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Burjuvazi isterse öfkesinden kudursun,
isterse binlerce işçiyi katletsin, zafer biz-
imdir, komünist dünya devriminin zaferi
kesinleşmiştir!

V.İ. Lenin
III. ENTERNASYONAL Kuruluş Kongresi

Açılış Konuşması

1. Emperyalist Paylaşım savaşını
önceleyen dönem, özellikle Avrupa ve
Amerika’da işçi sınıfı hareketinin yükselişte
olduğu bir dönemdi. Marksist örgüt ve partiler
II. Enternasyonal’in bayrağı altında
örgütleniyor, sosyalizm uğruna ve sesleri git-
tikçe yükselen savaş tamtamlarına karşı
örgütleniyorlardı. II. Enternasyonal yaklaş-
makta olan emperyalist savaşı engelleyebile-
ceğini düşünüyordu. Sonuncusu 1912
Basel’de olmak üzere tüm konferanslarında
yaklaşmakta olan savaşa karşı tavır alınıyor,
bildiriler yayınlanıyordu. Öte yandan da II.
Enternasyonal gittikçe oportünizm batağına
saplanıyordu. Savaş patlak verir vermez II.
Enternasyonal birden 180 derece çark
ederek, “anayurdun savunusu” şiarını yükselt-
meye başladı. II. Enternasyonal’in krizi Alman
Sosyal-Demokrasisi’nin Ağustos 1914’de
savaş kredilerini onaylamasıyla doruğa çıktı.
Kısa bir süre sonra da Enternasyonal içindeki
bölünme belirginleşir. Rus ve Sırp sosyalist-
lerin yanı sıra savaş kredilerini onaylamayan
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg savaşa
karşı kesin bir tavır aldılar. Savaş karşıtları
sırasıyla Zimmerwald ve İsviçre’de bir araya
geldiler. Lenin ise daha 1914’de II.
Enternasyonalin iflas etmiş, tamamen
oportünizme teslim bayrağı çekmiş olduğunu
söylüyordu. Zimmerwald ve İsviçre’deki
toplantılarda Bolşevikler geri planda kalsa da
savaş döneminde izledikleri politika ve 1917
Devriminin zaferi ile Avrupa işçileri gözünde
sempati kazandı. Savaştan sonra yeni bir
devrimci enternasyonalin kuruluşu için kollar
sıvandı.

Lenin kapitalizmin çürümüşlüğünün,
iflasının ve “yaklaşan dünya devriminin” öne-
mini sürekli olarak vurguluyordu. Ekim devri-
minden sonra tüm umutlar batıdan gelecek
muzaffer sosyalist devrim haberlerine bağlan-
mıştı. Fakat devrimlerin yenilgiye uğraması
gözleri doğuya çevirttirmişti. Lenin kurulacak
olan yeni bir enternasyonalin emperyalizmin
“zayıf halkalarının” ve yarı-sömürge ülkelerin
de katılımıyla gerçek bir dünya partisi olacağı
fikrini besliyordu.

24 Ocak 1919’da Rus Komünist Partisi
Merkez Komitesi ve Polonya, Macaristan ve
Almanya gibi bir çok ülke parti ve birimler
yeni bir enternasyonal için çağrıda bulunurlar.
Çağrıda II. Enternasyonal’in iflası ifşa edil-
erek, yeni ve devrimci bir enternasyonalin
çizgilerinin yavaş yavaş olgunlaştığının altı
çizilir. Mart 1919’da Sovyet Rusya’sının her
yanının ordularla abluka altına alınmasına

rağmen dünyanın birçok ülkesinden gelen
delegelerle III. Enternasyonal’in ilk kongresi
yapıldı. III. Enternasyonal’in kuruluşuyla bir
çok parti ve devrimci akımlar için çekim gücü
oldu, bir çok ülkeden katılımlar gerçekleşti. III.
Enternasyonal gittikçe büyürken, artık tama-
men kendisini reformize teslim eden II.
Enternasyonal da gittikçe kan kaybediyordu.
1. Kongre’de ikinci kongrenin yönetimi için
Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi
oluşturuldu. (EKKI: Komites der
Kommunistischen Internationale) Bu komit-
ede Rus, Alman, Avusturya, Macaristan
Komünist partileri, Balkan Federasyonu,
İskandinavya ve İsviçre temsilcileri bulu-
nacaktı.

III. Enternasyonal’in 2. Kongresiyle birlikte
Lenin’in meşhur “21 Koşul”u kabul edildi.
Kısaca “21 Koşul” enternasyonali sıkı
merkeziyetçi bir yapıya büründürerek, “askeri
bir disipline ihtiyaç olduğunu” belirtiyordu.
Enternasyonal üyesi partiler mutlaka
komünist olmalıydı ve içindeki tüm merkezci
ve reformist anlayışları temizlemeliydi. Bu
koşulların kabul edilmesinden sonra

Almanya, Fransa ve İtalya partileri ciddi
bölünmeler yaşadılar. 21 Koşul’un kabul
edilmesinin dışında bu kongrede Avrupa ve
Asya’da Komünist Partilerin kurulması kararı
kabul edilir. Ayrıca bu kongreyle birlikte
Doğu’dan yükselen ulusal kurtuluş hareketler-
ine ilgi artar.

Bu kısa yazı kuşkusuz Komintern’in kuru-
luşunu detaylı bir şekilde anlatamaz. Yeni
enternasyonal tarih sahnesine çıktığında tüm
dünya ezilenleri ve işçileri için kurtuluş umudu
olmuştu. Fakat Lenin dönemindeki ilk dört
kongrenin ardından, Sovyetler Birliğine çörek-
lenen Stalinist bürokrasi enternasyonali kendi
politik çıkarları için kullanmaya başladı.
Lenin’in iç savaş ve emperyalist abluka
sırasında sunduğu koşullar, dogmatikleştiril-
erek Stalin tarafından Leninizm’in ilkeleri
olarak sunulmaya başlandı. Dünya devrimi
fikri terk edilerek, “tek ülkede sosyalizm”
savunusuna geçildi. Avrupa’daki tüm sınıf
mücadeleleri enternasyonal aracılığıyla
Sovyet bürokrasisinin çıkarları doğrultusunda
şekillendirildi. III. Enternasyonal Stalin’in Batı
ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda önce
işlevsizleştirildi, ardından ise sessiz sedasız
1943 yılında kapısına kilit vuruldu.

NOT: Bu makalenin yazımı sırasında 1979
yılında Belge Yayınlarından çıkan III. ENTER-
NASYONAL 1919-1943 Belgeler isimli kitap-
tan yararlanılmıştır.�

Hasan Yýkýcý
hasan_ykc@yahoo.com
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3 Þubat 1809: Evrim kuramcısı
Charles Darwin doðdu.
8 Şubat 1980: Türkiye’de Tariş
direnişi başladı.
9 Şubat 1871: Osmanlı'da ilk kez
Karl Marx'ın bir makalesi Hakayik-ul
Vakayi gazetesinde yayımlandı.
10 Þubat 1981: Genelkurmay
Sýkýyönetim Askeri Hizmetler
Koordinasyon Baþkanlýðý; Cem
Karaca, Melike Demirað, Þanar
Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda
Baðcan’a "teslim ol" çaðrýsý yaptý. 
11 Şubat 1945: Yalta
Konferans’ının sona ermesiyle
İkinci Paylaşım Savaşı sonrası
dünya düzeninin esasları belirlendi.
15 Şubat 1989: Afganistan’da
Sovyet işgali sona erdi.
16 Þubat 1969: Amerikan 6.
Filosu'na karþý düzenlenen gös-
teriye faþist saldýrý. Olaylarda 2 kiþi
öldürüldü, 200 kiþi yaralandý. Bu
olay tarihe ''Kanlý Pazar'' diye geçti.  
19 Şubat 1932: Türkiye’de
Halkevleri kuruldu
21 Şubat 1939: TC, İspanya'daki
Faşist Franco rejimini resmen tanıdı
22 Şubat 1848: Paris'te işçiler
ayaklandı. Avrupa'yı altüst edecek
işçi devrimleri çığırı açıldı.
27 Şubat 1917: Petrograd’da genel
grev ve ‘’Şubat Devrimi’’.
5 Mart 1871: Rosa Luxemburg
doğdu.
6 Mart 1919: III. Enternasyonal
(Komünist Enternasyonal) kuruldu. 
8 Mart 1857: Dünya Emekçi
Kadınlar Günü 
12 Mart 1971: Türkiye’de IMF
destekli faşist darbe. 
15 Mart 1938: Sovyetler Birliği’nde
Ekim Devrimi’nin önderlerinden
Nikolay Buharin, 18 kişiyle birlikte
idam edildi.
15 Mart 1943: Stalin Komünist
Enternasyonal’i lağvetti. 
18 Mart 1871: Paris Komünü  
Ý.Ö. 19 Mart 721: Tarihe geçmiþ ilk
ay tutulmasý Babil'de gözlendi.
22 Mart 1987: Türkiye’de Halkevleri
mahkeme kararýyla yeniden açýldý.  
30 Mart 1972: Kızıldere katliamı.
THKP-C lider kadrosu öldürüldü.
8 Nisan 1972: İspanyol ressam,
kübizmin öncüsü Pablo Picasso 91
yaşında, Paris'te öldü. 
10 Nisan 1919: Meksikalı devrimci
köylü lideri Emiliano Zapata
hükümet güçlerince tuzağa
düşürülerek öldürüldü.
19 Nisan 1943: Nazilerce istila
edilen Polonya başkenti
Varşova'daki Yahudilere yönelik
temizlik harekatına karşı, Varşova
Gettosu Ayaklanması başladı.
21 Nisan  1967: Yunanistan’da
Albaylar Cuntası.
28 Nisan 1945: Partizanlar
Mussolini’yi kaçmak isterken
yakalayıp, kurşuna dizdi.

III. Enternasyonal
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Argasdi: Kamil Amca; 23 Mart 1954 tari-
hinde Sosyal Sigorta hakkını elde etmek için
bir kongre düzenlemişsiniz, bu konuyla ilgili
biraz bilgi alabilir miyiz?

Kamil Tuncel: Biz, PEO Türk İşçi Bürosu
olarak o zamanki Beliğ Paşa Sineması’nda
Kıbrıs’a şamil (yani Kıbrıs genelinde) delege
usulü çağrı yaparak bir toplantı düzenledik. Bu
toplantıya 100’den fazla delege icabet etti
(katıldı).

Argasdi: Araştırmacı-yazar Dr. Ahmet
An’dan öğrendiğimiz kadarıyla sen bu toplan-
tıya başkanlık yapmışsın?

KT: Aslında hem toplantının başkanlığını
hem de daha sonra seçilen heyetin başkan-
lığını Ahmet Sadi (Erkurt) yapmıştı. Biz işçiy-
dik, oysa Ahmet Sadi profesyonel sendikacıy-
dı. Onun bu konularla daha yakından ilgilen-
me fırsatı vardı. Aynı zamanda da daha fazla
bilgisi vardı. Ben ve adı Nezire olan kadın bir
işçi arkadaşımız Beliğ Paşa Sineması’nda
gerçekleştirdiğimiz toplantıda konuşma yap-
mıştık.

Argasdi: Neler söylemiştiniz o toplantıda,
Kamil Amca?

KT: Nezire arkadaşımız; kadınların ve
çocukların; erkekler işsiz kaldığı zaman aç ve
açıkta kaldığını, erkeklerden daha fazla mağ-
dur olduklarını kalabalığa açıklamaya
çalışmış. Sosyal Sigorta’nın çok gerekli
olduğunu anlatmıştı.

Benim yaptığım konuşma ise, daha çok işsi-
zlik dışında sakatlık durumunda insanların
mağdur olmaması için Sosyal Sigorta’nın çok
gerekli olduğu üzerineydi.
Ahmet Sadi ise; kadınların
ebe ihtiyacını, ilaç, doktor,
ihtiyacının çocuklar için
gerekli olduğunu, tüm bun-
ların karşılanmasının ise
ancak Sosyal Sigorta’nın
kabul edilmesi ile olabile-
ceğini söylemişti. 

Daha sonra seçilen
heyet başarılı oldu.
İngiltere’den uzman Mr.
Patterson geldi.
Oluşturulacak sandığın ilk
etapta işsizlere yardım
edemeyeceğini ancak
sakatlıkları ve yaşlılıkları
kapsayacağını söyledi. O
zaman ben ona; “işsiz kaldığımız zaman hırsı-
zlık mı yapalım?” dedim. Zaman içinde oluşa-
cak Sosyal Sigorta Sandığı’nın herkesi kap-
sayacağını ve birçok menfaati beraberinde
getireceğini söyledi.

Ayrıca, Biz Mart 1954’te de Halk
Sineması’nda Dr. Küçük’ün tertip ettiği
(düzenlediği) bir mitinge katıldık. PEO Türk
İşçi Bürosu olarak pankart açtık. Sosyal
Sigorta talep ediyorduk. İhtiyat Sandığı ve

sosyal Sigorta hakkı talep ediyorduk. Dr.
Küçük konuşmasını kesti pankartımızı ve bizi
göstererek; “işte komünistler, içimize sızdı”
dedi. Galeyana gelen halk üzerimize yürüm-
eye başladı. Polisler de önlem aldı. Orada
bize işçiler destek oldu. Biz ilerici sendikacıları
dövdürtmediler. Miting bitene kadar kordon
içinde kaldık. Polis bizi pankartlarımızla birlik-
te Land Rover’e koyarak Kaymaklı karakoluna
götürdü. Sorguya çekti. Amacımızı sordu.
Uzun uzun Sosyal Sigorta talebimizi anlattık.

Ardından da bizi serbest bıraktılar. Ben
oradan çıkınca PEO’ya gidip Jartidis ile
görüştüm. Ona bize yapılanın suç olduğunu
dava etmemiz gerektiğini bizi Dr. Küçük’ün
komüistlikle itham ettiğini söyledim.
Çabamızın bu yönde olduğunu şimdilik bunu
seslendirmediğimizi ama onun da zamanının
geleceğini söyledi.

Argasdi: Yine Mart 1954’te aylık bir bülten
çıkartmışsınız, bültenden biraz bahsedebilir-
misin?

KT: İşçilerin iş şartlarının iyileştirilmesini
isterdik. Bunlar da iş şartlarının iyileştirilmesini

talep eden çalışmalardı.
Özel günleri ve verilen
mücadeleleri işçilerimize
duyurmak ve öğretmek için
örneğin “1 Mayıs” gibi
çalışmalar için çıkartılırdı.
Yoksa sosyalizm,
komünizm davası mücade-
lesi anlamında değildi.
Açıktan böyle mücadeleleri
ve kavramları gündeme
getirmezdik.

Argasdi: 26 Nisan
1956’da 23 arkadaşınız
Sömürge İdaresi tarafından
tutuklanmış.

KT: O  dönemde Ayluga
Mahallesi’nde birtakım

korkutmalar ve yangınlar gerçekleşmişti.
Dr.Küçük gazetesinde bu olayların bizler
tarafından yapıldığını ima eden bir yazı yazdı.
Bunu, ihbar kabul eden Sömürge İdaresi de
adını bildiği bütün solcuları tutukladı. 

Argasdi: Sen, Derviş Ali Kavazoğlu, Fazıl
ve diğerleri?

KT: Ben ve Derviş Ali yoktu, Derviş Ali
Kavazoğlu görüşmek için polise gittiğinde o da
tutuklanmıştı.�
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Röportaj: Besim Baysal

12 Şubat 1977: Denktaş-Makarios
Doruk antlaşması imzalandı.
13 Şubat 1975: Kıbrıs Türk Federe
Devleti ilan edildi.
16 Şubat 1973: Başka adaya izin
verilmemesi nedeniyle, Denktaş KC
Cumhurbaşkan Yardımcısı ilan edildi.
23 Şubat 1979: Türkiye’deki devrim-
ci mücadele içerisinde Kıbrıslı solcu
Sadık Cemil öldürüldü. 
25 Şubat 1968: Başka adaya izin
verilmemesi nedeniyle Dr. Fazıl
Küçük KC Cumhurbaşkan Muavini
oldu.
Mart 1954: “AKEL’ci Türklerin Siyasi
Aylık Bülteni” ilk sayısını yayınladı.
Mart 1986: Cuellar “Barış Planı”
gündeme getirildi.
8 Mart 1976: Türkiye’deki devrimci
mücadele içerisinde Kıbrıslı solcu
Mehmet Ömer öldürüldü.
18 Mart 1925: Fugasa Maden
Ocaðý'nda meydana gelen korkunç
patlamada 8'i Türk, 3'ü Elen 11
maden iþçisi can verdi. Cesetler kim-
likleri tespit edilemediði için iki ayrý
mezara karýþýk olarak gömüldü. 
21 Mart 1990: DAÜ-SEN kuruldu.
23 Mart 1954: Lefkoşa Beliğ Paşa
Sinemasında "İçtimai Hayat Sigortası
İçin Kıbrıs Türk Kongresi" (sosyal
sigorta mücedelesi) toplanır. 150
delege 100 gözlemci katılır.
25 Mart 1962: Bayraktar ve Ömerge
Camileri bombalandı.
25 Mart 1974: Sendikacı Arif Hasan
Tahsin Bayraktarlık emriyle tutuk-
landı.
Nisan 1996: DAÜ’de başarısız bir
ders ve kantin boykotu düzenlendi.
Birçok öğrenciye cezalar yağdırıldı,
sınırdışı edildi. Öğrenci muhalefeti
uzun sürecek bir geri çekilme
sürecine girdi. 
1 Nisan 1955: Faşist EOKA (Kıbrıs
Savaşcıları Ulusal Örgütü) silahlı
mücadeleye başladı.
3 Nisan 1992: BM Genel Sekreteri
Gali, Fikirler Dizisini ortaya attı.
4 Nisan 1975: Emek-İş kuruldu
11 Nisan 1965: Sendikacı yazar
Derviş Ali Kavazoğlu, yoldaşı Kostas
Mişaulis ile bir pusuda öldürüldü. 
11 Nisan 1988: Kýbrýs’ta devrimci
mücadelede önemli bir yeri olan
Halk-Der ikinci kez kuruldu. 
14 Nisan 1941: AKEL kuruldu.
21 Nisan 1971: Geçici Kıbrıs Türk
Yönetimi adını değiştirdi: Kıbrıs Türk
Yönetimi. 
22 Nisan 1962: Halk Partisi
Yöneticileri ve Cumhuriyet gazetesi
yazarları Avukat Ayhan Hikmet ve
Muzaffer Gürkan öldürüldü.
23 Nisan 2003: Sınır Kapıları açıldı.
26 Nisan 1956: AKEL ile bağları
olduğu iddası ile TEK üyesi 23 Türk,
İngiliz Sömürge İdaresi tarafından
tutuklandı. Aynı gün Lefkoşa’da
sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve
İngiliz Sömürge İdaresi şehri dikenli
tellerle ikiye böldü.
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“işte kkkkoooommmmüüüünnnniiiisssstttt lllleeeerrrr, içimize sızdı”


