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 )دراسة تاريخية سياسية(  

 
 حامد محمد طه السويداني  د.

 قسم الدراسات التاريخية والثقافية / مركز الدراسات اإلقليمية مدرس/
  

 مستخلص البحث
يعد التيار اليساري في تركيا من التيارات التي استتططبت رتريحة امتماةيتة متنوةتة 

وقتتد  ،.. التت .والصتتحفيين ،والمثطفتتين ،والطتت   ،ورتتملت العمتتا  ،التركتتيمتتن الممتمتت  
( موانتت  مةمتتة متتن تتتاري  3291 - 3291تنتاو  ذتتاا البحتتث )التيتتار اليستتاري فتي تركيتتا 

ث ثتة محتاور تنتاو  المحتور ااو  التيتار اليستاري  إلىوقد قسم البحث  ،اليسار التركي
ما تناو  المحور الثتاني التيتار اليستاري فتي )نظرة تاريخية( في 3291في تركيا قب  ةام 

ومتا   3291حتتى اننطت   العستكري ةتام  3291تركيا منا تأسيس الممةورية التركية 
 3291المحتتور الثالتتث بعنتتوان التيتتار اليستتاري فتتي تركيتتا منتتا اننطتت   العستتكري ةتتام 

اليستارية  مرتيرا  إلتى أذتم ااحت ا  ،3291أيلتو  ةتام  39وحتى اننط   العستكري فتي 
      .انرتراكية وااح ا  والمنظمات اليسارية الكردية

 
 المطدمة 

وبحكوم  ،9191أكتووبر اشروتراكية فوي روسويا  بعد قيام ثوور  تروريا الو /
الموقو  الغررافوي واشسووتراتيغي لتركيوا، وقرب وا مووا اشتحواد السووفيتي. ا تقلووت 

ه الثوور  العديود موا الحوزا  وقامت على اثر هو  ،تركيا إلىالمفاهيم اليسارية 
لكووا هوو ه الحووزا  لووم تسووت    ،الروويوعية واشرووتراكية داخوو  المغتموو  التركووي

د الغموواهير التركيووة  .ولووم تووبثر برووك  كبيوور فووي الوورأي العووام التركووي ،كسوو  و 
وظ   فو ها محدودًا يقتصر  ،و تيغة ل لك لم تتمكا ما الوصو  إلى الحكم

لكووا هوو ا لووم يم وو  فيمووا بعوود مووا اسووتق ا   ،تعلووى إثووار  الفواووى واش تيوواش
الحكوموووات التركيوووة فوووي معالغوووة  بعووور روووراجت المغتمووو  التركوووي بسوووب  فرووو 

مراك  تركيا الداخلية كالب الة والع ف فااًل عا الزموات اشقتصوادية التوي 
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قد أدى ت رف الحزا  القومية التركية وتغاهو  القوميوات  .تعا ي م  ا تركيا
ة أدى  لوك إلوى رد  فعو  هو ه المكو وات فوالكراد موثال رأوا أا والقليات الدي ي

تب ي الم ه  الريوعي والماركسي هو الح  ال ي ما خاللو  يحصو  الكوراد 
فاوواًل عووا توودهور الواوو  اشقتصووادي للعمووا  أدى  ،علووى حقوووق م المسوولوبة

إاوافة إلوى وغوود العديود  ،إلى توغ  م إلوى اليسوار الو ي تب وى حقووم العموا 
لغا وو  فووي تركيووا كالبلرووار واليو ووا ييا والووروس وخاصووة الي ووود وهووبش  مووا ا

وا  القوووًا موووا هووو ا المبووودأ ولقلوووة الدراسوووات  ،فجوووة اليسوووار إلوووىا لوووب م ي تمووووا 
السابقة لليسار التركي ما قب  الباحثيا العر  بسب  الرمور والسرية التوي 

بدراسووة التيووار تميووزت ب ووا هوو ه الحووزا  والم ظمووات اليسووارية غووا  اهتمام ووا 
مركوزيا علوى دراسوة  ،دراسة تاريخية سياسوية 9191-9132اليساري في تركيا 

تركيوا قبو  تيسويس الغم وريوة التركيوة عوام  إلوىتاريخ ترلر  الفكوار اليسوارية 
مرورًا بالتيار اليساري في ع د مص فى كما  وبيواا أسولوب  فوي قمو   9132

الووو ي فسوووت المغووووا   9199وقيوووام دسووووتور عوووام  9191اليسوووار حتوووى ا قوووال  
وتيسيس الحزا  اليسارية فااًل عوا موغوة الع وف  ،لليسار التركي بالظ ور

التي ظ رت في السبعي ات ومارست  الحزا  اليمي يوة قبو  اليسوارية مسول يا 
الاو  على أهم الحزا  والم ظمات اليسوارية حتوى اش قوال  العسوكري عوام 

عالا الحكام العرفية.  9191  وا 
 
 
 
 

        
المحتتتور ااو ل التيتتتار اليستتتاري قبتتت  تأستتتيس الممةوريتتتة التركيتتتة )نظتتترة 

 تاريخية( 
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يعووود توواريخ الحركووات اليسووارية واشرووتراكية فووي الدولووة العثما يووة إلووى سوو ة 
)هو احد المفكريا الفر سوييا اشروتراكييا  اسيمو  ساا ، إ  أام9922-9922

كمووا حظوور  ،ى اشسووتا ة ومصوورإلوو أرسوو  فووي هوو ه الموود  بعثووة دعايووة الواجوو (
 ول وودا بم اسووبة  عيوود إشم  الوو ي  ظموو  اليسووار الوربووي   إلووىرغوو  عثمووا ي 

الدولووة العثما يووة فووي  إلووىتسووربت الفكووار اشرووتراكية  إ  (0)اشرووتراكيالتوغوو  
حتوى أا  ،سبعي ات القرا التاس  عرر عوا  ريوم بعور الدارسويا فوي أوربوا

عور المعلوموات  قوواًل عوا صوحيفة )الووديلي غريود  )حقواجم الوقواج  (  روورت ب
ورووك  بعوور العمووا  فووي الدولووة العثما يووة فووي عووام  ،حووو  اشرووتراكية يوووز( 
غمعيوووووة عرفوووووت بوووووو )عملوووووة بوووووروز  *م وتحوووووت تووووويثير )كومو وووووة بووووواريس(9919

م تيسست غمعيوة اشتحواد والترقوي وهوي م ظموة 9991وفي عام  ،(4)غمعيتي(
بووا قال  عسووكري اوود الدولووة  9119تمووز  32سورية ماسووو ية قامووت فووي يوووم 

ما فراغ ب  هو ثمر  غ ود عود  سو وات  9119ولم ييت ا قال   ،(1)العثما ية
مووا ال رووا  السووري والعل ووي قووام بوو  مووا أ لووم علووي م بووو )الحوورار المثقفوويا( 

وبتويثير اررا  الرربيوة توصولوا تودريغيًا إلوى  ،(2)خارغ وا أوسوا  داخ  الدولة 
، وأثوووور هووووو ا (5)لووووة العثما يووووة ايلووووة إلووووى السووووقو  والووووزوا ا الدو ياشسووووت تا  بوووو

م( إلوووى 9111 -9919اش قوووال  والووو ي ااووو ر السووول اا عبدالحميووود الثوووا ي )
 . (6)م9919إعاد  العم  بدستور 

أصووبحت  ،9119إا الحركووات اليسووارية واشرووتراكية قبوو  الثووور  الدسووتورية 
ييا في ازمير تيسيس عل ية وقد بدأ محمد مغيد وغماعة صرير  ما اشرتراك

 Abraam أسسوو اوقوود ا وودمغت غماعووات ارووتراكية  ،سووم  العمووا  إصووحيفة ب

Bonavouya   وهي غماعوة ي وديوة مو  مغموعوة موا  9119في ترريا الو
وقووود أصوووبت هووو ا اشروووتراكييا البلروووارييا فوووي سوووال يك مكو وووة ) ووواد اروووتراكي( 

عموا  اشروتراكييا كموا تيسوس اتحواد ال ،ال ادي  ات ر ر  واسوعة فوي سوال يك
اشتووووووراك ببر ووووووامح معتوووووود  ل صووووووالحات م و الوووووو  العمووووووا  9111فووووووي   ار 
 (20111)وقوووود بلروووووا  ،9111حزيووووراا  9وقوووود اغتموووو  العمووووا  فووووي  ،السياسووووية
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رخص ما قوميوات مختلفوة فوي سوال يك محتغويا علوى مسوود  الحكوموة فوي 
 9111رش وبعوود إزاحووة السوول اا عبدالحميوود الثووا ي عووا العوو ،(7)قووا وا العموو 

 (8)سووومت اشتحووواديوا بتروووكي  اشحوووزا  والغمعيوووات السياسوووية وم  وووا اليسوووارية
كوووووووا اا اشتحووووووادييا كووووووا وا خلي ووووووا مووووووا الي ووووووود واشرووووووتراكييا اليسووووووارييا 

 (9)والماسوووووو ييا وكوووووا وا ي وووووادوا باشروووووتراكية ويلقبووووووا أ فسووووو م باشروووووتراكييا
ت غراجد اروتراكية الحز  اشرتراكي العثما ي وصدر  9191فتيسس في أيلو  

 )سوسيالسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووت( و )معاهووووووووووووووووووووووووووووووووووووود ( سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووم )اروووووووووووووووووووووووووووووووووووووتراك( وإب
أسووس بعوور الي ووود العثمووا ييا حووز  اشتحوواد  9193و )ا سووا يت( وفووي عووام 

اشرووووووتراكي التركووووووي فووووووي سووووووال يك بزعامووووووة ي ووووووودي روسووووووي الصوووووو  وهووووووو 
      .(01))بارفوس(

ا تقلووووت المفوووواهيم الروووويوعية  ،9191فووووي روسوووويا  أكتوووووبروبعوووود قيووووام ثووووور  
وفيتية سووريعا إلووى تركيووا وقامووت علووى اثوور هوو ه الثووور  الكثيوور مووا الحووزا  السوو

وساعدت عوام  داخلية وخارغيوة أحا وت  ،اشرتراكية والريوعية داخ  تركيا
بتركيوا علووى ت ووامي اليسوار التركووي بفعوو  موقوو  تركيوا اشسووتراتيغي وقرب ووا مووا 

قاموت غريود   9199وبعد ا ت ا  الحر  العالمية الولوى  (00)اشتحاد السوفيتي
بدور كبيور فوي  رور الفكوار  9199)ي ي د يا( والتي بدأت تصدر م   ربا  

اثور الرويوعيوا المرتب ووا بكوال الحوزبيا  إ  (04)اليسارية والريوعية في تركيوا
الرووويوعييا السووووفيتي والفر سوووي بروووك  وااوووت علوووى حركوووة مصووو فى كموووا  

لرووووويوعي التركوووووي بووووويا فكا وووووت بدايوووووة الت ظووووويم ا (01)القوميوووووة (9129 -9132)
عقووووود أو  مووووبتمر ل ووووم )مووووبتمر التوووووراك  إ السوووورى العثمووووا ييا فووووي روسوووويا 

ورجيسووووو م  9191تمووووووز  32الراديكووووواليوا اشروووووتراكيوا( فوووووي موسوووووكو بتووووواريخ 
اشتحواد  السووفيتي فوارًا موا قمو  اشتحوادييا  إلوىمص فى صبحي الو ي لغوي 
بوووويا القوووووات التركيووووة  قيووووام الحوووور  وأث ووووا  (02)قبوووو  الحوووور  العالميووووة الولووووى

تعوا ي موا مروكالت داخليوة م  وا  روا  الحوز   أ قور واشرم ية كا ت حكومة 
الروويوعي التركووي ر ووم قلووة عوودد أفووراده، لكووا مصوو فى كمووا  كوواا ير وو  فووي 
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لك و  كسو  ود السوووفيت  (05)قمع وم لووش حاغتو    و اك إلووى مسواعدات الوروس
دعووووم اشتحوووواد  إلووووىكوووواا بحاغووووة ماسووووة  ل وووو عووووا  ريووووم تووووودده للروووويوعييا 

وتيسووس أو  حووز   (06)السوووفيتي الوو ي دعووم الرووع  التركووي بالمووا  والسووال 
أيلوووووو   91السووووووفيتية فوووووي  أ ربيغووووواارووووويوعي تركوووووي فوووووي مدي وووووة بووووواكو فوووووي 

9131
وبلو   روتو  ب روو   9131واستمر  را  اليسار التركي خال  عوام  (07)

كا وووت ه ووواك و  (08)سوووم )حوووز  الروووع  اشروووتراكي التركوووي(إب أ قووور ت ظووويم فوووي 
أحزا  أخرى مث  الحز  اشرتراكي التركي بزعامة حسيا حلموي ومصو فى 
فااوو  والحووز  اشرووتراكي الووديمقرا ي بزعامووة الوودكتور حسووا راووا وغميوو  
عوووارف باإلاوووافة إلوووى الحوووز  اشروووتراكي العموووالي الفالحوووي التركوووي برجاسوووة 

ة وظ وورت م ظمووات روويوعية مسووتقل ،رووفيم حسوو ي وادهووم  غووا  وأحموود عوواكف
توحووودت فوووي حوووز   9131 -9191خووال  عوووام  الخووورىفووي اسووو  بو  والمووودا 

غا بوو  م ظمووة  إلووىوكوواا  9131واحوود هووو الحووز  الروويوعي التركووي فووي عووام 
سووووم )الغوووويش الخاووور( وكا ووووا ي اوجوووواا حكومووووة اسوووو  بو  إرووويوعية أخوووورى ب

معووًا، وقوود ا حوواز الغوويش الخاوور إلووى اليو ووا ييا ممووا أع ووى  أ قوور وحكومووة 
 فى كموووووا  لم ووووو  الت ظيمووووويا الرووووويوعييا وروووووا حملوووووة روووووديد  فرصوووووة لمصووووو

كموووا أوعوووز بتروووكي  حووووز  رووويوعي م فصووو  كا وووت قادتووو  مووووا  ،(09)اووودهما
سوووم )الحوووز  الرووويوعي التركوووي( الووو ي إالمقوووربيا إليووو  فوووي المغلوووس الوووو  ي ب

ربوواك الروويوعييا وأ صووارهم وعوويا وزيوور الداخليووة  ،أصووبت أدا  بيووده لتقسوويم وا 
وأعل ووت وزار   ،أمي ووا عامووًا للحووز  الروويوعي الغديوودالسووبم حقووي ب وويح بووك 

الداخلية قرار الحكومة التركية بالموافقة على إ روا  حوز  رويوعي تركوي إلوى 
وأواوت مصو فى كموا  للسياسوييا والعسوكرييا  ،الرأي العوام التركوي والودولي

التووراك أا قيوووام مثوو  هووو ا الحوووز  ش يع ووي الخووو  بالفكووار الرووويوعية، وا  موووا 
ولزرع  ،إلى استمرار المساعدات السوفيتية لحر  اشستقال  ما  احيةي دف 

ويمكا القو  بواا  (41)اشا را  في صفوف الريوعييا والحد ما تحركات م
سياسووة مصوو فى كمووا  كا ووت  اغحووة، إ  بوودأت المسوواعدات السوووفيتية تتوودفم 
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مووو  هووو ا فقووود تب وووى اشتحووواد السووووفيتي فوووي سياسوووت  الخارغيوووة  (40)علوووى تركيوووا
قامة عالقات   صر  دو  العالم الخااعة لالحتال  الغ بي ب دف تحريرها وا 

فقووود  (44)مع وووا يسوووودها التعووواوا والسوووالم وعووودم اشعتووودا  وفوووي مقووودمت ا تركيوووا
ولووودت الرووويوعية التركيوووة مغ اوووة بسوووب  ال غوووا  المسوووبم لحركوووة اشسوووتقال  

 قوووام بسوووحم (41)التوووي قادهوووا مصووو فى كموووا  وبمغووورد أا اروووتدت قوووو  موقفووو 
 *الغووويش الخاووور مسوووتعي ًا بقوتووو  المحترفوووة تابعووو  المووويا عصووومت ا يو وووو

توووم ب ريقوووة موووا ا ووورا  مصووو فى  9139ففوووي كوووا وا الثوووا ي  ،(9121 -9129)
صوووبحي ومغموعوووة صووورير  موووا رفاقووو  بالقووودوم موووا اشتحووواد السووووفيتي لزيوووار  

 وتم إ راق م في مدي ة  رابزوا في عملية تصوفية كالسويكية وب و ا توم ،تركيا
تووم  9139  ار  99وفووي  (42)القاووا  علووى مبسووس الحركووة الروويوعية التركيووة

 ،التوقيو  علووى معاهود  موسووكو التوي أرسووت دعواجم الصووداقة التركيوة السوووفيتية
  .(45)ومثلت أو   غا  لسياسة مص فى كما  في المغا  الخارغي

 
 3291المحتتور الثتتانيل التيتتار اليستتاري منتتا تأستتيس الممةوريتتة التركيتتة 

  3291ةام  اننط   العسكري وحتى
 31بعوود ا ت ووا  حوور  اشسووتقال  التركيووة وتيسوويس الغم وريووة التركيووة فووي 

قام مص فى كما  بحملة إصالحات واسعة وتوغو   9132عام  الو ترريا 
والعالقووات  ،ور ووم مواقووف السوووفيت اشيغابيووة تغوواه تركيووا ،بتركيووا  حووو الروور 

د بيا تركيا وا إش  ،9131شتحاد السوفيتي م   بداية عام الرسمية ومظاهر الو 
أا  ظوووام مصووو فى كموووا  لوووم يظ ووور الوووود تغووواه الرووويوعييا التوووراك الموووواليا 

فااًل عا موافقت  على تكويا حز  رويوعي  ا صوفة  .(46)لالتحاد السوفيتي
وبعوود عوواميا علووى قيووام الغم وريووة  ،تركيووة بعيوودًا عووا أا تووتحكم فيوو  موسووكو

رووووويوعي التركوووووي  يووووور رووووورعي وتوووووم قمعووووو  داخووووو  التركيوووووة أصوووووبت الحوووووز  ال
  .(47)البالد
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وق  اشتحاد السوفيتي وتركيوا معاهود  الحيواد  9132كا وا الو   91وفي 
وحرصت تركيا في ه ه المعاهد  علوى اإلعوالا عوا  ابع وا  ،وعدم اشعتدا 

وتغودر اإلروار  إلوى أا  ،السياسي الصرف وعدم صولت ا بالرويوعية فوي تركيوا
 9131ه ه المعاهد  م  الحكومة التركيوة م و  سو ة  أبرمتوفيتية الحكومة الس

 ،اليسوارية فوي تركيوا والفكواروالتي است دفت الحد ما بو  الدعايوة الرويوعية 
القوووووي  9132    93ففوووووي  ،المحاكموووووة إلوووووىومالحقوووووة الرووووويوعييا وتقوووووديم م 

رجووويس تحريووور صوووحيفة الوووو ا  Yalmanالقوووبر علوووى )أحمووود أمووويا يالمووواا( 
Vatan وكوو لك  وواظم حكمووت ،ت الميووو  اليسووارية وتع يوو  هوو ه الصووحيفة ا* 

الرووواعر التركوووي المعوووروف بميولووو  الماركسوووية مووو  عووودد موووا  (9192 -9113)
كواا الصوراع علوى السول ة  إ  (48)وحوكمووا موا قبو  محواكم اشسوتقال  ،رفاق 

كا وت غميو  أروكا   9131قد حسوم لصوالت مصو فى كموا  ومو  حلوو  عوام 
وغووورت  ،ية والدي يوووة والسياسوووية واليسوووارية قووود توووم إسوووكات االمعاراوووة العسوووكر 

ولووم يكووا ه واك سوووى حووز  واحوود  9131اش تخابوات فووي    وأيلووو  فوي سوو ة 
  .(49)هو حز  الرع  الغم وري بزعامة مص فى كما 

 قواًل  9131التركيوة فوي عوام  Cumhuriyetكما  ررت صوحيفة غم وريوت 
تغواهر  أ قور قاجاًل: )اا حكوموة  عا رردي  راس وزير خارغية تركيا السبم

وش تريد  ،ا المعاهد  التي ترب  ا باشتحاد السوفيتي هي سياسية بحت يعل ًا ب
 ،أ قور  بوغوو  موا الوغوووه قبووو  التعواليم الروويوعية التووي ت رورها حكومووة موسووكو

و لك شا ليس للريوعية في تركيا مكاا ول  ا  حا  م و   رور تعاليم وا بويا 
وواصلت الحكومة التركيوة سياسوت ا الداخليوة الراميوة للحود  ،(11)الرع  التركي

اعتقوو   9131وفووي تموووز  ،مووا ا ترووار الروويوعية والفكووار اليسووارية فووي تركيووا
رخصوًا بسوب   روا ات م  (31)مغموعة ما الرويوعيوا التوراك قودر عوددهم 

 ألقوووىوفوووي الرووو ر التوووالي  ،السووورية فوووي وشيوووات  رابوووزوا وسامسووووا وازميووور
موووا  خ ابوووًا هووودد فيووو  غميووو  الروووخاص الووو يا يقومووووا بالدعايوووة مصووو فى ك

للروويوعية ووصووف  رووا  م بالمرووامرات ال دامووة كو  ووا تتعووارر موو  السياسووة 
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 (10)الداخلية التركية القاجمة على معاراة الريوعية وم   ا تروارها فوي الوبالد
 أوولووم يكووا للروويوعييا ولسووبا  وااوووحة قوودر  أا يسووموا أ فسوو م اروووتراكييا 

موووووا  لوووووك كوووووا وا يرووووويروا علوووووى أ فسووووو م أ  وووووم )ثوريووووووا(  رووووويوعييا وبووووودشً 
إش أا اشلتبوووواس فووووي هوووو ه  ،مسووووتخدميا الموافقووووة الرسوووومية علووووى هوووو ه الكلمووووة

الحالة كاا يعمو  لصوالت ال ظوام القواجم فوالثور  التركيوة الحقيقيوة هوي التوي قوام 
لسوو   علووى ب ووا اتوواتورك )ارتوودا  القبعووة الرربيووة( وفووي  فووس الوقووت كوواا مووا ا

وكا وووت الروود  التوووي اتبعت وووا  ،(14)البوووليس مالحقوووة الحووز  السوووري للروويوعييا
اد التيارات اليسارية ش تسمت ل ا بالعم  بسو ولة  أتاتوركحكومة مص فى 

اإلعوووورا  عووووا رأي ووووا برووووك  وااووووت وغموووواعي فقللووووت كثيوووورًا مووووا توووويثير هوووو ه 
يا لوويس ل ووم ثقوو  الحووزا  اليسووارية فيصووبت الوو يا يمثلو  ووا مغوورد أفووراد متفوورق

  .(11)غماهيري واس  وما ابرز هبش  الراعر اليساري  اظم حكمت
حتووى قيووام الحوور  العالميووة  9122وقوود اتسوومت الموود  الزم يووة مووا بوويا عووام 

بسوووي ر  الحكوموووة التركيوووة علوووى الواووواع الداخليوووة فوووي الوووبالد  9121الثا يوووة 
فقد استفاد  (12)وبتقلص قوى المعاراة وتزايد سي ر  حز  الرع  الغم وري

مص فى كما  ما مص لحات الحرية والعدالة والمسواوا  والموا التوي  وادت 
 (15)وأاوووفى بعووودًا روووعبيًا علوووى إدار  تركيوووا ،ب وووا الثورتووواا المريكيوووة والفر سوووية

 -9122وعلى الر م موا  لوك فواا المعاراوة لوم تختوفا تماموا ً  ف و ه المرحلوة 

إش  9121 * ا  مغوزر  ديرسويملم تر د معاراة سياسية مسولحة باسوتث 9121
أ  ا امتازت باتسواع التو مر الفوردي واشاو رابات العماليوة وصوراع الفالحويا 

فقود اكتروفت  9129أموا فوي عوام  (16)م  القوى الحكوميوة واإلق اعيوة المحليوة
وتووم إصوودار عقوبووة  ،الحكومووة التركيووة خليووة روويوعية فووي الكاديميووة البحريووة

روورا  الرواقة بحووم  وواظم حكموت و لووك بسووب  سو ة موو  اإل (21)السوغا لموود  
yavvzقيام  بت ظيم خاليا ريوعية بيا  اقم السفي ة الحربية ياووز 

(17).  
وغوووا  بعووووده  ،تووووفي رجووويس الغم وريووووة مصووو فى كموووا  9129وفوووي عوووام 

عصووومت اي و وووو ورووو دت مووود  رجاسوووة اي و وووو ا ووودشع الحووور  العالميوووة الثا يوووة 
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رحوووت هووو ه الحووور  مروووكالت غديووود  واتخووو ت تركيوووا غا ووو  الحيووواد و  9121
أظ وووورت غماعووووة مووووا التووووراك ال ووووورا ييا )القوميوووووا فقوووود  ،رووووغع ا اللموووواا

التراك المت رفوا( معاراة قوية لالتحاد السوفيتي وسعت شقتالع ك   ثار 
ا الريوعييا التراك حاولوا إالت ظيم الريوعي، ولغ  مقاومة ه ه ال غمات ف

مووات تووتمكا مووا العموو  برووك  قووا و ي مسووتفيد  إ رووا  تحالفووات غب ويووة وت ظي
ا إوهكوو ا فوو ،مووا العا فووة الموغ ووة اوود الفارووييا السوواجد  فووي أوسووا  الرووبا 

الحز  الريوعي التركي حاو  خال  الحور  العالميوة الثا يوة تروكي  )عصوبة 
الروبا  التقودمي( )وغب وة الوحوود  الو  يوة الديمقرا يوة( )والغب وة الديمقرا يووة 

 أا هوو ه الم ظمووات لووم تحقووم تقوودمًا فووي كسوو  صووفو  المغتموو  إش ،التقدميووة(
 . (18)التركي

بودأ عصومت اي و وو يودرك  9112وبعد ا ت ا  الحور  العالميوة الثا يوة عوام 
أا اتغاهوووووات الووووورأي العوووووالم العوووووالمي بعووووود الحووووور  كووووواا يميووووو  إلوووووى الحريوووووة 

و ووو فووي ولووم يتووردد اي  .والديمقرا يووة و بوو  الدكتاتوريووة وسياسووة الحووز  الواحوود
فقوووووام اليسووووواريوا بتروووووكي  الحوووووز   (19)موافقتووووو  علوووووى قيوووووام التعدديوووووة الحزبيوووووة

 أيووارفووي  اسوو  بو الو ي أسسوو  عوواد  او لووو فوي  Sosyal Partisiاشروتراكي 
فاوواًل عووا تيسوويس أحووزا  أخوورى مثوو  الحووز  الووديمقرا ي  ،9119مووا عووام 

 (21)ركيوووةاشروووتراكي وهوووي أحوووزا  لوووم يكوووا ل وووا تووويثير فوووي الحيوووا  السياسوووية الت
موووا  ظوووام الحوووز  الواحووود إلوووى  ظوووام تعووودد  ول ووو ا فقووود  وووتح عوووا تحوووو  تركيوووا

فقد تمكا رفيم حس ي د مار موا  ،الحزا   رو  أحزا  ريوعية وارتراكية
إعاد  تيسويس حوز  العموا  والفالحويا اشروتراكي التركوي بصوور  قا و يوة فوي 

هووووو  موووايس موووا العووووام  فسووو   روووي حوووز   خووور 91وفوووي  ،9119حزيوووراا  91
الحز  اشرتراكي التركي الو ي تزعمو  المحوامي اسوعد عواد  وكا وت صوحيفة 

وبالر م ما  روو  حوزبيا رويوعييا  ،الصحيفة الرجيسة للحز  Truthالحقيقة 
إش أا الروويوعية فووي تركيووا لووم تووتمكا مووا القيووام بوودور بووارز  ،فووي هوو ه الموود 
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حظرهموا وحل موا توم  أرو رإ  بعد مورور سوتة  ،على الساحة السياسية التركية
9119كا وا الو   99بموغ  الحكام العرفية و لك في 

(20).  
أمووا عووا واوو  الحركووات اليسووارية أث ووا  حكووم الحووز  الووديمقرا ي برجاسووة 

فقووود أكوود سوواغالر كيووودر علووى أا ا تخابوووات  (9191 -9121)عوود اا م وودريس 
 ،ر(تمث  حدًا فاصاًل )موا احود أ موا  الت وور الرأسومالي إلوى  مو   خو 9121

 ،العوووالمي الرأسوووماليكوواا معراوووًا بصووور  أكثووور حووود  للتقلبووات فوووي اشقتصوواد 
 9121ومووا ال احيووة الخوورى فوواا اليسووار الماركسووي فسوور تريوور السوول ة عووام 

شا الوديمقرا ييا كوا وا موواليا لالمبرياليوة وخااوعيا  ،على ا   ثوور  ماواد 
قوووودرًا مووووا التاييوووود  ةللوشيووووات المتحوووود  المريكيووووة ومتل فوووويا إع ووووا  الرأسوووومالي

بدأ الحز  الديمقرا ي الحاكم بحملوة قاسوية اود  9121ففي عام  (24)الرعبي
وفوي ظو   ،روفيم حسو ي ورفاقو  السوغا إيوداعالحز  الريوعي التركي إ  توم 

ظووروف ال زيمووة والقموو  تحووو  الحووز  الروويوعي التركووي إلووى م ظمووة صوورير  
ر  وكا وووت موسوووكو موووا الالغجووويا تمتلوووك مح وووة ل رسوووا  اإل اعوووي موووا الخوووا

 .(21)تمدها بالك ربا 
 

   3291 وحتى انط   ةام 3291 المحور الثالثل التيار اليساري منا انط  
أو  ا قوال  عسوكري فوي تاريخ وا  9191موايس  31ر دت تركيا صوبيحة 

الوو ي واوو    ايووة  (9199 -9191) *المعاصوور بقيوواد  الغ وورا  غمووا  كورسووي 
يش موووا خوووال  لغ وووة الوحووود  الو  يوووة حكوووم الحوووز  الوووديمقرا ي وسوووي ر الغووو

القوميووة التوووي تروووكلت بعووود اش قوووال  بيسووبوعيا علوووى السووول ة فوووي تركيوووا وقووود 
اووواب ًا موووا بيووو  م أعاوووا  الت ظووويم السوووري الووو ي خ ووو   29اووومت اللغ وووة 

وه وووواك أسووووبا  عديوووود  أدت إلووووى قيووووام اش قووووال  م  ووووا الزمووووة  (22)لال قووووال 
وتغاهووو  الوووديمقرا ييا  ، وووت بتركيووواالسياسوووية واشقتصوووادية العميقوووة التوووي أحا

وظ وور الحوز  الوديمقرا ي بمظ ور  يور  ،لواغ  وتعزيز العدالة اشغتماعية
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المخلوووص شسوووم  وبر امغووو  إ  قمووو  حريوووة الصوووحافة، واووويم الخ وووام علوووى 
سوووعت لغ وووة  9191وفوووي إعقوووا  اش قوووال  العسوووكري  (25)أحوووزا  المعاراوووة

 9199وفي م تصف عام  (26)دالوحد  الو  ية إلى صيا ة دستور غديد للبال
بدأت لغ ة الوحد  الو  ية باتخا  سلسلة ما اإلغرا ات لررر إعاد  ال ظام 

وكا وت أولوى خ وات وا تكليوف فريوم موا أسوات   القوا وا  ،إلى السول ة المد يوة
فووي غامعووة اسوو  بو  لواوو  مسووود  دسووتور غديوود للووبالد وتكوووا الفريووم مووا 

ومعموووور  ،ي تورهوووواا فياووووي او لووووواخمسووووة أسووووات   برجاسووووة ال اجوووو  الغم ووووور 
وعراوووت المسوووود   ،وال وووام ارسوووي  ،وسوووعاد ديريووو  ،ويغوووري سوووافكي ،اكسووووي

 1ثوووم غووورى اشسوووتفتا  علوووى الدسوووتور الغديووود فوووي  ،علوووى الغمعيوووة التيسيسوووية
واقووور الدسوووتور  %91وقووود بلووو  عووودد المرووواركيا فوووي التصوووويت  9199تمووووز 
 %9902ب سبة 

(27).  
مقسومة إلوى سوتة أبووا  فاواًل عوا مقدموة  مواد  999وتكوا الدستور موا 

وقووود اروووتم  دسوووتور  (28)أكووودت علوووى الحريوووة والعدالوووة والديمقرا يوووة فوووي تركيوووا
علووى عوودد مووا الحقوووم والحريووات السياسووية والتووي تاووم ت الحووم فووي  9199

واسووتقال   *والحووم فووي تيسوويس الحووزا  وحريووة الصووحافة ،المسوواوا  الغماعيووة
وه ووا شبوود اا  وو كر اا دسووتور  ،ا  غديوود الغامعووات والحووم فووي ترووكي  أحووز 

 .مر  في تاريخ تركيا )بالحركات اليسارية( لو اعترف  9199
كا ت عاماًل فاعاًل  9199إا ه ه اإلغرا ات والحقوم التي م ح ا دستور 

في  رو  الحزا  اليسارية والم ظمات اليسوارية الثوريوة والحوزا  اشروتراكية 
صيرة العم  الديمقرا ي وحملت  9199خر عام لقد بدأت في أوا (29)الخرى

بووويا ث اياهوووا توسووويعا لقاعووود  العمووو  الحزبوووي علوووى اقووو  تاووويم وتخفيوووف حووود  
ولقووووود اصووووو فت  ،الت اقاوووووات بووووويا الحوووووزبيا الكبيوووووريا الروووووع  والوووووديمقرا ي

بغا ب مووووا أحووووزا  غديوووود  مووووا مواقوووو  مختلفووووة بوووويا اليموووويا المحووووافظ واليسووووار 
   .(51)اية اإلصالحات اشغتماعية واشقتصاديةالراديكالي تبعا لموفق ا ما ق
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كا وت ظواهر   ،وتغدر اإلرار  أا ظاهر  ا ترار اليسار بيا ال ال  والمثقفيا
ولك  وا ت وورت بسوب  الودور  ،عالمية في عقد الستي ات وليس حصرًا علوى تركيوا

 ،الم ووم الوو ي لعبتوو  الغامعووات التركيووة فووي إسووقا  اي و ووو وكتابوو  الدسووتور الغديوود
 إلوى لوك  وأدى ،ل لك رأى السات   وال ال  في أ فس م القو  المحركوة للمغتمو و 

 ا تروووووووووووووووووووووووووار الغمعيوووووووووووووووووووووووووات السياسوووووووووووووووووووووووووية مثووووووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووووادي الفكوووووووووووووووووووووووووار
Fikir Kuloperi اا كليوة العلووم السياسوية فوي غامعوة  إش ،فوي  البيوة الغامعوات

 .(50)أ قر  ظلت الراجد  بتيثير البرفسور سعدوا ارا احد قاد  حز  العم  التركي
ففووووي عقوووود السووووتي ات والسووووبعي ات روووو دت تركيووووا ظ ووووور عوووودد كبيوووور مووووا 

وقوود رافووم هوو ا الظ ووور ا ترووار الع ووف والوو ي  ،التيووارات واشتغاهووات اليسووارية
وأقور الغ ورا  غموا  كورسوي  قاجود اش قوال   ،كاا ل  تيثير على ه ه التيوارات

يلة وكا ووووت وغ ووووة  ظووووره بمسوووو ،بفروووو  الروووويوعية فووووي تركيووووا 9191العسووووكري 
، (54)السووما  لزحووزا  اليسووارية بممارسووة ال رووا  السياسووي وااووحة ومحوودود 

الغديد فعلى الر م ما اا  هو بداية رغاعة لصعود اليسار 9199وكاا عام 
بعوووور قووووا وا العقوبووووات التركووووي )الموووويخو   عووووا  ظووووام الوووودكتاتور اشي ووووالي 

غديوود ا الدسووتور الإفوو ،موسووولي ي( ش تووزا  تحاوور قيووام حووز  روويوعي عل ووي
روووبا   92وهكووو ا تيسوووس فوووي  ،(51)سووومت علوووى وغووو  التغديووود لقيوووام اروووتراكي

سووووم حووووز  العموووو  إب قابووووة والتووووي سووووميت  (93)حووووز  غديوووود مووووا قبوووو   9199
وعووو ي  ،وقوود تووم التوقيوو  علووى هوو ا التيسوويس كوو  مووا كمووا  توووركلر (52)التركووي
بووراهيم كوزتغوو  ،ورووعباا يلوودز ،اراقلووا وراووا قووواس، وحوويا  ،واحموود موروولو ،وا 

بوراهيم ،وصوالت اوزقرابواي ،وصوفات كوكسووز او لوو ،اولوص بواش دي يزغوي  وا 
قوووام  التيسووويسوبعووود اش ت وووا  موووا  (55)وكموووا   بوووي او لوووو ، ر، وعووود اا اركوووا

المبسسوووا بتقاسووم وتوزيوو  السوول ة وكا ووت الخ ووو  الولووى هووي اختيووار عووو ي 
ًا لو  وسوكرتيرًا ، وتم تعييا رعباا يلدز  اجباس  بو ارافلا رجيسًا ل قابات عما  

وتوم تعيويا قوواس محاسوبًا ماليوًا الو ي كواا يرور   اس  بو عامًا ل قابات عما  
غمي  المبسسيا بقوا واستمروا فوي  إا .العما  البالستيكيةم ص  رجيس  قابة 
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الحز  حتى تم إ الق  ما عدا عو ي اراقلوا، وعملووا غمويع م ورورلوا م اصو  
 .(56)في الحز 

تركيوة عديود   أقواليمالحز  ما فوتت فوروع لو  فوي تمكا  9199وفي مايس 
إش ا وو  لووم يووتمكا مووا الحصووو  علووى أي مقعوود فووي اش تخابووات العامووة التووي 

وسووووب  فروووول  فووووي اش تخابووووات هووووو اا  ،9199ترووووريا الو   92غوووورت فووووي 
الحز  يتسوم بايديولوغيوة عماليوة صوارمة لوم تغو   تيييودًا كثيورًا فوي الوسوا  

  كوواا حوودي  التكووويا إ  لووم يكووا عموور الحووز  سوووى العماليووة فاوواًل عووا ا وو
  .(57)أر رثما ية 

إ  ا تخووو  محمووود  ،عقووود الحوووز  موووبتمر التيسووويس 9193وفوووي روووبا  عوووام 
 إلوىزعيموًا للحوز  وخفور عودد أعاوا  اللغ وة الت في يوة للحوز   *علي ايبار

سووبعة أعاووا  ودمووح موو  الحووز  اشرووتراكي بزعامووة محموود حيوودر او لووو ممووا 
وا تروورت قواعووده بعوود ا اوومام العديوود مووا المثقفوويا لوو   ،الحووز  زاد فووي  رووا 

فيصوووبت قاعووود  الحوووز  للحركوووة الرووويوعية، وعقووود الحوووز  فوووي تروووريا الثوووا ي 
هووواغم فيووو  محمووود علوووي ايبوووار مالكوووي  اسووو  بو اغتماعوووًا مفتوحوووًا فوووي  9193

 (58)الرااي والرأسمالييا مت مًا إياهم باإلارار التي لحقت بالعم  في تركيا
والووو ي يعوووالح  9192 ووور  الحوووز  بر امغووو  الفكوووري والسياسوووي فوووي عوووام  وقووود

 أكودالعديد ما مراك  تركيا كما ا   كاا خاليا موا أي لفظوة لالروتراكية وقود 
فوووي بر امغووو  فوووي   وووام السياسوووة الداخليوووة علوووى واووو  الحلوووو  للمروووكالت 

وتيكيووده علووى ارتفوواع تكوواليف المعيرووة وأعووزى إلي ووا السووب  فووي  ،اشقتصووادية
قيووام اشاوو رابات بوويا صووفوف العمووا  وال لبووة وسووعى مووا خووال   لووك إلووى 

كما اقتر  قا وا غديد ل صال  الزراعي محاولة م   لكسو   ،التيييد الرعبي
الفالحوووويا و الووووو  بتووووويميا الصووووو اعة والتغووووار  الخارغيوووووة والب ووووووك وروووووركات 

لوووى فقووود دعوووا الحوووز  إ ،أموووا موقفووو  موووا السياسوووة الخارغيوووة التركيوووة ،التووويميا
لرووا  اشتفاقيووات الث اجيووة بوويا  ا اوومام تركيووا إلووى السوووم الوربيووة المرووتركة وا 

زالوووووة غميووووو  القواعووووود العسوووووكرية موووووا  ،تركيوووووا والوشيوووووات المتحووووود  المريكيوووووة وا 
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ودعوا  ،الرااي التركية فااًل عوا إيما و  بسياسوة ماواد  لزحوالف الرربيوة
تروريا  31وفوي  (59)الو إلى التقور  موا المعسوكر اشروتراكي ودو  العوالم الث

وقووووود خووووار حووووز  العموووو  هووووو ه  ،أغريووووت ا تخابووووات 9192الو  مووووا عووووام 
مقعودًا فوي الغمعيوة  (92)صووت و  (2110111)وحص  علوى  (61)اش تخابات

مقعدًا وب لك است اع تكويا مغموعة برلما ية  (121)المبلفة ما  (60)الو  ية
سوتياا التواا عوا و  ،وسوعدوا ارا ،وهوم كو  موا محمود علوي ايبوار (64) سومإب

ومظفووور كووواراا عوووا مدي وووة  ،أ قووور وراوووا قوووواس عوووا مدي ووة  ،اسووو  بو مدي ووة 
ويحيووى كوواب وشت عووا  ،و ووارم اوويا  اك غووي عووا مدي ووة ديووار بكوور ،د يزلووي

وعاد  كورت  عوا مدي وة  ،وغما  حقي عا مدي ة ازمير ،مدي ة اشسك درو ة
عوووا مدي وووة  ويوووو س كوغوووا  ،وب يغوووة بووووراا عوووا مدي وووة كيركالريلوووي ،قوووارص
 ،وكمووا   بووي او لووو عووا مدي ووة تكوورداغ وعلووي كووارغي عووا مدي ووة اد وو  ،قو يووا

   .(61)ورعباا اريك عا مدي ة مال يا ،وايا  ب ادتلي عا مدي ة يوز اا
رسووميا عزموو   9199وقوود أعلووا رجوويس الوووزرا  سووليماا ديميريوو  فووي   ار عووام 

مووووا فاعليت ووووا وغوووورت  والحوووود ،علووووى تقويووووة الوسوووواج  القا و يووووة لمقاومووووة الروووويوعية
وقووود رووو دت  ،سلسوولة موووا اشعتقووواشت والمحاكموووات والتظوواهرات اووود الرووويوعييا

والوزم  ،9199  ار  31وا قره مظاهرات ع ف اد الريوعييا في  وأد   اس  بو 
 .(62)حراس الما بحماية مركز قياد  حز  العم  التركي

وقوود اووم فووي  93912وصوو  عوودد أعاووا  الحووز  إلووى  9199وفووي عووام 
 موووووا العموووووا  الوووووزراعييا 9911موووووا العموووووا  الصووووو اعييا و  3112فوف  صووووو
عاووووووًا عامووووو   2321ومغوووووامي  موووووا البروليتاريوووووا  ،موووووا الحووووورفييا 9113و 

وقد استمر محمد علي ايبار كزعيم لحز   (65)ارستقرا ي موظفًا مثقفًا و الباً 
وقوود سووغ  حزبوو  أصوووات  9191العموو  حتووى اش تخابووات العامووة فووي خريووف 

ا ايبووار إمقعوودًا فووي المغلووس الووو  ي الكبيوور و تيغووة لوو لك فوو (92)قوودًا قليلووة فا
أصوووبت مسوووبوًش عوووا ا خفوووار أصووووات حزبووو  مموووا دفعووو  إلوووى اشسوووتقالة عوووا 

 ،مووا أعاووا  الحووز  (92)ومعوو   9191الحووز  فووي ترووريا الو  مووا عووام 
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العاوو  يور المميوز  Sabunyidizوبموغ  ه ا الت ور ا تخ  صاباا يلودز 
وم و  وصوو  بووراا  ،السوكرتير  العاموة أصوبحت  وب يغة بوراا لرجاسة الحز 

سووكرتارية الحووز  اخوو  الحووز  يتغوو   حووو البرولتياريوو  المد يووة والقليووات  إلووى
واا تيكيوود  ،( واخوو  الحوز  يقلووص دوره تغواه الفالحووياالكورادالريفيوة )خاصووة 

بر امغووو  فوووي تروووريا الثوووا ي  إلوووى أاووويفالحوووز  علوووى حقووووم اشكوووراد الووو ي 
و تيغووة لوو لك فوواا الحكومووة  ،دفوو  إلووى عوودم روورعية الحووز  وقا و يتوو  9111

حكمت على قاد  حوز   9119 ير الحزبية التي غا ت  تيغة ش قال    ار 
  . (66)العم  لفترات سغا  ويلة لخرق م الدستور وقا وا الحزا  السياسية

 الوووورجيس إلووووىوغوووو  قوووواد  الغوووويش التركووووي إ وووو ارًاً  رووووديدًا  9119ففووووي   ار 
وقود تسوب   ،غودت صو اي لواو  حود للفواوى السياسوية فوي الوبالدالتركي 
 ،فووووي اسووووتقالة حكومووووة حووووز  العدالووووة برجاسووووة سووووليماا ديميريوووو  اإل وووو ارهوووو ا 

برجاسووة   ووادايريم وتحووت إرووراف  الحووزا وترووكي  حكومووة غديوود  مووا خووار  
غا ت سي ر  الغيش على الحكم بسب  تفاقم أعما  الع ف، ووقووع  ،الغيش
ادمات بيا العما  والسل ات التركية اثر قيام العما  بإارا  اخم في مص

ألووف عاموو  وفووي الواقوو  أا هوو ا  (911)ورووارك فيوو  أكثوور مووا  9111حزيووراا 
 ،9111إاوورابًا روو دت ا تركيووا عووام  (993)مووا  أكثووراإلاوورا  هووو واحوود مووا 

ممووا  %11فاوواًل عووا توودهور الواوواع اشقتصووادية وارتفوواع السووعار ب سووبة 
دا بوالقوى اليسوارية واتحواد ال قابوات الثوريوة )الديسوك( إلوى اسوترال  الواو  ح

 قموووووة الغمووووواهير والتوووووي بووووودأت تظ ووووور خوووووال  اشاووووو رابات العماليوووووة  إلثوووووار 
والموووور الوووو ي دفوووو   ،فاوووواًل عووووا اووووعف الحكومووووة ،والمظوووواهرات ال البيووووة

بوووالغيش إلوووى القيوووام بووواش قال  خوفوووًا موووا وقووووع تريووور سياسوووي لصوووالت القووووى 
 (2)وفي إ ار التاييم على اليسار التركي قام الغيش باعتقا   (67)اليسارية

غوووامعيوا وقووواد  اتحووواد  وووواد  وأسوووات   شف روووخص بيووو  م كتوووا  وصوووحفيوا 
ورواركت فوي تغمو  اليسوار )عصوابة الكوو ترا(  ،الفكر واتحاد الررف التغاريوة

، وتيسست وهي م ظمة سرية ما المد ييا اليم ييا ال يا كاا يمول م الغيش



 

 
 
 

 [428] (10) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

وبعووود مووورور  (68)لمقاوموووة أي ا قوووال  رووويوعي 9121بمسووواعد  أمريكيوووة عوووام 
 9119تموووز  31وبالتحديوود فووي  9119يومووًا علووى اش قووال  العسووكري  (931)

وفوووورر قيووووود رووووديد  علووووى ال رووووا ات  ،(69)تووووم حظوووور حووووز  العموووو  التركووووي
اليسووارية مووا خووال  فوورر الحكووام العرفيووة و لووم الصووحف والمغووالت  ات 

، وهكووو ا كا وووت   ايوووة حووز  العمووو  التركوووي بعووود ممارسوووة (71)تغوواه اليسوووارياش
العموو  السياسووي لموود  تزيوود علووى عروور سوو وات واغوو  خالل ووا صووعوبات كبيوور  

تيسوويس حووز   مووا أعاوواج  مووا (19)وتووال هوو ا اإلغوورا  قوورار  خوور هووو م عوو  
ولقوود ظوو  أعاووا  الحووز   ،سوو وات وتووم اعتقووا  قوواد  الحووز  (2) خوور ولموود  

حيوو  أ لووم سووراح م بعوود أا وافووم رجوويس  9111مووايس  99غا حتووى فووي السوو
لقووود تمكوووا الحوووز  اا  ،الغم وريوووة فخوووري قورتوووورت علوووى قوووا وا العفوووو العوووام

على يد ب يغة بوراا بعد س ة  9112 يساا عام  21يستعيد  را   ثا ية في 
توم ا تخووا  ب يغوة بوووراا أمي وًا عامووًا  9111وفوي عووام  (70)موا إ والم سووراح ا

ما أا مكا ة في الحيا  السياسية  9111وتمكا الحز  في بداية عام  للحز 
و لبووت موووا كافووة الرووويوعييا  ،سوويغع  رووورعية العموو  فوووي السياسووة الداخليوووة

وقوود قوورر حووز  العموو  التركووي، فووي  ،(74)الموغوووديا خووار  تركيووا العووود  إلي ووا
س السوووعي بمفووورده لتمثيووو  اليسوووار فوووي المغلووو 9111اش تخابوووات القوميوووة لعوووام 
حووود  تحوووو  فوووي كووو  مووووازيا  9112، وفوووي عوووام (71)الوووو  ي التركوووي الكبيووور

ال فو  داخ  اليسار التركي بعد أا  غت الحز  الريوعي التركي فوي احوتال  
مواقووو  داخووو  اتحووواد  قابوووات العموووا  الثوريوووة فوغووود أ صوووار الحوووز  الرووويوعي 

يوة  اوالية التركي أ فس م فغي  يحتلوا مواق  القياد  فوي أكثور الحركوات ال قاب
، وتعوووورر الحووووز  (72)فووووي الووووبالد تحووووت رووووعار السووووالم والتقوووودم اشغتموووواعي

عامًا م   تيسيس و رر  (99)الريوعي التركي ل غمات برغوازية على امتداد 
اخ ر اشمتودادات التوي يوراد ب وا أا تروكك فوي حقيقوة كووا الحوز  الرويوعي 

 أااا عامو  يمكوا اا أي إ سو ،التركي حزبًا و  يًا ب ابع  ويمث  قوو  و  يوة
يبقى محايودًا فوي اشختيوار بويا السولم والحور  بويا الحريوة واشسوتقال  والق ور 
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والتعسوووف، أا ال ظوووام المسوووي ر علوووى تركيوووا يحووواو  تخويوووف الم ااوووليا فوووي 
سووبي  السووالم والتقوودم تحووت  ريعووة )اش تسووا  إلووى الحووز  الروويوعي التركووي( 

م ويووودافعوا عوووا حقووووم وغووورت محاكموووات غووواجر  اووود الووو يا ي وووادوا بالسوووال
إا  روووا  الحوووز  الرووويوعي التركوووي المووورتب  بت بيوووم الماركسوووية  (75)العموووا 

 ظريوووًا وعمليوووًا يثبوووت بي ووو  ف وووم الموقوووف الملمووووس فوووي أي بلووود يت لووو  تقييموووًا 
وبووووودي ي بووووواا عمووووو  الرووووويوعييا يسووووواعد فوووووي هووووو ا  ،صوووووحيًا للواووووو  الووووودولي

  .(76)اشتغاه
ت فلسفت  السياسية واشغتماعيوة فقود ما اا ا فتحت تركيا على الرر  وتب 

روو د عقوود السووبعي ات مرتعووًا لمختلووف اشيوودلوغيات الرربيووة م  ووا والروورقية واا 
هوووو ه اشيوووودلوغيات  فوووو ت إلووووى المغتموووو  التركووووي فووووي وقووووت كا ووووت الظووووروف 
اشقتصادية واشغتماعية والسياسية م يوي  لتقبو  مثو  تلوك اشيودلوغيات فتود ي 

ار حالوووة الفقووور والتفووواوت اشغتمووواعي واشقتصوووادي مسوووتويات المعيروووة واسوووتمر 
وه ووا  ،(77)أدى إلووى ا ترووار اشديلوغيووات اليسووارية والقوميووة والدي يووة المت رفووة

يمكووا اإلرووار  إلووى أهووم الحووزا  والم ظمووات اليسووارية التووي تيسسووت فووي هوو ا 
وفووي  ،العقوود الوو ي تميووز بووالع ف واش تيوواشت السياسووية والتوودهور اشقتصووادي

ه التوووترات والعمووا  اإلرهابيووة واش تيوواشت السياسووية يوورى السووتا  خاووم هوو 
اورد وووواا سووووي غز قوووواجاًل: )اا الحوووو  الوووو ي يالجووووم تركيووووا وي قوووو ها مووووا الع ووووف 
والزمات اشقتصادية هو اتغاه يسار الوس  ال ي تب اه رجيس الوزرا  السابم 

  للتيووار م( فحووز  اليسووار الووديمقرا ي هووو الممثوو3119 -9132بول وود اغويوود )
اليسوواري فووي تركيووا كو وو  لديوو   ظوور  روواملة وواقعيووة تغوواه حوو  مروواك  تركيووا 

  .(78)الداخلية والخارغية(
 

 التركية  ل ااح ا  اليسارية انرتراكيةأون  
  Torkiye Sosyalist Iscipartisi       ح   العما  انرتراكي التركي -أ
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 (21)  موووا قبووو  وأعلوووا عوووا تيسيسووو 9112تيسوووس هووو ا الحوووز  فوووي  يسووواا 
وترأس الحوز  احمود كوزمواز  (79)رخصية ا لب م ما اتحادات ال قابات الثورية

الو ي كواا عاووًا فوي حوز  العموو  التركوي وغوا  بعوده )يوالغيا يوسوف او لووو( 
وقوووود  وووودد بارتبووووا  تركيووووا موووو  الروووور  فووووي  ،الوووو ي أصووووبت رجيسووووا وأمي ووووًا للحووووز 

و صووت بقيووام  ،قال  قبوورصاسووت إلووىوتميووز الحووز  بدعوتوو   ،سياسووت ا الخارغيووة
لك و  عوا ى موا اش روقاقات  ،غب ة موحد  لك  الحوزا  والرخصويات اليسوارية

ولووم يووتمكا مووا توسووي  ت ظيموو  برووك  كوواف للمروواركة فووي اش تخابووات العامووة 
أعل ووووت اإل اعووووة الرسوووومية  بووووي  9111وفووووي عووووام  ،9111التوووي غوووورت فووووي عووووام 

 أيوووارقووواه فوووي الو  موووا اعتقوووا  رجووويس الحوووز  احمووود كزمووواز بسوووب  خ وووا  أل
المكا ووة والتوويثير فووي الحيووا   إلووىبم اسووبة عيوود العمووا  وهكوو ا بقووي الحووز  يفتقوور 

   .(81)السياسية التركية ولم يكت  ل  ال غا  الكبير
 الح   انرتراكي الثوري  - 

وتزعموو  محموود فووي أ قوور   9112مووايس عووام  21وتيسووس هوو ا الحووز  فووي 
 ووو  إأموووام مصووو لت الثووووري ف ،وا قوووره و اسووو  بعلوووي ايبوووار وأمتووود  روووا   إلوووى 
بلراريوا  تيغوة  -وه ا الحوز  يبيود خو  روما يوا ،أايف إلى تسميت  فيما بعد

كموا ا و  يودعو إلوى اشروتراكية  ،9199تدخ  السوفيت في تركوسلوفاكيا عوام 
الو  ية التي تالجم الوا  التركي وا   يست د إلى الرصيد الرخصي لمبسسة 

باإلاووافة  ،ع اصوور الكثوور محافظووة فووي اليسووار التركوويايبووار، وتوغوو   حووو ال
وقوود واغوو   ،(80)إلووى ت ووويره حلوووًش ارووتراكية لمعالغووة مرووكالت تركيووا الداخليووة

بقية المراكز المد ية الخورى، وفرو   إلىالحز  مصاع  في توسي  ت ظيم  
9111في توفير مستلزمات المراركة في ا تخابات عام 

(84) . 
  

  Vatan Partisi          ح   الوطن -ج
 أرملووةقفلغميلووي وهووي  أمي وو  رووي حووز  الووو ا علووى يوود  99/9/9112فووي 

الدكتور حكمت قفلغميلي ال ي هر  ما تركيا بعود اش قوال  العسوكري الو ي 
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وهوووو ا  ،ومووووات فووووي الم فووووى فووووي يو سووووالفيا 9119  ار عووووام  93حصوووو  فووووي 
الودكتور حكموت  الحز  هو امتودادًا ايودلوغيا لحوز  الوو ا الو  الو ي أ رويه

 أعاووا العووام قفلغميلووي ه وواك  أمي وو وباإلاووافة إلووى  ،9121قفلغميلووي عووام 
وهووم احموود غوواا وعووارف ورمرووك وهووم مووا مبسسووي  يبسسوووا للحووز  أياوواً 

  .(81)الو حز  الو ا 
 
 ح   الكادحين التركي  -د

هو ا  بتيسويس 9112روبا  عوام  93قام الكات  اليسواري مي وري بيللوي فوي 
وهوو ا الحووز  موووا  لالتحوواد السوووفيتي ويووبما بالكفووا   ، بو اسوو الحووز  فووي 

اموا الفكور  التوي يقووم علي وا ف وي ال اوا  فوي تلوك  (82)المسلت لتحقيوم الثوور  
المرحلووووة يغوووو  اا يتغوووو   حووووو الثووووور  الو  يووووة الديمقرا يووووة اوووود اشمبرياليووووة 

وهووو ا الحوووز  ياوووم كافوووة اشتغاهوووات اشروووتراكية والديمقرا يوووة  ،(85)واإلق ووواع
 السووبوعيةوكا ووت غريوود  )العمووا  والفالحوويا(  ،واليسووارية الو  يووة فووي تركيووا

سووم الحووز  وتتبع ووا ت ظيمووات )اتحوواد الرووبا  الثوووري التركووي( التووي إت  ووم ب
قاموووووت علوووووى ا قوووووار الغب وووووة المتحووووود  التوووووي كا وووووت تاوووووم اليسوووووارييا عووووودا 

      .(86)الماوييا
 
 ح   العما  والف حين التركي  -و

وهووو  (87)*مووا قبوو  دو ووو بير يسوويك 9119ز  فووي رووبا  تيسووس هوو ا الحوو
قريووو  موووا الفكوووار الماويوووة الصوووي ية ومخلوووص ل وووا تب وووى اشروووتراكية العلميوووة 

أموا سياسوت  الخارغيوة فقود  ،وتخلى عا أسلو  الع ف وكواا معاديوا للسووفيت
أ لبيووة الكووراد  تيييوودكوواا الحووز  يبيوود القاووايا العربيووة كمووا ا وو  حصوو  علووى 

وقد ازدهرت هو ه الفكوار فوي تركيوا وخاصوة  ،(88)ب ي  لم الب مو لك بسب  ت
فوووي الم وووا م الرووورقية كو  وووا تسووواعد الفالحووويا والعموووا  عوووا  ريوووم المثقفووويا 

 .(89)الثورييا
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 ل ااح ا  والمنظمات اليسارية الكردية ثانيا  

 ،الحركوة الرويوعية علوى القليوات فوي تركيوا تويثيرابتداً  شبد موا تواويت 
وقوود  القليوواتيثير الروويوعي وااووحًا علووى الكووراد قبوو   يوورهم مووا إ  بوودى التوو

ايدولوغيت ا  تمث  ه ا التيثير بقيام أحزا  وم ظمات ريوعية كردية استحدثت
  .ما الحزا  السوفيتية والماوية

 
 
 
  ح   العما  الكردستاني -3

رًا ظ ر حز  العما  الكردستا ي في بداية السبعي ات تيارًا ايوديولوغيا متويث
وال رووووووا ات الثوريووووووة  ات ال وووووواب  الماركسووووووي التووووووي اتخوووووو ت مووووووا  بالفكووووووار

يتحووود  مبسووس الحووز  وأمي ووو   (91)الغامعووات والم تووديات الفكريوووة م ووابر ل ووا
العام عبداهلل اوغالا عوا البودايات بوالقو  )بودأ  اوا  الحوز  ايودلوغيا وكواا 

مي  )ثووووار روووف يًا ولووويس كتابيوووًا ولوووم يمتلوووك الت ظووويم اسوووما فبعاووو م كووواا يسووو
يسمي  )اشبوحيا( لقد بدأ  اال ا فوي رو ر  يسواا  ارخركردستاا( والبعر 

أروخاص  9-2وقد بدأ الحز   اوال  بوو  ،بكلمتيا )كردستاا مستعمر ( 9112
وقووود أعلوووا  (90)فكووورت تلوووك المغموعوووات فوووي إعوووالا الحوووز  9119وفوووي عوووام 

مروكلة ال ي تاما مف ومو  الخواص بحو  ال 9119الحز  عا بر امغ  عام 
ا الوا  اشغتماعي والسياسي قد اكتم  ما اغ  مرحلة يب وأوات ،الكردية

الثووووور  الديمقرا يووووة الو  يووووة والقوميووووة هوووو ه المرحلووووة كا ووووت علووووى حوووود تعبيوووور 
 البر ووووامح  تووووا   رووووا  الرووووراجت )البرولتاريووووة الثوريووووة(

التووووي قبلووووت الفكووووار  *
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عوووووا تروووووكي   توووووم اإلعوووووالا 9111الرووووويوعية ايدلوغيوووووة ل وووووا، وبحلوووووو  عوووووام 
  .       (91)، وهو  و اتغاه ماركسي لي ي ي(94)الحز 

الحوز  داخو  تركيوا ومو  تصواعد هغموات وبسب  صعوبة استمرار  را  
واعتقال  وقتلو  بعور كووادر الحوز   9191 -9111الغيش التركي خال  س ة 

المتقدمة اتخ  الحز  قوراره بوالخرو  موا تركيوا فا تقلوت قياداتو  موا ديوار بكور 
 P.K.Kتموز  ادر عبداهلل اوغالا الميا العام لحوز   1وفي  (92)اورف إلى 

  .(95)في تركيا متوغ ا إلى سوريا وم  ا إلى س   البقاع اللب ا ي
 
 
 الح   البروليتاري الكردستاني الريوةي  -9

وي موت هو ا  ،اتخ  مدي ة ديار بكر مقرًا لو  9119تيسس ه ا الحز  عام 
لتعوواوا موو  الكووراد فووي الخووار  مووا اغوو  عموو  الحووز  إلووى توسووي  مغوواشت ا

مخ و  مودروس ال اووا  فوي سووبي  تيسويس )دولوة كردسووتاا الكبورى المسووتقلة 
(، واا بروليتاري ه ا الو ا ي االوا ما اغ  حرية رعب م غ بًا إلى غ و  

ا الووبالد بحاغووة إلووى إموو   اووال م ال بقووي ومووا اغوو  تحقيووم هوو ه الهووداف فوو
فووي اوورور  قيووام حووز  روويوعي خوواص بالمووة  بقووة  ليعيووة و  يووة تتغسوود 

، (96)وي اوي ه ا الحوز  البروليتواري فوي ظو  حوز  رويوعي موحود ،الكردية
 اما بخصوص الم ظمات اليسارية الكردية فاهم ه ه الم ظمات هي:

  
 منظمة طريق الحرية -أ

وتتعاوا  الكرادوتعم  في وس  ايم بيا المثقفيا  9111وتيسست عام 
غ وووا  الووودكتور سوووعيد قرموووزي  -را ي الكردسوووتا ي التركووويمووو  الحوووز  الوووديمق

تبكوووود فووووي  وا   ووووا ،اشتحوووواد السوووووفيتي أ صوووواروهوووو ه الم ظمووووة مووووا  ، وووووبرام
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بمسووواعد  ال ظووووام  إشمقاشت وووا اا الروووع  الكووووردي ش يسوووت ي  تحريووور  فسوووو  
  .الررقية وأوربااشرتراكي ال ي تع ي ب  اشتحاد السوفيتي 

 
 منظمة كاوة  - 

الماويووووة  بالفكوووواروهووووي تووووبما  9119هوووو ه الم ظمووووة فووووي عووووام  بوووودأ  رووووا 
يوورااكوو  مووا سوووريا والعوورام وتركيووا  أكوورادوهوودف ا غموو   فووي ظوو  مايسوومى  وا 

ارووتركت فووي ت فيوو  الكثيوور مووا العمليووات  ،)دولووة كردسووتاا الكبوورى المسووتقلة(
هوووو ه الم ظمووووات ه وووواك  إلووووى وباإلاووووافة ،والسوووورقات خووووال  عقوووود السووووبعي ات

وم ظمة محمودي  ،ارست الع ف السياسي كم ظمة اشيويوام أخرىم ظمات 
 .        (97)كردستاا القومييا

 : المنظمات اليسارية التركية ثالثا  
 بالفكووووارظ وووورت فووووي عقوووود السووووبعي ات م ظمووووات يسووووارية عديوووود  متوووويثر  

 ،أهووداف ا إلووىوقوود مارسووت هوو ه الم ظمووات الع ووف  ريقووا للوصووو   ،الروويوعية
اليسوووارية فوووي تركيوووا بيسووولو  السووورية والكتمووواا فوووي وتميوووزت هووو ه الم ظموووات 

العموو  السياسووي ويرلوو  علي ووا التروور م وتوووزع وشج ووا بوويا اشتحوواد السوووفيتي 
والصوويا وابوورز هوو ه الم ظمووات م ظمووة الرووبا  الثوووري وم ظمووة قووو  الرووع  
وم ظمووة وحوود  الرووع  وم ظمووة المثقفوويا وم ظمووة الكووادحيا وم ظمووة غب ووة 

ر الروووع  التركوووي وم ظمووووة التقووودمييا اشغتموووواعييا الحوووز  الرووويوعي لتحريوووو
ال ريوم الثووري وم ظموة اليسوار الثووري وم ظموة  وم ظمة مي ر غيلر وم ظوة

وحد  الدعاية المسولحة للماركسوييا اللي يويا وم ظموة حوز  العموا  والفالحويا 
م ظموووووات المغتمووووو  المووووود ي  إلوووووى باإلاوووووافة ،(98)التركوووووي وم ظموووووة التحريووووور

ت العماليوووة مثووو  اشتحووواد التركوووي لل قابوووات العماليوووة واتحووواد والمتمثووو  بال قابوووا
ال قابووات التقدميووة واشتحوواد ال قووابي لحووم العموو  وكا ووت هوو ه ال قابووات مسوورحًا 

       .(99)ل را ات القوى اليسارية المت رفة
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فوي حالوة موا  9191أصبحت الحيا  السياسية في تركيا قب  وقوع ا قال  
يووا برووك  واسوو  وخ يوور ووصوو  عوودد اووحايا الفواووى واإلرهووا  اغتووا  ترك

موغووة الع ووف السياسووي الوو ي سوواد تركيووا خووال  اشروو ر العروور الخيوور  التووي 
 .(011)قتي  (2111)ما  أكثر 9191سبقت ا قال  

رجووويس  Kanan Evernقووواد الغ ووورا  ك عووواا ايفووورا  9191 أيلوووو  93وفووي 
سادسووة صووباحًا العامووة للغوويش التركووي ا قالبووًا عسووكريًا فووي السوواعة ال الركوواا

غوووا  فيووو  )اا  أ قووور  إ اعوووةموووا  (9)البيووواا رقوووم  أ يووو وقووود  (010)بتوقيوووت تركيوووا
الرجيسوووية صووارت عووواغز  عوووا العموو  واا ال يكووو  الدسوووتوري  وأغ زت ووواالدولووة 

السياسوية متصولبة فوي مواقف وا وتفتقور  الحوزا واا  ،كاا مليجوًا بالمت اقاوات
وحو  البرلمواا وحظور  ،(014)(الاروري لمعالغة مركالت الوبالد اإلغماع إلى

قوووووا وا  وأعلووووا DISK رووووا  الحووووزا  السياسووووية واتحوووووادات العمووووا  اليسووووارية 
 9310911ورملت البالد موغ ة ما اشعتقواشت والتوي بلروت  ،العرفية الحكام
وأسوووات    والحوووزا اشتحوووادات الم  يوووة  أعاوووا وروووملت اشعتقووواشت  ،روووخص

وعارووت تركيووا غحيمووًا حقيقيووًا فقوود  ،(011)الغامعووات والصووحفيوا ورغووا  القووا وا
غريحوًا وهوي ( 990191)قتوياًل و  (20192)م 9191أوق  اش قال  العسكري عام 

 (20319)والتووي بلرووت  9132 -9191أعووداد تفوووم أعووداد قتلووى حوور  اشسووتقال  
 .  (012)غريحاً  (910923)قتياًل و 
     

 لخاتمةا
ياسوووي واشقتصوووادي بعووود اش ت وووا  موووا اسوووتعرار حركوووة التيوووار اليسووواري الس

والثقووافي فووي تركيوووا م وو  ترلرووو  الفكووار الماركسووية والرووويوعية واشرووتراكية بووويا 
الروووووووع  التركوووووووي وخاصوووووووة العموووووووا  وال وووووووال   أب وووووووا ق اعوووووووات عديووووووود  موووووووا 

وقووود تبووويا موووا خوووال  هووو ا البحووو  عووود  أموووور م  وووا هووووو أا  .الوووخ ...والمثقفووويا
حلوف  إلوىالرر  واش تما  في التوغ   حو  أمرهاالغم ورية التركية قد حسمت 

رووما  ال لسووي الوو ي كوواا سووب   رووو ه هووو التصوودي للخ وور الروويوعي الوو ي 
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وكووو لك ا تما هوووا إلوووى المبسسوووات اشقتصوووادية والسياسوووية والثقافيوووة  ،أوربووواي ووودد 
مما يغع  الحكوموات التركيوة هودف ا مقاوموة ا تروار الفكوار الرويوعية  ،الرربية

ا اا الحيوا  التركيوة أصوبحت  ا صويرة  ربيوة فاواًل عو ،والماركسية فوي تركيوا
اا ال بقووووووة البرغوازيووووووة  إلووووووى إاووووووافة ،ممووووووا أبعوووووودهم عووووووا المفوووووواهيم اليسووووووارية

هوي المت فو   فوي تركيوا والمتحكموة فوي حركوة اشقتصواد التركوي واا  واإلق اعيوة
يقفووووا اووود الحركوووات  وا   ووومالخووو  بمفووواهيم اليسوووارية شيصووو  فوووي صوووالح م 

  .تحغيم ا اليسارية ويعملوا على
هووو تووور  التيووار اليسوواري فووي  أياوواً مووا خووال  هوو ا البحوو   أياوواً وتبوويا 

الدمويوة التوي  الحودا الع ف واش تياشت السيواسية مثوا   لوك  بيعما تركيا 
والتي قبو  ا  وا  غموت عوا صووراعات ايدلوغيوة بويا  9111 أيار 9وقعت في 

 (311)مووا  أكثور  تغموو إ السواحات فووي اسو  بو   إحوودىالقووى اليسووارية فوي 
 91مقتوووو   إلووووى أدىرووووخص وقوووود أ لووووم مغ ولوووووا ال ووووار علووووي م ممووووا  ألووووف

متظوواهر ويوورى الباحوو  اا التيووار اليسوواري فووي تركيووا مووارس الع ووف والت وورف 
 القليوووواتكوووورد فعوووو  لسياسووووات الحكومووووات التركيووووة التووووي لووووم تووووتف م لم اليوووو  

رتير العوووام اردو ووواا سوووت غر السوووك أكووودهوهووو ا موووا  ،وروووراجت العموووا  وال وووال 
ع وووووود لقوووووواجي بوووووو  بتوووووواريخ  اسوووووو  بو فووووووي  DSPلحووووووز  اليسووووووار الووووووديمقرا ي 

قوواجاًل ))اا اليسووار التركووي ش يووبما بووالع ف ف ووو يسووعى لرفاهيووة  39/1/3111
ولك وووو  بوووو فس الوقووووت يمووووارس الع ووووف ع وووودما يعلووووا الكفووووا  المسوووولت  اإل سوووواا

ية ماوووو رًا كوووورد فعوووو  لممارسووووة اليموووويا المت وووورف الوووو ي لديوووو  م ظمووووات سوووور 
والدلي  ال ي يبكد تور  اليميا التركوي المت ورف فوي  ،لال تياشت السياسية(

حسوووووا بتمووووواس مسوووووبو  التروووووكيالت  السوووووتا الع وووووف هوووووو موووووا أكوووووده  أعموووووا 
بتوواريخ  أ قوور لحووز  السووعاد  الووو  ي ع وود لقوواجي بوو  فووي  واإلداريووة اإلعالميووة

ع وف موا قواجاًل )اا الو ي يثبوت وغوود م ظموات سورية تسوتخدم ال 33/2/3119
قووام الغ وورا  ك عوواا ايفوورا بحملووة  9191قبوو  اليموويا المت وورف فبعوود ا قووال  

اليموووويا  إلوووىاعتقووواشت واسوووعة وتوووم اعتقوووا  اعوووداد كبيووور  موووا الووو يا يت مووووا 
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المت رف )ال جا  الرمادية( برجاسة رجيس حز  الحركة القوميوة الو  ارسوالا 
ا هامرووويًا ومفككوووًا اا التيوووار اليسووواري فوووي تركيوووا كوووا أياووواً تووووركش(.  وتبووويا 

والمالحظة التي تستحم الو كر  .ومتوزع الوش  بيا اشتحاد السوفيتي والصيا
فاواًل  ،هو اا اليسار التركي ازعح الحكومات التركية وكاا مصدر قلم ل م

عا اليسار التركي ل  مواقف و  ية م  وا رفاو  للقواعود العسوكرية الموغوود  
فاووواًل  ،تفاقيووات الرربيووة والمريكيووةفووي تركيووا واش سووحا  مووا اشحوووالف واش

عا موقف اليسار التركي اشيغابي ما بعر القاايا العربية وم  ا القاية 
                  .الفلس ي ية
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ABSTRACT 

Feftist trend in Turkey, regarded as one of the currents which 

polarized a variety of social sections of the Turkish Society including 

workers, peasants educated, and joaitnalists … etc.  

This research addressed, important sides of the leftist current in 

Turkey, 0981 -0941. The research has been divided to three axises 

the first dealt with the leftlist current before 0941 chistorical outlook, 

where as the second axis dealt with the leftist current since the 

establishment of the Turkish republic, till the coupe de etat 0961, 

while the the third axes clarified the sraus of the leftist current since 

0961 coupe de etat till 04.sep, 0981 coupe de etat. Indicating the most 

important leftist socialit parties, and leftist Kardish Organizations.    
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 الةوامش
                                                 

 993 (، ص3292 -، ) غاداا3291 -3291احمد نوري النعيمي، ظاهرة  الععادا البي اي تاي اة ياه ( 3)
 -، اةجماااا   ميااااد اااااااة، اار الب ي اااا  ) يااااةو اإلساااا مي؛ مكساااايد روانسااااوك، المهر سااااي  والعااااهلد 

 .   911 (، ص3299
حكوماا  تااي العااهروي الباادوو لد عهاورواا  ال ةوليعهروااه اعوو ااه   نع ه اا   أولموناا   ااهروهي ورااي  و  (*)

 أوااهر 39اامااش راا ةوى حعااا فمع ااه تااي ان ااة مااى الاادمه  تااي  3993آذار  39عمااهل  ااهروه تااي 
الم نعا  والمواو   اآلل ا . ع داهلل اوج ك، مهني سعو البضهر  الدوم ةاطي ي المدني  عصة 3993
 .  311 (، ص9112 -، )ا.م9، ط3وى، اةجم  زاخو ريهر، جالمسععة 

، رساااهل  3291 -3299مبساااى حماااي  حساااى الع يااادي، العياااورا  السيهساااي  الداخويااا  تاااي اة ياااه  (9)
 .  19 (، ص3292 -مهجسعية اية منشور  )جهمع  الموصد

، )جهمعااا  اإلفويميااا خوياااد العااا  ، نباااى واة ياااه ي اراساااه  و باااو ، مة اااي الدراساااه   إ اااةاريد (1)
 .  991 (، ص9119 -الموصد

 -3219عصااامش  ةراااهك الااادوى ع ااادال هار، اور الناااوا  العاااة  تاااي م واااه الم عو اااهك الع ماااهني  (9)

 . 91 (، ص3292، رسهل  مهجسعية اية منشور ، )جهمع  الموصد، 3239
 . 12 (، ص3291 -، ) يةو 3219ارنسش راميور، اة يه ال عه  و ور   (1)
 . 21 (، ص3213-، ) غداا 3عممي، ال ضي  العة ي ، جاحمد عي  ا  (9)
 . 991 -991 النعيمي، المصدر السه ق، ص( 9)
 . 19 الع يدي، المصدر السه ق، ص (9)
(، 9119 -، اار ال كاة )امشاق3مبمد طه ال هسة، اة يه ميداك الصةاع  يى الشةق والغة ، ط (2)

 . 91 ص
 . 19 الع يدي، المصدر السه ق، ص (31)
، رساااهل  3291 -3291حسااايى ع اااد تياااه، العاااهمةي، اراسااا  تاااي البة ااا  الشااايوعي  تاااي اة ياااه  (33)

 .  9 (، ص3221 -مع د الدراسه  األسيوو  واألتةو ي  ) غداا إلامهجسعية اية منشور  م دم  
 . 19 الع يدي، المصدر السه ق، ص (39)
جماااا  مة ااااي ال بااااو  جااااورج رااااهروه وآخااااةوك، اليسااااهر تااااي اة يااااه ي اراسااااه  حااااول اة يااااه، اة  (31)

 . 99 ا. (، ص -والمعوومه  ) غداا
، رسااهل  مهجسااعية ايااة منشااور  3291 – 3232حنااه عاايو   نااهك، العيااورا  السيهسااي  تااي اة يااه  (39)

 . 99 (، ص3292 -)جهمع   غداا
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 . 99 المصدر ن سه، ص (31)
(61) Metin Tamoc, The warrior diplomats Guardians of the national security 

and Modernization of Turkey Texas, (Ankara-6791), P. 61.  

خويااد أحمااد وخويااد عوااي مااةاا، إوااةاك واة يااه ي اراساا  تااي العااهروي الباادوو والمعهصااة  إ ااةاريد (39)
 . 999(، ص3229 -)جهمع  الموصد

 . 99   نهك، المصدر السه ق، ص (39)
 . 12الع يدي، المصدر السه ق، ص (32)
 . 91 -99 مصدر السه ق، ص  نهك، ال (91)
-، )ال اهرة 99 مهل المنوني، ايور الع فه  السوتيعي  العة ي ، م و  السيهس  الدولي ، العدا  (93)

 . 339 (، ص3293
، 9، العادا إفويميا ، م وا  اراساه  3211 -3291حنه عيو   نهك، الع فه  العة ي  السوتيعي   (99)

 . 31 (، ص9119 -مع  الموصد، )جهاإلفويمي . مة ي الدراسه  9السن  
احمد رميد، مأسه  اليسهر العة ي تي نو هر روتسي نهك وآخاةوك اة ياه  ايى الصا و  وال يةوفةاطيا   (91)

 .   319(، ص3291 -العة ي ، ) يةو  األ به والبكد العسكةي، مؤسس  
هساا  ار ااهك تااي مدوناا  ازميااة و ااهك سيهساايه وعسااكةوه اااولا ر  3999عصاامش اونونااوي ولااد تااي عااهم  (*)

وخواام مصااي ا   3219اااولا ر هساا  الااوزرا  حعااا عااهم  3299 -3291حااة  ا سااع  ل العة ياا  
 . 3291واوتي عهم  3211 -3219 مهل تي ر هس  ال م ورو  

Süleyman yeşilyurt, türkiye 'nin BaşBakanlori, kültur sanat yayinlari 

(Antara-6001) S.16-11.  

 أطةوحا  3291 – 3999يى، عصمش اونونو واوره السيهساي تاي اة ياه لوميود ونمةي ع   طه وهس
 (. 9119 -ا عوراه اية منشور  )جهمع   غداا

 . 319 رميد، المصدر السه ق، ص( 99)
ا عاااوراه اياااة  أطةوحااا  3221 - 3219زواااها عيواااي حمياااد وبياااا، الع فاااه  العة يااا  الساااوتيعي   (91)

 . 39 (، ص9113 -منشور  )جهمع  الموصد
خويااد احمااد وآخااةوك، ا حاايا  السيهساا  تااي اة يااه، تااي اة يااه المعهصااة ، اار الكعاا    ااةاريدإ (99)

 .  393 (، ص3299 -لوي هع  والنشة )جهمع  الموصد 
 . 33 العهمةي، المصدر السه ق، ص (99)



 
   

  [399]       حامد محمد السويداني د.                                       ......التيار اليساري في تركيا.

                                                                                                              

 3291انع اد الاا ا نه اول عاهم  3219نهظد حكمش ي رهعة اة ي وسهري ماى موالياد سا ني   (*)
 3299 اا اه  إلاااروه سااهتة الااا موسااكو لدراساا  عوااد ا فعصااها وا جعمااهع وعااها وارااعغد  هلعااد

 99الشيوعي  وحكد عويه  هلس ى  إلاومهرس الكعه   والصبهت  ف ض عويه  ع م  ال يهم  هلدعهو  
، وزار نهظد حكمش   ياة ماى ال واداك ا راعةا ي ، ماه  3211عهمه  لكى خةج  موج  ع و عهم 

، اار ال وااد 9مبمااد حااة  ع دالبميااد، الع مااهنيوك تااي العااهروي و، ط؛ 3291عااهم تااي موسااكو 
 3، العاادا األفاا مالاادافوفي، نااهظد حكمااش رااهعةا ، م واا   إ ااةاريد؛ 919(، ص3222 -)امشااق
 (. 3291 -)ا.م

 .  39ص   نهك، الع فه  العة ي  السوتيعي ، (99)
والو واه   أور اهمه اد اماهم  اد ماى رهنيه  ةامة، اة ياه المعغياة  ا باو عاى  او  جدواد )العبادي ال (92)

 . 99 (، ص9113 -، منشورا  مكع   الع يكهك، )الةوه،3المعبد (، اةجم  ته د جنكة ط
 . 31  نهك، الع فه  العة ي  السوتيعي ...، ص (11)
 . 39المصدر ن سه، ص (13)
 . 312رميد، المصدر السه ق، ص (19)
، 3212 -3211هاو  الداخويااا  تاااي اة ياااه جهساااد مبماااد راااي ، العياااورا  السيهساااي  وا فعصااا (11)

 . 399(، ص3221 -رسهل  مهجسعية اية منشور ، )جهمع   غداا
 .  399المصدر ن سه، ص (19)
ووجد اوزفهوه، ااهاور ، والشع ي  تي م موع  مؤل يى ال كة الكمهلي ) عه  و   اك وكاوك تاي  (11)

 أ بااه   هتاا  والوغاا  والعااهروي مة ااي معنااهول اليااد( اةجماا  ا.آام اتاايى، مؤسساا  ااااهاور  العويااه لو
 .    93 (، ص9119 -ااهاور ، )ا.م

 -3219)الكاااةا  اااد البكومااا  العة يااا   ااايى عاااهمي  أعون اااهم اااير  اواااة سااايدي وراااي حة ااا  مساااوب   (*)

أ ااد  مااى خ ل ااه عوااا ال وواا  ال ومياا  لوكااةا تااي اة يااه ورتضاا ه لوسيهساا  العنصااةو  العااي   (3212
وجاوا  إنكاهرعواا  اإلصاةاراياة العة يا  والمعم وا  تاي  األفوياه  ي  ا هه  هنش امهرس ه البكوم  العة 

العنصة الكةاي وفد اعهموش البكوم  العة ي    سو   هلغ  مع او  البة   وا ية فه د البة   سايد 
النهر ح نه  لودمه . ونمةي من د ال هم ع د آل عايو الع اةاوي، الع فاه  العة يا   إط قوفم  إلار ه 
      .   91(، ص9119ا عوراه اية منشور ، )جهمع  الموصد،  أطةوح ، 3292 -3292  اإلوةاني

 . 321 ري ، المصدر السه ق، ص (19)
 . 39 العهمةي، المصدر السه ق، ص (19)
 . 31 -39 المصدر ن سه، ص (19)
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 . 319 وهسيى، المصدر السه ق، ص (12)
 . 391 المصدر ن سه، ص( 91)

Kamal Krpat, Turkey's polities the Transition toulti -party system, princetion, 

cuiv, press, N.I. 6797. P. 440. 

 .  99 العهمةي، المصدر السه ق، ص (93)
 . 393 رميد، المصدر السه ق، ص( 99)
 . 391 المصدر ن سه، ص( 91)
م عساكةو  راهر  تاي عاه أساة جنةال عسكةي اة ي ونبدر ماى  (3299 -3921)جمهل  ورسيد ( *)

فهاااد مااع ااااهاور  تااي  3239تااي البااة   ااد روساايه ال يصااةو  ولااه مشااهر   تااي توسااييى  3219
و ااكل  مااع اونونااو  ااهلبة   ااد اليونااهنييى اصاايدم مااع  3299 -3232معااهر  العبةوااة العة ياا  

 عدنهك مندروه وفدم اسع هلعه واولا ر هس  ال م ورو . 
Turkey Almanac, Turkish Daily News (Ankara – 6796). P.101.  

تي اة يهي ابويد اواتعه ا فعصهاو  والسيهس ، م و   3291ع دال  هر فهار ا ور، ان    عهم  (99)
 . 33 (، ص3223 -)جهمع  الموصد 3اراسه  اة ي ، العدا 

 -ااتيااد  وراانية، اة يااه اغيااةا  اجعمهعياا  وسيهسااي ، اةجماا  مة ااي ال بااو  والمعوومااه  ) غااداا (91)
 . 9 ا. (، ص

 -، )ال ااهرة 31، م واا  السيهساا  الدولياا ، العاادا 3291اه يوي، ال اايا العة ااي وان اا   سااو  -
3299 .) 

، رسهل  مهجساعية اياة منشاور  3291 -3293ط ل وونه ال ويوي، الع ة   ال ةلمهني  تي اة يه  (99)
 . 19 (، ص3299  -)ال همع  المسعنصةو 

 أطةوح ، 3291 -3291سي  الداخوي  تي اة يه نوال ع دال  هر سويهك اليه ي، العيورا  السيه (99)
 . 19 (، ص9119 -ا عوراه اية منشور  )جهمع  الموصد

-تاي الموساوع  العة ياا  لودساهاية العهلميا  )ال ااهرة   3293الان  الكهماد لودساعور العة ااي لعاهم  (99)
 .   911 (، ص3299

الصااابم اليساااهرو   ، وتاااي رااكا الصااادا اأسسااش العدواااد مااى399 رااميد، المصااادر السااه ق، ص (*)
 هاااا  راااه  وااادعا   أسسااا ه)ا ا اااهه( والعاااي  هناااش اصااادر تاااي اساااين ول  yonصااابي    وأرم اااه

 اوفيع مى رخصيه   هرز ، حعا اك اوزوع ه سةعهك ماه 111اوجهك اتسيوجوو، و دأ   هجعكا  
 نسخ  ورو رفد   ية لصبي   وسهرو  تي اة يه تي ذل  الوفش.   110111 إلاوصد 

 . 19-19 المصدر السه ق، صالعهمةي،  (92)
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، م واا  3291 -3291عمااها احمااد ال ااوارةي، الم ااهاو  ا اهاور ياا  والعمااد البي ااي تااي اة يااه  (11)
 .  312 (، ص3299 -، السن  ال هني  ) يةو 9اراسه  عة ي ، العدا 

 س مواإلار كهك ي الصةاع  يى المؤسس  العسكةو   إلا أاهاور ر ه ر ل، السيم وال  لي مى  (13)
 .393 (، ص3222 -السيهسي، ط، اار الشةوق، )ال هرة 

حكمش ف وي موي، مسه د ال ور  تي العهلد ال هلوي ا م ةوهليا  والنماوذج العة اي، اةجما  ته اد  (19)
 . 31 (، ص3293 -ل مهك، اار البدا   لوي هع  والنشة، ) يةو 

 . و كل  ونمة ي 391رميد، المصدر السه ق،  (11)
Celal A.kanat, Sosyalizmin Sorunlari Ve Türkiye (Istanbul-6770).  
(94) Sadun Aren, Tip olayl 6716– 6796, Cemyay (Istanbul – 6771), S.9.  

(99) Hakki Öznur, Derin Sol: Catismalar-Cinayetler- Infazlar, Basziz, 

Balmumcu/Besiktas (Istanbul-6001) S. 96.  

(91)  A. E.S.96.  

 . 91 العهمةي، المصدر السه ق، ص (19)
تااي اسااين ول مااى عه واا  ارسااع ةاطي  ا  اام تااي الماادارس  3231مبمااد عوااي او ااهر. ولااد تااي عااهم  (*)

مهر ساي ، و اهك ماى  أتكاهرهال ةنسي ، حصد عواا را ها  الاد عوراه تاي ال اهنوك الادولي ماى تةنساه 
ه يى رمه )البةو ( و )البةو  الم يد ( تي اة يه وفد نشة  ع األمةوكيارد المعهصةوى لنمو الن وذ 

 تي اسين ول.  3299مهرس  93النشهطه  اليسهرو  المخعو   اوتي تي  إلاانضد 
-Turkey Alamanac 6711, A Turkish daily news publication (Ankara). 

P.444.  

 . 91 اليه ي، المصدر السه ق، ص (19)
 . 91 المصدر ن سه، ص (12)

(10) Turkey Almanac 6711. Op. Cit. P.61.  

 . 391 رميد، المصدر السه ق، ص (93)
 . 91 العهمةي، المصدر السه ق، ص (99)

(11) Mehmet Ali Aybar, "Bagimsizlik Demokrasi Soayalizm" Gercek yay, 

6711 "Tip Tarihi " 1 Cilt, BDS yay (Istanbul – 6711) S. 9.  

 . 91 العهمةي، المصدر السه ق، ص( 99)
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السيهسي  وال يا، اةجم   األحيا  -ت اومية او هنوتيعا اانيوو ، الصةاع السيهسي تي اة يه (91)
 . 319(، ص3222 -، اار حوراك لوي هع  )امشق3ال  هني، ط إ ةاريدووسم 

، اار زرااةاك 3احمااد نااوري النعيمااي، الع فااه  العة ياا  الةوسااي ي اراساا  تااي الصااةاع والععااهوك، ط (99)
 . 391 - 399 (، ص9133 -لونشة، )عمهك

ته ااااد  ااااهظد حسااااييى، ا حاااايا  السيهسااااي  تااااي اة يااااهي اراساااا  تااااي اا هرها ااااه ومواف  ااااه مااااى  (99)
 -، رسااااهل  مهجسااااعية ايااااة منشااااور  )ال همعاااا  المسعنصااااةو 3291 -3291المشااااك   العة ياااا  

 . 9-1 (، ص3299
 . 399-399 ر ل، المصدر السه ق، ص (99)

(17) Feroz Ahmed, The Turkish ewxperiment in Democracy 6790-6799 

(London – 6799) P. 679.  

 .   21 وبيا، المصدر السه ق، ص (91)
 . 91 العهمةي، المصدر السه ق، ص (93)
 . 399 النعيمي، الع فه  العة ي  الةوسي ...، ص (99)
 .  393رميد، المصدر السه ق،  (91)
 . 99 المصدر ن سه، ص (99)
سااكةاية العااهم لوبااي  الشاايوعي العة ااي(، المهر سااي  تااي العي يااق رااي ال بااو حياادر  واوااو )ال (91)

 . 19 ، ص3299 أووول 2الخ ق، م و  فضهوه السود وا رعةا ي ، العدا 
 ا. (، ص -ل م ةوهليااا  العهلميااا ، الب ي ااا   اااةس )ا.م إساااعةااي ي نااادود ال عكااايى، اة ياااه  وا ااا   (99)

199  . 
 . 391 حسيى، المصدر السه ق، ص (99)
اورااااااهك سااااين ة  األسااااعهذتااااي اسااااعن ول مااااع  99/9/9112م ه واااا  رخصااااي  لو هحااااو  عااااهروي  (99)

 السكةاية العهم لبي  اليسهر الدوم ةاطي.  
 . 119 اانيوو ، المصدر السه ق، ص (92)
 . 339 - 331 العهمةي، المصدر السه ق، ص (91)
  -3291اسااا  تاااي الااادور السيهساااي وصاااهل ن يااا  عاااهر  العاااياوي، المؤسسااا  العساااكةو  العة يااا ، ار  (93)

 .   99 (، ص3299 -، رسهل  مهجسعية اية منشور  )جهمع   غداا3291
(16)  Öznur , A.G.E.S. 616.  

 . 339 العهمةي، المصدر السه ق، ص (91)
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 . 91 العياوي، المصدر السه ق، ص (99)
 . 339 العهمةي، المصدر السه ق، ص (91)
 .   919 (، ص9119، اار المدو لو  هت  والنشة )سوروه، 3يه، طالدافوفوي، ا ةاا اة  إ ةاريد (99)
مااهرس العمااد السيهسااي  أن ااة اخااةج مااى  وياا  ال ااهنوك جهمعاا   3299اواو يةونساان  ي ولااد عااهم  (*)

الساااا ى  عاااد ا ن اااا    أواع، 3299و اااهك عضااااوا  تعاااه   تااااي حاااي  العمااااد العة اااي حعااااا عاااهم 
ساةاحه وعماد تاي الصابهت  و اهك  أطواق 3299م ، و عاد صادور الع او العاه3293العسكةي عاهم 

 المبةر لصبي   )الضيه ( اليومي  المؤود  ل كيى
 Turkey Almanc 6711 , Op. Cit , P. 419.  

 . 11 رهروه، المصدر السه ق، ص (99)
 . 332 العهمةي، المصدر السه ق، ص (99)
 .  919الدافوفوي، ا ةاا اة يه، ص (92)
، حااي  العمااهل الكةاسااعهني العة ااي، اراسااه  سااعةااي ي ، العاادا وصااهل ن ياا  عااهر  العااياوي (21)

 . 91 (، ص9119 -، مة ي الدراسه  الدولي  ) غداا11
ع دال عهح عوي وبيا، )حي  العمهل الكةاساعهني تاي اة ياه نشاأاه واياوره( تاي خوياد عواي ماةاا  (23)

)جهمعا   اإلفويميا راساه  واخةوك، ال ضي  الكةاو  تي اة يه واأ يةراه عواا اول ال اوار، مة اي الد
 .  391 -332 ، ص3229 -الموصد

ال ةوليعهرواااهي وراااي  ومااا  مشاااع   ماااى اصاااي ح ظ اااة تاااي روماااه ال دومااا  لود لااا  عواااا اوطاااأ ط  ااا   (*)
ممعوكاه ، اساعخدم  اهرل  أواجعمهعي  وافعصهاو ، تهل ةوليعهري رو رخ  لايه لدواه أي ح اوق 

 اا  العمااهل،  مااه رأو مااهر ه  ااأك ال ةوليعهروااه رااي الي  اا  مااهر ه اع يااة ال ةوليعهروااه لود لاا  عوااا ط 
ال ورو  الوحيد  تي م ه    الةأسمهلي  ووةو اك ا عهاورو  ال ةوليعهروه ون غي اك اعب ق عوا ا ة فيهم 

ا. (،  -العمااهل  ااهل ور  ال ةوليعهرواا  ؛ جم ورواا  العااةاق، اعةو ااه   اا عض المصاايوبه ، ) غااداا
 .    339ص

تاي العاهلد ال هلاو، مة اي  األفوياه ، الوحاد  الوطنيا  ومشاكو  وآخاةوكويد مصاي ا رعد ع ادال  (29)
 .  339 (، ص3292 -اراسه  لعهلد ال هلو، )جهمع   غداا

والعو يااق، مع ااد الدراسااه   األرراايمصاا هح مبمااوا مبمااد، النمااهم السيهسااي العة ااي، سوسااو   (21)
 .  19 (، ص3291 -)ال همع  المسعنصةو  واألتةو ي  اآلسيوو 

 ، 93 (، ص3291 -ع داهلل اوج ك، مخعهرا ، منشورا  حي  العمهل الكةاسعهني، )ا.م (29)
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، 3ولوميواد ونماةي ركااكا اباد  اوجاا ك، حاوارا  صااب ي  تاي السيهساا  وال وسا   والبيااه  ط -
 (. 3222 1اار اخيد لوي هع  )اليونهك 

(79) Öznur , A.G.E.S. 949.  

، اار 3والعيااهر العومااهني تااي اة يااه مااى ال ضااي  الكةاواا ، ط اإلساا ميوليااد ر ااواك، موفاام العيااهر ( 29)
 . 939 (، ص 9119 -الن ج )حو 

 . 391 -399 العهمةي، المصدر السه ق، ص( 29)
 . 311 المصدر ن سه، ص (29)

-Metin Culhaoglu, Binyil Esiginde Marksizm ve turkiye solu, Sarmal yayinevi 

(Istanbul-6779).  

،  يااش 3ود مبمااد حمااي ، وارااهم مبمااوا ال  ااوري، ال ااوو ال هعواا  تااي الم عمااع العة ااي، ط ااة  (22)
 . 399 (، ص9119 -البكم ، ) غداا

 . 311 العهمةي، ص (311)
، مة اي اراساه  3ج ل ع داهلل معاو،، صانهع  ال اةار تاي اة ياه والع فاه  العة يا  العة يا ، ط (313)

 . 99 (، ص3229  -الوحد  العة ي  ) يةو 
، راة   المي وعاه  لوعوزواع 3وليد ر واك، اة يه  يى العومهني  واإلس م تي ال ةك العشاةوى، ط (319)

 . 919 (، ص 9119 -والنشة ) يةو 
 . 399 ر ل، المصدر السه ق، ص (311)
، مي وعااه   وماا  والمة ااي 3حميااد  وزرساا ك، اااهروي اة يااه المعهصااة، اةجماا  حساايى عمااة، ط (319)

  . 23 (، ص9112 -ال  هتي العة ي، ) يةو 


