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Düzen ıürümüs ve kokusmuş, ne kadar üstü örtülmeye
ıalısılırsa ıalısılsın pislik ve irin o denli birikmis ki
bir yerinden patlıyor ve ortalığı iğrenı kokular kaplamaya
baslıyor.

aş döndürücü olaylar yaşanıyor.
Yalnızca hızı nedeniyle değil,
yalnızca boyutları nedeniyle de
değil, aynı zamanda ortaya çıkan
kirli-iğrenç gerçekler yüzünden de...
Çürümüş ve kokuşmuş bu düzen, her olayda
gözler önüne serilen iğrençlikleri ile artık
insanda yalnızca kusma hissi uyandırmaktadır.
Ne kadar saklanılmaya, ne kadar üstü örtül
meye çalışılırsa çalışılsın olmuyor. Pislik ve
irin o denli birikmiş.ki bir yerinden patlıyor ve
ortalığı iğrenç kokular kaplamaya başlıyor.
Bu yaşanan son olay, öylesine boyutlar
kazanmıştır ki, düzenin tüm kurum ve meka-

nizmalarının nasıl bir yozlaşma ve
çürüme içinde olduğu apaçık gözler önüne
serilmiştir. S
ermaye, devlet ve mafya üçgeni
üzerine oturan aşağılık çıkar mekanizması
herkesin görebileceği denli açık bir biçimde su
üstüne çıkmıştır. Kapitalist piyasa ekono
misinin faziletleri işte bunlar; "rekabet özgür
lüğü"nün çarkları işte böyle işlemektedir.
Şu son bir iki yıl içinde gerek artık üstü
örtülemediği için, gerekse siyasi şantaj amacıy
la pek çok benzeri olay gün yüzüne çıkmaya
başladı.Ve kuşkusuz bunlar buzdağının görü
nen parçalarıdır. 1SK1, İLKSAN, Türk İnvest,
bir dizi özel bankanın batışı ile ortaya çıkan
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ömürgeci sermaye devleti '92'de "topyekün mücadele" adını verdiği katliam politikasını
devreye soktuğunda, bu politikayla şu amaçlara ulaşmayı planlıyordu: Yoğun bir kitle katli
amı ile Kürt halkına göz dağı vermek; PKK'nin halk içindeki örgütlenmesini dağıtmak; legal
alanı Kürt hareketine tümüy!e kapatmak; ardından Güney Kürdistan'a yönelik operasyonlarla
buradaki PKK üslerini olabildiğince imha etmek ve sonra da PKK'nin Kuzey Kürdistan dağla
rındaki kamplarına yönelmek. Ateşkes sürecinin doğurduğu kısa kesinti bir yana bırakılırsa,
sömürgeci sermaye devleti bu politikasını, ordusunun büyük bir bölümünü Kuzey Kürdistan'da
mevzilendirmek suretiyle var gücüyle hayata geçirmeye çalıştı. Düzen bu imha ve katliam poli
tikasıyla ulusal harekete kısmi ve geçici mevzi kayıpları yaşatabildiyse de sonuçta amacına ulaşa
madı. Zira "topyekün mücadele" ile hedeflenen Kürt ulusal hareketini çökertmek değilse bile
mümkün olduğunca etkisizleştirmekti. Bu başarılamadığı içindir ki bugün dengeler sömürgeci
sermaye devletinden değil, ulusal kurtuluş hareketinden yanadır. Sömürgeci güçlerin saflarında
ise yorgunluk ve giderek daha da artması kaçınılmaz olan bir moralsizlik durumu sözkonusudur.
Gelinen yerde sömürgeci düzen bizzat eli kanlı Genelkurmay Başkanı'nın ağzından "saldırıdan

vurgunlar, Mercümek olayı
B
A D vatandaşı başbakan Tansu Çiller
hakkında yolsuzluktan vergi ve altın kaçak
çılığına kadar uzanan ve şu ana kadar hiçbiri
de çürütülememiş olan büyük yolsuzluk iddi
aları... Dahası da var; bizzat devletin resmi bir
kuruluşu olan Devlet Denetleme Kurulu'nun
raporları, yolsuzluğa bulaşmamış hiçbir kamu
bankası ve kuruluşunun varolmadığını iddia
etmektedir. Bu kuruluşlar hakkında sayısı
133 'ü bulan ayrı ayrı yolsuzluk dosyaları
vardır.Ne vat ki tüm bunların üstü örtülmekte
ve sadece yeri geldiğinde siyasi şantaj amacıy
la kamuoyuna duyurulmaktadır.
İşte çürümüşlük ve kokuşmuşluk tablo
sudan yanlızca küçük bir kesit. Bu kadarı bile
bu düzenin sürekli olarak pislik ürettiğini ve
ancak bu pislik içinde yaşayabildiğini göster
meye yeter de arta• bile.

***

Rüşvet ve yolsuzluk kapitalizmin doğal bir
parçasıdır. Bu bütün yaşam fonksiyonlarını
daha fazla kar amacına ve bu amaç doğrul
tusunda rekabete oturtmuş olan kapitalist
sistemde kaçınılması mümkün olmayan yapı
sal bir hastalıktır. Bu · sistem tek tek kapi
talistlerin daha fazla kar için daha fazla kayna
ğa ve daha çok pazara ulaşmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu yaşamsal amaca ulaşmak ve
rekabette avantajlı hale gelebilmek için de
komplo, sabotaj, vb.den rüşvet ve yolsuzluğa
kadar uzanan bir dizi kirli yöntem uygu
·1anmaktadır. Kapitalizmin tarihi bunuh pek
çok örneği ile doludur. Daha fazla kar amacı
ve bu amaç doğrultusunda rekabet eden serma
ye grupların� çıkar çatışmaları bu çürüme ve
Devamı 3, Sayfada
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Kirli Savaşın Yeni Tuzağı: "Kürt Futbolu"
Kapitalist somuru düzeninde,
emekçi sınıfların bu çağdaş barbarlığa
karşı muhalefet geliştirmelerini engel
lenmede düzenin sahibi sermaye sınıfı
ve onun temsilcileri yalnızca militarist
�askı aygıtını işletmekle yetinmezler.
Yanısıra işçi ve emekçilerin bilinçlerini
bulandıracak, onları kendi içinde böle
cek, sahte umutlar ve uğraşlar peşin
de koşturtacak tedbirler de alırlar. Bu
amaca ulaşmada, onbinlerce insanı
etkilemesi bakımından futbol tüm bir
20. yüzyılda sermaye sınıfının baştacı
olmuştur.
Sermayenin sözcüleri�in, "insanlar
arasında· barış ve kardeşliği geliş
tirdiği" yalanıyla piyasaya sürdükleri
futbol karşılaşmaları yaşadığımız olay
ların gösterdiği gibi. tersi sonuçlar
doğurmaktadır. İşçi ve emekçilerin
gündelik hayatın sorunlarına eğil
mesini engellemekte, halklar arasında
milliyetçi önyargıları körükleyip, onları
bu temelde çürümüş sistemlerine
bağlamaktadır. Bu nedenle serma-

.

'

yedarlar., ünlü faşist diktatörün deyi'
miyle "yüzbin kişilik uyku tulumu" olan
futbol stadyumları yapmaktan, milyar
ları futbolcu denilen piyonlara saçmak
tan kaçınmazlar.
Türk devleti ise şimdilerde Kürt
özgürlük hareketine karşı futbolu bir
silah olarak kullanmak sevdasına
kapılmıştır. Sermayenin hükümeti,
"doğuya yatırım paketi"nin finansmanı
için ayırdığı paranın bir kısmını bölge
ye futbol sahalarının yapılmasında
harcanmasını kararlaştırmıştır.
Son olarak Vanspor-Fenerbahçe
maçıyla birlikte ayyuka çıkan burjuva
yazarların çığırtkanlığı, devletin Kürt
lere "özgürlük" yerine futbolu uygun
gördüğünü, bunun için de Van'ı pilot
bölge olarak seçtiğini açıkça göster
mektedir. Fakat Van yetmez; bir başka
yazarın dediği gibi "Gelecek yıl, Diyar
bakırspor'u" da beklemektedirler.
Burjuva yazarlar böylesi bir geliş
menin, "Doğu ve Güneydoğu ile İstan
bul'un bütünleşmesi"ni sağlayacağını

yazıyorlar. Asalak burjuva sınıfının bu cellatlığını yapan ordu birliklerınin
asalak yazarlarına hemen belirtelim ki, "Vanspor'a başarılar dile"yen afiş
Kürt emekçileri şimdiye kadarki müca lerinin stada asılması; sömürgeci vali
delesiyle ulusal kölelik ve kendi kimli nin "klübe parasal olanaklar" sunması
ğini inkar temelinde "Batı" ile birlik vb., tüm bunlar, her türlü insanlık dışı
istemediğini ortaya koymuş bulun yöntemi uygulamasına rağmen Kürt
maktadır. Kürt emekçi halkı pol�ik özgürlük mücadelesini qastıramayan
öncüsü PKK şahsında, her alanda sömürgeci sermaye devletinin acz için
eşitlik ve gönüllülük temelinde bir birli de futboldan bile medet umar hale
ğin savunucusu olmuştur. İşte bu geldiğini göstermektedir. Ama onu
nokta da Türk işçi ve emekçilerine futbol bile kurtaramayacaktır. Turr
düşen görev; şu veya bu takımın uşaklarının propaganda salvoların2
taraftarları olarak bölünüp karşı tarafa rağmen...
şiddet uygulamak değil, bu şiddeti
sömürgeci sermaye devletine yönelt
mek, Kürt emekçi halkının uzattığı
kardeşlik elini yakalayıp özgürlük mücadelesinde ona
destek olmak-_
tır.
.
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"1 htiyaç olursa bu t_ür adamlar kullanılabilir" netekim!
Çok de9il, bundan 14 yıl önce tankı ve tüfe9iyle
gelmişti iktidara. Uzun yıllar ülkeyi askeri kışla
disiplini ile yönetti. Ama her nedense bu yaşlı
Cuntacı uyguladı�ı faşist yöntemlerle ve girişti�i
katliamlarla de�il de söyledi�i ilginç cümlelerle
hatırlanır oldu. "Asmayalım da, besleyelim mi?"
sözü hala kulaklarımızdadır.
Son günlerde yaşanılan olaylar sırasında da,
mafya babası Alaaddin Çakıcı'nın MiT ile
ilişkilerini anlatırken yine özlü bir söz sarfetti:
"ihtiyaç olursa o tür adamlar kullanılabilir."
Toplumu temelinden sarsan rüşvet ve yolsuzluk
olayları yaşıyoruz. Brezilya dizilerini
kıskandıracak gelişmelere sahne olan Engin
Civan yolsuzlu9unda adı geçen Alaadin Çakıcı,

bu ünlü ülkücü mafya babası, açıklamalarında,
MIT'le beraber çeşitli operasyonlara katıldı9ını
ve devletin iste9i ile bazı baskınlarda görev
aldı9ını söyledi.
Eski general, "ihtiyaç olursa o tür adamlar
kullanılabilir" demekle devleti bu olayda
akladı9ını düşünüyor olmalı. "Şecaat
arzederken sirkatin söylemek" diye buna
denir... Çakıcı'nın açıklamaları; "Kontr-gerilla",
"sivil faşist örgütlenmel�r-mafya ba9lantısı" gibi
konularda zaten bilinir olanları açıkça görünür
hale getirmiştir.
Türkiye'de devlet, sivil faşistleri hep
destekleyegelmiştir. Bu cinayet şebekesini
toplumsal muhalefet odaklarının bastırılması ve

yok edilmesinde kulla"nmıştır/ kullanmaktod
Devletin çeşitli kurumlarında kadrolaşan ve
devlet eliyle beslenen bu tosuncuklar, "ihtiyaç
oldu9unda" kullanılmak üzere hep hazırdırlar
Devletin "bölünmez bütünlü�ü" ve "milletin
bekası" onlardan sorulur. Her zaman kapitalist
sınıfın hizmetindedirler ve do�al alarak sçi
sınıfının karşısında yer alırlo•
Fakat gelin görün ki devlet büyüklerimize göre
TC devleti dil, din, ırk, sınıf ayrımı yapmaz ve
Türkiye'de kontr-gerilla yoktur
Peki öyleyse bu Çakıcı ve onun gibiler
kimlerdir? Yoksa yıllardır emekçi halk,rı
çocukları asılırken bu katil sürüleri boşuna mı
beslendiler, netekim ...

Azimet'in "Hakları"
Kapitalist toplumun bir
tarafında sermaye sınıfı, diğer
tarafında ise ezilen, sömürülen
ücretli köleler sınıfı
bulunmaktadır. Sermaye
sınıfının tek amacı kar elde
etmektir ve bunun için gerekli
olan bütün yöntemleri meşru
olarak görür. Bu sistemde
insanca yaşama yer yoktur.
Çünkü asalak sınıfı için insan
da alınıp satılan bir metadır.
insanların yaşam hakkı
kapitalistlerin inisiyatifindedir.
insan fırınlarının, atom
bombalarının mucidleri sermaye
sınıfıdır. Güney Doğu Asya
ülkelerini 13-14 yaşlarındaki
küçücük bedenlerin sevgilerini
sattıkları devasa bir geneleve
dönüştüren, Brezilya'da sokağa
atılan çoçukları kalabalık
ediyorlar diye öldüren
sermayedarlar ve onların
uşaklarıdır.
Tüm bunlara karşın sermaye
sınıfı her dönemde insan
haklarından, demokrasiden

�ürekli söz edip durmuştur.
insanla ilgili konularda hiç
kimseye pabuç bırakmamıştır.
Oysa emperyalistler insan
hakları adına(!) Ruanda'yı,
Haiti'yi işgal etmekte, dünyanın
çeşitli bölgelerinde halkları
birbirine düşürmektedir. Bütün
bunları da "insanlık adına"
yapmaktadırlar. Yoksa silah
ticaretinin ne kadar karlı olduğu,
Orta doğu petrolleri sermayeyi
hiç "ilgilendirmemekte"dir.(!)
Türk devleti de insan hakları
ihlallerinde elinden geleni ardına
koymamaktadır. Kürdistan'da
katliamlar sürmekte; devrimciler
işkenceden geçirilmekte;
sokaklardaki yargısız infazlar
olağanlaştırılmaya çalışılarak·
TV yayınlarıyla naklen
verilmekte; aydınlar
cezaevlerine konulmakta; çocuk
ölümleri her yıl artmakta;
çöplükler can almaya devam
etmektedir vb. Bu arada
sermaye de görüntüyü
kurtarmak için insan

haklarından sorumlu bir
bakanlık kurmaktadır. Bu
bakanlık insan haklarıyla ilgili
bröşürler hazırlamakta,
demeçler vermekte, kuru
gürültü ile asıl işlevini kitlelere
unutturmaktadır.
Ülkede ;ırtık kanıksanmış
insan hakları ihlalleri mi? Ama
tüm ihlaller sermayenin
iktidarını ayakta tutmak adına,
yani gayet "ulvi" bir amaç için
yapılmaktadır. Soygunun ve
talanın sürdürülmesi için
kapitalistlerin dünyayı bir
cehenneme çevirmekten başka
bir alternatifi yoktur.
A. Köylüoğlu insan hakları
ihlallerinin diz boyu olduğu bir
ülkede İnsan Hakları Bakanlığı
görevini şimdilik yaptığı
soytarılıklarla idare eder
görünmektedir. Sirk
şovmenlerini aratmayan bu yeni
bakan her gün yeni şovlarla
tanıştırmaktadır, insanları.
Türkiye'de hiçbir problemin
yaşanmadığını kanıtlamak

istercesine bazen şalvarla
halkın arasında dolaşmakta,
bazen işçilerle çay içmekte,
bazen de ayakkabısını
gazetecilerin önünde çıkararak
ayaklarının ter kokmadığını
kanıtlamaktadır. vb. Hatta daha
ileri giderek bir elinde Türk
bayrağı, diğer elinde insan
hakları evrensel beyanamesi ile
yanında başbakan, bakanlar,
polisler olduğu halde basına
poz vermektedir. Böylelikle
devrimcilerin kahvehanelerde
katledildiği, Kürdistan'da halkın
diri diri yakıldığı bir ortamda
burjuva medyaya da insan
hakları ile ilgili bol bol malzeme
sunmaktadır. Başarıya diyecek
yok. Bu sorun böylesine
sulandırılamazdı.
Kapitalist düzen sürdükçe,
insan insanı sömürdükçe,
sermaye sınıfı daha çok insan
hakları bakanlığı kuracaktır.
Ama insanca yaşamın
garantisini yalnızca ve yalnızca
sosyalizm sağlayacaktır.
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Sermayenin Pisli le Düzeni�

yozlaşmanın nesnel zemini ise, her gün toplumun
zihnine bireyciliği, bireysel - kurtuluşu, köşe
dönmeciliği, iş bitiriciliği vb. şırıngalayan, bu
çürümenin ahlaki ve ideolojik zeminidir.
Türkiye kapitalizmi, gelişme özellikleri itiba
riyle daha başlangıçtan itibaren yolsuzluk, rüşvet,
talan ve kayırmacılık ile içiçe olmuştur. Sermaye
birikiminin zayıflığı nedeniyle güçsüz bir ekono-·
mik temele sahip olan burjuvazi, ancak burju�a
devletin imkanlarına yaslanarak, onun kendisine
aktardığı kaynaklar sayesinde yaşamını sürdü·
rebilmiş ve giderek gelişebilmiştir. tik dönemin
burjuvaları arasında talan, rüşvet, yolsuzlukla
kapitalist devletin kaynaklarını kendine aktarmış
pek çok "devlet adamı" vardır. İkinci Emperyalist
Savaş döneminde de bu tür talan ve yolsuzluklar
had safhaya ulaşmıştır.
·
'80'1i yıllarda ise kapitalist düzenin bünye
sindeki bu pislik büyük bir irin haline gelmiş,
giderek tüm toplumu çürütmeye başlayan bir
pislik deryasına dönüşmüştür. Ülke düzeyinde
artan tekelcilik, buna bağlı olarak spekülatif ve
rantiye kazancı teşvik eden, kutsayan anlayış,
tüm dünyada burjuva· ideolojisinin atağa
geçmesi rüşvet ve yolsuzluk gibi olayları ayıp
olmaktan çıkararak neredeyse bir "erdem" hali
ne getirmiştir. Bir de tüm bunlara kriz
koşulları.eklenince, sermaye düzenindeki
çürüme artık bir kokuşma halini almaya 11
�
başlamıştır.
Kriz koşullarında kaynakların
özetlikle devletin kontrol ettiği kaynak
ların- değeri daha da artar. Tek tek serma
ye çevreleri adeta bir talan yarışına gire
rek, bu kaynaklan kendilerine doğru
akıtmaya çalışır. Kriz sermaye içindeki
çatışma ve rekabetin kızışması demektir.
Tümü panik halinde, bir yandan serma
yelerini güvenli yerlere kaçırmaya çalı
şırken, diğer yandan da henüz su akarken
testilerini sonuna kadar doldunnaya çatı- t
şırlar. Buna bağlı olarak da rüşvet ·ve �
yolsuzluk olaylan korkunç boyutlara, ·
gözlerden saklanamaz ölçülere ulaşır.

Baş Sayfadan Devam

Pislik (tüzeni şimqt t.üm gayretini bu-tür ·olay
lan kısmi ve tekil olaytarniış gibi göste�eye
adamış durumda. Böyle yaparak bu pisliğin
kaynağını, kapitalist düzeni aklamaya çalış
maktadır. Olayların üzerine giden medyanın fazi
letlerinden, polis teşkilatının gayretkeş ve fedakar
tutumundan sık sık söz edilmekte; temiz eller
kampanyası açılmasından dem vurularak bu olay
ların kapitalist düzenle ilişkisi karartılmak isten
mektedir. Böylece toplumun tepkisi bir kez daha
düzen içi kanallarda tüketilmeye çalışılmaktadır.
Daha da ötesi, bu olaylar sermayenin özelleştirme
saldırısına dayanak yapılmak istenmektedir.
Sanki bu işin üzerine kahramanca gittiği söyle
nen medya ve polis teşkilatı bu pislik düzeninin
kurumlan değillermiş gibi, sanki bu kurumlar
bizzat bu pislik deryasınin tam da ortasında yer
almıyorlarmış gibi, sanki bu pislik yalnızca kapi
talist devlet işletmelerinden kaynaklanıyormuş ve
özel kapi�ist işletmelerde rüşvet ve yolsuzluk
olaylan diz boyu değilmiş gibi...
Medya imparatorlarına şöyle bir bakılsın.
Hangisi rüşvet ve yolsuzluk skandallarının dışın
dadır? Ahmet Ôzal'ın serveti hala tartışılan
"muammalar"la doludur. Uzanların adı yolsuzluk
ve skandal dosyalarının hep baş köşelerinde yeral-

TEMİZ TOPLUM

maktadır.
Erol
Aksoy'un
yolsuzluk
davaları . bizzat
medyanın her günkü konu
larından birisidir. Ilıcaklar'ın adı İLKSAN
yolsuzluğuyla beraber
anılır olmuştur. Hürriyet
ve Sabah'a açılan büyük
çaplı devlet kredileri hep
tartışılagelmiştir vb.. vb.. Böylesi bir medyanın
rüşvet ve yolsuzluklara karşı içten ve kararlı bir
savaşım verebileceğini düşünmek için ya saf ya
da çıkarcı olmak gerekir. Bu kirli medya eğer
böyle tekil olayların üzerine gidiyorsa, bunun tek
bir nedeni vardır: Rüşvet ve yolsuzluk sistemini
ayakta tutmak çabası. Bu, pislik düzeninin
toplum nezdinde sarsılan imajını onarabilmek
gayretidir.
Yine bizzat bu son olay da göstermiştir ki,
polis teşkilatı olsun, MİT olsun, düzenin bütün
terör organlan bu kirli çarkın dişlisidirler. Bu
kurumlar özellikle mafya ile içli dışlı çalış
maktadırlar. Nitekim bu son olaya adı karışan
mafya babası, polisi ve MlT'i "konuşmakla"
tehdit edebilmektedir. Bu kurumlar ise bu tehdite,
"Terörist muamelesi yaparız (siz onu 'infaz
ederiz' olarak okuyun)" karşı tehdidi ile
yanıt vermişlerdir. Bu mafya babasıyla
MlT'in pek çok yasadışı kanlı olayda işbir
.
;.-----..---'
ligi yaptıkları iddia edilmektedir.
: ; : 11
Bu pisliği bizzat kapitalizm üret_,,,, ., :�ı mektedir. Ve kapitalist düzenin tüm
•ı . . .' kurumlan bu pislik düzeninin bir parça
.'
., sıdır. "Temiz bir toplum" ancak kapitalizmin yıkılmasıyla ve sosyalizmin
kurulmasıyla mümkün olacaktır. Marx'ın
yıllar önce söylediği şu ünlü söz bugün
: hala bütün canlılığını korumaktadır:
i .
"lKi sınifı al!lızca bajka türlü ku_Itu::
-� lamayacagı için degu, kendisini esKi toplu
"-j/. mun pisliginden başka türlü temiz
: - /eyemeyecegi için de-ve asıl bu yüzden-bir
devrime ihtiyaç duyar."
_

Kürt Halkına Kıska,

alan denetimine" geçtiğini itiraf etmek zorunda kalmıştır.
Bütün bu· gelişmelerin ardından savaş, bugünlerde sıcak savaştan ziyade
barışçıl taktikler ve diplomasi alanına kaymış gözükmektedir. Bu durum kısa süre
de bozulması mümkün olmayan bir denge durumunun varlığının kabulü anlamına
da gelmektedir. İşte bu süreçte ulusal hareket yeni bir saldırı ve kuşatmayla
yüzyüze bırakılmak istenmektedir. Emperyalizm Kürt ulusal hareketine yönelik
"barışçıın ve "diplomatik" saldırısını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. ERNK Avrupa
Temsilciliği'nin geçen günlerde söz konusu saldırının mahiyetini ortaya koyan açık
lamasındaki şu sözler dikkat çekicidir: "Batılı devletler Güney Kürdistan'da gerçek
leştirdikleri modeli Kuzey Kürdistan'a, dolayısıyla bize de dayatmak istiyorlar."
•••
Emperyalistler, özellikle ABD emperyalizmi, PKK'nin ezilmesi için sömürgeci
devlete her türlü desteği sunarken, bir. yandan da PKK'nin devrimci özünü boşalt
maya yönelik yoğun bir gayret içinde gözükmektedir. PKK'ye verilmek istenen
mesaj şudur: Benim inisiyatifimi ve çözüm platformumu kabul edersen, Orta
Doğu'daki çıkarlarıma uygun davranmayı taahhüt edersen, bu sorunun Güney
Kürdistan türü çözümü için her türlü desteği sunarım. Açıkça PKK'ye emper
yalizme teslim olma davetiyesi çıkarılmaktadır. PKK'nin şu ana kadar davetiyeye
verdiği yanıt ise son derece onurludur: "Hiç kimse PKK'yi teslim alamaz."
. Sömürgeci sermaye devleti ise Kürt ulusal hareketinin açtığı gedikler ve
emperyalizmin dayatmaları nedeniyle terör politikasında bazı küçük rötuşlar
yapmaya hazırlanıyor. Ama bu rötuşlar şu ana kadar uyguladığı politikadan uzak
laşma anlamına gelmiyor. Aksine, onu tamamlayan ve destekleyen bir özelliğe
sahiptir. Ciddi anlamda düzeniçi reform sayılabilecek hiçbir değişikliğe yanaş
mamak için bütün gücüyle direniyor. Terör politikası için emperyalizmden daha
aktif bir destek talep ediyor. Ve emperyalizmin. PKK'yi muhatap alan her tavrına
·
•
karşı tepki gösteriyor.
Sömürgeci sermaye devletinin havuç politikasının özü tümüyle ve dolaysız
olarak PKK'yi tecrit hedefine dayanıyor. Korucu partisi, K.Burkay'ın DDP'.si, ara
seçim taktiği vb. terör politikasını azaltmayı değil, meşrulaştırmayı amaçlayan

manevralardır. Kürt halkının katliam ve göç politikasıyla sindirilmeye çalışıldığı,
Kürt ulusal hareketinin adaylarının en küçük bir propaganda özgürlüğünün dahi
sözkonusu olmadığı, her türlü hileye son derece açık bir ara seçim mizanseniyle
sömürgeci sermaye devleti, ulusal hareketin kitle desteğinin eridiği mesajını
vermeyi amaçlıyor.
Sömürgeci düzenin bu doğrultudaki bir başka girişimi de Mümtaz Soysal'ın Dış
İşleri Bakanlığı'na getirilmesinde somutlaşmaktadır. Sömürgeci düzen bu manev
rasıyla özellikle ABD emperyalizmine kendi gücü ölçüsünde bir karşı dayatmada
bulunmaktadır. Sahneye sürülen ·onurlu dış politika" mizanseninin en önemli
nedenlerinden biri budur.
Ama ne olursa olsun, bütün bu olaylar, gerek _emperyalizmin, gerekse de
sömürgeci devletin Kürt ulusal hareketinin varlığını ve gücünü kabul etmesinin
gittikçe daha zorunlu hale geldiğini göstermektedir. Bu, sorunun eski statüko
üzerinden çözümünün imkansızlaştığının göstergesidir.
Buna bağlı olarak emperyalizm ve sömürgeci düzen açısından savaşın yönte
mi ve biçimi de giderek değişecek, "diplomatik" ve "barışçıl taktikler" daha da ağır
lık kazanacaktır. Yeni biçimler kazanmış bu savaşın ,amacı ise PKK'de düzeniçi
çözüm umudunu yaygınlaştırmak, hareketteki zayıf unsurları devrimci müca
deleden döngeri etmeye zorlamak olacaktır. Bu yolla PKK'yi bölmek, güçsüz
leştirmek ve teslimiyet masasına oturtmak hedeflenecektir..
Ulusal hareket şu ana kadar bu savaşımı,. işçi ve emekçilerden hiçbir etkin
destek almadan yürüttü. Bu, hareket için başlangıçtan beri bir handikaptı, bugün
çok daha fazlasıyla böyledir. Bu handikabı ortadan kaldırmak komünistlerin ve
devrimcilerin ertelenemez bir görevidir. Bu, Kürt halkına verilecek en büyük enter
nasyonal destek olacak, Kürt halkı gerçek kurtuluşa ancak bu yolla ulaşacaktır.
Ulusal harekete ve Kürt halkına düşen ise,. bu günkü onurlu kararlılık çizgi
sinde ısrar etmek, politikayı "hiç kimsenin PKK'yi teslim alamayacağı" sözlerindeki
sağlam perspektif zemininde yürütmektir. Bütün handikaplarına rağmen, Kürt
halkının devrimci çizgide ısrar etmek için küçüms�nmeyecek bir gücü, kararlılığı
ve olanakları vardır.
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"Zenginlik. iktidarını demokratik cumhuriyette, dolaylı ama bir o kadar da güvenli bir biçimde gösterir,
Şöyle ki: ilk olarak memurların düpedüz rüşvet yemesi (Amerika), ikinci olarak da
hükümetle borsa arasındaki bağla�çma (Fransa, A merika) aracıyla. " Engels.
Marksizmin kurucularından Engels'in bundan 1 00 küsur yıl önce yapmış olduğu bu değerlendirme,
bugün artık tüm _kapitalist diktatörlükler için üstelik çok daha gel işmiş,
yaygınlaşmış şekl iyle geçerli hale gelmiştir.
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emekçilerin tepesinde bir ur gibi çakılı duran ka- "iflas ederek" geri ödememeleri. Bu durumda top- pitalizmin nasıl bir vurgunculuk, yağmacılık sis
pitalizmin temel bir özelliğini göstermektedir: Ka- lanan trilyonlarca kaynak buhar olup uçmamakta, temi olduğunu, sermayenin bürokratlarının efen
pitalistler, sadece işçinin ödenmemiş emeği demek kapitalist piyasanın çeşitli rnekanizmaları ara- · dileri kapitalist sınıfla birlikte nasıl bir soygun
olan artı-değere el koymakla yetinmezler. "Meşru" cılığıyla sonuçta tekellerin kasalarına akmaktadır. şebekesi olduğunu bütün açıklığıyla gözler önüne
ya da "gayrı meşru" mümkün olan her yola baş- 1 982 banker skandalı, "kale gibi banka"ların if- sermektedir.
vurarak sermaye birikimlerini çoğaltmaya, güvence lasları, son TYT Bank, Marmara Bank, vb. banka
altına almaya çalışırlar. Rüşvet ve yolsuzluk olay- ve bankerlik kuruluşları şahsında yaşanan olaylar
Sermaye Devletinin Tavrı:
ları kapitalizm için bir istisna ve önlenebilir bir şey buna örnektir.
Son dönemde yolsuzluk ve rüşvet olaylarının
değildir. Tersine onun soyguncu karakterinden, do*Devletin faaliyette bulunduğu hemen her alan- Engin Civan-Selim Edes olayı vesilesiyle açığa
da yaptıracağı işlerin veya alacağı malların iha çıkması karşısında sermaye devleti, bir yandan bu
ğasından kaynaklanır.
lelerinde gerçekleşen yolsuzluklar. Bu durumda nu yeni dönemdeki iktisadi politikalarını hayata
bedelin yüksek tutulması ya da bir işin kendilerine geçirmenin bir gerekçesi olarak kullanmaya ça
Türkiye Kapitalizminin Yolsuzluğu:
Türkiye kapitalizmi yine yolsuzluk olaylarıyla verilmesi karşılığında üstlenici firma tarafından as lışıyor. Diğer yandan da bu olaylarla yara alan sis
çalkalanıyor. Yine işçi ve emekçilerin ürettikleri ker veya sivil bürokratlara yüklüce bir rüşvet ve temini aklamak için tüm hizmetkarlarını göreve
zenginliklere onların sefaletleri pahasına el koyan rilir.
çağırıyor.
*Devlet bankalarından kredi alan kapitalistler
kapitalistlerin, · bürokratların,
burjuva
po
Sermaye devletinin yolsuzluk olaylarından çı
litikacılarının aktörleri oldukları 1 994 .vizyonu yol kredinin belirli bir yüzdesini yetkili bürokrat(lar)a kardığı en temel sonuç, bu olaylara kamu ban
suzluk filmi sahnede. B ilindiğı gibi bu film, her yıl verirler. Kredi borcunu qa ö�emezler.
kalarının ve KİT'lerin sebep olduğunu ileri sürerek,
o döneme özgü bir tarzda, bazen bir kaç kez sah
*Vergi iadesi, teşvik, prim vb. gibi kolaylıkların bankalar başta olmak üzere KİT'lerin bir an önce
sağlandığı ihracat ve yatının alanlarında ya özelleştirilmesinin gerekliliğidir. TÜSİAD 'ın güya
nelenir.
Türk devletinin yaşamı boyunca gerçekleşen pılmayan işler yapıldı gösterilerek (hayali ihracat) "yolsuzluklara karşı" öne sürdüğü 6 maddelik ön
yolsuzlukları sıralamaya bu yazının satırları yet vurgunlar vurulur. Bu durumda gerçek ihracat, lemler listesinin de en temel maddesidir bu. KİT'ler
mez. Yalnız şu söylenebilir: Türkiye'de yol gerçek yatqım karşılığında alınan vergi iadeleri, bir zamanlar kapitalistlerin sanayi üretimler·i için
suzluklar, kapitalizmin gelişmesi ve yay teşvikler "yasal" vurgunu, hayali olanlarında alı oldukça ucuz mamul-yarı mamul maddeler sağ
gınlaşmasıyla birlikte gelişmiştir. 1 2 Eylül askeri nanlar ise "yasadışı" vurgunu teşkil ederler. İşin ladılar ve onl"arın ucuz kredi taleplerini karşıladılar.
faşist darbesi sonrasında bu konuda yaşananlar da, özünde ise her ikisi de vurgundur. ·
Bugün, KİT'lerin, dünya kapitalist sisteminin ih
* Aşırı derecede yüksek faizlerle piyasaya sü tiyaçlarına uygun olarak uygulamaya soktuğu,
sadece geçmiş örneklerinin gelişmiş hallerinden
başka bir şey değildir. Bu rejim Türkiye 'de, "dün rülen devletin iç borçlanma tahvill�ri, bonoları ön "özelleştirme politikası" .kapsamına alınmasıyla
yanın en zengin generali"ni yaratmıştır. Bu cun ceden beliJli tekellere tahsis edilir, çeşitli yollardan birlikte, kapitalizmin tüm pislikleri KİT'lere ve
tanın hiçbir generali yoktur ki, haklarında yolsuzluk bunlar tarafından · alınması sağlanır. Vadesi gel devlet bankalarına bağlanır oldu. Halbuki yukarıda
diğinde _ise, işçi ve emekçilerin maaş alacaklarının verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi ka
iddiasında bulunulmamış olsun. ·
Özal dönemi ise, yolsuzluklar konusunda gerek tersine bunların gecikmeden ödenmesi sağlanır.
pitalist devlet mülkiyeti yolsuzluk olaylarının get
*Tekeller, borsa içinde istedikleri hisselerin de çekleştiği tek alan değildir. Alt yapı inşa · fa
tekeller, gerekse bürokratlar açısından altın bir dö
nem olmuştur. Bu altın dönemler Demirel-İnönü ve ğerleriyle oynayarak aşırı kazançlar sağlama ko aliyetleriyle, ihracat ve ithalatıyla, borsasıyla, özel
Çiller-Karayalçın revizyonlarıyla günümüzde de nusunda uzmanlaşmışlardır. Bürokratlar bu alanda banka ve bankerlik kuruluşlarıyla, sınai ve ticari
devam etmektedir.
da tekellerin çıkarlarının kollayıcısıdırlar. Tabi ki, faaliyetleriyle tüm bu kapitalist sistemin muzdarip
Yolsuzlukların hangi
olduğu bir hastalıktır yôl::
yöntemlerle ve ne tür
Türkiye' de yolsuzluklar, kapitalizmin �elişmesiyla birlikte �elişmiştir, suzluk ve rüşvet. İleri sü
olaylarda gerçekleştiğine
rülen bu gerekçe de
ilişkin bir sıralama yapmak ı 2 Eylül askeri faşist da rbesi so nras ında bu konuda yaşa nanlar da, �eçmiş magojiden ve işçileri
gerekirse:
aldatmaktan başka bir şey
örneklerinin �elişmiş hallerinden başka bir şey deği ldir,
*Çeşitli
mali
kudeğildir.
ruluşların yüksek faiz va
Bu gere)cçenin kuv
Bu rej im Türkiye'de, "dünyanın en zengin generali"ni yaratmıştır.
cttleriyle orta ve küçük ta
ka
vetlendirilmesi,
Bu cuntanın hiçbir generali yoktur ki, haklarında yolsuzluk iddiasında muoyunda psikolojik bir
,arruf
sahiplerinden
.ı,pladıkları paraları "ödezemın yaratılıp destek
bulunulmamış olsun.
l!iJ 'r hiğüne düşerek",
görmesi için "halkımızın
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parasının kamu bankaları aracılığıyla nasıl ça
lındığı"na ilişkin feryallar koparılıyor. Oysa böyle
yolsuzluk olayları dışında bu paralar zaten "hal
kımız" için kullanılmayacak, vergi iadesi, teşvik,
prim vb. gibi "yasal" yollardan yine tekellerin ka
sasına akıtılacaktır. Her iki durumda da işçi ve
emekçilerin sömürülmesiyle elde edilen paralar so
nuçta kapitalist sınıfa transfer edilmekte ve bü
rokratlar da burjuvazinin eleğinden dökülen kı
nnlılarla beslenmekledir. Aradaki lek fark, bir
durumda işlerin "yasal prosedür"e uygun yü
rüLülmesi iken, diğer durumda emekçi sınıflardan
kapitalisllere kaynak lransferinin, yasaların biraz
dışmda gerçekleşmesidir.
Sermaye devletinin ortaya çıkan yol
suzluklardan çıkardığı bir başka sonuç da, "açık
rejimde hiç bir şeyin gizli kalmayacağı", "her yol
suzluğun er geç bir gün açığa çıkıp sorumluların
cezalandmlacağı" demagojisidir. Bir kere eğer bu
iddia doğru olsaydı bile, bu durum sürekli olarak
yolsuzluk, rüşvel gibi pislikleri üreten bir sistem
için meziyet olamazdı. Hem pisliği yaratacaksın,
hem de bunun açığa çıkmasıyla övüneceksin. Kaldı
ki, bunlar, bu türden icraallerini gizlemekte oldukça
ustadırlar. Çünkü tüm sermaye partileri, bü
rokrallar, kapitalistler, medya organlan bu kirli işler
na
uygulayıcıları,
organizasyonunun
siplenicileridirler. Hepsi, bırakın e lerini, boylu bo
yunca pisliğe batmışlardır. Güya adil olan düzen
projelerinin propagandasını yapmak için hiçbir fır
satı kaçırmayan Refah Partisi 'nin yolsuzluk olay
ları karşısında sesini çıkarmaması, kendisinin de
boylu boyunca bu tür pisliklere batmış ol
masındandır.
"Sorumluları bulunacaktır", "Sonu kime uza
nırsa uzansın, kime zarar verirse versin araştırıp
sorumluların cezalandırılmasını sağlayacağız" Lü
ründen lafların zerresinde dahi samimiyet yoktur.
Bunlar zaman zaman, ya diğerine siyasi, üstünlük
sağlamak ya da seçim öncesinde . rakibini sı
kıştırmak veya uygulayacakları herhangi bir po
litikaya zemin hazırlamak için birbirleri hakkındaki'
yolsuzluk iddialarını içeren önceden hazırlanmış
dosyaların kapaklarını biraz aralarlar. Dosyaların
kısmen açılmasıyla bile ortalığı yoğun bir iğrenç
koku kaplar. Ama her birinin yüzü, eli bir di
ğerinden daha karadır. Sonuçta kapaklar geri ka
panır. Kamuoyu ya hiçbir şey olmamış gibi ya da
bir kaç kişinin· günah keçisi olarak mahkemeye
gönderilmesiyle yatıştırılmaya çalışılır. Açılan da
valar da yıllarca sür.üncemede �ırakılarak zaman
aşımına uğrar ya da en fazlasından bir kaç ay veya
yıllık hapis cezası ile sonuç landırılırlar. Böylece
sistemleri "aklanmış" olur. işte yolsuzluklar kar
şısında sermaye devletinin yaklaşımı budur.
Sermaye Devletinin Korkusu
Sermaye devlelinin sözcüleri son yolsuzlu�
olaylarını yukarıda açıkladığımız şekilde kendi ha
nelerine yazmaya çalışırlarken, bir yandan da bu
olaylar tüm bir sistemin çürümüşlüğünü apaçık
gözler onune serdiğinden korkularını giz
leyemiyorlar. Süleyman Demirel , "Sisteme, rejime
olan güven yitirilirse özgürlüğümüzü kaybederiz"
diyor. Bu sözler, aslında tüm bir kapitalist sınıfın en
temel korku·s unun ifadesidir. Çünkü özgürlüklerini
yitirecek olanlar, kapitalist kölelik altında öz
gürlükten yoksun olarak yaşayan işçi ve emekçi sı
nıflar değil, kapitalist sınıfın bizzat kendisidir. Ka
pitalistlerin özgürlüğü, işçi ve emekçilerin sisteme
bağlılıklarının sürekli olarak yeniden üretilmesi ve
bu alanda açılan gediklerin kapatılmasıyla müm
kündür. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yarattığı
etki ile açılan gedikleri kapatmak için de tüm bir
kapitalist sistem seferber olmuş durumdadır.
Başbakan Çiller, "Önemli olan bataklığı ku
rutmaktır. Bunun için özelleştirmeye hız vereceğiz"
derken sorunun temelini, yani bataklığın gerçekte
tüm bir kapitalist sistem olduğu gerçeğini giz
lemeye çalışıyor. Diğer yandan da politikacılar,
medya organları "temiz el ler operasyonu" hi
kayeleri uydurup kitleleri aldatmaya çalışıyorlar.
Gerçekte ise bunların tümü bu kirli işlerle kir
lenmişlerdir. Hepsi bu kapitafü,t bataklığın sivri si
nekleridirler. İşçi ve emekçiler dışında hiç kimsenin
eli temiz değildir. Bu nedenle- bu pt'ı.lıklerle birlikte
pısliği i.ırcten kapılalb• •.�t · 1 1.H it. purup alan,
k.unı(d' •Aıl,tr olc1ea ı•
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aziran'da Avrupa Koni
seyine üye/
32 devletin tem-/
silcil_eri Malta'd I
toplanıyor. Ey
lül'de TÜSİAD'a
üye kapitalistler
Türkiye'de... Bi
rincisi; kapitalist
devletlerin Avrupa
çapında, ikincisi;
kaTürkiyeli
pitalistlerin ülke ça
pında düzenlediği gö
rüşmelerdir. Konu ise aynı:
yolsuzluk.
Kapitalist
somuru
sistemindeki çürüme o boyutlara
ulaşmıştır ki, ·her gün bir ye
rinden bir çıban başı gibi pat
layan skandallarla çevreye irin
saçmaktadır. Ama kapitalistleri
telaşlandıran çevre kirliliği de
ğil, TÜSİAD'ın teslim ettiği gibi,
"çürümenin, serbest girişim
düzeni(kapitalist sömürü dü
zeni okuyun)nin temellerini"
tehdit etmesidir. Gerçekten de,
kapitalist sistem, alternatif sınıf
ortadan
tarafından
kal
dırılmadıkça, içten içe çü
rümeyi sürdürerek hem ken
dini, hem de kendisiyle birlikte
tüm toplumu yıkıma götürecek
özellikleri
yapısında
ta
şımaktadır.
Kapitalistler bugün teslim et
mek zorunda kalıyorlar. Ko
münistler bugünkü çürümenin
nüvelerini daha yüz elli yıl ön
ce, sistem henüz çiçeği bur
nundayken tesbit etmiş ve o
zamandan bu yana döne döne
anlatmışlardır.
Avrupalı kapitalistlerin tem
silcileri Malta toplantısından
çürümeye en ufak bir ilaç bu
lamadan dağıldılar. TÜSİAD'ın
"kökten çözüm" adıyla çizdiği
plansa tam bir fiyaskodur.
Hastalık adı üzerine "çü
rüme"dir ve kangrenin tek ça
resi vardır: kesip atmak. Bunu
yapacak olansa bünyenin ya
şayan kısmıd ır �angrenli bölge
değil. Bu yüzden TÜSIAD, olsa

olsa merhem diye yarasına te
zek basabilir.
TÜSİAD, "kökten çözüm"
adına önerdiği, "güçlü yargı",
·uzman mahkeme", "temiz par
ti" gibi kavramların, sahibi bu
lundukları sistem tarafından hiç
bir zaman tanınmadığını ve
sonra da ta
bundan
nınmayacağını ya unutuyor ya
da, daha doğrusu, unutturmaya
çalışıyor. Oysa bu sömürü sis
teminin devlet bürokrasisinde,
en fazla yetki en "kirli el" de
mektir. Bu yetkili elleri kirleten
rüşvetler de, ücreti ekmeğine
yetmeyen emekçi sınıflardan
değil, bugün, "Çürüdük!", ·sa
tıyoruz!" diye feryat eden TÜ
SİAD türünden soygun çe
telerinin üyeleri kapitalistlerden
akmaktadır. -Batık şirketlerine
kredi almak için, KİT ürünlerini
ve nihayet KİT'lerin kendisini
sudan ucuza kapatabilmek için,
hayali ihracatlar ve daha binbir
çıkar için ortada milyarlarca
rüşvet döndürenler onlardır.
Kazara açığa çıkan pisliklerinin
dosyalarını satın alanlar da ay
nı asalaklardır.
Kendilerinin çıkardığı, ama
şimdi dönüp "tu kaka" dedikleri
tüm pislikleri bir yana bı
rakalım. Sermayenin ortaya çı
kışı ve büyümesi bile yol
suzluk, rüşvet ve adam
kayırmadan bin kat daha fazla
ahlaks ız ve kirli yöntemler ge
rektirmış ve rıalen ge-

rektirmektedir.
Köylünün
toprağına,
---""'· emekçinin iş ara
cına devlet zoruyla
el koyarak ege
menliğini kuran
kapitalist sistem,
geldiği noktada
dünyanın yarısı
açlıktan kırılırken,
onların alınterinden
damla damla süzdüğü
zenginliklerle
keyf çatan bir avuç asa
lağı insanlığın sırtına mu
sallat etmiştir.
Rüşvet ahlaksızlıktır, amen
na... Peki, Bir milyon aylıkla iş
çi çalıştırmak ne kadar ah
lakidir? Dahası; 5 Nisan'dan bu
yana, sırf tatlı karları azal
masın diye, yüzbinlerce işçiyi
işten çıkarmak, demek ki, ço
luğu çocuğuyla sokağa, açlığın
ve sefaletin pençesine atmak;
işini geri isteyince de üzer
lerine silahlı kuvvet gön
dermek; sendika hakkı isteyen
bayan memurları saçlarmdan
tutup yerlerde sürüklemek; bir
insan ölüsünün başına basarak
fotoğraf çektirmek, ne tür bir
ahlaktır?
Kapitalist sömürü ve soygun
sisteminin ahlak anlayışının
benzer örnekleri sırf Tür
kiye'den bile alınsa ciltler tutar.
Bu nedenle özetle söylersek,
ahlakı da parayla alınır satılır
bir meta haline getiren bu sis
temin sahipleri, topluma ahlak
dersi veremezler. TÜSİAD
üyeleri, "yolsuzluğa çözüm
aramak" gibi boş işlerle uğ
raşacaklarına oturup kendi
dertlerine yansalar daha iyi
ederler. Çünkü gelen çatırtılar
ne Civan'a sıkılan kıurşunların,
ne de skandalların sesidir. Bu
sesler, içten içe çürümüş olan
somuru sistemlerinin te
rnellerinden geliyor. O temeııerı
sarsansa, hala varoşlarda ao
'aşan ıe sömürü sistemını -.e, e
"'r "0ınceye dek dola rnd • ..,
evarrı edecek oları rnalu rn ~ ı.1
, aıetırı a\lak c;e IP,rıO
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Türk-İş' in tepesinde,
üst kademe bürokratlar
arasında, son dönemde·
gündeme giren,
ihanetin faturasını birbirine
çıkarma çabaları,
yıpranmışlığı ortadan
kaldırmak için işçilerin
gözünü boyamak, güven
kazanarak koltukları
sağlama almak
ihtiyacından .
kaynaklanmaktadır.
Bürokratlar arasındaki,
zaten her dönemde varolan,
koltuk yarışı da bu
çatışıiıayı beslemektedir.
Hain bürokratlar
. · 20 Temmuz ve Ieyıcı bır direniş ortaya koyamamış ve
3 Ocak "genel eylemleri". saldm&n yaralar alarak çıkmıştır.
madencilerin Ankara Kazanılmış çeşitli haklar kaybedilmiş, yapılan zamlarla ücretler yanyürüyüşü vb. gibi )anmaya varan boyutlarda azalmış, bir
eylemliliklerde milyona yakın işçi işten atılmış,
sendikasızlaştırma saldırısı devam
tek dertlerinin burjuvaziye etniİştir. Saldırılar nedeniyle sınıfta
hizmet olduğunu yoğun tepkiler, dalgalanmalar olsa da,
bunlar yerel eylemlilik düzeyinde
ve bu konuda ara l arında kalmış, sendikal hareket cenderesini
hiçbir muhalefet aşamamıştır. Sınıfın kendi mücadele
illegal ihtilalci sınıf
bulunmadığını defalarca örgütlerinden,
partisinden yoksun oluşu hareketin
kanıtladılar. sendika bürokratlarının peşine takıl-

leye bilmeleriyle doğrudan
tılıdır.
Son günlerde yoğun bir şekilde
sürdürülen saldırı hazırlığının sendika
bürokratları çevresinde de bir yeni
lenmeyle, güven tazelemeyle tamam-·
)anması önem taşımaktadır. Enflas
yon zamlarıyla ilgili paiırlıklardan
sonra Türk-iş içinde yükselen muha
lefeti sermayenin genel saldırı hazır
lığıyla birlikte değerlendirm,ek gerek
mektedir.
Türk-lş'in tepesinde, üst kademe
bürokratları arasında son dönemde
gündeme · giren ihanetirı fatujasını
masını, tepkilerin söndürülmesini ve
birbirine· çıkarma çabaları, yıpranNisan'dan bu yana kapsaqılı geri bir düzeye çekilmesini kolaymışlığı ortadarı kaldırmak için işçi
ve yoğun bir ekonomik saldı- laştırmaktadır. 5 Nisan'dan bu yana
lerin gözünü boyamak, güven kaza
rıya girişen sermaye, genel bir süren saldırılar işçilerde açıkça görünarak koltukları· sağlama almak'
ihtiyacındarı . kaynaklanmaktadır.
<!jreiıişle karşılaşmamasını fırsat bile- len mucadele ve direniş eğilimine yol
re� yeni saldırılara hazırlanmaktadır. açmasına rağmen, bugün için elinde
Bürokratlar arasındaki, aslında her
içinde. bulunduğu yapısal krizi hafif- sendikalardan başka mücadele aracı
dönem varolan, . birbirlerinin kuyu
letebilmek için işçi ve emekçileri olmayan işçi sınıfi, sendikaların tepesllİlu kazma ve koltuk yarışı da bu
açlık sınırına zorladığı halde, bu onu sine çöreklenmiş bürokratların alışılçatışmayı beslemektedir.
Bayram
ancak bir süre için rahatlatabilmiştir. dık ·ve kolay ihaneti ile yenilgiye
Meral, Şemsi Denizer, Şevket Yılmaz
Kriz devam etmektedir. Ve sermaye sürüklenmiştir. İhanette ustalaşmış
gibilerinin birbirlerine karşı yürüetkilerini azaltabilmek için yeniden se_ıidika bürokratları önce radikal
tüyor göründükleri muhalefet gerçekişçi ve emekçilere yüklenmek zorun- söylemlerle, eylem vaatleriyle tepkite
bu
nedenlerden
kaynakdadır. Burjuva partilerdeki
lanmaktadır. 20 Temmuz,
Alt kademe sendika bürokratlarından zaman zaman yüksel�n
3 Ocak, madencilerirı
istifalar,
parti
değiş· tirmeler, yeni birlik ve
Ankara yürüyüşü vb. gibi
muhalefet sesleri kafa karıştırıcı olabilmektedir.
eylemliliklerde
herbiri,
ittifak arayışları, ara seçi..
.
Sube l er-p1.at fıormu uzerın d en yem. b'ır a l tem atı'f o l maya ad ay o ] an bu
tek dertlerinin burjuvaziye
min gündeme sokulması,
iyice desteksiz
kalan bürokratlar 20 Temmuz öncesi tüm keskin vaatlerine rağmen işçileri sokağa hizmet olduğunu ve bu
. yenileme
koalisyonu
konuda aralarında hiçbir
dökmek için- elle tutulur bir çalışma yürütmediler;
çalışmaları,
"demok- S
.
. e muhalefet bulunmadığını
· . l e karşı k oymak yerm
ermayenın sa ld ı n l arına ancak topyekü" n b'ır d'ırenış
ratikleşme" masalları bu
defalarca
kanıtladılar.
Yürüttükleri
muhalefet
hazırlığın temel bazı
l
l
l
boş aflarla i şçileri oya ama i ş evi �ördüler.
yeni
ihanetlere
hazıryönleridir.
Türk-lş
yöneticilerine
karşı
ara
vermeden
yürüttükleri
muhalefetin
lşçi _ sınıfı sermayenin
)anmaktan
başka bir
laf cambazlığından öteye gitmediği yeterince ortaya cıktı .
saldırıları karşısında beliranlam
taşımamaktadır.

5

!erin sendikal sınırlarda kalmasını
sağlamışlar, ardındarı fedakarlık_
edebiyatı eşliğinde 20 Temmuz gibi
basit bir eylemle tepkilerı boğmuş!ardır. Ne var ki bu süreçte, sendika
bürokratlarının ihanetleri açıkça ortaya çıkmış, işçilerin gerçekleştirdikleri
hemen her eylemde "Kahrolsun
Sendika Ağaları !" genel sloganlardan
biri haline gelmiştir. 5 Nisan saldırısı
süresince sendika bürokratları burjuvaziye başarılı bir hizmet vermişler
ama bu onların yıpra�asını da
birlikte getirmiştir.
Sendika bürokratları burjuvazinin
sömürü düzenini sürdürebilmesinde
önemli bir işleve sahiptir. Burjuvazi
bu bürokratlar aracılığıyla .sınıf hareketiı;ıi düzen içi bir çizgide tutmakta
. ve hareketin düzeni hedefleyen
örgütlenmelere, mücadele yöne!imlerine kaymasını engellemekte,
hareketin önüne bir set • çekebilmektedir. Özellikle .kriz dönem!erinde sermayenin "istikrar" programlarını
bu
denli , rahat
·uygulayabilmesi sendika bürokradarının sınıfı peşlerinden sürük-
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Bayram Meral'i sehpanın altına iterek
bir taraftan kendilerini temize çıkar
makta, diğer taraftan işçilere tüm
bürokrat güruhunun değil de, sadece
birkaçının suçlu olduğu yalanını
yutturmaya çalışmaktadırlar.
Diğer taraftan alt kademe sendika
bürokratlarından
zaman
zaman
yükselen muhalefet sesleri kafa karış
tırıcı olabilmektedir. Yeni liberaller
tarafından "namuslu ve dürüst sendi
kacı", "sınıf sendikacısı" vb. olarak
adlandırılan bu sendikacıların da
gerçek kimlikleri 20 Temmuz'da
'yeterince anlaşılır hale geldi. Ş ubeler
platformu üzerinden yeni bir alternatif
olmaya aday bu bürokratlar 2 0
Temmuz öncesi tüm keskin vaatlerine
rağmen işçileri sokağa dökmek için
elle tutulur bir çalışma yürütmedi ler.
Sermayenin saldırılarına ancak topye
kün bir direnişle karşı koyabilmek
mümkünken, onlar boş laflarla işçileri
oyalama işlevi gördüler. Türk-İş
yöneticilerine karşı ara vermeden
yürüttükleri muhalefetin laf cambaz
lığından öteye gitmediği yeterince
ortaya çıktı. Sınıfa kendi öz mücadele
araçlarını yaratmak yerine, "namuslu
ve dürüst" sendikacıların peşine takıl
masını salık vermenin yeni bürok
ratlar yaratmaktan başka bir sonuç
vermeyeceği açıktır.
Sendika bürokratları arasındaki
muhalefetin bir başka çeşidi ise Türk
lş i le DiSK arasında sürmektedir.
"Çağdaş ' sendikacılık" iddialarıyla
ortaya çıkan DlSK'in çabaları, işçileri
peşinden sürüklediği 12 Eylül öncesi
günlere duyduğu özlemin i fadesinden
başka bir şey değildir. Sermayenin
saldırılarını
yaşama
geçirmekte
zorunlu oluşu DİSK bürokratlarının
manevra alanlarını· alabildiğine kısıt
lamakta, bu da onların sözde de olsa
bir muhalefet ortaya koymalarını
engellemektedir.
Tüm bu muhalefet bolluğunun,
bürokratların kolayca at oynatmasının
gerisinde sınıf hareketinin kendi ille
gal ihtilalci sınıf partisinden yoksun
olması yatmaktadır. Buradan doğan
boşlukta, bürokratlar tüm teşhir
olmuşluklarına rağmen yaşam alanı
bulabilmektedirle;. lşçi sınıfı kendi
mücadele araçlarını yaratmak zorun
dadır. Bu temel · sorun çözülemediği,
adımlar atılamadığı sürece değişik
biçim ve yöntemlerle de olsa, sendika
bürokratları ihanet etme becerisini her
zaman
göstereceklerdir.

20 Temmuz
Dersleri
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Yeni Dönem Bürokratlarının
Yeni Oyuncağ ı

K

amu çalışanlarının sendikal mücadelesinin
düşüşe geçti9i bir süreçte, "birlik" görüşmeleri
ve bu düzlemde konfederasyon tartışmaları
yükseltilmiş bulunuyor.
içten (mem ur sendikaları ndan) de, dıştan (politik
yapılardan) da, kamu çalışanlarının sendikal hak
mücadelesinde "tı kanma" tesbiti bir , kaç yıldır
yapılmaktaydı . Ne var ki, memur sendikalarının
"tıkanma" konusundaki tahlil leri, kendi gerçekliklerini
açmak şöyle dursu n, onlardan fersah fersah kaçan
belirlemelerle doludur. Ve bu belirlemelerin merkezine
"kitlesellik" vurgusu oturmuştur. Tıkanma nedeni olarak
"kitleselleşememe" tesbiti yapıldıktan sonra, artık,
kitleselleşme üzerine politikalar geliştirilmeye başlanır.
Sendikaların birli9i, Tü rk-lş'te birlik, DISK'te birlik,
Memur Sendikaları Konfederasyonu bu politikaların
bqşlıcalarıdır. Gelinen noktada da konfederasyon
tartışması baş köşeye oturtulm uştur.
Kamu çal ışanları sendikalarının yönetimlerini sahte
tesbirlere yönelten ve "fersah fersah kaçırtan" kendi
gerçekliklerine g el i nce: Bu yeni dönem bürokrarlarının
epeyce bir süredir kitlesel mücadelenrn engelleri haline
geldikleri, mücadeleci kamu çalışanlarının önemli bir
kesimi tarafından görülmektedir. Ne var ki, bürokratik
ayak oyunlarını çok hızlı ögrenen bu kişiler, delege
seçiminden sandalye pazarlı9ına dek her tür hileli
oyunu oynayarak yönetimde kalmayı bu güne dek
başarabilmişlerdir.
Mücadelenin
merkezileşmesi
ihtiyacından do9an KÇSP, böylece kısa sürede
yozlaşan yeni dönem bürokratlarının yönetim inde,
mücadeleyi bölm enin aracı haline gelmiştir. Platformun
bürokratlaştıgı son i ki yıldan önce daha birleşik, daha
merkezi eylemler yapılabilirken, bugün iki sendikanın
eylemini dahi aynı güne ve alana denk getirmek adeta
olanaksızlaşmış bulunmaktadır. Bunun en son kanıtı
Tem muz '94 eylem leridir. Her sendikan ın farklı zaman,
yer ve biçimde gerçekleştirdi9i bu eylemler, KÇSP'deki
agırlıgı hiç de9 işmeyen, ama eyleme gelince esamesi
okunmayan E9it-Sen gibi sendikaların gene seyirci
kaldı91 eyleml iliklerd ir. işte böyle bir örgütlenme oları
KÇSP, bugün , kamu çalışanlarının gündemine
konfederasyon tartışmasını oturtmaya çalışıyor.
Her örgütlenme bir ihtiyacın ürünüdür

Devlet memuru statüsüyle çalı ştırılan ve toplu

sözleşme, grev gibi ücrerli eme9in dünya çapında
kullandı9ı haklardan yoksun bırakılan bir kesim olan
kam u çalışanları, 1 990'1, yıllarda bu hakları kullanmak
istemiyle aya9a kalktı . Örgütlenme hakkı için m ücadele
ediyorlardı ve mücadeleyi · yürütebilmek
ıçın
örgütlendiler. Sendikaların kuruluşları bildirildi,
kongreleri yapıldı, tabelaları asıldı. Sendika
pankarrları ardına dizilen kortejlerde, "Yaşasın Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadelem iz! " sloganları
yükseldi . Sendikal örgütlenme hakkını yasal olarak
elde etmek için, sendikaları birer m ücadele a racı
olarak fiilen kurup kullanmak gerekti. Kitlelerin bu
süreçteki ilkesi "kendi öz gücüne güven", şiarı, "hak
verilmez alınır" oldu. Hemen her ilde şubeler
düzeyinde kurulan platformlarda çeşitli işkollarında
çalışanlar birleşik eylemlere giriştiler. Genel
merkezlerin oluşturdu9u KÇSP de Türkiye çapındaki
eylemlerin düzenleyiciligini yaptı .
ihtiyaç seı:ıdikal hakların yasalara geçirtilmesiyd i .
Bunun için m ücadele etmek gerekiyordu. Mücadele
etmek için de sendi kalaşmak . . . Ama bu ihtiyaç, dünde
kalan bir şey de9il, henüz ulaşılmamış bir hedef olarak
önü müzde durmaktadır. Bu da mücadelenin sürmesi
gerekti9ini kendili9 inden açıklar. Kam u çalışanları
bütü n bürokratik gel işmelere karşın, sendikaları birer
m ücadele .oracı olarak kullanabilirler ve kullanmak
durumundadı rlar.
Konfederasyon bugünün degil, hakların yasal
düzeye çıkarılması ertesinin sorunudur. Çünkü, henüz
yasalaşmamış sendikalar üzerinden konfederasyon
tartışması açmak, m ücadeleyi erteleyen, tıka nmayı
yaratan, soru nların üstünü örten bir davranı ştan başka
hiçbir anlam taşımayacaktır. Yanı sıra kamu
çalışanlarının m ücadel eyi savsaklad, 9 1, konfederasyon
tartışmalarıyla oyalandı91 bir süreçte, çıkarılacak bir
"Memur Sendikaları Yasası" talepleri karşılamak şöyle
dursun, sendikadan başka herşeye benzeyen bir
ucube, yılların emegini bir çırpıda yerle bir eden bir
hak gaspı yasası olacaktır.
Bu aşamada "birlik" sadece çalışanların mücadele
birli�i baglam ında bir anlam taşır. Öyleyse mem urlar,
bürokratlarını
yeni
dönem
konfederasyon
tartışmalarıyla başbaşa bırakıp, birli9in ve m ücadeleyi
yükseltmenin yollarını a ramalıdırlar.

'
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Düzenin kendini ayakta
tutma ve yeniden üretme
i mkanlarını tükettiği:
tekelci burjuvazinin
çaresiz bir durumda
olduğu: kaçınılmaz
bir çöküşe doğru i lerlediği
gibi kestirme sonuçlara
varmak doğıv değildir.
Türkiy,e kapitalizminin ' 80
sonrası süreçte. bütün
iddiasına rağmen. az çok
istikrarlı bir
"gelişme" ve "büyüme"
süreci içine giremediği.
' bunun temel araçlarını
yaratamad ığı doğrudur.
Ama bu, dış pazarlara
açılma konusunda hiçbir
gel işme kaydetmediği
anlamına gel mez.
Tekelci sermaye, ' 80
sonrası süreçte. kaynak ve
yatır·ı m kapasitesini
gel iştirme. teknolojisini
yenileme, verimlil iği
artırma ve altyapı' gibi
konularda cılız da olsa
bel irli adımlar
atmıştır.

1

öncesinde,
kendisini
:
'
"döviz kıtlığı"
olarak açığa
vuran krizin arkasında yatan temel
sorunları çözebilmek için, Türkiye
ekonomisinin önünde sadece tek
bir açık kapı olduğu öne sürü
lüyordu: Sermaye birikim mode
lini, uluslararası pazarlara açılma
ve ihracatın arttırılması çerçe
vesinde yeniden yapılandırma.
Yaşanan uzatmalı kriz ile bu
"kapı"nın çıkmaz bir sokağa açıl
dığı artık tescil olmuş durumda.
Türkiye
burj uvazisi
' 80'lerde
kendisi açısınd an çok daha olumlu
iç sömürü ve dış rekabet koşul
larında, üstelik devletinden de
döviz kuru ayarlamaları, kredi,
vergi indirimi vb. gibi büyük
destekler aldığı halde, ihracat
◄

'
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yol unda önemli bir mesafe kayde
dememiş, ' 80'li yılların sonuna
doğru yeniden kriz duvarına çarp
mıştı. Dış kredi olarak kullandığı
devasa kaynaklara rağmen, hedef
lediği yapısal dönüşümü ve sektö
rel atılımları gerçekleştirememişti.
Mevcut yatırım kapasitesini geliş
tirme, teknolojisini yenileme,
emek verimliliğini artırma vb.
yerine esas olarak ucuz emek ve
düşük döviz kuruna dayanarak
sağladığı yüksek i hracat artışı ve
büyüme oranı geçici olmuştu.
' 80'1erin sonuna doğru yatırım,
büyüme ve kar oranlarının düşüşü
ile kendisini gösteren krizi üretime
değil, aşırı bir borçlanmaya daya
nan tüketim "büyüme"si ile erte
leme yolunu tutmuştu. Yeni
sermaye birikiminden çok mevcut
kapasitenin daha yüksek kulla
nılması an.lamına gelen bu "büyü
me" , ekonomide kapkaç sermaye
serbestleştiren
hareketlerini
konvertibilite sistemine geçil
mesiyle, yani yerli ve yabancı

'

sermayenin reci ekonomiyi geliş
tirmeyen, aksine altını da içten içe
oyan spekülatif karlara yönel
mesiyle aynı döneme denk düşer.
Bu iki unsur birleşince, ertelenen
krizin bir süre sonra derinleşe k
çok daha ağır bir borç yükü altında
patlak vermesine neden. oldu. Geli
nen noktada bu tür ertelemeci poli
tikaların koşulları da ortadan kalk
mış durumda. Şimdi Türkiye
burjuvazisinin, krizini "aşmak"
için ihracat kapısını aralayıp eski
çıkmaz sokakta bir kez daha yürü
meyi denemekten başka bir "çıkış"
yolu yok !

***

Kaynak sorunu içinde debelenen
Türkiye
ekonomisinin
üretim ve ihracat kapasitesini
geliştirebilmesi, herşeyden önce
dış kredr desteğine bağlı. Dış kredi
desteği de dış borçların öden
mesine, yani emperyalistlere,
verdikleri ve verecekleri kaynağın
işçi sınıfının sırtından kat be kat
fazlasıyla geri döneceğinin güven-

'
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ce edilmesine bağlı. Bu güven
cenin yerine getirilebilmesi ise,
cari fazlalığı, yani en başta ihracat
kapasitesinde artışı gerektiriyor.
İhracat artışının sağlanması dış
krediye, . dış kredinin sağlanması
ise ihracat artışına bağlı. Kriz
döngülerinden biri bu çerçevede
yaşanıyor. Artık eski diş borcu
yeni dış borçla ödeme yol u kapan
mış durumda. Dışarıdan ancak çok
yüksek faizli ve çok kısa vadeli
kredi alınabiliyor. Bu da reel
ekonominin altını oyan spekülatif
amaçlı kapkaç sermayenin girişi
anl amına geliyor. Para sermaye
hareketlerinin
serbestleştirildiği
1 989 sonrasında yaşandığı gibi,
ekonomide borç batağını daha
fazla sulamakdan başka bir işlev
de görmüyor. Dış borf ödemek
için gerekli kaynağın kısa vadede
ihracatı arttırarak sağlanabilmesi
mümkün değil. Çünkü hedeflediği
sektöre!
atılımları , geçtiğimiz
dönemde gerçekleştiremeyen, geri
teknoİojiye, düşük verimliliğe
dayan an bir ekonominin eldeki dış
rekabet imkanlarıyla mevcut ihra
cat
kapasitesini
artırabilmesi
olanaksızdır. Üstelik mevcut ihra
cat kapasitesinin korunabilmesi
bile, ithal üretim girdilerinin
sağlanabilmesine, yani ithal ata
bağımlıdır. Büyüyerek krizin·
kıvılcımını çakan cari açıklar,
ithalat için fazladan döviz harca
maya elvermiyor. İthalat ise, dış
borçları ödeyebilmek için zaten
büyük oranda kısılıyor.
Bu durumda, kriz koşullarında
dış borçları ödeyecek kaynağı
s�ğlamak için, reel ekonominin
daha da küçültülmesi ve iç borç
mekanizmalarının işletilmesi bir
çıkış yolu olarak görülüyor. Bu
yüzden ithalat azaltılıyor, tüketim
kısılıyor, yatırımlar durduruluyor,
üretim boğazlanıyor, büyüme hızı
düşürülüyor. Ariıa reel ekono
minin küçülerek devletin yatırım
ve vergi gelirlerini de azalttığı
koşullarda, ancak yüksek faiz
oranları ile işleyebilen iç borç
mekanizması, devlet maliyesinin
iflasa sürüklenmesi sonucunu
doğuruyor. Dövize kaçışı önlemek
için faiz oranları yüksek tutu
l unca, devlet bir süre sonra eski iç
borçlarını ödeyemeyecek ve yeni
iç borç alamayacak duruma geli
yor. Faiz oranlarının yüksek oldu
ğu bir ekonomide eldeki sermaye,
üretim ve üretim için yat�rım yeri
ne, daha karlı olan spekülasyonu,
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faiz ve rant için yatırımı tercih
ediyor. Ayrıca bu durumda döviz
fiyatı düştüğü, TL. aşırı değerli
kaldığı için ihracat pahalılanıyor
ve azalıyor. Yanısıra, devletin
girdiği mali iflas süreci, kriz
üzerindeki denetim imkanlarını
z·ayıflatıyor. Yaptığı her manevra
, öncesinde ve sonrasında devlet,
dizginleri büsbütün elden kaçırma
korkusunun sendromlarını yaşıyor.
Bu döngüden kurtulmak, borç
yükünü azaltmak ve üretimi teşvik
etmek için faiz oranları aşağıya
çekilince; bu sefer piyasadaki
para, ekonomideki belirsizliğin ve
talep yetersizliğinin de etkisiyle
üretime değil, dövize ya da tüke- ·
time yöneliyor. Döviz aşırı değer
leniyor, bu durumda devalüasyon
gündeme geliyor ve dış borçlar
katlanarak artıyor. S ıcak para dışa
rı kaçıyor, eldeki döviz rezervi
eriyor. Böylece dış borç ödeme
kapasitesi ve buna bağlı olarak
yeni dış kredi alma imkanları
daralıyor. Kredisizlik ithal girdiye
bağımlı üretimi de boğazlıyor,
ihracat artamıyor. Kısacası ekono
mi bir kısır döngüden çıkmak için
adım attığında, yeni kısır döngüler
içine giriyor.
Faiz ve rant peşinde koşan
sermaye ve yeni değer üretemeyen
ekonomi, eldeki kaynak birikimi
de harcanınca, tam bir kısır döngü
içinde kısır döngü görünümü sunu. yor. Toplam 70 milyar doları aşan
dış borç stoğu ile sermaye, ' 94'de
9, '95'de 1 1 milyar dolar dış borç
ödemesi yapmak zorunda. Kriz
koşullarında yeni kaynak yara
tamayan, sermaye birikim süreç
lerinin önünü açamayan ve zaten
çoktandır üretim yerine spekü
lasyona sahne olan ekonominin,
dış borç ödeme imkanları gitgide
azalıyor, ödemesi gereken dış borç
miktarı ise artıyor. Gelişmiş kapi
talist ülkelerdeki kriz süreç
lerinden farklı olarak, yatırım,
üretim ve ihracat kapasitesindeki
darlığın, bu darlığın beslediği cari
açıkların ve buna bağlı olarak
artan dış borç yükünün oynadığı
bu özel rol, Türkiye ekono
misindeki krizin yapısal ve kalıcı
niteliğine işaret ediyor. Yanısıra,
mevcut koşullarda, dış borçları
üretimi arttirarak değil de, ancak
boğarak v.e bu sefer de iç borç
batağına saplanarak ödeyebilme
durumu, ekonomide geçmişte
yaşananlardan daha uzun süreli bir
durgunluk, daralma, belirsizlik,

Bayrak

,
daha derin bir tahribat ve kaos
dönem(ler)i içine girildiğini gösteriyor.

kaynağını yaratabilmiş durumda
değil.
*Dış ticaret açıklarındaki azalma görüntüsü ihracat artışından
' Krizin Seyri
çok ithalattaki büyük oranlı düşüş
Bu çerçevede krizin seyrine den kaynaklanıyor. Ama ithalattaki
bakıldığında:
bu düşüş ihracat artışını da engel*Toplam sanayi üretimindeki !ediği için, soruna geçici olmanın
gerileme Nisan-Haziran döneötesinde bir çözüm sunmuyor,
minde % 1 1 'i buldu. Özel sektörün tersine çözümsüzlüğü besliyor.
sanayi üretiminde bu gerileme çok Ekonominin yeniden kıpırdanmaya
daha yüksek oranlarda gerçekleşti. başlaması durumunda ithalat azala
Bu üretim düşüşünde, iç talebin cak, ihracat yerinde sayacak ve
daralması, devalüasyon sonucu cari "denge" tepetaklak yuvar
yükselen ithal girdi fiyatlarına !anacak.
bağlı olarak yatırım maliyetlerinin
*Kaynak ihtiyacı içinde kıvra
artması , spekülasyon karlarının Dfil1 ekonomide içer.iden dışarıya
daha çekici olması ve ekonominin çeşitli yollardan sermaye kaçışı
geleceğindeki belirsizlikler vb. . hızlanıyor. Geçen yılın ilk 5 ayında
gibi etkenler sırasıyla tayin edici net 4 milyar dolar giriş yaşanırken,
rol oynuyor. S anayideki bu tasfiye bu yıl aynı dönemde ne� 62 1
ve reorganizyon süreçleri 1 milyo- milyon dolar döviz çıkışı gerçek
na yakın işçinin işsizler ordusuna leşti.
*Bir yandan kurları dengede
katılmasına neden oldu.
*Büyüme hızı, bir önceki yıla tutmak için piyasaya büyük miktar
göre %2 oranında seyrediyor, !arda döviz pompalamak zorunda
'94'de GSMH'de %5'1ik bir değiş- kalan, bir yandan da piyasadan
me bekleniyor. GSMH artış oranı yüksek faizli bonolarla TL. topla
' 94 Nisan- Haziran döneminde yıp döviz birikimi sağlamaya çalı
% 1 0.6 olarak gerçekleşti.
şan devlet hazinesinin döviz
*Dış borçlarda önemli bir rezervleri gitgide tükeniyor.
düşüş olmamasına karşın, iç borç*Yıllık % 1 00'ü aşan enflasyon
!arda ciddi bir artış yaşanıyor. artış oranlarındaki küçük düşüşler
Devlet, sadece bu yılın son 3 ayınbir başarı ve düzelme göstergesi
da yaklaşık 300 trilyon iç borç olarak lanse ediliyor. Ama bu
ödemesi yapacak ve bunun henüz düşüş, asıl ekonomideki durgun-

Tekelci burjuvazinin krizin kendisi acısı ndan
dezavantajlarını. uyguladığı pol itikalarla bir ava'ntaja
dönüştürmesinden sonraki dönemde de. krizin işçi sınıfı
ve emekçi ler açısından yıkıcı sonuçları (işsizliği n
patlaması, yoksulluğun tırmanması. sefaletin artması
vb.) hüküm sürmeye devam edecek. Yani kriz,
önümüzdeki dönem(Ier)de de işçi sınıfı ve emekçil er
acısından bir anlamda kal ıcılık arzedecek. Kazanımlar
ve kayıplar. son derece sertleşecek sınıf mücadelelerinin
seyri tarafından belirlenecek.

9
!uğun, piyasadaki hareketsizliğin,
toplumun geniş kesimlerinin alım
gücünün dibe vurmasının ne kadar
had safhada olduğunu gösteriyor.
Ki buna rağmen bir kalıcılık da
arzetmi yor, küçülen ekonomide
büyüyen enfl asyon, yani stagf
lasyon beklentisi yaygınlaşıyor.
Borç-faiz döngüsü içindeki devlet
bütçesi bir süre sonra çöküşün
sinyallerini vermeye başlayınca,
orta ve küçük burjuvazinin elin
deki birikim faiz yerine döviz ya
da tüketime yönelecek, bu da elde
ki toptan stokların bitmesi ve artan
girdi fiyatlarının yeni üretim fiyat
larına yansıması etkenleriyle birle
şerek enflasyonu yeniden körük
leyecek. Bu durumda, tekelci
burjuvazinin elinde sermayenin
yoğunlaşması süreci de kesintiye
uğrayacak.
*Bütçe açıklarındaki azalma
bir başarı ve düzelme göstergesi
olarak lanse ediliyor. Oysa bu
azalma görüntüsü, devletin yatırım
durdurulması,
harcamalarının
tarım kesimine yönelik sübvan
siyonların kesilmesi, işçi, memur
ve emeklilerin ücret haklarının
gaspedilmesi, emekçi halkın temel
tüketim maddelerine yapılan fahiş
zamlar, yani dolaylı vergi yükü
nün arttırılması ve yüksek miktar
da iç boçlanma sonucunda gerçek
leşiyor. Buna rağmen '94'de
yaklaşık 1 00 trilyon olarak hesap
lanan bütçe açığının 1 50 trilyonun
üzerinde gerçekleşmesi bekle
niyor.
*Devlet, bir yandan her yıl
yüzlerce trilyonu bulan masrafıyla
krizi besleyen ve aşılmasını
güçleştiren sömürgeci kirli sava
şını sürdürürken, bir yandan da bu
kirli savaş ve soygun bütçesini
denkleştirebilmek için işçi sınıfı
ve emekçiler üzerindeki sömürü
ve baskısını yoğunlaştırıyor . Ama
yine de denk bütçe hedefi, gelecek
açısından bir istikrar vaat etmiyor.
Zaten sermaye devletinin böyle bir
amacı da yok. Onun tek amacı,
bütçesini bütünüyle asalak serma
ye sınıfının kullanımına sunmak.
Bu hizmet uğruna verilecek her
türlü açık, sermayenin dininde
sevap oluyor. Bütçe içindeki işçi
ve emekçilere yönelik her türlü
harcama kalemi doğrudan ya da
dolaylı hak gasplarıyla tasfiye
ediliyor ama onun yerini sermaye
kesimine artan oranlarda, çeşitli
yollardan yapılan tr,ansfer harca
maları alıyor. İç borç faiz ödeme- ·
!eri geçen yılki bütçeye oranla
% 1 03, dış borç faiz ödemelerinin
payı % 1 2 1 , konsolide bütçe içinde
fon ödemelerinin payı ise %287
artmış durumda. Bunlar bütçe
harcamalarında en yüksek artışın
gerçekleştiği kalemler. Ayrıca
alınan iç borçlar bütçe hesabına
girdi olarak yazılıyor, ama bunla
rın faiz ödemeleri bu yılın bütçe
sinde çıktı olarak yer almıyor. Bu
sahtekarlıkla bütçe açığının gerçek
büyüklüğü gizleniyor
*İç pazarda emperyalist reka
bete dayanamayan , '80 sonrasında
sanayi kesimine büyük ölçeklerde
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kaynak transfer eden ,
sonraki dönemde de,
Türkiye ekonomisi. daha fazla dışa acı i mayı ve kendi sini daha fazla
sübvansiyonların kaldı
krizin işçi sınıfı ve
dışarıya açmayı "başardığı " ölçüde. işçi sı n ı fına ve emekçi lere
rılması ile bal talanan ve
emekçiler açısından yıkı
çöküş süreci içine giren
cı
sonuçları (işsizliğin
yöne l i k sa ldırının dozu artacak. Burjuva ideologlar
tarım kesiminde, 5 Nisan
patlaması, yoksulluğun
uygu "krizle birl i kte yasamaya a l ışalım ve krizi yönetmeyi öğrenel im" derken. tırmanması,
sonrasındaki
sefaletin
lamalarla bu süreç daha kapitalist "kriz" sal d ı rısının hiç gevşeti lmeden sürdürülmesi gerektiğini. artması vb.) hüküm
da derinleşme yol unda
sürmeye devam edecek.
bütün bunlara rağmen. önümüzdeki dönemde ekonomin i n kalıcı bir
ilerliyor. İhracat yapma
Yani kriz, önümüzdeki
i sti krara kavuşamayacağı gerçeği n i vurguluyorlar.
imkanına sahip olmayan
dönem(ler)de de işçi
orta ve küçük köylü
sınıfı
ve
emekçiler
kesimi, sübvansiyon�arın kaldı mediği,
bunı,ın
temel dina aşma çabasının bir ürünü olduğu açısından b i r anlıınıda kalıcılık
rılması, taban fiyatlarının çok miklerini, araçlarını yaratamadığı gerçegını gizlemeyi başardığı arzedecek . . Kazanımlar ve kayıp
düşük, tohum, gübre, mazot vb. doğrudur. Ama bu, dış pazarlara ölçüde, sınıfa yönelik saldırısında lar, son derece sertleşecek sınıf
gibi girdi fiyatlarının çok yüksek açılma konusunda hiçbir gelişme ilave bir demagoj i unsuru olarak mücadelelerinin seyri tarafından
olması nedeniyle zararına üretim kaydetmediği anlam ına gelmez. da kullandığı bu "durgunluk" ve belirlenecek. Türkiye ekonomisi,
yapmak yerine, ekim yapmamayı Tekelci sermaye, '80 sonrası "i flas" süreci, orta vadede aşılmak daha fazla dışa açılmayı ve kendi
ve eldeki biriki mini faize yatır süreçte, kaynak ve yatırım kapa koşuluyla, tekelci burjuvazinin ve sini daha fazla dışarıya açmayı
mayı tercih ediyor. Bu yüzden sitesini geliştirme, teknolojisini sermaye düzeninin canına minnet "başardığı" ölçüde, işçi sınıfına ve
önümüzdeki · yıllarda tarım ü rün yenileme, verimliliği artırma, olmaktadır. Örneğin, tekelci burju emekçilere
yönelik
kapitalist
leripde kl llık ve fiyatlarında da altyapı vb. gibi konularda cılız da vazinin devleti , Kürt halkına karşı saldırının dozu azalmayacak, arta
büyük aruşlar yaşanması bekle- olsa belirli ad ımlar atmıştır. Kriz sömürgeci savaşı finanse edecek cak. Burj uva ideologlar "krizle
sürecinin gelişimi açısından daha ve yürütecek güce sahip mi? birlikte yaşamaya alışalım ve krizi
niyor.
önemlisi şu ki, tekelci burjuvazi Tekelci burjuvazinin devleti işçi yönetmey i öğrenelim" derken, bir
Ekonomi Çöküşe Doğru mu ve devleti , bugüne kadar sınıfa sınıfı ve emekçilere karşı baskı yandan, kapitalist "kriz'-' saldı
yönelik "kriz" saldırısında bekle aygıtlarını fi nanse edecek ve kapi rısının orta vade ve ötesinde hiç
Sürükleniyor?
Yine de tüm bu "olumsuz" diğinin çok ötesinde bir başarı talist soygun mekanizmalarını işler gevşetilmeden
sürdürülmesi
göstergeler, peşinen, ekonominin sağlamış, kısa vaden in de ötesinde kılacak güce sahip mi? Eğer sahip gerektiğini, bir yandan da bütün
bir bütün olarak yıkım sürecinde kar hanesine yazacağı önemli ise, t('.kelci burj uvazi açısından bu saldırıya rağmen, önümüzdeki
ilerlediği, krizden çıkış yönünde kazanımlar elde etmiştir. Ayrıca, kriz koşullarının ehveni şer mantı dönemde sermaye birikimi açısın
tekelci
burjuvazinin
çıkarları emperyalistlerin de, Türkiye işçi ğı içinde temel bir sorun yok dan elverişli koşulların sağla
açısından hiçbir gelişmenin yaşan sınıfını sömürme ve pazar imkan demektir. Bu devlet işlevini yerine namayacağı ve ekonominin kalıcı
madığı anlamına gelmiyor._ Örne larını sonuna kadar kullanmak için getirmeye devam ediyor demektir. bir
istikrara
kavuşamayacağı
ğin, sanayi üretimindeki gerileme, dış kredilerle, ortaklıklarla vb. Örneğin,
yatırımların
durdu gerçeğini vurguluyorlar. Devletten
sadece ekonomideki genel bir düzeni ayakta tutmaya · çalı rulması, üretimin boğulması, tüke ve hükümetlerden önlemlerin buna
daralmanın değil, yanısıra tekel şacaklarını, çöküş olasılığının timin kısılması, reel ekonomideki göre alınmasını, saldı rının buna
dışı kesi mlerin tasfiye sürecinin kuvvetlenmesi durumunda bu
küçülme, artan iflaslar, çığ gibi göre yürütülmesini talep ediyorlar.
kriz koşullarına da bağlı olarak gidişe seyırcı kalmayacaklarını büyüyen işsizlik, patlayan sefalet, Demek k i işçi sınıfı ve emekçilere
hızlanmasının
ve
sermayenin hesaba katmak gerekir. Tüm bu tüm bunlar, tekelci burjuvazinin yönelik azgın kapitalist saldırıyı,
d üzenin
iktisadi sermaye birikim dinamiklerini sadece geçici "kriz" koşullarının
tekelci kesimde yoğunlaşmasının nedenlerle,
bir i fadesi olarak yaşanıyor. Tekel yönüyle şu an için tam bir kilit yeniden geliştirmesinin ve kendi değil, bütün bir gelecek dönem
ci kesimdeki üretim düşmesi bir lenme içinde olduğunu peşinen sınıf çıkarları adına krizden geçic i (ler)de uygulanmaya çalışılacak
d e olsa çıkışının şartlarını oluş temel saldırı politikasının bir bile
yandan da, kendi yapısı ıçindeki öne sürmek doğru değildir.
Ekonominin genel bir durgun turuyor. Bu noktada, " Uzun vade şeni olarak görmek gerekiyor.
verimsiz sektörlerin tasfiyesi ve
yeni yatırım hazırlıkları için biri luğa, devlet maliyesinin borç- faiz de krizi aşabilmek için,
kim _ oluşturma sürecını geliş döngüsü içinde i flasa doğru gitme herşeyden önce krizle
si, artık kendisini devlet ve ulusal birlikte yaşamaya alışmak
tirmesi anlamına geliyor.
Bu yüzden düzenin kendini pazar merkezli konumlandırmayan ve krizi yönetmeyi öğren
ayakta tutma ve yeniden üretme kapitalist ekonominin temel ve mek gerek ir" diyen burju
imkanlarını
tükettiği;
tekelci hayati mekanizmalarını işlemez va ideologların neyi vurguburjuvazinin elinin kolunun bağlı kılacak, derinden tahrip edecek bir 1adıklarını kavramak önem
ve çaresiz bir durumda olduğu; yıkım sürecine dönüşmediği ölçü kazanıyor.
Burada krizin geleceği
ekonominin kilitlendiği ve kaçı de, tekelci burjuvazinin krizden
çıkış
arayışlarının
bir
bileşeni
ile
ilgili olarak belirtilmesi
nılmaz bir çöküşe doğru ilerlediği
gereken
önemli bir nokta
olarak
görülmelid
ir.
Bu,•
kendi
vb. gibi kestirme sonuçlara
özel
sermaye
birikim
süreçlerine
vardır:
Tekelci burjuvarmak doğru değildir. Türkiye
kapitalizminin '80 sonrası süreçte hizmet ettiği için ve ettiği ölçüde, vazinin krizin kendisi
bu yöndeki
bütün iddiasına tekelci burjuvazi tarafından bizzat açısından dezavantajlarını,
rağmen, az çok istikrarlı bir "geliş destekleniyor. Krizin sonucu ve uyguladığı politikalarla bir
onu kendi çıkarları doğrultusunda avantaja dönüştürmesi nden
me", "büyüme" süreci içine gire\ '.°,
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Ekonom ·k Kriz
ve Devrimci Kabarma

"Şüphesiz ki, endüstriyel buhranın detaylı bir şekil
de incelenmesi çok önemlidir. Fakat buhran hakkındaki
hiçbir veri -ideal ölçüde doğru da olsa- devrimci med ve
cezirin kabarmasının yakın ya da uzak olduğu soru
nunu gerçekten çözemez: Çünkü böyle bir kabarma,
önceden hesap edilmesi imkansız olan binlerce ek
faktöre bağlıdır. Şurası kesin ki, ülkede bir tarımsal
buhran temeli ve endüstride durgunluk olmaksızın,
derin politik buhranlar imkansızdır. Fakat eğer genel
platform oluşmuşsa, bu depresyon, genel olarak işçi
lerin kitle mücadelesini bir süre için geciktirip gecik
tirmeyeceği, ya da olayların belli bir aşamasında aynı
depresyonun yeni kitleleri ve taze güçleri siyasi müca
deleye itip itmeyeceği konusunda bir sonuca varma
mıza izin vermez. Böyle bir soruya cevap vermenin tek
bir yolu vardır: Ülkenin tüm politik hayatının ve özellikle

proletarya kitlesinin havasının ve hareketinin duru
munun nabzını dikkatli bir şekilde yoklamaktır. Örneğin,
geçenlerde Rusya'nın farklı bölgelerinde hem endüstri,
hem tarım bölgelerindeki parti işçilerinin raporlarında
ajitasyona -0uyulan ilgiye, taze güçlerin akışına ve
şüphe götürmez bir uyanışın varlığına işaret ediliyordu.
Bunu, bir taraftan öğrenciler arasındaki kitle huzur
c;uzluğunun başlaması ile ve öte yandan da Zemstvo
kongrelerinin yeniden başlatılması girişimleriyle karşı
laştırırsak, olaylarda bir <;!önümü, geçen sekiz ayın
keskin durgunluğunu bozmakta olan birşeylerin varol
duğunu farkedebilirsiniz. Bu dönüş ne kadar kuwetlidir,
açık mücadelenin yeni bir devresi için bir aşama mıdır?
vb. Bunu olgular gösterecektir. Şu anda yapa
bileceğimiz, her koşul altında yapmamız gereken şey,
illegal parti örgütünü kuwetlendirme çabamızın şidde-

tini artırmak ve proletarya kitlesi arasındaki ajitas
yonumuzu on misli çoğaltmaktır. Kitlelerin düşüncesinin
gerçek durumunu geniş ölçüde ancak ajitasyon açığa
çıkarabilir; ancak ajitasyon Parti ve tüm işçi sınıfı
arasında yakın bir işbirliği yaratabilir. Ancak her grevi,
işçi sınıfının hayatındaki her önemli olayı, hakim sınıflar
arasındaki veya bu sınıfların bir kesimi ya da diğer kesi
mi ile otokrasi arasındaki çatışmaları, Duma'da Sosyal
Demokratlar tarafından yapılan her konuşmayı, �ükü
metin karşı-devrimci politikasının her yeni ifadesini, vb.
politik ajitasyonun amaçları için kullanmak -ancak böyle
bir çalışma devrimci proletaryanın saflarını bir kere
daha birbirine yaklaştırabilir ve önümüzdeki yeni ve
tayin edici savaşların olgunlaşma koşullarının hızı
konusunda bir karar vermek için doğru veriler sağlanır."
Lenin, Kasım 1 908
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Kriz Hangi Çer,evede
Seyredebilir?
U fuksuzl uk. belirl i kal kınma ve
gel işme stratejisinden yoksunluk.
ekonomi k pol itikaları n kısa vadede
günü kurtarma taktiklerinin ve
manevraların ı n ötesine gidememesi,
üretim yatı rımı yerine
spekülasyonlar. faiz soygunları.
borsa. döviz vurgunları. patlayan
yolsuzluklar. siyasal yozlaşma ve
çürüme . . . Tüm bunlar. Türkiye
kapitalizminin yapısal sorunlarının
nedeni değil. sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Kapital izm seçeneği
içinde kalarak gidilecek yönetim ve
program değişiklikleriyle bu
sorunlara çözüm bulmak
mümkün olmayacaktır.
Bu çözümsüzlük.
sadece Türkiye burj uvazisi ne ve
'fürkiye kapital izmine
özgü de değildir.
Bir bütün olarak dünya
kapital izminin. bazı istisna ülkeler
ve geçici k ı sa dönemler hariç.
on yıl lardır içinde debelendiği
ve iflası nın belgesi olan
kriz gerçeğin i n bir bileşeni
olarak kavranma l ıdır.

T

ürkiye kapilalisl ekonomisi uçurumun
kıyısındadır. Düzen toplumsal, iktisadi ve
siyasi yapısı ile derin bir çürüme içeri
sindedir. Kapitalizmin genel kriz dina
mikleri ve bunun yanısıra emperyalizme bağımlı
az gelişmiş bir ekonominin yapısal sorunları birbi
rini karşılıklı olarak besleyerek kriz dinamiklerini
derinlcşlinnekte, kalıcılaştınnakta, fatur�sı işçi ve
emekçilere kesilen yıkıcı sonuçlarını ağır
laşlınnaktadır.
Ekonominin
temel
meka
nizmalarının işleyebilmesi, düzenin ayakla dura
bilme i yoğun bir sömürüye ve dış kredilerin
pamuk ipliğine bağlıdır. Bu pamuk ipliği aynı
zamanda Türkiye işçi smtfının ve emekçi halkının
boynuna geçirilmiş i lave bir emperyalist-kapilalist
sömürü halkasıdır. Ekonomik gelişmenin makro
göstergeleri açısından yıllardır kısır bir döngü
içindedir. Tekelci burjuvazinin ve devletinin hare
ket alanı son derece dardlr. Günü kurtarmaya çalı
şırken manevra yetenekleri ve imkanları her geçen
gün daha da azalmaktadır. Düzen işçi ve emek
çilerin can yakıcı laleplerini karşılamak açısından
ise defalarca tescilli bir iflası yaşamaktadır. İkti
sadi ve siyasi kriz birbirini karşılıklı olarak besle
mektedir.
Mevcut krizin ekonomide tekelci burjuvaziyi
de çıkmaza sokacak bir depresyona, ağır ve uzun
süreli bir bunalıma dönüşmesi ihtimal dahi
lindedir. Türkiye ekonomisi, hem genel olarak
kapitalist niteliği, hem de özel olarak emper
yalizme bağımlı az gelişmiş_ özellikleriyle, yaşa
dığı krizleri derin bunalımlara dönüşmeksizin atla
tabilecek sağlaml ılıkta bir yapısal temele sahip
değildir. Ekonominin en temel, hayati meka
nizmaları bile, son derece hassas ve oynak çeşitli

egemenliğine tahammül etmek demek, sürekli ve
yoğun bir biçimde saldırıya maruz kalmak ve .
kayıplara rıza göstennek anlamına gelecektir.
Tahammülsüzlük ise son derece sert sınıf çatış
maları ile birlikte iktisadi ve siyasi düzende
keskin alt üst oluş dinamiklerini hızla olgun
laştıracaktır.
Özetle, bugüne kadarki göstergelerin tekelci
burjuvazinin krizden çıkış politikasının lehine
seyrettiği söylenebilir. Ama bunlar henüz onun
çıkarları açısından, krizi geçici de olsa, aşmanın
güvencesini oluşturmuyor. Sürecin ne yönde geli
şeceği, şu anda hem unsurları hem de bu unsur
ların ne yönde etki yaratacağı açısından kimi bili
nen, kimi ise kestirilemeyen, iç ve dış, iktisadi ve
siyasi çeşitli koşul ve etkenlerin bir bileşkesi
olarak önümüzdeki dönemde şekillenecektir. Siya
si kriz ve bu çerçevede yaşadığı sorunlar bugün
düzenin temel açmazlarından birini oluşturuyor ve
ekonomik krizin yapısal ve kalıcı niteliğiyle çerçe
ve inin az çok belli olduğu koşullarda, düzenin
yarınının ne olacağı konusunda tayin edici bir
önem kazanıyor. Dolayısıyla bir ölçüde denetim
al tına al ınabilen sermaye ve düzeniçi siyasi çeliş
kilerden farklı olarak, Kürt halkının ulusal kurtu
luş mücadelesinin ve Türkiye proletaryasının sınıf
mücadelesinin seyri, iktisadi krizin ne yönde geli
şeceğinin belirlenmesinde tayin edici bir önem
taşıyor.

***

çıkar dengeleri üzerinde kuruludur. Kriz koşul
larında bu dengeler, reel ,ekonominin altının oyul
ması, devlet maliyesinin iflası vb. gibi içten içe
kriz dinamiklerinin derinleşmesi sonucunu doğu
ran çeşitli türden manevralar sayesinde ayakta
tutulabilmektedir. Devlet maliyesinin borç-faiz
döngüsündeki iflas süreci, her ne kadar kısa vade
de tekelci burjuvazinin krizden çıkış arayışlarında
dış borçlan geri ödeme ihtiyacının · bir gereği
olarak desteklense de, kısa vadenin ötesinde süre
cin bu yönde devam etmesi devleti her cephede iş
göremez hale ge1irecektir. Bu da hem siyasi, hem
de iklisadi düzeyde yaşanan krizi derinleştiren bir
faktöre dönüşebilecektir. En basitinden bugün,
tekelci burjuvazi devlelten beklediği ihracat teşvik
kredilerini alamaz durumdadır. Bu nedenlerle kriz
süreci şimdilik lekelci burjuvazinin çıkarları
doğrultusunda seyrediyor olsa da, "kriz aşılma
yol.ında" diyebilmek şu aşamada mümkün değil
dir. İç ya da dış iktisadi/siyasi koşullarda etken
lerdeki beklenen ya da beklenmedik gel işmeler
sonucunda mevcut krizin ekonomiyi bir bütün
olarak ve çok daha derinden tahrip edecek, kilit
leyecek, uzun süreli bir bunalıma, yıkıma dönüş
mesi ihtimali gündemdedir.
Önümüzdeki dönem(ler)de Türkiye kapitalist
ekonomisi, her halükarda, dünya ekonomisindeki
kriz dalgalanmalarından en çabuk ve en olumsuz
etkilenme özelliklerine sahip olacaktır. Ekono
misindeki yapısal ve kalıcı sorunlara da bağlı
olarak, genişleme ve canlanma dönemlerini daha
kısa süreli ve yüzeysel, daralma ve durgunluk
dönemlerini ise daha uzun süreli ve derin olarak
yaşayacaktır. Önümüzdeki dönem(ler)de işçi sıntfı
için kapitalizmin varlığına ve burjuvazinin

Ufuksuzluk, belirli kalkınma ve gelişme stra
tejisinden yoksunluk, ekonomik politikaların kısa
vadede günü kurtarma taktiklerinin ve manev
ralarının ötesine gidememesi, üretim yatırımı yeri
ne spekülasyonlar, faiz soygunları, borsa, döviz
vurgunları, patlayan yolsuzluklar, siyasal yozlaş
ma ve çürüme ... Tüm bunlar, Türkiye kapi
talizminin yapısal sorunlarının nedeni değil, sonu
cu olarak ortaya çıkmaktadır. Kapitalizm seçeneği
içinde kalarak gidilecek yönetim ve program deği
şiklikleriyle bu sorunlara çözüm bulmak mümkün
olmayacaktır. Bu çözümsüzlük, sadece Türkiye
burjuvazisine ve Türkiye kapitalizmine özgü de
değildir. Bir bütün olarak dünya kapitalizminin,
bazı istisna ülkeler ve geçici kısa dönemler hariç, ,.
on yıllardır içinde debelendiği ve iflasının belgesi
olan kriz gerçeğinin bir bileşeni olarak kavran
malıdır. Türkiye'nin farklılığı, emperyalizme
bağımlı azgelişmiş niteliğiyle, bu sorunu daha
derinden, daha şiddetli ve daha kalıcı bir şekilde
yaşıyor oluşudur.
Kapitalist düzen, her türlü toplumsal gelişme
dinamiğini bastınnak, çürütmek pahasına dünya
ölçeğinde uzatmalı bir iflası yaşamaktadır ve
varlığına · tahammül edildiği sürece önümüzdeki
dönem(ler)de de bunu yaşacaktır. Sermayenin ikti
darını yıkarak, bu ,çürüme ve yıkım sürecini
durdurmak, toplumsal gelişmenin önünü açmak,
kapitalizm pisliğini ve asalak sermaye sınıfını
kendine layık yegane yer olan tarihin çöplüğüne
göndermek, dünya proletaryasının, ezilen emekçi
halklarının önünde duran en acil devrimci görev
dir. Türkiye işçi sınıfının bu sürece önderlik
edebilmesi için, partiyi ve devrimi örgütleyerek
kriz fırsatını değerlendirmek, işçi sınıfı devrim
cilerinin, komünistlerin temel misyon ve iddialan
olacaktır. Kürt halkının ulusal mücadeledeki
devrimci ısrarı, sınıf saflarında yaygınlaşan
hoşnutsuzluk ve gelişen önderlik arayışları, düze
nin birbirini besleyen derin iktisadi ve siyasi krizi,
önümüzd�ki dönemde bu görevin yerine geti
rilebilmesi için son derece elverişl i koşullar
sunı:naktadır.
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// i Ş, E kmek, Ozg ü rl ü k ! " sloga n ı uzerı ne:
Ya mevcut sermaye iktidarını yıkacak
bir devrim. emekçi sını fların da
tam desteğiyle. işçi sınıfına iktidarı
kazandıracak. o halde.
işçi sınıfı kendi kurtu luşunun temel
koşuluna da daha o a nda
kavuşmuş olacaktır.
Ya da. işçi sınıfı siyasal özgürlüğü
kazanmakla birl ikte. henüz
kendi sınıf iktidarından yoksun
kalacak. fakat kazandığı siyasal
özgürlük, ay nı anlama gelmek üzere
"tam demokratikleşmiş burjuva
topl umu" olacaktır.
Fakat bu ikinci durumda. siyasal
özgürlük devrimci yollarla elde
edilmiş ol sa bile. kurulu düzenin
temel sınıf ilişkilerinin ve mevcut
sınıf iktidarının değişmeden kalmış
olması anlamında.
bu değişim. burjuva-demokratik
siyasal reformlar sınırlarını
hiçbir biçimde ·
aşmış olmayacaktır.

.

+

maktadır. Ne var ki,
kapitalist bir ülkede ve .
sermaye iktidarı koşu l 
larında, siyasal dcmoı.. 
rasi ana hedefine daya l ı
bir sözde devrim anla
yışının tüm liberal
reformist
ozu de.
gerçekte işte burada
saklıdır.
iki şeyden biri. Ya
mevcut sermaye ikti
darını yıkacak bir
devrim, emekçi sınıf
ların da tam desteğiy le,
işçi sınıfına iktidarı
kazandıracak, o halde,
işçi sınıfı kendi kurtu
luşunun temel koşu
luna da daha o anda
kavuşmuş ofacaktır. Ya
da, işçi sınıfı iyasal
özgürlüğü kazanmakla
birlikte, henüz kendi
sınıf
iktidarından
yoksun kalacak, fakat
I 1 1 . Sermaye iktidarı
kazandığı
siyasal
n· demokrasi m ücadelesi
özgürlük, aynı anlama
kurtuluşun koşullarını "olgunlaştıracak" ve gelmek üzere "tam demokratikleşmiş burjuva
--ı�- Ekmek-Özgürlük!"
sloganı,
siyasal "yak ınlaştıracak"tır ( TDKP Röportajı, s. 1 94).
toplumu", böylece işçi sınıfının kurtuluşunun
dı:mokrasinin kazanılması temel stratejik hedefi
Kavramlar ve tanımlamalar nesnel bilimsel koşul larını da kolaylaştırmış, olgunlaştırmış ve
lİ/.ı:rinc oturan, onunla çakışan bir politik müca- içerikleriyle anlaşılacaklarsa eğer, düşülen bu yakınlaştırmış olacaktır. Fakat bu ikinci durum
dı..· lı.: platformunun ifadesidir. Görmüş bulun- önemli kayıt, bu sınırlar içinde bir devrim henüz da, siyasal özgürlük devrimci yollarla elde
du�umuz gibi, bunu sloganın sahipleri bize burjuva toplumun (sermaye düzeninin) aşılması edilmiş olsa bile, kurulu düzenin temel sınıf
dı)laysız olarak söylüyorlar.
anlamına gelmeyecektir demekle, bunu itiraf ilişkilerinin ve mevcut sınıf iktidarının değişUhctte siyasal demokrasinin elde edilmesi bir etmekle aynı anlama gelir. Eğer bir devrimle elde meden kalmış olması anlamında, bu değişim,
.. dı: , rı ııı" sorunu olarak ortaya konulmakta, bu edileceğini iddia ettiğiniz tüm toplumsal-siyasal burjuva-demokratik siyasal reformlar sınırlarını
ı.. ( l ı ı ı ı.l.ı bize kesin güvenceler verilmektedir. kazanım lar işçi sınıfına siyasal özgürlüğü sağlı- hiçbir biçimde aşmış olmayacaktır. Kapitalist bir
v ;ıl--.ıt h i lindiği gibi, yine bize önemle hatır- yor da, onun kurtuluşunun temel koşulu demek toplumda ve sermaye sınıfının iktidarı koşul
laı ı l ııı:ıı..ıadır ki, bu dev,rim özü, niteliği ve esas olan, sermaye egemenliğinin yıkılması ve ikti- lannda, bu ikisinin ortası yoktur. Burada bir orta
kar:sa ı ıı ı bakımından henüz bir burjuva demok- darın bu sınıf tarafından ele geçirilmesini buna yol arayışı, bir küçük-burjuva ütopyadır.
raı i ı.. devrim olacaktır. Dolayısıyla, siyasal rağmen sağlayamıyorsa, sizin hiç değilse "Devrimci demokratik halk iktida'rı'' formülü
demokrasi mücadelesi, hedeflenen devrimin gündemdeki devrim aşaması için izlediğiniz ise, bu ütopya için "devrimci" bir avuntudan
taktik alanını değil, fakat tam da asıl stratejik strateji, gerçekte, mevcut burj uva toplumun başka bir şey değildir.
eksenini oluşturacaktır, Demek oluyor ki, siyasal tam demokratikleşmesinden ibarettir. ÖnerTahmin edileceği gibi, siyasal demokrasinin
demokrasi mücadelesi, hedeflenen devrimin bir diğiniz tüm önlemler, bunlar ne kadar "devrimci" kazanılması ile proletaryanın kurtuluşu arasında
parçası, tali bir öğesi, ya da bir "yan ürünü" olurlarsa olsunlar, henüz bu sınırları aşama- kurulan yukarıdaki türden bir bağlantının esin
değil, fakat özü, esası ve asıl kapsamı
kaynağı, Lenin'in, başta iki Taktik
fiormlardan oluşan bir programı
Demokratik
siyasal
re
olacaktır.
olmak üzere, Rus burjuva devriminin
"devrimci mücadele" ile. "devrimci eylemler" ile
Bize dendiğine göre, siyasal
anlamı ve tarihsel sınırlarını ele aldığı
demokrasi, kuşkusuz, "tekelci burju- ve hatta "devrim" ile elde etme iddiasında olmak. sorunun çeşitli metinlerdir. . Fakat csınvazi ve büyük toprak sahiplerinin
lenenlerin talihsizliği, Lenin'in,
.
. .
.. .. ..
ozunu değıştırmemektedır.
faşist diktatörlüğünün yıkılması" ile
feodal soyluluğun iktidarını temsil
elde edilecek ve "politik özgüreden otokratik Çarlık reJımının
Zira sorunun özü, kapitalizm koşupannda.
tüklerin kazanılması, toplumun alt ve
devrilmesinin ve bu �ayede siyasal
üst yapısıyla her alanda demok- demokratik siyasa} istemlerin. bunları n bir toplam ı olarak özgürlüğün kazanılmasının toplumratikleşmesi" anlamına gelecektir.
demokrasi mücadelesinin, siyasal iktidar mücadelesi sal anlamı ve tarihsel sınırları üzerine
Fakat yine önemle ekleniyor ki, bu
konuştuğunu bu kadar kolay gözden
içindeki
konumu
henüz "işçi sını fının kurtuluşunu
kaçırmalarındadır. Rusya'nın içinde
ve tanımında odaklaşmaktadır.
sağlamayacak", fakat yalnızca bu
bulunduğu o somut tarihsel evrede, ,
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Sizin için demokrasinin kazanılması mücadelesi, sermayenin sınıf
egemenliğinin devril mesi ve iktidarın proletarya tarafı ndan ele
geçiril mesi m ücadelesinin zorunlu bir parçası ve vazgeçilmez bir olanağıdır.
Bu ise sizin, demokrasi mücadelesi konusunda marksist bir perspektife
sahip olduğunuzu, burjuva sınıf egemenliği koşullarında,
demokratik istemlerin devrimci bir formülasyonunun
tek olanaklı çözümünü ortaya koyduğunuzu gösterir.
Bu perspektif içinde, "burjuva demokratik reformlar, devrimci sınıf
' mücadelesinin, yani sosyalist devrimin yan ürünüdür"ler.
Bu perspektif anlamını; tüm temel demokratik istemler uğruna burjuvaziye
k arşı kararlı bir mücadelenin yürütülmesinde, bu doğrultuda "yığınları kesin
eylemlere çekerek, her temel demokratik istem uğruna savaşımı yoğunlaştırıp,
proletaryanı n burjuvaziye saldırısına k adar, yani burjuvaziyi mülksüzleştiren
sosyalist devrime kadar vardırarak, bu istemlerin, reformist değil devrimci
biçimde formüle edilmesi"nde (Lenin) bulmaktadır.

l3
demokratik önyargılarına dayanaklar bulmak
zorundadırlar. Bunu yaparlarken onlardan tutar
lılık kaygısı beklemek boşunadır. Teorik eklek
tizm onların te·m el bir karakteridir.
Öte yandan, kapitalist sınıfın egemenliği
koşullarında, siyasal demokrasi temel istemine
dayalı bir devrim anlayışının tüm "devrimci"liği
de, ona dayanak oluşturan soyut teorik kurgu
daki bu eklektizmden gelmektedir. Ne var ki, bu
soyut teorik yapı, gerçek yaşam karşısında boşa
çıkmakta, toplumun temel sınıf ilişkilerinin ve
mevcut sınıf iktidarının oluşturduğu katı
gerçeklik, soyut planda hala devrimci olan bu
yapıdan, somut politika planında, geriye
demokratik siyasal reformlar uğruna kuru ve sığ
bir mücadele platformundan başka bir şey
bırakmamaktadır.
Bu kendini sadece, karşı-devrim dönemleri
gelip çattığında, "bize gerekli olan hala karakter
itibarıyla Avrupa'daki gibi bir burjuva demok
rasisidir" (TDKP, Dev-Yol vb.) liberal formü
lasyonlarında, ya da gerici burjuva refor
mistleriyle ittifak arayışında (TDKP'nin 12
Eylül'den hemen sonra Ecevitlerle, daha sonra
DSP ile ittifak arayışı) açığa vurmakla kalmaz.
Yanısıra, nispeten daha ferah dönemlerde ve
siyasal yaşamın dayattığı güncel tartışmalar
karşısında, örneğin sorunun şu tür bir formülasyonunda da gösterebilir:
"Demokrasi ve özgürlük sorunu esas olarak
yasalarda degişiklik sorunu degildir. Demokrasi
ve özgürlügün elde edilmesi sorunu, egemen
sınıfların egemenliklerine ve faşist diktatörlüge
karşı mücadele sorunudur. Faşist tüm yasaların
iptal eq.ilmesiyle birlikte, gizli-açık ve başında
faşist generallerin bulunduğu faşist saldırı
örgütleri ve tüm faşist devlet kurumlarının
dagıtılması; faşist generaller çetesi başta olmak
üzere, tüm faşist suçlulardan hesap sorulması;
işçi sınıfına ve halka sendika, grev ve siyasal
grev özgürlükleriyle birlikte siyasal mücadele ve
sınırsız örgütlenme özgürlügüne kadar geniş
leyen özgürlükler tanınması; Kürt ulusuna
ulusal kendi kaderini tayin etme hakkının kayıt
sız şartsız tanınması sorunudur." { Konferans
Belgeleri (TDKP'nin 1 990 Şubat Konferansı),
Evrensel Bruıım Yayın, s.408}
Burada yanlış olan, elbette bir dizi demok
ratik siyasal istemin kendi içinde formüle edil
mesi değildir. Fakat tümü de birer siyasal reform
niteliği taşıyan bu uzun liste, bize siyasal
demokrasi temel talebi adına bir devrim prog
ramı olarak sunulmaktadır. Gerçekte bu )istem
lcrin hiçbiri mevcut burjuva toplumun temel
lerine dokunmamaktadır ve pekala mevcut
temel sınıf il işkileri olduğu gibi korunarak da şu
veya bu sınırlar •içinde elde edilebilir şey lerdir.
J::.lbcuc bu ıstemlı.:ri formüle edcnkr lıııla rı hir

Rus burjuva devriminin marksistlerce formüle ''toprak ve özgürlük için mücadelenin demok
edilen net hedefi ve sınırı, zaten "burj uva ratik bir mücadele", "sermayenin egemenliğine
toplumun tam demokratikleşmesi"nden b aşka karşı mücadelenin ise sosyalist bir mücadele"
bir şey de değildir. Demokratik Cumhuriyet'in olduğu, bu anlama geldiği basit gerçeğini işin
abc'sı sayarlardı. (age., s.240) Lenin'in tanım
de bundan öteye bir anlamı yoktur.
Rusya'da devrimin zaferi, "serflik düzeninin lamalarını tarihsel bağlamından ve iç teorik
bütün kalıntılarını temizleyecek", "ama hiçbir bütünlüğünden kopararak kendi çarpık ve eklek
şekilde burjuva ekonomik düzenini ya da kapi tik muhakemeleri için esin kaynağı yapanların
talizmi ya da tpplumun -zengin ve yoksul, işin abc'sini bu kadar kolay gözden kaçır
burjuvazi-ve proletarya- olarak- sınıflara bölün mamaları gerekirdi. Sermaye sınıfının iktidarın
mesini ortadan kaldırmayacaf'tı. Devrim, mutlak hakimi bulunduğu kapitalist bir ülkenin
"bürokrasinin ve toprak beyliginin iktidarını gerçeklerini hesaba katmaları ve bunun, devrim
yıktıktan sonra, sermayenin egemenligini orta stratej isi açısından olduğu kadar, demokrasi
dan kaldırmaksızın, bu demokratik toplumun
burjuva kuruluş biçimini , degiştirmeksizin, mücadelesinin ele alınışı bakımından da taşıdığı
demokratik bir toplum düzeni kuracaf'tı. Sanı apayrı anlam üzerine, bir parça düşünmeleri
labileceğinin tersine, devrimci işçi-köylü dikta gerekirdi. Fakat bu elbette ki uflru burjuva
törlüğü perspektifi bu sonucun özünü değiş demokratizm inin sınırlarını aşamayanların başa
tirmediği gibi, Lenin'in düşüncesinde, tam da rabileceği bir şey değildir. Onlar ne edip edip
bununla birlikte asıl anlamını buluyordu: kendı k.al ıplaşmış ve donıııu� burju\ a"Demokratik devrimin. kesin zaferi ancak prole
taryanın ve köylülerin devrimci demokratik '
diktatörlügü sayesinde mümkündür. Ama hu
zafer ne kadar tez ve tam olursa, o kadar eksik
siz, o kadar derin bir şekilde, yeni çelişkiler. wm
demokratlaşmış bir burjuva düzeni zem ini
üstünde, yeni bir sınıf mücadelesi keıı,lini
gösterecektir. Demokratik devrimi ne kadar ııım ,
olarak yaparsak, o ölçüde sosyalist devrııııin
sorunlarına ulaşmış olacagız." (işçi Sınıji ı·c•
Köylülük, Sol Yay., 1 977, s.2 19-227)
Dolayısıyla, Rusya'da burjuva devriminin
sınırları içinde, yani siyasal özgürlüğün elde
edilmesinde asıl ifadesini bulacak "tam demok
ratikleşmiş burjuva toplumu"nda, sermaycnin
egemenliğine henüz dokunulmamış bulunduğu
için, bu devrimin zaferi hiç de proletaryanın
kurtuluşunu sağlamış o lmayacak, fakat yalnızca
"İs-Ekmek-Özgür1ük s1oganı, sın ı f hareketini kendiliğindenci1 ikten kurtarmak
onun koşullarını olgunlaştırmış, kolaylaştırmış
bir yana, tersine bu 9zel l iğini kalıcı1aştırmaktadır.
ve yakınlaş_tırmış olacaktı. Rus marksistleri
,
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"devrim programı" olarak formüle etmişlerdir ve
Demokrasi bilinci
bir devrimle elde etm�Yry,avu91ı:naktadırlar. Fakat
ve mücadelesi kendi başın a
bu · istemler tam o larak gefç'ekleştiğinde bi le,
hiç d e hareketin kendiliğinden
kendi sözleriyle, "demokrasinin varlığının asgari
sınırı olan bu özgürlükler" elde edildiğinde bi le,
niteliğini aştığını, bilinçli politik
elde edeceğiniz şey gerçekte "tam demok
mücadele düzeyi
ratikleşmiş bir burjuva toplumu" olmaktan öte
kazandığını göstermez.
bir anlam taşımayacaktır. Sorunun teorik bir .
bakış _a çısıyla başka türlü anlaşı lması mümkün
Zira bu sını rlar içinde bir bilinç
değildir.
ve mücadele düzeyinde, hala
Ne var ki, burjuva demokratik devrimini ve
reform ist siyasal akımlar için geniş
genel olarak demokratik siyasal istemleri bugüne
kadar sürekli olarak kendi içinde abartıp ideal
bir etkinlik alanı vardır.
leştirmiş olanların bunu öyle kolay anlamaları da
Türkiye'nin son 30 yıllık siyasal
elbette kolay değildir. Zira bu, yalnızca "İş
mücadeleler sürecine bakmak bile
Ekmek-Özgürlük!" savunucularının değil, fakat
geleneksel halkçı-demokratik hareketin tümünün
yeterlidir.
büyük bir teorik karışıklık yaşadığı bir alandır.
Sorun kapitalizm ve demokrasi ilişkisi, sermaye düzeyine ulaşmasını da olanaksız kılar. _Zira bu
iktidarı ve demokrasi mücadelesi ilişkisi, bu gerçek bir iktidar perspektifinden yoksunluk
toplumsal-tarihsel zemiı;ıde, demokrasi müca platformu, bir iktidarsızlık platformudur ki, bu
delesinin marksist-leninist açıdan devrimci ele alışın reformist nitel iği aynı zamanda bura
konuluşu sorunudur. Başlıbaşına temel bir ince dan gelmektedir.
leme ve tartışma konusu olan bu temel soruna,
Ya da tüm demokratik istemleri, eksiksiz b ir
burada ancak belli sınırlar içinde deği biçimde, fakat toplumsal devrim stratejik hedefi
nebiliyoruz.
içinde formüle ediyorsunuzdur; sizin için
Daha önce de görmüş bulunduğumuz gibi, demokrasinin kazanılması mücadelesi, serma
demokratik siyasal reformlardan oluşan bir yenin sınıf egemenliğinin devrilmesi ve ikti
programı "devrimci mücadele" ile, "devrimci darın proletarya tarafından ele geçirilmesi
eylemler" ile ve hatta "devrim" ile elde etme mücadelesinin zorunlu · bir parçası ve vazge
iddiasında olmak, sorunun ozunu değiş çilmez bir olanağıdır. Bu ise sizin, demokrasi
tirmemektedir. Zira sorunun özü, kapitalizm mücadelesi konusunda marksist bir perspektife
koşullarında, demokratik siyasal istemlerin, sahip olduğunuzu, burjuva sınıf egemenliği
bunların bir toplamı olarak demokrasi müca koşullarında, demokratik istemlerin devrimci bir
delesinin, siyasal iktidar mücadelesi içindeki formü lasyonunun tek olanaklı çözümünü ortaya
konumu ve tanımında odaklaşmaktad ır .
koyduğunuzu gösterir. Bu perspektif içinde,
, Ya bu istemleri, siyasal özg!irl iigiin kaza "burjurn dem okratik . reformlar, �evrimci �ınıf
nılması genel hedefine göre, aynı 1
şey demek olan "tam lk r
ratikleşmiş burjuva toplumu" ı • •
stratejik hedefine göre ı:ı " ".,,, , .ı.
lıyorsunuzdur, sizin iç in demok� .
rasinin kazanılması temel stra-·
tejik hedef durumundadır . Bu ise ·
sızın, burjuva-demokratik bir
ufku aşamadığınızı ve burjuvaı
sınıf iktidarı koşullarında
demokrasi sorununu libernl- =······· __ ___ ı
·
reformist bir tarzda ele aldığınızı .
gösterir. Zira sermayenin siyasal � pJ_N\AXIS • y.
sını: ikti �arı �oşul ! arınd �, � urju- llıJl1 Vı
ŞI :-,'1,,i��;ı n,
_
vazının devrılmesı ve ıktıdarı_n 9
ek•iıy,ler
·,
proletarya tarafından ele geç ı- )
rilmesi, yani bir proleter devrim
perspektifi ve mücadelesi iç ipde
ele alınmayan, ona bağlanmayan
bir
demokrasi
mücadelesi,
gerçekte küçük-burjuva demok
ratik bir platformun ifadesidir.
Hiçbir ara "devrimc i iktidar"
formülü bu basit teorik gerçeği
. değiştirmez. Kaldı ki, soı:vnun bu
tarzda bir yanlış ele al ınışı,
mücadelenin
herhangi
bir
devrimci iktidar mücadelesi 1
" . . . Türkiye proletaryasının stratejik hedefi iktidardaki gerici burju
vazinin egemenligini yıkmak, uluslararası mali sermaye cephesini Türki
ye'de yarıp dışına çıkmaktır.
Bütün bunlar, devrimimizin proleter karakterini, onun bir proleter
devrim olması gerektigini ortaya koyar. Tarihsel olarak çözümlenmemiş
demokratik görevler -siyasi özgürlük, yarı-feodal kalıntıların temiz
lenmesi vb.- dogrudan sermayenin egemenliginin, büyük burjuvazinin
iktidarının yıkılması sorununa, yani bir proleter devrimine baglanmıştır.
Bizde siyasal gericilik, faşizm, ulusal baskı ve yarı-feodal kalıntıların
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mücadelesinin, yani sosyal ist devrimin yan
ürünüdür"ler. Bu perspektif anlamını; tüm temel
demokratik istemler uğruna burjuvaziye karşı
kararlı bir mücadelenin yürütülmesinde, bu
doğrultuda "yığınları kesin eylemlere çekerek,
her temel demokratik istem uğruna savaşımı
yoğunlaştırıp, proletaryanın burjuvaziye saldı
rısına kadar, yani burjuvaziyi mülksüzleştiren
sosyalist devrime kadar vardırarak, bu istem
lerin, reformist değil devrimci biçimde formüle
edilmesi"nde (Lenin) bulmaktadır.
Şu ana kadar demokrasi mücadelesi üzerine
söylenen herşeyin gerçekte "lş-Ekmek
Özgürlük!" sloganı için söylenmiş olduğunu
belirtmek gereksizdir.
Zira
"İş-Ekmek
Özgürlük!", sloganın sahipleri için bir demok
rasi mücadelesi platformundan 'başka bir şey
değildir.
"İş", "ekmek" ve "özgürlük" istemleri, kendi
başına ele alındıklarında birer demokratik siya
sal reformdan başka bir şey değildirler. llk ikisi
iç in tartışma gerektirmeyen bu gerçek, "özgür
lük" istemi sözkonusu olduğunda ilk bakışta
birilerine şaşırtıcı görünebilir. Fakat bu yalnızca
yerleşik
burjuva-demokratik
önyargılarla · 1
sersemlemiş kimseler için böyledir. "Özgürlük"
istemi, kendi başına ve soyut planda ele alın
dığında, pek görkeqıli görünür. Fakat onu kendi
somut tarihsel bağlamı ve toplumsal içeriği ile
ele aldığınızda durumun çok başka olduğu
kolayca görülür. Özellikle bu kavramın yerine,
onun la aynı şey demek olan, demokrasi kavra
mını koydunuz mu, bu sözcüğü saran gizemli sis
perdesi dağılır ve herşey yerli yerine oturur.
Ola ki, sloganın sahipleri bizi, kendilerinin de
bu üç istemi kapitalizm koşullarında b irer siyasal
reform talebi olarak ele aldıkları konusunda
•temin edebilirler. Fakat yine de
bu tartışmayı zerre kadar değiş
tirmez ve bizi bir santım bile ileri
götürmez. Zira bütün sorun ve
tüm tartışma, sermayenin sınıf
egemenliği
koşullarında,
demokratik siyasal istemler
uğruna mücadelenin ele alını
şında
odaklaşmaktadır.
Bu
konuda ise, yalnızca sloganın
. » sahiplerinin değil, fakat gelei',JII;�._. -l neksel
devrimc i-demokratik
,u
. hareketin konumu ve bakışaçısı
..
lf H A r-, yeterınce
.
11(,a,,._,
açı kt ır. B una· gore,
' demokratik istemler kendi başıJ
. na bağımsız bir devrim programı
ve bir devrim stratej isi eksenidir.
Sermaye egemenliğinin yıkıl
ması ve sosyalist devrim bunun
ardından gelecektir. Sloganın
sahiplerinin kendine özgü konu
' mu şudur ki, onlar, bizzat bu
slogan aracılığıyla, onu kendileri
için temel bir şiar ve idealize
edilen bir mücadele platformu
haline getirerek, . kendilerini
bugün geleneksel . hareketin en
g eri, en sağdaki te�silcilerinden

tasfiyesi kapitalist (sermaye) e�menliginin, diger bir deyişle, büyük
burjuvazinin iktidarının tasfiyesi sor.u�uyla çakışmış, üstüste binmiştir.
Yani demokratik görevler, sosyalis1 gorevlerle içiçe geçmiştir. Devri
mimiz tamamlanmamış demokratik görevleri de geçerken yerine getiren
bir proleter devrimi olacaktır. Bu, devrimimizi� sosyalist ve demokratik
mücadelenin birlikte ve aynı anda yürütüldügü, demokratik görevlerin
sosyalist görevlere baglandıgı tek ve aynı süreç oldugunu anlatır. "
Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı,
1987, Eksen Yayıncılık, s.74-75
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biri durumuna düşür
müşlerdir. Onlar artık
dünün TKP'si ve bugü
nün
lP'iyle
kıyas
lanabilir, ancak onlarla
anılabilir hale gelmiş
lerdir.
"İş-Ekmek
Özgürlük!":
"Kendiliğindenliğin
aşılması" mı?
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Burjuva ve küçükburjuva reformist akımların
işçi
hareketi
üzerindeki
ideolojikpolitik etkinliğine zemin
olmasını
engelleyebilmek
iç in,
demokratik
siyasal
istemler uğruna müca
dele ile sermayenin
sınıf
egemenliğine
karşı m ücadele arasın
daki
bağı
ortaya
koymak ve bunu sürekli
işlemek tek çıkar yol ve biricik devrimci mark
sist tutumdur. Lenin'in ünlü formülünün de
anlamı budur: "Demokrasi sorununun marksist
çözümü, proletaryanın burjuvazinin devril
mesini ve kendi zaferini hazırlamak üzere, bütün
demokratik kurumları ve bütün öz lemleri, kendi
sınıf savaşımında seferber etmesidir". Sorun
sınıf mücadelesi alanında böyle ele alındı mı,
sloganlar buna uygun formüle edildi mi, bu
durumda, demokrasi mücadelesi, her tür!�
burjuva akımın işçi sınıfını şaşırtmak ve denetim
altına almak olanağı olmaktan çıkar, ve tersine,
burjuvaziye karşı iktidar mücadelesinin, serma
ye d�zeninin temel lerine karşı devrimci sınıf
mücadelesinin önemli ve vazgeçilmez bir olanağı haline gelir.
ı
Eğer bir sorun, çok değişik sınıfların ve
onların politik temsilcilerinin i lgi alanına giri
yorsa, her bir sınıf ya da politik akım bu sorun
üzerinden şu veya bu şekilde politika yapıyorsa,
vurgulamaya çalıştığımız ayrım çizgisi çok daha
özel bir önem kazanır. Demokratik siyasal
istemlerin de genellikle böyle bir özelliği vardır.
Örneğin bugün Kürt sorunu en canli ve yakıcı
biçimiyle böyle bir sorundur. Emperyalist bir
savaş sırasında barış istemi böyle bir sorundur.
Ve elbette, yığınların temel demokratik hak ve
özgürlüklerden her zaman ve ta�iatıyla bugün de
yoksun o lduğu Türkiye'de, genel olarak
"demokrasi sorunu" böyle bir sorundur. Öyle
sine ki, daha bir kaç yıl öncesine kadar, Demirel
gibi sermayenin gedikli bir
politikacısı bile "demokrasi
havarisi"
geçinebilmiştir.
Sermaye oligarkları, Kürt
sorununu da kapsayan bir
"Yeni Demokrasi Hareketi"
iddiasıyla
ortaya
çıka
biliyorlar. Burjuva refor
mizmi içinse bu zaten değiş
"politika"
bir
mez
platformudur.
Öte
yandan
sendika
bürokrasisi, hiçbir zaman
''işçi sınıfının demokrasi
mücadelesi" sözünü ağzından
eksik etmemiştir. Kaldı ki,
" iş-Ekmek-Özgürlük!'' sloga
nının patenti de zaten onla
rındır. "Barıs"
• yerine "iş"
koyarak yapılmış ya da yapı-

Kritik sorun. bu mücadelenin hangi perspektif içi nde ele alındığıdır.
Sermaye düzeni koşul larında, bu mücadele. eğer işçi sını fını
ve genel olarak emekçi kitleleri. dü1enin temelleri ile karşı karşıya getirecek
bir perspektif içinde ele alınmıyorsa.
temel demokratik istemler buna göre formüle edilmiyor ve
sloganlaştırı lmıyorsa, işçi sınıfı hareketini
"demokrasi mücadelesi" adı altında. düzen kanall arı içinde
kötürümleştirmenin her türlü yolu açılır
'70'li yı lların sı nıf hareketi ve genel kitle hareketi pratiği bu acıdan
son derece öğreticidir:

Sorunun bir başka
yonune
geçiyoruz.
"İş-Ekmek-Özgürlük!"
sloganının sahipleri sloganın bütünlüğüne özel
bir önem veriyorlar. Buna göre, "iş" ve "ekmek"
uğruna bir mücadele kendi başına hareketin
kendiliğindenliğini gösterir. Oysa bu talepler
uğruna yürütülen mücadele, "özgürlük ve
demokrasi" taleplerine doğru gen işletildiği ölçü
de, demek oluyor ki, "İş-Ekmek-Özgürlük!"
biçimini aldığı ölçüde kendiliğinden bir müca
dele olmaktan çıkıp bilinçli siyasal mücadele
düzeyine ulaşır. Örneğin sloganın sahiplerinin
sınıf hareketinin durumunu tartışan yazılarında,
şu türden ifadelerle sık sık karşılaşabilirsiniz:
"Hareket ekonomik ve kendiliginden çerçevede
siyasal taleplerin dışına taşırılamamış, özgürlük
ve demokrasi taleplerine kadar geniş
leyememiştir."
Bu, demokrasi mücadelesinin l iberal kavra
nışının yarattığı bir başka temel yanılsamadır.
İşçi lerin dar ekonomik istemlerden demokratik
siyasal istemler uğruna bir mücadeleye geçişi,
gerek hareketin gelişme düzeyi, gerekse işçilerin
pol itik bilinci bakımından elbette bir ilerlemeyi
ifade eder. Ne var ki, demokrasi bilinci ve
mücadelesi kendi başına h iç de hareketin
kendiliğinden niteliğini aştığını, bilinçli politik
mücadele düzeyi kazandığını göstermez . Zira bu
sınırlar içinde bir bil inç ve mücadele düzeyinde,.
hala reformist siyasal akımlar için geniş bir
etkinlik alanı vardır. Bunu an layabilmek için salt
teorik bakışaçısı bir yana, Türkiye'nin . on 30
yıllık siyasal mücadeleler
sürecine bakmak bile yeter
lidir. Eğer demokrasi müca
delesi bilinci ve pratiği siyasal
sınıf bilinci ve işçi sınıfın ın
bağımsız siyasal hareket i
anlamına gelmiş olsaydı, bu,
Türkiye işçi sınıfınıri, '60' 1ı ve
özellikle
' 70'li
yıllarda,
bağımsız sınıf kimliği kazan
ma yolunda büyük bir pol itik
gelişme katettiğinin bir kanıtı
olurdu. Oysa böyle olma
dığını, tam tersine, demokrasi
istemleriyle sınırlı b ir bi I inç
ve mücadele pratiğinin, işçi
sınıfını, Ecevit'in C HP'sindcn
TKP'ye ve Dev-Yol'a kadar
bir dizi burjuva ve küçük
burjuva akımın basit eklentisi

haline getirdiğini biliyoruz. Dünya işçi sınıfı
tarihi de demokrasi mücadelesinin kendi başına
asla işçi sınıfı hareketinin kendi liğindenliği
aşmasına bir gösterge o lmadığını kanıtlar.
Bir kez daha kritik sorun, bu mücadelenin
hangi perspektif içinde ele alındığıdır. Sermaye
düzeni koşullarında, bu mücadele, eğer işçi sını
fını ve genel olarak emekç i kitleleri, düzenin
temelleri ile karşı karşıya getirecek bir perspektif
içinde ele alınmıyorsa, temel demokratik istem
ler buna göre formüle edilmiyor ve slogan
laştırılmıyorsa, işçi sınıfı hareketini "demokrasi
mücadelesi" adı altında, düzen kanalları içinde
kötürümleştirmenin her türlü yolu açılır. ' 70'li
yılların sınıf hareketi ve genel kitle hareketi
pratiği bu açıdan son derece öğreticidir. Devrim
ci akımların faşizme karşı demokrasi mücadelesi
içine çektiği milyonlarca insan, aynı zamanda
CHP'nin oy deposu durumundaydı. Bu şaşırtıcı
olmadığı gibi, yalnızca devrimci akımların
kendilerinden gelen zaafların ürünü de değildir.
Tersinden burjuva reformizmi, bir yandan sosyal
demagojiyi sol şiarlar eşliğinde en etkin biçimde
kullanarak, öte yandan faşizme karşı demokrasi
mücadelesi temasını etkin bir biçimde işleyerek,
bil inci demokratik siyasal istemleri aşmayan
yığınları kolayca cezbedebi liyorlardı. N ihayet
revizyonist akımlar, bugünkü "lş-Ekmek
Özgürlük! " sloganından daha ileri ve militan
sloganlar kul lanarak, işçi kitlelerini DİSK aracı
lığıy la denetim altında tutabiliyordu.

"Ancak tarihsel olarak çözümlenmemiş demokratik görevlerin sosyalist
görevlerle içiçe geçmesi ve sermayenin iktidarının devrilmesi sorununa
baglanması -bizde, siyasal gericiligin ve faşizmin temsilcisi iktidardaki
burjuvazidir-, demokrasi ugruna savaşımın, demokratik istemlerin gerçek
leştirilmesi uğruna savaşımın zorunlu/ugunu ve önemini karartmaz .
Demokrasi ve siyasa/ özgürlük sorununun (sık sık ve kolayca ortadan
kaldırılan nispi haklar ve yıgın/arın devrimci hareketinin yarattığı jii/i
durumlar - 1975-80 dönemi gibi- dışta tutulursa) bizde hiçbir zaman çözüm
lenmemiş olması; ama öte yandan, kapitalist gelişmenin hizzat demokratik
özlemleri uyandırması, güçlendirmesi; siyasal gericilik ya da faşizm ile

demokrasi uğruna yığmsal savaşım arasındaki çatışmayı şiddetlendirmesi,
bizde demokrasi savaşımının önemini anlatır.
Kapitalist gelişme ve emek-sermaye çelişkisinin temel çelişki olması ve
keskinleşmesi demokrasi savaşımının önemini, demokratik özlemleri ve onlar
uğruna savaşımı azaltmıyor, tersine artırıyor; ama aynı zamanda bu sorunu,
dıidardaki sermayenin devrilmesi, proletarya demokrasisi, proletarya
dıJ.ıatörlı'i,ı'!,ü sorununa bağlıyor. "
Yakı n Geçmişe Genci Bir Bakış ve Platform Taslağı,
1 987, Eksen Yayıncılık, s.76-75
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formlarıdır.
lacak olan bir düzeltme onları zerre
"Tarihsel olarak çözümlenmemiş demokratik görevler, ulusal sorun,
Sloganın işçi hareketi için, işçi
kadar rahatsız etmez. Sendika
e
me
ve
genel
alist
karşı
anti-emp
savaşım,
militariz
mücadele,
savaşa
ry
bürokrasisinin geniş bir kesimi
sınıfının bağımsız sosyalist sınıf
barış için savaşım, kadın sorunu, gençlik sorunu, çevre sorunu vbg. ya
bugün zaten sloganı bu ''yeni" dogrudan ve tamamen kapitalizmden ltaynakla nan ya da kapitalizm in, kimliği kazanma tarihsel süreci için
şekliyle yaygın olarak benimsiyor. tabiatı nedeniyle çözmedigi veya çözmeye muktedir olmadıgı sorunlar, tahrip edici olumsuz rolü de bura"İş-Ekmek-Özgürlük!"
Zira sınıf hareketini sermaye düze- proleter devrimin manivela/an olacak, onun toplumsal desteklerini artı- dadır.
sloganı, sınıf hareketini kendininin temelleriyle, s�rmayenin sınıf racaktır.
Tarihsel olarak çözümlenmemiş demokratik görevlerin varlıgı, devri- liğindencilikten kurtarmak , bit
egemenliğ.i ile, ücret sorununu aşıp
mimizin
proleter karakterini degiştirmez. Tersine, bunlar, proletaryanın yana, t�rs ine onu kalıcılaştırmakta,
"ücretli kölelik düzeni"yle hiçbir
daha
geniş
toplumsal kesimleri daha kolay yanına çekmesini ve kazan- sınıf hareketinin bağımsız politik
biçimde karşı kar,şıya getirmeyen,
masını saglayacaktır. "
bir kimlik kazanmasını kolaytersine, · kendi başına idealYakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı,
l�ştırmak bir yana; tersine onu
leştirildiği ölçüde, işçileri bizzat
1 987, Eksen Yayıncılık, s.76
bundan uzaklaştı ra n bir slogan
sendika bürokrasisinin yanısı ra
olarak
"İş-Ekmek-Özgürlük!", ----------------------------- burj uva ve küçük-bu('j uva reformist
akımların kuyruğun� takmaktadır.
onlar için bulunmaz bir olanaktır.
Türkiye işçi sınıfının, bağımsız ve öncü
Hele bir de, soldan devrimcilik
Dolayısıyla, 20 Temmuz'da işçileri
bir toplumsal kuvvet olarak,
adına bunu bir "mücadele platsıradan barışçıl bir politik gösteTürk burjuvazisinin Kürdistan'daki sömürgeci
formu" haline getiren ve bu alabil riden bile alıkoyanların, ardından
dönüp bu sloganı "yaşasın" nidadiğine dar platformu sürekli ideaegemenliğine karşı çıkabilmesi için, iktidar alternatifi
lanyla sahiplenmelerinde, bir çelişlize eden, işçiler için alınlarına
bir sınıf olarak aynı burjuvazinin
ki olmak bir yana tam bir tutarlılık
sarılacak bantlar düzeyine çıkaran,
sö mürücü egemenliğinin karşısına
dergiler için kapaklaştıran, değişik
vardır. Onları bu tutumlarına
kesimler için çeşitlendiren bir
rağmen sahiplenenlerin davraçıkm ayı başarabilmesi gerekir.
•
nışında da bir tutarsızlık aramamak
objektif politik destek de varsa, bu
Kürdistan
sorunuyla
ilgili
tutarlı
demokrat
gerekir.
Zira bu iki kategori birbiçerçeve onlar için gerçekten bir
olabilmesi için, devrim sorununda sosyalist olmayı
rini tamamlamaktadır. B irincilerin
nimettir.
sendikal
p landa tuttuğu yeri, ikin. Bugün Türkiye'de "demokrasi
başarabilmesi gerekir.
sorunu"nun yarattığı büyük kargaciler siyasal planda oluşturmaya
Kürdistan'daki ulusal devrimi kendi yedeği
şayı ve aldatmayı, benzer biçimde
çalışıyorlar ve şimdiden bu yolda
ve örneğin B irinci Emperyalist ve eks-c ine alabilmesi i in Türki e'de roleter devriminin epey bir mesafe de almış durumSavaş sı rasında "barış sorunu"
dalar.
"İş-Ekmek-Özgürlük!"
1
olunu tutma 1 ba arabilmesi erekir.
yaratmaktaydı. Yığınlar için bir
sloganı bu uğursuz yolda onlar için
özlem olduğu ölçüde hemen herke- Ulusal kurtuluşun dar ve sınırl ı ufkunu Kürt emekçilerine bir tür işaret feneri rolü oynasin istismar ettiği bu sorunun
maktadır.
gösterebilmesi için,
sloganlaştmlmasına ilişkin bir
toplumsal kurtuluşun geniş alanına
tartışmada, (ki ilkesel öneminden
''İş-Ekmek-Özgürlük!":
cıkmayı başarabilmesi �erekir,
dolayı �u t�!Şl!_l�ya-ayrıca değiMücadelenin
neceğiz), Lenin'in son derece
"birleştirici ekseni" mi?
anlaml ı ve tartışmamız için aydınlatıcı olan temellerine yönelecek bir mücadelenin olanağı
B u sloganın "birleştirici"liği üzerine yara
uyarısını bura ya aktarmak yararlı · olacaktır._ olarak değerlendirebilmesinin olağanüstü önemi tılmaya çalışılan efsaneyi de kısaca ele almakta
Konu, yineliyelim ki, demokratik bir siyasal de buradan gelmektedir. Demokrasi özlemi ve yarar var. Efsaneye göre; bu sloganda ifade
istem olan barış sorunudur. "insanların çogu yığınların demokratik siyasal istemleri öylesine . bulan &iyasal demokrasi p latformu, kendi sözle
(nun), kesinlikle, genel olarak barıştan yana" ele alınmalı ve sloganlaştmlmalı ki, bu çerçe riyle "siyasal demokrasi ve özgürlüklerin talep
olduğunu hatırlatan Lenin, bunun kitlelerde vedeki b ir propaganda-aj itasyon, yığınların edildiği alan", işçi sınıfını bir bütün olarak kendi
yaratacağı bilinç karışıklığını engellemek için, bilincinde yaratılmak istenen karışıklıkları içinde birleştirmekle kalmamakta, aynı zaman
tutulması gereken yolu şöyle tanımlar: "Birbir engelleyebilsin; onların, kurulu sermaye düzeni da, işçi sınıfının "bütün emekçi sınıfları kendi
lerine karşıt olan iki sınıfı, iki siyasal çizgiyi, en ile kendi gerçek çıkarları ve bunların ifadesı sınıfsal ekseni etrafında birleştirebil"mesini de
farklı şeyleri 'birleştirici ' bir formül yardımıyla olacak toplumsal düzen, yani sosyalizm arasın olanaklı kılmaktadır. B u kadarla da değil. Bu
uzlaştırma amacını güden değil, ama yıgınların, daki "kapatılamaz farklılığı görebilmelerini slogan işçi sınıfına, aynı zamanda Kürt özgürlük
propaganda ve uyarma yoluyla,. sosyalizmle
mücadelesini de kendi ekseni et rafında birleş
kapitalizm (emperyalizm) arasındaki kapa sağlayabilsin."
Oysa
yeni
libe
ra
llerce
demokrasi
müca
tirme
olanağı vermektedir.
tılamaz farklılıgı görebilmelerini saglayacak
delesinin
baş
sloganı
ola
ra
k
ele
alınan
"İş
B
u
sonuncusundan başlayabiliriz. Kuşku yok
sloganlar ortaya atılmalıdır. " ( Ulusal Sorun ve
rj
Ekmek-Özgürlük!"
sloganı,
bu
uva
refor
ki
işçi
sınıfı Kürt halkının özgürlüğünü, onun
Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yay., s.223)
mistlerinden sendika bürokrasisine kadar en meşru ulusal haklarını, daha somut olarak, kendi
B ilindiği gibi, Türkiye'de de bugün, "insan
ların çoğu, kesinlikle, genel olarak" demok olmadık siyasal odaklan kolaylıkla uzlaştırıp kaderini tayin hakkını savunduğu ölçüde,
birleştirebilecek bir niteliğe sahiptir. B unun şu özgürlük için savaşan Kürt halkının desteğini de
rasiden "yanadır''. Demokrasi sorununun doğru
bir biçimde ele alınmasının ve yığınların andaki ilk meyvesi alt kademe sendika bürok kazanacak, onun . devrimci özgürlük müca
demokratik özlemlerinin sermayt iktidarının ratlarının oluşturduğu sendika şube plat- delesini "kendi sınıfsal ekseni" etrafında birleş��
�
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tirebilecektir. Fakat sorun şuradadır ki, kendisi
"demokrasi mücadelesi"nin sınırları içine sıkış
mış bir işçi sınıfı bunu asla başaramayacaktır.
Zira görmüş bulunduğumuz gibi, kapitalist
düzende "bu alan" işçi sınıfının sosyalist sınıf
h ı l i nc i ve bağımsız sınıf kimliği kazanması için
tümüyle yeters izdir. Türkiye işçi sınıfının,
bağımsız ve öncü bir toplumsal kuvvet olarak,
Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki sömürgeci
l'c• c rııı: n l iğine kayıtsız şartsız karşı çıkmayı
h .ı�.ır;ıhılrnesi için, �endisinin iktidar alternatifi
h ı r , ı rı ı f olarak bu aynı burjuvazinin sömürücü
,·r l· ıııı.:rı l ığinin karşısına çıkmayı başarabilmesi
�l·rı: k ı r. Kürdistan sorunuyla ilgili tutarlı
Jı:mokrat olmayı başarabilmesi için, Türkiye
Jı:vrimi sorununda sosyalist · olmayı başa;
rabilmesi gerekir. Kürdistan'daki ulusal demok' ratik devrimi kendi yedeği ve eksenine almayı
başarabilmesi için, Türkiye'de proleter devri
minin yolunu tutmayı başarabilmesi gerekir.
Ulusal kurtuluşun dar ve sınırlı ufkunu Kürt
emekçilerine göstermeyi başarabilmesi için,
toplumsal kurtuluşun geniş alanına kendisinin
çıkmayı başarabilmesi gerekir.
Dolayısıyla ve demek oluyor ki, sermaye
iktidarı koşullarında kendine demokrasi müca
delesini platform edinmiş bir işçi sınıfı, Kürt
sorununda da gerekli tutarlılığı ve öncü bir
kuvvet olmanın sürükleyici gücünü gösteremez.
Öte yandan, sınıf mücadelesi "siyasi demok
rasi ve özgürlükler" alanına sıkışıp kaldığı süre
ce, Kürt özgürlük hareketi, işçi sınıfının bu
çerçeve üzerinden herşeye rağmen verebileceği
bir desteği belli sempatiyle karşılasa bile, bu hiç
de onun işçi sınıfının "sınıfsal eksen"ine geçme
sine yetmez. Bu durumda o kendi bağımsız
"ulusal gelişme'.' yolunu izlemeye pekala devam
edebilir. Bu sınırlı çerçeve içinde, yani sorun
"demokrasi" ve "öz&ürlükler" sorunu o \arak
kaldığı sürece, Kürt emekçi sınıfları,
pekala şimdi olduğu gibi, kendi mülk
sahibi sınıflarının ara kesimleriyle
birlikte yürüme yolunu tutabilirler.
Onları ulusal özgürlüğün bu dar ufkun
dan ancak işçi sınıfının mülkiyet ve
sömürü düzeninin temel lerine yöne
lecek bir toplumsal devrim mücadcfesi
kurtarabilir. Dolayısıyla, Türkiye'nin
bugünkü tarihsel-toplumsal koşul
larında, demokrasi mücadelesi çerçe
vesinde kalındığı sürece, Kürt özgürlük
mücadelesini işçi sınıfının "kendi sınıf
sal ekseni etrafında birleştir''meyi
başarmayı ummak boş bir hayal
olmakla kalmaz, Kürt burjuvazisine de
onun minnetle karşılayacağı bir hizmet
olur. "Türkiye'ye Demokrasi, Kürdis
tan'a Otonomi!" Kürt burjuvazisinin
baş sloganıdır. Bu yeni liberallerimize
hiç mi bir şey anlatmıyor? Ya da, Kürt
özgürlük mücadelesine bugün önderlik
eden PKK, Türkiye'deki mücadeleye
hep "demokrasi" çerçevesinden b<!kı
yor ve kendi . güdümünde kurdurduğu
partiye bile "Devrimci-demokratik
Halk Partisi" · adını uygun görüyor.
PKK'yı belirgin biçimde bu "sınır-
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Refo rmist akımların işçi hareketi
üzerindeki ideolojik-pol itik
etkinliğine zemin olmasını
engelleyebilmek için. demokratik
· siyasal istemler uğruna mücadele ile
sermayenin sınıf egemenliğine karşı
mücadele arasındaki bağı ortaya
koymak ve bunu sürekli işlemek
biricik devrimci marksist tutumdur.
Sorun böyle ele al ındı mı. sloganlar
buna uygun formüle edildi mi.
demokrasi mücadelesi, her türlü
burjuva akımın işçi sınıfını şaşırtmak
ve denetim altına almak olanağı
olmaktan çıkar
lama"ya yönelten ideolojik-sınıfsal mantık ve
nedenler üzerine biraz düşünmek gerekmez mi?
PKK ile temelde aynı olan politik-programatik
çerçevede kısır bir çekişmeye girmek yerine, bu
basit ama son derece aydınlatıcı olgu üzerine
birazcık düşünülse daha iyi olmaz mı?
Bu sloganın işçi sınıfını kendi içinde ve öteki
emekçi katmanları işçi sınıfının "sınıfsal ekse
niı:ıde" ne ölçüde birleştirebildiği sorununa geçi
yoruz. Kürt sorunu sözkonusu olduğunda, doğal
olarak "iş"i ve "ekmek"i bir yana bırakarak
sloganın en ileri halkasından, "özgürlük''ten
baktık duruma. fakat işçiler ve "ezilen ve sömü
rülen emekçi tabakalar" sözkonusu olduğunda
sloganı tüm halkalarıyla almamız gerekecek.
"Birleştirici"lik misyonu açısından bakıl
dığında, "iş" ve "ekmek" talepleri bugün sınıfı
birleştirmek bir yana tersine bölüyor. Bu talepler
ancak yerel ya da sektöre! bazı birim ve alanlarda
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işçileri ve maalesef yalnızca geçici olarak
birleştirebiliyor. Ya da daha çok işsizleri ve
"iş"ini kaybetme riskiyle yüzyüze olanları
birleştirme potansiyeli taşıyor. Fakat yazık ki,
tersinden de, "iş"i ve "ekmek;"i olanları da bu
"kazanımlar"a kölece sarılmaya götürebiliyor.
Mücadele bu sonuncular tarafından "iş"i ve
dolayısıyla "ekmek"i . kaybettirebilecek bir risk
olarak bile algılanabiliyor. Bundan zaten yoksun
olanlar ise, "iş" ve "ekmek" mücadelesinin dar
çerçevesine sıkışıp kalabiliyorlar.
Durumu abarttığımız ya da karikatürize etti
ğimiz sanılmamalıdır. Soyut değil, fakat sınıf
kitlelerinin bugünün Türkiye'sindeki somut "ruh
hali"nden ve davranış biçimlerinden giderek,
son derece somut konuşuyoruz. Sözünü etti
ğimiz durum bugün hala ciddi bir sorundur ve
· bugünkü işçi sınıfı hareketinin en temel zaafı
durumundadır. Bu mücadeledeki bugünkü tıka
nıklığın da düğümlendiği asıl noktadır. Bütün
bunl;ırı görmemek ya da görmezlikten gelmek
bugünkü gerçeklikten kopuk olmak ya da
kopmaktır. Gerçeklikten kopanlar ya da onu
doğru kavrama yeteneği gösteremeyenler ise,
ona doğru ve dönüştürücü bir devrimci müda
haleyi zaten yapamazlar.
"İş-Ekmek-Özgürlük! " sloganının geriye
çekici, bozucu ve tahrip edici işlevi de kendini
asıl olarak burada göstermektedir. Sanılabileceği
gibi, slogandaki "özgürlük" vurgusu, "iş" ve
"ekmek" mücadelesini daha ileri bir hedefe
bağlamıyor. Tersine, özgürlük sorunu, bu sloga
nın kısır ve sığ çerçevesi içinde eldeki ya da
kazanılacak olan "iş" ve "ekmek"in bazı yasal
demokratik güvenceleri derekesine indi
rilebiliyor.. Büyük bir coşkuyla başlayan Gebze
direnişini utanç verici bir yenilgiye sürükleyen
"Direniş Komitesi"ne egemen olan ruh ve
zihniyet, hatırlamak gerekir ki, "lş-Ekmek
Özgürlük!"
sloganından
beslenmekteydi.
Kaybedilen "iş''i, dolayısıyla "ekmek"i
yeniden kazanmak asıl kaygı olunca,
bundan umudun kesildiği bir noktada,
"özgürlük" ıçın direnmek, bunun
gerektirdiği fedakarlığı bilerek göze
almak tüm anlamını yitirebiliyor.
Dolayısıyla, -"İş-Ekmek-Özgürlük!"
sloganı, mevcut mücadele düzeyini
i lerletmek, daha ileriye çekmek bir
yana, süreklileştirip kendi içinde idea
l ize ediyor, demek oluyor ki, bu yolla
gerçekte geriye çekiyor. Onun özellikle
alt kademe sendika bürokratları için
"birleştirici" sihri de buradan geliyor.
Aynı şekilde, bu sloganın bir benzerinin
hain Türk-İş yönetiminin resmi sloganı
0larak kullanılması ve işçi hareketinin
önüne bir platform o larak konması da,
bundan kaynaklanıyor.
"İş-Ekmek-Özgürlük ! " sloganı, işçi
hareketinin mevcut düzeyini, dola
yısıyla kendiliğindenliğini kalıcılaştırıp
kutsuyor. Bunun bir rastlantı olma
dığını, yalnızca burjuva-demokratik
ufkun bur yansıması da olmadığını,
fakat aynı zamanda, sınıf hareketine
tipik kendiliğindenci ideolojik yakla
şımın bir ürünü olduğunu da görmemiz

rasisi"nin yıkıldıgını söylüyor. Bu yeni dönem liberallerinin "Tüm İktidar
Sovyetlere!" sloganını göz.den kaçırmaları ile, Ekim Devrimi 'nin "köhnemiş
Liberal Demokratizmin Politik Platformu yazımızın geçen sayıdaki bölü Rus çarlıgı"nı degil, fakat onun yerini alan Rus burjuva iktidarını yıktıgı gerçe
münde bazı dizgi yanlışları olmuştur. Bunlardan önemli anlam karışıklığı yaratan gini gözden kaçırmalarındaki bu çakışma, basit bir bilgisizlik sorunu olabilir
iki cümlenin dogru biçimini vererek düzeltiyor, okurlarımız.dan özür diliyoruz. mi?
S. 1 5, sütun 1 , ikinci paragraf: Fakat karışıklık bununla da bitmiyor. Yazı bir
S.1 7, sütun 3, son paragraftaki parantez içi cümlede "Özgürlük ifadesini
degil bir kaç kere üstüste Ekim Devrimi ile "Köhnemiş Rus çarlıgı ve otok- ekliyoruz" ifadesi "eklemiyoruz" olacaktır.

Düzeltme:

Kızı l

18

Özelleştirmelerin vaatlerin
hiç birini yeri ne getirmediği
gibi. tersi gelişmelere yol
açtığı artık burjuva
iktisatçılar tarafı ndan dahi
kabul edilen bir gerçektir.
Sermayenin tabana
yayılması söyle dursun,
teke l l eşme
yoğunlaşmaktad ı r.
Devlet eğitim. sağl ık. gibi
kamusal alan lardan
çekilmekte ama kendisini
sermayenin jandarması
olara k da ha güçl ü bir tarzda
tahkim etmektedir.
Demokrasi iyice küme
düşmekte. özelleştirmelere
eşl ik eden ve emekçi
sı nıfları hedef alan azgı n
saldırılar için devlet terörü
şiddetlendiri lmekted i r.
Özel leştirilen kuruluşlar
önce sermaye devlet
işbirliğiyle zarara
sokul makta,
ardından değerinin çok
altında sermayeye peşkeş
çekilmektedir.
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ı ı ld i ği tüm ü l kelerde tablo üç aşağı
hq yukarı hep böyle o l muştur.
< icçm i şte Türkiye'de gerçek leşen
ı ııelleşt i rmelere b i r göz atı ldığında
hı le, yaratı lmaya çal ış ı l an hayal ile
acı gerçek arasındaki traj i kom i k
uçurum bel i rgin bir tarzda sırıt
maktad ı r. Sermayenin özel leştirme
alan ı nda sürdürdüğü ideo l oj i k sa ldırı
lı.ampanyasının tümüyle yalana dayalı
olduğu net bir tarzda ortaya çıkmak
tadır.
Otomativ
Endüstri i
Türk
, TOE) 'nin uğrad ı ğ ı ak ı bet hem henüz
taze ve hem de son derece çarpıcı bir
örnektir: Gebze'de kurulu TOE, 238
b i n metre karelik bir araziye sahipt i r.
Salt arazinin asgari değeri 1 tri l 
yondur. Bu kuru l uş arazi değerinin
çok alt ı nda, 75 milyar 952 mi l yon
gi b i cüzzi bir fi yatla, Türkiye p i ya
sasını denet l eyen temel holdingl erden
bıri ol an UZANLAR 'a (Süper Oto)
·atı lmıştır. Buna açıktan h i be edi l 
m iştir demek de mümkündür.
UZANLAR ilk elden çal ışan 350
,�çiyi kapı dışar ı etti ği gibi tesisi
lı.apatmıştır. Ya ln ı zca fabrikan ın
hurdasın ı al ı ş fiyatın ı n iki katına (1 50
ıııilyar) satan UZANLAR, sermaye
kv l eti ile bağladığı bu "iş"ten
e k i l ıııc s i ı_��ı.; n 'başka b i r ':,C)' dcği l<l i r •
orkunç bir vurgun yaparak çıkmıştır.
Sonuçta ü l ke ekonom i ine her hangi
ıal iı;ı lrr. huna rağmen -;ahırsıı; bun a k·rııı lııç , , r ı ı ı • , ı•r ıııl' ;·,· t i nı ı ·,lıfi bir kaynak aktarımı olmamış, aks i ne
olağanüstü
burjuvazi ye
rağmen pervasızdır. Bu güne dek gibi, tersi gclı�ıııelcrc yol açtığı aruk tekel ci
·sınıf hareketin i n mi l i tan ve pol itik bi r burjuva ikt i satç ıl ar tarafından dahi miktarda bir sermaye açıktan peşkeş
çeki l ememiş kabu l edi l en bir gerçekt i r. Özel- çekilmiştir.
isan 'kararları n ı büyük bir direnişin
ç i zgisine
Daha geri l ere dayanan özel
a1.gınlıkla
uygul amaya olma ı ona açıkça cesaret veriyor. leşl i rmelerl e sermaye tabana yayılbuna Kısacası sermaye, bugün, öze l - mak şöy l e dursun , teke l leşme yoğun- !eştirme uygul amal ar ı na çarpı cı bir
sermaye,
koyan
rağmen özel l eştirme p l anını !eşt i rme planının turşusunu kurmay ı !aşmaktadır. Dev l et, eğit i m, sağ l ık, örnek ise çimento sektöründe yaşangerçek kapsamı y l a hayata geçirmiş değil, bir an önce KİT'leri bu yağl ı gibi kamusal alanlardan çeki lmekte m ışt ı r. 1 989 y ı lında ÇİTOSAN'a ait
değ i ld i r. Özel leşt i rme al anındak i esas bal lı tems i lc i ler i ne peşkeş çekmeyi ama kendisini sermayenin jandarmas ı 5 çimento fabrikası, verimsiz ol duko l arak yen i den ve daha güçlü bi r !arı na dair herhangi bir veri olmakatak henüz kapıda bek l etilmektedir.
am�çlamaktadır.
Ozelleşt i rme ler
günümüzde tarzda tahkim etmektedir. Kısacası sızı n Frans ı z sermayesine satı lm ı ştır.
Bu i e b i r dizi nedene dayanmaktadır. Her şeyden önce sermaye ekonom i k kriz batağından çıkmanın demokra i iy ice küme düşmekte, tersi Özelleşti rmeden önce karda olan bu
öze ll eşt i rmel ere dai r yal ana ve dema- b i rici k yol u ve teme l koşu l u ol arak bir gelişmey l e özel leşt i rme lere eşlik kuruluşlar, Francaise Cement'e el
gojiye daya l ı yoğun bir tanda l anse edi l mektedir. Propagandalar; eden ve emekçi sını fları hedef alan değ i ştirdikten sonra zarar etmeye
gerçek- başlamış u r. % 12 ila % I 6 oranında bir
saldırıların
sürdürdüğü ideolojik sal dırı kampan- sermayenin tabana yayılması, devle- azgın
yas ı y l a uygun bir atmosferi n ol uş- tin küçü l mes i , demokrasinin gerçek- leştir i leb i l mesi içi n dev l et terörü üretim düşüşü olmuştur. Korkunç bir
masını bekl iyor. Öte yandan işç i s ı nı- !eşme i, hizmet ve kal itenin artma ı ş i ddet lendirilmektedir. Özel leştiri len i şçi kıyımı yaşanmıştır. 1 990'da
fın ı takatsiz bırakmak, ezmek ve ve kuruluş l arı n verimli, karlı hal e kuru l uşlar önce sermaye-dev let işb i r- sektörde çal ı şan işçi say ı s ı 1 3 bin 570
s i nd i rmek doğrullusundaki hazır- get i ri lmesin i n yanı sıra özel l i kl e de l i ğ i yle zarara sokul makta, ardından kişi iken, bu rakam 1 994'te 6608'e
l ıklar ı tam değ i l dir. İşçi sın ı fı 5 Nisan bütçe aç ı ğının kapanması, ekono- i se değerinin çok altında bel l i baş l ı kadar gerilemiştir.
İddia ed i lenin
saldırı m ı s i neye ç2kmiş görünse de, m i nin can l anması noktas ı nda odak- holdinglere veya ulusl araras ı serma- aks i ne özelleştirme çimento sektöründe rekabeti artırıp kal i teyi
yey� peşkeş çeki l mektedir.
gerçekte pat l amaya hazı r b i r potan- Jaştırılmaktadır.
Oze ll eştirmel erin gündeme geti- yükseltmemiş, fakat Frans ı z sermaOysa, özelleştirmelerin bu vaats i ye! taşıdığ ı n ı her geçen gün daha
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Sınıfı kamplara bölmek ve saldırıların yolunu düzlemek istemektedirler.
direnişi bunun en son ve
kurmuş, fiyat
çarpıc ı b i r örneğidir.) B u
.
KİT'
lerde gereksiz istihdamların olduğu, üretimin düşük seyrettiği, gelirin işçi deneti.m
kartelı
oluşturarak
ç ı mcnise, sermaye ikt i darı n ı
..
.
.
.
.
..
ucretlerme ayrıldığı doğrultusundakı yalanlar ı le ozelleştırmeler yoluyla
toya %50 oranında bir
ister istemez dizgi nliyor,
adımlarını dikkat l i atmaya tensikatlara, düşük ücret politikasına, sendikasızlaştırmaya, vb, çok kapsaml ı bir z �_ uygula�mı şu r.
Ozelleştırme
uyguzor l uyor. Ancak "daha
.
saldırı harekatına meşru zem m yaratılmaya çalışılmaktadır.
lamasının,
gerçekte
çok kar" bağıml ı s ı kapi-
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sermayenin öz örgütü ve koruyucu
şemsiyesi olan devlet ile burjuvazi
arasındaki kirli bir işbirliğinden
başka bir şey olmadığıJl!, sermayeye
daha fazla avanta ve servet edindirme
aracı olduğunu ortaya koyan veciz bir
diğer örnek de ASİL ÇELİK olayı
dır.
ASİL ÇELİK, Vehbi Koç 'un
l lJ74 yılında ucuz DÇM kredisiyle
kurduğu özel sektöre ait dev bir
te:sı �tir. ASİL ÇELİK sahipleri 24
Ocak kararlarının ardından, döviz
mal iyetlerinin
ikiye
katlandığı
gerekçesinin ardına saklanarak,
dev letten yardım talep ettiler. Ö�el
k�tirme uygulamasının Türkiye'deki
ba� ideoloğu ve temsilcisi, o dönemin
başbakanı Turgut Özal tarafından
alınan bir kararla fabrika devlet
leştirildi. Makina Kimya Endüstrisi
Kurumu 'na bağlı bir ortaklık olarak
işletilmeye başlandı. Fabrikayı daha
verimli hale getirmek için ulus
lararası finans kuruluşlarından kredi
alındı. ASİL ÇELİK'in üretimi gide
rek artırıldı. Artan üretime paralel
olaı:ak dış l?azara açıldı ve geçen yıl
ASIL ÇELiK 200 milyara yakın kar
elde etti. Bugün ise sermaye devleti
bu ballı böreği yeniden özel
leştirmek, kapitalist sınıfın önde
gelen temsilcilerine hibe 'etmek
hazırlığı içindedir.
Yeniden geçmişten günümüze
dönecek olursak, dün ile bugünkü
uygulamaların manuğında hiçbir
değişikliğin olmadığı açıktır. Zira
sermaye ile devlet organik bir bütün
dür. Gerçekte de işçi sınıfı ve emek
çiler açısından kamu kuruluşlarıyla
özel sektör arasında temelli herhangi
bir fark yoktur. Can alıcı nokta, özel
leştirme adı altında yaşanan sahte "el
değiştirme"nin gerçekte sermaye
sınıfına daha çok kar ve daha büyük
vurgunlara olanak sağlayan bir araç,
işçi sınıfına ise ekonomik-siyasal
örgütsel çok boyutlu ve kapsamlı bir
saldırı olması olgusudur. Bugüne dek
özelleştirme her zaman kitlesel tensi
kat, örgütsüzleştirme ve düşük ücret
pol itikası anlamına gelmiştir. Özel
leştirilen bir çok fabrika ve tesis,
bırakalım verimli hale getirilmesi,
adeta sermayenin arpalığına dönüş
türülmüştür. Kimi zaman TOE örne
ğinde olduğu gibi açıktan tekelci
burjuvaziye hibe. edilmiş, ardından
kapatılmıştır.
Sermayenin gözünü diktiği ve
özelleştirme kapsamına alınan kuru
luşların önce finans kaynakları kesil
mekte, devlet desteği çekilmektedir.
Bu yolla zarara sokulmaya çalışılan
fabrikalar değerinin çok altında
göstermelik bir fiyatla büyük tekel
lere satılmaktadır. Devlet kuru
luşlarıyken finanse edilemiyorlar,
zarar ediyorlar gerekçesiyle ekono
minin kamburu olarak lanse edilen
kuruluşlar,
özelleştirilir
özel
leştirilmez devletin koruyucu şemsi
yesi altına . girmektedir. Devlet
çoğunlukla satuğı tesis ve fabri
kalardan aldığı paranın çok çok
üzerinde kredilerle özel sektörü
desteklemekte, onu adeta besle
mektedir.
Bu çıplak gerçeklere rağmen
bugün, başta hükümet, tüm sermaye
cephesi hala daha utanmazca bütçe
açığının kapatılması için özel
leştirmelerin en önemli kaynak
olacağını
iddia edebilmektedir.
Sermaye ve onun öz örgütü devlet
ôzelleştirmelerle güttüğü hedefini
tersyüz ·ederek, meşru bir zemin-
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deymiş gibi lanse edebilmektedir.
Oysa 1 986 'dan 1 994 'e kadar KİT
satışlarından elde edilen gelirlere ,.
bakıldığında, neredeyse tümünün
(%97) yine özelleştirme giderleri için
harcandığı istatistiklerle sabittir.
Kısacası , elde edilen 1 9 trilyon liralık
kaynağın 1 8.5 trilyonu sermayeye
aktarılmıştır.
Ancak bunda şaşılacak hiçbir şey
yoktur. Sermaye devleti adı üstünde
sermayenin, kapitalistin devletidir.
Onu koruyacak, destekleyecek, kamu
mülkiyetini onlara peşkeş çekecektir.
Fakat özelleştirme yalnızca kapitalist
tekellerin devletle işbirliği içerisinde
ve kirli oyunlarla büyük oranlarda
servet vurgunları elde etmesi açısın
dan karlı bir uygulama değildir.
Ondan çok daha önemlisi, özel
leştirmelerin işçi sınıfının hak ve
kazanımlarına yoğun bir saldırı için
bulunmaz bir gerekçe ve araca
dönüşmesidir.
Kapitalistler dahi KİT'lerin özel
sektöre geçer geçmez karlı kuruluşlar
haline geldiğini savunamıyorlar.
Bilakis onlar sermayeye daha fazla
kar getirecek olanın işçi sınıfının
daha yoğun sömürüsünden başka bir
şey olmadığının bilincindedirler. Bu
nedenle,
saldırıları
ideolojik
KİT'lerden daha ziyade KİT işçisine
yöneliktir. Böylece hem işçi sınıfını
kamplara bölmek ve hem de tüm
sınıfı hedef alan saldırıların yolunu
düzlemek istemektedirler. KİT'lerde
gereksiz istihdamların olduğu, kadro
şişkinliğinin bulunduğu, üretimin
düşük seyrettiği, gelirin büyük oran
da işçi ücretlerine ayrıldığı doğrul
tusundaki yalan propaganda ile özel
leştirmeler yoluyla tensikatlara,
düşük ücret politikasına, sıfır sözleş
meye, sendikasızlaştırmaya, taşe
ronlaşurmaya, kısacası, çok kapsamlı
saldırı harekatına meşru bir zemin
yaraulmaya çalışılmaktadır. Özel
leştirme saldırısının yalnızca KİT
çalışanlarına
dönük
olduğunu
varsaymak büyük bir• yanılgı olacak
tır. Sonuçta giderek yoğunlaşan
kitlesel tensikatlar, düşen ve dondu
rulan ücretler, kırpılan ve geri alınan
kazanımlar ve haklar, tüm bunlar, işçi
sınıfını bir bütün olarak ilgi
lendirmekte, sömürü zincirlerini bir
bütün olarak ağırlaştırmaktadır.
Sermaye düzeni, "5 Nisan başlan
gıç, saldırılar sürecek" parolasıyla
hareket etmektedir. İşçi ve emekçi
yığınları korkunç bir sefalet ve onul
maz bir siyasal baskı k ıskacında tutan
burjuvaziye, işçi sınıfı yanıtını 20
Temmuz'da, "20 Temmuz başlangıç,
mücadele sürecek''. şiarıyla vermiştir.
20 Temmuz'da militan bir uyarı
eylemine yaraşır bir hava esti
rilememiş dahi olsa, sonraki süreçte
yaşanan çeşitli sınıf eylemlilikleri bu
konuda umut. verici olmuştur. Özel
likle Aras Kargo işçilerinin şanlı
direnişi sınıf hareketinin yolunu
açmıştır. Bugün bu ileri çıkışın düze
yini yakalamak ve aşmak işçi sını
fının ve onun sınıf bilinçli-devrimci
öncülerinin,
doğal
önderlerinin
sorumluluğu ve görevidir. Bu başa
rılamaz, sınıf hareketinin seyri Aras
Kargo direnişinin militan ruhunu
yakalayamazsa sermaye, başta kapı- ·
da beklettiği özelleştirmelerle işçi. ve
emekçi kitlelerin üzerinden silindir
gibi geçecek, ciddi bir engelle karşı
laşmadan proletaryanın şehit vererek
kazandığı kazanımları son kırıntısına
kadar gaspedecektir.

Cukobirlik YemekhaneleritJde
,
Bir Direniş Deneyimi

ya da

t
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OLEYIS: Sadece güzel pan ka rtlar hazı rlayıp
taşı makla olmuyor
Geçti9imiz oy, Adana Çukobirlik
yemekhaneleri bir direniş deneyimi
yaşadı . Bir çok devrimci yayı nla birlik
te gazetemiz sayfalarına do yansıyan
bu direniş, son bir yılın pek çok dire
nişiyle, ne yazık ki aynı sonu paylaşmış
bulunuyor: Yenilgi . . .
Her yenilgi utanç getirmez. Yenilgi
vardır; dövüşerek çekilirsin, kazanç
hanene yazılır. Yenilgi vardır; teslim
olursun, utanç hanene yazılır. Ye
yenilgi vardır; ihanete u9rorsın, goffet
hanene . . .
Çukobirlik yemekhanelerinde yenil
giye u9royon direniş üçüncü· haneye
yazılanlardan sadece biri daha oldu.
Pek çok işçinin DISK'in başındaki
"D"ye ve geçmiş ününe duydu9u
gi'•ven, bir direnişin daha satılmasıyla
noktalandı . Ço9doş sendikocılı9ın,
sınıf kavgasının yerine sınıf uzlaş
masının, demek ki, işçilerin elini kolunu
bogloyıp sermayenin azgın saldırısına
öylece teslim etmenin yönelimi oldu9u
bir kez daha kanıtlanmış oldu.
DiSK OLEYIS'in bu direnişteki
"önderlik''i, boştan sona bir ihanet ve
suç anıtı olmuştur ve sadece Çuko
birlik'te de9il, tüm Adana işçileri
orasında böyle anımsanacaktır. Dire
nişçilerin diger birimlerden destek
arayışını "onur sorunu" olarak göste
rerek engelleme, aktif eylem yerine
oturmayı dayatma, "oman suç işle
meyelim" montı9ıylo işçileri sürekli
posifize etme sendikanın eylemdeki
esas tutumu olmuştur. Fabrikanın diger
birimlerini dayanışmaya çogırmosı

gereken OLEYi$ bürokratları, bunu
yapmadıkları gibi, direnişçilerin çogır
mosını engellemiş, dayanışma ve
destek için direnişi ziyarete gelen
devrimcilere de, "Burayı provoke
ediyorsunuz, gidin" diyerek gerçek
yüzlerini sergilemişlerdir.
En önemlisi, işçilerin, konfe
derasyonun adındaki "D"ye ve geçmi
şindeki üne duydukları güvenin kötüye
kullanılması, "Genel Müdürlük ve
Koroyolçın'lo anlaştık, haklarınızı
olacaksınız" yalanıyla işçilerin düpe
düz kondırılmosıdır. Oyunlarının oçı90
çıktı9ı yerde ise, DISK'in yeni ogosı
Budak apar topar Adono'yo gelerek,
işverenle bir "satış" protokolü imza
lamıştır. Ama bu protokol, aynı
zamanda Budok'ın suç senetlerinden
biridir de.
Protokolle işverenin ve sendikanın
"hoklor"ı garantiye alınmış, kaybe
dense yine işçiler olmuştur. Maddi
kayıp şimdilik sözleşmeden dogon
q_cret hakkının yarısı kadardır.
Ünümüzdeki günlerde belki işten atıl
malar olacaktır. Oysa Çukobirlik işçi
leri bütün bu direniş sürecinden, maddi
kaybının çok üstünde manevi kazançla
çıkmıştır. Bu kazançların boşta geleni,
sendika bürokrotizminin ihanetçi yüzü
nü tanımak ve zafere giden yolun
üstünden bu bürokratik engelleri temiz
lemenin zorunlulu9unu kavramaktır.
işte o zaman işçi sınıfının mücadelesi,
birlik ve dayanışma içinde zafere
dogru hızla yol olacaktır.
. Kızıl Bayrak/ADANA

L E O- J E A N S D İ R E N İ Ş İ .Ü Z E R İ N E
Kapitalist sömürü. çarkının
en acımasız döndüğü .
yerlerden biri de atölyelerdir.
işçi sınıfının yeni nesli
buralarda, en düşük ücret,
en fazla saat ve hatta, küfür
ve dayağa kadar varan
zulüm ve sömürü altında
geleceğe hazırlanır.
Adana'da kurulu
Leo-Jeans de bu
atölyelerden biridir. Çoğu
çocuk yaşta 1 50 işçi, asgari
ücretin çok altında ve yasal
çalışma saatinin üstünde
çalışmaya zorlanmaktadır.
Ama bu zor, nihayet,
Leo-Jeans işçilerini hak
aramaya ve direnişe iter.
Sefalet koşullarının altındaki
çalışma, sefalet koşullarını
talep haline getirir. Asgari
ücret ve yasal çalışma sınırı

talebiyle başlayan eylem,
polis saldırısıyla, ama asıl,
tecrübesizliğin zaafları
sonucu, görünürde herhangi
bir kazanım elde edemeden
dağılır.
Taleplerine ulaşamasa
dcı, her eylemin en önemli
kazanımı mücadele
deneyimidir. Leo-Jeans'ın
genç işçileri de bu direnişten
önemli derslerle
çıkmışlardır. İlk ve en önemli
ders, örgütlenmektir.
Direnişin en büyük zaafı,
yeterli örgütlülüğe
ulaşmadan, işçilerin çoğu
üretimi sürdürürken, çok az
sayıyla eyleme başlamaktı.
Ve bu da, yenilginin baş
sebebi oldu. Bununla içiçe
bir başka ders, sınıf
bilincinden, dolayısıyla

dayanışma ruhundan
yoksunluktur. Bu yoksunluk
hem ilk sebebe yol açmış,
hem de direnişi salt
ekonomik düzlemde
bırakarak başka bir zaaf
alanı yaratmıştır. Direnişin
hemen öncesinde işten
çıkarılan işçilerin geri
alınmasının taleplerde yer
almaması bu zayıflığın
işaretidir. Bu iki •temel
zaaftan kaynaklanan pek
çok pratik hata, Leo-Jeans
işçilerinin gelecek
mücadelelerinde üzerine
basarak zafere
yürüyecekleri birer basamak
olmalıdır. Leo-jeans yenilgisi
özetle, bir gerçeğin .altını bir
kez daha çizmiştir. işçi sınıfı
ya örgütlüdür ya da hiçtir.
Kızıl Bayrak/ADANA
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. Emperyalizm özgürlük değil,
her zaman egemenlik pefindedir
HAİTİ " DEMOKRASİ "
İÇİ N DEĞİ L,
ABD
.. Ç I KARLARI N I N
GUVE NC EYE ALI NMASI
İÇİ N İŞGAL E DİLDİ .
ABD emperyal izminin
Haiti'ye müdahalesinin iki
amacı vardır. B irincisi
sorunun uluslararası
boyutudur. İkincisi ise:
Haiti'de deienere olma
sürecine girmiş bulunar,
duruma bir çeki düzen
vermek. AB[
emperyal izminin Haiti
üzerindeki egemenliğini
daha sağlam ve emin bir
temele oturtmaktır
.

k üçük sanayi işletmelerini kasıtlı
olarak iflasa sürüklemesidir. Toplu
mun temel gereksinmelerini k arşı!ayan bu yerel sanayi üretimi, tüccar
!arın i�hal olanaklarını sını rladığı ve
dolayısıyla kar oranını düşürdüğü
için, onların önünde aşılması gereken
bir engeldi. Bu engel politik ve
e konomik tedbirler alinarak aşıldı.
ğindeki
diktatörlüğünü
pekişYerel sanayi tasfiye edildi. Binlerce
tirmektir. Bu nedenle, bu politikasına
insan işsiz bırakılıp açlığa mahkum
kalıcı bir yapı kazandırmak için
edilerek, dışarıdan mal getirip pazar
Somali, Haiti gibi son derece zayıf
!ayan tüccarların kar oranı arttırıldı.
ülkeleri adeta bir deneme tahtası
Böylece ülke ABD tekellerine tama
olarak kullanmaktadı r. Emperyalist
meİı açık bir pazara dönüştürüldü.
BD emperyalizmi uzun egemenliğini sağlamlaştırmak için
Tüm bunlar Haiti halkının bugün
süre gündemde tuttuğu, başvurduğu saldırganlığa her defak ü sefalet i n i , onun neden dünyanın en
yok sul ülkelerinin başında geldiğini
"demokrasiye destek" k ılıf- sında bir k ılıf bulmakta da zorluk
ortaya koymaktadı r. On yıllardır
lı Haiti çı kartmasını niha- çekmemektedir.
yet gerçekleştirdi. Böyle bir işgal
Sözkonusu müdahale alanlarında
ülkenin tüm doğal zenginlik leri
hare katına Haiti tarihinde ilk kez rast- çıbanbaşı oluşturan sorunların kökeyağmalanmış, üretilen değerler dışa
lanmıyor. l 9 l 5'te de "siyasi istikrar ninde, genel olarak dünya k apitalist
r ıya transfer edilmiştir. Haiti halkını
sömüren, tüm zenginlik leri talan eden
sağlamak" türünden bahanelerle ABD sisteminin, özel olarak da onun
sorumluluğu
"arka bahçesi"ndeki bu ülkeyi işgal jandarmalığının
asalak oligarşinin kimin taşe
ronluğunu yaptığı da yeterince açık
etmişti. Haiti 1 934 yılına k adar işgal yatmaktadır. Açıktır ki, Somali halk ı
tı r. Bunlar ABD tekellerinin yerel
altında kalmış ve doğrudan ABD açlıktan k ırılıyo rsa ve aşiret ağalan
acentaları durumundadı rlar.
emperyalizmi tarafından yönetilmişti. ülkeyi bir kördövüşüne sürükDüne kadar Duvalierler diktaABD emperyalizmi Yeni Dünya lemişlerse, bunun asıl sorumlusu,
törlüğü ve bugürı terör estiren askeri
Düzeni stratejisi çerçevesinde bir yalnızca Somali'yi değil, tüm Afrik a
cunta, bu sömürü ve �lan düzenini ·
süredir sistematik olarak askeri kıtasını toptan talan eden empersürdürebilmek ıçın bizzat ABD ·
müdahaleler düzenliyor. Son asker- yalizmdir.
!erinin Somali'yi terkettik leri günlerde
Haiti'nin durumu farklı değildir.
emperyalizmi tarafından iktidarda
bu kez Haiti'yi işgal etmesi ve bu ABD emperyalizminin sözde demok,.
tutulmuştur. Böylesine bir sömürü ve
arada listesindeki diğer ülkelere rasiyi yeniden tesis etmek için işgal
talan ancak emekçi halkın sindirilip
yönelik taciz politikalarını sürdür- ettiği Haiti, dünyanın en yo ksul ülkesusturulmasıyla mümkün olmaktadır.
Bu misyon düne kadar Duvalierler
mesi, as keri müdahale ve işgallerin !erinin başında geliyor. Bu sefaletin
başlıca emperyalist güç sıfatıyla onun ve ona eşlik eden diktatörlüğün
tarafından yerine getirilmişti. Onların
ekonomik
Haiti'nin
yıpranarak bu görevi yerine geti
dış politikasının ana eksenini oluş- kökeninde
remeyecek duruma gelmeleri üzerine
turduğunu gösteriyor. Mevcut ulus- olanaksızlığı ve bir avuç generalin
askeri cuntaya iş düşmüştü.
lararası koşullar ABD emper- hükmetme ihtirası yatmıyor. Haiti
Bu koşullarda ABD
emper
yalizmine dünya çapında müdahaleler halk ının sefaleti, on yıllardı r süren bir
yalizminin Haiti'ye doğrudan müda
olanağını sunuyor. O da dünya ölçe- talan ve yağmanın ürünüdür. Genehalesinin i ki amac ı vardır. Birincisi
ğinde haydutluğunu vahşice ortaya rallerin diktatörlüğü ise bu talanın
k oyup, en ilkel gangsterlik
.
.
sorunun
uluslararası
..
.
.
. .
Haıtı. dunyanın en yoksul ulkelerınden hırı olmasına yol açacak denlı
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Haıtı'de deJenere olma
bıçımde kullanıyor.
ABD emperyalizminin gibi sektörlere dayanan ekonomisi kendi yağı ile kavrulabilir olanaklara sürecine girmiş bulunan
. . .
son yıllarda giderek sı k laduruma bir çeki düzen
. .
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bancı kökenli bir avuç ailenin oluşturduğu yali� nin H �it� _üze rin_,
deki egemenlığını daha
lığıne ıstı krarlı hır yapı
.
.
. .
.
.. ..
tumuyle asalak hır ol ıgarşı nın elınde topl anmıştır
kazandırmak , dünya ölçe•ağlam ve emin bır l ınc t.

A

bekçiliğini
yapma,
güvenliğini sağlama ihtiyac ından kaynaklanıyor.
Haiti, dünyanın en
yoksul ül kelerinden biri
olmasına yol açacak
denli tarımsal ve sinai
kaynaklardan yo k sun bir
ülke değildir. Kahve,
şeker, te kstil gibi sektörlere dayanan
ekonomisi kendi yağı ile kavrulabilir
olanak ye güce sahiptir. Ancak, ülke
e konomisinin irili ufaklı tüm kilit
mevzileri, sayıları sınırlı ve genellikl_e
yabanc ı kökenli bir avuç ailenin oluşturduğu tümüyle asalak bir oligarşinin
elinde toplanmıştı r. E konominin gelir
getiren- başlıca sektörleri Jamaika'lı
Brand, Danimarka'lı Madsen gibi
ailelerin tekelindedir.
Haiti oligarşisi bu ül keden
yağmaladığı tüm zenginlikleri on
yıllardır yurt dışına, ABD'ye transfer
etmektedir. Adına ihracat denen bu
talandan elde edilen kazanç Haiti'ye
geri dönmüyor, ABD barıkalar ına
ak ıyor. Haiti oligarşisinin serveti
ülkeye değil, ABD'deki güvenilir
yatırımlara ayrılıyor; uluslararası mali
spekülasyona yatırılıyor. Bununla da
kalınmıyor, Haiti halkından toplanan
vergilerden oluşan devlet bütçesinin
önemli bir bölümü, bu asalak tüccarlara çok düşük oranda faizlerle kredi
olarak peşkeş çekiliyor. Bu kredileri
oligarşi sermaye olarak kullanıyor.
Haiti hal k ının ürettiği kahve, şeker
kamışı, tekstil ürünleri vb. ni satın alıp
ihraç etmesine hizmet ediyor.
Haiti halkını yoksullaştı ran ve
onun kanını emmeye bir türlü
doymayan bu asalak ticaret oligarşisihin diğer bir etkinliği de, ülkedeki
. .
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oturtmaktır. Bu yapılırken, muhalif
toplumsal güçler ezilecek, böylece
düzene muhalefet dinamiği de kırı
lacaktır.
"Meşru devlet başkanı" Aristide'i
kendisine kalkan ederek başlattığı
operasyonla, ABD emperyalizmi,
Haiti egemen sınıfına destek ve ordu
suna güven vermeye çalışıyor. Aris
tide'in devlet başkanı seçilmesi,
yoksul halk kitlelerinin doğrudan
politika ile ilgilenmelerine ortam ve
dinamik yaratmıştı. Bµ dinamik,
somut bir politik kimlik kazanmış
olmaktan uzak olmakla birlikte, hala
canlılığını koruyor. Eli kanlı cunta
cılar, üç yıl içinde resmi rakamlara · • sveç sosyal demok
ratları üç yıllık bir
göre 5 bin kişiyi katletmiş olmalarına
muhalefet' dönerağmen, toplum susmuş ama sinme
miştir.
minden sonra 1 8 Eylül
Toplumun maruz kaldığı baskı ve günü çoğunluğu kaza
somuru
koşullarında
generaller narak yeoiden hükümet
cuntasının daha fazla iş başında
kalması, bu toplumsal dinamiğin daha olma olanağını elde
somut bir politik kimlik kazanmasının ettiler_. Bu ülkenin yarım
ve radikalleşmesinin yolunu açabi asırlık tarihine damga
lirdi. ABD emperyalizmini ve onun sını basan ve dünya
uşağı Haiti oligarşisini asıl rahatsız sosyal demokrasisinin
eden bu potansiyel tehlikedir. "övünç" kaynağı olan
ABD'nin, devrik başkan Aristide'i bu sosyal demokratları bu
kadar bayraklaştırmasının gerisinde
kez farklı bir misyon
de bu durum yatmaktadır.
bekliyor.
ABD emperyalizmi, Haiti'yi işgal
Kapitalizmin ulusal
etmeden önce generaJleri hedef
alıyormuş gibi bir görüntü çizmiştir. sınırları yıkma ve ulus
Ancak operasyonun ilk adımındaki lararası te� bir pazara
icraatı askeri cuntanın tüm cinayet ve dönüşme sürecinin bu
sorumluluklarını affetmek ve cunta günkü gerekleri (tek
şeflerinin geleceğini garantiye almak
Avrupıı pazarı) ve
olmuştur. ABD emperyalizmi, yoksul
kuşkusuz dünya kapi- '""
. .......,.,__
halle kitlelerini kandırmak için, belki
talizminin
yaşamakta
olduğu
bunalımın sonuçları, İsveç
bir kaç subayı göstermelik olarak
sosyal
demokrasisinin
de
tarihi
özgünluğünün aşınmaya
yargılayıp cezalandırabilir. Fakat
kesinlikle
ordunun
elebaşlarına başlamasına neden olmaktadır. Vahşi liberalizmin
dokurırnayacaktır. Zira bu cinayet kurallarına ayak uydurarak ve toplumun sosyal kaza
şebekesinin başındaki general Raoul nımların ı tırpanlayarak "refah devleti"nin tasfiye sürecini
Cedras'ın kendisi bile CIA'nın güve
başlatmışlardı. Sosyal demokratların, '80'Ii yılların son
nilir bir ajanıdır. ABD emp'eryalizmi
dönemlerinde
başlattıkları bu süreç, "refah devleti" için
piyonlarını rasgele harcamayı ve
bunun Haiti ordusu üzerinde yara sonun başlangıcı oldu. Egemen sınıflar sosyal demok
tacağı olumsuz etkiyi göze alamaz. ratların başlattıkları bu sürecin devamını muha
Aynca, ABD'nin Haiti'deki bu sadık fazakarlara emanet ettiler.
uşaklarına ihanet etmesini gerek
Sosyal demokrasinin açtığı gedikten hareket eden
tirecek hiç bir neden de yoktur.
muhafazakarlar üç yıl boyunca geçmişin toplumsal
Haiti halkı, emperyalistlerin ve . kazanı mlarını tek tek pazarlad ılar. Kısmi özgünlüklere
onların işbirlikçisi oligarşinin güdü
münden çıkmalı, kendi bağımsız sahip olan İsveç ekonomisi çokça propagandası yapılan
politikasını yaşama geçirmelidir. özgünlüğünü tümüyle yitirdi. İsveç işsizlik, enflasyon,
Bunun için de dünya proletaryası ve bütçe açığı vb. gibi kapitalizmin klasik sonuçlarıyla tüm
emekçi halkların enternasyonalist öteki ülkeler gibi yüzyüze kaldı.
desteğine ihtiyaçları vardır. Görev bu
Bu arada uzun yıllar "refah" koşullarını yaşayan
desteği hayata geçirmektir.
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İsveç toplumu mevcut
geçmişle
durumu
kıyasladığı için, muha
fazakarlar
bazı
"tabu"lara dokunmayı
göze alamad ılar ve
süreç tıkandı. 1 8 Eylül
seçimleriyle yeniden
sosyal demokratların
hükümete getirilmesi
ile bu tıkanan sürecin
onu açılmak isten
mektedir.
Böylece yeniden
hükümet olan sosyal
demokratların misyonu
muhafazakarların
yapamadığını yapmak
olacaktır. Artık eski
"refah dönemi"ndeki
misyon tümüyle terk
edilmiştir. Amaç İsveç
ekonomisinde ve toplumsal yapısında liberalizme ters
düşen handikapları ortadan kaldırmak, ülkeyi AET'ye üye
yapmak yani ultra liberalizme tümüyle entegre olmaktır.
Bunu başarmak için ise, epeyce tırpanlanmış sosyal
kazanımlara biraz daha el atmak, sosyal yardımları daha
da budamak, işsizlik ve e meklilik ödeneklerini AET
ölçütlerine uyarlamak için buna uygun yasal tedbirler
almak, bütçe açıklarını kapatmak, devlet borçlarını
dizginlemek, kısacası ayrıntılı bir kemer sıkma poli
tikasını hayata geçirmek gerekmektedir.
Muhafazakarların bu alanda cüretli bir politika uygu
lamalarının imkan ı çok sınırlıydı. Fakat, sosyal demok
ratlar bu misyonu yerine g etirmek için biçilmiş kaftandır.
Başta işçi sınıfı olmak üzere, emekçi halk kitleleri
üzerinde hala önemli bir etkinliğe sahiptirler. Bu nedenle
yeni sosyal demokrat hükümetin önünde duran acil ve
tek görev, sahip olduğu bu manevi etkinliği kullanarak
İsveç burjuvazisinin ihtiyaçlarına cevap vermek olacaktır.
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italya'da sendikalar 1 4
Ekim günü genel grev çağrı. sında bulundular. Berlusconi
hükümetini.Q_, 1 995 yılı bütçe
tasarısında öngördüğü "sosyal
harcamaları sınırlama" tedbir
lerine karşı, tüm sektörlerden
emekçiler 4 ile 6 _saat iş bıra
kacaklar.
Ultra liberal ekonomi reçe
tesini uygulamada bu güne
kadar kayda değer bir tepkiyle
Berlusconi
karşılaşmayan
hükümeti, 1 995 bütçe· tasa
rısında hedefi biraz daha
yüksek saptamaktan çekin-

-

medi. Söz konusu tasarı,
sosyal sigortalar, sağlık harcamalan, emekli maaşları ve bazı
kamu kuruluşları ile araştırma
kurumlarına ayrılan ödeneklerden toplam 48 trilyon italyan
lireti kesmeyi ongoruyor.
Bunların yanısıra emeklilik yaş .
sınırını 61 'den 65'e çıkarmayı
planlayan Berlusconi bütçesi,
bir çırpıda 1 20 hastanenin
kapatılmasını, m�aşların ve
emekli ödeneklerinin enflasyona endeksli olma sistemine
son verilmesini öngörüyor.
Berlusconi hükümeti işba-

şına geldiğinden bu yana ultra
liberal ekonomi politikasını bir
çok sektörde yürürlüğe koydu.
Özellikle basın-yayın alanında
sık sık grevler yaşanıyor. Yıl
sonundan önce emeklilik yasa
sının tamamen · değiştirilmesi,
işletmelerin sosyal kesin
tilerden muaf tutulması ve işten
atılma tazminatlarının işve
renlerin insafına bırakılması,
hükümetin, sırasını bekleyen
önlemleri arasında yer alıyor. ·
Hükümet, genel bir saldırının büyük bir tepkiye yol
açacağını bildiği için bu poli-

tikayı zamana yayarak parça likleriniri sarsıldığını görü
parça gündeme getiriyor. İta!- yorlar. Bu nedenle de göster
yan emekçileri bu sinsi taktiğin melik tepkiler ortaya koyma
farkındalar ve her fırsatta ihtiyacı duyuyorlar. 1 4 Ekim
tepkilerini ortaya koymak- için alınan bir kaç saatlik genel
tadırlar. Ancak sendika bürok- grev kararıyla, emekçilerin
rasisi bu dağınık tepkilerin istemleri değil, sendika bürok
genel bir direnişe dönüşmesini , ratlarının ihtiyaçları göze
çeşitli oyalama manevralarıyla tilmektedir. Oysa, burjuvazinin
engellemeyi bu güne kadar boyutlanan saldırılarına' etkili
bir yanıt, sendika bürokrasisine
başarabildi.
Burjuvazinin saldırılarının itibar kazandıracak bu ·türden
giderek yoğunlaşması karşı- eylemleri değil, daha köklü bir
sında sendika bürokratları, direniş ve mücadele pers
emekçiler nezdindeki itibar- pektifine sahip olmayı gerek
larının zedelendiğini ve etkin- tirmektedir.

Re lormist• Kusa
tm
a
,

Ekim ' in 1 5 Eylül '94
tarihli sayısının (sayı 1 05)
başyazısı: "Reformist
Kuşatma" başlıklı kısa bir
değerlendirme yazısıdır.
ERLERİ , BİRLEŞİ N!
Sınıf haraketine i lişkin BÜTÜN ÜLKELE RİN PROLET
deyse, bunun açık nedeni, 70 yıllık bir engeldir. Reformist kuşatmadan söz
güncel tartışmalar tartışmasız
kölelik ilişkisinin özgürlük ediyoruz. Reformizmi burada terimin en
açısından öneml i mücadelesinin altında büyük darbeler geniş anlamı nda kullanıyoruz. Yani en kaba
alması ile ekonominin iflah olmaz yapısal biçimlerinden devrimci kılığa bürünmüş en
bulduğumuz b u yazıyı sorunlarıdır.
incelikli biçimlerine kadar tüm reformist
aynen yayınlıyoruz :
Sömürünün katmerleştiği ve yaşam eğilim ve akımları kastediyoruz. Kuşku yok

12

Eylül saldırısının 1 4. "yılı
geride kalıyor. İşçi sınıfı ve
emekçiler sermayenin bu
dizginsiz karşı devrim saldırısıyla kaybet
_tikleri mevzileri ve kazanımların önemli bir
bölümünü aradan bunca uzun bir süre
geçmiş olmasına karşın hala kazanabilmiş
· değiller. Kaybettiklerini kazanamadıkları
gibi, 1 2 Eylül döneminde bile dokunulmayan
bazı başka hak ve kazanımları kaybetmek
riskiyle yüzyüzeler bugün.
1 2 Eylül'ü önceleyen dönemde sermaye
düzeni çok yönlü ağır bir kriz içindeydi.
Toplumun çok değişik ve 'yoksul katmanları
bir siyasal hareketlilik içindeydi. Bu hare
ketlilik zemini üzerinde, bir dizi temel
zaafına rağmen küçümsenmeyecek örgütlü
bir devrimci hareket varlığını sürdür
mekteydi. Devrimci toplumsal muhalefetin
bu gücü, düzenin bunalımını derinleştiren
bir temel etken durumundaydı. Sermayenin
1 2 Eylül saldırısı, bu devrimci etkeni yok
etmek ve 24 Ocak kararlarında ifade bulan
ekonomik kriz programını engelsiz uygu
layabilmek için gerçekleştirildi.
Bugün düzen yeniden ağır bir kriz
içerisindedir. Fakat Kürt özgürlük müca
delesi ayrı tutulursa, 1 2 Eylül öncesinden
farklı olarak bugün güçlü ve örgütlü bir
toplumsal muhalefet yoktur. Bu, bugünkü
krizin kendine özgü yanıdır. Elbette işçi
sınıfı içinde ve öteki sömürülen katmanlar
arasında yaygın bir hoşnutsuzluk yaşan
maktadır. Sınıf kitleleri '87 yılından beri şu
veya bu ölçüde hep bir hareketlilik içinde
oldular. Ne var ki, 12 Eylül öncesinden farklı
olarak, bu, devrimci doğrultuda politize
olmuş bir hareketlilik değildir. öte yandan,
kitlelerin durumuyla da bağlantılı olarak,
örgütlü devrimci hareket son derece
q_nemsiz bir politik güç olmaktan bir türlü
kurtulamamaktadır.
Bugünkü kriz ortamında, bu, sermaye
düzeninin en büyük şansıdır. Buna rağmen
o büyük bir bunalmışlık ve çözülme için-
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koşullarının sürekli kötüleştiği bir ortamda,
işçilerin ve emekçilerin düzene karşı
süreklileşen bir gOVensizlik ve hoşnutsuzluk
duymamaları olanaksızdır. Bu güvensizlik
ve hoşnutsuzluk fazlasıyla var ve gün
geçtikçe de çoğalıyor. Sermaye partilerinin
güçsüzlüğü ve kronikleşen iç bunalımları,
parlamentonun toplumun en itibarsız
kurumu haline gelmesi, yığınlardaki bu
tepkinin aynası ve yansımasıdır.
Ne var ki, sayısız olanağı ve aracıyla
düzen yine de bu memnuniyetsiz yığınları
kuşatmayı, aldatmayı ve oyalamayı,
böylece rejime yönelen bir politik aktiviteden
alıkoymayı başarabilmektedir. Bu doğrul
tuda sayısız yola, yönteme ve araca
başvurmaktadır. Korku salan. baskı aygıtları
ile sersemletip aptallaştıran propaganda
aygıtlarını içiçe kullanmaktadır.
Düzen yığınların çok değişik kesim
lerine çok değişik araçlarla yöneliyor. Bir
kesimi şovenizmle kontrol ediyor. Bir başka
kesimi liberal kozmopolit kültürle yozlaş
tırıyor. Bir öteki kesimi tersinden ortaçağ
ideolojisiyle, bağnaz dinsel gericilikle
uyutuyor. Daha başka kesimleri geleneksel
resmi ideolojiyle ve sahte bir laisizmle
denetim altında tutuyor. Kitlelerin nispeten
ileri, sola açık kesimlerini ise reformist
hayallerle Mmaya çalışıyor. Hoşnutsuzluğu
ve tepkiyi sistematik bir baskı ve korku
mekanizmasıyla sindirmeye çalıştığı gibi,
sahte alternatiflerle çarpıtıyor; hedef
şaşırtarak yozlaştırıyor; milliyetçi, mezhepçi
ve bölgeci ideoloji ve kültürün yanısıra,
bireyci ideolojiyi kullanarak da bölüyor,
parçalıyor, paralize.ediyor vb.
Tüm bunlar işçi sınıfını ve çalışan
yığınları ideolojik-politik ve kültürel
cephelerde saran genel bir düzen kuşat
masının değişik halkaları ve biçimleridir.
Ne var ki, bu kuşatr:nanın çok daha özel
· bir alanı var ki, bu, yığınların bugün büyük
hoşnutsuiluğuna rağmen, yığın hareketinin
bir türlü kendine devrimci gelişme yolu
bulamamasının önündeki çok temelli bir

ki bugünün genel kuşatma ortamında asıl
durulması gereken de bu özel alan, yani
reformizmdir. Basit bir evrensel gerçekten
dolayı bu böyledir. Her toplumda ve her
zaman, düzen, yığınların nispeten ileri .
kesimlerini, her çe�tiyle reformizmi en etkin
biçimde kullanarak şu veya bu ölçüde
dizginlemeyi ve kontrol altında tutmayı
başarabilmiştir. Oysa yığınların nispeten
ileri kesimleri, toplumda ileriye doğru bir
hareketlenmenin, devrimci yığın hare
ketindeki yol açıcı bir gelişmenin potansiyel
motorudur. Yığınların en ileri kesimlerindeki
bir hareketlenme, onların ortaya koya
bilecekleri her ciddi etkinlik, daha geniş ve·
daha geri kesimlerin sarsılmasında,
uyanmasında ve giderek hare
ketlenmesinde temelli bir rol oynar. Yığın
hareketinin gelişme diyalektiğinin bir temel
özelliğidir bu.
Oysa bugün, bugünün Türkiyesi'nde,
tam da bu en ileri kesim, her renkten
reformizmin yoğun bir kuşatması ·aıtındadır.
İlk akla gelen sosyal-demokrasidir ki, bizim
asıl dikkat çekmek istediğimiz hiç de bugün
artık yığınların ilgisini çekecek ciddi bir
reformist politik etkinliği gösterme gücü
bulamayan bu kesim değildir. Bugün dünün,
'80 öncesinin CHP'si türünden burjuva
reformist bir parti yoktur. Bugünkü
sosyal-demokrasi sermayenin en gerici
politikalarını savunmakta ya da örneğin
hükümette yer alarak doğrudan uygu
lamaktadır.
Yine de, 20 Ekim erken seçimlerinin
ardından gündeme gelen SHP'li hükümetin,
özellikle ilk dönemlerinde, yığı nları oyala
mada, beklentiye sokmada oynadığı büyük
rol küçümsenemez. Ki düzen sözcüleri sık
sık bunu önemle dile getirmektedirler. Hala
da, yenilenmiş kılıklar içinde ortaya
çı karmayı başarması durumunda, bu
karşı-devrimci rolü yeniden etkin bir biçimde
sürdürme olanağına sahiptir bu akım.
Fakat bir de burjuva reformizminin
ötesinde yer alan ve kuşkusuz onun genel

"Kitabın alt başlığı yanıltıcı olmamalı; bu yalnızca bir "TDKP Eleştirisi" değildir.
TDKP şahsında yapılmış olmakla ve buna bağlı olarak onun özgünlüklerini kapsamakla
birlikte, gerçekte bu eleştiri, 'devrimci demokrasi'nin tümünü hedeflemektedir. Birçok
defa ifade ettiğimiz gibi, '60'lann ortasından '80'lerin ortasına çeşitli evrelerden ve iç
değişimlerden geçmiş devrimci hareket, temel özellikleriyle bir bütündür. Bu bütünü
temel özellikleriyle ele almak, değerlendirmek ve eleştirmek olanaklı olduğu gibi, bu
aynı şeyi bütünü oluşturan ana gruplardan birini ele alarak yapmak da olanaklı. Bu kitapta
ikinci yol tutulmuştur.
... Bugün vanlan yerin yirmi yılı aşkın bir geçmişi, evrimi, mantığı vardır. 12 Eylül
dönemi küçük burjuva siyasal bozulmayı ve dağılmayı yalnızca hızlandırmıştır.
... Gelinen aşamada geçmişi değerlendirmek, herşeyden önce temel teorik-siyasal
görüşleri, 1960'lardan bugüne olan evrimi ve değişimi içinde değerlendirmek demektir.
Bu aslında bir dünya görüşü ve bir program tartışmasıdır. tartışma burada odak
laştınlmalıdır. Zira geçmiş hareketin küçük-burjuva bir siyasal ve örgütsel pratiğe oturduğu
açık ya da örtülü, az çok kabul görüyor artık.
... Bugün artık önemli olan küç�k-burjuva siyasal pratiklerden beslenen ve gerisin geri
onları besleyen teorilerin gerçek içeriğini ve sınıf kimliğini sergilemektir."

.-------------,
İşçi sınıfının kurtuluşu
kendi eseri olacaktır
Sayı: 105, 1 5 Eylül '94, 5000 TL
..

etki alanından beslenen daha incelikli
reformizm türleri var. Örneğin kendini
"sınıftan yana" olarak göstermeye pek
eğilimli sendikalizm akımı var. Dünden
bugüne kalan sosyal-reformist akımlar var.
Ve son olarak, yenilginin ve küçük-burjuva
demokratik hareketteki dağılmanın ortaya
çıkardığı yeni türden sosyal-reformist
akımlar var.
Kaba burjuva reformizmi yığınların
ileriye, sola açık daha geniş kesimlerini
dizginleme rolü oynarken, ·sosyalist" ya
da "devrimci" kılıklı olanlar bu sola açık
kitlenin en ileri kesimlerini düzen içi bir
bakışa ve clavranışa mahkum etmektedir.
Bunun doğrudan ya da son tahlilde
gerçekleşmesinin sorunun esası bakı
mından bir önemi yoktur. İster doğrudan
"devrim cepte taşınan boş bir tabancadır"
denilerek yapılsın(SBP, Dev-Yol vb.),
isterse yığınlar düzeni aşamayan şiarlara
ve sendika bürôkrasisinin alt kade
melerinden oluşan platformlara yöneltilerek
bu iş yapılsın (İP, TDKP vb.), sonuç aynıdır.
Sonuç, kitlelerin ileri, mücadeleye istekli
kesimlerini geriye çekmek, düzen kanal
larında boğulmaya mahkum perspektiflerle
kötürümleştirmektir.
Reformizmin bu ince türünün kendine
özgü bir başka biçiminden daha söz etmek
gerekir. Bu Kürdistan'da sürmekte olan
ulusal özgürlük mücadelesinin bir_ "yan
ürünü" olarak ortaya çıkmakt�dır. Kendini
Kürt sorununda "siyasal çözüm" destekçiliği
olarak göstermektedir. "Kürt halkının
dostları· derneğinin mensuplarından oluşan
bu kendine özgü akımın programı,
sarmalandığı devrimci kılıflardan sıyrıl
dığında, kabaca şudur: "Türkiye'ye
demokrasi, Kürdistan'a otonomi". Böyleleri
Türkiye'de nispi bir demokrasinin bugün
olanaklı tek yolunun Kürt sorununda
gerçekleşecek bir düzen içi "siyasal çözüm"
olduğunu düşünmektedirler. Tüm umutlarını
buna bağlamışlardır. Devrim ve.devrimcilik
üzerine bir sürü boş, inançsız, samimiyetsiz
lafı n gerisinde taşınan asıl düşünce
budur.
Devrimci gelişmeyi ilerletmek, her
alanda ve her biçimde reformizme karşı
dişediş bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Fakat bu mücadelenin ideolojik alanı ile
pratik alanı organik bir biçimde kaynaşmaz,
mücadele bu ikisinin bütünlüğü içinde
yürütülemezse, başarı şansı da olmaz.
Pratik cephe yığınlara yönelik devrimci
pratik görevlere sıkısıkıya sarılmak, kitle
hareketindeki her gelişmeden en iyi biçimde
yararlanmayı başarmak demektir.
Unutulmamalıdır ki, reformizm yalnızca
milttan devrimci görevlerden uzak durmada
ve yığın hareketini geriye çekmede ifade
bulmakla kalmaz. Fakat o aynı zamanda,
tam da devrimci faaliyetteki aşılamayan
yetersizlikten ve kitle eylemindeki gerilikten
güç almaya, kendi durumunu ve tutumunu
bununla mazur ve meşru göstermeye
çalışır.

D u r s u n K a r a t a s ' a Ö zg ü r l ü k

Geçtiğimiz günlerde Devrimci-Sol
örgütünün lideri Dursun Karata�
Fransız devleti tarafından 2 yoldaşıyla
beraber gözaltına alınarak tutsak edildi. ___
Fransız emperyalizmi Türk devletine
karşı bir koz olarak kul lanmak üzere
Karataş'ı elinde tutuyor. Mehmetçik
medya bu fırsattan yararlanarak
Karataş'ın nezdinde devrimci lere karşı
yeni bir saldırı başlattı. "Karataş Çakal
Carlos'la aynı suçtan yargılanacak ! " , " Dcvrııııı.: ı - �ul l ı dı.:ı ı
iade edi lirse idamla yargılanmalı ... " türünden manşetler
ortal ığı kapladı. Türk burj uva devleti Karataş'ın tutsak
edilmesini kullanarak devrimcileri ve düzene yönelen
muhalefet odak larını sindirme, umutsuzluk

ve yı lgınlık yayma amacını güdüyor.
Fransa'nın nezdinde emperyalist dünya
gericil iği ise, "her şeyin kontrolleri
altına olduğu" görüntüsünü yaymak
ı -;tiyor . Oysa dünya işçi sınıfı ve
ı.:mckçi halkları kapitalist
ı.:mpcryal izmin yıkıI·amaz olmadığını
lıiliyorlar. Karataş Fransa'nın elinde
.... tutsak ken susmak, "acaba
' Devrimci-Sol içindeki taraflardan
lııı 1 1 1 1 Jı.:�ıd. l ı 1 ur görüntüsü verir miyiz?" mantığıyla
sessiz kalmak emperyalist gericilikten yana olmaktır.
Söylenmesi gereken tek şey vardır: Karataş derhal ve Türk
devletine iade edilmeden serbest bırakılmalıdır.

Kızıl Bayrak

i şçi G E NÇL i Ğ E S E S L E N i Ş
Kapita listler azg ı nca sömürülerini sürd ürü rken, bundan
en çok etkilenen omo kendisini bir türlü ifade edemeyen
i şçi gençlik o l ma ktadır.
..
U lkemizde ilkokulu bile zar zor bitiren insanlar doho
çoc uk yoşto iken atılırlar iş hoyotıno. " Eti senin kemi�i
benim" sözleriyle boşlayan azg ı n sömürü a rt ı k hayatın
her olanında boy gösterecekti r. Mesai olmaksızın,
so� l ı k koşu llarının h içe soyı ldı�ı, gü nde 1 2- 1 4 soot
çol ı şmodon oluşur onların yoşomı. Çocuk yoşlordo
işyerinde doyo klo boşlar
işçi gençi�in ehlileştiri l mesi .
0 otronun veya u staba ş ı n ı n azg ı n terörüne boyu n e�il ir,
onların basit ve ç irkin. şaka larına g ü l ünür, birbirlerini
ispiyon etme konusu nda e� itilirler ve işinin u stolı�ını
ö� ren irken ya� çekme
kon usunda do uzmanlaşırlar.
H içbir politik ve kü ltürel faa liyette bulunamazlar.
Kapita l i stler tara fından sürekli yazg ıc ı bir zihniyet
empoze edildi� inden, yoz arabesk k ü ltürün d ı ş ı n a
ç ı ka mazlar. Genel likle kentlerin voroşlorındo
oturdukları için de son derece gel işmiş bir kahve
, u ltürle r i vard ı r . Düzen onları öylesi bir pisli�in iç i ne
itmiştir ki, debe lend ikçe bata rlar
kurtu lmak istedikleri pisli�in içine.
düyüyup de kasları ve kafaları ge lişmeye boşlod ı� ındo,
beyı n sel gelişmelerinin önüne geçebilmek gere kiyordur,
kapitalizm tarafından . Tam do bu noktada boya l ı
b u r j uva medyası devreye g i rer. Kahvelere, işyerlerine
bu gazetelerde yayınlanan çıplak kadın res imleri asıl ır.
Kemolizm'in sovunuculu�unu yapan "Cumhuriyet"
oku nması dahi mimlenmesine sebep olur i şçi ge nçl i�in.
Politik sohpetlerden sürekli kaç ı n ı l ı r . Güneş yüzü
görmedik ke l i melerle spor ve kadın üzerine olan
sohbetler deri nleşti ri l i p koyu loşt ı n l ır.
içki içmek, ku.mar oynamak, yoldan geçen kızlara laf
atmak ve sokak kavgaları bir ölçü, bir de�erdir. Tom bu
noktada ö�renci gençli�e yönelik bir husumet boşlar.
Fakat bu husumet biraz sayg ıyla karışıktır. Çünkü onlar
kita p o kuyorlar, si nemaya, tiyatroya gidiyorlar,
kızlara kendileri g i bi de�il de,
a rkadaşl ık ölçüsü içerisinde yokloşıyorlord ır.

Ö�rencilerle sohbetle·ri okuya mamanın verdi�i
ezikli kle ve bu ezikli�in getirdi�i
sayg ıyla devam eder.
Sınıf bilincinden ve örgütlenmeden uzaktırlar.
Yabancıdırlar, bu sözlere ve birlikteli�e. Küfürler,
azarlar içeri sinde geçe r günleri. işini kaybetme korku
ile d oludur içleri. Sigortasız, senelik izinsiz ve
ikromiyesizd ir onların ya şa m ı , genellikle küçük ölçekli
yerlerde ça l ı ştırıldı klarından ötürü büyük iş letmeler
hayallerindeki kurtarıcıdır.
işte tom do bu noktada boşlar i şçi gençli�in burjuva
partilere e�i l i m i . Aslında tam bir beyin yıkama yeridi r
bu partiler. Onları büyük fabrikalara sokup hayatlarını
ku rtorocoklorını voodederken boşlar beyin yıkama
sea nsl arı.
Al lah, ona-baba ve patronlar kutsa ldır. Allah, bu üç
u ns ura karşı gelind i�i nde bo� ışlamoz kul u n u . Artık
çevresinde hep bu sözleri duyacakt ır. Hele devlete karşı
gelmek en büyü k suçtur. Ama bu suçu işleyenlere de
sempatiyle bakarlar.
Kitaplar ise televizyonda izledi�i suçl ularla birli kte
teşhir ediliyordur. Ulusal mücadele onlar için
böl ücülüktür. Çü nkü sabah akşam böyle bir
propogondoyı duyarlar.
Bütün bu sorunların çözümü için, kodercili�e korşı
koyabilmek için, evrensel kültürü, i şçi sınıfın ın bilimini
anlayabilmek için, sömürüye zulme karşı olabi lmek için
kapitalistlerin bize öcü gibi gösterdi�i kitapları
oku maya yönelel i m . Kahve köşelerinde horcod ı�ımız
her kuruş bu kapitolist devletin kirli savaşa yönel i k
harcamalarına g idiyor. Aslında bu parayla a l ı p
okuyoco� ı mız h e r kitap b ize yaşa mı � retecekti r,
söm ü rülmemeyi gösterecekti r.
Okuyoco� ı m ı z kita plar ışı�ındo i şyerlerimizde
örgütlenerek, i şyeri komiteleri kurarak sosyalizmin kızıl
bayro�ı altında sömü rüsüz özg ür bir dü nya kurabiliriz.
Tüm gençl i�in kurtuluşu, işçi s ı n ıfının kurtuluşu ile
olacakt ı r. B u sömürü düzenine, dur diyebi l mek için i şçi
sınıfının ihti l alci partisini kurabilmek için komüni stlerle
birl eşme liyiz.

Ekimcan/lSTAN BUL

Kızıl Bayrak Dalgalana ,ak! Kızıl Bayrak Susmaya,ak!
Kızıl BayraJın 9. sayısından
merhaha!
Yayın faaliyetimizin 5. ar.ı
içerisindeyız. Ceçen süre içerisinile
sömür!J.ed sermaye devletinin sadık
bekçisi /DCM dergimizin tüm sayıları ı
için top/utma kararı verdi. Ama hu
kez, DCM sava/arı hızlarını
alamadılar, son say!mızı /O yazıdan
dolayı top/atılar. (Demokrutiklesme
görüntüsü altında 8. maddeyi
de§istireceffeni iddia eden devlet bu
kez Üe, yazıları farklı maddelerden

toplattırarak uygulamada hir farklılık
uttırmaya çalışan sôinürged
olmayacaJın1, aksine haskının
sermaye iktidarının eli
artacaffinı göstermiştir./
kanlı hekdleri
9. sayı hazırlık çalışmalarımız hilsinler kl baskılara
sırasında lzmir hüromuz da p_o/is direnecek, devrim ve
sosyalizmin Kızıl
haskınından nasibini aldı. Aôana
BayraJını
hüromuz yeniden hasıldı. Ankara
muhabirimiz Burhan Namlı ve bir
yükseltecegiz.
Ta ki sosr.alizmin
okurumuz Tüm-Saglık-Sen
Ankara Şube Kongresinde
ışıJı hütün ilünyayı kaplayana dek. ..
gözaltına alındılar.
Oevrimd-sosyalist hasını hu tür
Kızıl8ayrol Susm{IYoaıK!
Kııi8uyrol< Oolga/an(J((JK/
haskılarla yıldırmaya ve geri adım

Adalılar türkü
söyler
susar dar ağafları
NECDET ADALI

8 Ekim l 980 'de Faşist diktotörlügün
doragocnda katledildi

TUZLA KATLİAMI

Kemal So_tjukpına_r, Reha Şen,
Fevzi Yalçın ve /smail Hakkı
Adalı 7 Ekim 1 988 'de, Tuzla
köprüsü yakınlarında bindikleri
aracın içerisinde kurşun
ya/jmuruna tutularak
katlediTdiler. Buriuva düzenin
profesyonal infaz mangaları bu
olayla açık sokak infazlarına
başladı.
Bu 4 devrimcinin anıları
devrimci ve komünistlerin
mücadelesinde
yaşayacaktır.

Kızıl Bayralc' a

Merhaba

Kızıl Bayrakı okumadan önce,
burjuva medyanı n haberlerini izliyor,
dolayısıyla onları n düşünmemi istediği
gibi düşünüyor,
hatta PKK'ye lanetler yağdırıyordum.
Ve şimdi d ünden ne kadar farkl ıyım,
Kızıl Bayrakı okuduğumdan beri
dünyaya nasıl bir pencereden bakmak
gerektiğini
daha iyi biliyorum.
Kızıl Bayrak'la beni tanıştıran
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kızıl
Bayrakı layık olduğu yere
hep beraber taşıyal ım,
tarihin bize yüklediği sorumluluğu,
can ımız pahasına yerine getirelim.
Bütün emekçileri, bütün onurlu
insanları sosyalizmin Kızıl Bayrakı
altına. davet ediyorum.
Onur Kurtuluş/ADANA

Kızıl Bayra k, 1 5 Günlük Sosya l i st Siyasal Gazete, ISSN 1300-3585 Sayı : 9, Sah i b i v e Yazı işleri Md: Güray ÜLKÜ, � EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti .
ISTANBUL MERKEZ: Tiryaki Hasan Paşa Cad. Osman Kafkas Han. No: 54/3, Aksaray Telefon/Fax: O (2 1 2) 632 73 56
ADANA: Cemal Gürsel Cad. Shell Karşısı, Vakıf lşhanı Kat:3 No:306 Telefon: O (322) 35 1 36 84
ANKARA: Tuna Cad. Çanakçı lşhanı No: 1 1 /60, Kızılay Telefon: O (3 1 2) 433 1 3 29, IZMIR: 853. Sok. Bilen lşhanı No:6/604 Konak Telefon/Fax:O (232) 445 2 1 50
BASKI : A.CEM Matbaacılık / ISTANBUL

'

1

J

-: \1
1

.

.

�

-

.

-

--

.. .. ..
.

.

--·---··

--------� � ---�-- - --

·-··

.

.

1

1
..._

