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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 60 YAŞINDA 
 

12 Şubat 2021 
Yıldırım Koç 

 
Türkiye  sosyalist hareketi  tarihinde  çok önemli  ve  saygın bir  yere  sahip olan Türkiye  İşçi Partisi 

(TİP), 13 Şubat 1961 tarihinde kuruldu. 1961‐1971 döneminde faaliyette bulunabilen TİP’i kuranları, 
geliştirenleri  ve  TİP’in  mücadelesine  katkıda  bulunanları  saygıyla  anıyorum.  Kuruluşunun  60. 
yıldönümünde  bu  önemli  örgütlenmenin  Türkiye  Komünist  Partisi  ile  ilişkileri  konusunda  bazı 
noktaları hatırlamakta yarar var.  

 
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’NİN KURULMASI VE TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İLE İLİŞKİLERİ 
 
TİP,  13  Şubat  1961  tarihinde,  1961  genel  seçimlerine  katılabilmek  için  parti  kurulmasına  izin 

verilen son günde, 12 sendikacı tarafından kuruldu.  
TÜRK‐İŞ üyesi İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nde etkili olan sendikacıların bir bölümü, herhangi bir 

yetkili  organ  kararı  olmaksızın  ve  bir  parti  programı  bulunmaksızın,  mevcut  parti  boşluğundan 
yararlanmak amacıyla bir siyasal parti oluşturdular.  

                          
 
Bu dönemde Kurucu Meclis üyesi olan sendikacı Ömer Karahasan bu süreci şöyle anlatmaktadır:  
 

"TİP'in en başta gelen özelliği,  iktidara gelip geçmiş partilerin  işçilere ve  işçi meselelerine  sırt 
çevirişinin  sonucu  olarak  doğmuştur.  Uzun  yıllar  sendikacılar,  kendi  aralarından  bazılarının 
milletvekili  olarak Meclis'e  seçtirilmesini  öteki  partilerden  istemiş,  beklemiş  ve  bu  yolda  birçok 
çabalar göstermişlerdir. Fakat büyük partiler sendikacılara birkaç kişilik kontenjan tanımış, seçilen 
sendikacılar milletvekili  sıfatını  'işçi' olarak değil,  'parti' milletvekili olarak  kullanmışlardır. Zaten 
sendikacılar  arasında  seçilen  milletvekillerinden  çoğu  ikinci  bir  seçimde  aday  gösterilmemiş 
veyahut  kazanma  şansı  çok  zayıf  olan  liste  sonlarında  gösterilip  kazanamayınca  tekrar 
sendikacılığa dönmemiş ve işadamı olarak hayatlarını devam ettirmeyi daha yararlı bulmuşlardır." 
(Ömer Karahasan, Türkiye  Sendikacılık Hareketi  İçinde  Zonguldak Maden  İşçileri  ve  Sendikası, 
Ank., 1978, s.639) 
 
TİP’in kurucularından biri sendikacı Ahmet Muşlu  idi. 7 Şubat 1967 tarihli Ant Dergisi’nde Ahmet 

Muşlu’nun ajan olduğu  ileri  sürüldü. Ahmet Muşlu bu  iddiayı 21 Mart 1967  tarihli Ant Dergisi’nde 
tekzip  etti. Ant Dergisi, 28 Mart 1967  tarihli  sayısında Ahmet Muşlu’nun  ajanlık  iddiasını  yineledi. 
Ahmet Muşlu kısa bir süre sonra TİP’ten ayrıldı. 
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Parti  kurulmadan  önce  İstanbul'da  toplantılar  yapıldı.  Ancak  Şubat  ayı  başında  TÜRK‐İŞ  Genel 
Sekreteri Halil Tunç'un bir açıklamasında, TÜRK‐İŞ'in kurulacak partiyle bir bağının olmadığı belirtildi. 
Nuri  Beşer  ve  Seyfi  Demirsoy  da,  kuruculuk  önerisini  kabul  etmediler.  Ancak,  buna  karşın,  TİP'in 
tüzüğüne,  örgütün  feshi  halinde malların  TÜRK‐İŞ'e  devredileceği  hükmü  kondu.  (Sadun Aren,  TİP 
Olayı, 1961–1971, Cem Yay., İst., 1993, s.32, 34) 

TİP,  işçilerin  büyük  bir  bölümünün  Demokrat  Parti'yi  desteklediği  koşullarda,  programsız  ve 
aydınlardan kopuk bir sendikacılar partisi olarak doğdu. TİP'in programı, kuruluşundan yaklaşık 6 ay 
sonra,  iki  aydın  tarafından  hazırlandı.  Mihri  Belli,  TİP  Programı  taslağının  kendisi  tarafından 
hazırlandığını, Olcayto İlter’le birlikte gözden geçirdiklerini yazmaktadır. (Belli, M., İnsanlar Tanıdım, 
Mihri  Belli’nin  Anıları,  Doğan  Kitap,  İstanbul,  2000,  s.456)  Program,  güncel  siyasal,  toplumsal  ve 
demokratik  taleplerin  bir  bölümünün  özeti  biçimindeydi.  (  TİP,  Türkiye  İşçi  Partisi  Programı,  İst., 
1961, 16 s.)  

TİP,  1961  seçimlerine  giremedi.  31  Aralık  1961  tarihinde  İstanbul'da  düzenlenen  Saraçhane 
Mitingi’nden  sonra,  Seyfi  Demirsoy'un  girişimiyle  Türkiye  Çalışanlar  Partisi  kurma  çalışmaları 
yoğunlaşınca,  TİP'e  yönelik  eleştiriler  arttı.  Özkal  Yici,  7 Mart  1962  tarihli  Yön  Dergisi'nde  TİP'in 
kuruluş sürecini  şöyle anlatıyordu: "Bu arada siz,  İstanbul  İşçi Sendikaları Birliği'nin birkaç yöneticisi 
de,  alelacele  oturup  bir  siyasi  parti  kurmayı  kararlaştırdınız.  (...)  Pek  yakında  üniversiteden, 
avukatlardan,  iktisatçılardan  geniş  iltihaklar  bekliyoruz,  dediniz.  Yine  de  bekledik  ve  bu  bekleyişin 
sonunda bize verdiğiniz, ufak ve yetersiz bir programın dışında sadece hayal kırıklığı oldu. (...) Adeta 
bir siyasi parti değil de, bir sendika kurmuş oldunuz." (Özkal Yici, "Türkiye İşçi Partililere Açık Mektup," 
Yön Dergisi, 7.3.1962, s.2) 

     
TİP  başarılı  olamayınca  ve  bu  arada  Türkiye  Çalışanlar  Partisi  girişimi  önem  kazanınca,  TİP 

yönetimindeki  sendikacılar, aydınlarla  ilişkileri geliştirmeye ve parti  tüzüğünün kuruculara  sağladığı 
yetkilere dayanarak, aydınlardan bir genel başkan belirlemeye çalıştılar.  

TİP'in genel başkanlığına önerilmesi düşünülen ve tartışılan kişiler şunlardı: Prof.Z.F. Fındıkoğlu, Ali 
Rıza  Arı,  Dr.Ekmel,  Mehmet  Ali  Aybar,  Orhan  Arsal,  Sabahattin  Zaim,  Sedat  Erbil,  Yaşar  Kemal, 
Prof.Sabri Esat Siyavuşgil, Esat Tekeli, Nadir Nadi, Esat Çağa. (Kemal Sülker, "5. Yıldönümünde TİP'in 
Kuruluşu ve Başarılı Mücadelesi, " Eylem Dergisi, No.28, 15.2.1966, s.13)  

Sonunda Mehmet Ali Aybar üzerinde anlaşma sağlandı ve TİP, 9 Şubat 1962 günü Aybar'a teslim 
edildi.  TİP,  bu  tarihten  sonra,  sendikacılar  partisi  olmaktan  çıkarak,  sosyalist  birpartiye  dönüştü. 
Sadun  Aren'in  belirttiği  gibi,  "12  işçi‐sendikacının  kurmuş  oldukları  TİP'in,  Aybar'ın  genel  başkan 
yapılmasından sonraki TİP'le hiçbir ilgisi ve benzerliği yoktur." ( Sadun Aren, a.g.e., 1993, s.33)  

Mehmet Ali Aybar, çeşitli TKP  tevkifatlarında açığa çıkmamış bir TKP üyesiydi. “M.A.Aybar’ın  (…) 
TKP  üyeliği  konusunda  çelişkili  ifadeler  olmakla  beraber,  R.N.İleri’nin  ‘Benim  hücre  sekreterimdi’ 
yolunda bir beyanı vardır.”  (Naciye Babalık, Türkiye Komünist Partisi’nin Sönümlenmesi,  İmge Yay., 
Ank., 2005, s.81)  
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Nihat  Sargın  ise,  1951  yılında  TKP Merkez  Komite  Sekreteri  Zeki  Baştımar’ın  kendisinin  yerine 
hazırladığı ismin Mehmet Ali Aybar olduğunu söylemektedir: “Şimdi size iki basit olguyu aktaracağım: 
Bu bilgileri edindikten sonra belki insanlara değil ama, ilgili olaylara bakışınızda değişiklikler olacağını, 
kafanızda  o  olayları  bir  kez  daha  gözden  geçireceğinizi  kuvvetle  tahmin  ve  ümit  ederim.  (...) 
Olgulardan ilki 51 tutuklamalarıyla ilgili. Her zaman olduğu gibi o dönemde de iş başındaki birinci kişi 
kendisinin bunu  yapamaz duruma gelmesi halinde  yerine bir  yedeği önceden  seçmiş bulunuyordu. 
Tutuklamalar  sırasında  sorulup  gösterilen  resmi  yedek,  Parti  çalışmalarında  seçicinin  yani  Zeki 
Baştımar’ın  (kod  adıyla  Yakup  Demir)in  altında  görevli  bir  partilidir,  bu  resmi  adla  sorgu 
savuşturulmak  istenmiştir. Ortaya  çıkmamış  olan  gerçek  ise Aybar’ın, Mehmet Ali Aybar’ın  görevli 
kılınmış olmasıdır.” (Nihat Sargın’ın TÜSTAV’da 9.12.2007 günü yaptığı konuşma, s.13) 

Böylece, sendikacıların kurduğu bir parti, TKP üyeliği ve hatta yöneticiliği o yıllarda bilinmeyen bir 
solcu avukata teslim edildi. “M.A.Aybar TİP’e girdikten sonra, Türkiye’deki komünistler partiye girmek 
gerektiği kararını” (Naciye Babalık, a.g.e., 2005, s.75) verdiler. 

1962 yılında TİP’e üye olan ve 1968 yılına kadar TİP’i M.A.Aybar’la birlikte yönetecek olan Behice 
Boran da TKP üyesiydi. Eski TKP’lilerden T.M.Öztürkoğlu  şöyle demektedir:  “B.Boran da TKP üyesi, 
özellikle  TİP’in  kuruluşundan  bir  yıl  sonra  gelenler  TKP  kadrolarıdır.”  (Naciye  Babalık,  a.g.e.,  2005, 
s.79)  

TKP üyesi Atilla Aşut da Behice Boran’ın TKP üyeliği konusunu  İsmail Bilen’e sormuştur: “Yoldaş, 
dedim, Behice Boran hala  TKP üyesi mi?  ‘Parti’den  istifa  etmediğine  göre üyesidir,’ dedi.”  (Naciye 
Babalık,  a.g.e.,  2005,  s.116)  Ayrıca,  Sönmez  Targan  da  Behice  Boran’ın  1944  yılında  TKP  üyesi 
olduğunu belirtmektedir.  (Sönmez Targan,  “Ömrünü Bayrak Gibi Yaşadı,” Cumhuriyet Gazetesi, 10 
Ekim  2007,  s.7)  Gökhan  Atılgan  ise  Behice  Boran’ın  TKP’ye  1942  yılında  üye  olduğunu  ileri 
sürmektedir. (Gökhan, Atılgan, Behice Boran, Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı, Yordam Kitap,  İst., 
2007, s.66‐67)  

Sadun  Aren,  15  Mayıs  2003  günü  kendisiyle  yaptığımız  görüşmede,  1958  yılında  TKP’ye  üye 
olduğunu belirtmişti.  

TİP içinde çok önemli bir konumda olan diğer bir isim ise, Nihat Sargın’dı. Nihat Sargın da 1948 yılı 
Şubat  ayında  Türkiye  Komünist  Partisi  üyesi  olduğunu  açıklamıştır.  (Nihat  Sargın,  Davalar 
Savunmalar, Cezaevi Anıları, Tüstav Yay., İst., 2005, s.16) 

Türkiye  Komünist  Partisi  konusunda  en  kapsamlı  kitabın  yazarı  Naciye  Babalık  şu  tespiti 
yapmaktadır: “Birinci TİP, TKP açısından desteklenen ve gelişmesinden özel olarak sonuçlar beklenen 
bir örgüttür. Z.Baştımar bu nedenle Türkiye’de hücreler kurmamış olabilir. Görülüyor ki TİP, TKP’ye 
rağmen ortaya çıkan bir örgüt değildir.” (Naciye Babalık, a.g.e., 2005, s.81) 

TİP’in yönetiminin 1962 yılı başlarından itibaren TKP’nin eline geçtiğine ilişkin bir açıklama da, bir 
dönem  TKP’nin  Türkiye’deki  en  üst  düzey  yetkilisi  ve  1975–1977  döneminde DİSK Genel  Sekreter 
Yardımcısı  olan  Aydın  Meriç’e  aittir:  “Y.Demir  yurt  dışına  çıkmadan  önce  kendisine  yakın 
yoldaşlardan, TİP’i legal, anti‐emperyalist, sosyalizan bir hareket olarak yönetmekle görevli bir komite 
kuruyor. Böylece TİP’in başına komünist hareketin içinde ve dışında yer almış bir aydın grubu geliyor. 
Yakup Demir  ile TİP Yönetimi arasındaki bu  ilişki esas olarak 1967’ye dek sürüyor.  (...) 1960’lardaki 
TKP  yönetimi  ile  TİP  yönetimi  arasındaki  ilişkiler,  TİP  yönetimi  içindeki  yoldaşların  tutumu  üstüne 
bilgiler parti arşivinde değil, İ.Bilen’in özel evinde saklandı. 1973’de parti yeniden kurulurken, politik 
düşünceleri,  becerileri  bir  yana,  bu  insanların  partililiklerini  gizlemek  için  bu  raporlar  ortadan 
kaldırıldı. Ancak tesadüflerle bunları öğrenmek durumunda kaldık.” (Aydın Meriç (H.Erdal), TKP’mizi 
Yükseltelim, İşçinin Sesi Yay., 1983, s.3, 16) 

                  
TKP – TİP İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞİM 
 
10 Ekim 1965 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin o güne kadar 

görülmemiş  başarısı,  TKP‐TİP  ilişkilerinde  önemli  bir  değişime  neden  oldu  ve  DİSK’in  kurulmasına 
önemli  katkılarda  bulundu.  (TİP’lilerin  10  Ekim  1965  milletvekili  seçimleri  öncesinde  radyodan 
yaptıkları konuşmalar çok etkileyiciydi. Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Rıza Kuas, Behice Boran, Çetin 
Altan, Yaşar Kemal, Can Yücel, Hamdoş,  İbrahim Çetkin, Muzaffer Karan, Kemal Nebioğlu, Mahmut 
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Makal ve Tarık Ziya Ekinci’nin radyo konuşma metinleri için bkz. Yaşasın Emekçiler, Yaşasın Türkiye, 
Sosyal Adalet Yay., Ank., 1965, 99 s.) 

TİP,  kullanılan  oyların  yüzde  2,83’ünü  aldı  (276.101  oy)  ve  milli  bakiye  sistemi  sayesinde  15 
milletvekili  seçtirdi.  Bu  tarihlerde  yürürlükte  bulunan  mevzuata  göre,  Millet  Meclisi’nde  10 
milletvekili  grup  kurabiliyordu.  TİP  Millet  Meclisi’nde  grup  kurdu  ve  bundan  kamuoyunu 
bilgilendirmede çok başarılı bir biçimde yararlandı. Türkiye halkı birçok gerçeği, TİP milletvekillerinin 
TBMM kürsüsünden yaptıkları açıklamalar sayesinde öğrendi. TİP, birçok saldırıya karşın, Türkiye’nin 
bağımsızlığı ve demokratikleşmesi için çok büyük ve başarılı bir mücadele sürdürdü.  

TİP’in bu başarısında Sovyetler Birliği’nin ve TKP’nin herhangi bir katkısı yoktu. Ayrıca, TİP’in TKP 
ve  Sovyetler  Birliği  ile  ilişkisi  konusunda  en  küçük  kanıt,  TİP’in  artacağına  inanılan  gücüne  büyük 
darbe  indirecekti.  Bu  konuda  önemli  bir  olay,  TİP  Genel  Başkanı Mehmet  Ali  Aybar’ın  1966  yılı 
sonlarında Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin’le yaptığı görüşmedir. Nihat Sargın bu görüşmeyi şöyle 
anlatmaktadır: 

 
“Sovyetler Birliği Başbakanı  Kosigin  1966’nın  son  günlerinde Ankara’ya  gelmişti. Aybar’la  da 

özel  olarak  görüşmek  istediğini  belirtmiş.  Aybar  Sovyetler  Birliği  Elçiliğine  çağrılmıştı.  Kendi 
anlatışına  göre  Elçilikte  birçok  koridordan  geçirilerek  ulaştığı  odada  Kosigin’le  karşılaşmış  ve 
Kosigin,  TİP’i,  kardeş  parti  olarak  görmek  istediklerini  belirtmiş;  yani  Türkiye  İşçi  Partisi,  Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi’nin kardeş partisi olacak. 

“Aybar reddetmiş, dışarıya atıfla bir kardeş partinin zaten mevcut olduğunu hatırlatmış. Kosigin 
o konunun kolayca hallolabileceğini söyleyerek hemen yanıt verilmeden biraz daha düşünülmesini 
istemiş, ancak Aybar ret kararını değiştirmemiş, yanılmıyorsam bugünkü durumun hem parti, hem 
de Türkiye – Sovyetler Birliği ilişkileri açısından daha yararlı olabileceğini de eklemiş. 

“Bunları  anlattı  Aybar,  reddetmişti,  ama  anlatırken  Kosigin’in  isteğinden  dolayı  adeta  gurur 
duyuyor, gururlanıyor gibiydi.”  (Nihat Sargın’ın TÜSTAV’da 9 Aralık 2007 günü yaptığı konuşma, 
s.13) 
 
Seçimlerdeki  başarısıyla  özgüveni  artan,  1969  seçimlerinde  başa  güreşeceğine  inanan  TİP 

yönetimi,  TKP’nin  kendisi  üzerindeki  vesayetini  reddetmeye  başladı.  Bu  yıllarda  zaten  Türkiye’nin 
Sovyetler  Birliği  ile  ilişkileri  gelişiyordu.  TİP’in  TKP  üyesi  yöneticilerinin  TKP’nin  talimatları  dışına 
çıkmalarının  Sovyetler  Birliği’ne  de  bir  zararı  olmayacaktı.  TİP’in  başarılarının  nedenlerinden  biri, 
Türkiye’nin  bağımsızlığı  konusunda  gösterdiği  duyarlılıktı.  Aynı  duyarlılığın  Sovyetler  Birliği’nin 
girişimlerine karşı da gösterilmesi, TİP’e duyulan güveni daha da artıracaktı.  

Diğer taraftan, bu yıllarda dünya komünist hareketinde  iç çalkantılar büyümüştü. Sovyetler Birliği 
Komünist  Partisi  ile  Çin  Komünist  Partisi  arasındaki  kavga,  1963  yılında  kamuoyuna  yansıyan 
mektuplar nedeniyle ayrıntılı biçimde biliniyordu. Latin Amerika’da devrimci hareketler yükselişteydi. 
Çin’de kültür devrimi başlamıştı. Filistin’de gerilla mücadelesi yükseliyordu. Sovyetler Birliği’nin dünya 
sosyalist‐komünist hareketi üzerindeki hakimiyeti ciddi bir sarsıntı geçiriyordu. 

Ayrıca, TKP’nin “milli demokratik devlet” veya “kapitalist olmayan yol” gibi tezleri, kitlelere  fazla 
bir  anlam  ifade  etmiyordu.  Halbuki,  “komünizm”den  ayırılmış  bir  “sosyalizm”  ve 
demokratikleşme/bağımsızlık vurgusu, gelişmekte olan işçi sınıfı hareketi ve aydınlar için çekiciydi. Bu 
tarihlerde  sosyalist  solun  (veya  o  zamanki  yaygın  ifadesiyle,  “devrimcilerin”)  silahlı  eylemleri  ve 
özellikle devlete karşı silahlı başkaldırısı söz konusu değildi. Bu koşullarda TİP’in 1964 yılındaki  İzmir 
Kongresi’nde kabul edilen  tezlerin  (Sovyetler Birliği’nin azgelişmiş ülkeler  için geliştirdiği ve TKP’nin 
savunduğu tezlerin) terk edilerek, sosyalizmin bir hedef olarak konması da gündeme geldi.  

Bütün  bu  etmenlerin  de  etkisiyle,  TİP’in  20–24  Kasım  1966  günleri  Malatya’da  yapılan  2.  
Kongresi’nde  TİP’in  hedefinin  sosyalizm  olduğu  belirtildi.  Kongrede  kabul  edilen  5  no.lu  karar 
şöyleydi: “Gerek politik, gerekse ekonomik bağımsızlığın son tahlilde sosyalizmle gerçekleşeceğine ve 
Türkiye’de sosyalizmin genel sosyalist ilke ve gelişme kanunları çerçevesinde, memleketimizin tarihsel 
şartlarına,  milli  özelliklerine  uygun,  milli  bağımsızlığına  kıskançlıkla  bağlı  ve  aşağıdan  yukarı 
demokratik  bir  yoldan,  yani  örgütlenmiş  emekçi  sınıfların  elbirliği,  bilinçli,  cesur  çabasıyla 
gerçekleşeceğine olan inancını teyid eder.” (Sadun Aren, a.g.e., 1993, s.278)                     
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Aynı dönemde, Mehmet Ali Aybar, “Türkiye’ye özgü sosyalizm,” “güler yüzlü sosyalizm” söylemini 
başlattı. Sadun Aren, Behice Boran ve Nihat Sargın da ilk başlarda aynı çizgiyi kabullendiler.  

Yönetiminde Türkiye Komünist Partisi üyelerinin bulunduğu Türkiye İşçi Partisi, 1966 Kongresinde, 
Sovyetler  Birliği’nin  ve  TKP’nin  tezlerini  reddetti;  bağımsızlığını  ilan  etti.  Bu  gelişme  bir  TİP’li 
tarafından şöyle anlatılmaktadır: 

 
“Evet ‘Türkiye’ye Özgü Sosyalizm’ 1968 Ekiminde ortaya çıkmadı. Esasları tüzük ve programda 

olan  görüşlerin  1966’larda  geliştirilmesi  ile  ortaya  çıkmıştı.  Aybar’ın  1966’lardan  bu  yana 
geliştirdiği  fikirlerine  karşı  1968’e  kadar  Genel  Merkez  yöneticileri  arasında  kimsenin  karşı 
çıkmadığını (…)  

“1966’dan  1968’e  kadar  Genel  Başkan M.Ali  Aybar  geliştirdiği  ‘Türkiye’ye  Özgü  Sosyalizm’ 
teorisini (…) 

“1965  seçimlerinden  sonra AP  tek başına  iktidara geliyor. Koalisyon düşleri kaybolup gidiyor. 
TİP artık,  ‘milli  cephe’,  ‘kapitalist olmayan  kalkınma  yolu’ gibi  sloganları  terk ediyor; programın 
sosyalist bir program olduğunu  ilan ederek  işçi sınıfı öncülüğünü ön plana çıkartıyor… Buna karşı 
büyük bir tepki gösteren Yön Dergisi, TİP’i kendi mücadele stratejisinin dışına taştığı için büyük bir 
tehlike olarak görüyor. TİP’e karşı mücadele bayrağını açıyor.” (A.Hamdi Dinler, T.İ.P. Tarihinden 
Kesitler (1961–1971), Gelenek Yay., İst., 1990, s.96, 180‐181) 

                    
1970’li yılların  ikinci yarısında Türkiye’de TKP’nin en üst düzeyindeki yetkilisi olan Aydın Meriç’in 

yaptığı değerlendirme de bu doğrultudadır:  
 

“Yurt  dışındaki  Dış  Büro’nun  politikası  ülkede  bir  komünist  partisi  örgütlenmesine  karşıdır. 
Yönetiminde  tuttukları  parti  komitesi  aracılığıyla  TİP’i  denetim  altında  tutmak,  onu  legal, 
sosyalizan, anti‐emperyalist bir hareket olarak yığınsallaştırmaktır. Dış Büro ve onunla bağlantılı 
TİP yönetimi, illegal komünist partisi kuralım diyenlerin başını ezmek üzere TİP içinde bir kampanya 
başlatıyorlar.  (…) 1967‐1968’e gelindiğinde yeni bir durum ortaya çıkıyor. TİP’in başına getirilmiş 
TKP komitesine bir  yandan  ‘TİP hareketi  tuttu, dışardan buyruk almaya ne gerek  var’ düşüncesi 
egemen oluyor. Öte  yandan Çekoslovakya olayları bu grubu anti‐Sovyet bir  konuma  itiyor.  Yurt 
dışındaki  TKP’nin  Türkiye’deki  biricik  dayanağı  da  böylece  dağılıyor…”  (Aydın  Meriç  (H.Erdal),  
a.g.e., 1983, s.4) 
 
Atilla Aşut, “Z.Baştımar döneminde, TKP ile TİP arasında bir sürtüşme yaşanmadı,” (Naciye Babalık, 

a.g.e., 2005,  s.76) dediğinde anlaşılması gereken herhalde 1965  seçimlerinin ardından 1966 yılında 
yaşanan gelişmelere kadarki dönemdir. TİP’teki bu  tavır değişikliğinin ardından, anlaşıldığı kadarıyla 
İsmail  Bilen,  1967  yılından  itibaren,  Türkiye’de  TKP’yi  yeniden  illegal  olarak  örgütleme  çabasını 
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başlattı: “İ.Bilen, Yakup Demir’in  iradesi dışında – burası  ilginçtir, 1967–1973 döneminde, ne kadar 
cılızsa  cılız  olsun,  oluşan  örgütlülüğü  yok  sayarak  partiyi  yeniden  inşaya  girişiyor.”  (  Aydın Meriç 
(H.Erdal), a.g.e., 1983, s.5) 

13  Şubat 1967  tarihinde Türkiye Devrimci  İşçi Sendikaları Konfederasyonu  (DİSK) kuruldu. DİSK’i 
kuranlar TKP’li değildi. DİSK, Sovyetler Birliği’nin ve TKP’nin “sendikal birliği”, ABD’nin ve ülkemizdeki 
yandaşlarının  ise  “Amerikan  karşıtlarının  ve  komünistlerin  ayrı  bir  sendikanın  çatısı  altında  tecrit 
edilmesini”  savunduğu  koşullarda  kuruldu.  1970’li  yıllarda  TKP’nin  sendikal  politikalarının 
geliştirilmesinde  ve  uygulanmasında  belirleyici  kişilerden  biri  olan  arkadaşım  Sıtkı  Coşkun,  1990’lı 
yıllarda  15‐16  Haziran’ın  yıldönümlerinden  birinde  Türk  Harb‐İş  Salonunda  yapılan  açık  oturumda 
ikimiz  de  konuşmacıyken,  sohbet  sırasında,  TKP’nin  DİSK’in  kuruluşunu  o  tarihlerde  Troçkist  bir 
sapma  olarak  nitelendirdiğini  söylemişti.  DİSK,  TKP’nin  iradesiyle  değil,  TİP’in  çabaları  ve 
yönlendirmesiyle,  TKP’nin  iradesine  karşı  kurulan  bir  örgüttü. DİSK’in  Türkiye  Komünist  Partisi’nin 
kontrolü altına girmesi ise 1975 yılı Mayıs ayındaki 5. Genel Kurul’da gerçekleşti. 

Türkiye  İşçi  Partisi,  1962‐1971  döneminde,  çok  sayıda  sevabıyla  ve  bazı  hatalarıyla,  Türkiye 
sosyalist hareketi tarihinde son derece saygın bir yere sahiptir.  

 
 
 
 
 
 


