnut etmedi. Konferans kararlannı kabul etmediğini 
açıklayarak. Haziran 1920 saldınsmdan sonra ikinci büyük saldınyı başlatan Yunanistan’ın 
İnönü’deki başansızlığının ardından, Ankara’nın zayıflığı konusundaki önyargılar sarsılmaya

CERKES ETHEM 
( 1886- 1948)

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan iç isyanların 
önünün alınmasında önemli bir rol oynamış, Yozgat 
isyanını bastırarak Ankara Hükümetini mutlak bir tehli
keden korumuş, buna karşılık merkezi iktidarın düzenli 
orduya geçmesinden sonra “hain” ilan edilmiş olan 
Çerkeş Ethem, 1886’da Bandırma’nın Emreköy’ünde 
doğdu. Ailesi Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Çer
keş boylarından Sapsığ oymağındandır. Ağabeyleri Re
şit ve Tevfik’in subay olması nedeniyle askerliğe 
özenerek, memleketinde Rüştiyeyi bitirdikten sonra İs
tanbul’da Bakırköy Süvari Küçük Zabit (Assubay) okulu
na girdi. Okulu başçavuş olarak bitirdi. Daha sonra 
teğmenliğe yükseldi. Çürüksuiu Mahmut Paşa’nın Ko
lordu Muhafız Bölüğünde süvari kıtası komutanı olarak 
Bulgar cephesinde savaştı ve yaralandı. I. Dünya Savaşı 
sırasında ağabeyi emekli yüzbaşı Reşit Bey’le birlikte 
Teşkllat-ı Mahsusa'da çalıştı. Teşkilat-ı Mahsusa’nm dü
zenlediği, İran-Afganistan üzerinden “Türk anavatanına 
yol açma harekâtına” Hamidiye Komutanı Rauf Bey’in 
komutasında katıldı.

1918 başlarında gene Teşkilat-ı Mahsusa kadrosuyla 
Irak seferine katıldı. Tekrar yaralanınca Bandırma’ya 
döndü. Bir süre sonra oluşturduğu çetesiyle eylemlere 
kalkıştı. 12 Şubat 1919’da İzmir Valisi Rahmi Bey’in 
oğlunu fidye karşılığında kaçırdı. 15 Mayıs 1919’da İz
mir’in Yunanlılarca işgalinden sonra Teşkilat-ı Mahsusa 
döneminden tanıştıkları ve birlikte savaştıkları Rauf Bey 
tarafından ulusal direniş içinde yer alması için ikna edil
di. Önce Salihli cephesinde mücadeleye katıldı. Kısa 
sürede oluşturduğu güçlü direniş çetesine Kuvayı Sey
yare (Gezici Kuvvet) adını vererek bir yandan Yunan 
işgalcileriyle savaşırken bir yandan da Bolu, Düzce, 
Adapazarı ve Anzavur isyanlarını bastırdı. İstanbul yö
netimince Süleyman Şefik Paşa komutasında oluşturu
lan Hilafet Ordusu’nu İzmit’te, Mutasarrıf İbrahim Bey’in 
paralı askerlerden oluşturduğu Kuvayı Ahmediye’yi de 
Hendek’te bozguna uğrattı. Bundan sonra Ankara’dan 
19 Haziran 1920'de gönderilen bir telgrafla, Çapanoğul- 
larının Yozgat’ta ayaklandıkları ve kenti ele geçirdikleri 
bildirilerek acilen yardıma gelmesi istendi. Ankara’da 
Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların konuğu oldu. 
Meclis’te milletvekillerinin ve Meclisin önünde Kuvayı 
Seyyare’y\e yaptığı geçit töreninde halkın takdir ve al
kışlarını kazandı. Daha sonra Yozgat’a hareket ederek 
Çapanoğullarının isyanını kısa sürede, şiddetli çarpış
malardan sonra bastırdı. İsyanın 12 elebaşısını hemen 
kurduğu Divan-ı Harp’te yargılatarak idam ettirdi. Ardın
dan, Çapanoğullanna karşı yumuşak davrandığı gerekçe
siyle Ankara Valisi Ybhya Galip Bey’i de Yızgat’a getirterek 
yargılamak istemesine Ankara hükümetinin karşı çıkma
sı, Mustafa Kemal’le aralarında büyük bir gerginlik do
ğurdu. 18 Eylül 1920’de kurulup faaliyete geçen İstiklâl
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Mahkemelerine karşı çıkması bu gerginliği artırdı.

Çerkeş Ethem, 1920 yazında Ankara'da gizli kurulmuş 
olan Yeşil Ordu’ya Yozgat dönüşü ağabeyleri Tevfik 
ve Reşit Beylerle birlikte katıldı. Ağustos 1920 sonların
da Eskişehir'de Arif Oruç’un yönetiminde Seyyare Yeni 
Dünya adındaki günlük gazetenin çıkarılmasına yardım
cı oldu. Yeşil Ordu, Ankara ve Eskişehir örgütlerinin 
böylece daha güçlenmesi üzerine, 1920 sonbaharında 
Mustafa Kemal tarafından kapatıldı. Dahiliye Vekaletl'- 
nln bu arada Ethem'in gelişigüzel asker toplamasını 
engellemesi ve 9 Kasım 1920'de hükümetin tüm milis 
güçlerinin düzenli ordu birlikleri haline dönüştürülmesi 
kararına Ethem’in ve ağabeylerinin uymamaları üzerine 
Kemalist iktidarla çatışma iyice şiddetlendi. Hiçbir uz
laşma İmkanı kalmayınca Ethem Ankara'dan ayrılarak 
Kütahya'daki Kuvayı Seyyare’nin başına döndü. Bun
dan sonra, önce Kazım Özalp'in, ardından beş kişilik 
uzlaştırma kurulunun Ethem’I ziyareti de bir sonuç ver
medi. Bu arada Meclis'e çektiği bir telgraf bardağı taşı
ran son damla oldu. Mustafa Kemal'in Ethem'in 
telgrafından sonra Batı Cephesi Komutanlığına "SAfM'nln 
meşruiyetine karşı ayaklanma ve bu nedenle de vatan 
hainliğidir” talimatını vermesi üzerine birliklerini dağı
tan Çerkeş Ethem 50 yandaşıyla dağlara çekildi. Kuvayı 
Seyyare askerlerine de üç seçenek tanıdı: Düzenli ordu
ya teslim olmak, dağa çıkarak özgürlüğü seçip mücade
le etmek veya Yunanlılara sığınmak... Kendisi de 
yanındaki 50 kişiyle bir süre Manyas, Sındırgı ve Susur- 
luk'un dağ köylerinde barındı. Şartların zorlaşması üze
rine misafir bulunduğu köye çağırdığı Yunan kuvvetlerine 
Şubat 1921'İn son günlerinde teslim oldu ve İzmir'e 
götürüldü. Buradayken - iddialara göre zor ve baskıyla
- Yunanlıların uçaklarla Türk ordusuna attığı bir bildiriyi 
İmzaladı. Bildiride şöyle deniliyordu: “ Ey asker, ey mil
let! Ben sizi müdafaa-ı memleket için davet ve icbar 
ettim. Şerre ve ihtirasatı şahsiyeye alet olmak için değil! 
Ey zabıtan arkadaşlar; emir kulu olmaktan sarfınazar 
ediniz, Allahın kulu olunuz. Aksi halde geliyorum ha! 
Son pişmanlık faide vermez. Umum Kuvayı Milliye Ku
mandanı Ethem.”

Çerkeş Ethem İzmir'de kısa bir süre tutulduktan sonra 
Atina'ya gönderildi. Oradan Berlin'e gitti. Berlin günle
rinde o sıralarda Afganistan'da bulunan Enver Paşa'yla 
İlişkiye geçti. Türkistan seferi İçin yollar aradı, ama 
gerçekleştiremedi. Oradan Mısır'a, arkasından da Ür
dün'e gitti. 1938'de 150'llklerle ilgili affın kapsamına 
girmesine rağmen Türkiye'ye dönmedi. Ağabeyleri Re
şit ve Tevfik Beyler döndüler. Hain suçlamasını İçine 
sindiremedi. 21 Eylül 1948'de Ürdün'de bir Çerkeş top
luluğu İçinde yaşamını sürdürürken öldü. Şeria nehrinin 
kıyısındaki Çerkes-Kabarday mezarlığına gömüldü.

başladı. Başta Fransa olmak üzere emperyalist ülkeler, politikalanm Ankara hükümetiyle 
ilişkileri geliştirme doğrultusunda değiştirmeye giriştiler.

Ankara karşısmdaki başansızhğm Yunanistan’ın uluslararası plandaki konumunu sarsması ve 
ordu içinde Kralcı-Venizeloscu çekişmesini arttırması üzerine, Yunanistan açısından Ankara’ya 
kadar girmeyi hedefleyen yeni bir saldın zorunlu oldu. 10 Temmuz’da harekete geçen Yunan 
birlikleri önce Kütahya ve Afyon’u, ardından da Eskişehir’i ellerine geçirdi. Türk ordusu bu 
güçlü saldın karşısında sürekli geri çekilerek 23 Temmuz’da Sakarya Irmağı’nm doğusuna 
geçmek ve Ankara’ya 70-80 km. uzaklıktaki yeni mevzilerine yerleşmek zorunda kaldı.

Yunan birliklerinin Ankara’ya bu denh yaklaşması Ankara’da büyük bir paniğe yol açmasına 
karşın Mustafa Kemal’in Meclisin tüm yetkilerini üç ay için elinde bulundurma koşuluyla 
görevi kabul ederek başkomutanlığı üstlenmesiyle nihai mücadele için bütün güçlerin seferber 
edilmesi karan üzernde mutabakat sağlandı. Bu arada yanında başbakanı ve genel kurmay 
başkanı olmak üzere Eskişehir’e gelen Yunan Kralı Konstantin de Yunan ordusunun 
başkomutanhğmı üzerine aldı. Bu bir güç gösterisi olduğu kadar savaşı sonuçlandırma 
iradesinin ifadesiydi. Yunan ordusu Ağustos ayının ortalannda son saldınsını başlattı. İlk sıcak 
temastan Yunan ordularının bütün cephelerde geri çekilmesine dek (23 Ağustos-13 Eylül) 22 
gün süren Sakarya Savaşı Türk ordularının kesin zaferiyle sonuçlandı ve bir yandan Kurtuluş 
Savaşı’nın en kanlı muharebesi olurken diğer yandan da Anadolu’nun siyasal yaşamında bir 
dönüm noktası oluşturdu.

Sakarya zaferi, emperyahst ülkelere planlannı gözden geçirmenin zorunlu olduğunu gösterdi. 
Anadolu’da emperyahzmle uzlaşmış bir hükümetin kabul edilebilirliğinin gündeme gelmesiyle 
Anadolu’ya ilişkin poUtikalarda köklü dönüşümler gerekti ve emperyaUsder arası çatışmanın 
odağı Osmanlı Devleti’nin Anadolu dışındaki topraklanna kaydı. Yunanistan, “Küçük Asya 
Savaşı”nda, İngiltere’nin zayıf desteği dışında yalnız kaldı. Fransa’da sosyahst Châteaubriand 
hükümeti, Batı Anadolu’da Yunan varlığının İngiltere’nin çıkarlanyla içiçe geçmiş olması 
nedeniyle, Suriye’de Fransız egemenliğini güvence altına almayı gözeterek 20 Ekim 1920’de 
imzalanan Ankara Anriaşması ile Adana ve Antep yöresindeki tüm askerlerini çekti ve Ankara 
hükümetini tanıdı. Hatay sorunu bu antlaşmada askıya ahndı. Fransızlara çeşith imtiyazlar 
tanıyan Ankara Antlaşması içerik yönünden Bekir Sami’nin Londra’da imzaladığı anlaşmadan 
pek farklı değildi. Bu açıdan, Anadolu ve Trakya’nın siyasal bütünlüğünün sağlanması 
koşuluyla emperyalizmle uzlaşmanın işaretlerini veriyordu.

i. Büyük Millet Meclisi'nin İlk devre milletvekilleri Meclis bahçesinde. 1919 seçimleri 1908'de yasallaşan ilkeler 
uyarınca iki dereceli olarak gerçekleşti. Birinci aşamada seçme ve seçilme hakkına sahip tüm vatandaşlar 
bölgelerinde belirlenen sayıda İkinci seçmeni seçtikten sonra, ikinci aşamada da ikinci seçmenler, milletvekillerini 
belirlemekteydi. Seçim bölgesi olarak genişliği günümüzdeki II ve ilçe arasında bir idari birim olan liva ya da 
sancak kabul edilmişti. Seçme hakkı 25 yaşını geçen tüm erkeklere tanınmıştı ancak kadınlann seçme hakkı 
yoktu. Bu seçmenleri kapsayan seçmen listeleri her seçim yöresindeki belediye ve bucak meclislerinin 
başkanlarınm, din adamlarının katıldığı bir komisyonca hazırlanır, sonra da bu seçmen listeleri her ilçede 
oluşturulan Heyet-i Teftişiye adı verilen kurullar tarafından denetlenirdi. Listeler belli bir süre herkesin 
görebileceği bir yerde askıya çıkarılır, itirazlar gene belli bir süre içinde bu kurula yapılırdı. Birinci seçmen 
hakkına sahip olanlar ikinci seçmen de olabilirlerdi. Seçimler bir günde tamamlanamazsa ertesi gün de devam 
ederdi. Tüm ülke için geçerli bir seçim günü bulunmadığından seçimlerin tamamlanması bir iki ayı 
bulabilmekteydi. 30 yaşını dolduran tüm erkekler, ikinci seçmen olma hakkına sahip iseler, milletvekili seçilme 
hakkına da sahiplerdi.
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M illi Mücadele 
Sırasındaki M uhale fe t ve 
İkinci Grup

Yakın dönem tarihinin yorumunun özeiiikie iki tür sı- 
nıriıiığı vardır. Bu iki tür sınıriıiık aşiimadığı sürece nes
nele yakın yorumlar mümkün görünmemektedir. Bun
lardan birincisi tarihçiliğe musallat olan belge fetişizmi
dir. Belgelerin bütünüyle tamamlanması ve olaylarin 
tevsik edilmesinden sonra terkip kaabiliyeti olan tarihçi
ler tarafından genelleme eksikliklerinin giderilebileceği 
belirtilmektedir. Sözü edilen anlayış sadece tarih alanın
da değil, nerdeyse tüm sosyal bilimler alanında da ge- 
çerlidir. Türkiye’nin belgecilikte aynı oranda titiz siya
set bilim kökenli tarihçilerinin “sosyal tarih" yapma 
eğilimi de, “Biz Tarık Zafer Tunaya ekolündeniz" deme
lerinden ve söylediklerinin gerçeklik taşımasından dola
yı aynı zaaflarla malül gibi görünmektedir. Titiz belgeci- 
liği aşan belge fetişizmi yakın dönem tarihinin anlaşıl
masının önündeki en önemli engellerden biridir. Yakın 
dönem tarihinin ikinci önemli açmazı siyasal pragma
tizmdir. Siyasal pragmatizm “tarih yapana sadık kalan 
tarih yazımını” gündeme getirmektedir. Bu da doğal 
olarak güce dayanan, güçlü olanı olumlayan bir tarih 
yazımını ortaya çıkarmaktadır. Bir başka yaklaşım da, 
"tarihin amillerinin tarihi yazacağı” anlayışı da aynı 
hatalan taşımaktadır. Bu somut anlayışları aşan bir prag
matizm 1945 sonrası iki temel siyasal partinin ve onların 
uzantılannın kendilerine dayanak olarak Cumhuriyet’i 
almalarından kaynaklanmaktadır. CHP zaten Müdafaa-i 
Hui(Uİ< Cemiyetierini örgütsel dayanağı olarak kabullen
mekte, DP ise ilk dönemdeki genel başkanı, devlet ada
mı Celal Bayar’ın düşüncesi doğrultusunda sürekli bir 
biçimde 1924 Anayasasını Atatürk Anayasası olarak te
mel almaktadır. Çok yakın zamana kadarki Marksist yak
laşımlar sol Kemalist tarih yorumlarıyla, DP - AP çizgisi
ni aşan radikal muhafazakâr eğilimler de benzeri bir 
şekilde 1924 Anayasası savunuculuğuyla paralellik gös
termiştir. Çok geniş bir siyasal düşünce çevresi siyasal 
pragmatizm açısından olayları değerlendirmiştir. Dola
yısıyla Türkiye’de saray tarihçiliği geleneği haliyle bit
memiştir. Ülkemizde tarihçiliğin belirtilen iki özelliği nes
nel tarih yazımının önünü tıkamış ve Türkiye’nin yakın 
tarihi, E.H. Carr’ın deyimiyle ya “zamk ve makas tarihi”- 
ne ya da “tarihsel roman”a dönüşmüştür. “Zamk ve 
makas tarihi” ile “tarihsel roman” nesnel tarih açısın
dan laubalilikten öte bir şey değildir. Bu nedenle ayrıntı
da titiz araştırmacılar özellikle ^Inci el kaynaklardan 
kalkarak telaffuz edilmemiş gerçeklikleri saptayabilir. 
Nitekim kimi önyargılardan uzak bir batılı bilim adamı 
Erik Jan Zürcher Miiii Mücadelede IWhatçılıl< yapıtında 
görmezlikten gelinmiş tarihsel gerçekleri vurgulamıştır. 
Resmi ideoloji karşıtlığını esas alan kimi yazarların ya- 
pıtlan bile resmi bir renk taşımaktadır. Türkiye'de tarih 
yazımının resmi rengi tarihçiliğin iki temel zaafının üstü
ne binmiştir. Bu durum da sanılanın aksine Türk tarih 
yazımının değişik varyantlarının çakışma noktalarının 
fazlasıyla varit olduğunun göstergesidir.

Türk tarih yazımının zaaflarını en belirgin şekilde söy
leyenlerden biri Alıdülhâk Adnap Adıvar'dır. Adıvar’ın 
kendi yönettiği Islâm AnsikiopedIsi’ndeM tarih madde
leri hakkında belirttikleri bir gerçekliğin ifadesi olmanın 
yanında Türk tarihçiliğinin zaaflarını açıklıkla ortaya çı
karmaktadır. Ciddi bir siyasal mücadele adamı olan Adı- 
var tarih yazımının somut durumunu veciz bir biçimde 
ifadelendirmiştir: “ Inkılâb devri denilen son 25 sene 
içinde garb kültürüne doğru üçüncü hamleyi yaparken 
pozitivist bir noktai nazarla müsbet ilimlere ve tekniğe 
ehemmiyet verilmiş olmakla beraber dil ve tarih asla 
ihmal edilmemiş ve hatta onlara*öyle şiddetli bir alâka 
ile sanlınmıştı ki dilin de, tarihin de bu fazla muhabbetin 
kollan arasında boğulmasına ramak kalmıştı.” Çeşitli

dönem Türk tarihleri hakkındaki kanaatlerin özenle iz
lendiği, düşüncesinde ısrarlı tarihçilerin, örneğin. Zeki 
Velidi Togan’ın yurt dışına çıkmak durumunda kaldığı, 
Fuad Köprülü’nün tarihi kahramanların yarattığını belirt
tiği bir dönemde tarihçiliğe resmi bir renk verme konu
sunda dayatmacı, ısrarlı bir çabanın harcandığı görül
mektedir. İki resmi kurumun, Türk Tarih Kurumu ve 
Türk Dil Kurumu'nun kuruluş gerekçeleri budur. Ancak 
Cumhuriyet dönemi açısından o sıralarda yayınlanan 
Tarih IV kitabı ile İsmet İnönü’nün Türk İnkılâp Tarihi 
derslerini açış konuşması olarak nitelenebilecek nutku 
özellikle önemlidir. Düşünsel açıdan önemli olan İsmet 
İnönü'nün konuşmasında Cumhuriyet inkılâpları ile ön
ceki ıslahat hareketleri arasında nitel bir fark bulunduğu 
belirtilmektedir. Türkiye'nin yakın dönem resmi tarih 
yorumuyla ve tarih yorumu ötesinde Cumhuriyet döne
mine ilişkin bilimsel yapıtlarda ifade edilen düşünceler
le nutuk arasında mantalite beraberliği vardır. Dönemin 
resmi yaklaşımını tutarlı bir bütünselliğe kavuşturan yo
rumu da Niyazi Berkes Türkiye’de Çağdaşlaşma yapıtın
da Cumhuriyet değişiklikleri neden devrimci nitelikte 
değişikliklerdir sorusuna verdiği cevaplarla yapmıştır. 
1960 sonrası bilim adamlarının meli-maiı gibi atıf yapma
dan kullanageldikleri bu tutarlı ve bütünsel açıklama 
Cumhuriyet değişikliklerini geçmişten, bir anlamda ta
rihten koparma denemesinin ilginç bir göstergesidir. 
Bu iddia Cumhuriyet üzerindeki İttihatçı gölgesini kal
dırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda resmi yaklaşım 
açısından ittihatçılarla hesaplaşmanın bitirildiği 1926 son
rasının kaygılarını gidermektedir. Tıpkı Atatürk'ün Nu- 
tufr'unun tasfiyenin gerçekleştirildiği yılın hemen erte
sinde bir hesaplaşma denemesinde bulunması gibi. Kı
saca belirtmek gerekirse Cumhuriyet kurucularının te
mel endişelerinin İttihatçılık etiketinden kurtulmak oldu
ğu apaçık bir gerçekliktir. Bunun Kara Kemal'den Enver 
Paşa'ya kadar birçok insanın birer alternatif olmalarının 
ötesinde bir anlamı bulunmalıdır ve muhtemelen de var
dır.

Tarihçi Fuad Köprülü'nün 1959'da ifadelendirdiği gibi 
Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen değişiklikler 
Meşrutiyet dönemi ıslahatlarının ve ıslahat önerilerinin 
uygulamaya konmasından başka birşey değildir. Kema
lizme inancından kuşku duyulamayacak romancı ve Kad
ro dergisinin kurucularından Yakup Kadri Karaosman- 
oğlu'da da Cumhuriyet değişikliklerini yeni bir Tanzimat- 
çılık olarak yorumlamıştır. Düşünür - romancı Kemal 
Tahir ise Köprülü ve Karaosmanoğlu'nun düşüncelerini 
çağrıştıracak bir şekilde İmparatorluğun son dönemin
deki kurtulma çabalarının yeni bir yapılanmada aynen 
benimsenmesinin bir tarihsel garabet olduğunu belirt
miştir. Üç düşün adamının yaklaşımları tarihte yaşanan 
andan kalkarak geçmişi yorumlamanın sağlıklılığını gös
termektedir. Bu yorumlar Cumhuriyet dönemi üzerinde
ki geçmiş dönem ıslahat düşüncelerinin izlerinin teorik 
izahını vermektedir. Ancak Türk tarih yazımında yaygın 
olan bir biçimde konunun bir ölçüde somutlaştırılması 
da gereklidir. İdris Küçükömer'in belirttiği şekilde Tür
kiye'de siyasal müçadele genel doğrultusu yanında ba
riz kişisel etki de taşımaktadır. Türkiye'de resmi tarih 
yazımını aşma genellikle biyografiler, otobiyografiler yo
luyla gerçekleşmişse de, bu durum da sağlıklı ve nesne
le yakın tahlilleri gündeme getirmez, getiremez. Cumhu
riyet döneminin özellikle hemen öncesi ve ilk yılları 
zülfiyare dokunan netameli konulardır. Bu yılları sınırlı 
bir şekilde kurcalayan kişilerin dar siyasal duyarlılıkları 
ise konularını nesnel bir şekilde incelemelerine engel 
teşkil etmektedir. Bunun en ilginç örneklerinden biri 
Kadir Mısıroğlu'nun Ali Şükrü Bey üzerine yayınladığı 
yapıttır. Otobiyografi örnekleri ise Rauf Orbay, Rıza Nur 
ve Kazım Karabekir'in yazdıklarıdır. Ki otobiyografi ya
zarları Birinci Meclisin sonuna kadar iktidar odağının 
dışında değillerdir.

Milli Mücadele üzerindeki ittihatçı etkisi mücadelenin 
örgütlenişinde somutlaşmıştır. Milli Mücadelenin örgüt
sel tabanı İttihat ve Terakki partisinin yerel örgütleridir.

Bir de bir önemli yazarın belirttiği gibi İttihat ve Terakki 
Fırkası’nöa ikinci planda kalmış kişiler Millî Mücadele 
sırasında ön plana geçmişlerdir. Bunun yanında Milli 
Mücadele döneminin Meciis'teki munalefeti II. Grup’un 
net bir ittihatçı etki taşımadığı çoğu araştırmacı tarafın
dan ısrarla vurgulanmıştır. Sivas Kongresi'nin manda 
konusundaki yaklaşımı olanca açıklığıyla bilindiğinde 
İstanbul hükümetlerinin tutumlarının çok belirgin olma
dığı ortaya çıkar. Cumhuriyet değişikliklerinin önceden 
belirlenmediği gerçeği İstanbul hükümetlerinin icraatla
rını tümüyle karalayıcı bir tavır almanın yanlışlığını orta
ya koyar. İttihatçı eğilimin İstanbul hükümetlerinden 
oldukça uzak olduğu açıktır. Genel yaklaşımlardan uzak 
ayrıntı tarihçileri henüz bu konunun tamamını inceleme
mişlerdir. Bunların yanında bir de somut eylemler mu
halif bir kimlik taşımaktadır. Enver Paşa'nın Türkiye'ye 
gelebileceği beklentisi yönetimde sürekli bir tedirginlik, 
bazı kesimler için ise umut yaratmıştır. Kimi somut ge
lişmeler çerçevesinde önemli iktidar seçenekleri oluş
muştur. Bunlar arasında önemli olanlardan biri de Çer
keş Ethem'in temsil ettiği silahlı güçtür. Çerkeş Ethem 
iç isyanların bastırılmasında sonuç alıcı bir dayanak 
olmuştur. Çerkeş Ethem muhalefetinin bertaraf edilme
si düzenli orduya geçişin bir sonucu olarak gerekli gö
rülmüş ve tüm suçlayıcı resmi açıklamalar bu durumun 
gereği olarak makul bulunmuştur. Milli Mücadele sıra
sında Atatürk ve arkadaşları muhtelif iktidar seçenekle
rini olanaksız kılarak kendi tasavvurlarının gerçekleş
mesinin yolunu açmışlardır. Milli Mücadele döneminin 
sol akımlarını da etkileri bakımından ciddiye almak an
lamlı değildir. Sol akımlar genelde her iki anlamda resmi 
bir görünüm arzedip çoğu kez resmi yaklaşıma yatkın 
değerlendirmeler yapmışlardır. Sol görüşler zaman za
man da İslâmî bir renge bürünmüşlerdir. Milli Mücadele 
döneminin hemen her siyasal akımı reddedilmeye çalı
şılsa da benzer düşünceleri savunmuştur. Dönemi doğ
ru değerlendirebilmek için Türkiye'deki siyasal müca
dele ve siyasal parti deneyimini bilmek gerekmektedir.

Hilmi Ziya Üiken'in Lütfi Fikri'nin 1910'da yaptığı bir 
konuşmadan aktararak belirttiği gibi “Siyasi bir partinin 
teşkilinde bir takım kurallar vardır. Avrupa'daki bütün 
siyasi partiler bu kurallara göre kurulmuşlardır. İttihat 
ve Terakki ise böyle kurallara sahip değildir. Çünkü 
onun henüz cemiyet mi, parti mi olduğu belli değil.” 
Hilmi Ziya İttihat ve Terakki'öe tasfiye zorunluluğunu 
gene Lütfi Fikri’den naklederek anlatıyor; “ Bu sayede 
İttihat Partisi ve Cemiyeti homojen bir şekil alacak, ger
çek bir parti olacaktır. Aynı siyasi programı kabul ede- 
miyecek kimseler nasıl aynı siyasi partide yer alırlar? 
Bu hal devam ettikçe bu gibi topluluklara istediğiniz 
adı veriniz, herhalde siyasi parti diyemezsiniz. Teklif 
ettiğim tasfiye yapılınca İttihat ve Terakki homojen bir 
şekil aldığı gibi, bu halin başka siyasi partiler üzerinde 
de büyük tesiri olacak. İçtihatlarına göre İttihatçılar ara
sında kalmıyanlar kendilerine göre partilere ayrılacak
lar, böylece memleketimizde tecanüslü ve düzenli siya
sî partiler doğacaktır.” Hizipleşmelerden kaynaklanan 
durum devam etmemiş ve İttihat ve Terakki Fırkası ho
mojen bir görünüm arzetmiştir. İttihat ve Terakki'nin 
homojen olmaması tarihsel etkilerini muğlaklaştırmak- 
tadır. Bu durum da siyasal partiler mücadelesinin dü
şünsel açıdan berraklaşmasını engellemekte kişiler ara
sı mücadele öne çıkmaktadır. Hilmi Ziya Ülken Türkiye'
de siyasal partiler mücadelesinin sağlıklı bir toplumsal 
ve ekonomik tabana oturmadığı, oturtulamadığı gerçe
ğini, 1960'larda bile durumun değişmediğini defalarca 
vurguiamıştıf. Kaldı ki, Türkiye'de siyasal parti mücade
lesi yeniden ancak II. Türkiye Büyük Millet Meclisi sıra
sında başlamış I. Meclis içindeki muhalefet bir siyasal 
parti muhalefeti olmamıştır. Ancak 1924'den sonra Tür
kiye’deki siyasal mücadele eski eksenine oturmuştur. 
Bu anlamda Milli Mücadeleyi gerçekleştiren I. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dönemini bir ara dönem, bir inkıta 
dönemi olarak adlandırmak gerekmektedir. Birliğin ze
delenmemesi için İkinci Grup muhalefeti belli sınırlılık
lar çerçevesinde hareket etmiştir. Türkiye’de gelenek
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selleşmiş siyasal anlayış çerçevesinde Birinci Meclis'te
ki muhalefeti değerlendirmek biraz da bu nedenle ger
çeklerle örtüşmemektedlr. Aslında Cumhuriyet Halk Fır
kası içindeki düşünsel farklılaşmanın İttihat ve Terakki 
Fırltasf’ndakl hizipleşmelerden fazla farkı yoktur.

Halk Fırkası'nm kurulacağı sırada çıkan yönetimi olum- 
layan bir makalede ilginç bir nitelemede bulunulmuştur; 
“Üç senedir Meclis bîtarafane çalıştı. Mümkün mertebe 
fırka komedyalarından, fırka entrikalarından uzak yaşa
dı. Meclis'in her azası aynı gayenin husulü için ittifak 
etmiş bulunuyordu. Bu böyle olmakla beraber, pek tabiî 
ve İnsanî tesirlere binaen. Büyük Millet Meclis'inde me
buslar İki kısma ayrıldılar. Bu iki kısım siyasî ve İlmî 
iki kutbu temsil etmiyor. Aralarındaki fark sırf şahsidir. 
Yoksa ne siyasî, ne de İlmîdir. Yani programlannda 
muhalefet yok gibidir. Belki de mufassal bir programları 
bile yoktur.” Devletin 1930'ların başında yayınladığı ders 
yapıtında da benzeri düşünceler vardır. Zaten Meclis'te 
gruplar oluşturma çabaları yöneticiler tarafından başla
tılmıştır. Meclisten arzuladığı kararları çıkarmak için da
ha önce de gruplar kurmaya yöneldiğini Mustafa Kemai 
Paşa bizzat kendisi Nutuk'ta açıklamıştır. Bu gruplar 
işlevsel olmadıkları için Mustafa Kemal Paşa 1921

hükümeti kurmaya yönelik bir tutum İçine girmeyip bu
nu defalarca açıklamaları grubun iktidarı amaçlayan bir 
siyasal parti hüviyetinde olmadığını göstermektedir. Bi
rinci Grup'un daha sonra Halk Fırkası’na dönüşmesi 
ve Meclis içindeki'işlevi bir siyasal parti mahiyeti taşıdı
ğının kanıtıdır. Vahdet kavramını öne çıkaran İkinci Grup 
ise sadece hassas olduğu konularda hassasiyetinin de
recesi oranında muhalefet yapmıştır.

İkinci Grup'un temel eleştiri konuları kişi tahakkümü
ne karşı tavır ve ülkenin dış siyasetinde somutlaşmıştır.
I. Meclis Misak-ı Millîyi gerçekleştirmeyi amaçladığı için 
muhalefet en net olarak Lozan Antlaşması'nın Meclis’te 
görüşülmesi sırasında kendisini göstermiştir. Ayrıca dış 
siyasetin hemen her konusu ülkenin bağımsızlığı bağla
mında eleştiri sorunu haline gelmiştir. Daha sonraki 
dönemlerde iktidarın dış siyasetinin yakın zamana kadar 
tartışmasız kabullenilmesi karşısında İkinci Grup muha
lefetinin önemi açıklıkla ortaya çıkar. Misak-ı Millî konu
sunda Birinci Grup'un muhalefete göre daha tutarlı bir 
davranış içinde olduğu da kolaylıkla savunulamaz. İkin
ci Grup'un temel muhalefet konuları ortaya çıkan somut 
tartışmaların çerçevesinde değerlendirildiği zaman mu
halefetin boyutu belirlenebilir.

23 Nisan 1920'de açılan ilk Büyük Millet Meclisi'nde, Mustafa Kemai ve çevresinin kimi uygulamalarına karşı 
çıkan bir muhalefet grubu oluştu. İkinci Grup adını alan muhalefetin önderi konumundaki Trabzon mebusu Ali 
Şükrü Bey'in (solda) önde gelen arkadaşları arasında Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (sağda) ve Celalettin Arif 
(ortada) de vardı. Mart 1923'de Lozan görüşmeleri üzerine BMI\^’nin gizli oturumunda ikinci Grup muhalefetini 
arttırdı. Bu günlerde Ali Şükrü Bey ortadan kayboldu ve üç gün sonra Çankaya Köşkü yakınlarında cesedi 
bulundu. İkinci Grup üyeleri daha sonraki seçimleri kaybedip Meclis'e giremediler.

Mayıs ında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-î Hukuk Grubu'- 
nu (Birinci Grup) kurmuştur. Bu grup oluşturulduktan 
sonra bazı önemli konulardaki icraat hızlanmıştır.

Belirli bir grubu ortak davranış amacıyla toparlamak 
bazı konularda eleştiri getiren Meclis'in diğer üyelerinin 
örgütlenmesini zorlamıştır. Grup üyelerinden birinin ifa
desiyle/k/nc/ Grup 1922 Temmuz'unda oluşmuştur. İki 
grubun teşkilinin arasındaki zaman farkı muhalefetin 
kimi uygulamalara bir tepki şeklinde ortaya çıktığını 
göstermektedir. Bu da zorlama bir muhalefetin oluşma
sına yol açmıştır. Muhalefet, kendisini Meclis'in ortak 
amaçlanndan farklı düşünmemek noktasında özenli dav
anmış ve bu durum grubun adına da yansıyarak II. 
Anadolu ve Rumeli Mûdataa-i Hukuk Grubu olarak ad
landırılmasına neden olmuştur. Böylelikle de temel yö
nelimi itibariyle Birinci Grup’ia benzer amaçları paylaştı
ğını somutlaştırmıştır. Birinci Grup'un düşüncelerini açık 
olarak telaffuz etmesinin zorluğu görüntüde iki grubun 
yaklaşımlarının birbirine daha da yakın olduğu anlayışı
na neden olmuştur. Zaten İkinci Grup'un liderlerinin

İkinci Grup'un temel yönelimi kişi tahakkümüne karşı 
bir nitelik taşımaktadır. Türkiye'de padişahın yetkileri
nin sınırlandırılması bir demokratik gelenek yaratmıştır. 
Bu demokratik gelenek İçinde Batıcı ve Islâmcı düşün
celer de vardır. Zaten Batılı anlayış İslâmî bir örtü altın
da sunulmuştur. II. Abdülhamid yönetimine karşı yapı- 
lan.eleştirilerin sadece Batıcı kesimde oluşmadığı orta
dadır. II. Abdülhamid istibdadına yönelik tepkilerin yan
daşlan arasında İslâmcı görüş taşıyan kişiler de vardır. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde II. Abdülha
mid yönetimini eleştiren muhafazakârların bir kısmı da 
yeni Meclisin üyesidir. II. Abdülhamid sonrasında İttihat 
ve Terakki önderlerinin üçlü askeri diktatörlüğüne karşı 
da tepki belirmiştir. Özellikle savaşlann aleyhte sonuç
lanması İttihat ve Terakki'nin devleti kurtarma amacın
da başarılı olmadığının açık kanıtı olarak görülmüş ve 
İttihat ve Terakki yönetimine karşı demokratik tepki meş
rulaşmıştır. Millî Mücadeleye katılan kesimin bazı unsur
ları da bu gelenekten gelmektedir. Son dönem tarihi 
otoriter yönetimlere ve kişi tahakkümüne karşı tepkiyi 
somutlaştırmıştır. Dolayısıyla Meclis'teki kişi tahakkü

müne karşı yankı bulan direnci salt Mustafa Kemal Pa- 
şa'nın şahsına yönelik olarak görmemek ve geçmiş tec
rübelerin bazı konularda özenli davranmak zorunluluğu
nun bir ifadesi olarak da anlamak gerekmektedir. Bu 
bağlamda düşünüldüğünde Hüseyin Avni (Ulaş) ve Ali 
Şükrü Bey’in meclis konuşmalan özellikle önemlidir.

I. Meclis döneminin muhalefetinden pek bahsedilme
miştir. Özellikle bilimsel yapıtlarda genellikle tutucu ve 
hatta gerici etiketiyle anılmıştır. I. Büyük Millet Meclisi'
nin düşünsel yapısını araştıran bir çalışma da yorumunu 
doğru dürüst yapmadan İkinci Grup'un programını ya
yınlamıştır. Sözü edilen çalışmada İkinci Grup'un müte
canis bir nitelik taşımadığı mütecanis olduğunu kanıtla
yabilecek bir alıntıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Çoğu ça
lışmada da İkinci Grup muhalefeti Kemalizmin anlayışı 
çerçevesinde nitelenmiştir. Yakın dönem tarihini yeni
den yazma denemelerinde de İkinci \Srup'un niteliği 
anlaşılmak istenmemiştir. Bu durum da siyasal mücade
leler hakkmdaki yoğun yayınlara karşın yakın dönem 
tarihinin yeterince incelenmediğini göstermektedir. I. 
Millet Meclisi İçindeki düşünsel mücadelelerin incelen
memesi sadece bir zaman kesitinin aydınlığa kavuşma
ması anlamına gelmez. Dönemin muhalefetinin araştınl- 
mamasının genel tarih yaklaşımıyla ilişkisi vardır. Cum
huriyet dönemi muhalefet hareketleri konusunda bilim 
adamlannın 1960'lann İsmet İnönü'sü kadar soğukkanlı 
değerlendirme yapamaması ilginçtir. İsmet İnönü, yargı
lamadan önce anlamaya çalışmakla yorumlannda bilim 
adamlanndan daha nesnel davranmıştır. Bir de Türki
ye'nin düşün hayatının yönelimi siyasal gelişimden çok 
düşünsel değişikliklere kaydığı zaman daha nesnel tah
lillere ulaşılabileceği söylenebilir. Düşünsel farklılaşma
ya tam tekabül etmeyen parti ayrışmaları gerçekliği böy
lesi bir yönelimi gerekli kılmaktadır. 1960 sonrası bilim 
adamlarının düşünce tarihi konusundaki duyarsıziıklan 
Türkiye'nin yakın tarihinin anlaşılmasının önündeki en 
önemli engellerden biridir.

Birçok konuda olduğu gibi İkinci Grup bakımından 
da bilimsel yapıtlarda atlanılan tarih kesitleri yakın dö
nemin sorunlarını ele alan romanlarda işlenmektedir. 
Bütünüyle İkinci Grubu değerlendiren Tarık Buğra’nın 
Firavun İmanı romanında sorunun gayrı ciddi bir şekilde 
yansıtıldığı söylenemez. Keza Ayla Kutlu'nun Bir Göç
men Kuştu O romanı yakın dönem tarihinin edebiyat 
alanında daha sağlıklı değerlendirilebllineceğinin ipuç
larını vermektedir. Türkiye üzerine çok sayıda genelle
me yapan bir yazarın 1926'da sonuçlanan olaylara İliş
kin yorumunun yirmi yıl önce yayınlanan bir romandaki 
tahlile benzediğini belirtmesi de anlamlıdır.

Türkiye'nin yakın tarihinin yazılmasında belgesellikte 
gerektiğinden fazla özen gösterilmesine karşın bazı dö
nemlerin incelenmemesi anlaşılır gibi değildir. Bilimsel 
çalışmalann yargıya ulaşmada olağanüstü titiz ve her 
anlama gelebilecek şekilde esnekleştirilen geleneksel
miş anlayışının bazı konulann değerlendirilmesinde son 
derece katı olması da önemli bir tutarlılık zaafıdır. Üste
lik OsmanlI tarihinin son döneminin, dolayısıyla İttihat 
ve Terakki Fırkası'nm ülkenin düşünsel gündemine gir
mesi oldukça geç gerçekleşmişse de. Cumhuriyet deği
şiklikleri çok uzun süredir temel inceleme konusudur. 
Bir de demokrasi sorunu her zaman güncel ve nerdeyse 
önceliklidir. Buna rağmen yakın dönem tarihi demokrasi 
esas alınarak yeni baştan düşünülmemektedir. Maurice 
Duverger'in potansiyel demokrasi kavramıyla yapmaya 
çalıştığı açıklama bile Türk bilim adamlannın inceleme
lerinden daha fazla aynntılara ve farklılıklara dikkat et
mektedir. Türkiye'nin I. Meclis dönemindeki siyasal mu
halefeti farklılığına dikkat edilerek ve tarihten kopanl- 
madan incelendiği takdirde yerli yerine oturtabilir. Belki 
de bunun ötesinde zamanımızda bile çoğu siyasal parti
nin içindeki koalisyonlar daha anlamlı bir şekilde değer
lendirilebilir.

KURTULUŞ KAYALI
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Aynı dönemde İngiltere ile de savaş tutsaklannın iadesine ilişkin bir antlaşma imzalandı. 
İstanbul’daki Damat Ferit kabinesi, İngiliz baskısıyla istifa ettirildi ve İngiltere ile bir uzlaşma 
yakalamaya yönelik görüşmeler ve banş teklifleri üzerinde tartışmalar yoğunlaştı.

Ankara hükümeti açısından, 1921 yazını izleyen bir yıl, Anadolu’daki egemenliğinin tanınması 
için diplomatik çabalar ve bu çabalan destekleyecek bir nihai askeri zaferin hazırhklanyla 
geçti. Sakarya Savaşı’ndan gahp ancak çok yıpranmış çıkan ordu, siyasal arayışlann eşhk ettiği 
bu hazırlık döneminin sonunda, 26 Ağustos 1922’de saldınya geçti. 30 Ağustos’ta 
Dumlupmar’da bozguna uğrayan Yunan birlikleri çekilmeye başladılar. Batı Anadolu kentleri 
tek tek işgalden kurtanlarak 9 Eylül’de İzmir’e girildi. Sonraki hafta boyunca Bursa ve Ege’nin 
kıyı kasabalan alındı. Savaş 8 gün süren görüşmelerden sonra 11 Ekim 1922’de imzalanan 
Mudanya Ateşkesi ile sona erdi. Ateşkes koşullan uyannca Yunan birhkleri Meriç Irmağı’nın 
baüsma çekildi, Türkier de barış antlaşması imzalanana dek Boğazların İngiüz işgahnde 
kalmasını kabul ettiler.

Lozan Banşı ve 1923 Cumhuriyeti
Sakarya zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi’nden “Gazi” unvanını alan Mustafa Kemal, 
düşmanı Ankara yakınlannda bozguna uğratmanın ve ölüm kalım savaşından zaferle çıkmanın 
prestijini elde etmişti. Bu prestij Mustafa Kemal’in Ankara’daki konumunu son derece 
sağlamlaştırmış, ve geçici diktatörlük yetkilerinin sona erdiği üç aylık dönemden sonra da fiili 
olarak böyle bir konumda kalmasının zeminini hazırlamıştı.

Kurtuluş Savaşı’nm öteki önemli kadrolannm bir bölümü bu durumdan duyduklan 
rahatsızlıkla askerlikten istifa ederek milletvekih seçilmelerini sağladılar. Kazım Karabekir, Rauf 
ve Refet beyler meclise girdiler. 10 Mayıs 1921’de Mustafa Kemal’in oluşturduğu Birinci Grup’a 
katılmamış milletvekilleri İkinci Grup’ta kümelendi. Büyük Millet Meclisi içindeki bu etkin 
muhalefetin, Mustafa Kemal’in bir bakıma en güçlü olduğu anda ortaya çıkması, sözkonusu 
güç ve prestijin karşısmdakileri de netleşme ve birleşmeye zorlamasından kaynaklandı.

İkinci Grup’un kökeni, ulusal bağımsızlıkla hilafet ve saltanatın korunması ilkelerine dayanarak 
kurulan M uhafaza-i M ukaddesat ve M üdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’n e ve  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
tartışmalan sırasında hilafet ve saltanat sorunlan etrafında mechste oluşan saflaşmalara 
iniyordu. “Muhafazajcar” olarak tanımlanmasına yol açan saltanatın ve hilafetin korunması

15 Mayıs 1919'da Anadolu'yu işgal için İzmir'e çıkan 
Yunan birlikleri PolatlI’ya dek ilerledikleri ülkenin 
bağnndan 26 Ağustos 1922 tarihinde başlatılan Büyük 
Taarruz’la sökülüp atılarak İzmir limanına kadar 
kovalandılar. 9 Eylül 1922'de Yunanlılar, üstte 
görüldüğü gibi İzmir Umanı'nm açıklarında bekleyen 
İngiliz zırhlılarının nezaretinde son kalan birliklerinin 
tahliyesini gerçekleştirdiler.

Türk Kurtuluş Savaşt ve 
Dinsel İdeolojinin Siyasal 
Yenilgisi

Bilindiği gibi Türk Kurtuluş Savaşı 23 Nisan 1920'de 
Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından yü
rütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Büyük Millet Mecllsi'- 
nin amacı gayet açıkça ilân edilmiştir:

1- Hilâfet ve Saltanatı kurtarmak;

2- Ulusal bağımsızlığı ve ulusal egemenliği sağlamak.

Bu iki amaçtan da anlaşılacağı gibi Türk Kurtuluş 
Savaşı başlagıcından itibaren çelişkili bir temel üze
rinde gelişmiştir. Dikkat edilecek olursa bu iki amaç 
iki farklı ideolojinin siyasal ifadelerinden başka bir 
şey değildir. Hilafet ve saltanat dinsel İdeolojiyi, 
ulusal egemenlik ise burjuva ideolojisini yansıtmak
tadır. Gerçekten de Türk Kurtuluş Savaşı bu iki farklı 
ideoloji yanlılarının ittifakına dayanmış ve burjuva ideo
lojisinden yana olanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Hila
fet ve saltanatı kurtarmak amacıyla işe başlayan Meclis 
önce saltanatı kaldıracak daha sonra da cumhuriyeti 
ilan edecektir. Bu ittifak nasıl gerçekleşmiş ve toplum
sal dayanaktan yoksun olmasına rağmen burjuva İdeo
lojisi nasıl İktidar olabilmiştir?

İttifakı, kısaca söylemek gerekirse, Anadolu'nun galip 
devletler tarafından fiilen İşgal edilmesi zorlamış ve ulu
sal egemenlik (haklmiyet-i milliye) kavramı da kolaylaş
mıştır. Çünkü, askeri işgal silahlı direnişi zorunlu kıldı
ğından askeri kadrolara gereksinim yardır. Ama, diğer 
yandan savaş nedeniyle ordu dağılmış olduğundan as
keri kadroların da tek başlarına bir eylem yapabilmeleri

mümkün değildir. Direnişi örgütlemek için yola çıkan 
Mustafa Kemal ve arkadaşları o dönemin Osmanlı siya
sal yaşamını belirleyen İdeolojik çatışma içinde dinsel 
ideolojinin karşısındadıriar ama gerekli toplumsal des
teği sağlayabilmek İçin dinsel ideolojiyi hareketin resmi 
İdeolojisi olarak benimsemekte tereddüt etmezler. Hila
fet ve saltanattan yana olmakla birlikte silahlı direnişi 
tek çıkar yol olarak gören kesim İse gerçeği bilmekle 
birlikte Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla uzlaşmaktan 
çekinmez. Ulusal egemenlik kavramı bu uzlaşmayı ko
laylaştırıcı bir rol oynar. Gerçi burjuva ideolojisinin bir 
kavramı olarak ulusal egemenlik Mustafa Kemal ve ta
raftarları İçin öngördükleri yeni İktidarın hukuksal daya
nağıdır ama, dinsel ideoloji taraftarlarının nazarında da 
hilafet ve saltanatın ğârantisldlr; egemenlik ulusun ise, 
ulus da herşeyden önce dinine, hilafet ve saltanata 
bağlıysa, ulusal egemenlik adına hilâfet ve saltanata 
karşı çıkılamazdı. İşgale son verildikten sonra gelenek
sel düzen devam edecektir.

Görülebileceği gibi, Türk Kurtuluş Savaşı başlangı
cından itibaren aynı zamanda da bir siyasal rejim savaşı
dır. Toplumda olduğu gibi Büyük Millet Meclisinde de 
Mustafa Kemal ve yandaşları azınlıktadır. Bununla bir
likte olayların gelişimi Mustafa Kemal’in gücünü giderek 
artıracaktır. Ayrıntıya girmeden bu gelişme birkaç nok
tada özetlenebilir. Bir kez. Büyük Millet Mecillsl Hükü- 
meti'ne karşı ortaya çıkan İsyanlar açıkça din adına 
ortaya çıkmıştır. Yabancı İşgaline son vermek İçin top
lanmış bir Meclise karşı din adına, hilafet ve saltanat 
adına yürütülen bu İsyan hareketleri Meclis İçindeki 
hilâfet ve saltanat yanlılarının Mustafa Kemal karşısın
daki durumlarını zayıflatmıştır. Yine aynı sıralarda Padi
şah Vahdettin tarafından Osmanlı Devleti’nin ölüm fer
manından başka bir şey olmayan Sivres anlaşmasının 
kabulü de Mustafa Kemal ve yandaşlarının ideolojik ko
numunu sağlamlaştırmıştır.

İkinci olarak düzenli ordunun kurulması ve elde edilen 
askeri başarılar Mustafa Kemal'in maddî gücünü artır
mış ve gerçek ideolojisinin belirmesine yol açmıştır:
1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu. Nihayet kesin askerî 
zaferin elde edilmesi saltanatın kaldırılmasını kolaylaş
tırmıştır. Ancak askeri zaferin kazanılmış olması ve sal
tanatın kaldırılması iki farklı ideolojinin çatışmasının so
na erdiği anlamına gelmemektedir. Lozan'da başlayan 
barış görüşmelerinin uzaması birinci Büyük Millet Mecli
sindeki muhalefetin, savaş sonrasında yeniden topar
lanma gayretlerine girişmesine yol açar.

Barış görüşmeleri sırasında memlekette belli başlı üç 
akım vardır: 1-Mustafa Kemal ve hükümetin görüşü: 
tam bağımsızlığı elde etmek koşuluyla toprak meselele
rinde bazı fedakârlıklar yaparak barışı imzalamak; 2- 
Meclls içindeki İkinci Grup tarafından savunulan görüş: 
MIsak-ı MilM'den ödün verilerek gerçekleşecek bir barı
şa karşı olmak; 3- Tartlrt Gazetesi aracılığıyla ortaya 
çıkan eski İttihat ve Terakkicilerin görüşü: aşırı ulusçu 
görüşlere kapılmadan biran önce barış anlaşmasını im
zalamak.

Birinci ve İkinci görüşler arasındaki fark İki farklı ideo
lojinin çatışmasının, yani siyasi rejim sorununun yeni
den ortaya çıkış biçimidir. Muhalefete göre toprak me
selelerinde fedakârlık yapmak Misak-ı Miili'ye ihanet et
mek anlamına gelmektedir. Fakat bunun da ötesinde, 
muhalefetin asıl amacı siyasî rejim sorununu yeniden 
gündeme getirmektir. Çünkü, Mustafa Kemal Paşa yö
netimindeki bir hükümet tarafından toplumun bir bütün 
olarak özlediği barışın gerçekleştirilmesi sonucunda ken
di sonunun da geleceğinden korkmaktadır. Savaşın de
vamını da İşleyemeyecek durumda olan muhalefet, sa
vaş ya da barış İkilemi karşısında bir kez daha köşeye 
sıkışmıştır. Gerçekten de 1 Nisan 1923 tarihinde Millet 
Meclisi seçimlerin yenilenmesi kararını alır ve Haziran-
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Kurtuluş Savaşı

1920’de Sevres Antlaşması'yla çizilen Osmanlı Devleti 
nantası Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zaferle 

sonuçlannıaainaan sonra Lozan’da yeniden çizildi. 20 
Kasım 1922'den imzalandığı 24 Temmuz 1923’e kadar 

yer yer kesintilere uğrayarak süren Lozan 
görüşmelerini tasvir eden sağdaki karikatür’de de 

görülen İsmet Paşa başkanlığındaki Türk delegasyonu, 
ülkeye döndükten sonra Meclis’de yoğun tartışmalara 

neden olmuş, sonuçta Mjsak-ı Milli sınırlarında yeni 
bir Türkiye doğmuştu.

Temmuz aylarında tamamlanan seçimler sonunda, Mus
tafa Kemal'in bizzat onayladığı adaylar seçilir ve muha
lefet oy alamaz.

Mustafa Kemal'e muhalif olanların seçilememiş olma
sı seçimlerin baskı altında yapıldığı, ya da halicin siyasî 
bilincinin yetersizliği ile açıidanamaz. Egemen dinsel 
ideolojiye daha yakın olan İkinci Grup adaylarının oy 
alamaması her şeyden önce seçimlerin savaş ya da 
barış ikilemi ortamında yapılmış olması gözönünde tutu
larak değerlendirilmelidir. Gerçi, başta ordu olmak üze
re devlet aygıtı Mustafa Kemal'in denetimindedir ama, 
muhalefetin de siyasî düzeyde somut bir çözüm önerisi 
yoktur. Uzun süren savaş yılları sonunda halk barış 
istemekte ve sonu belirsiz maceralardan korkmaktadır. 
Mustafa Kemal'in siyaseti egemen ideolojiyi siyasî dü
zeyde etkisizleştirmiştir. Siyasî düzeyde somut hedefler 
göstermekte âciz duruma düşen egemen dinsel ideoloji
nin siyasî temsilcileri savaş sonunda Mustafa Kemal'in 
siyasetine boyun eğmek mecburiyetinde kalmışlar ve 
nihayet 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Ancak, yukarıda kısaca belirttiğimiz koşullar altında 
[Cumhuriyet yönetimi, burjuva ideolojisi çerçevesinde, 
fiilen ve hukuken kurulmuş olmakla birlikte, henüz top
umun maddi yapısında, dolayısıyla ideolojik yapısında 
(öklü değişiklikler söz konusu değildir. Yeni devlet blçi- 
miyle geleneksel toplum yapısı arasındaki çatışma, cum- 
luriyetln ilânından sonra da, başka biçimler altında ye
niden ortaya çıkmakta gecikmiyecektir. Bununla birlikte 
ekonomik ve toplumsal gelişmeyle birlikte dinsel ideo- 
oji gücünü giderek yitirecektir. Ne ki, 1970'll yıllarda 
)urjuvazlnin ülkeyi İçine sürüklediği bunalımın yol açtı- 
Jı 1980 askerî müdahalesiyle ortaya çıkan ortam içer
sinde yeniden kendinden sözettirmektedir.

ÖMÜR SEZGİN

yolundaki görüşlerine karşın, İkinci Grup “Meclis Reisi’nin diktatörlüğüne karşı” bir platform 
niteliği taşıyordu. İçinde İttihatçılar, halifeciler, emperyalizmle uzlaşmaya daha istekli olanlar 
ve olmayanlar bulunuyordu. Bu karmaşık yapısıyla İkinci Grup saltanatçı yönelimine rağmen 
parlamenter demokratik bir yönetimi, Meclis’in üstünlüğü ilkesini savunmak durumunda 
kalıyordu. Bu tutumun bağnnda taşıdığı derin çelişki yüzünden, (Meclis Reisliği ile 
başvekilliğin ayrıştınimasmı sağlamalannın örneklediği gibi) zaman zaman etkili olmasına 
karşın İkinci Gtvp saltanatın kaldırılmasına ve Mustafa Kemal’in iktidannı perçinlemesine engel 
olamadı. Uzun ve şiddetli tartışmalar Mustafa Kemal’in bazı kafalann kesilme ihtimalinden 
sözetmesiyle son buldu. 1 Kasım’da saltanat ve hilafet birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. 
Aleyhte oy veren yalnız iki üyesi bulunan İkinci Grup için bu çözülmenin başlangıcıydı.

İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti 20 Kasım 1922’de, Lozan’da, İtilaf devletleriyle barış 
görüşmelerine başladı. Boğazlar konusundaki görüşmelere katılacak Sovyetler Birliği dışında, bir 
tarafta I. Dünya Savaşı gahpleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan, 
öteki tarafta Kurtuluş Savaşı’nı tam bir askeri zaferle sonuçlandırmış Türkiye bulunuyordu. İki 
“galip” taraf arasındaki tartışmalar kolay sonuçlanmadı. İngiltere ile Musul sorunu askıya 
alındı. Boğazların mümkün olduğunca kapalı tutulmasını isteyen Sovyetler Birliği ile İngiltere 
arasında bir tartışma görünümü alan Boğazlar sorunu görüşmelerinde, Türkiye bazı tavizler 
karşılığında İngiliz görüşünden yana tavır aldı. Anlaşmazlık konuları Yunanistan’dan savaş 
tazminatı alınması, Osmanhiann Fransız borçları ve emperyalist ülkelere verilmiş imtiyazlardı. 
Görüşmeler 4 Şubat’ta kesildi.

Lozan’a giden heyetin dönmesiyle Büyük Millet Meclisi’nde tartışmalar yoğunlaştı. İkinci Grup 
hazırlanan karşı önerilerin Meclis’de tartışılmamasmı şiddetle eleştirdi, Misak-ı Milli temelinde 
muhalefetini yükseltti. Ancak ne net bir programı ne de bunu gerektiği gibi savunacak bir 
gücü olduğu için girişim sonuçsuz kaldı.

Lozan Konferansı’nm ikinci turu 23 Nisan 1923’te başladı. Yunan tazminatları sorunu 
Karaağaç yöresinin Türkiye’ye devriyle çözüldü. İmtiyazlar, Türkiye’nin istediği gibi kaldırıldı.
24 Temmuz’da imzalanan Lozan Antlaşması’yla, emperyalizmin Ortadoğu’daki çıkarları 
açısından vazgeçilmez olmayan topraklar üzerinde, onunla istediği gibi pazarlık yapabilecek 
şekilde ekonomik bağımsızlığa sahip bir cumhuriyet için zemin hazırlanmış oldu. THİF’in 
formülasyonuyla “Batı ile Milli Misak dışında anlaşarak Batı’nm, Doğu’yu sömürme sayesinde 
ölümünü biraz daha geciktirmesine imkan vermek” karşılığında emperyalizmle banşık, onun 
tarafından tanınan bir devlet kurma hakkı elde edildi.

Lozan görüşmelerinin iki turu arasında, İkinci Grup liderlerinden Ali Şükrü Bey’in Mustafa 
Kemal’in muhafız birliği komutanı Topal Osman ve adamlan tarahndan öldürülmesi üzerine 
Meclis’te tartışmalar çığnndan çıkmış ve Mustafa Kemal’in sözleriyle “bütün millette, Meclis’in 
vazife ifa edemeyecek bir hale geldiği endişesi” uyanmış ve Meclis yeniden seçimlere gitme 
karan almıştı. 11 Ağustos’ta, Mustafa Kemal’in Birinci Grubu dışında yalnız üç kişinin yer ■ 
aldığı II. Dönem Büyük Millet Meclisi ilk oturumunu yaptı. 23 Ağustos’ta Lozan Antlaşması’m 
onaylayan bu Meclis’e dayanan Kemalist iktidar, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu ilan etti.



Türkiye

Kurtuluş Savaşı’nda Sosyalist Hareket

1919’da Anadolu’da başlatılan, 1923’de zafer ve Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi, 1908’de ilk önemli adımı atılan buıjuva demokratik gelişme sürecinin yeni 
bir aşamasıydı. Osmanh toplumunun »kendine özgü yapısal özellikleri, ulusal burjuvazinin 
güçsüzlüğü, sanayi sermayesinin hemen hemen yokluğu, burjuva devriminin Batı’daki klasik 
örneklerden farklı bir yol izlemesine neden olmuş, yine aynı özellikler, yerli kapitalizmi 
geliştirme ve ulusal burjuvaziyi güçlendirme -hatta yaratma- niyetleriyle ortaya çıkan, bunun 
yolunu da devlet kapitalizminde gören İttihat ve Terakki’n in  amacına ulaşamamasına, sonunda 
Alman emperyalizmine teslim olmasına ve savaş yenilgisiyle iktidardan düşmesine yol açmıştı. 
Bu yönüyle ele alınırsa, 1919-1923 hareketi, İttihat ve T erakki’n in  başaramadığını, II. 
Meşrutiyet’in tamamlayamadığını, yeni koşullarda ve daha radikal adımlarla başarma denemesi 
olarak da değerlendirilebilir.

Mütareke’den Cumhuriyet’e kadar uzanan dönemde Türkiye’deki sınıf ve katmanlann kaba bir 
tablosu şöyledir: Bir yanda nüfusun çoğunluğunu meydana getiren yoksul köylü yığınları; 
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir gibi kimi kentlerde ve maden bölgelerinde toplanmış 
güçsüz işçi sınıfı; bir kolu küçük esnaf ve zanaatkarlardan diğer kolu orta ve küçük devlet 
ve şirket memurlarından oluşan orta sınıflar; asker ve sivil aydınlar; öte yanda Osmanlı 
bürokrasisi, büyük toprak sahipleri, Anadolu eşrafı, özellikle liman kentlerinin işbirlikçi ticaret 
burjuvazisi ve palazlanmaya çahşan güçsüz bir yerli burjuva kesimi... Böyle bir toplumsal 
yapı. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ve burjuva demokratik devrimi sürecinde öncülüğü, yerli 
(ulusal) burjuvazi adına, onun vurucu gücü olarak hareket eden asker ve sivil aydın 
kesimlerin almasına, burjuvazi adına hareket eden bu kadrolann toplumda -devlet geleneğinin 
de devamı olarak- görece bir bağımsızlık, adeta sınıflar üstü bir görünüm kazanmalanna yol 
açmıştı. Gerek sayıca gerekse bilinç ve örgütlenme düzeyi bakımından güçsüz olan işçi sınıfı, 
Ulusal Kurtuluş Hareketi’ne ve Cumhuriyet’e ağırlığını koyamadığı gibi, Ulusal Kurtuluş 
Hareketi’nin ve Cumhuriyet’in öncü güçlerinin toplumsal, siyasal ve ideolojik ağırlığından da 
kurtulamamıştı.

Yine de, tüm kargaşaya rağmen -ve bir ölçüde de bu kargaşa yüzünden- toplumsal-sınıfsal 
mücadeleler açısından görece özgür bir dönem sayılabilecek 1919-1923 döneminde oldukça 
canlı işçi hareketleri ve sol örgütlenmeler görüldü. Bu dönemde. Ekim Devrimi’ne ve 
Bolşevikliğe, gerek işçi ve halk yığınlannda gerekse Kurtuluş Savaşı kadroları ve aydın 
kesimlerde ilk bakışta tahmin edilebileceğinden daha büyük bir ilgi ve sempati vardı.
1920’lerde Doğu Cephesi’nde pek yaygın olan “yoldaş” hitabı, kızıl kalpaklar, resmî 
görevlilerin dile getirdiği Bolşeviklik övgüleri, bir yönüyle bir moda gibi görülecek olsa da, 
bir yönüyle Ekim Devrimi’nin Türkiye’deki etkilerinin ifadesiydi.

Bu dönemin düşünce akımlan, siyasal çizgi ve örgütlenmeleri her biri kendi içinde de çeşitli 
kollara aynlan üç ana öbekte toplanır: Hilafetçi-saltanatçı akım, ulusal kurtuluşçu-millîci akım 
ve sol akım... 1919’dan 1923’e doğru yol alınırken, tüm bu akımlar tarih sahnesine çıktılar. 
Dayandıklan tarihsel-toplumsal köklere ve güçlere göre ağırlık kazanıp dönemin sonuna doğru, 
başlangıçtaki bulanıklıklardan, arayışlardan, belirsizliklerden kurtularak netleştiler.

İşçi Sınıfının 1919-1923 Dönemi Örgütlenmesi
1908-1918 döneminin, 1919-1923 dönemine ciddi bir örgütlenme mirası bıraktığı söylenemez. 
Bunun başlıca nedeni, 1908-1918 arasında ilk adımlanm atan sınıfsal-siyasal örgütlenmelerin o 
dönemde başta Selanik olmak üzere Rumeli kentlerinde yoğunlaşmış olması, bu 
örgütlenmelerde Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudi sosyalistlerinin etkinliği, 1918 sonrasında ise bu 
kesimlerin Devlet’ten aynlması ve işçi sınıfının en ileri kesimlerinin, öncü kudrolannın 
Anadolu ve İstanbul işçilerinden kopmalandır. İstanbul, İzmir gibi kentlerdeki sosyalist klüpler 
en geç 1913’de kapatıldıktan sonra, kadrolannm dağıldığı anlaşılmaktadır. 1919-1923 
döneminde kurulan işçi sınıfı örgütlerinin, sosyalist örgütlenmelerinin 1908 örgütlenmeleriyle 
organik bağı yoktur. Bunun tek istisnası sayılabilecek örneği olan Hüseyin Hilmi Türkiye 
Sosyalist Fırkası’m n  bir önceki dönemle bağı ise yöneticisinin aynı kişi olmasından ibarettir.

1919-1923 döneminde Türkiye işçi sınıhnın sınıf temeline dayanan ekonomik ve siyasal 
örgüdenmesinin, ana çizgileriyle Kom intem ’in  etkisi altında geliştiğini söylemek yerinde olur. 
1919-1923 döneminde, işçi sınıfının savaşımıyla onu vesayet altına almaya çalışan Cumhuriyet 
kadrolannm, yeni egemen sınıf ve katmanlann çatışması, daha sonra, sınıfın görece teslim 
alındığı dönemlere oranla, daha yoğun ve serttir.

Türkiye işçi sınıhmn 1919-1923 dönemi ekonomik ve siyasal örgütlenme tablosunu ana 
çizgileriyle üç büyük öbekte toplamak olanaklıdır: 1- Ekonomik savaşımı öne alan II. 
Entemasyonal paralelinde görünen örgütlenmeler: Sosyal D em okrat Fırkası, Türkiye Sosyalist 
1 0££:

Almanya’da bulunan Türkiyeli devrimci öğrenci grubu 
Kurtuluş (altta) dergisinin ilk sayısını 1 Mayıs 1919’da 
Berlin’de çıkardı. Başlığında “ Onbeş günde bir çıkar, 
Türkiye işçi ve Çiftçi Partisi’n/n organıdır" yazılı 
olmasına rağmen Parti henüz kurulmamıştı. Birinci 
sayısındaki “ İlk Adım" başlıklı İdare Heyeti’nin sunuş 
yazısından sonra Vedat Nedim, Mümtaz Fazlı, Lemi 
Nihat ve Nizami’nin yazılan yer alıyordu. Öğrenci 
grubu, Berlin’den İstanbul’a döndükten sonra 20 Eylül 
1919’da tekrar birinci sayıdan başlayarak 
“ Sosyalizmden bahseder, ilim ve sanat mecmuası" 
ibaresiyle Kurtuluş’un yayınını Türkiye’de sürdürmeye 
başladı. 22 Eylül’de Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi resmen kurulunca dergi partinin organı oldu. 
Türkiye’de yayınlanan ilk sayısında H.S. imzalı 
“Kurtuluş Yolu", Ethem Nejat'ın “ Proletarya Kimdir?" 
ressam Namık İsmail'in “ Sosyalizm ve Sanat", 
Amerikalı Moris Hillquit’ten Mehmet Vehbi’nin çevirisi 
“Sosyalizm Nazariye ve Tatbikatı" yazılan yer aldı. 
Kurtuluş’un 2. sayısı 20 Ekim 1919'da çıktı. Ön 
kapağın iç sayfasında “ Sosyal ve Ekonomik Olaylar" 
başlığı altında “Şeyhzadei Öğretmen", “ Eğitim 
Kongresi", “ Damat Paşa Kabinesi", “ Tatil Kanunu" 
haberleri yer aldı. İç sayfalarda Şefik Hüsnü'nün 
“ Yarınki Proletarya", Salahattin Refet'in “ Öğretmenler 
Sendikası'nda bir Nutuk", Falih Rıfkı'nın “ Halka 
Doğru", Ali Cevdet'in Kari Renne'den “ iş Ücreti" 
çevirisi, Ethem Nejat'ın “ Bugünkü ilkokullarımız",
Reşat Nuri'nin “ Fransa'da Savaş Edebiyatı", Mehmet 
Vehbi'nin Moris Hilquit'ten ilk sayıda başlayan 
çevirisinin devamı “ Sosyalizm Nazariye ve 
Uygulaması" yazılan yer aldı. 20 Kasım 1919'da 
yayınlanan Kurtuluş’un 3. sayısında Ekonomik ve 
Sosyal Olaylar’m dışında Namık İsmail'in “ Sosyalizm 
ve Sanat" yazısının devamı. Şefik Hüsnü'nün 
“ Bugünkü Proletarya ve Sınıf Şuuru", Ethem Nejat'ın 
“ Sosyalizm ve Ferdiyetçiler", M.R. Dündar’ın 
Sosyalizm ve Militarizm, Mehmet Selahattin’in 
"Sosyalizm ve Edebiyatı", Mehmet Vehbi'nin Moris 
Hillquit'ten çevirisinin devamı işlenmişti. Dördüncü 
sayısında ön kapağın iç sayfasındaki Ekonomik ve 
Sosyal olaylar, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi’ne ayrılmıştı. İç sayfalarda Sadrettin Celâl'in 
“ Sürekli Bakış ve Cemiyet-i Akvam", Ziynetullah 
Nuşirevan'ın Ze-Nun imzasıyla “ Türkiye ve Sosyalizm 
Meselesi Üzerinde Bazı Mütalalar", Mehmet Vehbi'nin 
Moris Hillquit'ten çevirisinin devamı gibi yazılar vardı. 
Kurtuluş’un 5. ve son sayısı Şubat 1919'da çıktı. Dış 
kapağın içinde ekonomik ve sosyal olaylar ele 
alınırken Reşat Nuri'nin “ Sosyalizm ve Fransız 
Yazarları", imzasız “Düşünürlerin Arasında Sosyalizm 
Anlayışları" yazısı, Hamit Sadi'nin “ Sosyalizm", Ethem 
Nejat'ın “ Serseriler", “ Eğitim, Sermaye", Mehmet 
Vehbi'nin çevirisinin devamı ile Sadrettin Celâl'in 4. 
sayıdan başlayan “ Sürekli Bakış" ve “Akvam 
Cemiyeti"nin devamı yer aldı.
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Kurtuluş Savaşı ve 
Sosyalist Hareket

Bylül 1920'de KominternVn Bakû'da düzenlediği Doğu 
lalklan Kurultayı'na Türkiye'den de kalabalık bir grup 

katıldı. Türk heyeti, Kurultay'a katılan heyetlerin en 
kalabalıklarından biriydi (Kurultay tutanaklarına göre 
235 kişi). Kurultay'm amacı, Doğu'nun sömürge ve 

yarı-sömürge halklarının, emperyalist bloğa karşı 
riştikleri ulusal kurtuluş hareketlerini desteklemek, bu 
hareketlerin gelişerek yaygınlaşmasını sağlamaktı. Bu 

açıdan bakıldığında, Mustafa Kemal'in önderliğinde 
başlamış olan ulusal mücadele, diğer Doğu halklan 

için örnek teşkil edecek nitelikteydi. Sovyetler 
irliği'yle Mustafa Kemal önderliği arasında varolan iyi 
ilişkiler sonucunda, Bakû Kurultayı'na Mustafa Suphi 

önderliğindeki komünistlerin yanısıra, Anadolu'dan 
gelen temsilciler ve BMM tarafından görevlendirilmiş 
wünist olmayan kişiler de katıldı. Katılanlar arasında 

Enver Paşa da vardı. Enver Paşa, Kurultay'a o 
sıralar kurmayı tasarladığı İslam İhtilâl Cemiyetleri 

tihadı adlı merkezin başkanı olarak ve “ Fas, Tunus, 
Cezayir ve Trablusgarp İnkılâplarını”  temsilen 

katılıyordu. Kurultay’da Enver Paşa'nın bir söylevinin 
de okunacağının duyulması üzerine Türkiyeli 

komünistlerden tepkiler geldi. “ Kurultaya değil, halk 
mahkemesine”  diye bağırıldığı oldu. Enver Paşa 

Kurullay'da okunan söylevinde I. Dünya Savaşı’na 
girilen dönemin koşullarına değiniyor, Osmanlı 

devleti'ni bir yanda Rus emperyalizmi ve müttefikleri 
diğer yanda da Alman emperyalizmi ve müttefikleri 
arasında kalmış olarak niteliyordu. Enver Paşa'nın 

iddiasına göre, eğer Sovyetler Birliği o dönemde 
varolsa idi, onunla birlikte mücadeleye katılmak 

konusunda en ufak bir tereddüte dahi gerek 
kalmayacaktı. Kurultay'm Prezidyum'una Mustafa 

Suphi ve Anadolu'dan gelen temsilcilerden Tahsin 
Bahri ve Hafız Mehmet alınmışlardı. İstanbul'dan 

gidenlerin arasında da İsmail Hakkı ve Ethem Nejat 
vardı. Yine Anadolu'dan gelen temsilcilerin arasında 
Erzurum'dan eğitimci Cevat (Dursunoğlu), Süleyman 

Necati (Albayrak), Binbaşı Arif ve Teğmen Asım, 
Trabzon'dan Abdülhalim ve Ali Kemal yer alıyordu. 

Kurultaya katılan komünistlerin arasında ise Mustafa 
Suphi'nin dışında Süleyman Nuri, Süleyman Sami, 

‘ımet Cevat (Emre), Mehmet Emin, İsmail Hakkı ve Naciye 
Hanım vardı. Dr. İbrahim Tali (Öngören) Kurultay'a 

BMM adına gözlemci sıfatıyla katıldı.

Fırkası, T SFden  ayrılan Müstakil Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası ve buna bağlı 
işçi demekleri, sendikalar, birlikler... 2- Millîci güçlerin (burjuvazinin) işçi hareketini denetim 
altına almak üzere kurdurduğu örgütlenmeler; Osmanlı M esaî Fırkası,(Resm î) Türkiye Komünist 
Fırkası, Amele Siyanet Cemiyeti, İstanbul Umum Amele Birliği, çeşitli işyeri, demek ve birlikleri...
3- Komintem  ve Profintem  çizgisindeki örgütler; Türkiye Komünist Partisi, Halk İştirakiyun 
Fırkası, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, bunlann denetimindeki işçi birlikleri, sendikalar, 
demekler... Bu örgütlenmeler arasında, zaman içinde çeşitli içiçe geçmeler, birleşmeler, 
aynimalar oldu; kimilerinin ömrü birkaç yılla sınırla kaldı. 1923 ve daha sonraki dönemde 
ise, büyük ölçüde denetim altına alman. Cumhuriyet kadrolan ve burjuvaziyle eklemleştirilen, 
“imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitle” teorileriyle varlığı yadsınan işçi sınıhnm öncü kesimleri 
ve sosyalizmi benimsemiş aydınlar, toplumda marjinal bir güç olarak, daha çok TKP çizgisi 
etrafında varlık gösterdiler.

II. Enternasyonal’e  Yalan Örgütienmeler

Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan ilk sol, hatta sosyalizm iddialı parti Sosyal Demokrat 
Fırkası’dır. 1911’de İttihat ve Terakki’d en  istifa etmiş ve daha o zamanlar II. Entemasyonal'le 
bağ kurmaya çalışmış, hatta bir parti kurma girişiminde bulunmuş ama kuruluş izni alamamış 
olan Dr. Haşan Rıza’nın, 1918’in son günlerinde kurduğu SDF, hümanizmle sosyalizmi 
kanştıran, programında işçi sınıfına çeşitli vaadlerde bulunan, kuruculannm çoğu eski Osmanh 
bürokratlan olan ve kendini II. Entem asyonal’e  bağlı sayan bir örgüttü. Haşan Rıza ve 
kadrosu, işçi sınıfıyla ciddi bağlar kuramayarak, 1922 ortalanndan sonra dağıldı.

1919-1923 döneminin, kısa ömürlü ama İstanbul’da işçiler arasında gerçek bir etkinliğe sahip 
olmayı becerebilmiş örgütlenmesi Hüseyin Hilmi’nin başkanlığındaki Türkiye Sosyalist Fırkası’dır. 
Mütareke’den sonra sürgünden dönen Hüseyin Hilmi’nin kurduğu TSFde, Osmanh Sosyalist 
Fırkası kadrolanmn, Hüseyin Hilmi hariç tümü değişmişti. Bu yeni dönemde, savaş yıllannda 
Avmpa’da eğitim görmekte olan kimi gençlerin yurda dönerek Hüseyin Hilmi’nin etrahnda 
toplanmalan, TSFnin programının OSFye göre daha ileri nitelikte olmasına yol açtı. TSF. 
İstanbul’la sınırlı ve İstanbul çevresini ancak son dönemlerinde Eskişehir ve belki de Edime 
şubeleriyle aşabilen, Anadolu’daki ulusal kurtuluşçu harekete yabancı kalmış bir örgüttü. 
Kuruluşundan itibaren II. Enternasyonal ile ilişkiye geçmiş Paris Şubesi’ni yöneten Dr. Refik 
Nevzat, bu ilişkilerde başrolü oynamıştı. TSF delgeleri. Şubat 1919'da II. Entcmasyonal'in 
Bem Kongresi’ne, Ağustos 1919’da Amsterdam Kongresi’ne ve 1920’de Cenevre Kongresi’ne 
katıldılar.

1919 yazından 1921 ortalarına kadar uzanan dönem, TSFnin, İstanbul işçi hareketi üzerinde 
ciddi etkilerin bulunduğu parlak dönemiydi. Belki Hüseyin Hilmi'nin kişiliğinin de etkisiyle.



ilk dönemlerde partiyi desteklemiş olan kimi aydmlar, daha ilk yıl Parti’yi terketmeye 
başladılar, bunlann bir bölümü 1920’de Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’na  geçtiler.
İşgal alhndaki İstanbul’da Fransız sermayesine karşı İngiliz işgal Komutanhğı’nın 
desteğine de dayanan Hüseyin Hilmi, kişisel becerisi ve ataklığı ile, her aracı 
kullanarak 1920 grevlerini başanya götürmüş, bir siyasal partiden çok bir sendika görünümü 
olan TSFye, 1920’de hergün yüzlerce işçi kaydolmaya başlamış, Hüseyin Hilmi 1921 ortaianna 
kadar İstanbul işçilerinin tartışmasız lideri sayılmıştı.

rSFnin programında, belgelerinde, liderinin konuşmalannda sosyalizmden sıkça söz edilmekle 
birlikte, Parti, “trade-union”cu politika güden bir örgüttü TSF kısa ömrü boyunca işçi birlikleri 
ve sendikalar örgütlemeye yöneldi, bizzat kendisi bir sendika niteliği kazandı. Fırka’nın 
şubeleri birer sendika şubesi, hatta kimi zaman işyeri sendikası niteliğinde oldular.

TSF, komünist kadrolann etkin olduğu Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’m n  işçi hareketini 
birleştirme çabalanna hep karşı çıktı. Bu tutum Hüseyin Hilmi’nin kişiliğiyle olduğu kadar, 
1919-1923 Türkiyesi’nin özel koşullarının, II. ve III. Entem asyonal çizgilerinin çatışmasıyla da 
açıklanabilir.

TSFnin İstanbul’da önemli güç haline geldiği 1921 ortalanndan itibaren işgal kuvvetleri 
arasındaki çelişkilerin yumuşaması, daha da önemlisi TSFnin etkinliğinin ve eylemlerinin 
yabancı şirketlerce ciddiye alınması gereken boyutlara ulaşması, TSFnin sonunu yaklaştırdı. 
Şirkeder, ilk adımda hareketi içinden bölmek için Amele Siyanet Cemiyeti adlı bir demek 
kurdurdular. Tramvay işçileri. Tramvay Şirketi’nin büyük malî yardım yaptığı bu demeğe üye 
olmaya zorlandılar. 1.922 tramvay grevi bozgunundan sonra TSF büsbütün çöktü. Bu sırada 
Hüseyin Hilmi tutuklandı. Ekim 1921’de Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası, Haziran 1922’de Müstakil 
Sosyalist Fırkası TSFnin enkazı üzerine kumidularsa da hiçbir varlık gösteremediler.

Hüseyin Hilmi’nin TSFsinin yükselişi ve çöküşü Türkiye işçi sınıfının 1919 sonrasında 
yaşadığı önemh deneyimdi. TSFnin çöküşünü izleyen dağınıklık; onun yerine kurulan ve TSF 
geleneğine uygun olarak birer sendika şubesinden başka bir şey olmayan yeni “fırka”lann 
güdük ve etkisiz kalışlan; işçilerin önemli bölümünün bu deneyimin etkisi altında geri 
çekilişleri TSFnin olumsuz etkileri arasında sayılır. Buna karşılık, aynı yıllarda, İstanbul’daki 
komünist çevreler henüz İstanbul’daki işçilere ulaşamadılar, kitleselleşmediler. İşçi sınıfıyla 
sosyalizm daha ilk adımlarda birbirinden ayn kaldı.

İstanbul, işgal altına aiındıktan sonra, ardı arkası 
kesilmeyen, çeşitli işkollarına yayılan grevlere sahne 
oldu: 1919'da Osmanh Sosyalist F[rkas\’ndan Hüseyin 
Hilmi'nin çevresinde örgütlenen tramvay işçileri: 
ardından reji işçileri; 13 Temmuz 1919'da Hisar 
iskelesi ve Ekim'de Kasımpaşa Tersanesi işçileri işi 
bıraktı. 30 Ekim'deyse, hamallar çalışmayı durdurdular. 
Yine bu dönemde çok fazla işçi cemiyetleri ve 
birlikleri kurulmaya başlandı. Bunlardan bazıları 
Kasımpaşa Seyr-i Sefain Amelesi Cemiyeti, Tramvay 
Şirketi Amele Cemiyeti, Beynelmilel Deniz işçileri 
İttihadı'yd/... 1920'de, İstanbul'da grevler daha da 
yoğunlaştı: 17 Nisan'da, Rum ve Fransız gazeteleri 
mürettiplerinin grevi başladı. 23 Nisan'da Tünel işçileri 
greve gitti. 10 Mayıs'ta greve giden Tramvay 
işçileriyse, 6 Haziran'a kadar sürdürdükleri direnişlerini 
başarıyla sonuçlandırdılar. Ardından Kazlıçeşme'deki 
deri-debbağ İşçilerinin yüzde 90'ı grev yaptı. Sonra 
Tersane işçileri; 24 Temmuz'da ise Deniz Maden 
Kömürü Cemiyeti mensubu işçilerinin grevini Şirketi 
Hayriye işçilerinin grevi izledi. 13 Ekim'de de Şark 
Demiryollan işçilerinin grevi gerçekleşti. 1921'de ise, 
Şirket-i Hayriye, Seyr-i Sefain, Haliç idaresi üçlüsünde 
çalışan gemiciler ve deniz yollan ve Tramvay şirketi 
işçileri 1 Mayıs kutlamalarına katılarak o gün 
çalışmadıklarından ötürü, bir günlük grev yapmış 
oldular. Kutlamaya Elektrik İdaresi işçileri de katılmıştı. 
Bu yılın en önemli işçi greviyse, Fransız sermayesiyle 
kurulan Tramvay şirketine karşı yürütülendi (altta). 
1922'ye gelindiğindeyse Türkiye Sosyalist Partisi'nden 
ayrılan Tramvay İşçilerinin kurduğu Müstakil Sosyalist 
Fırkası sının olmayan çalışma süresinin günde 8 
saatle sınırlandırılmasını, dinlenme süresininse haftada 
23 saat olmasını önerdi; Tramvay işçileri biri 26 
Ocak'ta diğeri 8 Şubat'ta olmak üzere iki kez greve 
gittiler. 1923 ise, Kemalist iktidann mutlak denetimini 
sağlamasının ilk aşamalarından biri olarak, işçilerin 
ekonomik ve siyasi örgütlerini çeşitli bahanelerle 
birbiri peşisıra kapatmaya başladığı tarih oldu.



Sosyalist Hareket

işgal altındaki İstanbul’da ve diğer bölgelerde İngiliz 
ve Fransız sermayeli büyük işyerlerinde baskı ve 

sömürü işgal kuvvetlerine ve halka hakim olan 
psikolojik ortama da dayanılarak en ağır boyutlara 
vardırıldı. Özellikle Müslüman Türk işçiler üzerinde 

yoğunlaşan baskılar yanında, kimi işyerlerinde nominal 
ücretlerde bile düşüş görüldü, işsizliğin daha önce 

görülmemiş boyutlar aldığı bu dönemde İş koşullarını 
ve çalışma hayatını düzenleyen hiçbir genel yasa 

yoktu. 1921'de Zonguldak kömür havzasında işçiler 
arasında ölümle sonuçlanan iş kazalarının ve iş 

koşullarının yol açtığı hastalık ve ölümlerin artması ve 
üretimin düşmesi nedeniyle çıkarılan özel bir 

nizamname gerçekte hiç bir zaman uygulanmadı. 
1919-1923 döneminde Türkiye işçi sınıfının nicel 

variiğı önceki yıllara göre gerileme gösterdi. Bunun 
başlıca nedenleri, işçi sınıfının görece yoğun olduğu 

Rumeli kentlerinin Devlet’ten kopması, bir kısım 
işyerlerinin savaş yıllarında kapanması, bir kısım 

işyerlerinde ise işçi sayısında kısıtlamaya gidilmesiydi. 
Bu yıllarda en büyük bölümü iplik ve dokuma sanayi, 

kara ve deniz ulaştırması ve madenlerde görece 
büyük sayılabilecek işletmelede 160 bin, küçük 
atölyelerde ve tezgahlarda yaklaşık 70 bin İşçi 

çalışıyordu. Bu işgücü İstanbul başta olmak üzere. 
Bursa, Eskişehir, Edirne, İzmir, Adana, Ankara, 

Zonguldak ve diğer maden bölgelerinde yoğunlaşmıştı. 
Mondros Mütarekesi'nden sonra ŞIrket-l Hayriye, 
Telefon İdaresi, Reji tütün fabrikalan, Kasımpaşa 

Tersanesi işçileri. Adana mürettipleri, fırın İşçileri ve 
hammallar greve çıktılar. 1923 yazından itibaren 

yeniden yükselen grev dalgasına Ağustos 1923’de 
Zonguldak maden,, İzmir incir toplama. Aydın 

şimendifer, İstanbul matbaa, Bomonti Bira Fabrikası, 
Dolmabahçe Gazhanesi ve Terkos işçileri de katıldı. 

1923 grevlerine toplam 32 bini aşkın İşçi katıldı. 
Samsun demiryolu yapımında çalışan işçiler (üstte 

sağda) civar madenlerde grev yapan işçilerl^^ 
dayanışma örgütlediler. Bu dönemde çıkan ve üstte 

13. sayısının kapağı görülen Aydınlık dergisi bu grev 
haberlerini okuyucularına duyurma ve işçilere yol 

gösterme işlevini üstlenmişti.

III. Enternasyonal Çizgisi ve TKP’nin Doğuşu

Türkiye Komünist Partisi’nin  doğuşunu ve gelişmesini, dışarda Sovyet Devrimi ve III.
Enternasyonal, içerde ulusal kurtuluş mücadelesi koşullan dışmda ele almak ve kavramak
olanaklı değildir. Kuruluş tarihinden biçimlenişine ve ideolojik-politik hattına kadar tüm
yönleriyle bu olağanüstü özel dönemin damgasını taşıyan IKK nin, üstünlükleri gibi
zaafları da kuruluş ve kuruluşu izleyen ilk beş yılın gelgitlerle dolu hrtmalı ortamının doğrudan
ürünleridir.

TKP’nin oluşması, üç farklı ortamın ürünü olan üç çevrenin, Parti’nin 1920’deki kuruluşu 
sırasında resmen, 1923’e kadar geçen süre içinde de Komintem  hakemliğinde fiilen 
birleşmeleriyle gerçekleşti. Bu üç kol: 1917 Devrimi’nin içinden gelen Türk Bolşevikleri 
(Mustafa Suphi ve diğerleri); Mütareke’den sonra Avrupa’dan, özellikle de Almanya’dan dönen 
aydın ve gençlerin İstanbul’daki küçük komünist çevreler ve aydınlarla ilişkiye geçerek 
oluşturduktan İstanbul TKP (Şefik Hüsnü liderliğindeki Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası ve 
Aydınlık çevresi); Millî Mücadele ve ilk MecUs içindeki bazı sol eğilimli çevrelerin Anadolu’da 
’17 Devrimi’ne ilgi ve yakınlık duyan komünizan unsurlarla oluşturduklan Anadolu veya 
Ankara TKP’dir.

Bir kanşıklığa meydan vermemek üzere, 1920’de, Ekim Devrimi’nin ve komünist fikirlerin 
Anadolu’da millîci kadrolar üzerindeki büyüyen etki ve prestijini gemlemek, komünist 
örgütlenmeleri denetim altına almak için, Mustafa Kemal’in Ekim 1920’de kurdurduğu resmî 
nitelikli Türkiye Komünist Fırfeası’ndan öncelikle söz etmek gerekir. Mustafa Kemal’in bir 
Komünist Panisi kurdurma gereğini duyduğu 1920’de, Anadolu’da, hatta Büyük Millet 
Meclisi’nde, Ekim Devrimi’nin etkisiyle “Daha ne bekliyoruz? Neden komünizm ilan edip de 
halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz?” diyenlerin sayısı küçümsenmeyecek 
kadardı. Kızıl renk ve “yoldaş” hitabı adeta moda haline gelmiş; Anadolu’da, özellikle Ankara- 
Eskişehir çevresinde ilk komünist örgütlenmeler boy vermeye başlamış, 1920 ilkbahannda TKP 
adım taşıyan bir kuruluş yan resmî örgütlenmeye girişmiş, tüzük bile bastırmıştı. Yine Mayıs 
1920’de kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti bir çeşit İslâm sosyalizminden yana görünüyor. Büyük 
Millet Meclisi’nde Halk Zümresi adını alan güçlü bir Meclis grubuna dayanıyordu. Mustafa 
Kemalcilerle çatışmasının yakın olduğu sezilen Çerkeş Ethem, Ağustos başlannda Yeşil Ordu 
Cemiyeti’n e  katılmış, bu katılım Yeşil Ordu’ya  askerî güç sağlamış, Çerkeş Ethem, Eskişehir’de 
Seyyare-i Yeni Dünya adlı bir gazete çıkarmaya da başlamıştı. Gazetenin başlığının altında 
İslâm Bolşevik Gazetesi yazısı vardı.

İstanbul’dan gelen haberler işçi hareketinin güç kazanmakta olduğu yolundaydı. En önemlisi 
de. Eylül 1920’de Baku’da Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş kongresi yapılmış, Anadolu ve 
İstanbul’daki dağınık komünist çevrelerin birleştirilmesine doğru ilk adım atılmıştı. Mustafa 
Suphi’nin Anadolu’ya geçme hazırhklan içinde olduğu bihniyor ve Mustafa Kemal, Mustafa 
Suphi ve TKP Merkez Komitesi’nin, Sovyetler’in ve Kom intem ’in  tüm desteğine sahip olarak 
Anadolu’ya gelmelerinin, inisiyatifin kendi elinden çıkması sonucunu doğurabileceği kuşkusunu 
duyuyordu. O günlerde, Ali Fuat Paşa’ya çektiği şifreli bir telgrafta Mustafa Kemal şöyle 
diyordu: “Komünisdiğin memleketimizde değil henüz Rusya’da bile kabiliyet-i tatbikiyesi
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hakkında sarih kanaatler hasıl olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber dahilden ve hariçten 
muhtehf maksatlarla bu cereyanın memleketimiz dahiline girmekte olduğu, vahdet ve 
sükununu muhil ahvalin hulusu da daire-i imkânda görülmüştür. En makul ve tabiî tedbir 
olarak akh başında arkadaşlardan, Hükümet’in malumatı tahtında bir Türkiye Komünist Fırkası 
teşkil ettirmek olacağı düşünüldü. Bu takdirde memlekette bu fikre müteallik bütün 
cereyanlan bir muhassalaya rica etmek mümkün olabilir...” Bu alıntıda açıkça ifade edilen 
amaçlarla, Mustafa Kemal’in kendisine yakın kadrolara kurdurduğu TKFde uzun ömürlü 
olmadı. 1920 sonu 1921 başlannda Çerkeş Ethem’in isyanı bahanesiyle girişilen solu bastırma 
hareketi sırasında, anık gereği ve işlevi kalmadığı düşüncesiyle kendi haline bırakıldı.

Resmî TKF ile kanştınimaması gereken Türkiye Komünist Partisi’n in  10 Eylül 1920’de Bakû’da 
yapılan kuruluş kongresiyle resmen kurulmuş sayıldığı dönemde, gerek İstanbul gerekse 
Anadolu kesimlerinde komünist çevreler dağınık ve güçsüzdü. Mustafa Suphi ve kuruluş 
kongresinde oluşan ilk Merkez Komitesi’nin Türkiye’ye dönme karannda, bu dağınıklığı 
toparlama amacı da rol oynamış olmalıdır. Dağınıklık kuruluş öncesinden geliyor, İstanbul ve 
Anadolu aynmı, millî mücadele Türkiyesi’nin özel koşullan, bu dağınıklığı adeta tam bir 
kopukluk haline getiriyordu. Böylece Mustafa Suphi ve arkadaşlannın III. Enternasyonale bağlı 
Türkiye Komünist Partisi’ni Bakü’da kurarkenki ilk amaçlan, dağınık komünist çevreleri aynı 
örgöt çatısı altında toplamaktı.

TKP’nin kuruluşunda, hareketin “yurtdışı” kanadının ağırlığı belirleyici oldu. İstanbul TKP 
çevresinin lider kadrolannm önemli bölümünün de, komünist fikir ve eylemlerle 
karşılaşmalannın, komünizmi öğrenip benimsemelerinin 1919 başlanna kadar bulunduklan 
Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkelerde gerçekleştiği düşünülecek olursa, bu ağırlığın 
anlamı daha da belirgin ortaya çıkar.

“Yurtdışı”nm bir -ve en önemli- kolu, Devrim Rusyası’ndaki Türk komünistleriydi. O yıllarda, 
Rusya’da, kimi Karadeniz bölgesinde iş bulmak için Rusya’ya göç etmiş, kimi ise savaşta esir 
düştükten sonra devrimci fikirlerle temasa gelmiş ve Rus Sosyal D em okrat İşçi Partisi’n e  üye 
olmuş çok sayıda Türk vardı. Bunlardan birr olan Mustafa Suphi, Devrim’i izleyen günlerde 
Rusya’nın çeşitli bölgelerine dağılmış Türk komünistlerinin örgütlenmesine önayak oldu. 1919 
boyunca, bir yandan Anadolu’ya öte yandan İstanbul’a yayın ve örgütçüler gönderme yoluyla 
hareketin buralarda da oluşması ve toparlanması için çaba gösterdi. Eldeki oldukça yetersiz 
ama yine de ipuçlan veren belgeler, daha 1918 sonlanndan itibaren Sovyetler’den Türkiye’ye 
deniz yoluyla çeşitli yayınlar ve örgütçü militanlar geldiğini gösteriyor.

Aynı dönemlerde, İstanbul ve Anadolu’da komünist çevreler oluşturmaya ve komünistleri 
örgüriemeye yönelik çabalann sadece Mustafa Suphi ve çevresiyle sınırlı kalmadığı; devrim 
yıllannda Rusya’da bulunan ve komünist fikirleri benimseyen başka kişilerin de aynı 
doğrultuda çabalara giriştikleri, işçilerin yoğun olduğu bölgelerde küçük komünist gruplar 
kurduklan, zaman zaman da Mustafa Suphi ile temas aradıklan anlaşılıyor.

Yurtdışındaki veya yurtdışından gelen komünist kadrolann bir başka bölümü, 1919 öncesinde 
çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan ve buralardan komünist fikirlerle dönen aydınlardı. Bunlar 
arasında. Şefik Hüsnü gibi o dönemlerde Eransa’da Jaures’nin damgasını bastığı hareketten 
esinlenenlerin yanısıra, 1919 Macar Devrimi’ne katılmış olanlar da vardı. I. Dünya Savaşı 
sırasında öğrenim, staj ve ustalık eğitimi için Almanya’da bulunan Türk öğrenci ve 
işçilerinden oluşan Almanya, özellikle de Berlin çevresinin önde gelen adlan, örneğin Ethem 
Nejat, önce İstanbul TKP’nin daha sonra Cumhuriyet sonrasında TKP’nin de liderleri arasında 
yeraldılar. 1 Mayıs 1919’da Berlin’de, Kurtuluş adlı, sadece tek sayı çıkabilmiş bir dergi de 
yayınlayan bu çevre. Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün Haydarpaşa 
limanına yanaşan bir vapurla yurda döndü.

İstanbul’da Komünist Çevreler ve TİÇSF

Eldeki oldukça yetersiz kaynaklar İstanbul’da, daha sonra TKP İstanbul kanadının oluşumuna 
da kaülacak ilk komünist çevrelerin 1918 sonbahannda kurulmaya başladığını gösteriyor.
Halkalı Ziraat Mektebi’nde, Kumkapı, Kadırga, Galata, Haliç, Kasımpaşa gibi semtlerde, daha 
çok Rusya’dan dönen veya gönderilen komünistlerin toparlamaya çalıştığı bu çevrelerle Şefik 
Hüsnü ve onun etrafında toplanmaya başlayan Berlin grubunun zaman zaman dirsek temaslan 
olduğu sanılıyor.

İstanbul’da komünistlerin yayın ve örgütlenme faaliyetleri 1919 yazından itibaren hızlandı. 
Berlin’den gelenlerin Dr. Şefik Hüsnü ile ilişkiye geçmeleri ve Şefik Hüsnü’nün dağınık küçük 
komünist gruplarla kurulmuş gevşek ilişkileri bir ölçüde toparlamasından sonra, “Sosyalizmden 
bahseder İhm ve Sanat Mecmuası” Kurtuluş dergisinin ilk sayısı 20 Eylül’de yayınlandı. 22 
Eylül 1919’da uzun süre bekletilen başvurusu kabul edilen Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Fırkası resmen kuruldu. Eldeki verilere göre TİÇSFnin kuruculân Şefik Hüsnü, Mehmet Vehbi, 
Namık İsmail, Ethem Nejat, Naif Atuf (Kansu)’ydu. İlerdeki yıllarda İstanbul TKP’nin ve 
Aydınlık çevresinin önde gelen adlan arasına girecek Sadrettin Celal (Antel) TİÇSFnin 
kuruluşu sırasında Hüseyin Hilmi’nin Türkiye Sosyalist Fırkası üyesiydi ve Ekim 1919 
seçimlerine TSF adayı olarak katılmıştı.
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Ekim Devrim i Okuiunda 
Yetişen Komünist: 
M ustafa Suphi

Türkiye devrimci hareketi, Mustafa Suphi ve yoldaşla
rının önemini, ölümleriyle sonuçlanan sürecin tarihsel 
anlamını yeterince kavrayabildi mi? Soruya belli bir dü
zeyde evet cevabı verilebilir: bütün sol gruplar Mustafa 
Suphi’yi bir devrim şehidi olarak saygıyla anmaktadır. 
Ancak politik ve teorik düzeyde durum oldukça farklıdır. 
Mustafa Suphi’ye TKP'nin kurucusu olarak duyulan say
gı, bir dizi yüzeysel düşünce ve sığ eleştiri ile gölgelen
mektedir. Kimileri “onbeşlerin katlini", Mustafa Suphi’
nin “saflığına” bağlamakta, Mustafa Suphi’yi burjuvazi
ye “güvenmiş” olmakla suçlamaktadır. Aynı şekilde 
Dünya Savaşı öncesi düşünsel ve siyasal konumundan 
hareketle komünist kişiliği tartışma konusu yapılabil
mektedir. Ender olarak yazıyla dile getirilen, buna karşı
lık günlük konuşmalarda sık sık duyulan bu görüşler 
genellikle belli bir bakış açısını inanılır kılmak için mal
zeme olarak kullanılırlar. Amaç, Türkiye’de sol hareke
tin başından çarpık oluştuğunu, temelin o dönemlerde 
bozuk atıldığı göstermektir. Bu çaba ya her şeyi kendin
den başlatma ve o ana dek varolan her şeyi bir "revizyo
nist geleneğe” indirgeme yaklaşımından; ya da bir yıl
gınlığın kendini rasyonalize etme uğraşından kaynaklanır.

Oysa Mustafa Suphi önderliğinde toplanan Bakû Kong
resi, yalnızca Türkiyeli komünistlerin ilk kongresi oldu
ğu İçin değil, aldığı kararların geçerliliği ve tutarlılığıyla 
da büyük bir tarihsel öneme sahiptir. O kongreye hakim 
olan kafa yapısı ve bakış açısı, 70 yıl öncesinden bugün
kü mücadeleye ışık tutmaktadır. Devrimci hareket, Bakû 
Kongresi’nde “ işin temelleri yanlış atıldığı” için değil, 
belki de bu kongrede atılan temellere sadık kalınmadı
ğından başarısız kalmıştır. Mustafa Suphi 1883'te, Gire
sun’da doğdu. İstanbul’da Hukuk Mektebi'ni bitirdikten 
sonra öğrenimi Paris'te, Siyasal Bilimler Okulu'nda sür
dürdü. 1910’da OsmanlI Ziraat Bankası üzerine tezini 
vererek mezun olup ülkesine döndüğünde, ekonomi ala
nında bir şeyler söyleyebilecek az sayıda Osmanlı aydı
nından biriydi. Dönemin neredeyse tüm ileri düşünceli 
aydınları gibi İttihat ve Terakld ve masonlukla ilişki için
deydi. 1912'de İttihat ve Terakki'den uzaklaşmaya baş
ladı. Türkçülük eğilimi ile öne çıkan Miiii Meşrutiyet 
Fırkası’mn gazetesi Ifham’m yazı işleri müdürü olarak 
çalıştı.

(Haklılığını yitirerek siyasi cinayetlerle ayakta durmaya 
çalışan ve soysuzlaşarak bir oligarşi haline gelen İttihat 
ve Terakki yönetimine karşı bir sosyalistin yapması ge
reken devrimci muhalefeti yükseltmekti. Böyle bir dev
rimci muhalefet hayata geçmedi. Mustafa Suphi'nin mu
halefetinin ardında devrimci bir muhalefetin zeminini 
oluşturan etkenlerin ne ölçüde bulunduğu açık değildir. 
Bu dönemde hem örgütsel, hem de düşünsel planda 
sosyalizmin uzağında olan Mustafa Suphi'nin İttihat ve 
Terakki yönetimine muhalefeti sınıfsal bir öfkeden kay
naklanmıyordu. Bununla birlikte, daha sonra “yenilik” 
adına halkı ezen burjuva karakterli bir despotizme düş
manlık olarak netleşen tavrı, çıkış noktasında da içinden 
geldiği ihtilalci geleneğe ve ilerici fikirlere karşı çıkıştan 
değil, bir tür halkçılıkla içiçe evrilen Türkçülükten besle
niyordu.

Mustafa Suphi 1913'de, Mahmut Şevket Paşa'nın öl
dürülmesinin ardından başlatılan terör dalgasından pa
yını aldı ve SInop'a sürüldü. Burada kimi arkadaşlarıyla 
birlikte İttihat ve Terakki'nin “ beynelmilel farmasonlu
ğuna karşı milli bir farmasonluk” kurma düşüncesiyle 
kaçmaya karar verdiler. Bir balıkçı teknesiyle Karade
niz'e açılarak Rusya'ya geçtiler. Dünya Savaşı Mustafa 
Suphi'yi düşman bir ülkenin vatandaşı olarak Rus top
raklarında buldu. Diğer Osmanlı vatandaşlarıyla birlikte



Mustafa Suphi de enterne ediierel( Rusya’nın içlerine, 
önce Kaiuga’ya, ardından Ural bölgesine sürüldü. Bol- 
şevizmie 1914-17 arasında, savaş esiri olarai< geçirdiği 
bu yıllarda tanışmış olduğu bilinmekte birlilcte hangi 
yollardan geçerek bu yeni devrimci kimliğini edindiği 
aydınlığa kavuşmuş değildir. Savaş öncesi ve sonrası 
dönemlerde izlediği iki siyasi çizgi arasında görünür 
bir uçurum vardır. Bu uçurumun üzerinden atlayışını 
anlayabilmek için, OsmanlI’nın son döneminde Türkçü
lüğün demokrat-halkçı bir içerikle donatılmaya uygunlu
ğu; “milli bir farmasonluk” oluşturma düşüncesiyle ör
neklenen küçükburjuva bir çerçevede sunulmuş da olsa 
antiemperyalist bir tavıra açılan yurtseverlik; birlikte 
sürülüp birlikte Rusya’ya kaçtıkları bir arkadaşının keli
meleriyle, kalemi kadar söyleyen yüreği, tabancası ve 
bıçağı; Sinop’tan kaçışlarının ortaya koyduğu gözüpek- 
lik ve atılganlık hesaba katılmalıdır. Mustafa Suphi, sa
vaş esiri iken Bolşeviklerle ilişki kurdu ve Türk savaş 
esirleri arasında propaganda ve örgütlenme faaliyetleri
ne koyuldu. Savaş esiri olan deneyimsiz devrimcileri 
Bolşevik militanlara dönüştüren. Bela Kun, J.B. Tito 
gibi komünist önderler yetiştiren Ekim Devrimi, Mustafa 
Suphi’yi de okulundan geçirdi. Ekim Devrimi saflarında 
yerini alan Mustafa Suphi’nin 1917 sonrası hayatı, bir 
profesyonel devrimcinin, bir komünist önderin hayatı
dır. Devrimin ertesinde Moskova’ya gelen Mustafa Sup
hi, burada özellikle Türk savaş esirlerine yönelik yayın 
yapan ve bir komünist çekirdek oluşturmayı hedefleyen 
Yeni Dünya dergisini çıkardı. Aynı hedef doğrultusun
da, 25 Temmuz 1918’de düzenlenmesini sağladığı Türk 
Sol Sosyslistler'\ I. Kongresi, Türkiye’den çağrılacak 
temsilcilerle ve Rusya’daki örgütlerin temsilcilerini bir 
araya getirecek bir kuruluş kongresi düzenleme kararıy
la sonuçlandı. Ancak devrimi izleyen yıllarda Mustafa 
Suphi'nin çabalan esas olarak Rusya’nın Müslüman halk
ları arasında parti örgütlenmesini geliştirmek, Kızılordu 
birlikleri oluşturmak ve sovyet yönetimini yerleştirmek 
doğrultusunda yoğunlaştı. Bu amaçla 1918 içinde Avru
pa Rusya'sından Orta Asya içlerine, Kafkasya'ya dek 
ülkenin dört bir tarafında bulundu. Aynı yılın Kasım'ın- 
da, Moskova'da Müslüman Komünistler Kongresi'ne ka
tıldı ve burada, kurulmuş. Milliyetler İşleri Halk Komiser- 
iiği'ne bağlı Tüm Rusya Müslüman İşçileri Merkez Komi
tesi'ne seçildi. Bu komiteye bağlı Uluslararası Doğu Pro
paganda Dairesi Türk Seksiyonu başkanlığını üstlendi. 
Mustafa Suphi, Aralık 1918’de Uluslararası Devrimciler 
Toplantısı'na ve Mart 1919’da III. Enternasyonal’\n I. 
Kongresi’ne Türkiye delegesi olarak katıldı. III. Enter- 
nasyonal'in I. Kongresi’nde yaptığı konuşma Ekim Dev- 
rimi'nin ateşlerinin kendisini nasıl olgunlaştırdığını, en- 
temasyonalist bilincini ve antiemperyalist yurtseverliği
ni, Türkiye'de, Doğu'da ve dünyada devrime olan inan
cını ortaya koyar. Bu konuşmasında Türk komünistleri
nin, yeryüzünü vatanları, insanlığı da ulusları olarak 
ilan ettiklerini söyleyen Mustafa Suphi, dünya sosyalist 
devriminde Türkiye proletaryasının işgal edeceği şerefli 
mevkiye inancını dile getirerek Doğu'yu Avrupa emper
yalizminden kurtarmak için III. Enternasyonal"! Doğu’da 
devrim ocakları kurmaya çağırdı. Doğu Devrimi'nin, bu 
bölgenin hammadde kaynaklarından ve pazar olanakla- 
nndan beslenen Avrupa kapitalizminin temellerini sar
sacağını da belirtti.

1919 başında Kırım'ın ele geçirilişinin ardından RKP 
Bölge Komitesi üyesi olarak buraya yollanan Mustafa 
Suphi kaldığı kısa süre içinde Anadolu ile bağları geliş
tirdi, Türkiye'ye yayın, propaganda malzemesi ve pro
pagandacı yolladı. Kırım'daki 75 günlük sovyet iktidarı 
sırasında Beyaz Ordu’yla savaşan Uluslararası Doğu 
Alayı'n\ kurdu. Denikin’in kuşatmasını yararak Odesa’- 
ya çekildi. Bir süre sonra buradan ayrılarak yeni bir 
görevle Türkistan’a, geçti. Burada bir yandan parti yapı
sını yeniden düzenlerken, bir yandan da Türklerden 
oluşan bir Kızılordu birliği örgütledi. Çin, Kaşgar,,Buha- 
ra, Hiva, Iran ve Türkiye’de propaganda faaliyeti sürdü
recek Beynelmilel Şark Tebligat Şurası’nı örgütledi ve 
başına geçti.

Anadolu, İstanbul ve Sovyetler’de oluşan komünist 
hareket ve örgütlenmeler 10 Eylül 1920’de 
Azerbaycan’ın başkenti Bakû'da yapılan Türkiye 
Komünist Partisi’n/n 1. Kongresi'nden sonra Mustafa 
Suphi’nin (üstte) önderliğinde tek ve merkezi ve bir 
parti haline gelmişti. Ne var ki Kongre'nin hemen 
sonrasında Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin merkezi önderi 
Mustafa Kemal'in daveti üzerine Türkiye'ye hareket 
eden Mustafa Suphi 14 yoldaşıyla birlikte 28-29 Ocak
1921 gecesi Sürmene açıklarında Karadeniz'in karanlık 
sularına gömülünce Türkiye komünist hareketinde 
tekrar dağınıklık ve çok başlılık egemen oldu.

Azerbaycan'da sovyet Yönetiminin kurulmasından son
ra, Mustafa Suphi Mayıs 1920'de hareketin merkezini 
Bakü'ya taşıdı. Bu yalnız bir yer değiştirme değil, aynı 
zamanda yeni bir hedefe, Anadolu'daki devrim ve sava
şa müdahale etmeye yönelişti. İlk iş olarak ittihatçıların 
kurmuş olduğu “ Komünist” örgütü dağıttı. Hemen ar
dından Türkiyeli komünistlerin örgütlenmesine hız ver
di. Türkiye'de, Anadolu'nun Karadeniz kıyı kentlerinde 
örgütlenme faaliyetlerine girişildi. Yeni Dünya'mn yeni
den yayınlanmasına başlandı, kitap, broşür ve bildiriler 
basılarak Türkiye’ye yollandı. Anadolu’ya sevkedllmek 
üzere bir Türk Kızılordu birliği oluşturuldu. Bu adımlar 
atılırken, Mustafa Suphi, Anadolu’da saltanatın teslimi
yetçiliğine isyanın ve işgale direnişin siyasi merkezi 
haline gelmiş Büyük Millet Meclisi ile ilişki kurmaya 
çalıştı. BMM reisi Mustafa Kemal'e bir mektupla komü
nistlerin antiemperyalist mücadelede yerini almaya ka
rarlı ve hazır olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal'in 
BMM'nin Sovyet Idaresi'nden farksız olduğundan, amaç 
ve ilke birliğinden sözettiği ve komünistleri işbirliğine 
çağırdığı, bununla birlikte BMM'nin, dolayısıyla Ankara 
hükümetinin ipleri asla elinden bırakmayacağını ima et
tiği bir cevap aldı.

Anadolu'da örgütlenme girişimleri ve Ankara'yla ha
berleşme sürerken, 23 Temmuz-7 Ağustos 1920'de top
lanan III. Enternasyonal'in 2. Kongresi, Şark Milletleri 
Kurultayı'nm  toplanmasını kararlaştırdı. Alman ve Ma
car Devrimlerinin ezilmesi ve Avrupa'da beklenen dev
rimci patlamanın gerçekleşmemesi gözlerin Doğu'ya çev
rilmesine neden olmuştu. 1 Eylül 1920’de toplanan Ku- 
rultay’a Doğu ülkelerinden komünist olan ve olmayan 
1831 delege katıldı. Büyük bir coşku İçinde geçen kong
renin ardından 10 Eylül 1920'de Bakû'da Sovyetler Birli- 
ği'nden, Anadolu'nun değişik yörelerinden ve İstanbul'
dan gelen 74 delegeyim Birinci ve Umumi Türk Komü
nistleri Kongresi, TKP'nin kuruluş kongresi toplandı.

Sosyalist Hareket

Bakû Kongresi, Sovyet Rusya’da Mustafa Suphi'nin 
çevresinde gelişen örgütlenmeyi, İstanbul'daki Türkiye 
İŞÇİ Çiftçi Sosyalist Fırkası'nı, Anadolu'nun dört bir ya
nına dağılmış komünist grupları ve bunların bir bölümü
nü toparlayan Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası'nı bir par
ti çatısı altında, bir program ve bir tüzük etrafında birleş
tirerek örgütsel bir atılılımın zeminini hazırladı. Kongre 
enternasyonalizm ve Anadolu'da gelişen devrimin içine 
girme, sıcak mücadelenin orta yerine atılarak önderliğe 
soyunma kararlılığı açısından bulanıklıktan uzak bir ko
münist çizgi ortaya koydu. Yapılan konuşmalar, alınan 
kararlar, ortaya konulan tüzük ve program Ekim Devri- 
ml'nin ve III. Enternasyonal'in devrimci ruhunun dam
gasını taşıyordu. Kongre, örgütlü çalışmanın ağırlık mer
kezini Anadolu’ya kaydırma kararını da aldı; genel baş
kanlığa Mustafa Suphi’yi, genel sekreterliğe Ethem Ne
jat’ı ve bunlarla birlikte toplam yedi kişilik bir Merkez 
Komitesi seçerek tamamlandı.

Kongre’den yaklaşık dört ay sonrq, Ankara ile yeni 
bir haberleşmeden sonra, 1921’İn başında Mustafa Sup
hi, Ethem Nejat ve kalabalık bir komünist topluluk Türki
ye’ye geçmeye karar verdi. Hedef Ankara’ya, “Anadolu 
kıyamının” kalbine ulaşmaktı. Devrimin halkçı kanadı
nın hızla radikalleşmeye açık olması; bir dönem direni
şin en etkili silahlı gücünü oluşturmuş Kuvayı Milliye 
milislerinin Ankara’nın Kemalist kadrolarıyla açık sür
tüşme içine girmesi, tutarlı bir önderlikle devrimin de
rinleştirilmesini mümkün kılıyordu. Bu yüzden tarihçi 
M.C. Kutay’ın sözleriyle, onları Ankara’ya sokmamak 
Yunan’ı denize dökmek kadar önemliydi! Bu yüzden 
törenlerle karşılandıkları Kars’tan sonra provokasyonlar 
birbirini izledi. Erzurum'da kışkırtılmış halk tarafından 
şehre sokulmadılar. Batum üzerinden Bakü'ya geri yol
lanmak üzere Trabzon'a yollandılar. Yol boyu düzmece 
gösteriler sürdü. Trabzon yakınlannda da, kayıkçılar 
kahyası Yahya Kaptan'ın adamlarının saldırısına uğradı
lar. Şehre girmelerine izin verilmedi ve bir iskeleden 
bindirlldikleri takayla denize açıldılar. Arkalarından yeti
şen Yahya Kaptan'ın adamlan silahları alınmış olan Mus
tafa Suphi ve ondört yoldaşını bıçak, kurşun ve süngü
lerle delikdeşik edip denize attılar. 28 Ocak'ı 29'una 
bağlayan gece Onbeşler ve onlarla birlikte Anadolu İhti
lalinin radikal-halkçı bir temelde geliştirilmesi perspek
tifi Karadeniz'de katledildi.

“Komplonun arkasında kim vardı?” sorusuna, Anka
ra'nın Kemalist kadrolarını aklama gayretiyle yaklaşan
lar sorumluluğu Kazım Karabekir'e, Trabzonlu İttihatçı
lara, hatta Yahya Kaptana ve bir avuç serseriye yükle
mektedir. Katilleri de ortadan kaldıran bir dizi zincirleme 
cinayetle karanlıkta bırakılan böyle bir siyasi cinayet, 
siyasi olarak değerlendirilmelidir. Bütün belgeler yoke- 
dilmiş; elimizde ipucu olarak, katliamın öncesine ilişkin 
birkaç telgraf metni, hatıratlarda geçen birkaç imalı söz 
kalmış olabilir. 22 Ocak'ta bir gizli celsede onbeşlerin 
Erzurum’a sokulmadıkları haberini “yaşasın Erzurumlu
lar” sadaianyia, alkışlarla karşılayan, bir süredir devam 
eden antikomünlst saldırganlıkla terörize edilmiş BMM 
üyeleri karşısında Mustafa Kemal'in, Kazım Karabekir'i 
işin tehlikesini ilk sezen adam olarak övmesi ve kendi 
onayıyla harekete geçtiğini söylemesi de göz önüne 
alınması gereken bir olgudur. Katliam emrinin nihai ola
rak hangi ağızdan çıktığı belge yokluğunda spekülasyo
na açıktır. Ancak kesin olan bir şey varsa, o da onbeşle
rin katlinin. Yeşil Ordu'nun tasfiyesi, komünistlere karşı 
genel saldırı, halkçı eğilimleri özümseme çabalan ve 
emperyalizmle uzlaşma çabalanyla birlikte; Kemalist kad
roları iktidara taşıyan ve mücadelenin burjuva bir çerçe
vede kalmasını güvence altına alan sürecin kritik bir 
aşamasında gündeme geldiğidir. Mustafa Kemal ve An
kara'nın Kemalist kadroları Mustafa Suphi ve yoldaşları
nın öldürülmesinin bütün siyasî sorumluluğunu taşı
maktadırlar.

KEMAL ÜMİTLİ
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TİÇSFnin ana kaygısı ve hedefi, kuruluşundan hemen sonraki çahşmalanna ve yayınlannda 
dile getirilen düşüncelere bakılacak olursa, işçi kesimleriyle bağlar kurmak, İşçi Birliklerine 
girebilmek ve buralarda etkin olmaktı. Karşısında ise, o dönemde İstanbul işçi hareketini 
hemen hemen tümüyle denetim altına almış görünen Hüseyin Hilmi’nin TSFsı vardı. Bu 
engeh aşabilmek ve İstanbul işçi hareketini toparlayabilmek için TİÇSF, özellikle de Ethem 
Nejat, diğer sol parti ve kuruluşlarla bir ortak cephe oluşturmaya çabaladı. 24 Ekim 1919’da, 
TİÇSFnin, denetimindeki İstanbul İşçi D em eği ile birlikte İstanbul’da Eerah tiyatrosunda 
düzenlediği ve 2 bine yakın işçinin katıldığı toplantı, ortak cephe çahşmalannın bir adımı 
oldu. İstanbul’da oldukça yankı yaptığı anlaşılan bu toplantıdan, 26 Ekim tarihli İkdam  
gazetesinde şöyle sözediliyordu: “İstanbul’da amele hareketi başlıyor. Amele sınıfı kendi hukuk 
ve menfaatine yarar kanunlann vaz’ını temin etmek üzere Meclise kendi mümessillerini 
göndermeğe ve reylerini doğrudan doğruya vermek usulünün ihtiyar ve kabul olunmasını talep 
ve idda etmektedirler... Bu içtimada diğer bir mühim nokta da amelenin bir sosyalist grubun 
rehberliğinde hareket etmesidir.”

Arahk 1919’da yapılacak genel seçimlerde işçi kesiminin sesini duyurmak için toplandığı 
açıklanan işçi kongresinin esas amacı, çeşitli işçi örgütlerinin ve İstanbul’daki solun birliğini 
sağlamak olduğu halde, toplantıya TSF katılmadı. Ancak daha sonra TİÇSFye geçecek olan, o 
zaman TSF saflannda bulunan Sadrettin Celal ve Ziynetullah Nuşirevan gibi birlik yanlılan 
toplantıyı destekledi.

Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosu toplantısı sırasında, TİÇSFnin, özellikle Ethem Nejat’ın temsil 
ettiği birlikçi kanadının durumu nasıl değerlendirdiğini, Türkiye komünist örgütlenmesinin ilk 
dönemlerinin önemli adlanndan Ziynetullah Nuşirevan şöyle anlatıyordu: “TİÇSF Ethem Nejat 
yoldaşa göre de bir münevverler teşkilatı olduğundan, daha ziyade halk kütleleri teşkilatı olan 
Sosyal Demokrat ve Sosyalist Fırkaları ile uyuşmak, birleşmek lazımdı. Benim kanaatime göre 
de böyle bir ittihat vücuda gelmediği takdirde kütleyi yeni fırkaya çekmek zor olacağı gibi, 
ötekiler dahilinde de sırf onlann rehberleri arasındaki o yarı burjuva ekseriyetleriyle amele 
menafiine pek büyük bir iş görmek mümkün olmayacaktır. İşte Ethem Nejat Yoldaş’ın her üç 
fırkada hüküm süren “başkayımcıhk” (separatizm) temayülatına rağmen, bu üç fırkanın 
birleşmesine bütün samimiyetle çalışması, onun gayet amelî ve musip bir nokta-i nazara 
malik olduğunu gösteriyor. Fakat çok yazık ki taa o günden itibaren İstanbul amelesi 
arasında bir cephe birliği vücuda getirecek olan bu teşebbüsümüzde biz muvaffak olamadık. 
Hüseyin Hilmi’nin o günlerde yıkılmayan diktatörlüğü, Sosyal D em okrat Merkez-i Umumisinde 
kahır ekseriyetin küçük burjuvalar elinde olması, genç mahfildeki bazı arkadaşlann fazla 
sinirliliği, umumi sosyalist konferansı akdine vaziyet-i siya,' buhranlann ve hareketin
geçliğinin müsaade etmemesi, bu lazım teşebbüsü neticesiz t i . . . ”

Aralık 1919’dan sonra, İstanbul’daki seçimlerde başan kazamlamaması ve umulan tek cephenin 
de gerçekleşememesi üzerine TİÇSFden kimi yöneticiler Anadolu’ya geçtiler. Anadolu 
hareketinin desteklenmesi eğilimi ağırlık kazandı. İşçi hareketinin daha canlı ve işçilerin daha 
yoğun olduğu İstanbul’dan aynimak istemeyen, savaşımı burada sürdürmeye kararlı olan Şefik 
Hüsnü ve bazı TİÇSFlılarsa 1919 sonlanndan 1921 ortaianna kadar geçen sûrede, bir yandan 
işçi bağlan kurma ve İstanbul işçilerini bir birlikte örgütleme çabalanm sürdürürlerken, bir 
yandan da Balkan panileri, örneğin Bulgaristan partisi aracılığıyla Entem asyonal'le ilişkiye 
geçerek varlıklannı kabul ettirmeye çalıştılar. İstanbul’da bir komünist örgütlenme oluşturmaya 
çalışıldığı bu dönemde, çoğunluğu gayn müslim işçilerden oluşan Beynelmilel İşçi İttihadı ve 
Ermeni Hınçak örgütüyle ilişkiler kiiriıldu. Umum Türkiye İşçiler D em eği adh bir örgütlenmeye 
de TİÇSF önayak oldu. 16 Mart 1920’de İngilizlerin İstanbul’u işgalinden sonra bu çevrenin 
çalışmalan durdu. Kurtuluş sansür tarafindan yasaklandı.

Anadolu Solculuğu, Anadolu TKP

1919-1920’ler Anadolusu gerçek bir fikirler mahşeri, bir toplumsal güçler arenasıydı. Orada, 
Pan-İslamizm veya Pan-Turanizm emellerinin Kafkaslar’da, Türkistan’da, Azerbaycan’da yeni 
maceralara sürüklediği, başta Enver Paşa olmak üzere eski İttihatçılar; “Şark milletleri”nin 
islâmi kurtuluşunu ’17 Devrimi’nin esinlendirdiği sosyalist fikirlerde arayan İsHm sokulan; 
Mustafa Kemal’in millîci kadrolan; Yeşil Orducular; sonunda bir çeşit islâmi sosyalizmde karar 
kılmış görünen Çerkeş Ethem güçleri; komünistler ve daha niceleri Anadolu millîci 
hareketinin ve Ekim Devrimi’nin girdabında dönüp duruyorlardı.

23 Nisan 1920’de ilk Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını izleyen günlerde, Kurtuluş Savaşı’nın 
öncü kadrolannı ve Anadolu’daki tüm siyasal güç mihraklannı Sovyet Rusya ile kurulan 
ilişkiler ve Bolşeviklerden Anadolu harekatına maddi ve siyasal güç sağlayabilme çabalan 
birinci dereceden ilgilendirdi. Yakınlaşma ve desteğin ön koşulu “Bolşevikliği benimsemek” 
sanıldığından Kurtuluş Savaşı kadrolannm bir bölümü samimiyeüe, diğer bir bölümü ise taktik 
gereği komünizme yakın göründüler. Kimileri de, işgalci emperyahst ordulara karşı. Kurtuluş 
Savaşı’nm ne pahasına olursa olsun kazanılmasının yolunu Sovyetler’e yaklaşmakta gördüler.
1920 ilkbahar ve yazında, Ankara’da ve tüm Anadolu’da, Mustafa Kemal Sovyet yardımı 
alabilmek, Sovyetler’in desteğini sağlayabilmek ve işgalci güçler karşısıtıda güç 
kazanma firsatını bulabilmek için resmî Komünist Fırkası’nı kurdurttu. O günler, Bolşevikliği 
benimseyip benimsememe tartışmalannın yoğunlaştığı; tüm siyasal güçlerin, bulanık bir takım
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Rusya Sosyalist Koşma (Federatif) Şuralar Cumhuriyeti 
Halk Milletler Komiserliği’ne bağlı Şark Neşriyatı, 
Moskova’da Kasım 1922’de Ekim Devrimi'nin 5. 
yıldönümü dolayısıyla Kızıl Şark (üstte solda) adlı bir 
dergi çıkarmaya başladı. Vâlâ Nurettin ve Ahmet 
Cevat’ın da yazarlan arasında bulunduğu Kızıl Şark 
Türkiye ve Azerbaycan Türklerine hitap ediyordu.
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Azerbaycan Komünist Fırkası'nm merkezi kadınlar 
şubesinm neşriyat kolu Şark Kadını adlı bir derginin 
yayınına başladı. Üstte sağda, Ağustos 1924 tarihli 
Şark Kadını’nın 8, sayısı, üstte ise Gülsün 
Karamustafa’nın Karadeniz’de öldürülen Mustafa 
Suphi'nin tekne yolculuğunu tasvir eden tablosu 
görülüyor.

sosyalist ilkeler, İslâmla veya Türkiye koşullanyla uzlaştırma çabalan içinde olduklan; 
okullarda bile, “Anadolu Şuralar Hükümeti var olsun / İşçilerin emeği özlerine yar olsun / 
Uyan mihnetle çalışan çıplak hemşeri / İnkılâba katıl dünyanın rençberi...” türden marşlann 
söylendiği günlerdi. Böyle bir ortamda, Çerkeş Ethem’in katılımıyla güçlenen Yeşil Ordu 
Cemiyeti ve onun Büyük Millet Meclisi’ndeki grubu sayılan Halk Zümresi dışında, 1920 
ilkbahanndan itibaren Ankara, Eskişehir ve Karadeniz yöresinde örgütlenmeye başlayan 
Anadolu Türk Komünist Partisi de dönemin önemli sol örgütlenmelerinden biridir.

Anadolu’da kurulan TKP çevresinden kişilerin kimlikleri, daha sonraki yıllarda Türkiye 
komünist hareketi içindeki konumlan, bu örgütlenmeye ait bölgelerle birleştirilince, ilk adımda 
Eskişehir ve Ankara’da örgütlenmeye başlayan Anadolu TKP’nin, ana çizgileriyle Mustafa Suphi 
kanadının Anadolu örgütlenmesi çerçevesinde düşünülmesi gerektiği ortaya çıkar.

1919’un ikinci yansında İstanbul’a gelen Başkırt Cumhuriyeti’nden Şerif Manatov, Mayıs 
1920’de ilk resmî Sovyet temsilcisi olarak Ankara’ya vardığı günlerde Ankara ve Eskişehir’deki 
çeşitli sol çevreler ve komünistlerle ilişkiye geçti. Bir yandan Ankara’da “Bolşeviklik” 
konusunda propaganda konferanslan vermeye, öte yandan örgütlenmeye yardımcı olmaya 
başladı. İlk örgütler İmalat-ı Harbiye işçilerinin yoğun olduğu Ankara ve Eskişehir’de kuruldu. 
Hüseyin Hilmi’nin TSFsinin Eskişehir şubesi ve bu şubeye bağh İşçi Gazetesi çevresi, Hüseyin 
Hilmi’den bağımsız bir şekilde yeni örgütlenmeye yardımcı oldular, Eskişehir örgütünün 
çekirdeğini oluşturdular. Anadolu’daki TKP çevresinin ileri gelen adlan arasında İstanbul 
SDFden kopup Anadolu’ya geçmiş Ziynetullah Nuşirevan, Vakkas Ferit, sonraki yıllarda 
Anadolu  TKP’nin daha sonra da TKP’nin önde gelenlerinden biri olacak Salih Hacıoğlu (Baytar 
Salih), Muallim Nuri vardı.

Anadolu TKP örgürienmesi, 1920 ilkbahar-yaz aylan boyunca Yeşil Ordu örgütlenmesiyle kimi 
yerde içiçe yürüdü. Bu içiçelik, organik bir birlik olmaktan çok, kimi kadrolann, örneğin Yeşil 
Ordu örgütünün ve Meclis’teki Halk Zümresi’nin  önde gelen adlanndan Dr. Nazım’ın her iki 
örgütlenmeye de dahil olmasından ileri geliyordu.

Parti’nin Haziran 1920 tarihini taşıyan “Nizamname”sinin birinci maddesinde, “Bütün beşeriyete 
refah ve saadet temin edecek olan cihan inkılâbının bir an evvel husul-pezir olmasını temin 
ve sosyalizmi tesis için Türkiye’de bir Komünist, yani Bolşevik Partisi teşekkül etmiştir” 
deniyordu. 14 Temmuz 1920 Ankara tarihli bir yazıda ise “Türkiyeli köylü, amele, çiftçi, 
asker ve diğer vatandaşlara, beynelmilel proletarya ve komünistlere”, “Türkiye’de Merkez-i 
Umumi’si Ankara’da olmak üzere Enternasyonale merbut bir Komünist Partisi’nin  teşkil 
olunduğu” bildiriliyordu. Parti kendisini hem İstanbul hem de Kuvayı Milliye hükümetinden 
ayırmaya özen gösteriyor, her ikisinin de özünde farklı olmadığını ileri sürüyor ve Türkiye’de 
bir “Şuralar Hükümeti” kurulmasını istiyordu.

Ulusal kurtuluş hareketini “burjuva elindeki” bir hareket olarak karşıya alma stratejisi,
Temmuz 1920’de toplanan Kom intem ’in 2. Kongresi’nin ulusal kurtuluş hareketleri ve ulusal 
burjuvaziye karşı saptadığı stratejik hatla çelişiyordu. Daha sonraki yıllann gelişimleri içinde 
dikkati çeken nokta, Türkiye Komünist Partisi’nin  Eylül 1920’de Bakü kongresinde çeşitli 
örgütlerin birleşmesiyle resmen kurulmuş olmasına rağmen, 1923 başlanna kadar, İstanbul
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TKP’den bağımsız gelişen Ankara-Anadolu TKP, daha sonra da onun devamı olan Tûriye Halk 
İştirakiyûn Fırkası çizgisinin, ulusal buıjuvazi ve Kurtuluş Savaşı kadrolanna karşı Şefik 
Hüsnü’den hep daha mesafeli bir tutum almış olmasıydı. Bu konuda, 1922 sonlannda 
Komintem’in 4. Kongresi sırasında Anadolu TKP’nin  de dahil olduğu Türkiye delegasyonunun 
dikkati çekildiği gibi. Şefik Hüsnü de, hareketin tarihini değerlendirirken, Anadolu TKP’yi 
“ulusal kurtuluş hareketine karşı takındığı sol tavır ve fazla bağımsızlığı” yüzünden eleştirmişti.

Anadolu TKP örgütlenmesiyle İstanbul TKP çevreleri arasında 1920 sonbahanna kadar örgütsel 
bir bağ kurulduğuna ilişkin veri olmamakla birlikte, Eylül’de Bakû’da toplanacak olan TKP I. 
Kongresine gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkan Ethem Nejat’ın Ankara TKP çevrelerinden de 
itimatname aldığına dair söylentiler vardı. 1919 sonu ile 1920 sonbahan döneminde İstanbul 
ile Anadolu örgütlenmeleri arasında örgütsel olmayan, daha çok kişisel nitelik taşıyan 
yoklamalar, danışmalar, konuşmalar yapılmış olmalıdır. Bu dönemde, İstanbul’da işçi 
örgütlenmesi içindeki rakip kuruluşlara karşı savaşım vererek gelişmeye, hareketin birliğini 
sağlamaya çalışan İstanbul komünistleri ile Meciis’teki Halk Zümresi, Yeşil Ordu gibi 
kuruluşlardan yararlanarak “siyaset yapmaya” uğraşan Anadolu TKP çevreleri arasında pekçok 
konuda yapı ve görüş farkhiıklan olduğu varsayılabilir.

Türkiye Komünist PartisVnin Kuruluşu
İstanbul ve Anadolu’daki ilk komünist örgütlenmelerin, kişilerin ve çevrelerin birliği, en 
azından biçimsel olarak ve resmen, 10 Eylül 1920’de, Doğu Halklan Kurultayı’nın hemen 
ardından Bakû’da toplanan TKP Kuruluş Kongresi’nde sağlandı. Bu kongrenin Ankara’da 
yapılması düşûnûldüyse de, Ankara Hükümeti buna izin vermedi. Bakû’da toplanan kongreye 
13’den fazla örgütten 74 delege katıldı, Ethem Nejat’ın teklifiyle, kongrede “Türkiye komünist 
teşkiladannm birleştirilmesi” karan alındı. “Birinci ve Umumî Türk Komünistleri Kongresi” 
adım alan bu Kongre’de, Parti’nin tüzüğü, programı, stratejisi ve taktikleri karara bağlandı. Bu 
kararlar arasında en önemlilerinden biri “emperyalizme karşı millî kurtuluş hareketinin 
derinleşmesine yardımcı olmak, bununla birlikte işçi sınıfının gerçek ve son amacı olan 
emekçilerin egemenliğini kurmak için, gereken durumu, koşullan, zemini hazırlamaya 
çalışmak”tı. Bu Kongrede Mustafa Suphi TKP başkanlığına, Ethem Nejat da sekreterliğe seçildi.

TKP’nin kuruluş kongresinde alman kararların doğal sonucu, Mustafa Suphi ve Merkez 
Komitesi’nin Anadolu’ya taşınması, Mustafa Suphi’nin de Mustafa Kemal’le ilişkiye geçerek 
Anadolu hareketini desteklemek ve örgütlenme çalışmalan yapmak üzere Anadolu’ya 
geçmesiydi. Mustafa Suphi’nin Mustafa Kemal’le ilişkiye geçme çabaları Haziran 1920’ye rastlar.
O dönemde Mustafa Kemal’in Mustafa Suphi hareketine Sovyetler’den destek ve yardım 
sağlamakta etkili bir mihrak olarak baktığı, Mustafa Suphi’ye verdiği “...Gaye ve prensip 
itibanyle bizimle tamamen müşterek olan Türkiye İştirakiyûn Teşkilatı’ndan  maddeten ve manen 
müstefit olabilmekliğimiz için teşkilatınızın münhasıran BMM Riyaseti’yle tesis ve muhafaza-i 
irtibat eylemesi lazımdır” demesinden anlaşılmaktadır.

Ancak, Mustafa Kemal’in Sovyetlere karşı izlediği taktikler ve içerde Anadolu’da bir süreden 
beri örgüdenmeye girişmiş olan komünistlere karşı tutumu, 1920 sonbahannda çeşitli iç ve 
dış etkiler altında değişirken, Anadolu’ya dönüş hazırlıklannı tamamlayan Mustafa Suphi ve 
TKP Merkez Komitesi’nin aralannda Ethem Nejat’ın da bulunduğu ağırlıklı bölümünün trajik 
sonu, Türkiye tarihinde komünistlere karşı girişilen baskı ve zulmün ilk ve en kanlı 
halkalanndan birini oluşturuyordu: 15’ler, yani Mustafa Suphi ve 14 TKP Merkez Komitesi 
üyesi, 28 Ocak 1921’i 29 Ocak’a bağlayan gece, Karadeniz’de boğduruldular.

Komünist Hareketi İlk Ezme Denemesi

Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuruluşunu izleyen aylarda Anadolu’da yaşanan sol 
fikirlere ve komünist örgütlenmelere elverişli hava bulanmakta gecikmedi. Ekim 1920’den 
itibaren ilk adımlanm atmakta olan örgütlenme ve çevrelere baskılar başladı. Önce Yeşil Ordu 
Cemiyeti kapatıldı; ardından, 1920’nin son aylan ve 1921 başlannda Çerkeş Ethem 
ayaklanması bahane edilerek, tüm solu dağıtma ve susturma operasyonuna girişildi. Bu 
baskılardan, Mustafa Kemal’in komünist örgütlenmeyi kontrolda tutmak ve Sovyetler’e yakın 
görünmek için kendi kurdurduğu resmî TKP bile payını aldı, gazetesi, yayın organlan ve 
örgüt dağıtıldı. Anadolu (veya Ankara) TKP’nin devamı ve legale çıkması sayılması gereken 
Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası’m n  program ve tüzüğü uzun süre savsaklandıktan sonra 7 
Aralık 1920’de kabul edilip, Eırka resmen kurulduysa da, yasal ömrü bir ayd&n fazla olmadı. 
Ocak 1921 içinde, tüm komünist akımlar eziUrken THİF çevreleri de tuıvıklandı. Mustafa 
Suphi ve 14 arkadaşının Karadeniz’de boğdurtulmalan da bu günlere rastladı.-2 2  Haziran-12 
Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanan K om intem ’in  3. Kongresine, Anadolu ya da 
İstanbul’dan delege gidememiş olması, bu dönemde yaşanan baskılann ve güçlüklerin bir 
göstergesi sayılabilir.

3. Kongre’de Türkiye’yi temsil eden, Mustafa Suphi’nin eski çevresinden Sovyet Rusya’da 
kalmış bulunan Süleyman Nuri; Kemallstlerin komünisder üzerindeki baskılannı sert bir dille 
yermekle birhkte, Komintem  çizgisine uygun olarak emperyalizme karşı ulusal kurtuluş 
hareketinin her şeye rağmen destekleneceğini bildirdi.
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DEYMER, ŞEFİK HÜSNÜ  
( 1887- 1959)

Bilimsel sosyalizmi Türkiye’ye Batı’dan getiren ilk ku
şak içinde yer alan, uzun yıllar Türkiye Komünist Partisi 
Sekreterliği görevini yürütmüş düşünce ve eylem adamı 
Şefik Hüsnü 1887’de Selanik'te dünyaya geldi. Orta 
öğrenimini M.Garaud Koleji'nde yaptı. Yüksek Öğrenim 
için Paris'e giderek Fen ve Tıp Fakülteleri’nde okudu. 
Sinir ve ruh hastalıkları uzmanlık eğitimi gördü. Paris'te 
bulunduğu yıllarda Jön TOrkierin faaliyetleriyle yakın
dan ilgilendi. Ayrıca Türk düşün ve sanat adamlarıyla 
da arkadaşlık kurdu. Yahya Kemal, Paris dönemi dostla
rından biridir. Türkiye’ye döndüğü 1912’de Balkan Sa- 
vaşı’na katıldı. Ardından I. Dünya Savaşı’na da katılarak 
Çanakkale Cephesi’nde Tabib Yüzbaşı olarak görev yaptı.

1919'da ilk sayısı Berlin'de çıkan Kurtuluş dergisini 
çıkaran devrimci grubun başına geçerek, 20 Eylül 
1919’dan itibaren dergiyi İstanbul’da yayınlamaya baş
ladı. 22 Eylül 1919'da dergi çevresindeki kadroyla birlik
te Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nm kuruluşunu 
sağladı. Fırka'nın Genel Sekreterliği'ne getirildi. Türki
ye Komünist Partisi'nin 10 Eylül 1920'de Bakû'de topla
nan I. Kongresi’ne Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırka
sı adına parti mensuplarından Ethem Nejat, Sadrettin 
Celal ve İMustafa Nermi’yi gönderdi. Kongre sonunda 
listeden Merkez Komite üyeliğine ve Merkez İcra (Faali
yet) Komitesi I. Sekreterliği’ne seçildi. 1921 başlarında 
Mustafa Suphiierin katledilmelerinden sonra Türkiye ko
münist hareketinde yaşanmaya başlayan dağınıklık or
tamında, bazı araştırmacılara göre Türkiye Haik İştiraki
yûn Fırkası’mn 15 Ağustos 1922'de Ankara'da toplanan 
II. Kongresi’nde gıyabında Merkez Komitesi Büro üyeli
ğine seçildi.

Kurtuluş dergisi hükümetçe kapatıldıktan sonra Hazi
ran 1921’de grubuyla birlikte çıkarmaya başladığı Ay
dınlık dergisinde bilimsel sosyalist öğretinin yaygınlık 
kazanması doğrultusundaki yazılarını sürdürdü. Bilim
sel sosyalist teorinin kılavuzluğundan Türkiye'de sınıf
ların mevzilenişine, kurtuluş savaşına, sosyal devrime 
ve işçi sınıfının ekonomik ve siyasal örgütlenme sorun
larına çözümleyici yaklaşımlarda bulundu. Aynı zaman
da bilimsel sosyalist teorinin temel fikirlerini Aydınlık 
Küiiiyatı’ndan çıkan tercüme ve telif, broşür ve kitapla
rında ele aldı. 1 Mayıs 1923 kutlamalarının ardından, 
dağıttıkları bir bildiri nedeniyle tutuklandı. Kendisiyle 
birlikte tutuklanan Sadrettin Celal, Ali Cevdet, Vanlı 
Kazım, Haşan Ali (Ediz) ve Hüseyin Vasıfla “hıyanet-i 
vataniye” yasasına göre yargılanmaları mümkün görül
meyince serbest bırakıldı.

1923'de önce Sadrettin Ceiai'le birlikte Bulgaristan 
Komünist Partisi'nin Kongresi'ne katıldı. Kongre için 
bulundukları sırada; kendileri gibi Bakû Kongresi'nde 
Merkez Komite üyeliğine seçilmiş ve Moskova’daki Ha
rici Büro’da görev yapmakta olan Mustafa Börkiüce ve 
Ali Rıza (Keskin) ile; Mustafa Suphiierin katledilmelerin-
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den sonra yaşanmakta olan dağmıklığa son vermek için 
Türkiye’de bir “toparlanma kongresi” yapılması konu
sunda anlaştı.

1 Ocak 1925 İstanbul Akaretler deki evinde Türkiye 
Komünist Partisi’nin II. Kongresi toplandı. Kongre so
nunda tekrar Merkez Komite üyeliğine ve TKP Genel 
Sekreteriiği’ne seçildi. Şubat 1925’te Doğu'da Şeyh Sa
lt önderliğinde başlayan Kürt Ayaklanması üzerine çıka
rılan Takrir-i Sükûn kanununa dayamiarak Aydınlık baş
ta olmak üzere Partl’nin bütün yayın organları kapatılıp 
önde gelen kadroları tutuklanmaya başlayınca yurtdışı- 
na gitti. Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından gıyabında
15 yıl kürek cezasına mahkûm edildi. Yurtdışmda iken 
TKP’nin Viyana’da bir bürosunu oluşturdu. 1925 İstiklâl 
Mahkemesi terörünün yarattığı dağınıklığa son vermek 
için Mayıs 1926’da Viyana’da Parti Konferansı'nı topla
dı. Konferansa Türkiye’den tevkifat dışı kalmış Vedat 
Nedim, Mustafa Börklüce, Hamdi Şamiiof, Faik Usta, 
VanlI Kazım, Salih Hacıoğlu ve Ali Rıza; Moskova’dan 
Nazım Hikmet, Laz İsmail (Marat), Haşan Ali Ediz, Hüsa
mettin Özdoğu katıldılar. Konferans kararlarından biri 
Vedat Nedim Sekreteriiği’ndekl İcra Komitesine Laz İs
mail ve Hüsamettin Özdoğu’nun takviyeci olarak katıl
ması ve bir diğeri de Şefik Hüsnü’nün ülkeye uygun 
bir zamanda dönmesiydi.

Yılın sonuna doğru kimlik ve kılık değiştirerek Türki
ye’ye dönen Şefik Hüsnü, Vedat Nedim’in faaliyetini 
yetersiz bularak kendi sekreterliğinde ikinci bir İcra Ko
mitesi kurdu. Kendisinden habersiz ayrı bir icra komite
si kurulup faaliyete geçildiğini anlayan Vedat Nedim, 
elindeki bütün parti evrakını da polise vererek ünlü 
1927 Komünist Tevkifatı'na neden oldu. Şefik Hüsnü 
de partinin önde gelen aşağı-yukarı tüm kadrosuyla bir
likte tutuklandı. Yargılama sonunda 18 ay hapse mah
kûm oldu. Bu cezasını önce İstanbul’da, daha sonra 
Yozgat cezaevinde çekerek Nisan 1929'da tahliye oldu. 
Hemen yurtdışma çıktı. 1939’a dek Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde yaşadı. 1928-1935 arasında Komintem’in Yü
rütme Komitesi üyeliğini yaptı. Komintem’in yayın or
ganlarında daha çok dünya komünist hareketi üzerine 
yazılan çıktı. 1939’da Türkiye’ye dönünce, 1941-1943 
arasında ihtiyat askerliği yaptı. 1945'te Cemiyetler Ka
nunu’nda yapılan değişiklikle “sınıf esası üzerine daya
nan partilerin kurulması yasağı” kalkınca legal sosyalist 
parti olarak Türkiye Sosyalist Partlsl’nin kurulması ko
nusunda TKP Plenumu’nda tüm kadroyla anlaşmışken 
TSP’nin kuruluşundan bir buçuk ay sonra Haziran 
1946'da Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’ni 
kurdu. Altı ay sonra her iki partinin kapatılmasıyla birlik
te tutuklandı. Beş yıl hapis cezası aldı. 1950 affıyla 
hapisten çıktıktan sonra TKP yöneticilerinden olma id
diasıyla tekrar tutuklandı (1951) ve yargılama sonunda
5 yıl hapse mahkûm edildi. Hapis cezasından sonra 
Manisa'da sürgün cezasını çekmekte iken 1959'da öldü.

TKP’NİN SOYAĞACI
SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI (MUSTAFA SUPHİ) İTTİHATÇI SOLU

23 AıalıK 1918'de kuruldu. 
1920’de dağU. I ı̂rucu ve Yöne- 
taleri- Df. Haşan Rıza Bey, Kazım 
Bey. İ0 9  Zateraki. Ceıril Ani 
(Alpay). Wsn, Ot Ifib® Bey, Ziy- 
nehiWi Nuşrean.

20 Şubat 1919'da kuruldu. 
1922'deda9>ldı.KurucuwYdne- 
lıcıler: Hüseyin Hilmi, Must^ Fa
al (Çun). Mefımel Alı (Btigışın), 
Hasar Sadi (Bvkök). Sadreon 
Celal (Amel). "V^"Kazın (Kıp).

Supft Nufi (»en). Of- ''«af’ (Öz-
gefl). ftaam Şakir. 'feyın Oğan 
ktak__________________

TÜRKİYE İŞ' 
SOSYALIS

i VE ÇİFTÇİ 
■ FIRKASI

22 EyM 1919'da kunidu 1924'te 
feshedM Kurucu YörKdoler. 
Mehmet \«htıı (Sandal). Must^ 
Nermı. Veda Nedm (Tör). Ethem 
Nejat, Nurulah Esat (Sümer). Alı 
Nizamı, İlhamı Nafiz (Pamır), 
Mümtaz Fazk (âylan), Naımılı İs
mail (^̂ ğencğkı). l£m'ı Nihat ı« 
O. Şef* Hüsnü flJeymer). 'ı^n  
Ogam KurhÂjş. A ^ k

(HAFİ) TÜRKİYE 
KOMÜNİST RftRTİSİ

Baku'da kunian TXPnm Anado- 
kı’dakj uzar«s ciar^ 1920'mn 
ya2t»aş>nda kuruldu KurucUan 
Sahh Haaoğlu, Mualhm Must^a 
pjun), Şeytı Kudbeltın, Ziynetul- 

NuşireMan. Nazım flesmor.

BOZUK PARTİ

1920'de '»^son'da Uıidalaa-ı 
HuhjkâgJi}Çfiıl&tK̂ge- 
lentithaplannkuduğutypart

HALK ZÜMRESİ YEŞİL ORDU

1920'nm sonbahannda ^  O- 
ûb ıçnde bazı kışılenr\ oluşturdu
ğu. mesleki temsil esasm savu
nan grup. Kör Ak Ittsan Bey ve 
MuMlın Sırgen'ın savunduğu 
grubun dûşüncelen Anaöohj’da 
fer» û/n'de yayınlandı

TÜRKİYE HALK 
İŞTİRAKİYUN FIRKASI

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
10 EyU 1920'de Gakû'deMusla- 
la Suph ve Afkadaştan tarımdan 
kurüdu.________________

7 Aralık 1920'de kun.-k)u Uç ay 
sonra kapatılarak yönetealen tu
tuktandı Kurucu «  Yönetcien 
Şeyh Ser\el, Mehmet Şûkrû, Sa- 
kh HaooğKı, Zıynetulah Nu$ıre- 
vat) > ^O g arı EweK 

yaı

1920'mn ikbahannda kuruWo 
y*n sonbanannda leshedıl- 

Kurucular Şeyh Sen« Ak- 
dağ. DtMnanAdıvar, Hakkı Be- 
h>ç.EyûpSabn. Yunus Nadi. Re
şit Bey. Muhittin ea^a. Nazım 
Resmor. ^ n  Ogam, Seyyare 

Dünya._____________

(RESMÎ) TÜRKİYE 
KOMÜNİST FIRKASI

"“I 18 Ekim 1920'de Mustafa Kemal 
tarafından kurdurukju Ûç ay son
ra dağ**. KurjCUarr Tevfik flüş- 
tû(Ar3^.HnjsNad(Abalıoğlu). 
KjIç Ak, Hakkı Behç Ihsan Efya- 
vuz. Re» Koraien, Mahmut Esa. 
' ı ^  Organ. Ibn Qjfl.

Bu şema, Mete Tunçay'm Türkiye Sol Akımiar (3. Basım, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1978) kitabının 224. sayfasında yeralan 
şemaya bazı bilgiler eklenerek düzenlenmiştir.

İstanbul TKP-Ankara TKP Aynmı: Hareketin İki Farklı Koldan Gelişmesi

Anadolu’(3a tüm sol muhalefetin, özellikle komünist örgütlenme ve çekirdeklerin şiddetle 
bastınidığı 1921 boyunca; daha sonra, Ankara Hükümeti ile Sovyet Hükümeti arasmda dosduk 
anlaşmasmm imzalandığı ve sol üzerindeki baskılann yumuşadığı 1922 ilkbahannda ve 
yazında ve nihayet baskılann yeniden yoğunlaştığı 1922 sonbahannda İstanbul’da ve 
Anadolu’da komünist örgütlenme, gerek siyasal hattı gerekse yapısıyla, birbirinden oldukça 
farklı iki koldan gelişti.

Kom intem  belgelerinde İstanbul örgütü veya İstanbul TKP olarak yeralan Şefik Hüsnü yani eski 
TİÇSF ve Kurtuluş çevresi, 1921 yazından itibaren Aydınlık dergisiyle yeniden ortaya çıkar ve 
İstanbul’da işçi hareketini örgütlemeye ağırlık verirken, Anadolu’da 1922 başlannın görece 
yumuşayan havasında çıkanlan afla Yeşil Orducular, Halk Zümresi mensuplan ve THİF 
yöneticileri serbest kaldılar. Mart 1922’den itibaren THİFyi canlandırma çalışmalanna hız 
verildi. 1922 sonlanna, hatta 1923 ortalanna kadar İstanbul ve Anadolu TKP çevreleri 
birbirlerine uzak kaldılar. 10 Eylül 1920’de TKP Kuruluş Kongresi’nde alınan örgüderi 
birleştirme karan 1923’e kadar fiilen uygulanmadı.

Serbest bırakılan THİF yöneticilerinin, Fırka’nın beyannamesini hükümete verecek çalışmalara 
başladıklannı bildirmelerinden sonra, Türkiye’de İstanbul ve Anadolu TKP olmak üzere iki ayn 
komünist örgütün varlığı, K om intem  tarafından da resmen kabul edilmiş görünüyor. Bu 
olgunun, 1922’de İstanbul ve Anadolu’nun iki ayn hükümetin yönetimi altında olmalanyla 
gerekçelendirildiği anlaşılıyor.

Ancak, 1922’ye gelindiğinde İstanbul ve Anadolu’nun kopukluğu, artık nesnel koşullann 
zorladığı bir ilişki ve bağlantı güçlüğüyle açıklanamaz. İlk balaşta, THİFnin  Kemalist harekete 
ve ulusal buıjuvaziye karşı izlediği çizgide Mart 1922’deki ikinci kuruluş sırasında Komintem  
politikasına uygun değişiklikler olduğu ve İstanbul TKP’nin (Şefik Hüsnü ve Aydınlık 
çevresinin) görüşlerine yaklaştığı izlenimi doğabilirse de, aslında aynlıklann derinleştiği, 
İstanbul’un, tüm ısrarlı çağnlara rağmen TH İFnin  Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Kongresi’ne 
katılmayı reddetmesinden, buraya gözlemci dahi yollamayışmdan ve daha sonra Şefik 
Hüsnü’nün THİFnin  1922 sonbahanndaki çizgisini defalarca açık şekilde eleştirmesinden, 
TH İFnin  yeniden legale çıkışını ve kongreyi “acelecilik” olarak değerlendirmesinden de 
anlaşılır.

İki farklı siyasal-toplumsai ortamda, (Kurtuluş Savaşı Anadolusu ve İşgal İstanbul’u) farklı 
kişiliklerin, farklı gelişme ve koşullann ürünü olan ve her ikisi de geniş kitlelere 
dayanmaktan uzak bulunan bu iki yapı arasındaki ideolojik, politik, yöntemsel farklar 
bulunması doğaldır.

Anadolu’ya oranla işçilerin görece yoğun olduğu, Kemalist baskılann 1923 ortalanna kadar 
daha az hissedildiği, işçilerin grev ve sendikal örgûdenme geleneğine bir ölçüde sahip 
olduklan, Marksizmin bilgisi ve pratiğiyle daha yakın ilişkili aydın kadrolann ağırlıkta olduğu 
İstanbul ile köylü ağırlıklı, işçilerin sayıca az ve dağınık kaldığı, çoğu devlet fabrikalan ve
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işyerlerinde çalışan bu işçilerin bazan yüksek ücret ve iyi iş koşullan sağlanarak bazan 
baskıyla Kemalistleri desteklemeye zorlandıklan, önder kadrosu bir bölümüyle İttihatçı hareket 
içinden çıkmış ve Kemalist kadrolann ağır baskılanna doğrudan hedef olan Anadolu komünist 
hareketinin birliğinin sağlanmasında harç olabilecek Mustafa Suphi çevresi çoktan yokedilmişti. 
Birliği talep eden, zorlayan, güçlü bir kitle tabanının ya da tartışılmaz bir ideolojik-politik 
liderliğin bulunmadığı bir dönem ve ortamda, birleşmeyi zorlayabilecek tek etken Kom intem ’di. 
Ama, 1922 sonbahanna, yani 30 Ağustos 1922’de Kemallstlerin zaferinin kesinleşmesine kadar, 
hatta daha sonra 1923 ortaianna, yani askerî zaferin siyasal çözüme de ulaşmasına kadar 
Komintem’in böyle bir telkin veya zorlamada bulunması için bir neden yoktu. Yine de, 
Anadolu’da THİF, İstanbul’da Aydmhk  çevresi olarak gelişen iki kanat, Komintern’in  Ekim-Kasım 
1922’de toplanan 5. Kongresi’ne ayn örgütler olarak ayn delegelerle katıldıklan halde. Kongre 
boyunca THİF lideri Salih Hacıoğlu başkanlığında ve Aydınlık çevresi yöneticilerinden Sadrettin 
Celâl’in sekreterliğinde tek bir delegasyon haline geldiler ve Kongre’ye İstanbul ve Ankara 
örgütlerinin faaliyetlerinin ayn ayn yer aldığı tek bir rapor sundular.

İlk kez, 1920 boyunca Anadolu’da, özellikle Ankara-Eskişehir çevresinde behren küçük 
komünist çevrelerin meydana getirdikleri gizli TKFnın devamı olarak Arahk 1920’de kurulan 
ve Meclis içindeki sol “Halk Zümresi”n d en  bazı mebuslarla da ilişkili olan Türkiye Halk
İştirakiyûn Fırfeası’nm, yani Anadolu TKP’nin  bu dönemdeki ömrü çok kısa, ancak Ocak 1921
sonlanna kadar sürdü. Bu dönemde sola yönelen baskılar sırasında, yöneticileri tutuklanarak 
Fırka kapatıldı. Anadolu TKFnin, yeniden Halk İştirakiyûn Fırkası adıyla ortaya çıkması, 
yöneticilerinin 1922 ilkbahannda çıkanlan afla tahliye olmalanndan ve siyasal havadaki 
gevşemeden hemen sonraya rastladı. Mart 1922’den itibaren yeniden kurulan THİF, Yeni Hayat 
adlı bir dergi yayınlamaya başladı. Kom intem ’in  4. Kongresine sunulan bir rapora göre, 1922
yazında THİFnin 300 kadar üyesi vardı.

TKFnin 2. Kongresi olarak da kabul edilen THİFnin 1. Kongresi, hükümetin çeşith 
engellerine, Komintem  delegelerinin kongreye katılmalannın yasal olmadığı gerekçesiyle 
kongrenin iptal edilmesine ve kongrenin toplanacağı sinema salonunun kundaklanmasına ve 
yakılmasına rağmen. Ağustos sonlannda gizli olarak yapıldı. 28 delegenin ve Komintem  
gözlemcilerinin katıldıklan bu kongrede Merkez Komitesi’ne Sahh Hacıoğlu, Affan Hikmet, Ata 
Çelebi ve diğer eski THİFliler yanında, kongreye katılmadıklan ve olumsuz tutum aldıklan 
halde, İstanbul T K Fden  Şefik Hüsnü de gıyabında seçildi. Bu, bir bakıma TH İFnin  kendisini 
Türkiye Komünist Partisi olarak gördüğünün ve İstanbul grubunu da kendi örgütü saydığının 
belirtisiydi.

THİFnin Ağustos 1922 1. Kongresi’nde alınan kararlar arasında “m illî buıjuva hükümeti ile 
olan ilişkiler”le ilgili karar önemliydi. Bu kararda, Kemalist Ankara hükümetinin ancak belli 
bir noktaya kadar savunulabileceği, Kemalistler arasında gericiliğin başkaldırmakta olduğu ve
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Solda 1 Mayıs 1922’de Sovyet Elçiliği’nde verilen çay 
ziyafeti, ortada ve sağda aynı tarihte bayramı 
kutlayan İmalat-ı Harbiye’üter, O yıllarda Şirket-i 
Hayriye, Tramvay Kumpanyası ve Haliç İdaresi’nde 
etkin olan Türkiye Sosyalist Fırkası işçilerin bayrama 
katılmalarının bir görev olduğunu ilan ederek elektrik 
işçileri dışında tüm çahşanlan 1 Mayıs 1921’de işi 
bırakmaya çağırdı. 1 Mayıs’da Fatih, Aksaray ve 
Harbiye hatlarında tramvaylar çalışmadı, Karaköy- 
Beşiktaş ve Tünel-Şişli hatlarında üçer araba ancak 
uzun aralıklarla sefere çıktılar. “Amele bayramı’ ’na 
geniş yer veren zamanın gazetelerinden Vakit'e göre 
“ tramvay amelesinin yüzde 95’i ”  işi bırakmıştı. 
Tramvaylar çalışmayınca Karaköy-Beşiktaş ve Sirkeci- 
Fatih ve Aksaray arasında kamyonlar, ya da o günkü 
deyimle “yük otomobilleri”  yolcu taşıdı. Şirket-i 
Hayriye vapurlan seferlerini iptal etti, Boğaz’da 
oturanlar İstanbul’a inemediler Bu yüzden çok sayıda 
memur iş başı yapamadı. Haliç Şirketi çahşanlan da 
bayrama katıldıklarından Haliç'te oturanlar Köprü'ye 
pazar kayıklarıyla geldiler, Üsküdar sakinleri ise ya 
Haydarpaşa'ya geçip Seyrisefain vapuru ya da 
sandallarla İstanbul'a ulaştılar. Haydarpaşa-Pendik ve 
Sirkeci-Çekmece banliyö hatlarında tren seferleri 
durdu. Baruthane, Feshane, Zeytinburnu fabrikalarıyla 
diğer birçok fabrika ve atölyede iş bırakıldı. Türkiye 
Sosyalist Fırkası’mn Babıâli Caddesi'ndeki merkezinde 
düzenlenen törende parti merkezine kırmızı bayrak 
çekildi, bando sabah saat ondan bire kadar 
“ EnternasyonaV'i çaldı. Genelhkle Kağıthane ve diğer 
mesire yerlerinde bayramı kutlayan işçiler, heyetler 
halinde parti merkezine mavi işçi gömlekleri, kırmızı 
boyunbağlan ve kırmızı rozetlerle geldiler. İşçilerin 
bindikleri bazı otomobiller de kırmızı bayraklarla 
donatılmıştı. 1 Mayıs 1922 bir yıl öncekinden çok 
daha örgütlü biçimde kutlandı. Türkiye Sosyalist 
Fırkası, Türkiye İşçi Derneği, Beynelmilel İşçiler 
İttihadı, Sosyal Demokrat Fırkası, Ermeni Sosyal 
Demokrat Fırkası, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi ve bazı esnaf cemiyetleri temsilcilerinden 
oluşan bir “ 1 Mayıs Komisyonu" gazetelerde 
yayınlanan çağrısında bir örgüt ya da sendikaya 
mensup olsun olmasın kadın ve erkek İstanbul'un 
tüm işçilerini bayrama katılmaya çağırdı. Bu kez 
“ nümayiş" yapmamak şartıyla izin verilen Pangaltı- 
Kağıthane güzergahındaki yürüyüşe katılmak üzere 
işçiler 1 Mayıs'da saat 11'de Pangaltı'da toplandılar. 
Gelenleri karşılayan ve kollarında “ kırmızı pazubent" 
bulunan görevliler işçileri sıraya soktular ve kalabalık
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saat 11’de bando eşliğinde "Enternasyonal” / 
söyleyerek yürüyüşe geçti. Kağıthane'ye varıldığında 
“amele bayramı''nın önemini vurgulayan konuşmalar 
yapıldı, işçiler saat 5'e kadar süren bayram 
şenliklerine katıldıktan sonra dağıldılar. Yürüyüşe 
Şirket-i Hayriye, Seyrisefain, Haliç, Tramvay, Tünel, 
Elektrik Fabrikası çalışanlarıyla Mürettibin-i Osmanî 
Cemiyeti'nden bir heyet katıldı. Yürüyüş sonrası 
Türkiye Sosyalist Fırl<ası Şişli şubesinde bayramlaşan 
işçiler, binaya kırmızı bayrak çektiler ve sosyalizme 
üzerine konuşmalan dinledikten sonra Kağıthane'ye 
gittiler. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasından 
sonra Ankara'nın çalışanlar üzerinde artan etkisi, 
kendisini 1 Mayıs 1923'de açıkça hissettirdi. 1922 
sonlarında kurulan ve tramvay işçilerinin çoğunlukta 
olduğu Umum Amele Birliği Ankara'ya yakınlığı 
nedeniyle 1 Mayıs 1923'de Aydınlık ya da Türkiye 
Sosyalist Fırkası'ndan ayn bir kutlama örgütledi.
Umum Amele Birliği tarafından düzenlenen yürüyüş 
genel merkez binasının bulunduğu Sultanahmet 
Meydanı'ndan başladı. İstiklal Marşı ve işçi marşlarının 
söylenmesinden sonra başkan Mehmet Bey ve diğer 
yöneticiler konuşmalar yaptılar. Buna karşılık Türkiye 
işçi Derneği’ran çabasıyla biraraya gelen ve son 
alarak Türkiye İşçi Teşkilatları Heyet-i Müttehidesi 
adını alan dernek işçilere 1 Mayıs'da Babıâli 
Caddesi'ndeki Mürettibin Derneği’nde toplanıp 
bayramlaşma çağrısı yaptı. Bu dernekte toplanan 
Elektrik, Tramvay ve Tünel Amele Cemiyetleri, Türk 
Mürettibin Cemiyeti, Hükümet Fabrikaları Heyet-i 
Murahhassası, Emekçi işçi Cemiyeti, Reji Amelesi 
Cemiyeti, İstanbul Liman Emval-ı Ticariyye Deniz 
İşçileri Cemiyeti, Silahtarağa Elektrik İşçileri Cemiyeti, 
Yaprak Tütün Amelesi Cemiyeti üyeleri yanısıra hiç 
bir derneğe kayıtlı olmayan işçilere bir konuşma 
yapan Türkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası genel 
sekreteri Şefik Hüsnü adını vermeden Umum Amele 
Birliği’n/ işçiler arasında ayrılık yaymakla suçladı. Şefik 
Hüsnü'den sonra söz alan Şadrettin Celal 1 Mayıs'ın 
tarihçesini anlattı ve son olarak konuşan son Osmanlı 
Meclls-i Mebusanı'nmdaki işçi temsilcisi Numan Usta 
Meşrutiyet'ten o güne İşçi hareketleri hakkında bilgi 
verdi. Ancak 1 Mayıs nedeniyle dağıtılan bir bildiri 
bahane edilerek Türkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist 
Fırkası’n/n 20'ye yakın yöneticisi tutuklandılar ve 
Hıyanet-i Vataniyye Kanunu gereğince yargılanmayı 
beklerken yasanın yürürlüğe girişiyle ilgili bir itiraz 
üzerine ceza almaktan kurtularak 
beraat ettiler.

bunlann emperyalizmle uyuşmaya can attıklan değerlendirmesi yapılarak, bu durumda işçi ve 
köylüler “içtimai inkılabın ikinci merhalesini başlatmaya, gericiliğe karşı demokratik 
mücadeleye” çağniıyordu. Karann özünde olduğu kadar üslubunda da millî hükümete ve 
Kemalistlere karşı İstanbul örgütüne oranla çok daha sert bir ifade ve işçi sınıfı hareketinin 
bağımsızlığına daha keskin bir vurgu gözleniyordu.

THİF, 1. Kongresini yaptıktan kısa süre sonra Ankara Hükümeti’nce yasadışı ilan edildi. 1922 
sonbahan, Ankara’nın, artık daha banşçı yöntemlerle siyasal-diplomatik alanlarda başanya 
ulaşmaya. Batılı güçlere de “Bolşevik olunmayacağı” güvenini vermeye çahştığı bir dönemdi. 
Böyle b ir siyasal ortamda ülke içinde ilk hedefin, Komintem'le ilişkileri bilinen Anadolu TKP, 
yani THİF olacağı açıktı. THİF Eylül 1922’de kapatıldı ve yöneticileriyle üyeleri hakkında, 
casusluk da dahil, devlete karşı işlenmiş suçlardan kovuşturmaya başlandı. Bu kovuşturma ve 
tutuklamalardan önce, aralannda Salih Hacıoğlu ve Ziynetullah Nuşirevan’ın da bulunduğu altı 
Komintem  delegesi Moskova’ya gitmiş, böylece tutuklamalardan da kurtulmuşlardı. Ekim 1922’yi 
izleyen günlerde Parti’nin Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin vb. örgütlerinden kimi kaynaklara 
göre 200’den fazla kişi tutuklandı. THİFnin  kapatıldığı, Anadolu komünistleri üzerinde yeni 
bir baskı ve tutuklama dalgasının kabardığı, THİF yöneticilerinden önemli bölümünün casusluk 
suçlamasıyla tutuklandığı haberini Kom intem ’in  4. Kongresi’ndeki Türk delegeleri Moskova’da 
aldılar. Türkiye Partisi adına konuşan Şadrettin Celal, THİFnin  yasaklanması ve tutuklama 
haberiyle birlikte İstanbul’da Aydınlık çevresinin yani İstanbul TKP’nin paralelindeki Türkiye İşçi 
Birliği’nin  de kapatıldığını Kongre’ye yansıttı.

Şadrettin Celal’in Türkiye Partisi adına yaptığı konuşma, THİFnin, Kemalistlerle arasına öteden 
beri koyduğu mesafeye ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın burjuva yanını vurgulayan siyasal 
çizgisine yaklaşan. Aydınlık çevresine göre çok daha solda bir yorumu dile getiriyordu. Ancak, 
Kom intem ’in  4. Kongresi’nde ağırlık kazanan, Lenin’in Doğu üzerine tezleri doğrultusunda 
yumuşatılan bir tutum Türkiye delegasyonuna -ve daha sonra da- harekete damgasını bastı. 
Şadrettin Celal partinin yorumunu, “...Londra Konferansı’ndan beri millî burjuvazi artık 
devrimci değildir... Gördüğünüz gibi, Ankara Hükümeti de kapitalizmin proletaryaya ve 
komünistlere karşı genel saldınsmm dışında kalmamıştır... Mustafa Kemal Hükümeti toplu 
tutuklamalar yaparken, hapsedilen yoldaşlanmızı Sovyet Rusya hesabına casusluk etmek ve 
dolayısıyla vatana ihanetle suçlamıştır. En son alman haberlere göre tutuklamalar hâlâ devam 
etmektedir; 200 ’den fazla yoldaşımız tutuklanmış bulunmaktadır. İstanbul’da bile Türkiye İşçi 
Birliği kapatılmıştır ve komünistler kovuşturulmaktadır... Yoldaşlar, şimdi söylediklerimden 
görebileceğiniz üzere Türkiye Komünist Partisi ve İstanbul örgütü. Komünist Entemasyonal’in 
talimatlanna uymuş ve ulusal kurtuluş hareketini her zaman desteklemiştir... Fakat burjuva 
milliyetçi hükümet sürekli olarak partiye baskı yapmıştır...” diyerek dile getirdi. Ama, 
K om intem ’in 4. Kongresi, Şadrettin Celal’in teklifi üzerine Türkiye komünistlerine ve emekçi 
halkına bir dayanışma mektubu yazılmasını kabul etmekle birlikte, Türkiye delegasyonuna, 
millî hükümete karşı dile getirdikleri öfkelerini gemlemelerinin zorunlu olduğu anlatıldı. Ulusal 
Kurtuluş Hareketleri’ne karşı komünistlerin stratejilerinin ne olması gerektiği sorusunun 
defalarca gündeme geldiği kongrede, Radek Türkiye komünistlerinin de uymalan gereken 
Kom intem  hattını şu sözlerle açıkladı: “Türkiye’de komünistlere yapılan baskılar Türkiye’de 
daha yeni yeni gelişmeye başlayan sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. Yalnızca işçi sınıfıyla 
burjuvazi arasında değil, egemen klik kampının kendi içinde de bir mücadele olmak 
zorundadır... Sorun devrimci öğelerin egemen sınıflara boyun eğmeyecekleridir. Hangi tarafın 
kazanacağım bilemeyiz. Eakat Türk komünistlerine Türkiye’deki ulusal kurtuluş hareketini
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desteklemelerini salık verdiğimizden ötürü bir an bile pişman olmadık... Bu baskı anında bile 
Türk komünisderine diyoruz ki, ‘İçinde bulunduğunuz an, sizi yakın geleceğe karşı kör 
etmesin’... Kendinizi size baskı yapanlara karşı koruyun. Size vurulunca siz de vurun; fakat 
özgürlük kavgasının henüz bitmediğini ve önünüzde bir süre Türkiye’nin öteki devrimci 
öğeleriyle birlikte yürümeniz gereken bir yol olduğunu unutmayın.”

Özehkle Salih Hacıoğlu ve THİF’den; gelenlerin farklı düşüncelerine ve THİF tutuklamasına 
ilişkin çıkardıklan sert bir dille kaleme alınmış bildiriye rağmen, TKP, bu kongrede Komintem  
tarafından saptanan stratejiyi kabul etti. Kom intem ’in  4. Kongresi’nden dönülürken, artık 
İstanbul ve Anadolu TKP aynlığmm da sona ermekte olduğu, K om intem ’in  bu konuda ağırlık 
koymuş bulunduğu, THİF lideri Salih Hacıoğlu’nun Moskova dönüşü İstanbul’a gelerek Şefik 
Hüsnü ile birlikte çalışmaya başlamasından da anlaşılır.

Aydınlık Çevresinin İstanbul’da İşçi Sınıfını Örgütleme Çabalan

Mustafa Suphi’nin TSFsının İstanbul işçi hareketi üzerinde dönemin siyasal koşullanndan ve 
işgal kuvvetleri arasındaki çelişkilerden de yararlanarak elde ettiği mutlak etkinlik. Şefik 
Hüsnü çevresinde, 1922’ye kadar işçi hareketi içinde güç olma olanağını tanımamıştı.
1919’dan beri geliştirilmeye uğraşılan Türkiye İşçi D em eği 1921 ortalannda kuruldu. Dernek ilk 
kongresini 6 Ağustos 1921’de yaparak Profintem ’e  de üye oldu. Türkiye İşçi D em eği o  
sıralarda İstanbul’da devlete ait işletmelerde örgütlüydü ve 500 kadar üyesi vardı. Aydmhk 
(Şefik Hüsnü) çevresinin amacı, ilk adımda Osmanh Mürettipler Cemiyeti, Reji Tütün İşçileri 
Cemiyeti, Şirket-i Hayriye ve Tramvay Şirketi işçilerinin işyeri demeklerini, birliklerini Türkiye 
İşçi Demeği çatısı altında toplamaktı.

Aynı dönemlerde İstanbul’da sınıf temeline dayanan bir başka işçi örgütlenmesi de Beynelmilel 
İşçiler İttihadı’ydı. Türkiye İşçi D em eği gibi K om intem ’in  Sendikalar Birliği Profintem ’t  bağlı olan 
Beynelmilel İşçi İttihadı’nın  üyeleri, Rum, Ermeni, Yahudi azınlıktan işçilerle Türk işçilerden 
oluşuyordu. 2 bin üyeli Beynelmilel Bina İşçileri İttihadı, 1.500 üyeli Beynelmilel Deniz İşçileri 
İttihadı ve Beynelmilel Sanayi-i Haşebiye İşçileri (marangozlar) İttihadı örgütün belkemeğini 
meydana getiriyordu.

İstanbul’un işgalinden sonra açık çalışmalannı durduran, kadrolanndan bir bölümü Anadolu’ya 
geçen Şefik Hüsnü’nün liderliğindeki TİÇSF çevresi, İstanbul’da Haziran 1921’de Aydınlık 
dergisiyle yeniden ortaya çıktıktan sonra, çalışmalannı bir yandan işçi sınıfını örgütlemeye öte 
yandan Komintem ’le  daha sağlam ilişkiler kurmaya yöneltti.

Hüseyin Hilmi’nin, İstanbul işçi sınıfı içindeki etkinliğini yitirdiği ve işçiler arasında belli bir 
dağınıklığın hüküm sürdüğü bu dönemde, işçilerin birliğini sağlamaya yönelik çalışmalara 
Aydınlık grubu, yani İstanbul TKP ve Türkiye İşçi D em eği önayak olmaya çalıştı.

Temmuz 1921’de, Türkiye İşçi D em eği, İstanbul’daki bütün işçi kuruluşlanna ve sol partilere 
bir çağn yaptı ve hepsini birlik görüşmeleri için davet etti. Amele Siyanet Cemiyeti ve o

^  J l i .  S ı j u f  t t

İstanbul’daki komünist hareketin Haziran 1921'den 
itibaren yayınlamaya başladığı Aydınlık o yılların ilk 
Marksist dergisiydi. Sadrettin Celâl’in sahibi olduğu 
derginin Marksist kuramı işleyen yazarlan, Şefik 
Hüsnü, Sadrettin Celal, Şevket Süreyya, Nizamettin 
Ali ve Ali Cevdet’ti. Sonraki yıllarda dergiye bağlı 
Aydınlık Külliyatı adıyla kurulan yayınevi ondan fazla 
kitap ve broşür yayınladı. Bunlar arasında Ali 
Cevdet’in Sermayedarlar Nizamı içtimais/, Sadrettin 
Celâl’in Burjuva Demokrasisi ve Sosyalizm, Sosyalizm 
ve Tekâmülü ve Sendika Meseleleri, AH Cevdet’in iş 
Ücreti ve işsizlik. Şefik Hüsnü’nün Türkiye’di İçtimai 
İnkilap, Sadrettin Celâl’in İçtimai Mesele ve 
İslahatçılar, O. Varga’dan çeviri İnhitat Devrinde Köylü 
Sınıfının Vazifesi, Kari Marx ve Friedrich Engels’den 
Şefik Hüsnü çevirisi Komünist Beyannamesi, Ali 
Cevdet’in Komünizmin Elifbası, imzasız Grev Nedir, 
Amele ve Köylü Kitleleri Nasıl Fırka Teşkil Eder adlı 
eserleri vardı. Aydınlık Külliyatı'ndan çıkan bir diğer 
broşür Sadrettin Celal ve Şevket Süreyya’nın birlikte 
kaleme aldıkları Lenin ve Leninizm (üstte) broşürüydü. 
Kırmızı renkli broşürün kapağında "Bütün Dünya 
İşçileri Birleşiniz" sloganıyla Lenin’in portresi yer 
almıştı. Cihan Biraderler Matbaası 1924 tarihinin 
altında Lenin ve Leninizm bölümü konu başlıklarına 
göre şöyle sıralanıyordu: a) Marx’in tarihi materyalizm 
nazariyesine göre tarihte şahsiyetlerin rolü, b) Kari 
Marx ve Lenin, c) Türkiye Cumhuriyeti misali, d)
Lenin ihtilali, e) Metin dışı Lenin fotoğraflarından 
sonra Lenin mütefekkir, f) Leninizm ve sosyal 
demokrasi, g) Lenin, proleterya diktatorası ve yeni 
iktisadi politika. Bundan sonraki bölüm Şevket 
Süreyya’nın imzasını taşıyordu.

Azerbaycan’da Türkiye Komünist Partisi’ne giren Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976) Doğu Halklan Kurultayı’na 
Azerbaycan delegesi olarak katıldı. Doğu Halkları Komünist Üniversitesi’nofe (KUTV) Nazım Hikmet ve Vâlâ 
Nurettin’le birlikte Marksist eğitim gördükten sonra Türkiye’ye dönen Şevket Süreyya (ortada) TKP yönetimine 
seçildi. 1925'te 10 yıl kürek cezasına mahkum edildi. 1926’da afla tahliye oldu. 1927 tutuklaması sonrasında 
JKP’den koparak, Kemalist iktidarın hizmetine girdi. KUTV’de öğretmenlik yapan Ahmet Cevat Emre (1887-1961) 
Türkiye komünist hareketine ticaret için gittiği Kafkasya'da tesadüfen katıldı. Bu ilişkisinin tesadüf iliği ortaya 
çıkınca Ahmet Cevat (sağda) Moskova'dan uzaklaştırıldı. 1919'da Berlin'deki Kurtuluş dergisi çevresinden olan 
Vedat Nedim Tör (1897-1985) ise Türkiye'ye dönüşünden sonra Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruculan 
arasına katıldı. TKP’n/n 2. Kongresi’nde merkez yöneticiliğine seçildi. 1927 Komünist Tevkifatı'na neden oldu. 
Kendisi de 2 ay hapse mahkum oldu. Vedat Nedim (solda) tahliyesinden sonra Parti'den ayrılarak Kemalist 
iktidarın emrine girdi.
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Sosyalist HareW

1920 yazında Anadolu’da, Mustafa Supfıi’nin Sovyetler 
Birliği’nde oluşturduğu TKP paralelinde bir Komünist 
Partisi örgütlenmesi görüldü. Eskişehir ve Ankara’da 

etkinlik gösteren bu hareketin oluşumuna BMM 
Hükümeti nezdindekl ilk Sovyet temsilcisi Şerif 

Manatov önayak oldu. Bu hareketin önde gelen 
kişileri Baytar Binbaşı Salih (Hacıoğlu), muallim 

Mustafa (Nuri), Şeyh Kudbettin ve Ziynetullah 
(Nuşirevan)'dı. Ayrıca Meclis’teki Halk Zümresi 

üyelerinden bir kısmı (Tokat Mebusu Nazım Grubu) 
da bu gruba girmişlerdi. Bir süre sonra parti 
örgütleyicisi Şerif Manatov çalışmalan zararlı 

bulunarak sınır dışı edilince TKP hem bir kişilik 
kazanmak hem de eylem tabanını genişletmek için bir 
takım temaslar kurmaya başladı. Bu hareketin yayılma 

ve yasallaşma çabalan sonucunda Dahiliye Vekaleti 
Emniyet-i Umumiyesinin fırka program ve 

nizamnamesini tasdik etmesiyle 7 Aralık 1920'de 
Türkiye Halk iştiriyakun Fırkası resmen kuruldu. 

THİF’in kurucu ve yöneticileri arasında Tokat Mebusu 
Nazım (geçici başkan), Bursa Mebusu Şeyh Servet 

(Ortada) Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü (solda) 
Baytar Binbaşı Salih Hacıoğlu (Katip) ve Ziynetullah 

Nuşirevan vardı. Ayrıca bunlar arasında Yeşilordu’nun 
Sol kanadının THİF'e dönüşümünden önceki Seyyare 

Yeni Dünya gazetesinin yayıncısı renkli kişilik Arif 
Oruç (sağda) da bulunuyordu. Parti 22 Aralık 1920 

tarihinde de yayın organı Emek gazetesini (altta) 
çıkardı. Kuruluşundan sonra iki ay kadar sûren birinci 
faaliyet döneminin sona erişiyle birlikte Emek'ln yayını 

da son buldu. Tam olarak kaç sayı yayınlandığı ise 
bilinememektedir. 1921 başlarında Çerkeş Ethem 

ayaklanmasının yarattığı karışık ortamda başlatılan solu 
bastırma dalgası içinde kapatılan THİF7n yöneticileri 

de tutuklanarak İstiklâl Mahkemesinde yargılandı. 
Sakarya Savaşı'nın ertesinde BMM'nin çıkardığı bir 

kanunla "Taklib-i Hükümet" maddesinden dolayı 
mahkum edilen yöneticiler serbest bırakıldı. Aynı grup 
kısa süre sonra. Yeni Hayat dergisini yayına sokarak 

THİF'/ yeniden canlandırdı. 1922 yazında yeniden 
faaliyete geçen THİF Yunan ve Türk ordularına, 

Anadolu köylü ve amalelerine hitaben bildiriler 
yayınladı. Parti organı Yeni Hayat'ta ulusal ve 

uluslararası devrim anlayışlarını belirten yazılar yer 
aldı. 15 Ağustos 1922'de ilk kongresini toplamaya 
karar verdi. Hükümet Kongre’nin açık yapılmasına 

baştan izin vermişken, yabancı delegelerin 
katılmalarını kanunsuz bularak yasakladı. Bunun 

üzerine kongre illegal olarak yapılabildi. Yeni Hayat’m 
yazdığına göre, Kongre’ye "Anadolu'nun çeşitli 

bölgelerinden işçi ve çalışan köylüler"in yanında S. 
Zorin başkanlığında J. Sadoul, Marcel Paz ve eşi, 

Magdeleine ve Marx-Paz ve Ahmet Cevat’tan kurulu 
bir Komintem heyeti gözlemci olarak katıldı. Kısa süre 

sonra Rauf Bey hükümeti THİF’/ kapattırdı.

sıralarda artık çökmüş olan TSF çağnya katılmadılar. Üç büyük sendikasıyla Bİİ, Müstakil 
Sosyalist Fırkası, Ermeni Sosyal D em okrat Fırkası, Mürettipler Cemiyeti davete uydular ve 21 
Temmuz 1922’de bu yeni “tek cephe” girişimi için toplandılar. Toplantıda merkezî bir 
konfederasyon kurulması karan alındı ve bu amaçla bir komisyon kuruldu.

1922 sonbahannda solu bastırma politikası İstanbul’a da yansıdı. Legal görünümü Aydınlık 
dergisi çevTesi olan TKP’nin işçileri örgütleme ve tek bir konfederasyonda toplama çalışmalan 
kısmî darbeler yedi. Yine de İstanbul’da, 1923 başlannda, işçi içindeki çalışmalar iki kanaldan 
sürdürülüyordu: Bunlardan biri Ocak 1923’de eski TSFIı ve Amele Siyanet Cemiyet’M Şakir 
Rasim’e kurdurtulan İstanbul büyük sermaye çevrelerinin denetimindeki İstanbul Umum Amele 
Birliği, öbürü Millî Hükümet’in resmî işçi önderliğini üstlenmiş Numan Usta’nm girişimiyle 
kurulan ama bir süre sonra Aydınlık çevresinin ve komünistlerin etkin olmaya başladıklan 
İstanbul İşçi Teşkilatlan Heyet-i Müttehidesi’ydi.

Bu dönemde Aydınlık çevresinin İstanbul’daki işçi kuruluşlannı tek bir örgüt etrafında toplama 
çahşmalannın sürdüğü, 1922’nin son aylannda çeşitli işçi birlik, demek ve örgüt 
temsilcilerinden oluşan bir Birlik Meclisi’nin  kurulduğu biliniyor. 1923 ilkbahannda, İstanbul 
Teşkilatlan Heyet-i Müttehidesi içinde yeralan örgütlerin belli başlılan: Türkiye İşçi ve Çiftçi 
Sosyalist Fırkası, Türk Mürettibin Cemiyeti, Elektrik, Tramvay ve Tünel Amele Cemiyeti, Reji 
Amelesi Cemiyeti, Hükümet Fabrikalan  Heyet-i M urahhasası (Aydınlık ve TIÇSFnin İstanbul İşçi 
D em eği’n e  dahil işçi örgütleri). Emekçi İşçi Cemiyeti, İnşaat-ı Bahriye İşçileri Cemiyeti, İstanbul 
Liman Emval-i Ticariye Deniz İşçileri Cemiyeti, Seyr-ü Sefilin İdaresi İşçileri Cemiyeti, Yaprak 
Tütün Amelesi Cemiyeti, Yedikule Şimendifer Fabrikası İşçileri Cemiyeti, Haliç İdaresi İşçileri 
Cemiyeti, Umum Tahmil ve Tahliye Amele Cemiyeti’ydi.

Aydınlık ve TİÇSF, yani TKP çevrelerinin de içinde olduğu bu yeni girişimin önceki 
dönemdeki birlik girişimlerine göre dikkati çeken yanı Kemalistlerin ve burjuvazinin etkisi 
altındaki işçi liderleri ve örgütlerini de içine alması, yani cephenin Kom intem ’in gösterdiği 
doğrultuda ve koşullann da zorlamasıyla genişletilmesiydi. TKP çevrelerinin planına göre, önce 
sendika niteliğindeki demekler kuralacak, varolan demekler yeniden örgüdenecek, örgütlü 
olmayan işkolu ve işyerlerinde örgütlenmeye gidilecek, daha sonra işçilerin ve sanayiin belli 
bir yoğunlukta olduğu her il ve bölgede, bölgedeki işçi kumluşlannı çatısı altında toplayan 
birer Amele Demekleri Birliği oluşturulacak, çeşitli bölgelerin Amele Demekleri’nin 
birleşmesiyle de Türkiye D em ek Birlikleri İttihadı'na vanlacaktı. Aydınlık çevresi, böyle bir 
örgütlenmenin ilk adımda İstanbul’da 15 bin kadar işçi toparlayabileceği, daha sonra Ankara, 
Adapazan, İzmir, Zonguldak, Mersin gibi sanayi bölgelerindeki işçi kumluşlannm da Birliğe 
katılacağı umudundaydı. 1923’ün ilk yansında, İstanbul İşçi Teşkilatlan Heyet-i Müttehidesi bir 
yandan bu çalışmayı yürütürken bir yandan da sermaye güdümlü İstanbul Umum Ameie 
Birliği’n e  karşı mücadele vermekteydi.

İstanbul’da işçi sınıfının örgütlenme çalışmalan, Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin zaferinin 
kesinleşmesinden sonra, hükümetin denetimi dışındaki her türlü işçi ve sol örgütlenme 
üzerindeki baskılann bir kez daha yoğunlaştınimasıyla, 1 Mayıs 1923’de TKP çevrelerini hedef 
alan geniş tevkifattan sonra büyük ölçüde geriledi. Baskılara rağmen, millîci hükümetin 
İstanbul işçi hareketine büsbütün ilgisiz kalmaması ve hareketi denetim altına almak istemesi 
nedeniyle işçi içindeki belli bir örgütlenme çalışması sürdürülebildi. Kasım 1923’de, İstanbul’da 
250 delegeyle toplanan işçi kongresi, bir bakıma, Aydınlık çevresinin 1919’dan beri sürdürdüğü 
çalışmalann meyvesiydi. İstanbul’dan 19 bin, Zonguldak Kömür Havzası’ndan 15 bin, Balya- 
Karaaydm kurşun madenlerinden 10 bin, yani yaklaşık 45 bin işçiyi temsil ettiği ileri sürülen 
kongrede, 1 Mayıs tevkifatmm gerilettiği, güçsüzleştirdiği Aydınlık çevresi artık ağırlıkta değildi. 
Delegeler, daha çok Umum Amele Birliği’nin  etkisi altındaydılar. Ancak, bir süre sonra.
Kurtuluş Savaşı galibi kadrolar ve burjuvazi kendi örgütüne bile tahammül gösteremeyerek, bu 
örgütü de kapattı.
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Cumhuriyete Doğru: 1 Mayıs 1 9 2 3  Tutuklaması ve 1 9 2 3  Grevleri

e Kurtuluş Savaşı’nm başansı kesinleşti. Temmuz 1923’de Lozan Konferansı’yla, Ankara 
leti ve Kemalist kadrolann diplomatik zaferi de büyük ölçüde tamamlandı.

iuriyet ilanına doğru gidilen 1923 yazında geleceğin Türkiyesi’nin tüm toplumsal ve 
.ı>al güçlerinin ve doğrultulannın izlerini bulmak mümkündü: Emperyalist güçlere karşı bir 

savaştan galip çıkmış Cumhuriyetçi Kemalistler; kendi gücüyle gelişemeyeceğinin bilincinde 
olan zayıf bir yerli (ulusal) buıjuvazi; Kemalistlerle uzlaşmayı planlayan İngiltere veya Fransa 
yanlısı işbirlikçi kesimler; Kurtuluş Savaşı’na katılmış devletçi İttihatçılar; ulusal devrimin 
toplumsal devrimle derinleştirilmesi gerektiğine inanan sol aydınlar; laik cumhuriyetçiler; yenik 
hilafetçiler; Kemalistleri etkileyebileceklerine ve sosyalizme yönlendirebileceklerine inanan 
komünistler, nüfusun yüzde 80 ’ini oluşturan yoksul ve savaş yorgunu köylüler; özellikle 
İstanbul’da ve kimi büyük kenderde ve maden bölgelerinde yoğunlaşmış, toplumun diğer 
kesimlerine oranla görece bir mücadele ve örgütlenme deneyimi edinmeye başlamış işçi sınıfı; 
gelişme ve kalkınma modelini Batı uygarlığında arayan Batıcı aydınlar, büyük bir tarihsel-  ̂
toplumsal altüstlüğün ortasında, yeni Türkiye’nin doğrultusunu kendi güçleri oranında 
belirleme çabasındaydılar.

1923, Türkiye’nin yakın tarihinde hem bir “geçiş”, hem de toplumsal güçlerin mayalanmaya 
ve gelecekteki ana doğrultulannı ve yönelimlerini el yordamıyla da olsa arayıp bulmaya 
çalıştıklan yıldı. Kurtuluş Savaşı’nın yönetici ve yönlendiricileri olan Mustafa Kemal çevresinde 
toplanmış kadrolann güçsüz ulusal burjuvaziye “vekâleten” gerçekleştirdikleri devrimin burjuva 
karakteri 1923 ilkbahar ve yazında daha da derinleşti. Gerek devrimin bu niteliği ve 
buıjuvazinin güçsüzlüğü, gerekse Kurtuluş Savaşı sırasındaki sınıf ittifaklannm yerel Anadolu 
eşrafı ve büyük toprak sahiplerine uzanan genişliği, daha 1923’de geleceği haber veriyordu: 
İktidar, devlet gelenekli asker ve sivil aydın kadrolann burjuvaziyle paylaştıklan; feodal 
kökenli büyük mülkiyetin, büyük toprak sahipleri ve yerel eşrafın destek ve ittifakından 
vazgeçmeyen bir yapı olarak kurukcak; bu yapı işçi sınıfına sınıfsal mücadele, örgütlenme ve 
ideolojik özgürlük hakkı, kısaca burjuvaziden bağımsızlaşma hakkı tanımayacaktı.

Mart 1923’de toplanan İzmir İktisat Kongresi yeni Türkiye’nin ekonomik hedef ve 
doğrultusunu belli ediyordu. Ulusal Kurtuluşçu kadrolar ülkenin ekonomik kalkınma ve 
gelişme yolunu kapitalizmde görmekte, ulusal sermayenin, yerli burjuvazinin gehşmesini, 
güçlendirilmesini hatta gereğinde yaratılmasını amaçlıyorlardı. Bu yol ve amaç, Kemalist 
kadrolann Batıcılığıyla birleşince, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünyadaki yerini emperyalist- 
kapitalist Batı ülkelerinin yanında alması kaçınılmazdı. Kurtuluş Savaşı’nm askerî başansının, 
Lozan Konferansı’nda, sekiz aylık görüşmelerden sonra yeni Türkiye devletinin ve Misak-ı 
Millî sınırlannın tanınmasıyla, yani diplomatik-siyasal başan sayılabilecek bir sonuçla 
bitmesinde. Büyük Milet Meclisi Hükûmeti’nin ve Kemallstlerin Batı’ya verdikleri bu 
güvencenin büyük payı vardı.

İşte Cumhuriyet’in ilanının hemen öncesi ve sonrasında, Türkiye işçi sınıfının mücadelesi, 
örgütlenmesi, ideolojik-siyasal gelişme çizgisi, böyle bir toplumsal ortamın ve sınıfsal güçler 
dengesinin derin izlerini taşıyordu.

Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası çevresinde toplanmış Anadolu komünistlerinin sesleri 1922 
sonbahan tutuklamalanyla kesildikten ve önde gelen yöneticilerin ve kadrolannm 
tutuklanmasıyla bu çevre dağıldıktan sonra, sıra İstanbul’da Ankara Hükümeti’nden görece 
bağımsız bir varlık sürdürebilmiş ve Kemalistlerle karşı karşıya gelmemiş İstanbul işçi 
hareketine geldi. 1922’den beri sürdürülen, İstanbul işçi hareketini ve örgüdenmesini denetim 
altına alma, bağımsız örgüdenmesini ve ideolojik gelişmesini engelleme çabalan, 1 Mayıs 
1923’ün ardından, legal görünümü Aydınlık dergisi çevresi ve TİÇSF olan İstanbul TKP 
kadrolannm ve önderlerinin tutuklanmasıyla iyice açığa çıktı. 1 Mayıs 1923 tevkifatı, bir 
bakıma Şefik Hüsnü ve çevresinin sürekli olarak desteklemiş ve umut bağlamış olduklan 
Kemalisderden yedikleri ilk darbe sayılabilir.

İstanbul’da 1 Mayıs 1923’ü izleyen günlerde tutuklanan İstanbul TKP kadrolan Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti’ni tanımamak, işçi iktidannı açıkça savunmak ve işçileri hükümete karşı 
gösteriler yapmaya çağırmakla suçlanıyorlardı. Zamanın gazetelerinin iddianameden aldıklan 
cümlelerle, TİÇSF yöneticilerinin ve üyelerinin “... Hükümet-i haziranın şeklini tebdil ile 
yerine komünist bir hükümet ikame etmek üzere ameleyi azim ve şiddetle mücadeleye sevk 
ve tahrik” ettikleri iddia ediliyor, aynca yurtdışında ilişkiye geçtikleri, örneğin Komintem'e 
delege olarak katıldıklan için yargılanıyorlardı. Türkiye burjuvazisinin işçi sınıfı hareketine, 
sola ve komünistlere karşı o gün bu gün değişmeyen bu suçlamalannı Şefik Hüsnü çevresinin
o dönemlerde hak etmiş olduğu söylenemezdi. THİFnin Ankara Hükümeti ve Kemahsdere 
karşı görece daha sol tutumuna, ulusal buıjuvaziyle ittifakı K om intem ’in  yönlendirilmesi 
sonucunda biraz da “kerhen” kabul etmesine ve bağımsız çizgisini koymaya çabalamasına 
karşın. Şefik Hüsnü önderliğindeki Aydınlık ve TİÇSF çevrelerinin, yani İstanbul TKFnin 
Kemalistlere ve Ankara Hükümeti’ne karşı tutumu hep kesin destek oirhuştu. Ama, 1922’de 
İstanbul’da işçi örgütlenmesini denetim altında tutabilmek için kendi kurdurduğu birlikleri bile
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1 Ocak 1925'teki TKP'nin 2. Kongresi’nden sonra 
Orak Çekiç adıyla "Haftalık Siyasi Amele ve Köylü 
Gazetesi”  yayınlanmaya başladı. İlk sayısı 21 Ocak 
1925’te çıkan Orak-Çekiç, (üstte) "Başlarken”  isimli 
sunuş yazısında “ Emekçi sınıfının gören gözü, işiten 
kulağı, bağıran ağzı”  olarak tarif edildi. Birinci 
sayısının “ lçindekiler” ine göre; ilk sayfada “ Giriş" 
yazısı, “ İşçilerin Siyasi Teşkilatı”  konusunda bir 
yorum, iri bir manda altında ezilen bir buzağıyı 
gösteren karikatür: "Halk Fırkası’n/n 'mandası' yani 
himayesi altında Amele Fırkası’mn hali”  diyordu. Aynı 
sayfada bir destan, İkinci sayfada “ Cihanda Amele 
Hayatı" ve “ Türkiye'de Amele Hayatı”  sütunlan, 
üçüncü sayfada “ Köylü Köşesi” , “Ali ile Veli”  
sütunu, günlük meseleler üzerine bir konuşma, "İzmir 
Şimendlfercilerl Arkadaşlanmıza" hitaben açıklama yer 
alıyordu. Yazılar genellikle imzasız, bazı makaleler 
“ Orak-Çekiç" imzalı, bazılan da "Kızıl Diplomat” , 
"Elif”  gibi takma adlar taşıyordu. Orak-Çekiç, genel 
olarak propaganda ve ajitasyon gazetesiydi. 
Başyazılarda günlük işçi olaylan ele alınıyordu. 
Örneğin, üçüncü sayısındaki "Hükümetin Amele 
Siyaseti" adlı yazı, burjuvalaşma süreci içinde 
bulunan Halk Fırkası hükümetinin izlediği işçi 
politikasının bir diplomatlık, daha doğrusu 
bozgunculuktan ibaret olduğunu söyledikten sonra 
şöyle devam ediyordu: "Hükümetin ve hükümet 
partisinin etrafını alan Anadolu burjuvazisi, İstiklâl 
mücadelesinin galeyana getirdiği milliyetperverlik 
hislerini, nakte tahvil etmek ve bu vasıta ile büyük 
sermayedar mevkiine yükselmek gayesi arkasından 
koşuyorlar." Bu yorumun sonucu olarak Dördüncü 
sayısında şu sloganı attı: "Burjuva partilerine ve 
burjuva politikalarına yardakçılık eden ve onlardan 
medet uman her amele kendi sınıfına ihanet etmiş 
sayılır." Beşinci sayısının başyazısı, "Amelenin 
Nümayiş Yapma Hakkı"nı ele alıyordu. Altıncı sayıda 
Kürt Ayaklanması'm ele alındı. "İrticaın başında Şeyh 
Sait değil, derebeylik duruyor; İrticaa karşı 
mücadelesinde halk hükümetledir..." 5 Mart 1925’te 
çıkan yedinci ve son sayısında Şeyh Sait 
önderliğindeki Kürt Ayaklanması’na tümüyle cephe 
aldı. Manşet şöyleydi: "Yobazların Sarıklan Yobaz 
Zümresine Kefen Olmalıl Yobazlarıyla, Ağalarıyla, 
Şeyhleriyle, Halifeleriyle, Sultanlarıyla Birlikte 
Kahrolsun Derebeylik! İrtica ve Derebeyliğe karşı 
mücadele için: Köylüler (Köy Meclisleri), Ameleler 
(Sendikalar) Etrafında Teşkilatlanmalıdırlar...”  
Başyazının başlığı “ İngilizlerin Oynattığı İrtica 
Kuklası” 'ydı. Bu arada, Orak-Çekiç, Fethi Bey 
Kabinesinin düşüşünü de hoşnutlukla karşıladı. Bütün 
bu devletten ve hükümetten yana tutumuna rağmen 
İsmet Paşa'nın başbakanlığında kurulan yeni 
hükümetin çıkardığı Takrir-i Sukün kanununa göre 
kapatılmaktan kurtulamadı.



Sosyalist Hareket

II. Meşrutiyet’in İlk baştaki kısa özgürlük ortamında 
işçi sınıfı, ekonomik mücadelesini yürütmek için yoğun 

bir mesleki örgütlenmeye girişti. Ağustos 1908’de 
İstanbul’da yayınlanan gazetelerin dizgicileri Mürettibin- 

i Osmaniye Cemiyeti adlı bir sendika kurdular. İşgal 
İstanbul’unda pek çok İşkolundaki işçinin başlattığı 

grev dalgasının içinde Cemiyet üyesi işçiler de 
yeraldı. 1920’lere gelindiğinde, Cemiyet’in yönetim 

kurulu Hayrullah Bey'in başkanlığında, Hayri l^ümtaz, 
Ahmet, İbrahim Abbas, Sırn Ethem, Alaettin ve Mithat 
Beylerden oluşuyordu. Resimli gazetenin Necdet Ferdi 
imzalı haberine göre 1923'de mürettiplerin grevi şöyle 

olmuştu: "İstanbul'da haftanın en mühim hadisesini 
gazetecilerle mürettipler arasındaki mücadele teşkil 

etti. Gazeteciler ile mürettipler arasındaki mücadele 
ise grevle neticelendi. İstanbul halkı gazetesiz, 

dünyadan bihaber, başı dinç kalacaktı ve bu suretle 
bir patron-amele mücadelesinden, galiba İlk defa 

olarak halk istifade edecek idi. Halbuki, evvela 
gazeteciler, mürettipsiz iş görebileceklerini göstermek 
istediler. Paçalan değil kollan sıvadılar. Ebüzziyazade 

Velid Bey sermuharririikten sermürettipliğe, Tanin 
Heyet-i Tahririye müdürü Baha Bey mürettip 

çıraklığına, diğer sermuharrirler, Heyet-i Tahririye 
müdürleri, müdürler mürettip yamaklığına giriştiler. 
Nihayet Müşterek-üi-Menfaat’m ilk nüshasını neşr 

etliler. Fakat doğruyu söylemek lazım gelirse ismu 
Reji’yi andıran bu gazete grev yapan mürettiplerin 

evvelce dizdikleri müterakim yazılar sayesinde çıkmış 
idi. Müşterek Gazete’n/n mürettipsiz çıktığını görünce 

mürettipler de bizde sanki muharrirsiz gazete 
çıkaramaz mıyız dediler. Onlar da EI-AdI diye ismi 

garipçe, metni Türkçe bir gazete neşr ettiler. 
Fotoğrafta grev yapan mürettipler Mürettibin-i 

Osmaniye Cemiyeti önünde görülüyor. Haziran 
1921'den beri yayınlanmakta olan Aydınlık dergisi 

KominternVn 4. Kongresi'nde "sınıf işbirlikçisi bir çizgi 
izlemek"le eleştiriye uğrayınca Şefik Hüsnü ve 

Şadrettin Celal 1924 yazından itibaren derginin bazı 
sayılarını bir örneği altta görülen “ Fevkelade amele 

nüshası" olarak 6 kez yayınladılar.

♦ ♦  «s ♦ ♦

. " s ,  . * s

:-v: ■

kısa süre sonra kapatan ulusal hükümet, bu türlü ince aynmlar yapmaya hiç de niyetli 
değildi.

1923’ün, Lozan Anlaşması’nm imzalandığı, Türkiye’nin yeni smırlannm çizildiği ve İstanbul 
dahil olmak üzere Misak-ı Millî sınırlan içinde kalan tüm Türkiye’nin TBMM Hükümeti’nin 
yönetimi altına girdiği yaz aylannda, 1922 sonlannda tutuklanan THİFlılar zaten üç büyük 
ayı aşmayan cezalannı çekerek tahliye edildiler. 1 Mayıs tevkifatına dahil olan İstanbul TKP 
kadroları ise, vatana ihanet yasası gereğince yargılanmalan için sevkedildikleri mahkemede, 
İstanbul’da söz konusu yasa henüz resmen yürürlüğe girmediği gerekçesiyle, avukatlann usul 
hakkmdaki itirazlan kabul edilerek beraat etmiş sayıldılar ve birkaç aylık tutukluluktan sonra 
serbest bırakıldılar. Kendi düzenini henüz tam oturtamamış, politikasını kesin çizgilerle 
belirlememiş çeşitli kanatlan arasındaki çelişkileri tam çözememiş, ittifaklanm tam kuramamış 
olan burjuvazi, Cumhuriyet’in hemen öncesinde işçi sınıfına, komünistlere gözdağı vermek, 
varlığını göstermek ve uyanda bulunmakla yetinmişti. Daha sen ve kesin darbeler rejimin 
oturduğu 1925’ten sonra gelecekti. 1923’de, komünistlerin işçi sınıh içinde yürütmeye 
çalıştıklan örgütlenme çalışmalan önce bir süre felce uğradı; bu yılın yaz aylanndan sonraysa, 
küçük illegal grupçuklar halinde sürdü.

1 9 2 3  Grevleri

Bağımsız sınıf hareketi üzerinde daha sonraki yıllarda yoğunlaşacak baskılann ilk örneklerinin 
yaşandığı bu dönemde, 1922 ilkbahanndan itibaren geri çekilmiş, adeta durmuş olan 
kendiliğinden işçi hareketlerinde ve grevlerde yeni bir yükseliş gözlendi. Temmuz-Kasım 1923 
arasmda İstanbul’da, Edirne’de, Aydın, İzmir, Zonguldak’ta padak veren grevlerin onak özelliği 
sınıfsal tepki ve istemler yanında -kimi zaman bunlardan da daha ağırlıklı olarak- ulusal 
tepki, istem ve coşkularla dolu olmalanydı. Bu eylemlerde, istilacı yabancı ülkelere karşı zafer 
kazanmış bir ulusun işçileri olarak, çoğu yabancı sermayeli işyerlerinde, yabancı şirketlerde 
(kumpanyalarda) çalışan Türk işçilerde, ulusal bilinç sınıfsal bilincin önüne geçiyor; 
emperyalist sermaye lanetlenirken işçi sınıfı içinde ulusal devlet ve ulusal burjuvaziyle ittifakın 
zemini doğuyordu.

Temmuz ve Ağustos 1923’de Zonguldak maden işçileri, İzmir incir toplama işçileri; Eylül 
başında Aydın Şimendifer Hattı işçileri, İstanbul matbaa işçileri, Bomonti Bira Fabrikası işçileri 
grev yaptılar. Ekim-Kasım’da patlak veren ve en önemlileri Şark Şimendiferleri Şirketi (Edime 
hattı), İstanbul tramvay işçileri, Terkos işçileri, Dolmabahçe Gazhanesi grevleri olan bu 
hareketlerde ücretlerin yükseltilmesi ve işkoşullannın düzeltilmesi istemleri yanında, işgalcilerle 
işbirliği yapmış “gayn müslim” amelenin işten çıkartılması, Türk Müslüman işçilere kötü 
davranan şirket memurlannın cezalandıniması gibi istemler de yer alıyordu. Grevler boyunca 
ulusal hükümet lehinde, yabancı şirket yönetimi aleyhinde pankartlara, sloganlara, gösterilere 
rastlandı.

Temmuz-Kasım 1923 grevlerine, o döneme göre oldukça yüksek sayıda, yaklaşık 32 bin işçi 
katıldı. Genel olarak kendiliğinden nitelik taşıyan bu grevlerin bazılannda, örneğin Şark 
Demiryollan ve İstanbul Matbaa işçileri grevlerinde komünistler bir ölçüde yönlendirici rol 
oynadılar.

1923 grevlerinin ortaya çıktığı işyerlerinin tümünün, işyeri örgütlenmesi ve grev deneyimine 
sahip olan işçi kesimlerini banndırdıklan hatırlanırsa, 1908-1923 döneminde Türkiye işçi 
sınıfının, tüm olumsuz koşullara rağmen, belli bir mücadele ve sınıf bilinci kazanmış, en 
azından bu yönde ilk adımlan atmış olduğu söylenebilir.
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Sosyalizm C eryanlan
MUSTAFA SUPHİ

Mustafa Suphi’nin Hak gazetesinin 2 Mayıs 1911 
günkü 50 no’lu sayısında çıkan “ Sosyalizm 

Ceryanlan”  başlıklı yazısından bölümler:

İngiltere’nin son giinlerde hâdis olan “siyah grevler"! 
münasebetiyle Köprülüzade Mehmet Fuat Bey “ Beşeri
yetin İstikbalini kaplayan bu muzlim bulutlar karşısında, 
artık uçurumun kenarına gelmiş olduğumuzu” itiraf edi
yor.

Celâl Nuri Bey ise âfak-ı istikbaldeki bu bulutları 
“saltanat-ı istikbal ve istlkbal-i saltanat"ın meşaim nirâ- 
nı addediyor. Köprülüzadeye göre hudud-u ehemmiyet
leri ihtiyatsızlıklarla tevsi edilen amele sınıfının., ekseri
yetin fikir ve zekâ üzerine tahakkümü İnsanlığın behlmi- 
yete en çok yaklaştığını bir ân-ı meş’umda tecelli ede
cek; Celâl Nuri Bey ise, bu an-ı mev’udda adalet-i içtima
inin hudüs ve tekvinine kani görünüyor: Bugün teşkilât 
ve tensikatını yoluna koymuş olan sosyalistler -o amele,
0 ekseriyet- mevki-i iktidara gelince, beyneldüvel iğfal, 
entrika siyâseti, emperyalizm ve müstamerat fecayil ni
hayet bulacak, mlllitarizm ve sermayedaran hükümeti 
sed olunacak., ve ihtimal ki Saint Simon’un hayal ettiği 
manzume-i içtimaiye: askerler ve rahipler dünyası yeri
ne sanatlar ve ilimler dünyası kaim olacaktır: (...)

Ben zan ediyorum ki, erbab-ı mesaiden,mürekkep 
bir ekseriyetin tahakkümü altına girmek musibetini -bu 
nokta-i nazarı- kabul etmek ne kadar tehlikeli ise on 
beş sene zarfında cemiyet-i beşeriyenin başka esaslarla 
başka şekle istihale etmesini tasdik eylemek de o kadar 
hayalperestanedir. Çünkü bugün zaten kabul edilen bir 
usul-ü hükümet var ki, aded-i nüfusa müstenit ve ekseri
yete tâbi hükûmet-i âmmedir. Bugün ekseriyet ekalliyet-
1 mütefekkireye hâkim değilse yarın da hâkim olmaya
caktır. Ve filvaki bugün muhit-i nâs bir takım zümreler
den müteşekkildir kİ, her zümrenin bir merkezlyet-l flkrl- 
yesi vardır. Ve şu halde ekalliyete atfolunan -fikir ve 
zekâ- olsa olsa bu merkeziyetlerdedir. Demek ki ekseri
yet ve ekalliyeti, biri diğerine hükümet etmek üzere 
ayırmak, bir manzume-i istibdadiye tesisinden başka 
bir neticeye İktiran etmez. Acaba sosyalizm hükümeti 
-inkılâb-ı mev’uddan sonra- böyle bir manzume-i mutla
ka mı tesis edecektir? Sosyalistler namına bunu kabul, 
bütün meslek-i içtimaiyeyi harap etmektir. Sosyalizm 
teşekkül ve teessüs ederse yine bugünkü halka istinat 
edecektir; yine bugünkü merkeziyetler o zaman başka 
mahiyette tekevvün eyleyecektir. O halde ekalliyet ve 
ekseriyetin hükümeti ve tahakkümü fikirleri kalmaya
caktır. (...)

... Hadisat-ı hâzıra ile esasat-ı içtimalyyeyl mahkûm-u 
izmihlâl addederek şekl-i cemiyeti her ne suretle olursa 
tebdile -şekl-l müstakbeli ancak tahripten sonra tayin 
İddiasında olan sosyalizm gibi mevhum bir meslek-i 
içtimaiye- taraftar olmaktan ise mevcut ve musaddak 
olan (seyyie-i içtimalye)nin çare-l tedavisini aramak da
ha makuldür. (..)

Fikrimizce sosyalizme (Manchester Mektebi)nin sadık 
müdafiieri gibi ilân-ı husumet etmek buhranı bir kat 
daha şiddetlendirir. Mesail-I hâzıra-l iktisadiyeyi İçtimai
yat nokta-i nazarından mütalâa etmemek o mesalle sui
kast etmektir. Bu günkü (seyyie-i İçtimaiye) şekli değiş
mekle berat>er kurun-u evveliyedeki esasını muhafaza 
ediyor.

(Sefalet-I beşeriye)nin mümkün olduğu kadar hakiki

üstte: Aydınlık Dergisi’nin Şubat 1924 Lenin Özel 
Sayısı’nm kapağı. Altta: Alexander Israel Helphand 

(Parvus).

ve fiilî çare-i halli neden İbarettir? Efradın ferdiyet ve 
Içtlmaiyetl ne haldedir? Bunlardan hangisi muhtac-ı te
davidir? Muhlt-l içtimaiyeyi teşkii eden zümeratı ayn 
ayrı tetkik ve ihtiyaca göre deva buldukça tatbik (seyyie-
I içtimaiye)yi izale için yegâne çaredir. İşte bu ihtiyacı 
tayin edecek (ilm-l İçtimai) ise devayı bulup tatbik ede
cek de (iktisad-ı içtimat)dir. Binaenaleyh, hükümetin 
nazar-ı dikkatini sosyalizme celp ederken Maarif Neza
retine de sosyoloji (llm-i İçtimaî) ve ekonomi sosyali 
(iktisad-ı lçtimai)yi İhtar İçin rüfeka-l muhterememin mü
saadelerini rica ederim. •

TüHeiye'nin M a li Esareti
PARVUS

Türkiye'de yaşadığı yıllarda Parvus adını kullanan 
Alexander Israel Helphand (1867-1924) Tanin, 

Jeune Turc, Türk Yurdu ve Bilgi Dünyası gibi 
yayın organlarında yazılar yazmıştır. Parvus’un 

Bilgi Mecmuası’nüaM yazısından bölümler:

OsmanlI Devleti silahla fethettiği vilâyetlerini kaybet
mekle kalmayıp kendisinin siyasî ve malı İstiklâlini de 
elden kaçırmıştır. Türkiye hakiki devlet istiklâlini, Bal
kan muharebesinden çok zaman daha evvel kaybetmiş 
bulunuyordu. Bugün onun malî ve siyasî tabiiyeti, ken
disinin sanayi yönünde terakki edebilmesine medeni
yetçe olan geriliğinden daha ziyade mani oluyor. Türki
ye, yalnız devlet kuvvetini yerine getirmek değil, kendi
sine iktisat ve medeniyetçe terakki yolunu açarak çağ
daş devletler arasına girebilmek İçin malî istiklâlini dahi 
elde etmelidir. (...)

“Kaime” İhracı işi ahali ve ticaret üzerinde ağır bir 
yük teşkil etmiş, hükümetin İstifade ettiği borsa malt 
Itiban ise devletin çökmesine sebep olmuştur.

Ben burada her istikrazın tarihinden ayrıca bahse gi
rişmeyeceğim. Türkiye’nin malî itibarı başlangıçta birta
kım siyasi sebepler dolayısıyla karışık bir hale girmiş 
ve daha sonra Avrupa'da para piyasalarının kararsızlık
ları tesiriyle tereddüde uğramıştır. Bununla beraber Türi«- 
iye'nin yaptığı istikrazlar, diğer devletlerin istikrazlann- 
dan daima daha ağır şartlara bağlanmakta İdi. Türkiye 
hükümetine gelince, kendisi bir defa istikraz mesleğine 
girince evvelce istikraz yapılmasından çekinme husu
sunda göstermiş olduğu aşırılığı burada dahi hesapsız 
ve İhtiyatsız bir surette borç yapmakla göstermiştir. 
Hal o dereceye varmıştı kİ, hükümet, para veren bulun
duğu tardirde her ne şartla otursa olsun'istikraz yapıl
masına hazır ve amade bulunm^ştu. Borçların bütçe 
üzerinde büyük bir ağıriık meydana getirmekte ve borç 
faizlerinin ancak yeni istikrazlar yapılması vasıtasıyla 
ödenebilmekte olduğu kafiyen gözönüne alınmamıştır 
Bununla berat>er şurası da itiraf edilmelidir kİ, Avrupa 
İtibarı pahalı olmakla beraber Türkiye’nin yeril maliyyû- 
nundan -meşhur Galata bankerierinden- yapılan istik
razlardan pek çok daha elverişli İdi. Türidye, adı geçen 
bankalara senede yüzde on beş ve hatta yüzde yirmi 
faiz ödemiştir! Daha sonra bu bankaların başına Osman
lI  Bankası geçmiştir.

Bu yolda bir malî politikanın en .nihayet iflâsa sebep 
olması zarurî idi. (...)

1881 senesinin Muharrem Fermanı çıkalı yani “Düyûn- 
u Umumiye idaresi” kurulalıdan beri -bazı İstikrazlar
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kalmak suretiyle- devlet her İstikraz yaptığı zaman 
bu;>lara karşılık gösterilen teminatlar hep "DUyûn-u Umu
miye IdaresC’ne girmiştir. Bundan başka gümrük vari- 
rlatırm hızlı bir surette artması yüzünden “Düyün-u 
Umumiye” varidatı çok fazla artmıştır. Bilindiği üzere 
Muharrem Fermanı gereğince gümrük varidat! “Düyûn- 
u Umumiye İdaresi ”ne bırakılmıştır. Muharrem Fermanı- 
ra dııhil olan varidattan başka "Düyûn-u Umumiye İda- 
>'e';i”ne daha şu varidat dahi bırakılmıştır;

1) Muharrem Fermanına dahil olan yerlerden başka 
yerlerdeki balık rüsumu. Bu suretle “Düyün-u Umumiye 
İdaresi” bütün memleketteki balık ticaretini kendi göze
tim: ve ^d^esi altına almıştır.

2) &ayd-i mâhi (Balık avı] hakkı rüsumu.

3) Avcılık hakkı rüsumu.

4) Tenbâkû [Tömbeki] satmak hakkı rüsumu.

5) Muharrem Fermanına dahil olmayan birçok yerlerin 
ipek a'şârı.

6) Birçok vilâyetlerin ekin (Afyon ve diğer) a'şârı.

7) Birkaç vilâyetin ağnâm [koyun] rüsumu.

8) Diğer bazı küçük varidat.

1911-12 senesindeki vaziyet bundan ibaret idi. O za
mandan beri devletin “Düyûn-u Umumiye İdaresi''ne 
olan bağımlılığı avanslar ve savaşın [Balkan Savaşı] 
doğurduğu para sıkıntısı sebebiyle daha fazla artmış
tır. •

Türkiye Sosyalist Fıricası 
Program ı ve  Bildirisi

Türkiye Sosyalist Fırkası daha önce kurulmuş 
olan OsmanlI Sosyalist Fırkası’nm bir devamı 

niteliğinde olup 20 Şubat 1919’da kuruldu.
Kurucuları arasında Hüseyin Hilmi, Sadrettin Celal 
(Antel), Suphi Nuri (İleri), Dr. İhsan (Özgen) gibi 

isimlerin olduğu fırkanın programının girişi ile 
bildiri:

TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI’mH PROGRAMI

Sosyalizm adem-i müsavat ve adaletsizliğe istinad 
eden cemiyet-i hâzıranm teşkilât-ı esasiyesinde tebdilât 
ve tağyirat icra ederek o cemiyeti kabil-i tahammül bir 
hale ifrağ eylemek demektir.

Buna vasıl olmak için kabul ettiği metalibat-ı esasiye 
şunlardır:

1 — Vesalt-i imal ve mübadelenin millî bir esasa irca 
ve ifrağı,

2 — Aynı gayeye çalışanlarla beynelmilel tevhid-i ef'al 
ve harekât etmek.

Sosyalist Fırkası metalibat-ı esasiyenin tahakkukuna 
intizaren ıslâhat-ı umumiye '-arasını arzu eder. (...)

TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI’HIH BEYANNAMESİ

Zeytinburnu Fabrikası ustabaşıianndan Numan Efen- 
di'nin, herkesin hayretini mucip olacak bir surette sos
yalist sıfatıyla İstanbul mebusluğuna intihabı üzerine, 
Türkiye Sosyalist Fırkası Hey'et-i Merkeziye’si fevkalâ
de olarak İçtima etmiş ve bu gayr-ı muntazır hâdise 
hakkında nokta-i nazarını bildirmek için âtideki beyan
nameyi neşre karar vermiştir;
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Üstte: Kurtuluş'un Almanca nüshası. Altta: Nazım 
Hikmet’in Aydınlık’fa çıkan “ Ustamızın Ölümü”  başlıklı 

şiiri.

1 — Mebusan intihabı gününe kadar Türkiye'de res
men teessüs etmiş ve muayyen bir programa malik 
iki fırka vardı ki bunlar da (Türkiye Sosyalist Fırkası) 
ve (Sosyal Demokrat) fırkaları idi: Türkiye Sosyalist Fır- 
fcas/'nın İstanbul namzetleri ise,isimleri gazetelerle ilan 
edilen Refik Nevzat ve Sadrettin Celâl arkadaşlar idi. 
Binaenaleyh ne Türkiye Sosyalist Fırkası'na ve ne de 
Sosyal Demokrat Fırkası’ı\a dahil olmayan ustabaşı Nu
man Efendi’nin İstanbul meb'usu olarak intihabı bu fır
kalar için bir muvaffakiyet teşkil edemez.

2 — Numan Efendi’nin İstanbul meb'usu olması mem
lekette sosyalizm ceryanı ve sunuf-u amele menafii 
nokta-i nazarından da bir muvaffakiyet teşkM edemez. 
Müntehlb-l sâniierin kısm-ı azaminin reylerini attıktan 
sonra son saatte telgrafla namzetliğini vaz’eden Numan 
Efendi gibi memleketçe hiç tanınmamış bir zâtın birçok 
zevattan fazla rey alması insanı hayretlerde bırakacak 
garibelerdendir. Müntehib-i sânilerden yalnız onüç ta
nesinin amele ustası olmasına nazaran Numan Efendi'- 
nin tabii ve hakiki müzahiri bu onüç müntehib-i sâni 
bulunmak Icatıederdl. Halbuki kendisi 135 rey almıştır. 
Binaenaleyh hiçbir siyasi fırkaya mensup olmadığını biz
zat beyan eden Numan Usta'yı Meclis-i Mebusan'a gön
deren kuvvet amele kuvveti ve sosyalizm teşkilâtı değil
dir. Öyle ise bu kuvvet nedir?

Müntehib-i sâniler ya bir program veyahut şahıs üzeri
ne reylerini vermişlerdir. Siyasî programı nazar-ı dikkate 
almışlarsa her fırka şüphesiz, bizzat namzetliğini vaz’et- 
tiği zevatın meb'us çıkmalarına çalışmıştır. Şu takdirde 
çıkan her sosyalist meb'usun tabiatıyla binlerce ameleyi 
temsil eden Türkiye Sosyalist Fırkası’mn veyahut Sos
yal Demokrat Fırkası’mn namzedi olması lâzımgelirdl. 
Halbuki Numan Efendi hiçbir fırkanın namzedi değildi. 
Eğer müntehib-i sâniler; gazetelerin istedikleri gibi, si
yasî programlardan sarf-ı nazar memleketçe muhterem 
ve kıymetli tanınmış simalara rey vermeyi düşünmüşler 
ve mebuslar arasında bir de amele mümessili bulunma
sını münasip görmüşlerse, Refik Nevzat gibi memleket
çe ve Avrupaca namus ve irfanl ile ve İttihat çetesine 
muhalefeti ile meşhur bir zâtı şahsı ve programını hiç 
tanımadıkları Numan Efendi’ye tercih eylemeleri icabe- 
derdi.

Her halde gayet açık bir surette şu hakikat anlaşılmalı
dır ki memleketçe hiç tanınmayan, bilinmez hangi, ma
kul sebebe mebni son saate kadar namzetliğini vaz’et- 
meyen ve hiçbir sosyalist fırkasına mensup olmayan 
zatı mebus yapan amele kuvveti, sosyalizm değildir. 
Belki diğer meb’usları çıkaran İttihat ve Terakki kuvveti
dir. Mumaileyhin, bilinmez ne gibi fedakârlıklar mukabi
linde kazandığı bu şahsî muvaffakiyeti memlekette ame
le sınıfının, sosyalist teşkilâtın bir muvaffakiyeti olarak 
göstermek alenen yalan söylemektir.

Diğer cihetten şu mühim nokta asla nazar-ı dikkatten 
kaçırılmamalıdır ki bir mebusun amele ustabaşısından 
olmasıyla mutlaka sosyalist olması, amele hukukunu 
müdafaa etmesi lâzımgelmez. Fakat amele sınıfına men
sup olmayan Kari Marx, Tolstoy, Jauris, Liebknecht 
giW âlicenap şahsiyetler rahat W  saadetlerini, hayatlan- 
nı fakirlerin kurtulması, sosyalizmin tesisi içün feda 
ederlerken diğer cihetten bizzat amele içinde çıkmış 
insanların yine amelenin zaranna ve zenginlerin hesabı
na hareket ettikleri görülmüştür. Yani bir meb'usun ame
leden olmasıyla mutlaka amele hukukunu müdafaa et
mesi icabetmez. İşte bu nokta-i nazardan, bir sosyalist 
fırkasına mensup olmayan ve müntehib-i sânilere prog
ramını tanıtmak zahmetine katlanmıyan Numan Efendi’
nin meb’usluğu sosyalizm ceryanı ve amele sınıfının 
menafii nokta-i nazarından bir muvaffakiyet teşkil et
mez. Gazetelerin kısm-ı âzaminin kasdî bir surette hâsıl 
etmek istedikleri bu kanaati düzeltmek ve hakikati mey
dana çıkartmak Türkiye Sosyalist Fırkası’mn borcudur. 
Sosyalist fırkaların namzedi olmayan Numan Efendi’nin 
kim bilir nasıl fedakârlıklar mukabilinde sosyalist olma
yan 135 müntehib-i sâninin müzaheretini kazanması her 
hakikî sosyalisti memnun değil, belki müteessir eder.
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BİZ Numan Efendi’nin tanımadığımız şahsını ve mazi-l 
siyasisini mevzu-u bahsetmek İstemiyoruz. Eğer haki- 
icaten sosyalizm prensiplerine sadık bir arkadaşımız ise 
kendisine düşen en birinci vazife istifasını vermek sure
tiyle hatasını tamir etmesidir. Aksi takdirde müdafaa 
etmekle mükellef olduğu sosyalizmin en esaslı kanunu
nu bizzat ayaklar altına almış olacaktır. Çünkü Fransa 
ve İngiltere’de olduğu kadar İtalya ve Japonya'da da 
sosyalistler intihabatta sermayedar fırkaların müzahare- 
tini kabul etmeksizin yalnız kendi kuvvetlerine istinaden 
mevki-i mücadeleye atılırlar. Halbuki Numan Efendi’yi 
meb’us çıkaran kuvvet; vesika ekmekleri ile yüzlerce 
Insanian öldürürken harp zenginleri, mirasyediler ve 
hırsız Nazırlar için pastaĉ ı, şekerleme dükkanları açtı
ran, on senedir memleketi felâketten felâkete sürükle
yen, sosyalizmin hasm-ı cânı mel’un bir çete teşkilâtıdır.

Sosyalist arkadaşlar!.. Siz menhus İttihat ve Terakkl'- 
nin müdafaa vekilleri olan gazetelerin yalan sözlerine 
inanmayınız. Kuvvetlerini diğer partilerin zaaf ve infira
dından İttihat ve Terakki bloku mevki-i iktidara tekrar 
gelmek için her şekil ve kıyafete girmekten çekinmiyor. 
On bir sene evvel İstanbul’da teşekkül Sosyalist Fırka- 
sı'nı kapatan ve müessislerini menfalara gönderen İtti
hat ve Terakki bugün amele sınıfının menafiini müdafaa 
eder gibi görünüyor. Fakat yalan...

Mevki-i iktidara tekrar geçtiği zaman ilk yapacağı iş, 
hiç şüphe etmeyiniz, amele sınıfının, işçilerin kafasını 
ezmek, tıpkı eskiden olduğu gibi, bir avuç esafili servet
lere garketmek için bütün milleti soymak olacaktır.

Türkiye Sosyalist Fırkası ve sosyalist esaslarına sadık 
hiçbir vatandaş İttihat çetesinin müzahiri olamaz. Çün
kü bir insan hak iie bâtılı, hürriyetle esareti, soyulanlarla 
soyanlan aynı zamanda müdafaa edemez. •

Sosyalizm : 
En M ühim  ve H erkes İçin  

M ütalaası Elzem b ir  M e s e le -i 
H aya tiy y e d ir.

23 Aralık 1918’de kurulan Sosya/ Demokrat Fırka
II. Enternasyonal’e eğilimli bir örgüt olup, 1919 

seçimlerinde Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası ve 
Türkiye Sosyalist Fırkası ile biraraya gelerek Amele 

Sosyalist Birliği'n\ oluşturdu. Ancak seçimlerde 
ortak aday üzerinde anlaşma sağlanamadı. Sosyal 

Demokrat Fırka kurucusu ve başkanı Haşan 
Rıza’yı aday gösterdi. Haşan Rıza’nın kaleme 

aldığı broşürden bölümler.

Sosyalizm: Fransızca bir kelimedir ki lisan-ı Türkide 
bunun muadili yoktur. Elsine-i sairede istimal olunduğu 
misiliu bu kelimeyi Türkçeieşmlş addiyle aynen kabul 
edeceğiz. Bazı lûgatlarda bâhusus Ş. Sami Bey lûgatın- 
da “beynelmilel cemiyet ve iştlrâk-ı umumî teşkiline, 
emvâl-i âlemi ve mülk ve servet-i maddiyyeyi başka 
bir surete ifrağ etmek maksadiyle müteşekkil bir tarik 
ve cemiyet-i mahsusa”dır. İştirakiyyun demek de caiz
dir. Fakat her lisanda sosyalizm kelimesi hemen moda 
hükmündedir. Herkes bundan bahseder ve aklının erdi
ği derecede bu mesleği tenkld eder. Hattâ herkes sosya
listim der. Sosyalist demek sosyalizm taraftaranı de
mektir. Hiç bir meslek bugün meçhul değildir. Lâkin 
bunların içinde umûmun fikr-i cahllânesinden, birçok 
hayâlat-ı bâtıladan he.nüz kurtulamamışları da vardır. 
Bu meslek-l felsefaneye karşı öteden beri atfolunagelen 
bazı hataya-yı makûleden ictinab edilmesini tavsiye ede
rim. Sefaiet-I ameleden kalbi müteessir olarak sefillerin 
tâli bedbahtilerine karşı hissiyât-i hasene-l insaniyye 
ile muttasıf olan her adam sosyalistim der. Halbuki esas 
mesele böyle değildir.

Şüphesizdir-kl her sosyalistin bir kalbi olması lâzım
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Üstte: Aydınlık Fevkâlade Gençlik Nüshası’ncfa Kari 
Liebknecht ve Rosa Luxemburg. Altta: Hasan Rıza’nın 

broşürünün kapağı.

gelir. Lâkin sosyalist olmak için yalnız iyi kalbe mâlik 
olmak kifayet etmez.

Her sosyalist, hâl-i hâzırda mevcut olan adem-i müsa
vattan, adaletsizlikten dolayı ta7tk-i isyana atılmış bir 
adam demektir. Henüz bu, sosyalizm demek değildir. (...)

Mücadele-i sunufu anlamak için, sunuf-u ahâliyi bil
mekliğimiz lâzımdır. Lâkin en evvel, nazar-ı Itibare alına
cak şey, o sunufun sosyalistler tarafından icat edildiğini 
zannetmemektir. Çünki, bu sınıflar, sosyalizm Icâd olun
mazdan evvel mevcut idi. Sanayi-i mühimmenin zuhuru 
sebebiyle runüma oldu. Sanayl-i mühimme, suret-i imâ
lin şeraitini târumar ederek insanlar arasında bir fark 
icat etti. Yine o sanayl-i mühimme, gayr-ı kabll-i red 
menfaat mücadelesi içinde hem ahâliyi taksim ve hem 
de birtakım amele sınıflan husule gelirdi. (...)

Cemiyet-I beşeriyyede en ziyade zarar gören amele
lerle köylülerdir. Amele demek, yövmiyeci, gündelikçi 
demektir. Güncelikçi demek de say ü amelini bir miktar 
paraya mukabil satmak veya mübadele etmek demektir. 
Bu da birçok fenalıkların menşei olur. Bu fenalıklardan 
en birincisi muhit ve âlem-i iktisad-ı hazıra taalluk edeni
dir. Çünki gündelikçi ya bir usta veya bir mültezime 
yahut hükümete merbuttur. Yani bir nevi mübadele-i 
amel ile pazusunu veya zekâsını satmıştır. Onu satın 
alanlar da kanun ve örf ve adet nokta-l nazarından ser
best (müsavi) addolunur. 'Bu ise amele sınıfı için ne 
mânâyı şâmildir, ne demektir? Bu şu demektir:

Evvelâ: Sermaye sahibi ve paralı adam, bütün iş için 
lâzım gelen âlât ve edevâtı satın almaya muktedirdir. 
Tâbir-i âherle vesalt-i imâl sahibidir.

Saniyen buna mukabil ameie ise yalnız pazu sahibidir. 
Birinci arzu etmez, istemezse, ikinci çalışmaktan mah
rum kalır.

Bu da mahsul-ü amele mahza gündelikçinin eser-i 
fi'lidir. O gündelikçi, sahibi tarafından mahsul-ü amele
nin kaç paraya satılacağını hiç vazife edinmez, düşün
mez. Gündelikçinin yövmiyesini almak mukavelesinin 
nihayet bulduğunu tasavvur eder.

Sermaye sahibi gündelikçiye iş, yani say-i taayyüşü 
ve medâr-ı hayat verip vermemeklik hakkına mâliktir. 
Diğer mâlik olduğu İkinci hak ise gündelikçinin gündeli
ğini tediye ettikten sonra kendisine kalan menfaat-i şah- 
siyyesini düşünmek ve zihni bundan başka bir şeyle 
işgal etmemektir.

Velhâsıl: (1) - Sermaye sahibi olanlar, ancak menafi-i 
şahsiyeielinden başka bir şey düşünmezler. (2) - Gün
delikçi ve amele sınıfının hayat-ı rûz-merre ve medâr-ı 
maişetlerini vermek veya vermemek hakkını istimale 
salihtlrfer.

Bunu bilmedikleri için amelenin gündeliklerini en fa
hiş fiyata tenzil ve say ü amel müddetini mümkün oldu
ğu kadar azamî saata terfi’ etmek isterler. (...)

İştirakiyyun mesleğine dahil olabilmek İçin kime mü
racaata mecburuz? Kimin, kimlerin nazarn dikkatini cel- 
betmeliyiz. Bu sualin en basit cevabı işçi, yövmiyeci 
takımının nazar-ı .dikkatini ceibetmeye mecburuz değil 
mi! O halde yövmiyeci ameleler hangi sınıftan olursa 
olsun, ne iş ve san’atla meşgul bulunursa bulunsun, 
mutlaka sosyalist olmaları lâzımdır. Amelenin, renkleri, 
nesilleri, ırkları, dinleri, mezhepleri, milletleri, lisanlan 
ne olursa olsun bizce müsavidir. Yâni hep birdir. Cümle
si cemlyet-l beşeriyyeye mensup birer adamdır. Sosya
lizm, nokta-i nazarından cümlesi mağdur ve sermayeda- 
rânın istibdad-ı hükümranisi altında ezilmiş ve her şey
den mahrum, kendilerini Izrar eden adamlarla, muharip 
bahtsız İnsanlar demektir. Ancak bütün dünyadaki me- 
mâlikte bulunan amelenin birleşmeleri elzemdir. Sosya
lizm mesleği, beynelmilel bir meslek olduğundan, bütün 
işçilerin harekât-ı muhtelife-yl müştereklerinde itilâfı tav
siye eder. Bir sendikaya dehalet etmiş amele sendikayu 
merbut amele kuwet-i umumiyyesinden daha muktazi- 
dlr. Bir şehrin umum amelesi koca bir milleti t amelesi 
mecmuundan daha az kuvvetlidir. Aynı veçhile de bütün 
milletlerin amelesi ittihat ve Ittifaklyle beynelmilel ser- 
mayedarân sınıfına karşı yine beynelmilel mukabele ve 
müdafaa edebilmiş bir tedbir-i âcildir. (...)

Vçlhasıl diyebiliriz sosyalistlerin esbab-ı sermaye ile 
işçi ve amele sınıfları aralarında âdilâne tadilât ve İsla
hat icra ederek mağduriyet-i mevcudelerlne bir kanun-u 
adâlet dairesinde nizamlar ve icraat-ı âdilâne ile ihkak-ı 
hukuklarına vâsıta olmaları insaniyet icabatındandır. 
A’mâl-i müştereke, ef’al-l umumiye, harekât ve 
teşebbüsat-ı şahsiyye ve ferdiyyeden muhit-i amele ve 
erbab-ı mesainin saadetlerini hazırlamak mümkün ola- 
caki bundan da amele İçin devr-i hürriyet ve saadet 
südur edecektir. •
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Türkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist 
Fıricası'mn BiİdiHsi

28 Eylül 1919'da İstanbul’da kurulan Türkiye İşçi 
ve Çiftçi Sosyalist- Fırkası^nm kuruculan arasında 

Mehmet Vehbi (Sandal), Vedat Nedim (Tör), 
Namık İsmail ve Şefik Hüsnü (Oeymer) gibi 

isimler bulunmaktadır. Fırka 1924'te feshedilmiş, 
önde gelen kişiler Aydınlık ve Orak Çekiç 

dergilerinde çalışmaya başlamışlardır. Fırka'nın 
 ̂ tüzüğünden birinci madde ile yayınlamış olduğu 

bir bildiri.

MERKEZİ DERSAADETTE OLMAK ÜZERE TEŞEKKÜL 
EDEN TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST PARTİSİ’NtN 
TEŞKİLÂTINA DAİR NİZAMNAME

Madde 1 — llmt Sosyalizm esaslanna göre Türkiye 
İŞÇİ ve çiftçilerinin siyasî, İktisadî hukuk ve menfaatleri
ni siyanet ve müdafaa için Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosya
list Partisi unvanile bir siyasî parti teşkil edilmiştir. (...)

1 - 1  Teşrin-i sani 338 tarihinde Büyük Millet Meclisi'
nin, müttefikan verdiği karariyle tahakkuk eden siyasî 
İnkılâp esasatı, ferdî saltanatın ilgası, hâkimiyetin bilâ 
kayd-ü şart millete âldiyeti hukuk-ı hâkimiyet ve hüküm
ranının hakiki millet mümessillerinden mürekkep Meclis-i 
Miili'nin şahsiyet-i maneviyesinde mündemiç bulunma
sı esas umdemizdir, ve partimiz bu esasatı her türlü 
münakaşanın fevkinde tutulması icabeden lâyetegayyer 
düsturlar gibi telâkki ettiğini ve tebdil ve tağyir teşeb
büslerine karşı hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek mü
cadele edeceğini efkâr-ı umumiyyeye ilân edçr.

2 — Meclis-i millî azalarının on sekiz yaşını mütecaviz 
kadın ve erkek bütün efrad-ı millet tarafından doğrudan 
doğruya rey-i hafi ile intihap edilmesine ve temsil-i nisbî 
usulünün tatbikine taraftarız.

3 — Âşârın ve işçi ve köylüyü ve orta halli halkı 
ezen mevcut temettü vergilerinin ilgasiyle, men’baı ne 
olursa olsun tekmil irad yekûnüyle mebsutten mütena- 
zlb ve mütezayit bir tek irad vergisi istifasını ve senevi 
beş yüz liraya kadar olan iradın bu vergiden istisnasını 
arzu ederiz.

4 — Reji ve aielumum inhisarların İlgasiyle, yalnız 
devletin bizzat inhizar vaz’ına hakkı olmasını ve şimdi
den ticaret-i hâriciyenin devlet inhisarı usulü ile idare 
olunmasını muvafık buluyoruz.

5 — İktisat Vekâletinin, devletin idare edeceği sanayi, 
ticaret, vesait-i nakllyeyl bir fabrikacı zihniyetiyle İdare 
eden bir İktisadî müessese haline Ifraı lâzımdır.

6 — Ziraatta, ticarette ve sanayide kooperatiflerin 
teşekkülüne devletin yardım etmesini Iktasadî inkişafı
mızın en mühim şartlarından biri telâkki ederiz.

7 — Amele ve köylü derneklerinin ve dernek biriikleri- 
nln bilâ kayd-ü şart teşekkül ve İnkişaf imkânına mazhar 
olması ve grev hakkının mahfuziyeti müstacelen halle
dilmesi icabeden meşelidendir.

8 — İş gününün sekiz saat olarak tahdidi, gece işinin 
iki misli addi, kadın ve çocuk işçinin ciddi bir tarzda 
himayesi ve on dört yaşından dûn olup hafif işlerde 
istihdam edilen çocuklann işleticiler tarafından günün 
muayyen saatlannda tahsil ettirilmesi ve bu saatların 
iş saatları misillû ücrete tabi olması, eyyam-ı resmiyye- 
nin ücret verilmek suretiyle tatili gibi işçi grubunun 
iktisat Kongresi’nde müdafaa ettiği hayati noktaların 
mesai kanununa İthal olunmasına gayret edeceğiz.

9 — İşçi nümayişlerinin ve halk tezahüratının ihlâli 
hâkimiyet-l mllliyye ile gayn kaabill tevfik olduğundan, 
bunların serbest-l tam halinde cereyanlannın teminini 
İsteriz.
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Üstte: Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Yoldaş 
Defteri’nin kapağı. Altta: Aydınlık Fevkalâde Amele 

Nüshası 6. sayısının kapağı.

10 — Memur ve muallimlere'dernek teşkili hakkının 
tanınması bir zarurettir.

11 — İptidai tahsilinin meccâniyet ve mecburiyeti usu
lünün bilfiil tatbiki Icabeder.

12 — Muvazzafiyet-i askeriyye devresi tenkis ve mü
him bir kısmı, genç işçi ve köylülerin tahsil ve terbiye-i 
Içtimaiyyeslne hasrolunmalı, ve ordu, tahsilden mah
rum kalmış olanlar İçin bir mektep yerine geçmelidir.

13 — Eytam ve eramil ve malûiin maaşları maişet 
bahasiyle mütenasip miktarlara iblâğ olunmalı, ve Darü
lacezelerin ve hastahanelerin teksiri suretiyle fıkaranın 
meccanen fedavi ve takviyesi temin olunmalıdır.

14 — Bilcümle memuriann azil ve nasbi mesaili ve 
hukuk-ı siyasiyelerinden istifadeleri hususu salim bir 
usul dahilinde hal ve tesviye edilmelidir.

15 — Derebeylik bakayası olan ve köyleri feci bir 
tarzda yağma ve garet eden mütegallibenin ferdî teşeb- 
büslerie memleket asayişini ihlâl etmelerine meydan 
bırakmayacak bir şekilde, usul-ü inzibat Islâh edilmelidir.

16 — Milletin hakikî mümessilleri doğrudan doğruya 
halkın intihap ettikleri vekiller olduğuna nazaran, Millet 
Meclisi intihabatının her türiü tesirattan ve resmî müda
halelerden azade olarak icra edilmesi icabeder.

Arkadaşlar! Bu esasat dahilinde çalışmayı kabul edi
yorsanız hemen partiye dahil olunuz ve tanıdıklannızı 
da Irşad ve tenvir İle beraber getiriniz. •

Sosyalistlik N edir?

Hüseyin Hilmi'nin mütarekeden sonra Şubat 
1919’da kurmuş olduğu Türkiye Sosyalist Fırkası 
22 Nisan 1919’da yayına giren ve 33 sayı çıkan 
İdrak gazetesinin yanısıra broşürler yayınlamıştır.

En Büyük Kuvvet adını taşıyan ilk broşürden 
sonra Sosyalistlik Nedir? adıyla çıkan ikinci 

broşürden bölümler.

İnsanlar, biraz daha yaşamak, biraz daha mesut ol
mak İsterler ve bu uğurda, kavgadan, çarpışmadan çe
kinmezler. Fakat iyi insanlar yanında fenaları da vardır. 
Bunlar da, başkasının ekmeğine, saadetine göz diker
ler, herkesi kendi emirleri altında bulundurmak, esir 
gibi çalıştırmak İsterler. Tabii mazlum kimseler, bu şe- 
ririerin zulmüne muvakkat bir zaman için katlanıriar, 
nihayet mallarını ve caniannı kurtarmaya çalışırlar. İşte 
Hazret-I Âdem’den beri, insanlar arasında zuhur eden 
kavgaların, muharebelerin esas sebebi budur.

Bütün tarih, zâlimler İle mazlumların, hâkimler ile mah
kûmların, zenginler ile fakirierin, yani açlar İle tokların 
mücadeleleri İle doludur. Bundan anlaşılıyor ki, sefalet, 
açlık yeni bir şey değildir. Eski zamanlarda da açlıktan 
zulümden ölenler vardı. Fakat insanlann sefaleti hiç 
bir zaman bugünkü kadar elim ve feci değildi. Eskiden 
çalışan kimseler ister esir, ister köle, ister hizmetçi 
olsun hem kendilerini, hem de ailelerini geçindlrebili- 
yorlardı. Fakat bugün öyle mi? Bugün her çalışan, aile
sinden vazgeçtik, hiç olmazsa kendi karnını doyurabili
yor mu? Ne gezer! (...)

Son zamanda her memlekette halkın yüzde doksanı 
böyle sefil kalmış, amele olmuştur. Bunlara AvrupalIlar 
proleter diyor? Ne demektir bilir miyiz? Evlâtlarından 
başka sermayesi olmayan sefiller demektir. Hakikaten 
amelelerin bugünkü sefaletini tasvir için bundan iyi bir 
kelime bulmak müşküldür. Amelenin hayatını isterseniz 
başka bir cümle ile daha söyleyelim. Ölecek kadar çok 
çalışmak, ölmeyecek derecede az yemek.

Halbuki dünyada mevcut bütün servetleri vücuda ge
tiren şey para değil sâydır. Patronlar, zenginler değil, 
çalışanlardır. İşte bu hakikati sosyalistlik meydana çı
kardı ve bütün amelelere kendi haklannı öğretmeye kalk
tı. Artık bu devrin yalanlannı birer birer teşhir ederek, 
bütün insanların saadetini temin edecek âdil ve yeni 
bir devir ikâme etmek zamanı geldi. Ey çalışanlar! Kendi 
hakkınızı istirdat için, evlâtlarınıza, hafitlerinize, beşeri
yete mesud bir devir bahş etmek İçin artık el ele vererek 
yürüyünüz. (...)

Bidayette insan, bir hayvan gibi, ot, ağaç yapraklan 
ilah, gibi mahsulât-ı tabiiye İle geçinirdi. Bilâhare âlât 
ve edevât Icadederek balıkçılık, avcılık etmeye, daha 
sonra çobanlık, çiftçilik ile yaşamaya başladı ve nihayet 
sanatkâr oldu. Bunlar hep yavaş yavaş oldu. Yani İnsan 
tekamül etti. El’an da etmek üzere mütemadiyen akan 
bir nehir sulan gibi terakki ederek akıp gidiyor. (...)
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Herhangi bir eşyayı vücuda getirmek için, evvelce 
de söyledik üç şey lâzımdır.

1. Madde-i iptidâiyye,
2. Âiât ve edevât, yani fabrika ve makineler,

3. Sây yani iş.

Bir sermayedar, veyahut misalimize muvafık gelmek 
İçin bir fabrikacı diyelim, elde etmek İstediği büyük 
bir kân bu üç esastan acaba hangisi ile temin edebilir? 
Bunu araştıralım:

1. Madde-i iptidâlyye: Bir fabrikatör, meselâ bir kumaş 
fabrikasının sahibi, fabrikası İçin lüzumu olan yünü ek
seriya piyasadan tedarik eder. Bazen yünü, diğer tüc
carlardan daha ucuza maieder. Ve neticede onlardan 
daha ziyade kazanır fakat bu farkın bırakacağı kâr, fabri
katöre gelmez, ve onun asıl kazancı bu farktan mütevel
lit kâr değildir.

Bazen fabrikatör lüzumu olan yünü vâsi malikanele
rinde yetiştirdiği hayvanattan alır. Fakat bu ona yine 
çok kâr temin etmez. Zira fabrlkacıiık etmese de, bu 
yünü piyasada satsa o kârı yine temin edebilir. Binaena
leyh bu suretle hasıl olacak kâr dahi onun esas geliri 
değildir. Netice şudur ki, bir fabrikatör, mevâdd-ı Iptldâ- 
lyyedçn çok bir kâr temin etmez ve bu, onun asıl kârı 
değildir.

2. Gelelim âlât ve edevât esasına: Acaba, patronun 
kân makinelerin iyi ve yeni keşfedilmiş olmasında mı
dır? Farz edelim ki Ahmet efendinin kumaş fabrikasın
daki makineler oldukça eskidir ve saatte 10 metre ku
maş yapar; halbuki Yorgi efendinin fabrikasında maki
neler son sistemdir ve saatte 20 metre kumaş imal 
eder. Bu takdirde Yorgi efendi, Ahmet efendiden çok 
fazla kazanacaktır, bu tabiidir. Fakat şu hal de muvak
kattir. Zira, Ahmet efendi, Yorgi efendi ile rekabet ede
meyeceğini anlayınca ya fabrikasını kapatacak, veyahut 
son bir sermaye vaz’ ederek o da son sistem makineleri 
tedarik edecektir. Ve bu takdirde iki fabrikatörün de 
kân aynı miktarda olacaktır, değil mi?

Görülüyor ki, makinelerin yeni olması bidayette sahi
bine değerinden fazla bir kâr bırakır; fakat her fabrika
tör, rakibine yetişmek için aynı makineleri veyahut daha 
yenileri tedarik etmek mecburiyetinde kalacağı ve neti
cede muvaffak olacağı için, makinelerin yeni olmasın
dan dolayı hasıl olan kâr da muvakkattir, daimi değildir. 
Binaenaleyh katiyetle diyebiliriz ki bu ikinci esas da 
fabrikatörün asıl kânnı temin etmez.

Üçüncü noktaya geçmeden evvel, makinelerde her 
gün husule gelen terakki ve teceddüdün tesirlerini muh- 
tasaran izah edelim: Eskiden bir iş husule getirmek 
için lâzım gelen bu üç maddenin en ehemmiyetsiz kısmı 
bu ikinci nokta İdi. Zira: destegâhiar hep aynı destegâh 
idi, binaenaleyh bir sanatkâr, bir destegâh tedarik edin
ce, onu eskiyinceye, kıniıncaya kadar kullanabilirdi. Onun 
için, en mühim nokta kendi ve çırakiannın karnını do
yurmak idi. Halbuki bugün, makineler her gün değiş
mek, her gün daha yenileriyle tebdil edilmek tehlikesi 
karşısındadır. Binaenaleyh herhangi bir işte en nühim 
cihet makine tedarikindedir. Tabiî o iş için lâzım gelen 
sermayenin yüzde 80’i âlât ve edevât tedarikine, yüzde 
10'u madde-i İptidâlyye ve yüzde 10’u da amele tedariki
ne sarf olunmaktadır: İşte bu nokta bugün sermayedar- 
lan dehşetle tehdit etmekte ve birçoklarını iflasa mah
kûm etmektedir. Binaenaleyh, âlât ve edevât yani maki
ne ve binanın fabrikatöre mühim ve daimi bir kâr bıraktı
ğını zannetmek mühim bir hata olur.

Gelelim üçüncü esasa, yani ameleye:

Fabrikatör, fabrikasında meselâ 100 amele İstihdam 
eder. Bir amele meselâ saatte vasatî olarak 15 metre 
kumaş imal eder. Patron ameleye yövmiye bir lira vere
rek onu günde lâkat 10 saat çalıştınr. 100 amele bir 
saatte 1.500 metre ve 10 saatte 15 bin metre kumaş 
İmal eder. Patron bu kumaşın metresini 1 liradan satmış
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83. sayısının kapağı.

olsa 15 bin Hra eder. Şimdi bu eşyayı İstihsal için ne 
kadar masraf ettiğini düşünelim:

15 bin metre kumaş için 4.500 Hra mevâdd-ı İptidâlyye 
yani, yün, kömür vesaire sarf ettiğini farz edelim. 4.500 
lira da fabrika inşası İçin vaz’ ettiği meblağı itfa için 
bir tarafa ayırdığını tasavvur edelim. 100 amelenin be
herine yövmiye 1 lira, hatta bir buçuk, hatta hatta 2 

. Hra vermiş olsa ki 200 lira eder, masraf) 9.200 Hra etmiş 
olur. Ve kendi kesesine yövml 5.800 Hra ayırmış olur. 
Bu bir misaldir, eri<âm-ı kat’I değildir, fakat bir hakikat
tir, patronun bu nisbette bir kâr temin ettiği muhakkaktır.

$imdl, ey kâriler, ey zavallı çalışanlar, sîzlere soranm, 
bu müthiş kâr nedir? Neden fabrikatörün olsun? Bunu 
söyleyiniz. •

Osmanh M e s a i Fıritası'nm  
Tiixiiit ve  Program ı

29 Ocak 1919’da İstanbul’da İmalât-ı Harbiye 
işçileri tarafından kurulmuş, 1919 seçimlerinde 

Numan Usta'yı Meclis-i Mebusan’a mebus olarak 
sokmuş olan bu parti mütareke sırasında 

faaliyetini sürdürememiş ve kapanmıştır. Tüzüğün 
bazı maddeleri.

OSMANLI MESAİ FIRKASI NİZAMNAME-İ DAHİLİSİ

BİRİNCİ FASIL: MAKSAT, İSİM, MERKEZ

Madde 1 — Amele ve sanatkâran arasında ahlâki, 
ilmi ve sanal cereyanlar ihdas, hastahane ve şuabatı 
tesis suretiyle hüsnü teavünü tenmlye ve hukuk-ı esasi- 
yesfni talep ve istirdat maksadile siyasi bir fırka teşek
kül etmiştir. (...)

K -  SİYASET-İ MESAÎ

Madde 67 — Azami sekiz saat mesai usulünün kabulü,

Madde 68 — Hanedan erkânının sanayi ve san’at He 
istimasına hizmet.

Madde 69 — Mesai kanunlarının bizzat erbatM mesai 
tarafından tanzimi ve maiuHnden mada her ferdin behe
mehal tavzifi.

Madde 70 — Erbab-ı mesainin iktidar nisbetiyie sinuf 
üzerine taksirimi ve senevi yüzyirmi liradan dun muhas- 
sasatın adem-i kabulü.

Madde 7 1 — 16 yaşından küçük gençlerin amele sını
fına adem-i kabulile ihtiyacatını temin ile mekâtibe şevki.

Madde 72 — Haftada bir gün tatilin resmen kabulü 
ve bu yevmiyenin adem-i kat’i,

Madde 73 — Amelenin muhassasatından mada mües
sese kârına teşriki ve müstehdeminden hasta olanların 
tedavisile bu müddet zarfında muhassasatından yüzde 
sekseninin ailesine itasına müessesatın Icban, kadınla
rımıza fazla müsaadenin itası,

Madde 74 — Müessesat-ı defatır ve hesabatınmüstah- 
demini tarafından kontrolü. •

M isa i(-ı M ii i i  Beyannam esi

ilk adı Ahd-ı Miiii olan milli mücadele tarihine 
Misak-ı Milli diye geçen beyanname Osmanlı 

Meciis-i M^busam’nda 28 Ocak 1920'de kabul 
edildik

OsmanlI Meclisi Mebusan üyeleri, devletin bağımsızlı
ğa ve milletin güvenilir bir gelecekle haklı ve sürekli 
bir banşa kavuşabilmesinin, yapılabilecek fedakâriiğın 
en çoğunu kapsayan aşağıdaki esaslara tam olarak uyul
makla sağlanabileceğini ve bu esaslar dışında kalacak 
bir OsmanlI Devleti'nin devam ve varlığının imkânsız 
olduğunu kabul ve tasdik eylemişlerdir:

Birinci Madde — Osmanlı Devleti’nin; 30 Ekim 1918 
günlü Mütâreke’nln yapıldığı sırada düşman ordulannın 
İşgali altında kalan Arap çoğunluğunun oturduğu kısım- 
lann kaderi halklannın özgürce verecekleri oylara göre 
belirtilmek gerekeceğinden, sözü edilen Mütâreke hattı 
“ İçinde ve dışında” , dini, soyu, istekleri bir olan ve 
birbirlerine karşılıklı saygı ve fedakâriık duygulan taşı
yan, sosyal ve soysal haklariyle çevre kurallanna uymuy 
bulunan Osmanlı Islâm çoğunluğunun oturduğu bölge
lerin tümü "fiilen ve hükmen" ve "hiç bir Mbabie" 
aynlamaz bh- bütündür.
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İkinci Madde — Halkının ilk serbest kaldıkları zaman
daki oylariyle anavatana katılma kararı vermiş olan Elvl- 
yei Selâse (Üç Liva; Batum, Kars, Ardahan) için gerekir
se tekrar serbestçe oylamaya başvurulmasını kabul ede- 
riz.

Üçüncü Madde — Türkiye barışına ertelenen Batı Trak
ya'nın hukuki durumu da orada oturanların özgürlükle 
kullanacakları oylara göre belirtilmelidir.

Dördüncü Madde — Islâm Halifeliğinin, Osmanlı Padi
şahlığının ve Hükümeti’nin merkezi olan İstanbul şehri 
lie Marmara denizinin güvenliği korunmalıdır. Bu esas 
muhafaza edilmek şartıyla Akdeniz ve Karadeniz Boğaz- 
lan'nın dünya ticaret ve ulaştırmasına açık tutulması 
hakkında bizimle öteki ilgili devletlerin oybirliğiyle vere
cekleri karar geçeriidir.

Beşinci Madde — İtilâf Devletleri ile basımları ve bâzı 
ortakları arasında kararlaştırılan anlaşma esaslarına gö
re azınlıklar hukuku -komşu ülkelerdeki Müslümanların 
da aynı haklardan yararlanacakları güveniyle- tarafımız
dan pekiştirilecek ve sağlanacaktır.

Altıncı Madde — Ulusal ve ekonomik gelişmemizi sağ
lamak ve devlet işlerini günün kurallarına uygun düzenli 
yönetimle çevirmeyi başarabilmek İçin her devlet gibi 
bizim de bu gelişmemizi sağlarken tam bir bağımsızlığa 
ve özgürlüğe sâhip olmamız yaşamamızın ve varolma
mızın hareket noktasıdır. Bu sebeble siyaset, adâlet, 
maliye alanlariyle öteki alanlardaki gelişmemize engel 
kayıtlara karşıyız.

Tahakkuk edecek borçlarımızın tesbit edilecek ödeme 
şartlan da bu esaslara aykın olmayacaktır. •

Resmi Türiciye Komünist 
Fıricası'mn B eyannam esi

HAKKI BEHİÇ

Resmî TKF’nin 17 Kasım 1920'de Anadolu’da 
Yeni Gün gazetesinde Hakkı Behiç imzasıyla 

yayınlanan beyannamesinden bölümler:

Türkiye Komünist Fırkası'nm teşkilâtı yümn ül-kerim 
kesb-i intizam etmiş olduğundan fırkanın siyasî ve içti
mâi umdeleri hakkında efkâr-ı umumiyyeyi tenvir etmek 
ve beşeriyetin müteveccih olduğu cihan inkılâbında Tür
kiye'ye temin etmek istediği vazlyet-i slyasiyye ve içti- 
mîiyyeye dair kanaatlerini izah eylemek İçin vakt-i mü- 
nasibenin hulOI ettiği itikadındayız. (...)

Kanaatimizce komünizm terakkiyat-ı beşeriyyenin pek 
muhterisâne ve pek hodbinâne bir istikamet üzerinde 
bilâ tahdid asırlarca devam etmiş bulunmasından dolayı 
beynelbeşer günden güne şiddetini ve daire-l tecebbü- 
rünü tevsî ve tezyid eden vahşî bir cidâl ve rekabet 
sahnesinde ihrâz-ı zafer için ihmal edilen esasât-ı dlniy- 
ye ve vicdaniyye ve ahlâkiyyenin ve nihayet bu cidâl 
ve rekabet hayatının muzafferleri önünde hürriyet ve 
selâmetini müebbeden kaybederek esir olan milyonlar
ca ve milyonlarca İnsan kitlelerinin içtimâ cihetinde vü
cuda getirdiği tabiî ve zarurî bir netice-i âdiledir. (...)

Türkiye Komünist Fırkası'nı Sosyalist Federatif Rus 
Sovyet Cumhuriyeti propagandasına tâbi ve ona merbût 
olarak Rus hükümet-i hâzırası nâm ve menfaatine Ana
dolu’da bir İnkılâp yücuda getirmek ve istlklâl-l milliye 
hürmetkar olmamak Isnadlanyla İtham edenlere de ale
nen beyan ederiz kİ Ingiltere'de bir İngiliz Komünist 
Fırkası, Fransa’da bir Fransız Komünist Partisi, İtalya’
da bir Sosyalist Komünist ekseriyeti, Almanya’da bir
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üstte: Aydınlık Külliyatı'nda "Grev Nedir?”  broşürünün 
kapağı. Altta: Yeni Hayat’/n 1. sayısının kapağı.

komünist Spartakis Fırkası, hatta Yunanistan’da bir Ko
münist Sosyalist cemiyeti mevcut olduğu gibi Türkiye’-  ̂
de de müstakbel Cihan inkılâbının Istihzârât-ı fikriyye- 
slyle iştigal etmek üzere bir Türkiye Komünist Fırkası 
teşekkül etmiştir. Komünist olmak için filân şahıs veya 
filân memlekete intisaba lüzum yoktur. Komünizm bir 
kanaattir ki buna imân edenleri, vlcdanlan ve kanaatleri 
blzzarure birleştirir. Bu itibarla komünizm arkadaşlığı 
beşeri, insani ve umumîdir. (...)

Komünizmin İslâmiyet esasatıyla kâbii-l imtizaç olup 
olmadığında tereddüt edenleri intibaha davet ederiz. 
En yüksek fazilet-l diniyye ve ahlâkiyyeyi fakrda ve tevâ- 
zûda bulan, günde beş defa milyonlarca müsllminden 
mürekkeb cemaatleri, fakir, zengin aynı safta el bağla
yıp en büyük ve yüksek hakkikat karşısında ceyeşan-ı 
ubudiyyet olmaya mecbur ederek huzur-i İlâhîde İnsan
lann tamamen müsavi oiduklannı en müessir bir belâgatH 
ibadetle telkin eden, bütün servetlerde Beytülmâl-i Müs- 
liminin vâsi’-i hukukunu ve fukara ve mesâkînin iştiraki
ni teslim eyleyen, arazide mülkiyeti ref'e ve vakfiyetl 
tergibe mâtuf usuller vaz’ederek sermaye yerine sa'y 
ve vesalt-i istihsaliyyede iştiraki tesis eden, sadaka-i 
fıtr gibi, zekât gibi, muhtelif kefaret-i zünûb gibi, tekllfat-i 
maliyye ile müterâkim sermayelerden muhtacinin istifa
desini temine müteveccih mevzuata malik olan ve niha
yet senede bir defa bütün dünyanın erbab-ı yesârîsi 
arafatta baş açık, çıplak ayak, lebbeyk-zen-i müsavat 
eyleyen bir din, hayat-ı iştirak ve müsavattan İbaret 
olan ve bütün esasat-ı diniyyenin fiilen cemiyet hayatın
da tatbikinden ibaret bulunan komünizm ile nasıl tehâlüf 
edebilir.

Fırkamız gaye programı olarak beynelmilel komüniz
min hutût-u esasiyyesini irâe eden ve Rusya’da dahi 
tamamen henüz tatbiki mümkün olamayan Rus komü
nist programını kabul etmiştir. Ancak bu gayelere vâsıl 
olmak için memleketin şerait-l huSusiyye ve içtimaiyye- 
slne nazaran tatbiki lâzım gelen usuller hakkında umumi 
bir mesâi programı dahi Ihzâr etmektedir. Bu programın 
matbuat sütunlannda ve efkâr-ı umumiyye muvacehe
sinde alenen münakaşaya vaz’ını taahhüd eden fırkamız 
gayelerimizin isabet ve metanetinden ve cihan inkılâbın
da memleketimizin bütün âiem-l Islâm için çok büyük 
ve yüksek bir unsur-ı muzafferiyet teşkil edeceğinden 
eminiz. Ve bu emniyetle hakikat bildiği tarik i mücahe- 
dede açık bir kalp, vâzı-ı katt bir imân; tereddütsüz 
bir azim İle yürüyecektir. Fırkamızın bütün mesâisi bilâ 
istisna muztar ve nevmid olan bütün beşeriyete râcI 
tekevvün ve intizama matûf ve Asr-ı Saadet muamelât-ı 
müsâvat-perverânesine müstenlddir. Binaenaleyh ha
yatta muztarib olan sa'yinin gasb ve serika edilmiş se- 
meratı karşısında elim bir hiss-l hüsran İle boynu bükük 
yaşayan ekseriyet, kendi refah-ı maddîlerine mütevec
cih mücahedâtımızda şüphesiz bizimle tıeraberdir. •

M u sta fa  K em a l'in , 
kom ünizm , M u sta fa  Suphi, 

Çetkes Ethem, THİF 
H ak k m d a k i Görüşleri.

Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde yapmış 
olduğu konuşmalarda Çerkeş Ethem 

(30.12.1920’de) Mustafa Suphi, Türkiye Halk 
iştirakiyün Fırkası, Resmî Türkiye Komünist Fırkası 
ve genel olarak komünizim üzerine (22.1.1921’de) 

söylediklerinden bölümler:

Mustafa Kemal Paşa (Devamla) — Beyanatı âliyelerl 
arasında cevap verilmesini lüzumlu addettiğim noktalar 
şunlardır. Diyorsunuz kİ; Ethem Bey İyi adamdır. Halbu
ki öyle değildir. Ethem Bey şakidir. İdare edilerek kulla
nılıyordu. Şaki, daima şakidir. Bunun itimada şayan bir 
ciheti yoktur. Efendiler, buna emniyet buyurmanızı rica 
ederim. (...)

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendiler; vaktiyle 
Bakü'ya Mustafa Suphi Riyasetinde bir heyetin memle
kete gelmek isteğinde bulunduklanndan, bunların bir 
komünist fırkasına mensubiyetlerinden bizl haberdar et
mişlerdi. Bu Mustafa Suphi'nin ahlâkı hakkında malû
mat sahibi olan birçok arkadaşlarımız var. Erzurum aha- 
lil muhteremesi bunu en yakından tanıyanlardır. Halbuki 
Mustafa Suphi son zamanlarda memleketimize gelmek 
üzere bulunuyordu. Bunlardan bir kısmını sahil tarikiyle
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göndermişler, kendisi de Kars üzerinden gelmek İstiyor
du. Bunu haber alan Erzurumlular böyle bir adamm 
memleket dahiline girmesinden son derece müteheyylç 
olmuşlar ye memlekete sokulmaması İçin teşebbüsatta 
bulundular. Makamatı resmiyeye müracaat ettiler. Bu 
adam memleketimize girerse parçalanz...

Mustafa Kemal Paşa (Devamla) — Bendenize sureti 
mahremanede müracaat etmiş idi ve diyordu ki... ahali
nin tezahüratı karşısında mümkün değildir. Kendisi bilâ
hare hudut haricine çıkanimak üzere mahfuzen hudut 
haricine... Benim de mütalâamı soruyordu... Geldiği zan- 
nolunan bir adamın memleket dahilinde serbest bırakıl
ması... Erzurumda tatbiki tasavvur olunan... muvafık 
buldum ve kendilerine yazdım. Bu telgraf da ondan 
sonra geliyor. (...)

Rus Bolşevik Hükümeti resmiyesi, ricali resmiyesinin 
bizim olan, bizim resmi ricalimizle olan temas ve müna
sebetlerinde Rusya dahilinde bu milletin soysuz, her
halde sersem birtakım evlâttan oralarda da serserilikle
rine devam etmişlerdir, işte bu serseriler bir iş yapmak 
hülyasına kapılarak zâhiren memleketimize ve milletimi
ze nâfi olmak için Türkiye Komünist Fırkası diye bir 
fırka teşkil etmişlerdir ve bu hrkayı teşkil edenlerin ba
şında da Mustafa Suphi ve emsali bulunmaktadır. Bun
lar doğrudan doğruya bir hissi vatanperverarte ile ve 
bir hissi milli ile değil, lıenim kanaatimce belki kendileri
ne para veren, kendilerini himaye eden ve bunlara ehem
miyet atfeden Moskova’daki prensip sahiplerine yaran
mak için birtakım teşebbüsatı serseriyanede bulunmuş
lardır. Bunların yaptıkları teşebbüs Rus bolşevizmini 
muhtelif kanallardan memleket dahiline sokmak olmuş
tur. Bu suretle memleketimize, milletimize hariçten ko
münizm cereyanı sokulmaya başlanmıştır. (...)

Komünizmin memleketimiz için, milletimiz için, icabe
ti diniyemiz için gayn kabil kabul olduğunu anlatmak, 
yanı efkân umumiyei milleti tenvir etmek en nâfi bir 
çare görülmüştür. İşte Hükümet böyle bir çareye teves
sülle iştigal etmekle beraber, şüphe yok ki, gelen cere
yanlar zamandan evvel fiilen mazarrat tevlit edebilecek 
hale gelmemesi için dahi bir taraftan da tedablri iâzlme- 
yi ittihaz etmiştir. Hükümet tenvir ile bu cereyanın önü
ne geçmeyi düşündüğü sırada, aynı suretle düşünen 
birtakım kıymetli ahlâklı ve her noktai nazardan şayanı 
emniyet arkadaşlar bana müracaat etmişlerdir. Bu zevat 
bu noktai nazardan bu memleket ve milletin menafiine 
azamî ne suretle hizmet edebileceklerini düşünüyorlar
dı. İşte bu düşüncenin mahsulü olmak üzere Ankara’da 
Komünist Fırkası namı altında bir fırka teşekkül etti. (...)

Yalnız bu müsaadeyi yapmakla Hükümet bir şey dü
şündü. Evet, komünizm İçtimaî bir meseledir. Bunun 
her türlü esasat ve hakayikini İstenildiği gibi söylemekte 
beis yoktur. Yalnız maksadı teşebbüsü belli olmayan, 
mahalli dahi istenildiği anda meçhul bulunan birtakım 
kimselerin komünizm namı altında, Bolşevlzm namı al
tında teşkilât yapmasını katiyen menetmek İstedik ye 
bu noktai nazardan Dahiliye Vekili bütün rüesayı memu
rini mülkiyeye dedi ki; komünistim diyen Hükümetçe 
resmen programı görülmüş ve mevcudiyeti resmen tas
dik edilmiş cemiyete intisap edebilir. Fakat kendi kendi
ne teşekkül eden fırkanın Hükümete verdiği bir teminat 
vardı, ki o dahi her önüne geleni teşkilâta merhur etme
yip, belki aklı başında mukaddesatı milliyeyi, icabatı 
dlnlyeyi şeraiti umumiyei millet ve devleti müdrik insan
lar ancak Ihi gayei milliyeye sadık kalmak şartiyle tenviri 
efkâr edeblllrierdi ve ben eminim kİ arkadaşlar, Rus 
bolşevizminin yapmış olduğu tahribatı t>ir çoklanmızdan 
daha iyi bilmektedirler. Hikmeti mevcudiyetlerinin kal
madığına kani olduklan dakikada bütün millete hitaben 
bizzat kendileri komünizmin bu memleket içinde kabil- 
yeti tatbikiyesi olmadığını kendileri ifade ederler ve da
ğılırlar. (...)

Kâzım Paşa hakkındaki diğer bir noktasına cevap ver
mek İsterim. Mustafa Suphi ile ilk temasta İMilunduğu 
zaman yalnız muhabere etmedim. Benim nezdime âde
mi mahsus göndermiştir. Hakikaten Eskişehir'de bulun-
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Sosyalizm" broşürünün kapağı.

duğum sırada Mustafa Suphi’nin ve daha bir adamın 
imzasiyle bir vesikayı ve bir mektubu hâmilen bir zat 
bana mülâki oldu. Mustafa Suphi bana müracaat ediyor 
ve diyor ki; bizim hariçte maksadı teşekkülümüz dahil
deki maksadı millimizi teshil ve temir ien ibarettir. Bina
enaleyh size nasıl hizmet edebiliriz? Bu mektubu geti
ren adam aynı zamanda bana mahrem olarak diyor ki; 
heyeti merkeziyeye dahilim. Bu adam Lenin’in yegâne 
adamıdır ya Lenin Türkiye hakkında bir iş yapmadan 
evvel mutlaka Mustafa Suphi ile... bu adamın etrafını 
sarmaktır, i^kln aslı yoktur... idaresiz ve milliyetsiz bir 
adamdır. Ben doğrudan doğruya Mustafa Suphi’nin mek
tubuna cevaben yazdım ve onu okuyabilirsiniz. •

M u sta fa  K em al'in  Çerkeş 
B them 'i Resm î TK F'ye  

Çağıran M ektu bu

Mustafa Kemal, resmî TKF kurulduktan sonra ayrı 
örgütlenmek isteyen komünistleri ve sol görüşlü 
kişileri denetimi altında tutmak için girişimlerde

bulundu. Bu arada Çerkeş Ethem'i de "partisine” 
çağırdı. Muhtemelen Kasım 1920’de yazılmış 

mektup:

Sayın Ethem Beyefendi

Doğu hudutlarımızdaki Ermeni uğraşı lehimize kesin 
başan lie sona ermiştir. Aramızda bize pek elverişli 
şekilde muahede yapılmak üzeredir. Bundan başka ge
çende bildirdiğim gibi, diğer yönden dış durumumuz 
dahi olağanüstü memnunluk verecek haldedir. Bunu 
doğrulayarak bildiririm. Eskişehir’de çıkan Yeni Dünya 
gazetesinin bundan sonra Ankara’da çıkarılmasını biz 
ari<adaşlar pek uygun bulmaktayız. Hakkı Behiç Beyin 
mektubunda gerekil fazla bilgi verildiğinden buna dair 
konuyu uzatmıyacağım.

Yalnız şunu bildirmek gerekir kİ, ili. Enternasyonal’s 
bağlı Ankara’da bir genel merkez kuruldu. Bu merkezî 
cemiyete ben, sen ve Rafet bey dahi alındık. Yeni Dünya 
gazetesi İse bu cemiyetin fikirlerini yayacaktır. Hakkı 
Behlç Bey cemiyetin genel sekreteri olmuştur. Buna 
ciddi bir surette çalışmak, bilimsel ve pratik gayret ge
rekmektedir. Çünkü genel çıkarlanmız bunu gerektiri
yor. Hazırlanmakta olan program tamamlandığı anda 
size de gönderilecektir. O zaman okur ve derhal gere
ken merkez ve yeriere şubeler açılmasına lütfen yardım 
ve kılavuzluk buyurursunuz. Matbaanın hemen Ankara'
ya taşınnrıasına müsaade buyurunuz. Hacı Şükrü Bey 
matbaanın nakline görevlendirilmiştir. Hakkı Behlç Bey 
kardeşimizin yurtseverlik ve değer derecesine benim 
kadar sizin de emin bulunduğunuza eminim. Sıhhat ve 
afiyet sayın yoldaş. •

B u ıju v a  Dem okrasisi ve 
Sosyalizm

SADREU İN  CELÂL ANTEL

Sadrettin Celâl Antel'in Aydınlık Külliyatı arasında 
çıkan Burjuva Demokrasisi ve Sosyalizm Evkaf-ı 
İslâmiye Matbaası’nda 1337 (1921)'de basılmıştır.

Broşürden bölümler.

"Demokrasi” ve “ Sosyalizm"... İşte bilhassa harb-l 
umumîden beri matbuatta en çok tesadüf edilen ve 
İki zıt mefhumu, hasım iki İçtimaî mezhebi İfade eden 
iki kelime..

Zamanımızın en mühim siyasî ve İçtimaî münakaşaları 
bu iki mezheb-i İçtimaî taraftarian arasında cereyan edi
yor.

Demokrasi taraftarian; bugün dünyanın hemen bütün 
memleketlerinde hâkim olan sermayedâr nizam-ı İçtima
îsini müdafaa edenler, sosyalizm taarftarian ise, bütün 
beşeriyete sulh ve saadet bahşedeceğini iddia ettikleri 
sosyalizmin teessüsü için çalışanlardır.

Demokrasi, halihazırda hâkim olan tarz-ı idare olduğu 
için, yerine geçmek isteyen sosyalizme karşı mâlik ol
duğu bütün silâhlarla hücum ediyor. Ve mevcut otan 
her şeyin mutlaka iyi olması ve ilelebet devam etmesi 
icap ediyormuş gibi İfade ettiği hakikatten ziyade keli
menin bütün cihandaki şöhret ve itibanna kapılan bir
çok insanlar, halihazır demokrasiyi, tarz-ı idarelerin en 
mükemmeli olarak görüyoriar.
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(Demokrasi) taraftarlarının sosyalistlere karşı serdet- 
tlkleri en esaslı itirazları şu suretle hülâsa edebiliriz;

— [Demokrasi tarz-ı idaresinde lıükûmet; sınıf farkı 
gözetmeksizin milletin bütün fertlerini temsil etmekte, 
umumun menfaatini nazar-ı itibara alarak hareket et
mektedir.

Halbuki bir sosyalist tarz-ı idaresinde, mevkl-i İktidara 
gelecek olan hükümet; yalnız (Proletarya - İşçi) sınıfını 
temsil edecek ve binaenaleyh yalnız bu sınıf-ı içtimainin 
menâfline göre hareket eyleyecektir.

Beşeriyet, uzun asırlar süren pek kanlı mücahede 
ve mücadeleler neticesi milletleri, mukadderatlarına biz
zat hâkim kılan demokratik bir tarz-ı İdareye sahip kıldık
tan sonra, yalnız bir sınıfın hâkim olacağı bir tarz-ı idare
yi kabul etmesi bir terakki değil, belki, ebediyen mah
volmasını arzu ettiğimiz müstebit mâziye, irticaa doğru 
atılmış büyük bir hatvedir.]

Bu itirazın haklı olup olmadığını anlamak İçin yapıla
cak yegâne şey. Evvelâ:

Bugünkü demokrasinin gayesi nedir?.. Hemen iki asır
dan beri Avrupa’nın bazı memleketlerinde ve daha son
ra dünyanın hemen bütün memleketlerinde teessüs eden 
demokrasi tarz-ı idaresi, gayesine sadık kalmış mıdır, 
yani vaad ettiği hürriyet ve müsavat ve adalet teessüs 
etmiş midir?.. Bir kelime İle, demokrasi; içtimai mesele
yi, milletlerin çalışan ekseriyeti lehine halletmiş midir?.

Sonra:

Sosyalizm nedir ve ne istiyor?. Demokrasi tarz-ı idare
sine karşı serdettlğl itirazlar nedir? İçtimai inkılâp halka 
demokrasiden fazla ne gibi menfaatler temin edebile
cektir?. Sosyalist cemiyetinde halk mukadderatına biz
zat hâ|(im olabilecek midir?.

Zannediyoruz ki mesele, bitaraf ve İlmi bir surette 
ancak bu tarzda tetkik edilebilir.

Gayemiz sırf hakikati meydana çıkarmak ve yalnız 
hakkı müdafaa etmek olduğu İçindir ki, bu iki sistem 
hakkmdaki şahsî nokta-i nazardan muvakkaten -şüphesiz 
mümkün olduğu kadar- tecerrüt ederek vekâyi ve hadi- 
sat, şe’niyet-i içtimaiye İanesiyle bu suallere cevap ver
meğe çalışacağız. (...)

Sosyalizm Nedir?..

Mevzuu tetkike başlamazdan evvel ilkten şunu söyle
mek istiyorum kİ sosyalizm; içtimai meseleyi milletlerin 
çalışan ekseriyeti lehine halletmek İsteyen, sermayedar 
cemiyetini ortadan kaldırarak bütün insanların, bütün 
milletlerin saadet ve sulh içinde yaşayacakları insani 
cemiyeti kurmağa çalışan bir (mezheb-l içtimai)’dlr. Sos
yalizm herhangi bir mütefekkir veya filozofun hayalha
nesinden çıkmış gayr-l kabil-l tatbik bir "Teşkllât-ı İçti
maiye Projesi” değildir... Bilâkis, sosyalizm mezheb-i 
İçtimaisi; meydana çıkardığı, neşr ve tamim ettiği haki
katlere bizzat cemiyet-i lıeşerlyenln tekâmül-ü tarihisi
nin ilmi bir surette tetkik ve mütalâası neticesi vâsıl 
olmuştur.

Burjuva demokrasisinin İnsanlara verdiği yalnız bir 
kısım siyasi ve şekli hürriyetlerdir. - Hattâ mevkii tehli
keye düştüğü buhranlı zamanlarda bu hürriyetleri de 
onlardan istirdat ediyor. Halbuki İktisadi müsavat üzeri
ne istinat etmeyen siyasî hürriyet, ne kadar noksan 
ve ne kadar âciz bir hürriyettir.. Rekabet ve mücadele
nin kanun olduğu sermayedar cemiyetinde, her fert ve 
millet kendi saadet, servet ve hâkimiyetini diğerlerini 
soymak ve ezmekle temin ediyor ve ancak bu suretle 
edebilir. Bugünkü cemiyette gemisini kurtaran kaptan
dır, velev başkalarının gemilerini batırmak suretiyle ol- 
sunl.. (...)

Sermayedariann tesis ettikleri (Burjuva Demokrasisi) 
He (Erbab-ı sal ve âmel - Proletarya)'nın tesis eyleyeceği
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Üstte: Şefik Hüsnü'nün çevirdiği Manifesto’nun fcapağ/. 
Altta: Şefil< Hüsnü 1920'ierde.

(İçtimai Demokrasi) arasında yaptığım şu mukayese ne
ticesi kat’iyetle sâbit olmuştur ki fertler ve milletler, 
ancak sosyalizmin tesis edeceği (İçtimai Demokrasi) 
içinde mukadderatlarına bizzat hâkim ve suih-ü saadete 
nâil olacaklardır. Bu mukayeseden ameli bir netice çı
karmak istediğim içindir ki makalemi şu satıriaria bitir
mek istiyorum;

Asırlardan beri ve bilhassa son yedi senedir felâket
ten felâkete, musibetten musibete sürüklenen beşeriyet 
büsbütün mahv ve esir olmamak isterse, yakıp yıkmak 
gayesine matuf “ Harp Orduları” yerine "İş Ordulan, 
Sanayi ve Ziraat Alayları” teşkil etmeğe, tahrip ve imha 
hususunda gösterdiği fedakâriıklan ve harikalan, tesis 
ve imar hususunda da göstermieğe mecburdur. Bu azim 
vazlfe-i insaniyet ve medeniyet her memlekette, bu ye
gâne terakki ve inkılâp âmili olan proletarya sınıfının 
kol ve dimağ işçiierinindir. Proletarya, vaziyetin vehâ- 
metini İdrak ederek bu tarihi vazifesini ifa edecek, bu

suretle hem kendini, hem de bakiye-i medeniyeti harâbl- 
den kurtaracaktır; yahut İdrak etmeyecek veya idrakte 
gecikecektir. İşte o zaman, kendisiyle beral>er yüzlerce 
nesl-i beşerin eser-i müştereki olan medeniyet de göçüp 
gidecektir.. Fakat bedbin olmak için sebep yok. Vekayl 
ve hadisat-ı âlem bize gösteriyor kİ proletarya bu tarihi 
vazifeyi her yerde idrak etmiştir; birçok memleketlerde 
ser’I, diğerlerinde bati fakat emin adımlarla, umumi kur
tuluş gününe doğru ilerliyor ve onu bugüiî bu seyrinden 
men'edecek hiçbir kuvvet mevcut değildir.. •

Kom ünist B eyannam esi'ne  
Birkaç Sez*
ŞEFİK H ÜSNÜ

Dr. Şefik Hüsnü (Deymer)’in çevirdiği, 1923’de 
Aydınlık Külliyatı Numara: 9’da yayınlanan 

Manifesto’ya yazmış olduğu önsöz:

Bugün lisanımıza naki etmek fırsatına na'll olduğu
muz bu tarihî beyannâme, bundan tamam yetmişbeş 
sene evvel, meşhur Alman dâhisi ve tjeynelmilel işçi 
inkılâbı nazariyecisl Kari Marx ve şeriki Fredrih Engels 
tarafından kaleme alınmışdır. O zamanlan İştirakiyun 
İttihadı nâmı altında, gizli olarak icrâ-i fa’âllyet eden 
Beynelmilel İşçi Cemiyeti, 1947 Teşrin-i sânisi’nde Lond
ra’da akd ettiği kongresinde inkılâbcı nokta-i nazannı, 
ilmi bir şeklinde teşrih eden l>öyle bir vesikanın, neşr 
edilmek üzere, yazılmasını karar altına almış; ve bu 
vazifeyi Marx ve Engels’e tahmil etmişdi. Birkaç ay son- 
ra. Şubat 1848 İnkılâbından evvel, bu şâheser yazılmış, 
Londra'ya gönderilmişdi. İlk defa Alman lisanında tab' 
edimiş. Aynı senenin Haziran'ında Fransızca'ya tercü
me olunmuş. İngilizcesi 1850'de, Ruscası ISeO’da İnti
şâr etmiş. Ve zamanımıza gelinceye kadar bu lisanlarda 
müte’addid tab'lan çıktığı gibi, tekmil dünya llsanlanna 
da naki olunmuşdur. Ermenice, Yahudice ve Çincesl 
çıkmış olan bu edebî ve İlmî âbide, şimdiye kadar, ma'- 
atte’essüf Türk lisânına tercüme edilememişdi.

Anadolu işçi ve köylüsünün kuvvetine Istinâd eden 
mücahedenin tahakkuk etdirmeğe muvaffak olduklan 
halkçı İnkılâbının velûd semerelerinden biri de, bu elim 
boşluğu doldurmamız imkânını hazıriamış olmasıdır. 
Memleketimizde yekdiğerini ta’kîb eden şahsi Idâreler, 
her hususda olduğu gibi, fikir sâhasında da, diğer mil
letlerden geri kalmamıza sebeb olmuşlardı. Fikr-I beşer 
tekemmülünün mühim bir marhalesini kayd eden bu 
kıymetdâr eserin, ancak bugün -yazıldığından yetmiş
beş sene sonra- lisanımıza haki ve Türk münevverlerine 
ve İ Ş Ç İ  sınıfına arz edilebilmesi, bugüne kadar içinde 
yaşadığımız şera'ltın feca'atini gösteren beliğ bir misâl
dir. Milletin kendi kuvvetiyle hâkimiyet ve saltanatı ele 
alması bu tahammülfersâ vaziyete nihâyet verdiğinden, 
bundan sonra ilmi ve İktisâdi inkişâf vâdisinde, diğer 
mllletlerie bir safda yürüyeceğimizden ümid-vânz. Eli
mizden geldiği kadar açık bir lisân İle ve dâ'imâ esâs- 
metne sâdık kalmağa çalışarak, İştirakiyun Beyanname
sini Türkçeye tercüme etmekle bu emniyenin husulüne 
nâçlzâne bir hızmetde bulunduğumuz kana’atlndeylz.

Yazıldığı zamanın hâdisâtını ve fırka münâza'alannı 
aks eden pek mahdud noktalan Istisnâ edilecek olursa, 
üzerine yığılan senelerin bu beyannâmeyi ne eskitmiş 
ne de Ihtlyarlatmışdır. ihtivâ ettiği esâsât, ana hatlann- 
da bugün İçin de kabil-l tatbikdir. Sermayedâr cemiyeti
nin zıtlıklannı ve onlardan mütemâdiyen tehaddüs eden 
Ictima'i mesâ’ll ve proletarya hareketlerini bu kitabın 
nûru ile aydınlatmak elân kabil olmakdadır. İştirakiyun 
Beyannâmesi Inkılâb rehberierinin elinde bir anahtar 
vazifesi görmektedir. Türk işçilerinin, onu, alelâde bir 
eser gibi okumayıp, her cümlesi üzerinde derin derin 
düşünmeleri, bir du’a kitabı gibi da'lmâ ceblerinde taşı- 
malan ve sınıfi hareketlerimi oradaki hakâ'lka göre tan
zim etmeleri temenni olunur. •



Türkiye

Türkiye’de Burjuva Cumhuriyeti

Birinci Meclis bir mücadele örgütüydü; Kurtuluş Savaşı’mn hem öncüsü hem aracısı olarak 
işlev görmüş bir örgüt. Bu yüzden burada alman kararlann, önlemlerin nihai hedefi hep 
kitlesel katılımı artırmak, azami ölçüde bir seferberlik sağlamak olmuştu. Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1 Nisan 1923’te alman kararla seçilen İkinci Meclis’in işlevlerinden biri ise 
kitlelerin Kurtuluş Savaşı sırasında edinmiş olduklan kazanımlan geri almak oldu. Örneğin 10 
Eylül 1921’de Ereğli Havzası maden işçileri ile ilgili olarak angaryayı yasaklayan, işgününü 8 
saatle sınırlandıran bir yasa çıkartılmış, hükümet, bütün işçileri bu kanunun kapsamına alacak 
bir tasanmn hazırlanmakta olduğunu ilan etmişti. 1924’te Meclis’e getirilen Mesai Kanunu 
işgününü 10 saat olarak belirliyordu; bu haliyle bile kimse tarafından savunulmayan tasan 
1926’da geri çekildi. Örneğin 11 Ekim 1920’de çıkanlan ve orman köylerinde yaşayan her 
köylüye yakınındaki ormandan iki hektarlık bir bölüm temlik eden Baltalık Kanunu’nun 
uygulanması Lozan’dan hemen sonra durdurulmuş, yaklaşık 9 ay sonra çıkanlan intifa kanunu 
ile de alım-satımı üzerindeki sınırlamalar kaldınlan ormanlar sermayenin tasarrufuna açılmıştı.

Ömekler çoğaltılabilir, ancak İkinci Meclis aracılığıyla kitlelerin kazanımlanna yöneltilen bu 
saldınnm en ağır bedelini kuşkusuz Kürt halkı ödedi. 4 Mart 1925’te Şeyh Sait ayaklanması 
gerekçe gösterilerek çıkanlan Takrir-i Sükûn Kanunu, yalnızca ayaklanmanm bir terör 
uygulaması ile bastınimasını mümkün kılmakla kalmadı; ösm anlı’dan devralınan ve 
Cumhuriyet rejimi tarafından daha sonra da başvurulacak olan “tehcir” (zorunlu göç) 
uygulamalannın zeminini hazırladı. Dahası, dört yıl yürürlükte kalan Takrir-i Sükûn Kanunu 
aracılığıyla Kurtuluş Savaşı’nm önderliği içersinde Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar çevresindeki 
fraksiyon, askerî ve sivil bürokrasi içersindeki bütün rakiplerini tasfiye etti.

Takrir-i Sükûn Rejimi
Birinci Meclis’in en önemli özelliklerinden birisi, “kuvvetlerin birliği” esasına göre kurulmuş 
olması, yani, yasama ve yürütme işlevlerinin her ikisinin birden taşıyıcısı olmasıydı. Bu 
özelliği sayesinde Kuvayı Milliye’nin askerî önderliğinin bürokratik geçmiş ve alışkanlıklanna 
rağmen, savaş sırasında siyasal düzeyde bürokratik bir aynşmanm yapısallaşmasını önlemeyi ve 
siyasal çoğulculuğu korumayı başarmıştı. Ancak hükümeti elinde bulundurmanın bütün 
avantajlanndan ve Mustafa Kemal’in aktif propagandasından yararlanan Birinci Grup, İkinci 
Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edilmeyi başardı. İstanbul merkezli İttihatçılann seçimlere 
kanimalan, seçimler öncesinde vanlan bir anlaşmayla engellenmiş, geçmişte ikinci Grup’la 
birlikte davranmış milletvekillerinden yalnız üç tanesi seçimleri kazanabilmiş, seçimi kazanan 
bağımsız milletvekillerinden bir tanesi (Zeki Kadirbeyoğlu) dışında hepsi, resmen 9 Eylül 
1923’te kurulan, ancak kuruluş çalışmalan 1922 sonundan beri sûren Halk Fırkası'na 
kanimıştı. Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli M üdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin  olduğu kadar İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin  de varisi olduğunu iddia eden Halk Fırkası, birbirleriyle ilişkilerinin 
zaten çelişkili değil karşılıklılık temeli üzerine oturmuş olduğu farzedilen bütün toplumsal 
kesimleri temsil ettiği için, kendisine karşı muhalefeti gereksiz gören bir anlayışın ürünüydü.

Ancak bütün bunlara rağmen, ilk kez 11 Ağustos 1923’te toplanan İkinci Meclis’in 
muhalefetsiz bir mutabakatı yansıtması son derecede kısa sürdü. Mustafa Kemal’in daha sonra, 
1927 Nutufe’unda “Paşalar Komplosu” diye adlandıracağı muhalefetin ilk ipuçlan, daha Kasım 
1923’te Rauf (Orbay), Refet (Bele) ve Adnan (Adıvar) Beyler İstanbul’da Halife Abdülmecit’i 
ziyaret ettiklerinde sezilmeye başlandı. Gerçi İstanbul basım daha Lozan görüşmeleri sırasında, 
örtük bir biçimde de olsa, Ankara hükümetine olan muhalefetini dile getirmeye başlamış, 
Mustafa Kemal’in temsilcisi İsmet Paşa’ya karşı Rauf Bey’i (Orbay) desteklemeye başlamıştı. 
Dahası, Rauf Bey’in kendisi de, Mustafa Kemal’e büyük taarruz öncesinde “başkomutan” 
unvanı verilmesi görüşmeleri .sürerken diğer paşalarla birlikte, bir “tek adam rejimi yolundaki 
gidişe muhalefetini dile getirmişti. Halife Abdülmecit Efendi ise Osmanlı hanedanının Kurtuluş 
Savaşı’na destek veren kesimini temsil ediyordu; bu kesimin desteğinin bile Ankara açısından 
muhalif bir potansiyel taşıması, belki de, kaçınılmazdı. Bu bakımdan, 1923-24 kışında yeni 
Cumhuriyet hükümetinin karşılaştığı muhalefetin bileşenleri, yeni değildi. Ancak yeni olan, 
siyasal oluşumlan ve programlan açısından son derecede heterojen olan bu bileşenlerin bir 
ittifak kurması olasılığıydı.

Muhalefetin ilk ipuçlan, daha Ağustos 1923’te Fethi Bey’in (Okyar) hükümet kurması üzerine 
boş kalan Meclis İkinci Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerine, Mustafa Kemal’in muhalif 
olduğu adaylann seçilmesiyle başgöstermişti. Bu ilk muhalefetin doğurduğu kriz, bütün 
bakanlannm ilk kez, eskiden olduğu gibi TBMM değil Mustafa Kemal’in tayin ettiği bir 
başbakan (İsmet Paşa) tarafından seçildiği bir hükümetin cumhuriyeti ilan etmesi ve yeni bir 
Teşkilat-ı Esasi’nin (Anayasa) hazırlanmasının kabul edilmesiyle çözüldü.
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Bir resmi tören gününde yeni devletin seçkinleri: 
askert ve sivil bürokrasi (askerî ve mülkî erkân) ve 

burjuvazi, kurtuluş savaşı ile gerçekleştirdikleri 
Cumhuriyeti "inkılâplar"la taçlandırmış ve mutlak 

egemenliklerini sağlamış olarak gurur içinde objektife 
bakıyorlar, "fi/lilletin efendisi", köylülerin, herhangi 
birşeyin efendisi olmadıklarını anlamak için resme 

gözatmak yeterli. Asya'daki bütün Cumhuriyetçi 
deneylerde görüldüğü gibi, Türk Burjuva Cumhuriyeti 

de geri kalmışlıktan kurtuluşun ilk koşulunun devlet 
ve toplum hayatında Avrupa normlarının benimsenmesi 

olduğuna yürekten inanmıştı. Kemalist iktidarın "Garb 
Medeniyeti"ne katılma, yani kapitalist gelişme yolunu 

tutmadaki kararlılığı, henüz Kurtuluş Savaşı 
sonuçlanmadan 1923'deki İzmir iktisat Kongresi'nde 

açığa vurulmuştu. Zafer elde edildikten sonraki on yıl 
bir yandan Kemalistlerin bürokrasi içindeki 

hakimiyetlerini sağlamlaştırma, bir yandan da içine 
girilen yeni toplumsal ilişkilerin üstyapıdaki karşılıklarını 
oluşturmak için birbiri peşisıra girdikleri düzenlemelere 
tanık oldu. Osmanlı Devleti'nde kapitalizmin toplumsal 

temeli olan gayri-müslim burjuvazinin bir bölümünün 
yitirilen topraklarda kalması, Anadolu ve 

Trakya'dakilerin de işgalcilerle işbirliği yaptıklan için, 
zafer sonrasında ülkeyi terketmeleri yüzünden, burjuva 

devrimini sonuçlarına vardırma görevi çok büyük 
ölçüde Kurtuluş Savaşının da fiili önderliğini yürüten 

asker ve sivil bürokrasiye kalmıştı. 1908 Anayasası'nın 
parlamentarizm yönünde sağladığı katkılara rağmen, 
esas olarak dine ve hanedan egemenliğine tanıdığı 

üstünlükle belirlenen modernleşmeciliğinden farklı 
olarak Kemalist modernleşmecilik, padişahlığı ve 

halifeliği kaldırarak kendisini laik-milliyetçi bir temel 
üzerinde tanımladı. Toplumu halâ bir arada tutan 
ideolojik hegemonya aygıtı olan islâmiyetin reddi, 

kaçınılmaz olarak devlet ve toplum arasında ortaya 
çıkmış olan boşluğun doldurulması bakımından yeni 
bir ideolojik aygıtın da oluşturulmasını gerekli kıldı. 

Hem yerel, hem de ulus-aşın toplumsal örgütlenme 
tasarımların sığınağı olan İslâmiyet karşısında üniter 

milli devletin resmî ideolojisinin milliyetçi olacağı ittihat 
ve Teral<l<i döneminden beri kesinlik kazanmış gibiydi.

Milliyetçiliğin resmi ideoloji olarak kabulünün 
tamamlayıcı bir parçası da her türlü yerelliğin aşıldığı 

üniform (tek biçimli) bir görünüm sağlama ve halkı bu 
yolda ıslah etmeyi amaçlayan öteki inkılâplar (kıyafet, 

dil, yazı vb.) oldu. Devletin sınırlan içinde 
yaşayanlardan bir ulus meydana getirmek, 

burjuvazinin güçsüzlüğü ve ekonomik birleştiriciliğinin 
olmayışı yüzünden doğrudan doğruya merkezî devlet 

aygıtlarının yukarıdan aşağı işleyişine terkedildi. Bunun 
sonucu, devletin baskıcı karakteri dolayısıyla, her türlü 
yenileşme girişiminin karşısında İslâmi örtü altında bir 

direnişin gelişmesi oldu. Cumhuriyetin ilk elli yılında 
toplumsal gerilim dinamiklerinin başında bu devlet 

toplum ikiliği yeraldı.
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adro dergisi ideologları tarafından bir resmi ideoloji 
larak rasyonelleştirilmesine çalışılan Kemalizm’/n 
ileşenierinden biri olan devletçilik, devletin tüm 
ûyük ölçekli sermaye üretimi kararlarını elinde 
'ttuğu ve denetlediği, böylelikle bir yandan, alt yapı 
stırımlarını üstlenip burjuvazinin sermaye birikimi 
ürecini hızlandırırken öte yandan burjuvazi karşısında 
evletin görece özerk bir iktisadi üstünlük elde .ettiği 
r sürecin ideolojik motiflerinden biri de oldu. "Devletçllik” in 
işlıca hedefi, "muasır medeniyetler seviyesi"ne 
kabilmek için sanetyileşmekti (solda). Bu sanayileşmenin 
eden işçi sınıfının aşın sömürülmesi yoluyla 
ırşılandı. İşçi sınıfını siyasal mücadeleye çekmek için 
ılışan Türk komünistleri ise Kemalist devletin 
apisanelerini ve işkencehanelerini doldurdular.

Bu koşullarda, “hilafet sorunu” daha başından başlayarak, yönetim tarahndan, cumhuriyete 
muhalefetle paralelmişçesine algılandı. Daha sonra Halife’yi ziyaret ettiğinden ötürü şiddetli 
eleştirilere maruz kalacak olan Rauf Bey, 1 Kasım 1923’te İstanbul gazetelerinde yayınlanan 
demecinde cumhuriyetin ilan edilmesinin aceleye getirilmesine karşı çıkmış, cumhuriyet ile 
demokrasi ve hürriyet arasmda mutlak bir örtüşme olmayabileceğini iddia etmişti. 10 gün 
sonra İstanbul Barosu başkanı Lütfü Fikri bey, halifenin istifa edeceği söylentilerine karşı bir 
mektup yayınlamıştı. Arahk başında ise Londra’daki İslam C em iyetinin  başkanı olan Seyit Emir 
Ali ile Ağa Han’ın, özellikle cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan koşullarda, 
hilafetin konumunun açıklığa kavuşturulmasını dileyen mektubu İstanbul basınında yayınlandı. 
Yönetimin bu gelişmelere tepkisi, savaş sırasında olağanüstü birer mahkeme olarak kurulmuş 
İstiklâl Mahkemelerini yeniden işletmek oldu. İstanbul İstiklâl Mahkemesi, daha sonraki çok 
daha sert çatışmaların bir habercisi niteliğinde beş dava açtı. Seyit Emir Ali ile Ağa Han’ın 
mektuplannı yayınlayan gazetelere karşı açılan davayla halifenin yaveri hakkında İngilizlerle 
ilişki kurduğu gerekçesiyle açılan davalar sanıklann beraatiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal’e 
suikast yapmak amacıyla bir “cemiyet-i hafiye” (gizli örgüt) kurulduğu yolundaki ihbar üzerine 
açılan suikast davası ile bir vaizin dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle açılan davaların 
sonucunda ise birer kişi l ’er yıl hapse mahkûm oldu. Ancak İstanbullu aydın çevrelerle yeni 
hükümet arasındaki çelişkinin asıl su yüzüne çıktığı Lütfü Fikri Bey davasında sanık 5 yıl 
küreğe mahkûm edildi. Ancak Lütfü Fikri Bey de TBMM tarafından affedildi ve afla hapisten 
çıktıktan 6 ay sonra yeniden İstanbul Barosu başkanlığına seçildi.

1883



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Muhalefete karşı bu şekilde ilk kez İstiklâl Mahkemeleri kullanıldıktan sonra, 3 Mart 1924’te 
hilafet kaldmidı ve Abdûlmecit Efendi yurtdışma çıkanidı. Ancak aynı gün alınan bir başka 
karar. Erkânı Harbiye’nin bir bakanlık olmaktan çıkanlarak doğrudan doğruya 
cumhurbaşkanlığına bağlanması, Kemalistlerin meclis içindeki muhalefetin kendisine ordu 
içersinde bir 'layanak bulması olasılığı hakkmdaki endişelerini ifade ediyordu. Gerçekten de 
ertesi gün başlayan Teşkilatı Esasî görüşmeleri, hükümetteki Kemalist ekibin meclisteki 
tabanının ne kadar cılız olduğunu gösteriyordu. Tasan uzun tartışmalara yol açtı ve sonuç 
olarak, ancak cumhurbaşkanına (sınırlı) veto ve meclisi feshetme yetkileri veren maddeleri 
çıkanidıktan sonra kabul edildi.

Mustafa Kemal’in ikinci bir partinin gereksizliği konusundaki görüşlerine rağmen, 1924 
anayasası çok partili bir rejime kapalı değildi. Meclisin tatilde bulunduğu yaz süresi boyunca,
o zamana kadar muhalefetlerini H alk Fırkası (ya da daha önce Birinci Grup) içinde kalarak 
sürdürmüş olan milletvekillerinden bazılan ve özellikle yeni düzenlemede askerî görevleri ile 
siyasal rolleri arasında bir tercih yapmak durumunda kalan paşalar, yeni bir örgûdenme 
doğrultusunda çalıştılar. Sonbaharda Refet, Kâzım Karabekir, Ali Euat ve Cafer Tayyar paşalar 
askerî görevlerinden istifa ederek, 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nm  
(TpCF) kuruluşunu resmen açıkladılar. Yeni partinin kuruluşu 10 Kasım’da adını Cumhuriyet 
Halk Fırkası (CHF) olarak değiştirmiş olan hükümet partisi içinde de, ılımlılar ve radikaller 
şeklinde bir bölünmeye yol açü. Radikallerin meclis içindeki önderi İsmet Paşa’nm 
sıkıyönetim önerisi CHF meclis grubu tarafından reddedilince, İsmet Paşa başbakanlıktan istifa 
etti ve Fethi Bey’in (Okyar) kurduğu yeni hükümet, sayısı 29’a ulaşmış olan TpCF 
milletvekillerinin de güvenoyuyla göreve başladı.

Ancak iki parti arasındaki ilişkilere egemen olan bu karşılıklı anlayış çok uzun sürmeyecekti. 
Şubat 1925’te patlak veren Şeyh Sait ayaklanmasına karşı Fethi Bey’in aldığı askerî önlemleri 
yetersiz bulan radikal kanadın baskısı, Mustafa Kemal’in de ağırlığını koyması ve kendi 
partisinin güvensizlik belirtmesi üzerine hükümet 2 Mart 1925’te istifa etmek zorunda kaldı. 
Ancak radikallerin zaferi kılpayı bir dengeye dayanıyordu. İsmet Paşa’nın oluşturduğu 
hükümetin önerdiği Takrir-i Sükûn Kanunu CHF meclis grubunda 79’a karşı 82  oyla kabul 
edilebildi. Ancak hükümet ve cumhurbaşkanına her yayını yasaklama yetkisi veren ve Şark’ta 
ve Ankara’da olmak üzere iki İstiklâl Mahkemesi kurulmasını öngören kanunun yürürlükte 
olduğu dört yıl içersinde bu ekip siyasal ve toplumsal düzlemlerde, kendisine rakip olacak 
bütün muhalefet odaklannı sindirmeyi başaracaktı.

Ünce basma yönelindi. 6 Mart’tan başlayarak yalnızca İstanbul’dakilere değil çeşidi taşra 
gazetelerine de yönelik bir dizi kapatma karan alındı. Bununla da kalmadı; gazeteciler vatana 
ihanet suçundan ve idam isteğiyle yargılandılar; Tanin’in  başyazan Hüseyin Cahit ömür boyu 
sürgüne mahkûm oldu. TpCFninse 25 Mayıs’ta, doğudaki şubeleri, 3 Haziran’da kendisi 
kapatıldı. Şeyh Sait, ayaklanmanın diğer önderleriyle birlikte idam edildi.

Şapkanın Bedeli

Ancak İstiklâl Mahkemelerinin faaliyetleri durmadı. Rejimin varlığına yönelik en ciddî asken 
tehlikeyi bertaraf etme başansını üstelenen ve meclisteki muhalefeti sindirmiş olan Kemalist 
ekip, kendi modernleşme programını eskisine kıyasla çok daha büyük bir cüretle uygulamaya 
başladı. İlk adım Mustafa Kemal’in Ağustos 1925’te yaptığı Kastamonu gezisinde halka tanıttığı 
şapkaydı. Başlangıçta teşvik edici uygulamalarla sınırlı kalan “kılık-kıyafet reformu”, din 
görevlilerinin de kıhklanyla ilgili talimatlar ve özellikle türbe, tekke ve zaviyelerle ilgili 
yasaklamalarla birleşince popüler dinî alışkanlıklar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldi. 
Öyle ki, şapka dışında bir başlığın giyilmesinin alışkanlık haline getirilmesini yasaklayan 
karann çıkanidığı 25 Kasım 1925 günü, İsmet Paşa aynı zamanda, Erzurum’da şapkaya karşı 
çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için sıkıyönetim uygulanmasını istiyordu.

Şapka ayaklanmalardan ötürü verilen idam cezalannı Erzurum’da sıkıyönetim mahkemesi verdi. 
Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Rize ve 
Giresun’dakileri ise gezgin olarak görev yapan Ankara İstiklâl Mahkemesi’ne düştü. 
Ayaklanmalann çıktığı Arahk ‘ayı ile Şubat’ın ilk yansı arasında 57 kişi şapkaya muhalif 
olduğu için asıldı. Öte yandan, değişik sürelerde hapis cezası alanlar arasmda İstanbul’da 
“şapka aleyhine tahrikat yapan” çeşitli yazar, gazeteci ve öğretmenler de vardı.

İttihatçılann Tasfiyesi

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kalan İttihatçılann bir kısmı Kurtuluş Savaşı sırasında 
ve daha sonra H alk Fırkası’na (ve onu önceleyen örgütlere) katılmış, buralarda Kemalistlerle 
aynı tarafta yer alanlar olduğu gibi, İkinci Grup ve TpCF gibi muhalif örgütlenmelere 
kaülanlar da olmuştu. Ancak İttihatçı önderliğin Dr. Nazım, Cemiyet’in en kuvvetli kalemi 
Hüseyin Cahit, eski maliye nazın Cavit ve İstanbul’daki direnişi örgütleyen Kara Kemal beyler 
gibi seçkin isimleri, İstanbul’da kalmış ve yeni rejimle daha mesafeli bir ilişki sürdürmeyi 
tercih etmişlerdi. Zaman zaman eski İttihatçılann yeni bir örgütlenme girişimi içersinde
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ORBAY, HÜSEYİN RAUF 
( 1881- 1964)

Kurtuluş Savaşı'nı İzleyen İktidar mücadelesi yılların
da Mustafa Kemal’in en ciddi rakibi olan Rauf Orbay, 
1881’de İstanbul’da doğdu. Âyan Meclisi üyesi Mehmed 
Muzaffer Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Rauf, Trablusgarp 
Askeri Rüşdiyesi'nde ve Heybellada Bahriye Mektebi’nI 
bitirdikten sonra kolağası (yüzbaşı) rütbesiyle Osmanlı 
donanmasına katıldı. Trablusgarp ve Balkan Savaşların
da görev aldı. Balkan Savaşı’nda Hamidiye Kruvazörü 
komutanı olarak gösterdiği başarılarla “Hamidiye 
Kahramanı” olarak tanındı. I. Dünya Savaşı sırasında, 
tıpkı Çanakkale kahramanı olarak anılan Mustafa Ke
mal’in daha sonra güneydoğuya tayin edilmesi gibi,
0 da Afganistan’a yollandı. Afganistan’a İran üzerinden 
ulaşmak mümkün olmayınca bir süre, Mezopotamya’da 
görev yaptı. Askerî başarılarıyla ün kazandı; 1917’de 
Brest-Litovsk Konferansı’na Bahriye Nezareti delegesi 
olarak katıldı. 1918’de, Osmanlı Devleti Bahriye Nazır; 
sıfatıyla Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.

Mütareke’nin imzalanmasının ardından, İşgal güçleri
ne karşı Anadolu topraklarında bir kurtuluş mücadelesi
ne girilmesi gerektiğini savunanlar arasında yer aldı. 
Bu amaçla 8 Mayıs 1919’da askerlikten ayrıldı ve 15 
Mayıs’ta İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesin
den sonra Bandırma’ya geçerek Çerkeş Reşit ve Ethem 
kardeşlerle buluştu ve onları Batı Anadolu’daki Teşkilat-
1 Mahsusa cephaneliklerinden yararlanarak bir direniş 
örgütlemeye İkna etmeye çalıştı. Daha sonra Mustafa 
Kemal’le buluşarak ardından Anadolu’ya geçerek 22 
Haziran 1919’da Amasya Tamiml’nin hazırlanmasına kat
kıda bulundu. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, İstanbul 
delegesi olarak Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçildi. İs
tanbul’un İtilaf Devletleri birlikleri tarafından işgal edil
mesinin ardından Malta'ya sürgün edildi. Sürgünden 
döndükten sonra. Kasım 1921’de Sivas milletvekili ola
rak BMM’ye girdi. Kısa bir süre Nafia Vekilliği (Bayındır
lık Bakanlığı) ve ardından Meclis İkinci başkanlığı yaptı.

Temmuz 1922’de başvekilliğe getirildi. Lozan görüş
meleri sırasında Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların uz
laşmacı tavrına karşı çıktığı ve barış masasında hiçbir 
taviz verilmemesi gerektiğine inandığı için 4 Ağustos 
1923'te görevinden istifa etti. Meclis'te Ali Fuat, Kâzım 
Karabekir ve Refet Paşalarla birlikte İsmet İnönü'ye kar
şı muhalefetin başını çekti. Cumhuriyet rejimine karşı 
olmamakla birlikte, cumhuriyetin ilan ediliş tarzını anti-
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demokratik bulduğunu açıkladı. 17 Kasım 1924’te kuru
lan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’mn genel başkan
lığına seçildi. 1925’de patlak veren Şeyh Said isyanı, 
bünyesinde eski İttihadçıları, I. Meciis’teki İkinci Grup 
üyelerini ve dinci muhafazakar çevreleri barındıran Par
tinin kapatılmasının gerekçesi oldu. Önce, 4 Mart 1925’te 
çıkartılan ve hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-
i Sükûn yasası gereğince, Partiyi destekleyen gazeteler 
de dahil olmak üzere, Parti binaları kapatıldı. İstiklâl 
Mahkemesi’ndeki yargılamada Parti programındaki “di
ni efkâr ve itikada hürmetkâr olma’’ ilkesiyle gericiliği 
kışkırttığı gerekçesiyle TpCF’nin Doğu’daki tüm Parti 
örgütlerinin kapatılmasına karar verildi. Hükümet bu 
karara dayanarak, 3 Haziran 1925’te TpCF'y\ kapattı.
16 haziran 1926’da açığa çıkartılan “ İzmir Suikasti'- 
'nden sonra TpCF’nin varlığı bütünüyle ortadan kaldırıl
dı. Bu sırada Londra’da bulunan Rauf Bey de, suikastle 
ilgili olduğu suçlamasıyla on yıl sürgüne mahkum edildi 
ve böylelikle İstiklal Mahkemesi tarafından cezaya çarp- 
tınlan tek "büyük paşa” oldu. Meclis Başkanlığı’na çek
tiği telgrafta, milletvekillerinin sözde “suçüstü” gerek
çesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmadan tutuklanma
sını “takllb-i hükümet” (relimin gayrı meşru yollarla 
değiştirilmesi) olarak değerlendirdiğini açıkladı. Buna 
rağmen, 10. yıl affından sonra Türkiye’ye geri döndü 
ve kendi başvurusuyla açılan davada. Askeri Yargıtay 
kararıyla beraat etti.

1936'da Kastamonu milletvekili oldu. Ötedenberi İngi
liz kurum ve geleneklerine yakınlığıyla tanınan ve İngiliz 
diplomatik çevrelerindeki İyi ilişkileri bilinen Rauf Orbay 
1942’de TC Londra Büyükelçiliğine tayin edildi ve Türki
ye’nin II. Dünya Savaşı’nm dışında tutulmasına diplo
matik başarılarıyla katkıda bulundu. 1944'te bu görev
den ayrıldı. Daha sonra Demokrat Parti’nin kurulması 
ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın Meclis'te muhalefet başlat
ması karşısında, İsmet İnönü’nün Rauf Orbay’a kendi 
kapattırdığı TpCF’yl yeniden örgütlemesini ve hatta o 
sıralar TBMM başkanı Kazım Karabekir’I de partiye al
masını önermesi, Rauf Orbay’ın siyasetten tamamen 
uzaklaşmasına neden oldu. “Yaa? Sen gene Fırkanın 
reisi ve Cumhurreisi, biz de karşınızda muhalif... aşkol
sun, çok güzel...” diyerek İsmet İnönü’yle bağlarını 
kopartan Rauf Orbay, hayatının geri kalan bölümünü 
sadece siyasetten değil devlet görevlerinden de uzak 
geçirdi. 1964’te İstanbul'da öldü.

olduklanna dair söylentiler çıkıyor, ancak bunlar genellikle Kara Kemal Bey tarafından 
yalanlanıyordu.

Kendileri de İttihatçı gelenekten gelen Kemalisderin, varolduklan sürece İttihatçıları bir iktidar 
seçeneği olarak görmeleri kaçınılmazdı. Bu yüzden, 17 Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e 
yapılması tasarlanan bir suikast üzerine Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin giriştiği son büyük 
operasyon, TpCFnin milletvekillerini olduğu kadar eski İttihatçılan da hedef aldı. Siyasal 
olduklannın gizlenmesine dahi gerek duyulmayan davalarda, aralannda Halis Turgut ve 
Miralay Arif Bey gibi TpCF milletvekillerinin yanısıra Cavit Bey ve İsmail Canbolat gibi eski 
İttihatçılann da bulunduğu 19 kişi idama mahkûm oldu ve yakalanacağını anlayınca intihar 
eden Kara Kemal Bey dışında hepsi asıldı. Ancak İzmir suikasti operasyonu sırasında İstiklâl 
Mahkemelerinin kendi olağanüstü mantıklan, onlan siyasal kullanışlılıklannın sınınna 
getirmişti. Mahkemeler yalnızca Ali Fuat ve Kâzım Karabekir gibi “büyük paşalar”ı 
tutuklatmakla kalm?mış, onlan kurtarmak için müdahale etmek isteyen başbakan İsmet Paşa 
hakkında bile tutuklama karan çıkartmaya çalışmışlardı. Mart 1927’de İsmet Paşa, Takrir-i 
Sükûn gerektiren en önemli tehlikenin Şeyh Sait ayaklanması değil “mütereddi (soysuzlaşmış) 
münevverlerin” yarattığı “teşevvüş ve tezebzüp” (kanşıklık ve kararsızlık) olduğu için iki yıl 
uzatılmasını talep ederken, faaliyetlerini övdüğü İstiklâl Mahkemeleri’ne artık gerek kalmadığını 
belirtecekti.

Serbest Fırka Olayı

1927 yılı birçok bakımdan, o dönemi yaşayanların da kaydettikleri bir dönüm noktası oldu. 
Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez, muhalefetten anndınimış İstanbul’u 
ziyaret etmesinin sembolik önemi üzerinde basın ve politikacılar uzun uzun durdu. 1927 yılı 
aynı zamanda İkinci Meclis’in son yılı, dolayısıyla bir seçim yılıydı; aynı zamanda CHFnin 
üç yıldır toplanmamış olan büyük kongresinin toplanacağı yıldı. Gazi İstanbul’da bir yandan, 
kendisini fırkanın ömür boyu başkanı ilan edecek kongrede okuyacağı ve Kurtuluş Savaşı’nın 
başından “ebedî şe f’ halini aldığı 1927 yılına kadarki tarihinin bir yorumu niteliğindeki 
Nutuk'unu hazırlarken, bir yandan da Üçüncü Meclis’in milletvekillerini tesbit ediyordu. Çünkü 
kendi başına bırakılmış CHFnin de bir muhalefet kaynağı olabileceğini görmüş olan Kemalist 
ekip, tüzükte yapılan bir değişiklikle milletvekili adaylannın tesbitini, parti büyük divanı ve 
bölge idare heyetlerinden alarak, tek başına genel başkana vermişti. Seçimlerde Gazi’nin tesbit 
ettiği adaylann hepsi istisnasız olarak seçildi.

Böylelikle tek parti yönetiminin, hiç değilse biçimsel düzeydeki araçları yaratılmış oldu ve 
Üçüncü Meclis, süresi boyunca Kemalist projenin, “devletin dini İslamdır” maddesini 
anayasadan çıkarmak, Latin harflerini kabul etmek gibi çok daha cüretli reformlannı onayladı. 
Ancak, açıkça dile getirmese de “kuvvetlerin aynlığı” ilkesini ima ettiği için İkinci Meclis 
tarafından eleştirilmiş olan klasik parlamentarist anlayışla bütün bağlar koparılmadan önce, son 
bir çok partililik deneyimi daha yaşanacaktı. 1929 buhranının etkisiyle de derinleşmekte olan 
toplumsal hoşnutsuzluğun derecesini kestirebilmek ve kısmen de olsa kanalize etmek için.
Gazi, başbakan İsmet Paşa’nın da katılımıyla 1930 yazında, eski başbakanlardan ve CHFnin 
bir zamanlarki ılımlı kanadının önde gelen temsilcilerinden Fethi Bey’e yeni bir parti kurma 
görevi vermekle kalmadı, partinin, programının belirlenmesinden üye olacak milletvekillerinin 
tesbitine kadar kuruluşunun her aşamasını sıkı sıkıya denetledi. Ancak, bu dönemde hâlâ bir 
programı olmayan CHFye karşı liberal bir programla çıkan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nm 
kuruluşu, kitlesel düzeyde büyük bir ilgiyle karşılandı. Ekim 1930’da yapılacak belediye 
seçimini önceleyen kampanyalar, yeni cumhuriyetin tarihinde alışılmamış kitlesellikle gösterilere 
yol açtı; özellikle İzmir’de CHFya karşı şiddet eylemlerine girişilmesinden endişelenildi. Bütün 
bunlara karşın, belediye seçimlerine katılım üçte bir ila dörtte bir arasında değişiyordu. 
Toplumsal hoşnutsuzluk ve yeni bir partinin yarattığı dinamizm, sınırlan açıkça tayin edilmiş 
de olsa parlamenter mekanizmalar ve seçimler aracılığıyla denetlenemeyecek gibi görünüyordu. 
Mustafa Kemal’in ve Kemalist ekibin diğer önde gelen temsilcilerinin yeni parti hakkındaki 
tavnnı değiştirdiklerini açıkça ifade etmeleri üzerine. Fethi Bey 17 Kasım 1930’da içişleri 
bakanlığına yazdığı bir dilekçeyle partiyi kapattığını bildirdi. Belediye seçimlerini kazanmış 
SCFli adaylann yerine CHFliler tayin edildi. Ancak SCF üç aylık kısa tarihi içersinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyasal tarihine kritik bir terim miras bıraktı; İsmet Paşa, SCFnin programına 
karşı Sivas’ta yaptığı seçim konuşmasında CHFyi ilk kez “devletçi” olarak nitelendirmişti.
İlerki yıllar bu nitelemenin bir seçim konuşmasında edilmiş boş bir laftan ibaret olmadığını 
kanıtlayacak, devletçilik adı altında, gündelik hayatı, o güne kadar Anadolu ve Rumeli’de 
benzeri görülmemiş bir biçimde bürokratik disipline tâbî tutmak üzere, tek parti rejiminin 
bütün aygıtlan harekete geçirilecekti.

Sosyalist Hareket ve Cumhuriyet
Takrir-i Sükûn döneminin başladığı 1925’de, bir yandan Şeyh Sait Ayaklanması bastınlır, bir 
yandan (komünistler de dahil olmak üzere) genel olarak muhalefeti bastırma önlemleri 
alınırken, başta grevler olmak üzere çeşitli işçi hareketleri sürmekteydi. Bunlann birçoğunu, 
TKP etkisindeki Türkiye Amele Teali Cemiyeti örgütlemişti; ama bazılan da, bu demekten 
tümüyle bağımsızdı.
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uluslararası gelişmeler,’ 1925’te Türkiye’yi Sovyetler Birliği’ne yaklaştırdı, Türkiye’nin Misak-ı 
Milli sınırlan içinde saydığı Musul petrol bölgesinin 17 Aralık 1925’te Milletler Cemiyeti 
tarafından İngiltere’ye verildiği gün, Türk ve Sovyet Dışişleri bakanlan Paris’te bir Dostluk ve 
Tarafeizlık Antlaşması imzaladılar. (Bu anlaşma 1929 ve 1931’de 4 ’er, 1935’te ise 10 yıl için 
uzauldı.) Bundan dön ay önce, Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin TKP ileri gelenlerini ağır hapis 
cezalanna çarptırması, iki hükümet arasındaki ilişkileri gerginleştirmişti, Kom intem ’in  çeşitli 
dillerden çıkan yayın organlanna, Dr. Şefik Hüsnü’nün ve Kom intem ’in  Türkiye uzmanı 
Kitaygorodskiy’nin yazdıklan makalelerde, Türk hükümetinin komünisderi kovuşturması 
kınanıyordu. Komintem  Yürütme Kurulu’nun  bir raporunda ise, TKP’ye, Kemalist hükümetin 
devrimci atılımlanm ve Sovyet dostluğunu destekleyin derken, onun her türlü engellemelerine 
karşın, işçi ve köylü kitleleri arasmda çalışmalannı sürdürmesi de öğütleniyordu.

1926 boyunca Türkiye’nin Batılı devletlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışması, Sovyetler Birliği’yle 
dosduğunu bir ölçüde sarsmıştı ama. Kasım ortalannda TC Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 
Aras’ın Odesa’ya giderek Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin’le görüşmesi ve iki ülkenin özellikle 
Balkanlar’da ortak bir politika izlemek üzere anlaşması, durumu yeniden düzeltti.

TKP’nin 1925’te gıyabında 15 yıl hapse mahkûm edilmiş olan önderi Dr. Şefik Hüsnü, 1926 
başlannda yine Komintem  yayın organlannda Türkiye’nin dış siyaseti ve ekonomik gelişmesi 
üstüne eleştirel yazılar yazdı. 1925 tutuklaması dışında kalan TKP ileri gelenleri, Mayıs 
1926’da Viyana’da bir parti konferansı topladılar. Kom intem  temsilcisinin gözlemciliğiyle, 
Moskova’dan Şefik Hüsnü, Ali Cevdet, Nâzım Hikmet ve Haşan Âli (Ediz)’in, Türkiye’den 
(parti kâtib-i umumîsi) Vedat Nedim (Tör: takma adı Süleyman), Hamdi Alev (Şamiiof: takma 
adı Rıza), Faik Usta (Değirmenci ?) ve Balıkesirli Baytar Mehmet’in katıldıklan bu toplantıda, 
bir faaliyet programı taslağı hazırlanarak yeni bir yönetim dönemi başlatıldı. Kemalist iktidarla 
uzun vadeli bir mücadeleye girişme gereği üstünde anlaşıldı, ancak kısa dönemde bir darbeye 
kalkışmak yerine, işçiler arasıtıda örgütlenme ve eğitim çalışmalan yapmak yoluna gidilmesi 
kararlaştınldı.

Bu toplantıdan hemen sonra, Kom intem  Yürütme Kurulu Doğu Seksiyonlan Sekretaryası TKP 
Merkez Komitesi’ne, her zamanki öğütlerini yinelerken (“Kemalist devrimleri ve Sovyet 
do rluğunu destekleyin; ama işçi ve köylüler arasmda kendi çalışmalannızı da sürdürün”), TC 
Hükûmeti’nin, Ankara’daki Sovyet temsilcilerine artık TKP’nin fazla sıkıştınimayacağı yolunda 
güvenceler verdiği aktanhyordu."

Aynı yıl ortalannda, İzmir’de Atatürk’e yapılmaya kalkışılan suikast girişimi üzerine, TKP,
Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin bu olayı kişisel tutkularla açıklamaya çalışmasını eleştirdi ve 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nm  emperyalizm yardakçısı olduğunu ileri sürerek. Halk Fırkası 
iktidannı, halk yaranna bir ekonomi politikası izlemeye ve emekçi kitlelerinin geniş 
demokratik haklannı tanımaya çağırdı.

Yönetiminde TKP’nin etkili olmaya devam ettiği Amele Teali Cemiyeti, 1926 güzünde 
komünistlerden temizlendi ve Kemalistlerin ağır bastığı bir örgüt görünümünü aldı.
Komünistler, bu tarihten itibaren, Kemalist hükümetin burjuva niteliğini yalnızca feodalizme 
karşı savaşımındaki olumlu yanlan ile anmaktan vazgeçerek işçi hareketlerine karşı “gerici” 
yanlannı da vurgulamaya başladılar. 1925 öncesindeki, hükümeti toplumsal sorunlarda daha 
ileriye itebilme umudu, yavaş yavaş kayboldu.

Öte yandan, bu dönemde TKP’nin ülke içindeki yeni Merkez Komitesi ile yurtdışmda kaçak 
yaşayan önderleri arasında da sürtüşmeler başgösterdi. Dr. Şefik Hüsnü, bir yazısında (Vadat 
Nedim’in başında bulunduğu) parti yönetiminin yerelleşme çabalannın hareketi “ekonomizm”e 
götürme tehlikesinden söz ediyor ve gizli bir süreli yayın organına gereksinim duyulduğunu 
belirtiyordu. Bu ekonomizm suçlaması, yalnızca ekonomik mücadele açısından bakıldığında bile 
çok yumuşak bir muhalefet yürüten Merkez Komitesi’ne yöneltilen gerçek eleştirilerin çok 
hafifletilmiş bir anlatımıydı. 1926’da tahliye edilip, Vedat Nedim’le birlikte çalışmaya başlayan 
Şevket Süreyya’nın (Aydemir) da katılmasıyla, TKP üst yönetimi sırf ekonomik mücadelede 
bile yumuşak davranıyordu. Kom intem ’in  Menşevik ve tasfiyeci diye nitelediği bu tutumun 
başlıca nedeni, bazı komünist yöneticilerin Kemalizme 1925 öncesindeki gibi bakmaya devam 
etmeleri ve yapılan Batıcı reformlan yürekten onaylamalan, dolayısıyla da Kemalizmi 
desteklemeleri olabilir. Kasım 1927 sonundaki büyük tutuklamaya kadar, o yıl içinde TKP’nin 
çoğunu Arap harfli el yazısı 'şapirografla çoğaltarak yaptığı yayınlar arasında şunlar sayılabilir:

Lenin’in ölümünün (21 Ocak 1924) üçüncü yıldönümü için 20 sayfalık bir anma broşürü; üç 
sayı Alev dergisi; bir sayı da Bolşevife dergisi; Şubat 1927 tarihini taşıyan Sendikalar - Amele 
Cemiyetleri Niçin Lâzım dır ve Nasıl Teşkil Edilir? başlıklı 16 sayfalık basılı (yasal) bir broşür.

Dr. Şefik Hüsnü, Nisan, Mayıs ve Haziran 1927’de Kom intem  organlannda, köylülük,
Kemalizm ve Çin Devrimi konulannda yazılar yazdı. Aynı dergilerde Kitaygorodskiy’nin 
Türkiye İşçi Sınıfı üzerine mutad yıllık analizi ve Amele Teali Cemiyeti’nin  kapatılmasını 
protesto eden iki yazısı daha çıktı: Kızıl Sendikalar Entem asyonali Yürütme Bürosu imzalı 
“Türkiye’nin Sınıf Sendikalarını Koruyalım” ve Ali Rıza (Reşat Fuat Baraner olmalı!) imzalı 
“İşçi Smifina Karşı Kemalist Terör.”
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Cumhuriyefin İlk  
Yıllannda Devletçilik ve 
Ekonomik Yapı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan 
devraldığı ekonomik yapı, bir yandan azgelişmiş bir yan- 
sömürge ekonomisinin özelliklerinden, diğer yandan da 
Balkan Harpleri İle başlayan on yıllık kesintisiz bir savaş 
döneminin yıkıntısından oluşan bir enkaz olarak nitelen
dirilebilir. 1923’ü izleyen yıllarda yeniden İnşa edilen 
üstyapı kurumlarını dolduran İnsan malzemesi, Kurtuluş 
Savaşı’nı zafere ulaştıran Kemalist kadrolardan oluşu
yordu. İdeolojik ve hatta siyasi bakımdan bu kadrolarla 
1908 sonrasında Osmanlı Devletl’ne egemen olan İtti
hatçı kadrolar arasında belli bir süreklilik vardır. Bu 
süreklilik, ekonomik konularda iyice ortaya çıkar: Heı 
iki grup, devlet desteğiyle bir yerli ve ulusal burjuvazi
nin “yetiştirilmesi” gerektiğine; bunun hem mümkün, 
hem de kalkınma ve modernleşme için zorunlu olduğu
na inanmaktadır. İttihatçılar, savaş koşullannda, “Türk
'ü iktisaden yükseltmek, mutavassıt bir burjuvazi ihdas 
etmek” hedefini “Ey Türk, zengin ol!” sloganına sarıla
rak gerçekleştirmeye çalışmışlardı. Kemalistler ise 1923-
1929 arasında devletin kaynaklarını ve siyasi Iktidarır 
ekonomik olanaklarını -örneğin belli malların ithalatı ve
ya limanların işletilmesi alanlarında oluşturulan devlel 
tekellerini- ayrıcalıklı koşullarda özel şahıslara devrede- 
ke İttihatçıları izlediler. Her iki durumda da siyasi kadro
larla yeni palazlanan iş çevreleri arasında sıkı ve organik 
ilişkiler, ortaklıklar oluştu.

Bu tavırların, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarındaki 
görünümüyle burjuva ideolojisinin beynelmilelci değil, 
milliyetçi bir varyantını ifade ettiği söylenebilir ve örne
ğin kapitalizmin İngiltere’ye göre geç geliştiği Alman
ya'daki tarihçi okulun görüşleriyle akrabalığı da ileri 
sürülebilir. Ancak, Almanya'nın aksine, Türkiye'de, ka
pitalist dönüşümleri doğrudan doğruya sürükleyebile
cek güçte ve sayıda bir yerli burjuvazi yoktu. Dolayısıy
la, Türkiye'de kapitalizmi oluşturmak isteyen siyasi kad
rolar, 20. yüzyılın ilk otuz yılı boyunca burjuvaziyi koru
mak ve desteklemekten önce yetiştirmek İşlevine önce
lik verme durumunda idiler.

1923-1929, siyasal iktidann bu hedeflerine yardım eden 
bazı olumlu özellikler de taşıyordu: Dünya ekonomisi 
genişleme konjonktürü İçindeydi. İhraç ürünleri iyi para 
getiriyordu ve dış ticaret açıklarını uygun kredi koşulları 
ile kapatmak mümkün oluyordu. Bu koşullar, yüksek 
bir ithalat hacminin gerçekleştirilebilmesi anlamına geli
yor ve savaş yıkımının etkilerinin hızla giderilmesine
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imkân verecek bir büyüme hızmm sağlanması sonucu
nu veriyordu: Milli gelirin ortalama büyüme hızı 1924-29 
arasında yüzde 11 'e yakındır. Âşar vergisinin kaldırılma
sından da yararlanan tarım sektörü bu gelişmeden aslan 
payını almış ve bu dönemde ortalama yüzde 16’lık bir 
büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi boyunca bir 
daha aşılmayacak bir rekor kırmıştır.

Sanayinin korunması ise iki farklı nedenden ötürü 
henüz gündemde değildir. İlk olarak, yukarıda da belir
tildiği gibi, korunmayı talep edecek bir yerli sanayi bur
juvazisi henüz oluşmamıştır; 1927’deki Sanayi Sayımı’- 
na göre imalat sanayiinde sadece 237.000 işçi çalışmak
ta idi ve bunların hemen hemen yarısı 4’ten az işçi 
bulunduran küçük işyerlerinde çalıştırılmakta idi. Dola
yısıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında, sanayi, büyük ölçü
de OsmanlI'dan devralınan zanaatlar ve el tezgâhların
dan, tamir-bakım atelyelerinden ve tekstil ve deri gibi 
geleneksel kollarda üretim yapan birkaç orta boylu özel 
işletme iie ipekli ve pamuklu dokuma, deri-kundura ve 
porselen üretimi yapan altı devlet fabrikasından oluş
makta idi. 1920’lerde bu sanayi, savaş sonrasının kon
jonktüründen yararlanarak varolan kapasiteleri üzerin
den üretimlerini artırdı; ancak yeni yatırımlara girmedi: 
Bu dönemde, milli gelirin ortalama olarak sadece yüzde 
9’u sermaye birikimine ayrılmaktadır ve sanayiye dönük 
yatınmiar bu birikimden çok küçük bir pay almaktadır. 
Hızla servet yapmak isteyen kişiler için bu dönemde 
sanayi çekici bir alan değildir; Yeni siyasi kadrolarla 
yakın ilişkiler, bazılarıyla ortaklıklar kurarak ticaret ve 
ulaştırma alanlannda imtiyazlar elde etmek; yeni oluşan 
ulusal bankacılık sistemini de kullanarak devlet eliyle 
zengin olmak dönemin tipik servet biriktirme biçimidir. 
Korumayı gündem-dışı bırakan ikinci etken ise, Lozan 
Andlaşması’na ek olarak imzalanan Ticaret Sözleşme- 
si'nin 5 yıl süre ile 1916 tarihli Osmanlı gümrük tarifesi
nin değişmemesini, ihracat ve ithalatla ilgili yasakların 
kaldırılmasını ve yenilerinin konmamasını öngören hü
kümleridir. Beynelmilel sermayeye Lozan’da verilen bu 
ödünler, ulusal ekonomiye yüzde 10-15 gibi çok düşük 
oranda bir koruma sağlıyor ve beş yıl boyunca korumacı 
politikalara yönelmeyi imkânsız hale getiriyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yabancı sermaye konu
sunda da, İttihatçıların “ milli iktisat” görüşüne yakın 
bir çizgi izlenmiştir. Bu çizgiyi, “yerli ortaklarla işbirliği 
yapan yabancı sermayeyi teşvik; ancak tek başına imti
yazlar alarak ekonomiye hâkim olma peşindeki yabancı 
sermayeyi ise tasfiye” ifadesiyle özetleyebiliriz. Bunun 
sonucunda, büyük ölçüde ticaret alanında olmak üzere 
çok sayıda yabancı-yerli ortaklığına dayalı şirket kurul
muş; ancak öte yandan demiryolları, belediye hizmetle
ri, liman ve kabotaj alanlarında faaliyet gösteren yaban
cı şirketler millileştlrilmlştir. Bu özellikleriyle 1923-1929’u, 
“açık ekonomi koşullarında yeniden inşa” olarak nlte-

Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle 
çıkan Kemalist iktidar, İzmir 
İktisat Kongresi'nde ekonomik 
sistemini kapitalizm olarak 
belirledikten sonra, 1923’ten 
başlayarak iktisat 
politikasında da devletçiliğe 
yöneldi, ilk dönemlerde 
devlet İşletmelerinin kuruluş 
ve gelişmelerinde, bazı temel 
malların yurt içi üretimlerinin 
ülke ihtiyaçlannı karşılaması 
hedef alındı. “ Üç Beyazlar" 
denilen un, şeker ve bez 
üretimine öncelik verildi. Bu 
yıllarda kurulan devlet 
işletmelerinden birisi de 
fotoğrafta görülen Turhal 
Şeker Fabrikasıydı.

lendirmek de mümkündür. “ Yeniden inşa” , farklı sek
törlerin savaş öncesinin üretim düzeylerine varolan üret
ken kapasitelerle ulaşması anlamına gelir. Bu düzey 
oluştuktan sonra, büyümeyi sürdürmek ancak yüksek 
bir sermaye birikimi ile gerçekleşebilir. 1920’lere dam
gasını vuran açık ekonomi koşulları ve ticaret/aracılık 
faaliyetlerinde devlet desteğiyle servet biriktirme meka
nizmaları yüksek bir birikim sürecine geçiş için elverişli 
değildi. Ancak siyasi liderlerin bu elverişsizliği algılama
ları için öngörülmeyen bazı içsel ve dışsal olayların 
ortaya çıkması gerekecekti.

Bu olaylardan en önemlisi, 1929'da tüm kapitalist 
ülkeleri sarsan büyük bunalım oldu. Büyük bunalım, 
hammadde ve tarımsal fiyatları sınai fiyatlara göre bü
yük ölçüde geriletti ve hammadde ihracatçısı tüm yok
sul ülkelerde de büyük sarsıntılar yarattı. “Serbest tica
ret ve açık kapı” politikalarında ısrar ettikleri takdirde, 
bu ülkeler sınai ürün ithalatını büyük ölçüde kısmak; 
tüketim düzeylerini ve yatırım tempolarını düşürmek 
zorunda kalacaklar; farklı bir ifadeyle, yoksulluğun de
rinleşmesine ve durgunluğa, hatta ekonomik gerileme
ye razı olacaklardı. Büyük bunalımın ilk şokları ile karşı 
karşıya kaldıktan kısa bir süre sonra İsmet Paşa hükü
meti, krize karşı ilk tepkisini dış ticareti korumacılık 
doğrultusunda düzenleyerek gösterdi; İthalat kotaları 
koyan, gümrük resimlerini yükselten ve döviz borsaları- 
nı Türk Parasını Koruma Kanunu aracılığıyla denetim 
altına alan bir dizi yeni ve korumacı uygulama, büyük 
bunalımı İzleyen iki yıl boyunca ekonomiyi “serbest 
ticaret ve açık kapı” modelinden, korumacı bir modele 
geçirmiştir. Bu modelde devlet, aktif bir yatırımcı aian 
olarak henüz yer almamaktadır.

Bu uygulamaiann ekonomiye damgasını vurduğu 1930-
1931, özel sermayenin sınai yatırımlara yönelmesi bek
lentisinin de egemen olduğu yıllardır. Önceki dönemde 
devlet eliyle “yetiştirilen ve zenginleştirilen” yerli bur
juvazinin, artık yüksek gümrük duvarları arkasında ve 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun cömert sübvansiyonları ile 
çekici hale gelen yatırım alanlarına yönelmesi ve tatmin
kâr, kalıcı ve sürekli bir sanayileşme temposunu başla
tabilmesi bekleniyordu. Bu beklenti büyük ölçüde ger
çekleşmedi: Bu yılların tipik sanayicisi, ithal güçlükle
rinden doğan piyasa avantajlarını çok kısa dönemde 
istismar etme çabasının ötesinde kalıcı bir yatırım te
mposunu düşünmeyen bir İş adamıdır. İki yıllık bir “salt 
korumacı” dönemin sonunda gözlenen sınai gelişme, 
yeni oluşan koruma rantlarına hızla el koymayı hedefle
yen “ kapkaççılık” biçimini alır ve bu modelin uzun dö
nemli bir gelişme temposu sağlayamayacağı siyasi ikti
dar tarafından da yavaş yavaş algılanmaya başlar.

Bu algılanmanın hızlanmasında Kemalist kadroları de
rinden sarsan bir siyasal olay da, status quonun sürdü- 
rülemeyeceğlnl açıkça ortaya koyarak ve yeni bir model 
arayışını adeta zorlayarak rol oynadı. Bu, 1930 içinde 
Atatürk’ten icazetli bir muvazaa partisi olarak kurulan 
ve Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı ılımlı bir muhalefet 
yapan Serbest Fırka’nın halk kitleleri nezdinde büyük 
ve beklenmeyen bir başarı ve destek kazanmasıdır. Ser
best Fırka birkaç ay içinde kapatılarak tek parti yöneti
mine geri dönüldü. Ancak, lider kadro. Şerbet Fırka’ya 
yönelen desteğin arkasında bir yandan ekonomik buna
lıma, öte yandan da CHF iktidarının temsil ettiği yeni 
vurgun ve sömürü düzenine tepkiden oluşan çok güçlü 
bir halk muhalefeti olduğunu da kavradı. Bu kavrayış, 
ekonomide yeni bir arayışı zorladı. Bu arayış, her ne 
pahasına olursa olsun, belli bir sanayileşme ve büyüme 
sürecinin gerçekleştirilmesini hedefliyordu. Böyle bir 
gelişme çizgisine geçilmediği takdirde, rejimin gelece
ğinin dahi tehdit altında olduğu hissedilmekte idi.

İşte, devletçilik büyük ölçüde bu arayışın sonucudur. 
Ve bir anlamda önceki dönemde oluşturulan kapitalist 
gelişme modelinin alternatifidir: “ Devlet eliyle 
yetiştirilen” bir burjuvazi aracılığıyla kapitalizmin geliş

tirilmesinin sınırlarına 1930’ların başlannda ulaşılmıştı. 
Alternatif model, devletin aktif bir yatırımcı ve üretken 
aian olarak sermaye birikimini başlatmasına ve kesinti
siz bir biçimde sürüklemesine dayanıyordu. Stratejik 
sektörlerde devletçe başlatılan birikim ve üretim tempo
su, bu sektörlere girdi sağlayan, bu sektörlerin ürünleri
ni pazarlayan ve kullanan; kamu yatırımlarını çeşitli iha
leler yoluyla gerçekleştiren özel sermaye için de elveriş
li gelişme olanakları sağlayacaktı. Devletçi sanayileşme 
modeli ekonomik durgunluğa bir alternatif olarak görül
düğü için, özel sermaye tarafından da destekleniyor 
ve olumlu karşılanıyordu. Devletçilik işte bu özelliklerin
den ötürü bir kapitalist gelişme modeli olarak değerlen
dirilmelidir. 1930’lar, bu çerçeve içinde, Türkiye’nin sa
nayileşme doğrultusunda ilk ciddi adımlarını attığı yıllar 
olarak nitelendirilmelidir. Sanayinin yıllık büyüme hızla
rının ortalaması 1930-1939’da yüzde 12'ye yaklaşmakta
dır. Gerçekten de sanayi kesimi. Cumhuriyet tarihinin 
farklı dönemleri içinde en yüksek ortalama büyüme hızı
na 1930'larda erişmiştir, il. Dünya Savaşı'na geldiğimiz
de, yaygın tüketim mallarının büyük bir bölümü, örneğin 
ilk sanayileşme hamlelerinin ana hedefini oluşturan “üç 
beyazlar” , yani un, şeker ve dokuma artık ülke içinde 
üretiliyordu. Yatırım ve ara-maiı üreten moderrysanayi- 
nin öncüleri olan demir-çelik, kâğıt ve kimya sanayii 
kollarındaki ilk modern tesisler bu yıllarda kurulmuş; 
inşaat malzemesi ve çimento üretiminde de büyük sıç
ramalar gerçekleştirilmiştir. Makine ve teçhizat yatırı
mında yılda ortalama yüzde 10’luk artışlar gerçekleştiri
lerek sermaye birikimi sürecinde durgunluktan, belli 
bir dinamizme geçilmiştir.

Tarım kesimindeki ortalama büyüme ise, 1920'ierin 
gerisinde olmakla birlikte yüzde 6'ya yaklaşmaktadır. 
Göreli fiyatların, önceki döneme göre tarım -özellikle 
buğday- aleyhinde seyretmesi sayesinde, sanayileşme
nin ana kaynaklarından biri tarımdan aktarılan artık ol
muştur. Tarımsal üretimde olumsuz fiyat ilişkilerine rağ
men sağlanan artışlar, ulusal ekonominin büyüme ra
yında kalmasına imkân veren ana etkenlerden biridir.

Sanayileşme ve sermaye birikiminin diğer ana kayna
ğı ise, sanayi sektörünün bünyesinde yaratılan artık 
olmuştur. Sanayileşme temposunun ve verimliliğin hız
la geliştiği bir dönemde, yani 1932-1939 arasında özel 
sektörde reel ücretler yüzde 12 oranında gerilemiştir. 
Devlet sektöründe de benzeri bir gerilemenin gerçekleş
miş olduğu tahmin edilebilir. Sendikal mücadeleyi ve 
siyasal örgütlenmesini yasaklayan otoriter yasalar ve 
baskıcı siyasal çerçeve bu olumsuz gelişmeleri etkile
miştir. Öte yandan, genişleyen sınai istihdamın, pekço- 
ğu köy kökenli yeni sanayi işçileri için yükselen bir 
hayat standardı anlamına geleceği de söylenmelidir. 
Türkiye II. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldiğinde, Osman
lI İmparatorluğu'ndan devralınmış azgelişmiş bir yarı- 
sömürge yapısından çıkmanın ilk ve zorunlu adımlarını 
atmış bulunuyordu: Belli bir sanayileşme ve küçümsen
meyecek bir tarımsal gelişme sonunda, ülkenin temel 
tüketim gereksinmeleri ve ücret mallarının üretimi bü
yük ölçüde ulusal ekonomiden sağlanabilmekte idi. Bu 
konum, II. Dünya Savaşı koşullarında olağanüstü güç
lüklere ve üretim gerilemelerine rağmen ekonominin 
topyekün bir çöküntüye sürüklenmemesini sağlamıştır.

Sınıfsal güç dengeleri bakımından ise, Türkiye burju
vazisi, 1923-1939 arasında geçen uzun bir çıraklık döne
mi sonunda devlet katını adım adım fethetmeyi öğren
miş, ona tam anlamıyla egemen olmanın ön koşullarını 
hazırlamıştır. Egemenlik kurma doğrultusundaki bu sü
reç, savaş yıllarının yaratacağı özel imkânlarla hızlana
cak ve 1945 sonrasında çok partili rejime geçişle büyük 
ölçüde başarıya ulaşmış olacaktır. Ancak, devlet üzerin
deki sınıf egemenliği bir kere olup-biten bir olgu olmadı
ğı için sonraki dönemlerde burjuvazl-deviet ilişkilerinde 
çeşitli iniş ve çıkışlar gözlenmeye devam edecektir.

KORKUT BORAT AV
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Büyük Tevkifat

Şevket Mutlugil adında bir askerî (general) hakimin isimsiz olarak (hatta yasaya aykın olarak, 
basım yerini ve tarihini de belirtmeden) iki kez yayımladığı İçimizdeki Düşman adlı kitapçıkta 
aktanlan belgelere göre, Moskova’daki Komünist Gençlik Entem asyonali'ne bağlı bir Türkiye 
Komünist Gençler Birliği de vardı ve bu yıl içinde bir kongre toplamayı tasarlıyordu.
Moskova’da kaçak yaşayan Haşan Âli (Ediz) bu örgütün başındaydı.

1926’mn sonlannda, Dış Bürosu Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Haşan Âli (Ediz-Halim) ve Ali 
Cevdet’ten (Fahri), Vedat Nedim’in genel sekreterliğindeki Merkez Komitesi ise Şevket Süreyya 
(Neşriyat), Hamdi Şamiiof (Teşkilât), Mahmut (Sendikalar), Hüseyin Sait (Dış İlişkiler),
Elektrikçi Nuri, Baytar Salih Hacıoğlu ve Vanlı Kâzım (üyeler)’dan oluşan TKP’nin yurtiçindeki 
çalışmalan yetersiz bulunduğu için, Moskova’daki Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde 
(KUTV) eğitilmiş üç devrimci: Aziz (Hüsamettin Özdoğu), Kasım (Lâz İsmail [Bilen]) ve 
İbrahim (Suphi) Türkiye’ye gönderilerek sırasıyla İzmir, Adana ve Eskişehir örgütlerinde 
görevlendirildiler. Buna rağmen MK’nin hareketsizliğinden yakmmalann devam etmesi üzerine. 
Ağustos 1927 ortalannda Dr. Şefik Hüsnü parti çalışmalannı canlandırmak üzere kimliğini 
gizleyerek İstanbul’a geldi.

O sıralarda, Adana’da Yenice-Nusaybin hattında demiryolu işçileri greve gitmişlerdi. Eylül’de bu 
grevle ilgili birtakım tutuklamalann yapıldığı haberi gazetelerde yer ahrken, kısa bir süre 
sonra İstanbul Ortaköy’de de Tabakus şirketinin tütün depolannda duvarlara komünist 
sloganlan yazıldığı, Cibali Fabrikası’nda da yukanda sözü edilen Bolşevik dergisinin ve Tayyare 
Cemiyeti için işçi gündeliklerinden (sözde gönüllü olarak) onar kuruş kesilmesini protesto 
eden ve bu gibi yardımlann patronlardan toplanmasını isteyen bazı beyannamelerin ele geçtiği 
açıklandı.

Şefik Hüsnü’yle parti yönetimi konusunda anlaşamayan Vedat Nedim, onu polise ihbar ederek 
yakalattı. Bunun üzerine, İstanbul’dan 36, İzmir’den 7, Adana’dan 14 kişi tutuklanarak 
(yakalanamayan 7 kişi de gıyaplannda) İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandılar. Sivil 
adliyede ve açık duruşmalarla yapılan yargılama sonucunda (24 Ocak 1928 günü) 25 beraat 
karan verildi. Savcının sanıklan (cezası idam olan) hükümeti zorla devirmeye kalkışmakla 
suçlamasına rağmen, öteki sanıMar hakkında da, gizli cemiyet kurmaktan birkaç aylık hapis 
cezalanna karar verildi.

1927 ilkbahannda Ankara’da imzalanan ve Türkiye’nin dışsatımını artıracak olanaklar sağlayan 
Türk-Sovyet Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması ile yüksek bir dereceye erişen Sovyet dostluğu 
bu tutuklama ve yargılamalarla bir sarsıntı geçirmesine karşın, pek de etkilenmeden sürüp 
gitti. Türkiye, Sovyetlerin önerisiyle, 1928 ilkbahannda Milletler Cemiyeti’n in  Cenevre’de yapılan 
Silahsızlanma Konferansı Hazırlık Komisyonu toplantısına katılarak orada Sovyet tezini 
destekledi. 6 Ağustos’da Ankara’da “Hudut mıntıkası ahalisinin Türk-Sovyet hududunda 
mûrurlanna (geçişlerine) dair” bir sözleşme imzalandı. Litvinov, 10 Aralık’ta SBKP Merkez 
Yürütme Kurulu’na dışişleri hakkında verdiği raporda, “Türkiye’yle ilişkilerimiz hiçbir zaman 
şimdiki kadar sıkı ve dostça olmamıştır” diyordu.
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Şark istiklâl Mahkemesi faaliyet gösterdiği iki yıl 
içerisinde 5.010 kişiyi yargılamış, bunların 2.779’unun 
tieraatine, 420'sinin idamına karar vermişti. Aynı süre 
içinde Ankara İstiklâl Mahkemesi ise 2.436 kişiyi 
yargılamış ve 240 kişiyi idama mahkûm etmişti.
Ancak her İki durumda "vakayı adiye"den sayılan 
asker kaçaklarının İdamı bu sayıların dışındadır ve 
onları kat kat aşar. Kamuoyunun asıl ilgisini çeken 
bu tür "sıradan" idamlar değil, istiklâl Mahkemeleri’nin, 
İkbal sahiplerinin birbirleriyle hesaplaştığı son perdesi 
oldu. Kamuoyunda büyük yankılar uyandıran ve ilgili 
davalan yaklaşık İki ay gibi kısa bir süre içinde 
sonuçlandırılan "İzmir suikastı hadisesi", 16 Haziran 
1926’da Giritli Şevki adlı bir motorcunun suikast 
girişimini ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Mustafa 
Kemal'in çıktığı yurt gezisinin duraklarından biri de 
İzmir ve İzmir'in Kemeraltı adlı büyük caddelerinden 
biri olacaktı. Giritli Şevki'nin İhbarına göre, burada 
gerçekleştirilecek olan suikast, eski Lazistan 
milletvekili Ziya Hurşit tarafından planlanmıştı; Çopur 
Hilmi, Gürcü Yusuf, Laz İsmail adlı şahıslar Mustafa 
Kemal'e ateş edecekler, kalabalığın arasında bekleyen 
Ziya Hurşit ise panik yaratarak suikastçilerin 
kaçmasını sağlayacaktı. İhbar ilk olarak, İzmir Valisi 
Kâzım Bey'e (Dirik) geldi. Kâzım Bey haberi doğrudan. 
Başbakan İsmet Paşa'ya bildirdi. Suikastçiler, başta 
Ziya Hurşit olmak üzere kaldıkları otel odalarında 
beraberlerinde silah ve bombalarıyla birlikte yakalandılar. 
Ziya Hurşit'in İlk sorgulamasından hareketle, teşebbüsün 
içinde, eski ittihat ve Terakki yöneticileriyle ve zaten 
Ittihadçı kökenli olup, 3 Mayıs 1925 de kapatılan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’n/n önde gelenlerinin 
parmağı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine, İsmet 
Paşa'nın erhriyle, Ankara İstiklâl Mahkemesi İzmir'e 
gönderilerek olaya elkoydu. Dava daha hemen ilk 
aşamasında, biri Ankara biri de İzmir olmak üzere iki 
ayn mahkemede sürdü. Mahkemeler, artık her türiü 
hukuki teamülü hiçe sayarak davranıyorlardı. Örneğin 
Şark İstiklâl Mahkemesi'nin dokunulmazlığı olan kişiler 
konusunda gösterdiği hassasiyetten eser yoktu. İzmir 
davasında idam edilen sekiz eski milletvekili ve iki 
eski bakanın tutuklanmaları sırasında 
dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili olarak hiçbir 
özel işlem yapılmadığı gibi, İzmir mebusu Şükrü 
Bey’in avukat tutma talebi, reis Ali Bey (Çetinkaya) 
tarafından "İstiklâl mahkemeleri dava vekillerinin 
canbazlığına gelmez" diye reddedildi. İzmir'de gıyaben 
idama mahkûm edilmiş olan Ankara Valisi Abdülkadir 
Bey sının geçmeye çalışırken yakalanıp daha sonra 
Ankara'da idam edildi; Kâzım Karabekir, Ali Fuat 
Cebesoy, Cafer Tayyar ve Refet Bele ise beraat 
ettiler. İstiklâl Mahkemesi, dava sürerken bazı 
sanıklan davanın genel akışından ayırmıştı; başta, 
Ittihad ve Terakki’n/n eski maliye nazın Cavid Bey,
Dr. talazım Bey, eski Ardahan milletvekili Hilmi Bey 
ve Nail Bey gibi eski İttihatçılar ve Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası yöneticileri, Ankara'da 2 Ağustos'ta 
açılan davada "hükümeti devirmeye teşebbüs"ie 
suçlanarak yargılandılar. Onlar da Izmir'dekiler gibi, 
karardan hemen sonra aynı günün gecesi (26 
Ağustos) idam edildiler. Aralarında Rauf Orbay da 
olan hepsi yurtdışındaki yedi kişi de 10 yıl süreyle 
sürgün cezasına çarptırıldı. Böylece, 16 Haziran'da 
başlayan olay, 26 Ağustos gecesi sonuçlandı. Büyük 
bir süratle görülen davanın sonucu, Kemalist iktidara 
karşı Meclis’teki tek muhalif ses olan eski 
İttihatçılardan geriye kalanların tümünün ortadan 
silinmesi oldu. Davanın sonucunun adilliğinden ve 
asılan birçok İnsanın gerçekten ne ölçüde suçlu 
olduğundan duyulan kuşkular, Rauf Orbay'ın 
Türkiye'ye geri döndükten sonra, davanın yeniden 
görülmesini istemesi ve bu kez yargılamanın beraatla 
sonuçlanması üzerine iyice arttı. Yanda, Dr. Nazım'm 
idamının hemen ardından çekilmiş fotoğraf görülüyor.



Burjuva Cumhuriyeti

İLOĞLU, ALİ İHSAN (KÖR) 
( 1870- 1942)

Türk Kari Marx'i diye tanınan ve toplumsal örgütlen
mede mesleki temsii esasını savunan Ali İhsan Bey, 
1870’te İstanbul’da doğdu. Babası IHarbiye Nezareti mek- 
tupçuiarından Mustafa Süreyya Bey’di. İlk öğrenimini 
tamamladıktan sonra Dar’üi Tedris adlı bir okula devam 
etti. Ardından özel bir eğitimle İslâmiyet üzerine bilgile
rini artırarak, Arapça öğrendi. Bu yıllarda gözündeki 
rahatsızlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyen Ali 
İhsan Bey, Harbiye Nezareti’nde katiplik yaptı; bir süre 
sonra da mümeyyizliğe yükseltildi. Gözünden dolayı 
daha sonra “Kör” lakabıyla anılacak olan Ali İhsan Bey, 
bu dönemde İttihat ve Terakki’'^e girerek, İstanbul örgü
tünde çalışmaya başladı, il. Meşrutiyet'ten sonra geliş
tirmiş oldukları düşünceleri uygulamaya başlayan Ali 
Ihsan, Memduh Şevket ve Kara Kemal Beyler İttihat 
ve Teralfki'nin kurmuş olduğu Esnaf Cemiyetleri’nde 
küçük iş adamlarını, kârlarını dış ticaretle elde eden 
güçlü ticaret burjuvazisi ile çelişkisi olan yerli tüccarları 
örgütlediler. Bunu yaparken de, parti içinde önemli bir 
sahip, sözkonusu ticari çevrelerin sözcüsü konumunda 
bulunan Cavit Bey ve yandaşlarıyla anlaşmazlığa düştü
ler. Ancak 1912 Kongresi’nden sonra Kemal’le birlikte 
davranan Ali Ihsan Bey ise parti müfettişi olarak Diyar
bakır ve Haleb'e gönderildi. 1915’te tekrar İstanbul’a 
dönerek, Kara Kemal ve Memduh Şevket’ie birlikte ku
rulan “milli” şirketlerin yönetiminde görev aian Ali İh
san Bey, İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi’yle anlaş
mazlığa düşünce, yeni bir örgüt kurmak istedi. Bu amaçla 
1917'de hazırlamış olduğu program partinin üst yöneti
cileri tarafından tepkiyle karşılandı.

İttihat ve Terakki’nin Merkezi Umumisi'nde bulunan 
ve parti ideologlarından olan Ziya Gökalp’in savunmuş 
olduğu meslek-i temsii düşüncesini idealist olarak yo
rumlayan Kör Ali Ihsan Bey, kendi formüle ettiği mesleki 
temsii düşüncesine maddeci bir açıdan yaklaştı. İttihat
çıların önde gelenlerinin yurtdışına kaçmasından sonra 
Ali Ihsan Bey'in parti içindeki etkinliği arttı. Bu yıllarda 
parti adına toplantılar düzenledi ve Memduh Şevket, 
Ahmet Muhtar ve Hüseyinzade Ali Bey’le birlikte mesle
ki temsili esas alan bir program daha hazırladı. 1919’da 
yapılan seçimlerde işçi adayı Numan Usta’nın seçilmesi 
için çaba gösterdi. 1920’de Anadolu’ya geçen Ali Ihsan 
Bey, Mustafa Kemal'le görüşerek düşüncelerini aktar
ma imkanı buldu. Savunduğu görüşleri daha sonra Res
mi Komünist Fırkası’mn yayın organı Anadoiu’da Yeni 
Gün’de program haline getirerek, yayınladı

Daha sonra Kara Kemal'in Türkiye’ye dönmeyle biriik
te giriştiği İttihatçı şirketleri kurtarma çabasına ve İtti
hatçıların yeniden örgütlenmeleri için başladıkları çalış
malara katıldı. Mustafa Kemal ise İttihatçıların özellikle 
yeniden başlattıkları bu girişimleri engellemek için ön
lemler aldı. Esnaf Cemiyetieri Ticaret ve Sanayi Odala- 
n'na devredildi. İzmir Suikasti sırasında tutuklanan ve 
yargılama sonunda beraat eden Ali İhsan Bey, bundan 
sonra hiçbir siyasal etkinlikte bulunmadı ve 1942'de 
Bakırköy Akıl Hastanesi'nde öldü.

Daha 1927 tevkifatınm duruşmaları devam ederken, Komünist Entem asyonal dergisinin 4 Ocak
1928 tarihli, yeni yıhn ilk sayısında çıkan “Türkiye’de Komünist Komplo” başlıklı yazıda 
komünistlere yapılan baskılar protesto edildi. 1928 boyunca da İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 
ve Gaziantep’te bildiri dağıtma gibi parti çalışmalan dolayısıyla yeni tutuklamalar oldu. Önceki 
yıl kapatılmış olan Amele Teali Cemiyeti, yapılan soruşturma sonucunda yasalara aykın bir 
eylemi bulunmadığı için yeniden açıldı, fakat daha sonra önemli bir eylemi görülmedi.

Komintem-TKP  İlişkileri ve Görüş Ayrılıkları

1 Mayıs 1928’de TKP tarafından yayınlanan çeşidi illegal bildirilerden birinde ileri sürülen beş 
talep vergi adaletinin sağlanması; toprak reformu yapılması; 1 Mayıs’m tanınması; sendikal 
örgütlenme, grev yapma, uluslararası ilişkiler kurma ve yayın yapma hak ve özgürlüklerinin 
sağlanması; tek dereceli seçim, genel oy ve nisbî temsilin kabul edilmesiyle ilgiliydi.

Temmuz ortalanndan itibaren bir buçuk ay süreyle toplanan Komintern'in VI. Kongresi’nde 
sömürge sorunu tartışılırken, Türk delegesi Fahri (Ali Cevdet), Otto Kuusinen tarafından 
hazırlanan taslak tezlerde Türkiye’nin “feodalizm-öncesi” koşullann egemen olduğu ilkel bir 
ülke olarak tanımlanmasına ve Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı mücadelesinin ilerici 
sayılmasına şiddetle itiraz etti. Fahri, Türkiye’nin 70-80 yıldır sanayileşme yoluna girmiş 
olduğunu, şimdi de 600 bin sanayi işçisinin bulunduğunu söyledi. Ona göre, Mustafa Kemal’i 
orduyla, yükselen ticaret ve sanayi burjuvazisi destekliyordu: “Kemalist burjuvazi” işçi sınıfına 
zulmediyordu ve “tamamıyla karşı-devrim saflanna geçmiş”ti. Fahri konuşmasını, TKP’nin daha 
iyi örgütlenmesini ve “Türk emekçi kitleleri önünde, Kemalistlerin ülkenin bağımsızlığına ve 
devrime ihanet etmiş, karşı-devrimci bir sınıf diye teşhir edilmesi”ni isteyerek bitirdi. Fahri’nin 
bu konuşmasına karşılık verilmedi ve kongre tezlerinin son şeklinde Türkiye sorunu yer 
almadı. Yalnızca 1927 tevkifatmda sadece 6 ay ceza almış olmakla birlikte, daha önce Ankara 
İstiklâl Mahkemesi’nin gıyabında verdiği 15 yıllık cezayı yasa değişikliğiyle 1 yıla inmiş olarak 
çekmekte olan Dr. Şefik Hüsnü, bir dayanışma jesti olarak gıyabında Komintem  Yürütme 
Kurulu’na üye seçildi.

Bölünme

Moskova’dan dönmeyen Ali Cevdet ve Haşan Âli’den başka, hapis cezasını tamamlayan Dr. 
Şefik Hüsnü’nün de Nisan 1929 ortalannda Paris’e gitmesiyle, yurtiçindeki TKP (Muvakkat ?) 
MK’nin başlıca üyeleri Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Lâz İsmail (İ.Bilen) ve Hüsamettin’den 
(Özdoğu) ibaret kalmıştı. Bu sıralarda, TKP’den -hangisinin önce olduğuna ilişkin veri 
bulunmayan- iki kopma oldu; Elektrikçi Nuri ile Baytar Salih Hacıoğlu’nun (partiden aynlıp ?) 
Sovyetler Birliği’ne göçmeleri ve Nâzım Hikmet’le arkadaşlannın oluşturduğu muhalefet 
grubunun partiden çıkanlması. (Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nm 1932’de hapishanede yazdığı ve 
ancak 1980’de yayımlanan “Yol” dizisinin 4. kitabı, Parti ve Fraksiyon’da  son derece soyut 
terimlerle, “Dar Amelecilik; Komünizm Softalığı: Ultimatomculuk” ve “Anarko-Bundizm: Dar 
Ekalliyetçilik” başlıklan altında anlattığı iki “sapma” eğiliminin bunlan kasdettiği söylenebiHr.)

Nâzım. Hikmet ve arkadaşları (söylentilerden bilinebildiği kadarıyla: Hamdi Şamiiof, Zeki 
Baştımar, Şoför Süreyya, Seyfettin Osman, Berber Emine Alev, Deli Mehmet ve Şaban Fuat) 
1929’da (muhtemelen İzmir muhakemesinden önce) İstanbul-Pendik’teki Pavli adasında piknik 
yapma görünüşü altında bir Muhalefet Kongresi toplamışlar ve MK’ya cephe almışlardı. Fakat 
hakemliğine başvurulan K om intem ’in  MK’yı destekleyen bir karar vermesi üzerine, (boyun eğen 
Zeki Baştımar dışında) bütün grup “Troçkist-Polis muhalefeti” yaptıklan iddiasıyla tasfiye 
edildi. Bu nitelemenin, daha çok bir yakıştırma olduğu söylenebilir. Ancak, bu arada 
Troçki’nin kendisi Şubat 1929’da sonraki dörtbuçuk yıl boyunca kalacağı Türkiye’ye 
sürülmüştü ve Türk Komünistleri arasında, gerçekten Troçki-yanlısı bir akım bulunduğunun da 
iki kanıtı vardır.

Bunlardan biri, Troçki’nin (aslında Zinovyev'le birlikte yazdığı Ortak M uhakfet Platformu) 
Rusya'da Hakiki Vaziyet’inin, Türkçeye çevrilerek Berlin’de (eski harflerle) yayımlanmış 
olmasıdır: “...dün Kızılordu başkumandanı, Sovyetlerin Harbiye ve Bahriye Komiseri, Lenin’in 
arkadaşı ve cihan komünizminin lideri, bugün -magzûb ve matrut olsa da Komünizm 
ihtilâlinin idealistik umdelerini ısrarla müdafaa eden “ortodoksal Komünizm” taraftarlannm 
yılmaz reisi Leo Troçki (Bronştayn) olduğunu nazara alarak, neticeyi muhterem kariler 
kendileri çıkarsınlar.” Öteki kanıt. Alman KP’sinin sol muhalefeti Leninbund’un Komünizmin 
Bayrağı dergisinin Temmuz’da çıkan bir sayısında, “Türkiye’deki Durum” üstüne yapılan bir 
değerlendirme yazısı ve buna karşılık aynı dergide Eylül’de çıkan “Türk Yoldaşlann 
Mektubu”dur. İlk makalede şöyle deniliyordu: “1926-27’de Moskova’da öğrenhn gören 
Komünistler Türkiye’ye döndüler. Bunlar hemen Partinin MK’ye karşı muhalefete geçtiler.
1927’de muhalefetlerini, Komintern'in YK’yı da kapsayan bir ölçüye vardırdılar. Muhalif bir 
MK oluşturdular ve sonra hepsi birden Partiden ve K om intem ’d en  atıldılar.” Bu anlatımdan, 
1927’de Vedat Nedim ve arkadaşlanna karşı çıkanlann, 1929’da tasfiye edilenler olduğu, Dr. 
Şefik Hüsnü ve yeni MK’nin ise onlarca tanınmadığı sonucuna vanlabilir.

25 Haziran’da İzmir’de başlayan “Komünistler Muhakemesi” 16 Temmuz’a kadar sürdü.
Savcının taklib-i hükümet teşebbüsü (hükümeti devirme girişimi) iddiasına karşılık, yargıçlar
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Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası (1 9 2 4 -2 5 )

Çok partili demokrasinin kurulması ve Türkiye’nin ba
tılı ittifakına girmesi (1946-52) gibi, 1923-1926’da Türki
ye tarihinin en büyük dönüm noktalarından birini oluş
turur. Türklerin, veya daha kesin bir ifadeyle, OsmanlI 
İmparatorluğu’nun Arap-oimayan İVİüslüman kesimleri
nin, bütünlük ve bağımsızlığını korumak için savaşmış 
olan Türk milliyetçi hareketi, 1923’ten sonraki yıllarda 
Türk toplum ve kültürünün köktenci dönüşüm ve çağ
daşlaşması gibi, daha uzun vadeli bir amaca yöneldi. 
Aynı zamanda, milliyetçi hareketin şekilsiz ama demok
ratik siyasal sistemi, yerini Mustafa Kemal Atatürk’ün 
(1881-1938) önderliğindeki hareketin radikal kanadının 
idaresi altında, monolitik yapıda bir iktidara bıraktı.

politika, kültür ve savunmayla ilgili hiç bir madde yoktu. 
Programın bir bütün olarak, büyük olasılıkla yeni Cavit 
Bey tarafından düzenlenen, İttihatçıların 1923’teki son 
kongresinde yazılı dokuz maddeli programı andırmakta
dır.

rCF’nin aktif olduğu parlamento dönemi 1 Kasım 
1924’ten 23 Nisan 1925’e kadar sürdü. Bu süre üç ayrı 
döneme ayrılabilir: 1. İktidar partisinden bölünmeye yol 
açan Kasım Müzakerelerinden Şubat’taki Kürt isyanları
nın çıkışına kadar; 2. İsyanın başında Takrir-i Sükûn 
Kanunu’nun ilanına (4 Mart) kadar; 3. Bu yasanın ilanın
dan parlamenter yılın sonuna kadar. İlk dönemde, hükü
metin kendisine değil fakat İçişleri Bakanlığı’na çok 
geniş yetkiler verme, gazeteleri kapatma ve hükümet 
karşıtı bir adayın seçilmesini reddetme, seçilmelere mü
dahale gibi, otoriter eğilimlerini defalarca eleştiren bir 
muhalefet partisi görüyoruz. Bu dönem sırasında CHP 
radikallerinin sadece muhalefete değil. Başbakan Fet-

giderek artıyordu. 20 Şubat’ta İnönü, İstanbul, Heybeli- 
ada’daki hasta yatağından kaldırılarak Ankara’ya çağrıl
dı. Fethi önce 12 doğu ilindeki acil durumu belirtmek 
(23 Şubat), sonra Takrir-i Sükûn Kanunu’nun, dinin si
yasal amaçlarla kullanımını da içerecek şekilde değişti
rilmesine izin vermek zorunda kaldı. (Bu Türkiye’de 
ilk kez oluyordu.) Fethi partisindeki radikalleri daha faz
la kontrol edemeyeceğinin farkına varmış olsa gerek, 
çünkü TCF liderlerini konuşmaya çağırıp, daha kötü 
şeyler olmadan, partilerini gönüllü olarak dağıtmalannı 
istedi. Bu isteği reddettiler ama bunun yerine hüküme
tin isyanlara karşı eylemlerini destekleyen açık bir mek
tup yazdılar. Ancak CHP içindeki etkin eylem talebi 
giderek kuvvetlendi ve partinin 2 Mart’taki parlamento 
grup taplantısında Mustafa Kemal Paşa, Fethi’nin gö
revden alınıp yerine İsmet’in görevlendirilmesi konu
sunda kişisel nüfusunu kullandı. Ertesi gün, hükümete 
geniş olağanüstü yetkiler verilmesini ve biri doğu, diğe
ri ülkenin kalan kısmını içeren iki İstiklâl Mahkemesi

Kazım Karabekir ve AH Fuat (Cebesoy) 
ordudaki görevlerinden ayrıldıklarında bir 
komployla karşı karşıya olduğunu zanneden 
Mustafa Kemal, milletvekili olan bütün 
subaylann siyasal görevlerini bırakmalarını 
istedi. Cafer Tayyar (Eğilmez) ve Cevat 
(Çobanlı) kararın nedenini görmek 
istediklerinden derhal ordudaki görevlerine 
son verildi. Böylece Meclis'teki muhalefetle 
ordunun bağlantısı koparılmış oldu. Buna 
rağmen aralarında Kazım Karabekir (solda), 
Ali Fuat Cebesoy (ortada) ve Kara Vasıf’ın 
(sağda) da bulunduğu çok sayıda Kurtuluş 
Savaşı önderi Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası'nm kuruculan arasında yer aldı.

Ne hızlı ne de yumuşak yaşanan bu değişim, milliyetçi 
hareket içindeki karşıt güç merkezlerinin bertaraf edil
mesini de içeriyordu. Bu güç merkezleri pekçok kez 
inatçı bir direnç gösterdiler. Mustafa Kemal’in önderliği 
içinde, en azından potansiyel olarak, tehlikeli olan ılımlı 
muhalefetin gösterdiği ciddi direnişin son belirtisi Ka
sım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nm kurul
masıydı. Bu parti, Türkiye’de her türden yasal siyasal 
muhalefeti olanaksız kılan Takrir-i Sükûn Kanunu’yla 
1925'de kapatılana kadar, Kemalistlere ciddi olarak mey
dan okudu. 1926’da, İzmir suikastinin ardından yapılan 
siyasal tasfiyeler, içlerinde TCF’nin eski önderleri de 
bulunmak üzere, konum ve etkileriyle Mustafa Kemal’in 
otoritesine meydan okuyabilecek herkesin itibarını sars
maya yönelikti. TCF resmî olarak yedi ay var oldu ve 
bu süre içinde sadece beş ay faaliyet gösterdi. Bir se
çim kazanmadı, hükümet kurmadı, hatta Millet Meclisi'- 
nden kendisine ait bir yasa geçirmeyi bile başaramadı. 
İkinci olarak, gerek Türkiye’de, gerek dışarıda, dönemin 
tarihçilerinde, olayı galibin, Mustafa Kemal’in gözleriyle 
görme eğilimi var. Oysa tahmin edilebileceği gibi Musta
fa Kemal’in bakış açısı son derece partizancaydı. Üçün
cü olarak, sayıca az ve çoğunluğu ‘tarih kurumu’ dışın
dan, ama yine de Kemalist histografinin geleneğinden 
kurtulup, bu dönem tarihine yeni bir açıdan bakabilen 
Türk aydınları, genellikle siyasal sol nitelikli oldukları 
için, TCF’de somutlaşan ılımlı ve tutucu muhalefetten 
çok, siyasal solun ’20'lerde tasfiyesi ve toplumsal tarihi 
ile ilgilenmekteler.

17 Kasım 1924’deki tescilinin ertesi günü TCF sadece 
iki siyasal beyanat yayınladı: bir manifesto ve bir uzun, 
aynntılı (58 maddelik) program. Bu program Avrupa 
liberal bir nitelik taşıyordu. CHP’nin o dönemdeki her
hangi bir programından çok daha ayrıntılı ve ileri olma
sına karşın TCF programı dengeli bir bütün içermiyor
du. Maddelerin yüzde 45’i finans ve ekonomiyle, yüzde 
33’ü idari örgütlenme dahil imar işleriyle, yüzde 13’ü 
eğitim ve yüzde 9’u toplumsal politikayla ilgiliydi. Dış

hi’ye karşı da giderek artan baskılarına tanık oluyoruz. 
İsyan haberinden sonra muhalefet Fethi’nin doğu ille
rinde sıkıyönetim ilanı, Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun 
ıslahı da dahil olmak üzere, isyanla mücadele politikası
nı destekledi. TCF Takrir-i Sükûn Kanunu’na ve İstiklâl 
Mahkemeleri’nin yeniden kurulmasına, belki bu önlem
ler sadece doğu illerini değil bütün ülkenin siyasal hava
sını etkileyeceği için karşı çıktılar. Parlamentodaki otu
rumların üçüncü dönemi sırasında, 3 Mart’tan sonra, 
TCF doğudaki komutanlara, Ankara’ya danışmadan 
“ölüm birlikleri” kurma yetkisinin verilmesi gibi baskıcı 
önlemlere karşı çıktı. Bütün bu üç dönem boyunca hü
kümet bütçesi hakkında tartışmalar da sürdü. Muhale
fet, bir bütün olarak 18 Nisan’da bütün bütçe aleyhine 
oy kullandı.

Partinin yaşamı boyunca, çoğunlukla askerî görevlile
rin meclisten istifa etmeleri nedeniyle, 13 ara seçim 
yapıldı; ikisinde (İstanbul ve İzmir) TCF bağımsız aday
ları destekledi ama başarılı olamadı. Bunların dolaylı 
seçimler olduğu, seçmenlerin CHP tarafından 1923’te 
seçildiği düşünülecek olursa, zaten başarılı olması çok 
zordu. Parti kurucularının çoğu kadro yaratılmasına 
ve İstanbul’da Kara Kemal’in önderliğindeki eski İttihat
çı örgütçülerin ilişki ve deneyimlerinin de yardımıyla, 
taban örgütlenmesine harcandı. Bu konuda en azından 
gazetelerdeki yayınlardan anlaşıldığı kadarıyla oldukça 
başarılı oldular, İstanbul’da ve özellikle doğuda halktan 
destek gördüler. Mart 1925’te tasfiye edildiğinde parti 
S ilde kurulmuştu ve parti kollarının açılışı sürüyordu. 
rCF’nin sonu 13 Şubat 1925’te patlak veren, Palu'yu 
Şeyh Sait önderliğindeki, dini açıdan tutucu Kürt ayak
lanmasıyla başlar. Kabinede İşçileri Bakanı Recep Bey’- 
in temsil ettiği CHP radikal kanadı. Başbakan Fethi’ye 
asla güvenmiyordu. Fethi Bey iki gazetenin kapatılma
sında onu desteklemeyince, Recep 5 Ocak’ta istifa ede
rek Fethi karşıtı ajitasyona başladı. Kürt isyanına ilişkin 
ilk haberler gelince Fethi önce mücadeleye sınırlı araç
larla başladı ama radikallerin bu konudaki baskısı da

kurulmasını içeren Takrir-i Sükûn Kanunu’nun Meclis
ten geçmesi ile gerçek bir otoriter politika yürürlüğe girdi.

5 Mayıs’ta Ankara’daki İstiklâl Mahkemesi hükümete 
TCF kol ve bürolarını parti programının 6. maddesini 
gerçek göstererek resmen kapatma önerisinde bulun
du; 3 Haziran’da hükümet bu tavsiyeye uydu. İlginç 
olan, hükümetin, 6. maddenin dinin siyasal amaçla kul
lanımı savunup savunmadığını (dolayısıyla Hıyaneti Va
taniye kapsamına girip girmediğini) soruşturmamasıdır. 
Sadece maddenin bu amaçla suistimal edildiği belirtildi. 
Üstelik hükümetin TCF’nin bütün kollarını kapatması, 
ama partiyi feshetmemesi de çok ilginçtir. Bu arada 
parti liderlerinden hiç biriyle ilgili bir önlem de alınma
mıştır. TCF’nin son muhalif eylemi olan ve hükümet 
yanlısı basın tarafından çok eleştirilen taşra toplantısı 
(14 Mayıs, İstanbul) hükümetin TCF’ye karşı eyleme 
geçme kararını etkilemiş olabilir.

Parti tarihinin bu mutsuz sonundan sonra, TCF’ye 
ilişkin üç soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle, 
TCF, CHP’ye gerçek bir siyasal veya ideolojik alternatif 
oluşturdu mu? Bir Times muhabiriyle yaptığı ve 1 Ara- 
lık’ta Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanan bir röportajında 
Mustafa Kemal, bölünmenin tamamen kişisel faktörlere 
bağlı olduğunu ve iki parti arasında hiçbir gerçek siya
sal fark bulunmadığını iddia etti. Diğer yandan mecliste
ki muhalefetin oy dağıtımı, TCF programı ve manifesto
su bunun doğru olmadığını göstermekte. O zamanlar, 
Ali Fuat’ın dediği gibi, iki partinin programları arasında 
bir karşılaştırma yapmak zordur, çünkü Halk Partisi’nm 
henüz bir programı yoktu (9 ilke bir manifestoyu ama 
gerçek bir program oluşturmuyordu). Bununla beraber, 
CHP’nin politikalarına ve yöntemlerine bakacak olur- 
sark, rCF’den daha merkezî, daha otoriter, daha milli
yetçi ve daha radikal olduğunu görürüz. TCF’nin prog
ramından ve liderlerinin kişiliklerinden açıkça anlaşılan 
bir nokta da ortaya koydukları alternatifin irticai veya 
son derece dinci olmadığıdır; bu alternatif ılımlı ve libe-
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raldi. Dinî insanlara saygıya ilişkin ünlü 6. maddenin 
TCF liderlerince, İslâm'ın Türkiye’de hâlâ devlet dini 
olduğu bir ortamda, liberal laikliğin bir ifadesi olduğu 
iddia edilmişti.

İkinci olarak, Mustafa Kemal'in yeni partiye ve çok 
partili demokrasiye karşı tavrı neydi? Prensip olarak 
parlamenter demokrasiden yana olduğu konusunda çok 
az kuşku duyabilirken, bazen iddia edildiği gibi, 1924'te 
bu düşünceyi desteklemediği veya cesaretlendirmediği 
söylenebilir. Aralık 1923’te Rauf Bey henüz hazır değil
ken, partiden ayrılmasını istediği doğrudur ama Eylül 
1924'teki konuşmaları, yeni partinin kurulmasındaki can 
alıcı dönemde bu düşünceye karşı olduğunu açıkça gös
termektedir. Times ropörtajında çok partili politikanın 
çok doğal bir gelişme olduğunu söylediği bu doğrudur 
ama araştırmalar ropörtajın yayınlanan örneğinin büyük 
oranda sansürden geçmiş olduğunu ortaya koydu. Oriji
nal metinde muhalefet liderlerini şiddetle suçlayan bir 
Cumhurbaşkanı’na tanık olmaktayız.

Üçüncü soruya gelirsek; partinin başarı şansı var mıy
dı? Varsa neden başaramadı? Partinin, özellikle İstan
bul'da ve Doğu'da kayda değer düzeyde destek sağladı
ğı, dönemin basınından açıkça anlaşılmaktadır; ama parti 
bu desteği hem kendi ilkeleri hem de Hıyaneti Vataniye 
Kanunu ışığında, çok dikkatli ele almak zorundaydı. 
En büyük potansiyel desteği olan tutucu dindar muhale
fetle monarşistleri kendi dışında tutmaktan başka çaresi 
yoktu. Partinin, kitle desteğini alabilmek için ihtiyacı 
olan popüler önderleri vardı ve en azından İstanbul'da 
hâlâ İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) eski lideri Kara 
Kemal tarafından idare edilen İTC taşra örgütlenmesini 
oluşturabilirdi. Daha ileri bir program hazırlamak için 
Cavit Bey gibi İttihatçı politikacıların bilgi ve deneyimle
rinden yararlanabilirdi. Öyleyse neden başaramadı?

Öncelikle, partinin kuruluş hazırlıkları çok zaman aldı. 
Zaten daha başlangıç aşamasında muhalefet Mustafa 
Kemal’le parti-dışı rol konusunda anlaşamamakla ilk 
önemli savaşını kaybetti. Mustafa Kemal'in Türkiye'nin 
kurtarıcısı olarak prestiji, başından beri CHP’yle bütün
leşmişti. Mustafa Kemal’in muhalefete karşı önlemleri 
gerçekten etkili oldu. Muhalif generalleri ordudan ayrıl
maya zorladı, CHP’nin tasfiyesine ilişkin isteklere diren
di, doğudan gelen vekillerle uzlaştı, parti disiplinini ar
tırdı ve aynı zamanda İsmet yerine ılımlı Fethi’yi ataya
rak tartışmaların şiddetini azalttı. Bü arada politik kur
nazlığa sahip tek muhalifinin, Rauf Bey’in tartışmaların 
can alıcı döneminde ve Kasım’da partinin bölünmesi 
sırasında sıtmaya tutulup İstanbul'a gitmek zorunda ka
lışı, Mustafa Kemal'in işine yaradı. Son olarak, TCF 
liderleri belki daha genç oldukları için, belki kısmen 
“İstanbul bakışı" diye adlandırabileceğimiz bakış açıları 
nedeniyle karşıtlarının radikalizmini ve kararlılığın; ge
rektiği kadar önemsemediler. Kendilerini İstanbul'da ev
lerinde hissediyor ve olabildiğince sık gidiyorlardı. Oy
sa İstanbul'daki siyasal ve kültürel hava Ankara'dakin- 
den çok farklıydı ve bu da onların kendilerinin ve karşıt- 
lannın gücünü yanlış değerlendirmelerine neden oldu.

Son olarak, ya başarsalardı? Partinin başarısı, örne
ğin, iktidara gelişi çağdaş Türkiye'nin gelişimi yolunda 
bir şeyi değiştirir miydi? Elbette bu bir tahmin ama 
farklı olabileceğini tahmin etmemiz için birtakım neden
ler var. TCF iktidara gelebilseydi kesinlikle, daha az 
reformun daha yavaş yapılmasını, dine daha fazla hoş
görü gösterilmesini, daha liberal bir ekonomik politika 
uygulanmasını, yabancı yatırıma daha açık ve belki de 
daha hızlı ekonomik gelişimini sağlayabilirdi. Güçlerin 
dağılımına daha fazla önem verilmesiyle otoriter rejim 
riski azaltılabilirdi. TCF'n'ın saltanatı geri getirmesi veya 
getirebilmesi pek olası değildi. Diğer yandan İstanbul'
un bir kez daha Türkiye'nin başkenti olması kuvvetli 
bir olasılıktı.

ERİK JAN ZURCHER

gizli komünist cemiyeti kurma suçundan 25 kişiyi çeşitli hapis cezalanna çarptırdılar. Bunlann 
başında MK üyeleri Dr. Hikmet (K m lcım lı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Lâz İsmail, ikinci 
derecede de İstanbul (“Telefoncu” Ferit Kalmuk) ve İzmir (Öğretmen Ahmet Kaya) bağlantılan 
geliyordu (dörder buçuk yıl; iki üçünün yarımşar ay fazlası, yarımşar ay da sabıka zammı 
vardı).

Kemalist Hükümetin Komünist Harekete Saldmsı

Bu tutuklamalar, hükümetin komünistlere karşı tutumunda belirgin bir sertleşmeye yol açtı. 
Daha 4  Mart 1929’da süresi dolan Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kaldıniması dolayısıyla verdiği 
nutukta, başbakan “...vergilerin ağırlığından, borçlann tanındığından, BMM’nin dağılması 
lüzumundan tutturarak her çeşit Cumhuriyet aleyhtarına yardakçılığa yeltenen bir gizli 
propaganda da komünist adını taşıyan mahdut bir zümreden yayılır ki, bunlann da 
marifetlerine, zabıta ve adliye havadisi sırasında arasıra rastgelirsiniz” diyordu. İzmir’deki 
mahkûmiyet karannm üstünden daha üç hafta geçmeden, 6 Ağustos 1929’da Cumhurbaşkanı 
da trenle Ankara’dan İstanbul’a giderken, geceyansmdan sonra saat 02.30’da kendisini 
selâmlamak üzere Eskişehir istasyonunda toplanmış bulunan Yargıtay başkan ve üyelerine ünlü 
anti-komünist söylevini verdi. Bu söylevde Mustafa Kemal, Türk milleti, kendisinin ve 
memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen müfsit, sefil, vatansız ve milliyetsiz 
sebükmağızların (hafif beyinlilerin) hezeyanlanndaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve 
onlara müsamaha gösterecek bir heyet değildir... Bu memleketteki Komünisder, yalnız bizim 
tevkif ve hapsettiklerimizden ibaret değildir. Bu işlerle bizzat yakından alâkadar olacağım.” 
(Cumhuriyet, 7 Ağustos 1929). TKP MK bu söyleve “Eskişehir İlân-ı Harbi” başlıklı bir 
bildiriyle yanıt verdi.

“Türkiye burjuvazisi, Cumhurreisinin ağzıyla Eskişehir İstasyonu’nda TKP’ne  harp ilân etti. Bu, 
çoktandır devam eden bir muharebenin burjuva devletinin en yüksek makamı tarafından 
resmen tasdiki demektir. Bir müddet evvel de, Başvekil İsmet Paşa Meclis’te söylediği bir 
nutukta komünistlere taarruz etmişti.

Mustafa Kemal Paşa, komünistlere uzun uzadıya küfür ettikten sonra onları ordu kuvvetiyle 
tehdit etmiş ve ilk defa olarak komünistlere karşı mücadelede, Türkiye amelesinden,

Şefik Hüsnü'nün kurduğu 2. İcra Komitesi yaygın bir ajitasyon ve propaganda faaliyetine girişti. Komite 16 Eylü 
1927’de işçi yevmiyelerinden Tayyare Cemiyeti için kesilen 10 kuruşları protesto amacıyla Cibali'de bildiri 
dağıtımını, 28 Eylül'de de "burjuvazinin zulüm ve istibdadını”  dile getiren afişlerin işçi semtlerinin duvarlarına 
yapıştırılmasını örgütledi. Kasım'da ise işçileri greve çağıran ve "Yaşasın Lenin" diye son bulan bildiriler 
İstanbul Erkek Muallim Mektebi önündeki ağaçlara asıldı. Vedat Nedim’in kendisinden habersiz bir icra Komitesi 
daha kurulması üzerine önceden tanıdığı siyasi kısım komiserlerinden Şinasi Bey'e ihbarda bulunması ve Şefik 
Hüsnü’yü ikamet ettiği Tokatlıyan otelinde yakalatmasıyla başlayan tutuklama kampanyası sonunda, aralarında 
Şefik Hüsnü’nün de bulunduğu 27 kişi 18 aydan bir buçuk aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. Vedat 
Nedim polise TKP'nln Ankara, Eskişehir, Adana ve İzmir teşkilatlarını bildirmiş ve Şefik Hüsnü’nün Türkiye 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne hitaben yazdığı ve Moskova’dan gönderdiği mektupla Viyana’daki parti 
komitesine götürülmek üzere kendisine verilmiş Fransızca mektubu polise vermişti. Ankara istiklâl Mahkemesi’nd 
1925’de yargılananların bazılan da tutuklananlar arasında bulunuyordu. Ankara cezaevinde 1925'de çekilmiş 
üstteki fotoğrafta (soldan sağa ayakta) Tıbbiye talebeleri Mümtaz, Hikmet Kıvılcımlı, Haydar ve Neşati, mimar 
Samih, (oturanlar) eczacı Vasıf, Şevket Süreyya, elektrikçi Nuri, Şadrettin Celal, tekniker Abdi, Bursa’da 
yayınlanan Yoldaş gazetesinin sahibi İbrahim Hilmi ve sanayi talebesi Şevki görülüyor.
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köylüsünden ve esnafından yardım dilemiştir. Demek oluyor ki, geçen zaman zarfında Türkiye 
Komünist hareketi, burjuvazi içinde daha mühim bir tehlike haline gelmiştir.

Bu iki hareket her şeye rağmen, hareketimizin inkişaf etmekte olduğuna delildir. Türkiye 
komünist hareketi, Türkiye amelesinin hareketidir. TKP Türkiye amelesinin partisidir. Bu 
hareket ve bu parti, Türkiye’de köylü ve fakir esnaf tabakalarının da menfaatlerini müdafaa 
eden yegâne kuvvettir.

Mustafa Kemal Paşa ve onun hükümeti, burjuva sınıfına, zabitlerine ve polislerine dayanabilir. 

Eskişehir Nutkundan Alacağımız Derse Gelince.

(Ameleler, köylüler arasında ve ordunun içinde) çalışmağa daha ziyade ehemmiyet vermek, 
esnaf tabakalarıyla temasımızı daha ziyade sıklaşnrmak ve bu hususta “köylü, ordu ve esnaf’ 
arasında gizli neşriyata büyük bir azimle başlamak, başlanan yerlerde ise devam etmektir.

Bundan başka, bu sahalarda zayıf olan teşkilât işlerini de kuvvetlendirmek icap eder. Amele 
sınıh arasında mesaimiz, fırkamızın esas faaliyeti olduğu için, burada yapılacak işler 
malûmdur. Bilhassa her sahadaki faaliyetimizde, kitlelere bugünkü hükümetin ve 
Cumhurreisinin burjuva mahiyetini iyice anlatmak lazımdır.

Halk Fırkası’nm, Halk Fırkası hükümetinin, BMM’nin, Cumhurreisinin yüzlerindeki maskeyi 
yırtmak ve şahısların nasıl burjuva müessesesi ve mümessilleri olduğunu, emekçi sınıfına 
göstermek TKP’nin önünde duran en mühim meselelerdendir.

TKP, Türkiye burjuvazisinin reisi, Türkiye amele, köylü ve esnafının en büyük düşmanı olan 
Mustafa Kemal Paşa’nm resmî harp ilânını, büyük bir soğukkanlılıkla karşılar ve mücadelesine 
devam eder.”

TKP’nin 1930  Atılımı

1930, TKP için atılım yılı oldu. Yurtdışmda (çifter çifter sayılarla) aylık İnkılâp Yolu dergisi 
başlanldı, partinin yeni programı yayımlandı, yurtiçinde de bazı Vilâyet Komiteleri teksirle 
bildiriler ve kendi haftalık organlannı yayımlamaya koyuldular.

Genel siyaset açısından ise, Türkiye’deki en önemli olaylar, Temmuz’da alevlenen Ağrı 
Ayaklanması (Şeyh Said’den beri ikinci büyük Kürt isyanı). Serbest Cumhuriyet Fırkası 
denemesi ve yıl sonundaki Menemen gericilik olayı oldu. Bu arada, Eylül’de Dışişleri Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras’ın Moskova ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli bir 
gelişmeydi.

1929’da yurtdışma çıkmış bulunan Dr. Şefik Hüsnü, İzmir’de mahkûm edilen komünist 
arkadaşlarının uğratıldığı baskıları Inprekorr'dz protesto etti. Faaliyet Programı 
“Mukaddeme”sinin altındaki BF harflerine bakılacak olursa, yeni program da geniş ölçüde 
onun eseriydi. Toplamı 52 sayfa tutan bu kitapçıkta, girişten (s.3-5) sonra, 58 maddelik 
program metni ve “Türkiye Meselesine Dair Tezler” yer alıyordu: “... Bu iki kıymeth tarihî 
vesika 1929’un ortalarında TKP muvakkat Merkez Komitesi tarafından kaleme alınmış ve 
Komünist Beynelmileli İcra Komitesi’ne arzedilmişti. Onların ihtiva ettiği tahliller, siyasi 
hükümler ve direktifler, Komintem  komisyonlannda esaslı ve etraflı bir tetkike tâbi 
tutulduktan sonra İcra Komitesi Siyasî Kitabetinin (sekretarya) Şubat 1930’un ikinci celsesinde 
resmen tasvip ve tasdik edilmiştir. ...TKF programının ana hatlan ilk defa fırkanın 1925 
umumî kongresinde çizilmişti. Ertesi sene zarfında merkez komitesinin haricî bürosu bu 
lâyihayı tadil ederek mazbut bir program şekline sokmuş; bu proje 1926 [Viyana] fırka 
konferansı tarafından tadil ve kabul edildikten sonra, Kom intem ’in  tasvibine mazhar olmuştu. 
Elyevm muteber olan bu risalede neşredilen program, vakayiin süratle inkişafı neticesi, 
bilhassa Halk Fırkası’na dair hükümler eskimiş olan ilk programın, harpten sonraki 
sermayedarlığın üçüncü devresine uyacak bir tarzda tashih ve tevsi edilmiş muaddel bir 
şeklinden ibarettir.”

İngiliz tarihçi E. H. Carr, Kemalizme karşı çizgi değişikliği hakkında The Bolshevik Revolution 
adlı yapıtında şu bilgileri veriyor: “Temmuz 1929’da EKKI’nin 10. plenumunda, Sekretaryanm 
Doğu Kesimi temsilcisi, Kemalist rejimin yozlaştığına, emperyalist devletlere ekonomik 
bağımlılığının arttığına ve işçi sınıfının köktencileştiğine dikkati çekti. Sonuç olarak da, işçilere 
üzerindeki gitgide sertleşen baskılann ‘Kemalizme karşı eski tutumumuzu yeniden gözden 
geçirmeyi gerektirdiğini söyledi.” Carr, bunun ardından da “yerel Komünist partilerinin 
varolmadığı ya da önem taşımadığı durumlarda, Komintem  toplantılarındaki konuşmacılar ve 
Komintem  baskısındaki yazarlar, pratikte yerel koşullara uymayan ve Sovyet politikasını 
yapanlarca gözardı edilen ateşli bir dil kullanma özgürlüğüne sahiptiler” yorumunu yapıyordu.

TKP’nin yurtiçindeki canlanışı ise, Moskova’dan gizlice gelip yönetimi ele alan Haşan Âli’nin 
(Ediz) çalışmalan sonucunda oldu. Bu dönemde, parti ordu içinde de etkinlik gösterme

1892

____
, ’i ' -  \\/

• V ‘

i

.. . - .u . V - - - - - *  ■

- ;  -

Büta».dUnya a ı je le le r î  ib ir le ^ iiilz  I

•işsîzLrR BrsrAînîAJ.33î . - 
T«irklyenin bütUn a ç la r ın a  I

Y e ld s î la r  î
K â r in i artd n rsn X .irastJay iru  daha fn z îa  doldurr*fiJ; İ ç in  
p a tro n la r  ve til'ucraı: z e n c i^ ® r  dahs-ez i ş ç i  îc iİİE r-tra i,o n  î:i~ 
ş ljıln i yapai.ri i ş i  t e ç  S i l i y e  yopdirtralr, S 6 a t l« r in l  u zata - 
raJ? t in îe r c s  a a e ie y l i^den çi>Brıyorlr*-f .ço l-jjc ve çccu ^ lle  
a ç la î: ■¥« a s î'ft is te  a t i jc r la r , i :c r ; le :r '* t i  t'asMp :rrw-r::a>ta d a n  
bxihraji n « t le e s in ie  Tnı aç s e f i l  I q s iz lc r ln  tdcdi ^ i t t i k i c  a r t -  
r c O :û a d ır ,îE tr o n lr j ,z e n c i^ e r  C3^e‘: l e r i n l  ^ l - i l r i r ,  çaifpan^e İ ç 
e r ,'b a lo la rd a  e k le n ir  Te e to netd^ 'Ver.ajfegn S İ :  'b-.T par
ça  eîcıpcs rUhtaç çoluh a ç s ı ıu * .

Z en gin lerin  ha lît t i T V y ^ d e T tlc r İr .lz l S ln le -  
r .ljc r  re  dlrlaM y-oehdl/.ç/rJrV: h o ls g e tir e n -r e  kaja
nazı «ndlhdan acnra sIrp  o lh a js  « ^ rs ^ tro n ln r a n ,z e n g in le r in  
h'Uît<J.'5etîdlr. I  1 X  >Sv/

•Tolda^lor 1 t ç l s r m  M.'.r.c çtçr.ey.
İ ç in  îfcndl io lla r ııu z d a A . ta * i^ y ^ r ^ o y e  i^lvem;eyin î n a l i  f ı 
rk a  B in in  Tc^pehleri o lan iiu -ı a t ın  î B ir lftq ln  1 B I 
ÇAK B ir in  l lr le f ln e n iz  8 İ t r f * > J x ls * ^ e r V  I TiSridja Icoramlst 
r i r t n e ı  ^Utün i^ a iz  ro t£ a ^ le le r i\ h f t S a r ı  Ti^runaa.nUoadal»- 
ye çocırar.K orkiîadaB Ye lilri-tfgerBk kcraloraîzX a|go-
«TTÜcliLTimzla ‘baraber B ü L !ay l?ler,aetitıe l«r,> :itl« rT İ h a ro k stle r  
t * ^ h l l  aderek hüJrttooiten İ s ia y ln  1 J3aa»y. ia te y İB  1 HUÎdiaa-
t  tütUn Iq e lz la r e  büdoealndan ta h s is a t  ay ırm alı l I i fa iz la r  1 -  
ç ln  ^edATa a^ hajîei«rıyata3cha*eler temin e to e t l  t *  ODİann har 
Ih tly a ç la a n n a  T e r o a lld ir .

jjio a l : böyla î>ir oUoadele n aticaB iad a s i * *  h aJd ^ rıaaz i T » ra - 
ce k la rd ir .B u  srüoa delada TUrîclya hDumnlet / ırk a a l » iz İB İa d ir  
Ta BİZa reh ber « la a a ^ ftır .

YASAsnr tüRrJYî KO t̂nrîsT fdoü.si i  ̂ , 
îîgASiiî inKLAPCı îşsîz ıra îu  i<üc,\jdelzsî f
rjjm  oısOTi îç s ta îK  rz  açxk J _____ .
jyjîR OLStJH ZEHOİELERlî! IL'JJC FIBîC'.Sl TE OîIOT HWallETI I 

T .K ,7 , rer îîo *  ::a » lt« 9 İ

En üstte görülen Genç Komünist dergisinin 28 Ocak
1924 tarihli sayısının kapağında Münderecat 
altında şunlar yazılıydı. 28 Kânunusâni: Muhasebe - 
Cahit, inkılâp Kurbanlan, Onbeşlerin Ölümü: şiir - 
Nazım Hikmet, Denizde Kan : şiir - İzzet, 
Münevverlerden Beklediklerimiz - Cahit, Onbeşler İçin
- Ahmet Reşit, Gayrı Meşru - Cahit. Üstte görülen 
TKF Merkez Komitesi imzalı ve 1932'de işsizlere 
hitaben dağıtılan bildiri ise “ Bütün dünya ameleleri 
birleşiniz" sloganıyla başlıyor ve şöyle devam 
ediyordu: "Türkiye’nin bütün açlarına! Yoldaşlar! Kârını 
arttırmak, kasalarını daha fazla doldurmak için 
uğraşan patronlar ve bilumum zenginler daha az işçi 
kullanarak, on kişinin yaptığı işi beş kişiye yaptırarak, 
İş saatlerini uzatarak yüz binlerce ameleyi İşten 
çıkarıyorlar, çoluk çocuğuyla açlık ve sefalete atıyorlar. 
Haklarınızı almak ve bu açlığın önüne geçmek için 
kendi kotlarınızdan başka bir şeye güvenmeyin.
Türkiye Komünist Fırkası bütün İşsiz ve aç ameleleri, 
haklan uğruna mücadeleye çağırır. Korkmadan, 
yılmadan nümayişler, mitingler, kltlevi hareketler teşgll 
ederek hükümetten iş isteyin. Ancak mücadele 
sonunda haklarınızı vereceklerdir. TKF bu mücadelede 
size rehber olacaktır.’’



Burjuva Cumhuriyeti

Hasan Ali (Ediz) JKP'nin yönetimine geimei< üzere 
Mosi<ova’dan döndükten sonra Kızıl İstanbul adlı 

illegal bir gazetenin yayınlanmasını örgütledi. Parti'nin 
yeniden faaliyete geçmesi İsviçre basınına bile 

yansıdı. Le Journal de Geneve gazetesi 24 fAayıs
1930 günkü sayısında TKP’nin faaliyete geçtiğini. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların ve 1927'den 
sonra TKP dışı bırakılanların yeniden kazanılmak 

istendiğini yazdı. 30 Ağustos 1930 tarihli bir başka 
İsviçre gazetesi Messager de Montereux, “ Türkiye'de 

Komünizm" başlıklı bir makalede, Parti'nin eski 
faaliyetlerinden yeni olarak bahsettikten sonra şunları 

bildiriyordu: ‘TKP kuruldu. TKP'ye h/loskova’dan 
hediye olarak 900 lira değerinde sırmalı bir şapka 

gönderildi. Aydınlık, Halka Doğru ve Orak-Çekiç 
dergileri yayınlanmaya başladı. Sovyet görevlisi 

Kitaigorodskiy bir yandan TKP Gençlik Teşkilatı’nı 
idare ederken, diğer yandan Türk-Sovyet dostluğunun 

gelişmesi için çalışıyor". Haşan Ali faaliyetlerini 
İstanbul’dan sonra Eskişehir, İzmir ve Ankara’ya 

kaydırdı. 22 Kasım 1930'da Masan Ali'nin direktifiyle 
İzmir'deki gazetelere postalanan TKP imzalı, "Bütün 
Dünya İşçileri Birleşiniz" diye biten ve “ 1 Ağustos 

Beyannamesi" adındaki bildiriler İzmir’in bazı 
semtlerinde de dağıtıldı. Aynı tarihlerde Eskişehir TKP 

Komitesi imzalı ve İzmir’de dağıtılan bildirinin bir 
benzeri, Eskişehir’deki Demiryolu Fabrikası’nm 

tuvaletinde bulundu. Nisan 1930’da Ankara’daki 
İmalat-ı Harbiye Fabrikası'nda çalışan işçilere 

İstanbul'dan postayla bildiriler gönderildi. 7 Kasım 
1930'da aynı fabrika işçilerinden marangoz idris’in 

evinde TKP Ankara Vilayeti Komitesi imzalı 11 tane 
bildiri bulundu. Masan Ali’nin emriyle Maltepe Askeri 

Atış Okulu’nda dağıtılan bildirilerden sonra polis 
duruma el attı ve tutuklamalara başladı. Masan Ali, 
Emin, Remzi, Cezmi, Nusret, Mehmet Ziya, Cernal, 
Halit, Hatice, Münire, terlikçi İsmail, Nihat; İzmir’de 

Câzim (Aktimur), Fuat, Yusuf, Mehmet Sait, tesfiyeci 
Durmuş, Emin; Ankara Top Fabrikası’ndan Rüstem’in 

hücreleri açığa çıkarıldı. Sağdaki fotoğrafta görülen 
sanıklar 4 yıl ile 15 gün arasında değişen hapis 

cezalarına çarptırıldılar. 1930’larda komünist hareket 
içinde görev alan kadınlar arasında bulunan Emine 

Erdinç (altta solda) 1934’de şoför İdris’le evlendikten 
sonra, polisin İstanbul Kurtuluş'taki Abbas 

yönetimindeki Parti evini ortaya çıkarma çabalannm 
bir sonucu olarak 10 Ocak 1936'da tutuklandı. Bir 

müddet İzmit’te kunduracı Hüseyin’in hücre 
sekreterliğini üstlenen Şaziye ise (altta sağda) 

1934-1936 arasında Abbas’la birlikte çalıştıktan sonra
tutuklandı.

konusunda girişimlerde bulundu. 10 Temmuz’dan itibaren 1930 sonuna kadar TKP İstanbul 
Vilayet Komitesi’nce 10 sayr haftalık Kızıl İstanbul gazetesi yayımlandı. •

1 Mayıs 1930 öncesinde, İstanbul, İzmir ve Adana’da bildiri dağıtan birçok komünist 
tutuklandı. Bunlar hakkında soruşturma devam ederken, TKP’nin 1 Ağustos’ta anti-emperyalist 
bildiriler çıkarması üzerine tevkifat genişletildi ve bütün tutuklular İstanbul’a getirildiler. Büyük 
bir ihtimalle bu olaylarla ilgili olarak Kızıl İstanbul Ağustos ve Eylül’de yayınına ara vermek 
zorunda kaldı. İstanbul sanıklan arasında “Mussolini” Ahmed’in de olması, hem (Eylül başında 
kendisi de yakalanan) Haşan Âli’nin (MK) örgütünün, hem de Nâzım Hikmet’in alternatif 
örgütünün bu eylemlere katıldığına ilişkin bir kanıt olarak kabul edilebilir. Nitekim, 
yargılanmalan ayn yapılmıştı.

7 Eylül günü SCF lideri Fethi Bey İzmir’de ünlü nutkunu söylerken komünisüer de sloganlar 
attılar. Resmî Ayın Tarihi’nde bu konuyla ilgili şöyle deniliyordu: “Fethi Bey’in İzmir’e 
muvasalatı üzerinde bazı müfsitlerle Komünist temayülâtında bulunan birkaç kişi tarafından 
maateessüf bir iki zabıta vakasına sebebiyet verilmişse de, mahallî hükümet tarafından hemen 
önüne geçilmiş ve müsebbiplerine karşı adlî takibata girişilmiştir.” Bu olaylardan rahatsız olan 
Fethi Bey 2 Ekim’de, yeni İsmet Paşa hükümetinin güvenoyu alışında, gazetelerde 
“Komünistlerin, münecilerin tahrikatına âlet olduğumdan bahsedildi” diye yakındı. Fanisini 
kapatmasından iki gün önce, 16 Kasım’da TBMM’nde gensoru önergesi dolayısıyla konuşurken 
de, “Halk Fırkası aleyhine reylerini izhar eden vatandaşlann irtica ile, komünistlikle itham 
edildikleri”ni, “En güzide şehirlerimiz hakkında bu vesile ile komünisriik, irtica, anarşi lekeleri 
sürülmek istenildi... SF mensuplannı irtica, Bolşeviklik töhmetleriyle lekelemeye çalışmışlardır” 
diyordu

Daha önce tutuklanan komünistlerin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalan 5 
Aralık’ta başladı ve 9 gizli celseden' sonra 10 Şubat 1931’de tamamlandı. “Ordunun emr-i 
inzibatını ihlâl edecek mahiyette askerî talebe arasında teşvikatta bulunmak. Kızıl İstanbul 
namiyle gazete neşr, 1 Mayıs ve 1 Ağustos beyannameleri tevzi etmek suretiyle Meclisi iskat, 
şekl-i hükümeti tebdil etmek ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu tağyir etmek cürmüyle” TCK 313. ve 
151. maddesine göre altı sanık ikişer (28 yaşındaki Haşan Âli, 32 yaşındaki İzmir’de gazinocu 
Mehmet Ziya, 28 yaşındaki Kandiyeli İzmir Su Kumpanyası memuru Nusret, 28 yaşındaki 
İzmirli incir tüccan Câzım, 23 yaşındaki Edirneli makinist Remzi ve 25 yaşındaki Bursalı 
Tornacı Mehmet Emin, altı sanık (23 yaşındaki) tayyare makinisti Cemal, 25 
yaşındaki Şamlı ressam Halit, İstanbul’dan terlikçi İsmail, Haşan Âli’nin okuryazar olmayan 
kızkardeşi Hatice, 17 yaşındaki Çamlıca Lisesi 7. sınıf talebesi Nihal ve 38 yaşındaki annesi 
Münire - Nihal’ın yaşı küçük olduğu için cezası yanya indirilmişti) birer yıl hapse mahkûm 
edildiler, dört sanık da beraat etti.

Nâzım Hikmet, 1929’dan beri Sabiha ve Zekeriya (Sertel)’in Resimli Ay dergisinde şiirlerini 
yayımlıyordu. 1929’daki grevi öven “Sesini Kaybeden Şehir” manzumesi kovuşturmaya 
uğramıştı. Bu dava daha yargıtay aşamasındayken, Sabiha Hanım’ın “Savulun ben geliyorum” 
başlıklı (iktibas) yazısı “Reisicumhur hazretlerini ve Türklüğü tahkir”, Emin Türk (Eliçin)’in
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“Köyümde neler gördüm?” yazısı ise “muhtelif sınıflan kin ve adavete tahrik” suçlamalanyla 
mahkemeye sevkedildiler. Yine 1930 içinde, Nâzım’ın Nail V. (Vahdeti Çakırhan) ile ortak
1 + 1= Bir ve yalnız kendisinin Varan 3 adlı şiir kitaplan çıktı.

Eylül içinde, Serbest Fırka denemesi dolayısıyla demokratik yerel seçimler yapılmak
istendiğinde, Sabiha Hanım da İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine adaylığını koydu ve 
programını yayımladı. 1931 ilkbahannda Nâzım Hikmet daha önce yayımladığı şiir 
kitaplannda komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandı ve beraat etti. Şairin bir
duruşmada, “Ben komünistim, bu muhakkaktır. Komünist şairim ve daha esaslı komünist
olmaya çalışıyorum. ...Komünistlik bir tarz-ı telâkkidir, cürüm değildir” dediği, gazetelerde yer 
aldı. Bundan sonra, Sesini Kaybeden Şehir kitabı da çıktı. Nâzım çevresi, aynı yılın sonlannda 
yayın yaşamına atılan Çığ adh gençlik dergisine de katkılarda bulundu.

Komünisderin son yargılanmalan sürerken. Kızıl İstanbul'un yayını devamlı sürdürüldü. Bu 
arada, 1925’te Berhn’deki Türk öğrenci demeği içinde Ali Cevdet ile birhkte solcu çalışmalara 
başlamış olan Reşat Fuad da (Baraner) uzun yıllar ele geçmeden yeraltı etkinlikleri 
gösterdikten sonra yakalanarak aynı davaya dahil edildiler: Gizli duruşmalarla yapılan 
yargılama sonucunda Reşat Fuad 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Tek Parti Döneminde TKP

Serbest Fırka denemesinin sonuçlandınimasının ardından 1931 ilkbahannda BMM seçimleri 
yenilenirken, CHFnin eksik aday göstererek bağımsızlara ayırdığı sandalyeler bazı eski 
solculann da Meclis’te yer alma isteklerini ortaya çıkardı: Mütareke dönemi Sosyal Dem okrat 
Firfeasi’nm reisi Dr. Haşan Rıza ve 1920 Eskişehir’inin İslâm Bolşevik gazetesi Yeni Dünya’hm 
başyazan Arif Oruç aday oldular. Kızıl İstanbul’un  20 Nisan 1931’de çıkan (numarası olmayan 
veya okunamayan) bir sayısında da, hapisdeki komünist mahkûmlar milletvekili adayı 
gösteriliyordu: Dr. Hikmet; Troçki Mehmet; Abbas; Lâz İsmail; Mehmet Emin; Hüsamettin; 
Haşan Âli; Cazım; Tayyareci Cemal; Reşat Fuat; Hatice Hanım; Niko. TKP MK’mn yayımladığı
1 Mayıs bildirisinde de, aynı liste (bir tek Hatice hanım dışında) tekrarlanıyordu.

Bu arada. Dr. Şefik Hüsnü yurtdışındaki çalışmalarını sürdürüyordu. Ağustos’da, Komintem  
yayın organlannda “Türk Burjuvazisi İçinde Siyasi Mücadeleler” ve “Türkiye’de 1 Ağustos” 
başlıklı yazılan çıktı.

TKP MK’nın belli başlı büyük şehirlerde 1 Ağustos bildirileri dağıtması ve bunları askerî 
birliklere postalaması, yeni bir dava konusu oldu. Dava sonucunda, cezaevinde bulunan Haşan 
Âli yedibuçuk yıl daha hüküm giydi; onun yanısıra Celâl Zühtü (Benneci) ile ressam Halil 
de mahkûm edildiler.

1932, TKP tarihi açısından önemli bir yıl oldu. İstanbul Vilâyet Komitesi’nin organı Kızıl 
İstanbul'un Ocak içinde (3 ve 24 ocak) 35. ve 36. sayılan çıktı. Emin Sekün’ün girişimiyle, o 
ay sonunda partinin 1925’ten beri 7 yıldır toplanamayan (ve 1983’e kadar daha 51 yıl da 
toplanamayacak olan) genel kurulu (5. Kongre), Haliç Defterdar’da Zeki Baştımar’ın evinde 
toplandı. Program ve tüzük değişiklikleri konuşuldu, yeni MK’nm asil ve yedek üyeleri seçildi. 
Bunlann kimileri (Dr. Şefik Hüsnü ve Ali Cevad gibi) yurtdışında, kimileri de (Reşat Fuat, 
Hüsamettin, Haşan Âli, Dr. Hikmet ve Lâz İsmail gibi) hapisteydiler. Bir yıl için tam yetkili 
olarak sekreterliğe getirilen Emin Sekün’den başka. Tayyareci Nuri, Boz Mehmet (Işık), 
(Hüsamettin Özdoğu’nun kızkardeşi, Sovyetler’de eğitilmiş) Sıdıka, Dede Ahmet (Fınncı), 
Samsun’dan Saim, Ankara’dan Fahri Usta... MK’da görevlendirildiler. Kongreye Komintem  
gözlemcisi olarak, Reşat Fuat’ın Alman eşi Margareta Wilde de katıldı.

Türkiye Komünist Partisi'n/n 1926-1936 arası önde 
gelen militanlarından Mustafa BörMüce (San Mustafa) 
1896'da Osmaneli'nde doğdu. Temmuz 1919'da 
Moskova'da kurulan JKP'nin Kurucu Komitesi'nde yer 
aldı. 10 Eylül 1920'de Bakû'da toplanan TKP’n/n 1. 
Kongresi'nde Merkez Komite üyeliğine seçildi. 
Toparlanma Kongresi'nin düzenlenmesinde görev aldı. 
Aynı yılın sonunda Türkiye’ye döndükten sonra 1 
Ocak 1925'de TKP'n/n 2. Kongresi'nde yeniden 
Merkez Komite’ye seçildi. 1925 tevkifatından kurtulup 
Mayıs 1926’da Viyana’da düzenlenen Parti 
Konferansı'na katıldı. Konferans sonrası Şefik 
Hüsnü'nün kurduğu 2. İcra Komitesi'nde yer aldı. 
1927’de Vedat Nedim'in neden olduğu tevkifatta 
tutuklanarak 3 ay hapse mahkum oldu. Yeniden İcra 
Komitesi’ne seçildikten sonra 1929 tevkifatmda 
koğuşturmaya uğramadığından, Nazım Hikmet'in 
sekreterliğinde yeniden kurulan İcra Komitesi’nde 
faaliyet göstermeye devam etti. Daha sonra bazı 
kaynaklara göre Moskova'dan gelen Haşan Ali (Ediz) 
tarafından partiden atıldı. Başka kaynaklara göre ise, 
Şubat 1932'de İstanbul Halıcıoğlu'nda yapılan JKP'nin
3. Kongresi'ni örgütledi ve yeniden Merkez 
Komitesi’ne seçildi. 1937'de JKP’nin tasfiye 
edilmesinden sonra genel sekreterliğine Nazım 
Hikmet'in getirildiği yeni JKP'de görev aldı. Mustafa 
Börkiüce (solda ) 1946'da kurulan Türkiye Sosyalist 
Partisi'n/n (TSP) Politbürosu'na seçildi. 16 Aralık 
1946'da tutuklanıp, dava sonunda beraat etti. 1950'de 
yeniden kurulan TSP'n/n 8 Mayıs 1952'de tekrar 
kapatılmasıyla tutuklandı ve 1955'de tüm sanıklarla 
birlikte beraat etti. 26 Mayıs 1960'da İstanbul'da öldü. 
1894'de Of'da doğan Hamdi Alev (Şamiiof) gençlik 
yıllarında Rusya'da oturan abisinin yanına yerleşti. 
Çarlık Ordusu'nda askere alındı ve Bolşeviklerin ordu 
içindeki propagandası sonunda komünizmi benimsedi. 
1921'de KUTV’de öğrenciliğe başladı, 1924'de 
Türkiye'ye dönerek TKP’n/n 2. Kongresi'ne KUTV 
delegesi olarak katıldı ve Merkez Komitesi'ne seçildi. 
1926 Viyana Konferansı sonrası ülkeye dönüp Şefik 
Hüsnü'nün 2. icra Komitesi’nde görev aldı. Parti'n/n 
mali işlerinden sorumlu olduğundan 1927’de tutuklandı 
ve 4 ay hapse mahkum oldu. 1929 İzmir tevkifatınm 
dışında kalan Hamdi Alev (sağda) bazı kaynaklara 
göre 1930’da Haşan Ali tarafından partiden atıldı.
1932 yazında tanıştığı gedikli başçavuş Hamdi 
Alevdaş'la kurduğu dostluk 1938 Donanma Davası 
sanıklarından birisi olmasına ve 18 yıl hapse mahkum 
olmasına neden oldu. Başka kaynaklara göre ise 
Şubat 1932'de TKP’n/n 3. Kongresi'ne katıldı ve 
Merkez Komitesi'ne seçildi. 1950'de çıkartılan afla 
tahliye olduktan sonra siyasal faaliyetten uzaklaştı ve 
1969'da İstanbul'da öldü. 1902’de doğan Hüsamettin 
Özdoğu (ortada) 1920'lerde Halk iştirakiyûn Fırkası'na 
üye oldu. Parti'n/n kapatılmasından sonra 1921'de 
Moskova'ya gitti ve KUTV'de eğitim gördü. 1924'de 
toparlanma kongresine katılmak üzere İstanbul’a geldi. 
TKP'n/n 2. Kongresi'ne KUTV delegesi olarak katıldı 
ve Merkez Komitesi'ne seçildi. 1926 Viyana 
Konferansı sonrası Türkiye’ye döndü. Şefik Hüsnü’nün
2. İcra Komitesi'nde görev aldı ve 1927 tevkifatından 
kurtulmayı başardı. Gıyabında 4 ay hapse mahkum 
oldu. Daha sonra kurulan İcra Kurulu sekreterliğine 
getirildiğinden Mayıs 1929'da tutuklandı ve 4 yıl 6 ay
15 gün hapse mahkum oldu. Ekim 1933'de çıkartılan 
afla tahliye oldu. Bazı kaynaklara göre ise 1930'da 
Haşan Ali tarafından Parti’den atıldı, diğer kaynaklara 
göre Şubat 1932’de TKPn/n 3. Kongresi’nde 
yokluğunda Merkez Komite’ye seçildi. 1937'de TKPn/n 
tasfiye kararından sonra yeniden örgütlenen TKP 
içinde yer aldı. 1946'da Türkiye Sosyalist Partisi’n/n 
kuruluşunda yer aldı ve Politbüro’ya seçildi. Parti’n/n 
sendikal alandaki faaliyetlerini yönetti. 16 Aralık 
1946'da Parti’n/n kapatılmasından sonra tutuklandı ve
4 yıl hapse mahkum oldu.
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Burjuva Cumhuriyeti

örgüt olarak uzun yıllardır yeraltında bulunan Türkiye 
komünist hareketi düşünce platformunda da eli kolu 
bağlıydı ve zaman zaman bir kaç gizli bildiri ya da 
broşürle yetinmek durumundaydı. 1930’lann başında 

TKP Marksist-Leninist düşüncenin ana ilkelerini legal 
yayınlarla kitlelere ulaştırma çabasını yoğunlaştırdı. 

Partinin o zamana kadarki mücadelesinde yer alan 
yönetici kadrosu içinde teorik-pratik yeteneğiyle öne 

çıkmaya başlayan Doktor Hikmet Kıvılcımlı (1902-1971) 
legal Marksist-Leninist yayın konusunda hazıriıklıydı.

1929 İzmir tevkif atındaki yargılamadan sonra 
çarptırıldığı 4.5 yıllık hapis cezasını Elazığ cezaevinde 

çekerken, kendi anlatımına göre "içerde kurallarını 
hazırladığı (...) strateji planına uygun iegalite taktiği 

uygulayarak" partiye bir çığır açmanın yollannı 
arıyordu. Kıvılcımlı (solda) Cumhuriyetin 10. yılı 

dolayısıyla çıkartılan aftan yararlanarak tahliye olduğu 
1933’den sonra partinin merkez yönetimini 

oluşturduktan Haşan Ali (Ediz) ve eczacı Vasıfla 
birlikte legal yayın faaliyetini pratiğe dökmeye başladı. 

1932'den itibaren zaten ülkenin yayın hayatında bir 
canlılık yaşanıyordu. Bir yandan TKP'den koparak 
Kemalizmin Ideoloğu olan kişilerce Kadro dergisi 

çıkartılıyor, öte yandan da Sovyetler Birliği üzerine 
lehte ya da aleyhte kitaplar yayınlanıyordu. TKP MK 

çizgisini temsil eden Kıvılcımlı-Ediz-Vasıf üçlüsünün 
"Marksizm Biblioteği" adıyla kurduklan yayınevi 

1935’de birbiri ardına tercüme ve telif kitap yayınına 
başladı. Marksizm Biblioteği'nin kitap dizisi şöyleydi: 

K. Marx: Gündelik İş ile Sermaye, Edebiyat-ı 
Cedide’nin Otopsisi, Lenin: K. Marx’in Hayatı, 

Felsefesi, Sosyolojisi, Lenin: K. Marx’m Ekonomi 
Politiği, Sosyalizmi, Taktiği, Türkiye İşçi Sınıfının 
Sosyal Varlığı, Sosyete ve Teknik, Emperyalizm: 
Geberen Kapitalizm, İnkilapçı Münevver Nedir?, 
Sovyetler’de Stahanov Hareketi, Stalin Diyor ki, 

Ispanya’da Neler Oluyor?, Marx ve Engels’in 
Hayatları, Biblioteğin bir versiyonu olan Emekçi 
Kütüphanesi adı altında F. Engels'den bir kaç 

çeviriden sonra 1937'de Demokrasi: Bugünkü Türkiye 
Ekonomi Politikası Biblioteğin son kitabı oldu. Asıl 

mesleği hukukçuluk olan Haydar Rıfat Yorulmaz 
(ortada) 1932'den itibaren kendi bireysel çabasıyla 

Marksist-Leninist klasiklerin çevirisine başlamıştı. 
Haydar Rıfat Bolşevik Alemi, Bolşeviklik - Yeni Rusya 

Hakkında İcmali Malumat, Lenin’in Hayatı, Tercüme-i 
Hal, Sovyetizm ve Demokrasi adlı kitaplan yayınladı. 
1937'den sonra öteki Marksist yayıncılar gibi Haydar 

Rıfat'ın da yayın faaliyeti son buldu. 1920'lerdeki 
Aydınlık dergisi döneminden beri komünist hareketin 

düşünsel faaliyeti içinde yer alan, bir dönem KUTV'de 
eğitim gören, ama zamanla örgütsel olarak partiyle 

ilişkisi kalmayan Kerim Sadi de 1930'larda yayın 
faaliyetine başlamıştı. Tıp Fakültesi’nden ayrılan Kerim 

Sadi (sağda) Aydınlık’/n Özet Gençlik Nüshalan'nda 
yazmış, sonraki yıllarda da çeşitli dergi ve gazetelere 
araştırma yazılan vermişti. 1932’de kurduğu İnsaniyet 

Kütüphanesi Tarihin Materyalist Telakkisine Göre 
Namık Kemal, Küçük Sanayinin İnhitatı, Çin Cihan 
Ticaretine Nasıl Açıldı?, Mukaddes Ordugah, Marx- 
Engels, Lenin Enstitüsü’ne Açık Mektup, Manifesto 

gibi kitaplar yayınladı. Altta görülen TKP Merkez 
Komitesi imzalı bildiri ise 1929 tevkifatından sonra 

partinin giriştiği propaganda ve ajitasyon 
faaliyetlerinden biriydi.
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Fakat Kongre’den hemen sonra, İstanbul, Edime, Samsun ve İzmir’de geniş tutuklamalar oldu. 
Parti üst yönetimini, Kongre’de (Zeki Baştımar gibi) MK yedek üyeliğine seçilmiş olan Şoför 
Emin (Bilecan) devraldı. TKP MK 1932 1 Mayıs’ı için, bu adla bir “fevkalâde gazete” çıkardı 
ve 1 Mayıs bildirileri yayımladı. Bu sırada, Nâzım Hikmet grubu da bazı işçilerin adreslerine 
“TKF İstanbul Vilâyet Komitesi” imzalı bildiriler gönderiyordu. TKP MK bunu bir provokasyon
sayarak, özel protesto bildirisiyle, “Fırkamızın imzası altında birkaç gün evvelinden beyanname
dağıtmadaki maksatlan, burjuva polisini daha evvelden seferber ettirip Fırkamızın Mayıs 
kampanyasını akamete uğratmaktır” yorumunu yaptı. Bu arada (MK yanlısı) Kızıl Tütüncüler
Birliği’nde birçok işçi, I Mayıs’ta yakalanarak çeşitli hapis cezalanna çarptınidı. 1932 yazında,
Kızıl İstanbul yerine, aynı zamanda MK’nın da organı olan Bolşevife gazetesi çıkanidı. 
Temmuz’da, yine illegal olarak Emekçi Dünyası adlı bir dergi yayımlandı. 1 Ağustos için yeni 
bildiriler dağıtılması, o ayın sonunda Emin Bilecan’la arkadaşlannın yakalanmasına yol açtı ve 
bu grup, 2 Kasım’da genellikle dörder yıllık mahkûmiyetlere uğratıldı.

Kurtuluş Savaşı Sonrası İşçi Hareketi
Kurtuluş Savaşı’nı izleyen iktisadi devletçilik ve ulusal sanayi kurma politikası, işçi sınıfının 
gerek nicelik gerekse de nitelik açısından büyük değişimler göstermesine neden oldu. Sayısı 
bir hayli artmış sanayi kuruluşlarının bulunduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Eskişehir, 
Kayseri, Nazilli gibi bölgeler işçilerin yoğun olarak yaşadığı birer işçi merkezi görünümü 
kazandılar. Resmi istatistiklere göre 1927’de toplam 65 bin 245 kuruluşta 256 bin işçi 
çalışmaktaydı. Ancak bunlann aşağı yukarı 50 bin kadarı en çok dört işçi çalıştıran ve henüz 
el emeğine dayanan küçük işletmelerdi. Büyük fabrikalar toplam kuruluşların ancak yüzde 
2’sini oluşturuyordu ve buralarda 85 bin kadar işçi çalışmaktaydı.

Sanayi proletaryasının sayıca artması ve belli büyük sanayi merkezlerinde yoğunlaşması, 
işçilerin kendi sınıf çıkarlannı korumak amacıyla örgütlü mücadeleye yönelmelerine neden 
oldu. 1924-1927 arasında hemen bütün sanayi merkezlerini büyük bir grev dalgası kapladı. 
Grevler hem yabancı hem de yerli işletmelerde padak verdi. Sınıfsal çıkarları nedeniyle yerli 
ve yabancı kapitalistler Türk proletaryasına karşı birleştiler. Merkezî hükümet ve mahalli 
yöneticiler, grevci işçilerle yabancı işletmeler arasında bir uzlaşma sağlamaya çalıştılarsa da bu 
arabulucuktan zarar göreceğini anlayan işçiler uzlaşma çabalannı reddettiler ve üzerlerine 
güvenlik güçleri gönderildi. Örneğin 1927’de Fransızlann elinde bulunan Adana-Nusaybin 
demiryolu hattında çalışan işçilerin başlattıkları grev nedeniyle çok sayıda asker ve polis 
bölgeye sevkedildi ve grev zorla bastınidı. Grev nedeniyle trenler çalışmadığından, grev 
km cılarm da yardımıyla bölgeye gönderilen bir trenin geçmesine engel olmak için hattın 
üzerine yatan grevci işçilere, kadın ve çocuklarına askerler ateş açtı.

1924 Anayasası’nın tanıdığı örgütlenme hakkından yararlanan işçiler özellikle büyük sanayi 
merkezlerinde sendikalar kurmaya giriştiler. İstanbul ve İzmir’de aynı yıl içinde hemen hemen 
20 sendika kuruldu. Adana, Eskişehir, Bursa, Konya, Edirne, Zonguldak kömür havzasında ve 
Balya madeninde de işçiler sendikalar etrafında örgütlenmeye başladılar. Komünist hareketle 
ilişkisi olan sendika yöneticilerinin ayn ayn kurulmuş sendikaları bölge sendika birlikleri 
içinde birleştirme çabalarından ürken iktidardaki Cumhuriyet H alk Fırkası sendikal hareketi 
denetimine almak için iki ayn önlem geliştirdi. Bir yandan var olan sendikalara kendi 
ajanlannı sokarken diğer yandan İstanbul İşçi Birliği ve Zonguldak ve Balya İşçi Birliği'nin 
birleştirilmesiyle Türk İşçi Birliği adı altında bir örgüt kurulmasına önayak oldu. Bu Birlik’in 
amacı ülkedeki bütün sendikalan bir çatı altında toplamak ve işçi hareketini bütünüyle
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hükümetin emrine sokmaktı. Bir müddet sonra hükümetin niyetlerinin farkına varan ve 
bağımsız bir işçi hareketinin kaçınılmazlığında ısrarlı işçiler Birlik’ten ayrılarak Amele Teali 
Cemiyeti’ni kurdular. 20 sendikanın meydana getirdiği bu yeni cemiyetin yaklaşık 30 bin 
üyesi vardı. Yeni cemiyet tramvay, posta, demiryolu ve ürm işçilerinin grevlerini başanyla 
yöneterek işçiler arasında büyük bir sempati kazandı. Amele Teali Cemiyeti'nin örgütlü 
mücadelesi sonunda hükümet, sanayi ve ticari kuruluşlarda çalışan işçi ve memurlara hafta 
sonu tatili hakkım tanımak zorunda kaldı. Kurtuluş Savaşı sonrasının en önemli grevleri 
arasında 6 Eylül 1923’de başlayan mürettipler grevi sayılabilir. Grev üzerine gazete sahipleri 
Müşterek Gazete adlı bir gazete çıkardıysa da mürettipler bu patron gazetesine karşılık H aher 
ve Adil adlı iki ayrı gazete çıkarmayı başardılar. Grev hükümetin aldığı önlemler üzerine 20 
Eylül 1923’de sona erdi. Bu dönemin önemli bir diğer grevi' Kasım 1923’de Şark Demiryolları 
Şirketi işçilerinin Tatil-i Eşgal Kanunu uyarınca önce Vilayet’e 18 maddelik bir dilekçe 
verdikten sonra başlattıkları ve toplam 1400 işçiden 1200’ünün katıldığı grevdi. İşçilerin 
istekleri arasında işgalcilerle işbirliği yapmış “hain”lerin işlerine son verilmesi, ücretlere yüzde 
30 civarında zam yapılması, işgününün kesinlikle 8 saade sınırlandıniması, hafta tatilinin 
ücredi olarak uygulanması, tatil günlerindeki çalışmaya çift yevmiye verilmesi,', iş kazası 
geçirenlere iş başı yapana kadar normal ücretlerinin ödenmesi, sene sonunda bir maaş 
tutannda ikramiye verilmesi, hastalık ve ölüm hallerinde yardım yapılması ve “haksız” yere 
işten çıkanlan Kırklareli makasçısı Mehmet Ali Efendi’nin yeniden işe alınması vardı. İşçi 
temsilcilerinin İstanbul Polis Müdürü’nün riyasetinde patronlarla yaptığı toplantıdan sonuç 
alınamayınca, işçiler, 17 Kasım 1923’de Şark Demiryolları İşçi Cemiyeti’n de  toplanarak grev 
karan aldılar. Uzlaştırma çabaları bir sonuç vermeyince 19 Kasım’da başlayan grev boyunca 
son derece disiplinli davranan işçiler, taleplerinin önemli bölümünün kabul edilmesiyle 28 
Kasım’da greve son verdiler. 1923’de ayrıca Bomonti Bira Fabrikası, Zonguldak Ereğli Kömür 
Madeni Şirketi, İzmir incir toplama, İzmir ve Aydın demiryolu, Dersaadet Tramvay Şirketi 
işçileri kısa süreli grevler yaptılar.

1 Mayıs 1924 İstanbul ve Ankara’da kudandı. İstanbul’da İstanbul Umum Amele Birliği 
hükümet gösteri yapılmasına izin vermediği için Genel Merkez’inde bir toplantı düzenleyerek 
İşçi Bayramı’m kuriadı. Binanın önüne “Türk amelesi Sendikalar Kanunu ister” yazılı bir 
tabela asddı. Aynı gün 1 Mayıs nedeniyle çıkartılan Çelik Kol gazetesi toplattırıldı ve Aydınlık 
dergisi güvenlik güçlerince arandı. Ankara’da ise İmalat-ı Harbiye işçileri Cebeci’de Boşnak 
mahallesinde bir toplantı düzenleyerek 1 Mayıs’ı kutiadılar. İşçi çocuklan Hastalık Sandığı 
yaranna rozet dağıtıp, bağış topladılar. İşçiler marşlar söylediler ve Vilayet ve TBMM önüne 
kadar yürüyüp konuşmalar yaptıktan sonra dağıldılar. Aynı yıl İstanbul Dokuma Fabrikası ve 
İzmir-Aydm Demiryolu Şirketi işçileri de ücretlerinin artırılması talebiyle grev yaptılar.

Baskı dönemi ve İşçi Hareketi

İşçi hareketinin yaygınlaşması ve bazı somut kazanımlara varması üzerine ’nükümet 1925’de 
yeni bazı önlemler almak zorunda kaldı. Basında sosyalist eğilimli yazıların yayınlanması 
yasaklandı ve işçilerin sendikalarda örgütlenme hakkına ciddi kısıtlamalar getirildi. Bütün 
bunlara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Amele Teali Cemiyeti Ekim 1926’da yapılan 
kongresinde bir iş kanunu çıkanlması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başvurma kararı 
aldı. Ancak bu kararı bildirmek üzere Meclis’e gönderilen işçi delegasyonu tutuklandı ve 
Amele Teali Cemiyeti kapatıldı. 1 Mayıs 1925’de Amele Teali Cemiyeti İşçi Bayramı’m kutlamak 
amacıyla Valilik’ten izin isteğine olumsuz cevap verilmesi üzerine Cemiyet merkezinde bir 
toplantı düzenledi. Cemiyet 1 Mayıs Nedir adlı ve kapağında “Bütün dünya işçileri birleşiniz” 
yazılı bir broşür yayınladı. Bu yıl içinde İstanbul Havagazı Şirketi, İstanbul Tramvay Şirketi, 
Zonguldak Ereğli Kömür Madeni, İzmir Kuru Üzüm İmalathanesi işçileriyle Adana, Samsun ve 
Erzurum Telsiz-Telgraf memur ve işçileri greve çıktılar. 1926’da ise Soma ve Bandırma 
Demiryolu ve İstanbul Liman işçileri ücret ve sağlık koşullarını içeren bir dizi taleple işi 
bıraktılar. 1927’de Liman Şirketi’nin işçilerin yıllardır alışmış olduklan çalışma düzenini 
değiştirip yeni bir düzen getirme çabalan ve onları Şirket’in bağımlı çahşanlan haline 
dönüştürmeyi istemesi üzerine 3 bin kişinin başlattığı grev, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 
çatışmaya dönüştü. Çatışmalar sonunda 15 grevci ve 5 pM s öldü ve grevci işçilerden 320 ’si 
tutuklandı, 33 ’ü ise Olağanüstü Mahkeme’ye sevkedildi. Öte- yandan gene İstanbul Tütün Rejisi 
işçileri de işi durdurup işverenle pazarlık sonucu taleplerinin bir bölümünü elde ettiler.
1928’de ise grevlerde bir yükseliş gözlendi. Adapazarı Karoser İmalathanesi, İstanbul' ve Edime 
Demiryolu Şirketi, İstanbul Dokuma Fabrikası, Tütün İmalathanesi, Demir Çelik İmalathanesi, 
Tramvay Şirketi işçileri greve çıktılar.

1929-1933 arasında bütün dünyayı Sarsan -iktisadi bunalım, Türkiye’deki işçilerin de yaşam 
koşullanmn kötüleşmesine yol açtı. Bir çok şehirde grevler patlak verdi. 1929’da Ankara 
basım, İstanbul Tramvay, Samsun ve İstanbul’da tütün, İzmir’de liman işçileri ve vapur 
işletmelerinde çalışan işçiler. greve çıktılar. 1930’da İzmir İncir Kurutma İmalathanesi, 1931’de 
İstanbul Defterdar Feshane Fabrikası, 1932’de İzmir Tütün Depolan, 1933’de İstanbul Devlet 
Deniz Yollan İdaresi işçileri işi bıraktılar. Grev hareketinin yaygınlaşma eğilimi göstermesi 
üzerine hükümet, 1933’de Meclis’ten grevi yasaklayan bir yasa çıkarttı. Hükümet işçi-işveren 
anlaşmazlıklarını düzenleyen bir iş kanununun yokluğunun yarattığı sıkıntiları bir ölçüde 
gidermek amacıyla 8 Haziran 1936’da İş Kanunu’nu kabul etti. Yeni yasaya göre işgünü 8 
saat olarak kabul edildiyse de özel durumlar için 11 saatlik işgününün de yasal olduğu karar
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20 Kasım 1901’de Selanik’te doğdu. İlerici ve şairliği 
olan bir dedenin torunu, dışişlerinde yüksek dereceli 
memur olan babanın ve Fransızca bilen, piyano çalan, 
resim yapan bir annenin oğlu olması, iyi bir eğitim gör
mesini ve küçük yaşta sanatla ilgilenmesini sağladı. 
Önce bir yıl kadar Fransızca eğitim yapan bir okulda, 
sonra Göztepe’deki Numune Mektebi’nde okudu. Dede
sinin etkisiyle şiir yazmaya başlayan Nazım Hikmet’in 
bir aile toplantısı sırasında okuduğu denizcilerin kahra
manlıklarına dair bir şiirinden bahriye nazırı Cemal Pa- 
şa’nın çok etkilenmesi, onun Heybeliada Bahriye 
Mektebi’ne kaydolmasına neden oldu. 1919’da okuldan 
mezun olunca, Hamidiye kruvazöründe güverte subaylığı 
yapmaya başladı. Ancak aynı yılın kışında okulun son 
sınıfında geçirdiği zatülcenp tekrarlanınca askerlikten 
çürüğe çıkarıldı. Bu dönemde genç bir şair olarak ünlen
meye başlamıştı. Genellikle işgal altındaki bir ülkenin 
direniş ruhunu yansıtan şiirler yazıyordu. İlk ödülünü 
1920’de Alemdar gazetesinin açtığı bir yarışmada aldı. 
Aynı yılın sonlarına doğru, Anadolu’da başlamış olan 
direniş hareketlerine katılmak amacıyla, çoçukluk arka
daşı Vâlâ Nurettin ile birlikte Anadolu'ya geçti. Niyetleri 
milli mücadeleye katılmak olan iki arkadaş Ankara hükü
meti tarafından Bolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev
lendirildi. Burada Spartakist hareketi yakından tanıyan 
Mehmet Sadık Eti’den etkilenerek. Ekim Devrimi’ni ye
rinde yaşamak, gözlemek ve Sovyetler Birliği’ni tanımak 
amacıyla önce Azerbaycan’a, oradan da Profesör Pavlo- 
viç’in öğrencisi olmak üzere Moskova’ya gittiler. KUTV- 
da (Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi) öğrenim 
gören ilk kuşak arasındaydılar. Nazım Hikmet 1922’de 
KUTV özel tiyatrosunda, Mustafa Suphi ve arkadaşları 
için yazdığı “ 15 Yara” ve “28 Ocak” adlı şiirlerini dra
matize ederek sahneledi. 1924'te Parti kararı gereğince, 
geldiği gibi gene gizlice yurda dönen Nazım, İstanbul’a 
gönderildi.

1924 ortalarında İstanbul’da döndükten sonra Aydın- 
lık 'ta  şiir ve yazıları yayınlanmaya başladı. Görüşlerinin 
olgunlaşmaya başladığı dönem olarak nitelenebilecek 
bu dönemde artık Nazım için TKP’nin Kongre delegeliği
nin yolu da açılmıştı. 1 Ocak 1925’te, Dr. Şefik Hüsnü’
nün Beşiktaş’taki evinde gerçekleşen 2. TKP Kongresi’ne 
katıldı ve burada TKP Merkez Komite üyeliğine seçildi. 
Takrir-i Sükûn Kanunu gereğince baskının iyice yoğun
laştığı bir sırada, 1 Mayıs 1925’te yayınlanan bir bildiri 
yüzünden bütün Aydınlık çevresindekiler ve Parti kad
roları tutuklanırken, koğuşturmadan kurtulmak için İz
mir’e gitti. Kendisinin de arandığını öğrenince, önce 
İstanbul’a ardından Sovyetler Birllği’ne geçti. Yine de 
gıyabında 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 23 Ekim 
1926’da Cumhuriyet bayramında çıkartılan aftan sonra, 
yurda geri dönmek için yaptığı başvuruların hiçbirine 
olumlu cevap alamadı. Bu arada, kendisi gibi gıyabında 
mahkum olan Dr. Şefik Hüsnü’nün çağrısıyla 1926’da 
Viyana’da gerçekleşen TKP Konferansı'na Moskova’
dan delege olarak katıldı. Bu konferans, TKP İçersindeki 
ayrılıkların giderek netleştiği bir toplantı oldu. Parti İcra 
Komitesi sekreteri Vedat Nedim’in ihbarıyla gerçekle
şen 1927 tevkifatınm ardından yapılan yargılamalar sıra-



Burjuva Cumhuriyeti

sında. Nazım Hikmet yurtdışında olduğu halde “gizli 
parti üyesi oimak" suçundan, gıyabında 3 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 1928 sonlarında gizlice yurda geri 
döndü. Önce Rize’de sahte pasaporttan yakalandı ve
3 gün hapis yattı, ardından Ankara’ya sevkedildi ve 
mahkemenin 3 ay 3 günlük hapis cezasını tutuklu kaidı- 
ğı sürede tamamladı. Serbest bırakıldığında, İstanbul’a 
giderek Resimli Ay dergisinin yazı kadrosuna katıldı. 
Bu arada, TKP içinde Hamdi Şamiiof, Vanlı Kazım, Mus
tafa Börkiüce’yie birlikte, ayrıca oluşturdukları İcra Ko
mitesi’nin sekreterliğini yaptı. TKP içindeki, Viyana 
Konferansından beri süregelen anlaşmazlıklarda taraf 
oldu. O zamana kadar atamayla tesbit edilen MK üyeliği
ne karşı çıkarak en kısa sürede Parti kongresinin toplan
ması ve yöneticilerin seçimle gelmesi konusunda 
diretmeye başlayınca, 1930’da Sovyetler Birliği’nden 
tam yetkiyle gelen Haşan Ali Ediz tarafından, başını 
çektiği muhalefet grubuyla birlikte Partl’den atıldı. Gru
buyla oluşturduğu yeni MK ve İcra Komltesi’nl Komin- 
tem'e sundu ama Komintem cevap olarak grubunu 
dağıtmasını ve Komintern’e bağlı Parti’ye katılarak elin
deki matbaayı da o gruba vermesi karan kendisine bil- 

;dirdi. Komintern'in kararını dinlemedi. Bundan sonra, 
\Komintern yayın organlarında ve Şefik Hüsnü’nün yazı- 
iiannda “Troçki-polis muhalefeti” olarak teşhir edildi. 
İ1961’de yazdığı otobiografik şiirinde bu olayı “ Partim
den koparmaya yeltendiler/Ama sökmedi” dizesiyle an
latacaktı. Ancak yine de 1930’lar, Türkiye komünist 
hareketi açısından, Nazım’m şiirleriyle renklenen bir dö
nem oldu, örneğin, Temmuz 1930’da “Salkımsöğüt” 
ve “Bahri Hazer” adlı şllrierlnin kendi sesinden plağa 
alınarak (yirmi günde tükendi) halka açık yerlerde çalın
ması, polisin olaya el koyup plağın yeni baskılarının 
yapılmasını engellemesiyle sonuçlandı. Ard arda, Sesini 
Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece 
Gelen Telgraf adlı şiir kitapları basıldı. Kafatası ve Bir 
Ölü Evi adil oyunları ise Darülbedayi’de sahneye kondu. 
Bu arada bir yandan da kendi muhalefet grubunun gizli 
siyasi eylemlerini yürütüyordu. Bu nedenle de, 1932’de 
İstanbul’da Ağırcezada “gizli örgüt kurarak anayasayı 
değiştirmeye çalışmak” iddiasıyla yargılandı. Haziran 
1933’de Bursa’da devam eden ve idam talebiyle başla
yan dava, önce 5 yıl hapis cezasına, temyizin kararı 
bozmasıyla 4’e, Cumhuriyetin 10. yılı nedeniyle çıkan 
afla da 1 yıla indirilince Nazım’ın 6 ay alacaklı olarak 
(zaten 1.5 yıl yatmıştı) hapisten çıkıp İstanbul’a geri 
dönmesiyle son buldu. 17 Ocak 1938’de, hiç beklemedi
ği bir anda son tutuklanışını yaşadı; “askeri isyana 
teşvik” suçundan toplam 28 yıl ağır hapis cezasına 
çarptınidı. Siyasi havanın görece yumuşamasıyla 
1946’dan sonra yurtiçinde ve yurtdışında başlayan kam
panyalar onu kurtarmaya yetmedi, 8 Nisan 1950’de 
açlık grevine başladı. DP’nin seçimleri kazanmasının 
ardından 15 Temmuz 1950’de çıkan af yasasıyla en 
sonunda hapisten çıkabildi. Fakat bir türiü sonu gelme
den gözetlenme, onu 17 Haziran 1951’de bir daha geri 
dönmemek üzere yurtdışına kaçmaya zoriadı. Sovyetler 
Biriiği’ne gitti ve buradarKP’nin Harici Bürosu’nda gö
rev alarak siyasi faaliyetlerini sürdürdü. 1963’te İkinci 
/atanı saydığı Sovyetler Birliğl’nde bir kalp krizi sonucu 
}ldü.

Kurtuluş Savaşı’nın hemen sonrasında İstanbul Cibaii Fabrii<ası işçileri. Cumhuriyet dönemini izleyen liberal 
dönemdeifi çalışma koşulları günlük yaşantının bile sürdürülmesini engelleyecek kadar kötüydü. Bu dönemde en 
yüksek ücret lokomotif makinistlerine, elektrikçilere ve doğramacılara, en düşük ücret ise tarım ve inşaat 
işçilerine ödenmekteydi, işçi ücretlerinin düşüklüğünün yanısıra, önemli bir diğer husus yabancı işçilerle yerli 
işçilerin ücretleri arasındaki önemli farktı. Örneğin taşkömürü sanayinde yabancı işçiler günde 410 ile 730 kuruş 
alırken, Türk işçilere 160 He 300 kuruş ödenmekteydi. Yeraltında çalışan yabancılar 670, Türkier ise sadece 60 
kuruş almaktaydı. Öte yandan erkek işçilerle kadın ve çocukların ücretleri arasında da büyük bir fark vardı. 
Erkek dokumacılar günde 150 kuruş alırken, kadınlar 75, çocuklar ise 20 kuruşa çalışmaktaydı. Akçoraoğiu 
Yusuf Bey, İstanbul’da gördüğü bir tütün fabrikasında “ 10 yaşındaki kız çocuklarının kendilerinin de tütün 
yaprağı gibi sapsan olduklarını'’m ısrarla belirtmiştir. MiHİ burjuvaziyi güçlendirmeye verilen ağırlık kaçınılmaz 
olarak sömürülen sınıfları, yani küçük ücretlileri, işçileri ve köylüleri eziyordu. Elektriklendirmenin daha ilk 
başlarında bulunulduğu ve sadece büyük şehirlerde uygulanmaya başlandığı bir ülkede, gazyağı gibi birinci 
dereceden zaruri bir ihtiyaç maddesine bile öylesine ağır vergiler konmuştu ki İşçiler böylesi vasıtasız vergilerin 
doğrudan baskısı altında ezilmekteydiler.

altına alınmıştı. Aynı yasaya göre işçiler, hastalık durumunda ücretlerinin belh bir kısmını 
alacaklar, kadınlar doğum izni kullanabilecekler, kadın ve çocuklar yeraltında 
çalıştırılmayacaktı. Öte yandan Yasa’da yer alan diğer maddelere göre deniz adamları, 10 
kişiden az işçi çalıştıran işletmelerdeki işçiler bu yasadan yararlanamayacaklardı. İşletmelerin 
çoğunda çalışan işçi sayısı lO’dan az olduğundan Yasa’dan yararlanabilecek işçi sayısı pratik 
olarak çok aza inmiş oluyordu. Başka bir deyişle 1937’de bütün sanayi kuruluşlarında çalışan 
işçi sayısı 400 bin civarında iken, İş Kanunu’ndan yararlanabilen işçi sayısı ancak 180 bin 
kadardı. İş Kanunu grev ve lokavtı yasaklıyor, greve giden işçilere ağır hapis cezası 
öngörüyor, buna karşılık işverenlere, taşıdığı boşluklardan yararlanarak lokavt yapma imkanı 
veriyordu.

1923-1936 döneminde toplam 33 grev yapıldı. Bu grevlerin en önemli özelliği 1932’ye kadar 
bir süreklilik göstermesidir. Bu grevlerde ileri sürülen talepler arasında ücret arnşı, ücrederin 
düzenli ve zamanında ödenmesi, sendikanın işverence tanınması, konut ve sağlık sorunlarının 
giderilmesi, işgününün 8 saatle sınırlandırılması, kadın ve erkek işçilere veya yerli ve yabancı 
işçilere eşit ücret verilmesi, zaman zaman da yabancı işçilerin yerine yerli işçilerin işe 
alınması vardı. Öte yandan Kurtuluş Savaşı sonrası grevlerinin tamamına yakınının yabancı 
işletmelerde olması ilginçtir. Hükümet ve yerli işverenlerce de desteklenen bu grevler, ancak 
devlet bütünlüğü ve çıkarlarını tehlikeye attığı oranda güvenlik güçlerince bastırıldı, devlet 
yabancı işletmeleri satın alıp “millileştirince” grevler yasaklanmaya başlandı. Kemalist iktidar 
sömürünün ancak yabancı işletmelerde söz konusu olabileceğini savunduğundan, devlet 
işletmelerinde grevin gereksiz olduğu sonucu çıkardı ve özellikle 1930’dan sonra greve giden 
işçileri “düzeni bozan fesatçılar” olarak değerlendirdi. Ayrıca 1923 İzmir İktisat Kongresi’nce 
“Amele Grubunun İktisat Esaslan”nın 14. maddesi gereğince “1 Mayıs’ın Türkiye İşçi Bayramı 
olduğu” kabul edilmiş olmasına rağmen, 1935’de çıkartılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun’la “Mayıs’ın 1. günü Bahar Bayramı” olarak değiştirildi.
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Türkiye

Kemalist Rejim ve Kürt Ayaklanmaları
özerklikten Sömürgeliğe

Kürtler, 16. yüzyıla kadar kendi geleneksel aşiret yapıları üzerinde yükselen bağımsız beylikler 
halinde yaşıyorlardı. 16. yüzyılın başında İran’da yükselmekte olan Safevi gücüne karşı 
müttefik arayan Yavuz Sultan Selim’in sözkonusu beyliklerle yaptığı 16 bağımsız Kürt beyliği 
tanıyan bu anlaşmaya göre Kürt beyleri sikke bastırmaya devam edecek, Cuma namazlarında 
kendi adlarına hutbe okutabileceklerdi; beylikleri haraca da bağlamayan bu anlaşmanın 
öngördüğü yegâne yükümlülükler, savaş halinde beyliklerin askerî yardımda bulunması,
Devlet’e karşı ayaklanmamaları ve Osmanhiann onayı olmadan sınırlarında bir değişiklik 
yapmamalarıydı. Osmanlı mülküne böylesi gevşek bir tarzda içerilen Kürdistan için İstanbul 
yine de bir çekim merkezi oldu. Fuzulî, Nâbi, Nefi gibi şairler ürünlerini Kürtçe vermek 
yerine İstanbul’a giderek Osmanlı edebiyatının gelişmesine katkıda bulundular. Ancak diğer 
yandan, Hakkâri, Bitlis ve Cizre gibi önemli beylik merkezlerinde, Kürtçe’de hatırı sayılır bir 
saray edebiyatına ve bilimsel faaliyete tanık olundu; örneğin Kürt edebiyatının Şeref Han’ın 
Şerefraınesi, Ehmed Hani’nin M emozin’i gibi başyapıtlar 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılda 
Osmanlı Kürdistan'ında yazıldı.

Beylerin Yenilgisi

Osmanlılar’m 19. yüzyılın başında Kürt beyliklerini merkeze daha sıkı bağlama yolundaki ilk 
girişimleri, aynı zamanda ^nizyıhn ilk Kürt ayaklanmasının da nedeni oldu. Kürdistan’ın en 
bayındır beyliklerinden biri olan Baban beyi İbrahim Paşa ölünce, Osmanlı yönetimi emir 
olarak Babanlara rakip aşiretlerden birine mensup Halit Paşa’yı tayin etti. Töreye göre 
emirliğin meşru varisi Abdurrahman Paşa ayaklandı ve 3 yıl boyunca yalnızca merkezî orduya 
ve Musul ve Bağdat valilerinin ordularına karşı değil, sözkonusu orduların safında çarpışan 
rakip aşiretlere karşı da savaştı ve ancak 1808’de mağlup edilebildi.

Bu dönemde Kürdistan 19. yüzyıl boyunca fasılalı olarak sürecek Osmanh-Rus savaşlarının da 
etkisini hissetmeye başlamıştı. Bütün yüzyıl boyunca savaşlann asıl cereyan ettiği bölge olan 
Kuzey Kürdistan’da savaşlara köylü ayaklanmaları eşlik etti. İlk büyük dalga, 1806-12 
Osmanh-Rus savaşından sonra 1815’te yaşandı; İran’da Nahcıvan’dan Erzurum’a kadar uzanan 
bir bölgeyi kapsayan bu ayaklanmayı daha sonrakilerden ayırdeden bir özellik, göçebelerle 
köylülerin yanısıra Ermenüerin de Kürtlerle birlikte savaşmış olmalarıydı.

Tıpkı 1806-12 Osmanh-Rus savaşında olduğu gibi, 1828-30 savaşma da hem sınır boylarında 
köylü ayaklanmalan, hem de emirlerin bağımsız devlet kurma girişimleri eşlik etti. 1814’de 
Zap suyu ile İran sınırı arasında yer alan ve nisbeten yoksul beyliklerden biri olan Soran’ın 
başına geçen Mir Mehmed, 20 yıl içersinde, kimi zaman diplomatik kimi zaman askerî 
yöntemlerle bugün kuzey Irak olan bölgelerin büyük bir kısmının kontrolünü ele geçirdi. O 
kadar ki. Devlet merkezden tamamen kopmasını önlemek için. Mir Mehmed’in ele geçirdiği 
topraklar üzerindeki yönetiminin meşruiyetini onaylamış ve kendisine “Paşa” ünvanmı vermişti. 
Ancak Selahaddin Eyyubi’nin soyundan geldiğini iddia eden. Mir Mehmed’in ayırdedici özelliği 
yalnızca askeri ve diplomatik başanları değildi; başkenti Riwandiz’de kurduğu fabrikalarda 
tüfek ve mermilerin yanısıra 200’ü aşkın top imal edilmişti. Dahası, 1833’te kuzeye Mardin 
ve Nusaybin yöresine doğru ilerlemeye başladığında, düzenli ordusu 10 bin süvarinin yanısıra 
düzenli talim görmüş 20 bin piyadeden oluşuyordu. Ancak Mir Mehmed güneydeki diplomatik 
başansını kuzeyde tekrarlayamadı; yörenin güçlü Botan beyi Bedirxan, artık açıkça Babıâlî’ye 
karşı savaşmakta olan Kürt ordusuna ancak sembolik bir destek verdi. Buna rağmen, Musul 
ve Bağdat valilerinin askerleriyle desteklenen ve Tanzimat’ın gelecekteki miman Reşit Paşa’nm 
komutasındaki Osmanlı ordusu 1833-34 boyunca süren savaşın sonunda çekilmek zorunda 
kaldı. Savaş sırasında düzenli Kürt ordusuna yerel halkın oluşturduğu çeteler de destek 
veriyor, böylelikle ilk kez köylü ayaklanmalannın gerisinde yatan dinamikle beylerin 
bağımsızlık girişimleri ortak bir eylem doğrultusunda birleşmiş oluyordu. Buna rağmen 
ayaklanmanın sonuçta başansızlığa uğramasına yol açan, Kürt halkının kendi içindeki 
bölünmeler oldu. 1836’da Osmanlı ve Kürt ordulan arasında savaş yine başlayınca, Osmanlı 
yönetiminin yaptığı “Müslümanlar arasında banş” çağnsı, Kürt mollalar arasında geniş yankı 
uyandırdı ve Xati adlı bir molla “Halifenin ordulanna karşı savaşan kâfirdir” diye bir fetva 
çıkardı. Mir Mehmed teslim olmak zorunda kaldı ve bir sûre İstanbul’da ağırlandıktan sonra, 
Kürdistan’a dönerken yolda öldürüldü. Mir Mehmed ayaklanmasının bastırılmasıyla güney 
Kürdistan’daki, zaten Mir Mehmed tarafından büyük ölçüde birleşik bir yönetime 
kavuşturulmuş olan bağımsız Kürt beyliklerinin varlığına son verilmiş oldu.

Ancak Botan beyi Bedirxan da bir süredir, temel yönelimleri bakımından Mir 
Mehmed’inkinden farklı olmayan bir politika izliyor, askerî ve diplomatik yollardan kuzey 
Kûrdistan’ı birleştiriyor, doğrudan doğruya Botan beyliğinin kontrolüne girmeyen Kars ve Muş 
gibi emirliklerle de ittifak ilişkilerine giriyordu. O kadar ki, 1836’da Mir Mehmed’e karşı 
Osmanlı ordulannı yöneten Reşit Paşa, Botan’ın başkenti Cezire’yi de kuşatınca Kars emiri
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Kemalizm ve faşizm

Atatürkçülük hakkında bugüne kadar çok değişik yo
rumlar yapılmıştır ve konuyla ilgili değerlendirmelerin 
büyük kısmı Kemalizmin (ve Atatürkçülüğün) ilerici, 
demokratik özelliklerini vurgulama eğilimindedir. Bu eği
limi, Kemalizm! geleneksel özellikleri ağır basan bir 
tarım toplumunu modern, sanayileşmiş, demokratikleş
miş bir toplum haline dönüştürme programı olarak de
ğerlendiren akademik literatürde çok açık bir biçimde 
görmek mümkündür. Akademik literatür dışında, tarihsel- 
materyalist kurama uygun bir çizgi içinde Kemalizmi 
değerlendirmek isteyen yorumlarda da, Kemalizmin, bur
juvazinin olmadığı bir toplumda ulusal bir burjuva sınıfı 
yaratarak burjuva-demokratik devrimi gerçekleştirmeye 
yönelmiş öncü bir grubun ideolojisi olarak değerlendiril
mesi ağır basmaktadır. Her iki yorumda da ortak olarak 
vurgulanan noktalar arasında öne çıkanlar şunlardır: 
Kemalizm, bir tek parti rejimini sürekli olarak meşruiaş- 
tırıcı, kalıcı hale getirici öğelerden yoksundur. Kema
lizm ve Kemalistler çok-partili demokrasinin kapitalist 
gelişme sonucunda gerçekleştirilebileceğini çok iyi kav
ramışlardır. Bu nedenle de, belirli bir kapitalist ekono
mik gelişmişlik düzeyine ulaştıktan, [Atatürk’ün deyişiy
le, neredeyse hiç milyoneri (burjuvazi diye de okunabi
lir) olmayan bir toplumda milyonerler (yerli bir burjuva
zi) yarattıktan] sonra demokrasiye geçmeyi hedeflemiştir.

“ Demokrasi” nin idealleştiriidlği bir dünya konjonktü
ründe Kemalizmi Türkiye toplumunu demokratikleştirici 
bir ideoloji olarak yorumlama eğiliminin ağırlık kazan
ması bir bakıma doğal olarak görülebilir. Ancak, kapita
lizmin içine düştüğü büyük bunalım çerçevesinde de
mokrasinin birçok kişi ve toplum bakımından hiç de 
iyi bir rejim olarak görülmediği 1930’ların dünyasında 
oluşmuş bir ideoloji olarak Kemalizmi demokrasiye yö
nelik bir ideoloji olarak yorumlamak biraz zorlama bir 
yorum olmaktadır. Daha açık olarak belirtmek gerekirse: 
Demokrasi, bireysel özgürlük temelinde yükselen, 
çoğulcu-katılımcı bir toplumsal-siyasal örgütlenme ve 
yaşam tarzıdır. Pozitif özgürlük anlayışının temellendir
diği böyle bir katılımcı demokrasi anlayışı bir yana, bi
reysel özgürlüğün ve dolayısıyla çoğulculuğun “insan 
faaliyetine dışarıdan müdahalenin olmaması” anlamın
da negatif olarak tanımlandığı “ liberal-demokrasi” açı
sından bakıldığında bile, Kemalizm ile demokrasi ara
sındaki ilişkiler sorunlarla doludur. Bir kere Kemalizm, 
Halkçılık ilkesi uyannca Türkiye toplumunu herbiri diğe
rinin lâzımı ve melzumu olan, aralarında çatışma değil 
dayanışma bulunan meslek zümrelerinden oluşmuş bir 
toplum olarak kavramaktadır. Bu bakımdan dayanışmacı- 
korporatlst bir ideoloji olma özelliği ağır basan Kema
lizm için Türkiye toplumunda zümre farklılıkları ve züm
reler arasında da toplumu güçlendirici bir dayanışma 
vardır. Bu kavrayışın bir diğer uzantısı olarak Türkiye’de 
birden fazla siyasal partiye de gerek yoktur. İkinci ola
rak, kapitalizmin 1930'lardaki büyük bunalımı, Kemaliz
me göre, liberalizmin (ve demokrasinin) iflâsının tescili 
olarak görülmektedir. Bu bakımdan liberalizm ve çoğul
cu demokrasi özenilecek ya da istenilecek bir şey ola
maz. Bu görüş bir başka değerlendirmeyle de bütünleş
tirilmiştir; Yine sınıf çatışması esası üzerine inşa edilmiş 
olan sosyalizm de, Türkiye’de sınıflar ve sınıf çatışması 
olmadığı için, Türkiye toplumu bakımından istenilir ve 
gerçekleştirilebilir bir toplumsal-siyasal örgütlenme tar
zı olamaz.

Kemalizm açısından dikkat çekici bir diğer nokta da 
kısaca “aktivizm” olarak belirtilebilir. Buna göre, kapi
talizm, liberalizm, sosyalizm vb. türden doktrinlerle meş
gul olmak gereksizdir ve hatta zararlı dahi olabilmekte
dir. Kemalizm İçin aslolan Türkiye toplumunu “ muasır 
medeniyet sevlyesi”nin üzerine çıkarmaktır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi bakımından da, söze değil işe, doktri
ne değil eyleme gerek vardır.



Kurt Ayaklanmaları

Kemalizm, Türkiye toplumunda askeri ve sivil bürok
ratik entelejansiyanın dünya’ ve toplum sorunlarına ba
kışının 1930’iarda oiuşmuş bir biçimidir. Bu toplumsal 
grup, OsmanlI devletindeki yenileşme hareketlerinin di
namiği içinde, bir yandan oluşmuş bir yandan da bu 
yenileşme dinamiğinin işleyişini elinde tutan bir konu
ma gelmiştir. Sözü edilen grubun oluşumunda ve bu 
grubun reformist bir güç odağı haline gelişinde, özellik
le 1908 ertesinde açıkça ortaya çıkan bir özellik ise, 
yapılacak yeniliklerin yönlendirici odak noktasını Batı 
düşünce ve pratiğinde aramak biçiminde ifade edilebi
lir, kısaca, sözü edilen grubun gözleri Batı dünyasına 
dönüktür. 1930'lara, Kemalizmin formüle edilmeye çalı
şıldığı yıllara bakılırsa, bu grubun gözlerini çevirdiği 
Batı’da demokrasilerin iflas etmekte olduğu buna karşı
lık, Almanya ve İtalya'da, kendi toplumlarını biran önce 
kalkındırmak, ilerletmek, güçlendirmek isteyenler açı
sından dinamik bir ilerleme hamlesini başlatmış olarak 
görülebilecek ve dolayısıyla özenilebilecek faşist rejim
lerin yerleşme eğilimi gösterdiği görülmektedir.

Bu durum, Kemalizm ile demokrasi arasında, 1945 
ertesinde kurulmaya çalışılan olumlu bağlantı yerine,

Alman heykeltraş Heinrich Krippel'in 1935'de yaptığı 
Afyonkarahisar Zafer Anıtı, Alman Nazizmi’nin ırkçı- 
milliyetçi yaklaşımının anıtsal formlar içinde yeniden 
üretilmesinin örneklerinden biriydi. Yunan askerini 
parçalamaya hazırlanan Türk askeri, içinde bulunduğu 
eylem ve görkemli görüntüsüyle, Kemalizmin ideolojik 
dayanağı Türk milliyetçiliğini şovenizme, ulusal 
kurtuluş mücadelesini vahşete dönüştürerek 
sergiliyordu. Nazi dönemi Alman heykeltraşçılığının bu 
yaklaşımı, Kemalistler tarafından da beğenilerek 
benimsendi.

faşist düşünce ve pratiği gözönüne almanın KemalizmI 
anlamak bakımından daha yerinde olup olmayacağını 
düşündürtmektedir. Böyle bir düşüncenin ortaya atıl
masının diğer gerekçeleri ise Kemalist tek-parti dönemi
nin pratiğinde bulunabilir. Bir kere, Cumhuriyet Halk 
Fırkası’nm 1931 tarihli programının başında, “yalnız bir
kaç sene İçin değil, istikbale de şamil olan tasavvurları
mızın ana hatları”nı ifade ettiği belirtilen Kemalizmin 
ilkeleri 1937 tarihinde Anayasaya devlet düzeninin te
mel ilkeleri olarak geçirilmiş, böylece fiilen tüm tek-parti 
dönemine egemen olan partl-devlet özdeşliği hukuken 
de sağlanmıştır. İkinci olarak. Cumhuriyet Halk Fırkası’- 
nm Türkiye toplumunun tüm bireylerini kapsadığı, özel
likle 1935 Kongresi'nden itibaren kabul edilmiştir. Bu 
bağlamda daha da ileri gidilerek, toplumun manevi varlı
ğının ifadesi olan “ulus''un parti İçinde toplandığı, par
tinin ulus ve dolayısıyla devlet demek olduğu benimsen
miştir. Buna da ek olarak, ulus, devlet ve partinin “ön- 
der”in kişiliğinde somutlaştığı, “devletin Atasıyla bü
tünleşmiş millet” demek olduğu noktasına varılmıştır. 
Tüm bunlara. Başvekil İsmet İnönü’nün 18.6.1936 tarihli 
genelgesi uyarınca, Parti Genel Sekreterl’nin İçişleri 
Bakanı, valilerin de partinin il başkanları olduğu gerçeği 
eklenince, KemalizmI anlamak bakımından önemli olan 
düşünce ve pratiğin faşizm olma olasılığı artmaktadır.

1930’iarın genel konjonktürei etkileri içinde, yukarıda 
belirtilenlere ek olarak, özellikle Nazi Almanyası ile ge
liştirilen ekonomik ilişkiler ile yine Nazi Almanyası’nın 
Türkiye’de panturanist düşünce faaliyetlerini teşvikinin 
yarattığı düşünsel ortam da hatırlanmalıdır. Faşizmin dü
şünce düzeyindeki Marksizm düşmanlığının pratikte li
beral, sosyal demokrat, sosyalist ve Marksist-Leninist, 
komünist gibi sıfatlarla nitelenen oldukça geniş bir ye
lpaze içinde yer alan görüşlere mensup kişi ve örgütlen
meleri ortadan kaldırmaya yönelmesinin Türkiye Cum- 
huriyetl’nde, en azından 1927’den beri genel bir eğilim 
olduğu da hatırlanmalıdır. Kemalizm, batılı tarzda bir 
bireysel özgürlük kavramını söylem düzeyinde değerli 
bulmakla faşizmden ayrılmaktadır. Ancak, bireysel öz
gürlüğe bu değer verme, dayanışmacı-korporatist top
lum kavrayışıyla birleştiğinde, Kemalizmin ağır basan 
niteliğinin toplumu (devleti) ya da (ulusal) egemenliği 
öne çıkaran, [Şerif Mardin'in Jön Türkler’ln Siyasi Fikir- 
teri'ndeki tesblti doğrultusunda] bürokratik-muhafazakâr 
niteliği tarafından zedelenmektedir. Faşizm de, bireysel 
özgürlüğün toplum durumu dışındaki bir doğa duru
munda varolması anlayışına bir tepkinin ürünü olarak, 
toplumun, bireyleri oluşturucu tarihsel-geleneksel varlı
ğını yüceltici bir bütün biçiminde görüldüğü muhafaza
kârlığın temel öncüllerinin mantıksal uç noktası olarak 
düşünüldüğünde, Kemalist devletçi (bürokratik) muha
fazakârlıkla yakınlaşmaktadır.

Tüm bunlar, Kemalizm ile faşizm arasında, düşünce 
ve pratik düzeyinde önemli benzerliklerin olduğuna işa
ret etmektedir. Buna karşılık, arada çok önemli farklar 
bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1) Faşizm, genel olarak otoriter ve diktatörce nitelikler 
taşıyan her toplumsai-siyasal düşünceye, örgütlenme
ye ve pratiğe uygulanabilecek bir kavram değildir. Kapi- 
talistleşmemiş, belli bir düzeyde gelişmiş bir işçi sınıfı 
ve örgütlenmesi bulunmayan toplumlardaki otoriter re
jim veya diktatörlükleri faşizm olarak adlandırmak bu 
bakımdan çok yanıltıcıdır.

2) Bir diğer nokta da, faşizmin kapitalist gelişmede 
ortaya çıkan “bölüşüm” bunalımına yanıt verici bir ide
oloji ve uygulama olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Kema
lizm ise, kapitalist gelişmenin ilk evrelerini yaşayan bir 
toplumda, bu gelişmenin itici gücü olan sermaye biriki
minin içine düştüğü bunalımı aşmaya yönelik olarak 
oluşmuştur. Bu bakımdan da, ideolojilerin ekonomik 
koşulların birebir belirleyiciliğine bağlı olmaksızın oluş
tuğu kaydını koyarak, Kemalizm ile faşizmin farklılaştı
ğını söylemek gerekmektedir.

3) Faşizm, esas olarak, ırkçı ve dolayısıyla irredantist 
(aynı ırktan olan ama mevcut ulusal sınırlar dışında 
kalmış bulunan “soydaşlan” kurtarmak amacıyla ulusal 
sınırları genişletmeyi amaçlayan) bir ulusalcılık anlayışı
na sahiptir. Bu anlayışın bir diğer uzantısı olarak da 
barıştan değil, savaştan yanadır. Buna karşılık Kema
lizm, ulusal devlet sınırlarına (tarihsel deyimle “Misak-ı 
Millî”nin korunmasına) bağlı, yurtta ve dünyada banş 
isteyen bir içeriğe sahiptir.

4) Faşizm, maneviyat, ahlâk, ruh yüceliği, cesaret, 
devlete bağlılık gibi kişi özelliklerini vurgulamakta ve 
bu özellikleri ülküleştirmektedir. Bunu yaparken de, bu 
özelliklerin kaynağını dinde (örneğin Mussolini'de gö
rüldüğü biçimiyle İtalyan Katoiikliği'nde) görmekte ve 
kendisini “dini bir anlayış” olarak nitelemektedir. Ke
malizm ise, “ahlâk”a önem vermekle beraber, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün Medeni Bllgiler'de açıkça belirttiği 
gibi, bu yeni bir ahlâktır ve özellikle vurgulandığı biçi
miyle dinden anndınimış, anndıniması gereken bir ah
lâktır.

5) Faşizmin savaş ve din yanlısı, ırkçı özellikleri, esas 
olarak, irrasyonalist bir dünya görüşüyle temellendirii- 
mektedir. Dünyanın akıl yoluyla ve herkesçe hesaplanabi
lir ve dolayısıyla önceden ne olacağı kestirilebilir bir 
düzeni olmadığından, dünyanın belirsizliklerine karşı sava
şacak güç ve yeteneklere (cesarete, inanca) sahip ol
mak, bu manevi özellikleri de, irrasyonalist bir evrende 
insana güven veren bir önderin (“Führer” in veya “Du- 
ce”nin) kişiliğinde görerek bu kişiliğe kayıtsız şartsız 
bağlanmak gerekmektedir. Tam tersine, Kemalizm, “ha
yatta en hakiki mürşit ilimdir” düsturuyla, dünyanın 
rasyonel bir düzeni olduğuna, bu düzenin insan aklı tarafın
dan kavranabiliriiğine, önemli olanın da “Türk ulusu”nu 
bu bilimsel düzeye yükseltmek olduğuna inanmaktadır.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Kemalizm bir tür 
faşizm değildir. Tarihsel-konjonktürel benzeriikierine rağ
men faşizmin düşünce ve pratiğinin oluşması için ge
rekli toplumsai-siyasal zemin Kemalizm için mevcut ol
madığı gibi, Kemalizm ile faşizm arasında düşünsel ilke
ler açısından da çok önemli ayrılıklar, karşıtlıklar bulun
maktadır. Bütün bunlara rağmen, Atatürkçülük olarak 
değiştirilmiş ve muhtemelen çoğulcu bir siyasal yapıya 
izin verici hale getirilmiş Kemalizmin Türkiye toplumu
nun geleceği açısından önemini koruduğu gözönüne 
alınmalıdır. Bu önem, çok-partili siyasal yaşamı sürdür
me kararlılığındaymış gibi görünen Türkiye Cumhuriye- 
tl’nde çoğulculuğun sınırlannın Kemalizme göre belir
lenmesinden kaynaklanmaktadır. 1930'da, siyasal düze
ni değil de, İzlenen ekonomik politikalan eleştirmek 
üzere izin verilen ve Serbest Cumhuriyet Fırkası gerçe
ğinde somutlaşmış bulunan çoğulculuğun altmış yıla 
yakın bir süreden sonra, hâlâ aynı konulara [serbest 
ekonomi-devletçilik (1960 sonrasında da sosyal adalet- 
devlet) terimlerine] münhasır olması bu bakımdan düşün
dürücüdür. Taha Parla'nın Ziya Gökalp Kemalizm ve 
Türkiye’de Korporatlzm başlıklı yapıtında isabetle be
lirtmiş olduğu gibi, “Türk kamu felsefesi” , dayanışmacı- 
korporatist özelliğini sürdürmektedir. Önemli olan, bu 
felsefeyi çoğulcu-katılımcı bir demokrasi yönünde aş
mayı amaçlayan düşünce, örgütlenme ve hareketlerin 
ne ölçüde başanlı olacağıdır. Bu başarının Kemalizm/Ata
türkçülük düşüncesinin çoğulculuğu dar sınırlar içine 
kilitleyen kalıplarıyla hesapiaşılmasına bağlı olduğunu; 
bu yapılmadığı veya bunda başarılı olunmadığı takdirde, 
bürokratik-muhafazakârlığın devletçiliği ile birleşen da
yanışmacı korporatizmin, kapitalist gelişmesini sürdü
ren Türkiye'de ortaya çıkabilecek ve faşizme zemin ha- 
zıriayan bir “bölüşüm” bunalımında, faşizme dönüştü
rülme potansiyelini içinde taşıyan bir “resmi ideoloji'- 
'nln etki alanından kendisini kurtaramayacağına dikkat 
çekmek gerekmektedir.

LEVENT KÖKER
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Xan Mehmûd, 20 bin kişilik olduğu tahmin edilen bir orduyla yardıma gelmeye çalışmış, 
ancak Botan nehri üzerindeki köprüler tahrip edilmiş olduğundan, sefer yarıda kalmıştı.
Osmanlı ordusunun 1839’da Nizip savaşında Anadolu’nun göbeğinde Kavalah İbrahim Paşa 
tarafından yenilgiye uğratılması üzerine Bedirxan faaliyetlerine daha da hız verdi. 1845’e 
vanidığmda, Bedirxan Diyarbakır, Musul ve İran sınırı arasında kalan bölgenin tamamını 
kontrol altına almıştı. Kontrolü altına aldığı bölgeleri bir tür “meşveret” sistemiyle yöneten 
Bedirxan, yalnızca aşiret reislerinin maiyetindeki silahlı adamları, doğrudan doğruya kendine 
bağlı seçkin askerî birlikler şeklinde örgütlemekle, aşiretlerin toplumsal hayattaki rolünü 
zayıflatmakla kalmıyor, izlediği dinî hoşgörü ve özgürlük politikası ile de potansiyel bir 
uluslaşmanın zemini olabilecek bir ortam hazırlamış oluyordu. Ancak 1840’lar Tanzimat’ın 
etkisinin Kürdistan’da da hissedilmeye başlandığı yıllardı. Bir yandan şehirlerde zanaatlar 
özellikle Karadeniz limanlarından gelen yabancı mallann rekabeti karşısında gerilerken, diğer 
yandan misyoner ve konsolosların Hıristiyan azınlıklara yönelik faaliyetleri de hız kazanıyordu. 
Bu faaliyederin siyasal düzeydeki ilk sonuçlan Nasturîler arasında görüldü. Amerikan 
misyonerlerin Hakkâri’de Tiyarî bölgesinde bir tepede kale gibi tahkim edilmiş bir okul inşa 
etmeleri, bunun ardından Nasturîlerin geleneksel olarak Hakkâri emirine vermekle yükümlü 
olduklan vergiyi ödememeleri üzerine emir, bağlı olduğu Bedirxan’dan yardım istedi. 1843’te 
düzenlenen sefer, 10 bin kişinin öldürüldüğü büyük bir katliamla sonuçlandı. Bunun üzerine 
Britanya ve Fransa elçiliklerinin de ısranyla Osmanhiann Bedirxan üzerine bir ordu 
yollamasıyla başlayan savaş 1847’ye kadar sürdü ve ancak Bedirxan’m yeğeni Yezdan Şer’in 
taraf değiştirmeye ikna edilmesiyle sonuçlandı. Bedirxan’in teslim olup önce Girit’e sonra 
Şam’a sürgüne gönderilmesinden sonra Yezdan Şer, Hakkâri’ye atandı, ancak emir olarak değil 
vali olarak. Hakkâri artık bir Kürt beyliği değil bir Osmanlı vilayetiydi. 1849’da ise Bitlis 
emiri Şerif İstanbul’a çağnlarak yerine bir vali tayin edildi. 1850’de de Yezdan Şer, Hakkâri 
valiliğinden azledildi ve merkezî iktidara karşı başkaldıran son bey oldu. Yine bir 
Osmanh-Rus savaşının, Kınm savaşının yarattığı toplumsal çalkantıdan da yararlanarak 1855 
bahannda 2 bin kişilik bir güçle Bitlis’i ele geçirdi ve buradan yaptığı ayaklanma çağnsma 
100 bine yakın kişi karşılık verdi. Ancak Osmanlı Devleti’nin varlığının sürekliliğini temin 
etmek üzere yeni Kınm savaşına girmiş olan Britanya yine müdahale etti. Musul’dan gelen 
İngiliz elçisi arabuluculuk teklif etti ve Yezdan Şer, elçinin verdiği teminatla İstanbul’a varır 
varmaz tutuklandı. Öndersiz kalan ayaklanma büyük bir askerî sefer gerektirmeden 
kendiliğinden dağıldı.

Şeyhler

Osmanlı Devleti’nin bağımsız Kürt beyliklerinin varlığına son vermesi, bu yapılann gördüğü 
bütün işlevleri de üstlenebileceği anlamına gelmiyordu. 19. yüzyılın ikinci yansında Bedirxar 
yönetiminin kırlar ve yollarda sağlamış olduğu güvenliğin ortadan kalkmasıyla, eşkiyahk 
yeniden yaygın olarak başvurulan bir protesto biçimi halini aldı; aşiret yapılan toplumsal 
hayattaki eski merkezî konumlannı yeniden kazanmış oldular. Ancak, beyliklerle birlikte, 
aşiretler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, arabuluculuk yapılmasını sağlayan en önemli siyasal 
kerte de kaybolmuş oldu. Bu boşluğu, kendileri bu düzenin dışında yer aldıklan sürece 
arabuluculuk ve “sulh” yapabilen tarikader ve şeyhler aldı. Bütün Ortadoğu’da olduğu gibi 
Kürdistan’da da tasavvuf, İslamiyet’in özellikle popüler düzeyde yorumlanmasında ötedenberi 
merkezî bir rol oynuyordu. Ancak 19. yüzyıla kadar burada yaygın olan yegâne tarikat 
Kadîrîlerdi. Ancak Kadirîlikte şeyhlik babadan oğula devredildiği ve seyyit olmayan (yani 
peygamberin soyundan gelmeyen) aileler nadiren bu mertebeye erişebildiği için, şeyh soylarının 
konum ve örgütlenmeleri temelde aşiret reisliğini ellerinde bulunduran ailelerinkinden farklı 
olmuyordu. Örneğin Kadîrî şeyhliğinin çoğunlukla babadan oğula devredildiği Berzenci ve 
Talabani aileleri, iktidarlannı yüzyıllardır aşiret reisi olmalanndan alan Bedirxan 
ailesininkinden temelde çok farklı olmayan toplumsal ilişki ve mücadeleler içersindeydiler; bu 
ise onlann, güçlü bir beyliğin yokluğunun bıraktığı ‘tarafeiz’ bir arabulucu rolünü 
oynamalarının önünde, kısmen de olsa, bir engel oluşturuyordu.

19. yüzyılın başında Mevlana Xalid’in kimliğinde, ilk kez Orta Asya’da (Buhara) doğduğu 
sanılan Nakşibendi tarikati Kürdistan’a ulaştı. Nakşibendi tarikatini Kadîrî tarikatinden ayıran 
ve Kürdistan’da hızla yayılmasını sağlayan iki önemli özelliği vardı. Şeyhlik yalnızca soy 
yoluyla geçmiyor, şeyh müridlerinden birine şeyhlik icazeti verebiliyordu; şeyhlerin kendilerini 
temsil etmek üzere seçtikleri “halife”lerin kendileri de başkalannı “halife” tayin edebiliyorlardı. 
Her iki özelliği de Nakşibendi tarikatinin Kadirîliğe kıyasla çok daha yaygın bir örgütlenme 
gerçekleştirmelerine imkân tanıdı. Nakşibendiliğin popülerliği daha başından öyle hızla yayıldı 
ki, Mevlana Xalid, henüz daha Kadîrîyken onun şeyhi olan Şeyh Ebdullah (ve kardeşi Şeyh 
Ehmed), daha sonra eski müridlerinden icazet alarak faaliyerierini birer Nakşibendi şeyhi 
olarak sürdürdüler. 19. yüzyılın son büyük Kürt ayaklanmasına da yine bu soydan gelen bir 
Nakşibendi şeyhi, Şeyh Ubeydullah önderlik etti. Daha öncekiler gibi bu son ayaklanmayı da 
bir Osmanlı-Rus savaşı, ünlü “93 harbi” (1877-78) önceledi. Savaştan sonra ücrederini 
alamayan askerlerin yöreyi haraca kesmeye başlamalan üzerine Dersim, Mardin ve Hakkâri 
yörelerinde ayaklanmalar çıkmıştı. Ancak bu kez ayaklanmanın görünürdeki hedefi İran’dı. İran 
Şahı’nm Şeyh Ubeydullah’ın töre gereği kendi hakkı olduğuna inandığı bazı vergileri İran’da 
yaşayan Kürder’den talep etmesi ve aşiretlerin vergiyi ödemeyi reddetmesi üzerine, Şeyh 
Babıâliyle anlaşarak, 1880’de bütün güney Azerbaycan’ı ele geçirmesini sağlayan bir sefer 
düzenledi. Ama Şeyh BabIâli’nin yanısıra, bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulmasını
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Solda dönemin yayın organlarından Resimli Gazete kapaklanndan birinde Şeyh Said ayaklanmasının “cahil bir 
müteşeyyih" diye tanıtılan önderleri. Ortada Şeyh Said, sağda Şeyh Abdullah, solda Şeyh İsmail, "alttaki de 
tertibatı ifşa eden Şeyh Şeriftir” . Şeyhler, Diyarbakır İstiklal Mahkemesi tarafından, "müstakil bir Kürdistan 
devleti kurma teşebbüsü"nden idama mahkûm edildiler. Gerek XoybCin gerekse daha sonraki Kürt milliyetçileri 
de, Şeyh Said ve silah arkadaşlarına kendi selefleri olarak sahip çıktılar. Ancak Ankara hükümeti gerek 
f^eclis’te, gerek yurtiçine ve yurtdışına yönelik yaptığı propagandada ayaklanmayı "irticanın hortlaması", "din! 
gerekçelerden kaynaklanan bir isyan" diye tanıtmakta ısrarlı oldu. Koyu ve bağnaz bir şeyh olmayan, en yakın 
danışmanian arasında dinsiz olduğu bilinen ve hatta Allşh’a küfreden insanlar bulunan Şeyh Said de 
mahkemede Kürt milliyetçiliği anlamına gelebilecek ifadeler kullanmamış, savunmasını şeriate dayandırmıştır. Şeyh 
Said’in bu tavrını o günden bu yana tarihçi ve araştırmacılar yorumlamakta güçlük çekmiştir. Üstte yine o 
dönem yayınlanan ve İsmet Paşa’yı Kürtleri temizlerken gösteren bir karikatür.

sağlamak amacıyla Britanya, Rusya, Mekke Şerifi ve Mısır Hidivi ile de ilişkiler kurmuştu. 
Ancak ayaklanmanın askerî başarısı, Britanya ile Rusya’nın Şeyh’in beklentilerinin tam tersi 
doğrultusunda müdahale etmesi sonucunu verdi; sözkonusu ülkeler. elçilikleri aracılığıyla 
BabIâli’ye Şeyh Ubeydullah’a verdiği desteği kesmesi için baskı yapmaya başladılar. !b880 
kışında Osmanh ordusu Kürdistan’da yığınak yapmaya başladı; mesajı alan Şeyh geri çekildi.

Bave K u rd an

Şeyh Ubeydullah’ın ayaklanmasının nihai olarak bağımsızlık hedefini de içerdiği bilinmekle 
birlikte, ayaklanmanın bastırılması askerî bir sefer gerektirmemişti. 19. yüzyıl boyunca 
Kürdistan’daki yerel iktidar odaklarına karşı girişilen operasyonlar doğrudan doğruya reformist 
Tanzimat bürokrasisinin yönetim anlayışının bir ürünüydü. İstanbul’daki yönetim değişikliğiyle 
birlikte 1880’den sonra Kürt-Osmanlı ilişkileri de köklü bir dönüşüm geçirdi. Sultan II. 
Abdülhamid kendi iktidannı modem bir bürokrasi aracılığıyla değil, en geleneksel unsurlann 
sadakatlerini sağlayarak kurumlaşürmaya çalışıyordu. Daha saltanatının ilk yıllannda ünlü 
Bedirxan’in oğullanndan Bahri Xan’i kendisine yaver seçmiş, bir zamanlann Baban asisi 
Abdurrahman Paşa’nın varislerine idarede ve Darülfünun’da önemli görevler verilmişti.

Ancak bu doğrultuda atılan en önemli ve kalıcı adım 1890’da Kürt aşiretleri temehnde 
H amidiye A laylan’nm  kurulması oldu. Görünüşte alaylar Osmanlı-Rus sm ınnı korumak için 
kurulmuşlardı ama ilk görevleri daha sonra oynamaya devam edecekleri rolü açık bir biçimde 
gösteriyordu. 1891’de o zamana kadar birbirlerinden bağımsız bir biçimde faaliyet gösteren 
çeşidi Ermeni örgütleri büyük bir Kongre toplayarak D aşnak  önderliğinde geniş bir cephe 
örgütü oluşturdu. Bu yeni oluşumun teşvikiyle de 1894’de, bir yandan Babıâli tarafından 
vergilendirilirken, bir yandan da Kürt aşiret reislerine ödemekle yükümlü olduklan geleneksel 
haracı vermeye devam etmek zorunda kalan Sasun bölgesindeki Ermeniler ayaklandılar. 
Ayaklanma Hamidiye alaylan tarafından bastınidı ve 1894-96 arasında süren çatışmalar 
sırasında, sayı tam olarak bilinmemekle birlikte, 10 binlerce Ermeni öldürüldü. Daha sonra da 
Hamidiye alaylan yalnızca Hıristiyan azınlıklara karşı değil, Dersim ve Musul yöresindeki yerel 
Kürt ayaklanmalanm da bastırmak üzere kullanıldı.
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Mustafa Kem al: 
İmge ve G en e li

ismet İnönü 1968’de kendisiyle yapılan bir söyleşide 
Kurtuluş Savaşı’nm “esasen bir Ordu İhtilâli" olduğunu 
söylemişti. 1922’nin kış aylarına kadar ağzından düşür
mediği halkçı retoriğinin uyandırdığı Jakoben izlenimle
re karşın Kurtuluş Savaşı önderliğinin kendi yaptığı iş 
hakkmdaki bu yargısını bir Marksistin de paylaşmaması 
için hiç bir neden yok gibi görünüyor. Nitekim Komin- 
tem Yürütme Kurulu 25 Eylül 1922’de yayınladığı bildiri
de "Türk hükümeti işçilerin ve köylülerin hükümeti de
ğildir; subayların bir kesiminin hükümetidir, aydmlann 
hükümetidir...” teşhisinde bulunmuştu. Oysa, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün kişiliğinde cisimieştiği düşünülen Kur
tuluş Savaşı önderliği gibi, Kurtuluş Savaşı’nın ve Os
manlI Devleti’nin yerini alan Cumhuriyet’in karakteri hak
kında da Türkiye sosyalist ve Marksist literatüründe 
sürekli bir fikir birliğinin olduğu söylenemez.

Öte yandan sosyalist hareket içinde süregiden bu 
tartışmalara tarihsel bir bakış, bu fikir ayrılıklarının bir 
nesnel tarihsel incelemeden çok. Kurtuluş Savaşı’nın 
başlangıcından itibaren Kemalist rejim ve Kemalist ha
reketle komünist hareket arasındaki ilişkilere, ya da 
olası ilişki beklentilerine bağlı olarak dalgalandığını gös
terir. Örneğin, 1920-23 arasında henüz Ekim Devrimi’- 
nin bütün Asya’daki kurtuluş hareketlerini kendisine 
doğru çeken etkisi henüz yeterince güçlüyken Mustafa 
Kemal’in gerek Sovyetler Biriiği’ne gerekse Türkiye’de 
yeşermeye başlayan komünist harekete karşı takındığı, 
işbirliğinden yana gibi görünen tutum ve kullandığı antl- 
emperyalist retorik ona “küçük burjuvazi”nin önderliği 
(Şefik Hüsnü) sıfatının yüklenmesine ya da “Türkiye’de
ki bey ve paşaları burjuvazi sınıfından saymamaya” 
(Mustafa Suphi) yol açarken, Mustafa Suphi ve arkadaş
larının katledilmesi ve komünist hareketin tasfiyesinden 
sonra TKP literatüründe Kemallstlerin burjuva nitelikle
rinden daha çok sözediimeye başlandığı görülür. 
1922’den sonra “Ankara hükümetinin...temsilcisi oldu
ğu”...’’milliyetçi burjuvazi”nin “artık devrimci olmadığı” 
(Şadrettin Celâl) sıkça tekrarlanır. Nihayet 1935’de 
TKP’nln Komintern’deki temsilcisi Fahri’nin sunduğu 
bir raporda Kemalist devlet hakkında şu hükmün verildi
ğine tanık olunur: “ Kemalistler eskiyi yıktıktan sonra 
burjuvazinin hakimiyetini 'barışçı' bir burjuva demokra
sisi biçiminde değil, açık, çıplak, zorba bir burjuva dik
tatörlüğü biçiminde kurdular.”

Ancak, uğradığı bütün baskılara, tarihsel bir önderliği 
henüz oluşturamadan yitirmiş olmasına, ağır kayıpları
na karşın komünistler en parlak günlerini yeni Türk 
Devleti’nin başlangıcında 1920-22 arasında yaşamışlar
dı. Büyük yıkıntılarla geçen 40 yılın ardından sosyalist 
hareket 1960’larda yeniden canlanırken, geçmişinin par
lak günlerinin anılarını da kendisiyle birlikte bir kere 
daha kurmaya yöneldi. Bütün bir tarihsel dönem sanki 
yaşanmamış gibiydi. Sanki, Kemalist rejimin gizli ser
visleri komünistleri Karadeniz’de öldürmemiş, tek parti 
diktatörlüğünün işkencehanelerinden geçirmemiş, par
tilerini yasaklamamış, devletçilik burjuvazinin sermaye 
birikiminin aracı olarak işçileri amansızca sömürmemiş, 
köylüler büyük toprak sahiplerinin giderek artan sömü
rüsü ve zulmü altıda girmemiş, Kürtler birçok kereler 
ezilmemiş, tarihin takvimi, Anadolu'da yalnızca blrblrly- 
ie müttefik gibi görünen iki'gücün: komünistlerin ve 
Kemallstlerin herşeye muktedir göründükleri 1921'de 
durmuştu. 1961'de kurulan TİP binalarını süsleyen Mus
tafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı posterlerinde onun şu 
sözleri yeralıyordu: “Milletçe bizi mahvetmek isteyen 
emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı 
milletçe savaşmayı uygun gören bir doktrini izleyen 
insanlarız” . 1921'in toplumsal/siyasal güç İlişkilerinin

1960'lara projeksiyonu ile elde edilen yeni sosyalist 
stratejinin meşruiyeti “ II. KuvayI Milliye'' olarak adlan
dırılan çizgi üzerinde sağlanmaya çalışılırken eski siya
sal denklemdeki İngiliz emperyalizminin yerini ABD 
emperyalizmi, Damat Ferit hükümetinin yerini AP hükü
metleri, Kemallstlerin yerini neo-Kemalist radikaller aldı 
ye bir kere daha Kurtuluş Savaşı’nm Mustafa Kemal 
Paşa imgesi, burjuva diktatörlüğünün ebedi şefinin ta
rihsel gerçekliğinin yerine yerleşti. Ama siyasal sahne
nin gerçek ilişkilerinin üzerini yalnızca yanılsama ürünü 
olabilecek böyle bir projeksiyondan elde edilmiş olan 
bu imgeyle örtmekte sosyalistler hiç değilse 1960'ların 
İlk yarısında yalnız başlarına değillerdi ve neredeyse 
saçmaymış gibi görünen bu imgelerle sürdürülen politi
ka da nedensiz sayılmazdı.

27 Mayıs 1960 darbesi, DP iktidarı altında siyasal 
hayat üzerindeki eski nüfuzunu yitirmekte olan Ordu’yu 
yeniden devletin ağırlık merkezi haline getirdiğinde onun 
kurtarıcılığına yüklenebilecek tarihsel anlam da gele
cekten değjl ancak geçmişten türetilebilirdi: Türkiye'nin 
Batı uygarlığı yolundaki ilerlemesini sağlayan bütün atı- 
lımlar ordudan gelmiş, Kurtuluş Savaşı'na ordu önderlik 
etmiş, modern Türk devletinin kuruluşu ordu tarafından 
sağlanmıştı. Öyleyse bir kere daha başlangıca dönülüp 
bakıldığında bulunacak kimlik, bu başarıların kendisin
de cisimieştiği ordunun ve devletin kurucusu Mustafa 
Kemal'den başkası olamazdı. Devlet ve politika 1960'dan 
sonra yeniden şekillenirken bütün siyasal eğilimler Kur
tuluş Savaşı’ndan ileriye doğru bir uzanım yakalayarak, 
Kemalizmin bu yeni hegemonya anında kendilerine bir 
meşruiyet alanı kazanmaya çalıştılar. Doğrusu, Mustafa 
Kemal de geride herkes için yeniden üretilebilir bir imge 
bırakmamış sayılmazdı: askerlerin Mustafa Kemal'i za
ten veriliydi; sosyalistler, tarih bilincini yitirmiş oldukla
rı ölçüde 1920-22 arasının Mustafa Kemal’inden Bolşe- 
vizme sempati uyandıran bolca görüntü ve söz derleye
bilirlerdi; radikaller sert Cumhuriyetçi ve antlemperya- 
llst retoriğe müracaat edebilir; faşistler, 1930’lann devlet- 
partl özdeşliğini yeniden kurgulayabilir; şeriatçılar Kur
tuluş Savaşı’na din adamlarının desteği sağlanmaya ça
lışılırken kurulan ilişkileri devralabilir; lltıeraller serbest 
teşebbüs övgülerini, devletçiler altı oktan ‘‘devletçi” 
olanı kendilerine maledebillrlerdl. Ancak siyasal güçle
rin gerçek toplumsal zeminlerine henüz oturmadığı bir 
tarihsel dönemde ve yalnızca ideolojik olarak üretilebi
lecek böyle bir görüntü siyasştin, gerçek maddi güçler 
bir kere toplumsal mücadele arenasına çıktıklarında çok 
fazla dayanıklı olamayacağı kestirilebilir. Pratik gerçek
likte varolmayan bir kişiliğin aralarındaki çıkar ayrılıkları 
durmaksızın şiddetlenen topluniun bütün sınıf ve taba
kalarının ortak paydası olarak bütün bu siyasetlere ha
yat vermesi de gerçekte çok sürmedi. 27 Mayıs 1960'ta 
yeniden dirilen Mustafa Kemal İmgesi, 12 Mart 1971'de 
aktif siyaset sahnesinin gerisine doğru İtilirken Türki
ye'de kurduğu devletin dölyatağı olduğu modern sınıf
lar arasındaki antagonizmin artık birbiriyle bağdaşama
yacak ölçüde şiddetlenmiş olduğu da tarihen tescil edi
liyordu. Ancak bütün bu yeniden diriliş ve yokoluşlarıy- 
la Kemalizmin neredeyse elli yıl devletin hakim ideoloji
si olarak yaşarkaldığıffa bakılırsa iki şeye hükmedilebi
lir: birincisi, Cumhuriyet Türkiyesi'nde sınıf ayrışması
nın görece ağır seyrettiği; İkincisi, Kemalizmin sınıflara- 
rası kutuplaşmanın ve gerilimin bu ağır seyrinin de ko
laylaştırdığı bir tarihsel arka plan üzerinde bütün sınıflar 
karşısında siyasal olarak görece özerk bir konum edine
bildiği.

Belki de Mustafa Kemal Atatürk'ü Osmanlı paşaların
dan herhangi biri olmaktan çıkaran en önemli özelliği, 
bu tarihsel seyrin her uğrağında ö uğrağa uygun bir 
politikayı önceden sezecek ölçüde bilgi ve zekâya, öte 
yandan bu zekâyı İcraata dönüştürebilecek güç ve teşki
latı hep elde tutabilmek İçin gerekli kıvraklık ve basirete 
ve elbette mücadelenin dönüm noktalarında cesaret ve 
kararlılığa sahip olabilmesiydi. Osmanlı DevletI'nde bü
tün bu imkân ve niteliklerin içinde birarada gelişebilece

ği biricik alanın ordu olduğu tartışma götürmez. Modern 
burjuva dünya görüşünün ve modern burjuva eğitiminin 
başlıca kitlesel uygulama alanı, Tanzimat'tan beri ordu 
olagelmişti. İttihat ve Terakki iktidarı bir yandan orduyu 
aktif siyasal mücadelenin İçinde tutarak, beri yandan 
sivil kanadını tasfiye edip Osmanlı elitleri için ordu dı
şındaki bütün siyaset İmkânlarını ortadan kaldırarak si
yasetin bilgisinin ve tecrübesinin edinilebileceği yega
ne alan olarak ordudan, yükselmek isteyen askerler 
için de siyasal mücadeleden başka bir yol bırakmamıştı. 
Burjuva devlet adamları tarafından bu durumun Osmanlı 
Devleti'ni yıkıma götüren nedenlerden biri olduğu söy- 
lenegelmiştlr. Ancak, bir başka açmdan bakıldığında 
ordunun böylesine politize edilmiş olmasının da para
doksal olarak İttihat ve Terakkl’n\n İlişki ağını devralma
nın, ordunun tüm komuta kademesini elde etmeyi müm
kün kıldığı; böylece askeri olarak yenilmiş Osmanlı or
dusunun İttihat ve Terakkl'nin siyasal aygıtı dolayımıy- 
la, neredeyse belkemiği hiçbir hasar görmeden Kurtu
luş Savaşı'na sokulabildiğl söylenebilir. Mustafa Kemal, 
başarılı bir Osmanlı Paşası olarak I. Dünya Savaşı’nda 
elde ettiği askeri kariyerini onun başarısız siyasal ön
derliğine feda etmeksizin, İttihat ve Terakkl’nin siyasal 
aygıtının her noktasını denetleyebileceği bir konumda 
kalmayı başardı. Böylelikle, Enver, Talat ve Cemal Paşa
lardan boşalan Ordu’nun fiili önderliğine tırmandığı 
1919’da elinde, hem yabancı güçlerin denetimindeki 
Saray, hem de mülkünü korumak endişesi içindeki Müs
lüman Türk ve Kürt eşraf ve toprak sahipleri karşısında

durmaksızın manevra yapabileceği, nispeten özerk bir 
gücün siyasal ve askeri kudreti bulunuyordu. Saray, 
yani siyasal ve dinsel İktidar odağı artık iktidara sahip 
değildi. Eşraf ve toprak sahipleri, yani varolan iktisadi 
güç odakları henüz İktidar olacak güce sahip değillerdi. 
Mustafa Kemal, Osmanlı ordusundan arta kalan teşkilatı 
devralarak ve bu güce dayanarak hem sarayın, hem 
Müdafaa-I Hukuk Cemiyetlerinin; hem İttihatçıların hem 
İslâmcılann; hem Türk eşrafın hem Kürt aşiret reisleri
nin çelişik onayını kazandı ve tüm çelişen tarafların 
üzerinde yükselerek Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini üst
lenebildi.

Kurtuluş Savaşı’nın 1920-1922 arasındaki birinci ev
resinde Anadolu’da yükselen devrimci durumun sürekli 
olarak kitle inisiyatifini artırdığı, halkın özerk KuvayI 
Seyyare birliklerinde düzenli ordunun yanısıra silâhlan
dığı ve örgütlendiği, komünist hareketin kendisinden 
beklenmedik ölçüde Meclis’de ve toplumda güç edin
meye başladığı koşullarda Mustafa Kemal'in kullanmış 
olduğu retorik, sosyalist hareket içinde, 1960’lardan 
bu yana kimi yanıltıcı yorumlar doğurdu. Bir toplumsal 
mücadele sürecinde çelişen partiler arasındaki ilişkile
rin ve onların gerçek kimliklerinin gerçekte ne olduklan 
ve ne yaptıklarına değil, kendi haklarındaki kendi fikirle
rine baicılarak değerlendirilmesinin Mustafa Kemal ve 
Kemalist kadroların Kurtuluş Savaşı'nda 1789 Fransız 
burjuva devriminin öncüsü Jakobenlerie benzer bir ta
rihsel rol oynadığı yargısına varılmasına çokça yol açtığı
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görüldü. Bu yargıdan hareketle Kemallstlerin mirasçıları 
olduklan varsayılan ordu kesimleriyle siyasal İlişkiler 
aranmış olmasa, bu değerlendirmelerin kaynağında salt 
bir tarihsel tahlil endişesinin yattığı söylenebilirdi. An
cak Kemalizmin gerçekte olduğundan daha İlerici bir 
çerçevede değerlendirilmesi, çoğu kez demokratik dev
rimde silahlı kuvvetlerin bir bölümüyle -ya da ana 
gövdesiyle- ittifak kurmayı Marksist teori dahilinde ka
bul edilebilir kılma endişesiyle örtüştü ve ciddi tarihsel 
incelemenin yerini çoğu kez muhayyel bir devrimci gü
ce ideolojik perspektif icadetme çabası aldı.

Jakobenlzm ve Kemalizm arasında bir tarihsel özdeş
lik kurulup kurulamayacağının anlaşılabilmesi herşey- 
den önce, Jakobenizmin feodalizmle mücadele halinde
ki devrimci burjuva sınıfının halk kitleleriyle oluşturdu
ğu organik blokun öncüsü olduğunun akılda tutulmasını 
gerektirir. Jakobenler feodal toprak sahipleri, ruhban, 
soylular ve askerier blokuna karşı, hem feodal devleti 
hem feodal mülkiyeti parçalayan ve güçlerini doğrudan 
doğruya devlet dışında örgütlenmiş silahlı halktan alan 
aşağıdan bir devrimin öncüsüydüler ve 1792-94 arasın
da burjuva devrimin önderliğini üstlenmek bakımından 
Jakobenleri tehdit eden başka hiçbir toplumsal ve siya
sal güç olmadığı gibi, Jakobenler, köylüler ve sanscu- 
/ottelar üzerinde ideolojik hegemonyaya sahiptiler.

Oysa Kemalistler, daha Kurtuluş Savaşı başladığı an
dan itibaren komünist hareketin mücadelenin önderiiği-

Mustafa Kemal, eğer 1789 burjuva devrim süreci İle 
bir benzerilk kurulmak gerekirse, bir tarihsel analog 
olarak Jakoben önderierden hiçbirine benzetilemez. 
Onun, 1922'ye kadar Saray İle Kuvayı Milliye arasında 
bir hakem sıfatıyla manevralar yapıp, esas olarak Kuva- 
yı M llllye'nln başarısına yardımcı olarak I. Napoleon 
rolünü; 1922’den sonraysa Kuvayı Seyyare ve TKP ile 
Kuvayı Milliye arasında bir hakem konumu üstlenip ezi
len sınıfların örgütlerini tasfiye ederek halkı silahsızlan
dırırken III. Napoleon ya da Bismarck rolünü oynamış 
olduğunu söylemek mümkündür. Hiç kuşkusuz bütün 
bu tarihsel analojilerde tam bir mütekabiliyet aranma
ması gerekir. Bununla birlikte, hiçbir zaman bir antlfeo- 
dal burjuva devrimi niteliğine bürünmeyen ve daha dev
rimin İlk adımında büyük toprak sahiplerinin mülkiyetini 
Bolşevlzm tehlikesine karşı teminat altına alma amacı 
güden bir “yukarıdan aşağı” devrimi, sonuçta bir 
dünya proleter devrimi çağında komünist hareketi bir 
tür sol kanat Jakol>enlzml derekesine düşürmeyi göze 
almaksızın Jakoben olarak nitelendirmek maddeci tarih 
anlayışının bakış açısından olanaksız görünmektedir. 
Fransız Jakobenleri krallığı halkın silahlı ayaklanmasıyla 
yıkmışlardı, Türk Kemalistleri Cumhuriyeti top atışlarıy
la ilan ettiklerindeyse halk, yeni padişahın Mustafa Ke
mal olduğu düşüncesine varmıştı.

Ezen ve ezilen sınıfların karşılıklı konumlarında kalıcı 
bir değişiklik gerçekleştirmeyen hiçbir siyasal değişme 
bir devrim olarak adlandırılamaz. Cumhuriyet’in kurul-

ni üstlenme iddiasıyla karşı karşıya kaldıkları gibi, hiçbir 
antifeodal perspektife sahip değildiler ve “halk 
egemenliği” ilkesi pratikte asker ve sivil seçkinlerin 
Sultan'a egemen olması dışında bir anlam içermiyordu.

Bütün bu şartlar,. Kemallstlerin “halk egemenliği” ve 
hatta “Bolşeviklik" ima eden çağrılarına karşın, komü
nist hareket de İçinde, bütün bağımsız güçler üzerine 
bir bastırma ve yoketme harekatına, daha Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın ortasında İken girişmesine yol açtı. Bu durum 
Mustafa Kemal'in ve Kemallstlerin daha çok Gramscl’- 
nin Sezarizm olarak adlandırdığı kategori içinde anlam- 
landınlablleceklerinl düşündürür. Çünkü Gramscl’nln ta
nımına göre Sezarizm: “ ...içinde mücadele halinde bu
lunan güçlerin yıkım halinde oldukları, mücadelelerin 
devamı halinde sonuçta karşılıklı yok olmaktan kaçına
mayacakları için İki tarafın da birbiriyle dengeye geldiği 
bir durumu dile getirdiği söylenebilir... Her ne kadar 
Sezarizm, içinde büyük bir kişiliğin, yıkıma yönelik bir 
güçler dengesiyle nitelenen tarihsel siyasal bir duruma 
‘hakemlik’ etmekle görevlendirildiği özel bir durumu 
dile getirse de her zaman aynı tarihsel anlama sahip 
olmaz. İlerici bir Sezarizm olabileceği gibi, gerici bir 
Sezarizm de olabilir... Başarı bazı karşılıklı ödün ve 
sınırlamalarla tadil edilmiş olsa da, karışımı İlerici gücün 
başansına yardım ettiği takdirde Sezarizm İlericidir, ge
rici gücün başarısına yardımcı olduğu takdirde gerici
dir... Sezar ve I. NapolĞon ilerici Sezarizmin, III. Napole
on ve Bismarck gerici Sezarizmin örnekleridir.”

masıyla birlikte. Kurtuluş Savaşı sırasında .yalnızca bir 
tek toplumsal tabakanın konumunda köklü bir değişiklik 
olduğu söylenebilir. Kemalist kadrolar -bir bakıma Os
manlI savaş geleneğinin devamı sayılabilecek bir 
biçimde-işgalcilerie Işbirilğl yaparak ülkeden kaçmış olan 
gayri-müslim burjuvazinin toprak ve emlâkine el koya
rak, ticaret burjuvazisi ve küçük burjuvazinin yanısıra 
bir bürokrat burjuvazinin doğmasına yol açmışlar ve 
böylece devletle özel mülkiyet arasında bir organik köp
rü oluşturmuşlardı. Bunun dışında yoksul köylülerin, 
işçi sınıfının ve öteki çalışanların ve üreticilerin toplum
sal ve siyasal konumlarında herhangi bir olumlu deği
şiklik ortaya çıkmadı. Hatta “aşar” vb. feodal vergilerin 
ortadan kaldırılmasının devlet gelirierinde yol açtığı azal
manın giderilmesi için konulan yeni “ modem” vergile
rin bu çalışan kesimlerin yaşama ve çalışma koşullarını 
daha da ağıriaştırdığı söylenebilir. Pahası Kürtlerin, Kur
tuluş Savaşı’na dolaysız olarak katılmalarına karşın Cum
huriyet rejiminde OsmanlI Devleti altında sahip olabil
dikleri her türiü yerel iktidar olanağından yoksun bırakı
larak, ayaklanmaya zorlanmış ve şiddetle bastırılmış 
olmalarından söz etmek gerekir. Ancak Kemalist rejimin 
her seferinde bu ayaklanmaların toprak sahipleri ve aşi
ret reisleri tarafından çıkartılan gerici ayaklanmalar ol
duğunu İddia etmesine karşın aşiret reislerinin büyük 
toprak mülkiyetini sınıriandırmak yönünde hiç bir ger
çek çabaya girişmemiş olduğu bir başka gerçektir.

Müslüman ve Türk burjuvazinin sayıca azlığı ve örgüt

sel güçsüzlüğü, işçi sınıfından gelen Bolşevlzm tehlike
sine karşı siyasal mülkiyetini Kemalist kadrolara terke- 
derek, herhangi bir siyasal hak iddiasında bulunmasını 
neredeyse olanaksızlaştırdığında Kemalistler bütün bur
juva muhalefet hareketlerini bastırarak emperyalist dev
letlerle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 
uluslararası manevralara giriştiler ve adım adım dünya 
kapitalizmine eklemlenmenin yolunu açtılar.

Bütün bu süreçte ilginç olan ve Mustafa Kemal'e öz
gün karakterini kazandıran ve belki de onun Türk milli 
burjuva devriminin siyasal dehası olarak nitelenmesini 
mümkün kılan tek noktanın altını çizmek gerekebilir. 
Tarihteki bütün burjuva devrimlerinde eski rejim devril
dikten sonra burjuvazi iki kanada ayrılır ve daha ilerici 
olan kanat devrimi ileri götürmek üzere ikinci bir atılıma 
girişir ve bu mücadele ya eski rejimin toplumsal daya
naklarının bütünüyle tasfiye edilmesi ya da burjuvazinin 
en ilerici kolu tasfiye edilerek bir restorasyon sürecinin 
başlamasıyla sonuçlanırdı.

Mustafa Kemal'in üstünlüğü daha en başından başla
yarak elindeki askeri aygıtı kendisinden daha ilerici her
hangi bir kanadın belirmesine karşı acımasızca kullanıp 
böyle bir ayrışmanın yolunu önceden kesecek kadar 
gelişmenin imkânlarını sezebilmiş ve sahip olduğu bilgi 
ve tecrübeyi iktidar hedefinden bir an uzaklaştırmaksı- 
zın kullanabilmiş olmasındadır. Çağının bütün siyasal 
hareketlerinin bu iktidar imkanı bakımından ifade ettiği

Mustafa Kemal'in iktidara doğru yürürken 
yaptığı manevraların her biri, ilişkiye 
geçtiği toplum ve devlet kesimlerinin fiziki 
görünüşüne de kendisini yaklaştıracağı 
kadat büyük bir esneklikle yürütülmüştü.
1) Sofya'da memleketi kurtarmak için 
yanıp tutuşan askerî ateşe; 2) Kurtuluş 
Savaşı'nda sivil “paşa"; 3) Kürt aşiret 
reisleriyle uzlaşmaya giden politikacı;
4) Burjuvazisiz burjuva “ ınkılab''larının 
uygulayıcısı, şapka “ inkılabı" önderi;
5) Burjuva cumhuriyetinin ebedî şefi. Her 
görüntü birbiriyle çelişir gibi görünse de 
sonuç başlangıcın zorunlu ürünü.

anlamı Kemalist kadro İçinde herkesten daha iyi kavra
mış bulunan Mustafa Kemal, işgal İstanbul'unda kalmış 
bulunan burjuvazinin gerici hilafetçi ve saltanatçı kana
dının kendisine karşı herhangi bir seçenek oluşturama
yacağının da bilincinde olarak tek sol kanat hareketinin 
Türkiye Komünist Partisi ve Yeşil Ordu'dan gelebilece
ğini ve Ekim Devriml’nln etkisi altındaki köylülerin bu 
hareketler çevresinde toplanabileceğini herkesten iyi 
sezinledi. Bütün siyasal ve diplomatik maharetini, Sov
yetler Birilği ile İyi ilişkileri ve karşılıklı uluslararası çı- 
karian hayati bir tahribata uğratmaksızın Komünist ha
reketi önce etkisizleştirmek, sonra yoketmekte kullandı.

Mustafa Kemal Osmanh Devleti'nin yıkıntıları içinden 
bir ulusal devlet çıkartırken, bir doğulu köylü halkı dün
ya kapitalizminin katarına bağlamakta olduğundan hiç 
bir zaman kuşku duymamıştı. Bugün, bu bağlanmanın 
tüm nesnel maddi sonuçlarının devşirildiği bir anda, 
yıllar boyu halka kurtuluşun Kemalizmin parlak günleri
ne dönmekte olduğu çağrısını yapmış olanlar tezlerine 
yeni bir kanıt bulduklarını düşünebilirler, ama Ronald 
Reagan’ın George Washlngton’in meşru mirasçısı oldu
ğu kadar Atatüri('ün meşru mirasçısı olan 12 Eylül reji
minin gericiliğinden kurtulmanın geriye dönük hiç bir 
alternatifi bulunmuyor; daha doğrusu bu alternatif Mus
tafa Kemal’in Mustafa Suphi'yi bertaraf ettiğini sandığı 
yerde bulunabilir.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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Ancak Hamidiye alaylannın Kürdistan üzerindeki yegâne etkisi askerî değildi. Hamidiye 
alaylanndan hemen sonra, Kürt beylerinin oğullarmı eğitmek üzere biri İstanbul’da biri 
Bağdat’ta olmak üzere iki “aşiret mektebi” açıldı. Gerek alaylar gerekse mektepler, Tanzimat 
bürokrasisinin başaramadığını başardı; Kürdistan’da yerel halkı denetleyebilecek kadar güçlü ve 
aynı zamanda Halife-Sultan’a sadık bir kesimin dogmasını mümkün kıldı. II. Abdülhamid’in 
yaygın olarak Bave Kurdan (Kürtlerin Babası) diye anılması bu pohtikalann başansının bir 
göstergesiydi. Ancak bu başarının diğer bir yüzü Kürdistan’da aşiret yapılarının daha da 
“askerîleşmesi” ve toplumsal yapının yeni çelişkilerle bölünmesiydi.

Kürt Milliyetçiliğinin Doğuşu
Ziya Gökalp, İbrahim Paşa’nın Diyarbakır üzerindeki zulmünü protesto ettiği öğrencilik 
yıllarında Kürtçe’nin grameri üzerinde çalışiyordu. Ancak 1870’lerde harbiye ve tıbbiye gibi 
okulların Kürtlere açılmasını izleyen yıllarda yetişmiş, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti gibi çoğu 
genç aydınlarla, o da İttihat v e . Terakki’ye  yönelecekti. Diğer yandan, büyük aşiret reislerinin 
aşiret mekteplerinde eğitim gören ya da devlet görevleri dolayısıyla Batı’nın etkisine maruz 
kalan çocukları arasında da milliyetçilik ilk ürünlerini vermeye başlayacaktı. 1898’de 
İttihatçılığın önemli merkezlerinden Kahire’de Mithat Bedirxan Bey Kürdistan adlı ilk Kürtçe 
dergiyi yayınladı. Daha sonra da Kürdistan'm  yayınlanma yerlerinin seyri, İttihatçıların 
dergilerinin seyrini yakından izleyecek, Kahire’den Cenevre’ye, oradan Londra’ya ve daha so n n  
Folkestone’a taşınacaktı. Bu dönemde, İttihatçılığın ideolojik dokusu, Türkçülük ve 
Osmanlıcılığın yanısıra Kürtçülüğü ve hatta İslamcılığı da içerecek kadar gevşekti. 31 Mart 
vakasını önceleyen günlerde İttihad-ı M uhammedi’nin  kurucuları arasında yer alacak ve daha 
sonra Said-i Nursi adıyla ünlenecek Said-i Kürdi bile. Temmuz 1908 öncesinde İttihatçılarla 
ilişki içersindeydi. Meşrutiyetin ilanını izleyen özgürlük ortamında, merkezle Kürdistan arasında 
aracılık rolünü yerine getiren en önemli ailelerden üçünün de kuruculan arasında temsil 
edildiği Kürt Teali Cemiyeti kuruldu. Ancak kurulur kurulmaz, Osmanlı bürokrasisi içinde 
yeralmanın da yeniden üretilmesine katkıda bulunduğu aileler arasındaki geleneksel rekabetler 
Cemiyeti hatırı sayılır ölçüde zayıflattı.
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Bu tür çelişkilerden ötürü Cemiyet 1912’de İttihat ve Terakki tarahndan kapatılınca yokluğu 
hissedilmedi. Bir parçası olduğu dinamizm, yayınlanmaya devam eden Roja Kurd (Kürt Günü), 
Hetawe Kurd (Kürt Güneşi), Jin  (Hayat) gibi dergilerle, başlangıçta Cemiyet'e bağlı bir yan 
kuruluş olan ve Said-i Kürdi’nin önemli bir rol oynadığı Kürt Neşri M aarif Cemiyeti ve açtığı 
Kürtçe eğitimi veren okulla sürdü. Örgütsel düzeyde ise 1912’de özellikle öğrencileri biraraya 
getiren ve popüler sınıfları örgütlemeye daha çok çaba gösteren Hevi (Umut) Cemiyet’in  yerini 
aldı. Hevi’nin kuruluşunda, nüfuzunu toprak sahibi olmaya değil Diyarbakır’daki itibarına 
borçlu olan Cemilpaşazâde ailesi öncü olmuştu. Ancak I. Dünya Savaşı’nın ilan edilmesiyle 
üyelerinin çoğu askere alınınca Hevi de faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. I. Dünya 
Savaşı’nın Kürtler açısından en önemli sonucu, yüzyıllardır Ermenilerle içiçe yaşadıkları 
bölgelerin tehcir ve kitlesel bir kıyımla Ermeniler’den arındırılması oldu. Meşrutiyetin 
ilanından sonra, D aşnak  “Ermeni milletinin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gelişip 
kalkmabümesinin ancak Osmanlı ülkesi içindeki bütün diğer halklann da özgürlüğe 
kavuşmasına bağlı olduğu” tezi üzerine dayalı ve “Meşrutiyet devriminin vaadlerinin 
gerçekleşmesini bekleyeceği”ni açıklayan bir anlaşma yaptı. Bu vaadler arasında Ermenistan 
için özerkliğin yanısıra, 1894’te Sasun ayaklanmasına yol açmış olan çifte vergilendirilmenin 
kaldıniması ve ayaklanmanın bastırılması sırasında el konulan topraklarının iade edilmesini 
sağlayacak bir toprak reformu başta geliyordu. Ancak gerek İttihat ve Terakki yönetiminin 
Hamidiye alayları gibi Abdülhamid “istibdad”ından devralınmış uygulamaları “aşiret alaylan” 
gibi farklı adlar altında da olsa sürdümeye devam etmesi, gerekse 1908 öncesi 
Osmanhcılığımn yerine giderek daha ırkçı vurgular kazanan bir Turancılığı benimsemesi,
Daşnak ile hükümet arasındaki ilişkilerin gerginleşme yol açtı. 1911’de, faaliyetlerini 
sürdürmeye devam eden diğer Ermeni cemiyetlerinin de baskısıyla D aşnak 6. Kongresinde, 
İttihatçılarla yapmış olduklan anlaşmayı iptal ettiklerini açıkladılar ve 1913’te de diğer Ermeni 
örgütlerle bir birleşik cephe oluşturarak, bağımsızlığın kazanılmasını büyük devletlerin 
müdahalesine ve dolayısyla da Osnymiı iktjdannın zayıflatılmasma bağlayan bir perspektifi 
beniftısediler. Dolayısıyla I. Dünya S& aşı başladığında, Ermeniler Osmanlı yönetimi tarafından 
artık bir iç düşman muamelesi görmeye başlamıştı. 1. Dünya Savaşı’nda Osmanhlar’ın ilk 
büyük askerî seferlerinden biri olan Sarıkamış seferi başarısızlığa uğrayıp, bir Rus işgalinin 
giderek kaçmılmaf görünmeye başlaması üzerine verilen Mayıs 1915’teki tehcir karanyla 
Ermeni halka karşı uygulanan şiddet kiüesel bir nitelik kazandı ve bunun sonucu olarak hiç 
değilse 19. yüzyılın son çeyreğinden beri Ermeni milliyetçileri ve büyük devletler tarafından 
potansiyel bir Ermenistan’ın merkezi olarak görülmüş topraklarda bağımsız bir Ermenistan 
devleti kurulması tasansının en önemli maddî dayanağı ortadan kalkmış oluyor, Kürtler’in 
yaşadıkları bölgeler etnik yapıları bakımından, neredeyse homojen bir hâle geliyorlardı. Bu 
olgu ve anılann, savaşı izleyen 20 yıl boyunca Kürt hareketleri üzerinde kritik bir etkisi 
olacakn.

Sevres

Mondros mütarekesinin hemen ardından Kürt Teali Cemiyeti yeniden kuruldu. Görünüşte 1908 
sonrasında yaşanan her şey yeniden yaşanıyor gibiydi. Cem iyettin  kuruculan arasına yine

ı m



Solda, Ağrj İsyanı sırasında gelişmeleri haber veren 
bir gazete kupürü. Basın ve bildiriler yoluyla 
sürdürülen propaganda savaşı sıcak mücadelenin 
kendisinden çok daha önce başlamıştı. 1928, Genel 
Mülettişiik ile Xoybûn arasında bir propaganda 
savaşıyla geçti. Hükümet bir genel af ilan etti, 
Xoybûnsa her yerde silahlı aşiretleri affa kanmamaya 
çağıran bildiriler yayınlamaya başladı. Altta Dersim'in 
ünlü önderi Seyyid Rıza mahkemesi sırasında. Eylül 
sonunda İhsan Nuri komutasındaki Kürtler'in İran'a 
geçmek zorunda kalmasından hemen sonra Dersim'de 
Pülümür aşireti üzerine 28 Ekim 1930'da bir saldın 
düzenlenmiş ama harekâtın asıl hedefi olan Danziye, 
Harsiye ve Askıriye köyleri aşiretler tarafından 
önceden boşaltıldığından, hükümet askerleri çoğu 
zaman insansız hedeflere saldırmak zorunda kalıyordu. 
Oysa aşiretler yalnızca bir uçak düşürmekle kalmamış, 
Merh geçidini tutan Haydaran aşireti Pülümür 
kaymakamını yanındaki askerlerle birlikte esir etmişti. 
Ancak aşiretler arasındaki ittifak kalıcı bir stratejiye 
dönüşmüyordu. Haydaran aşireti kendilerine yönelik 
olarak tasarlanan "tedibaf’tan vazgeçilmesi kaydıyla 
hükümetle anlaştılar. Buna rağmen Pülümür harekâtı 
hükümet açısından başarısızlıkla sonuçlandı. 7 yıl 
sonra hükümet Dersim'e karşı nihai operasyonuna 
giriştiğinde aşiretler birleşememelerinin bedelini çok 
daha ağır ödeyecekler, hükümet hain ve casuslardan 
bolca yararlanma fırsatını bulacaktı. Üstelik 1937'de 
kritik darbeyi vuran Seyyid Rıza'nın kardeşinin oğlu 
Rehber oldu. Rehber savaşın başında tarafsızlığını ilan 
elmiş ancak hükümetle gizli bir ilişki kurmuştu. 
Hükümetin talimatı gereğince daha sonra bir grup 
adamıyla Bahtiyar aşiretine katılması, Seyyid Rıza'nın 
muhalefetine rağmen, kabul edildi. Bu ona 
ayaklanmanın "beyni" Alişer’le karısı Zarife'ye 
öldürecek kadar yaklaşma imkânını verdi. Rehber'in 
adamlarından bir başkası ise Bahtiyar aşiretinin reisi 
Şahin Ağa'yı uykusunda öldürdü. Alişer'in ölümü 
sonun başlangıcı oldu. Seyyid Rıza kendi mıntıkasını 
bırakarak o zamana kadar tarafsız kalmış aşiretleri 
ayaklanmaya katılmaya ikna etmeye çalışmak üzere 
kuzeye, Munzur dağlarına yöneldi. Çok başarılı olduğu 
söylenemez. Erzincan valisinin barış çağrısına 
buradaki karargâhında kandı: Asılmadan öne son 
sözleri “ 75 yaşındayım. Kürdistan şehitlerine 
kavuşuyorum. Kürt gençleri intikamımızı alacaklardır. 
Yaşasın Kürtlük ve Kürdistan" oldu.

Seyyid Abdûlkadir Bey, Babanzâde Şükrü Paşa ve Bedirxanlardan Emin Ali Bey vardı. Seyyid 
Abdülkadir bu kez âyan meclisi değil Şurayı Devlet Başkamydı ve “Kürtlerin istiklal değil 
muhtar bir idare istedikleri”ni belirten bir açıklama yapınca Cemiyet yine bölündü ve 
bağımsızlık yanlısı Teşkilat-ı İçtimaiyye adlı grup kendisini Hevi’nin son yayın organı Jin  
aracılığıyla ifade etmeye başladı. Ancak savaş öncesinde henüz teorik bir tartışmanın konusu 
olan temalar artık yapılması gereken acil bir tercihin somut seçenekleri olarak bütün tarafların
karşısında duruyordu. Aynca I. Dünya Savaşı’nda gerek merkezde gerek Kürdistan’da İstanbullu
aydınlar, yerel halkla çok daha yakın ilişkiler kurmuş, bir ölçüde de olsa, eskiden sahip 
olmadıklan bir temsil yeteneği kazanmışlardı. Örneğin Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli
taşra merkezlerinde kendilerini Kürt Teali Cemiyeti'nin şubesi ilan eden birçok Kürt Klübü
açılmıştı. İstanbul’da çoğunluğunu hamalların oluşturduğu Kürt loncaların, k en d i. sözcülerinin 
Seyyid Abdülkadir olduğunu bildirmesi, işgal kuvvetlerinin Kürt Teali Cemiyeti'ni ciddi bir 
muhatap olarak kabul etmelerine yol açtı.

Banş görüşmeleri için Paris’e giden Osmanh heyetinin başında (?!) Şurayı Devlet Başkanı 
Seyyid Abdülkadir vardı. Ancak Paris’te Kürtler Seyyid Abdülkadir’in yanısıra, savaşı Güney 
Fransa’da geçirmiş olan Şükrü Paşa tarafından da temsil edildiler ve ikisinin arasındaki ihtilaf 
burada da su yüzüne çıkmakta gecikmedi. Kısa bir süre önce “Türklerin şu düşkünlük 
zamanında onlara darbe indirmekliğimizin Kürtlük şianna yakışmadığı” yolunda bir beyanat 
vermiş olan Seyyid Abdülkadir, Kürdistan’m bağımsızlığının banş görüşmelerinde karara 
bağlanmasına karşı çıkıyordu. Şükrü Paşa ise manda yönetimi altına ya da Ermenistan’la bir 
konfederasyon içersinde bağımsız Kürdistan tezini savunuyordu. Sonunda 10 Ağustos 1920’de 
imzalanan Sevres anlaşmasının 89. maddesi Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerinde 
kurulacak Ermenistan’la Türkiye arasındaki sınınn tesbiti konusundaki karan ABD başkam 
W ilson’a bırakıyordu. W ilson Amerikan mandası altında olacak bu Ermenistan’ın sınırlannı 
Muş, Erzincan, Bingöl, Ağrı ve İğdır’ı da içerecek şekilde genişletti. Anlaşmanın 62. maddesi 
Fırat’ın doğusu ve Ermenistan’ın güneyinde yaşayan Kürtlere yerel özerklik verilmesini 
öngörüyor, 64. madde ise “62. maddenin kapsamı içinde bulunan Kürt halkı, yani bu bu 
bölgede bulunan halk çoğunluğu[nun], Türkiye’den aynlarak tamamen bağımsız olmak 
arzusunu izhar ederse ve milletler topluluğu konseyine müracaat ederse ve şayet konsey de 
bu halkın bağımsızlık arzusunu gerçekleştirecek kapasitede bulunduğuna kanaat getirir ve 
bunun yerine getirilmesini tavsiye ederse, Türkiye[’nin] bu tavsiyeye aynen uyma”smı karar 
altına alıyordu. Ancak Ermenistan’ın sınırlannın ABD başkanı W ilson’un karan doğrultusunda 
belirlendiği durumda, kurulsa bile potansiyel Kürt Devleti’nin Kürtlerin yaşadığı topraklann en 
yoksul ve verimsiz üçte birini oluşturan Harput, Dersim, Hakkâri Siirt ve Diyarbakır’la sınırlı 
olacağı anlamına geliyordu. Ancak daha imzalanmadan önce Sevres anlaşmasının Kürtler 
açısından da kâğıt üzerinde kalacağının işaretleri görülmeye başlamıştı. Kasım 1919’da Paris’te 
banş görüşmelerinin başlamasının hemen ardından, Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararlan 
uyannca delegasyonlara Kürt temsilcilerin Kürtleri temsil etmediği yolunda telgraflar yağmaya 
başlamıştı.

Telgraflar Mustafa Kemal’le anlaşmış Kürtler’den geliyordu. Mustafa Kemal Anadolu’ya geçer 
geçmez Kürt Teali Cemiyeti’nin  Diyarbakır’daki şubesiyle yazışmaya ve Kürtler’i Türklerle ortak 
mücadeleye çağırmaya başlamıştı. Bu çağnnın büyük ölçüde olumlu karşılık bulmasının çeşidi 
nedenleri vardı. Bu dönemde Mustafa Kemal’in temsil ettiği ve Diyarbakır’da da şubelerinin 
açılmasını istediği M üdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin  propagandasının ekseninde esaretteki hilafetin 
kurtaniması oturuyor, bu da yerel halkta olduğu kadar, Hamidiye alaylanndan yetişme subay 
ve askerlerde de güçlü bir yankı buluyordu. Diğer yandan aralannda Abdullah Cevdet gibi bir 
İttihatçının da bulunduğu aydınlar da, Paris’teki Şükrü Paşa’nın aksine büyük devletleri 
Kürtlerin değil Ermenilerin doğal müttefiki olarak görüyor, Kürt topraklannda kurulacak bir 
Ermenistan olasılığına karşı Mustafa Kemal’i en güçlü engel olarak değerlendiriyorlardı.
Erzurum Kongresi’ne katılan 54 delegenin hepsi Ermenistan tarafından ilhak edilme tehlikesi 
altındaki beş eyaletten gelmişti. Daha güneydeki Diyarbakır ve Siirt gibi vilayetlerle. Alevî 
aşiretlerin yaşadığı Dersim gibi vilayetlerden ise katılan delege olmamıştı. Buna rağmen, 
M üdafaa-i Hukuk Cemiyeti’n e  sadık “hükümet” kuvvetleri Ağustos ayı içersinde Diyarbakır’daki 
Kürt Teali Cemiyeti’ni hiçbir dirençle karşılaşmadan kapatmayı başardılar ve cemiyetin en faal 
üyelerinden Ekrem Cemil Paşa şehirden kaçarak İstanbul’a gitmek zorunda kaldı. Eylül ayı 
içersinde ise yine güney vilayetlerinde Paris banş görüşmeleri adına bölgede nüfus tesbiti 
çalışmalan yapan bir İngiliz heyetinin çalışmalan Mustafa Kemal’in emriyle durduruldu. Yıl 
sonuna kadar güney vilayetleri seçkinlerinin büyük çoğunluğu Kuvayı Milliye hareketi içinde 
yeralmaya ikna edilmiş, yapılan seçimlerde M üdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin  adaylan kazanmıştı.

Koçgiri Ayaklanması

Ancak aynı başarı Alevi Dersim ve Koçgiri aşiretleriyle ilgili olarak kazanılamadı. Sözkonusu 
aşiretler yalnızca Alevi olmak bakımından değil, yaşadıklan bölgenin ulaşılmazlığı sayesinde 
merkezî Osmanh iktidan karşısında özerkliklerini koruyabilmiş olmak bakımından da 
çoğunluğu Sünni olan Kürt aşiretlerden aynŞmışlardı. Devlete vergi vermeyen bu aşiretler,
1. Dünya Savaşı’nda da savaşmamışlardı. Sözkonusu aşiretler 1915 Ermeni tehciri 
sırasındaki şiddet olaylanna katılmadığı gibi, 1916 yılında Ruslar Dersim sımrlanna ulaştığında, 
Sivas merkezli bağımsız bir Kürdistan talebiyle onlarla diplomatik temaslar kurmuşlardı. Bu 
temaslan kuran, Koçgiri aşiretinin reisi Mustafa Paşa’nın kâtibi, şair Alişer Efendi idi. Ancak
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Köy Enstitüleri ve 
Köy Enstitüm Yazarlar

Köy Enstitüleri, eğitim biliminin dili ile i(onuşulursa, 
iş oicuilan olarak adlandırfiabilir. İş okullarının tarihçesi 
1967'de John Locke ile başlar. Locke "yoksul tîalk taba
kalarının çocuklarını işe alıştırıp çalışkan ve üretici bir 
şekilde yetiştirmeyi" öngörüyordu. İngiltere’de burjuva 
devrimci düşüncesinin eğitime ilişkin bu yaklaşımı, eği
tilmiş işgücünü informel usta-çırak ilişkisinden çıkarıp, 
formel devlet okulu eğitimine dayanarak yetiştirmenin 
ilk adımı oldu. Locke'un açtığı bu yoldan pekçok eğitim 
düşünürü yürüdü: Froebel, Pestaiozzi, Kerschensteiner 
ve John Dewey, kendi kurdukları okullarda iş ve eğitimi 
birlikte yürüten çalışmalar yaptılar! İş okulu düşüncesi
nin en önemli kuramcılarından biri olan Dewey’ye göre 
iş, eğitimin bir amacı değil, aracıdır. İş okulu çeşitli 
iş araçlarıyla çocuğu eğitme anlayışına dayanır. De- 
wey'ye göre “çocuğu hayata hazırlamak” deyimi yan
lıştır; eğitim hayatın kendisidir. Dewey, mutfakları, bah
çeleri, tezgâhları, laboratuvarları olan bir okulda amacın 
çocuklara bir sanat öğretmek olmadığını; onların yapa
rak öğrenmelerini, işin değerini anlamalarını sağlamak 
olduğunu belirtiyor.^

Dewey’nin iş okuluna ilişkin bu görüşlerini aşağı yu- 
kan bu sözlerle yineleyen İ.Hakkı Tonguç’un Köy Ensti- 
tülerl’nin (KE) fikir babası olduğu yolundaki yaygın kanı, 
anlaşılacağı gibi, yanlıştır. O, bir pratisyen sayılmalıdır. 
Froebei’den esinlenerek Türk eğitimine ilişkin birtakım 
düşünceler üreten “ Meşrutiyetçi” İ.Hakkı Baltacıoğlu’- 
nu görmezden gelip Köy Enstitüleri’ni “Cumhuriyetçi” 
Tonguç’a bağlamak ciddi bir eksiklik olarak değerlendi
rilmelidir. Baltacıoğlu daha 1910’da Darülmuallimin'de 
(Öğretmen Okulu) öğrencilerine yaparak öğrenme yön
temleri uyguluyordu. Ona göre okulun amacı çocuğa 
tanmsal kişilik vermektir. Ayrıca Toplumsal Okul (İçti
mai Mektep) diye adlandırdığı okul kuramında toplum 
gibi okulun da sanayileşmesi gereğini öne sürer. Ton- 
guç ise yalnızca köye öğretmen yetiştirmek isteyen bir 
kuruluşun pratisyenidir; köyün canlandırilmasını eği
timden bekleyen bir eğitimcidir. Dahası, Köy Enstitüle- 
r/’ni 1930'larda keşfedilen bir olgu saymamak da gere
kir. Türk eğitim tarihi “tarıma dayanan ve köylülerin 
kalkınmasına katkıda bulunan eğitimi ilk savunan kişi” 
olarak Ethem Nejat'ı gösteriyor. 1910'larda meşrutiyetçi 
Baltacıoğlu işin kuramsal yönünü çözümlerken köylüle
rin değil genel bir eğitimin çerçevesini çizmişti. Gene 
aynı yıllarda komünist Ethem Nejat köylülerin kalkınma
sı hedefini gösteriyor. Ama ancak 17 Nisan 1940'da 
açılabilen KE, köye öğretmen yetiştirmek amacına bağlı 
olarak öğretime başladığında Kemalist bir pratisyenin, 
Tonguç’un öncülüğünde, kendinden önceki eğitim dü
şüncelerini de içerecek şekilde bir iş okulu özelliği kaza
nıyor.

KE'öe köylerden devşirilen kız ve erkek çocukları yatı
lı olarak askerî bir disiplin içinde tutuluyor, orrtaklaşa 
iş yaparak eğitim görüyorlardı. Çocukları yetiştirmek 
için yeterli öğretmen bulunamadığından, köyde askerli
ğini çavuş ya da onbaşı olarak yapmış erkeklerden eğit
menler seçildi. Öğrenciler genellikle askerî marşlar söy
leyerek çalışmaya giderler, kendi içlerinde de bir tür 
askerlik yönetimine benzeyen hiyerarşi taşırlardı, işte, 
KE, bu açıdan ilginç bir özellik taşımaktadır; Dünyanın 
ikinci paylaşımının sürdüğü savaş yıllarında öğretim ya
pılan bu okulların genel savaş atmosferinden ve Türk 
askerlik geleneğinden payını aldığı düşünülebilir. “Türk
lük billnci”nln şovenizm derecesinde abartılı olduğu 
bu döneme Alman emperyalizminin ideolojik gölgesi 
de düşmüş gibidir.

ilginçlik şuradadır: Gerici ideolojik yapısına karşın bu 
okullar eğitim uygulaması açısından paradoksal bir bi

çimde ilerici çizgiler taşımaktadırlar. Kız-erkek karma 
eğitimi, yaparak-yaşayarak eğitim gibi önemli eğitim 
ilkeleri bu okullarda yer alan önemli ilkelerdendir. Ne 
ki programa aldığı onca işin sonucunda bu okullar an
cak elinden her iş gelen öğretmenler yetiştirebiliyoriar. 
Mandolin çalan, arıcılıktan anlayan, duvar örebilen, ta
rımdan çok iyi anlayan öğretmenler.. Toplumsal işbölü
münün çoğalmasıyla kendilerini yetiştiren okulların hiç
bir gereğinin kalmayacağı bir yerlerde yetişip köye öğ
retmen olan bilgili köy çocukları. Eğitimde iş okullarının 
açmazı bu noktada bulunuyor diyebiliriz: İşi bir araç 
durumuna getiren bu okullar, yaptırdıkian işi öğrencile
rin mesleği olup olmayacağı açısından değerlendirme
diler. Burjuva eğitim düşüncesi bu açmazdan önemli 
dersler çıkarttı ve işi bir araç olmaktan çıkarıp amaç 
haline getirdi. Eğitim dili ile teknoloji eğitimi (ya da 
Amerikan eğitiminde cooperative education olarak anı
lan yeni iş eğitimi anlayışı) iş okulunun izleyicisidir. 
Bu anlayış, öğrenciyi toplumsal iştralümünde yalnızca 
bir işi yapabilen insan olarak yetiştirerek, yaptırılan iş 
eğitimi ile gencin mesleği arasında zorunlu bir ilişki 
oluşturur.

Burjuvazinin felsefi bakışı madde ve ruh ayrımında 
olduğu gibi nasıl düalistik bir nitelik taşıyorsa, eğitimi 
de tıeden ve zihin işlerinin ayrılması şeklinde oluşur. 
fCE'nin beden ve zihin işlerini bir araya getiren ileri 
eğitim ilkesinin, işi yalnızca okul içinde bir amaca indir
geyen ve yaptırdığı işlerle öğretmenlik mesleği arasın
daki genel ilişkisizliği göz araı eden programı nedeniyle 
zedelendiği gözlenebilir. Engels, Antl-Dühring adlı yapı
tında, okuldaki teknik eğitimin yalnızca okulla ilgili bir 
amacının bulunmasını eleştirir. Engels, sosyalist top
lumda emek ile eğitimin birbirine bağlanacağından ve 
böylece bilimsel eğitim için çok yönlü bir teknik kültü
rün de sağlanacağından söz eder. Marksist kültür, bire
yin çok yönlü gelişimi için düalistik değil, monistik (tek
çi) bir yaklaşıma dayanır ve ruh-madde, beden-zihin 
yapay ayrımlarını reddeder. Bu amaçla çok amaçlı (poli- 
teknik) eğitim ilkesini öne çıkararak İş okulları yerine 
üretim okulları kavramını yeğler. Marx 1866’da Cenev
re’de Enternasyonal İşçiler Birllği'nde  eğitim görüşleri
ni şöyle açıklar: 'Eğitimden üç şey anlıyoruz: 1- Zihin
sel eğitim, 2- Bedensel eğitim, 3- Politeknik eğitim."

17 Nisan 1940’da 3808 Sayılı KE Kanunu ile açılan 
bu okulların kapatılması Menderes hükümeti dönemine 
rastlamaktadır. KE 27 Ocak 1954'te çıkarılan 6234 Sayılı 
Kanunla ilköğretmen okullarına dönüştürüldü. Ne var 
ki, bu okulların kapanmasına yol açan koşulların Recep 
Peker-İsmet İnönü İkilisinin 1947'de başlattıkları “dışa 
açılma” hareketiyle hazırlandığını görmezden geleme
yiz. Menderes hükümeti İnönü’nün görevlerini üstlenen 
bir hükümet olmuştur. Bu dönemde T.C tarihinin en 
yoğun yabancı yatırımlar yapılan dönemlerinden biri ya
şanmıştır. Egemen sınıflar arasında ağalar ve toprak 
sahipleri aleyhine bozulabilecek dengeler tarım refor
mundan vazgeçerek korunmuş ve bunun ideolojik ifade
si olarak da dinsel yatınmlar hızlanmıştır. KE, bir bakıma 
Kemalizmin din sübabını aklına bile getirmediği döneme 
alt bir ideolojik aygıt olarak ayrışmışlardır. Köyü canlan
dırmayı öğretmenlerden uman Tonguç'un aksine Men
deres, köye yol, elektrik, tarım araçları götürerek eko
nomik canlanma sağladı ve bir bakıma da eğitimin eko
nomik yapıyı değil, ekonomik yapının eğitimi değiştire
ceğini gösterdi. KE, Türkiye'nin hızla gelişen İç pazar 
ilişkilerinde egemenlerin sınıfsal ittifakını temsil etme
yen okullardı. Bu okullar bir yandan sanayileşirken bir 
yandan gericiliği derinleşen ülkeye bakıp, smıfsız- 
kaynaşmış bir kitlenin elemanı olarak öfkelenen insan
lar yetiştirmekten başka bir işe yarayamazdı. KE'nin 
toprak ağaları ve toprak sahiplerinin nefretini toplama
sı, bu okulların sosyalist llericiliğinden değil, eğemen 
sınıflar koalisyonunda yer alan taze sanayi burjuvazisi
nin programına denk düşmesindendir. Menderes hükü
meti sanayi burjuvazisinin programına uygun adımları 
dev ölçeklerle atarken, koalisyonun diğer ortaklarının

tarım reformundan vazgeçme isteğine de boyun eğmiş 
ve bu doğrultuda ideolojik tedbirler de almıştı. Ezanın 
yeniden Arapçalaştırılması, imam okullarının hızla yayıl
ması ve KE'nin kapatılması böylesi ideolojik tedbirleri 
göstermektedir.

Menderes 1930'lar devletçiliğinin ticaret burjuvazisini 
destekleme ağırlıklı politikasına denk düşen bir okul 
sistemini kapatırken, yalnızca bir okul sisteminin değil, 
bir ekonomik politikanın da defterini kapatmış oldu. 
KE’nIn yerine ilköğretmen okulları sistemi yeniden üre
tebilecek kuruluşlar olarak ikame edildiler. İlköğretmen 
okullarının programı eğitime daha çok yöneldi, meslek 
bilgisi daha ağırlık kazandı. Ne ki, fCE'nin iş içinde eği
tim gibi önemli bir ilkesi rafa kalktı. Kapatılmasından 
yıllar sonra, günümüzde bile KE’nin dayandığı iş okulu 
anlayışı, Marksist üretim okulu anlayışıyla çoğu kez ka
rıştırıldığı için KE sosyalistler tarafından yersiz bir onay 
görmektedir. Oysa bazı eğitim ilkeleri benzeşse de, KE 
ile Üretim okullarının temel farkı, eğitim sürecinde orta
ya çıkan sonuçla değerlendirilebilir; KE, işi bir öğretim 
materyali olarak ele alırken; üretim okulu, işi toplumsal 
üretimin bir parçası olarak ele alır.

Üretim okulu kavramı, işi değil üretimi bir amaç olarak 
değerlendirdiği için, insanın iş dışında yürüttüğü üretici 
etkinlikleri de bir davranış olarak yerleştirmeyi içerir. 
İnsanın özgürleşmesi, yaşamak için gerekli-emek süre
sinin kısaltılmasına bağlı olduğuna göre eğitim nasıl 
yalnızca bir işin yapılması amacına bağlanabilir? Bu, 
ancak, insanı işin bir vidası haline getiren ve böylece 
güçsüzleştiren kapitalist toplumun eğitim idealidir. Oy
sa insan yalnızca bir iş üretkenliği içinde değil, aynı 
zamanda sanatta, bilimde, ideolojide, etik ve felsefede, 
izleyici olduğu koşullarda bile üretici kılınablimelldir. 
Yoksa üretim okulu, işsizlerin bulunmadığı bir toplum 
yaratıp bununla yetinen bir eğitim anlayışına ve statüko
culuğa indirgenmiş olur.

Konusunu tamamen köy sorunlarından, köyün geri 
kalmışlığından alan KE yazarlar kuşağı, genelde köyün 
gericilik simgesi olarak ağa ve imam motifini, siyasal 
ve ekonomik iktkiar simgesi olarak “kötü ağa ve muhtar” 
motifini; sağduyu simgesi olarak yaşlı kadın motifini 
ve iyilik-gelecek simgesi olarak da “aydınlık öğretmen, 
adil kayn^akam” motiflerini kullandılar. Bir edebi çizgi 
değil, ama bir ideolojik çizgi haline gelmiş bulunan bu 
edebiyatın dayanağı, Kemalizmin 1930Mar devletçilik po
litikası idi denilebilir. Anımsanacağı gibi bu politika sa
nayi burjuvazi haline gelmek isteyen ticaret burjuvazi
si lehine bir politikaydı ve egemen sınıflar koalisyonun
da denge, tarım reformundan taviz verilerek sağlanmış
tı. /CE’nI kapatanlar egemenlerin yalnızca ağalık ve top
rak sahipleri kanadı olmadığı halde ve 1947 ile başlayan 
“Amerikanlaştırma" operasyonunun sorumlusu İsmet 
İnönü olduğu halde; Kemalist KE yazarları karşı devrim
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Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü öğrenciler bir 
köy çalışmasında. 
Toplumsal çelişkilerin 
hızla derinleşmesi 
karşısında “kaynaşmış, 
sınıfsız bir kütle'' olduğu 
savunulan Türkiye'nin bu 
ideolojik tutumu 
destekleyen bir “ irfan 
ordusu''na ihtiyacı vardı. 
Köy Enstitüleri, 
programına marangozluk, 
dülgerlik, arıcılık, 
duvarcılık, tesfiyecilik gibi 
işleri alarak, köyü 
canlandıracağı umulan 
“ irfan ordusu’'nu 
yetiştirme işine koyuldu.

saydıitlan Menderes politilcalarını lanetleyip Köy Ensti
tüleri için ağıtiar yakmaya başladılar. Devletçilik politi
kalarını, devleti abartıp sorunu sınıfsal bakışla değer- 
iendiremediler; 1947 ve sonrası ortaya çıkan politikala
rın aslında 1930 politikalarının bir devamı olduğunu fark 
edemediler. Bu düş kırıklığı ile tarımsal modernizasyo
na, köyün eğitilmesi gerekliliğine bağlanan KE yazarları
nın düzen içinde iyileşmeden başka talepleri de olmadı. 
KE edebiyatının başlıca konusu köylerin okulsuzluğu; 
yoisuz, susuz, öğretmensiz oluşu; din adamlarının, tefe
cilerin ve ağaların çıkarını koruyan muhtarların kötülük
leri iie tanmsal mekanizasyonun kırsal kesimde bulun
mayışı olmuştur. Bu durum KE’li yazarları burjuva eko
nomik programıyla çakıştıran bir durumdur. Burjuvazi 
iç pazarı genişletip yol, su, elektrik, okul gibi “eksikleri” 
tamamladıkça KE'\\ muhaliflerin muhalif oldukları nes
nel koşullar ortadan kalktı. Artık geriye yalnızca öznel 
ve ideolojik koşullar kaldı: Bu da soyut bir Kemalizm 
idealidir.

Yılların akışı içinde Kemalizmle sosyalizmin dillerini 
birbirinden ayırdetmenin güç olduğu dönemler yaşandı. 
Politika alanında sosyalistler 1970 sonrasında bu dili 
t)üyük ölçüde ayrıştırmayı becerdllerse de, edebiyatta 
fCE'li yazarların popülizmi ciddi yara izleri bıraktı. Edebi
yatta 1970 sonlarına dek sürecek popülist bir çığırın 
yolu açıldı. Köyü yazmak artık yalnız KE’li yazarların 
değil, KE’li olmayan yazarların da uğraşları arasına gir
di. Hatta birtakım sosyalistler, KE’li yazarlara popülist 
denmesini şaşkınlıkla karşılayıp, bu yazarların köyün 
yoksulluğunu yansıtmakla sınıfsal bir bakış getirdikleri
ni düşündüler. Edebiyatı bir yansıtma olarak değerlen
diren bu anlayış, özellikle 1960'larda ve sonrasında köy 
manzaralarının, dilinin, “çarığın ve çaputun" vulgarl- 
zasyonuna teslim oldu. Marksist estetik ve sosyalist 
iktidar derdi olmayan ulusalcı Kemalist yazarlar, sosya
listlerin bir çoğunun objektif olarak CHP programına 
destek vermesinden ötürü genel bir kabul gördüler. 
1970’lerde bile “ köycü” olsun olmasın solcu edebiyat, 
yoksulluktan şikayet tarzını edebi üslup haline getiren 
köycüierden etkilendi ve yoksullaştı.

Köy Enstıfü'lü yazarlar ve başlıca ürünleri şunlardır: 
Mehmet Başaran (1926-): Ahlat Ağacı (1953), Çanğımı 
Yitirdiğim Tarla (1955), Karşılama (1958), Aç Harmanı, 
Zeytin Ülkesi (1964), Pıtraktı Memleket (1969), Sürgün
ler {^969), Tonguç Yolu (1974), Gök Ekin (1975), Elif Diye 
Bir Türkü (1976), Memetçik Memet (1978), Meşe Seli 
(1982); Dursun Akçam (1930-): Analar ve Çocuklar (1964- 
73), Maral (1964), Doğu'nun Çilesi (1966), Ölü Ekmeği 
(1969), Taş Çorbası (1970), Kan Çiçekleri (1977), Kafkas 
Kızı (1978), Altta Kalanlar (1979); Ümit Kaftancıoğlu 
(1934-1980): Dönemeç, Yelatan (1972), Tek Atlı Tekin 
Olmaz (1973), Köroğlu Kolları, Tüfekliler (1974), Çarpa
na (1975), Altın Ekin (1980).

GÜRSEL KORAT SAĞLAMÖZ

bu dönemde Büyük Ermenistan projesini destekleyen Ruslarla anlaşma sağlanamayınca Alişer 
Efendi bu kez farklı aşiretler içersinde milis savaşı örgütlemeye girişmişti.

1919’da sonbahannda Sivas’a varan, Mustafa Kemal Koçgirili Mustafa Paşa’nın oğlu Alişan 
Bey’le görüştüyse de bir anlaşma sağlanamadı; Alişan Bey Meclis’e girme teklifini reddettiği 
gibi, daha sonra 72 Kürt milletvekilinin yeni Meclis’e katılmalannı şiddetle eleştirdi. Koçgiri 
aşiretinin Kuvayı Milliye’ye karşı muhalefeti, onlan İstanbul’daki Kürdistan Teali Cemiyeti’ne 
yaklaştırdı ve Alişan Bey’in kardeşi Haydar Bey İstanbul’a giderek cemiyete katıldı. Alişan Bey, 
Millet Meclisi başkanlığına ve cemiyet aracılığıyla Paris’teki banş görüşmelerine çektiği telgrafta 
“...meclisteki mebuslann Dersim’i temsil hakkına sahip olmadıklarını, Dersim’in müstakil bir 
idare istediğini, ancak bu millî talebin Ankara Hükümeti tarafından kabul ve resmen 
ilânından sonra Kürdistan’ın bir konfederasyon şeklinde hükümetle işbirliği yapabileceğini” 
bildirdi. Ancak Hozat’ın Şeyh Hasanlı aşiretinin reisi Haşan Hayri’nin “Kürtler ile Türkier 
kardeş”liği hakkında yaptığı Ankara hükümetine önemli bir propaganda kozu sağladı. Konuşma 
üzerine Mustafa Kemal Haşan Hayri’den Meclis’e yerel giysileri içinde gelmesini istedi.

Ancak bütün bunlara rağmen, 1919-20 kışı boyunca Dersim yöresinde “Kürdistan’ı Ankara’ya 
karşı sonuna kadar savunma” amacına yönelik örgütlenme çalışmalan, mebuslarla da bağlantılı 
olarak sürdürülüyor. Haydar Bey Ümraniye (İmranlı) ve Elazığ’da Kürdistan Teali Cemiyeti 
şubeleri açıyordu. Alişan Bey yöredeki bütün aşiret reislerinin cemiyete üye olmalannı sağladı. 
Doğu cephesinde Kâzım Karabekir komutasındaki ve çoğunluğunu, eskiden Hamidiye ve aşiret 
alaylannda çarpışmış sünni Kürtlerin oluşturduğu Kuvayı Milliye birlikleriyle 1919’da kurulmuş 
bağımsız Ermenistan ordulan arasındaki çatışmalann başlamış olduğu 1920 yazında, cephe 
gerisinde, Sivas ve Elazığ yörelerinde Koçgiri aşiretleriyle Kuvayı Milliye arasında da ilk 
çatışmalar çıktı. Bu noktada Ankara hükümeti açık çatışmadansa uzlaşma yoluyla bir çözümü 
tercih ediyordu. Bu yüzden Haydar Bey’e Ümraniye bucak müdürlüğü görevi verildi, ancak 
çatışmalar durmadı; bu sırada Gigresun’dan Eğin’e gitmekte olan bir ordu birliğine saldınlarak 
cephane ve silahlanna el konuldu.

Koçgiri aşiretinin reisleri Alişan ve Haydar Beylerin karşılaştıklan en büyük sorun, sonuna 
kadar sürdürülmesine karar verilmiş mücadeleyi birleşik bir önderlik altında toparlayabilmekti. 
Bu konuda en büyük görev ayaklanmanın “kurmay başkanhğı”nı yapmakta olan Alişer Efendi 
ile Baytar Nuri’ye düşüyordu. Her ikisi de aşiret kökenli olmakla birlikte, özel yetenekleri ve 
eğitimleri sayesinde edinmiş olduklan kimlik, aşiretler üstü bir güvenilirlik kazanmalannı 
sağlıyordu. Her ikisinin de çabalannm başlıca hedeflerinden biri Koçgiri ve Dersim aşiretleri 
arasında kalıcı bir ittifak kurulmasını sağlamaktı. Bu doğrultuda Kasım 1920’de Alişan Bey,
100 kadar askerle birlikte Dersim dağlannı aşarak Hozat’a geçti ve burada toplanan Dersim 
aşiretleriyle birlikte Hozat muhtırası hazırlandı. Hozat aşiret reislerinden Meço Ağa tarafından 
“24 saat içinde cevap getirmezsen gözlerini oyanm” tehdidiyle Dersim mutassamfi Rıza’ya 
iletilen muhtıranın içerdiği başlıca talepler “Kürdistan Muhtariyet İdaresi’ne muvafakat eden 
İstanbul Saltanat Hükümeti’nin bu baptaki karannı Mustafa Kemal Hükümeti’nin kabul edip

1911'de İstanbul'a yüksek öğrenim görmek için gelmiş Kürt gençleri bir Kürt Talebe Cemiyeti kurmak 
konusunda anlaştılar. Cemiyet'in tüzüğü Halkalı Yüksek Ziraat Okulu’nun camiinde günlerce süren tartışmalar 
sonunda hazırlandı ve 1912'de Hâvî Cemiyeti resmen kuruldu. Cemiyet’in başkanı Ömer Cemil Paşa’ydı (solda). 
ABD Cumhurbaşkanı Wilson’un 14 maddelik ilkelerinden Kürtlerin de yararlanmasını düşünen Hâvî Cemiyeti 
üyesi gençler 1918'de Diyarbakır'da Kürt Teali Cemiyeti’n/' kurdular. Kasım Bey'in (sağda) başkanlığını üstlendiği 
Cemiyet'in kuruluş karan, Kara Cami mahallesinde toplanan büyük bir kalabalıkça alınmıştı. Öte yandan 1918'de 
Kuvayı Milliye henüz Anadolu'da ciddi bir varlık göstermemişken, Ingilizler, Sühymaniye'de krallık kufmak 
isteyen Şeyh Mahmut Berzenci'ye (ortada) başlangıçta fazla itiraz etmedilerse de, 9 Haziran 1919'da şiddetli bir 
çarpışma sonunda Şeyh'i yaralı olarak ele geçirdiler.
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etmediğinin açıklanması; mıntıka hapisanelerindeki tutukju bulunan bütün Kürtlerin derhal 
serbest bırakılması; Kürt çoğunluğu bulunan mıntıkalardan Türk memurların çekilmesi ve 
Koçgiri mıntıkasına gönderildiği haber alınan müfrezelerin derhal geri çekilmesi”ydi.

Ankara hükümeti yöreye asker yığmayı sürdürürken, bir yandan da Elazığ’dan Dersim’e bir 
“nasihat heyeti” göndererek bir oyalama siyaseti uygulamaya başladı. Heyet, Meço ve ÎDiyab 
ağalan Meclise Dersim mebusu olarak katılmaya ikna etmeyi başardıysa da, gelecekteki 
ayaklanmanın önderliğinin Heyete verdiği cevap “Sevres muahedesi mucibince Diyarbakır, Elazığ, 
Van ve Bitlis vilayetlerinde müstakil bir Kürdistan teşekkül etmesi lazım geliyor. Binaenaleyh 
bu teşkil edilmelidir. Aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur” kalacaklarını 
beyan eyleyen bir telgraf çekmek oldu. Ayaklanma tarihi olarak, karlann eriyerek Dersim 
dağlanmn geçit vereceği ilkbahar' olarak belirlenmişti. Böylelikle Dersim ve Koçgiri aşiretlerinin 
eylemlerinin koordine edilmesi mümkün olacaktı. Ancak 13 Şubat 1921’de Miralay Halis 
komutasındaki 6. Süvari Alayı’na Ümraniye’ye girmesi emrini veren Ankara, ayaklanmayı erken 
kışkırtmayı başardı. Miralay Halis aşiretlere silahlarını teslim etmedikleri takdirde civar 
köylerin imha edileceğini duyurdu. Bunun üzerine 6 Mart günü saldıran Koçgiri aşireti bir 
günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirdiği Ümraniye’de göndere Kürdistan bayrağı çekti. 8 
Mart’ta Ovacık aşiretlerinden 2 bitj^ 500 kişilik bir grup, geçitlerin karla kaplı olmasına 
rağmen, “hedik” ve “lakah” adı venfen ve kar üstünde ^öırümeyi kolaylaştıran özel kalburlarla 
Dersim dağlannı aşarak Kemah’ı ele geçirdiler, hükümet konağı ile bazı ağaların malikânelerini 
yaktılar. Ancak bu. tekil bir başan olarak kaldı. Dersim dağlarının batı, Munzur dağlanmn 
kuzey yamaçlanyla Kızılırmak arasındaki geniş alanda, Mart ortasında tenkil karan alan 
Meclis’in emirleri doğrultusunda harekete geçmiş Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu 
karşısında Koçgiri ve Ovacık aşiretleri yalnız kaldı. Diğerleri arasında şu talimatları içeren 
orduya gönderilen tenkil emri, daha sonrakiler için bir emsal teşkil edecekti; “Tahrikçi, 
kanştıncı ve eşkiya reisi olanlar yakalandıkça tutuklu olarak ve kaçmalanna hiçbir şekilde 
meydan verilmeyerek Sivas Merkez Komutanlığına sevk ve teslim olunacaklardır. Bunlann 
isyan ve eşkiyahkta ayak direyenlerin mallarına el konulacak ve en yakın hükümet merkezine 
teslim ile evleri yakılacak ve yıkılacaktır. Ayaklanmakta ve eşkiyahkta ayak direyenler tek 
kişiler olmayıp da köy halkı olduklan takdirde bu işlem bütün köy için uygulanacaktır.”
Buna rağmen ayaklanma Alişan Bey’in teslim olduğu 17 Haziran’a kadar sürdü. Batı 
cephesinde savaşın sürmekte olduğu bu dönemde Hükümet ve Meclis Kürtler’e karşı ılımlı bir 
politika izlemeyi tercih ediyordu. Nurettin Paşa’nın “asi köyleri dağıtmak” önerisi reddedildiği 
gibi. Paşa tenkil sırasında başvurduğu şiddetten ötürü, kendisi hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasından ancak Mustafâ Kemal’in müdahalesiyle kurtuldu. Sivas Sıkıyönetim 
Mahkemesi 400 Koçgiriliyi yargılamış, 15’ini vicahen 95 ’ini gıyaben idama, 180’ini ise 5 yıl 
ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı. Mustafa Kemal, Dersim’e kaçmış 
olan Alişer Efendi ve Baytar Nuri’ye verilen idam cezalan dışında bütün cezaların Meclis’te 
affedilmelerini sağladı.

Altta solda üniformaları içerisinde Hemidiye asi<erieri, 
Hamidiye alaylarına kumandan tayin edilmenin 
sağladığı fiyatlar, geçmişteki emirlerden farklı, gücünü 
merkezden alan yeni bir feodal sınıf çekirdeğinin 
oluşmasına yol açtı. Hamidiye paşalarının otoritesinin 
kaynağı geleneksel bir mutabakat değil şiddet 
olduğundan, sözgelimi aşiretler arası çatışmalar ya da 
kan davalan sözkonusu olduğunda kimse onlara 
başvurmuyor, bu işlev şeyhler tarafından yerine 
getirilmeye devam ediyordu. Bu paşalar, törel 
hukukun dışında olduklan gibi sık sık 19. yüzyıl 
boyunca inşa edilmiş olan resmi hukuk sistemini de 
ihlal ediyorlardı. O kadar ki, yörede Abdülhamid 
rejimine karşı ilk açık tepki 20. yüzyılın başında, bu 
paşaların en ünlülerinden İbrahim Paşa’nın alaylannın 
Diyarbakır surlarının dışında kamp kurdurup şehir 
halkını taciz etmeye başlaması üzerine geldi. Bunun 
üzerine taşra bürokrasisinin, aralarında Ziya Gökalp'in 
de bulunduğu genç mensuplan postaneyi işgal ettiler 
ve Sultan’dan İbrahim Paşa'yı Hicaz demiyolunu 
savunmak üzere güneye atama iradesi gelene kadar 
burayı terketmediler. Altta Kürt dili ve edebiyatı 
tarihi hakkmdaki ilk ciddi çalışmalan yapanlardan 
Celadet Ali Bedirxan. Celadet Bey, Bedirxan ailesinin 
sağladığı imkânlarla çok köklü bir eğitim görmüştü. 
İstanbul’da geçen çocukluğu sırasında konuşulan 
Kürtçe’yi unutmaması için Botan’dan öze! 
mürebbiyeler, şairler, öğretmenler getiriliyordu. Ayrıca 
Celadet Bey İstanbul'daki çeşitli azınlıklardan tutulan 
bakıcı ve öğretmenlerden de Arapça, Farsça,
Yunanca, Fransızca ve Almanca öğrendi. 15 Mayıs 
1932’de Şam'da Hawar’/ yayınlamaya başladıktan 
sonra da İngilizce öğrendi. İlk sayısı Celadet Bey'in 
hazırladığı Latin harflerine dayanan ilk Kürt alfabesini 
içeren Hawar 1934’e kadar yayınlanabildi ve toplam 
57 sayı çıktı. Celadet Bey’in alfabesi Avrupa, Türkiye 
ve Suriye’de yaşayan Kürtler tarafından benimsendi 
ve Kürtçe’nin modern bir yazı dili haline gelmesinde 
önemli bir katkıda bulundu. Hawar’m daha sonraki 
sayılarında ise Celadet Bey çeşitli Kürt lehçeleri 
arasında yaptığı karşılaştırmaların yanısıra Kürtçe'nin 
grameri üzerine çeşitli çalışmalarını yayınladı. Celadet 
Ali Bey, 1933'de Mustafa Kemal’e bir mektup yazarak 
Güneş-Dil teorisi adı altında geliştirilen tezleri çürüten 
tezler öne sürdü.

Kürtlerin Uzun İsyanı
Koçgiri ayaklanması Sünni aşiretler arasında yankı bulmamış, başlangıçta İstanbul’daki Kürdistan 
Teali Cemiyeti’nin adının kullanılmasına karşın, İstanbullu aydınlarla ya da diğer büyük
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üstte Koçgiri ve Dersim ayaldanmalarmın en cerbezeli 
şahsiyetleri Alişer ve eşi Zarife. Şair, diplomat ve 

askerî önder olan Alişer şiirlerini hem Türkçe hem 
Zazaca yazıyordu. “ Nice Padişahlar geldi cihana /  ili 

almak için düştü gümana /  Her bir çeşit atmış bir 
yana /  Kesiimemiş kıylü kali Dersimin" dörtlüğü gibi 

geleneksel halk şiirleri yazmanın yanısıra, saz 
eşliğinde taşlamalar da söylüyordu. Örneğin Meclis 

hükümetinin Sevres’de öngörülmüş olan bağımsız 
Kürdistan' i  kabul etmemesi üzerine “Ayağımda 

kundura /  Gittim, düştüm tandura /  Padişahın haberi 
yok /  Bunu eden kongra" dörtlüğünü söylemişti. 

Koçgiri ayaklanması öncesinde Ümraniye'deki Kürt 
Teali Cemiyeti'n/n genel sekreterliğine getirilen Alişer 

Efendi cemiyete gelen Kürtier'e gazeteleri okuyup 
yorumlayarak eğitim çalışması yapıyordu. Koçgiri 

ayaklanmasının yenilgisi sırasında çarpışarak Dersim'e 
geri çekilişi yöneten reislerden biri olan Alişer, 

Dersim'de Seyyid Rıza'nın himayesine girdi ve Seyyid 
bütün siyasal girişimlerinde onu danışman olarak 

yanında bulundurdu. 1921 ila öldüğü 1937 arasında 
devlet hangi aşirete saldırdıysa o aşiretin saflarında 

çarpıştı. Bütün bu çarpışmaları ve dağda gezinmeleri 
sırasında eşi Zarife silahıyla onun yanında oldu. 

Savaşın sürmediği sükûnet dönemlerindeyse sahip 
olduğu birkaç koyun ve keçinin sütünden yaptığı 

yağia ticaret yapıyordu. Dersim ayaklanması sırasında 
kurmay başkanlığı işlevini gören Alişer'in öldürülmesi 

Türkier açısından hayatî önem taşıyordu. General 
Abdullah Alpdoğan bu iş için Seyyid Rıza'nın 

kardeşinin oğlu olan Rehber'ie anlaştı. Bu sırada, 
Seyyid Rıza, Alişer'i büyük devletlerden yardım 

istemek üzere dışarı göndermeyi tasarlıyordu. Alişer 
iie sürekli ilişki içinde olan Rehber hareketinden iki 

gün önce ona misafir oidu ve Alişer ziyaretin 
sebebini öğrenmek isteyince Rehber, yorgun ve aç 

olduğunu, yemek yeyip birkaç saat dinlendikten sonra 
gideceğini söyledi. Alişer yemek hazırlıklarını yaparken 

Rehber ansızın silahını çıkararak Alişer’i vurdu. 
Kocasının .bu şekilde öldürüldüğünü gören Zarife 

tabancası ile Rehber'e ateş ettiyse de, kurşun 
Rehber'e eşlik edenlerden birinin başına isabet etti. 

Rehber ikinci bir kurşunla Zarife’yi de öldürdükten 
sonra her ikisinin de başını keserek Türkler’e 

götürdü. Sağda Ağn ayaklanması sırasında İhsan Nuri 
yönetimindeki Kürtler'in İran’a kaçışını hicveden

karikatür.

şehirlerdeki Kürtlerle sürekli bir ilişki kurulmasını sağlayamamıştı; Meclis’te Erzurum mebusu 
Hüseyin Avni dışındaki bütün Kürt mebuslar Koçgiri’ye karşı girişilen tenkil harekâtını 
“muvaftk” bulmuşlardı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1923 yılında tam da bu 
kesimlerde yeni örgütlenme çabalan görülmeye başladı. Orduda özellikle Hamidiye alaylarından 
yetişmiş subayların yanısıra, etkili aşiret reisleri ve şeyhlere de yönelen bu örgüdenmenin 
başını çekenler, Cibran aşiretinden Albay Halit Bey’le Bitlis emirlerinin soyundan gelen Bitlis 
mebusu Yusuf Ziya Bey’lerdi. Yusuf Ziya Bey’in, 1923’teki İkinci Meclis seçim 
kampanyalarından yararlanarak temas kurduğu kişiler arasında, özellikle Diyarbakır’ın 
kuzeydoğusundaki Zazalar arasında çok etkili olan Şeyh Said de vardı. Azadı adını alan gizli 
örgüt ilk kongresini 1924’te toplamayı başardı. Kongre’de bütün Türkiye Kürdistanı ölçeğinde 
genel bir ayaklanmanın çıkarılmasına ve bunun için yabancı güçlerle ilişki kurulmasına karar 
verildi. Trabzon’daki İngiliz konsolosu ve Irak’taki Kürtler aracılığıyla yapılan başvurulardan bir 
sonuç alınamadı; Şeyh Said’in ısranyla Gürcistan’a göderilen elçiye ise Bolşevikler, ancak 
ayaklanmanın bastıniması sırasında Türkler’e yardım etmeyecekle,ri vaadini verebileceklerini 
bildirdiler. Mart 1924’te hilafetin lağvedilmesi Azadî’nin propagandasında dinî unsurlardan 
giderek artan ölçüde yararlanması sonucunu doğurdu. Ancak Ağustos 1924’te Nasturi 
ayaklanmasını bastırmak üzere gönderilen alaydaki Kürt subaylann Yusuf Ziya Bey’in 
gönderdiği şifreli bir telgrafı yanlış anlamaları üzerine genel bir ayaklanma tasarısı ciddi 
sarsıntılar geçirdi. Aralarında geleceğin Ağrı direnişinin komutanı İhsan Nuri ve Yusuf Ziya 
Bey’in kardeşi Rıza’nın da bulunduğu Kürt subaylar, Yusuf Ziya Bey’den gelen bir telgrafı 
gene'ı ayaklanmanın balangıç işareti olarak yorumlamışlar ve komutasındaki Kürt subay ve 
askerlerle birlikte dağa çıkmışlardı. Hakkâri yöresindeki Kürt aşiretlerini isyana teşvik çabalan 
başarısızlıkla sonuçlanınca yanıldıklanm anlayarak Irak’a kaçmışlardı. Ancak kaçanlann 
barakalarında yapılan aramalar askerî otoritelerin Azadî'den  haberdar olmaları ve Yusuf Ziya 
ve Albay Halit Bey de dahil olmak üzere, önder kadroların önemli bir bölümünü 
tutuklamaları sonucunu vermişti. Sözkonusu operasyonların sonucunda önder kadro içersinde, 
tanıklığına başvurulan, ancak tanıklığının yazılı olarak iletilmesi yeterli bulunan Şeyh Said 
yalnız kalmıştı. 1924 kışı başında anayurdu olan Hınıs’tan aynlarak, Çebekçur, Palu, Lice ve 
Hani yörelerini kapsayan uzun bir geziye çıktı. Bir iddiaya göre 1925 kışı içersinde Şeyh 
Said AzacJî’nin ikinci bir kongresini toplamayı başarmış ve burada savaş planlarını tesbit 
edecek bir savaş konseyi oluşturulmuştu. Ancak tıpkı Koçgiri ayaklanmasında olduğu gibi, 
gezisi sırasında maiyetindeki yasadışı adamlarından birini tutuklamak isteyen bir jandarma 
mangası ile karşılaşan Şeyh Said de ayaklanmayı erken başlatmak zorunda kalmıştı. 10 
Şubat’ta Lice yolu üzerindeki bir posta arabasına el konuldu; 4 Şubat’ta Darhini ele
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Kadro H areketi

Kadro hareketi olarak anılan siyasal akım 1932-1934 
arasında üç yıl yayın yapan bir dergi çerçevesinde,
o dergide ifade edilen düşünceleri betimlemek amacıyla 
kullanılmıştır. Kadro dergisi, Şevket Süreyya (Aydemir), 
Vedat Nedim (Tör), Burhan Asaf (Belge), İsmail Hüsrev 
(Tökin), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ve M.Şevki (Yaz
man) tarafından kurulmuştur. 1934'de yayın hayatı son 
bulana kadar homojen bir düşünce çevresi oluşturmuş
lardır. Bu hareketin alameti farikası savundukları düşün
celer kadar işlevleri ve toplum içinde oynadıkları roldür. 
Kadroyu oluşturan her unsurun, her bireyin aynı ağırlık
ta olduklarını düşünmek yanlış gibi görünmektedir. Bun
ların arasında özellikle Şevket Süreyya'nın yazdıklarının 
dergi İçinde önemli bir yeri vardır. Kadro'nun kültürel 
yaklaşımını, kültür konularını işleyiş biçimini Yakup Kad- 
ri'nln yazdıkları belirlemiştir.

Kadro hareketine tekaddüm eden günlerin siyasal açı
dan en önemli olayı Şeyh Sait isyanı sonucu Terakkiper
ver Cumhuriyet F/rkası'nm yanında her türlü muhalefe
tin susturulduğu Takrir-î Sükun döneminin başlaması
dır. Bununla birlikte yeni bir çok partililik denemesinin. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının iki yıl 
sonrasında ortaya çıkmıştır. 1929 dünya ekonomik bu
nalımı da ekonomik siyaset açısından yeni bir yönelimi 
gündeme getirmiştir. Aynı zamanda kültürel anlamda 
yeni bir dönüşümün kurumlarının, Türk Dili Tetkik Ce
miyeti ve Türk Tarihi Tetkik Cemlyeti'n\n kuruluşunun 
hemen sonrasında yayın hayatına girmiştir. Siyasetin 
son derece sınırlandığı bir ortamda beliren siyasal hare
ketin muhalif olmadığı, olamayacağı apaçık bir gerçek
liktir. Kültürel düzenlemelerin dayatıldığı bir ortamda 
aykırı kültürel seçeneklerin önerilebileceği düşünülme
melidir. Yalnız bir başka alanda, ekonomi alanında ikti
dar ideolojisinin tamamlanmasını gerektirecek bir boş
luk vardır. İnkılâbın ideolojisi bir bütünsellik arzettiğin- 
den ekonomi siyasetinin de diğer yaklaşımlarla tutarlı 
olması gerekmektedir. İşte bu nedenlerle Kadroculuğun 
bir temel niteliği Kemalizmle uyumlu bir millî kurtuluş 
hareketleri teorisi, daha doğrusu ideolojisi üretmektir.

Milli kurtuluş hareketleri ideolojisini formülleştirirken 
de iki noktanın altı çizilmiştir. Bunlardan biri bağımsız
lık, diğeri de devletçiliktir. Toplumların kendi içine ka
pandığı bir dönemde ekonomik anlamda bağımsızlığın 
vurgulanması kadar doğal bir şey olamaz. Otarşi zaten 
dönemin dayattığı bir tutumdur. Yöntem olarak tarihsel 
materyalizm ve diyalektik materyalizm benimsense de, 
işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çelişki önemsenmeyip 
çözümlemelerinde sömürülen uluslarla emperyalizm ara
sındaki çelişki esas alınmıştır. Bunun üstüne bir de 
sınıf çelişkisini Türkiye'de bariz bir biçimde ortaya çık
madığı gerçeği, daha doğrusu Türkiye'nin toplumsal 
yapısının farklılığı eklenince Kemalizmin “ Biz bize 
benzeriz" mantığıyla uyumlu bir ekonomi siyaseti çık
mıştır. İnkılâbın ideolojisini üretmek amacı ve inkılâbın 
özgünlüğü saplantısı devletçiliğin bir ekonomi politikası 
şeklinde algılanmasından daha çok bir sistem olarak 
anlaşılması sonucunu doğurmuştur. Devletçilik bir eko
nomik sistem şeklinde değerlendirilince de zaten sınıf
laşmanın belirginleşmediği bir toplumun sanayileşmek 
suretiyle gene sınıflaşmanın oluşmayacağı kalkınmış bir 
topluma dönüştürülmesi eğilimi belirginleşmiştir. Tarih
sel materyalizm ve diyalektik materyalizm de toplumu 
anlamanın anahtarı olarak görülmüştür. Kadroculuğun 
ekonomik alandaki siyasetinin özü budur.

Kadro dergisi Türkiye açısından hedeflediği toplumun 
bir elit kadro tarafından oluşturulacağı kanaatindedir. 
“Halka rağmen halk için" mantığı da bir anlamda bu 
oluşumun anahtarını vermektedir. Bir aydın kadronun 
toplumu düze çıkaracağı temel düşüncesidir. Kültürel 
değişim programı, Kemalizmin kültürel amaçları konu

sunda hiçbir itiraz sesi yükseltmemişlerdir. Bilakis Ke
malizmin kültürel yenilikçiliğini hareretle desteklemiş
tir, hatta Şevket Süreyya bu konuda “ Darülfünun'dan 
inkılâbın emrinde tek bir orijinal sayfa çıkmadığı" eleşti
risini yapmıştır. Atatürk'ün önderliğindeki enerjik bir 
kadronun sorunları tümüyle çözümleyeceği inancını ta
şımıştı. Kültürel değişii)iin somut amaçlarına ulaşması 
sayesinde Türk seçkinlerinin ülkede bir “yaban" görü
nümünden kurtulacağını düşünmüştür. Bir anlamda Kad
ro muharrirlerinin bundan öte bir düşünceleri yoktur. 
Yenilikçi aydının gelenekçi halkı değiştirmesinin yolu
nun da ister istemez demokrasiyle bir ilişkisi bulunma
maktadır. Bu nedenle Kadroculara yönelik en ciddi eleş
tiri Ahmet Ağaoğlu'nun “ Devlet ve Fert" başlıklı seri 
yazısından gelmiştir. Bireyi önemsemeyen Kadrocu ha
reket devlete gerektiğinden fazla önem atfetmiş, dolayı
sıyla da “sen ben yok biz varız" ahlayışına ulaşmıştır. 
Bu mantıkta bariz bir İttihatçı etkisi de vardır. Devletin 
öne çıkarılması ekonomik siyasetleriyle olduğu kadar, 
aydın anlayışlarıyla da paralellik arzetmektedir.

Fakat Kadroculuk milli kurtuluş hareketleri ideolojisi 
ve elitist siyaset olmaktan daha çok bir zihniyettir. Kad
ro ideolojisi bu anlamda Yakup Kadri'nin Ankara roma
nında somutlaşır. Aslında Kadro, romanın ikinci bölü
münde iyice kirlenmiş Milli Mücadele’nin fedakâr insan
larının gene eski özellikleri kazandırılarak üçüncü bö
lümde betimlenen ideal Ankara’nın, daha doğrusu ideal 
Türkiye'nin yaratılması rüyasıdır. Kadrocuların “yaban"- 
!ıktan kurtulması da ancak bu rüyanın gerçekleştirilme
siyle kabildir. Yaban'a Kadro sayfalarında Kadro'nun 
t>eyni, bir yazarın deyişiyle ‘Kemalizmin aşkın düşünürü' 
Şevket Süreyya’nın ve Vedat Nedim'in methiyeler dö
şenmesi anlamsız değildir. Kadro bir anlamda Ankara'
nın üçüncü bölümüyle ‘yaban’ın ‘yabanlık'tan kurtulma
sı mücadelesidir. Bu çerçevede de ‘yabanlık'tan kurtul
manın anahtarını ‘yaban'da görme hülyasıdır. Kadro'
nun özellikle ekonomik anlayışlarına yönelik gerçekçi 
sayılabilecek eleştiriler ise kurgusu oldukça zayıf yeni 
Ankara romanlarının üçüncü bölümleriyle yeni ve başka 
hülyalara dalmışlardır. Bu yeni rüyalar da Ankara'nın 
üçüncü bölümünden gerçekçilik bakımından pek farklı 
değildir. Fakat karşılaştırma Kadrocuların lehine gibi 
gözükmektedir. Çünkü eleştirenlerin aksine Kadrocular 
bir süre sonra rüyadan uyanmışlardır. Bir başka deyişle 
Kadro'nun mümeyyiz vasfı milli kurtuluş hareketleri ide
olojisi üretmek ve elitist eğilimi ötesinde bir zihniyet 
sorunu olup problemsiz, her sorunun kolaylıkla halledil
diği bir ülke yaratmaktır. Kadrocuların milli kurtuluş 
hareketleri ideolojisini elitist bir anlayışla geçerli kılmak 
düşünceleri, gelişmelerin önüne set çekilmediği sorun
suz bir toplum düşlemenin yanında ikincil amaçlarıdır. 
Zaten İnkılâp ve Kadro’nun iki kez 1932 ve 1968'de 
yayınlanması tesadüfi olmayıp eğilimin yeni baştan dep
reştiğini ve zaman zaman “suyu aramak"tan vazgeçildi
ğini göstermektedir.

Kadro dergisine yöneltilen sol nitelikteki eleştiriler 
üzerine durmak da anlamlı olabilir. Tarihsel ve diyalek
tik materyalizmi yanlış anladıkları, sınıf çelişkilerini doğ
ru kavramadıkları, kapitalizm ve sosyalizmden başka 
bir ekonomik seçenek olmadığını düşünemedikleri ve 
bir aydın kadroya gerçekleştirebileceğinden öte güç iza
fe ettikleri şeklindeki eleştiriler gerçekçi görünmekte
dir. Ancak bu eleştirileri yapanlarına aynı konuları daha 
anlamlı bir şekilde düşündükleri yargısı da önemli sınır
lılıklar taşımaktadır.

Kadroculuğun Narodnizmle, Kemalizmle ve Üçüncü 
Dünya'cılıkla sıkı bir bağlantısı olduğu aşikârdır. Ancak 
Kadro hareketi değerlendirilirken biraz da Kadrocuların 
kişisel tarihine bakmak lâzımdır. İki önemli Kadrocunun 
geçmişleri oldukça değişiktir. İlginç bir edebi düşünce 
serüveni olan Yakup Kadri Kadro çıktığı sırada Cumhuri
yet Halk Fırkası milletvekilidir. Şevket Süreyya ise Tür
kiye Komünist Partisl’nde uzun süre aktif olarak çalış
mıştır. Vedat Nedim’in de sol fikirlere yönelik bir Alman

ya dönemi vardır. Bunların yanında İsmail Hüsrev ve 
Burhan Asaf da Aydınlık dergisinde yazmışlardır. Süreç 
içinde Şevket Süreyya ve Vedat Nedim Türkiye Komü
nist Partisi’nöen kopmuşlardır. Bu konu iki şekilde de
ğerlendirilmiştir. Birinci niteleme Şevket Süreyya’nın 
Kadro’da ifade edilen düşüncelerinin partiliyken savun
duğu görüşlerden farklı olmadığıdır. Daha doğru olan 
ikinci değerlendirme ise o zaman TKP'nin Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın sol kanadı olarak anlaşılması gerektiği 
şeklindedir. Türkiye Komünist Partisi’nin önceki dö
nemdeki yaklaşımları da ikinci değerlendirmenin ger
çekçiliğinin göstergesidir. Kemalizmin kültürel anlamda 
muhafazakâr muhalefete karşıtlığı Kadro gibi Türkiye 
Komünist Partisi'n'm de desteğini almıştır. Şevket Sü
reyya ve Vedat Nedim bir siyasal örgütten ayrılıp. Şev
ket Süreyya’nın deyimiyle “ İnkılâbın emrine" girmişler 
fakat düşünceleri çok fazla değişmemiştir. Türkiye Ko
münist Partisi'nde kalanların düşünceleri de belirgin 
bir şekilde farklılaşmamıştır. Kadro'nun Türkiye Komü
nist Partisi geçmişinden gelen kanadı yeni bir güce 
ve yeni bir heyecana yönelmişlerdir. Yakup Kadri ve 
Şevki Yazman’la aynı noktada buluşmaları tümüyle te
sadüfi değildir. Sükun sonrası dönemde iktidardaki kad
roya yanaşmaları doğal görünmelidir. Nitekim Kadrocu
luğun alameti farikası da budur. Her dönemde bir an
lamda iktidara yaklaşmak Kadrocuların davranış alış
kanlığıdır. İktidarla ve iktidara yol göstermekle ülkenin 
temel sorunlarının çözümleneceğini düşünmüşlerdir.

Kadrocular özellikle Kadro dergisi kapandıktan sonra 
devlette üst düzey bürokratik görevler almışlardır. Mat
buat Umum Müdürlüğü Vedat Nedim’e uygun görülür
ken, Şevket Süreyya ekonomi ve eğitim alanında önemli 
görevlere getirilmiştir. Yakup Kadri de büyükelçi olarak 
Tiran'a tayin edilmiştir. Kadrocuların bu durumu genel
likle kendi yazdıklarında Atatürk döneminin olumlanma- 
sı yanında CHP’nin İsmet Paşa'lı yıllarının da başarılı 
bulunması sonucunu doğurmuştur. Bir anlamda 1960 
sonrasının sınırları belirginleşmemiş çağdaşlaşmacılığı- 
nın 1923-1950 dönemi değerlendirmesi Kadrocuların ba
kış açısı tarafından şekillendirilmiştir. Şevket Süreyya'
nın Tek Adam ve İkinci Adam yapıtlarının işlevi budur. 
Belirgin yaklaşımın kemikleşmediği bir dönemde bu iki 
biyografinin önemli etkileri vardır. Kadroculuk ülke so
runlarını çözme deneyimi olduğu için bir süre ideal bir 
Türkiye görünümü ortaya çıkamayacağı endişesi Yakup 
Kadri'yi Panorama’ya, Burhan Asaf'ı Radyo Gazetesi’- 
nin düzenlediği DP milletvekilliğine ve Şevket Süreyya'
yı da Adnan Menderes’in ekonomik hamleciliğinden he
yecanlanarak iktidar jpartisi gazetelerinde başyazarlığa 
yöneltmiştir. Kadrocuların kişisel tarihi açısından her 
koşulda olumlu işler gerçekleştirme endişesi ufuklarını
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belli ölçüde daraltmışsa da işlevsel olma heveslerini 
kırmamışfar. Kadrocuların somut kişisel tarihlerini kav
ramaya çalışmak aslında Türkiye’de aydının misyonunu 
ve özellikle psikolojisini de anlamlandırmak demektir. 
Nitekim Türk aydınının belirgin özelliklerinden biri “ bü
rokratik bir rolün gereği olarak düşünmektir.” Bunun 
en bariz göstergesi de aydının her dem yaşadığı siyasal 
pragmatizmdir. Siyasal pragmatizm Kadro dergisini açık- 
ayabileceği gibi Kadrocuların kişisel tarihleriyle birlikte 
Kadroculuk şeklinde nitelenebilecek uzantılarını da an- 
amayı mümkün kılar.

Siyasetle aşırı meşbu Türk düşünce tarihinin Kadro- 
culuktan tümüyle kurtulabileceği, kurtarılabileceği sa- 
nılmamahdır. Siyasete yakın ilgi Türkiye’nin düşünen 
kafalarını Kadrocular ölçüsünde siyasete duyarlı ve si
yasal güç odakları konusunda gerçekçi olmaya yönelt
miştir. Bu durum belki de yanlış olarak anlamsız sayıla
bilecek benzerlikler kurmaya yol açmıştır. Kadro ile Yön 
arasında kurulan paralellik de içeriği pek anlaşılmadan, 
üzerinde hemen hiç düşünülmeden kabullenilmişe ben
zemektedir. Konuyu biraz daha açacak şekilde bağlantı 
sorunu anlaşılmaya çalışılmalıdır. Nitekim birkaç nokta 
benzerlikleri açığa çıkarabilir.

Cemal Reşit Eyüpoğlu uzun süre CHP milletvekilliği 
yapmıştır. Vön'ün öteki iki kurucusundan biri 4k/s’ten, 
diğeri de Forum’dan gelmektedir. Bu iki düşünce ada
mının sözü edilen geçmişleri önemlidir. Doğan Avcıoğlu 
ve Mümtaz Soysal aynı zamanda Temsilciler Meclisi’ne 
CHP kontenjanından girmişlerdir. Vön’ün temel yöneli
mi açısından da CHP'nin hep merkezi bir yeri olmuştur. 
CHP’nin geçmişine sürekli olarak sahip çıkılmaya çalı
şılmıştır. Parti sınırlı bir şekilde, o da yaşanılan somut 
koşullarda eleştiri konusu olmuştur. Yön’ün ağırlıklı ola
rak, vurgulayarak önemsediği hususlar, sorunun anla
şılması bakımından işlevseldir. Yön, Amerika Birleşik 
Devletleri Başkam’nın Kıbrıs olayları sırasında yakışık
sız üslupla yazdığı mektuba İsmet İnönü’nün verdiği 
cevaptaki “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu 
dünyada yerini alır” düşüncesini sürekli vurgulamıştır. 
Bunun yanında Vön’ün siyasal eğilimini anlamlandır
mak bakımından Dickson raporuna İlişkin değerlendir
mesi tavnnı açıklayıcı mahiyettedir. Hatta raporda İnö
nü’yü niteleyen ifade defalarca tekrarlanmıştır. Bu iki 
husustaki Yön tutumu CHP konusundaki anlayışın tipik 
göstergeleridir. Yön ile Kadro arasında bağlantı kurma 
denemesi dar anlamda iktidar partisiyle ilişki çerçevesin
de anlaşılmaya çalışılırsa yanıltıcı olur.

Yön gazetesinin temel anlayışı Kemalist doğrultuda
dır. Bunun Kemalizm ya da sol Kemalizm olarak adlandı-
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rılmasının pek bir önemi yoktur. Kemalizmi tipik Kadro 
dergisi gibi bariz bir şekilde sosyalleştirmeye çalışmış
tır. Sözü edilen sosyalleştirme denemesi de çıkış bildir
gesinde ve sonraki yayınlarında devletçiliği bir ekonomi 
politikası olarak nitelemeyip bir sistem şeklinde değer
lendirmelerinde somutlaşmaktadır. “ Kapitalist olmayan 
kalkınma yolu” ya da “Millî devrimci kalkınma yöntemi” 
sürekli olarak telaffuz edilmiştir. Böylesi bir eğilimin 
somut olarak Kadro'dan kaynaklanması doğaldır. Sos
yalizmin bir devletçilik olarak algılandığı, Türkiye İşçi 
Partisi'n'm de bu anlayışın dışında olmadığı saptanabilir. 
Dolayısıyla Yön’ün süreç içinde iyice belirginleşen tutu
munu Kadroculuğun biricik uzantısı olarak nitelemek 
yanlıştır. 1960 sonrasında en bariz şekilde Vön’de so
mutlaşan şekillenmemiş çağdaşlaşmacı anlayışın zaman
la ayrı konumlarda oldukları varsayılan her bir uzantısı
nın Kadroculuktan etkilendiği söylenmelidir. Kaldı ki, 
Şevket Süreyya da o sırada yazdıklarıyla, İnkılâp ve 
Kadro’yu ikinci kez yayınlayışı ve ısrarla Türk sosyaliz
minden bahsedişiyle, bu yaygın eğilimin içinde olmuştur.

Yön Kemalizmin ikinci önemli eğilimi bağımsızlıkçılı- 
ğıdır. Anti-Amerikan yönü belirgin bağmsızlıkçılık, her 
hangi bir başka devletin baskısına karşıt olarak da gün
demdedir. Bağımsızlıkçı anlayışın temeline de ekono
mik tercihlerini yerleştirmişlerdir. Bir anlamda ülkenin 
dış etkilere karşı mücadelesi geniş bir çerçeve içinde 
düşünülmüştür. Toplumun dışa kapalı olduğu bir döne
min bağımsıziıkçılığıyla, dışa açılmış bir toplumun ba- 
ğımsızlıkçılığı haliyle farklı olacaktır. Ancak bağımsıziık- 
çılığın temelindeki felsefe fazlasıyla benzerlik taşımak
tadır. Devletçiliğin bir ekonomik sistem olarak anlaşılışı 
ve bağımsızlıkçılık toplumun dönüşümü noktasında da 
ortak düşündüklerini göstermektedir. Doğan Avcıoğlu'- 
nun Türkiye’nin bir azgelişmiş kapitalist toplum olduğu 
kanaatine ulaştığı Devrim gazetesi öncesi düşünceleri 
yön'ü bu konuda önemli ölçüde Kadro'ya yakınlaştır
maktadır.

İki temel yaklaşım iki temel konudaki düşünceleri İçer
mektedir. Asıl önemli olan zihniyet benzerliğidir. Yön 
de tıpkı Kadro gibi Türkiye'nin temel sorunlarının geniş 
anlamdaki iktidara yok göstererek çözülebileceği inan
cındadır. Sorunların çözümlenmesiyle 4nfcara'nın üçün
cü bölümündeki ideal ülkenin oluşturulabileceği düşün
cesindedirler. Vön'ün fazlasıyla belirgin sihirli formülle
rinin ülke sorunlarını çözeceği sanılmıştır. Bu bakımdan 
en işlevsel rol de zaman zaman değişik anlamlarda kul
lanılan ordunun da İçinde yer aldığı zinde güçlere tanın
mıştır. Zinde güçler anlayışının fCadro'nun elitist kadro 
kavrayışıyla temeldeki benzerlikleri barizdir. Ülkenin so
mut siyasal problemlerinin değiştiği yargısıyla düşünsel 
farklılıklar aramaya çalışmak anlamlı görünmemektedir. 
Zihniyet bağlamında düşünceleri kavrama çabası daha 
gerçekçidir. Ankara’mn üçüncü bölümü tıenzeri bir ülke 
düşlemişlerdir. Avcıoğlu'nun da sık sık belirttiği gibi 
demokrasi insanların mutluluğunu sağlamak için sade
ce bir araçtır.

Vön'ün işlevi de önemli ölçüde bir tamamlayıcılıktır. 
Yön Kemalizmin doğru tercihlerinin ekonomik alanda 
sistemleştirilmesi denemesi olarak görülmelidir. Kadro 
da inkılâbın ideolojisini yapmaya çalışırken kültürel dö
nüşüm konusu ve tarih tezi hakkında iktidardan farklı 
düşünceler söylememiştir. Zaten 1960 döneminin bilim
sel yapıtları ve siyasal akımları ekonomik sorunlara ge
reğinden fazla önem vermişlerdir. Kemalizmin kültürel 
yenilikçiliği konusunda aykırı bir düşünceleri yoktur. 
Ekonomik alanda tamamlayıcılık anlayışını da Vön'ün 
en sadık uzantısı olan siyasal akımın liderinin Atatürk 
hakkındaki değerlendirmesinde bulmak olanaklıdır; “Ata
türk bizden sonra gelenler tercihleri gerçekçiydi ama 
iktisat bilmiyorlardı diyeceklerdir şeklinde konuşmuş
tur. Hakikaten doğru bir saptama yapmıştır.” Bu doğrul
tudaki sözler Vdn’den sonraki siyasal yanı ağırlıklı dü
şünsel eğilimlerin de göstergeleri olarak yorumlanmalı- 
dır. Kadroculuğun etkilerinden bahsedenlerin deli değ

neğini beller misali sadece Yön’ü örnek göstermeleri 
insan havsalasının alacağı bir şey değildir. Vön'den 
sonraki sol siyasal akımlar üzerinde Kadro’nun kalıcı 
etkilerini düşünmemek mümkün değildir.

Kadroculuğun belirgin izlerini Avcıoğlu'nun haftalık 
Devrim gazetesinin yanında solun bütününde ve özellik
le Vön’ün en sadık uzantısında görmek gerekmektedir. 
Bunun gözlemlenmesinde Atatürk'ün anılan sözlerinin 
yukarıdaki değerlendiriliş şekil sadece bir göstergedir. 
Millî Demokratik Devrim stratejisindeki farklılaşmanın 
oluşmasından önceki en önemli ölçütlerden biri ‘milli 
demokratik devrim' ‘milli demokratik hareket' ayrımın
da somutlaşmaktadır. Ayrışmanın netleşmesinden son
ra yapılan sol Kemalizm, sağ Kemalizm tanımlamasını 
ve ■ Kemalizmin sağı solu yoktur, Kemalizm anti- 
emperyalizm ve laikliktir anlayışlarını Kadroculuktan bü
tünüyle farklı olarak değerlendirmenin bir mantığı bu
lunmamaktadır. Neredeyse tüm sol hareketler zihniyet 
sorunu gündeme geldiğinde bariz Kadrocu eğilimlerin 
etkisi altına girmektedir. Yön'den ve Kadroculuktan çok 
fazla ayrı oldukları düşüncesi genellikle Von’deki açıkla
malar bağlamında tartışmalarından kaynaklanmaktadır. 
Kadroculuk özellikle sol siyasal eğilimlerde sürekli dep
reşen bir ruh hali olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki, 
Kadroculuk sadece solda yaşayan bir zihniyet olarak 
da anlaşılmamalıdır.

Kadro hareketinin mensupları her dönemde Türkiye’
nin yakın tarihsel geçmişini değerlendirmeye çalışmış
lardır. Bu değerlendirme çoğu kez de CHP'nin konumu
nu gündeme getirmiştir. Örneğin, Yakup Kadri’nin CHP’y'ı 
eleştiren 1960'lardaki yaklaşımı birçok nitelemeyle ben
zerlik arzetmiştir. Süreç İçinde CHP’de farklı bakışın 
ipuçlarını vermiştir. CHP içindeki konumuyla da Kadro
culuğun bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. CHP'nin dev
letçilik, bağımsızlıkçılık ve zinde güçlerin işlevleri hak- 
kındaki siyasetleri bu noktada açıklayıcı olabilir. Bülent 
Ecevit'in 1960'ların sonlarında başlayan devletçilik eleş
tirisi Türkiye'nin geleneksel çağdaşlaşmacı eğiliminden 
kopmasının en önemli göstergelerinden biridir. CHP'nin 
zaman içinde sağ çizgi olarak tanımlanan grubunun men
supları Devrim gazetesi tarafından geleneksel bürokra
tik devrimcilik anlayışının olumlu birer öğesi şeklinde 
nitelenmiştir. Bülent Ecevit’in iki önemli yorumu bu 
konuda bir kilometretaşı olarak değerlendirilmelidir. Kül
türel değişim konusunda üstyapı devrimlerine eleştirel 
bakış CHP içinde “Atatürk elbette eleştirilebilir fakat 
CHP genel sekreteri Atatürk’ü eleştiremez” şeklinde 
sert tepkilere neden olmuştur. Aynı çevrenin genel baş
kan İsmet İnönü’nün "CHP sosyalist değildir ve sosya
list olmayacaktır" mealindeki demecini partinin gelece
ğine ipotek koymak şeklinde nitelemesi de Devrim gaze
tesi tarafından olumlu karşılanmıştır. Bülent Ecevit'in 
yoğun zinde güçler eleştirisi de bir yandan aydın düş
manlığı olarak anlaşılmış, diğer yandan da CHP'nin De
mokratik Partilileşmesi şeklinde nitelenmiştir. Türkiye’
de Kadrocu eğilimden sapmanın en erken ve en net 
belirtilerini Bülent Ecevit’in yazdıklarından yakalamak 
mümkündür.

1960 sonrasında abartılı olarak düşünsel canlanma
dan bahsedilmiştir. 1960’ların en rağbet edilen bilim 
dallarının siyasal bilimi ve ekonomi olması da Kadrocu
luğun kök salmasını kolaylaştırmıştır. Maurice Duver- 
ger'nin proleter milletler anlayışı da Kadrocu eğilimle 
benzerlik taşımaktadır. Doğan Avcıoğlu'nun Devrim ga
zetesinde sık sayılabilecek bir şekilde Duverger'in de
ğerlendirmelerini yayınlaması da tesadüfi değildir. Hilmi 
Ziya Üiken'in deyişiyle “ içtimai eyleme aşırı bağlılık” , ' 
Niyazi Berkes'in ifadelendirmesiyle de “siyasal parti 
ayrışmasıyla tam çakışmayan düşünsel farklılaşma” so
runu tümüyle kavranıp değerlendirilmeden Kadrocu eği
limin Türkiye'nin gündeminde belirleyici öneme sahip 
olmaktan kurtulması pek mümkün görünmemektedir.

KURTULUŞ KAYALI
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geçirilerek bağımsız Kürdistan’m başkenti ilan edildi. Sayıları bu noktada birkaç bini geçmeyen 
asiler kendi üzerlerine gönderilen bir piyade bölüğünü kolayca tepeledikten sonra Diyarbakır 
üzerine doğru hareket ettiler.

Bu sırada, Şeyh Said’in isyan bayrağını açtığını haber alan diğer aşiretler değişik yörelerde 
yeni cepheler de açıyorlar, hiç değilse Murat Çayı vadisinde ayaklanma genel bir nitelik 
kazanıyordu. (Ancak Çemişkezek ve Pötürge gibi yörelerde de, doğrudan doğruya savaş 
konseyi tarahndan örgütlenmemiş kendiliğinden ayaklanmalar patlak verdi.) Çebekçur, Maden, 
Siverek, Ergani gibi kasabalar ciddi bir direnişle karşılaşılmadan ele geçirildiler. Şeyh Said’in 
oğlu Şeyh Ali Rıza’nın kumandasındaki aşiretler Muş ve özellikle Azadı önderlerinin tutuklu 
bulunduğu Bitlis’i almak üzere doğuya doğru hareket ettiler. Bu gelişmeyi haber alan vilayet 
yetkilileri Cibranh Halil’le Yusuf Ziya Bey’leri hücrelerinde öldürttüler. Bunun üzerine 
ayaklanmanın kuzeydoğuya doğru geliştirilmesine karar verildi. Ancak daha bu noktada bile 
ayaklanmanın, bütün kitleselliğine karşın genel olmadığının ilk işaretleri vardı. Varto’nun 
alınması, diğer kasabalannkine kıyasla daha uzun sürdü; çoğunluğu Kürt ve Nakşibendi olan 
hükümet birliklerinin değil (aksine kritik bir noktada 120 kişilik jandarma birliğinin sağladığı 
destek sayesinde kasaba alınabildi), Xormek ve Lolan aşiretlerinin direnmesinden ötürü... 
Ayaklanmanın örgütlenmesindeki yetersizlik ise, asilerin en büyük başarısı olan Elazığ’ın 
fethinde çarpıcı bir biçimde ortaya çıkacaktı. Vali ve diğer sivil yetkililerin kaçtığı bu şehir 
de hükümet birliklerinin ciddi bir direnişiyle karşılaşılmaksızın 24-25 Marc’ta ele geçirilmişti. 
Ancak aşiret birliklerine önderlik eden Şeyh Şerif, bütün çabalanna karşın şehrin 
yağmalanmasını engelleyememiş ve askerlerin ana gövdesi Malatya yönüne doğru şehirden 
ayrıldıktan sonra, bu kez eşrafın örgüdediği milisler aşiret ordulanndan kalanları şehirden 
püskürtmüşlerdi.

Ancak ayaklanmanın kısmî niteliği en çarpıcı biçimde, asıl hedef olarak değerlendirilen 
Diyarbakır’ın kuşatılması sırasında kanıtlanacaktı. Kürtler arasında ötedenberi aşiret düzeninin 
dışında yaşayan, geleneksel olarak aşiretlere haraç ödeme yükümlülüğü olan yerleşik 
köylülerle, tarıma geçtiklerinde bile göçerlikle, yaylamak şeklinde olsun ilişkilerini koruyan 
aşiretler arasında derin bir uçurum vardı. Kuşatma sırasında Diyarbakır ovasında yaşayan 
yerleşik köylüler ayaklanmaya katılmadığı gibi, bütün çabalarını aşiretleri örgütleme 
doğrultusunda yoğunlaştırmış olan A zadî şeyhleri onlan da ayaklanmaya katmak için ciddi bir 
çalışma yapmadılar. Şehri kuşatan aşiret birlikleri Elazığ’da olduğu gibi Diyarbakır’da da 
şehirlilerin aktif desteğinden yararlanamadılar. Bu sırada, Kemalizm’in radikal hizbi iktidarı ele

Seyyid Rıza’nin maiyyeti. Diğer çoğu şeyhin al<sine adamları arasında Seyyid Rıza hal<l(inda anlatılan rivayet ve 
hikiıyeler onun alçakgönüllülüğünü ve demokrat kişiliğini vurgulayan hikâyelerdi. Örneğin bunlardan birine göre, 
Seyyid Erzincan valisi Ali Rıza ve mebusu Hacı Fevzi Beyler’le görüşmelerde bulunurken, görüşmeleri, üstüne 
çıktığı bir dut ağacından dinlemekte olan hizmetkârı Kumo söze karışmış ve “ Rayber Rıza fikirleriniz doğru 
değildir”  diyerek Şeyyid’i eleştirmeye başlamıştı. Bunun üzerine Rıza hizmetkân ile Zazaca uzun bir tartışmaya 
girişmiş ve sonunda Kumo’ya "oğlum senin sözlerin ve fikirlerin daha muvafıktır”  diyerek Türk heyetiyle yaptığı 
görüşmelerin devamında onun görüşlerini savunmuştu.
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SEYYİD RIZA  
(18627-1937)

Seyyid Rıza'nın yaşamı lıai<l(inda çoi< fazia birşey bi- 
iinmemei<ie birlil<te. Dersim Ayaltianması hai<i<ındal(i teic 
i(itabın yazarı olup l<endisiyle uzun yıllar birlilcte yaşa
mış olan Dr. Nuri Dersimi’nin verdiği bilgilere göre Der- 
sim’de doğan Seyyid Rıza yörenin “en önemli ve en 
asil" aşiretlerinden birinin önderi durumundaki Seyyid 
İbrahim’in oğludur. Dersim'in Şii Kürtlerinde “Seyyid” 
kelimesi Türkiye, İran ve Irak Kürtlerinin Şeyh kelime
siyle aynı anlamda kullanıldığından, aynı zamanda bir 
şeyh olan Seyyid İbrahim, Deri Ahri kasabasında hayatı
nı sürdürürken, bölge halkı üzerinde bir “yol gösterici” 
olarak büyük nüfuz sahibiydi. Seyyid Rıza ailenin dör
düncü ve en küçük oğluydu. Mehmet Ali Efendi adlı 
bir ulemadan dersler alarak büyüdü. Mehmet Ali Efendi 
hem bir dinî önderdi hem de bölge halkının ulusal bilin
cinin gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunmuştu. 
Babasının ölümünden sonra Seyyid Rıza, babasının va
siyetine uygun olarak şeyhliği devraldı ve Tujik tepesi 
eteklerindeki Agdad kasabasına yerleşti. Nuri Dersimi'- 
ye (ayaklanma sırasında Baytar Nuri diye tanınan şahıs) 
göre, Seyyid Rıza neşeli, fedakar, çalışkan ve merha
metli birisiydi. Seyyid Rıza'nın kasabası Agdad’a Kür
distan bayrağını çok daha önceden çekmiş olduğu hal
de, Hozat aşiretlerine güvenmediğinden Koçgiri ayak
lanmasına aktif olarak katılmadı. Yalnız hükümetin ver
diği sözleri tutmaması üzerine büyük bir silahlı grupla 
birlikte Dersim'e inerek, asilerin taleplerini destekleyen 
bir telgraf çekti. Baytar Nuri tutuklandığında da nüfuzu
nu kullanarak serbest bırakılmasını sağladı. 1921'den 
sonra Dersim'de Alişer Efendi ve Baytar Nuri’yi himayesi 
altına aldığı gibi, sözkonusu şahısların bütün Dersim 
aşiretlerini birleştirme yolundaki çabalarını da destekle
di. 192S'deki Şeyh Sait İsyam'ndan sonra da binlerce 
mültecinin yardımına koşmuştu.

1926'da Koçan aşiretine karşı girişilen operasyon sı
rasında Seyyid Rıza, diğer Dersim aşiretlerinin hükümet 
kuvvetlerinin safında yer almasını önlemeye çalıştı. Ope
rasyondan sonra Genel Müfettiş İbrahim Tali'nin çağrısı 
üzerine Baytar Nuri ile birlikte Diyarbakır'a giden Seyyid 
Rıza'ya hükümetin Dersimlilerin silahlarını teslim etme
leri, karakol ve kışla yapımına karşı çıkmamalan ve Koç
giri ayaklanması sırasına onlara sığınan asileri geri ver
meleri talepleri iletildi. İkinci bir görüşmede de, İbrahim 
Tali Dersim’de bir isyan hazırlığı olduğu anlamına gele
bilecek hazırlıklar hakkında bilgiler içeren bir istihbarat 
raporu okuttu. Bütün bunlardan Kürtler’e karşı yeni bir 
operasyon düzenlenmekte olduğu sonucunu çıkaran



Seyyid Rıza, Ferhadan aşireti reisi Cemşit ağanın evin
de bütün reisier arasında bir değerlendirme toplantısı 
düzenledi. Ancak bu tür toplantılara rağmen aşiretler 
arasında birlik sağlanamıyordu. Çok geçmeden, daha 
önce de devletle işbirliği yapmış. Birinci Meclis'e Der
sim mebusu olarak gitmiş Meço Ağa, Seyyid Rıza’nın 
damadı. Aşağı Abasan aşiret reislerinden İbrahim Ağa'- 
yı öldürttü. Aşiretler arası bu çatışmalar yüzünden Ağrı 
isyanı sırasında Dersim’in ayaklanmaya katkısı çok cılız 
oldu. 1936’da Türk Ordusunun Dersim yakınlarına yeni 
garnizonlar kurma kararı, Kürt aşiretlerinin günlerce sü
ren yoğun toplantılarına neden oldu. Yörede askeri gar
nizon istemeyen aşiretlerin temsilcisi olarak, Seyyid Rı
za bu kararın geri alınması için bu kez General Abdullah 
Alpdoğan’la Kürtlerin tem.silcisi olarak görüştü. İlk gö
rüşmede Alpdoğan'la anlaşamayan Seyyid Rıza, geri 
dönüp bunları tüm aşiret liderlerine anlattı. Ancak buna 
rağmen General Alpdoğan bir genelge yayınlayarak bü
tün Kürt aşiretlerinden 200 bin silah toplamalarını iste
mişti. Yeni garnizonlar yapımına başlanması üzerine 
bölge halkı bazı şantiyeleri basarak nöbetçilerin silahla
rına el koydu. Seyyid Rıza, General Alpdoğan’dan ge
nelgesini iptal etmesini ve halkının ulusal haklarını gü
vence altına alan yeni bir bölgesel yönetimin oluşturul
masını istedi. Hükümetin bu talebe cevabı bölgeye he
men çok sayıda askeri birlik göndermek oldu. Keşif 
uçuşu yapan uçakların eşliğinde başlatılan askeri ope
rasyonlar kış bastırdığından kesildiyse de Dersim kuşat
ma altında tutulmaya devam etti. 1937 baharında karla- 
nn erimesiyle yeniden başlayan askeri operasyonlar sı
rasında Seyyid Rıza’nın oğullarından Bra İbrahim arabu
luculuk için gittiği Elazığ dönüşünde, İstihbarat şefi Bin
başı Şevket’in adamları tarafından öldürüldü. Bunun 
üzerine Türk yetkililere başvuran Seyyid Rıza oğlunu 
öldürenlerin kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak 
bu talebi kabul edilmedi ve çatışmalar yeniden başladı. 
Eylül 1937’de Kürt kaynaklarına göre hükümet yetkilile
riyle görüşmek üzere Erzincan’a giden Seyyid Rıza tu
tuklandı. Yeni Genel Müfettiş İzzettin Paşa kendisine 
Seyyid Rıza olup olmadığını sorduğunda “ Ben Dersim'li 
Rızo’yum” dedi, “ Dersim’de her meşe altında ve her 
dağ başında binlerce Rızo vardır. Şu halde siz hangi 
Seyyid Rıza’yı soruyorsunuz?” 14 gün süren mahkeme 
sonunda ölüme mahkum oldu. 18 Kasım 1937'de, arala
nnda oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu toplam 11 
kişi Elazığ'ın Buğday meydanında idam edildi. İdamdan 
sorwa cenazeleri darağaçlarından indirilerek Elazığ so
kaklarında halka teşhir edildikten sonra yakıldı.

geçirmiş ve ayaklanmayı vesile ederek yeni cumhuriyeti bütün muhalefet odaklanndan 
temizlemeye karar vermişti. Ancak bunun için önce ayaklanmanm bastıniması gerekiyordu. 
Fransızlarla vanlan özel anlaşma sonucu, kısmen Fransız mandası altındaki Suriye 
topraklarından geçen Bağdat demiryolu aracılığıyla bölgeye asker taşınmaya başlandı. Tam sayı 
bilinmemekle birlikte isyan dolayısıyla bölgeye sevkedilen Türk askerlerinin sayısı hakkındaki 
tahminler 35 bin ila 200 bin arasında değişiyor; yine tahminlere göre TC ordusu 
ayaklanmanm bastıniması sırasında, bütün Kurtuluş Savaşı sırasında verdiğinden daha çok 
zayiat verdi.

Diyarbakır kuşatmasını kaldırmak zorunda kalan asilerle Türk ordusu arasında Nisan başında 
savaşılan meydan muharebeleri, ayaklanmanın aşiret ordulan tarafından yürütülen evresini sona 
erdirdi; 14 Nisan’da yakalanan Şeyh Said ve 47 arkadaşı Haziran’da yargılanarak Eylül’de 
asıldüar. Ancak bundan böyle çete savaşlarıyla sürdürülen ayaklanma, sınırlan giderek daha 
genişleyen bir bölgeye yayıldı. Takrir-i Sükün yasası ile Türkiye içindeki muhalefeti tamamen 
susturma yoluna girmiş olan hükümet de giderek daha sertleşen önlemler almaya başladı. 
Ayaklanmanın aşiret orduları ile yürütülen safhasının bastınimasmda aşiretler arası rekabet 
devlet ordusu için çok önemli bir yardımcı güç sağlamıştı. Bundan sonra aşiretler arasındaki 
çatışmaları körüklenmek bilinçli olarak benimsenen bir politika halini aldı. Örneğin, bir yandan 
Diyarbakır valisi Ovacık’a gelip oradaki “kutsal su”dan içer, Mustafa Kemal’in de Alevi olduğu 
söylentisini yayarak Alevi kimliğini Kürt kimliğinin önüne geçirmeye çalışırken, diğer yandan 
hükümet Alevi Dersim aşirederini birbirine düşürmeyi hedefleyen bir sefer düzenliyordu. 
1926’da havali komutanlığına gönderilen emirlerde “Dersim’in yenik olmayan aşireti ve milli 
kahramanlan adım taşıyan Koçuşağı haydutlan” diye tanımlanan Koçan aşiretine karşı 
girişilecek askerî operasyondan önce Hozat’ta diğer aşiret reisleriyle bir toplantı düzenlenip, 
Koçan’la diğerleri arasındaki geçmiş anlaşmazlıklar üzerinde uzun uzun duruluyordu.

1927, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kürt ayaklanması açısından, mücadelenin bir üst düzeye 
sıçradığı yıl oldu. Gerek Koçan aşiretine karşı girişilen harekâtın istenilen sonucu vermemesi, 
gerekse Şeyh Said’in ayaklanmasını izleyen çete savaşlanna son verilmemesi üzerine Kürtlerin 
yaşadığı bölgelerin büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde bir “Genel Müfettişlik” kuruldu ve 
bu göreve İbrahim Tali (Öngören) atandı. Diğer yandaysa, 1925’i izleyen yıllarda bütün 
Türkiye’de Kürtier’e karşı uygulanan baskı sonucunda, geçmişte Kürt örgütlerinde çalışmış 
aydınların örgütlenme faaliyetleri sonuç verdi ve Lübnan’ın Bihamdun kasabasında mevcut 
bütün Kürt örgütlerinin yanısıra, Türkiye, Irak ve Suriye’de yaşayan muhalif aşiret reislerini de 
birarava getiren Xoybun’un  (Bağımsızlık) ilk kongresi toplandı. Kongrenin toplanmasında, Sovyet 
nüfuzu akına girmesinden sonra Ermenistan’ı terketmek zorunda kalan, D aşnak  örgütünün 
hatın sayılır katkıları olmuştu. 1928 yılı Genel Müfettişlik ile Xoybun arasında bir propaganda 
savaşıyla geçti. Hükümet bir genel af ilan etti, Koybünsa her yerde silahlı aşiretleri affa 
kanmamaya çağıran bildiriler yayınlamaya başladı. Bu arada Nasturî ayaklanması sırasında 
Irak’a kaçmış olan İhsan Nuri Bey, İran üzerinden Celali aşiretinin ayaklanmış olduğu Ağn’ya 
geçmiş, orada isyan etmiş olan aşiret reislerini silahlı bir halk hareketi halinde örgütlemiş,
Ağn adlı bir gazete çıkarmaya başlamış ve Xoyhûn\a ilişki kurmuştu. Bu ilişki sayesinde, 
Xoybun o zamana kadar koordine olmayan bir biçimde süren çete savaşlarım Ağn’ya yöneltti 
ve Eylül 1928’de TC hükümeti İhsan Nuri ile görüşmelere başlamak zorunda kaldı.
Görüşmeler sürerken Celali aşireti reisi İbrahim Heski Tello da Xoybun temsilcisi olarak 
“kurtarılmış bölgeler”deki sivil yönetimi devralıyordu. 1929’da kurtarılmış bölgelerin sınırı Van 
ve Biriis’in kuzeyine kadar uzanmıştı. Bu koşullarda görüşmelerin sürmesinin asilerin işine 
yaradığına karar veren İsmet Paşa hükümeti Haziran 1930’da askerî bir saldırıya karar verdi. 
Bir ay süren çatışmaların sonucunda İhsan Nuri 1,700 esir almış, 600 makineli tüfek ve 24 
top ele geçirmişti. Bunun üzerine taktik değiştiren Türk ordulan İran sınınnı aşarak Ağrı’yı 
kuşattı. Sovyetler Birliği’nin diplomatik baskısıyla da İran, Kürtier’e yardımı kesmeye ve 
Türkiye’den Küçük Ağrı yöresine karşılık Van vilayetinden bir miktar toprak almayı kabul 
etti. Bu koşullarda ayaklanma ancak sonbahara kadar direnebildi. Eylül sonunda İhsan Nuri 
İran’a geçerken, İbrahim Heski Tello da ailesindeki kadın ve çocukları öldürdükten sonra, 
sonuna kadar savaşmak üzere Ağrı dağının mağaralarına çekiliyordu.

Mayıs 1932’de hükümet o güne kadarki zorunlu göç ve iskân uygulamalanna daha bütünsel 
bir çerçeve kazandıran yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre bütün TC toprakları dört 
mıntıkaya aynlıyordu. “1 Numaralı mıntıka Türk kültürüne mensup nüfusun yoğun olduğu 
bölgeler; 2 Numaralı mıntıka Türk kültürü içinde assimile edilebilecek yerler; 3 Numaralı 
mıntıka Türk kültürüne mensup muhacirlerin (...) serbestçe yerleşebileceği yerler; 4 Numaralı 
mıntıka sıhhi, maddi, harsi, siyasi, askeri, inzibati sebeplerle boşaltılması şart, açıkça iskan ve 
ikametin yasak olduğu yerler” olarak tanımlanıyordu. 4 numaralı mıntıka kapsamına giren 
yerlerin başındâ Dersim geliyordu. 1930’lann ikinci yansında uluslararası ortam, Kürtier’e karşı 
girişilecek nihai bir tenkil eylemi için çok elverişliydi. Akdeniz ve Balkanlar’da bütün 
rejimlerin karakterini belirlemiş olan faşizmin etkileri Ankara’da da hissediliyordu. 1936’da 
yöreye yığınak yapılmaya başlandı ve Dersim kuşatılarak dış dünyayla ilişkisi kesildi. 1937 
ilkbaharında, aralarında Mustafa Kemal’in manevi kızı Sabiha Gökçen’in de bulunduğu hava 
kuvvetlerinin desteğiyle, bütün sefer mevsimi boyunca sürecek harekât başladı. O yıl ve ertesi 
yıl Dersim’e top mermisi, zehirli gaz ve bomba yağdı. 1938 sonunda artık her şey bitmiş, 
1920’de Dersim’de Hozat muhtırasıyla başlayan Kürt bağımsızlık mücadelesi 18 yıl sonra yine 
Dersim’de yenilmişti.
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Türkiye Kom ünist Fıricası 
Program ı

TOriye Komünist Fırkası’nın bu programı Yeni Gün 
gazetesinin 68-448 numaralı sayısında, 

daha sonra Bulgaristan Komünist (Dar Sosyalist) 
Partisi’n'm Türl(çe gazetesi olan Ziya’da 

yayınlamıştır.

Birinci kısım.

Siyaset-i umumiye.

1. Bugünkü hükümetlerin kâffesi, en demokrat, en 
müsavatperver ve hâkimiyeti efrad-ı milletin umumuna 
teşmil etmeğe en ziyade taraftar olanlar dahi dahil ol
mak üzere, en müsavatperver cumhuriyetler, şerait-i 
içtimaiye ve vesait-i istihsal ve maişette hodgâmane 
bîr müsavatsızlığı ve mülkiyet-i şahsiyeyi kabul ve terviç 
etmiş olduklarından dolayı, sunuf-i güzidenin bilâkay- 
düşart hâkimiyetine ve fukara-i kâsibeden ibaret olan 
ekseriyet-i mllliyenin bunlara mutavaat ve esaretine mün
cer olmaktadır. TKF, hâkimiyet-i milliyeyl rençber, as
ker, amele ve erbab-ı ücurattan ibaret olan milletin ek
seriyetine İrce için vâsil teşkilât-ı mahalliye ve en yük
sek devlet teşkilâtına kadar bilumum umur-u hükümette 
bu ekseriyet-i mllliyenin vaz’ülyed bulunmasına çalışa
caktır.

2. Hakikatte sermayenin ve güzide sınıflar hâkimiyet
lerinin vücuda getirdiği demokrat hükümetler bu mahiyet- 
i hakikıyyelerini setrederek umumun hâkimiyetini tesis 
iddia-l riyakâranesinde bulunduklan halde, TKFRFSC’nIn 
tatbik ettiği esaslar dairesinde şerait-i içtimaiyyede mü
savat hâsıl olarak hiçbir sınıfın diğerine tahakkümü im
kânı kalmayıncaya kadar, hukuk-u hakimiyeti rençber, 
amele, asker, köylü ve erbab-ı ücurata hasretmek ve 
hayatı cemiyette tufeyli bir hayat yaşayan güzidegânın 
hukuk-u siyasiyesini kasr ve tahdit etmek taraftarı oldu
ğunu mütefahhiren ilân eder.

3. Meşrutiyet hükümetleri, hürriyet-i içtimaiye, hürriyet-
I matbuat, hürriyet-i ittihat gibi, hayatı cemiyette iştirak- 
i umumîyi temin ve teshil eden hürriyetleri yalnız lafzen 
ve şeklen tesis edebilir. Çünkü gerek idare-i teşkilâtın 
daima güzide bir sınıf elinde ve onun makasıt ve menafi- 
ine merbut bulundurulması ve gerek ertiab-ı mesâinin 
daima fakir ve esir olmalan, bu hürriyetlerden fiilen 
istifadelerine imkân bırakmaz. TKF fukara-i kâsibenin 
bu hürriyetlerden müstefit olmasını vâsi mikyasta temin 
ve sermayedarlarla güzide sınıf elinde bulunan vesait-i 
neşriye ve Tab'iyeyi onlann teşkilâtına tevdi etmek su
retiyle ekseriyet-i mllliyenin ihtiyac-ı tekâmülünü temin 
edecektir.

4. Meşrutiyet ve demokrasi hükümetleri asırlardan 
beri cins, mezhep ve millet tefrik etmeksizin müsavat 
ilân etmiş oldukları halde, sermayenin tehakkümü hiçbir 
yerde ve hiçbir zaman tesis-i müsavata imkân bırakma
mış ve bilâkis sermaye işletmek ve muhtekirane temettü 
temin etmek için her gün yeni sahalar aramakta olma
sından dolayı emperyalizm denilen tasallût siyaseti vü- 
cude gelerek birçok ırklar ve milliyetler tazyik ve imha 
edilmiştir. TKF, bütün içtimaiyat-ı beşerde şerait-l müte- 
saviye vücude getiren cihan inkılâbının umdelerini ka
bul ederek, aile hayatına kadar bilumum şerait-i içtima
iyyede müsavatı tesise çalışacaktır.

5. TKF intihabatta ekseriyet-i milliyeye alt iradenin 
kemal-i vuzuh ile tecellisi esasını kabul ettiği gibi, kuvay-i 
devletin teşrif ve Icrat kısımlarına tefriki suretiyle 
mâesses«t-ı Intihabiyenin halktan uzak kalmasını tashih
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Rusyada hakikî vazıyet

L e o  T r o ç ! : in in

Berün ! Ç2?

Üstte: Türkiye Komünist Fırkası'n/n iş Kanunu 
nedeniyle yayınlamış olduğu gizli bir bildiri. Altta: 
1929’da Berlin’de yayınlanan Troçki’nin Rusya'da 

Hakiki Vaziyet adlı kitabının eski ve yeni harflerle 
basılmış kapağı.

ederek, teşrii ve Icrat salâhiyetleri doğrudan doğruya 
ekseriyet-i milliye mümesiilerinin elinde bulundurmak 
ve icra vekillerinin mesuliyetini daha sıkı temin etmekle 
beraber, mümesillerin de daire-i intihabiyyelerince geri 
çağrılabilmesi suretiyle mesuliyetlerini tesis etmek ta
raftarıdır.

6. TKF, idare teşkilâtının da, esas olarak vilâyet, kaza 
ve nahiye gibi cüz-ü İdarîlerin köyden başlıyarak, aşağı
dan yukarıya doğru, bilintihab teşekkül eden mahallî 
şûrâ heyetlerine bırakılmasını ve Büyük Millet Meclisi'- 
ne merbut müteselsil bir halk teşkilâtının hâkim olması
nı terviç eder.

7. TKF, orduyu sahlb-l servet sınıfların bir âleti menzi
lesine indiren ve onu hukuk-u siyasiyyeden men’ederek 
milletin sınıfları arasından ayıran meşrutiyet kaidelerini 
reddederek, umum efrad-ı milletin kapitalizm ve emper
yalizm aleyhinde mücadeleye macbur olduğu ve efrad-ı 
askeriyyenin, rençber, amele, köylü ve erbab-ı ücürat 
ile biriikte aynı hukuk-u siyasiyyeye malik bulunduğu 
umdesini kabul eder.

8. TKF kırtasiyeciliği izale etmek için bütün kuvvetiyle 
mücadeleye azmetmiştir. Halk zümreleri arasında seviye-i 
irfanın yükselmesine ve rençber, amele ve İşçiler ara
sında idare başına geçmek için müstalt olanların yetiş
mesine intizaren, şimdilik eski usulde kesb-i ihtisas et
miş olanlardan istifade etmeği zaruri görmekle beraber, 
şûrâlar âzâsından her birinin devlet umurundan bir şu
bede iştigale ve diğer şuabatta tecrübe yaparak bütün 
umura vakıf olmak mecburiyetini ve bütün işçi sınıfının 
tedricen devlet umurunu tedvire alıştırılmasını halk kit
lelerinde seviye-i irfanın yükselmesiyle devlet kuvveti
nin ilgasına müteveccih mesai cümlesinden addeder.

MÜNASEBAT—I MİLLİYE

9. TKF Türkiye’de sâkin olan bütün milletlerin, evvelâ 
sınıf-ı güzide ve eshab-ı arazi idaresindeki hayatı esareti 
ilga için mücadeleye iştirak etmeleri, saniyen Avrupa 
emperyalizmine karşı ilân ve bugüne kadar idare edilen 
mücahedatta fiilen ve ruhen ittihat eylemeleri şartıyla, 
hukuk-u mütesaviyesine taraftardır. (...)

UMUR—U ASKERİYE

13. Hukuk-u siyasiyesi kasr ve tahdit edilen sınıf-ı 
güzide müstesna olmak üzere, milletin bütün efradı as
kerdir. Bu itibaria, bütün rençber, amele, işçi, köylü 
sınıfları mekteplerden başlıyan umumi bir tertjiye-i as
keriye ile yetiştirilecektir. Ancak talim ve terbiye-i aske- 
riyede sosyalizm maarifi esastır. Bunun için her kıtada 
bir komünist heyeti teşkil ve her orduda haiz-i İtimat 
bir siyasi komünist komiseri bulundurulacaktır.

14. Talimler kısa olacak ve kışlalar askeri ve içtimâi 
mektepler şekline yaklaştırılacaktır. (...)

16. Ordu teşkili ve harekât-ı harbiye icrası hususların
da ordu kadrolarının mütehassıs zabitânı kâmekân istih
dam edilecek, ancak bu zabltânın efrad-ı askeriye İle 
tesavl-l hukukunu tanıması ve âmlriık hakkının yalnız 
vezaif-i askeriyede kumandaya münhasır olduğunu bil
mesi temin olunacaktır. (...)

UMUR-U ADLİYE

21. Bilumum İşçi ve köylünün komünist esasatını tah
sil edebilmesi için müessesat vücuda getirmekle bera- 
t>er, komünizmi sureti katiyyede tesis edebilecek emsali 
yetiştirmeğe çalışacaktır.

22. Tahsil ve terbiye meccani, umumi ve fennidir.



23. Çocuk bahçeleri, ana mektepleri leyli olarak teksir 
olunacaktır.

24. Kadınlar ve erkekler için, komünist heyet-i içtimai- 
yeye âzâ ihzarı maksadiyle (mesâi mektepleri) tesis olu
nacaktır.

25. Bütün okuyanlara yemek, elbise, kundura, kitap 
ve levazım-ı tedrisiyle devlet hesabına ita olunacaktır.

26. Muallimler ordusu, maarif amelesi ordusu halinde 
ve komünizm efkârı ile meşbu olarak ihzar edilecektir.

27. Maarif-i milliye şürâları faaliyete sevkolunarak, 
okuyup yazma bilenler mecburi surette ve seferberlik 
usulüyle hizmete celb ve muallimler ordusu bu suretle 
tenkil olunacaktır.

28. Okuyup yazma öğrenmek yahut malûmatını tevsi 
etmek maksadiyle müracaat edecek işçi ve köylüye her 
suretle muavenet olunacak ve umumi dersler, müfid 
sinemalar, yaşlı adamlar için mektepler, kütüphaneler, 
halk darülfünunları açılacaktır.

29. Onyedl yaşından yukarı olanlar için, umumî terbi
ye ile beraber, sanayi tedrisatının tevsiine çalışılacaktır.

30. Âli mektepler, dersleri öğrenmek arzusunda bulu
nan her ferde küşat bulundurulacak ve mekâtib-i aliyede 
tedrisatta bulunabilecek âlim ve mütefennin zevat bu 
işle tavzif ve talebe arasındaki sun’I farklar ref ve ilga 
edilecektir.

31. Eşhas yedinde bulunan hazain-i tedrisat kâmilen 
heyet-i içtimâiye namına zabt ve müsadere olunarak 
umu İstifadesine vaz’ olunacaktır. (...)

UMUR-U İKTİSADİYE

36. Memleketimizde büyük şuabat-ı iktisadiye mevcut 
olmamakla beraber, TKF, mühim şuabatı bir araya top
layarak istihsalâtı temerküz ettirmeğe ve menabi-i servet-i 
memleketten azami istifade etmeğe çalışacaktır.

37. Diğer milletlerle iktisadi tesanüd ve bilhassa ko
münist milletlerle aynı iktisadi plân dahilinde mütekabi- 
ien istifadeye ihtimam edilecektir.

39. Küçük ve orta sanayi hükümetçe siparişler veril
mek suretiyle himaye ve takviye edilerek, bunları esnaf 
ittihatlan ve kooperatifler şeklinde birleştirmek, küçük 
teşebbüsatı bir araya toplamak ve bu ittihatlan İktisadi 
müsaadat ile teşci eylemek ve küçük esnafın makine 
istimal eder müessesat haline gelmelerini temin etmek 
ve bu suretle büyük istihsal heyetleri vücuda getirip 
her şube-i istihsalin âmillerini birleştirerek işçi İttihatları 
tesis eylemek, fırkanın İktisadî umdelerinden en mühi
midir.

40. işçi ittihatlarının bütün iktisadiyat-ı milliyeyi elle
rinde bilfiil temerküz ettirecek bir şekle girmeleri temin 
olunarak hükûmet-i merkeziye Iktisad-ı millî ve işçi kitle
leri arasında revabıt-ı kaviyeyi vücuda getirmelerine ça
lışılacaktır.

41. Memleketimizde mevcut İşçi kuvvetini tanzim ve 
tensik ve bu kuvvetten muhtelif menatık-ı iktisadiye 
ve muhtelif şuebat-ı istihsallye arasında muntazaman 
levzileri suretiyle azami istifade etmek fırkanın makasad-ı 
mühlmmesinden biridir. Çalışmaya kadar ahalinin mun
tazam ve vasi bir faaliyete şevki şûrâlar idaresinde ve 
^iler ittihadının vezaif-i asliyesinden addolunacaktır.

42. Memleketin işlenmemiş bir karış toprağı kalma
mak şartıyla bütün arazisini işletmek, müstald mahalle
rinde büyük müessesat-ı sınaiye vücuda getirmek sure- 
tiyie işçi kitlelerinin tezyidini ve çalışanlar arasında ar- 
(adaşça bir İntizam, İhtiyarî bir faaliyet, inkılâp ruhuyla 
ra mesuliyet hissiyle tezayüt edecek bir gayret teminini 
Mca elzem addeyler. Bunun için halk kitleleri kapltalist-
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11)34

Üstte ve ortada: Ordu Müfettişliğinin Şeyh Sait 
Ayaklanması sırasında yayınladığı bildiriler. Altta: Legal 
Marksist yayınların yapıldığı dönemde Kerim Sadi'nin 
İnsaniyet Kütüphanesi dizisinden Marx'in Felsefe’nin 

Şefaletl'ne ilişkin broşürü.

lerin, ashal>-ı arazinin ve tüccarın ortadan kaldırıldığı 
ve refah-ı umumiyenln ancak halk tarafından bizzat sarf 
olunan mesâi ile elde edildiğini görmelidirler.

43. Sanayide mütehassıslann daha iyi çalışmaları İçin 
daha yüksek maaş almaları usulünün şimdilik mer’iyeti- 
nl ve ashab-ı arazinin de vukuf ve tecrübesinden bir 
müddet istifade olunmasını fırka kabul eder. •

Şeyh S a it A yaldanm ası'nda  
Ordu B iid iriieri

1925’tekl Şeyh Sait Ayaklanması sırasında 
ayaklanma bölgelerindeki halka ordunun 

yayınladığı bildirilerden örnekler.

Masum ahaliyi iğfal İle İslâmî yekdiğeri aleyhine tahrik 
eden Şeyh Said’in halkı ızrar ve perişan ederek kuvay-ı 
tenkillye önünden firaria ötede beride saklandığı İstih
bar kılınmağla merkum şeyhi hayyen derdest edene 
bin madeni altun, meyten getirene yedi yüz madeni 
altun mükâfaten verileceği gibi bunu hayyen ve meyten 
getirecek olanların şeyhin avane ve müştereklerinden 
olduğu takdirde mevcut mükâfat verilmekle beraber ay
nı zamanda kanun-u cezanın es’inci maddesi mucibince 
at olunacağı İlân olunur.

Üçüncü Ordu Müfettişliği

Ey ahalil Başınıza geçerek sizi daima yalan sözierie 
haftalardanberi birçok zarariara ve felâketlere sokan 
âsi Şeyh Said ve avanesinin encamını gördünüz mü? 
Bugün hükümetin ordusu bu hainleri her taraftan tard 
etti. Artık bunlar şimdi dağ başlarında kaya deliklerinde 
kendilerini gizleyecek yerier arıyoriar. Düşman parasıy
la dinine ve hükümetine karşı hainlik edenlerin işte 
hali budur. Bunun için size tekraren ihtar ediyorum. 
Daha büyük zarar ve perişanlığa düşmemek için herkes 
köyüne ocağına dönsün. Rahat rahat çiftini sürsün, tar
lasını eksin ve hainlerin kimler ve nerede olduklarını 
haber versin. Ordu ancak mazlum halkın başına dalma 
felâketler getiren bu hainleri arıyor. Tâ ki sizler de bun
dan sonra köylerinizde ve evlerinizde çoluk çocuğunuz
la rahat yaşayabllesinlz ve şayet yine hainlerin sözlerine 
uyarak köylerinize dönmez ve hükümetimize dehalet 
etmez iseniz köylerinizi ve evlerinizi kâmilen yanmış 
bulacaksınız. Bu size son ihtarımdır.

Üçüncü Ordu Müfettişliği •

Alev'cfon Bir Yazı

Komünist Enternasyonali Seksiyonu TKF, 1927’de 
Alev adlı elle yazılıp, şapirografla çoğaltılan bir 
dergi çıkarttı. Yazı derginin 3. sayısında yer aldı 
Derginin kapağında temsili olarak, “ işçi kolu” , 
“ komünizm”  kamasıyla parti örsünün üstünde 
"emperyalizm”  kütüğünü yarıyordu. Seçimlerle 
ilgili olan bu yazının bazı yerleri okunamadı.

(9) Arkadaşlar! Intihabata iştirak ediniz ve kendi meb’- 
uslannıza rey veriniz. Yeni İntihabat devresi karşısında
yız.

Büyük Millet Mecllsi’nin ikinci intihabat devresi hita
ma ermektedir. Haziran nihayetlerinde Meclisin içtimâi 
nihayet bulacak ve Haziran’da yeni meb’usların intiha
batlarına başlanacaktır. BMM’nin intihap işini evvelâ 
şu iki noktadan tahlil edebiliriz:

I- Türkiye’de câri olan İntihabat sistemi

II- Meclisin siyasî bünyesi.

Türkiye’de intihabat hâlâ mutlakiyet-i İdare kanunlan- 
nın şümûl ve tarifatı dairesinde cereyan etmektedir (7). 
İntihabat İki derecelidir. Yani intihapçılar reylerini doğ
rudan doğruya meb’uslarına değil, evvela mUntehit>-i 
sanilere veririer. Bu şekil ise halkın geniş kitlesini doğ
rudan doğruya alâkadar olmadığı bir Intihabata iştirak 
etmekten sarfınazar ettiriri Esasen [müntehib-l] sâniler 
de tıpkı meb’uslar gibi, dalma hükümette hâkim olan 
fırka tarafından kolayca geçirilir. Meb’uslara gelince, 
onlar esasen her intihapta hükümette hâkim olan fırka 
tarafından evvelce tayin edilir. Binaenaleyh Türkiye’de
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demokratik mânâsıyla bir intihap usulü yoktur. Halk 
hiçbir zaman mümessillerini İntihap etmez! Yalnu; hâ
kim fırka ve hükümet kendi kadrosunu geçirir.

Meclisin bünyesine gelince:

Bu gibi (?) şerait altında intihap edilen bir Mecliste 
hiç şüphesiz memleketin sınıfları ve zümreleri değil, 
ancak hükümet fırkası temsil edilmiştir. Hükümet fırkası 
ise sadece büyük memurlarla büyük zenginlerin fırkası 
okluğu için Türkiye Millet Mecllsi’ne hiçbir zaman mem
leketin ekseriyet-i kahiresini teşkil eden ... sınıflanyla 
hükümetin... küçük burjuvazinin meb’usları geçemez. 
...memleket... sınıflarını müdafaa ve temsil edecek fır
kalar da görünmez. Hülâsa (10) bütün memleketi besle
yen, imar ve müdafaa eden sınıf, ancak köylü ve işçi 
sınıflarıdır! Hülâsa memleketimizde hayat-ı siyasiyenin 
en mühim tezahürü olan meclis intihabatı Abdülhamit 
mutlakıyetinden bakiye kalan kanunlarla yapılıyor! Mec
lis yalnız bir sınıfın meclisidir! Bu sınıf hâl-i hazırda 
yegâne hâkim fırkasıdır! Halk Fırkası ise halkın siyasî 
inkişafı sahasında hiçbir yeni adım atmamış ve halkın 
hukuk-u siyasiyesini tam bir inhisarcılık zihniyeti altında 
bütün gelip geçen fırkalar gibi yalnız kendi şahsına 
benimsemiştir.

Halk Fırkası'nm istihaleleri:

Fakat buna rağmen Halk Fırkası da daima bir istihale 
halindedir. Evvelâ Meclis haricindeki bütün teşkilâtiany- 
ia şubeleri, her yerde ve hemen bilâ istisna hiçbir içti
mâi ve siyasî kıymeti olmayan teşkilâtlara ... ve bu 
teşkilâtlara kadar (?) ancak polis ve jandarmalar müza
heretiyle emin surette bilmektedirler ... iç kadrosunu 
gelmiş geçmiş her fırka ve her rejime yanaşmasını bilen, 
fakat yamandığı ve daima yanaştığı (?) kapıya mevki-l 
iktidarda kaldığı müddetçe kuyruk sallayan zenginler 
teşkil ederler. Binaenaleyh Halk Fırkası'nm da yegâne 
faal kadrosu, Meclis'teki kuvay-ı mes’ulü (?) Meclis’teki 
kadrosudur. Fakat bu kadro da mütecanis değildir. Halk 
Fırkası eski şeklinden çıkarılarak, artık bütün memleke
tin emperyalizme karşı mücadele mümessili olmak rolü
nü hitama erdirmiş ve sadece bir burjuva fırkası olmuş
tur, fakat hiçbir zaman tam bir tecanüs temin edeme
miştir. Kendi Meclis kadrosu İçinde adeta ekseriyet teş
kil eden bir derebeyler bekayası, vllâyat-ı şarkiye müte- 
gallibesi kadrosu vardır. Bundan başka küçük burjuva 
muhitlerine ve iktisadiyatına mensup pekçok âzânın İk
tisadî menfaatleri bizzat Halk Fırkası'nm prensipleriyle 
tetabuk etmektedir. Bunun içindir ki, Halk Fırkası daha 
ilk faaliyet gününden itibaren mütemadiyen [? fire] at- 
maktedır.... şekil küçük burjuva irtica blöfünü ... İttihat 
ve Terakki enkazı ve emperyalistler şeklinde garp ser
mayesiyle sert>est temasta bulunmak isteyen liberal bur
juva temayülâtını... için ... attı. Fakat... adem-i tecanü- 
sü günden güne azalmaktadır.

(11) Şimdi bütün bu alâmetler, bize Halk Fırkası safla- 
nnda yeni bir parçalanmayı ihsas etmektedir. Lâkin ne 
de olsa söylenebilir ki, bu fırka yeni intihabatta Türkiye’
de daima cârî kalan usuller, daha doğrusu usulsüzlükler 
yardımıyla, kendisine Meclis’te doğrudan doğruya ken
di unsurlarından, yani Hazine’ye maaşla bağlı büyük 
memurlarla, büyük ticaret ve büyük spekülasyonlan idare 
eden büyük zenginlerden mutî ve hâdim bir ekseriyet 
temin edecektir! Çok muhtemeldir ki, bu tayin edilmiş 
milletvekilleri kadrosu arasına çeşit olsun diye köylü 
veya ameleye mensup bir iki şahıs da ithal edilmiş. 
Fakat şüphesiz bunlar ne köylünün ne de amelenin 
meb’uslandır!

Fakat Türkiye amelesi, Türkiye’nin hakiki halkını teş
kil eden Türk köylü ve amele sınıflarının en şuurlu ve 
en faal kadrosu olarak, dalma kendi temsil hakkını ve 
kendi mümessillerini istiyor ve isteyecektir.

Türkiye amelesi hakkn vekâlet ve temsili hiçbir zaman 
kendilerinden gayrı hiçbir sınıf ve fırkaya devir ve iıahş 
etmiş değildir. Türkiye amelesi kendi siyasî hayatı, ken
di matbuatı, kendi sendikalan, kendi fırkası ve kendi
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meb’uslan için tam bir serbesti istiyor. Bu gayeler Tür
kiye amelesinin yakın ve hiçbir suretle terk ve ferağ 
edilmez gayeleridir. Binaenaleyh:

Arkadaşlar!

Her şeye ve her kanunsuzluğa rağmen İntihabatta 
meb’usiuğa kendi namzetlerinizi koyunuz.... Meb’uslar 
burjuvazinin sizin nakabil-i ferağ haklannız...

(12) Arkadaşlar!

Bir dereceli nlsbî intihap sistemi istiyoruz! Tâ ki biz 
de kendi partilerimizi, kendi meb’uslanmızı verelim. Fa
kat bu kanun elde edileceği güne kadar İntihaplarla

alâkadar olmak, mütemadiyen namzetliklerimizi ilân ede
rek amele efkâr-ı umumiyesinl muhafaza etmek, hülâsa 
mütemadiyen ve yorulmadan istemek ve almaya çalış
mak, hem hakkımız hem de vazifemizdir!

Yaşasın Türkiye’nin ilk amelie meb’us namzetleri!

Arkadaşlar!

Namzetliklerinizi koyunuz ve kendi namzetlerinize rey 
veriniz!

(13)-(18) Proletaryanın siyasî bilgisi: Amele hareketle
rinde Sosyal Demokrasi Ne Demektir? •

Hpybun Cem iyeti T&züğü

1927’de toplanan Kürt Kongresi karanyla kurulan 
Hoybun Cemiyeti’n'm tüzüğündeki amaç ve 

cemiyete giriş şartları:

MAKSAT

1- 1927 senesi teşrinievvelinin beşinci günü in’ikat 
eden birinci Kürt Kongresi’nin kararlle ve Hoybun nami- 
le millî bir Kürt Cemiyeti teşekkül eylemiştir.

2- Cemiyetin maksadı, Türkiye boyunduruğu altında 
bulunan Kürdistan ve Kürtlerin tahlisi ve hududu tabiiye 
ve milliyesi dahilinde bir Kürdistan devleti müstakillesi- 
nin teşkilidir.

3- Bu gayeye vusul İçin cemiyet bilûmum Kürtleri 
etrafına toplıyacak ve menfaii mütekabile esasatı daire
sinde her türlü anasır ile münasebata girişecektir.

ŞERAİTİ DUHUL

4- Kürt peymanı millîsini ve işbu nizamname ahkâmını 
kabul ve mufadile amil olmağı taahhüt eden her Kürt 
Hoybun Cemiyetine dahil olabilir.

Her fert cemiyete hini duhulünde bir duhuliye verecek 
ve aylık bir taahhütte bulunacaktır.

5- Cemiyete dahil olacak her fert berveçhl ati yemin 
ve salâhiyettar bir heyet tarafından tahlif olunur. Resen 
teşkilat icrasına memur cemiyet murahhaslan cemiyete 
ithal edecekleri kimselere işbu yemin suretini taahhüt
name şeklinde yazdırarak imza ettirirler.

“Cemiyetin itai emre salâhhiyettar bilûmum eşhas 
ve heyetlerinden nerede ve ne zaman olursa olsuıi te
lâkki edeceği bilcümle evamirl hatta hayatım pahasına 
bilâ itiraz aynen ve harfiyen ifa edeceğime şimdiye ka
dar mensup bulunduğum cemiyetlerden ve şahsi içti- 
hatlanmdan tamamen feragat ile maksadı millînin istih
sali uğrunda münhasıran Hoybun Cemiyeti’nin içtihadı
nı taşıyacağına.

Elimde bulunan ve bulunacak olan bütün vesaiti ve 
teşkilâtı bu cemiyetin emrine amade bulunduracağıma 
ve bu cemiyetin emrü muvaffakati olmadıkça reyi ho- 
dumla ne cemiyet namına ne de şahsan hiçbir teşebbüs
te bulunmıyacağıma,

Cemiyetin azası olmak itibariyle umumen ve bana 
edilecek vazifeler itibarile hususen vakıf olacağım esran 
İfşa etmiyeceğime ve bu esrann ifşası ve cemiyetin 
evamirine her ne suretle olursa olsun ademi inkıyadım 
halinde hakkımda tertip edilecek her türlü mücazata 
razı olacağıma ve emrolunduğu halde işbu cezayı şah
sım üzerinde bizzat icra edeceğime şeref ve namusum  ̂
üzerine yemin ederim: Vallah Blllah.” •
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Bolşevik'fen S efineler

Komünist Enternasyonali Seksiyonu olarak faaliyet 
gösteren TKF, 1927’de bir sayı Bolşevik adlı bir 
yayın organı çıkardı. Kasım başında çıkan ve 38

sayfa olan Bolşevik'te şu yazılar vardı; "Bizi İnkâr 
Ediyorlar!, İnkılâp ve Türk Burjuvazisi” , “ İşçi 

Ücretinden .Vergi Kesilmez", "Bugünün Şiarları”  
(Örneğin: “ Millî burjuvazinin inkılâpçılığı, kendisine 

selef olan feodalizmi yıkıncaya, emperyalizmi 
dahilî pazarlardan kovuncaya kadardır.” ). 

Proletarya İnkılâbının Onuncu Sene-i Devriyesi, O 
Duvar (Şiir) Nâzım Hikmet, Ecnebi Kumpanyaları 

Türkiye’de Ameleyi Nasıl İstismar Ediyorlar?, 
"Arkadaş! Sınıfının menfaatini müdafaa uğrunda 
hapishaneye düşen arkadaşlarının yardımına koş. 

Sakın onlan unutma!” . Beynelmilel Amele 
Harekâtı, Açılış (TBMM). Dergideki yazılardan 

bölümler:

İNKILÂP VE TÜRK BURJUVAZİSİ

Türk bur|uvazisi ve onun icra vasıtası hükümet dün 
İnkılâpçı İdi. Bugün aksi inkılâpçıdır.

Bunun İki vasfını yekdlğerlnden ayırabilmek için ga
yet kıta bir surette mazisinin tahliliyle bugünkü vaziyeti 
tesbit etmek kâfidir.

Türkiye burjuvazisinin menfaatleri padişahlık devrinin 
re)imiyle taban tabana zıt geldiği günlerde kendi menafi- 
bıi müdafaa edici bir rejim, bir sistem kurabilmek için 
SuKanın hükümeti ile mücadeleye girişti. Uzun süren 
bu mücadele seyri, en nihayet Anadolu'da yeniden kuv
vet bulan burjuva harekâtı, emperyalizm ile birleşerek 
karyısma çıkan sultan hükümetini ve emperyalistleri 
Türkiye’den koğması bütün Türkiye’de hakimiyetini kur- 
maslyle neticelendi. Şüphesiz kİ, t>ur|uvazlnin emperya
listlerle ve sultan hükümetiyle mücadelesine Türk pro
letaryası da dişi ile, tırnağı ile çalışarak yardım etti. 
Çünkü sultan hükümetiyle burjuvazinin mücadelesi ileri 
hareketti. Burjuvazi, kendi menfaatine uygun bir nizam-ı 
içtimai kurarken, diğer taraftan sultanlığın bekayası olan 
tekkeler, mütegallibeler vesaireyi kökünden silip süpür
mek isteriıen, şiarı şöyle idi:

“Sultan hükümetinin, halkın üzerine musallat ettiği 
bu köhnemiş tekkelerin, köylünün sırtından geçinen mü- 
tegalllbelerin parçalanıp yıkılmaması lâzımdır” diyordu.

İzmir iktisat kongresinde o gün İçin bir takım vaatlerle 
işçiyi okşayan burjuvazi bugün o vaatlerini olduğu gibi

i geri almış bulunuyor. Burjuvazi hâkimiyetini kuralı altı 
sene oldu. Bu hakimiyetin temininde kendinden fazla 
rd oynayan işçiye; patronlara karşı kendisini müdafaa 
edeceği en basit hak olan, iş kanununu bile çıkarmamış
tır. Bu kanunsuz, nizamsız burjuva rejiminin hâkim oldu
ğu memlekette ahtapotlar gibi yapışıp kanını emen pat
ronlara karşı İşçinin meydana getirdiği teşkilatları hükü
met, uşağı olduğu burjuvazinin hesabına hemen kapat
tı. İşçilerin ileri gelen rehberierini bir aydan beri Polis 
MUdiriyetinde çeşit çeşit işkencelerle inletiyor. Fakat 
biz İşçiler, bunları tarihin seyrinde tabii bulunuyoruz. 
Dün, Sultan hükümetinin karşısında burjuvazinin bu
günkü hükümeti idam karariarı İle tehdit edilirken o, 
tarihi vazifesini yapmaktan bir an geri kalmamış, nasıl 
inkılâbını tahakkuk ettirmişse, işçi sınıfı da bu tehditlere 
kulak asmadan rehber kadrolarını günden güne takviye 
ediyor, saflarını sıklaştırıyor, tarihin emrettiği zaruri yol
dan durmadan yürüyor.

Biz, işçilerin şian şudur;

Dün inkılâpçı olan burjuvazi bugün aksi inkılâpçı, onun 
hükümeti İse mürtecidir.

Hiçbir zaman sükûnet göstermeden yürüyen içtimai 
hayat, bugünkü terörün sedlerini pamuk ipliği gibi kopa
racak, bir çöp gibi kıracaktır.
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Türkiye Komünist Gençler Birliği'ran 1 Mayıs 1929 
tarihli gizli bildirisi.

Zindanlar, dar ağaçlan İşçinin kurtuluş yoluna sed 
çekemez. Güneş üfürmekle söndürülmez.

BUGÜNÜN ŞİARLARI

Millî burjuvazi Türk proletaryasının en az(ılı) millî düş
manıdır.

Sermayenin "emeğe” karşı hücumunu det’ etmek 
ve mukabil hücuma geçmek, ancak teşkilâtla olur!

Millî burjuvazinin inkılâpçılığı, kendisine selef olan 
[feodalizmi ?] yıkıncaya, emperyalizmi dahilî pazarlar
dan kovuncaya kadardır.

Her burjuva hükümeti gibi Kemalist hükümet de Türk 
burjuvazisinin amele sınıfı üzerindeki hâkimiyetini de
vam ettiren cebir ve tazyik cihazıdır.

ECNEBİ KUMPANYALARI TÜRKİYE’DE AMELEYİ 
NASIL İSTİSMAR EDİYORLAR?

Kapltülasyonlann ilgası mevzuubahs olduğu zaman 
ecnebi sermayesine diş bileyen, ona yumruklannı gös
teren millî burjuvazi iş biter bitmez derhal cepheyi de
ğiştirdi. Artık onun İçin garp sermayesi, garp buıjuvazi- 
sl düşman olmaktan ziyade samimi bir dost olarak kaldı.
O zamana kadar onun yanında kanını ve canını feda 
eden Türkiye amelesine karşı ise milliyet ve millî bayra
ğı dumanlı perdeler arkasında saklayarak ecnebi serma
yesi İle beraber onu ezmeğe başladı. Bunun daha doğ
rusu, artık millî burjuvazi yüzündeki maskesini atarak 
şekl-l esasisine rücu edip memlekette ecnebi sermaye
ye jandarmalık etmeğe t>aşladı.

Biz nazariyatımızı daha ziyade şen’i vakalye istinat 
ettiririz ve söylediklerimizi hadisatla isbat ederiz. Binae
naleyh memlekette ecnebi istismanna karşı millî burju
vazinin meylini gösterir ve izah ederken herhangi hakiki 
bir vakayı zikrederiz. Meselâ İzmir’deki Şimendüfer kum
panyasını alalım. Buradaki istismar şeraiti tetkik edin
ce, sözlerimizdeki hakikat anlaşılır. Soruyoruz, kendi 
memleketlerinde ameleyi sekiz saatten bir dakika fazla 
çalıştıramayan bu Fransız kumpanyası Türkiyeli ameleyi 
neden dokuz saat t>lr çeyrek çalıştırıyor?

Niçin millî burjuvaziyi temsil eden hükümet buna mani 
olmuyor? Meselâ herkes biliyor kİ, Türiciye’de hafta tati
li günü. Cuma günüdür. Bu Fransız kumpanyası sırf kendi 
gününü tes’lt için Pazfır günü fabrikayı öğleden sonra 
tatil ediyor.

Ve amelenin yanm yevmiyesini tanımıyor. Gene soru
yoruz; kendi memleketinde hafta tatilinde bile amelenin 
yevmiyesini vermek mecburiyetinde kalan bu efendiler 
İçin burada keyfemayeşâ hareket edlyoriar. Niçin hükü
met buna müsaade ediyor?

GENÇ KOMÜNİSTLER MARŞI

Türkiye’nin genç işçileri 
Genç Komünist olunuz 
Sınıf kavgası yolumuz 
Hiç durmadan İleri

Geçti Lenin başımıza 
Seliz akar gideriz 
Çıkma Patron karşımıza 
Yakar yıkar gideriz.

Bükülemez işçi kolu 
Çelikten kuvvetlidir
Hey Lenin (Komsomolu) Genç Komünist 
Bir giderse bin gelir

Komünizm ilerilyor 
Komuna durağımız 
Başka türlü kurtuluş yok 
Leninizm bombamız.

Türkiye Kom ünist Gençler 
B irliğ i'nHt I  M ayıs  

B eyannam esi

Türkiye Komünist Gençler Birliği’r\\n 1 Mayıs 
1929’da yayınlamış olduğu bildiri. Bu bildirinin 
klişesi daha önce A.Cerrahoğlu’nun Türkiye'de 
Sosyalizmin Tarihine Katkı kitabında basılmış 

ancak metnine yer verilmemişti.

Yoldaşlar!

Bu senekl 1 Mayıs bütün dünya işçileri [ve] bütün 
dünyanın ezilmiş halkı İçin olduğu kadar Türkiye’nin
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işçi, l(öytü ve faltir hallo için de fevkalâde ehemmiyeti 
haizdir. Çünl<ü İngiltere ve Amerilca reicabetinin ışıklan 
(?) elbette yeni bir emperyalist harbi hazıriamaktadır. 
Halbuki böyle bir harp her şeyden evvel İşçi, köylü 
ve fakir halkın gençliğini ölüme sürükleyecektir. İşte 
bunun içindir ki, fakir halk kitleleri her zamandan ziyade 
tetik davranmak ve harbe karşı olup bütün kin ve nefret
lerini izhar etmelidirler.

Yoldaşlar! Birkaç senedenberi ceplerini şişirmek ve 
zenginleşmek için her nevi soygun sistemini takip eden 
Halk Fırkası Hükümeti artık her sahada işçi, köylü ve 
fakir halk kitlelerinin aleyhinde yürüdüğünü açıktan açı
ğa göstermektedir, istiklâl Harbi zamanında memleketin 
efendisi (!) olan köylü bir karış toprağa kavuşmak şöyle 
dursun, binbir nevi vergilerle elindekine de Halk Fırka- 
sf’nın himayesi altında olan köy ağalanna ve l>eylerine 
kaptıran işçi kitleleri her nevi teşkilât, içtimâ, neşriyat 
ve en iptidai müdafaa vasıtası olan grev haklanndan 
her medeni memlekette mevcut olan Mesâi Kanunu'n- 
dan biie mahrum bulunuyorlar. İnhisarlar, blnblr n̂evl 
vergiler, himayeli gümrük tarifeleri hayat pahalılığın’ 
tüyler ürpertecek bir raddeye getirmiş, ona mukabil 
işçi, küçük memur ve esnafın kazançlan mütemadiyen 

'tenezzül etmiştir.

Yoldaşlar! Türkiye burjuvazisi, dahili siyasetinde ol
duğu gibi haricî siyasetinde de geniş kitlelere karşı 
ihanet etmiş ve emperyalizmle anlaşma yolunu tutmuş
tur. Türkiye Komünist Gençler Birliği (TKGB) her saha
da foyası meydana çıkan Türkiye burjuvazinin bütün 
bu hareketlerini şiddetle protesto eder. TKGB burjuvazi
sinin bu hareketlerine karşı mücadele için işçi, köylü 
ve inkılâpçı gençliğini kendi bayrağı altına davet eder. 
Kuru bir lâftan İbaret olan Takrir-l Sükûn Kanunu’nun 
yalnız kaidınimasını değil, işçi, köylü ve fakir halk kitle
lerine (S.2) serbest teşkilât ve seri>est neşriyat ve ser
best içtimâ haklannın tanınmasını ister. TKGB fakir köy
lüler için ücretsiz toprak, işçi İçin T/CFnln teklif ettiği 
bir Mesâi Kanunu’nun kabulünü ister. TKGB halkı boğ
makta bulunmakta olan istihlâk, kazanç vergilerinin der
hal kaldırılmasını ve yeni gümrük tarifesinin fakir halkın 
menfaatini gözetmek suretiyle yapılmasını İster. TKGB 
işçi İçin 1 Mayıs’m resmi bir gün olarak tanınmasını ister.

Yoldaşlar! Türkiye işçi sınıfı bu seneki 1 Mayıs’ı büyük 
kurbanlar vermek suretiyle karşılıyor. İstanbul, İzmir 
gibi işçi şehirlerinde işçi kitlelerinin en hakiki rehberleri 
olan yüzlerce Komünist takip, tevkif ve hapis ediliyor, 
işkence görüyor. Bu bize TKFyle Gençler B irliği'n in  
geniş kitlelerle sıkı bir surette kapitalizme karşı yekvü- 
cut olduğunu gösteriyor (???). Türkiye işçi sınıfı burju
vazinin bu hareketini şiddetle protesto eder ve geniş 
kitlelerin malı olan Komünist teşkilâtının etrafına daha 
sıkı bir tarzda toplanmak suretiyle buna cevap verir. 
Komünistliğin kafiyen mahvedilemeyeceğini bu suretle 
de fiilen göstermiş oluyor. TKGB İşçi sınıfının burjuvazi
ye karşı daha şuurlu bir mücadelesi için geniş kitleleri 
Türkiye Komünist Fırkası'nm ve Gençler B irliğ i'n in  bay
rağı altına davet eder.

Yoldaşlar! Bütün bunlardan maada, TKGB işçi kitlele
rinin ve fakir halkın yegâne hakiki müdafii olan Türkiye 
Komünist Fırkası’nm ve Türkiye Gençler B irliği'n in  res
mî bir teşkilât olarak tanınmalannı ister.

Yaşasın, bütün dünya İhtilâlinin erkân-ı harbiyesi olan 
Komünist Enternasyonal.

Yaşasın, Türkiye işçi Mtlelerinln hakiki rehberi Türki
ye Komünist Fırkası'.

Yaşasın, Türkiye’nin inkılâpçı gençlik rehberi Türkiye 
Komünist Gençler B iriiğ il Kahrolsun, işçi, köylü ve fakir 
halk kitlelerinin kanını emen Türkiye burjuvazisi ve onun 
âleti olan Halk Fırkası Hükümeti! •
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TÜRKÎYE KOMMUNİST FIRKA3 I 
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imperyuHun Inrıılııulmı lekrur r ı lr  eıiU^ti/ain SnQtu ı/ece- 
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Üstte: TKP'n/n yayın organı İnkılâp Yolu’nun giriş 
sayfası. Altta: Aynı dergide yer alan programdan bir

Ih filû l M arş ı

1928’de yayımlanan “ TKP nâşir-i efkârı" Kıvılcım 
adil risaleden TKP Merkez Komitesi’nin ihtilâl 

marşı.

Fırtınalar Koptu Gökler Karardı 
Yangınlı Şimşekler Zulmeti Yardı 
Kitleler Saf Oldu Saflar Sıkıştı 
Kıpkızıl KiXjSmet Dünyayı Sardı

Gündüz Ateş Renkli Bayrağımızla 
Gece Yol Gösteren Kızıl Yıldızla 
Dağ Uçurum Vız Gelir işkence Hiçtir 
Ölüm Önümüzden Kaçar Bu Hızla

Nakarat

Haydi İşçi Çiftçi Ey Çekiç Orak Kalk 
Marş Marş İleriye Mahkûm Fakir Halk

Türkiye Kom ünist Fıricası 
FBaliye§ Program ı

Bu program, Temmuz-Ağustos 1930’da yurfdışında 
yayınlanan İnkılap Yolu adlı derginin çift sayı 
olarak yayınlanan 1-2. sayısında yeraimaktadır. 
Merkez komitesinin organı olan dergide yazılar 
harf değişikliğinden bir süre sonra yazıldığı İçin 
harflerin ve kelimelerin kullanımındaki yanlışlıklar 

göze batmaktadır. Programdan bölümler:

1- Türkiye kommunist firkası, kommunlst Beynelmile
linin bir şubesi sıfatı İle, mücadelelerini, -Türkiyenin 
hususî şeraiti dahilinde- Imperyallsme karşı, ve milli 
burjuvazinin ve büyük emlâk ve erazi sahiplerinin haki
miyetine karşı tevcih eder; Sovyetler İttihadı, cihan pro
letarya inkilâbı ve kommunlsm lehinde bulunur; ve mev
cut buryuva diktatörlüğü yerine amele ve köylü hakimi
yetine müstenit bir sovyet İdaresi kurmak gayesini takip 
eder. Türkiyenin Imperyallsm tarafından tekrar esir edil
mesinin önüne geçebilecek yegâne müessir kal’ayı teş
kil eden kommunist fırkası, bu tehlikeye karşı ameleleri, 
gündelikçileri ve şehirlerin ve köylerin yan proleterlerini 
usullü bir tarzda teşkllâtlandınr; her çeşit ezgiye ve 
soyguna karşı sınıf mücadelelerini İnkişaf etirir; köylü- 
gügün belllbaşlı külelerini proletaryanın sehberllğl altın
da toplar; ve böylece ayni zamanda amele ve köylünün, 
bir sovyet İdaresi şeklinde kendi dlktatorluklannı tahak
kuk ettirmek İçin icap eden şeraiti hazırlar. Ancak böyle 
bir diktatörlük halkçı burjuva Inkllâbl vazifelerini ifa ve 
bu İnkılâbın müktesebatını tanzim edebilir. Aynı zaman
da ancak böyle bir Inkllâp buryuva İdaresinden, S.S.C.I. 
İle müttefikan, blla-vasita sosyallsm kuruluşuna geçişi 
temin ve tesri edebilir. (...)

AMELE SINIFI

21- T.K.P. sermayedarlık çerçevesi dahilinde, hiçbir 
Islâhatın İşçilerin derin sefaletini zerre kadar tahfif ede- 
miyeceğlne kani olmakla beraber, onlann, maddi vaz’l- 
yetlerinl eylleştirmek için giriştikleri tekmil mücadelele
rin başında yürür ve böylece kendilerini burjuva dikta- 
turluğunu devirmek İçin olan son savaşa hazırlar. (...)

KÖYLÜLÜK

24- T.K.P. hiç olmazsa her rencberi, ailesi efradı ile 
beraber geçinmesine kifayet edecek kadar bir eraziye 
sahip kılmak üzere, köylülerin toprak İçin olan muçade- 
lelerine müzaheret eder; köylüleri büyük emlâk ve erazi 
sahiplerinin ve nufuzlu köy zenginlerinin Istlsmanndan 
ve zulmünden kurtarmak için mücadele eder. (...)

GENÇLİK

39- T.K.P. amele, köylü ve münevver gençlik arasında 
ve umumiyetle yoksul sınıflara mensup tekmil genç ana
sır arasında hususi bir lytina İle ve azm ile fealiyette 
bulunur, amele gençliğini kommunistçe yetiştirmek için 
bilhassa dikkat eder, ve Türkiye kommunist gençler 
federasyonunu, bliflll sevkü İdare «tmek suretlle kuv
vetlendirmeğe ve inkişaf ettirmeğe çalışır. Böylece 
kommunist-leninlst fikriyatın emekçi gençlik üzerindeki 
nufuz ve tesirini derinleştirir ve amele hareketine yeni 
taze inkılâpçı mücahitler hazırlar. (...)

KADINLARIN HAREKETİ

42- T.K.P. ön safta İşçi ve yoksul köylü kadin kütleleri
ne hulul etmeğe ve aralannda nufuzunu sağlamlaştır
mağa gayret ederek, emekçi kadınlar arasında sistemli 
bir propaganda yapar. T.K.P. emekçi kadınların menfe- 
etlerine uyan, mesela emekçi kadının tam bir siyasi 
kurtuluşu, onun içtimai hayatta tamamile kurtuluşu, mü
savi iş için müsavi ücret, kadın işçiliğin himayesi İçin 
hususi bir kanun, kadınlann geceleyin ve gayri sıhhi 
işletmelerde işletilmelerinin mennuiyyetl, anneliğin ve 
çocukluğun himayesi, v.s. gibi iktisadi ve siyasi şiarlar 
ortaya atar ve bunlar lehinde tahrikâtta bulunur. (...) •
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Ş arktak i K öylü H a re k a tı
AHMET

TKP’nin İstanbul Vilayet Komitesi’nin haftalık 
yayın organı olan Kızıl İstanbul’un 10 Temmuz 
1930’dakl ilk sayısında Ahmet imzası ile “Ağn 

Ayaklanması’’nın yorumu:

Muhtelif nevide köylü tıareketlerl vardır. Teşkilâtlı ve 
toplu olarak köylü hareketlerinin henüz başlamadığı bir 
devrede mevcut tiplerden birisi de eşkıya harekâtıdır. 
Her yerde ve bittabi bizim de memleketimizde bütün 
eşkiya köylülerdir. Bunlar köylerinde derebeylerin, yan 
derebeylerin esaret ve soygunundan, büyük çiftlik sahi
bi, zengin ağa, mürai>ahacı ve tüccarın amansız Istlsma- 
nna tâbi olarak çiftini çubuğunu kaybetmiş fakir köylü
lerdir.

Eşkıya hareketlerinin kuvvetlenmesi, köyde dlferansi- 
yasyon tesiriyle fakrü zaruretin artması, açlığın çoğal- 
masıyle mUtenasiben yürür, umumiyetle memlekette ve 
bilhassa köyde İktisadî güçlüklerin arttığı zamanlarda 
çoğalır.

Harp zamanlannda ve harpten sonra eşkıyalığın çok 
olması da bunu gösterir, işte burjuvazinin İsyan, eşkıya, 
dağı, baği harekâtı diye gösterdiği şeyler köylü harekâ
tıdır.

Küçük bur|uvazinin ve bilhassa köylünün İktisadî müş- 
kilât ve siyasî tazyik altında İrticaın tesiri altına düşmesi 
ihtimali kuvvetlidir ve netekim Türkiye’de umumiyetle 
böyle olmaktadır. Millî Kurtuluş harbi zamanında muhte
lif vilâyetlerdeki isyanlar, 1925 senesindeki Kürt isyanı 
hep bunlara delildir.

işçi sınıfı ve onun pişdarı Komünist fırkasının köylü 
harekâtına (s.2) reht>erllk etmesi ve onu inkılâp yolunda 
sevk etmesi lâzım ve zaruridir. Onun için Kürdistan'daki 
pederşahî ağır derebeylik ve yan derebeylik münasebe
tinin milyonlarca köylüyü altında bulundurduğu esaret 
boyunduruğu ve bunun tazyiki yetmiyormuş gibi, orada
ki ağalarla, kapitalistliğe yüz tutmuş derebeyleriyie kay
naşmaya başlayan ve eleie hareket eden Kemalist bur
juvazi Kürdistan’ı bir müstemleke halinde kullanmakta 
ve onun kanını emmektedir. Millî ekalliyetlere karşı Ke- 
malistlerln takip ettiği bugünkü tazyikkâr aksi-lnkıiâpçı 
siyaseti de buna inzimam edince, Kürdistan köylülerinin 
kaç katlı bir istismar altında bulundurulduğu meydana 
çıkar.

Vllâyat-ı Şarkiyenin Iktlsaden geri kalışı ve sanayiin 
hemen hemen olmayışı yüzünden Kürt fukarasının her 
zaman oradaki irticaın, hilafetçiliğin ve emperyalizmin 
tesiri altında kalmış oiduklannı biliyoruz. Bugün de, 
Kürt fukarası bizzat kendi menafiinin aleyhine mürtecl- 
ierin maşası rolünü oynamaktadır.

Devlet kuvvetleriyle, ordu ve Jandarmalarla esasen 
mevcut tazyik kaç kat arttınlırsa aritmisin bu gibi hare
kâta ne Kürdistan’da ne de başka yerlerde nihayet ver
mek Kemalist diktatorası İçin gayr-i kabildir.

Oradaki derebeylerin ve büyük arazi sahiplerinin zu
lüm ve istismanna nihayet vermek ve ellerindeki (?) 
topraklan ve vesait-i istlhsailyeyl müsadere ederek fakir 
ve topraksız köylüye bllâ-bedel dağıtmalıdır. Ondan baş
ka burjuva demokratik inkılâbının en mühim meselele
rinden biri olan millî meselenin de halledilmesi İcap eder.

Fakat bütün bunlar, emperyalizmin önünde boyuneğ- 
meye ve şehirde mürteci büyük burjuvazi ile köyde 
ağalar ve derebeyleri ile kaynaşmaya başlayan Kemalist 
burjuvazinin bütün bu meseleleri halletmesine imkân 
yoktur. Ancak diğer birçok işlerle beraber bu iki mühim 
ve ana meseleyi de, Türkiye amele ve köylü hükümeti 
halledecektir, işte bh: Komünistler bu şiar altında köylü
yü kendi tarafımıza çekmeye, inkılâpçılaştırarak ettiği 
mücadelenin hakiki düşmanlanna karşı olmasını ve en 
muvafık şekilde idaresine gayret etmeliyiz. •
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Kürt ayaklanmaları sırasında Umumi Müfettiş olan 
Abidin Özmen’in raporu.

İh tiy a t Kuınrets M illiy e t  
(Ş ark)

DR. HİKMET KIVILCIMLI

Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Yol dizisinden 1930’larda 
cezaevinde yazdığı 

adlı eserinden bölümler:

Tûkriye Komünist Partlsl’ne İki görev düşüyor: 1- Maz
lum Kürdistan halkı ile bağlanmak; 2- Bir Kürdistan 
Komünist Partisi’nin kuruluşunu kardeşçe hazırlamak... 
Bu iki görev de hiç olmazsa bugün için teorik olmaktan 
çok pratiktir. Ata binmek ata binmekle olur. Ve teori

ancak pratik ile atbaşı gidecektir. Bununla beraber, bu 
iki nokta üstünde son iki kelime ile ufak bir işaret yap
mak yeter:

1 — Taktik ve Strateji: Strateji takımından Türkiye 
İşçi Sınıfı'nın Kürdistan’daki yedek müttefiklerine yuka- 
nda kısmen işaret etmişdik. Batı İllerinde gelişen yerli 
kapitalist sanayi. Doğu illerindeki doğal ekonomiyi par
çalarken, varolan küçük sanatian da tahrip eder. Buna 
karşılık değil Kürdistan’da bütün Türkiye’de açılan yeni 
sanayi girişimleri, açıkta hazır kalan iş gücünü emecek 
kadar geniş değildir. Zaten geniş bile olsa, Kürdistan 
halkının omuzlan üstüne çıkan yoksulluk o kadar ağırdır 
ki uzak şehirlere göç bile edecek halleri yoktur. Onun 
için genel olarak sömürgelerde görülen süreç buralan 
da kasar kavurur: Köylülüğe doğru geri çekiliş koyu 
kara cahillik... Yoksul halk tabakalannın toplu örgütü 
ve devamlı mücadele yeteneğini baltaiâr. Bugün Kürdis
tan’da Türk işçileri ile onun keşif koluna müttefik olacak 
sınıflar genel olarak mazlum Kürdistan köylülüğüdür. 
Bu köylülüğün ortalama yüzde 2S’İ “ameliye” ve hiz
metçi ağalığa özgü bir çeşit tanm işçisi ve yüzde 50’den 
fazlası da miriyvo varsayılsa, hiç olmazsa yüzde 75 
köylülük topraksızdır. Yani Komünist Partlsl’nin tanm- 
sai programını ölümü göze alarak tutacaktır. Kürdistan’
daki şehir proleterler sınıfı yüzde 1.5 kadardır. Bunlar 
şehir plepleri İle sanayi işçisi arasında sayılacak işçiler
dir. Kürdistan’m küçük aydınlanndan hiç olmazsa nüfu
sun yüzde 1 kadan bir sömürge kurtuluşu için gösterile
cek yolu bekleme durumundadır. Şehir küçük burjuvala- 
n yüzde 7.6'yı buluyor. İşte partinin müttefik ve bağ 
arayacağı sınıf ve zümreler bunlardır. Komünizmin Kür
distan faaliyetinde, keşif kolu hiç kuşkusuz bu günkü 
Türk proletaryasının yardımı ile, Kürt proletaryası (Kür
distan işçi sınıfı) olacaktır. Kürt işçileri bütün bir maz
lum ulus adına girişeceği sömürge sosyal kurtuluş sa- 
vaşmda büsbütün dayanaksız kalmamak ve devrimde 
proletarya egemenliğini korumak İçin şu klasik Bolşevik 
yöntemleriyle hareket edecektir.

a) Stratejice: Kürt proletaryası orta sınıflan, yani (kü- 
çükburjuvazi + Kürt aydın)lan davasına bağlayarak başta 
ameliyelerin özel örgüttü gelmek üzere tüm miriyvolan 
bu sayede de bütün Kürt köylülüğünü kendine çekecek 
ve hep birden Kürdistan işçileri İle köylülerinin demok
ratik diktatörlüğüne götürecektir.

b) Taktikçe: Kürt proletaryası, Türk proletaryasının 
kardeş yardımı ile ve keskin Bolşevik sınıf mücadelesi 
yöntemiyle harekete geçecek! Kürdistan’da başlayan 
demokratik burjuva devrimine proleter damgasını vura
cak, sömürge kurtuluşunu sosyal kurtuluşa ve sosyaliz
me doğru, asgari programdan başlayarak geliştirecektir.

2 — Örgüt: Bu işleri yapacak Kürt proletaryanın bir 
Genel Kurmayı oluşturulmalıdır: Kürdistan Komünist Par
tisi, fakat böyle bir örgütün kurulması için deyim yerin
deyse ağabeylik görevi Türkiye Komünist Partisi’ne dü
şer. Türkiye Komünist Partisi, uzun siyasi deneyimleri
ni, Kürdistan’m içinde yaşadığı koşullara uyarlayarak 
bu görevi yapabilir. Partimize bu bakımdan düşen iki 
önemli yetiştirici hazırlayıcı rol vardır: 1) ideoloji rolü, 
2) Örgüt rolü.

a) İdeoloji Rolü: Savaş içinde yetişecek kardeş Kürt 
Partlsi'ne, Türkiye Komünist Partisi Lenince MarksizmI 
siiah olarak vermelidir ki, bu silah Kürt proletaryasını 
olduğu gibi, onun aracılığıyla Kürt orta sınıflannı ve 
köylülüğünü de harekette ağa + burjuva + küçükburju- 
va ideolojisinin zararlı etkilerinden tamamiyle korusun. 
Kürt işçisini yabancı sınıflann ideolojik etkisi altında 
bırakacak yerde, öteki sınıflan kendi ideoloji ve örgüt 
egemenliğine candan inandırsın. Örneğin isyan komü
nizmce bir sanattır. Bu sanatın işçisi bütün işçiliklerin 
yaratıcısı ve nedeni olan işçi sınıfının biricik İdealizmi, 
komünizm, Leninci Marksizmdlr. Boişevlzmde isyanla 
oynanmaz. İsyan bir puçizm, üç beşyüz kişinin işi değil
dir. “ Halkın geniş kitleleri içinde bir tepki fışkırtan" 
(Lenin) ihtilâldir. Hiç kuşku yok ki, Kürdistan halkı böyle 
bir ihtilâlin sanatkârlarına muhtaçtır. Bu sanatkarian ye-
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tiştirmek, bu sanatı en yüksek ve en göz kamaştırıcı 
şekli ile gerçekten uygulamak için şart, keşif kolunu 
örgütlerini burjuvazi ağa ve küçükburjuva ideolojisin
den kesin sınırlarla ayıracak ve her türlü maceracı “dev- 
rlmcilikler”e kapılmaktan alıkoyacak olan Markslzmi, en 
büyük ihtilal bilmini özümlemek, benimsemektir.

b) Örgüt Rolü; Kürdtstan’da Merkez Komitesi’nden 
hücrelerine kadar bütün unsurları ile tam bir Bolşevik 
bir parti yaratmakta Türkiye işçi sınıfının keşif koluna 
önemli zorunluluklar gelir dayanır. Herhangi siyasi akım
lar İçinde taktik bakımından yönelişlerde aldanmamak, 
harekette kütlelerin yanlış sürüklenişlerine meydan bı
rakmak ve hatta kapılmamak için, bağımsız Kürdistan 
Komünist Partisi'ne doğru gelişmek idealdir. Böyle bir 
örgüt partimizin gizli faaliyet deneyimlerinden çok ya
rarlanabilir. Bununla beraber partimiz özde kardeş ol
makla beraber önce ana örgütü, sonra ağabey örgüt 
olduğuna göre, Kürdistan’ın yeni mahalli ve özel koşul- 
lanna göre büsbütün özel savaş şekil ve sloganları bul
makta, özellikle ilk zamanlarda bütün gücü ve olanakla
rıyla uğraşmalıdır. Nereden başlamalı? Bugünkü Kürdls- 
tan'da, herhangi bir komünist düşünüşü ve örgütü ya
ratmak için mahallin özelliklerine bakınca iki noktadan 
İşe girişmek zorunluluğu vardı; 1) Kadro yetiştirmek,
2)Partizanlar hareketi.

Bunlardan birincisi partimizin emekleme devrinde iyi 
işlenmiş ve bugün belirti yönlerde yetecek kadar mey
velerini ve derslerini vermiş deneyimler hâzinesinde 
bol bol beslenebilir. İkincisi özellikle Kürdistan’m özel 
durumlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu olan deneyimler 
hazînesini partimizin tarihçesinde bol bol bulmanın ola
nağı yoktur. Fakat Partimiz biricik Dünya Partimizdir. 
Komintern'\n uluslararası deneyimleri o kadar zengindir 
ki, yeni savaş ideoloji ve örgütü hazine değil, deryalar 
kadar geniş ve bereketli bir kaynak olabilir.

Bu iki ana halka İçin, bir çok sıçramalar, sun’I köprü
ler veya mancınıklar yapılabilir. Zemin, geçen açıklama- 
lanmızdan da azçok anlaşılabileceği gibi, uygundur. Bu
nunla beraber biz yine Lenin ustamızın “tabii muvasa- 
la’’sını (birbirine konuşma, ulaşma) son bir defa daha 
hatıriamış olalım. Köylülük için genellikle koyduğumuz 
“tabi muvasala” yollan aynen Kürdistan köylBIüğünün 
özelliğinde de ihmal edilmedikçe muhakkak ürünlerini 
verecek ve hedefe erişecektirier. Bu “tabi muvasala” 
yollan sırasında, örneğin daha İlk düşünüşte akla gelen
ler şunlardır; Kürt aydınlarının halka yakın zümrelerini, 
çeşitli kuruluş ve noktalarda aydınlatmak ve yetiştir
mek, ontardaki yüzyıllık ürkekliği devrimci çelikleme 
yöntemiyle silmek, büyük şehirlerde Kürdistan halkın
dan sık sık ratlanılan Kürt proleter, müstahdem ve hatta 
küçük burjuvalan içinde tutkunca ve specifiquement 
çalışmak. Türkiye’nin Batı illerinden bile, bazı şehirler-' 
de Kürdistan halkından toplanmış olanlann bir erdemi 
vardır; Bu toplananlar eğer halktan kimseler ise, genel
likle pederşahi psikolojisinin, bu zümreye karşı şehirier-' 
dt beslenen hislerie de kışkırtılması yüzünden, hepsi 
de bir tür komünüte, topluluk halinde kolektif yaşartar. 
özel Kürt mahalleleri, Kürt sokaklan vardır. Çoğunluğu 
proleter ailelerden oluşan bu semtler, denilebilir kİ Türk
iye Komünist Partlsl'nin (speciflque) işi için, Türk ve 
Kürt proletaryalannın sıkı el birliği için Türkiye ve Kür- 
dlstan halk kitlelerinin ortak hareketi için başlangıçta 
işlenecek bitmez tükenmez birer maden daman değil 
midirler? •

K iird is ian 'd ak i O lay la r  
Üzerine

M .L

Komlntern’in yayın organı Internationale Presse- 
Korrespondenz'ın 5 Ağustos 1930’dakl 65. 

sayısında KOrdlstan’daki olaylar Londra’dan M.L. 
imzasıyla yazan bir yazar tarafından 
değerlendirildi. Bu yazıdan bölümler:

Üstte: Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın İhtiyat Kuvvet: Milliyet 
(Şark) kitabının elyazmasının ilk sayfası. Altta: Ağn 

Ayaklanması'ndan sonra hükümetin giriştiği bastırma 
harekâtını öven gazetelerde çıkan karikatürlerden biri.

İngiltere İle Irak arasında yeni. İmzalanan ve İngiliz 
emperyalizminin Sovyetler Birilği’ne karşı bir aracından 
başka bir şey olmayan antlaşmayla, İngiltere’nin Ön 
Asya’daki savaş hazırlıklan hiçbir şekilde son bulmuş 
değildir. Aslında dikkati, Kürtlerin yaşadığı ve basının 
haklannda isyan ve ayaklanma haberleri verdiği bölge
lere yöneltmek gerekiyor. Türkiye’de ve İran’da patlak

veren ve Kuzey Irak'ta Musul bölgesinde bile “Kürdis- 
tan’a Özgüriük” sloganı altında çıkma eğilimi gösteren 
bu ayaklanmalar, İngiltere tarafından kışkırtılmış, sllah- 
landınlmış ve finanse edilmiştir. Amaç, Türitiye, İran, 
Irak ve Sovyetler BIriiğI arasında, tamamen İngiliz nüfu
zu altında bulunan ve Sovyetler Biriiğl’ne karşı askeri 
bir üs görevini yerine getiren tampon bir devlet kurul
masıdır.

Daha Ocak 1930’da, yani ortada henüz açıkça bir 
ayaklanma görülmediği sıralarda La Dipeche Colonlale 
(Sömürge Postası) gazetesi Ingiliz casusu ve kışkırtıcı 
ajanı Albay Lavrens’in, Türkiye, Iran, Kuzey Irak ve 
Suriye’de genel bir ayaklanma çıkartabilmek için Kür
distan’da (Kuzey Irak) bulunduğunu yazmıştı. Herkes
ten önce özellikle Fransız emperyalistlerinin bu tasarı
lardan büyük bir kaygıyla söz etmelerinin nedeni, Les 
Troupes Coloniales (Sömürge Askerleri) gazetesinin ha
berine göre, Fransız manda bölgesi olan Suriye ve Lüb
nan’daki Kürtlerin silahlandınimış olmasıdır. Buralarda
ki Kürtler, Suriye ve Arap milliyetçilerine karşı yardımcı 
polis olarak kullanılmaktaydılar.

Lavrens’in görevi, Kürt Teali Cemiyeti ve Vilayet-I- 
sitte Kürt Cemiyeti gibi zaten var olan Kürt "özgüriük 
cemiyetleri” ni canlandırmak ve silahlı ayaklanmaya sü
rüklemekti.

Türk gazeteleri, ilk olarak ancak Mayıs’ta, ayaklanan 
Kürtlere karşı açık savaş haberieri verebildiler. Bu ara
da, M publique  (Cumhuriyet) gazetesinin Bağdat muha
biri, Albay Lavrens’in Hacı Mehmet adı altında Bağdat’
ta yaşadığını, evinin İngiliz diplomatik temsilciliğine çok 
yakın olduğunu ve Kürt sınırından gelen yaralılann bakı
mıyla uğraştığını bildiriyordu.

Bu haber, "ayaklanan Kürtlerin” , önceleri bildirildiği 
gibi, sadece İran’dan harekete geçmiş olmadıklarını, 
irak’tan da harekete geçerek ilerlediklerini kanıtlamak
tadır.

Kürtler, hem Türkiye'de hem de İran’da ezildikleri 
İçin, onlan bu emperyalist oyunlara alet etmek mümkün 
olmaktadır. Kuzey Irak dışında yaklaşık olarak 2,5 mil
yon Kürt yaşamaktadır, Kuzey Irak’ta yaşayanlann sayı
sının ise 500 bin ile 600 bin arasında olduğu tahmin 
edilmektedir.

Irak’taki Kürtler, Musul petrol bölgesinde yaşamakta- 
dıriar. Temkinli adamlar olan İngilizler, bu bölgeleri ge
rektiğinde fazla güçlük çıkmadan Irak’tan koparabilmek 
için, buralarda bir çeşit "Kürt özerkliği” oluşturmuşlardır.

Amaç, Kuzey irak’ın, yani bu “özerk” Kürdistan’ın, 
boyunduruk altındaki Kürtlerin özlemini çekecekleri ve 
İngiliz propaganda ve istihbarat servislerinin Türkiye, 
Suriye ve İran Kürtleri üzerinde çalışma yapabilecekleri 
bir merkez olmasıdır. •

**Tiirk~Taıih Texi"n in  
Oluşumu ve Türklerin K ekeni*

AFET İN AN

Afet Inan'ın 23 Nisan 1930’da toplanan Türk 
Ocakları Kurultayı’ndaki konuşmasından bölümler.

"Muhterem kurultay heyeti, ben en büyük cerasetim- 
le, Türk hassaslığı ve ilim mantığımıza, İlimce reddi 
kabil olmayan yüksek hakikati arzedeceğim. Bu hakikat 
üzerine dünya alimlerinin dahi dikkatini celbetmeye ce
saret ediyorum.

Muhterem arkadaşlar, o yüksek hakikat şudur ki, Türk 
medeniyettir, Türk tarihtir... Kanatimin hülasasını mü- 
sadenizle birkaç cümle İçinde tesbit etmek İsterim.
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Beşeriyetin en yüksek ve ilk medeni kavml, vatanı 
AKaylar ve Orta Asya olan Türiderdir. Çin medeniyetinin 
esasını kuran Türiderdir. Mezopotamya’da, İran’da Mi
lattan en aşağı 7 bin sene evvel beşeriyetin İlk medeni
yetini kuran ve beşeriyette İlk tarih devrini açan Sümer, 
Elam, Akat isimleri verilmekte olan Türklerdir. Mısır'da 
deltanın otokton sakinleri, Mısır medeniyetinin kurucu
lan Türklerdir. Mezopotamya’da milattan evvel 2300 ta
rihinde şöhret bulan Samt Hamurabi, tarihte mevki alan 
Asuriular tarih İçinde tarihtirter. Grek namını alan Dor- 
yenlerin, Anadolu’nun otokton ahalisi, ilk ve hakiki sa
hipleri, ataları Etl’leri başlarında otan Türklerdir.” (...)

"Bundan başka, klasik tarihlerde Yunanistan denilen 
kıtayı İlk İşgal edenlerin Akeen, yani Akalar olduklan 
ve bugün Yunanistan dediğimiz memleketlerin Akal, 
yani Aka eli olduğu görülmektedir. Aka, Ağa’dan, Ege 
(büyük birader veya abla manasına gelen) Eke’den, Ecl’- 
den başka bir şey değildir. Bu kelimeler Türkçedir... 
Girit'te ve Aka ellerinde, bugünün medeniyetine esas 
olan medeniyeti kurmuş olanlar Avrupa'lı veya, Hlnt- 
Avrupa’lt veya Grekler değildir. Bunlar Sami de hiç de
ğildir... Latin medeniyetinin esasını kuranlar Etrüsk de
nilen Türklerdir.” •

Türk Irk ın ın  Yayılışı
DR. REŞİT GALİP

Birinci Türk Tarih Kongresi'nde, Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti Genel Kâtibi Dr. Reşit Gaiip'in 
“ Türk Irkı ve Medeniyeti Tarihine Umumi Bir

Bakış”  adı altında yaptığı konuşmadan bölümler:

"... Hareket ve yayılışlarını takip ettiğimiz bu tiplerin 
‘Türk ırkının’ yayıldıkları sahalardaki hayat ve faaliyetle
ri İle bıraktıkları eserieri ve cihan umumi tarihi İle mede
niyet tarihi üzerindeki tesirierini mütalaa sırası gelmiş
tir. Söz başı olarak teslim edelim ki: Bütün bu tipler 
içinde ve bütün tarih t>oyunca, her gittiği yerde er-geç 
hakimiyetlerini kurarak münevver ve mütefekkir beşeri
yetin tnıgün dahi hayranlığı gittikçe artan bir ruh ile 
gittikçe derinleşen bir hürmet ve tazim İle tetkik ve 
temaşa ettiği büyük medeniyetleri yaratmış olanlar, mu
asır alimlerin Alplılar ve bizim daha doğru olarak (Ata 
TUrkler) diye andığımız insanlar, yani kudret ve kabiliyet 
kaynağı, harikalı soyun evlatlarıdır.”

"... Doğu Asya’da ve bilhassa Asya'nın Güney- 
Doğusunda, seciyelerini göstermek İçin, paie-alpenler 
bir fırsat daha buldular. Buralarda, eski, proto-ostrallt 
ve proto-negroltlere bir çarpışma neticesinde hakim ola
rak Alpenlerin yükselen kuvvetine şiddetli bir mukave
mette bulunmak kabiliyetini gösterdiler... Bunlar, ya Ka- 
slyen veya Alpen amillerin biraz katışması ile o havali
deki, Nan-Şao, Kamboç, Siyam, Burma, Mokopahlt gibi 
birçok devletler kurmağa muvaffak oldular. Yahut, Alpen 
unsuriarın fasılasız, devamlı karışması ile, eski Türkle- 
rln mühim kabiliyet ve llyakatlarını göstermeğe muvaf
fak oldular.” (...)

“ ... Golvalıların bir kolu olduğu söylenen ve İtalya’nın 
en eski kavlmlerinden biri olan Ombrlyerler Entrüsklere 
Turkus derlerdi... Bu kelime Cezri'nln Türk kelimesi 
ile dikkati calip ve aşikar yakmhğı İşaret edilmeye de- 
ğeriidir. Diğer bir müellif Martha, ‘Etrüsk Dili’ İsimli 
kitabında Etrüskçenin, FIn-Uygur dillerinden olduğu ka
naatini ileri sürmektedir.” (...)

"... Şimdi sona bıraktığımız Etl’lere, öz yurdumuz 
Anadolu'nun medeni simasını yükselten, ilk büyük me
deniyetini ve İlk büyük Imparatoriuğunu kuran haşmetli 
atalanmıza ve onları takiben Garbi Anadolu merkezlerin
de devletler kuranlarımıza geliyorum. Şimdiye kadar ya
pılmış olan llmt araştırmalar Etllerin Türk ırkına alt müş
terek antropolojik vasıflar taşıdıklannı meydana çıkar
mıştır.” «
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Üstte: Vagon Li Olaylannın yeraldığı 26 Şubat 1933 
tarihli Cumhuriyet gazetesi. Ortada: Dolmabahçe 
Sarayı'nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı'na 

katılanlar. Altta: Atatürk, Birinci Türk Tarih 
Kongresi'ne katılan delegelerle birlikte.

Yeni B ir K ürt A yaklanm ası
RASİM DAV AZ

1937'nln yaz aylarında başlayan Dersim 
Ayaklanması Komünist Enternasyonal’in 

Rundschau adlı yayın organının 32. sayısında bir 
makele ile değerlendirildi. R.Davaz'ın ise TKP'mn 

yayın organı olan Atılım’öa i. Bilen olduğu 
belirtilmektedir. R.Davaz’ın yazısından bölümler:

İki ayı aşkın bir zamandan beri Ankara hükümeti. 
Dersim bölgesindeki Kürt aşiretlerinin yeni bir gerici 
ayaklanmasını bastırmakla uğraşıyor. Feodal unsurlar, 
Kemalist parti tarafından gerçekleştirilen reformlara rağ
men, bugüne kadar ülkenin bu sapa bölgesinde barın
mayı başarmışlardır. Bu t>öigeye, geçtiğimiz yıl; Tunceli 
adı verilmişti. OersIm'In hakim tabakalan, yürüriüktekl 
yasalara rağmen, kendi yasa dışı ayrıcalıklarını koruya
bilmişlerdir.

Halk Partisi (Kemalistler), İç pazarın genişletilmesini 
İsteyen mlllt burjuvazinin baskısıyla, geçen yıl cumhuri
yetçi devletin bütün ağıriiğını ortaya koyarak bu çağ 
dışı duruma bir son vermeye karar verdi, özel bir yasa 
çıkartarak, ölüm cezalarını onaylamak da dahil olmak 
üzere geniş olağanüstü yetkUerie donatılmış askerî bir 
yönetimi, bu kendi başına buyruk vilayette Büyük Millet 
Meclisinin yerine, İş başına geçirdi. Amacı, göçebeliğe 
son verme ve aşiret reisleriyle (şeyhler, beyler, ağalar 
ve seyyltler) onların kiralık adamlarını Batı Anadolu’nun 
modernleşmiş vilayetlerine sürme hedefini güden bir 
reform planını zoria uygulamaktı. (...)

Bugün, Kemalist hükümetin enerjik reformları yüzün
den kendi Iktldariarmı tehdit altında hisseden feodal 
unsuriarın ümitsiz bir direnişiyle karşı karşıya bulunu
yoruz. Kemalist hükümet. Büyük Millet Meclisi’nde şu 
tedbir kararlarını aldırmayı başarmıştır:

1. Aşiretler, bundan böyle, tüzel kişiliğe sahip olma
yacaktır. Bu karara aykırı tüm karariann, belgelerin ve 
hükümlerin hiçbir geçeriiliğl yoktur.

2. Aşiret reisinin, beyin ya da şeyhin tüm yetkilerine 
son verilmiştir.

3. Aşirete ait olan ve aşiret reisleriyle, beylerin ve 
ağaların, aşiret adına, kendi mülkiyetlerinde bulundur
dukları bütün taşınmaz mallar -mülkiyetleri hangi resmi 
belgeye, karara ya da geleneğe dayanırsa dayansın- 
devletln mülkiyetine devredilecektir.

İsyanın arifesinde tapu kadastro idaresi, feodal aşiret 
reislerinin elinde bulunan halka alt malların İncelenmesi 
ve saptanmasına İlişkin hükümet tedblrierinl uygulama
ya başlamıştı. Bu durumda feodalizm, kendi yasa dışı 
egemenliğinin İktisadî temellerini yitirme tehlikesiyle kar
şı karşıya bulunduğunu hissetti. İşte, özellikle bu tedbir, 
isyana yol açan neden olmuştur.

Kitleleri kendi peşlerinden sürükleyebilmek için feo
dal unsurlar, hükümetin silahlı kuvvetinin zayıf olduğu 
lafını yaydılar. Yaydıklan söylentiye göre, hükümet, ayak
lanmayı bastırmak için silahlı blrilklerinl göndermeye 
cüret ettiği takdirde, İngilizlerle Fransızlar Türkiye’ye 
hemen savaş açacaklardı. Ayrıca Arapların da İsyancı
lardan yana olduğu şeklinde haberler çıkardılar.

Feodal unsurlar kamuoyunu bu şekilde hazırladıktan 
sonra, birçok aşiret kendi arasında İttifak yaptı ve “Ge
nel Müfettişe” yazılı bir açıklama göndererek, İdari ma
kamlarla anlaşma temeli olmak üzere utanmazca şartlar 
İleri sürdü. İstedikleri şey, hükümeti, feodal yöneticile
rin zortMlığa dayanan keyfi rejimlerini tasfiye yolunda 
aldığı tüm tedblrierden vazgeçmeye zoriamaktı. •



Türkiye

Tek Parti Diktatörlüğü
1929 Bunalımı ve Devletin Yeniden Örgütlenmesi
1929’da başgösteren dünya ekonomik bunalımının etkileri Türkiye’de de kısa sürede görüldü. 
Türkiye ekonomisinin işleyişi büyük ölçüde dış ticaretin akışına bağlıydı. İhraç mallannın 
fiyatlarının hızla düşmesi sonucunda döviz bunalımı başgösterdi. Türk lirasının değer 
kaybetmesi, fiyatlann düşmesi, ticaret kredilerine son verilmesi, köylülerin borçlarını ödeyemez 
hale gelerek mallannı satmaya başlamasına, ticaret sektöründe iflaslann artmasına, işsizliğin 
büyük boyutlara ulaşmasına yol açtı. 1929’un sonunda, ilk önlemler ahnmaya başlanmıştı. 
Gümrük vergilerini artıran yeni bir dış ticaret rejimi uygulamaya konuldu ve koruyucu bir 
dış ticaret politikasına yönelindi. 1930 ve 1931, iktisadi politikalarda büyük değişikliklere 
gidilen yıllar oldu. Devletin bu alandaki rolünü daha da güçlendirici yeni yönelimler, aynı 
zamanda siyasi rejimde yapılan değişikliklerle paralel yürüdü. Serbest Fırka’n m  kapatılmasının 
ardından, bürokrasinin iktidardaki kanadı kendini iyice güçlenmiş hissediyordu ve gücünü 
pekiştirecek bir takım önlemler almasının önünde hiç bir engel yoktu. Ekonominin dışa 
bağımhiığını azaltmak, ithalatı asgariye indirmek yönündeki ekonomik önlemlerin hayata 
geçirilmesini sağlayabilmek için de farklı bir idari örgütlenmeye gidilmesinin gerekli olduğu 
ortaya çıkmıştı. Tüm bunlann yanısıra, iktidardaki kadroların, İtalya’daki faşist yönetimin 
başını çektiği yeni örgütlenme biçimlerini kendilerine örnek almalan, 1931’deki CHF 
Kumltayı’nda siyasal düzenin tek partili bir rejim olarak tanımlanmasına giden süreci 
tamamladı.

10-18 Mayıs 1931’de toplanan 3. Büyük Kurultay, Cumhuriyet H alk Fırkası için yeni bir 
dönemin başlangıcını oluşturdu. O güne kadar bir programı dahi olmayan parti, daha önceki 
kurultayda (1927) kabul edilen Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik ilkelerine 
Devletçilik ve İnkılapçılığı da ekleyerek 6 Ok’u tamamladı. Parti genel sekreteri Recep Bey 
(Peker), devletçilik, inkılapçılık ve halkçılık üzerine geliştirdiği totaliter ve faşizan görüşleri 
topluma benimsetmek için yukarıdan aşağıya örgütlenen ve toplumun bütün kesimlerini içine 
alacak bir model geliştirdi. CHF içinde Halk Hatipleri Teşkilatı’nı kurdu. Peker daha önce 
kurulmuş ve etkinlikte bulunan bütün kuruluşlan aynı modelin içine sokmak istiyordu. Bu 
amaçla, kurultaydan önce, 10 Nisan 193Tde toplanan Türk Ocakları Kongresi CHFden aldığı 
emir sonucunda kendi örgütlerini kapatmaya ve partiye katılmaya karar vermişti. Daha sonra
10 Mayıs 1935’de Türk Kadınlar Birliği ve 10 Ekim 1935’de Türk Mason D em eği çahşmalanna 
son verecekti.

Kemalist iktidar, bütün bunlan yaparken ideolojik olarak savunduğu “devrimler”e sağlam bir 
dayanak oluşturmak istiyordu. Bu amaçla geliştirilen Tarih Tezi, Türklerle hiç bir ilişkisi 
olmayan bazı uygarlıklann Türkier tarafindan kurulduğunu öne sürüyordu. Afet İnan, 1930’da 
toplanan Türk Ocakları Kongresi’nde “Latin medeniyetinin esasını kuranlar Etrüsk denilen 
Türklerdir” diyerek, bu ırkçı-şoven anlayışı daha da pekiştirdi. Bütün bunlar bir süre sonra 
geliştirilecek Güneş-Dil Teorisine kaynaklık ederek, milliyetçi-faşist akımlann önünü açtı. 
Kemalist diktatörlük, gençlik içinde de kendi ideolojisine uygun bir örgütlenme istiyordu. Bu 
amaçla kökeni cumhuriyet öncesine dayanan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) süreç içinde 
“devrimleri” savunan bir örgüt haline getirildi. Yöneticileri arasında daha sonra bakanlık 
yapacak olan İbrahim Öktem, Tevfik İleri gibi kişilerin bulunduğu MTTB’nin öncülüğüyle 
‘Vatandaş Türkçe Konuş” (1928-1933), “Yerli Malı Kullan” (1929) mitingleri, İstiklâl Marşı’nın 

öğretilmesi için kampanyalar (1933) düzenlendi. Gençlik bir yandan da ilerici, sosyalist 
yazarlara karşı harekete geçiriliyordu. 1929’da Nazım Hikmet’in Resimli Ay’da başlattığı “Putlan 
Kınyoruz” yazılanndan sonra MTTB’liler, bazı sağcı yazarlann kışkırtmalan sonucunda Türk 
Ocağı’nda bir toplantı düzenlediler. Yine aynı dönemde meydana gelen Vagons Lits ve Bulgar 
Mezarlığı olayları da aynı süreç içinde yer alan, sonuçlan bakımından tek parti 
diktatörlüğünün ideolojik amaçlanna uygun olaylardı. Aslında bu amaç değişmeyecek, yıllar 
sonra Tan Olaylan’nda ırkçı ve anti-komünist biçimiyle kendini yeniden gösterecekti.

1932’de kurulan Halkevleri ise partili partisiz herkesi CHFnin ilkeleri doğrultusunda biraraya 
getirmek isteyen kuruluşlardı. Bir eğitim yuvası olarak düşünülen bu örgütlerde “imtiyazr.ız ve 
sınıfsız”, birbirini seven insanlar yetişecekti. Aslında bu örgüder aracılığıyla halk devletin, 
dolayısıyla partinin denetiminde tutulmak isteniyordu. Halkevleri için aynlan mali kaynaklar 
devlet bütçesinden karşılanıyor, her ildeki örgütü parti örgütü denetliyor ve her ilin valisi 
aynı zamanda halkevinin  de başkanı oluyordu.

Tek Parti Yönetimi

CHFnin 1931’deki 3. Kurultayı’ndan sonra, kabul edilen program gereğince toplumu yeniden 
biçimlendirmek için yasal alanda da birçok girişimde bulunuldu. Basın özgürlüğünün kötüye 
kullanıldığı bahane edilerek yeni bir yasa getirildi. Yasanın TBMM’de tartışılması sırasında 
Başbakan İsmet İnönü basında rejimi eleştiren yazılar yazılmasına karşı “devamlı kötü yayın 
halb bozar... her şeyin kötü olduğunu söyleyenler milleti zehirliyorlar” diyordu. Mecliste hiç 
tamşmadan kabul edilen Matbuat Kanunuyla “padişahlık, hilafetçilik yolunda ve komünisthk
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Cumhunyetin İlk  
Yıllannda Devletçilik

Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde devletçilik üç şekil
de ele alınır. Birinci ve egemen yaklaşım, devletçiliği 
bir iktisat politikası olarak değerlendirir. 1930’larda en 
“ ileri” aşamasına vardığı kabul edilen bu iktisat politi
kasının temel özelliği, iktisadi faaliyetin denetlenmesi 
ve yönlendirilmesinde devletin idari önlemlerle yetin
meyip, fiilen bu faaliyetin içinde yer almasıdır. Bu ideal 
devletçilik tablosuna, devlet işletmeciliğinin genişleme
siyle bir kalkınma planı görünümü alan devlet harcama 
programları ve dışa karşı muhafaza altına alınan "milli 
iktisat” ilave olurlar. İktisadi devletçilik, belli alanlarda 
devlet işletmeciliğinin gerekli kabul edildiği, müdahale
ci bir İktisat politikası olarak anlaşılır. Bu tanımı payla
şanlar, müdahalenin sınırlan ve tek tek devlet işletmele
rinin varlıkiannın meşruiyeti konusunda kendi araların
da ayrılırlar.

Devletçiliğin daha geniş bir alanda değerlendirilmesi 
gerektiğini savunanlar ise, genellikle bunu kapitalizm 
ve sosyalizmden ayn, üçüncü bir İktisadi sistem olarak 
ete alırlar. Ama burada da vurgu sistemin iktisadi özel
liklerine yapılır. 1961 Anayasası’nm tanımladığı iktisadi 
sistem olarak "karma ekonomi” , özel mülkiyetin devlet 
denetim ve himayesinde varolduğu, devlet işletmeleri-
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nin ilctisadi alanda düzenleyici rol oynadıktan, 1930’tann 
tabiriyle “güdümlü bir ekonomi”dir. İktisadi gelişmenin 
gecikmiş olması güdümün temel varlık nedeni olarak 
kabul edilir. İktisadi sistem olarak devletçilik, bir geçiş 
dönemi sistemi olarak algılanır. Bu tanımı paylaşanlar, 
geçişine liazırtanılan sistem konusunda ayrılırlar. Pazar 
ekonomisini lıedef olarak kabul eden ılımlı liberaller, 
kalkınmanın gerçekleşmesi ve ülke içinde yeterli serma
ye birikiminin sağlanmasıyla devlet himayeciliğinin ve 
devlet müteşebbisliğinin gerilemesini beklerler. Buna 
karşılık geçiş döneminin nihai hedefini planlı ekonomi 
temelinde örgütlenmiş bir iktisadi yapı olarak kabul eden
ler ise, devletçiliğin kurum ve tasarruflarını bu hedefin 
öncü kaleleri olarak görürier.

Devletçiliğin üçüncü ele almış şeklinin açık ifadelerini 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletçiliği sistemli bir şekil
de savunan siyasal kadrolarda buluruz. Bu kesim dev
letçiliği sadece bir iktisat politikası veya bir iktisadi 
sistem olarak ele almaz. Devletçilik, Osmanh İmparator- 
luğu'ndan devralınan devlet yapısının bekasını sağla
manın temel aracıdır. Bu anlamda devletçilik, T.C devle
tinin kendine yeni bir toplum oluşturmak için gerçekleş
tirdiği müdahalelerin bütününü oluşturur. Bunu bütün
cül devletçilik olarak tanımlayabiliriz. Siyasal otoritariz- 
min gelenek olduğu Türkiye'de, bu bütüncül devletçilik, 
otoriter devlet geleneğinin cumhuriyet söylemine uygu
lanmış şekilde tezahürüdür. Bu şekilde anlaşılan devlet
çilik, içinde iktisadın da barındığı, siyasetten kültüre, 
kamu yaşamından özel yaşama kadar uzanan geniş bir 
atan içinde devletin topluma müdahale etme pratiğidir.

Borçların ödenmesinin 
yarattığı l<ori<uya, 
AvrupalIların içten pazarlıklı 
davranışlan ve de 1929 
dünya iktisadi krizi 
eklenince, çareyi 1933'de 
Moskova'ya yaptığı 
ziyaret sonucu SSCB'den
8 milyon tutarında faizsiz 
bir borç koparmakta 
bulan İsmet İnönü'nün 
bu çabası, SSCB’nin 
yardımının sadece mali 
alanla sınırlı kalmasını 
engelleyemedi. Çünkü 
planlama, kendi kendine 
yeteriilik ilkesi üzerine 
verilen söylevlere 
rağmen, sadece tüketim 
mallan üretimini 
hedeflemekteydi. Tarım 
alanında ise karasabanın 
yerini pulluğun almasına, 
yanda görüldüğü gibi 
Sovyetler Biriiği'nden 
esinlenerek imece usulü 
hasat kaldırılmasına 
rağmen, verimlilik artışı 
sınırlı kaldı. Örneğin 
1927'de tanm yapılan 
arazi ülke topraklarının 
yüzde 4.86’sı iken, 
1934'de yüzde 10.2'ye, 
1940'da da ancak yüzde 
12.25’e yükselebildi. 
Üstelik ithalatı kısıp, 
tarım ürünlerinin ticaret 
ve ithalat alanındaki 
hacminin büyütülmesini 
hedef alan bir siyaset 
izlenince, tarım 
ekonomisi, özellikle besin 
maddesi açısından 
aleyhte bir gelişme gösterdi.

Kimi dönem bu müdahalenin iktisadi dozu artar. Kimi 
dönemlerde ise siyasal müdahale, kültürel alanları da 
kapsayarak daha ön plana çıkar. Ama sadece iktisadi 
olmayan bu müdahalecilik anlayışının temel özelliği, top
lumun iktisadi, kültürel ve siyasal yaşamında devletten 
menkul bir kütle olarak kabul edilmesidir.

Bütüncül devletçiliğin temel felsefesini en iyi şekilde 
İsmet İnönü özetler: “ İktisadi devletçilik siyaseti, bana 
her şeyden evvel bir müdafaa vasıtası olarak kendi lüzu
munu gösterdi. Asıriarın ihmalini telafi edecek, haksız 
tahripleri imar edecek, yeni zamanın çetin şartlarına 
mukavemet edecek sağlam bir devlet bünyesi kurabil
mek için, her şeyden evvel, devleti iktisatta yıpratacak 
amillerden kurtarmak lazım geliyordu. Demek ki, iktisat
ta devletçilik'i, biz, inkişaf yolu takip edebilmek için 
bir müdafaa vasıtası ve bu sebeple bir azimet noktası, 
bir temel addetmeğe mecbur bulunuyorduk." Kadro der
gisi etrafında toplananların temsil ettiği “ inkılâpçı 
devletçilik" anlayışı gibi, sistemli şekilde özet teşebbü
se karşı olmayan İnönü-Peker devletçiliği, 1950’lere ka
dar devletçi politikalarını uygulamada sınırlarını çize
cektir. CHP üst bürokrasinin yönlendireceği bu bütün
cül devletçilikle. Kadrocuların savundukları “planlı bir 
cemiyet nizamı” olarak devletçilik arasında, özünde çok 
büyük ayrımlar bulunmaz. Aydemir'e göre "devletçilik 
nizamı, ordulaşmış millet nizamıdır” . Benzer şekilde, 
Recep Peker için de, devletçilik politikası sadece bir 
iktisadi politika değil, otoriter bir toplumsal düzen anla
yışının vücut bulmuş şeklidir. 1935'de, "ekonomi ala
nında devletçilik anlayışımızla hürriyet haklarında dev
letçilik anlayışımız arasında tam bir konsekans vardır” 
derken, bu devletten menkul toplum düzeni felsefesini 
dite getirir. CHP liderierinin devletçiliğini. Kadrocuların 
anladıkları “cemiyet nizamı olarak devtetçitik”ten temel 
olarak ayıran, devletçiliğin sistemli bir ideoloji olarak 
ele alınıp alınmaması konusudur. İnönü-Peker devletçi
liği gereğinde oldukça sistemli bir bütünsel devletçilik 
yoluna da tıaş vursalar, bundan geri dönüşün ideolojik 
kapılarını kapatmak istemezler. Onlar için asıl olan dev
letin güven ve gücünü korumaktır. Sistemli devletçiliğin 
varlık nedeni, bu koruma amacıyla çeliştiği anda orta
dan kalkar. Kadro devletçiliğinde ise esnek olmayan 
bir ideolojik çekirdek mevcuttur. Nitekim kısa zamanda 
CHP üst bürokrasisi Kadro dergisini kapattırarak, kendi 
devletçiliklerinden başka sistemli bir devletçi ideoloji
nin topluma hitap etmesini engelleyeceklerdir.

Bu üç devletçilik anlayışı içinde uygulamada egemen 
olan ve cumhuriyet dönemi boyunca gücünü sürdüre
cek olan anlayış, devletçiliği devletin savunulması ola
rak gören anlayıştır. Siyasal, kültürel ve iktisadi devletçi 
pratiklere bu savunma anlayışı belirleyici damgasını vu
rur. Cumhuriyet’in ilk yirmi yılı içinde devletçiliği, devle
ti savunma mevkii olarak görmenin temel nedeni, "yeni 
zamanın” beraberinde getirdiği organik olmayan top
lum düzenidir. Kapitalizm ve onun variık biçimi otan 
piyasa ekonomisi ve özgür bireysel ilişkiler toplumu, 
asıriık devlet geleneğinin hamur teknesinde yoğrulmuş 
T.C devleti yöneticilerinin huzursuzluk duydukları bir 
gelecektir. Bu geleceğe göre temel siyasal davranış 
kıstası, toplumun devleti zayıflatmayacak şekilde dü
zenlenip, denetim altına alınmasıdır. Bu nedenle yeni 
zamanların toplumsal ilişki ve aktörlerinin mümkün ol
duğunca devlet güdümünde gelişmelerine dikkat edilir. 
Bu devlet güdümlü alanda, toplumsal çatışmaların dev
letin hakemliği ve vesayeti altında yumuşatılmaları bek
lenir.

Devlet teşebbüsleri iktisadi devletçiliğin en anlamlı 
örneklerini oluştururlar. Bunlar bir yandan yarattıkları, 
iş olanaklarıyla "müteşebbis zümresi” yaratıp, onun 
desteklenmesini sağlayacaklar, diğer yandan da bu ke
simin siyasal olarak devlet kapısına bağımlı kalmasının 
maddi koşullarını üreteceklerdir. Bu devlet destekli “tah
sisli burjuvazi”nin yanında, gene devlet işletmeleri için
de l>eslenip, büyütülecek “devletin işçi sınıfı” yer alır.

1950'lere kadar Türkiye'de işçi-işveren çatışmalarının 
toplumsal tarih içinde ciddi bir yer işgal etmemelerinin 
ardında sadece devletin baskısı veya işçi sınıfının sayı
sal azlığı yatmaz. Bunun asıl nedeni, devletin ve devlet 
işletmelerinin iktisadi üretim ve dağıtım sürecinde oldu
ğu gibi, iktisadi-sosyal ilişkilerde de düzenleyici rol oy
namalarıdır.

Devlet işletmeleri, devletin işletmeleridir. Toplumsal 
tahayyülde devlet dairesinin uzantısında yer alıriar. Bun
ların büyük çoğunluğu devletin kurduğu kurumlardır. 
Devletleştirme ise sadece milli teşebbüs tanımına gir
meyen “yabancı teşebbüsler”e uygulanır. Devletçi söy
lemin sık kullandığı milli sıfatı, devleti koruma gerekleri
nin tesbit ettiği sınırlar içinde yer alanları kapsar. Milli 
teşebbüs, zorunlu olarak devlet teşebbüsü demek de
ğildir. Milli teşebbüs, devletin düzenini sarsmayacak 
şekilde devlete bağlanmış özel teşebbüsdür. Devlet iş
letmesiyle mitli işletme deyimleri arasında, Avrupa'da 
olmayan, bu ince fark yatar. Bu konuda yabancı tanımı 
sadece yabancı ülkelerde yerleşmiş sermaye, veya ya
bancı uyruklu sermayedar ve işletmecileri içermez. T.C 
vatandaşı olmakla beraber, fiilen “ milli” olmamak müm
kündür.

Devletçiliğe bütünsel karakterini toplumun millileşti
rilmesi çabası verir. Dilin, örf ve adetlerin millileştirilme- 
siyie, işletmelerin millileştirilmesi birbirlerini tamamla
yan tasarruflardır. Ne var ki su, elektrik, kamu taşımacı
lığı gibi sektörlerdeki yabancı sermayeli işletmelerin mil
lileştirilmesi yönünde belli bir toplumsal talep olmasına 
karşılık, bunun devletleştirilme biçiminde gerçekleşme^ 
si için açık ve yaygın bir toplumsal talep pek gözlenmez. 
Devlet işletmeleri meşruiyetlerini devlet kurumu olmak
tan alırlar. Ama bu, zaman içinde, sadece devlet işlet
meciliğinin değil, genel olarak devletçiliğin temel siya
sal zaafını oluşturacaktır. Devletçiliği sahiplenen söy
lem ve politikalar kendilerine katılımcı bir toplumsal 
taban aradıklarında bu tarihi meşruiyet zaafının sıkıntı
sını çekeceklerdir. Ve bu toplumsal meşruiyet eksikliği, 
devleti savunmayı temel siyasal hedef olarak kabul eden 
devlet güçlerinin savunma içgüdülerini artırıcı bir rol 
oynayacaktır.

1930'larda devletçiliğin iktisat politikalarına yansıyan 
cepheleri aslında Türkiye’ye özgü değildir. O dönemde 
tüm şiddetiyle yaşanan iktisadi bunalıma karşı, tüm ül
keler korumacı önlemlere başvururiar. Devlet işletmele
ri yoluyla iktisadın yönlendirilmesi faşist İtalya’nın ve 
Nasyonal- Sosyalist Almanya’nın Türkiye'dekinden da
ha kapsamlı şekilde yürütecekleri politikalardır. Planla
ma 1928'den beri Sovyetler Birtiği'nde uygulanmakta
dır. Brezilya ve Meksika da aynı dönemde, Türkiye'deki- 
ne benzer politikalar uygulamaya koyulur. II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra hemen hemen tüm Batı ülkeleri, Key- 
nesgil iktisadi politikalara yönlendirici planlar ilave ede
rek, çok daha fazla müdahaleci politikalar uygulayacak
lardır. Korumacı gümrük duvarları, devlet yatınmlannın 
planlanması, bazı temel mallarda devletin ya üretici ya 
da fiyat düzenleyici olması ve tasarruf kaynaklarının 
devlet elinde toplanması demek otan 30’lar Türkiyesi 
devletçiliğinin iktisadi politikaları, günümüzden bakıldı
ğında çok ılımlı bile bulunabilir.

30’lar devletçiliğini ele alırken, o dönemde dünyada 
yükselen anti-kolonyalist eğitimlerin etkisini de dikkate 
almak gerekir. Devletçi politikaların savunucuları, bu 
politikaların anti-kolonyalist ve anti-emperyalist nitelik- - 
ter içerdiğini vurgulamaktan geri durmazlar. Devletçi 
politikaların meşruiyeti milliyetçi söylemle güçlendiril
meye çatışılır. 30’lar devletçiliği günümüzdeki sonuçları 
açısından ele alınacak olursa, uygulanan iktisat politika
larından çok, bu politikalara meşruiyetlerini veren siya
sal devletçilik geleneğinin dikkatle yeniden değerlendi
rilmesi gerekir.

AHMET İNSEL
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ve anarşistliği tahrik eden neşriyatta” bulunmak yasaklandı. Bunun yanısıra, ülke çıkarlarına 
uygun yayın yapmayan gazete ve dergilerin toplatılmasına ilişkin yetki de doğrudan Bakanlar 
Kurulu’na verilerek, kapatılan yayın organlannın sorumlularının bir başka isim altında yayın 
yapmalan da engellendi.

1934’de kabul edilen Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 18. maddesi ise polise şüpheli 
gördüğü kişiyi dilediği kadar gözaltında tutma yetkisi veriyor ve bu süreyi uzatma kararını da 
en büyük mülki amire bırakıyordu. Aynı yıl çıkarılan İskân Kanunuyla da Kürtler yüzyıllarca 
yaşadıkları topraklardan uzaklaştınlarak zorunlu göçe tabi tutuluyorlardı. Ceza Kanununda 
1936’da yapılan değişikliklerde 1930 tarihli İtalyan Ceza Kanunu esas alındı. Yeni 
düzenlemeyle devlete karşı işlenen suçlarla ilgili hükümler değiştirilerek devlet çıkarlarının 
korunması sistemleştirildi. 141. ve 142. maddeler, ilk kez bu yıl yapılan değişikliklerle Ceza 
Kanununa girdi. Toplumun sınıf düzenini korumayı amaçlayan bu maddeler daha sonra birkaç 
kez değiştirilerek ağırlaştırıldı. İşçi sınıfının örgüdenmesini engellemeye yönelik bu maddelerin 
kanuna sokulmasıyla tek parti diktatörlüğünün sınıf tahakkümü perçinlendi.

1930 İtalyan Ceza Yasası, İtalya’da yürürlükte olan hukuk düzenini “faşist devlet” ideolojisine 
uydurmak amacıyla hazırlanmıştı. Dolayısıyla faşist devletin korunması her şeyin üstünde 
tutuluyordu. CHF kadroları içinde diktatörlüğün ideolojisi doğrultusunda rejimi temellendirmek 
isteyen Recep Peker, Şükrü Kaya ve Mahmut Esad Bozkurt gibi politikacılann dayandığı 
düşünce de kaynağını buradan alıyordu.

Devletçiliği ve devletin ayrıcalığını savunan bir diğer akım da Kadro  hareketi oldu. 1932’de 
yayınlanmaya başlayan Kadro  dergisini çıkaranlardan eski komünist Vedat Nedim Tör, derginin 
işlevini “Kemalizmin ideolojik fikir sistemi halinde derlenip toparlanması” şeklinde 
tanımlıyordu. Gerçi Kadro  dergisi daha sonra kapatıldı, ama Kadrocular dergi kapandıktan 
sonra çeşitli devlet görevlerine atandılar.

9 Mayıs 1935’de toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası’nm  4. Büyük Kurultayı’nda Recep Peker 
cumhuriyetin bir parti devleti olduğunu açıkladı ve bu görüş doğrultusunda hazırlamış olduğu 
tüzük ve programın kabul edilmesini sağladı. Buna göre parti örgütü ile devlet örgütü 
bütünleşiyor, partinin karar organları Değişmez Genel Başkanın görüşleri doğrultusunda 
oluşuyordu. Gerçi Recep Peker 15 Haziran 1936’da Genel Sekreterlik görevinden alındı, ama

Türk basınında 17 Nisan 1933’de Bulgaristan’da Deliorman’daki Türk Mezarlığı’nın elleri baltalı yüzlerce Bulgar 
lise öğrencisi tarafından saldırıya uğradığı haberleri çıktı. Gazeteler Bulgar öğrencilerin 16 Nisan gecesi önce 
bekçi kulübesini tutuşturduklarını, daha sonra alevlerin ışığında parmaklıktan ve duvarlan aşarak mezarlan 
parçaladıklannı ve kabirlerden çıkardıktan ceset ve kemikleri etrafa saçtıklarını yazıyorlardı. Bu haberler üzerine 
Milli Türl< Talebe Birliği (MTTB) Vilayet'e başvurarak olayı tefin amacıyla bir miting yapma izni istediyse de 
verilen cevapta olayla sadece hükümetin ilgileneceği ve gayn resmi kuruluşların bu konuda hiç bir şey yapma 
hakkına sahip olmadığı bildirildi. Bunun üzerine 20 Nisan 1933'de saat 17'ye doğru beşer, onar kişilik gruplar 
halinde fvlaçka’daki Bulgar Konsolosluğu önünde toplanan MTTB üyeleri Birlik başkanı Tevfik lleri'nin yaptığı 
konuşma sonrasında gene küçük gruptar halinde Bulgar Mezarlığı’na yöneldiler. Görevlilerin müdahalesine 
rağmen mezarlığa girmeyi başaran gençler buraya bir çelenk bırakarak Deliorman Olayları’m kınayan konuşmalar 
yaptılar (üstte). Mezarlıktan çıktıktan sonra Taksim'e doğru yürüyüşe geçen kalabalık Pangaltı Karakolu önünde 
güvenlik güçleri tarafından zor kullanılarak dağıtıldı. Olaylar süresince, aralannda Birlik başkanı Tevfik ileri ve 
genel sekreteri Şükrü Kaya'nın da olduğu 80 öğrenci tutuklandı.

1916

ZİY A  GÖKALP 
(187Ö-1924)

Mustafa Kemal’in kendisinden “hissimin babası Na
mık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp” diye bahsetti
ği, önceleri Jön Türk’lerin, daha sonra da Kemallstlerin 
ideologu ve kuramcısı, sosyolog, düşünür, şair Ziya 
Gökalp, 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. Aslen 
Kürt kökenli olan Ziya Gökalp, daha sonraları “kendisini 
Türk saydığını’’ belirtirken, aslında, milliyetçiliğin onun 
için etnik kökenden çok, öznel bir özdeşleşme ve bir 
dil kültür sorunu olduğunu da vurguluyordu. Babası 
Diyarbakır vilayetinde görev almış, arşiv ve matbaa mü
dürü olarak çalışmış, daha sonra vilayetin resmi gaze
tesinin yayımcılığına getirilmiş ve Diyarbakır Salnamesi 
yayınlamış çevresinde saygın bir bürokrattı. Çok önem 
verdiği oğlunun eğitiminde, çağdaş Batı değerleriyle 
geleneksel İslami değerlerin kaynaşmasına çalışmış, 
özellikle Namık Keptıal sevgisini küçük yaşlardan itiba
ren yerleştirmeye gayret etmiştir. Ziya Gökalp 1890’da 
Diyarbakır’daki Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra, yine 
aynı kentte Mülkiye Idadisi’ne devam etti. Yine bu yıllarda 
şiirle ve kültürel konularla ilgilenmeye başladı ve amca
sından Arapça ve Farsça dersleri aldı; aynca amcası onu 
Gazali, İbni Sina, Farabi gibi Islâm düşünürleriyle ve Muhid- 
din Arabi ve Celaleddin Rumi gibi mistiklerle tanıştırdı. 
Bu dönemde tanıştığı İttihat ve Terakki'nin kurucuların
dan Abdullah Cevdet’in etkisinde kalarak Meşrutiyet 
için gizli bir mücadelenin sürdürüldüğü İstanbul’a, aile
sinin karşı çıkmasına rağmen gitmeğe karar verdi. 
1894’de intihara teşebbüs etti: Ailesinin İstanbul’a gidi
şine (babası o sırada çoktan ölmüştü) karşı çıkışı; Ab
dullah Cevdet sayesinde tanıştığı Batı düşüncesi (Her
bert Spencer, Gustave LeBon, Ernst Haeckel ve Lud- 
wing Buechner) ve bunun kendisinde yarattığı felsefi 
parçalanma (bir yanda İslami mistisizm diğer yanda Ba- 
tı’nın akılcı yaklaşımı); dönemin despotik yönetimi için
de duyarlı bir kişiliği olan herkes gibi onun da siyasal 
bir dayanaktan yoksun oluşu intiharının en önemli ne
denleri arasında sayılabilir. Kurşun alın kemiğine çarptı
ğı için ölümden kurtuldu ama hayatı boyunca alnında 
bu mermiyle yaşamak zorunda kaldı. 1896’da en nihayet 
İstanbul’a gidebildi ve burada parasız okuyabileceği 
tek yer olan Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’ne girdi. 
Öğrenciliği sirasii.xla İttihat ve Terakki kurucularından 
Kürt İbrahim Temo ve İshak Sükütî ile tanışarak, Cemi- 
yet’ln II. Abdülhamid’! devirme faaliyetlerine katıldığın
dan 1899’da tutuklanması ve on aylık bir hapisten sonra 
gözaltında tutulmak koşuluyla Diyarbakır’a sürgüne gön
derilmesi okulu bltirememesine neden oldu. Diyarba
kır’da sürgünde kendisini okumaya veren Gökalp, 
1904’te Vilayet Meclisi Katipliği yaptı, 1907’deyse Tica
ret Odası Başkatipliği’ne seçildi. Bu arada, Peyman ve
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Diyarbakır gazetelerinde, köylülerin içinde bulunduğu 
kötü durumu dile getiren şiirler ve bölgenin ekonomik 
sorunları üzerine makaleler de yazıyordu.

1908’de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve 
Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurdu. Ayrıca Van ve 
Bitlis parti örgütleri müffettişliği yapıyor ve partinin ye
rel örgütlerinde dersler veriyordu. 1909'da Selanik’te 
toplanan İttihat ve Terakki Kongresine Diyarbakır dele
gesi olarak katıldı. Ziya Gökalp’in yeniden Selanik’e 
gitmesi için bir yıl sonra Cemiyet’in Genel Merkez üyeli
ğine seçilmesi gerekecekti. Her ne kadar Selanik’te bu
lunduğu sürede İttihat ve Terakki İdadisi'nde sosyoloji 
dersleri verse ve gençlik kollarını yönetse de, günlük 
siyasete ve hükümete katılmayı redediyordu. Bu dönem 
şiirleri ve felsefi yazıları Genç Kalemler dergisinde ya
yınlandı. Ayrıca Ziya Gökalp için bu dönemin en önemli 
özelliği, onun düşüncesini derinden etkileyecek olan 
Emile Durkheim’ın yapıtlanyla tanışmasıydı. 1912’de Par- 
ti’nin Genel Merkezinin İstanbul’a taşınması nedeniyle 
İstanbul’a yerleşti ve hiçbir akademik unvanı ve hatta 
diploması olmadığı halde, İstanbul Üniversitesi’nde ilk 
Türk sosyoloji profesörü olarak sosyoloji bölüm baş
kanlığına getirildi. Siyasal düşüncelerini yaymanın bir 
aracı olarak gördüğü Türk Ocağı'nm kurucuları arasında 
yer aldı. Yine bu yıllar, İstanbul’da yayınlanan birçok 
ünlü gazete ve dergide Pan-İsiamizm ve Osmanlıcılık'a 
karşı Türkçülük ve Batıcılığı savunduğu yıllar oldu. İtti- 
hadçıiara önerdiği laik ve dini eğitimin birleştirilmesi, 
kitaplıkların ve dini eğitim bölümleriyle üniversitelerin 
yeniden örgütlenmesi, Şeyhülislamlık ve vakıfların kal- 
dıniması ve aile hukukunun değiştirilmesi gibi tezleri 
daha sonra Kemalistler tarafından sadece savunulmiakla 
kalmadı asıl hayatiyetlerini Kemalist iktidar boyunca ka
zandılar. Mayıs 1919’da, İngiliz işgalinden sonra, savaş 
sorumlusu sayılan İttihat ve ve Terakki liderleriyle birlik
te bölüğünde bir süre tutuklu kaldıktan sonra Malta’ya 
sürüldü. İki yıllık Malta sürgünü, Ankara hükümetinin 
çabasıyla Mayıs 1921'de bitti. Türkiye’ye döndükten 
sonra birkaç ay Ankara’da kaldı. Daha sonra yerleştiği 
Diyarbakır’da Küçük Mecmua’yı çıkardı. Gerek verdiği 
dersler gerekse yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekle
di. Savaşın bitmesi ve Lozan Barışı’nın imzalanmasın
dan sonra Darülfünun'da ders vermeye davet edildi, 
fakat parasızlık nedeniyle bu daveti reddetti. 1923'te 
Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Encümeni başkanlığı
na atandığı için gittiği Ankara'ya yerleşti. Ağustos 
1923’de Diyarbakır mebusu olarak TBMM'ye katıldı. 25 
Mart 1924’de İstanbul'da öldü.

Cumhuriyetir) ilânından sonra, halifeliğin kaldırılmasına ve laikliğe karşı çıkanların çıkardığı ayaklanmaların en 
geniş boyutlara ulaşanlarından biri de f^enemen Olayı diye anılan ayaklanma oldu. Nakşibendi tarikatından 
Derviş Uiehmet'in başını çektiği olay, onun etrafına topladığı Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, 
Nalıncı Haşan, Küçük Haşan ve Ramazan’la beraber Menemen’in köylerini dolaşarak, ‘ ‘din elden gidiyor" 
propagandasıyla köylüleri harekete geçirmesiyle başladı. Menemen'de toplanan isyancıların hükümet konağına 
doğru yürüyüşe geçmesiyle olay büyüdü. Jandarma Alay Komutanlığı, Mustafa Fehmi Kubilay adlı 24 yaşında 
bir yedek subay komutasında bir müfrezeyi ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Halkın da ayaklanmacıların 
yanında yer alması sonucunda, ayaklanmacılar Kubilay'ı ele geçirerek öldürdüler. Olay, ancak olay yerine takviye 
jandarma kuvvetlerinin gelmesi ve bölgede bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ilan edilmesiyle bastırılabildi. 
Sıkıyönetim süresince 2 binden fazla kişi tutuklandı ve 15 Aralık 1930'de başlayan dava sonucunda 28 kişi 
idam edildi. IJstte Menemen olayıyla ilgili tutuklananlardan Şeyh Hüsnü ve Hafız Nur görülüyorlar. Solda ise, 
TKP İstanbul Vilayet Komitesi'nin çıkardığı Kızıl İstanbul gazetesinin olayla ilgili 8 Ocak 1931 tarihli sayısı.

partiyle devletin özdeşleşmesi, birkaç gün sonra Parti Genel Başkan Vekili İsmet İnönü’nün 
açıkladığı bir bildiriyle gerçekleştirildi. Bu bildiriyle İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın parti genel 
sekreteri olduğu açıklandı. Bu tarihten itibaren idari aygıttaki bütün yüksek devlet memurlan 
bulundukları yerde partinin de sorumluları oldular. Artık valiler aynı zamanda CHP il 
başkanıydılar. Devlet genel müfettişleri, aynı zamanda parti çalışmalarını ve örgütlerini de 
denetlemekle görevlendirildiler. 1937’de bir adım daha ileriye gidildi ve CHP’nin milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık ilkeleri Anayasa’ya sokuldu.

Tek parti diktatörlüğü, bir yandan işçi sınıfının bağımsız örgütlenmesini engellerken, diğer 
yandan işçileri kendi ideolojisi etrafında örgütlemek ve mücadelelerini denetimi akında tutmak 
istiyordu. Bu amaçla çeşitli işkollarında demekler ve işçi birlikleri örgütlendi. Bu demeklerin 
başına partinin yandaşı olan kişiler getirildi. Milletvekili seçimlerinde “işçi mebusu” adı 
altında, yukardan atanmış kişiler aday gösterilerek meclise sokuldu. Amaçlanan, işçi sınıfını 
rejime bağlı, onun destekçisi bir kitle haline getirmekti. Recep Peker 1932’de “memlekette bir 
sınıf şuuru uyandıracak tahrikat hissediliyor. Biz bu zeminde uyanık olmak lüzumuna kaniiz” 
derken, işçi sınıfının bağımsız örgütlenmesine karşı duyduğu kuşkuyu da dile getiriyordu. 
Faşizmin “tek ve zorunlu” sendikacılık modelinin değişik bir biçimi olan işçi-esnaf 
birliklerinin örgütlendirilmesi, bu kuşkunun bir başka yansıması oldu. Yine bu dönemde, 
fabrikalarda işçilerin her türlü yayını okuması yasaklandı. 1932’de bütün işçilerin parmak 
izlerinin alınmasını getiren kararnameler çıkartılarak polis devleti uygulamalarına başlanıldı. 
1934’te İzmir Valisi Kazım Dirik, bölgedeki tüm işçilerin ve esnafın işçi-esnaf birliklerine üye 
olmalan gerektiğini, üye olmayanlann hiçbir işte çalışamayacaklannı, birliğin kimlik kartına 
sahip olmayan işçileri çalıştıran işyerlerinin ise cezalandmlacaklanm açıkladı. Sonunda, bütün 
bu çabaları yasallaştıracak ve rejimin işleyişi içinde meşru hale sokacak bir adım daha 
atılarak 3008 sayılı İş Kanunu çıkarıldı.

Grev ve lokavtı yasaklayan, bir çeşit “rejim kanunu” niteliğinde olan yasaya egemen olan 
temel düşünce 1935 CHF programında yer alıyordu. Bu programa göre “iş anlaşmazlıkları, 
uzlaşma yolu ile ve buna imkân olmazsa devletin kuracağı uzlaştırma araçlarının yargıçlığı ile 
kotarılır. Grev ve lokavt yasak olacaktır (...) Türkiye’de cins ve klas (sınıf) fikirlerini yayma 
ve klas kavgası ergesi (maksadı) ile cemiyet kurulmayacaktır (...) Türk işçileri ve esnafımızı, 
ulusun ana varlığı içinde, o varlık için kuvvet ve fayda verici yolda parti programının
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Serbest Fırka

Serbest Fırka cumhuriyet tarihimizin iiginç örnei<le- 
rinden biridir. Temeiinde bir güdümlü fırl<adır, falcat 
topiumsai muhalefetin arlcaiamasıyia bu niteliğini iusa 
surede kaybetmiştir. Çoi( partili yaşamın başiamasm- 
dan itibaren partiler kişilerin özgür iradeleriyle bir araya 
gelmeleri sonucunda oluşmuştur. Özellikle 1902 Jön 
Türk kongresinden sonra beiiren ve derinleşen iki temel 
akım- Devletçi ve merkeziyetçi akım ile, daha liberal 
olan ademi merkeziyetçi akım demokratikleşme süreci 
içerisinde değişik partiler altında kendini göstermiştir. 
Birinci akımın izleyicileri İttihat ve Terakki ile Cumhuri
yet Halk Partisi'ö'ır. İkinci akımın izleyicileri ise Abrar 
Fırkası iie başlayıp, ANAP'a kadar uzanan bir partiler 
dizini meydana getirirler. Cumhuriyetin ilanına kadar. 
Milli Mücadele süreci içerisinde Kongreler aşamasında 
bile Mustafa Kemal ile arkadaşlarına yönelik bir muhale
fetin olduğunu bilmekteyiz. Bu muhalefet I. Meclis’te 
kendini İkinci Müdafai Hukuk Grubu ya da kısa adıyla 
İkinci Grup olarak göstermiştir. Bu grupta, özellikle İtti
hat ve Terakki’ye muhalif olanlar yer almaktaydı. Rauf 
(Orbay), Kazım (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy) ve diğer 
bazı askerî erkanda bu İkinci grubu arkaiayıcı tavırlar 
içerisindeydiler. Birinci Meclis’in 1923 baharında yeni 
seçimlere karar vermesinden sonra, seçimlerde Müda
fai Hukuk'un, o günlerin moda deyimiyle Gazi’nin, aday
ları büyük bir çoğunlukla Meclise girdiler. Fakat Cumhu
riyet'in ilanı iie başlayan yeni ve radikal kararların alın
ması sırasında Meclis içerisinde bir muhalefet ortaya 
çıkmıştır. Bu muhalefet önceleri Başvekil İsmet İnönü'
ye karşı görünmekle birlikte zamanla Cumhuriyet Halk 
Fırkası'nm karşısında bir muhalefet partisi olarak örgüt
lenmiştir. Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka adını alan 
bu muhalefet, İstanbul basınının önemli bir bölümünün 

'arkalamasıyla hızla büyümüştür. Özellikle Tevhid-i Ef- 
kâr’da Velid Ebüzziya, Tanin’de Hüseyin Cahit (Yalçın). 
Vatan’da Ahmet Emin'in (Yalman) sert muhalefeti ikti
darı çok rahatsız edecek boyutlara ulaşmıştı. Cumhuri
yet Halk Fırkası'mn sertlik yanlıları bu muhalefet karşı
sında yenik düştükleri için İsmet Paşa istifa ederek yeri
ne Fethi Bey başbakan oldu. Fethi Bey’in ılımlı tutumu 
iktidar iie muhalefet arasında belirli bir yumuşama hava
sını getirdi. Ne var ki Halk Fırkası’mn sertlik yanlısı gru
bu, Şeyh Sait İsyam’nı da bahane ederek Fethi Bey 
hükümetine karşı tavır aldı, onu istifaya mecbur etti. 
Yeniden başbakan olan İsmet Paşa ilk iş olarak ünlü 
“Takrir-i Sükun'' yasasını meclisten geçirdi. Güneydo- 
ğu'daki isyan nedeniyle çıkarılmış olan bu kanun ve 
yeniden kurulu İstiklâl Mahkemeleri ülkedeki bütün mu
halif gazeteleri, dergileri kapattı. Gazeteciler doğu istik
lâl mahkemesinde yargılandı. Bu fırtınada Terakkiper
ver Cumhuriyetçi Fırka da nasibini aldı ve kapatıldı. 
Üyeleri hakkında çeşitli davalar açıldı. Fırka'nın kapatıl
masından sonra ülkede yasal yollardan örgütlenebilen 
bir muhalefet partisine 1930'a kadar rastlıyamıyoruz.

1925 baharı ile 1930 sonbaharı arasında ülkede birçok 
köktenci sayılabilecek reform yapıldı. Genellikle Atatürk 
Devrimleri biçiminde nitelenen bu kararlar, yığınlarla 
istenilen ölçüde iletişim sağlanamadığı için, toplumda 
değişik sıkıntılar yarattı. Toplumun kökleri tarihin derin
liklerinde olan tutucu karakteri bu biçimsel ama hızlı 
değişimleri özümseyecek yapıda değildi. Diğer yandan 
ekonomide arzulanan, en azından vaadedilen, gelişme 
ve refah sağlanamayınca, yığınların muhalefeti kendili
ğinden oluştu. Gerçi tek partinin ceberrut yapısı bu 
potansiyel muhalefetin açığa çıkmasını engellediyse de, 
toplumdaki rahatsızlık değişik biçimlerde kendini gös
termekteydi.

Muhalefetin potansiyel anlamda, herhangi bir çıkış 
yapmadan, kalması iktidar açısından fazla önemli sayıl
mayabilirdi. Çünkü bireysel rahatsızlıklar ancak kendi 
sınırları içerisinde kalacaktı. Ama aynı potansiyelin bir

örgüt tarafından kullanılması sarsıcı bazı sonuçları geti
rebilirdi. Gerçi böyle bir örgütün varlığından 1920'lerin 
sonlarına doğru sözetmek mümkün değilse de, bazı 
dernekler, eski politikacılardan çevreleri olanların tutu
mu da benzer sonuçlar verebilirdi.

Nitekim büyük çoğunluğunu İttihat ve Terakki’nin üst 
kadrolarının oluşturduğu etkin bir grubun varlığından 
sözedilebillr. Bu grupta sayılan Eski İaşe Nazırı Kara 
Kemal, Maliye Nazırı, Cavit Bey ve gene eski Maarif 
Nazırı Şükrü Bey’in tüm ilişkilerinin tehlikeli boyutlara 
ulaşabileceği iktidar çevrelerince de tahmin edilmektey
di. Nitekim talihsiz bir girişim, Gazi’ye İzmir’de suikast 
girişiminin yapılması bütün muhalif liderleri tasfiye fır
satını yaratmıştır. Cavit Bey gibi kimileri asılmış, büyük 
bir kısmı da siyasetin bütünüyle dışına itilmişti. Böylece 
ekonomik sıkıntıların da etkisiyle büyümekte olan top
lumsal muhalefeti bir yöne doğru kanalize edecek kad
rolar ortadan kaldırılmıştı. Ne var ki toplumu İçten içe 
kemirmekte olan bunalım ve dertlere bir çözüm buluna
mıyordu. O günlerde Mustafa Kemal’in yurt içerisindeki 
gezilerinin birine katılmış olan Ahmet Hamdi Başar şun
ları yazmaktadır: “Vergi işi... Nereye gitsek vergilerin 
ağırlığından, alınma tarzının kötülüğünden, bu şekilde 
yapılan zulümlerden şikayet edildiği görülüyor. Ekseri
ya vergisini ödemeyediğinden tarlası, evi-barkı satılmış 
olanların hayat faciaları, onları dinleyenlerin vicdanla
rında acı akisler yaptığı halde, konmuş kanunlar ve 
■ısuliere göre bir şey yapılamıyor. Geçtiğimiz her yerde 
bir şikayet konusu da Ziraat Bankası’na aitti. Ziraat 
Bankaları köylüye borç para vermiyor, çiftçi eli böğrün
de banka kapılarında dolaşıyor. Halbuki aynı banka şe
hirde tüccara kredi açmaktadır. Tüccar bankadan para 
alıyor ve köylüye ikraz ediyor...” Bu arada Mustafa 
Kemal, Genel Sekreteri Haşan Rıza Soyak’a aynı konuyu 
şöyle anlatıyor: “ Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap 
içersinde bunalıyorum. Görüyorsun ya her gittiğimiz 
yerde dert, şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, 
maddi-manevi perişanlık içerisinde.”

1930'a gelindiğinde Türkiye’nin tüm yörelerinden yük
selen toplumsal muhalefetin boyutları bu noktaya ulaş
mıştı...

Muhalefetin şu ya da bu nedenle bir yerde patlak 
vermesinden, denetimin yitirilmesinden korkuyordu. 
Cumhuriyetin ve onun ayrılmaz parçası haline gelen 
inkılapların korunması gerekiyordu. Güdümlü muhale
fet diye nitelediğimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası'mn 
kurulması, bu koşulların zorunlu bir sonucudur. Çünkü 
böyle bir yapay nefes alma noktası yaratılmazsa, top
lumsal muhalefetin beklenmeyen bir biçimde patlaması 
söz konusu olabilirdi.

Paris'te Türkiye Büyük Elçisi olarak görev yapan Fet
hi Bey'in 1930’un yaz aylarında yurda dönmesi güdümlü 
muhalefet fırkasının gündeme gelmesini hızlandırmıştı. 
Kuşkusuz muhalefet partisinin denetimi Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının elinde olacak. Parti de bu arada top
lumda derin yaralar açan dertlere parmak basarak adeta 
iktidara yol gösterme, uyarma görevini yapacaktı.

Serbest Fırka Ağustos 1930 başlarında kurulmuştur.
O sıralarda Paris’ten dönen Fethi Bey, Gazi’ye ülkenin 
içerisinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili olarak ay- 
nntılı bir rapor sunmuştu. Yalova’da Termal'de istirahat 
etmekte olan Gazi raporu Fethi Bey'le tartışmış ve ileri 
sürülen savların bir parti programı içerisinde savunul
masını Fethi Bey'e söylemiştir, daha sonra bu düşünce 
Necmettin Molia'nın yalısında Gazi ile Fethi Bey arasında 
görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Fethi Bey partiye 
hükümetin hoşgörüyle bakmasını değişik baskı yolları
na girmemesini istiyordu. Gazi bu güvenceleri karşılıklı 
mektup teatisiyle verdi. Fethi Bey mektubunda; “ Cum
huriyet Halk Fırkası’mn mali, iktisadi, dahili, harici siya
setlerine birçok noktalardan aykırı bulunan ayrı bir Fırka 
ile siyaset hayatına atılmak arzusundayım. Zat-ı Devlet

leri Reisicumhur olduktan maada şimdiye kadar men
sup bulunduğum Cumhuriyet Halk Fırkası’mn da umumi 
reisi olmaları dolayısıyla işbu arzumun nazarı devletle
rinde ne yolda kabul buyurulacağım bilmek istiyorum...” 
diyerek bir anlamda partinin kurulması için izin istemell- 
teydi. Gazi'nin bu mektuba verdiği cevapta ise şu satır
lar dikkati çekmektedir: “ ...Reisicumhur olduğum müd
detçe Reisicumhurluğun üzerime verdiği yüksek ve ka
nuni vazifeleri, hükümette olan ve olmayan fırkalara 
karşı adil bir şekilde ve tarafsız yapacağıma ve laik 
cumhuriyet esası dahilinde fırkanızın her nev'i siyasal 
faaliyet ve cereyanlarının bir engele uğramayacağına 
İnanabilirsiniz...”

Görüldüğü gibi Gazi iki noktada taviz kabul etmediğini 
vurgulamaktaydı. Biri Cumhuriyet yönetimi, diğeri de 
laiklik ilkesi. Bunlar Gazi’nin ısrarla istediği iki güven
ceydi. Fethi Bey’in mektubu 11, Gazi'nin ki 12 Ağustos 
tarihli gazetelerde yayınlandı. Partinin kurulmasıyla ilgi
li resmî işlemler görülmemiş bir hızla tamamlandı. Parti
nin niteliği adından anlaşılmaktaydı: “Cumhuriyetçi” 
ve “ Serbesti” yanlısı.

Partinin ilk üyeleri ve kurucularının önemli bir bölümü 
Gazi'nin arkadaşları, yakınları olup, onun ısrarıyla parti
ye girmişlerdi. Bunlardan Nuri Conker’in Gazi ile arka
daşlığı Fethi Bey’den de eskidir. Fethi Bey anılarında

Gazi’ye Mustafa diye hitap edebilen tek kişinin Nuri 
Conker olduğunu söylemektedir. Nuri Conker’in yazmış 
olduğu Zabit ve Kumandan adlı yapıtına tamamlayıcı 
eleştiri anlamındaki eseri de Mustafa Kemal’in Nuri Con- 
ker’e verdiği önemi göstermektedir.

Gazi’nin yeni Fırka’ya emirle üye yaptığı bir başka 
kişide Ağaoğlu Ahmet’tir. Ağaoğlu Ahmet Bey liberal 
ekonomiden yana, değişik zamanlarda yazdığı yazılar 
ve raporlarla İsmet Paşa’ya karşı olduğunu her fırsatta 
sezdiren bir kişiydi. Ağaoğlu Serbest Fırka'ya girişini 
Termal’de Büyük Otelin salonlarında düzenlenen bir ba
loda öğrenmiştir. Bu baloda yanına yaklaşan Gazi, “Teb
rik ederim seni, Fethi Bey’le anlaşmışsın” dediğinde 
Ağaoğlu, Fethi Bey’i daha görmediğini söylemiş, bunun 
üzerine Gazi gülerek “Canım siz, ta ötedenberi 
anlaşmışsınız” diyerek ısrarını sürdürmüştür.

Gazi’nin en güvendiği ve yakın arkadaşlarından kuru
lan, ortak yapıları itibarıyla iktidardaki İsmet Paşa hükü
metine karşı muhalefeti temsil eden bu parti, örgütünü 
genişlettikçe daha başka muhalif unsurları da kapsama
ya başlamıştır. Serbest Fırka’nın çatısı altındaki grupları 
(yığınsal hareketin kendiliğinden oluşan öğeleri bir ya
na) şöyle sıralamamız mümkündür: a) Temelde CHF’lı, 
fakat İsmet Paşa’ya karşı olanlar, b) Tüccar, sanayici 
ve yerel eşraf arasında CHF hükümetinin kararlarına
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karşı olanlar ya da bunları İçlerine sindiremeyenler, c) 
Cumhuriyete karşı olanlar. Bunlar gerçek düşüncelerini 
açıkça beiirtmemekle birlikte, Fırkaya girmeğe muvaf
fak olmuşlardır, d) Laik uygulamalara karşı olanlar, e) 
Nihayet, Demokratik özlemlerle daha sivil bir toplumun 
yaşama geçmesini isteyen aydınlar...

Serbest Fırka’nın programı iki aşamada hazırlanmış
tır. Birinci aşamada 11 maddelik bir program Fethi Bey 
tarafından hazırlanarak Gazi'nin onayına sunulmuştur. 
Sonradan bu 11 maddeik program çekirdek olarak ele 
alınmış ve program daha da geliştirilmiştir. Programda
ki bazı ilkeleri, diline dokunmadan, şöyle sıralayabiliriz:

Serbest Laik Cumhuriyet Ffrkas/'nın esas gayesi Cum
huriyetin istilzam ettiği şartları tatbikat sahasında ta
hakkuk ettirmektir. Bu gayesine vasıl olabilmek için 
fırka, Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun Türk vatandaşlarına 
vadettiği bütün selahiyet ve hakları her türlü halelden 
siyanet etmeği taahhüt eder. Vicdan hürriyeti, sayin 
serbestisi, fikir, kelam, içtima hürriyetleri, icra kuvvetini 
kontrol ve mürakabe selahiyeti ve halk kütlelerinin Bele
diye ve Vilayet idarelerinde kendi işlerini kendileri gör
meleri esası Fırka'mızın hassaten benimsediği umdeler
dir. Harsi, iktisadi, mali her türlü teşebbüslere yardımcı 
olmak ve küçük büyük iktisadi teşebbüs ve teşekkülle
rin inkişafına mani olan engelleri kaldırmaV ve memle
ket iktisadiyatını yükseltmek ve milletin umumi menfa-

Serbest Cumhuriyet 
Fırkası'mn Merkez Ocağı
12 kişiden oluşuyordu. 
Umumi Reis Fethi Bey 
(Okyar), Umumi Katip 
Mehmet Nuri (Conker), 
diğer üyeler Tahsin 
(Üzer), Mehmet Emin 
(Yurdakul), Nakiyettin 
(Yücekök), Ali Galip, 
İbrahim (Dalkılıç), Refik 
İsmail (Kakmacı),
Süreyya Paşa (İlmen), 
Senih (Hızıroğlu), Ali 
Haydar (Yuiuğ) ve 
Ahmet Ağaoğlu'ydu. 
Fotoğrafta Fethi Bey'in 
(solda 4.) solunda 
gözüken Adnan 
Menderes Parti'nin Aydın
il başkamydı.

atlarını muhafaza için devletin mükellef olduğu müraka
be hududunu tecavüz edecek müdahalelere meydan 
vermemek fırkanın varmak istediği gayedir.”

Programın bir yerinde ise Fethi Bey'in başkanlığı ve 
taahhüdü yer almaktadır. Bugün garip karşılanabilecek 
bu taahhüd şöyledir: “Serbest Laik Cumhuriyet Fırkası’- 
nin müessisi Sabık Başvekil ve Paris Büyük Elçisi Fethi 
Beyefendidir. Türklerin ve Türk milletinin ferdi ve husu
si teşebbüsler inkişafına medar olacak her türlü müda
haleden siyanet etmeği taahhüt eder” . Bu programı 
Arif Oruç'un Yann gazetesi "Müfettiş ve mutemet yok... 
fırka yalnız istinat ettiği halka itimat eder” başlığı ile 
vermiştir.

Fırka'nın kurulmasıyla birlikte, potansiyel toplumsal 
muhalefet çığ gibi büyüdü. Basın'da iki gazete, Yann 
ve Son Posta yeni fırkayı destekliyordu. Muhalefetin 
ülke sathına hızla yayılması ve basındaki olumlu etki 
üzerine İsmet Paşa'nın önerisiyle Ali Naci Karacan İnkı
lap adlı iktidar yanlısı bir gazete çıkartmağa başladı. 
Böylece bir yanda muhalif gazeteler, diğer yanda Cum
huriyet ve İnkılap büyük bir mücadeleyi sürdürdüler.

Halkın Fırka'ya karşı gösterdiği büyük ilgi Fethi Bey 
ve arkadaşlarının İzmir gezisinde su yüzüne çıktı. Fethi 
Bey Konya vapuruyla 4 Eylül sabahı İzmir’e geldi. O

günü anılarında Ağaoğlu Ahmet şöyle anlatıyor: “ Uzak
tan şehir gözükmeğe başladı. Dürbünlerle baktık, bütün 
sahil halkla dolmuştu. Doğrusu ikimizde söyiemeksizin 
endişeye düştük. Vapur yaklaşıyor, şehir tarafından yüz
lerce kayık ayrılarak vapura doğru geliyor. Hayır mı, 
şer mi? Biz kafalarımızdan bu suallerle meşgulken bize 
doğru gelen kayık kafilesinden muazzam bir “ Hurra” , 
bir “Yaşasın Gazi, Yaşasın Fethi Bey” nidaları yüksel
di...” Cumhuriyet Gazetesi'nde ise aynı gün şöyle yan
sıtılıyor: “Sandalla gelip Vapura atlayanlar Fethi Bey'e 
sarılıyorlardı. Birçoklan ağlıyor... Rıhtımda üzerine vu
ku bulan tahaccümle Fethi Bey'in ceketi yırtıldı. Bu 
esnada denize düşenler, ezilenler ve çiğnenenler oldu. 
Davullar, zurnalar çalıyordu” . Yann gazetesi ise birinci 
sayfanın üst kısmına Fethi Bey'in konuşurken, kürsü 
üstünde kara kalem bir resmini koymuş. Çevresinde 
halk var. Bir döviz öne çıkanimış: “Vergi çok. Buhran 
var” yazıyor dövizde. Karşılama ise şöyle anlatılıyordu: 
“Yaşa, Varol sesleri uzun zaman kısılan hançereleri 
yırtıyor gibi idi. Kordon boyu ve damlara kadar evler, 
dükkanlar insanla dolmuştu. Mülhâkattan davul, zurna 
ile gelenler on bin kişiyi aşmıştı. Halk Konya Vapuru'- 
nda Fethl’yl oğluna hasret çeken anaların şefkatiyle 
kucakladı. Otomobilin önüne yatanların, ağlayanlann 
haddi hesabı yoktu. Fethi bey ve arkadaşları pek güç
lükle otele gelebildiler. Halk saatlerce otelin önünde 
bekledi. Fethi Bey nihayet balkona çıkmağa, konuşma
ğa mecbur kaldı.” Bu büyük ve coşkulu karşılama ikti- 
dann. Fethi Bey’in nutkunu engelleme isteklerini doru
ğa çıkardı. Fethi Bey’in Gazi’ye durumu bildirmesi üzeri
ne Gazi kendisine şu yanıtı verdi: “Anlıyorum kİ sana 
nutkunu söyletmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nut- 

. kunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir 
engeli bana bildireceksin.”

Ertesi günü olaylar sabahın erken saatlerinde başladı. 
İzmir Palas’ın önü. Fethi Bey’i görmeğe gelen büyük 
bir kalabalıkla doluydu. Denizli Milletvekili Haydar Rüştü 
Bey’in, Anadolu isimli gazetesinde. Serbest Fırka aleyhi
ne yazdığı bir yazı bardağı taşıran damla oldu. Halk, 
CHF binasının ve Anadolu gazetesinin matbaasının önün
de karşı gösteride bulunmağa başladı olaya polis müda
hale etti. Polisin açtığı ateş sonucu on iki yaşındaki 
bir çocuk öldü, on beş kişi de yaralandı. Olayları Fethi 
Bey anılarında şöyle anlatmaktadır: “ İzmir, zannediyo
rum ki o güne kadar görmediği kalabalıkla sakin ve 
şuurlu, bu seslenişi dinlemek hasreti içerisindeydi. Ni
tekim, böyle başladı, fakat halkın üzerine mihrakı meç
hul denilen hazırlıklı kişilerle açılan ateş sonu genç 
bir mektepli öldü...” Ölen çocuğun naaşım babası biz
zat Fethi Bey’e getirerek “Kurtar bizi demiştir.” Böyle
ce yoksulluk ve zulmün doruğa yükselttiği bir toplu 
gösteri ortaya çıkmıştır. Bu arada olayın geçtiği 5 Eylül 
1930’u İzleyen günlerde, İzmir ve yöresinde, işçilerin, 
çeşitli yasaklamaların varolmasına karşın grevlere gitti
ği de görülmüştür.

Fethi Bey'in İzmir konuşmasında öne çıkan bir kaç 
nokta, partinin doğrultusunu göstermesi bakımından il
ginçtir: “ Fırkamız ne mürtecidir ne de fırka fikrini şahsi 
menfaat addeden bir teşekküldür. Biz inhisarlardan hal
kın zaranna olarak ceplerini doldurmak isteyenlerin gayri 
meşru hareketlerine karşı mücadele edeceğiz.” “Avru
pa’nın bugünkü inkişafı sermaye ile meainin serbest 
ve müstakil faaliyetinden mütevellit bir hadise değil
dir.” “Liberalizm devlete ait vazifeleri devlet ve millet 
efradına alt olan vazifeleri de şahsi teşebbüslere terke- 
den ve bu teşebbüslerin inkişafına engel olacak müda
haleleri asla tecavüz etmeyen bir meslektir.” “ Halkın 
tahammülünü aşan vergilerin tahfifi prensiplerimizden
dir.” “ Köylü ve esnafın yüzde kırk ve hatta yüzde yüzel-
II ile para tedarik etmeğe çalıştığını görüyoruz bu kadar 
ağır faiz altında halkın sıkılmamasına imkan tasavvur 
olunabilir mi?” “ Harici istikraz akti birtakım şartlara 
tabidir. Esasen bu şartlar tahakkuk ederse, harici istik
raz yapmağa lüzum kalmadan, başka yollardan memle
kete para gelebilir.” “ Başka yerlerde pek ucuz faizlerle

iktifa eden sermaye memleketimize niçin gelmiyor? ..Bu
nun sebebini ben de öğrenmek isterdim.”

İzmir olaylan Serbest Fırka’ya karşı, CHF liderlerinin, 
özellikle Gazi’nin kuşkuya düşmesinin başlangıcı sayı
labilir. CHFnin içine sindiremediği nokta Gazi’nin parti
nin kurucusu ve önderi olduğu halde Serbest Fırka tara
fından adeta tarafsız bir lider gibi kabul edilmesiydi. 
Nitekim İzmir olaylannın sonrasına rastlayan 9 Eylül
1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Yunus Nadi’nin Ga
zi’ye hitap eden bir açık mektubu yayınlandı. Bu mek
tupta İzmir olaylan sırasında CHF binalanna ve bazı 
yöneticilerine yapılan hücumlara değinilerek Gazi’nin 
kesin tutumunun bilinmesindeki yarardan söz edildi. 
Gazi’nin bu mektuba yazdığı cevap ise aynı gazetenin
10 Eylül tarihli sayısında çıktı. Gazi mektubunda şu 
noktanın altını güçlü bir biçimde çizmekteydi: “ Hakikat-
I hali bir daha ifade ve tasrih edeyim. Ben Cumhuriyet 
Halk Fırkası’mn umumi reisiyim. CHF Anadolu’ya ilk 
ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip benimle çalı
şan Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemlyeti’nden 
doğmuştur. Bu teşekküle tarlhen bağlıyım. Bu bağı çöz
mem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz.” 
Böylece Gazi CHF yanında ağırlığını koyuyordu.

Partinin kapanmasına yol açan son olay, TBMM’de 
Fethi Bey’in Belediye seçimlerinde yapılan yolsuzlukla
ra ilişkin önergesinin tartışılması sırasında ortaya çık
mıştır. Bu tartışmalar sırasında Fethi Bey, CHF milletve
killeri tarafından, rejim düşmanlığı ile suçlandı. Bunun 
üzerine Gazi partiler üstü konumuyla bir milli blok kurul
masına ilişkin önerisinin artık gerçekleşemeyeceğini Fet
hi Bey’e söyledi. Bu her şeyin sonu demekti. Bu kesin 
tavır karşısında Fethi Bey partiyi kapatacakiannı arka- 
daşianna ifade etmiştir. Kapatma ile ilgili bildiri Fethi 
Bey’in anılarında şöyle yer almaktadır: “Tebellür eden 
son vaziyete göre fırkamız büyük Gazi hazretlerine karşı 
siyasal sahnede mücadele edecek bir hale getirilmiştir. 
Fırkamız doğrudan doğruya Gazi hazretlerinin teşvik, 
ısrar ve tasvipleriyle vücuda gelmiş ve büyük reisimizin 
her iki fıkraya karşı eşit yardım muamelesine mazhar 
olacağı teminatını almıştı. Esasen başka türlü siyasal 
bir teşekküle vücud vermek sorumluluğunu almayı hiç
bir zaman hatırımıza getirmedik. Halbuki emrivaki şek
linde gerçekleşen son durum karşısında bizce başarıl
ması imkânsız olan bu teşebbüse devam etmek beyhu
de olacağından fırkamızın feshine ve durumun tüm teş
kilata ve dahiliye vekaletine bildirilmesine karar veril
miştir.”

Gene Fethi Bey’in anılanna göre kendisiyle Nuri Bey 
bu bildiriyi hemen Çankaya’ya götürmüşlerdir. O sırada 
Gazi’nin yanında İsmet Paşa da bulunmaktaydı. İsmet 
Paşa bildirideki “Gazi’nin ısrar, teşvik ve tasvipleriyle” 
ve “ Yardım” kelimelerine karşı çıkmış. Ama Gazi bun
lardan yalnız “ Israr” ve “yardım” sözcüklerini çıkar
mıştır. Böylece güdümlü muhalefet girişimi, hüsranla 
sona ermiş ve Türkiye çok partili bir yaşama onbeş 
yıl sonra, bu kere dış dinamiklerin de etkisiyle geçmek 
üzere, yoğun bir tek parti yönetiminin güdümüne gir
miştir.

Serbest Fırka deneyimi şunlann öğrenilmesinde önemli 
bir rol oynamıştır: a) Toplumda yaygın rahatsızlık ve 
bunalım söz konusu olduğu zaman yükselecek toplum
sal muhalefeti güdümlü partilerle yönlendirmek, denet
lemek mümkün değildir, b) Muhalefetin varolmadığı top- 
lumlarda, demokratik istemler sınıflar arasında bir ortak 
cephenin kurulmasına da yol açabilmektedir, c) Tek 
partinin sultası altında ezilen yığınlar kendi çıkarlannı 
tüm baskılara karşın bilmekte ve bunlan korumak için 
bir lider ya da bir örgüt bulduklan zaman (bir süre 
de olsa) onlann arkasından gidebilmektedirler. Gerek 
Serbest Fırka deneyimi, gerekse sonraları ortaya çıkan 
Demokrat Parti deneyimi bunu göstermiştir.
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çerçevesi içinde örgütleme(k) iş edinilecektir.” Yasanın getirdiği en önemli hususlardan biri iş 
anlaşmazhklanmn çözümünde başvurulan zorunlu hakem sistemiydi ve bu sistemle devlet 
sözde sımflarüstü, tek düzenleyici ve yönlendirici bir konuma yükseltiliyordu.

1938’de çıkanlan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu da aynı anlayışı egemen kılıyor, demeklerin 
kuruluşu,' etkinlikleri ve denetimleri bakımından tek parti iktidanna geniş yetkiler tanıyordu. 
Bu yasanın en önemli özelliği, “sınıf esasına müstenit (dayah)”demeklerin kurulmasını 
yasaklamasıydı.

Devletçilik, Burjuvazi ve Bürokrasi

1929 dünya ekonomik krizi, liberal ekonominin iflası olarak değerlendirilmiş, yeni ve geçerli 
kalkınma modelinin devletin ekonomiye önemli ölçüde müdahale ettiği bir model olduğu 
kabul edilmişti. Aynı şekilde, Avrupa’da başta İtalya olmak üzere gelişen faşist rejimler, 
bireysel özgürlükler ve çoğulculuğa dayanan burjuva demokrasilerinin de artık geçerliliğini ve 
güncelliğini yitirdiği şeklindeki görüşleri güçlendiriyor, devletin toplumsal hayatın her alanına 
müdahale edeceği bir sistemin zeminini hazırlıyordu.

1929’dan itibaren alınmaya başlayan ekonomik önlemler, ithalatın önemh ölçüde kısıdanması,
ticaret sektöründeki küçük şirketlerin iflasına yol açtı. İhracattaki düşüş ithalattan daha yavaş
olduğundan, 1930’dan itibaren dış ticaret ihracat fazlası vermeye başladı. Ticaret sektöründe 
yaşanan krizin etkileri tanm sektöründe kendini derhal gösterdi. Ticaret şirketlerinin iflası, 
tanm ürünleri fiyadannm düşmesi ve tarım sektörüne getirilen yeni vergiler, pek çok 
köylünün toprakİanm terketmesine, büyük toprak sahiplerinin yanında ortakçı olmak veya 
şehirlere göç etmek zorunda kalmasına neden oldu.

Tanm ve ticaret sektöründe kriz yaşanırken, sanayi sektöründe o zamana kadar görülmemiş
büyüme oranlanna erişildi. O zamana kadar ticaret sektörünün karşısında ihmal edilmiş olan
sanayi teşvik edilmeye başlandı. Sanayicilere kredi sağlandı, bu arada özellikle büyük şirketler 
gözetildi. İşçilere yönelik baskıcı önlemler sonucunda sanayicilerin işçileri daha fazla 
sömürmeleri teminat altına alındı. Reel ücrerier 1934-1938 arasında yüzde 25 oranında azaldı. 
Tüm bunlann sonucunda, imalat sanayinin GSMH içindeki payı 1929’da yüzde 10.5’den 
1935’de yüzde 16.6’ya çıktı.

1929’dan sonra, 1920’lerde başlamış cilan devlet yattnmlan, bazı imtiyazlann (kibrit tekeli 
gibi) devlet tarafından satın alınması, bazı yabancı şirketlerin millileştirilmesi gibi 
uygulamalarla artınidı. 1929-34 arasında devlet gelirleri yüzde 4 0 ’dan fazla bir artış gösterdi.

1920

Belediye seçimlerinde bei<lenenden çok oy alan 
güdümlü muhalefet partisi Serbest Fırka'n/n 
kurdurulduğu gibi kapattır/İmasının ardından, Cumhuriyet 
Halk Partisi’n/n seçimlere tek alternatif olarak katıldığı 
bir döneme girildi. Danıştay kararıyla. Serbest 
Fırka'n/n kazandığı yerlerdeki seçimler iptal ettirildi ve 
böylece bu partinin son izleri de silinmiş oldu. Bu 
dönemde yapılan seçimlerde, Mustafa Kemal 
tarafından seçilen ve onaylanan isimler listelere giriyor 
ve milletvekili seçiliyorlardı. 1931 yılındaki dördüncü 
TBMM seçimlerinin ardından Meclis’in cumhurbaşkanı 
seçimini öne alması bazı tartışmalara yol açtı. Bu 
konuda Meclis, içinde başlayan tartışma, Türkiye 
Siyasi Mülteciler Cemiyeti tarafından Paris’den 
yollanan ve bu olayı protesto eden bir telgrafla 
“ vatan hainleri’ ’ne karşı tüm milletvekillerinin 
birleşmesiyle sona erdi. 1935’de yapılan beşinci 
TBMM seçimlerinde yine yalnız CHP vardı, bu sefer 
de "parti programından başka bir programla ve partili 
olmanın normal sınırlan dışında serbest çalışacak 
samimi yurttaşlar" için parti aday listesinde onaltı boş 
yer bırakılmıştı. Bu yerlere de sonuçta parti tarafından 
istenen isimler geldiler. Yalnızca İstanbul’dan seçilen 
eski Kuvayı Milliyeci Refet Bele partiye muhalifti ve 
İstanbul’daki partili ikinci seçmenlerin diğer bağımsız 
adaylara hiç oy vermemesi sonucunda listeye 
girebilmişti. Ayrıca bu seçimler, kadınlann ilk kez 
seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları seçimler 
oldu. Beşinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne onsekiz 
kadın milletvekili girdi. Yine ilk kez, dört tane 
Müslüman olmayan milletvekili, bu mecliste yer aldılar.



BARANER, RESAT FUAT 
(1900-1968)

II. Dünya Savaşr yıllarında Türkiye komünist hareketi
nin antl-faşist mücadele dönemine damgasını vuran, 
TKP’nin önde gelen düşünce ve eylem adamlarından 
Reşat Fuat Baraner 1900’de Selanik'te dünyaya geldi. 
Babası Ağır Ceza Reisi Ahmet Fuat Bey, annesi de 
Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın kardeşiydi. 
Orta öğrenimini Konya Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üni
versitesi Fen Faküitesi'nde okudu. Fakülte öğrenciliği 
sırasında Mütareke yıllarının şartları içinde anti- 
emperyaiist öğrenci eylemlerine katıldı, öncülük etti. 
Talebe Cemiyeti başkanlığına getirildi. Aynı yıllarda Şe
fik Hüsnü'nün lideri bulunduğu Türitiye İşçi ve Çiftçi 
Sosyaiist Fıri<ası ve Kurtuluş dergisi aracılığıyla Mark
sist düşünce ve eylemlerle tanıştı. 1919 sonlarında kim
ya öğrenimi için gittiği Almanya'da Sparfa/n'stlerden et
kilendi. Almanyadaki öğrenimini tamamladıktan sonra 
Sovyetler Birliği'ne gitti. Moskova'da Lenin Akademisi'- 
nde Marksist kuram ve ekonomi-politik okudu.

Türkiye'ye döndükten sonra 1930'da “ komünizm le- 
ninde faaliyette bulunması" nedeniyle İstanbul Ağır Ce
za Mahkemesince 4 yıl ağır hapse mahkûm edildi. İstan
bul ve Ankara cezaevlerinde iki yıl on gün hapis yattık
tan sonra, 1933'de Cumhuriyet'in 10. yılı affıyla tahliye 
oldu. 1931'de gıyabında 6 ay hapse mahkûm edildi.

Şubat 1932'de Vilayet Komitesi temsilcisi olduğu hal
de katılmadığı TKP 3. Kongresi'nde gıyaben Merkez 
Komite üyeliğine seçildi. Tahliyesinden sonra tekrar yurt- 
dışma çıkarak bir süre Avrupa'da bulundu, daha sonra 
da Sovyetler Birliği'ne gitti. 1937'de gıyabında tekrar
6 ay hapse mahkûm edildi. II. Dünya Savaşı yıllarının 
başında TKP Plenum kararıyla İcra Komitesi Sekreterli- 
ği'ne getirildi. 1942 sonlarında askere alındı. Dört ay 
askerlik yaptıktan sonra kıtasından firar ederek parti 
içindeki görevine devam etti. İllegal olarak Partinin Gö
rüş ve Dilekleri isimli broşürü, ardından periyodik olarak 
Parti Büitenleri'ni yayınladı.

Mart 1944'de İstanbul'da yakalandı. 1944 Tevkifatı 
olarak bilinen davada 64 arkadaşıyla birlikte yargılandı. 
Ankara Garnizon Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke
mesi tarafından 9 yıl ağır hapse mahkûm oldu. 1950'deki 
affa kadar Ankara ve İstanbul cezaevlerinde yattı. Tahli
yesinden sonra Türkiye Komünist Partlsl'nin Merkez 
Komite ve İcra Komitesi üyesi olarak 1951 Tevkifatında 
tekrar tutuklandı (3 Kasım 1951). 1953'de sonuçlanan 
yargılamada 7 yıl ağır hapse ve bunun üçte biri kadar 
süre sürgün cezasına çarptırıldı.

1968'de Türk Solu dergisinde "milli demokratik dev
rim”, “komprador burjuvazi-milli burjuvazi", “sendi
kacılık" ve “emperyalizm karşısında güç birliği" gibi 
konulan işleyen bazı yazılar yazdı. Ölümünden az önce 
Devrimci Kuruluşların Güç B irliğ i’nin (Dev-Güç) oluşu
muna önayak oldu. Ağustos 1968'de İstanbul'da öldü.

Buna karşılık, devletin yaptığı sosyal harcamalardan yalnızca devlet memurlan 
yararlanabiliyordu, geliri artırılan tek kesim de bunlardı. Sonuç olarak 1929 sonrasında 
uygulanan politikalardan yarar sağlayanlar bir tek bürokrasi ve sanayi buıjuvazisi oldu. Bu iki 
kesim arasındaki ilişkiler giderek yoğunlaştı ve çıkarlan birbiriyle giderek daha çok çakışmaya 
başladı. Devletçilik diye adlandınlan politika, burjuvazi ve bürokrasinin ittifakının 
güçlenmesine yol açmıştı. Bu ittifak da kapitalizmin hızla sermaye birikimi sağlamasını 
gerçekleştirirken diğer yandan da işçi sınıfının ve diğer emekçilerin baskı altında tutulması 
için bir maddi güç oluşturuyordu.

“Milli Ş ef’ Dönemi

1930’larm sonuna doğru gelindiğinde bürokrasinin yüksek kesimleri arasında çeşitli çıkar 
çatışmalan hızlandı. Bu arada Hatay sorununun çözümü konusunda Mustafa Kemal ile İsmet 
İnönü arasında başlayan görüş aynlıklan ortaya çıkmış, hükümetin bu konudaki tutumu 
Mustafa Kemal tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. Aslında bu çatışmanın öncesi de vardı. 
Atatürk’ün zaman zaman hükümete müdahalesi, İnönü tarafından hoş karşılanmıyordu. Aynca 
uygulanan ekonomi politikası konusunda da Atatürk’ün getirdiği bazı eleştiriler vardı.

Atatürk’ün kimi zaman görüşlerine uygun bir alternatif kişi olarak tuttuğu, İş Bankası’nm 
başanlı Umum Müdürü ve eski İktisat Vekili Celal Bayar da İnönü hükümetinin 
uygulamalanna karşıydı. Sonunda 20 Eylül 1937’de İsmet İnönü başvekillikten istifa etti.
Yerine Celal Bayar atanarak yeni hükümeti kurdu. Bayar hükümetinin yaptığı ilk iş, İş 
Bankası yönetimi içinde oluşmuş olan kadrosunu önemli yerlere getirmek oldu. Bu arada 
İsmet İnönü adeta siyasete küsmüş, bir köşeye çekilmişti. Atatürk’ün ölümü ise bürokrasinin 
seçkin kesimleri arasında yeni bir hesaplaşmayı başlatmak üzereyken, İnönü bir süre önce 
kendisine karşı olan Tevfik Rüştü Aras, Salih Bozok ve Kılıç Ali gibi kişilerin planlannı 
bozarak cumhurbaşkanı seçildi. Kuşkusuz, bunda Celal Bayar’ın adaylığı reddetmesinin de 
büyük bir payı vardı.

İsmet İnönü cumhurbaşkanı olur olmaz eski dargınlıklan silmeyi ve kendisine karşı potansiyel 
bir muhalefet oluşturan kesimlerle uzlaşmayı yeğledi. Bundan amacı cumhurbaşkanı olarak 
prestijini anırmak ve parti içinde otoritesini tartışılmaz bir biçime sokmaktı. Kazım Karabekir, 
Hüseyin Cahit Yalçın ve Fethi Okyar’ı milletvekili yaparken parti içinde de Bayar’la uzlaşma 
yollan aradı. 26 Aralık 1938’de toplanan Olağanüstü Kurultay İsmet İnönü’yü partinin 
Değişmez Genel Başkanı seçerek “Milli Ş e f’ sıfatını verdi. Atatürk de aynı kararla “Ebedi Şef’ 
oluyordu.

Savaş ve Diktatörlük

İnönü cumhurbaşkanı seçildikten sonra Bayar bir süre daha başbakanlık yaptı. Ardından 
atanan Refik Saydam hükümeti ise savaş ekonomisi uygulamaya başladı. Vergiler ve devlet 
tekelinde bulunan zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatlan artınidı. Bu maddeler giderek 
piyasadan çekildi ve döneme damgasını vuran “karaborsacılık” ortaya çıktı. Aslında savaşın 
başlamasıyla birlikte süregelen devletçilik olumsuz sonuçlannı vermiş, ülke dış konjonktürün 
de etkisiyle hızla yeni bir bunalıma sürüklenmeye başlamıştı. Bunun sonucunda üretim 
hacminde daralmalar görüldü. Devlet harcamalannın artması gelir dağılımını önemli ölçüde 
etkiledi. 1938’de 311 milyon lira olan toplam devlet harcamalan, 1940’ta 346 milyona ve 
1944’te ise 1 milyar 84 milyona yükseldi. Bu daha çok vergi, daha çok darlık ve 
yoksulluktu. Seferberlik harcamalan tanmdan, hayvancılığa kadar bütün kesimleri etkileyip, bu 
kesimleri askerî amaçlara hizmet veren sektörler haline getirdi. Üreticinin ürünlerine normal 
piyasa fiyatının çok altında saptanmış fiyatlarla el konulması, köylünün iktidar partisinden 
uzaklaşmasına yol açtı.

Milli Korunma Kanunu adıyla çıkanlan kanun da özünde üretici ve yoksul köylüleri hedef 
alıyordu. Bir diğer yanıyla bürokrasiye sınırsız yetkiler veren bu kanuna göre hükümet gerekli 
gördüğünde fabrikalara ve madenlere elkoyabilir, piyasadaki mallan, fıyadan denetleyebilir, bazı 
üretim dallannda millileştirmeye gidebilirdi. Aslında bütün bu uygulamalar buıjuvazinin 
dönemin konjonktürü içinde belirlenen ekonomik tercihlerini yansıtmaktan başka birşey 
değildi.

Refik Saydam’ın ölümünden sonra başbakan olan Şükrü Saraçoğlu döneminde ise piyasa 
üzerindeki katı denetim mekanizması kısmen kaldınlarak, başta buğday olmak üzere hububat 
fiyatlan yükseltildi. Ürün fazlasının serbest piyasada istenen fiyattan satılması sağlandı. Bu ise 
büyük çiftçilere korkunç kârlar getirdi. Enflasyon cumhuriyet tarihinde o güne kadar 
görülmemiş rakamlara, yüzde 350 ’ye yükseldi. Özellikle özel kesimde çalışan işçilerin gerçek 
ücretlerinde büyük azalmalar oldu. Karaborsa, vurgunculuk yeni bir kurum olarak toplumda 
yerini alırken emekçi halk büyük bir yoksulluğa itildi.

Saraçoğlu hükümeti, sözde bozulan gelir dağılımını yeniden dengelemek ve aşın kazançlara 
engel olmak için kentlerdeki savaş zenginlerine karşı Varlık Vergisi’ni, topraktan aşın kazanç 
elde edenlere karşı da Toprak Mahsulleri Vergisini getirdi. Varlık Vergisi ticaret burjuvazisinin 
aşın kazançlannı tırpanlamayı amaçlıyordu. Ancak ırk ve din aynmına dayalı bir uygulamayla
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Uluslasma Suretinde  
Kemaiist İn k ılâp lar

Ankara’nın burjuva kadrolarının İktidarı ülke düzeyin
de ele geçirmeleri, Türk-Yunan Savaşı zemini üzerinde 
sürdürülen iç çatışmaların, İktidar mücadelesinin ürünü 
oldu. Kemalizmin iktidarını pekiştirmesi ve yeni bir dü
zenin temellerinin atılması da bu savaşın muzaffer baş
kumandanının prestijinden güç aldı. Bu prestijin müm
kün kıldığı, ilk yıllarda fiili olarak uygulanan, ancak po
tansiyel olarak varlığını bütün tek parti dönemi boyunca 
sürdüren bir tedhiş ortamında burjuva devletin inşasına 
girişildi.

Mudanya’da ateşkesin imzalanmasından 20 gün son
ra, 1 Ekim 1922’de, uzama eğilimindeki tartışmalar, Mus
tafa Kemal’in sözkonusu olanın “emrivaki olmuş bir 
hakikatin ifadesinden ibaret’’ olduğu uyarısı ve tersi 
bir durumda “bazı kafaların kesileceği” tehdidiyle so- 
nuçlandınlarak saltanat hilafetten ayırıldı ve lağvedildi. 
Bir bağımsız dışında tümü Halk Fırkası üyesi olan II. 
Meclis’in milletvekilleri 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti 
ilan ettiler ve oybirliği ile Mustafa Kemal’i cumhurbaşka
nı seçtiler. 3 Mart 1924’te hilafet ilga edildi, Şer’iye 
ve Evkaf Vekaletleri ortadan kaldırıldı ve medreseler 
kapatılarak öğretim birliği sağlandı. Yeni bir düzen oluş
turmaya yönelik “ inkılap ve ıslahat” , bir yandan âşarın 
kaldırılması gibi iktidarın destek tabanını genişletmeye 
yönelik önlemlerle, diğer yandan Takriri Sükun Kanu
nu’nun verdiği yetkiler, istiklâl Mahkemeleri ve sıkıyö
netim ile pekiştirilen yoğun baskıyla ilerledi. Hilafetin 
ilgasıyla başlayan laikleşme ve Müslümanlığın devlet 
kontrolünde geri bir konuma itilmesi süreci, 30 Kasım 
1925’te tekkelerin kapatılmasıyla sürdü. 1926 başların
da İsviçre’den Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İtalya’
dan Ceza Kanunu, Almanya’dan Ticaret Kanunu alınıp 
çevrilerek bir burjuva hukuksal çerçeve oluşturuldu.
10 Nisan 1927’de, devletin dininin İslam olduğu, BMM’nIn 
şeriat hükümlerini yürüteceği yolundaki ibarelerin kaldı- 
nlması, milletvekili ve cumhurbaşkanı yeminlerinin kişi
sel namus yemini haline getirilmesi İle Anayasa da laik
leştirildi. Hukuksal ve kurumsal düzlemdeki bu reform
lara “eski düzen” ile bağları koparma ve burjuva batı 
dünyasıyla bütünleşme doğrultusunda dönüşümler eş
lik etti. Ayaklanmalara ve 57 kişinin idamına yol açan 
Şapka Kanunu bu dönüşümlerin ilkiydi. Bir batı ülkesi 
olmaya yönelik en köktenci atılım devletin dile ve tarih 
araştırmalarına doğrudan müdahalesiyle gerçekleştiril

di. OsmanlIdan kopuşu sonuna kadar götürmek amacıy
la 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (TTTC);
12 Temmuz’da Türtt D ili Tetkik Cemiyeti (TDTC) oluştu
ruldu. TTTC, Mustafa Kemal’in, Türklerin bir aşiret ola
rak Anadolu’da bir imparatoriuk kuramayacağı, bunun 
başka bir izahının olmasının lazım geldiği, tarih ilminin 
de bunu meydana çıkarması gerektiği “direktifi” doğ
rultusunda yeni devletin “yeni tarih kavrayışını” yarat
mak üzere İşe koyuldu.

Bu kısa dökümün gösterdiği gibi “ eski düzenin” yıkıl
ması, “yeni düzenin” yerleştirilmesi için atılan adımlar 
gözkamaştıncı bir hız ve radikallikte gerçekleşti. Bu 
göz kamaştırıcılığın sosyalistleri de etkisi altına aldığı 
söylenmelidir. Kurtuluş Savaşı ertesinde, bu etkilenme
nin kaynağında, Komintem  politikalarını, Kemalizme bir 
alternatif oluşturamamanın çaresizliği içinde yorumla
yıp uygulama gayreti yatıyordu. Bir toplumsal meşrui
yet zemini yaratamayan komünistlerin Kemalizmin ileri
ci reformlarını desteklemesi bir politikadan çok bir ikti
darsızlığın ifadesiydi. Daha yakın zamanlarda, ulusal 
tarihle bağ kurma gibi olumlu niyetlere rağmen esas 
olarak sağlıksız bir ittifaklar politikası ile Kemalist gele
nekle ilişki arayışlarının belirlediği devrimci kadrolar 
sözü edilen etkilenmeyi yeni kuşaklara taşıdılar.

Kemalizmin ve Türkiye Cumhuriyetl’nln ilk yıllanndaki 
reformların sosyalistler için böyle bir büyüleyici etkiye 
sahip olması, dar anlamda siyasi yanılgılara yol açması
nın yanısıra, Türkiye’de burjuva devletin oluşumunun 
ve karakteristiklerinin teorik tahlilinde de ciddi zaaflara 
zemin hazırladı. Sözü edilecek ilk zaaf, siyasal-hukuksal 
yapıdaki dönüşümlerin Kemalist kadronun basımlarıyla 
hesaplaşmasının kritik adımlarıyla Içiçe geçmişliğinin 
görülememesidir. Bu konudaki eksiklik Türkiye’deki bur
juva devrimin, en genel çizgilerinin ötesinde kavrana- 
mamasına, Türkiye’ye özgü olan hatların karanlıkta kal
masına neden olmakta; devlete, orduya karşı tavır, Müs
lümanlığın ve laikliğin değerlendirilmesi gibi bir dizi 
canalıcı konuda yanlış eğilimleri beslemektedir. Bir ör
nek olarak laiklik meselesi ele alınabilir. Mustafa Kemal 
ve çevresi Kurtuluş Savaşı boyunca, mevcut duruma 
duyulan çok çeşitli tepkileri topariayarak “siyaset üstü” 
bir üslupla siyasi mücadele verdiler. Ancak Kemalist 
kadroların başarısı yalnız bu birleştlricilikten değil, aynı 
zamanda oluşturdukları cephe İçindeki siyasi basımları
na karşı “ isabetli bir zamanlamayla, bir hesaplaşma 
takvimi” uygulamalarından da kaynaklanmaktadır. Hila
fetin ilgası ve laiklik ilkesinin hayata geçirilmesi de, 
Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir rol

Daha çok burjuvaziyi ve şehirli nüfusu hedef alan diğer reformlar gibi yeni harflerin kabul edilmesi de genç 
köylü kitlelere ulaşamadı; okuma yazma bilmeyenlerin oranının azalmasında pek etkili olamadı. Kadınlara yönelik 
reformlar ise, onlara seçme ve seçilme hakkı tanırken, yeni Medeni Kanun, aile kurumu içinde erkeğin kadın 
üzerindeki egemenliğini koruyordu. Fotoğrafta Afet İnan, modern giyimli bir kadına yeni harfleri öğretiyor

oynamış I. Meclis’In dinci-hilafetçi kesimiyle kozlannı 
paylaşmasının dışında düşünülmemelidir. Türkiye’de, 
laiklik ilkesinin gerisinde, Batı’da Aydınlanma Çağı’nda 
gerçekleşene benzer bir düşünsel birikim değil, bir Batı
lılaşma projesi geliştirerek gücünü perçinlemeye çalı
şan bir siyasi iktidar vardı. Laik bir cumhuriyetin oluştu
rulması, bu Batılılaşma projesinin bir parçası olduğu 
kadar, Kemalist İktidara karşı Müslümanlık temelinde 
gelişen muhalefetin zeminini ortadan kaldırma hedefinin 
bir aracıydı. Bu nedenle Türkiye'de laiklik “din ve dev
let işlerinin birbirinden ayrılması” şeklinde değil, dinin, 
daha doğrusu sünni Müslümanlığın, Diyanet İşleri Umum 
Reisliği aracılığıyla devlet denetiminde bir konuma itil
mesi şeklinde uygulandı. Yine aynı nedenle, Müslüman
lık burjuvazinin iktidarını bir eski düzenin hayaletiyle 
korkutmaktan uzaklaştığı ölçüde önce Türkçe ezan gibi 
zorlamalar bir yana bırakıldı ve laiklikle zorunlu din dersi 
uygulamalarının “uyum içinde” bir arada bulunduğu 
dönemlere önemli sorunlar yaşanmadan geçiiebildi.

Politik sonuçları daha dolaylı olmakta birlikte birincisi 
kadar önemli olan ikinci zaaf, Türkiye solunda, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti'nin OsmanlI'dan siyasal ve kültü
rel kopuşunun tüm boyutlarının kavranamaması ve bu 
nedenle ulusal bilincin çarpık oluşmasına karşı mücade
lede sosyalistlerin silahsız kalmasıdır. Bu ikinci zaaf 
yüzünden Kemalist ideolojinin sis perdesi ardında tut
mayı başardığı gerçek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osman
lI’nın sağlıksız bir reddi üzerine inşa edildiğidir. Kurum
sal düzlemdeki reformlar Anadolu İhtilalinin yarattığı 
çatışmaların kaçınılmaz sonucuydu. Ancak saltanat ve 
hilafetin kaldırılmasıyla devasa bir ideolojik boşluk orta
ya çıktı. Olanca radikalliklerine rağmen İttihatçılar, impa
ratorluğu bir arada tutmak için saltanata alternatif bir 
ideolojik çerçeveyi kafalannda canlandıramadıkiarından, 
cumhuriyet kavramını telaffuz edememişlerdi. Yeni cum
huriyetin kadrolarının ürettiği alternatif “Kemalizm” ol
du; Yarı dinsel bir coşkuyla Mustafa Kemal’in adının 
etrafında bütünleştirilen bu alternatifin unsurları Os
manlI’yı unutmak ve unutturmak; Anadolu’nun etnik 
zenginliğini (asimllasyoncu yönelimiyle Anadolu halkla
rının ulusal bilincini körelttiği ölçüde Türklerin de ulusal 
kimliğini zedeleyecek bir şekilde) vatandaşlık hukukuna 
göre tanımlanmış bir “Türklüğe” indirgemek ve bu 
“yeni” ulusu kapitalist Batı ailesine sokmaktı.

Kurtuluş Savaşını önceleyen yaklaşık yirmi yıllık dö
nem İçinde bir kuşak, kağıt üzerinde hâlâ üç kıtaya 
yayılmış büyük bir imparatorluk olan ülkelerinin gözleri
nin önünde kat kat küçülüşünü izledi. Türk yöneticiler 
egemen ulus konumunda olmalarına karşın gerçekte 
egemen olamamanın, imparatorluğun dağılmasını en- 
gelleyememenln sıkıntısını çektiler. Kurtuluş Savaşı ve 
yeni bir devlet kurma süreci içinde burjuva devlet adam- 
lannın bilincini şekillendiren ve bilinçli politikalanna dam
gasını vuran böyle bir siyasal geçmişti. Cumhuriyet kad
roları, sorumluluğunu taşıdıkları böyle bir geçmişin dö
kümünü yapmak ve hesabını vermek durumundaydılar. 
Bu muhasebe üzerlerinde dayanılmaz bir yük oluşturu
yordu. Çözümsüzlüğün ürünü reddi miras oldu. Bilinçli 
bir politikayla geçmişin hafızalardan silinmesi amaçlan
dı. OsmanlI yalnızca siyasi muhasebe açısından değil, 
bütün kültürel zenginliği ile yok sayıldı. Ulusal bilincin 
uyandırılması, devralınan birikime, halkın kültürel po
tansiyelinin harekete geçirilmesine değil, cumhuriyet 
kadrolarının kapitalist Batıyla bütünleşme tercihi doğ
rultusunda devlet zoruna dayandırıldı. OsmanlI’nın top
tan reddi, gerçek zenginlik kaynaklanndan uzaklaşıla
rak gözlerin çok uzak geçmişe çevrilmesi bu geçmişin 
hastalıklı bir biçimde yüceltilmesine yol açtı. TTTC’nin 
çok kısa sürede hazırladığı ilk ürünü “Türk Tarihinin 
Ana Hatlan - Methal Kısmı” , Türk Tarih Tezinin temel 
unsurlarını ortaya koydu: İnsanlığın geri kalanı taşdevri- 
nl yaşarken Orta Asya'da Türkier gelişkin bir maden 
devri uygariiğı yaratmışlardı, iklim değişiklikleri yüzün
den göçe zorianmalan üzerine Çin’e, Hind’e, Mezopo
tamya’ya, Anadolu'ya, Ege kıyılarına, Mısır'a, hatta baş-
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ta halya olmak üzere Avrupa’nm dört bir tarafına gide
rek bilinen tüm İlkçağ uygarlıklarının temelini atmışlar
dı. Yakın geçmişi unutmaya, unutturmaya çalışmak, yurt
taşlara sunulacak ulusal kimliğin gerçek ulusal değerler 
temelinde oluşturulmasının önünü tıkadı. Gerçek değer
lere gözünü kapamak “Orta Asya'nın keşfini” ve “bü
tün medeniyetler bizim eserimiz'' saçmalığını zorunlu 
kıldı. Ancak olguları yok sayıp safsatalara dayanarak 
şekillendirilen böyle bir tarih kavrayışı, kof bir böbürlen
me vesilesi olmaktan ileri gidemezdi. Bu hastalıklı tarih 
kavrayışı, çarpıtılmış bir ulusal bilincin üzerinde gelişti
ği sağlıksız zemini de kurmuş oldu.

OsmanlI'dan kopuşu sağlamaya yönelik ve ulusal bi
linç üzerinde benzer bir tahribat yaratan bir ikinci Kema
list “inkılap” dil ve yazı alanlarında gerçekleşti. Harf 
devriminin görünürdeki gerekçesi Türk diline uymayan 
Arap harflerini bırakıp, bir takım değişikliklerle Latin 
alfabesini alarak birkaç yıl İçinde okuma yazma bilme
yen bırakmamaktı. Pratik Latin harflerinin kabulünün 
okuma yazma oranını büyük bir hızla yükselteceği öngö
rüsünü, onu gülünç kılacak ölçüde yaniışiadı: Latin alfa
besinin kabulünden 60 yıl sonra, son yıllarda yinelenen 
okuma-yazma seferberliklerine rağmen Türkiye'de In- 
sanlann üçte biri hâlâ okuyup yazamıyor. Buna karşılık, 
bilinçli olarak tasarlandığı tam bir kesinlikle söyleneme- 
se de OsmanlI mirasının reddi ve Ortadoğu halklarıyla 
köprüleri atıp batıyla bütünleşme perspektifleriyle son 
derece uyumlu bir başka sonuç üretti: bugün 60-70 
yıl öncesini birincil kaynaklardan izlemek bir avuç 
“uzmanın” yapabileceği bir İş haline geldi. Bir sadeleş
meden, anlaşmaktan ya da Türkçenln nüanslarını, im- 
kanlannı genişletmekten ibaret olmayan, “Dil Devrimi” 
de siyasi anlamını bu çerçevede bulmaktadır. “ Dil Dev
rimi”, mesela Ziya Gökalp’in sağduyulu yaklaşımına 
paralel bir sadeleşme atılımı değil, OsmanlI’yla kültürel 
bağiann koparılmasının sonuç alıcı, Batının kültür dün
yasına dahil olmanın umutsuz ve başarısız aracıydı. Türk 
Tarih Tezini hatırlatan bir şeklide bütün dillerin kökenin
de Türkçenln yattığını öne süren Güneş Dil Teorisi ya 
da Türkçeye bir Azericeden daha yakın olmayan nitelik
te bir “öztürkçenin” zorla kullanıma sokulması türün
den aşırılıklar üzerinde ısrar edilmedi. Yine de, gündelik 
Türkçeye neredeyse OsmanlIca kadar yabancı olan “öz- 
türkçe” , bir aydın dili olarak onun yerini alabildi. Kema
list reformların büyüsünden hâlâ kurtulamamış olanlar, 
her burjuva ulusal devrimin kendi tarihini, dilini, kültü
rünü hatta Fransız İhtiiali’nde olduğu gibi takvimini ve 
dinini yaratma çabasına girdiğini, Kemalist iktidarın yap
tığının da kimi aşınlıklarına karşın bundan İbaret oldu
ğunu öne sürebilir. Kemallstlerin, tutarlılıkları burjuva- 
lıkianyla sınırlı olmakla birlikte kararlı devrimciler oldu
ğunu iddia edebilir. Ancak bu, tam da görüntülerin ve 
onlardan hareketle yapılan genellemelerin etkisiyle, 
“Türkiye’ye özgü olanı” gözden kaçıran, karanlıkta bı
rakan yaklaşımdır. Kemalist reform girişimleri yalnız “ne 
oldukları” , “nasıl bir radikallikle uygulandıkları” ile de
ğil, “sınıf mücadelesinin uzun vadeli seyrini nasıl etkile
diği”, dolaysız sonuçlarının yanısıra “uzun vadeli ideo
lojik etkilerinin neler olduğu, ülkenin kültürel yaşamına 
nasıl bir damga vurduğu” ile de değerlendirilmelidir. 
Bir padişahın tebası olarak değil de cumhuriyet rejimin
de yaşıyor olmanın ya da Türkiye’nin kadınlara seçme- 
seçilme özgürlüğünü İlk tanımış ülkelerden biri oluşu
nun yarattığı memnuniyet ne denli güçlü olursa olsun, 
şu temel ideolojik sorunu unutturmamalı: Kemalist Ikti- 
dann ilerici reformları çarpıtılmış, yabancılaşmış bir ulu
sal kimlik üretti. Kapitalist Batıyla bütünleşme tercihi 
doğrultusunda, OsmanlI’yla kültürel bütün bağların ko- 
panlması, Osmanlı mirasının bütünüyle dışlanması, hal
kın kültürel potansiyelinin uluslaşma sürecinde hareke
te geçirilmemesi sonucunu doğurdu. Bu mirasın dışlan
ması ve halkın kültürel potansiyelinin harekete geçiril
memesi ise halkın siyaset dışında tutulmasıyla eş an
lamlıdır.

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de de olası bir savaş tehlikesine karşı önlemler alındı. 8 Ocak 1940'da 
yapılarda pasif korunma açısından alınacak önlemler ve sığınaklar konusunda bir tüzük çıkarılırken, hava 
saldırılarına karşı pasif korunma tüzüğüne ekler yapılıyordu. Almanya'nın Londra'yı bombalaması ve Balkanlarda 
sürekli ilerlemesi karşısında Nadir Nadi imzasıyla Nazi yanlısı yazılar yayınlayan Cumhuriyet gazetesi üç ay 
süreyle kapatıldı. 1941 yılı ortalarına gelindiğinde. Mihver güçleri Balkan ülkelerini işgal etmişler. Almanlar 
Bulgaristan sınırına yerleşmişlerdi. Türkiye'nin orduyu savaşa tam hazır bir duruma getirdiği sırada ise, 18 
Haziran 1941'de Türk-Alman Dostluk Anlaşması imzalandı.

sonuçlandı. Müslüman olmayan tüccar ve işadammı hedef aldı. Vergi borçlannı bir ay içinde 
ödemeyenler Aşkale’ye çalışma kampına gönderildi. Varlık Vergisi, uygulaması bürokrasi ile 
burjuvazi arasında sözkonusu ittifakı kısmen bozan bir uygulamaydı. Çünkü “kaş yaparken 
göz çıkaran” iktidar bu uygulamayla bütün iş hayatını altüst etmiş, ticari ilişkilerin 
bozulmasına yol açmıştı.

Tek Parti Diktatörlüğünde Dış Politika

1930’lardan, hattâ daha da geriye gidilirse I. Dünya Savaşı’ndan 1940’a kadar CHP 
iktidarlannm izlediği dış politika dengeci, statükoyu koruyan bir doğrultuda gelişti. Lozan 
Antlaşması’ndan sonra etrafında bir güvenlik zinciri kurmayı hedefleyen Türkiye, bu amaçla 
komşu ülkelerle dostluk anlaşmaları imzaladı. Bu politika henüz emperyalist tekellerle 
bütünleşmemiş cılız Türk burjuvazisinin de istediği birşeydi. Ancak, 1930’larm ikinci yansında 
emperyalist ülkeler arasında şiddetlenmeye başlayan mücadele Alman Nazizmi ile İtalyan 
faşizminin saldırgan siyasetleri, Türkiye’nin Batılı ülkelerle olan ilişkilerinde yeni bir dönemi 
başlattı. Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler soğuk bir döneme girerken, Fransa ve İngiltere’yle 
yakınlaşma öne çıktı.

Savaş yıllarında ise Mihver devletlerine daha sıcak bakan bir Türkiye vardı. Savaşa 
girilmemesine rağmen tarafsızhk adı altında özellikle Almanya ile iyi ilişkiler sürdürülerek, 
belli bir yakınlaşma sağlandı. Nazi Almanyası ise bu durumu iyi kullanıyor, en azından 
Güneydoğu kanadını bu yolla güvence altına alıyordu. Bunun iç politikadaki yansımalannın 
başında ise Tan ve Vatan gazeteleri dışında tüm basının Nazi yanlısı yayın yapması ve 
Alman zaferlerini alkışlaması geliyordu. Köşe yazarlan bu zaferlere ve Hitler’e hayranlık duyan 
yazılar yazdı. Burjuvazi açısından her şey oldukça doğaldı. Çünkü savaş öncesinde Türkiye’nin 
dış ticaretinde Almanya’nın payı yüzde 50’ye yakındı. Bu ise ittifaklarda tercih edilecek yönü 
belirliyordu. İsmet İnönü ise savaştan uzak kalarak “dengeci” bir politikayı yeğlerken 
Müttefiklerin baskılanna direniyordu.

Savaş sonralannda İsmet İnönü, Müttefiklerin Türkiye’nin de savaşa girmesi yolundaki 
isteklerine karşılık askeri yardımı öne sürdü. Aynca Batılı ülkelerden Türkiye’ye her konuda 
güvence vermesini istedi. Kahire Konferanslan’nda da süren baskılar sonucunda Türkiye,
Fransa ve İngiltere arasındaki dengeleri kullanarak savaş dışı kaldı. Ancak, Türkiye’nin savaşın 
kaderinin belli olduğu yıllarda dahi Almanya ile ilişkisini sürdüren bir ülke olması, 
Müttefiklerin güvensizliğini de beraberinde getiriyordu.

KEMAL ÜMİTLİ Bu sürecin içerdeki yansıması ise burjuvazinin o güne kadar “iyi bir ittifak” kurduğu 
bürokrasiden uzaklaşması biçiminde oldu. Nitekim, savaştan sonra bu süreç daha da
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hızlanacak, burjuvazi tercihini “hür dûnya”nın ABD gibi yeni emperyahst güçlerinden yana 
yapınca, bürokrasi ve bazı aydınlar fetişleştirdikleri “devletleriyle başbaşa kalacaklardı.

Savaş Yıllannda Türkiye

Savaş yıllan, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve toplunısal bunalımla birlikte yeni gelişmelerin 
de hazırlayıcısı oldu.Uyguladığı bütün yöntemlere, yukandan aşağı kurduğu Köy 
Enstitüleri, Halkevleri vb. kurumlara rağmen, topluma ideolojisi doğrultusunda 
biçim verememiş olan tek parti diktatörlüğü, özellikle savaş sırasında iyice soyutlanarak, halkı 
ezen bir mekanizma haline geldi. Tahsildanndan, jandarmasına kadar devlet adına davranan 
bütün unsurlara halkın tepki ve nefreti yoğunlaştı. Bu dönemde bunun en açık örneği Van’ın 
Özalp ilçesinde yaşanan katliam oldu. 28 Temmuz 1943 günü Ûzalp’ta 33 köylü “eşkıyaya 
yataklık” yaptıklan gerekçesiyle gözaltına almıyor ve dört gün sonra da sorgusuz sualsiz 
öldürülüyordu. Olay kurşuna dizilenlerden birinin kardeşinin kaçıp, kurtulması sonucunda 
öğrenilecek ve TBMM’ye kadar getirilecekti. Köylülerin yaşadıklan tam anlamıyla korkunçtu. 
Ama buna rağmen iktidar soruşturmayı ağırdan aldı. Çok sonralan 1951’de açılan bir meclis 
soruşturmasında sorumlular yargı önüne çıkanidı ve o sırada 3. Ordu Komutanı olan 
Orgeneral Mustafa Muğlalı emri kendisinin verdiğini kabul ederek suçunu itiraf etti.

1944’e gelindiğinde savaşın kaderi belli olmuş, faşistler yenilmeye başlamıştı. İktidar kadrolan 
arasında süregelen Alman hayranlığı yerini Müttefik dostluğuna bırakınca, yıllardır faşistlerin 
zaferini alkışlayan ve Türkiye’nin Almanya’nın safında savaşa katılmasını savunan sağcılar 
tutuklanmaya başladı.

Sabahattin Ali-Nihal Atsız davasından sonra gelişen olaylar sözkonusu edilerek, ırkçı-turancılar 
hakkında Almanya’nın yanında savaşa girmek için hükümeti devirme, ırkçıhk ve turancılık 
propagandası yapma ve bu amaçla gizli örgüt kurma iddialanyla dava açıldı. 7 Eylül 1944’te 
başlayan dava bir yıl kadar sürdü. Aralannda Alparslan Türkeş, Fethi Tevetoğlu, Zeki Velidi 
Togan, Nihal Atsız ve Reha Oğuz- Türkkan gibi kişilerin de bulunduğu sanıklann tümü on 
yıla kadar hapis cezasına çarptınidı. Yargılayın vermiş olduğu bozma karanndan sonra 
yeniden yapılan yargılama sonucunda ise bütürı sanıklar beraat etti.

Savaşın sonuçlan iç politikada yeni gelişmelere neden oluyordu. Tek parti yönetimi eskiye 
oranla “daha liberal” bir politika izliyor, basına karşı hoşgörülü davranıyordu. İsmet İnönü 19 
Mayıs 1945’te yapmış olduğu bir konuşmada ülkenin ya.şammda demokrasi ilkelerinin egemen 
olacağını açıkladı. Bu bir bakıma çok partili rejim için işaretti. Bu arada Parti içinde ve 
TBMM’de yönetime karşı eleştirilerin dozu artarak sürüyordu. Meclise sunulan Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu’nun ve Bütçe’nin görüşülmesinden sonra yapılan güven oylamasında 
Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak ve Hikmet Bayur 
güvensizhk oyu verdi. Recep Peker de aynı yönde oyunu kullanmıştı. Kanun ise bir ölçüde 
büyük toprak sahiplerinin çıkarlanna karşıydı ve köylüyü topraklandırm.ayı amaçlıyordu.

CHP içinde de huzursuzluk artıyordu. 7 Haziran 1945’te Menderes, Bayar, Koraltan ve 
Köprülü’nün imzaladığı ve siyasal yaşamda “Dörtlü Takrir” diye bilinen bir önerge verildi. Bu 
önergede parti yönetimi eleştiriliyor, serbest ve özgür bir tartışma ortamı isteniyordu. Dörtlü 
Takrir çelişkileri daha da hızlandırdı. Sonunda takrir parti meclisi tarafından reddedildi. Bu 
yeni bir dönemin başlangıcıydı. 21 Eylül 1945’te Adnan Menderes ile Fuat Köprülü 27 
Kasım’da da Refik Koraltan partiden ihraç edildiler. Bayar ise milletvekilliğinden istifa etti. Ve 
sonunda 7 Ocak 1946’da D em okrat Parti kuruldu.

DP programı güçlenen burjuvazinin ve toprak sahiplerinin çıkarlannı gözeten bir programdı. 
Programda demokrasi, temel hak ve özgürlükler savunuluyor, tek dereceli seçim ve seçim 
güvenliği isteniyordu. Bu Türkiye burjuvazisi açısından da önemli bir adımdı.

Tek parti diktatörlüğü görüntüsünü değiştirmeye, değişen koşullara, dünyada esen demokrasi 
rüzgarlanna uymaya başlanmıştı. Yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da İnönü’nün Değişmez Genel 
Başkan ve Milli Şef sıfatlan kaldınldı, genel başkanın seçimi kurultaya bırakıldı. Hükümet de 
kurultayın aldığı kararlan uygulamaya başladı. Seçimlerin tek dereceli olması kabul edilirken, 
seçim sistemi çoğunluk usulü olarak kaldı. Bunun ardından demekler yasasında değişiklik 
yapılacak ve “sınıf esasına dayalı” dem ek kurma yasağı ile Matbuat Kanunu’nda daha önce 
konmuş olan ve hükümete gazete kapatma yetkisi veren hükümler de kaldınlacaktı. Tüm bu 
değişimler ülkede daha özgür bir ortamın oluşmasına yol açtı. Sendikalar ve sosyahst siyasal 
partiler kuruldu. Ancak bir yıl sonra bunlar kapatıldı ve yöneticileri hakkında dava açıldı.

21 Temmuz 1946’da yapılan seçimlerde CHP çoğunluğu elde etti. Fakat DP seçimlerde hile 
yapıldığını iddia ederek, sert bir muhalefete başladı. Muhalefetini mecliste de sürdüren DP’nin 
bu tutumu ve özellikle Başbakan Peker’le giriştiği çatışma araya İsmet İnönü’nün girmesi ve
12 Temmuz Bildirisi’yle yeni bir biçim aldı. Peker ise hâlâ sertliğin sürdürülmesinden 
yânaydı. Aslında 1946 seçimleri bir başka şeyin de göstergesiydi. Devlete sıkıca sanimış 
bürokrasi, güçlenen burjuvazinin yeni partisinde bulduğu gücün boyutlanm ölçemiyordu. Eski 
yöntemlerden vazgeçemiyor, muhalefetin de “kendileri” olduğu saplantısından kurtulamıyordu. 
1950’ye kadar olan dönemde devlet içindeki konumunu terketmek istemeyen radikal bürokradar
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MÜSreCAPUOĞLU, ESAT ADİL 
(1904-1958)

Sosyalist harekete, Türkiye Komünist Partisi gelene
ğinin dışından gelerek katılan, Türkiye Sosyalist Partisi 
kurucularından, gazeteci ve hukukçu Esat Adil Müste- 
caplıoğlu, 1904’de Balıkesir’de doğdu. Müderris Adil 
Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de 
yaptı. Kuvayı Mllllye'n\n ilk direniş merkezlerinden biri 
olan Balıkesir’de 1919’da Vasıf Çınar ve arkadaşian ta
rafından yayınlanan İzmir’e Doğru gazetesinde işçi ola
rak çalıştı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara Hukuk 
Faküitesi’nde okudu. Fakülte'deki ilk öğrenci derneği
nin kuruluşuna katıldı ve derneğin başkanlığını yaptı. 
Fakülte’yi bitirdikten sonra, hukuk eğitimine devam et
mek için Belçika’ya gitti. Buradaki eğitiminin asıl konu
su ceza ve ısiahevieri oidu. Brüksel’deyken, o dönemde 
henüz sağ olan II. Enternasyonal’in liderlerinden Emil 
Vandervelde’in konferanslarının dinleyicisi oidu. Kısa 
sürede, Vandervelde’nin temsilcisi olduğu, //. Enternas- 
yonal'in  sosyalizm anlayışının etkisinden sıyrıldı.

1931 ’de Türkiye’ye dönerek memleketi Balıkesir'e yer
leşti. Balıkesir Halkevi Başkanı oldu. Bir yandan günlük 
Savaş gazetesini çıkarırken, bir yandan da Savaş Kita- 
bevi’nden sosyalizm sorunlarıyla ilgili kitaplar yayınla
dı. Savaş Kitabevi’nin İlim ve Hayat Serisi’nden Bugü
nün İçtimai Mezhepleri, Sosyalist Şefler ve Sosyalizm, 
Bolşevlkilk, Faşistlik ve Demokrasi, Medeni ve Siyasi 
Hürriyetler vb. kitaplarını çıkardı. Balıkesir işçi ve köylü
leriyle yakın ve sıcak ilişkiler kurdu. 1933'te Balya ma
denlerindeki işçilerin grevini örgütledi. Maden işçileri
nin seslerini duyurmaları için Balıkesir'e bir "açlık 
yürüyüşü” düzenlemelerine önayak oldu. Grevci işçile
rin başlattıkları "açlık yürüyüşü" nü kentteki kolordu 
komutanına Ankara'dan verilen "durmazlarsa, yürüyen 
işçileri tenkil (kırma) etmesi" direktifi üzerine gereksiz 
yere işçi kanının dökülmemesi için Balıkesir’e 30 kilo
metre kala durdurdu. Bu olaydan sonra dönemin tek 
parti yöneticileriyle arası iyice açıldı. Diğer yandan, Ba
lıkesir'in CHP bölge müfettişi Tevfik Fikret Sıiay, bölge
deki etkinliğini devlete kanalize etmek amacıyla, yasal 
yaş sınınnı doldurmadığı halde milletvekili olmasını öner
di. Esat Adil reddetti. Üzerindeki siyasi baskılar iyice 
artınca Ankara'ya giderek Temyiz Başsavcı Yardımcılığı 
görevine başladı. Ardından Adliye'de başka görevlerde 
de bulundu. 1942'de, daha önceden kuruluşunu hazırla
dığı İmraiı Modern Cezaevinin müdürlüğüne getirildi. 
Cezaevi müdürlüğü sırasında mahkûmlara karşı göster
diği insanca ve anlayışlı davranışlan yüzünden sevildi.
O sırada ilişkide olduğu TKP ilk Kurucu Komite ve Mer
kez Komite üyelerinden San Mustafa (Börkiüce)'yia bir
likte, Türkiye’ye olası bir Nazi saldırısına karşı, Mudan
ya dağlarında anti-faşist gerilla savaşı vermek için adam, 
malzeme ve silah sağlanması konuiannda hazırlık yaptı.

İmrah’dan sonra cezaevleri müfettişliğine getirildi. Bu 
görevi sırasında da devrimci çevrelerle ilişkisi sürdü.



lek Parti Diktatörlüğü

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyetler Biriiği’yie dostluk ve 
işbirliğinin doruk noktasında olduğu 1930’lu yılların 

başında kültürel ilişkiler de yoğunlaşmıştı. Sovyet film 
yönetmeni Sergey Yurkeviç’in Cumhuriyet’in 10. 

yıldönümü dolayısıyla çektiği Türkiye’nin Kalbi Ankara 
filmi Mustafa Kemal’in beğenisini kazandı. Yurkeviç, 

Türkiye’den gönderilecek sanatçıların film yapımı 
konusunda bilgilerini artırmaya yardım edeceğini 

Mustafa Kemal’e bildirdi. D Grubu ressamlarından 
Abidin Dino bunun üzerine Mustafa Kemal tarafından 

1934’de Sovyetler Birliği’ne gönderildi. Fotoğrafta, 
Lenfilm stüdyolarında sahneye koyma, dekor, makyaj 

ı̂ e reji konularında pratik bilgiler edinen Dino, Sovyet 
sinemacıların çektiği Lenin filminde. Ekim Devrimi 
önderini canlandıracak sanatçıya makyaj yapıyor.

Türkiye’ye döndükten sonra S.E.S dergisinde 
yayınlanan yazı ve desenleriyle ünlenen sanatçı, 

sosyalist gerçekçi sanat üzerine sürdürdüğü 
tartışmalar nedeniyle dönemin sıkıyönetim 

komutanlığınca İstanbul dışına sürüldü. 1950’den 
sonra Paris'e yeri eşti.

Başta Nazım Hiicmet, İHilunet Kıvıicımiı ve Kemai Tahir 
oimak üzere, 1938 Harp Okulu ve Donanma davaların
dan hapis yatmakta olan devrimcilere, hapishane koşul
larının iyileştirilmesi ve kitap ulaştırılmasında yardımcı 
oldu. 1944'de dönemin anti-faşist tek gazetesi olan Tan’- 
da “Adiloğlu” takma adıyla kronikler yazmaya başladı. 
Gerçek kimliğinin öğrenilip İşinden atılacağını öğrenin
ce kendisi istifasını verdi. Cami Baykurt ve Sabahattin 
Ali'yle birlikte günlük Yeni Dünya gazetesini yayınladı.

Cemiyetler Kanunu'nda yapılan değişiklik üzerine 
TKP’nin Plenum kararıyla kurucu kadrosu önceden ha
zır olan Türkiye Sosyaiist Partisi’ni 14 lUayıs 1946 tari
hinde kurdu. TKP'den, bu legal parti İçin görevlendiri
len Mustafa Börklüce ve Hüsamettin Özdoğu’yla birlikte 
oluşturdukları Poiitbüro İle İşçilerin, daha çok ekonomik 
ve sendikal düzeyde örgütlenmesine hız verdi. Partinin 
yayın organı Gerçek gazetesinde ve Gün dergisinde 
yazdığı başyazılarda; meslek yıllarından burjuva devlet 
aygıtını ve bürokrasiyi çok iyi tanıyan biri olarak tek 
parti diktatörlüğünün yapay olarak yarattığı, pek güven
likli olmayan özgürlük ortamında bulunduklarının bilin
ciyle, sosyalist kadroların harcanmamasına yönelik pra
tik faaliyetler önerdi. Şefik Hüsnü'nün, kendisinin de 
ortak oyunun bulunduğu TKP'nin Plenum kararıyla ku
rulan rSP'ye karşı TSEKP’yi kurmasıyla aralarında pole
mik doğdu. Çatışmanın asıl ve ciddi olan bölümü; İşçi 
sendikalarının "yatay mı-dikey mi" kurulması gerektiği 
konusunda odaklaştı. Sonunda, birleşme hazırlıkları için
deyken; 16 Aralık 1946'da her ikisi de, partileri, onlara 
bağlı sendikalar ve yayın organları kapatılarak tutuklan
dılar. Dava sonunda TKP İle organik bağı olmadığından 
hem kendisi hem de Partisi beraat etti.

Türkiye'nin gizli polis örgütü Milli Emniyet'in öldürttü
ğü hlkâyeci Sabahattin Ali’nin “kanlı yazgısı"nı hukuki 
bir mizansene oturtmak için, 1949’da Kırklareli ağır ceza 
mahkemesinde açılan davaya “ müdafiil avukat" olarak 
katılmak istedi. Bu davranışı yüzünden Milli Emniyet 
tarafından ölümle tehdit edilince “ müdahll avukatlık" 
tan çekildiğini açıkladı. Böylece, Balıkesir Eğitim Enstl- 
tüsü'ndeki öğrenciliğinden İtibaren yakından tanıdığı 
Sabahattin Ali'nin üzerinde Milli Emniyet'in oynadığı 
oyunu açıklama ve kanıtlama hakkı elinden alınmış oldu.

1950’de Türkiye Sosyalist Parffs/'ni ikinci kez kuran 
Esat Adil, partinin yayın organı Gerçek gazetesini gün
lük olarak çıkarmaya başladı. Parti faaliyetini sürdürür
ken, 1952’de tekrar kapatılarak hem kendisi hem de 
diğer yöneticileri tutuklandı. 1955’de beraat ettiler. Adli- 
yedeki görevinden ayrıldığı 1944’lerden itibaren sürdü- 
regeldiği avukatlık mesleğini devam ettirerek, devrimci
lerin, demokratların, yoksul işçi ve köylülerin -çoğu kez 
ücretsiz olarak- davalarını üstlendi. 1958’de evinde ban
yoda iken şüpheli bir şeklide öldü.

dışında hükümetin belli kanatlan daha ödün verici ve muhalefede uzlaşıcı bir politika 
izlediyse de, bu sonucu değiştirmedi. Tek parti diktatörlüğünün sıkışıp kaldığı alanın dışında 
geniş bir platformu toplumsal muhalefetin cephesine kazandırmasını iyi bilen, genç ve diri 
burjuvazinin partisi DP, 14 Mayıs 1950’deki seçimleri kazanarak iktidar oldu.

Tek Parti Döneminde TKP
1932 başında (üç yıl yaşayacak olan) aylık K adro  dergisi yayımlanmaya başladı. CH Fye bir 
ideoloji sağlamak amacıyla bu dergiyi çıkaranlar, bir kişi (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 
dışında eski TKP’hlerdi. 1932 boyunca, sol açısından önem taşıyan bir dizi kitap yayımlandı. 
Bunlann arasında, Sovyetler Birliği üzerine lehte-aleyhte kitaplar. Nazım Hikmet’in eski ve 
yeni şiir ve tiyatro eserleri. Kerim Sadi’nin İnsaniyet Kütüphanesi dizisinin ilk kitapçıklan 
sayılabilir.

TKP Merkez Komitesi’ne bağlı militanlann Ağustos 1932’de tutuklananlardan geriye kalan 17’si, 
20 Aralık’ta İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 4-7 yıl arasında değişen hapis cezalanna 
mahkûm oldular, bu arada Alman uyruklu Bayan M. Wilde de 4 yıl hapis cezası aldı. 1933 
boyunca Türk ve Alman Emniyet teşkilâtlan arasında süren yazışmalar sonucunda, Wilde 7 
Aralık’ta sımrdışı edildi. TKP’yi yeniden faaliyete geçiren Nâzım Hikmet grubunun. Bursa 
(alternatif parti) örgütünden 20 kişi 1932 sonlarındaki çalışmalan nedeniyle, 1933 başında 
tutuklandılar ve mahkemeleri sonucunda 16’sı birer yıla, 4 ’ü de dörder aya mahkum edildiler. 
Nazım’m tevkif edilmesinden bir müddet sonra Parti Eskişehir ve Adana’da yeniden faaliyete 
geçti. Ortaköy-Beşiktaş semtlerinde dağıtılan bildiriler, yeni parti yöneticilerinin de 
tutuklanmasına neden oldu.

Kızd İstanbul’un  (sıra numarası bir önceki yazın üç sayı Boîşevife’inden devam eden) 41 ’incisi 
Ocak’ta çıktıktan sonra, Mayıs’ta da bir başka sayısı yayımlandı. Ali Cevdet’in (Fahri takma 
adıyla) Kom intem  organlannda Mayıs içinde “Türkiye’nin Siyasal Durumu ve KP’nin Görevleri” 
üzerine bir yazısı basıldı. Dr. Şefik Hüsnü ise, o sıralar Reichstag yangını davası dolayısıyla 
Berlin’de tutuklu bulunuyordu. Davanın ünlü sanığı (1 9 2 9 ’dan beri K om intem ’in  Batı Avrupa 
Bürosu -^VEB- başkanı) G.Dimitrov sorgulannda “Ferdi” veya “Hüsnü”yü tanıdığını ısrarla inkâr 
etti. Sonunda delil yetersizliğinden beraat eden Şefik Hüsnü de Almanya’dan aynidı. Oysa, 
Türkiye’de günlük basın 1 Mayıs 1933’le ilgili yayınlannda onun hakkında şunlan yazıyordu: 
“Dr.Şefik Hüsnü tekrar fesat ve tahrik sahnesinde görüldü. III. Enternasyonal’d en  binlerce lira 
alınıyor, birer ikişer liraya tutulan çingenelerle beyanname dağıtılıyor. 1 Mayıs’ta amelenin 
mütekâsif (yoğunlaşmış) bulunduğu yerlerde komünistlik tahrikatı yapmak maksadıyla 
beyannameler dağıtan 13 kişi dün adliyeye verilmiştir.” Bu sanıklar yargılanarak dörder yıl 
hapse mahkûm edildiler. Daha sonra, başvekil İsmet İnönü’nün bir önceki yıl Moskova’ya



Halkfihk^Köy€Ülük

Ulusal kurtuluş savaşları ve ardından tüm kurumlarıy- 
la yeni bir toplumsal düzenin örgütlenmesi çabalannm 
başarıya ulaşma olasılığı, ancak, bu çabalar kendi içle
rinde tutarlı bir dünya görüşüne dayandırıldıklarında 
ve savaşıma katılanlar bu dünya görüşünü l>enlmsedik- 
lerinde artıyor. Bu yönüyle ele alındığında Mustafa Ke
mal’in önderliğinde başarıya ulaşan Ulusal Kurtuluş Sa
vaşı, bu genel doğrunun sınırlannı zorluyor: Gerçi, Mus
tafa Kemal’in daha 1918’de, Ali Fuat Paşa’ya, başarıya 
ulaşıldığında hilafet ve saltanatın kaldırılması ve demok
ratik bir cumhuriyetin kurulmasını hedeflediğini söyledi
ği biliniyor. Aynca, savaşın ardından toplumsal yapının 
yeniden örgütlenmesine yönelik düzenlemelerin niteli
ği, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyenlerin, savaşım 
sırasında sistemleştirilmiş de olsa ve kimi kopukluklar 
da taşısa belirli bir dünya görüşüyle hareket ettikleri 
söylenebilir. Ancak, bu dünya görüşünün toplumsal da
yanaklara sahip olduğunu söyleyebilmek olanaklı değil
dir. İlginçtir, söz konusu dünya görüşü, taktik amaçlarla 
da olsa “halkçılık” motifleriyle öylesine bezenmiştir ki, 
kimi araştıncılar ulusal kurtuluş savaşı ve ardından ger
çekleştirilen düzenlemeleri, sakınmaksızın bir “halk kur
tuluş savaşı” olarak nitelendirebllmiştir. Gerçekten; ço
ğunluğu söylem düzeyinde de kalsa, 1920-1945 döne
minde gerçekleştirilen pekçok düzenlemede 1930’larda 
“köycülük” boyutu öne çıkan bir “halkçı” yaklaşımın 
etkisi kolaylıkla görülebilir. 1910’larda, öteki, özellikle 
de komşu ülkelerdeki siyasal ve toplumsal gelişmelerin 
yoğunluğu ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda 
bu; yadırgınmayacak bir durumdur.

Yaygın olarak bilindiği gibi bir siyasal söylem olarak 
“halkçılık” ın tarihsel kökenleri Rusya’da 19. yüzyılın 
ortalarında gündeme gelen “ popülist” akıma inmekte
dir: Yanlılann başansızlıkla sonuçlanan halka- gidiş ey
lemleri daha sonra narodniçestvo olarak anılan bu akım; 
“sözcüğün geniş anlamıyla köylülerin ve küçük üretici
lerin çıkarlannı dile getirmiş olan ve Rusya’nın kapitalist 
gelişme aşamasını geçirmesinin zorunlu olmayıp, bu 
aşamayı atlayabileceği görüşünü” savunmaktaydı. Dar 
anlamda ise; popülizm, “ kitlelerin eğitimli elit üzerinde 
hegemonyasını savunan bir siyasal akım olarak tanım
lanmaktadır. Bu anlamıyla popülizm; “köylülerden bir 
şey öğrenmek yerine, onlara öğretmeye kalkan ve ger
çek çıkarlan konusunda neler söyleyip neler yapabile
ceklerini dinlemek yerine köylülere Batı sosyalizminin 
ideallerini dayatmaya çalışan devrimcilerin soyut ente- 
iektüelcillklerine karşı çıkan” bir akımdı. Lenin’in “eko
nomik romantizm” olarak nitelediği popülist akım için
de olanların ayıredici eylemleri, özellikle 1873-1874’de 
yoğunlaşan tek tek ya da gruplarla, köylü giysileriyle 
“halka gitme” ; halkı (köylüleri) sosyalizme hazırlama 
(propagandacılar) ve devrime yöneltme (isyancılar) ça- 
balandır. Başansızlıkla sonuçlanan bu eylemler doğal 
olarak başka ülkelerde de, örneğin Balkanlar’da, oradan 
da OsmanlI aydınlan arasında da ilgiyle karşılanmıştır: 
Bulgar Çiftçi Partisi ve bu partinin biri, Türk-Bulgar 
Dostluk Cemiyeti Başkanı da olan yöneticilerinin etkin
likleri, başta, o tarihlerde Sofya’da görevli olan Mustafa 
Kemal olmak üzere Meşrutiyet dönemi aydmlannı da 
etkilemiştir. Bu aydınlar arasında Cumhuriyet’in ilk Eği
tim Bakanları’ndan Dr. Reşit Galip’in 1918’de Köylüler 
Cemiyetl'r\\ kurduğu; üç arkadaşıyla biriikte Kütahya’
nın köylerine gittiği, sonra da Mustafa Kemal İle olan 
yakınlaşması biliniyor. Rusya’daki popülist hareketi ya
şamış olarak ülkeye dönen Hüseyinzade AH ile biriikte 
halkçılık akımı, başta Ziya Gökalp, Tekin Alp, Necmettin 
Sadık, M.Zekeriya, Y.Kemal olmak üzere İttihat ve Te
rakki önderleri arasında önemli ölçüde etkili olmuştur. 
Bu önderierin önemli bir kısmının Cumhuriyet’in ilk yö
neticileri arasında yer aldığı; daha kurtuluş savaşı sürer
ken Mesai, Halk Şur'alar Fırkası Programı ve Halk Züm
resi Siyasi Programı adlı belgelerin hazırianabildi-

ği; sonunda Mustafa Kemal’in de, bu bölgelerin hemen 
ardından Halkçılık Programı adlı bir belgeyi Bakanlar 
Kurulu adına, 13 Eylül 1920’de BMM’ye sunduğu göz 
önünde bulundurulursa, söz konusu etkilenmenin bo- 
yutlan daha kolay kavranabllecektir.

Dönemin “halkçılık” tartışmalan arasında Dr. Reşit 
Gallp’in yaklaşımları görece olarak daha sistemlidir ve 
büyük ölçüde de netleşmiştir. Dr. Reşit Galip, Ekim 
1920’de, yani “ Halkçılık Programı”nın BMM'de okun
masını İzleyen günlerde yazdığı “ Köycülük” notlannda; 
“Anadolu’yu, Türkü kurtaracak yol nedir?” sorusunu 
yanıtlarken şu görüşleri öne sürebilmektedir: “Türk yur
du, ancak Türk köylüsü dünyada olup bitenlerle ilgilen
meye başladığı vakit kurtulacaktır. ... Biz köylüyü olay
larla ilgllendirebilir; onu haklannın neler olduğunu, nasıl 
elde edileceğini anlayacak düzeye çıkarmayı becerebi
lirsek, işte o zaman köylüyü ve köylüye dayanan memle
keti kurtarma olanağına kavuşuruz... Bütün köylü ve 
haiksever kişilerin altında toplanacaklan bir tek bayrak; 
bütün güçleriyle açıp savunacakları bir tek çalışma yolu 
vardır: Toplumsal köycülük” Dr. Reşit Galip, “toplum
sal köycülük” anlayışını şöyle açmaktadır: “Halkın ve 
en büyük sınıfı olan köylünün bağnndan çıkacak bir 
devrimin, ancak iki ilkesi olabilir: 1) Senetsiz, kanunsuz 
bir htçimde köylüyü borçlandıran karakaplı defterleri 
yoketmek; yani halkı borç köleliğinden azat etmek, 2) 
büyük topraklan dağıtıp köylüyü kendi payına sahip 
kılmak. Bu, sermaye İle hükümet nüfusuna dayanan 
ağalık zihniyetini, zorbalığı yok edecektir.” Kurtuluş 
Savaşı kadrolarının, aralarında Mustafa Kemal de oimak 
üzere. Ekim Devrimi’nin sonuçlarından etkilenmemiş 
olması da düşünülemez kuşkusuz. Tekeli ve Şaylan’m 
belirttikleri gibi, taktik amaçlaria da olsa Mustafa Ke
mal’in 1921’de ülkeye gelen Sovyet Heyetine söyledik
leri bu bağlamda oldukça anlamlıdır: “ Milletimizin bu
günkü idaresi, hakiki mahiyeti ile bir halk idaresidir. 
Türkiye’deki tebeddül (değişim) şekilde değil, milletimi
zin zihniyetinde görülmektedir. Bu devre kadar ifade 
olmayan akideler, mânayi şâmili ile tebarüz eylemiştir. 
Sahib-i say (emek sahibi) olmayanlar insandan addolun
mamak; hakkı emeğe dayandırmak asli akidesi nazar-ı 
Itibare alındı...” Bilindiği gibi Mustafa Kemal, henüz
7 Eylül 1922’de yayımladığı bildirgede, savaşın bitimin
den sonra ülkenin kalkınmasına yönelik olmak üzere; 
“ halkçılık esası üzerine müstenit Halk Fırkası'mn kuru- 
lacağr’nıda belirtmiş ve bir yıl sonra da, 11 Eylül 1923’te 
Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. Fırka’nın kuruluş- 
bildlrgesinde yer verilen 9 ilkeden ilkinin “halkçılık” , 
dahası, adında “ halk” sözcüğüne yer verilmiş olması, 
dönemin koşullan içinde değeriendirildiğinde “halkçılık” 
hareketinin etkinliği daha kolay kavranabllecektir. Bil
dirgenin girişinde “ millet egemenliğine dayalı bir halk 
devleti hükümetr’nin oluştuğundan söz edilmesi ise 
yine çarpıcı bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Ne 
var ki. Kurtuluş savaşı sırasında ve Cumhuriyetin ilk 
yıllannda yaşananlar “resmî halkçılık” yaklaşımının be- 
lirieylci öğelerinin, daha çok, ulusal ve uluslararası dü
zeydeki gelişmelere koşut olarak ve taktik amaçlaria 
gündeme getirildiğini, dahası sözel düzlemde bile “kıy
meti harbiyesi”nln bulunmadığını ortaya koymaktadır. 
Gerçekten de; savaş bittikten sonra resmî "halkçılık” 
yaklaşımının gerçek, temel öğelerine de açıklık kazandı- 
nlmaya başlanmıştır. Hilafet ve saltanatın kaldınlması- 
nın. Medeni Kanunu'nun çıkanlmasmı izleyen günlere 
denk düşmesi, resmî “halkçılık” anlayışındaki söz ko
nusu değişmelerin de yine taktik bir amacın ürünü oldu
ğunu düşündürmektedir. Ancak, “ halkçılığın” somut 
temellere dayandınlmasına yönelik çabalar da sürdürül
müştür. Örneğin dönemin sosyalist aydınlanndan Şefik 
Hüsnü'ye göre; “yıkıcı halkçılıktan yapıcı halkçılığa geç
me zamanı gelmiştir.” Şefik Hüsnü; “ Halkçılıktan doğ
ma, İşlemeye başlamış hiçbir cihaza rastlanamadığı” nı 
belirttikten sonra; “saltanatın ve hilafetin kaldıniması; 
hanedanın sona ermesi girişiminin kendisinden emin 
bir halkçılık ilkesinden esinlendiği açıktır. ... Cumhuri
yet ve halkçılık demek halkın sert>estçe toplanabildiği.

kayıtsız ve şartsız örgütlenebildiği bir hükümet biçimi 
demektir. ... Olumlu bir sonuca vanimak isteniyorsa, 
her şeyden önce halkın esaslı ve çağdaş bir tarzda 
örgütlenmesini mümkün kılmalıdır. Örneğin sendikalar 
kanunu çıkanimalıdır. Halkçılık bu yapıcı adımı atmazsa, 
kendi hayatına da suikast etmiş olur.”

Cumhuriyetin ilk yıllarında, sözel düzlemde de kalsa 
gündemde olan “ halkçılık” yaklaşımlan, etkenliğini gi
derek yitirmiştir: İzmir İktisat Kongresi ile gündeme ge
len ekonomi-politik yaklaşım ise, hiçbir t>oyutuyla 
“ halkçılık” İle bağdaştınlabllecek içerikte olmamıştır. 
Oysa, OsmanlIdan devralınan ekonomik ve toplumsal 
yapıda yoksul emekçi sınıf ve katmanlar, sayıca çok 
büyük bir çoğunluğu oluşturmaktaydı. Toprak dağılımı 
son derece dengesizdi; Kırsal kesimde yaşayan toplam 
bir milyon ailenin yüzde 95'lnin toplam topraklann yüz
de 35'lne sahip olmasına karşılık ailelerin yüzde l'l 
topraklann yüzde 39'una ve yüzde 4'ü de topraklann 
yüzde 26'sına sahip bulunmaktaydı. Bu yapıya karşın 
1925'de çıkanlan Kadastro Kanunu ve 1926'da yürüriü- 
ğe konulan Medeni Kanun ile toprakta özel mülkiyet 
tüm boyutlarıyla pekiştirilmiştir. Aile başına bir karasa-

Fotoğrafta, Bayar ve f^enderes bir köy ziyaretinde. 
Köylülüğün yüceltildiği yıllarda, Nusret Kemal Köymen, 
“ şehir-köy çelişkisinin yapay olduğu"nu ve “ insanın 
yaradılışında köycülük-şehircilik diye bir şey

ban bile düşmezken, makineleşmeyi yaygınlaştırma, ta
nmsal üretimi geliştirme çabalan büyük çiftçilere yöne
lik olarak sürdürülmüş; tanmsal ürünler düzeyindeki 
teşvik uygulamaian tüccar ve sanayicilere yarar sağla
mış; yol ve hayvan vergisi küçük ve yoksul köylülerin 
yoksullaşmalannın hızlanmasına yol açmıştır.

Gelişmeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğin
de şu yargı öne sürülebilecektir: Cumhuriyet öncesi 
dönemde Rusya'dan Balkan ülkeleri aracılığıyla İmpara- 
toriuğa giren “ halkçılık” akımı, kentli aydınlarca benim
senmiş; aralannda bu aydınlann bir kısmının da bulun
duğu Kurtuluş Savaşı önderi ve cumhuriyetin kurucusu 
kadrolar bu akıma kimi zaman öykünmecl kimi zaman 
da taktik amaçlaria yaklaşmışlardır. Ancak, b|i yaklaşım- 
lann dorukta olduğu dönemlerde bile üst yapısal nitelik
te düzenlemelerie yetinllmiştir: 19. yüzyılın ortalannda 
Rusya’daki popülist (ya da Narodnik) eylemler örneği, 
toplumsal düzeni beliril bir yapıya dönüştürmeyi amaç
layan "halkçı” çabalar eylemli olarak gündeme gelme
miştir. 1925’te yürüriüğe konulan Takrir-i Sükûn yasası 
ile de, başta sosyalist ve komünistler olmak üzere, ege
men düzene karşıt yaklaşımlar baskı altında tutulmuştur.

1920’lerin sonunda Türkiye’nin gündeminin de dün-



yadaki ekonomik ve toplumsal gelişmelere koşut olarak 
değiştiği biliniyor: 1923’de İzmir İktisat Kongresi İle 
başlatılan ekonomik politikalann beklenen sonuçlan ver
memesi; söz gelimi yeterli sermaye birikiminin sağlana
maması; genel ekonomik bunalımın yol açtığı olumsuz
luklarla birleşince, başta yoksul köylüler olmak üzere 
toplumun büyük bir çoğunluğunun sıkıntılan yoğunla
şıp yayıniaşmıştır. Bu arada, 1930'da Kemalist kadroia- 
nnm güdümüyle örgütlenen Serbest Fırka deneyinin 
özellikle halkın yoğun İlgisini çekmesi; Mustafa Kemal’
in Anadolu gezisindeki gözlemleri İktidarın toplumsal 
dayanakiannın pekiştirilmesi gereğini gündeme getir
miş ve yeni ekonomik politikalara yönelinmiştir. Bilindi
ği gibi devletçilik uygulamaları bu yönelişin bir soijiucu 
olarak gündeme gelmiştir.

Bu arada kimi Avrupa ülkelerinde örgütlü köylü hare
ketlerinin yanı sıra sosyalist, nasyonal sosyalist dönü
şümler, iç savaşlar özellikle tek parti yönetimlerinin 
egemen olduğu toplumlarda, kitlelerin sınıfsız, dolayı
sıyla da çatışmasız toplumlar olarak görülmesine dayalı 
siyasal yaklaşımian gündeme getirmiştir. Yaiman’ın t>e- 
lirttiğl gibi; “sınıfların varlığını yadsıma eğilimi, kapita-

olmadığı"nı söylüyordu. Ona göre; "şehir-köy tezadı, 
bilhassa son asırlarda, maddi medeniyetin süratle 
inkişafının ve insanın manevi tekamülünün bu hıza 
ayak uydurmamasını arzî bir vaziyeti"ydi.

üst gelişmeyi sınıfsal ayrışmanın sorumlusu olduğu sa
vıyla reddeden bir söylemin gelişmesine yol açmıştır. 
Bu bağlamda, kapitalist olmayan bir gelişme stratejisi 
izlemek ... popülizmin bir özelliği olarak belirmiştir. Sı
nıfsal aynmı bulanıklaştırmayı amaçlayan bu söylem, 
bağımsızlık savaşımı çerçevesinde “ milliyetçilik’’ sözle
riyle iç-içe geçmektedir.” 19. yüzyıldan kalma değerlen
dirme biçimleri ise tümüyle kapsamdan çıkmamıştır: 
Halk-aydın aynmı ve çatışması ile geleneksel küçük üre
ticiliğin her yönden yüceltilmesi... Cumhuriyet yöneti
minin bu düzeyde kuramsal çözümlemeler yaptığını söy
lemek gerçekçi bir değerlendirme olmayacaktır. Ancak, 
nesnel koşullar yönetimin, varoluşları yönünden son 
derece anlamlı olan bu gerçeği, bir anlamda sezgisel 
olarak görmesine yol açmıştır. Yönetimin kavradığı bir 
başka gerçeklik de, yeni sanayileşme politikalannın ön
celikle görece olarak daha ucuz girdi sağlanması ve 
sanayiinin üretimi için de iç pazar olanaklarının artırıl
ması gereği oldu. Oysa, 1930’ların başında nüfusun 
çok büyük bir kısmı kırsal yerleşmelerde yaşıyor ve 
son derece düşük bir verimlilik düzeyiyle üretim yapa
rak, deyim yerindeyse "bir lokma, bir hırka” dünya 
görüşüyle kendi kendine geçinmeye çalışıyordu: Ne ge
rektiğinden fazla üretim yapabiliyor ya da yapıyor ne 
de sanayinin ürettiğine alıcı oluyordu. Bu nesnel koşul

lar, yönetimin yeniden “ fıalka yönelme”slnl gündeme 
getirmiştir. 1923’de Halkevleri’tün kurulması bu yöneli
şin en somut sonuçlarından biri olmuştur. Dönemin 
Milli Eğitim Bakanlarından birinin de “ köylü” Dr. Reşit 
Gaiip’in olması bir rastlantı değildir kuşkusuz. Adını 
Mustafa Kemal’in koyduğu aylık yayın organı Ülkü ise, 
Alpar-Bayraktar’ın da belirttikleri gibi; "dönemin tek 
partisi olan CHP’nin ideolojik unsurlarının teorik olarak 
oluşturulması ve bunların kitlelere mal edilmek amacıy
la...” çıkarılmıştır. Derginin yayın yönetmeni Necip Ali 
İse Ü/kü’nün amaçlarını açıklıkla belirtmektedir: “ Bü
tünlük fikrini kabul etmekle nasıl ferdiyetçilikten uzakla
şıyorsak; şahsiyeti tasdik etmekle de sosyalistlerden 
ayrılıyoruz. Biz, milli variiğımız içinde kütleleşmek ve 
en temiz bir tesenüt havası içinde hedefe yürümek isti
yoruz. Bizce millet -eski bir misal olmakla birlikte- içti
mai bir uzuvlanmadır.” Parti’nin Ûlkü'öen sorumlu yö
neticisinin Recep Peker olması ise İzlenecek yayın poli
tikasının içeriği konusunda öngörü yapmaya yetiyor. 
Öte yandan, Ûikü ile aynı yıllarda yayımlanan Kadro 
dergisinin çevresinde toplananlar da Üf/irücülerinkine 
koşut bir hareket noktasından yola çıkması anlamlıdır. 
“Sanayinin inkişaf ettiği her yerde ve sanayinin İnkişa
fına müvazi olarak sınıf cidalini doğuran 19. asırvari 
sanayileşme sistemine mukabil... bizim gibi yeni mem
leketlerin tezatsız ve sınıfsız inkişafı, bu memleketlerde 
sınıf cidalini tabiatıyla dumura uğratacaktır. Bu nedenle 
devlete büyük sorumluluk düşmektedir.”

Nusret Kemai, sonradan alacağı soyadıyla Nusret Ke
mal Köymen, dönemin artık köycülüğe dönüşecek olan 
halkçılık yaklaşımının gerçek anlamda bir Ideoloğu ola
rak değeriendlrileblllr: Halkçılığı ikiye ayırıyor; “ Devlet 
Halkçılığı” ve “Cemiyet Halkçılığı” . Köymen’e göre; 
“devlet halkçılığının esasını, halkın memleketin idaresi
ni eline alması gayesi teşkil etmektedir.” Ancak; “dün
yanın hiçbir yerinde böyle bir vakıa olmamıştır.” Çünkü; 
“Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, 
laiklik” bir bütün olarak ele alınmamıştır. Köymen, “dev
let haikçılığr’nın ayırdedici özellikleri olarak şunları say
maktadır: “ 1) Halkı en kısa süre İçinde kendini yönete
cek biçimde bilinçlendirmek ve blllnçlenenlerl yönetime 
katmak; 2) Kendini yönetecek düzeye gelinceye değin 
halkı korumak; 3) Halk üzerindeki doğrudan vergileri 
azaltmak; tüketim sanayiini, aracılık ve dağıtımı halklaş- 
tırmak; 4) Halkın sağlığını kollamak, iyileştirmek.” “Ce
miyet Halkçılığı” ise, Köymen’e göre, devletin “devlet 
halkçılığı” işlevini gereğince yerine getirebilmesine top
lumun yardımcı olmasıdır. Sınıfsal aynşma keskinleş
mediği (!) için Türk toplumu bu sorumluluğunu yerine 
getirebilecektir ve bu yolla da Türkiye’de “faşizm” , 
“ komünizm” ve “ kapitalizm”den ayrı, yepyeni bir rejim 
kurulacaktır: Halkçılık. Köymen’In halkçılık anlayışında 
küçük halk girişimlerinin korunması ve desteklenmesi; 
büyük sermaye gerektiren işlerin devletleştirilmesi ve 
özellikle de “halk dükkânları”nın önemli bir yeri olmuş
tur. Köymen, Amerika’daki “zincirleme dükkânlar” uy
gulamasından esinlenerek geliştirdiği yaklaşımında “ Halk 
Dükkânları", ülkenin ekonomik çekirdeklerini oluştura
cağı gibi her köyü uygariiğa bağlayacak bir araç da 
olacaktır. Ona göre; “denebilir ki, her köyde bir ilk 
mektep kadar mühim olan bu göz yoluyla içtimai ve 
iktisadi terbiye vasıtası çok kolay üstelik de kâriidır. 
Öyle kârii olabilir kİ, devlet bunda en verimli bir vasıtalı 
vergi menbaı bulabilir. Aynı zamanda böyle geniş bir 
teşkilat memleketin iktisat bünyesindeki bugünkü sertli
ği giderecek; para tedavülünü artırarak istihsalle İstihla
ki birbirine bağlayarak o bünyeye yumuşaklık verecek
tir.” Köymen, halk dükkânlannın köylülerin ürünlerini 
de satın alması durumunda, halkın sömürüden kurtanl- 
masının sağlanacağını da belirtmektedir.

Köymen’in “halkçılığı” , gerçekte Parti’nin “ halkçılık” 
ilkesi ve “halkevleri” uygulamasına koşut görünme ama
cının bir ürünü olarak değeriendlrileblllr. Çünkü, sözcü
ğün tam anlamıyla bir “ köycüdür.” 1935’de yayımlaya
cağı Köycülük Programına Giriş adlı kitapçılığında ise 
“ köycülük” kapsamında yapılabilecekleri sıralamakta

dır. İlginçtir; ülkede en büyük toplumsal sorunun “top
rak kavgalan” olduğunu belirtebllen Köymen, bu kav
gaların nedenini şöyle açıklamaktadır: “Toprak kavgala- 
nnın başlıca amilleri toprak mülkiyet ve verasetinin dü
rüst bir esasa bağlanmamış olması ve henüz hududa 
İtibar eden tapuların pek çok olmasıdır.” Oysa, Köymen 
topraksız köylülerin variiğından; ağaların baskı ve sö
mürüsünden haberiidir. Ancak, o, sorunun çözümünde 
atılacak ilk adımın “köycülük fikriyatı üzerinde çalışacak” 
kişilerin; ikinci adımın da “ köy işleri için seçtikleri şube
leri alakalandıran müsbet ilimlerde ve ameli bilgilerde 
İhtisas ve meleke sahibi mütehassıslann” yetiştirilmesi 
olduğuna İnanmaktadır.

Nusret Kemal Köymen, Mehmet Saffet, K.Naci imzala
rıyla Ûlkü’de yayımlanan "halkçılık” ve “ köycülük” ya- 
zılannı; yönetimin Fallh Rıfkı Atay gibi yakınlannın yanı 
sıra önde gelen yöneticilerin söylev ve demeçleriyle 
koşutluk İçindedir: Hemen herkes köylülerin içinde bu
lunduğu yoksullukları her fırsatta dile getirmektedir. 
Ancak, siyasal iktidarda büyük toprak sahipleriyle tüc
carları giderek pekişen bir konumdadır. Buna karşılık 
asker-sivil kökenli yönetici kadrolar, henüz büyük top
rak sahipleri ve tüccarlarla çıkarbirilği içinde değlldirier; 
küçük, topraksız yoksul köylülerin yararına bir şeylerin 
yapılması savaşımlarını sürdürmektedirier: Köylülerin 
sanayinin ürettiklerine satın alıcı olabilecek bir kitle 
olduğu gerçeğini öne sürerek başanya ulaşma; toprak 
sahiplerinin direçlerini yumuşatma çabası içindedirier.
Bu çabalar, ancak, Partl'nin 1935’deki Kurultayı’nda so
nuç verebilmiş; köye, yoksul ve topraksız köylülere top
rak dağıtımı yoluyla girilmesi yaklaşımına programda 
yer verilebilmiştir. Üstelik, yönetim, yalnızca toprak da
ğıtımıyla da yetinmeyerek, 1936 sonunda Başbakan İs
met İnönü’nün belirttiği gibi uygulama çiftliklerinin ku
rulmasını da öngörmüştür.

Öte yandan, 1930'larda köylülerin eğitimi alanında 
kimi somut adımların atıldığı biliniyor: Sonradan Köy 
Enstltûleri’ne dönüşecek olan köy eğitmeni okulları, 
dönemin Manisa Milletvekili Hikmet Bayur’un da belirtti
ği gibi “Türk köylüsünün Avrupa'nın en az istihlak ve 
istihsal eden köylüsü" olduğu biçimindeki yaklaşımla
rın ürünü olarak gündeme gelmiştir. Yönetimin, yoğun 
çabalarla 1937'de gündeme getirdiği toprak reformu 
yasası Meclis'ten geçirilememiştir, ama, köy kalkınması 
çabalan, başta köy enstitülerinin ülke yüzeyine yaygın
laştırılması olmak üzere çeşitli yollaria sürdürülmüştür. 
Ancak; 1932'de “ Hükümetçe Ziraat Bankası'na Müba- 
yaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun" ile 1934 “Buğ
day Koruma Karşılığı Kanunu", tarımsal üretimi kredl- 
lendirme ve kooperatiflerde örgütleme; makineleştirme 
vb. çabalar Silier’In de belirttiği gibi orta ve büyük çiftçl- 
lerie dışsatımcılara ve tüccariara yarar sağlamıştır.

Özetlendiğinde; Cumhuriyetin ilk yıllarında gündeme 
gelen halkçılık ve köycülük yaklaşımları, 19. yüzyılın 
Rusya’da ve Baikanlar’daki popülist hareketlerden fark
lı olarak, beliril bir siyasal ve toplumsal dönüşümü he
deflememiş, ancak, ulusal kurtuluş savaşı sonrasında ^  
gerçekleştirilmiş üst yapısal siyasal ve toplumsal dönü
şümlere toplumsal dayanak kazandırılması çabalannın 
bir ürünü olarak değerlendirilmek gerekir. Gündeme ge
tirilme dönemleri, biçimleri ve bu kapsamda gerçekleş- 
tirilebilenler, bu yaklaşımların, çoğunlukla, yönetim ta- 
rafından taktik amaçlaria hoşgörüldüğünün, dahası za
man zaman da desteklenip yönlendirildiğini ortaya koy
maktadır. Tek partili yönetim için sınıfsal çatışmasız, 
“ ulusal” biriik içinde “dayanışmalı", özellikle de düze
ne güvence olabilecek küçük üreticiliğin yaygın olduğu 
“ istikrarii” , sanayi kesimine ucuz girdi sağlayabilen ve 
sanayinin ürünlerinin tüketicisi olabilen bir toplumsal 
yapı oluşturma amacının “halkçılık” ve/veya “köycülük” 
yakiaşımlanyla İdeolojik olarak örtüşeceğl ise açık bir 
gerçekliktir.
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yapüğı ziyarete karşılık olarak, Sovyet Savaş Bakanı Voroşilov, Mareşal Budyonni ve 
başkalarından oluşan özel bir heyetin TC’nin 10. yıl kutlamalan için Türkiye’ye gelmesi 
nedeniyle çıkanlan genel aftan komünistler de yararlandılar.

1934, Tûrk-Sovyet ilişkilerinin doruğa ulaştığı bir yıl oldu. Ocak’ta Ankara’da imzalanan “Türk 
Sanayinin Cihazlandıniması İçin Protokol” ile Sovyetler Birliği Türkiye’ye 20 yıl vadeli ve 
faizsiz olarak 8 milyon altın dolarlık bir kredi açtı ve bu krediyle Sümerbank’ın dokuma 
fabrikalan kuruldu. Askerî, sportif ve kültürel temaslar da sıklaştınidı. Bu yıl içinde matbu 
olarak çıkanimaya başlayan Kızıl İstanbul’un  Mart, Nisan ve Temmuz sayılan yayımlandı ve 
TKP Merkez Komitesi’nin genişletilmiş plenumu yapıldı. IV. Kongre’den sonra yapılan bu ilk 
plenumda Kongre’de olduğundan daha çok sorun ele alınmış ve çözümlenmiş olduğu 
söylenebiUr. Kongre İstanbul’da Defterdar’da gizU olarak yapılmış, bir gün sürmüştü. Plenum 
daha uzun sürede yapıldı. Bunu Komünist Enternasyonal yetkilileri de izlemişlerdi. Bir başka 
yayından anlaşıldığına göre de, “yetkilililer” Dimitrov, Kuusinen ve Manuilskiy’di. Buna bakarak 
söz konusu plenumun yurtdışında toplanmış olabileceği düşünülebilir. Bu sıralarda TKP’nin 
ilgisi, artık Sovyetlerin faşizm tehlikesine karşı güvenliği üzerinde yoğunlaştınhyordu.

1934 sonbahannda, hapisten çıkalı zaten çok olmayan Dr.Hikmet (Kıvılcımlı) ile Salâhi 
(Birizkent - Dr.Şefık Hüsnü’nün kardeşi) ve Eczacı Vasıf (Onat) tutuklandılar ve ancak 
Arahk’ta mahkemeye çıkanidılar. Gizli görülen dava ve sorguda sanıklara yapılan işkenceler 
Komünist Enternasyonal basınında protesto edildi. Aynı yılın sonlannda Komünist Gençlik 
Teşkilatı kuruldu. Komsomol’un çalışmalan arasında sempatizanlara diyalektik ve tarihi 
materyalizmi öğretmek, Troçki ile olan çatışmasında Stalin lehine propaganda yapmak da 
vardı. Teşkilat başkanı Emin (Sekün) açıkça örgütün bir parti okulu olduğu, gençliğin örgüt 
aracılığıyla komünizme kazanılacağını söylemekten çekinmiyordu. Emin’e göre merkezi 
İstanbul'da olan örgüt Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Adana, Balıkesir, Aydın, İzmit, Konya, 
Diyarbakır, Trabzon, Sivas ve Eskişehir’de şubeler açmıştı. Komsomol teşkilatının yaygın 
faaliyeti kısa bir müddet sonra tutuklamalara neden oldu. Bursa Erkek Lisesi’nden Necati,
İlhan ve Atilla adh öğrenciler tutuklanıp 3 yıl 5 ayla 10 ay arasında hapse mahkum oldular. 
Aynı şekilde İstanbul’daki Vefa Lisesi öğrencilerinden Necati ve İstiklal Lisesi öğrencilerinden 
Cavit komünizm propagandası yapmaktan yargılandılar. Ankara Ticaret Okulu öğrencilerinden 
bazdan da Sovyetler Birliği’ne kaçarken yakalandılar. Şubat 1935’de (iki dereceli) TBMM 
seçimleri yapıldı ve tek-parti yöneticilerince bağımsız adaylar için 16 ilde birer sandalye boş 
bırakıldı. TKP İzmir örgütü, çıkardığı bir bildiriyle hem Kemalist burjuva H alk Fırkası’na çattı, 
hem de işçilerin (hapisteki) Dr.Hasan Ali, Salâhi, Dr. Hikmet ve Eczacı Vasıf yoldaşlara oy 
vermelerini istedi.

1935’de Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü öğrencilerinden Haşan İzzettin (Dinamo) ve Eyüp 
isimU şahıs 1 Mayıs’ta bildiri dağıtırken yakalandılar ve soruşturma sonunda Hukuk Fakültesi, 
Musiki Muallim Mektebi, Gazi Lisesi, Yüksek Ziraat Okulu’ndaki hücreler açığa çıkanidı.
Ancak Haziran 1935’de İstanbul’daki yüksek okul öğrencileri arasında yeni hücreler 
oluşturuldu. Atikali semtindeki Ferah apartmanında Parti’nin gizli matbaası yakalandığından 
yeni bir tutuklama kampanyası başladı. Öğretmen Mümtaz Muharrem’in TKP Genç Komünistler 
Federasyonu’nu kurduğu anlaşıldı. Öğrencilerin yanısıra işçi semtlerinde de Parti hücreler 
kurmuştu. Parti bu bölgelerde yoğun bir bildiri dağıtımı örgütledi ve yasal yayınlara ağırlık 
vermeye başladı. Birkaç yıl önce daktilo teksirle başlatılan Kızıl İzmir gazetesinin yayınına 
tekrar girişildi ve Nisan ve Mayıs sayılan çıkanidı. İzmir Vilâyet Komitesi, 1 Mayıs 1935 için 
de bir bildiri hazırladı. Bu bildirinin dağıtılması sırasında yakalananlar tutuklandılar.

Kızıl İstanbul’un da 15 Mayıs’ta bir sayısı basıldı. Kasım’da da Samsun Vilâyet Komitesi’nin 
elyazısı şapirografla çoğaltılmış Kızıl Samsun gazetesi yayımlandı. Muhalefet ya da alternatif 
parti bu dönemde boş durmuyordu. İstanbul’da Nâzım Hikmet 1 Mayıs öncesinde “ihtiyaten” 
nezaret altına alındı, sonra da serbest bırakıldı. İzmir ve Ankara’da tutuklanmalar olduysa da 
Moskova’daki Doğu Emekçileri Komünist Ûniversitesi’nde (KUTV) öğrenim gören Türkier, 1 
Mayıs 1935’de bir Türk Mecmuası çıkarmayı başardılar.

Birleşik Cephe Politikası ve Legalleşme Çabalan

Komintem’in VII. (ve son) Kongresi, 25 Temmuz - 20 Ağustos 1935 tarihleri arasında, 65 
ülkeden delegelerin katılmasıyla Moskova’da toplandı. Avrupa’da yükselen faşizm tehlikesine 
karşı bütün dünyada, komünistlerin önayak olacağı bir Birleşik Cephe kurulmasına karar 
verilen bu kongrede, iki yıl önceki Reichstag yangını davasının kahramanı G.Dimitrov’un 
yıldızı parlamıştı. Dr.Şefık Hüsnü (“Ferdi”) de, Kongre’nin başkanlık divanına (Prezidyum) 
seçilen 42 üyeden 13’üncüsü oldu ve 15 Ağustos’taki akşam oturumunda Hollanda delegesi de 
Leeuw konuşurken, toplantıya başkanlık etti. (Kendisinin 31 Temmuz sabah oturumunda 
“Balkanlar ve Yakındoğu komünist partileri” hakkında bir konuşma yaptığı ve kongre sonunda 
Kontrol Komisyonu’na üye seçildiği ileri sürülmekteyse de, yayımlanmış Almanca tutanaklarda, 
bu bilgiler yer almamaktadır.) VII. Kongre’nin Türkiye partisi için içerdiği sonuçlar, ancak bir
yıl sonra belli olacaktı.

Türkiye İnceleme Grubunun organı Aydınlık mecmuası, No. 1; 1925’de yasal olarak 7, 1928’de
de illegal 2 sayısı çıkmış olan (?) Orak Çekiç’in  1935 sonundan itibaren herbiri 4 sayfahk
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II. Dünya Savaşı sırasında antl-faşist yayını ile demok
rasi mücadelesine önemli katkısı olan Tan gazetesini 
çıkaran, Cumhuriyet’in ilk basın yayın genel müdürlerin
den Zekeriya Sertel, Selanik’e bağlı Usturumca’da 
1890’da doğdu. Varlıklı bir aileden geliyordu. İlk öğreni
mini doğduğu kasabada yaptıktan sonra Selanik ve Edir
ne’de orta öğrenimini tamamladı. Ardından Selanik’te 
Hukuk Mektebi’ne devam etti. Bu sırada dönemin'tanın- 
mış düşün adamlarıyla tanıştı. Gazeteciliğe Selanik’te 
çıkan İttihat ve Terakkl’nin yayın organı Rumeli’de baş
ladı. Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra arkadaşlarıyla bir
likte Yeni Felsefe dergisini yayınlamaya başladı. Sela- 
nik’in işgalinden sonra İstanbul’a geldi ve burada Tasvir-i 
Efkar gazetesinde çalışmaya başladı. İstanbul Hukuk 
Mektebi'ni bitirip Paris’e gitti ve Sorbonne’da sosyoloji 
öğrenimine başladı. I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi 
üzerine İstanbul'a döndü. 1914’de kendi gazetesi Tu- 
ran’ı yayınladıktan sonra Sabiha Hanım’la evlendi. 
1919'da eşiyle birlikte ABD'ye giderek Columbia Üniver- 
sltesi’nde Gazetecilik Fakültesi'ni bitirdi.

Dönüşünde llflatbuat Umum Müdürlüğü yapan Sertel, 
hemen ardından eşiyle birlikte yayıncılığa başladı. 
1924’de Resimli Ay  dergisini yayınladı. Bu dergide de
mokrasi ve özgürlüğü savunan Sertel, dergisinde Nazım 
Hikmet’in başlattığı “ Putları Yıkıyoruz” yazıları nede
niyle tepki aldı. Dergide ayrıca Sadri Ertem, Sabahattin 
Ali ve Suat Derviş gibi tanınmış aydınlar da yazıyordu. 
Dergideki yazılanndan dolayı İstiklal Mahkemesi’nde yar
gılanarak 3 yıla mahkum oldu. 1932’de Faik Sabri Du- 
ran’la birlikte Hayat Ansiklopedisi'ni çıkarttı. Aynı za
manda Son Posta gazetesinin ortakları arasındaydı. An
cak bir süre sonra ortaklar arasında başgösteren anlaş
mazlıklar üzerine gazeteden ayrıldı. 1936’da İstanbul’da 
İş Bankası tarafından çıkartılan Tan gazetesini Ahmet 
Emin Yalman’la birlikte satın alarak yeni bir biçimde 
yayınlamaya başladı.

II. Dünya Savaşı sırasında savaşa ve faşizme karşı 
demokrasi cephesinin sözcülüğünü yapan Tan, kısa bir 
sürede etkili bir gazete haline geldi. Buradaki yazılann- 
dan dolayı bir kaç kez tutuklanan Sertel, Tek Parti yöne
timinin baskılann artması üzerine eşiyle birlikte ülkeyi 
terketti. Önce Paris’e, daha sonra Baku’ya giden Sertel, 
eşinin ölümü üzerine yeniden Paris’e yerleşti. Bu arada 
Türkiye’ye dönme isteği reddedildi. 4 Mart 1977’de Da
nıştay kararıyla İstanbul’a dönen Zekeriya Sertel Cum
huriyet ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. Bir süre 
sonra ABD’ye kızının yanına giden Sertel, buradan Pa
ris’e döndü ve kısa bir süre sonra 1980’de öldü. Zekeri
ya Sertel'in gazete ve dergilerdeki yazılannın yanısıra 
Mavi Gözlü Dev (1968), Hatırladıklarım (1968) ve Nazım 
Hikmet'in Son Yılları (1978) adlı eserleri vardır.
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SERTEL, SABlHA 
(1895-1968)

Cumhuriyet döneminin illt kadın gazetecilerinden olan 
Sabiha Sertel Selânik’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
burada, Terakki İdadisi’nde tamamladıktan sonra yine 
Selânik’te bir Fransız Mektebi’ne gitti. 1912’de Balkan 
Savaşı'ndan ve Selânik’In kaybedilmesinden sonra aile
siyle birlikte İstanbul’a gelerek buraya yerleşti. Bu ara
da daha önce tanıdığı Mehmet Zekeriya ile evlendi (1917). 
Ardından, 1919’da eşi ile birlikte ABD’ye giden Sabiha 
Sertel, Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji okudu. Tür
kiye’de İlk kez bu bilim dalında eğitim yapan kadın

'an Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel’In Matbuat Umum 
Müdürlüğü’nden ayrılmasından sonra eşiyle birlikte ya
yıncılık yapmayı kararlaştırdı. Şubat 1924’de basın ha
yatına gerek tekniği gerekse içeriği ile oldukça değişik 
ve yenilikçi bir hava getiren Resimli Ay'ı yönetmeye 
başladı. Sertel’ler bu dergiyi ABD'dekl eğitimleri sıra
sında düşünmüş ve burada yayınlanan magazin dergile
rine benzetmişlerdi. Bir ara Sevimli Ay adıyla da çıkan 
dergi 1931’de yeni harflere geçtikten bir süre sonra 
kapandı. Zekeriya Sertel’in İstiklâl Mahkemesl’nde yar
gılanıp, cezalandırılmasından sonra eşinin 1932'de Fait 
Sabrl Duran’la birlikte çıkardığı Hayat Ansiklopedisi'nie  
çalıştı. Resimli Perşembe dergisini de yöneten Sabiha 
Sertel, bundan sonra eşi Zekeriya Sertel'ln çıkarmaya 
başladığı Tan gazetesinin yönetiminde görev aldı, yaz
dığı yazılarla ilgi uyandırdı. 1930'da belediye seçimle
rinde o dönemin koşullarına göre oldukça ileri bir prog
ramla Şehir Meclisi’ne aday oldu. Bu arada Tan’ın kü
çük cep kitapları dizisini yönetti. Tan, özellikle savaş 
yıllannda faşizme ve militarizme karşı demokrasi cephe
sinin sözcülüğünü yapıyor, tek parti yönetiminin baskı- 
lanna karşı çıkıyordu. Birkaç kez kapatılan gazete 4 
Aralık 1945’te bir provokasyon sonucu, CHP’nin ve H.Ca- 
hlt Yalçın gibi yazarların kışkırttığı gençlerin baskınına 
uğradı. Slrkecl’de bulunan gazete yönetim binası ile 
matbaa tahrib edildi. Sabiha Sertel daha sonra yayımla
nan Roman Gibi adlı anılarında bu dehşet verici olayı 
anlatırken, gazetenin avukatının kendisine sonradan ak
tardıklarını şöyle belirtiyor; "...Nümayişçiler matbaaya 
geldikleri gün büyük kırmızı mürekkep şişeleri getirdik
lerini, beni bulunca mürekkebe bulayıp ‘İşte komünist 
böyle olunur' yaftasını göğsüme takarak, sokaklarda 
gezdireceklerini söylemiş.”

Bundan sonra üzerlerinde yoğunlaşan baskılar sonu
cunda yurtdışma gitmek zorunda kalan Sertel'ler uzun 
süre Paris, Budapeşte, Moskova ve Bakû gibi şehirlerde 
yaşamak zorunda kaldılar. Budapeşte radyosu Türkçe 
Yayınlar servisl’nde de çalışan Sabiha Sertel, bu süre 
İçinde Türkiye Komünist Partlsl'nin (TKP) Harici Büro- 
su'nda çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 1968'de 
Bakû'de ölen Sabiha Sertel’ln İleri ve Geri Kavgasında 
Tevfik Fikret (1946) ve anılarını topladığı Roman Gibi 
(1969) adlı kitaplarının yanısıra çeşitli çevirileri vardır.

basılı 12 sayısı daha yayımlandı. O rak Çekiç'in bazı sayılan polisçe yakalandı ve “TC 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu”nu tebdil ve tağyir etmek maksadıyla matbu evrak neşretmek 
suretiyle tahrikatta bulunmak” suçundan Remzi 4 yıl hapse, 3 yıl Emniyet-i Umumiye nezareti 
altında bulundurulmaya, 4 yıl da hidemat-ı âmmeden mahrumiyete mahkûm edildi. Bu 
organın ilk sayısında “Marksizm ‘müdafii’ Kerim Sadi’ye çatan B.R (?) yazısını, “Şantajcı 
K.Sadi’ye son sözüm şudur” diye bitiriyordu: “Nâzım Hikmetle parti ve hakiki inkılâpçılar 
aleyhine ittifaktan vazgeçsin, hakiki Marksisdere dil uzatmasın, kendisini ötede beride Marksist, 
hele partili komünist satmasın!” Aynı sayıda (ileride birkaç isim daha eklenecek) 64 kişilik 
bir “Kara Liste” ile 45 kişilik bir “Partiden Kovulanlar” listesi de yayımlandı. Modelci 
Kerim’in (Soyka) adıyla başlayan ilk listede ilgi çekici kişiler bulunduğu gibi; İkincisinde de 
Giritli Câzım’dan Nâzım’a bilinen birçok isme rastlanmaktadır. “Kemalistlerin İki 
Yüzlülügü”nün serimlendiği 9. sayısından sonra ise Orak Çekiç’in  havası değişti.

1936, Türkiye’nin genel tarihi bakımından çok önemli bir yıl olduğu gibi sol akım için de 
bir dönüm noktası oldu. İçeride, parti-devlet özdeşleştirmesine gidildi, İçişleri Bakanı CHP 
genel sekreteri, valiler de il başkanlan yapıldılar. Hükümet, Bismarck’ı anımsatan bir siyaset 
izleyerek, bir yandan yıllardır bekletilen İş Kanunu’nu çıkartırken (8 Haziran), bir yandan da 
T.Ceza Kanununa ünlü 141. maddeyi ekletti. Dış politikada geleneksel Sovyet dostluğunu 
sürdüren Türkiye, Montreux Antlaşmasıyla (20 Temmuz) Boğazlar rejiminde istediği 
değişiklikleri sağladı. İspanya’da iç savaş sürüyordu. Dünya komünist hareketi açısından, 
“sosyalist anavatan”m faşizme (Alman Nazizmine) karşı korunması ve kollanması, her 
zamankinden daha âcil bir öncelik kazanmıştı.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde, Komintem'in  VI. Kongresi’nin (1928) katı anlayışıyla “sosyal faşist” 
diye damgalanan sosyal demokratlarla şimdi Birleşik Demokratik Cephe içinde işbirliği 
aranırken, Sovyet dostluğu resmî dış politikası olan Türk hükümetinin de sosyal mücadelelerle 
yıpratılmasmdan vazgeçilmesi istendi. Bu nedenle TKP, Kom intem 'den  çözülerek 
merkezileştirildi. Zeki Baştımar TKP Merkez Komite Birinci Sekreteri sıfatıyla, Komintem ’in VII. 
Kongresi’nin 30. yıldönümünü kutlama toplantısına sunduğu bir bildiride, söz konusu karan 
şu sözlerle açıklıyordu: “Kom intem ’in  VII. Kongresi, partimize yeni bir faaliyet devri açacak 
anahtan verdi. Parti kendine yeni bir savaş yolu tayin etti. O zamanki İsmet İnönü 
hükümetinin, memleketin m illî bağımsızlığına, sosyal gelişmesine hizmet eden, memleketin ve 
halkın yaranna olan bütün icraatında aktif olarak desteklenmesine karar verdi. Partiye bağlı 
gizli işçi sendikalan ve gizli Komünist Gençlik Teşkilatı kaldınlarak üyeleri legal işçi ve gençlik 
teşkilâtlanna girmekle görevlendirildi. Sekreterlikle mücadelenin olumlu sonuçlan, gerek işçi, 
gerekse gençlik hareketinde çok geçmeden kendisini gösterdi.”

Fotoğrafta, Pertev Naili Boratav, Niyazi Beri<es ve Behice Boran, 1946’da başlayan kovuşturma sonucu haklarında 
açılan davadan yargılanırken görülüyorlar. Her üçü de, o sıralarda Dil Tarih Coğrafya Faküitesi’nde öğretim 
üyesiydiler. 1941'de çıkarmaya başladıklan Yurt ve Dünya adlı dergide, CHP’nin baskıcı yönetimine ve Nazizmin 
etkisiyle gelişen gerici ve şöven akımlara karşı yazılar yaralıyordu. Bu nedenle onlara karşı yönelen baskı 
giderek arttı ve bunun sonucunda derslerinde ve araştırmalarında “ görevlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle 
haklarında önce kovuşturma, iki yıl sonra da dava açıldı. Davanın açıldığı yıl olan 1948'de bütçe Meclis’te 
tartışılırken, CHP’// ve DP’// milletvekilleri, bu üç öğretim üyesi konusunda hemfikirdiler: Üniversitelerde "kocakarı 
masallarıyla uğraşmak için para harcanmaması" şeklinde ifadelendirilen görüş birliği sonucunda her üçünün de 
kadrolan lağvedilerek üniversiteyle ilişkileri kesildi. 1950’de sonuçlanan davadan ise, beraat ettiler.
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Orak Çekiç'in içerik değişikliğine bakarak 1936 yaz aylarında uygulanmaya başladığına 
hükmedilebilecek bu karar, TKP’yi Komünist Entem asyonal’in  Seksiyonu olmaktan, bir başka 
deyişle KP niteliğinden büsbütün çıkarmış mıdır? 1935’teki Kom intem  Kongresi platformunun, 
benzer durumdaki başka ülkeler (örneğin İran) için de böyle sonuçlan olmuş mudur? Bu 
sorulan şimdilik yanıtlamak mümkün değil. Anlaşılan, bir çekirdek kadroya indirgenen 
TKP’nin Moskova ile ilişkisi, 1937’den itibaren orada bir temsilci bulundurmakla sınırlı kaldı. 
Bütün parti ileri gelenleri normal basın organlanna ve CHP örgütlerine girerek “legale” 
çıktılar Öte yandan, çok geçmeden yapılan geniş tutuklamalar, gerek Nâzım çevresini gerekse 
Merkez Komite çizgisinden birçoklannı ağır cezalarla hapishanelere soktu.

Parti’nin legal demeklere sızarak propaganda yapma karan almasından sonra Ankara’da 
toplanan Umum Müfettişler Konferansı ilginç kararlar aldı. Şükrü Sökmensüer’in hazırladığı 
raporda “Cumhuriyet tarihi boyunca aydınlar arasında komünist eğilim ve faaliyetlere 
taşlanmakla birlikte, hareketin işçileri de kapsamaya başladığı koşullarda operasyonlara 
geçildiği”, yüz işçiyi kontrol için bir pohsin gerektiği belirtiliyor, polis kadrosunun yetersizliği 
karşısında da yeni fabrika açmama yolu öneriliyor, Kürt ayaklanmalanna çözüm olarak da 
Doğu illerine yol ve okul yapılmaması teklif ediliyordu.

1936’da İsmail Bilen’in Moskova’dan İstanbul’a yolladığı işçi Abbas ve bir gmp militanın 
faaliyederi sonunda İstanbul’da Mıntıka Komitesi yeniden kuruldu. Komiteyi oluşturan tesviyeci 
Burhan, Conga Ali ve İdris Erdinç kısa bir faaliyet döneminden sonra tutuklandı. Aynca 
tütüncüler arasında sürdürülen operasyonlarda İdris’in eşi Emine, Naciye, Şaziye, Topal Yunus, 
Cemali, Rıza, Arif Nanak ve Abbas’la birlikte ele geçen şekerci Mustafa ile postacı İstefo ağır 
işkencelere uğradılar. Abbas’ın işkencede çıldırması ve az sonra ölmesinden sonra dava 
kapandı. Emine gördüğü işkencenin etkisiyle kısa bir müddet sonra hayatını kaybetti.

1937’de Ortaköy’de tütün işçisi Eamk’un evinde yapılan toplantıdan sonra TKP marşı ile 
Entemasyonal söylendiği iddiasıyla dava açıldıysa da dava beraatla sonuçlandı. Aynı yıl 
Kabataş, Beşiktaş ve Eminönü’nde bildiriler yakalandı. Mehmet Bozışık, marangoz Ali, Efraim 
ve Jako yakalandı ve mahkeme sırasında legaliteyi zorlayarak “yaşasın komünizm” diye 
bağırdılar. Aynı şekilde İzmir’de yakalanan kunduracı Selahattin “Kahrolsun CHP hükümeti” 
diye bağırdıktan sonra zorla çıkartıldığı mahkeme salonunu TKP marşını söyleyerek terketti.

Savaşa Doğru Komünist Hareket

Dünya Savaşı’nm eşiğine gelindiğinde, 1938’de Harbokulu ve donanma davalan patlak verdi.
Bu dönemde Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı ve Kerim Sadi’nin sürdürdüğü yoğun yayın 

faaliyeti genç kuşaklan etkilemekte ve özellikle ordu ve bahriye içinde yankı bulmaktaydı. 
Genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu dummdan oldukça rahatsız olmuştu ve ordu 
içindeki sola açık unsurlan temizleme planlan yapmaktaydı. Bununla birlikte Harbokulu davası 
aslında bir raslantı yardımıyla açılabildi. Ömer Deniz adlı bir öğrenci Nazım Hikmet’in evine 
gidip kendisini görmek istediğinde, kendisini provokatör sanan Nazım Hikmet polise telefon 
ederek “şimdiye kadar sivil ajanlar gönderirdiniz, şimdi üniformalılar mı göndermeye 
başladınız” diye sorunca geniş çaplı bir tahkikata girişildi. Sonuçta Kara Harbokulunda bir 
grup solcu öğrenci açığa çıkanidı ve konu ile hiç bir ilişkisi olmayan Nazım Hikmet 15 yıl, 
Ömer Deniz 7 yıl, Abdülkadir Meriçboylu (A. Kadir) 10 ay, iki sanık da daha küçük 
cezalara çarptınidılar. Donanma davası ise daha çok Hikmet K m lcım lı’nm yayınlann n 
bulunması ile ilgili olduğu halde Nazım Hikmet de bu davaya dahil edildi ve 20 yıl ceza 
aldı. Hamdi Alev (Şamilov), Hamdi Alevtaş, Nuri Tipi 18’er yıla. Hikmet Kıvılcımlı 15 yıla, 
Kemal Tahir, Kerim Korean ve diğer sanıklar 13 yıldan 1 yıla kadar çeşidi hapis cezalanna 
mahkum oldular.

Bu davalann en önemli yanı mahkemede bile doğrudan doğruya TKP ile bir ilişkinin 
kurulamamış olmasıdır. Gerçekten de Hikmet Kıvılcımh partiden daha önce ihraç edilmiş 
bulunuyordu. İhraçtan sonra muhalefete geçen Kıvılcırtîlı legal yayın faaliyetine gömülmüştü.
Bu davalardan sonra o dönemde yaygınlaşmış bulunan yayın faaliyetleri kısa bir süre 
kesintiye uğradıysa da, sonradan TKP’nin önayak olduğu sanat ve edebiyat dergileri. Kasım 
1938’de Sanat-Edebiyat-Sosyoloji (S.E.S), Haziran 1939’da Yeni S.E.S, 1940-1941’de Yeni Edebiyat 
dergileri çıkmaya başladı. Bunlan Ankara’da yayınlanan Yurt ve Dünya ve Adım lar dergileri 
izledi. Aynca Sabiha Sertel’in yönettiği Cep Kitaplan dizisinden de TKP genel sekreteri Reşat 
Fuat’ın Ali Rıza Çelik imzasıyla yayınladığı üç broşür çıktı.

Bu yıllarda Mustafa Kemal’in dış politikasına uygun olarak Sovyetler Birliği ile dosduk temel 
ilke olarak kabul edilmekte, bu dostluğa zarar vermemek koşuluyla İngiltere ile iyi ilişkiler 
geliştirilmeye çalışılmaktaydı. Sovyeder Birliği’nin bütün gayretlerine rağmen, Almanya’ya karşı 
İngiltere ve Fransa ile ittifak kuramaması, üstelik Finlandiya Savaşı sırasında bu devletlerin 
Finlandiya’yı desteklemesi ittifaklar dengesini bozdu. Sovyetler Birliği Türkiye’nin İngiltere ile 
ittifak kurması halinde onunla olan bağlantının kendisini istemediği biçimde Nazi Almanyası 
ile savaş haline sokabileceğinden çekinmekteydi. Tûrk-Sovyet görüşmeleri bu nedenle sonuç 
vermedi, Moskova’ya giden Saraçoğlu eU boş döndü. Savaş başlayınca Türkiye resmen 
İngiltere-Fransa saflannda görülüyor, ancak savaş dışı kalmak istiyordu. Ancak Almanya Kıta 
Avrupası’nda zaferden zafere koşunca dumm değişti, İnönü Almanlara yanaştı. Sol eğilimli Tan
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A ld ah tı Bir Özgürlük 
Ortam ında İk i Sosyalist 
P arti

Ankara İstiklâl Mahkemesi aracılığıyla yürütülen 1925 
teröründen sonra yeraltına itilerek Devletin ağır baskısı 
altına alınan Türkiye Komünist Partisi, II. Dünya Sa
vaşı bitmek üzereyken tek parti diktatörlüğünün “de
mokratikleşme” manevrasından yararlanma yolları 
aramaya başlamıştı. 19 Mayıs 1945’deki nutkunda 
tek parti diktatörlüğünün millî şefi ismet İnönü’nün “si
yasi bünyemizin demokratik esaslara uygun olması ve 
artık başka partilerin de kurulması zamanının geldiğini" 
belirtmesi ve bunun hemen ardından Cemiyetler Kanu
nu’nda yapılan bir değişiklikle “sınıf esasına dayalı” 
cemiyet, dernek, sendika ve parti kurulabileceğinin ka
bul edilmesi ülkenin o günkü siyasi ortamını birden 
bire hareketlendirdi. Önce CHP’nin kendi bünyesinden 
çıkan Demokrat Parti olmak üzere irili-ufaklı bir kaç 
burjuva partisi sökün etti. Komünist ve sol^areketin 
önde gelen popüler isimleriyse, dönemin tek anti-faşist 
gazetesi Tan’da kümelenmiş, açıkça Marksist termino- 
loiiyl de kullanarak kaleme aldıkları yazılarında sol bir 
partinin kurulması gerektiği konusunu da işlemeye baş
lamışlardı. Bunlardan birisi de TKP dışında sol bir çizgi
den gelen Esat Adil Müstecaplıoğlu’ydu.

Mevcut şartlardan legal bir sosyalist parti kuruluşu 
için yararlanmayı öne alan yeraltındaki Türkiye Komü
nist Parf/s/’nin merkez yönetimi yaptığı bir Plenum top
lantısıyla konuyu görüştü. Kurulması düşünülen legal 
sosyalist partinin başkanlığı için TKP’nin bilinen kadro
larının dışında sola yatkın ve popülaritesi olan bir kişi 
düşünüldüğünden; emekli mareşal Fevzi Çakmak, Cami 
Baykurt ve Tevfik Rüştü Aras isimleri ortaya atıldıysa 
da hiçbiri kabul görmeyince Esat Adil Müstecaplı ismi 
üzerinde anlaşıldı. Yeraltındaki TKP’nin İstanbul Vilayet 
Komitesi Sekreteri Hüsamettin Özdoğu ve MK üyesi 
Sarı Mustafa (Börklüce)’nın da legale çıkarak Esat Adll’- 
le birlikte kurulacak partinin Polltbüro’sunu oluşturma
ları kararlaştırıldı. Ertesi gün Plenum kararı kendisine 
de bildirilen Esat Adil faaliyete geçerek 14 Mayıs 1946’da 
İçişleri Bakanlığı’na yaptığı “Cemiyetler Kanunu hüküm
lerine göre tesis etmiş olduğumuz Türkiye Sosyalist 
Partisi adlı siyasi cemiyetin üçer nüshadan ibaret olan 
68 maddelik programı, 43 maddelik nizamnamesi yük
sek tetkikinize arz edilmiştir. Kanun hükümlerine tevfi
kan tescili ile faaliyetine izin verilmesini saygı ile rica 
ederim. Esat Adil Müstecabi, Avukat, Türkiye Sosyalist 
Partisi kurucularından.” başvurusuyla TSP’yI resmen 
kurdu. rSP’nIn öteki kurucuları da; Macip Güçlü (Avu
kat) İhvan Kabacıoğlu (Camialtı atölyesinde kaynakçı 
ustası), Aziz Uçtay (Türk Matbuat Teknisyenleri Birliği 
umumi katibi, makine şefi) idi.

Esat Adil’in Genel Başkanlığında Türkiye Sosyalist 
Partisi kurulduğu zaman, yöneticilerin amacı ilk aşama
da sakıncalı buldukları politik teşkilatlanmaya girişmek 
değildi. Mustafa Börkiüce gibi (TKP kurucu ve Merkez 
Komite üyesi) eski ve tecrübeli bir devrimciden; Esat 
Adli Müstecaplıoğlu gibi burjuva devletini ve bürokrasi
yi iyi tanıyan bir yönetici ve teşkilatçıdan; Hüsamettin 
Özdoğu gibi işçilikten gelen ve teorik-pratik eğitimden 
geçip TKP’nin en yetenekli militanı olarak işçi örgütlen
mesini yürütmede tecrübeli bir elemandan oluşan Parti 
Yönetimi; zaten sun’I olarak yaratılan ve pek emin olma
yan bir özgürlük ortamında legal faaliyete giriştiklerinin 
bilincindeydiler. Bunun için de yeraltındaki bir çok dev
rimciyi ortaya çıkararak harcanmalanna neden olabile
cek politik teşkilatlanmadan çok, sendikalar kurarak iş
çilerin geniş şekilde bu sendikalarda toplanmasını sağ
lamak istiyorlardı. Bu şeklide işçi sınıfının politik bilinç
lenmesinin mümkün olacağına, parti ve sendikalar ka-
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Faşizme karşı ve demokrasi için mücadeleyi esas 
alan Türkiye solu, II. Dünya Savaşı'nın sonuna 

doğru yoğun bir yayın faaliyetine girişti. 3 Kasım 
1945'te yayın hayatına atılan “ haftalık kültür ve 
aktüalite dergisi'' Gün (üstte) de bu kapsamda 

yeralan yayınlardan biriydi. Sahibi Esat Adil 
Müstecapiıoğlu, yaziişleri müdürü Hasat Tanrıkut 

olan dergi izlediği yayın politikasıyla 4 Aralık 
1945 tarihindeki “ Tan Olaylarının hedeflerinden 

biri oldu. Buna rağmen yayınını sürdüren Gün 
dergisi 16 Mayıs 1946'da Türkiye Sosyalist Partisi 

kurulduktan sonra Parti'nin teorik organı haline 
geldi. O tarihten sonra bir yandan TSP üst 

yönetiminin parti, örgüt, sendikalaşma ve 
sosyalizmin genel sorunlan üzerine yazılarını 

yayınlarken, bir yandan da dönemin sanatçı ve 
edebiyatçılarının ürünlerine yer vermeye başladı. 

14 Aralık 1946'da çıkan en son sayısının 
ardından 16 Aralık'ta Sıkıyönetim tarafından öteki 

tüm sol yayınlarla birlikte kapatıldı. Haziran 
1946'da çıkan Yığın (sağda) dergisinin sahibi ve 

yaziişleri müdürü Adil Yağcı idi. Ömer Faruk 
Toprak, A. Kadir, Cahit Irgat, Orhan Kemal, 

Kemal Bilbaşar gibi toplumsal gerçekçi şair ve 
yazarların ürünlerine yer veren Yığın’cfa 

TSEKP’n/n programı ve görüşleri doğrultusunda 
kuramsal yazılar da yayınlandı. Dergi beşinci 
sayısından sonra 16 Aralık 1946'da İstanbul 

Sıkıyönetim Komutanlığın'ca kapatıldı.
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makama yazılan başvuru şöyleydi: “ İçişleri Bakanlığı 
Yüksek Makamına, tarafımızdan Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi adı altında bir siyasa cemiyet kurulduğunu 
arz ederiz. Kanun-ı mevzuat dahilinde faaliyette buluna
cak olan partimizin ana nizamnamesinin iki kopyası bu 
bildirime İliştirilmiştir. Usulen tesçili ile kanunun gerek
tirdiği muamelenin tamamlanmasını İcap edenlere emir 
buyurmanızı dileriz. Partinin Merkezi İstanbul’dur. Şim
dilik adresi Çemberlltaş, Kürkçüler Caddesi, Mesih Meh
met Paşa Sokak, Arnavut Han, No:32’dlr. Kurucu Aza
lar: Reis Doktor Şefik Hüsnü Deymer, Pasta İmalatı 
İşçisi İstefo Papodopulas, Diş Hekimi Habii Amado, Tes
tiye Ustası Hariç Akman, Kunduracı Fuat Bileğe, Teknis
yen Ragıp Vardar, Tütün İşçisi Aydın Vatan, Kitapçı 
Müntekim Ökmen”

TSEKP, kendisinden bir ay önce kurulan TSP’den 
farklı olarak, hele kuruluş amacı “fırsatı kaçırmak” olun
ca, politik teşkilatlanmaya hız verdi. Kısa sürede İzmir, 
Kocaeli, Adana, Ankara ve Gaziantep illerinde örgütle
nerek kadrolarını genişletti. TSEKP programında amacı
nı şöyle belirliyordu: “a) Memleketin, ekonomik, politik 
ve sosyal hayatının bütün gelişmelerinde emekçi halkın 
demokrasi hak ve hürriyetlerinden gerçekten faydalan
masını, iç ve dış siyasetinin tayininde doğrudan doğru
ya söz sahibi olmasını sağlamak, b) Türkiye emekçi 
ve köylüsünü ve tabii müttefikleri olan sosyal zümreleri 
ırk, mezhep farkına, deri rengine ve yeril veya muhacir 
olmalarına bakmaksızın yerli ve yabancı sermayedarla
rın istismarlarına, siyasi tahakkümlerine karşı korumak 
ve irticaa, faşizme karşı sistemli bir mücadele yürüt
mek, c) Milleti teşkilatlı ve demokratik bir bünyeye ka
vuşturarak, bu sarsılmaz temel üzerinde, milli istiklali
mizi gereği gibi sağlamlaştırmak, d) Emekçi ve köylü 
yığınlarının gittikçe daha geniş ölçülerde teşkilatlanma
larına ve iktisadi, siyasi hareketlere girişmelerine yar
dım suretiyle memlekette sosyalist bir cemiyete geçiş 
şartlarını olgunlaştırmak...”

Sendikal örgütlenme anlayışı da TSP'den farklı olan 
TSEKP, işyeri esasına göre mahalli sendikalar kurmaya 
başladı. Partinin sendikal örgütlenmesinin başında bu
lunan, eski bir TKP militanı Ferit Kalmuk bir yandan 
işçi sınıfının yerel sendikalar bünyesinde örgütlenmele
rini sağlarken Parti’nin yayın organları Sendika ve Yığm 
dergi ve gazetelerinde Türkiye Sosyalist Partlsl'nin hem 
parti hem de sendikal anlayışıyla tartışma ve polemiğe 
giriliyordu. TSEKP'nin başkanı Şefik Hüsnü ve öteki 
yöneticileri; bir kaç ay önce TSP aracılığıyla legale çıkış 
konusunda aldıkları ortak kararı bir yana bırakarak sos
yalizmin parti ve örgüt anlayışını tartışıyor, kendi parti
lerinin programının TSP'ninkinden ileride, sendikal ör
gütlenme anlayışlarının daha doğru olduğunu öne sürü
yorlardı.

patılsa dahi bu bilinçlenmeyi geliştirecek kıvılcımın İşçi 
sınıfı saflanna atılmış bulunacağına ve bu ateşlenmenin 
giderek yaygınlaşacağına inanıyorlardı. Bu anlayışla TSP 
teşkilatlandırma İşinin başında Hüsamettin Özdoğu ol
duğu halde çeşitli iş kollarını kapsayan ve hızla gelişen 
merkezî (iş kolu esasına göre) sendikalar kurmaya baş
ladı. Faaliyetini sendikal örgütlenmeye öncelik vererek 
sürdürmeye başlayan TSP, İstanbul'daki Genel Merkezi 
dışında hiçbir yerde şube de açmamıştı. Parti’nin yayın 
organı aylık Gün dergisiyle, haftalık Gerçek gazetesinde 
Parti yöneticileri Müstecapiıoğlu, Börklüce ve özdoğu 
Marksist kuramın genel sorunları, ve özellikle işçi örgüt
lenmesinde İzlenecek yöntem konularında yazılar yazı
yorlardı.

Yıllardır Kemalist diktatörlüğün ve 1938’de Atatürk'
ün ölümünden sonra MIHI Şef İsmet İnönü’nün tek parti

diktatörlüğünün ağır baskısı altında bunalan; siyasal 
hak ve örgütlenme bir yana, en küçük mesleki örgütlen
me hakkından bile mahrum bırakılan İşçi sınıfı ve emek
çi halk bu hızlı gelişme karşısında akın akın sendikalara 
koşmaya başlamıştı. Binlercesinin, aynı gün mensup 
olduğu IşkolundakI sendikaya kaydını yaptırdığı görül
müştü. Bu gelişmeyi yeraltında İzleyen TKP’nin öteki 
yöneticileri, uzun yıllardır süregelen gizli örgüt içi sür
tüşmelerini tekrar gündeme getirerek Özdoğu-Börklüce- 
Müstecaplıoğlu üçlüsünün; Şefik Hüsnü’nün Türkiye ko
münist hareketindeki karizmatik liderliğini sarsmaya baş
ladıkları konusunda kasıtlı tahriklere giriştiler. Bu tah
riklere kapılan ve gerçekten demokratik bir ortamın gel
diğine inanan Şefik Hüsnü, kendisinin de katıldığı Parti 
Plenum kararıyla kurulmuş olan TSP’nin karşısına 19 
Haziran 1946 günü Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü 
Partisi'ni kurarak çıktı. 19 Haziran 1946 günü resmî

Kuruluş amacı ülkeye gerçek demokrasinin geldiği 
sanısına dayanan TSEKP aynı zamanda yeraltındaki pek 
çok militanı da bu legal parti örgütlenmesinde görevlen
dirmişti. iki partinin de üst yönetimi legale çıkma konu
sundaki ortak karardan haberli olmayan, iki partiye da
ğılmış devrimci kitlenin önünde (asıl gerçeği de belirle
meden) tuhaf bir polemiğe girmişti. Siyasi ömürlerinin 
sonuna yaklaşmaktayken, tabanlarının da zorlamasıyla 
birleşme yönünde bir çabaya girmek üzerelerken, kendi 
hazırladığı oyuna komünistlerin düştüğüne gören tek 
parti diktatörlüğü yönetimi ve gizli örgütü Milli Emniyet 
harekete geçti. Zaten savaş yıllarının başından beri yü
rürlükte olan Sıkıyönetim aracılığıyla 16 Aralık 1946'da 
her iki partiyi, bağlı sendikaları ve yayın organlarını 
kapatarak mensuplarını tutukladı. Böylece; solun legal 
mevzi kazanmasını engelleyerek, onu daha cenin halin
deyken öldürmeyi planlayan tek parti diktatörlüğünün 
aldatıcı özgürlük ortamını doğru değerlendiremeyen ko
münist hareket bir kez daha yenilgiye uğruyordu...
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ile Amerikan yanlısı Vatan dışında bütün basın bu havaya girmişti. Kom intem ’in  son 
kongresinde Başkanlık Divam’na ve iki organdan birisi olan Kontrol Komitesi üyeliğine 
seçilmiş bulunan Şefik Hüsnü, savaş tehlikesi belirince 1938’de Moskova’dan ayrıldı ve Paris’e 
gitti. Ülkeye geri dönmek için pasaport almaya çalıştı. Türk hükümeti tarafından bir buçuk 
yıl oyalandıktan sonra Kasım 1939’da Türkiye’ye dönebildi. Hemen askere alındıktan sonra 
ancak 1941 sonlannda sağlık nedenleriyle terhis olabildi. TKP Merkez Komitesi’ni oluşturan 
Reşat Fuat, Ahmet Fınncı, Zeki Baştımar, Celal Benneci, Mehmet Bozışık ve Halil Yalçınkaya, 
Komintem kararlan uyannca antifaşist cephe politikasını uygulamaya çalışıyorlardı. İllegal parti 
yayınlannm yanısıra Sokak  ve tek sayı çıkabilen Küllük bu amaçla geniş bir kadronun 
desteğiyle yayın yapıyordu.

Bu arada 1943’de askerlik görevini tamamlayan Mihri Belli İktisat Fakültesi’nde asistan olmuş 
ve 150 kadar genci etrahnda toplamıştı. Suat Derviş’le ilişkili olarak basın çevrelerinde 
oldukça etkili bir konum edinen Mihri Belli bir müddet sonra Parti Merkez Komitesi’ne 
alındı. Parti bu sıralarda çıkan Varlık Vergisi’nin yarattığı sefalet ve fiyat artışlanna karşı 
yoğun bir ajitasyon ve propaganda faaliyetine girişti. Mihri Belli, Suat Derviş, Hulusi Dosdoğru 
ve Ruhi Derviş’ten oluşan basın komitesi, bu dönemde çıkan faşist dergileri tarayıp Faris 
Erkmen ile birhkte cevaplar hazırlıyor ve broşürler basıyordu. Komite 1943’de En Büyük 
Tehlike - Milli Türk Davasına Aykm  Bir Cereyanın İçyüzü ve 1944’de Niçin Sovyetler Birliği’nin 
Dostuyum adh iki kitapçık yayınladı.

1944 Tevkifaü

1944’e gelindiğinde TKP’yi asker kaçağı olduğu için saklanan Reşat Fuat yönetmekteydi. 1944 
tevkifatı 12 Şubat’ta Ziya Nur Erün’ün Yedek Subay Okulu yatakhanesinde bir parti bülteni 
ile yakalanmasıyla başladı. K om intem ’e  gönderdiği raporda Şefik Hüsnü tutuklamalann gizlilik 
kurallanna yeteri kadar uyulamadığı için bu denli geniş çaplı olduğunu bildirmişti. Gerçekten 
de Reşat Fuat’la ilişki sağlamakta görevli Sebati Selimoğlu, tutuklamalann ucu kendisine 
yöneldiğinde saklanmamayı tercih etmiş, Reşat Fuat da kaldığı evi terkedip Faris Erkmen’in 
evine gittiğinde evin kontrol altında bulunduğundan şüphelendiğinden yeniden eve dönünce 
kansı Suat Derviş’le birlikte yakalanmıştı. Ancak 1944 tevkifatmda parti Merkez Komitesi 
bütünüyle ortaya çıkanlamadı ve hatta tutuklanan Merkez Komite üyeleri Zeki Baştımar ve 
Celal Benneci dava sonunda beraat ettiler. Dava TKP ana davası ve Karabük askeri fabrikalan
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 1943’te 
yaptığı Plenum toplantısında aldığı anti-faşist cephe ve 
ittifaklar politikasını bir yandan hayata geçirmeye 
çalışırken, bir yandan da oluşturduğu legal yayın 
komitesiyle faaliyete girişmişti. Komite’nin yayınladığı 
ilk broşür En Büyül< Tehlil<e-Faşlzm ve Türl<iye’deki 
Faaliyeti (altta) adını taşıyordu. Broşürün materyalini 
Komite toplamış ve Parti İcra Komitesi Sekreteri 
Reşat Fuat Baraner kaleme almıştı. Reşat Fuat, 
yeraltında yürüttüğü mücadele gereği bu legal broşüre 
imza koyamayacağından siyasi polisçe henüz 
tanınmayan ve mücadele edilen kesimce de 
bilinmeyen ressam Faris Erkman yayını üstlendi. En 
Büyük Tehlike, o yıllarda hem yayın hem de 
örgütlenme alanında oldukça rahat at oynatmaya 
başlayan Pantürkist, Turancı, ırkçı ve Türkçü akımlan 
hedef almış, Türk ırkının saflığı ve öteki ırklardan 
üstünlüğü iddialarının saçmalığını bilimsel şekilde 
kanıtlayarak, görünürdeki bu akımların aslında Alman 
faşizminin beşinci kolundan başka birşey olmadığını 
gözler önüne sermişti. Broşür yayınlandıktan sonra 
hem siyasal iktidar katında hem de kamuoyunda 
yankı buldu. 1927 Tevkifatı'yla İcra Komitesi Sekreteri 
Vedat Nedim'in ihanetiyle yediği darbenin ardından 
TKP, h/lerkez Komitesi’nin MK yetkilerinin tümü 
kendisinde toplanan üyesi Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile 
öteki iki üyesi Laz İsmail (Marat) ve Hüsamettin 
Özdoğu yönetiminde tekrar faaliyete geçti. Ağırlığı 
İzmir olarak yürütülen faaliyet Mayıs 1929’da 
başlatılan geniş tevkifatta sonuçlandı. İzmir’de 
başlatılan tutuklama İstanbul'da MK'nın son üç 
üyesine dek ulaştı. O döneme kadar TKP’n/n 
mücadalesi içinde teorik ve pratik yeteneğiyle hızla 
öne çıkmaya başlayan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Komünist Masası’nm yaptığı ilk 
tahkikatta ağır işkencelere rağmen direnerek; ne 
partili olduğunu ne de parti içinde taşıdığı sıfatlan 
kabullendi. 25 Haziran 1929'da 35 arkadaşıyla “ taklibi 
hükümet" ve “ ameleden adamlan mevkii iktidara 
getirmek istemek" iddialarıyla İzmir Ağır Ceza 
Mahkemesi önüne çıkarıldı. 16 Temmuz 1929'da 
mahkum arkadaşlarıyla birlikte Doğu'ya sürüldü. 
Hükümlü TKP’lilerden 18'i Diyarbakır cezaevine, 
kendisi de 5 arkadaşıyla Elazığ cezaevine gönderildi. 
Soldaki fotoğraf, sağ baştaki Dr. Hikmet .Kıvılcımlı'yı 
Elazığ Cezaevi'nin avlusunda gösteriyor. Ortalarında 
oturan kadın, gönderildiği her cezaevinin bulunduğu 
şehre peşinden gidip oğlunu yalnız bırakmayan annesi 
Münire Hanım, sol baştaki Saatçi Niko, arkada 
ayaktakilerin içinde yüzleri tam olarak teşhiş 
edilmeyen Troçki Mehmet ve tütün işçisi Abbas'dır.



"Dörtlü Takrir" sahipleri Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan’ın 

Sertelierin çıkarmayı düşündükleri Görüşler (altta) 
dergisinde yazı yazmayı kabul etmeleriyle, derginin bir 

cephe dergisi olması kararlaştırıldı. Zekeriya Sertel’ln 
yönetiminde 1 Aralık 1945’de yayınlanan Görüşler 

çıktığı gün tükendi ve ikinci baskısını yaptı. Tanin ve 
Cumhuriyet gibi faşizm yanlısı gazetelerde Görüşler’/n 

‘6 ’ harfinin orağa benzediğine dair iddialar ileri 
sürüldü. Bütün bu kışkırtmalar üzerine 4 Araiık'da 

yapılan saldırıyla, basıldığı Tan basımevi tahrip 
edildikten sonra bir daha çıkmadı. 1930'ların başında 

Türk edebiyatında sosyal gerçekçi hikâyeleriyle öne 
çıkan Sabahattin Ali (1906-1948) (üstte) Ankara’da 

ırkçılarla yürüttüğü mücadeleden sonra Devlet 
Konservatuvarı’ndaki görevinden ayrılarak (1945) 

İstanbul’da sol siyasi hareketlerin içinde yer aldı. Aynı 
yılın sonbaharında Cami Baykurt’la birlikte Yeni Dünya 
adında bir gazete yayınlamaya başladı. Ancak iki sayı 

çıkarabildiği Yeni Dünya, 4 Aralık 1945’deki 
gösterilerde tahrip edildi. Bunun üzerine önce Gün 
dergisinde, ardından TSP’nin yayın organı Gerçek 
gazetesinde hikâyelerini ve yazılarını yayınladı. 25 

Kasım 1946'da siyasal mizah gazetesi Marko Paşa’yı 
yayınlamaya başladı. Siyasal iktidara yakın kişilere 

"neşren hakaref’ten kısa süreli hapis cezalanna 
çarptırıldı. 1948’de Bulgaristan sınırında bulunduğu 

iddia edilen cesedinin ardından siyasi iktidar, 
manipülasyonuyla Sabahattin Ali’nin öldürülmesi 

mizansenini, soğuk savaş yıllarının sol aydınlarını 
terörize etmekte kullandı.
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davası olarak iki başlı sürdü. Ana davada baş sanık olan Reşat Fuat, savcının kendisini 
Ankara örgütü yöneticisi olarak suçlamasına karşın Hikmet Elin’in bu görevi üstlenmesiyle 
beraat etti. Aynı şekilde Reşat Fuat ile Zeki Baştımar’m irtibatını Ruhi Derviş kurmuş 
olmasına karşın, bu ilişkiyi Suat Derviş üstlendiğinden bu olay da karanhk kaldı. Davanın 
somut delilleri arasında Ağustos 1943’de yayınlanan Parti’nin Görüşleri ve Dilekleri broşürü ile 
bazı illegal bültenler vardı. Dava sonunda Reşat Fuat Baraner 9 yıl, Sebati Selimoglu ve 
Davut Nae 6 yıl 9 ay, Nihat Balyoz 4 yıl. Hikmet Elin 3 yıl 9 ay, Mustafa Birtem 3 yıl 6 
ay, Karabük grubundan Zihni Anadol 3 yıl 6 ay, şoför Halit Irgat 2 yıl 6 ay. Arif Özinsel 
ve Cemali Güngörmez 2 yıl 3 ay, Ali Tokuş I yıl 8 ay, Fehmi Kurucu 15 ay, Avni Güler
13 ay. Ziya Nur Erün, Tevfik Dilmen, Hadi Malkoç, Haşan İzzettin Dinamo ve Karabük 
grubundan Şevket Ertekin birer yıl. Yunus Bağatır, Haşan Çapak, Remzi Özşenel, Osman 
Paçalı, Ziya Türe, Suat Derviş, Mustafa Osmanoğlu, İbrahim Yürüyüş, Kirkor Sarafyan, Hayık 
Açıkgöz, Jak İhmalyan, Selahattin Akanşık 10 ay ile 6 ay arasında değişen hapis cezalanna 
çarptınldılar. Tutuklananlar arasında bulunan Haşan Basri Alp ifade vermemek için İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nün üst katından atlayıp intihar ettiğinden hakkmdaki dava düştü.

Reşat Fuat’ın yaptığı savunma Parti’nin politikasını ana hatlanyla ortaya koymuştu. Reşat Fuat 
“Biz Sovyetlerle dost olmak istiyoruz, Türkiye’de demokrasi nizamının yerleştirilmesini 
istiyoruz. Biz ırkçılıkla mücadele ettik. Bütün Kemalistleri mücadeleye davet ettik. Ben 
komünizmin cemiyetimiz hakkında hayırlı olduğuna inanmış bir adamım. Neşriyat yapılmadan 
fikir cereyanı olamaz. Siyasi teşekküller neşriyatsız vücudunu ilerletemez. Saraçoğlu hükümetini 
tenkit etmek suç mudur? Saraçoğlu hükümete geçer geçmez Türkçülükten bahsetti ve 
Turancılan ve faşistleri şımarttı. Almanlara erzak göndererek milleti aç bıraktı. İnhisar 
maddeleri karaborsaya düştü. Hükümet para bastığından paranın değeri düştü. Devlet borçlan 
bir milyara yaklaştı. Biz vatansever olduğumuz için hükümeti tenkit ettik ve millet karşısında 
suç işlemiş değiliz”. Bu davanın dışında kalan Ahmet Fınncı, Halil Yalçmkaya, Mihri Belli 
gibi TKP üst düzey yöneticileri tevkifat sürerken 19 Mayıs sabahı Süleymaniye Camii’nin 
minareleri arasına üzerinde “Saraçoğlu faşisttir” yazılı ve “Vurgunculuk ve Faşizme Karşı Savaş 
Cephesi” imzalı bir pankart asma girişiminde bulundular. Cami görevlilerinin müdahalesiyle 
kaçarken ayağından sakatlanan Tahsin Berkem yakalanınca pankartı asan diğer kişinin polisçe 
tanınmayan Mihri Belli olduğu ortaya çıktı. Bu arada 1 Mayıs I9 4 5 ’de üniversite 
öğrencilerinin Eyüp Feshane Fabrikası’na üzerinde orak-çekiç olan ve “İşçiler Birleşiniz” yazıh 
pullar yapıştırmasıyla başlayan tutuklamalar sonunda İleri Gençlik Birliği davası açıldı ve 55 
kişilik dava Şubat 1946’da sonuçlandı ve aralanna Mihri Belli’nin de bulunduğu 7 kişi 2 yıla, 
diğer sanıklar ise I yıl 8 aydan 5 aya kadar değişen hapis cezalanna çarptınldılar.

İleri Gençlik Birliği davası başlayınca tutuklanmayan parti üyeleri İstanbul’da İstanbul Yüksek 
Tahsil Gençlik D em eği’ni, Ankara’da Türkiye Gençler D em eği’ni kurdular. Bu arada önceden 
kurulmuş İleri Demokrat Cephe’sinin yöneticileri adeta bir Merkez Komite gibi çalışarak 
gençlik arasında önemli bir desteğin kazanılmasını sağladılar. 2 Temmuz 1946’da kurulan 
İstanbul Üniversite ve Yüksek Okullar Öğrenciler Birliği sonradan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik 
D em eği adını aldı. Demeğin kuruculan arasında Adil Giray, Zekai Karataş, İlhan Başaran,
Moris Gabay, Vahdettin Barut, Cemal Güner, Nihat Sargın, Nuran Bozer, Şaban Ormanlar, 
Sevinç Tanık (Özgüner) de vardı. Ankara’daki demeğin kum culan ise Nezihe Aras, Şevki 
Akşit, Adan Sayılgan, Enver Gökçe, Fuat Güner ve Mahir Yılmaz’dı. Ankara demeği “fakir 
köylünün ekinini biçme kampanyası”, Altındağ’da poliklinik açarak hastalan bedava muayene 
etme gibi eylemler örgüriedi. 1947’de faşistlerin dem ek binasını tahrip etmesi üzerine İstanbul 
demeği Ankara Nümayişi ve Biz adlı bir broşür yayınladı. Demek aynca yayınlamakta olduğu 
Hür Gençlik dergisinde de olayı kınadı.

Savaş Sonrası Komünist Hareket

Savaş sonrası TKP politikasının özünü açığa çıkartan Şefik Hüsnü’nün hazırladığı Cephe 
programı, “Nasıl bir Türkiye için savaşıyomz?” başlığı altında 9 ana mücadele hedefi 
belirliyordu: 1) Yalnız vurgunculan ve köy mütegallibelerini temsil eden tek parti 
istibdatmdan kurtulmuş özgür ve bağımsız bir Türkiye. 2) Halkı özgürlüklerden gerçekten 
yararlanan şen bir Türkiye. 3) İşçileri, köylüleri ve aydınlan devlet himayesinde çalışabilecek 
ve kültürlü bir insan olabileceği ileri bir Türkiye. 4) Hangi millet ve dinden olursa olsun, 
bütün vatandaşlara eşit hak tanıyan, ırk ve millet çıkarlanndan sıynimış adil bir Türkiye. 5) 
Yabancı topraklara göz dikmeksizin, bütün komşulanyla kardeşçe geçinen, dış dummu sağlam 
bir Türkiye, 6) Sovyetler’le her hususta anlaşmış ve bir yardımlaşma anlaşması ile bağlanmış 
banşsever bir Türkiye. 7) Yummk kuvvetiyle ve polis teşkilatıyla değil, fakat halkın ekonomik 
ve kültürel gelişmesi ve demokrat “milli birlik” etrafında toplanması sayesinde içte de güçlü 
bir Türkiye. 8) Kanaadan ve görüşlerinden dolayı, hiç kimsenin takibe ve işkenceye maruz 
kalmadığı, tam bir vicdan serbestliği sağlayan devrimci bir Türkiye. 9) Köyleri ve çifdikleri 
parazit soygunculardan temizlenmiş ve topraklan onlan işleyen ve eken köylülere mal edilmiş 
mamur ve muzaffer Türkiye.

Bu dönemde İnönü’nün çıkartmak istediği toprak reformuna karşı çıkan büyük toprak 
sahipleri demokrasi havarisi kesildiğinden TKP’nin savunduğu antifaşist cephe için son derece 
elverişli bir ortam doğdu. Tam da bu sıralarda, yazarlan arasında Celal Bayar, Fuat Köprülü, 
Behice Boran, Zekeriya ve Sabiha Sertel, Niyazi Berkes gibi kişilerin de bulunduğu Görüşler
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TKP Üzerine

TKP Kurtuluş Savaşı yıllarında Miniciler Cephesl’nln 
en sol kanadını oluşturdu. “Ebedi Şef” li, “Milli Şef'li 
tek parti döneminde İse biricik muhalefet partisiydi.
II. Dünya Savaşı sonrası döneme varılanadek egemen 
güç durumunda olan Burjuvazi-Eşraf-Bürokrasi üçlüsü 
İçinde ayrı ayrı fraksiyonların hepsi Tek Parti CHP çatısı 
altında politik etkinliklerini sürdürdüler. Ancak kurulu 
düzene bir burjuva demokrasisi görünümü vermek zo
runlu olduğundadır ki bu sağ akımlar ayrı siyasi partiler 
olarak politika alanında yerlerini aldılar. O zamana kadar 
Türkiye’de iki parti vardı: İktidardaki CHP-, muhalefette
ki gizli TKP.

TKP ile Kemalistler arasında fiili bir cephe birliği oldu-. 
ğu ve Sovyetler Birliği ile ittifak durumunun sürdüğü
o Kurtuluş Savaşı yıllarında bile, ulusal direnişin ku
manda mevkilerini tekelinde tutma gayretinde olan Ke
malistler ile TKP arasında çatışma en sert biçimlere 
bürünmüştür. Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve arkadaşla
rının alçakça şehit edilmeleri bu çatışmanın zaman za
man nerelere kadar vardığını gösterir.

Zaferden sonra kurulan Kemalist rejim bazı üstyapı 
reformlarıyla feodal nitelikte kurumların bir kesimini tas
fiye etti. Ekonomide komprador egemenliğini sınırlama
ya çalışarak milli burjuvazi yaratma amacını güden bir 
devletçi politika izledi. Yabancı şirketlerin millileştiril
mesi hep bu hedefe yönelik uygulamalardı. Kemalist 
iktidar Batı ülkeleriyle İlişkilerinde mesafeyi koruyor, 
dünya kapitalist pazarı içinde olmakla birlikte, ulusal 
bağımsızlığa açıkça ters düşebilecek ilişkiler kurmaktan 
kaçınıyordu. Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkileri
nin sürdürülmesi de bu politikanın bir parçasıydı.

1930’lar Almanya’da Nazizmin yükselişi yılları oldu 
ve ardından Sovyetler Birliği ile sınırdaş olan Doğu Av
rupa ülkeleri birbiri ardından Nazi Almanyası’nın nüfuz 
alanına girdiler. Hitler Almanyası Bolşevizmin kökünü 
kazımayı amaçlayan bir haçlı sefere hazırlandığını açık
ça İlân etmekteydi. Dolayısıyla Sovyetler Birliğini çevre
leyen bu ülkeler bir Alman saldırısı durumunda birer 
sıçrama tahtası görevini yerine getireceklerdi. Zincirin 
tek eksik halkası Kemalist Türkiye idi. Ve Türkiye’de 
en güçlü muhalefet sol değil sağ muhalefet idi. Bu 
durumda Komünist Enternasyonal çatısı altında yer alan 
partiler ve bu arada TKP de Kemalist iktidarı burjuva 
karakterine ve Kürt halkına uygulamakta olduğu zorla 
asimilasyon politikasına karşın “kötünün daha az 
kötüsü’’ (şerrin ehveni) saydılar. TfCP’nin, 1937’de, Ko- 
mintern'in dayatmasıyla aldığı desantralizasyon kararı 
bu değerlendirmenin bir sonucudur.

Aslında bu karar fazla bir şey değiştirmedi ve II. Dün
ya Savaşı’nın patlak vermesiyle meydana gelen yeni 
koşullarda tüm geçerliğini yitirdi.

Türkiye’nin II. Dünya Savaşına kadar herhangi bir 
emperyalist devletin dümen suyuna girmeme konusun
da dikkatli davrandığı bir gerçektir. Doğusunda ve batı
sındaki komşu ülkelerle İmzaladığı paktlar Kemallstlerin 
bağımsız bir dış politika gütme yolunda çabalarının ürü
nüdür. Savaşın eşiğine varıldığında bu politikadan dö
nüldü. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile bir ittifak antlaş
ması imzaladı. Bu İlk adımı başka adımlar izleyecekti.

Savaş yılları dış ticaretin hemen hemen durduğu, ülke 
içinde sınai üretimin önemli ölçüde yavaşladığı yıllardı. 
Böyle bir ortamda istifçilik ve karaborsa yoluyla büyük 
kârlar sağlayan harp vurguncusu bir türedi burjuvazi 
büyük ekonomik güç kazandı, devlet yönetiminde etkin 
olmaya başladı. Bu, bir yandan, tahıl fiyatlarında hızlı 
artış yüzünden biti kanlanan büyük toprak sahiplerinin

güçlenmesi öte yandan, politik üstyapıyı belirlemeden 
edemezdi. CHP kapılarını Turancı faşistinden tarikatçı 
yobazına kadar en gerici unsurlara açtı, bileşim değişik
liğine uğradı. Savaşın ilk yıllarında Nazi Almanyası’nın 
birbirini izleyen askeri zaferleri de burada bir etken 
oluyordu.

1942’nln sonlarında başbakanlığa gelen Şükrü Sara
çoğlu, CHP İçindeki faşizan sağ fraksiyonun elebaşısıy- 
dı. Saraçoğlu, hükümetini kurar kurmaz, bir olupbitti 
saydığı Alman zaferine hazırlık niteliğinde uygulamalara 
girişti. Güdümlü basında yoğun bir anti-sovyet propa
ganda başlatıldı. Enflasyon ve pahalılığa deva olarak 
“Varlık Vergisi’’ denen özel bir yasa İle azınlıkları mülk' 
süzleştirip ezme yoluna başvuruldu. “Gayrl-Müslim’’ ka 
tegorisine giren varlıklar yanında yoksul emekçiler öde 
yemiyecekleri ağır vergilere tabi tutuldu. Ödeyemiyen 
ler için Doğu Anadolu’da toplama kampları kuruldu 
Binlerce insan buralara sürüldü. Bu arada harp vurgun 
cusunun en adisi, eğer Müslüman ise, yahut da yabancı 
uyruklu ise, fiilen vergi dışı tutuluyordu. İktidarın Alman 
atına oynadığı açıktı.

CHP “ kötünün daha az kötüsü’’ olmaktan çoktan çık
mış, “ kötülerin kötüsü” olmuştu.

Bu gelişmeler karşısında TKP yönetimi savaş öncesi 
güçler dengesi değerlendirmesinin artık geçerli olmadı
ğı görüşüne vardı. Haziran 1943’de Şefik Hüsnü’nün 
kaleme aldığı “ 1943 Platformu” diye bilinen taslakda 
yeni durum değerlendirildi ve görevler saptandı. Aynı

PROGRAMIM

Şefik Hüsnü’nün "verimli devre" olarai< tanımladığı 
dönemin ürünlerinden bazıları, legal oiaral< 
yayınlanabilen En Büyük Tehlike ve Niçin Sovyetler 
Birliği’nin Dostuyum broşürleriydi. JKP’nin bu legal 
yayın faaliyetine en önemli katifiiardan birini Faris 
Erkman yapıyordu. Faris Erkman (1917-1950) SES, 
Yürüyüş ve Görüşler dergilerinde basılan desenleriyle 
de sosyalist gerçekçi bir ressam olarak tanınmıştı. 
1943’de Reşat Fuad’ın kaleme aldığı En Büyük 
Tehlike broşürüne imzasını koyan Faris Erkman 
1945’de yapılan mahalli seçimlere bağımsız sosyalist 
aday olarak katıldı. Üstte görülen Programım adıyla 
yayınladığı seçim beyannamesi TKP’nin o yıllardaki 
asgari programının legalize edilmiş şeklinden başka 
bir şey değildi.

günlerde toplanan Merkez Komitesi bazı rötuşlardan 
sonra bu Platformu kabul etti. Bunda, özetle. Dünya 
Savaşının vardığı aşamanın, savaşan güçlerin tahlili ya
pılıyor, Nazi Almanyası ve müttefiklerinin yenilgisinin 
niçin kaçınılmaz olduğu açıklanıyor, Türkiye emekçi hal
kının uzun erimli çıkarlarının Mihver karşısında en aktif 
biçimde ve bir an önce yerini almasını emrettiği vurgula
nıyordu. Bu da Saraçoğlu hükümetini devirmeden ola
mazdı. Savaş koşullarında istifçilik ve karaborsa yoluyla 
muazzam vurgunlar vuran en asalak bir türedi burjuvazi 
ve ağa takımının edindiği büyük mali gücü politik güce 
çevirebildiği, CHP’nin gittikçe bu kesimin etkisi altına 
girip sağa kaydığı, Saraçoğlu hükümetinin başa geçişi 
nin bunun bir kanıtı olduğu belirtiliyordu. Platform parti
lileri, toplumdaki bütün İlerici yurtsever güçlerle daya
nışma halinde faşizme ve vurgunculuğa karşı mücadele
yi yükseltmek için saflan sıklaştırmaya çağırıyordu.

TKP bu anlayışla çalışmalannı gizlilik koşullarında sür
dürdü. İktidannın karşılığı 1944 kışında TKP ve aynı 
yılın güzünde İleri Gençlik Birliği tutuklamaları oldu. 
En tutarlı antl-faşistler işkenceye uğratıldı, ağır hapis 
cezalanna çarptınidı.

Savaşın sona ermesinden hemen sonra soğuk sava
şın henüz başlamadığı bir dönem yaşandı. Türkiyenin 
egemen çevreleri o günlerde duraksama İçindeydi. Da
yandıkları dış mihraklardan gelen öğütler çelişkiliydi.
O 1945, 1946’da müttefikler-arası dayanışmanın zafer
den sonra da süreceği sanılıyordu. Saraçoğlu kabinesi 
iktidardan uzaklaştırıldı, yerini müttefik yanlısı bilinen 
Recep Peker hükümeti aldı. Bunu kısa süreli ve sınırlı 
bir demokratik özgürlük dönemi izledi. Şefik Hüsnü ve 
arkadaşları, ne denli sınırlı olursa olsun siyasi demokra
sinin olanaklarından olabildiğince yararlanmak gerekti
ği düşüncesiyle hareket ettiler ve Türiâye Emekçi ve 
Köylü Partisi’ni kurdular. Bu legal parti altı ay yaşadı. 
Bu kısa süre içinde politik ve mesleki örgütlenme ala
nında başanlı oldu. 1946 sonunda partililer ağır faşist 
baskılara uğratıldılar. Tutuklandılar, yargılandılar, ağır 
hapis cezalanna çarptırıldılar. Hareket böylece bir kez 
daha illegaliteye itilmiş oluyordu.

Savaş sonrası dönemde kurulu düzene bir burjuva 
parlamenter dış görünüş verilmeye kalkışıldığında ku
rulmakta olan Demokrat Parti’ye karşı TKP’nin tavrının 
ne olduğunu şu olay açıkça gösterir: DP’nin kuruluş 
çalışmaları Emekçi Sosyalist Parti'nin kurulması İçin 
hazırlıklara girişlldiğl günlere rastlar. O günlerde DP’nin 
İstanbul il başkanı. Şefik Hüsnü’yü ziyarete geliyor. Ken
disi meslektaşıdır. Sorbonne'da aynı yıllarda tıp eğitimi 
görmüşlerdir. DP’II bir teklifle gelmiştir. Dediği özetle 
şudur: “ Bugün birinci sorun CHP’yI iktidardan düşür
mek, halkın oylanyla demokratik bir iktidan başa getir
mektir. Elbette ki demokraside sağ da olur, sol da. 
DP'nin solunda bir sosyalist emekçi partisinin kurulma
sını biz demokrasinin gereği sayarız. Ama şu anda böyle 
bir partinin kurulması muhalefet kuvvetlerini böler. Ge
lin kuvvetlerimizi DP çatısı altında birleştirelim, şu CHP’yI 
devirelim...”

Şunu göz önünde tutmak gerek: Bu görüşmenin yer 
aldığı 1946 başlannda soğuk savaş henüz başlamamış
tır. Faşizmin kaleleri dünya düze^nde yıkılmıştır ve Sov
yetler ile müttefikler arası dostluk ilişkileri süreceğe 
benzemektedir. Başta Celal Bayar, DP kurucuları bu 
durumu göz önünde tutmakta ve CHP’nin solunda bir 
muhalefet partisi olarak, daha doğrusu sol demagoji 
ile oy avcılığına çıkacak olan bir burjuva partisi olarak 
ortaya çıkmayı tasarlamaktadırlar. Amaç her ne pahası
na olursa olsun iktidar koltuğuna oturmaktır. Celal Ba- 
yar’ın bir süre Serteller İle içli dışlı görünmesi, cezaevin
de yatmakta olan Mihri Belli’ye “ Mücadelesini anlıyo
ruz; güzel günler gelecektir” cümlelerini içeren daya
nışma mesajları göndermesi ve daha birçok emareler, 
DP kuruculannın başlangıçta tutumunun bu olduğunu 
gösterir.
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Saraçoğlu hükümetinin olası bir Alman zaferine 
dayanan dış ve iç politikasının hoşgörüsünden 
yararlanan ırkçı, Turancı ve faşist akımlar Türkiye'de 
kol gezmeye başladılar. Yeraltındaki Türkiye Komünist 
Partisi üst yönetimi bu sıralarda kurduğu legal yayın 
komitesinin faaliyetiyle hem Sovyetler Birliği ve 
komünizm düşmanlarıyla mücadele etmek, hem de 
süren dünya savaşına bakışını yansıtma çabasına 
girişti. Bu yayınlardan biri de, Suat Derviş'in kaleme 
aldığı üstte görülen Niçin Sovyetler Birliği’nin 
Dostuyum? broşürüydü.

OP’den gelen elçiye Şefil< Hüsnü’nün cevabı şu olu
yor: “Sizi öğrenciiil( yıllarınızdan tanırım. Demoi(rasi 
davasını içtenlilde benimsediğinize inanırım. Ama DP 
Türkiye toplumunda öyle güçleri temsil eder duruma 
gelmektedir ki, bu parti kaçınılmaz olarak CHP’nin sağı
na düşecektir. Ve Marksist sola karşı tutumu CHP’nin- 
kinden farklı olmıyacak, dolayısıyla demokratik hak ve 
özgürlüklere sahip çıkmıyacaktır. Sizin gibi demokrasi 
davasına içtenlikle inananlar da kısa bir süre sonra DP 
içinde barınamaz duruma geleceksiniz.”

Şefik Hüsnü’nün kehanet niteliğindeki bu sözleri 
TKP’nin o anda ve sonraki yıllarda sahneye konan de- 
mokrasicilik oyununda muhalefet rolüne çıkanlara karşı 
tavrını ifade ekmektedir.

ABD ile ilk Askeri Yardımlaşma Antlaşması 1947’de 
CHP iktidarı tarafından imzalandı. CHP ile ana muhalefet 
partisi arasında ilişkiler, Amerika'ya yaranma ve irticaya 
taviz yarışması şeklini almıştı. Sonunda bu yarışı DP 
kazandı ve 1950 seçimlerini kazanarak iktidara geldi, 
DP'nin ilk icraatı Kore’ye asker göndermek oldu. Ardın
dan büyük bir TKP davası sahneye kondu. On yıllık 
Demokrat Parti döneminde ülkemiz Amerikan İmpara
torluğunun bir uç beyliği durumuna düşürüiürken TKP 
kadrolarının büyük kesimi zindanda ya da sürgündeydi
ler.

MİHRİ BELLİ

adlı bir derginin ilanlan çıktı. Derginin yazı kadrosunu oluşturanlar, -sonraki yıllann Demokrat 
Parti, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi ve hatta 1960’larda .. 
kurulacak Türkiye İşçi Partisi'nin kurucu ve yöneticilerini içeriyordu. Bu geniş tabanlı cepheyi 
bölmek am acıyla. hükümetin desteğindeki öğrenciler 4 Aralık 1945’de Tan, Yeni Dünya, La 
Turquie gazeteleriyle Gün dergisini yerle bir ettiler. Beyoğlu’nda Sovyet yayınlan satan Benak 
Kitabeyi de saldınya uğradı. Yaratılan bu dehşetengiz hava sonuç vermekte gecikmedi ve 
Celal Bayar ve arkadaşlan Cephe’den aynidı.

Sosyalist Partilerin Kuruluşu

Şefik Hüsnü Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliklere dayanarak TKP ile doğrudan ilişkisi 
olmayan sol eğilimli kişilere bir sosyalist parti kurdurmayı düşündü. Tan gazetesi 
yazarlanndan Esat Adil’e bu teklifini götürdü. Esat Adil 1946’da Türkiye Sosyalist Partisi’ni 
kurunca TKP İstanbul yöneticilerinden Hüsamettin Özdoğu da bu partiye katıldı. TSP’nin 
bütün solu toparlayacağından ürken Şefik Hüsnü geleneksel parti kadrolanyla Türkiye Sosyalist 
Emekçi Köylü Partisi’n i kurmak zorunda kaldı.

Bir müddet sonra genel seçim karan alındı. Ancak seçim sistemi tek dereceli olduğundan 
TSEKP seçimleri boykot etmeye karar verdi. Seçimlerden sonra geniş tabanlı bir Demokratik 
Cephe’nin kurulması için son bir girişimde daha bulunuldu. 17 Ekim 1946’da İstanbul 
milletvekili Fevzi Çakmak, D em okrat Parti İstanbul İl Başkanı Avukat Kenan Öner ve 
arkadaşlan İnsan H aklan  Cemiyeti’ni kurdular. Kurucular arasında komünistlerin yer aldığını 
gören CHP Ankara’da Nihat Erim’e bu Üemeğe karşı benzer bir demek kurdurttu. İktidann 
tek korkusu sağ ile solun tek bir cephede, tek bir demekte birleşmesiydi. Çakmak ve Öner 
sıkıştınidı ve İstanbul’daki dem ek işlemez hale getirildi. Halbuki Fevzi Çakmak, Şefik 
Hüsnü’nün de deaneğin kum culan arasında bulunmasını istemişti.

-1946’da kumlan iki sol partiden TSEKP zamanla sol tabam bünyesinde toplamayı başardı. 
Bunun üzerine iki partinin birleşmesini öneren Esat Adil’e Şefik Hüsnü’nün cevabı, 
birleşmenin ancak kendilerine katılmakla mümkün olacağıydı. İki parti arasındaki çekişmeler 
bütün hızıyla devam ederken 16 Aralık 1946’da bütün partiler ve sendikalar kapatıldı. Ancak
6 ay kadar faaliyet gösterebilen TSKEP bu kadar kısa süreye rağmen İstanbul, Ankara ve 
İzmir dışında Adana, Trabzon, Samsun, Antep, Mersin, Zonguldak, Erzumm, İzmit, Balıkesir ve 
Eskişehir’de il örgütü kurmayı başarmıştı.

Gerek 1944 gerekse de 1946 tevkifatlan TKP’nin bütün kadrolannı açığa çıkartamadı. Zeki 
Baştımar ve Muzaffer Şerif Başoğlu’nun yönetimindeki hücreler gizli kaldı. Zeki Baştımar 1947 
Ankara örgütünü kurduktan sonra 1949’da İstanbul’a geçerek örgütsel faaliyetlerini sürdürdü.
Bu dönemde haftahk Söz gazetesiyle, gençlik organı olarak Ant dergisi yayınlandı. Aynca 
doğrudan Parti’nin denetiminde olmamakla birlikte Yaprak  dergisine sızan Parti üyeleri 
buralarda yazılar yazdılar. 1946-1952 arası yayın yapan Hür Gençlik, Hür, Gün, Gerçek, Baştan, 
Yeni Baştan, Medet, M arkopaşa, Öküz Paşa, Nuh’un Gemisi, Beraber, Yeryüzü, Nazım Hikmet gibi 
dergiler özellikle Nazım Hikmet için sürdürülen af kampanyası sırasında önemli görevler 
üstlendiler. Zeki Baştımar’m İstanbul’da Parti’nin Paris kolu olan İleri Jön  Türkler Birli|i’yle 
ilişki halinde sürdürdüğü faaliyet 1951-1952 tevkifatıyla yeniden ama bu kez uzun bir süre 
için kesintiye uğradı.

Tek Parti Döneminde İşçi Politikası
CHP’nin işçileri örgütleme politikası 1934’de İzmir Valisi General Kazım Dirik gözetiminde her 
meslek ve/veya her işkolundaki işçilerin tek bir dem ek/birlik içinde toplanmaya başlamasıyla 
uygulanmaya kondu. Deniz taşımacılığı işkolundaki 7 ayn cemiyet Deniz Amelesi Cemiyeti 
içinde eritildi. Kamuya yönelik hizmet yapan şirket işçileri İmtiyazh Şirketler Memur ve 
M üstahdemin Birliği’n d e  biraraya getirildi. Fabrika işçileri için Sanayi İşçileri Birliği kuruldu. 
Tütün, matbaa ve fınn işçileriyle şoförler de ayrı ayrı demeklerde örgütlendiler. İzmir’de 
kurulan bu demeklerin tümü 1935’de İzmir İşçi ve E snaf Birliği yönetimi altına sokuldu. Bu 
örgüt amacını “işçilerle esnafı rejime her yönüyle bağlı ve faydalı kılmak” olarak açıklamıştı. 
İşçileri bu örgütlere üyeliğe zorlamak amacıyla “işçi karnesi” adıyla bir uygulama getirildi.
Buna göfe bir işçinin işini koruyabilmesi veya yeni bir işe girmesi için 1 Mart 1935’e kadar 
meslek veya işkolundaki kurulu demeğe başvurup işçi kamesi alması gerekiyordu. İşçilerin 
örgütlere aidat ödemesi de zorünluydu. Bu aidat işverence işçinin ücretinden otomatik olarak 
kesiliyor ve örgüte devrediliyordu. Böylece CHP’nin denetimindeki örgütlere işçilerin parasıyla 
kaynak yaratılmış oluyordu. Bu örgütler işçilerin haklarını savunmak yerine, daha ziyade 
yoksul çocukları giydirmek veya sünnet ettirmek gibi işlerle uğraşmaktaydılar.

28 Haziran 1938’de her türlü sınıfsal örgütün, sendikanın, cemiyetin kurulmasını, hatta 
Türkiye’de sosyal sınıfların varlığından sözedilmesini yasaklayan yeni bir Cemiyetler Kanunu 
kabul edildi. Yeni kanuna göre örgütler ancak hükümetin izniyle kurulabilecek, kurulmasına 
izin verilenler ancak hükümetin ve mahalli yöneticilerin sıkı denetimi altında faaliyet 
gösterebileceklerdi. Ayrıca hükümete istediği zaman örgütleri kapatma hakkı tanınmıştı.
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II. Dünya Savaşı yıllannda İstanbul, Edime, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli’de ilan 
edilen ve 22 Aralık 1947’e kadar yürürlükte kalan sıkıyönetim işçi örgütlenme ve 
mücadelesini önemli ölçüde engelledi. 1940’da uygulanmaya konulan Milli Korunma Kanunu 
sayesinde işgünü 11 saate çıkanidı, zorunlu çalışma yöntemi benimsendi, madenlerde ve kimi 
kamu işletmelerinde işyerlerini terk etme yasağı getirildi, hafta tatili kaldınldı. Savaş yıllannda 
sanayide ve hatta bazı madenlerde kadın ve çocuklann çahştıniması karar altına alındı. Aynı 
dönemde gerçek ücretlerde yüzde 50’lik bir azalma oldu. Bu yıllar özellikle ithalat ve 
ihracatçılann çok kârlı işler yaptığı, özel kesimin ilk ciddi sermaye birikimini gerçekleştirdiği 
bir dönem oldu.

1945’de işçi yardımlaşma ve emekli sandıkları birbiri ardına kuruldu. Ankara’da üyeleri daha 
ziyade Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı basımevleri gibi resmi kuruluşlann işçileri 
arasından gelen Ankara Matbuat Teknisyenleri Cemiyeti, Finn İşçileri Cemiyeti, Şoförler Cemiyeti, 
İstanbul’da Matbuat Teknisyenleri Cemiyeti, Şoförler Cemiyeti, İzmir’de İzmir Sanayi İşçileri Birliği, 
Tütün İşçileri Birliği, Zonguldak’ta Amele Birliği faaliyete geçtiler. Bunlann yanısıra hemen 
hemen bütün büyük kentlerde işçi yardımlaşma demekleri ve tüketim kooperatiflerinin 
yanında kurulan hayır kurumlan açtıklan atölyelerde özellikle kadınlara iş vermekte, yoksul 
işçilere yiyecek, giyecek ve yakacak yardımında bulunmaktaydı. Bütün bu demek ve örgütlerin 
varlıklarını sürdürmelerinin asli koşulu CHP ile iyi ilişkiler kurmalarıydı. Dernek yöneticileri 
genellikle CHP il başkanlan ve yöneticilerinden seçiliyordu. Bu koşullarda adı geçen demekler 
çaylı eğlenceler, spor bayramlan, müsamereler düzenlemekte ve kuruluş yıldönümlerinde 
“bayram” ilan etmekteydiler.

Yeni Sendikalar Kanunu ve 1 9 4 6  Sendikacılığı

Aydınlar ve işçiler arasında kaybettiği prestiji yeniden kazanmak arzusundaki Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin çok partili siyasal rejime geçme karanndan sonra, 10 Haziran 1946’da Cemiyetler 
Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre cemiyetlerin ve işçi sendikalannm faaliyetlerini sınırlayan 
bazı maddeler kaldınldı. Gene aynı yıl Meclis’e sunulan ve 20 Ocak 1947’de kabul edilen 
sendikalarla ilgili yeni bir kanun, işçi sendikalarının siyasal faaliyetlerini yasaklıyor, “milliyetçi 
olmayan”, yani sınıf temeli üzerine kurulu işçi sendikalarının kapatılmasını, kuranlann hapis 
cezasına çarptırılmalannı öngörüyordu. Sendikalar Kanunu’nun en belirgin özelliği işçi sınıfı ve 
işçi hareketinin sosyalist hareketle bütünleşmesini engellemek ve onlan CHP’nin güdüm ve 
vesayeti altına sokmaktı. Bu yasa sayesinde işçilerle CHP örgütü ve iktidar arasında iletişim 
aracı olacak ve yukandan aşağıya doğru iletilmesi gereken emir, ideoloji ve benzeri mesajlan 
aktaracak sendikalar için yasal çerçeve böylece hazırlanmış oldu. Yeni Sendikalar Kanunu 
çıktığı sırada Türkiye’de toplam 52 bin üyeli 73 sendika bulunuyordu, İşçi sınıfının büyük 
çoğunluğu (yaklaşık yüzde 90 ’ı) sendikalann dışındaydı. Yeni Cemiyetler Kanunu’ndan sonra,
14 Mayıs 1946’da kurulan Türkiye Sosyalist Partisi, kendisine bağlı Türkiye Tekel İşçileri 
Sendikası, Türkiye Deniz İşçileri Sendikası, Türkiye Mensucat İşçileri Sendikası, Türkiye Demir 
Çelik İşçileri Sendikası, Türkiye Basın ve Basın M akinalan  Sendikası, Tramvay İşçileri Sendikası 
ve İstanbul Şoförleri ve Otomobil İşçileri Sendikası’m  kurdu, Türkiye Sosyalist Partisi bütün bu 
sendikalan merkezî işçi örgütü olacak Türkiye İşçi Sendikalan Federasyonu'na bağlamayı ve 
uluslararası düzeyde de Dünya Sendikalar Federasyonu'na katılmayı düşünüyordu. Ancak bu 
çabası sonuç vermeden Temmuz 1946’da kapatıldı. Fakat partiye bağlı ve merkezi İstanbul’da 
bulunan sendikalar sanayinin gelişmiş olduğu kentlerde birer şube açtılar ve düzenledikleri 
seminer ve konferanslarla işçi hareketi içinde önemli bir güç odağı oldular.

1946'da birbirinin peşisıra /fc/ yasal sosyalist parti 
olarak örgütlenen Türifiye komünist hareketinin uzun 
yıllardır kadrolar arasında süren sürtüşme ve 
anlaşmazlıklar esas olarak sendikal örgütlenme 
anlayışında somutlaştı. Anlayış farklılıklarını tartışırken 
bir tek bu noktada içten davranan iki sosyalist parti, 
Türkiye işçi sınıfını merkezî (işkolu esasına göre) ve 
yerel (işyeri esasına göre) örgütlemişlerdi. TSP işkolu 
esasına göre sendikalaşmayı savunurken, TSEKP 
işyeri esasına göre sendikalaşmadan yanaydı. Haziran 
ve Temmuz 1946 her iki partinin de kendi anlayışlan 
doğrultusunda yoğun bir örgütlenmeye giriştikleri bir 
dönem oldu. TSEKP önce İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği’/?/ kurdu. Başkanlığını eski bir TKP militanı olan 
Ferit Kalmuk’un yaptığı Birlik’/ Kocaeli ve İzmir 
Sendikalar Birliği izledi. Bunlan TSEKP’n/n yerel 
örgütlenme anlayışına uygun olarak öteki sendika, 
birlik, dernek ve klüpler izledi. TSEKP’nm sendika 
birlikleri TSP’n/n konfederasyon görüşünün karşısında 
adeta yerel sendikalaşmanın bir üst organı gibiydi. 
Kurulduktan ilin adıyla anılan TSEKP’n/n yerel 
sendikalarının bir üstündeki kuruluşlar olarak 
örgütlenen İstanbul, Kocaeli ve İzmir İşçi Sendikalan 
Birliklerinin dışında Eskişehir, Bursa, Zonguldak, 
Ankara, Kayseri, Sivas, l\Aalatya, Diyarbakır, Samsun 
ve Trabzon’da da benzeri örgütler kurulmuştu. Üstte 
Adana ve havalisi İşçi Sendikaları Birliği mensuplan 
görülüyor. TKP yöneticilerinin yeraltında aldıkları ortak 
kararla ilk kurulan legal sosyalist parti olan TSP’n/n 
kurduğu sendikalar ise Türkiye Mensucat İşçileri 
Sendikası, Türkiye El işçileri Sendikası, Türkiye İnşaat 
işçileri Sendikası, Türkiye Motorlu Kara Nakil Vasıta 
İşçileri Sendikası’yd;. İki legal parti yöneticileri 16 
Aralık 1946’da tutuklanınca Harbiye Askeri 
Cezaevi’nde biraraya geldiler. Solda TSP 
mensuplarının bir kısmı Harbiye Askeri Cezaevi 
avlusunda görülüyor. Oturanlar soldan sağa Tahir 
Ağralı, Hilmi Seyhan, Hürriyet Ergintürk, Süleyman 
Taki ve ismi bilinmeyen biri. Ayaktakiler soldan sağa 
İbrahim Topçuoğlu, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Aram 
Pehlivanyan, Mehmet Bezgin, Sarı Mustafa (Börkiüce), 
Osman Kuzeyli, Bahri Ateş ve gardiyan bir asker.
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Baş harflerinin toplamı sanat, edebiyat, sosyoloji 
(S.E.S) demek olan "aylık sanat ve düşün dergisi" 

SES'in (altta) ilk sayısı Haziran 1939’da çıktı. 10. 
sayısından sonra İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 

tarafından kapatıldı. İki yıl sonra 11. sayısından 
devam ederek (21 Ocak 1948) tekrar yayınını 

sürdürmeye çalıştıysa da bu uzun sürmedi. En son 
1951'de tekrar yayın yaşamına atılan SES ikinci kez 

faaliyete geçen Türkiye Sosyalist Partisi’nden yana bir 
tutum takınarak siyasi bir hüviyet de kazandı. Şubat 
1951 sayısında yazarlarından Zihni Turgay Anadol’un 

Şafakta isimli şiirinde geçen "kırmızı gül" ve 
"kasket”  kelimeleri yüzünden takibata uğradı. Sahibi 

ve yaziişleri müdürü Yusuf Ahıskalı ile şiirin yazan 
Zihni Turgay Anadol tutuklandılar. Birkaç ay hapiste 

yattıktan sonra beraat edip aklandılar.

S E S

20 Haziran 1946’da Şefik Hüsnü önderliğinde kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi 
işyeri ve işletme düzeyindeki sendikaların kent veya bölge düzeyinde işçi sendikalan birlikleri, 
işkolu düzeyinde de federasyonlarda bir araya gelmesini ve bunlann ülke düzeyinde bir 
konfederasyonda toplanmasını öneriyordu. Parti 16 işkolu ve 16 bölge saptamıştı. Parti’nin 
İstanbul’da kurduğu İşçi Klühü işçiler arasında dayanışmayı ve deneylerden ortaklaşa 
yararlanmayı hedeflemekteydi. İşçilerin boş zamanlannı değerlendirmek amacıyla kurulan 
klübün bir “kolektif çalışma yuvası”na dönüşmesi arzulanıyordu. Türkiye Sosyalist Partisi’yle 
sürdürülen polemik ve tartışmalann yanında Adana’da A dana İşçi Sendikalan  Birliği, Adana 
İplik ve D okum a İşçileri Sendikası, Adana Terziler Sendikası, Adana İnşaat İşçileri Sendikası ve 
A dana Deri İşçileri Sendikası, Ankara’da A nkara İşçi Sendikalan  Birliği, Ankara Madeni Eşya 
İşçileri ve M akina İşçileri Sendikası, A nkara Terziler Sendikası, Ankara İnşaat İşçileri Sendikası, 
Ankara Finn ve Un İşçileri Sendikası ve Ankara Şoför ve Oto Tam ir İşçileri Sendikası, 
Eskişehir’de Serbest Sanayi İşçileri Sendikası, İstanbul’da İstanbul İşçi Sendikalan Birliği, İstanbul 
İnşaat İşçileri Sendikası, İstanbul A yakkabı ve Deri İşçileri Sendikası, Güzel Sanatlar Kol ve Kafa 
İşçileri Sendikası, Basın ve Yayın K afa  ve Kol İşçileri Sendikası, Bakırköy Bez Fabrikası İşçileri 
Sendikası, Tekel İşçileri Sendikası, Tütün İşçileri Sendikası, M aden Sanayi İşçileri Sendikası ve 
Şoförler Sendikası, İzmir’de İzmir İşçi Sendikalan  Birliği, İzmir Terziler Sendikası, İzmir Ayakkabı 
İşçileri Sendikası, İzmir Müessese, T icarethane ve E snaf Müstahdem Sendikası, İzmir Mensucat 
Sanayi İşçileri Sendikası, İzmir Basın ve Yayın Kol ve K afa  İşçileri Sendikası ve İzmir Tütün 
İşçileri Sendikası, İzmit’te Kocaeli İşçi Sendikalan  Birliği, Kocaeli Selüloz Sanayi İşçileri Sendikası 
ve Kocaeli Nakliye İşçileri Sendikası, Zonguldak’ta M aden Kömür Havzası İşçileri Sendikası, 
Samsun’da Tütün İşçileri Sendikası ve Samsun İşçi Sendikalan  Birliği’ni kurdu.

CHP Denetimindeki Yeni Tipte Sendikacılık

Savaş yıllannın satın alma güçlerini yanya indirdiği, çalışma ve yaşam koşullannı alabildiğine 
kötüleştirdiği ve ağırlaştırdığı işçiler. Haziran 1946’dan başlayarak yoğun bir şekilde sendikalara 
akın ederek örgütlendiler. Türkiye Sosyalist Partisi’n e  bağlı Türkiye Mensucat İşçileri Sendikası 
kuruluşunun üzerinden bir ay bile geçmeden üye sayısını 4500’e çıkardı. Her iki partiye bağlı 
sendikalann üye sayısı kısa zamanda onbinlere ulaştı. Bu gelişmeler üzerine tedirgin olan 
CHP, Türkiye İşçiler Demeği’ni kurdurdu. Bu dem ek Çalışma Bakanlığı’na yardımcı olmak, İş 
Kanunu’nun uygulanmasını kolaylaştırmak ve iş verimi artırmak amacını güdüyordu ve Ankara 
ve İstanbul’da kendisine bağlı demeklerin kurulmasına önayak olmuştu. Bu demekler 
Ankara’da un işçileri, berberler ve garsonlarını biraraya getirirken, İstanbul’da da dokuma, 
inşaat, ayakkabı, tramvay ve tünel işçileriyle berberleri örgütlemişti.

Sendika Yasası’mn yarattığı maddi zorluklar içinde kıvranan sendikalar karşısında kendi sendikalannı 
çıkaran CHP, Çalışma Bakanulığı’nda toplanan para cezası kesintilerinden oluşan bir fonu “bağımsız” 
sendikalan denetim altına almak amacıyla kullandı. CHP sadece 7 Mart 1947 ile 28 Kasım 
1949 arasında on bir işçi örgütüne o dönem için oldukça yüksek sayılabilecek bir miktar 
olan 18.600 lirayı “yardım” olarak dağıttı. Öte yandan CHP doğmdan denetimi altındaki 
İstanbul İşçi Sendikalan  Birliği aracılığıyla Hürbilek adlı bir işçi gazetesi yayınlatmayı da ihmal 
etmedi. CHP’nin bu tutumu dünya sendikacılık hareketlerininkine karşıt olarak yeni, 
iktidardaki partiye ne kadar çok yaslanırsa o kadar uzun süre yönetimde kalacağını düşünen 
ve öyle davranan, uzlaşmacı bir sendikacı tipinin doğmasına yol açtı. Bundan böyle 
sendikacılık, mücadele yoluyla değil, siyasal manevralarla, siyasi kanallardan som nian çözme 
olarak algılanageldi. Öte yandan CHP’nin Kamu İktisadi Kumluşlan’ndaki (KİT) işçi 
örgütlenmesini özeUikle desteklemesi, CHP’li olmayanlann işten çıkanima tehdidi altında 
tutulması, işçilerin kendilerini memur gibi görmesi, başı eğik, yumuşak tipte sendikacılann 
oluşmasında önemli bir rol oynadı.

Aynca öteden beri KİT’lerdeki çalışma koşullannın daha elverişli; işverenlerin daha patemalist 
olması bazı sosyal politika önlemlerinin ve yasalann uygulanması sendika üyelerinin de 
hoşnut tutulmasını sağladı. Kamu kesimindeki sendikacılann kendilerini memur-sendikacı 
olarak görmesinde “baba devlet” anlayışı da oldukça etkili oldu. Sendika yöneticileri o güne 
dek görülmemiş biçimde valiler, başbakan ve cumhurbaşkanı gibi devlet yöneticileri tarafından 
kabul edildiler, söylevleri radyodan yayınlandı. Bu tür avantajlar sendika yöneticilerini 
görevden ahnmarrjak, sendika yöneticiliğini ömür boyu uzatmak istemelerine yol açtı ve 
yöneticiler maddi ve manevi çıkarlannı gözetmek için daha uzlaşmacı, daha çok iktidar ve 
işveren yanlısı olmayı alışkanlık ve meslek haline getirerek, sendika bürokrasisinin köklerini 
attılar.

1 9 4 6 -1 9 5 0  Arası İşçi Mücadelesi

Bu dönemdeki işçi mücadeleleri için en önemli ömeklerden birini veren İzmir liman işçileri 
Ekim 1946’da yevmiyelerinin 3 liradan 5,5 liraya, gece ücrederinin ise 5 liradan 7,5 liraya 
çıkaniması için Vilayet’e dilekçe ile başvurdular. Bu taleplerinin karşılanamayacağı kendilerine 
bildirilen işçiler işi durdurunca Liman İdaresi devreye girerek müteahhitin depozitosu ile 
grevcilere istedikleri ücreti ödedi ve böylece grev başanyla sonuçlandı. 1947’de Adana’daki tek 
sendika olan Adana İplik ve Dokum a İşçileri Sendikası 11 Mayıs 1947’de Genel Kurul’unu
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toplayarak tüzüğü ve yapısını 1947 tarihli Sendikalar Yasası’na uygun hale getirdi. 29 Mayıs 
1947’de sendika üyesi 500 işçi Aziz Nesin ve Sabahattin Ali’nin birlikte çıkarttıklan M arko  
Paşa dergisinin yasaklanması üzerine Merhum Paşa adını alan derginin yayınlanmasını protesto 
amacıyla kentin çeşitli gazete bayilerinden satın aldıklan dergileri Belediye önünde yırttılar. 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğrencilerin düzenlediği aynı amaçlı gösterinin yüksek öğrenim 
gençliği olmayan Adana’da işçiler tarahndan düzenlenmesi CHP’nin sendikalan siyasal amaçlan 
için kullanmaya çalışmasının bir örneğiydi. Öte yandan bu yıllarda işçiler “komünizmi tel’in” 
miting ve gösterileri düzenlediler. İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası 21 Aralık 1947’de 
Eminönü Halkevi’nde bir toplantı düzenleyecek komünizmi tel’in ederken, 27 Aralık 1947’de 
Selüloz İşçileri Sendikası İzmit’te, 30 Mart 1949’da Milli Mensucat Fabrikası işçileri Edirne’de 
düzenledikleri toplantılarda komünizmi tel’in ettiler. Buna karşılık 1947’de Ankara fınn işçileri 
ücret talebiyle grev yaparak CHP iktidannın işçi hareketi üzerindeki denetiminin sınırlannı 
zorladılar.

1948’de ise İstanbul Çimento Fabrikası yönetimi her biri 11 saat çalışan iki posta ile 18 
işçiye yaptırdığı işi, fazla mesai olarak yüksek ücret ödememek için, 8 ’er saatlik üç vardiyada 
gerçekleştirmek istedi. Bu istemi reddeden ve fabrikayı işgal eden işçiler. Bölge Çalışma 
Müdürlüğü’nün İş Kanunu’nun 74. maddesi gereği kendilerini haklı bulması üzerine 
eylemlerini başanyla sona erdirdiler. Aynı yıl İzmir Belediyesi temizlik işçileri grev yaparak 
ücretlerinin arünimasmı istediler. 4 Eylül 1949’da işsizliğin giderek artması üzerine Eyüp 
Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası, İstanbul İşçi Sendikalan  Birliği’nin karşı olmasına rağmen bir 
protesto toplantısı düzenlemek istediyse de Vilayet ve Emniyet Müdürlüğü yapılacak mitinge 
izin vermedi. Sendikanın uzun süreli çabalanyla 4 Eylül’de bir toplantı yapılma izni kopardı. 
Eyüp’teki toplantıya 1000 kadar işçi katıldı ve sendika yöneticileri Mehmet Güler ve Şaban 
Yıldız birer konuşma yaptılar. Bu toplantı sonunda Eyüp Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası, 
İstanbul İşçi Sendikalan Birliği’n d en  ihraç edildi. Bu yıl içinde İstanbul Liman ve Zonguldak 
Ereğli Kömür İşletmeleri işçileri işi bıraktılar.

DP İktidarına Doğru İşçi Hareketi

Ereğli Kömür İşletmesi’nde çahşan işçiler 13 Mayıs 1950’de oy haklannı kullanma amacıyla 
topluca ocaklan terkettiler. Civar köylerde oturan ve vardiya değişikliğinde ocaklara gelip 
çalışmak zorunda olan işçiler de sadece oy kullanmak amacıyla işe gelmediler. Böylece 
Cumhuriyet döneminin ilk siyasal grevi gerçekleşmiş oldu. İşçileri böylesi bir davranışa iten 
faktörlerin başında İşletme yönetiminin CHP Zonguldak Örgütü ile içiçe olması ve Zonguldak 
Maden İşçileri Sendikası, Amele Birliği ve Ereğli Kömür İşletmeleri M ensuplan Yardımlaşma 
Demeği'nin CHP’hlerce yönlendirilmesine duyulan tepki vardı. İzmir Belediye temizlik işçileri 
de aynı ay içinde sosyal haklannın genişletilmesi amacıyla işi durdurdular.

1950’ye doğru iktidara yürüyen D em okrat Parti önce grev hakkının tanınmasını savunmakla 
işe başladı ve de kendi sendikalannı kurdu. Böylelikle işyeri ve işkolu, semt ve mahalle, kent 
ve bölge ile ulusal düzeyde örgütlenen sendikalar kısa sürede siyasi yöneliş, yani iktidar 
partisi ve diğer partilerle ilişkileri bakımından üçlü bir aynm gösterir hale geldiler. İktidar 
partisininkiler (resmî) ve “bağımsız” sendikalara bir de iktidara adşıy partinin tyan-resmî) 
;endikalan eklendi. 1950’de iktidara gelen D em okrat Parti'nin de sendikalarla bir önceki 
ktidann yaptığı gibi vesayet ilişkisi kurması ve daha uzun bir süre uygulama fırsatı bulması 

daha kalıcı izler bıraktı.

Demokrat Parti’nin on yıllık iktidan ABD sendikacılannın özel ilgisi ve 1952’de Türk-İş'in 
curulmasıyla birleşince, sendikacılar arasında “Amerikancı sendikacılık”ın yaygınlık 
cazanmasmın yolu açılmış oldu. Bu tür bir sendikacılığın kök salmasını kolaylaştıran 
aktörler arasında işçilerin önemli bir bölümünün topraktan tamamen kopmuş yoksul köylüler, 
'a da sahip olduğu bir miktar tarla nedeniyle toprağa zayıf da olsa bağlı köylüler olmasıydı.

iunlar bir süre tarla ve imalathane-fabrikayı birarada yürütmekte, ancak süreç içinde veya bir 
;uşak sonra işçi olmaktaydılar. Aynca dokumacılık, yemenicilik, ısmarlama kunduracılık vb. 
ibi zanaatkar çok uluslu şirketlerin ve fabrika üretiminin rekabetine dayanamayarak 
okolmaya yüz tutuyorlar ve zanaatkarlar çareyi işçi olmakta buluyorlardı. İşgücünün böylesi 
lir kaynağa dayanması sendikal bilincin en azından başlangıçta sıfıra yakın bir düzeyde 
.almasına neden oldu. Bunlara bir de işçilerin sürekli yer değiştirmeleri eklenince 
endikalaşma oldukça güçleşti. Verimi de azaltan bu istikrarsızlığın önüne geçmek için II.
•ûnya Savaşı yıllannda çıkartılan Milli Koruma Kanunu’yla işyerini terketme yasağı getirildi;

ilkedeki işgücünün bir mozaik görüntüsünde olması, Türk, Ermeni, Rum, Yahudi, Kürt, 
erkes, Boşnak, Laz vpr diğer milliyetlerden işçilerin birarada bulunması, hemşehriciliğin 
üçlenmesine, bu da örgütlenmenin ikincil bir önemde kalmasına neden oldu. Savaş 
öneminde giderek Öaha çok sayıda kadın ve çocuk çahşüniması da sendikalaşma çabalanm 
orlaştıran ve uzlaşmacı sendikacılığı besleyen bir diğer etkendi.
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Türkiye ̂ de Fasist Hareket 
(1 9 6 0 'la ra  K adar)

Türkiye’de faşist hareicetin ideoiojik düzeyde netieş- 
mesi -Avrupa’daki faşist rellmlerin yükseiişinin de doğ
rudan etkisiyle- 1930’iarın ortaianna rastlar. Gerçi bir 
Türk milliyetçiliği ideolojisi 19. yüzyıl sonlarından itiba
ren oluşturulmaya başlanmıştır, ama bu çok büyük öl
çüde dönemin OsmanlI Imparatoriuğu'nun etnik-dint ger
çekçilikleri gözetilerek geliştirilmeye çalışılmış bir ideo- 
loiidir. Dolayısıyla temel aldığı Türk tanımı ırksal müla
hazalardan hayli uzak ve esnektir. Bunun bir nedçni 
ana dili Türkçe olan kesimin İmparatorluğun asli daya
nağı va sayıca en kalabalık olmalarına rağmen genel 
nüfus içinde belirgin bir çoğunluk teşkil etmemeleri 
olabilir. Bir diğer neden de Osmanlı cemaat yapılarını 
belirleyen dinî-mezhebi ayrım ve ölçülerin insanların 
aidiyet bilinçlerinde de aynı öneme sahip olmasıdır. 
Bu ve benzeri nedenlerle o dönemin Türk milliyetçiliği 
ideolojisi, öteki Müslüman milletleri de içine aimaya 
uygun bir Türk milleti tanımı yapmaya eğilimli ve özenli 
olmuşlardır.

Ancak belirtmek gerekir ki; IMüslümanlık faktörüne 
gösterilen bu dikkat onları aynı dönemde öne sürülen 
Islâmcı, Panislâmist ideolojilerle yakınlaşmaya götür
mez. Aksine dönemin siyasal kutuplaşmasında nere
deyse karşıt konumlardadırlar. Çünkü geleneksel “ İslâ
mî toplum” yapısını koruma eğilimli Islâmcılara karşılık 
bu Türk milliyetçi akım, İttihat ve Terakkl'de temsii edi
len genel Batılılaşmacı hareketin içinde yer alır. Isiâmi- 
yeti toplumun asli insan malzemesinin bir özelliği, vasfı 
olarak kabullenmek, ama onu siyasal-toplumsai kurum
lan belirlediği oranda bir “geri kalış” ve “güçsüzleşme” 
nedeni olarak görmek, daha sonra resmî Türk milliyetçi
liği (Atatürk milliyetçiliği) ve faşist Türk milliyetçiiiği 
biçiminde iki ayn kanalda yürüyecek olan genel Türk 
milliyetçiliği ideolojisinin uzun süre paylaştığı bir ortak 
tesbit olacaktır. Faşist Türk milliyetçiliğine egemen çiz
ginin bu ortak tesbiti terkederek o tesbite daha bir 
dönem sadık kalacak olan resmf Türk milliyetçiliği ile 
arasına ciddi bir mesafe koyması, ancak 1960’larda ger
çekleşecektir. Bu tarihten itibaren faşist Türk milllyetçi- 
liği akımı, İslâmiyet faktörünü kendi amaçlan yönünde 
manipüle ederek “dinci” bir görünüme bürünme gayre
ti içinde olacaktır.

Oysa resmî milliyetçilikten ilk kez uzaklaşıp ayn bir 
ırkçı İdeoloji eşliğinde şekillenmeye başladığı 1930’larda 
Islâmiyete karşı tutumu neredeyse tam tersinedir. O 
sırada resmî milliyetçilikten çok daha fazla bir islâm-dışı 
noktada durmaktadır. Resmî milliyetçilik o zamanki pers
pektifi içinde Islâmiyeti bir olgu olarak kabullenip, onu 
kendi “ Batılılaşma” projesinin başarısı oranında gide
rek etkisiz kılmayı düşünürken, yeni şekillenmeye baş
layan faşist ırkçı milliyetçilik Türklerin İslâmiyet öncesi 
dinlerine yönelmekte, oluşturmaya çalıştığı Türk tanımı
nın dinsel boyutunu bu pagan geçmişte, aramaktadır. 
Tıpkı o yıllarda Avrupa’da yükselen faşist rejim ve hare
ketlerin din bahsinde yapmaya çalıştıklanna benzer bi
çimde.

Esinlenmenin Avrupa'dan, “ Batr’dan olması gayet 
doğaldır. Çünkü başlangıçta da belirtildiği üzere genel 
Türk milliyetçiliği akımının doğuşundaki ana motif “Ba- 
tılılaşma”dır. Türk milliyetçiliği ideolojisi “Batılı” bir 
devlet ve toplum düzeni kurmanın bir aracı olarak oluş
turulmuştur. Bu nedenle de amaça göre değiştirilmesi 
veya farklı yorumlanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla “Ba- 
t r ’nın klasik kapitalist toplum düzenlerinin yanında fa
şist toplum-devlet düzenlerinin de gözüktüğü 1930’larda, 
“ Batr'yı referans alan Türk milliyetçiliği akımının da 
söz konusu modeller bağlamında iki ayn kanala ayrış
ması doğaldır.



Ancak bu ayrışmanın bir kopuş, ana akım içinde göre
li bir cepheleşme yaratarak meydana gelmediğini de 
belirtmek gerekir. Gerçekte kendisi de o sıralarda tam 
oturmamış olan resmî milliyetçilik de “ Batı”nın sundu
ğu bu iki topium-devlet düzeni modeli arasında tereddüt 
etmekte, hatta faşist rejimlerin “güçlü, total devlet” 
fikir ve uygulamasına anlaşılır bir sempatiyle bakmakta
dır. Aynı oranda olmasa bile -yine bu etkilenme, tered
dütten ötürü- resmî milliyetçiliğin ırkçı bir temele otur
tulması yönünde temayüller de vardır. Bu bakımdan 
soy faşist bir hareketin ilkin ırkçı bir Türk milliyetçiliği 
ideolojisi oluşturmak için başlattığı faaliyetler resmî mil
liyetçilik tarafından bir sapma, bir ayrılma olarak algılan
madı.

Ünlü 1944 tevkifatına gelinceye kadar bu durum de
ğişmedi. Şüphesiz II. Dünya Savaşı başladıktan sonra 
T.C. Devleti, resmî ideolojiden şu veya bu biçimde farklı 
tüm siyasal hareket odaklarını olduğu gibi bu yeni şekil
lenmekte olan soy faşist akımın taraftarlarını da dikkatle 
izlemeye başladı.

Devleti "tarafsızlık” politikasını bırakıp o yana ve güce 
doğru döndüğü gibi; o kamp ve o gücün şimdiye kadar 
propagandasını yapmış siyasal çevreyi de kendi vitrini
ne yerleştirmeye hazır olacaktır.

Bu bağlamında, soy faşist ideolojiyi geliştirmeye çalı
şan çevreler, II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında, savaşın 
Nazi Almanya’sının ve müttefiklerinin büyük fetihleriyle 
sürdüğü ilk döneminde bir “altın çağ” yaşadılar. Devlet 
ve tek partinin denetimindeki Türk ocaklarında kendile
rine sağlanan doğal propaganda imkânlarının yanısıra, 
başlıcaları Orkun, Gökbörü, Kapuz, Çınaraltı, Doğu der
gileri olan yayın organlarında ırkçı ideoloji ve doktrin 
bütün yönleri ile kısıtsız İşlenip sergilenmektedir. Hare
ketin ideologları konumunda olan Nihal Adsız, R.Oğuz 
Türkkan, Z.Velidi Togan, Alman yanlısı generaller ve 
bakan düzeyinde devlet yetkililerini de İçeren oldukça 
geniş bir sempatizan kalesi içinde ve altında soy faşist- 
ırkçı hareketi özellikle öğrenci, devlet görevlileri, aydın 
kesimlerinde örgütlü bir hale getirmeye giderek hız ver
mektedirler.

Irkçı ve Türkçü akımlar Nazi Almanyası 
Haziran 1941'de Sovyetler Birliği’ne 
saldırdıktan sonra faaliyetlerini arttırdılar. 
Çınaraltı, Orhun, Tanrıdağı, Bozkurt, Gökbörü 
gibi dergiler çıkmaya başladı. Yanda görülen 
Gökbörü dergisinin Şubat 1943 tarihli 7. 
sayısında Dr. A.N.Y imzalı "Irkçılığın Doğru 
Olduğunu İspat Ediyorum" başlıklı yazıda 
ırkçılığa karşı olanlarla polemiğe giriliyordu: 
"Irkçılığa muarız olanların ve aleyhinde 
söylenip yazanların fikirleri başlıca şu noktalar 
halinde hülasa edilebilir: 1) Irkçılık Alman 
taklitçiliğidir. 2) Ivlillet tarifinde kan ve ırk 
birliğinin yeri yoktur; dil, tabiiyet ve din birliği 
kâfidir 3)” Türküm" diyen Türk sayılmalıdır. 
Soyca Türk olup olmaması şayanı ehemmiyet 
değildir 4) Onun için kan, seçere hep boş 
şeylerdir 5) Irkçılık milli birliğe nifak sokmak 
demektir." tAart 1944’de siyasi iktidarın 
ırkçılara gösterdiği müsamaha ortadan 
kalkınca ve Turancılar tutuklanınca Gökbörü 
ve diğer ırkçı dergiler yayınlarına son vermek 
zorunda kaldılar.

Burada, dönemin T.C. Devletl’nin bu konuda izlediği 
politikanın ilginçliğine değinmek gerekir. T.C. Devleti
o sırada her biri savaş halindeki başlıca büyük güçler
den birine yatkın, hatta onun izleyicisi konumunda olan 
bu gizli, açık siyasal çevre veya odakları hem oldukça 
sıkı bir göz hapsinde tutmakta hem de faaliyetlerine 
fazlasıyla bir kısıtlama koymamal^adır. Ancak bu sözko
nusu siyasal çevre ve odakların tam bir propaganda 
serbestisi İçinde oldukları anlamına gelmemektedir. Bun
lar, o sırada resmen “tarafsızlık” politikası uygulayan 
T.C. Devlet yönetimine ve sınıflı yayın araçlarıyla toplu
ma savaşan büyük güçlerden hangisinin yanında yer 
almak gerektiği yolunda, yani yalnız “dış politika” bah
sinde propaganda yapabilmektedirler. T.C. Devleti pek 
çoğu devlet memuru sıfatını da taşıyan, hatta kimi yük
sek dereceli memurlar olan bu ideolog ve propaganda- 
cıiann örgüttü veya yarı örgütlü çalışmalarına göz yu
marken gerçekte savaşın sonucunun belli olmaya başla
yacağı ana hazırlık yapmaktadır. Savaşın sonucu iki 
kamptan hangisinin, o kamplar İçinde de hangi gücün 
lehine doğru belirgin biçimde dönerse o zaman T.C.

Nazi Almanya’sının gerilemeye başadığı 1943’den, 
özellikle 1943 yazından itibaren bu “altın çağ” sona- 
ermeye başlayacaktır. 1943 baharında F.Erkman imzalı 
En Büyük Tehlike adlı faşist hareketi şiddetle eleştiren 
broşürün yayınlanmasının basında yolaçtığı tartışmalar
da ilk kez “devlet” yanlısı gazeteler ırkçı milliyetçiliğe 
karşı tavır almaya başladılar. “ Devlet” destek ve hima
yesinin çekilmekte olduğunu anlayan faşist çevrelerin 
tepkisi yoğun bir anti-komünizm kampanyasına giriş
mek oldu. Nihal Adsız En Sinsi Tehlike, R.Oğuz Türkkan 
Solcular ve Kızıllar adlı broşürleriyle saldırı başlattılar.
1943 yazından Mayıs 1944’e kadar kampanya şiddetle
nerek sürdü. Doruğuna ise Adsız'ın 1 Mart ve 1 Nisan
1944 tarihlerinde yayınladığı “Başvekil Saraçoğlu Şük- 
rüye Açık Mektup”larıyla vardı. Adsız, bu açık mektup
larında özellikle “devlet içinde yuvalanmış” solcu ve 
komünistlerin artan faaliyetlerinden bahsetmekte ve isim
ler vermektedir. Mektupların saldırgan ve itham edici 
dili nedeniyle yayınlandığı dergi kapatılmış, ardından 
da Adsız’ın ihbar ettiklerinden S.Ali bir hakaret davası 
açmıştır. 26 NIsan'da başlayan duruşmalar faşist hare

ket taraftarlarınca bir siyasi gösteriye dönüştürülmüş, 
olaylar çıkmış, S.Ali saldırıya uğramıştır. 3 Mayıs’taki 
duruşmada gösteriler daha da büyümüş, geniş bir öğ
renci kitlesi Adliye ile Ulus meydanında yürüyüşler dü
zenleyerek S.Ali'nln kitaplarını ve bir kısım sol dergileri 
yakmışlardır. 4 Mayıs'ta Adsız 4 ay hapse mahkûm edil
miş, ardından faşist-ırkçı yayın organları sırayla kapatıl
mışlardır. 19 Mayıs 1944’de İ.İnönü’nün ünlü konuşma
sında “ ırkçılık prensibinin düşmanıyız” demesiyle son 
İşaret de verilmiş ve aynı gün gazeteler “gizli bir Turan
cı örgütün ortaya çıkarıldığını, geniş tutuklamaların 
olduğunu” haber vermişlerdir.

Türkiye'deki faşist hareketin İlk evresini noktalayan 
bu “ 1944 tevklfatı”nda 23 sanık yargılanmıştır. Arala
rında daha sonra hareketin “ başbuğ”u konumuna ge
çecek A.Türkeş de vardır. 3 Mayıs 1944 gösterilerini 
tarihsel bir gün olarak her yıl kutlayan faşist gelenek, 
bu 1944 tevkifatı ve mahkemelerini de efsaneleştirerek 
korkunç bir zulüm gibi göstermeye çalışır. Ne var ki 
Mayıs ortasında tutuklanıp aynı yılın 7 Eylül’ünde mah
kemeye çıkan sanıkların 13’ü 29 Mart 194S'te mahkeme 
kararı ile beraat etmiş, 10 yıla mahkûm olan on sanık 
da 26 Ekim'de salıverildikten sonra ikinci yargılamanın 
yapıldığı 1947'de beraat etmişlerdir. Mahkemenin bera
at kararında “suç olmayan bir fikrin cemiyet haline gir
mesinin de suç olamayacağı" belirtilmekteydi.

1944'e kadarki bu ilk evresinde Türkiye'deki faşist 
hareket, siyasal-toplumsai projesinde açık biçimde Al
man Nazizminin etkisi altındadır. Onun Pan Germenist 
dünya egemenliği tezini tüm TuranI ulusları birleştire
cek bir büyük Turan devleti teziyle karşılar. Nazizmin 
aryen ırk İçinde önce Germenlik sonra da ırki saflığı 
koruma ölçütlerine göre kurduğu hiyerarşinin bir benze
rini türetip ilan eder. Bu cümleden olarak halihazır T.C. 
Devlet aygıtında saf Türk olmayanların temizlenmesini 
açıkça talep de etmiştir. Anadolu Türk kültürüne katıl
mış, onun içinde asimile olmuş ırki kökeni farklı toplu
luklara karşı da benzer bir tavır sözkonusudur. Kendi 
içlerindeki ayrılık ve tartışmalardaki tarafların ilk eğildik
leri konu karşıdakinin soyca “karışık” olup olmadığıdır. 
1942'deki Adsız ve R.Oğuz Türkkan çevrelerinin kapış
masında bunun ilginç bir sergilenmesi yapılır.

Hareketin bu iki önde gelen ideologunun ırkçı ve de- 
mogojlk bir tutumu temsil etmelerinin yanısıra Z.Velidi 
Togan gibi Türk tarihi, özellikle Türkiye dışı Türkler 
konusunda hayli ciddi araştırmalar yapmış aydınlar da 
vardır. Bunların daha ılımlı bir ırkçılığı, kültürel asimilas
yona yer veren bir anlayışı temsil ettikleri söylenebilir.

Ancak şu da belirtilmelidir ki 1940’ların dünya kon
jonktüründe bu “ ılımlı” kanat, kendi siyasal amaçlarını 
gerçekleştirmek için özellikle Nazi Almanya'sı ile işbirli
ğine, daha doğrusu onun kanatları altında hareket etme
ye daha yatkın olmuşlardır. Şüphesiz Nazi Almanya'sı 
Türk devletinin sıkı gözhapsinde olan bu ılımlı ve öteki 
kanatla doğrudan bir ilişki kurmamış, fakat bu çevreyle 
dolaylı bağlantıya sahip devlet görevlileri, gazeteci ve 
işadamlarından oluşma bir Alman lobisini de vargücüyle 
desteklemiştir.

1944 tevkifahnın 1947'de kesin beraatle sonuçlanma
sından sonra yeniden toparlanmak ve örgütlenmek iste
yen hareket, içine girilen soğuk savaş koşullarının da 
etkisiyle ırkçı temalardan ziyade anti-komünizme ağırlık 
vermiş ancak umduğu ilgiyi göremediği gibi, özellikle 
DP iktidarından beklemediği kadar soğuk bir tepki gör
müştür. 1950'lerin başlarında kurdukları örgütler DP 
hükümetince kapatılmış, hırçınlaşan ideologlarının bir 
kısmı açılan haharet davalarında mahkûm edilmişlerdir. 
1950'lerin sonlarına doğru yayın organları kapanmış ve
ya kapatılmış, mensupları birbiriyle dolaşan ve dağılmış 
bir hareket vardır. 1960'lara böyle başlayacaktır.

ÖMER LAÇİNER

1939
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Truva A tm d a İ lk  Akşam
Z İH N İ T. AN ADO L

1944’te tutuklanarak Reşat Fuat Baraner, Sebatı 
Selimoğlu, Davit Nae, Fehmi Kurucu, Hikmet Elin, 

Nihat Balyoz, Mustafa BIrtem, Jak İhmaiyan ve 
daha birkaç arkadaşıyla TCK’nun 141. maddesini 
ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan Zihni T. Anadol 
Truva Atında İlk Akşam adlı kitabında o dönemin 

olaylarını belgeler vererek akıcı bir dille 
anlatmaktadır. Kitapta yeralan Reşat Fuat 
Baraner’in savunmasından ve Anadol’un 

anılanndan bölümler:

DURUŞMALAR BAŞLIYOR

Nerdeyse yılın tüm mevsimlerini haplsanede bitirmek 
üzereyken duruşma günleri de gelip dayandı.

Ekim ayının inatçı, sert ayazına karşı o gün doğa, 
elinden gelen iyimserliği gösteriyor, yazdan kalan gü
neşli günlerin ışığını bereketli bir yağmur gibi üstümüze 
yağdınyor, ışıldayan gözlerimize, sımsıcak yüreklerimi
ze Ur ilkbahar havası hediye ediyordu. Mutlu, İnançlı 
bir davanın haklı savunuculan olarak, ellerimizi kelep
çelere teslim ettik, cezaevinin kapalı arabalarına bindi
rildik.

Aylardır özlemini duyduğumuz dışannın havasını kok- 
laya koklaya Ankara sokaklarında körler gibi dolaştınl- 
dık. Herhalde buralar Samanpazarı, Ulus, Karaoğlan, 
Kızılay, Cebeci gibi yerler olmalıydı? Arada bir bizlerle 
arabanın içinde bulunan gardiyanlara: "Burası neresi 
acaba?” diye soruyoruz, ama sorularımıza isteksiz kor
ka korka gözlerini başka yönlere kaydırarak “bilmiyoruz” 
yanıtını veriyorlardı. Bazen sabrımız taşıp sorularımızı 
yinelediğimizde, baştan savma “ İstasyon” veya “ Ulus” 
dediklerinde, gözlerimizi araluidan sızan ışık huzmeleri
nin geldiği tarafa çeviriyor, oradan görmek istiyorduk 
Ankara'nın ünlü alanlannı, caddelerini. Ama karanlıkta 
başlarımızdan başka bir şey göremediğimizde de başlı
yoruz gülüşmeye. Sonunda Ankara'nın içindeki bu do
laşmamız, arabanın sert bir fren yaparak durmasıyla 
noktalandı.

Bol pencereli, bol ışıklı bir yapının üst katındaki okul 
sıralanyla doldurulmuş salonuna tüfekli, süngülü gö
revliler arasında, çıkarıldık. Adımız okunarak sıralanna 
oturtulduk. Çevremizde sıralanmış sert yüzlere aldırış 
etmeden söyleşip gülüşüyor, şakalaşıyor, bu haddin
den fazla ciddiyeti pek önemsemiyorduk. Umursamazlı
ğımız görevlileri kızdırıyor, sanki kendileri tutukluymuş 
gibi bu anlamsız disipline bizlerin de uymamızı sağlama
ğa çalışıyor, kaş göz işaretleriyle durmadan uyanda 
bulunuyorlardı.

Sert bir komutla ayağa kalktık. Yargıçlar kurulu yerle
rini aklı, yoklama yapıldı. Savcılık makamını Reşat Fu
at’ın Konya Lisesl’nden sınıf arkadaşı olan Hüseyin Sap- 
mazlı almıştı. Çatal sesli, ince uzun bedeniyle kürsünün 
sağ köşesinden ayağa kalkarak elli yedi sayfalık, İçinde 
korkunç cezalar bulunan iddianamesini okudu. Bütün 
gelip geçmişi anlattıktan sonra sonucu şöyle bağladı:

"Yukarda İzah edildiği gibi Partinin reisi Reşat Fuat 
Baraner'dir. İstanbul Vilayet İdare heyeti azalan: Nihat 
Balyoz, Davlt Nae, Sebati tellmoğlu ve Mustafa BIrtem'- 
den İbaret olmak üzere dört kişidir.

Beyoğlu mıntıkası İdare heyeti azalan: Mustafa BIr
tem, Yunus Bağatır, Cemali Güngörmez.

Hk Akfam
Z i h n i  T , A n a M

üstte: Reşat Fuat Baraner. Altta: Zihni T. Anadol’un 
kitabının kapağı.

İstanbul idare heyezl azalan: Sebati Selimoğlu, Şoför 
Halit Irgat, Tornacı Arif Özinsel.

Kadıköy ve Üsküdar mıntıkası İdare heyeti azalan; 
Sebatı Selimoğlu, KIrkor Sarrafyan, Münir Belen, Jak 
İhmalyan'dan müteşekkildir.

Hücre katiplerine gelince;

Beyoğlu'ndakI hücre: Hadi Malkoç, Presci Haşan, Av
ni Güner, Hüseyin Arıkçay, Ali Tokuç.

Kadıköy ve Üsküdar mıntıkasındaki hücrelerde: Jak 
İhmaiyan, KIrkor Sarrafyan adlarındaki kişilerden ibaret
tir.

Ankara Teşkilatını idare edenlerden birincisi Zeki Baş- 
tımar, İkincisi Hikmet Elin'dir. Ankara hücre katipleri 
ise irfan Elin ve Fehmi Kurucu’dur.

Karabük Teşkilatında; Yapılan intihapta (seçimde) idare 
heyeti reisliğine Zihni T.Anadol ve idare heyeti azalıkla- 
nna Şevket Ertekin, Ziya Türe seçilmişlerdir.

Bu bakımdan maznunlann işledikleri birinci cürüm;

TCK'nın 14. maddesine tamamen uygundur. Partiye 
girip partide faal vazife almış olan ve yukarda almış 
olduklan vazifeler yazılı bulunan İstanbul Teşkllatı’ndan 
Reşat Fuat Baraner, Nihat Balyoz, Davlt Nae, Sebati 
Selimoğlu, Mustafa BIrtem, Yunus Bağatır, Cemali Gün
görmez, Şoför Halit Irgat, Arif Özinsel, KIrkor Sarrafyan, 
Münir Belen, Jak ihmaiyan. Remzi Özşenel, Hadi Mal
koç, Preset Hasan, Avni Güner, Hüseyin Ankçay ve 
Ali Tokuç; Ankara Teşkilatı’ndan Zeki Baştımar, Hikmet 
Elin, Fehmi Kurucu, irfan Elin ve Karabük Teşkilatı’ndan 
Zihni T.Anadol, Şevket Ertekin, Ziya Türe adlanndaki 
26 maznunun 141. maddenin (cemiyetler teşkil eden, 
tesis eden, tanzim sevk ve idare eden) diye yazılı anası- 
nna uygun şekiMe faaliyet gösterdikleri tesbit edilmiştir.

Bu İsimleri yazılı 26 maznunla men'i muhakeme karan 
verilmiş bulunan yedi maznundan maada diğer otuz 
altı maznun yalnız Türkiye Komürtist Partisi'ne girmekle 
141. maddenin üçüncü fıkrasında yazılı (Bu cemiyetlere 
iştirak eden) anasınna uygun cürüm işlemişlerdir. Anka
ra Hava Müdafa G. Komutanlığı, sayı; 35170-Ad.MI.944/23 
Ankara 1944.” (...)

REŞAT FUAT’IN SAVUNMASI

Üç numara kesik saçlan, esmer yüzü, geniş elmacık 
kemikleri, biçimli burnu, geniş alnı, kor gibi yanan iri 
gözleriyle salonun baş tarafında eşi Suat Derviş hanımla 
yanyana oturuyordu Atatürk’ün yeğeni Reşat Fuat... 
Sakin, tatlı bakışlanndan ışıklar taşıyor, mahkeme kuru
lunu ve 65 arkadaşını görünmeyen bir manyetik alan 
içinde halka halka topluyordu. Adı okununca ona bakan 
gözler kamaşıyor, aydınlık, sımsıcak bir yakınlık havası, 
mahkeme salonunun sıkıalığını erltiverlyordu. O ise bol 
bir er kaputunun içinde kayt>olmuş görünmesine karşın 
dimdik ayağa kalkmış, TKP’yi ve arkadaşlannı suçlayan 
İddialara yanıtlar veriyordu;

“ Biz milletimizin harbe girmesini istemedik. Saraçoğ
lu Hükümeti sağcı olduğundan sahadan çekilsin dedik, 
halen de istiyoruz. MIHI Kurtuluş zamanında memleketin 
komünist partisi vardı. Sonradan burjuva hakimiyeti te
essüs edince, yani harp kazanıldıktan sonra cemiyetler 
dağıtıldı. Fakat neşriyat serbestti. 1925’te neşriyat da 
men edildi. 1929'dakl buhran dolayısıyla komünistlere 
daha şiddetle harekete başlandı. Bundan sonra 1936’da 
komünistler TCK'nun 141. maddesiyle cezalandınimaya
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başlandı. Şimdi biz 141 iie tecziye edilebilir miyiz? iddia
name buna yanaşmıyor, içtimai zümreyi devirmelc mal<- 
sadımız var mıdır? Türkiye’nin İçtimai vasfı buna müsait 
değildir. Proletarya diktatöriüğü Türkiye’ye tatbik edile
mez. Yani içtimai zümreyi devirmek mevzuubahis ola
maz. Partinin dilekleri ve görüşleri, bültenleri açıktır. 
Çünkü bunda Halkçı, Devletçi, Antifaşist, Sovyetierie 
dost olmak istiyoruz. Türkiye Komünist Partisi, Halk 
Partlsl’yle çalışmayı ilan ediyor. (...)

Partimizin faaliyete geçmesi Stalingrat Zaferi ile mü- 
nasebettar değildir. Ben komünizmin cemiyetimiz hak
kında hayırii olduğuna inanmış bir adamım. Ankara’ya, 
AHıisar’a ben bülten göndermedim. Eğer ben gönderse 
Mim onların bana müracaat etmeleri. Hadi Malkoç’lar, 
Avni Güner’lerle teması doğru olur mu? Mülk ve millete 
biz iddianamede iddia edildiği gibi acımıyor değil, bila
kis çok acıyoruz ve düşüncemiz ancak milletimizin men
faatidir. Bizim teşebbüsümüz milletimizin menfaatini dü
şündüğümüz içindir. Hapishanelerde yatmamız dahi mil
leti sevdiğimizden ileri gelmektedir. Biz orduya siyaset 
sokmadık. Kıt'amda siyasetle meşgul olmadım. Asker
den kaçtıktan sonra siyasetle meşgul oldum. Yazılan- 
mızda ordumuzu dalma methüsena eyledik. Yedek Su
bay Okulu’nda bir iki kişiye bülten verilmesi orduya 
matuf olamaz. Bunlar asker olduğu için verilmemiştir. 
Yalnız okumak için verilmiştir. Faaliyetimiz askere m»< 
tuf değildir. 148/B Bize tatbik edilmez. Edilirse cezamı
zın istendiğini gösterir.

ikinci kısım: Neşriyat yapılmadan fikir cereyanı olmaz. 
Siyast teşekküller neşriyatsız vücudunu llerietemez. Fi
kirlerin neşri lazımdır. Birinci tevkifimizde Kızıl Yıldız, 
ikinci tevkifimizde Orak Çekiç gazetesini çıkarmaktan 
sanık oldum. Ve tek madde ile tevkif edildim. O zaman 
parti kurmamıştım. Türkiye Komünist Partisi cümlesini 
yazmışken komünistlik, yazmamışken milli menfaatlere 
aykın hareket mahiyeti çıkarılıyor. Bir adamı tabanca 
ile öMOren adamda olduğu gibi tabanca taşımak, silah 
çekmek, yaralamak ve öMürmek ayn ayn suç mudur? (...)

Saraçoğlu Hükümeti’ni tenkit etmek suç mudur? Ana
yasa okunursa bu suç değildir. Tenkit haklı mı? Bunu 
aramak lazımdır. Biz Hükümeti Almanlara karşı mülayim 
davrandığından ve vurgunculan himaye ettiğinden ten
kit ettik. Bunlar ise haklı tenkitlerdir.

Bültenlerimizde Saraçoğlu HükümetI'nin bitaraflıktan 
(tarafsızlıktan) ayrıldığını yazdık. Çünkü okuduğumuz 
bazı yazılar, memleketimizi Aimanlann peyki milletler
den zannettiriyordu. Saraçoğlu hükümet başına geçer 
geçmez, Türkçülükten bahsetmiş, Turancıları ve faşist
leri şımartmıştı. Almanlara erzak göndererek milleti aç 
bıraktı.

Böyle yapan Saraçoğlu Hükümeti’ni tenkit etmek bir 
vazifedir. Hükümetin iktisadi politikası çok sakattır. Vur
guncular, türediler ortaya çıktı. Yağma haşanın böı«j)i 
gibi devlet dairelerinde suistimaller başladı. Müthiş pa
halılık baş gösterdi, İnhisar (Tekel) maddeleri bile kara
borsaya düştü. İstanbul’da açlıktan düşenler, ölenler 
görülüyordu. Hükümet fazla para bastığından paramızın 
kıymeti çok düşmüştü. Devlet borçlan bir milyara yak
laşmıştı. Ordunun ayakta durması tek başına buna amil 
olamaz. Harp İçinde olan milletlerin mâliyesi bizim ka
dar sarsılmadığına göre sebep hükümetin hatalı yol ta
kip etmesindedir. Serbest ticareti kabul etmekle vur- 
guncülan zengin etti. Böyle bir hükümete Vurguncular 
Hükümeti dersek hata mı? Hayır. Birçok fakirler lanet 
ederken biz vatansever olduğumuz için tenkit ettik. Mil- 
iet karşısında suç işlemiş olmuyoruz.

Harici siyasette Atatürk’ün Sovyetlerle dostluğu az 
kalsın ihlal ediliyordu. Fikir hürriyeti kalmadı, inkılâbı
mız gerilemeye başladı. Türkiye’de demokrasi yoktur. 
Bunu gönnemek kör olmak demektir. Biz, bütün dünya
dan ayn yaşayamayız. Bunun İçin çift dereceli intihap 
(seçim), tek parti kurunuvusta sistemidir. Siyasi ser
bestlikler verilir, cemiyetler teşekkül ederse, hürriyetler 
doğar, Anayasa’daki hükümler fiiliyata geçer. O zaman 
bugünkü suçlar olmaz.

C i ö r ü $ l e r
HAFTA1,J«< StVAS/ ME'^MüA,

K. C J U r  T M Ç tN : Ta ftm it  A t i l t m m  m ta  t t t m k r t

Üstte: Görüşler dergisinin 
başlığı ve derginin arka kapağında yeralan 

bazı karikatürler.

Biz istediklerimiz) kanun yoluyla yapamadık. Hatalan 
gizlemek hatayı ortadan kaMırmaz. Biz isteklerimizi doğru 
söyledik. Biz doğruyu evvelden gördük, bildirdik. Bu
nun için kurban gidiyoruz. Demokratik hakkımız veril
seydi neşriyatımızı kanun dairesinde yapardık. Biz ken
dimizi suçsuz sayıyoruz. Bu yüzden hakkımızdaki dava
nın sukutunu (düşmesini) altı aylık cezamın burada İçti
maını (toplanmasını), on dört günlük emniyette kaldığım 
günlerin mahsubunu, notlanmın, gazete maktualanmın 
veya yasak olmayan kitaplanmın iadesini istiyorum.” •

V aH ık  Vergisi Fatiası
FAİK ÖKTE

Varlık Vergisi'nin uygulanması sırasında İstanbul
Defterdarı Faik Ökte’nin Varlık Vergisi Faciası adlı 

kitabından bölümler.

Şimdi okuyucularına o günlere ait bazı hatıralardan 
bahsedeyim. Bu vak’alarla o günlere ait bir fikir vermiş 
olacağım:

Beyoğlunun eğlence yerierinde yaptığımız takip ve 
icra işlerinin ekserisinde Emniyet Müdürü Halûk Pepeyi 
şefaatçi olarak karşımıza çıkar, müddet ister, kolaylık- 
iarbeklerdi. Gong’ta yaptığımız İcrada Pepeyinin bu şe
faati dostu Cevdet Kerim İncedayı için yaptığını anladık, 
incedayı o zaman bekârdı ve himayesi hasbi idi.

Kayserllyan Ef. fevkalâde Q sınıfından ağır bir vergi 
ile teklif edilmişti. Parası İsviçre bankalannda İdi. Ora
daki para takyidatı dolayısiyle getirtip borcunu ödiyemi- 
yordu. Kendisi, eşi bunun için benden defaatle mühlet 
aldılar. Nihayet ister istemez icraya gittik. Boğazdaki 
köşkünde icrayı müfettiş Rifat Onat yaptı. Mallar kaldın- 
lırken ihtiyann eşine “Poezl defterim Madam, hani poezi 
defterim. O da gitmesin!” diye çırpındığını müfettiş an
latırken, hem içimiz sızladı, hem de güldük...

Tünelin başındaki Mandıra’nın sahipleri 50 bini aşan 
bir vergi İle teklif edilmişti. Bir ortak bularak vergiyi 
kapamak istiyorlardı. Vali muavini Ahmet Kınığ’ın şefaa
tiyle zaman kazanıyorlardı. Ben vilâyetin işlerine kanş- 
masından endişe ediyordum. Bir gün, anî icraya gittim. 
Hemen borcu kapadılar. (...)

Fuat Baban da, İbrahim Ali gibi, üzerine Ankara’nın 
husumetini celbeden betbahtlardandı. Bakırköy çimen
to şirketindeki iştiraki dolayısiyle kendisini ağır bir vergi 
ile teklif etmemiz emrinde Kıradar şiddetli tazyiklere 
maruz kaldı. Nihayet bir teahhüdü dolayısiyle Babanı 
Ankara’dan 300 bin lira ile teklif ettiler. Muayyen tahsil 
müddetinin sonunda Ankara defterdariiğı İstanbul’a he
men takip karannı gönderdi. Bu, işin kovalandığını gös
teriyordu. Ben işin aslını bildiğimden icrayı biraz ağır
dan aldım, ilk hız geçtikten sonra herkes hakkında tat
bik ettiğimiz yeni mühletlerden kendisini istifade ettir
dim. Ankara aksini iddia edemedi. Bu arada meşhur 

’ Kezban Yatını sattım. Yatı, o zamanki tahminlere göre, 
serveti Baban’ın en az on misli olduğu söylenen ve
15 bin lira. i|e teklif edilen Habib Edip aldı. En son 
vergisini tamamen kapamaya kâfi gelecek bir arsasını 
satıp bedelini yatırması hakkında Baban’a verdiğim bir 
mühlet dolayısiyle Meriıezden hiç beklemediğim bir ita
ba maruz kaldım. Ankara’ya bana verilen son mühletin 
hududunu hatıriattım. Ben yaptığımın doğruluğuna ka- 
nldim. Borcunu tamamen yatıran bir M mükellefi yıka
mazdım; şunun bunun keyfine, hıncına alet olmaktan 
da artık bıkmıştıml (...)

Variık vergisi birtakım M mükelleflere ümit vermişti. 
G’lara alt ticarethane, fabrika ve emsali şeyleri vergi 
borcu ile satın alacaklar, vergiyi M grubuna mal ettikten 
sonra, kısmen ödeyecek, kısmen tecil ettireceklerdi. 
Bu şekilde düşünenlerin başında Ralf Minkari gelir. Min- 
kari 90 bin lira vergi ile teklif edilen bir Yahudi mükellef- 
tan verginin yegâne karşılığı olan lâstik fabrikasını satın 
almıştı. Minkari bir yandan benden tecil kopanyor, kü
çük tadiyelerie beni oyalıyor, bir yandan da Ankaradan 
vargi üzerinde M grubu gibi revizyon koparmıya çabalı
yordu. Minkari G grubuna alt bir fabrikanın M grubun
dan bir şahsa geçeceğini, bunun verginin esas gayesi 
olduğu tezine dayanıyordu. Halbuki vergi çoktan bah
settiği şekilde çıkmıştı ve elindeki satış senedi bana 
karşı bir hüküm İfade etmiyordu. Uzun çekişmeler ve 
Ankara ile muhaberelerden sonra muarezesini red ettik; 
verginin bir istismar vesilesi olmasına mani olduk. (...)

Antakya’da 100 bin liranın üstünde teklif edilen Pin- 
has Kebudi elindeki depolan Standard, Shell ve benzeri
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müesseselere satmak için Hatay'dan İstanbul'a gelmiş
ti. IHükellefiyetine mevzu teşkil eden gaz depoiannm 
müşterileri İstanbul'da idi. Genç bir adam olmasına rağ
men, sekizden fazla çocuğu vardi. Eşi kocasını yalnız 
bırakmak istememiş, beraber İstanbul’a gelmişti. Ço
cuklar Hatay’da İdi. Antakya defterdarlığı telle Kebudi’- 
nin kampa alınıp Aşkaieye sevk kararını tebliğ etti. Mü
kellef para bulmak için bir ay izin istiyordu. Müşterileri 
depolan satın almak için merkezleriyle temas halinde 
İdiler. Hatay defterdan, “telle” kansını beraber götür
düğü için Kebudi’nin kaçacağını İleri sürdü ve kendisine 
bu bir aylık mültleti vermekten imtina etti. Ben durumu 
anlatmaya çalıştım. Vekâlet Hatay’ın söz sahibi olduğu
nu ileri sürerek üzerine mes’uiiyet almak istemedi. Müş
teriler vaziyeti kavrıyarak müzakereyi kasten uzattılar. 
Mükellefi boğuntuya getirmek istiyorlardı. Netice Kebu- 
dl’nln kampa alınıp sevk edilmesi şeklinde tecelli etti. 
Kimbiltr, Kebudi’ninkine benzer kaç facia da İstanbul'da 
geçmiştir!.. (...)

Muharrir Burhan Felek akrabasından birinin -galiba 
eşinin- yakından alâkadar olduğu bir G mükellef hakkın
da tatbik edilen bir icra doiayısiyle Defterdarlıkta müfet
tiş Salt Ergin’e müracaat eder. Ergin icra işlerinde mü
fettişleri sevk ve idare etmekte idi. Ergin Feleğe beraber 
oturan akrabanın emlâkinin, mükellefin borcunun temi
natı olduğuna dair kanun hükmünü izah eder ama muha
tabını ikna edemez. Kanunî olan her şey mantıki ve 
aklî değildir; olsa kanunlann sık sık d^işmemesi lâzımdı.

Bu vak’a doiayısiyle Felek Mâliyeye gücenmiştir. Bilâ
hare Mâliyeye karşı yazdığı yazılarda bu dargınlığın izle
ri vardır. En kâmil olanlanmızm da bazen böyle hissi 
bir tarafı mevcuttur. •

Türkiye Sosyalist Partisi 
Program  ve Tüzüğü

1946’da Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, 
İhvan Kabacıoğlu, Aziz Uçtay’ın kurduğu 

Türkiye Sosyalist Partisi program ve 
tüzüğünden bölümler:

I -  ANA PRENSİPLER:

rSP’nin kuruluş ve faaliyeti şu ana prensiplere dayanır:

Madde 1 — Türk Cumhuriyetini tam bir halk devleti 
haline getirmek ve halkın kayıtsız, şartsız kendi kendini 
idare etmesine imkân verici her türlü siyasi, İktisadî 
ve İçtimaî mevzuatı tesis ve tatbik etmek. TSP bu pren
siple demokrattır.

Madde 2 -  Türk milletinin refah, kültür, sağlık ve 
adalet seviyesini yükseltmek, vatandaşların ferdî geliş
melerini köstekleyen bütün sebepleri ve bu bakımdan 
mevcut her türiü İktisadî ve İçtimaî adâletsizliği ortadan 
kaldırarak emek ve kabiliyetleri değerlendirmek: TSP 
bu prensiple sosyalisttir.

Madde 3 — Millet: Tarihin seyri içinde doğan ve geli
şen ülke, dil, İktisadî hayat, kültür ve an’ane beraberliği
dir. Bu beraberliğin siyasî ve İktisadî tam bir hürriyet 
ve bağımsızlıkla devamını sağlamak ve başka milletler 
İçin bu hakkı tanımak: TSP bu prensiple milliyetçidir.

Madde 4 — Milletlerin siyasî ve İktisadî bağımsızlığı, 
halk kitlelerinin içerden ve dışardan istismar edilmeme
si, milletlerarası ihçtimaî adâletin ve hakikî demokrasi
nin temelini teşkil eder.

Madde 5 — Tabiat üstü bir varlığa inanmak veya inan
mamak hususunda fertlerin mutlak bir vicdan hürriyeti
ne sahip olmalan ve bu hürriyetin her türiü tezahürü 
karşısında devletin tam bir tarafsızlık muhafaza etmesi 
lâisizmin felsefi bir neticesidir: TSP bu presiple lâik
tir, (...)
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Üstte: Türkiye Sosyalist Partisi’nm 
üye İtanı. Altta: Parti üyesi olan ve 

hakkında açılan dava sonucunda beraat eden Asım 
Bezirci’nin kartı.

II — VATANDAŞLIK HAKLARI:

Madde 8 — Vadandaşın şahsî emeğiyle meyciana ge
len hususî mülkiyet hakkı mutlaktır. Ancak millî servetin 
muayyen bir zümrenin inhisan altında bulunmasına ve 
israfına sebep olan, umumi refahı zorlaştıran büyük 
istihsal vasıtalan, büyük arazi, fabrika, banka, umumî 
nakil vasıtalan, madenler ve saire gibi., derece derece 
kamulaştınlarak millet namına işletilecektir. (...)

Madde 10 — Türic milletinin ileri ve demokratik hakla- 
nnı İnkâr etmiyen ve bilâkis bu haklann gelişmesini 
sağlayan, fikir, söz, matbuat, grev, nümayiş; toplantı 
ve her türiü teşkilâtlanma hürriyetleri mutlaktır.

Madde 11 — Vatandaşın şahsf emniyet ve masuniyeti 
mutlaktır.

Selâhiyeti hâkim tarafından verilecek sorgu ve tevkif 
kararianndan başka bu masuniyet hiçbir suretle ve hiç
bir kanunla kayıt altına alınamaz. Polis ve Jandarma 
mevzuat ve teşkilâtının bilhassa bu bakımdan demok
ratlaştırılması yoluna gidilecektir.

Madde 12 — Vatandaşın vicdan hürriyeti ve din ser
bestliği mutlaktır.

Din lehine ve aleyhine siyasî mahiyette olmıyan her 
türlü neşriyat, propaganda, serbesttir. Devlet bu teza
hürat karşısında tam bir tarafsızlık muhafaza edecek 
ve dinî müesseseler devlet resmî kadrosu içinde yer 
aimıyacaktır.

Madde 13 — Vatandaşın muhaberat ve seyahat hakla
rı mutlaktır.

Muhaberatın gizliliği devletçe garanti edilecektir. (...)

Madde 15 — Siyasî, İçtimaî, İktisadî ve kültürel her 
türiü hak, hürriyet ve salâhiyetler karşısında, din, mez
hep, ırk, dil ve cinsiyet farkı gözetllmiyecektir. (...)

\

IV — İDARÎ POLİTİKAMIZ:

Madde 24 — Partimiz idare şekil olarak Cumhuriyet 
rejimine ve kuvvetlerin aynlması prensiplne bağlı kala
caktır. (...)

XI — ADALET POLİTİKAMIZ:

Madde 51 — Ağır cezalı suçlaria matbuat ve siyasî 
mahiyetteki bütün suçlar için Jüri sisteminin tatbiki mah
kemeler kurulması partimizin başlıca gayelerindendir.

Madde 52 — Mevcut bütün kanunlarımız ileri ve tama- 
miyie demokratik bir zihniyetle millî bünyemize ve ihti
yaçlarımıza göre tekrar gözden geçirilecek, vatandaş 
hak ve hürriyetlerini daraltan her türiü mevzuat kaldırıla
caktır. (...)

XIII -  DIŞ POLİTİKAMIZ:

Madde 64 — Partimiz, demokrat komşu milletlerle 
dürüst ve samimî bir iş blrilğine dayanan karşılıklı dost
luk ve diğer bütün demokrat milletlere karşı da beynel
milel tesanüt ve banşçı bir zihniyet gütmek suretiyle 
hem milletimize hem insanlığa faydalı olmağa çalışacak
tır.

Madde 65 — Partimiz millî menfaatlerimizle ahenkli, 
beynelmilel taahhütlere sadık kalmak, demokratik mahi
yetteki her türlü beynelmilel teşebbüsleri, federatif ha
reketleri, insanlığın ve medeniyetin kalkınmasına matuf 
siyasî ve İçtimaî faaliyetleri desteklemeği bjr^azife sa
yacaktır. (...)

TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ NİZAMNAMESİ

I — Kuruluş:

Madde: 1 — Yürüriükte olan kanunlanmıza uygun ola
rak ve Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) adiyle teşekkül 
etmiş olan partimiz, milletimizin her bakımdan terbiye 
ve kalkınmasını, yurdumuzun mülki bütünlüğünü ve si
yasi bağımsızlığını, imannı, bütün halk kitleleri arasında 
hakikî bir tesanüdün ve İçtimai adaletin teminini; hedef 
tutan ve gayesi münhasıran demokratik prensiplere ha
yat vermekten ibaret olan siyasî bir cemiyettir.

Madde: 2 — TSP idare merkezi millî kongrenin kat’î 
kararına kadar İstanbul şehrindedir.

Madde: 3 — İktisadî ve İçtimaî durumu her ne olursâ 
olsun demokratça ve sosyalistçe düşünüş sistemine 
bağlı bütün münevverlerle, bilhassa işçi, köylü, sanat
kâr ve küçük esnafın hayat ve menfaat beraberilğini 
temsil eden partimiz azalığı kadın ve erkek bütün vatan
daşlara açıktır. •
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“...Bugün Avrupa bir Alman kudreti yaşıyor. Bu Icud- 
retin menbaı Icemmiyet ve iceyliyet Itibariyie, Alman bir
liğinden gelir. Alman birliği İse, bir veya birkaç şahsın 
değil, tekâmül eden bir fikrin, binaenaleyh tarihin eseri
dir.

Nitekim 18. asnn İkinci yarısından beri tekâmül eden 
milliyet fikri, aradaki hadiseler ne olursa olsun, Büyük 
Frederick ve Bismarck merhalelerinden geçtikten son
ra, nihayet Hitler’in şahsında en kuvvetli sembolünü 
bulmuştur.

Avrupa milletleri realiteyi olduğu gibi görmeli, yollan- 
m ona göre tayin etmelidirler. Realite karşısında nikbin 
bulunmak şarttır. Tarih cemiyetlerin tekâmül oluşu ise, 
tekâmül daima iyiye doğru gitmek demektir.”

Nadir Nadi 
CumhurlyetlSO Temmuz 1940

"... Alman birliğini tarihi zaruretten doğma bir realite 
olarak görmek istemeyenler, ‘bugünü’ yanlış anladıkları 
için, ‘yann’a da ters bakmaktan bir türlü kurtulamıyor
lar. Hakikat olan Alman birliğini, faraziye olarak düşün
mek bile onlan sinirlendiriyor. İstikbali karanlık görüyor
lar...”

Nadir Nadi 
Cumhurlyetl3t Temmuz 1940

"...Almanya’nın Şark'ta galibiyeti, Avrupa ve Asya’da 
Nazizm’in hâkim olması demektir...”

M.Zekeriya Sertel 
Tan/26 Haziran 1941

"...son iki senenin buhranlı günleri içinde, Türk/Al
man dostluğuna balta vurmak isteyen bazı muzır propa
ganda unsurian, muzır faaliyetlerinde muvaffak olama
mışlardır. Hükümetimiz, Almanya ile normal münase
betlerin bozulmaması için daima dikkatle çalışmış, haki
ki Türk matbuatı ve hakiki münevverler, Türk/Alman 
dostluğunu rencide edebilecek neşriyattan daima sa
kınmış ve Türk halkı Almanlara karşı kalbinde beslediği 
iyi duygulan daima muhafaza etmiştir...”

Yunus Nâdi 
CumhuriyetIZT Haziran 1941

Program ım
FARİS ERKMAN

TKP’nin asgari programının bir açıklaması olan bu
broşür 1945’te Faris Erkman’in mahalli seçimlerde 
aday olması nedeniyle yayınlanmıştır. Broşürden 

bölümler:

Yeni bir dünya doğuyor. Haklkt bir demokrasi dünya
sı. Faşizmin, irticaın ve her çeşit geri halk düşmanı 
soyguncu idarelerin bu dünyada artık yeri yoktur. Bun
dan sonra millet ve devlet olarak hür ve bağımsız yaşı- 
yabllmek, başka blrdeyimie millet ve devlet olarak varo
labilmek ancak bu yeni dünya içinde yer ve söz sahibi 
olabilmekle kaimdir. Bunun için ise ilk önce buna hak 
kazanmak, buraya giden yollan tutmak gerektir. Bu yol 
uzun bir mücadele yoludur. Ve ancak kanları canlan 
pahasına harbe kadarki devirde iç faşizme ve irticaa, 
harfa içinde istilâya ve nihayet faşizm ve irtica artıklanna 
karşı aralıksız ileri bir demokrat mücadele yürütebilen 
kahraman milletlere ve bu arada Türk milletine de açık
tır. (...)

Yurtdaşlanm, programım kısaca: İnönü’nün son nu
tuklarında millete müjdelenen daha İleri bir demokras- 
yaya geçmek direktiflerine uygun olarak aşağıdaki hu
susların teminine çalışmak olacaktır:

N. Nadi: Ee, dünyayı nasıl görüycrsun? 
P. Sa&: Mükemmel! gördüğümüz giK

Q fW fW n ^ ş p a ş a  s

*  D i k k . U  d i k k a t i  4 U k . t !  *

Üstte: Görüşler’c/e çıkan bir karikatür, Altta:.Marko 
Paşa’nın değişik başlıkları.

1 — İlk iş anayasaya ruhan ve lafzan aykın bütün 
kanun nizamname ve talimatnamelerin ilgasıdır.

2 — Mlllt kurtuluş hareketini takip eden Atatürk inkılâ
bının temposu gevşemiştir.

İnkılâbın, kaldığı yerden devam edebilmesi için millet 
İdaresinin Halk Partisi içinde veya dışında olsun her 
mânada Atatürk inkıiâbma ve anayasa demokrasisine 
sadık kalmış vatandaşlann ellerine geçmesi lâzımdır. (...)

4 — Uzun yıllardan beri, bilhassa harb arifesinde ve 
harb İçinde memleket ırkçı propagandanın dolu dizgin 
at oynattığı, geniş ve müsait bir saha durumuna düş
müştü. Türkiye, mürteci kültürün ihraç pazan haline 
gelmiş ve milletin zaten bu yola meyyal bir kısım ortası- 
nıflan, yan münevverler, uzun müddet faşizm zehrinin 
uyuşturucu tesiri altında zaman zaman sendelemiştir. 
Neticede memlekette ırkçı namı altında yurt ve millet 
dışı yabancı fikirleri, insanlık düşmanı ideolojileri öven 
ve yayan unsurlar, kapalı veya açık teşkiller türemiş, 
hattâ bir ara İnönü’nün 19 Mayıs tarihli nutkundaki di
rektiflere uyularak tedbirler alınmış, fakat idare meka
nizması içinde çöreklenmiş bulunan ırkçı zihniyet işi 
yanm yamalak, kifayetsiz tedbirlerle savuşturmak, ört
bas etmek yoluna saparak Mlllt Şef’in direktiflerine de 
ihanet ettiği için aşağı yukan vaziyet düzelmemiştir. 
En büyük tehlike elân bakidir. (...)

TAM DEMOKRASİ HÜRRİYETLERİ

5 — Atatürk inkılâbına, demokrasi hürriyetlerine, her 
çeşit, ileri hamleye düşman ırkçı teşekküller dışında 
bütün millet kendi siyasi, İktisadi, kültürel dünya görüş
lerini, düşünce ve isteklerini yaymak, meslek ve iş men
faatlerini korumak maksadianyle cemiyetler, birlikler ve 
partiler kurmakta tamamiyle serbest bırakılmalıdır.

6 — İrkçılık ve irtica unsurları dışında, herkese kayıt
sız şartsız söz ve yazı hürriyeti sağlanmalı, fikir ve dü
şüncelerini olduklan gibi millete mal edebilmelerini sağ
layabilmek için toplantılar, mitingler tertipleyebilmek ser
bestliği garanti edilmelidir.

7 — Gazete, mecmua, kitap neşriyatını köstekleyen 
matbuat kanunu kayıtlan çözülmeli ve bu gibi neşriyat 
aynı şartlar altında hiçbir hükümet İznine bağlı tutulma
malıdır.

8 — Emekçiler, ziraat gündelikçileri, memur ve müs
tahdemlerce kurulacak serbest meslek birlikleri veya 
sendikalann, bunjann birleşmesinden doğacak federas- 
yonlann, işleticilerle, işleyiciler arasında çıkacak anlaş
mazlıklarda, hükümet ve resmî teşekküller nezdinde Iş- 
leyicileri temsil edebilme haklan tanınmalıdır. (...)

MİLLÎ AZLIKLAR MESELESİ

10 — Millet bir bütündür. Parçalanmaz. Millî azlıkların 
anayasaca kendilerine vaad olunmuş müsavi vatandaş
lık ve dokunulmazlık haklanndan istifade edebilmeleri, 
liyakatlerine göre bütün resmî veya hususî iş veya vazi
felere girebilmeleri, vergi mükellefiyeti de dahil olmak 
üzere her sahada bir Türk vatandaşı muamelesi görebil- 
,meleri, emniyet altına alınmalıdır. (...)

TAM BİR KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ

18 — Kadınlann her çeşit meslekî, ilmi, siyast teşek
küllere müsavî haklarla girebilmeleri, müsavi iş için mü
savi ücret almalan, bilhassa gebelik, doğum ve saire 
gibi hallerde resmî, yan resmî bilhassa hususî iş yerie
rinde, fabrikalarda, tarlalarda kadın olarak himaye gör
meleri en büyük bir titizlikle emniyet altına alınmalıdır. 
Kadın erkek eşitliğinin tek şartı kadının iktisaden bağım
sızlığıdır: (...)

DIŞ SİYASET

Türkiye,'dünya siyasetindeki parlak yerini ancak böy
le bir dış siyaset görüşüyle alabilir. Doğru yol. Büyük 
Atatürk’ün, dış siyasetimizih komşulanmızla devamlı ve 
sıkı bir dostluğa istinat ettirilmesi şeklindeki siyasî vasi
yetinin yerine getirilmesidir. Gerek ağızdan ağıza gerek 
ırkçılık namı altında anti-Sovyet propaganda ile büyük 
komşumuz Sovyet Rusya’sının Çarlık Rusya’sı ile bir 
gösterilmek istenmesi ve memlekette Çarlığa karşı bes
lenilen tariht düşmanlıklann, mlllt kinlerin, bilerek iste
nerek her fırsatta körüklenmiş olması, İşte bu manâda 
millî menfaatlerimize aykındır.
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En B üyük Tehlike
FARİS ERKMAN

1943’te Faris Erkman imzasıyla yayınlanan bu 
broşürün hazırlık çalışmaları TKP’nln legal basın

komitesi tarafından yapıldı. Redaksiyon ve yeniden 
kaleme alma İşlemini ise Reşat Fuat Baraner 

yaptı. Yayınlandıktan sonra TBMM’de bile 
tartışılan broşürün önsözü ve metinden bölümler:

ÖNSÖZ

Dünyanm dört tarafını kana bulayan cihan harbi için
de ateşin ortasında buiunuyoruz. Hükümetimizin isabet
li bitaraflık poiitikası sayesinde bugün sulh içinde yaşı
yoruz. Fakat hiçbir zaman harp tehdidinden mutlak su
rette uzak bulunduğumuzu iddia edemeyiz. Hattâ tehli
kenin pek yakın olduğunu söylersek hiç de hata etmiş 
olmayız. Zaten hükümetimizin takip ettiği milit müdafaa 
siyaseti ve her zaman silâh elde hazır bulunmamız da 
bu düşüncenin bir neticesi değil midir?

Her ne kadar bugünkü sulh ve sükûn içindeki yaşayı
şımızı muayyen nisbetlerde teminat aHına alan, hükü
metimizin basireti, ittifak ve dostluklarımız, bugünkü 
asken' ve siyasî şartların hususiyeti gibi birtakım garan
tiler varsa da aksi istikamette tesir eden âmiller de 
hiç de zayıf değildir ve gittikçe de kuvvetlenmektedir. 
Tehlike gün geçtikçe büyüyor.

Sulh ve sükûnumuzu, rahatımızı bozacak dışarıdan 
gelecek tehlikeye karşı bütün milletçe hazırlanmış bulu
nuyoruz, her geçen gün de hazırlıklarımızı ikmale bütün 
varlığımızla çalışıyoruz. Fakat tehlike yalnız bu değil!

Türk milletinin bugünkü huzuruna, asude yaşayışına 
karşı sinsi ve pusuda yatmış diğer bir tehlike ile de 
karşı karşıyayız. Memleketimizin hakiki menfaatlerine 
aykın, taban tabana zıt gayeler için bizi harbe sürükle- 
miye uğraşanlar, sulh ve sükûnumuza suikast yapanlar 
var.

Dikkat!.. Bu suikastçıları uzakta zannetmeyin! Bunlar 
kendi içimizdedirler...

Ne tarafımıza baksak sözde milliyetçi bir maske altın
da hakikî hüviyetini gizlemiye çalışan bu suikastçıları, 
yüksekten atan birtakım parlak cümlelerle milli hissiya
tımızı tahrik maksadiyle hararetli bir faaliyet içinde gö
rüyoruz. Bunlann; kahvede, vapurda, trende, umumî 
yerlerde muhtelif meseleleri ele alarak ağızdan propa
gandalarına pek çoğumuz şahit olmuşuzdur. Ellerinde 
buiundurduklan gazete ve mecmualarla, çıkardıkları bir 
sürü kitap ve risalelerle binlerce dimağı zehirlemekte, 
sakar birtakım düşüncelerle aşılamaktadırlar. Fikir ve 
iddialariyle sadece Kemalizm prensiplerine aleyhtar bir 
cephe almakla kalmazlar, ırk, kan vesaire gibi hiçbir 
İlmî esasa dayanmıyan safsatalarla yurtdaşlık camiamız
da zorla ayniıklar yaratmıya çalışmak suretiyle Cumhuri
yet kanunlannı ve nizamlarını hiçe sayarlar; hareketle
riyle, sözleriyle, yazılariyle hükümetimizin dış siyaseti
ne de aykırı hareket ederler.

Muharip taraflardan birine karşı tapınma derecesine 
varan sempatileri ve taraftarlıklariyle dürüst bitaraflığı
mızı İhlâl etmiye, hattâ bizi istilâ harbine sürüklemiye 
uğraşırlar.

Onun için biz bu adamlan ne alelâde bir geveze, ne 
de kendisinin kani olduğu fikri fisebiiullah korumak ve 
yaymak isteyen bir fikir kahramanı sayabiliriz. Böyle 
bir telâkki afaki olarak onlann ekmeğine yağ sürer. Teh
likenin daha kuvvetlenmesine İmkân hazırlar.

Bunlar memleketimiz için, yurdumuz için muzır adam
lardır!

Ortaya attıkları fikir ve iddialarının arkasında, öz milli 
dâvalanmıza düşman, miin İstiklâlimizi tehdit eden sinsi

En Büyük Tehliköi

Milli Tiirl( divasına ayi(irı bir cereyanın içyliza..

Y a z a n ,

F .  E R K M A N

A K ^ Û N  M A T B A A S I ,  C A L A T j *  
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Üstte: En büyük Tehlike broşürünün Faris Erkmen 
tarafından Sabiha Sertel’e imzalanmış iç kapağı 

(Ftasih Nuri İleri Arşivi) Altta: Gökbörü dergisinin 5. 
sayısının kapağı.

yabancı bir politikanın propagandası gizlidir. Sözlevine, 
yazıianna hâkim olan hep bu menhus propagandadır.

Bu pan-türklst, Turancı, ırkçı, Türkçü kuklalar iplerini 
tutan yabancı ellerin istediği oyunian onların istediği 
gibi oynamaktadırlar. Gayelerinin millî olduğunu iste
dikleri kadar iddia etsinler, bu hareketin ustaca idare 
edilen manivelâsı yabancı ellerdir. Yabancı bir İstilâ po
litikasının birer çığırtganı olan bu adamlardan menıleke- 
timlz ve yurdumuz İçin zarardan başka ne beklenebilir?.

Tehlike t>üyüktür! Bu ırkçı Türkçü cereyana karşı gözü
müzü açmak, uyanık bulunmak bugün için bir milli dava, 
vatani bir vazifedir.

Her türlü faaliyet ve hareketleriyle yurdumuz ve milli 
istiklâlimiz için zehirli fikirlerini gençlerimize aşılayan 
bu sahte vatanperverlerin kim olduklannı, arkalarında 
kimlerin gizlenmiş bulunduğunu ve düşüncelerinin ha
kiki mahiyetlerini, maksatlannın ne olduğunu, tahakku
ku halinde isteklerinin Türkiyemizi nelere sürükleyebile
ceğini açığa vurmayı milletini seven, yurdunu mukad
des tanıyan. Milli İstiklâlimize her şeyin üstünde yüksek 
bir değer veren bir Türk sıfatiyle kendime bir vatan 
vazifesi bildim.

İşte bu gaye ile bu broşürü yazıyorum. Türk milletinin, 
bilhassa genç münevverierimizin önünde bu adamların 
mahiyetlerini gizledikleri maskeleri hakikaten istediğim 
gibi kaldırıp atabilirsem ne mutlu. Fakat ben tek başıma 
bu işi lâyikiyie başaramıyacağımı zannediyorum. Onun 
İçin muhterem okuyuculanmın bu noksanımı iyi niyeti
me bağışlıyacakianna, diğer taraftan da Kemalist; hakiki 
milliyetçi, demokrat, liberal, ileri düşünceli yurtdaşiarı- 
mın bu mühim memleket davasında kendileri için de 
bir hisse ayıracaklarına eminim ve bu emniyetledir ki 
bu işe girişmek cesaretini kendimde görüyorum. (...)

Totaliterizm hayranlığının dışarı malı olduğunu t>elirt- 
mek için yorulmıya bile değmez. Haricin tesiriyle yapıl
dığının en önemli burhanı da bu efendilerin sadece 
mücen-et olarak totaliter rejim taraftarlığıyla kalmayıp, 
mevcut totaliter devletlere hayran olmalan ve bu bay
ramlıklarını da alenen açığa vurmayı kendilerine âdeta 
bir vazife bilmeleridir.

Totaliter devletlerin gerek haprte, gerekse diğer her 
hangi bir sahada, en ehemiyetsiz bir muvaffakiyeti bile, 
sanki kendilerine aitmiş gibi, bu adamlann koltukiannı 
kabartır, bir bayram havası içinde, meselenin ehemmi
yetine göre, uzun kısa neşeli günler geçirmelerine se
bep olur. Böyle bir anda el alemden utanmasalar, sokak 
ortasında kucaklaşıp birbirlerini tebrik edecekler. Belki 
bunu da yaptıklan oluyor ama biz şahsen şahit olamadık.

Cumhuriyet, Tasviri Efkâr gazeteleri başta olmak üze
re ırkçı geçinen bütün neşriyatta, doğrudan doğruya 
veya dolayisiyle totaliter devletlere sempati gösteren, 
hulus çakan yazılan hergün bulmak mümkündür. İrkçı
lar sanki taksitle ödenecek bir borçmuş gibi bu hareket
lerinde sadakat gösteririer. Totaliter devletlerin lehine 
yazı yazmak fırsatını bulmadıkları gün hiç değilse gaze
telerindeki büyük puntolu başlıklarla bu borçiannı eda 
ederler. (...)

Türk milletinin münevverleri olduğu gibi halk kütleleri 
de bizdeki ırkçılann nasıl olduğunu biliyor. Bizzat kendi 
arkadaşian tarafından bile bir ruh hastası olarak gösteri
len bir Oğuz Türkkan 18 milyonluk “Türkiye’nin gençli
ğine türkçüiük dersi veriyorum” diyecek kadar küstah 
olabilir. Hakiki Türk gençliği bu adamlann, bu cereyanın 
hakikî mahiyetini anlayacak kadar uyanık ve yurt mese
lelerinde hassastır. Atatürk’ün Cumhuriyet ve inkılâbı 
emanet ettiği gençliğin böyle bir adamın derslerine ihti
yacı olmaz. O dersini büyük hocalan Atatürk, İsmet 
İnönü ve bizzat realiteden almış ve almaktadır.

Kendilerinden başka hiç kimseye yurtseveriiği ve mil- 
iiyetçlliği vermiyen bu efendilerin ne yaptıklan, yurdu
muza, milletimize ve inkılâbımıza, dolayisiyle ihanet şek
linde nasıl bir tehlike teşkil ettiklerini gösterdikten son
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ra bütün Türk milleti namına kendilerine sorabiliriz:

Peki ama efendiler sizin milliyetçiliğiniz ve yurtsever
liğiniz bu mu? Türk milletine onlan başka devletlerin 
hesabına mahve sürüklemekle mİ muhabbet ve bağlılık 
gösterilir? Hayır, Türk milletini siz yalaniannızla uzun 
zaman kandıramazsınız. Yurtsever ve milliyetperver mas
kesi altında hakikî çehrenizi, Türk vatanını, milletini, 
istiklâlini, yurdunu samimî, hakikî bir sevgiyle seven, 
yurdun ve bu milletin istiklâlini korumak için sıra gelirse 
hayatını fedadan çekinmiyecek olan evlatları çini çıplak 
ortaya atmayı kendilerine bir vatan borcu bileceklerdir.

Ben bu vatanın, bu yurdun böyle bir evlâdı olduğum 
için benim gibi olan bütün yurtdaşlarımı sizin gibilerle 
hakiki bir mücadeleye çağırabilmek ve sizin haklkt hüvi
yet ve çehrenizi meydana çıkarmak istiyor ve evvelâ 
ben elimi yüzlerinizi örten maskelere doğru uzatıyorum.

Bu broşür yüzlerinizdeki maskeleri söküp atamazsa 
bile, hiç olmazsa, sıyrılan maskenin aralığından arkada 
başka çehreler, dış hüviyetinizin gerisinde başks hüvi
yetler bulunduğunu gösterebilirse ne mutlu bana... •

MiHiyetfiHğe K im ler ve  Niçin 
M u h a le fe i Ederler?

H.E. ERKİLET

II. Dünya Savaşı yıllarının ünlü milliyetçi ve 
ırkçılarından Erkilet Paşa, aynı dönemin sağ

dergisi Çınaraltı’nöa Nihal Adsız, Hüseyin Namık
Orkun gibi yazarlarla sol düşünceye saldırıyordu.

H.E. Erkilet’in aynı derginin 6. sayısındaki bir 
yazısından bölümler:

Milliyetçilik, milleti ve millî menfaati her şeyden ileri 
ve üstün tuttuğu için sırf şahsi veyahut yabancı çıkarla
ra; aykın düşünce, emel ve hesaplara yer vermez; mille
te ve milliyete zarar getirebilecek hiç bir hususi hak 
ve menfaat tanımaz. (...)

Mlillyetçiiikle gaye ve menfaatleri muhtel oianiann, 
bunun yerine geçmesini görmek isttyecekieri şey elbet 
kozmopolitlik ve beynelmilelciliktir: (...)

... solculann, hakikî maksat ve meramları her ne olur
sa olsun, hedefe varmak İçin, daima en evvel milliyetçi
liği tahrip etmek İstemeleri pek dikkate değer. Filhakika 
milliyetçilik duygulan kuvvetli ve sağlam; İdarî, siyasî, 
İçtimaî ve İktisadî devlet sistemlerinde milliyetçilik pren
sipleri kök salmış milletlerin yaşadıklan memleketlerde 
bir azlık teşkil eden kozmopolitçi ve solcu parazitlerin 
gizli veya âşikâr faaliyetlerinde yakın, seri ve büyük 
tehlikeler görülmiyebiilr. Çünkü kendine güvenen milli
yetçi çokluk onlan dalma ezip alt edebileceğini sanır 
ve bilemez ki hücum anını ustaca tertip olunmuş pusu
larda bekllyen düşmanın bir gün ânî savleti tehlikeli 
olur. (...)

Türkiye, anayasa mucibince milliyetçi bir cumhuriyet
tir. Hükümeti kuran ve idare eden Halk Partlsl’nin umde
lerinden bir tanesi milliyetçiliktir. Türk Mebusan Mecii- 
sl’nln adı Türidye Büyük Millet Meclisi’dlr. Başbuğumu
zun sanı Millî Şef'dir. Mlllt bankalarımız, millî fabrikalan- 
mız, millî müesseselerimiz, milli iktisadiyatımız, millî 
tarihimiz, millî an’anemiz, mlllt yurdumuz, millî musiki
miz, millî edebiyatımız, mlllt mimarimiz, mlllt sanayiimiz 
vardır. Elhasıl biz Türkler koca millî variiğı fahr ve müba- 
hat ile dolu koca bir milletiz. Fakat onlar bütün bunları 
kozmopolitleştirerek yok etmek ve bu suretle yurtları
mızda bizi esir mevkiine düşürerek hükmetmek istiyor
lar. O halde Türkierin, Türk münevverlerinin ve Türk 
gençlerinin hedef ve vazifeleri taayyün etmiştir: Solların 
bilhassa hücum noktası olan milliyetçiliğe sanlmak ve 
millete millî şian daima besleyip umumîleştirmektir. •

TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ
Unkapant, A ta türk butvart No. 13 
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G R E V
İŞÇİ SINIFININ TEK KORUNMA SİLÂHIDIR 

Türkiye SosjralisI Purtisi’nia

Grev Hakkı
Özerindeki görOşIeri

1 S T A X B O L 
1 9 5 1

Üstte: Çınaraltı dergisinin 1. sayısının kapağı. 
Altta: TSP’mn grev broşürünün kapağı.

O rev  N edir?

Türkiye Sosyalist Partisi’nin 1951'de yayınladığı 1 
No’lu bülten partinin grev hakkı üzerindeki 

görüşlerini yansıtmaktadır:

GREV HAKKI

Sınıflı cemiyet sisteminde İçtimai adalet fikrinin kilid 
taşıdır.

1 — Grev: Sınıflı bir cemiyette demokratik bir zarurettir:

İşçi sınıfı, Türk milletinin yapıcı, yaratıcı kuvvetini 
teşkil eder. Onun müstahsil gücü, millî servetimizin baş
lıca kaynağıdır. Bugünkü madeniyetlmlz, onun kol ve

icafa faaliyetinin eseridir. Bütün bunlara rağmen o, yok
suldur, kültürsüzdür, ve dünya nimetlerinden pek cüz'i 
bir pay almaktadır.

Sınıflı cemiyet sisteminde onun tek geçim vasıtası 
emeğidir. Bütün İktisadi değerleri yaratan bu emeğin 
elbette kendini koruyacak kanunî vasıtalara ihtiyacı var
dır. Bu koruyucu vasıtalardan birincisi: Grev’dir.

Kanunlanmız, sermayedar sınıfa muhtaç olduğu bü
tün haklan tanımıştır. Aynı suretle işçi sınıfına da, ser
mayedar sınıfa tanınmış hak ve hürriyetlerle muvazi 
yetkiler tanımak demokratik bir zarurettir. Aksi halde 
demokrasi, bir milletin azınlığının imtiyazını teşkil eder 
ki; ona demokrasi değil, zümre monopolcülüğü denir.

2 — Grev, yalnız faşistlerin İnkâr ettiği bir hakdır:

Emeğin, kanun himayesine ahnmaya başlandığı 1854 
yılındanberi bütün sınıflı cemiyetlerde grev hakkı ka
nunlaştırılmış ve bugün bu hak dünyanın her yerinde 
işçi sınıfının hak ve hürriyetlerinin en esaslı bir müeyyi
desi, bir müdafai nefs vasıtası haline gelmiştir.

İçtimai adalet fikrinin düşmanı ve baltalayıcısı, hürri
yet ve barış nizamının kundakçısı faşistler müstesna, 
her namuslu ve demokrat insanın grev hakkına saygı 
gösterdiğini, ve yer yüzünde, yalnız faşizmin bu hakkı 
inkâr etmiş olduğunu artık herkes öğrenmiş bulunuyor. 

(...)
4 — Grev hakkı, umumî olmalı, yani bütün kol ve 

kafa işçilerine teşmil edilmelidir:

Emeğinin gelirile geçinen sınıf, kendi İçtimaî bünyesi 
içinde bazı gruplara aynlır: Sanayi işçileri, toprak işçile
ri, fikir işçileri.. Bu gruplar da branş ve istihsal şekli 
bakımından aynca iki büyük grup teşkil ederler: Sert>est 
teşekkül hareketi İçinde bulunanlar, âmme hizmetleri 
içinde bulunanlar.

Türkiye Sosyalist Partisi, prensip olarak, grev hakkı
nın umumî olması yani memuriar da dahil oimak üzere 
bütün kol ve kafa işçilerine teşmil edilmesi tarafdandır. 
Bu sebebledir ki, diğer fikir işçilerine tanınmakda olan 
mesleki teşkilâtlanma "sendikalar kurma” hakkından 
memuriann da faydalanmasını zarurî görmekteyiz. 

(...)

Türkiye Sosyalist Partisi:

Türkiye Büyük Millet Mecllsi’nden ve Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti’nden grev yasağının kaidınimasını ve 
bu t>eyannamede yazılı esaslara uygun bir grev kanunu
nun kabul edilmesini talep eder.

Türkiye Sosyalist Partisi:

Bütün kol ve kafa işçilerinin ve bütün sendikalan 
bu beyannamede yazılı esaslara uygun bir grev hakkı 
uğruna birieşmeye ve bu yolda kanun ve nizam çerçeve
si içinde devamlı azimli, şuuriu bir mücadeleye davet 
eder.

Türkiye Sosyalist Partisi:

Programlannda grev hakkını tanımış siyasî partiler
den, insan haklannın korunmasını gaye edinmiş bütün 
teşekküllerden, memleketimizin bütün demokrat bası
nından, içtimai sınıflararası eşitlik ve adalet idealine 
bağlı bütün namuslu vatandaşlardan Türk emekçilerinin 
bugüne kadar inkâr edllegelmiş olan grev hakkının ka- 
nunlaştıniması mücadelesini desteklemelerini rica eder.

Yaşasın Türk Milletinin demokratik hak ve hürriyetleri!

Yaşasın, Türidye emekçilerinin birleşik, bölünmez, ya
pıcı, yaratıcı variiğı ve onun hür sendlkalanl

Türkiye Sosyalist Partisi Merkez İcra Komitesi Adına 
Genel Sekreter, Avukat Esad Âdil Müstecâbl. •


