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�1Jugün Kürdistan'da oluk oluk ca Kürdistan'ın küçük bir bölgesinde verilen alınıyor. Üstelik tüm bunlar işçi ve emek

kan akıtılıyor, akıtılan kardeş
bir halkın kanıdır. Bugün
Kürdistan'da yüzlerce köy
yerle bir ediliyor, yerle bir
edilen kardeş bir halkın yerleri-yurtlarıdır.
Bugün Kürdistan'da işkence ve zulümde
sınır tanınmıyor, işkence ve zulme uğra
yanlar kardeş bir halkın mensuplarıdır.
Bugün Kürdistan'da onbinlerce köylü zorla
sürgün ediliyor, sürgün edilen bu insan
kitleleri Türklerin 'bin yıllık' kardeşleridir.
Bugün Kürdistan'da aydınlar ve poli
tikacılar si,stematik bir biçimde devletin
karqnlık güçleri tarafından katlediliyor,
katledilenler kardeş bir halkın seçkin evlat
larıdır. 11 (Kızıl Bay,:ak, sayı:2, sayfa:3)
Yukarıdaki satırlar haziran ayında yine
bu sayfamızda yer almıştı. O zamandan bu
yana sömürgeci sermaye devleti kanlı ve
vahşi terörünü daha da artırdı. Dün Botan'ı,
Amed'i alevler içerisinde bırakan bu devlet,
bugün Dersim halkının evlerini başına yıkı
yor. Vahşet ve zulüm çarkını Dersim dağla
rında da döndürüyor.
Kardeş Kürt halkı 1O yıldır en doğal
hakları için, özgürlük ve adalet için, haksız
lığa, eşitsizliğe ve zulme karşı mücadele
ediyor. Binlerce evladını bu uğurda şehit
verdi. Yılmadı. Her türlü vahşete .ve haksız
lığa maruz bırakıldı. Mücadele bayrağını
yere düşürmedi. Tersine 1 O yıl önce yalnız-

mücadele, bugün tüm Kürt illerinde sürdü
rülüyor.
Sömürgeci sermaye devleti QU onurlu
mücadeleyi ezmek, Kürt halkını dize getir
mek için her türlü kirli yöntemi kullandı/
kullanıyor. Bütçesinden trilyonlarca lirayı en
modem silahların alımına harcıyor. Heli
kopterler, uçaklar ve daha nice "teknolojik
üstünlük"ler Kürt halkını ve· onun yiğit
evlatları gerillaları yok etmek için satın

çilerin boğazlarından kesilenlerle karşı
lanıyor. Sömürgeci devlet işçinin, emek
çinin midesinden gaspettiğini, kardeş Kürt
halkını soykırımdan geçirmek için kulla
nıyor.
"Gerillaya lojistik desteği kesmek" adına,
Kürt köyleri bombalanıyor, Kürt halkı
köylerinden sürülüp açlığa ve sefalete
mahkum ediliyor. Şimdiye dek bu nedenle
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Düzen ara se,imden ne bekliyor?

D

YP-SHP koalisyonu tüm yıpranmışlığına rağmen, bir saldırı hükümeti olarak serma
ye düzenine çok büyük hizmetler verebildi. 5 Nisan'ı izleyen ilk günlerde gündeme
getirilen kriz politikalarının mevcut hükümetle uygulanamayacağı hakim bir yargı
durumundaydı. Sermaye cephesi için bu alanda belirgin bir karamsarlık sözkonusuydu. Bu
nedenle, darbe, milli mutabakat hükümeti, teknokratlar hükümeti vb. tartışmaları gündemdeki
başlıca konulardı. Bu tartışmaların bu denli yoğunlaştırılmasının düzen açısından içiçe
geçmiş bir kaç amacı vardı. Her şeyden önce bu tartışmalar ikili bir tehdit işlevi görüyordu.
işçi ve emekçilere suskun kalmaları doğrultusunda gözdağı verilirken, mevcut hükümete de
kendi geleceği ile ilgili her türlü kaygıyı btr tarafa bırakarak, saldırı politikasını en hızlı ve en
kırıcı biçimde uygulaması mesajı iletiliyordu. Üçüncü olarak, tüm bu gözdağı çabaları sonuç
vermezse, daha açık bir terör rejimine geçebilmek için gerekli olan psiko-sosyal ortam yara
tılmaya çahşılıyordu.
Geçen altı aylık sürede, sendika bürokrasisinin de paha biçilmez hizmetleriyle düzen, ilk
saldırılarını hiç ummadığı bir kolaylık içinde gerçekleştirebildi. işçi-emekçiler anlamlı bir direDevamı 3. Sa ada
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Ne Kadar Teşvik,_ O Kadar· Namus
Gün geçmiyor ki toplum
yeni bir yolsuzlukla
çalkalanmasın, şatafatlı
görüntüsünün ardındaki
pislik ve kokuşmuşluk
ortaya çıkmasın. Kar,
daha çok kar üzerine
oturan bu soygun ve
talan düzen,, kendi
çarkına uygun insan
tipini de yaratmaktadır.
Asalaklık, her türlü
insani değerden
yoksun/ufyarattıkları
kişilik özel/içjidir. Kutsal
det}erleiacfina yapılan
soygunlar (RP ve
Süleyman Mercümek
yollsuzluğu/, emek
bayra/jı ile
gerçefleştirilen
yolsuzlu_k/ar (SHP ve /SKi
olayı/, ekonomik
kalkınma nutukları
altında peŞ.keş çekilen
milyarlar (Tansu Çiller ve
açıklanmayan serveti/ da
icraat/eri...
Bakmayın siz
birbirleriyle

da/aştıklarına. Onların
dalaşı kimin talandan
daha çok pay alacağına
dairdir. işçi düşmanTığı
konusunda yoktur
aslında birbirlerinden
farkları. Kimi ahlaklı
kapitalizmi, kimi emekten
yana toplumu, kimi ise
ultra-liberalizmi savunur.
Ama gerçekte hepsi de
özel mülkiyeti (siz
soygunu anlayın)
kutsarlar; sosyalizm
düşmanlığında
birbirleriyle yarışırlar.
Bir zamanların
idollerinin bir soyguncu
olduğu ortay_a çıkar,
Selim Edes-Engin Civan
dalaşından.
Ve utanmadan sistemi
aklama çabasına gjrer,
mehmetçik basın. Tam
bir işkence ve kontra
şebekesi olan, elini
devrimcilericı ve Kürt
halkının konına bulamış
polis teşkilatı övülür.
Yolsuzlukların sebebi

olarak kamu bankaları
ve tepelerindeki
bürokratlar gösterilir.
Kendi pisliğini daha
. büyük bir yağma olan
özelleştirme için
propaganda malzf]mesi
olarak kullanır. Onlara
göre kamu bankaları
özelleştirilmelidir, zira bu
bankalar, yolsuzlukların
temel kaynağıdır.
Ama aynı famu
bankaları mehmetçik
basına iki trilyonluk

"teşvik" vermiştir. 75
milyarlık yeni bir "teşvik
kredisi" daha
gündemdedir.
Merak konusudur,
başlarına rüşvet
yiyicilerin, asalakların
çdreklendiği bu
bankalardan kredi almak
rüşvete dayandığına
göre mehmetçif basın
bu düzeyde "teşviki"
nasıl almıştır?
Kapitalizm çürüme_kte.
Bu çürümüşlük tepedeki

soygunculardan, devlet
kapısındaki bekçisine
kadar her yerde
görülmektedir. Kendi
sonu yaklaşmakta,
beraberinde toplumu da
felakete sürüklemektedir.
Artık insanca, onurlu
yaşamak istiyorum diyen
herkes için tek bir
alternatif kalmıştır;
kapitalizmi yıl<mak için
sosyalist mücadelenin
saflarına geçmek.

Hain bürokratlar, sermayeye hizmette devletten daha hızlı...

Hain bürokratların
işçi sınıfının öfkesini yatıştırarak, üzerindeki
sömürünün yogunlaşmasında bir hayli başarı
kazandıkları açık. Bu başarı sınıfa saldırıda
de�letle yarışa giren sendika bürokratlarına.
cesaret vermiş olacak ki, meziyetlerini
sergilerr'ıeye devam ediyorlar.
Şimdiki adımları sendikalar üzerinden işçinin
örgütlenme hakkına saldırmak!
Özelleştirme saldırısının yakın gelecekte
yo9unlaştırılaca91 düşünüldügünde sermaye,
bür.okratlarının kurmay kolunu tam zamanında
çevirmiş görünüyor: Münir Ceyla�'m bir
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yazısından dolayı cezaevine konmasını
Atmaca'nın telefonunu kapatıp disiplin kurulu
sessizce izleyen bürokratlar bu kez Atilay
kararıyla da iki ay görevden al91rdı. Atmaca
Ayçin'in beklenen cezaevi yolculugunu merkez bürokratlarının çirkefliklerine tahammül
kutlamalarla karşılayacaQa benziyor.
edemeyen işçilerle birlikte basın açıklaması
ihanetteki başarılar bu kadar da degil. yapmak gibi agır bir "s_uç" işlemiş ve böylece
Geçtigimiz günlerde liman-iş Genel Başkanı cezalandırılmıştır. Şimdilerde Bayram Aga bir
ve şube yöneticileri baskınlarla gözaltına
başka "suçlu"nun peşinde. Harb-lş
alındı ve Genel Başkan Hasan Biber
yöneticileriyle ugraşıyor. Bu sendikacılar
tutuklandı.
sınıfın çıkarlarını savunmada ciddi zaaflar
Bu tür saldırılar "beklendiQi" gibi bürokratları taşısalar da onların üzerinden sınıfa saldırmak
harekete geçirdi. Devletten aşagı hain bü�okratların görevidir. Kendi örgütlenme
kalmamalıydılar ve kalmadılar da. Bayram hakkını savunmak için onlara sahip çıkmak da
Meral ilk hamlede. Yol�ş Şube Başkanı Ercan
sınıfın başarısının zemini olacaktır.

ECEVİT DÜRÜST(!)Ü MUSTAFA YILMAZ
SHP'nin çiçeği burnunda Bayındırlık
ve İskan Bakanı MustafaYılrnaz isttta
etti. İstifa gerekçesi ilk başta
"hastalık" olarak duyuruldu. Ar
dından ise "dürüst" olduğu �in
istifa ettiği ortaya çıktı! M. Yılmaz'ın burnu rüşvet ve yol
suzluk kokularından rahat
sız olmuş, ihale baskıları
bu "dürüst" bakanı
onurlu bir biçimde
hizmet vermekten
, alıkoymaya baş
lamıştı. Ve bu
"onur timsali" bakan
\sonunda
dayanama
mış, çareyi
istifa etmekte
bulmuştu! Ol
' hikaye kamu
oyuna işte
böyle duyuruldu.
Eh, nede olsa her
tarafından lağım
kokuları gelmeye

başlayan bu düzende, bu tür ucuz
dürüstlük gösterileri en çok puan
toplayan polttik taktik haline dönüşmüştü.
Ahı.gitmiş vahı kalmış bir siyasal rnefta
olan Ecevit bile "dürüstlük imajı" ile
yeniden piyasaya sürülmeye başıa·n
rnarnış mıydı?·
Ne var ki, ve düzen açısından ne
yazık ki, en geri zekalı insanın bile ardı
ardına sıralayabileceği türden bir kaç
soru, düzenin bu dürüstlük timsallerinin
de boğazlarına kadar kirin içine
· battıklarını göstermeye yetip artmaktadır.
Acaba çiçeği burnunda Bayındırlık ve
İskan Bakanı kaç yıllık politikacı,
milletvekili, SHP'li ve koalisyon
ortağıydı? "Çürümenin her yeri sardığı,
SHP'nin de bir pislik deryası içinde
yüzdüğü" gerçeğini görüp anlaması için
ille de 2 ay bakanlık yapması mı
gerekiyordu? İSKİ ve İLKSAN
skandalları yaşanırken o meclis
sandalyesinde "dürüstlük" uykusuna mı
yatmıştı? '80 sonrası iyiden iyiye
palazlanan müteahhitlik sektörünün nasıl
palazlandırıldığını bilmiyor muydu?
Müteahhitlerin bu yükselişinde, yolsuzluk

ve rüşvetle Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'ndan aldıkları ihalelerin rolünü,
Emlak Bankası soygunlarını hiç mi
duymamıştı? Kendi partisinin, SHP'nin,
tam da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı
elinde tuttuğu için adının "müteahhitler
partisi"ne çıktığından da mı haberi
yoktur? Kendisinden önceki bakan Onur
Kurnbaracıbaşı görevden alınınca Kara
yalçın'la, Kurnbaracıbaşı ve Gülöksüz
arasındaki "arpalık" atışmalarını da mı
duymamıştı?
Elbette ki tüm bunlardan haberi vardı.
Ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na
ellerini ovuşturarak oturdu. Ne var ki, çok
geçmeden SHP'den yığın halinde
yaşanan istifa ve kopuşlar onu da
hesap-kitap yapmaya zorladı. Kısa
günün karı mı, uzun dönemli yatırım mı?
ikincisini seçti ve SHP'den DSP'ye
geçmekte karar kıldı. Tabi ki giderken de
"dürüstlük" edebiyatıyla parsa toplamayı
ihmal etmedi.
Kapitalizm işte budur. Dürüstlük bile
bu sistemde yalnızca ve yalnızca bir
ticaret ve siyaset metasıdır.
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Bu Suça Ortak

2000 köy yakıldı, 2 milyon insan göçe zorlan
dı. Gerillaya "lojistik desteği" sağlayan Kürt
emekçi halkıdır. "Lojistik desteğin kesilmesi"
demek, Kürdistan'ın insansızlaştırılması, bir
ulusun toptan yok-edilmesidir. işte Türk devle
tinin Kürdistan'daki "terörle mücadele"sinin
anlamı budur.
Tansu Çiller ağzından kan kusarak, "Ya
bitecek, ya bitecek!" diye haykıradursun,.
özgürlük bayrağı yere inmiyor. Kürt emekçi
halkı ölümüne direniyor. Her gün onlarca
gerilla öldürülüyor ama kentlerden, köylerden
dağlara çıkan Kürt gençleri, ölenlerin silah
larını devralıyorlar. Türk devletini hırçın
laştıran budur. O, saldırdıkça çözümsüzlüğü
yaşıyor. Artık bu kirli savaşın da çare olma
dığını görüyor. Ne çare ki, geri adım atamıyor,
sınırsız öfkesini ve kinini Kürt emekçi halkına
ve onun yiğit evlatlarına kusuyor. Diyarbakır
zindanında tutsakları çivili kalaslarla öldü
resiye dövüyor. Adana'da -Kürt
alıyor.
ablukaya
mahallelerini
Üzerinde Kürt kimliği taşıyan herkesi
düşman görüyor.
1938'de Kürt halkının özgürlüğü
adına isyan ateşini yakan Dersim
halkı yenilmiş ve ardından, bugün
artık tarih kitaplarının utanç sayfa
larında yer alan vahşi bir katliamdan
geçirilmişti. Ama Dersim dağlarında
isyan ateşi hiç sönmedi, bağrından
binlerce devrimci çıkardı. Buna
rağmen yöre halkı gelişen ulusal
özgürlük mücadelesine pek yakın
durmadı. Türk devleti de bunu hep
kullanmaya çalıştı. Bugün Dersim
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dağlarında da özgürlük bayrakları dalga
lanmaktadır. İşte devletin paniği bundandır. O
Dersim'i ikinci kez yakıp yıkıyor. Halkını dün
k,ılıçtan geçirmişti, bugün makinalı tüfekleriyle
tarıyor.
Sömürgeci sermaye devleti yalnızca
Kürdistan'ı değil, tüm Türkiye'yi ·koskoca bir
cehenneme çevirdi. Sermaye iktidarı Özel
leştirme Yasa Tasarısı'nı türlü manevralarla
meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunun işçi ve
emekçiler için anlamı bellidir. Daha fazla
işsizlik, daha yoğun sömürü, daha yoğun sefa
let ve daha çok devlet terörü... Sermaye ise
özelleştirmeler ile milyarlarca liralık vurgun
peşindedir. "Demokratikleşme paketi" ile orta
ya sürdükleri daha fazla devlet terörü pake
ti...lşçi ve emekçilerden kesilen vergilerin
burjuvalar ve onların uşakları bürokratlar tara
fından talan edilmesi... Katledilen devrim
ciler, sendikacılar, cezaevlerine konan gaze-

teci ler, bilim adamları, sanatçılar... Artık
tümden paralı hale getirilen okullar... "Paran
yoksa öl" mantığıyla işletilen hastaneler ...
Bunlar sömürgeci sermaye devletinin suç çete
lesinde yer alanlardan bir kısmı...
Kürt halkı bir I O yıldır, Botan'da, Amed'te,
Dersim'de, Serhad'ta, Türkiye'nin metro
pollerinde özgürlük mücadelesini sürdürüyor.
Bunun için nice bedeller ödemekten hiç çekin
medi/çekinmiyor. Şimdi onların en büyük ihti
yacı Türkiyeli işçi ve emekçilerin dostluk ve
kardeşlik elidir.
işçi ve emekçiler somurgcci
sermaye devletinin bu kanlı terörü ve
yoğun sömürüsü karşısında suskun
kalamazlar. Çünkü susmak onay
lamaktır. Susmak suça ortak olmaktır.
işçiler ve emekçiler sermaye dikta
törlüğünün hiçbir suçunu omuz
lamamalı, tersine onu tüm suçlarıyla
birlikte tarihe gömmeli, insanlığın
kurtuluşunun güvencesi olan sosya
liz bu coğrafyada kurmalıdır. işte o
zaman Türk ve Kürt halklarının
kardeşliğini hiçbir güç
engel
leyemeyecektir. lşte o zaman birlikte
üretip, kardeşçe paylaşmanın mutlu
luğu yaşanacaktır.

Düzen ara se,i_ mden ne bekliyor?

niş örgütleyemediler. Bütün bunlara bağlı olarak DYP-SHP hükümeti şu ana
kadar ayakta kalmayı başardı.
Ne var ki, bu beklenmedik "başarı"nın düzenin siyasi alanda yaşadığı krizin
hafiflemesi anlamına gelmeaiğini, hergünkü gerçekler bize fazlasıyla göstermektedir. Sözkonusu olan sadece yönetememe bunalımının derinleşmesinin
önlenmesiy.di, ortadan kaldırılması değil. Zira iktisadi krizin daha da derinleşmiş
bulunduğu böylesi bir dönemde siyasi krizi hafifletebilmek sözkonusu olamazdı.
Geçen bu 6 aylık dönemde sürekli olarak koalisyon hükümetine ömür biçildi,
gündeme gelebilecek yeni alternatifler üzerinde duruldu. Bugün aynı tartışma
daha da yoğunlaşmış bir biçimde sürmektedir. Hükümetin ömrünün iyice azaldığına dair belirtiler yoğunlaştıkça, bu partilerdeki erozyon hızlanmakta ve
hükümetin ömrü daha da kısalmaktadır. Bu kısır döngü içinde hükümet, parlamento içindeki çoğunluğunu bir yitirip bir kazanır hale gelmiştir.
Sözkonusu yıpranma ve erozyon, DYP için de geçerli olmakla birlikte; bugüne kadarki propagandasını bölüşümcü politika vaatleri üzerine oturtmuş olan
sosyal demokrat ortak açısından, bu çok daha belirgindir. Oy oranındaki erozyon, artan milletvekili istifaları bu partiyi bugün açık bir çözülüş tehdidiyle
yüzyüze bırakmıştır. Düzenin ciddi bir hükümet krizi ile karşı karşıya kalabileceğinin en önemli göstergesidir bu olay. Daha da önemlisi bu aynı durum,
SHP'yi, "daha kişilikli" bir politika izler görüntüsü vermeye zorlamaktadır. Giderek bütün dikkatini kendi varlığını korumaya harcayan bir SHP, sermayenin kriz
politikalarının uygulanmasında ek bir güçlük haline dönüşebilecektir.
Eğer düzen kriz ortamından büyük ölçüde kurtulabilmiş ve "olağan· bir
dönemin eşiğine ulaşmış bulunsaydı, tüm bu sorunlar bu denli önem taşımazlardı. Bu koşullarda düzen daha geniş bir manevra imkanına sahip olacağı
için, krizin doğuracağı zararları asgariye indirmeyi baş;:ırabilirdi. Oysa düzen
hızla ciddi bir kriz içinde debelenmektedir ve bu nedenle işçi ve emekçilere
yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırarak sürdürmek zorundadır. Bu koşul!arda, yukarıda sayılan tüm sorun ve zorluklar düzen açısından çok daha büyük
bir risk taşımaktadır.
Kürt sorununa ilişkin etmenlerle birlikte, ara seçimi düzen açısından bir ihtiyaç haline getiren tablo kısaca budur. Sermaye düzeni bu ara seçimle mevcut
burjuva koalisyonun meşruiyet sorununu azaltmak, bunu başaramadığı taktirde
de, meşruiyet sorunu daha az, yeni bir hükümet bileşimini ortaya çıkarmak iste�
mektedir.
Düzen tercihini niçin bir erken seçimden yana değil de bir ara seçimden

yana yapmıştır? Bir erken seçim, kriz içindeki düzen için ağır bir yük anlamına
gelecek bir "seçim ekonomisi" uygulamasını gündeme getirecektir. Ayrıca ülke
genelinde sermaye saldırılarını sorgulayan bir poliltizasyon ortamı yara
tabilecektir. Çok daha önemlisi, muhtemelen yönetememe krizini ağırlaştıran
sonuçlar doğuracaktır. Zira yıpranma ve oy kaybı hemen tüm burjuva partiler
için ortak bir gerçektir. Ve bu tablodan meşruiyeti daha tartışmasız bir bileşen
çıkarmak neredeyse imkansızdır.
.. Oysa ara seçim düzene çok daha geniş bir hareket alanı sağlamaktadır.
· Ozellikle Kürt illerinde yapılacak olan bu seçimde "Kürt sorunu" ve "irtica"
eksenli bir politik propaganda öne çıkarılacak, bu yolla kitlelerin sermayenin
saldırılarını sorgulayan bir politizasyon yaşamalarının önüne geçilmeye çalı
şılacaktır. Ayrıca Kürt ulusal hareketinin kendini ifade etme kanallarının tümüy
le tıkanmış olduğu böylesi bir seçim mizanseni,_ düzene, "PKK'yi ezdik" nidaları
atma olanağı sağlayacaktır. Burjuva partilerinin pek çoğu zaten düşük bir oy
desteğine sahip olduğu için, bu seçim hangi sonucu doğurursa doğursun,
geçen seçime göre ciddi bir "başarısızlık" yaşanmamış olacaktır.
Ara seçimin gündeme getirilmesinde, düzenin kirli savaşa ilişkin politik
beklentilerinin çok özel bir rolü vardır. 27 Mart'ta sahnelenenin bir benzeri bu
ara seçimde yeniden sahnelenmektedir. Milyonlarca Kürt'ün göçe zorlandığı,
ulusal hareketin temsilcilerinin tüm propaganda imkanlarının ortadan kaldırıldığı
bu koşullarda, her türlü hileye açık bir seçim oyunuyla, Kürt ulusal hareketinin
kttle desteğini_n eridiği mesajJ verilmeye çalışılmaktadır. Bu mesajın üç ayrı
hedefi vardır: işçi ve emekçiler, Kürt halkı ve dünya kamuoyu... Düzen, emekçi
kitlelere güçlü olduğu mesajını vererek, yeni saldırıları için uygun bir psikolojik
ortam yaratmaya çalışmaktadır. Bu mesaj doğrudan Kürt halkını da hedef
!emektedir. Katliam politikalarıyla sindirilmeye çalışılan Kürt halkı, PKK'nin etki
sizleştirildiği demagojisiyle demoralize edilmeye ve böylece düzeniçi çözümlere
rıza gösterir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ve bu mesaj aynı zamanda dünya
kamuoyuna verilmek istenmekte, böylece PKK'nin kitle desteği olmayan terör
örgütü olduğu yolunda bir resmi propagandanın dünya kamuoyunda cfaha inandırıcı olacağı hesaplanmaktadır. Buna bağlı olarak, emperyalist dünyanın,
PKK'yi muhatap afmaya dönük eğilimlerinin sınırlanabileceği ve sömürgeci
düzenin terör pofüikasını daha açıktan desteklemesinin sağlanabileceği düşü
nülmektedir.
Düzenin ara seçim hesapları kısaca bunlardır. Komünistlere ve devrimcilere
düşen görev ise bellidir. Düzenin bu hesaplarını teşhir etmek, boşa çıkarmak...
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U L U S A L H A R E K E T İ C, İ N B İ R A R A T U Z A K
Bugünlerde başl amış olan
"düşünce özgürlüğü"
komedisinin
sürdürü l mesi nde. nereden
bakılırsa bakılsın.
burjuvazinin kend ine
göre hakl ı(!) nedenleri
olduğu açıktır.
Hem reformist kesimleri
sistem içeri si nde
hapsedeceğini. hem de
devrimci kesimlerin
ve Kürt halkının özgürlük
mücadelesinin üzerine daha
azgın bir terörle
gidebi l mesinin olanaklarını
sağlayacağı nı
düşünmektetir.
Sömürgeci devletin ulusal
mücadeleyi devrimci
önderliği nden yalıtaral<
<lüzenici kanallara akıtma
çabası ve bu kanallar
içerisine önce hapsedip
sonra boğma isteğinin
başarısızl ığa uğraması.
burjuvazinin bu kon uda
yen i çabalara ginnesi n i
gerektirmektedir.

M

rulamayacağını daha şimdiden gös
teriyor . Peki ara seçimin asıl önemli
nedeninin tek başına hükümetin
meşruyet bunalımı olduğunu söy
leyebilir miyiz? Hayır.
Ara seçimin gerçekleşeceği böl
gelere şöyle bir bakmak, yaşanan
meşruiyet bunal ımının seçimin ana
nedeni olmadığını göstermektedir.
Mecliste boşalan sandalye sayısı
22'dir ve bunların I 7 'si Kür
distan 'daki seç im bölgelerinin mil
Boşalan
letvekil leridi r.
san
dalyelerin çoğu öldürülen veya
cezaevlerinde bulanan DEP'lilere
aiuir. Sadece bu bile Türk devletinin
amacının meşruiyet bunal ımını aş- .
mak olmadığını göstermektedir. De
mokratikleşme ve insan hakları ih
lalleri · konusunda iç ve dış
kamuoyunun olumsuz tepkilerinin
yükünü bir nebze de olsa hafi fletmek
isteyen sömürgeci burjuvazi, bu ara
H A DEP' i n
seçimlerde
ka
t ılabilmesinin yoll arını açarak yeni
m anevralarına bir başlangıç sağ
lamak amacındadır. Kürt halkının
meşru h ak ve istemlerini parlemento
kürsüsünde dile getirmeye çal ışan
DEP ' l ilerin vatana ihanet suçundan
DGM 'de yargılanmaları, bugüne ka
dar zindanlara doldurduğu gazeteci,
yazar ve bilim adamlarının sayısının
1 06 'yı bulması TC 'nin giydiği "de
mökrasi" elbisesinin artık kendisine
i yice dar geldiğini göstermektedir. 1
Düzenin bu durumdan kurtulma ça
baları artmaktadır.

Bugünlerde baş latmış olduğu
"düşünce özgürlüğü" komedisi işte
bu çabalarını yansıtmaktadır. B u
komedinin sürdürülmesinde, ne
reden bakılırsa bakılsın, bur
j uvazinin kendine göre hakl ı ( ! ) ne
denleri
olduğu
açıktır.
Hem
reformist kesimleri kendi içerisinde
hapsedeceğini, hem de devrimci ke
simlerin ve K ürt halkının özgürlük
m ücadelesinin üzerine daha azgın
bir terörle gidebi lmesinin olan aklarını
sağlayacağını
düşündüğünden
bir
takım
demogoji lerin arkasına sığınıp bu
komediyi
sürdürecektir.
De
mokratikleşme ve insan hakları ko
nularında Avrupa Karma Par
lemento Komisyonu'nun TB M M i l e
i lişkileri kesme kararı alması da bu
komediyi oynama konusunda zor
layıcı olmaktadır. Öte yandan sö
mürgeci devlet in Kürt. halkının u l u
devrimci
sal
mücadelesini
önderl iğ inden yalıtarak düzeniçi re
form ist kanal lara akıtma çabası ve
bu kanallar içerisine önce hapsedip
sonra boğma isteğinin başarısızlığa
uğraması, burjuvazinin bu konuda
yeni
çabalara
girmesini
ge
rektirmektedir.
P K K önderliğinin başarılı mü
dahalesi sonucunda burjuvazinin
U K H 'ne H EP'lc kurmak istediği
tuzak kendisine karşı ters tepen bir
silah olunca, sermaye devletini ister
istemez yeni önlemler almaya zor
l adı. H EP'in kapatılması, ardından

DEP ' l i lerin tutuklanıp Kürt halkının
meşru istemlerinin parlementoda di
le getirilmesinin önlenmesi, Kürt
orta katmanl arının geli şen ulusal
h areketi karşısında devrimci ön
derl iğin etki alanından çıkmasını ve
gerçek misyonu oları reformizmi bu
hareket içinde yeterlice temsil et
mesini tam olarak sağl amadı . "Mec
l isten PKK 'yı attık" diye zafer çığ
l ı kl arı atan sermaye, bir süre sonra
bu zaferin olumsuz etkilerini his
setmeye başl ayınca bu sefer de ince
manevralarla bu badireyi atlatma
çabası içerisine girdi.
Sömürgeci kapitalizmin içeride
ve dışarıda içine düştüğü bu sıkın t ı l ı
dönem i atlatma çabası mevcut y_a sal
prosedüre rağmen H A DEP'in se
çimlere girmesinin yol unu açtı. Sö
m ürgeci sermaye bu sayede DEP
olayı yüzünden kendisine karşı zo
runlu olarak tavır alan ve bir ölçüde
kend isinden uzakl aşan reformist
eğilimleri
yeniden
yakınlaştırabil menin
yolunu
hazırl amaktadır.
Ş unun da unutulmaması ge
rekmektedir ki, Kürt ulusal kurtuluş
hareketi ile uzlaşmış gibi gözüken
ve bir ölçüde kendisini bu hareketin
içerisinde ifade edebi len, reformist
eğilimlerin üzerinde yeşerdiği nes
nel zem in olan Kürt orta katmanl arı
her zaman için düzenle uzlaşma
eğilimini taşımaktadır. Yani sö
mürgeci burjuvazi için bu ke
simlerin kend i kontrollerinden taçıkması
mamen
bölgelerinin neredeyse olanaksızdir.

eclisin almış olduğu ara
seçim kararı . sadece ko
alisyon hükümetinin de
ğ i l , somurgcci sermaye
devletinin de içinde bulunduğu ko
şullar
bu
gözönünde
l undurulduğunda bir önem taşır.
Sömürgeci sermayenin rahat bir
nefes almasını gi tgide daha çok en
gel leyen sorunlar. azalmak bir ya
na, daha da artarak düzeni bu tür
çabal ara i tmektedir. B i r taraftan
içinde bul unduğu kriz, bir taraftan
da Kürdistan 'da yürütülen kirli sa
vaş ı n yaratl ığı yenilgi psikoloj isi,
düzenin manevra olanaklarını gö
rül memiş ölçüde daralt ıyor. Kriz
dönemlerine özgü bir şeki lde sü
rekli deği şen gündem in başına
oturtulan ara seçimin hiçbir açmaza
kesin bir çözüm geti rmediği bi
li ndiği halde. sömürgeci düzenin bir
dizi si yasi taktik ve manevral ara
girme ihtiyacı vardır.
Kendi seçmen potansiyelinde ya
şanan erozyon. hükümeti ister istemez bir meşruiyet busokuyor. M ecl iste boşalan sandalye sayısı 22 'di r ve bunları n l 7'si Kürt
nalımına
Yalnızca koalisyon ortağı
milletveki l leridir. Boşalan sandalyelerin çoğu öldürülen
parti ler değil , diğer düzen
veya cezaevlerinde bulunan D E P ' l ilere aittir.
partileri de kendi seçmen
po tansiyal lerini ri giderek i nsan hakları ihlalleri konusunda iç ve d ış kamuoyunun olumsuz te�kilerinin
eridiğini görüyorlar. Bu
vükünü
bir nebze hafi fl etmek isteyen sömürgeci burjuvazi.
�
durum , gerçekleş.ecek ara
seçimde kamuoyu karbu ara seçimlerde H ADEP'in katı labilmesinin yol ların ı açarak yeni
şısında a z çok güven tamanevralarına bir başlangıç sağlamak amacındadır.
zelenıiş bir hükümetin ku-

"Ülkenin siyasi istikrara ihtiyacı vardır.
Herkesin hür iradesi te
celli edecek, herkes is
tediğine oy verme hak
kına sahip olacak. Ve
kendi kamuoyumuz önün
de, dünya kamuoyu
önünde parlementodaki
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eksikliklerin tamamlandığını hep
beraber göreceğiz." (T.Çiller)
"Batı, 'Türkiye' de demokrasi
yok' diyor, onun için bütün par
tilerin. katılma · kararını aldık."
(E.Kıratlıoğlu)
Sem1aye sözcülerinin bu sözleri
de kanılarımızı doğruluyor. Ama sö
mürgeci devlet bir yandan reformist
kesimleri tekrar kazanmaya ça
lışırken, öte yandan da bu kesimlere
gözdağı vermekten geri kalmıyor.
Seçimlerin yapılacağı bölgelerde
boşaltılan 2000'e yakın köy ve bu
yüzden
seçmen
kütüklerinde
%35' 1ere varan orandaki eksikl ikler,
oy verme işleminin silahların göl
gesinde "açık oy gizli tasnif' i l
kesine göre yapıl acağının ş imdiden
bell i olması seçimlerin "de
mokratikliği"ni iyice gözler önüne
sermektedir. Öte yandan H A DEP'e
yönel ik baskı ve saldırı lar da giderek
artmaktadır.
Tutuklu bulunan DEP mil
letvekillerine Diyarbakır DGM 'de
yeni davaların açılması, sömürgeci
zülmün "demokratikl iğinin", "hür
irade tecell isinin" nasıl bir kan
dırmaca olduğunu gözler önüne se
riyor. ,Çünkü sömürgeci devlet bu
gün için reformist kesimlere
herhangi bir olanak tanı yacak güçten
yoksundur. Biı yüzden de ilk hedefi,
daha önceki öncüsüz bırakma po
l itikalarının bir devamı olarak, dev- ·
rimci bir çözümden yana olanları
vahşi bir terörle ezmektir. Bu gün
lerde 10. yılını geride bırakan,
PKK 'nin devrimci önderliği al
tındaki özgürlük hareketinin ulaştığı
boyutlar gözönünde bulundurulursa
bu konudaki zavallıl ığı da ortaya çıkar.
Sömürgeciliğin gel iştirdiği s iyasi
manevralar reformist odakları bir
nebze de olsa etki allına almayı ba
şarmış g ibi görünüyor. DEP da
vasında tutuklu bulunan mil
letveki l lerinin
önünde
DGM
aldıkları tavır bunun bir gös
tergesidir. DEP' liler, DGM kar
şısında siyasal bir savunmayla Kürt
halkının haklı mücadelesini sa
vunup, bu sayede kendi şah ıslarında
_ yargı lanan K ürt halkın ı. yargı layan
bir konuma getireceklerine, ne
redeyse tamamen hukuki nom1lara
dayanan bir savunma tavrı ge
l iştirdiler. Kendilerini parlemento
kürsüsüne taşıyan ve onlara umut
larını , özlemlerini bağl ayan yiğit
Kürt halkının fedakarlıklarını, bu
uğurda verdiği kayıpl arı adeta unu
tarak, sorunu tam da sömürgeci dev
letin istediği şekilde, PK K ile or
ganik bir bağları olmadığını
kanıtlamak noktasında ele aldılar.
Bu süreç, sömürgeci devletin ara se
çime HADEP' in de katı labileciğini
açıklamasıyla birl ikle, cezaevindeki
DEP'lilerin tekrar seçimlere katıl ıp,
böylece cezaevinden mecl ise gi
rebilmeleri nin
yol larının · tar
tışılmaya başl�masıyla devam elli.
Kürt halkı bugüne kadarki dev
rimci mücadele çizgisinde ısrar et
meli ve tek gerçek dostu Türkiye
proletaryası i le ortak bir mücadeleye
girmel idir.
Ayrıca, bu dost ve devrimin ön
cüsü olmaya aday Türkiye pro
letaryası, hem bağımsız siyasal sınıf
çıkarlarının savunulmasında, hem de
kardeş Kürt halkının meşru hak
larının kazanılması ve savunulması
konusunda üzerindeki ölü toprağını
silk.melidir.

Bayrak

5

ARA SEÇ İ M MAN EYRASI

S e r m aye D ü z e n i n i n
Ye n i A, m a z ı

B

urjuvazi siyasi alanda bir çöküntü ya
şamakta. Gittikçe derinleşen
ekonomik kriz ve önünü
alamadığı Kürt özgürlük mü
cadelesi, burjuvatinin içinde
bulunduğu siyasi krizi bugün
bir çöküntü haline getirmiştir.
Bu siyasi çöküntü• kendisini
burjuva parlamenter sistemin tı. kanmasıyla ilade etmektedir.
TBMM'nin açılmasıyla birlikte si
yaset sahnesinde yaşananlar bu
nun en net göstergeleridir. Bu göstergeler
kendisini,
tüm
yıpranmışlığına rağmen koalisyon hü•
kümelinin devamı; "erken seçim", ·ara seçim" tartışmaları; bunlara bağlı olarak yaşanan milletvekili istifaları
ve partiler arası transferler; partiler arasında yaşanan ya
kınlaşmalar biçiminde ifade etmektedir.
'91 'de erken seçim le iktidara gelen SHP-DYP koalisyon
hükümetine biçilen misyon şuydu: '87'den beri gelişen işçi
hareketinin ezilmesi, önü alınamayan Kürt özgürlük mü
cadelesinin boğulması. Fakat geçmiş dönemden farklı ola
rak, yeni dönemde bunun için uygulanacak politikalar, postal
zoruyla uygulananlardan farklılık taşıyordu. Bu farklılık,
ekonomik-demokratik istemleri için mücadele eden işçi sınıfı
ve özgür.lüğü için savaşan Kürt halkına karşı yoğun bir terörü
"demokratikleşme" masalı ile uygulamaktı. Bunun için ge
rekli olan "demokrat", başka bir deyişle, sol görünümlü bir
hükümetti. Bu gereklilik hükümeti DYP-SHP koalisyonu
olarak ortaya çıkartıyordu.
Mecliste boş sandalye sayısının 22 olması ve çoğunun
kapatılan DEP milletvekillerine ait olması, bunun da siyasi'
dengelerde istikrarsızlık olarak kendini göstermesi, DYP'li
bir milletvekilinin istifası ile bir zorunluluk haline gelen "ara
seçim"i, "erken seçim" tartışmasıyla birlikte gündeme soktu.
Başlayan tartışmalarla birlikte burjuva parlamenter sistemde
yaşanan tıkanıklık gün gibi açığa çıktı.
Önce· "erken seçim"in yapılması yönünde yoğun bir gö
rüş birliği oluştu. Bunda en önemli etken koalisyonun mis
yonunu yitirmesiydi. Yeni kurulacak hükümet "de
mokratikleşme" yükünden kurtularak, hızla özelleştirmeyi
yapmalıydı. Bu güne kadar işlevini büyük bir başarıyla ya
pan SHP'nin koalisyondaki ortaklığı bitmeliydi. Bu sadece
gerekli değil, aynı zamanda SHP ve rejim açısından en ha
yırlısıydı da. Zira bu dönemde SHP şahsında sosyal de
mokrasi prestij kaybetmişti. Sosyal demokrasinin bu kadar
kolay gözden düşmesi ise düzenin orta ve uzun vadedeki
dengeleri açısından sakıncalıydı. Bu yüzden koalisyon üze
rine son düşen görevi yerine getirmeli, ·erken seçim" kararı
almalıydı.
Fakat bir de madalyonun öteki yüzü vardı. TBMM fes
hedilse_ dahi erken seçimin burjuvazinin siyasi istikrar ta
lebine uygun bir hükümet çıkartması olasılık dahilinde bile
değildir. Burjuvazi ne mevcut hükümetle devam etmek is
tiyor, ne de bir alternatif ortaya koyabiliyordu. Mevcut krizi,
seçim sistemiyle oynayarak, iki turlu, dar bölgeli seçim sis
temiyle gidermeyi, partilerin birbirleriyle ittifaklar kurmasını
teşvik ederek seçime gitmeyi, böylece görünümde dahi olsa
siyasi istikrarı sağlamayı düşünüyordu. Ne ki elindeki im
kanlar buna izin vermiyordu. Düşünülen DYP-ANAP ko
alisyonu, mevcut koşullarda, her iki partiyi hızla yıp
ratacağından, bu, zaten daralan manevra imkanlarını kısa
vadede kaybetmesi anlamına geliyordu. Sosyal de
mokrasinin inandırıcılığını kaybetmişliği de gözönüne alın
dığında, bu, meydanı RP'ye bırakmak anlamına geliyordu.

RP'nin iktidara gelmesi ise sistem için yeni bir siyasi
istikrarsızlık demektir. Düzenin RP'nin yük
selişinin önünü almaya çalışması da
sebepsiz değildir. Zira AP her
ne kadar kapitalist sisteme kul
luk etmekte diğer burjuva par
tilerinden farksız değilse de,
RP'ye giden oylar düzen de
ğişikliğini hedefleyen radikal bir an
lam ifade etmektedir. Bu gerçekliğin
kendisi RP'nin bir taraftan el altında
tutulurken, diğer taraftan da önüne
geçilmesinin nedeni olmaktadır.
Sonuçta burjuvazi mevcut tıkanmışlığa rağmen, bir alternatif hü
kümeti kendi içinden çıkaramadı. Tü·m bu
gelişmeleri koalisyonun bitmiş ortağı SHP'nin CHP ile bir
leşme eğilimi ve SHP'den istifalar izledi. SHP artı� koalisyon
için bir yük haline geldi. Kendi misyonunu tamamladığını
gören SHP özelleştirmeye karşı direnir ve "de
mokratikleşme" paketinin bir an önce çıkartılması için çaba
sarfeder gibi görünerek puan toplamaya çalışıyor. Par
lamentoda da CHP ile birleşerek güç kazanmayı he
defliyor.
DYP-SHP koalisyonu mevcut durumuyla görünüşte dahi
anlamını yitirmiştir. Parçalanan SHP ile özelleştirmeyi ve
terör politikalarını uygulamak oldukça zordur.
Burjuva parlamenter rejim tıkanmışlığa doğru git
mektedir. Ne mevcut koalisyon hükümetini sürdürebilmekte,
ne de alternatif bir hü�ümet oluşturabilmektedir. SHP ile
CHP'nin -birliği parlamenter sistemdeki tıkanıklığı aşmayı
değil, bir dönem için işi kurtarmayı hedeflemektedir.
Düzenin siyasi istikrarsızlık dinamiklerinden biri de önü
nü alamadığı.Kürt ulusal mücadelesidir. Bu alanda DEP'in
kapatılıp üyelerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi par
lamenter sistemde yeni bir iç istikrarsızlık yaratmıştır. "Erken
seçim"e gösterilen gerekçelerden biri de; yapılacak bir ara
seçimin Kürdistan ağırlıklı olacağı, bunun ise mevcut rejimi
iyice zora sokacağıydı. DEP konusunda emperyalistlerce
yapılan baskı bu durumda daha da artacak; yapılacak seçim
düzenin teşhirini hızlandırıp meşruiyetini tartışmalı hale ge
tirecekti. Zira Kürdistan'da yürütülen kirli savaş ve silahların
gölgesinde yapılacak DEP'lilerin katılmadığı bir seçimi,
meşru göstermek oldukça hüner isteyen bir iştir.
Düzen siyasi istikrarını sağlayabilmek için Kürdistan'da
seçime gitmek zorunda kaldı. İşin ilginç yanı altı ay önce
içeri attığı milletvekillerini ve HADEP'i seçime sokabilmek
için yasa değişikliğini gündeme getirdi. Bu emperyalistlerle
yapılan danışıklı bir dövüştür. Sistem böylece bir yandan
üzerindeki baskıyı kaldırmayı, diğer yandan "demokratik" bir
kılığa girerek Kürdistan'da yeni manevra alanları açmayı
hesaplamaktadır. Sömürgeci sermaye devleti tükürdüğünü
yalamıştır.
DSP'nin, HADEP'in girdiğini bahane ederek ara seçimi
boykot etmesi ise düpedüz aldatmacadır. Zira DSP'nin se
çimin yapılacağı Kürdistan'da ne bir oy tabanı ne de her
hangi bir örgütlülüğü vardır. Burjuva parlamenter sistem
çözüm üretmekte zorlanıyor. Erken seçim tartışmaları ve
dökülen SHP'ye rağmen hala koalisyonun sürmesi bunun
en net göstergesidir. Ara seçim ise oldukça dar man· evra
olanakları sağlamaktadır. Sadece parlamenter sistem için
deki istikrarsızlığı ve Kürt sorunu üzerinden var olan em
peryalist baskıyı hafifletmeye yarayacaktır. Görünen o ki
bugün burjuvazi kendisini kurtaracak manevra imkanlarını
daha çok kaybetmiş, içine düştüğü açmaz içinde daha çok
debelenmektedir.
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D Ü Z E N C E P H E S İ N D E N S İ YASA L Ç İ ZG İ L E R V E

Sını Hare eline
Devrimıi Po ili Mü o o e
'

,

Düzenin siyasal cephedeki
tıkanı kl ığını, acığa cıkan
bunalım öğelerini
ya da toplums-al
muhalefetin düzeyini temel
ve kalıcı veri alarak
tahl i l etmek bizi
yanlış sonuçlara götüriir.
Bugün ustaca manevralarla
muhalefet dinamiklerinin
bastın I ması.
bunların icten içe birikip
yoğunlaşmadığı ve
önümüzdeki dönemde
şiddetli patlamalarla ortaya
çıkmayacağı
anlamına gelmiyor.
Sınıf hareketinin bugün
yaşadığı durgunluğun
geçici olduğunu ·görmek.
derinleşen çel işkil erin
biri kt ip patlamaya
dönüşmesi muhtemel
alanlarını önceden tespi t
etmek gerekiyor.
Yüzeydeki durgunluk bir
yandan çüriime ve
yozlaşmayı beslese de, bu
süreç, er ya da geç dibe
vuracaktı r.

D

üzen partileri siyasal buna
lımı hafi netmek için üzer
lerine düşen görevleri Lam
bir sorumluluk bilinciyle
yerine getirmeye çalışıyorlar. Onlar
açısı11dan bugün iktidara gelme ve
kendilerini güçlendirme- sorunu ikin-
cil, siyasal kriz öğelerini hafifleterek
düzeni ayakta tutma sorunu ise birin
cil görev durumundadır. H içbiri kendi
kısmi çıkarlarını düzenin · genci
üzerine
çıkış-çıkarları
krizden
koymuyor. Kendi kısmi çıkarları için,
manevralarını düzenin genci çıkarları
çerçevesinde tayin etmek ve özellikte·
kriz koşullarında bundan en küçük bir
sapma dahi göstem1cmck zorundalar.
Çünkü kısmi çıkarları, bugünkü kriz
koşullarında, düzenin genci-kendisini
ayakla tutabilme, yeniden üretcbilmc
çıkarlanyla her zaman olduğundan
çok daha fazla içiçe geçmiş durum
dadır.
Bu durum kısa vadede, bir yandan
düzene kolay manevra imkanları
sağlayarak bunalımın daha da derin
leşmesini engelleyen bir işlev görür
ken, diğer yandan da hükümelin
meşruluk sorununun bir bütün olarak
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düzen partilerinin meşruluk sorununa
dönüşmesi sonucunu yaratmaktadır.
Sadece iktidar partileri değil, sözde
muhale fet · partileri de, oy kaybet
meseler bile güç kaybediyorlar, inan
sürükleyiciliklerini
dırıcıl ıklannı,
gitgide yitiriyorlar.
Komünistler açısından siyasal
cephedeki bu bunalım ögelerini, çeliş
kilerin biriktiği alanları, bunların
düzenin temel kurum ve ilişkilerinde
kendilerini somut olarak ortaya koyuş
biçimlerini tahlil etmek; işçi ve emek
çi kitlelerin yakıcı sorun ve görevleri
ile bağlarını kurmak özel bir önem
kazanmaktadır. Bu çerçevede buna
lımın kaynaklatını, yani sermaye ikti
temellerini
hedefleyen
darının
kapsamlı ve sisteml i bir devrimci
politik müdahele pratiğini fabrikalar
zemininde örgütlemeyi başarmak
gerekmektedir. Bunda etkisiz kalın
dığı sürece düzen, siyasal tıkanıklık
bir "yönetememe krizine" dönüş
meden kendini yeniden üretme imka
nını her zaman bulacaktır.

Düzenin Meşruluk Sorunu
Görünenden Çok Daha Derin ve
Kapsamlıdır
Düzenin siyasal _ cephedeki tıka
nıklığını, sadece açığa çıkan bunalım
öğelerini ya da toplumsal muhalefetin
düzeyini temel ve kalıcı veri alarak
tahlil etmek bizi yanlış sonuçlara
götürür. Bugün düzen partilerinin
ustaca manevralarıyla
toplumsal
muhalefet
dinamiklerinin
bastı
rılması, bunların içten içe birikerek
yoğunlaşmadığı • ve
önümüzdeki
dönemde kendini şiddetli patla
malarla ortaya koymayacağı anlamına
gelmiyor. Tersine, süreç bu yönde
gelişiyor. Sınıf hareketinin bugün
yaşadığı durgunluğun kalıcı olma
yacağını görmek, içten içe gelişen
mücadele dinamiklerini, derinleşen
çelişkilerin yoğunlaştığı, biriktiği ve
patlamaya dönüşmesi muhtemel alan
ları önceden tespit etmek gerekiyor.
Yüzeydeki durgunluk bir yandan
çürüme ve yozlaşmayı beslese de, bu
süreç, er ya da geç dibe ·vuracaktır.

Düzenin siyasal kurum ları cumhuriyet tarihinde kitleler
nezdindeki meşruluk ları acısından en güçsüz dönem lerini
yaşıyorlar. Ama tüm bunlar devrimci bir kitle hareketinin ve
önderl iğinin yok luğu koşullarında yaşanıyor. Hem devrim.
hem de karşı devrim cephesinin başarı olanakları '80 öncesi
dönemden daha farklı dinamikler taşıyor,

Düzen partilerinin sınıfa yönelik
saldırıda kriz koşulları gereği bir
bütün olarak kenetlenmeleri, düzcniçi
demagojik ya da kısmi muhalefeti
bile askıya almaları toplumsal muha�
lefet üzerindeki denetim imkanlarını
yitirmelerine de yol açacaktır.
Düzenin siyasal krizinin ve meşru
luk sorununun kapsamını ve derin
liğini seçimlere katı lım oranı ya da
oyların partilere dağılım oranları
üzerinden kalkarak tahlil etmeye
çalışmak da görüntüye aldanıp yanıl
mak demek olur. Düzen partilerini
ideoloj ik, politik bir bağlılıkla, mili
tan bir çabayla destekleyenlerin sayısı
her geçen gün azalıyor. Burada özel
likle işçi ve emekçi kitlelerin mevcut
ruh halini k_avrayabi lmek gerekir.
Ehven-i şer mantığı yaygınl aşıyor,
siyasal tercihleri bakımından kararsız
ve değişken kilit çoğalıyor. Hem bir
bütün olarak düzenin temel siyasal
kurumları, hem de tek tek düzen
partileri cumhuriyet tarihinde işçi ve
emekçi kitleler nezdindeki meşru
lukları açısından en güçsüz dönem
lerini yaşıyorlar. Ama tüm bunlar
devrimci bir kitle hareketinin ve
önderliğinin yokluğu koşullarında
yaşanıyor. Bu yüzden hem devrim,
hem de karşı devrim cephesinin başa
rı olanakları ' 80 öncesi dönemden
daha farklı dinamikle( taşıyor.
vurguladıklarımız,
Yukarıda
düzen açısından siyasal cephedeki
belirsizlik ögelerinin, kaos dina
miklerinin açık göstergeleridir. Düzen
henüz "yönetememe durumu" içinde
değildir ama bu iyi kötü yönelebildiği
anlamına da gelmez. Düzen ancak
günlük manevralarla durumu "idare"
edebilmektedir. İktisadi ve siyasi
krizin birbirini karşılıklı olarak besle�
diği mevcut koşullarda, özellikle işçi
ve emekçi kitleler için sadece şu ya
da bu düzen partisinden değil, bir
bütün olarak düzenden kopuşun
nesnel zemininin giderek çürümeye
varan ölçüde ol gunlaştığını kavramak
gerekir. Bu çürüme, yozlaşma ve
siyasal gerilik demagojik de olsa radi
kal muhalefetiyle kendisini çözüm
alternatifi gösterme imkanına diğer
lerinden daha fazla sahip olan faşist
partilerin işçi ve emekçi kitleler için. deki etkisinin artması tehlikesini de
beraberinde getirmckted_i r. Sivil faşist
teröre karşı mücadele ve faşist hare
ketin siyasal teşhiri önümüzdeki
dönemde komünistlerin gündeminde
özel bir önem taşıyacaktır.
Düzen Temel Güvencesini
Baskı ve Terör Aygıtlarını
. Tahkim Etmekte,
Bunun Kapsam ve Şiddetini
Arttırmakta Görecektir
Düzen, mevcut partilerinden krizi
aşmak için · sonuna kadar ve en iyi
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şekilde yararlanmaya çalışmakta ama
hiçbir zaman siyasal alandaki gelecek
güvencesini bunları temel alarak
kurmamaktadır. Düzen siyasal alanda
geleGek güvencesini burjuva politik
arenadaki manevralarda değil, komü
nistler ve devrimcilerin yanısıra, işçi
ve emekçi kitlelere yönelik terör ve
baskı aygıtlarını tahkim etmekte ve
saldırıyı
her
yönden
şiddet
lendirmekte görüyor. Düzenin terör
ve baskı aygıtlarının, MG K , fyiİT,
kontgerilla, polis kurumlarının genel
yönetim mekanizması içinde kazan
dığı kilit rol önümüzdeki dönemde,
daha da artacaktır. · Bugün için
gündem dışı bırakılan sıkıyönetim ve
darbe, sınıf hareketindeki gelişme
ivmesine bağlı olarak düzenin seçe
nekleri arasında yeniden gündeme
gelecektir. Ama yönelim biçimi olası
lıklarından bağımsız olarak, kesin
olan şu ki, sınıf hareketinin yükseliş
ivmesi içine girmesi, devlet terörünü
tüm çıplakl ığıyla · toplumun, işçi ve
emekçi kitlelerin gündemine soka
caktır.
Düzen, bu çıplaklığı öncelikle
sivil faşist kolunun örtüsü ile gizle
meye çalışacaktır. MHP'ye verilen
desteği, kocamış Türkeş köpeğine
itibar kazandırma politikasını, sadece
Kürdistan cephesindeki sömürgeci
kirli savaşın ihtiyaçları çerçevesinde
değil, Türkiye cephesinde sınıfa ve
öncülerine daha kapsamlı ve şiddetli
bir saldırının hazırlıkları çerçevesinde
de değerlendirmek gerekiyor. Ankara
ASKİ işçi lerine sivil faşistlerin saldı
rısı düzenin bu çercevedeki hazır
lığının bir parçası olarak görül
melidir. Bununla bir bütün ol arak
sın ı f ve emekçilerin bu tür sivil faşist
saldırılar karşısındaki mevcut duyar
lılığı, tepk ileri ölçülmüştür.
Kürt Sorunundaki Kilitlenme
Düzeni Türkiye Cephesinde de
Tehdit Ediyor
Kirli savaş, düzenin iktisadi krizi
açısından, hem onu besleyen bir
neden, hem ele aşılmasının önünde
örıemlı bir engeldir. Yanısıra, bugüne
kadar şovenist propaganda Türkiye
cephesinde emekçi kitleleri sersem
lctmenin. düzene bağlamanın bir
aracı olarak işlev görmüştür. Ama
özgürlük mücadelesinin yenilgiye
uğratılamadığı, sömürgeci devletin
sorunun "çözümünde" kaydadeğer bir
başarı gösteremediği, kil itlenmenin
kronikleştiği
mevcut
koşu llarda,
sorun Türki ye cephesinde eskisinden
farklı gelişmelere gebe olacakıır.
Çünkü Kürt u lusal hareketinin yenil
giye uğratılamaması, sınıf safl arına
ekilen şovenist tohumların etkisinin
gitgide
zayıflamasına,
devletin
"böl ünmez bütünlüğüne ve gücüne"
olan inancın altının içten içe oyul
masına ve yapılması istenilen feda
karlığın artık eskisi gibi karşılık
bulrnainasına neden olacak dina
mikleri de geliştirecektir. M H P'nin
önünün açılması düzene bu açıdan
sadece geçici rahatlamalar sağlar ama
bir yandan da mevcut kilitlenme
devam ettiği sürece, şovenizmin
kararttığı kör gözlerin açılmasına
zemin olacak çelişkileri birik
tirecekt(r.
Bugün sadece· sömürgeci devletin
bölgedeki savaş güçlerinin bir moral
çöııünlüğü
içerisinde
olduğunu
düşünmek doğru değildir. Kirli sava
şın -başarı kaydedemeden uzaması ,
benzer bir ruh halini şoveni1.min etki
si altındaki işçi ve emekçi kesimlerde
de ortaya çıkaracaktır. Bu moral
çökkünlüğü, keskinleşen sınıf çeliş-
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kilerinin nesnelliğinde, işçi ve emek
çiler için sermaye sınıfı ve uşak
�arından farklı olarak devlete ve düze
ne karşı mücadele dinamiklerini de
bcsleyecektır. · Yeter ki işçi sınıfı
devrimcileri bu fırsatın hakkını
versinler, bu silkinmeye önderli k
etsinler, devrimci propaganda ve
ajitasyon ile sermaye devletinin
sömürücü ve sömürgeci nitel iğini
gözler önüne sererek sınıf kitlelerini
sarssınlar.
Sın ı f Hareketine ,
Devrimcf Politik M üdahele
Tayin Edici Önem Taşıyor
Şunu hclirtmek ge�ekir ki, bugün
düzen sistemli olarak yürütülecek
devrimci bir siyasal teşhir faaliyeti
karşısında en zayıf, en tutarsız, en
çelişkili dönemini yaşıyor. B una
rağmen, düzen ve partileri · meşru
luğunu şu ya da bu ölçüde koruyorsa,
burada komünistler ve devrimciler,
sermaye uşağı sendika bürokratlarının
hainl iklerine vb. değil, dönüp önce
kendi yetersizliklerine, zaaflarına
bakmalıdırlar. Tayin edici ve çözücü
halka buradadır. Düzen cephesi
bugün bütün siyasi hesaplarını
devrimci bi r sınıf önderliğinin ve
sermaye düzenine sosyalist bir alter
natifin yokluğu üzerine kuruyor. B u
boşluğun doldurulması, devrimci bir
temelde pol itikleşecek bir işçi hare
keti, dahası bu yönde atılacak belirli
temel öncü adımlar dahi, düzenin
mevcut siyasi hesaplarını, politika ve
taktiklerini , bu çerçevede. bütün
düzen partilerine yüklediği rol ve
görevleri, kısacası bugün ona manev
ra imkanlarını sağlayan tüm siyasi ve
sınıfsal güç dengelerini temelden
sarsacak, alt üst edecektir. Komü
nistler, devrimciler ve sınıf öncü
lerine yönelik terörün önümüzdeki
dönem(ler)de daha da yoğunlaşacak
olmasının arkasında, tek tek mevzi
kazanım ve kayıp hesaplarının ötesin
de bu korku yatmaktadır.
Bu saldırıya karşı kararlılıkla dire
necek, direnmekle kalmayıp karşı
saldırıyı ideolojik, politik, örgütsel
bütün cephelerden kararlılıkla örgüt
lemeyi başaracak olan komünistler ve
onların önderliğinde devrimci bir
- temcide politikleşerek gelişecek olan
sınıf hareketi, düzenin i flasını ve aczi
ni ifade eden bu krizden partiyi ve
devrimi örgütleyerek çıkınayı başa
racaktır. Burjuvazinin, komünistlere,
devrimcilere, sını f önderlerine mezar
yaparak, işçi ve emekçileri sefalete
boğarak kendisini kurtarmayı amaç
ladığı bu kriz batağı, asıl burjuvaziye,
sömürgeci sermaye düzenine ve onun
faşist köpeklerine mezar olmalıdır.
Öyleyse burjuvazinin mezar kazı
cıları, komünistler, sınıf devrimcileri,
işçi sınıfı görev başına! Böyle bir
dönemde görevler karşısındaki ·en
küçük bir savsaklama, tarihe en
büyük ihanetle eşdeğer yazılacaktır.

20 Temmuz
Dersleri

ÇIKTI

Kitapçılarda

B u riuvazi n i n
b ü rokrasixe ka rşı
sava sı m ı?
Sık sık burjuvazinin bürokrasiden yakı nmalarına rastlıyoruz. Bu bazen
özelleştirmenin arzuladıkları h ızda ilerlememesi nedeniyle, bazen, daha alçak
sesle ttade edilse de sivil çözüme ordunun yanaşmaması vesilesiyle gündeme
getiriliyor. Tekelci burjuvazinin eKônomik programının en arsız savunucusu
Yeni Demokrasi Hareketi'nin sözcüsü Cem Boyner, hükümet olmanıR
kendilerine yetmeyeceğini, iktidar olmak istediklerini söylüyor. Açık ki burada
yakınılan iktidar erki ordudur. Söylediklerine bakılsa, Türkiye'nin siyasi iktidar
gücü tekelci burjuvazi değil de ordu ç,lduğu sonucuna varılacak.
TC'nin bir ulus-devlet olarak kuruluşuna baktığım ızda, bürokrasinin
dolaysız önemini gö�ürüz. Aynı önem, modern anlamda burjuva bir sınıfın
yaratılıp, semirtilmesinde de sözkonusudur. Tam da bu yüzden, Türkiye'de
kapttalizm baştan tekelci bir biçimde gelişmiştir. Burjuvazi bürokrasi ile sıkı
fıkıdır ya da bizzat bürokratlar süreç içinde burjuvalaşmıştır. Yine siyasi
alanda ordu, bir devlet partisi olarak sürekli söz sahibidir, etkindir.
Bugün de ordunun siyasi hayatta olanca varlığıyla etkin olduğunu, bir
devlet partisi olarak ağırlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Toplumun temel
sorunlarından birinde, Kürt özgürlük mücadelesini bast!_rmak, boşa çıkarmak
çabasında temel bir yaklaşımın sahibi konumundadır. Ozgürlük mücadelesini
ezmeden küçük tavizlere dahi yanaşmayan ordu, burjuva dillerde "askeri
çözüm" denilen katliamcı politikanı n bizzat uygulayıcısı ve sahibidir. Fakat,
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana köprülerin altından çok sular akm ıştır.
Tekelci sermaye, büyüyüp serpilmiş, toplumun bütün hücrelerine oldoğu gibi
iktidar erki olarak devlete .de çoktan nüfuz etmiştir. Ordu, OYAK, ihaleler,
askeri işletmeler vb. kurumlar aracılığıyla burjuvazi tarafından hem satın
alınmıştır, hem de üst kesimleri şahsında onun bir parçası haline getirilmiştir.
Bu gerçekler ışığında bakıldığında, bugünün Türkiyesi'nde ordunun tekelci
sermayeye rağmen bir belirleyicilik taşıması, ne anlaşılır bir durumdur, ne de
olasıdır. Burjuvazinin çeşitli kesimleri veya farklı sermaye gurupları arasında
çelişkiler, çatışmalar mümkündür. Ordunun bu çerçevede ağırlık·taşıması
veya bazı süreçlerde siyasi bir inisiyatife yol açıcı davranması anlaşılabilir.
Fakat, bugün Türkiye'de son tahlilde belirleyici olan güç tekelci sermayedir. O
halde, ordunun siyasi hayattaki bu gözle görülür ağırlığı nereden geliyor veya
çeşitli burjuva ağızlarca dillendirilen anti-bürokrat, anti-ordu yakınmalar ne
anlama geliyor?
Teke_lci sermayenin siyasi iktidara sahip olması başka bir şeydif, işçi sınıfı
ve emekçileri siyasi olarak kendine, bağlayabilmesi bir başka şey. işçi
·.
sınıfının ve emekçilerin düzen partilerine, onların şahsında sermaye iktidarına
bağlanabilmesi çok sınırlı da kalsa bazı ekonomik tavizler, bunlara denk
düşen kısmi demokratik haklar gerektirir. Milyonları işsizliğe, iş bulabilenleri
·asgari ücrete· mahk.u m ediyorsanız, Kürt ulusunu açlığın, yoksulluğun
yanısıra, ulusal baskıya, asimilasyona tabi tutuyorsanız, tabidir ki, kitleler
düzen dışı kanallara akacaktır. O zaman, sermayenin.kirli yüzü üzerindeki şal
çekilip alınacak, dizginsiz bir baskı ve terör hüküm sürecektir. Bunun temel
aracı ise ordudur. Ordu, tam bu nedenle siyasi hayatın vazgeçilmez bir
unsurudur.
· Kürt sorununda "siyasi çözüm" denilen şey, Kürt özgürlük mücadelesinin
düzeniçi bir iğreti çözüme bağlanması, boğulmasıdır. Bu, PKK önderliğinde
ayağa kalkmış yığınların acil ekonomik, siyasi istemlerinin en azından bir
kısmına yanıt verebilmeyi, bu çerçevede onları düzene bağlayabilmeyi
öngerektirir. Sermay�nin bu asgari düzeyi dahi olsa karşılayabilecek bir
ekonomik gücü olsa lstanbul, Adana gibi sanayi kentlerinde yığınlar işsizlik ve
setaletten kıvranıyor olmazdı. Bu durumda, Kürt özgürlük mücadelesi ciddi
biçimde ezilmeden "siyasi çözüm" yönünde atılacak
her adım ın şu veya bu ölçüde PKK'ye
yarayacağını, tekelci sermaye için görmek zor
olmuyor. Ne var ki, sorunu bu şekilde, terör ve
katliamla da .ç özemediklerini görüyorlar. Ama
bu çelişki bürokrasi ile sermaye arasında
değildir; bizzat sermayenin varoluşundan, onun
insanlık düşmanı ntteliğinden
kaynaklanır. Bu nedenle
bürokrasiyle burjuvazinin şu veya
bu kesimi arasındaki çelişkilere
aşırı anlamlar yüklemekten
kaçınılmalıdır. Temel çelişki emek ile
sermaye arasındadır. Bazı burjuva
siyasetçileri anti-bürokrasi, anti-ordu
demagojileriyle hedef saptırıp
ezilenlerin acil taleplerini kırıntı
biçiminde dahi
karşılayamama zayıflıklarını,
siyasi hayallerle yığınları
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ÖZE LLE ŞTİ RM E SALD I R I S I NA " D EMOKRATİ KLEŞME " MAKYAJ I

öze l l eşti rme dalgasından önceki
dönemde, yan i K 1 T' lerin özel sektör
tarafından sağı l d ığı.
özel sektörün sermaye b i ri k i mine
h izmet ettiği dönemde.
ekonom i k si stem işçi ve emekçi ler
acısı ndan demokrat ik deği l d i .
Öze l l eşt irme sa l d ırı sının
yoğunlaştığı şu dönemde de
deği ldir. Temelde işç i n i n
ödenmemiş emeği olan artı-değere
el koymaya ve işgücü sömürüsüne
dayanan kapital ist sistemin öze l l ikle
işçi s ı n ı fı acısından "demokratik"
o lması mümkün deği l di r.
Bu. ya l n ı zca bir ayağı faşizmde,
d iğer ayağı parlamentarizmde
bulunan Türk devleti içi n değil.
Avrupa' nın. Kuzey A meri ka' n ın
demokrat i k devl etl eri
içi n de geçerl i dir .
En gel işmiş burjuva demokra s il eri
b i l e işçi s ı n ı fı ve emekçi ler
karşısında kapital i st sın ı fı n
diktatörlüğü demekti r.

11
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alt yapı
s ı " olduğu
safsat ası ol uş
vazi için
turmaktadır.
bir demok
B unun d iğer ayağı da
rasi oldu"demokratikleşme pake
ğunu unutmatnak
ti "nin yasalaştırılmasıyla
gerekir . İ şç i sınıfı ve
toplumsal ve s iyasal hayatın demok
emekçiler için ise kapitalizm
ratikleşmesinin sağlanacağı safsatasıdır.
koşul larında geçerl i olan şey, kapi
Sermaye sınıfı ve onun hükümeti, ş imdiye talist sını.E tarafından gaspedilmiş olan hak ve
kadar özelleştirme pol i t i kasını verimliliğin arta- özgürlüklerin i kazanma mücadelesidir. Bu
. cağı , rekabetin sağlanacağı , devletin küçü d üzen.de her şey sermaye devleti tarafından,
leceği , sermayenin tabana yay ı l acağı, mal ve sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda yürü
hizmetlerin kal i tesinin artıp fiyatl arının düşe
tülmeye çalışılır. Günümüzde Türkiye'de özel
ceği, bütçe açıklarını n kapanacağı gerek
leştirme vesilesiyle "ekonomide demokrasi " adı
çelerine dayand ı rarak propaganda ettiler. al tında kopartıl an fırtınanın arkas ında tekelci
Ş imdilerde buna bir de rüşvet ve yolsuz l ukların
burj uvazinin azami kar amacının gerçek
özelleştirme ile ortadan kalkacağı yalanı eklen
leştirilmesi i stemi vardır. Özel leşt i rme dalga
sından önceki dönemde, yani K İT'lerin özel
ürki ye'deki kapital istleşme sürecinde miştir. Bütün bunlar bir arada sermaye sınıfına
m0tor rol ü oynamış bulunan ve büyük ve onların temsilcilerine göre demokrasinin
sektör tarafı ndan sağı ldığı, çeşitli yöntemlerle
sanayi üretiminin yaklaşık %8O'ini "ekonomik alt yapısı"nı oluşturmaktad ı r. B u özel sektörün sermaye birikim ine hizmet elliği
özel gerekçeler yalnızca Türk burjuvazisinin değil ,
dönemde, ekonomi k sistem işçi ve emekçiler
K IT'lerin
gerçekleştiren
açısından demokratik değildi. Özel leştirme
leştirilmesiyle ilgili çabalar yasal planda sonuç uluslararası sermayenin de özelleştirme sald ı 
saldırısının yoğunlaştığı ş u dönemde de deği 1l anmak üzered i r. Ş imdiye kadar özel leşti rmeye rısını yürütürken sarı ldığı v e işçi -emekçi kitle
dir. Çünkü temelde işçinin ödenmem iş emeği
karşı toplumun çeşitli katmanlarında gelişen lere yutturmaya çalıştığı gerekçelerdir. B ütün
olan artı-değere el koymaya ve işgücü söm ü
muhalefet karşısında zaman zaman geri adım bunların n as ı l kof bir yalan oldukları, gaze
atmak, bu al andaki asıl saldırısını geciktirmek temiz Kızı l Bayrak'ın 2 ve 3. sayılarında yer rüsüne dayanan kapitalist sistemin özel l ik le
işçi sınıfl açısından '"demokratik" olması
zorunda kal an sermaye hükümeti , geçt iğimiz alan " Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme
mümkün değildir. Bu, yalnızca bir ayağı
günlerde özel leştirme yasa tasarısını meclise Saldırısı" başlıklı yazıda ayrıntıları yla ortaya
konulmuş ve çürütülmüşlerdi r.
faşizmde, diğer ayağı parlamentarizmde bulu
gönderd i.
Sorunun "ekonomide demokratikleşme"
nan Türk devleti için değ i l , Avrupa'n ın, Kuzey
Sermaye polit ikacıları, baştan be r i özel
Amerika'nın demokratik devletleri için de
leştirme saldı rıs ını , _ bir yandan özelleşti rmenin şekl i nde 'ortaya konul ması bir çarpıtmadan
sağl ayacağı "nimetlcr"i sayıp dökerek, diğer ibarettir. Her şeyden önce şunu bel irtmek gere geçerlidir . En gel işmiş, en tam burjuva demok
rasileri bile işçi sınıfı ve emekçiler karşısında
yandan
da
bunun
"toplumun
demok kir: Topl umların sını flara bölünmesiyle birlik
ratikleşmesi"nin temel bir aşaması olduğu yala te, egemen sınıf ile sömürülen sınıf arasında kapi talist sınıfın diktatörlüğü demektir.
Bu nesnel gerçek özellikle kriz dönem 
n ı nı üfürerek sürdürdüler. B i r yandan özel çıkarl ar açısından uzlaşmazlık vard ır. S ınıflı bir
lerinde daha görünür hale gel ir . Çünkü kriz
leştirme faaliyetleri ne hız verirken, d i ğer toplum olan, toplumun burjuvazi ve proletarya
yandan güya siyasal hayatın da demok olarak iki sınıfa bölündüğü kapital ist s istem ve dönemlerinde kapitalist sınıf sömürüyü yoğun
laştırmak için çalışan sınıfların sosyal haklarını
ratikleşmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını tabi ki Türkiye kapitalizmi için de geçerlidir
ve ücretlerini sürekl i tırpanlamaya ve bunu
söyleyip, toplumun ileri ve emekçi kesim bu. Dolayısıyla bu toplumda demokrasiden
kolaylaşurmak için de m i l itarist ve diğer baskı
lerindeki beklentileri sürekli sömürerek bu güne bahsederken, bunun egemen sınıf olan burj uaygıtlarını
daha
çok
kadar geldi ler. Sermaye
işletmeye çalışır. Günü
hüküıncti, ö1.el lcşt irme
Kapita l i s-t kö le l i kten kurtul ma mücadelesi nde işçi ve emekçi lerin
yaşadığımız
müzde
saldırı sını n
yasaonlarca yüzlerce . olay
laştırı lacağı ş u günlerde
talepleri ya l nı zca düşünce özgürl üğüyle sınırlanamaz .
bunu kanıtlamaktadı r.
bu yalan propagandaya
Ş imdi şu sorulabil i r :
hız vermi ş durumdadır. On ları n önündeekonomik olanl ardan siyasal olanl ara dek kazanı l ması
Bu yalan propagandanın gereken uzun b ir hak ve özgürl ükler l istesi vardır. B u hak ve özgürlükler Eğer özelleşt irme öncesi
dönem de, özelleş t i rme
temelini özel leşti rmenin
ancak mücade l eyle kazan ı labi l ir ve koru nab i l i r ve ancak
sonucu ol uşacak tablo da
"ekonomide
demok
çalışan sınıflar açıs ın d an
ratikleşme " , bir burjuva
siyasal i ktidar ele geçirilip toplumsal hayata egemen o l un masıyla.
"ekonomide
demok
gazetecisinin deyimiyle
sosya l izm koşul ları nda. kes i n b i r güvence altına a l ınabil i r.
rasi "yi tems il etmiyorsa,
"demokrasinin ekonomi k
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özelleştirmeyle ekonomide yaşanacak değişimi
yasalarından medet umacak ve bunları i şle
Sermaye hükümeti n i n
nasıl değerlendi rmek gerekecektir? Bu sorunun
terek d üzen muhal i flerini tutsak almaya
sözkonusu faşist yasada ve diğer
ayrıntısına daha sonra girmek üzere şimd i l i k
devam edecektir. .
kısaca ş u cevaqı verebiliriz: Özelleşti rme, işçi
a l anlarda hatırı sayı l ı r b i r
B ir k aç ceza maddesi üzeri nde yapı lan ve
sınıfı ve emekçiler üzerindeki sömürünün d aha
asl ında pek fazl a birşey de i fade etmeyen
iyil eştirme yapacağı n ı sanmak
da yoğunlaşması sonucunu getirecektir ve zaten
değ i ş i k l i kleri , "toplumsal ve s i y asal hayatın
amaç budur. " Ekonomide demokrasiyi" sağla
hayal olur.
ol arak
demokratikleştirilmesi "
sunmak
ması safsat ası ise, özel leştirme saldırısını sancı
yüzsüzl
üğü
de
ancak
asalak
serm
aye
s ı n ı fına
O, b u dönemi el inden gel d iği nce
sız uygulayabil mek için işçi ve emekçi kitlelere
yakışırdı. B urjuva yazar, takımının ve pol i 
yutturulmak istenen bir afyondan ibarettir.
ucuz atl atma çabası içindedir
tikacıl arının "demokratik" olarak lanse ell ik 
Özelleştirme pol itikasının hayata geçiri lmesiyle
leri
b u pakette "düşünce özgürlüğü"nün zerre
Üzerinde değişi k l i k yapı lan
birlikte çal ışan s ı n ı flar aleyhine gerçekleşecek
si d ah i yoktur.
TMK maddeleri fark l ı cümlelerle
olanlar, aslında özelleştirmeden bağımsız
B u d üzende düşünce özgürlüğü yalnızca
olarak çalışan sınıfların sürek l i yaşadığı şeylerburj uvazi içindir. Zengin ler kul übü TÜS İ A D
yen
i
den
yazı
lm
ıştı
r.
di,r. İşsizler ordusunun safl arının sürekl i kala
lafını esi rgemez, kend isine d e ki mse hesap
·
Üste l i k ceza ları a rtırı l a rak . . .
bal ıklaşması: i şçi ve emekçilerin yaşam koşul
soramaz. Sözleri serm aye hük ümet i için emir
larının kötüleşmesi ; temel ihtiyaç maddelerinin
sayıl ır. Seç i mler öncesinde Ecevi t'indcn Erba
Ayrıca, şu anda içeride
ve hizmetlerinin paha l ı l aşması; tekelleşmeni n
kan'ına, Demi rel'inden Mesut'una kadar tüm
o l a n bi rkaç i l eric i ayd ı n geçici bir burj uva pol i tikacıl arı TÜS İ A D'da tekelci
yoğunlaşması... B unlar, zaten işçi sınıfı ve
emekçi lerin sürek l i yaşadığı gerçekler değil mi?
sermayedarlar karşısında tekm i l verip göze
süre için cezaevi nden cı kmış
Sadece şu son bir kaç ayda, 5 N isan saldırı
girmeye çalışırlar. Serm aye sınıfı hayatın her
o l acaktı r.
paketinden sonra , yakl aşık bir m ilyon işçi işsizalanında örgütle�mişti r. H erşeyden önce
ler ordusuna katılmadı
mı?
devlet örgütü onun hizmetindedir. Polis teşk i 
Enfl asyonun % 1 S0'ye yaklaştığı
hemen peşinden, aynı konularda l a t ı , grev v e eylem k ı rıcıl ı ğından düzen muha
bir ortamda maaşlarına %50 civa
gerçekleşen
eylemleri
(basın l i flerini yoketmeye kadar kapital istlerin emri
rında zam m ı zor alan memurların,
alanı dahil) daha d a ne a madedir. S ilahlı k uvvetler, kapital ist s ın ı f
büyük bir çoğunluğu asgari ücret
genişletip cezal arını artı i ç i n sömürü lecek i şç i deposu , pazar alanı,
yada altında ücretle çalışan, karar
ran Terörle Mücadele piyasa olmaktan öte bir anlam i fade etmeyen
laştırılmış ücret zamlarını dahi
yürürlüğe u l usal sınırlar için hizmet i n i esirgemez.
K anunu'nu
almakta güçlük çeken işç i lerin, bir
sokmuş, böylelikle bu Sermaye sınıfının ülkede üreti len zengin
yılda beş kat artan g übre ve d i ğer
alandaki saldırısını daha l i klere el koyma özgürlüğü de vardır ve en
girdilerin
fiyatları
karşısında
da yoğunlaştırmıştı. Bu temel "özgürlüğü"dür bu. İ ş ç i ve emekçil ere
üretim yapamaz duruma gelen
arada kaldırılan TCK düşen i se, bu koşulları kabul lendi kleri sürece
küçük köylülerin ve m i lyonlarca
maddelerinden
açı l an iş gücünü kapitalistlere kiralama ve sefalet
topraksız köylünün giderek daha
davaları
,
verilen
cezaları
içinde yaşama "özgürlüğü"dür. B u nedenle,
.
çok yoksul laştıkları bir gerçek deği l mi? işte
düşürerek kendisine demokrat süsü kapitali s t köle l i kten kurtu l m a mücadelesinde
özelleştirme uygulaması bütün bu konularda
vermeye çalışmıştı. Fakat aradan işçi ve emekçilerin talepleri yalnızca düşünce
daha ağır sonuçlar yaratacağı için, tekelleşmeyi
geçen sürede en küçük bir topl um- özgürlüğüyle sınırlan am az. Onların önünde
yoğunlaş tıracağ ı , i ş i zl i ğ i daha da arttıracağı ,
sal muhalefet dahi, terör rej i  düşünceyi i fade ve yaymadan örgütlenmeye,
fiyatlarda yükselme yarataçağı için işçi ve
minin diğer araçlarının yanı- ekonomi k olanlardan s iyasal olanl ara dek
sıra,
emekçiler açısından "ekonominin demokTM K
i le
de kazanı l ması gereken uzun bir hak ve özgür
�
� ,,:---..�--..---...--.�
ratikleşmesi " anl am ı n a gelmeyecektir.
susturulmaya, baskı altı l ü kler l istesi vardı r. İşçi s ı n ı fı ve emekçi ler,
/1
***
na alınmaya çalışıldı. İ şçi bu hak ve özgürlükleri ancak m ücadeleyle
�
1 - Özelleştirme politikasının işçi ve emekçi '-Lve
emekçiler,
sendi  kazanabi l ir, m ücadeleyle koruyabilir ve ancak
'\
� '--.J.--1
düşmanı
karakteri
kacılar grevlerde, protes- siyasal iktidarı ele geç i ri p toplumsal hayata
farkl ı
nedenlerden
to yürüyüşlerinde, devrim egemen olmaları durumunda: sosyal izm koşul
kaynaklansa da, bili ncine varılan sonuçları
ciler, komünistler işçi ve l arında, kesin olarak güvence altına a l abi l i r.
itibarıyla işçi ve emekçi ler arasında giderek
***
emekçilere yönelik propa
daha çok tanınmakta ve tepki çekmektedir.
B unda. özelleştirmen i n geçmiş uygulamalarının ganda-aj itasyon faaliyetlerinde hep karşıt arında
Sermaye
hükümetinin
güya
demokolumsuz sonuçlarının, özel leştirme aleyhine bu faşist yasayı buldular.
ratikleşme paketi içinde yer a l ı p da "ekono
Geli nen yerde sermaye devleti toplumsal minin demokratikleştirilmesi"ne yarayacağını
yürütülen propaganda ve ajitasyon faali
yetlerinin ve özell ikle kriz ortamında yoğun muhalefetin baskısını i yice üzerinde hisset söyledi kleri Rekabetin Korunmasına İ l i şkin
laşan sömürünün bizzat işçi ler tarafından hisse mektedi r. Bu baskının en önemli unsuru kuşku K a u n Tasarı sı.'n ı n da gerçekte böyle bir işlevi
dilmesinin rolü vardır. Bu nedenle sermaye suz K ürt özgürlük hareketidir. " Kürt", " Kürdis olmay acaktır. B aşından beri tekelci tarzda
hükümeti özel leştirme saldırısını başından beri tan" sözcüklerinin telaffuzunda bile DGM'yi gerçekleşen ve gel işen Türki ye'n in kapital ist
cilalı bir ambal aj içinde sunmaya çalışmaktadır. göreve ç ağıran sermaye devlet i , buna rağmen ekonomisinde
rekabetin
korunmasından
Bu cilalı ambalaj , m ucidi M . Karayalçın'ın K ürt özgürlük hareketi k arşısında çaresizdir. bahsetmek ve buna ait yasa çıkarmak gözbo
deyi m i yle " 1 8 M ayıs demokratikleşme pake D i ğer yandan somureci devlet, emper yama amaçl ıd ır. İ ktisadi faa l i yetin %80'inden
ti"dir. Bu paket sanki Pandora'nın kutusu gibi yal i stlerin, K ürt sorununda bazı reformcu fazlasının
tekeller
tarafından
gerçek
dir. Paket içinde paket ve onun içinde de paket açılımlar yaparsa PK K ile daha rahat mücadele leştirildiği, çoğu sektöre bi rkaç tekelin hakim
vardır. Ama gelin görün ki, "demokratikleşme" edebi leceği yönündeki telkinlerinin baskısı olduğu bir ü lkede ancak tekeller arası bir reka
yoktur. H akkında özellikle m ucitleri sosyal altındadır. B u nedenle, temelde Kürt sorununa betten sözedilebil ir. Tekellerin açık y·a da gizli
demokratlar tarafından fı rtınalar kopartılan ve i l i ş k i n olarak gündeme getirilen TMK'nın 8. kartel ol uşturarak piyasayı tam olarak dene
onur meselesi yapılan , "demokratikleşme pake maddes inde değişiklik yapma girişimleri doğru timlerine al maları da yabancısı olduğumuz bir
ti"nin içerisinde en ağırlıklı yere sahip olduğu dan K ürt özgürlük hareketinin almış olduğu olgu değildir. Türkiye'de otomotiv sektörü
iddia edilen, dernek lere, sendikalara, öğren mesafe i le i l g i l idir. Ancak m ücadele sermaye · bunun en can lı örneği d i r. Türkiye otommiv
ci lere siyaset yapma yasağının kaldırılmasını da sınıfına ve onun devletine bazı adımlar attı pazarını paylaşmış bul unan TOFAŞ ve
içeren anayasa değişikliği konusu uzun bir süre rabilmekte ve bu adımın boyutu da m üca O Y A K -RENO yıl larca düşük maliyet ve tekel
tartış ı l arak tüketildi. Geriye ise bildik, beyli k delenin şiddeti ve almış olduğu mesafe ile fiyatl arı i le tatlı karlar elde etmiş lerdir. B i r
b i r konu kaldı. B u d a , terörist devletin kendi doğru orantılı olmaktadır.
k a ğ ı t parçasından ibaret güya " anti -kartel "
Fakat tüm bu etkilere rağmen, sermaye yasa ile bunun önleneceğini söyl emek düpe
sine yönelik her türlü muhal i f hareketi, sözü
"terör" eylemi · (suçu) sayarak, Terörle M üca hükümet i n i n sözkonusu faşist yasada ve d iğer düz yalandır. Emperyalist devletlerin bir
dele K anunu'ndan dolayı cezaland ırdığı i l erici , a lanlarda hatırı sayıl ır bir i y i l eştirme yapa çoğunda y i l l ardı r, hatta tekel leşmenin ilk
devrimci yazar ve gazetecilerin durumlarına ve cağını sanmak hayal olur. O , bu dönemi elin dönemleri nde dahi anti -kartel , anıi -tröst yasa
buna i l işkin bir iki kanun maddesine yönel i k den geldiğince ucuz atl atma çabası i ç indedir. lar v ardı ve hala da vard ı r. Fakat bu durum
bazı düzenlemelerdir. B u , gündemde "düşünce T M K'da koalisyon ortakl arın ı n üzerinde ittifak tekelleşmeyi önleyemed iği g i b i . günümüzde
özgürlüğü" olarak adlandırı lan konudur. Temci  yapt ı kl arı' değişikliğin aslında deği ş ikl ikle • tekeller artık çok uluslu tekeller boyutuna
de, TM K'nın 8. maddesinin i fadesiyle, "TC uzaktan yak ından bir i l g i s i yoktur. M addeler sıçramıştır.
devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün far k l ı cümlelerle, fakat aynı sonucu doğuracak
S on uç olarak "demokrat ikleşme paketi"
lüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü, tarzda yeniden yazı lmıştır. Üste l i k cezaları koftur. Özelleştirme s aldırısının y uııu
propoganda"nın cezal andırılm asının yeniden daha d a artı rı larak .. . Ve ayrıca, çok çok şu rulmasını sağlamak için ona hazırlanm ış süslü
düzenlenmesi yle ilgilidir. Sermaye devleti bu anda cezaevinde bulunan birkaç i lerici yazar, bir ambalajdan i barettir. İşçi ve emekçi ler için
oyunu Türk Ceza K an unu'nun 1 4 1 , 1 42 ve 1 63. sendikacı i le devrimci basın mensuplarının bu ambalaj, toplumsal, siyasal hayatta demok
maddelerinin kaldırıldığı N isan 1 99 1 tarihinde g�çici bir süre için cezaevi nden d ışarı ç ıkması ratikleşmeyi sağlamayacağı g i b i , ambalaj için
de oynamıştı. Ve demokratik kamuoyunun, işçi sonucun u doğuracaktır. Geç i ci bir süre için de yer alan ve saldırının ekseni olan özel
ve emekç ilerin gözünde teşhir olmuş bu madde d i yoruz, çünkü kapitalist sömürü düzeni varlı leştirme paketi de onlar i ç i n "ekonom ide
leri kaldırarak göz boyamaya çalışm ıştı. Ama ğını korudukça sermaye sını fı d a faşist ceza demokratikleşme" anl amına gelmeyecektir.
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-REORGA NIZASYO N
�:ADIMLARI
Topl um içi n bir gelişme
stratejisinden
yoksun da ol sa.
tekelci sermayenin kriz
politikası. kendi sın ı f
çıkarları açısından
kısa vadeli bir programın
ötesini hedeflemektedir.
Tekelci burjuvazinin bu
reorganizasyondan
beklentisi. yapısal
sorunlarını bir kac hamlede
çözmek deği1. krizde_n
faydalanarak bu yönde
görece hızlı ve büyük
birkaç adım atabilmektir.
Bu hızın ve büyüklüğün
reel kıstası ise.
Türkiye burjuvazisinin
kaynak. teknoloji.
verimlil ik. pazar ve rekabet
kapasitesi nin yanısıra sın ı fa
saldırı gücü ölcüsünde
bel irlenecektir.
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yetçi" ve "islamcı" olan türlerine
maktadır.
Uşakları sendika bürokratlarıyla kadar sağlı sollu bütün hain sendika
kolkola girerek, sınıfa yönel ik kriz bürokratları da, bu konuda sermaye
saldırısını örgütleyen burjuvazi, sınıfına "önderlik" ederek pratik
krizden çıkış arayışında i lk avan yol, yöntem önermekte birbirleriyle
tajını ücret ve istihdam . poli yarış etmektedirler. Faşist Özbek'in,
tikasındaki
reorganizasyonda "kriz süresince bir ay tam, üç ay
görmektedir. İşçi çıkartarak ve yarım ücret" teklifini hatırlayalım.
düşürerek
ücretleri
gerçek- Özbek, "Çağdaş satışın teorisini
yoğun- diğerleri kadar iyi bilmem ama
sömürüyü
leştirilecek
laştırmanın ötesinde an1açlar hedef evelallah pratiğim kuvvetlidir"
lemektedir. Dış ve iç pazardaki demek istiyordu sennaye sınıfına.
gümrük duvarsız, devlet korumasız Ama Özbek'in hizmet sınırlarının
"serbest" rekabetin son derece farkında olan tekelci burjuvazi,
şiddetl i ve değişken koşullarına önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına
ayak uydurabilmesi için gerekli olan uygun tipte, DİS K yeni başkanı
türden "esnek" üretim yöntemlerini, tescilli s ınıf düşmanı R.Budak gihi
kriz ortamını fırsat bilerek işçi sınıfı sendikacı uşaklarını kendi elleriyle
ve emekçilere şimdiden dayatmaya yetiştirip işçi sınıfının başına çürek
ve bunlara genel geçer bir meşruluk lcndirmekten geri dunnamaktadır.
***
kazandırmaya çalışmaktadır. Örne
apitalist ekonomi, yeni
ğin, işine geldiği zaman iki vardiya,
Gümrük birl iğine geçilmesi ile
değer yaratmadan; yatı
işine geldiği zaman üç vardiya · birli kte iç pazara yönelik ürrıim
rım, üretim, ihracat adım
üretim, işine geldiği zaman tam, yapan irili ufaklı bir çok sermaye
l arı atmadan kendisini
işine geldiği zaman yarım ya da gurubunun emperyalist rekabeıe
kısa vadenin ötesinde ayakta tuta
çeyrek ücret-, işine geldiği zaman dayanamayıp
tasfiye
sürecine
maz. Reci ekonomi canlanmadığı ve
işçi çıkarma, işine geldiği zaman girmesi beklenen bir gelişmedir.
yatırım-üretim-ihracat
anmadığı,
tatil, işine geldiği 'zaman ise işe geri Yanısı ra ihracata devlet desteğinin
sermayenin artı-değer yaratarak
çağırma vb... Yani ekonomi, sektör, kademeli olarak· kaldırılması, dış
bazlarındaki
yeniden dolaşımı sağlanamadığı
"karl ılık", rekabet kapasi tesi düşük ve devlet
işyeri
sürece, durgunluğun çürüttüğü,
"verimlilik", "rekabet" ihtiyaçlarının desteği ile ayakta duran sermaye
spekülasyonun kemirdiği hastal ıklı
gerektirdiği, dizginlerinden boşan guruplarının benzer bir süreç yaşa
ekonomik bünye bir anda tepetaklak
mış her türlü saldırı manevrasına masına neden olacaktır. İşte, mevcut
çöküşe sürüklenir. Bu gerçeğin
emeğin boyun eğmesini sağlamak, kriz koşull arı, ekonom ik durgunluk
bilincinde ol an burjuvazi de, mevcut
bunu sennayenin hakkı olarak işçi sürecini şimdiden bu yönde işlet
kriz döngülerini kırma, krizden çıkış
sınıfına kabul ettirmek... İşçi sınıfını mekte ve bu konuda sermaye içinde
ve yeniden yatırıma, üretime, ihra
ülke içinde ve dünya ölçeğinde gel işen muhalefeti kendi doğal
cata yönelme arayışlarını can havl iy
"rekabet" ·adına, birbirine kırdınnak, yöntemleriyle tasfiye etmektedir.
le de olsa yoğunlaştıracaktır.
sınıfa karşı sınıf mücadelesi yerine Kriz, güçsüz sermaye guruplarının
kendi içinde birbirine karşı çatışan ve verimsiz sektörlerin tasfiyesi,
Bu çerçevede tekelci burju
vazının kriz döneminde onunc
bireyler hal inde atomize etmek...
güçlülerin ve veriınl ilcrin ise yapı
koyduğu temel görevlerden biri, dış
"Çağdaş" olan türlerinden "milli- larını önümüzdeki sürecin birikim
ve iç pazarlarda "serbest"
iht iyaçları doğrulı usunda
D ış ve iç pazardaki gü mrük d uvarsız.
rekabet sürecinin ihtircorganize etmesi için
yaçları
doğrultusunda
tekelci burjuvazi tara
de v l et k o ru m a s ı z " serbest" re kab e t i n son derece şi ddet l i
başlatmış olduğu reor
fından bir fırsat olarak
ganizasyon . adımlarını ve değişk en koşu l ları na ayak uydurabi l mesi içi n gere k l i ol an türden değerlendiri lmektcdir.
hızlandırmak olmaktadır.
Böylece hem sermayenin
" es nek" üretim yönteml eri n i.
belli haşlı tekellerin el in
Demek . ki. toplum için
kriz orta m ın ı fı rsa t b i l e re k işçi sı n ı fı ve emekçi l ere şi m d i de n
de yoğunlaşmasının, hem
belirli bir gelişme ya da
de
ekonominin bir bütün
kalkınma stratejisinden
dayatmaya v e b u n l ara ge nel geçer b i r meşrul u k
olarak bu kesimin birikim
yoksun da olsa, tekelci
kazandı rmaya ça l ışmaktadı r.
ihtiyaçları temel inde ve
sermayenin kriz poli-

K

tikası, kendi sınıf çıkarları açısından
kısa vadeli ve dar bir programın
ötesini hedeflemektedir. Tekelci
burjuvazinin bu reorganizasyondan
beklentisi . yapısal sorunlarını bir
kaç hamlede çözmek vb. değil, kriz
koşullarından faydalanarak, bu
yönde görece hızlı ve büyük bir kaç
adım atabilmektir. Buradaki hızın
ve büyüklüğün reci kıstası ise,
Türkiye burjuvazisinin kaynak,
teknoloji, verimlilik, pazar, rekabet
vb. kapasitesi ve yanısıra sınıfa
saldırı gücü çerçevesinde belir
lenecektir. Bu adımları ne gözardı
etmek ama ne de abartmak gerekir.
Bunlar, istikrarl ı bir büyüme ve
gelişme prog(amı olarak değil,
düzenin kendini çöküşten koruma,
ayakta.. tutma refleks ve güdüleri
olarak görülmelidir.
Bu yönde atacağı adımlar, esas
olarak dış kredi sorununun çözüm
lenmesine bağlanmış durumdadır.
Ama tekelci burjuvazi , kriz koşul
larını fırsat bilerek diğer imkanlarını
da bu yönde sonuna kadar kullan
maya çalışmaktadır. Tekelci burju
vazi kaynaklarını, yatırımlarını ,
teknoloj isini, ücret ve i stihdam poli
tikasını, sendikal anlayışını, tekel
içindeki ve dışındaki sennaye
kesimleriyle il işkilerini "serbest" dış
ve iç pazar koşullarının rekabet ihti
yaçları doğrultusunda rcorganize
etmeye ya da birikim sürecinde bu
yönde atmış olduğu adımları hızlan
dınnaya _çalışmaktadır. Bu reor
ganizasyon, emperyalist sermayenin
tekelci burjuvazi ile ortaklık hal in
de, Türkiye'deki yatırımlarını teşvik
açısından da kritik bir önem taşı-
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önceliğinde düzenlenmesinin önü
açılmaktadır. Benzer bir şekilde,
tarım kesimine yönelik sübvan
siyonların kaldırılması da, kısa
vadede bütçe açıklarını kapatma ve
kaynak transferi amacının ötesinde,
sektörü dışarıda ve içeride "serbest"
rekabete açma politikasının bir bile
şeni olarak düşünülmektedir.
Tüm bu kriz politikaları, emper
yalist sermaye ve tekelci . burjuvazi
açısından kısa vadede borç alma
borç verme ilişkisinin ötesinde, daha
uzun vadeli ve kapsamlı bir amaç
ortaklığının ve çıkar birliğinin ifade
si olarak görülmelidir. Tekelci
burjuvazi bu politikaları kararlılıkla
hayata geçirdiği ölçüde, emperyalist
sermaye onunla bırlikte Türkiye işçi
sınıfını sömürme imkanlarını kulla
nabilmek için kredi musluklarını
yeniden gevşetme yoluna - gide
bilecektir. Tekelci burjuvazinin
birbirini besleyen kriz döngü
lerinden çıkma yolundaki hesabı,
daha çok bu beklenti üzerinde
yükselmektedir. IMF'nin "istikrar"
programına, sermaye sınıfının tekel
dışı kesimlerinden de önemli bir
itirazm yükselmemiş olması dikkat
çekicidir. Sermaye birikim süreç
lerinin ve emperyalizme bağımlılık
ilişkisinin nesnelliğinde, sermayenin
şu ya da bu kesimine dayanan farklı
bir kapitalist gelişme yolu veya kriz
den çıkış alternatifi mümkün değil
dir. IMF'nin "istikrar" programının,
tekelci kesimler d ışında önemli bir
muhafct konusu yapılmamış olması
ve bizzat hükümetin kendi eliyle
hazırlanmış olması bu çerçevede
vurgulanması gereken önemli bir
noktadır. Sermaye düzeni ve kesim
leri, bir bütün olarak kendisini ayak
ta tutabilmenin yolunu uluslararası
pazarlarla bütünleşmekte ve emper
yalist sermaye ile işbirliğini geliş
tirmekte görmektedir.
Kapitalist " büyü me"
ve " gelişme" nin
anlamı ve sınırları
B ir an için tüm bu kriz ve reorganizasyon politikalarının "kararlılıkla" hayata geçirildiğini düşünelim. Ekonomiyi nasıl bir gelecek
beklemektedir? Bu durumda Türkiye kapitalizminin kazancı, işçi sınıfına ve emekçilere ödeteceği ağır
bedel pahasına, kendisini en fazla
bir süre daha ayakta tutabilme
"başarısı"nı göstermek olacaktır.
Mevcut emperyalist hakimiyet, uluslararası işbölümü ve rekabet koşullarında, kısa ve orta vadede Türkiye
kapitalizminin bulunduğu yerden bir
_
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Bir çok burj uva ekonomist tarafından da
itiraf edildiği gibi. KİT'ler özel leşti rilse bile.
bu. kap_i talist ekonominin ne yapısal sorunl arına.
ne de kriz yarasına merhem olacak.
sadece kaynak ihtiyacını geciçi bir süre için
karşılayacaktır. Kendisine iyi kötü kaynak yaratan ve
görece yüksek teknoloji içeren karl ı KİT'leri tasfiye etmiş
bir ekonomi. yan n kaynak sorununu çok daha derinden
yaşayacaktır.
basamak daha yukarı çıkabilmesi,
yapısal sorunlarını çözmesi, az çok
istikrarlı bir büyüme ve gelişme
yoluna girebilmesi mümkün değildir. ' 80 sonrasının sermaye için
süngü zoruyla sağlanan "cennet"
ortamında bile gerçekleştirilemeyen
ihracat atılımının, mevcut krizi
besleyen ve onun tarafından da
beslenen olumsuz iç ve dış iktisadisiyasi koşullarda gerçekleşmesini
beklemek için hiçbir sebep yoktur.
Hele kısa ve orta vadede böyle bir
beklenti tam bir hayal olacakur.
Türkiye burj uvazisinin ıçıne
girdiği "dışa açılma" ve "serbest
rekabet '" süreci, emperyalist tekel!erin hakimiyeti ve çıkarları tarafından belirlenen uluslar ve sermayeler arası işbölümünün verili
çerçevesinde
cereyan
sınırları
etmektedir. Bu sınırlar tabi ki,
burjuvazinin çıkarları açısından
hiçbir şekilde değişmez ve aşılmaz
değildir. En azından işin teorisinde
bu böyledir. Ama pratikte Türkiye
burj uvazisinin önünde bu anlamda
bir "büyüme" ve "gelişme" olasılığı
en azından orta vadede mümkün
görünmüyor. Uzun vadede ise busınıflar mücadelesine ve dünya
kapitalizmindeki gelişme olasılıklarına da bağlı olmakla birlikte
yine de bir hayal olmanın ötesine
gitmiyor. Teknolojisini geliştirerek,
rekabet gücünü arturarak gerçekleştirdiği i hracat aulımı ile cari açık!arını kapatan, dış borç bağım!ılığından kurtulan ve az çok
istikrarlı bir kapitalist büyüme
ivmesi yakalayan G.Kore, Tayvan,
Singapur, Hong Kong vb. kimi
Uzakdoğu ülkeleri, Türkiye burjuvazısının bu hayalini gerçekleştirmeye aday gözüküyorlar. B u
"gelişen" ülkelerde işçi sınıfının
süregiden ve gitgide daha da kötülcşen çalışma ve y aşam koşulları,
derinleşen toplumsal yozlaşma ve
çürüme, işçi sınıfına, burjuvazinin
kapitalist "büyüme" hayallerinden
kendisine dair her türlü gelecek

umudunu kesmesi gerektiğini bir kez
daha göstermektedir. Kapitalist
düzen "başardığı" kadarıyla da
"büyüme" ve "gelişme" dina
miklerini, işçi sınıfının sefaleti,
işsizliği, yoksulluğu zemini üzerinde
inşa etmektedir. Bugün örnek olarak
gösterilen
Hindistan'da, tarihin
binlerce yıllık mezarlığından kapi
talist barbarlığın yeniden diriluiği
veba hastalığının salgın halde yayıl
ması, madalyonun diğer yüzünü
gözler önüne sermektedir.
Türkiye kendi "gelişme" kategorisindeki en geri kapitalist ülke
!erden biridir, ateş bile olsa yakacağı
yerin ölçeği şimdiden bellidir.
Tekelci burjuvazinin dış pazarlarda
rekabet imkanları sınırlıdır ve
gümrük birliği sürecinde iç pazarları
da kaybetme "tehlikesi" ile karşı
karşıyadır. Kendi içinde bulunduğu
"gelişmekte olan"( ! ) ülkeler kate
gorisinden bir üst kategoriye geçme
yi bir yana bırakın, kendi kategorisi
içinde bir mesafe kaydetmesi bile
çok güçtür. Yaptığı hesaplar daha
çok bir alt kategoriye tepetaklak
düşmemek üzerine kuruludur. Bu
gerçeği TÜSİAD başkanı Halis
Komili şöyle itiraf ediyor: "Göster
geler, Türkiye'nin sadece gelişmiş
ülkelerle değil, gelişmekte olan ülke
/erle de arasının açılmakta olduğunu
gösteriyor. ...sadece yakalamak istediğimiz treni kaçırdığımız duygusuna kapılmamıza yol açmıyor, içinde bulunduğumuz katarın hızla
yokuş aşağı gittiğini ve nerede duracağının belli olmadığını da açıkça
ortaya koyuyor" (Hürriyet, 3 Ey-lül
1994)
Bu ufuksuzluğun göstergelerinden biri de özelleştirme
politikasında kendisini ortaya
koymaktadır. Kimi burjuva
yazarlar, kısa vadeli, krizi
ertelemek
anlamına
gelen tedbirler yerine,
sorunların temeline inen,
daha uzun vadeli, yapısal
çözümler yolunda adımlar
(

"İktisad i Kriz .ve Çıkış Arayışları"ndan

"Türkiye burjuvazisi 'BO'lerde kendisi açısından
çok daha olumlu iç sömürü ve dış rekabet koşulfarında, üstelik devletinden de döviz kuru ayarlamaları, kredi, vergi indirimi vb. gibi büyük destek·
ler aldığı halde, ihracat yolunda önemli bir mesafe
kaydedememiş, 'BO'li yılların sonuna doğru yeniden kriz duvarına çarpmıştı. Dış kredi olarak
kullandığı devasa kaynaklara rağmen, hedeflediği
yapısal dönüşümü ve sektöre! atılımları gerçekleştirememişti. Mevcut yatırım kapasitesini geliştirme, teknolojisini yenileme, emek verimliliğini
artırma vb. yerine esas olarak ucuz .emek ve düşük
döviz kuruna dayanarak sağladığı yüksek ihracat
artışı ve büyüme oranı geçici olmuştu. 'BO'lerin

sonuna doğru yatırım, büyüme ve kar oranlarının
düşüşü ile kendisini gösteren krizi üretime değil,
aşırı bir borçlanmaya dayanan tüketim "büyüme"si
ile erteleme yolunu tutmuştu. Yeni sermaye biri
kiminden çok mevcut kapasitenin daha yüksek
kullanılması anlamına gelen bu "büyüme", ekono
mide kapkaç sermaye hareketlerini serbestleştiren
konvertibilite sistemine geçilmesiyle, yani yerli ve
yabancı sermayenin reel ekonomiyi geliştirmeyen,
aksine altını da içten içe oyan spekülatif karlara
yönelmesiyle aynı döneme denk düşer. Bu iki
unsur bit/eşince, ertelenen krizin bir süre sonra
derinleşerek çok daha ağır bir borç yükü altında
patlak vermesine neden oldu. Gelinen noktada bu

\

aulması gerektiğini savunuyorlar.
Ama bunların, yapısal sorunlara
çözüm olarak önerebildikleri özel
leştirme propagandasından öte bir
şey değil! B u, düzenin gelişme stra
tejisinden yoksunluğunun, ufuk
suzluğunun bariz bir göstergesidir.
Oysa bir çok burjuva ekonomist
tarafından da itiraf edildiği gibi,
KİT'ler özelleştirilse bile, bu, kapi
talist ekonominin ne yapısal sorun
larına, ne de kriz yarasına merhem
olacak, sadece kaynak ihtiyacını
geciçi bir süre için karşılayacak.
Kendisine iyi kötü kaynak yaratan
ve görece yüksek teknolojiye sahip
karlı KİT'leri tasfiye etmiş bir
ekonomi, yarın kaynak sorununu
çok daha derinden yaşayacak.
"Ekonominin yapısal sorunlarına
çözüm getirmek için KİTieri bir an
önce özelleştirmek gerek" diyen ve
finansal manevralarla günü kurtar
ma telaşındaki yöneticileri sözü
mona eleştiren burjuva ekono
mistlerinin ufku ise kurtarılacak gün
sayısına fazladan bir kaç gün daha
ekleme "perspektifinin" ötesine
gitmemektedir.
Demek ki, Türkiye burjuvazisi
ve sermaye düzeni, bu yönde toplu
ma şırınga ettiği bütün hayallere
rağmen, artık gelişme ve kalkınma
ufkunu yitirmiştir. Kısa ve orta
vadede günü kurtarmanın ötesinde
bir ekonomik stratejiden yoksun
olması bunun bir ifadesidir. Düze
nin yegane gerçekçi hedefi gününe
gün eklemek, kendisini ayakta tuta
bilmeyi, çürük çarık kapitalist
teknesini dünya pazarlarının açık
sularındaki azgın kriz ve rekabet
dalgaları arasında bata çıka da olsa
yüzdürmeyi başarabilmektir. Krizi
geçici olarak aşma çabası içindedir
ama krizi yeniden ve yeniden
üreten, içten içe besleyen temel
sorunlara yapısal çözüm getirme
kapasitesinden, yeteneğinden
yoksundur.

.J

tür. ertelemeci politikaların koşulları da ortadan
kalkmış durumda. Şimdi Türkiye burjuvazisinin,
krizini "aşmak" için ihracat kapısını aralayıp eski
çıkmaz sokakta bir kez daha yürümeyi dene
mekten başka bir "çıkış" yolu yok!"
Kızıl Bayrak, sayı:9, sayfa 8

D ÜZELTM E

9. ·sayımızda yayınlanan "İktisadi Kriz ve Çıkış Arayış

ları" yazımızda bir kaç dizgi hatası olmuştur.

Bunlardan anlam karışıklığı yaratan 9. sayfa, 3. sütun,
12-13. satırda yer alan "ithalat azalacak" ifadesini "ithalat
artacak" olarak düzeltir ve özür dileriz.
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Ekmek, Özg ü rl ü k ! " sloga n ı uzerı ne :
Eğer yığınlarin istem ve özlemlerin i n
içeriği v e sınırları i le proletaryanı n
devrimci öncüsünün slogan larının
tümüyle iki ayrı şey demek
olduğunu bi liyorsak, bu sonuç bizi
şaşırtmayacağı gibi, devrimci politik
tutumumuzdan bir adım olsun
gerilememize de yolaçmaz.
B iz yığınlara ısrarla
gerçekleri açıklayacağız ve
bu gerçekleri n i fade ettiği
devrimci şiarları haykı racağız.
B ize den iyor ki, bu tutumunuz
bugün ancak öncü işçiler tarafından
bir ilgi ve destek görebi l i r.
· Bu böyle olabi l i r.
.
Tam da bundan dolayıdır k i, biz temel
ve taktik devrimci şiarlarım ızı,
yığınlara ve özellikle on ların
eylemlerine daha ısrarl ı ve daha etki n
b i r biçimde taşımal ıyız.
Önc ü ile sınırl ı bir pol itik tutumu
bu sın ı rlılıktan kurtarabilmek
ve onu daha gen iş yığınlara
yayabilmek için bundan
daha başka bir yol var m ıdır?
VI. Kendil iğin denciliğin teorisi
\'e politik son uçları

•

•

bir
genel
lemeden başka bir şey
değild ir.
M ümkün
mertebe
büt ünlüğünü
bozmadan ve düşünce
akış ını kesmeden özet
lemeye çal ışalım.
üzerine

" Kısacası sloganlar
lıer zaman ve her yerde
kitle mücadelesi için çok
önemlıdir. Ama asıl olan
slogan değil sloganın
içeriğidir. Ve içerik
mücadelesinin
yığın
talepleriyle
uygunsa,
yani kitlelerin o anki
taleplerini doğru ifade
ediyorsa,
kaçınılmaz
olarak
yaygınlaşıp,
yığınlara malolacaktır . ·:

destekleme ve örgütleme çizgisi" izlediklerini
belirten TDKP Röportajı , şöyle devam ediyor:
"Ancak partimiz, bu çizgiyi izlerken, yığınların
hareketlenme derecesini, ruh halini, hareketin
'kendiliğinden' dinamiklerinin ve öne sürdüğü
isteklerin niteliğini ve içeriğini irdelemekte ve
eylem çağrı ve sloganlarını işçi kitlelerinin hare
keti ve yaşantısındaki değişikliklerden çıkarmaya
çalışmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde, onbinlerce
ve yii.zbinlerce işçinin sloganına dönüşmüş olan
'İş, Ekmek, Özgürlük' ve 'Genel Grev ve Genel
Direniş' sloganları ve diğer eylem sloganları , işçi
kitlesinin yaşantısından, isteklerinden ve emekçi
yığınların değişen ilgilerinden çıktığı, daha
doğrusu yığınlara 'dayatılan' sloganlar olmadığı
için harekeli ilerleten, der�nleştiren ve kapsamını
genişleten sloganlar özelliği kazanmıştır." (Age.

Fot�rrob Kızı l Bayrak Arşivi

Elbetıe kitle · gösle
ri lerinde acil taleplerden
sloganların,
öte ye ,

"Örneğin ' Yaşasın Devrim Yaşasın Sosyalizm!'
gibi sınıfın uzak taleplerini ifade eden slogan- ·
/ar" ın da yeralabi leceğini ve zaten yeraldığını,
ama bun l arın d aha çok "sınıfın ileri unsurları
tarafından itibar görecek" slogahlar olduğun u da

unutmamamız gerekt iğini hatırlatan yazı. şöyle
devam ediyor: "Bu yüzden de uzak talepleri daha

çok öne çıkararak acil talepleri küçümsemek,
radikal görünme seYdası , elbette ki sınıf hare
ketinin gelişm.e seyrini ve sınıf hareketi içindeki
sl.oganların yerini anlamamaktır." Kasıtlı bir

Sloganın iki ana kaynağından biri olan
dcınokratizm bakış açısından art ık ötekine,
ckonomist-kcndi liğindcnci yaklaşıma geçebil iriz.
tutumla sahte bir ikilem yaratan ve bu temel
Bu kendisini sloganl ar meselesi nin ele alınışında
üzerinde prolctaryan�n nihai taleplerini ifade eden
en çıplak biçimiyle göstermektedi r. Şüphesiz ki
sloganl arı aci l sloganların al ternatifi olarak
sloganlar meselesindeki bu çarpık bakış, daha
göstermenin, birinciyi ikincinin yerine geçir
genci planda. işçi hareketinin sorunlarına kendi
menin "bütün keskinliğine k arşın saf ideal izm"
liğindenci yaklaşımın özel bir al ana yansı
olduğunu v urgulayan yazı, yine devam ediyor:
masınd an başka bir şey değildir.
2. baskı, s .96)
"Elbette, ' Yaşasın Devrim Yaşasın Sosyalizm!'
Konuyu ele al ırken dayanacağımız metinler,
İkinci metne geçiyoruz. " İş-Ekmek-Özgürlük!" herzaman kitle tniicadelesi içinde bir propaganda
yazımızın girişinde tartışmalı slog anın kaynağını sloganın ı . "Koskoca Ekim Devrimi'nin ' Ekmek sloganı olarak kullanılacaktır ama bütün. acil
gösterirken andığımız iki metinden başkası değil- B arış-Özgürlük' sloganı" üzerinden gerek taleplerin önüne geçerek yığınları birleştirici ve
, dir (TDKP Röpnrtajı!Bölüın-IV i le Pankart, çelendi ren ve bu arada "Türk-İş ve DİS K ' in onları mücadeleye sevkedici özelliği tüm yığına
Slogan ve Kitle Mücadelesi başlıklı Ö. Dünyası ' Ekmek- B arış-Özgürlük ! ' sloganı" ile kendi malolduğu dönemde olacaktır, ama .bu artık
yazısı). Hatırlatmak belki gereksizdir, bu iki lerininkinin farkını ortaya koyan Pankart Slogan 'devrimci durum' dur." Devrimci duruma ul aşıl
metin, " İ ş-Ekmek-Özgürlük ! " sloganını dolaysız ve Kitle Mücadelesi başl ıklı bu yazı ise, nihayet dığı koşullarda geçmişte acil talepleri i fade eden
ol arak gerekççlendirmek gibi bir ortak özelliğe sonuca gel iyor. Bu sonuç, sloganlar meselesi sloganların artık reformistlerin. düzen savu
sah iptirler.
.nucularının sloganı hal i 
B ir marksist elbette h içbi r şek ilde kitle mücadeles inin belli bir
Önce metinleri dinle
n e geleceğini i fade eden
yel im. İ lkinden başlıyor
yazı, nı hayet di.işünccsini
an ın a uygun düşecek m ücadele ve örgüt biçimlerini
ve daha önce _aktarmış
toparlıyor. "Bu yüzden de
"kafadan uydurrna"ya kalkmaz.
olduğumuz bir pasajı bu
gerçekten yığınları ayağa
Onları gel işmekte olan hareketin seyrinden, ilk belirtilerinden bulup
kez daha geniş biçimiyle
kaldıran
sloganlar,
yeniden
aktarıyoruz. çıkarmaya, bilinçl i bir ifade kazand ırarak genelleştirmeye ve kitlelerin daha sendikaların, parti ya da

"Kendiliğinden ekonomik
(ve sınırlı da olsa politik)
hareketin gelişmesi ve .
ilerlemesi" ni ve kitte·
bütün
mücadelesinin
biçimlerini "teşvik etme,

geri ve gen iş kesimleri içinde yaymaya çalışır.
Örneğin, siyasal k itle grev i etkili bir mücadele biçimiydi;
fakat onu kimse uydumıadı, yığın hareketinin gelişim i onu
kendiliğinden ortaya çıkard ı .

örgütler-in bürolarında,
'reklam metini yazar
larının' ya da yöne
ticilerinin subjektif niyet
lerine
bağlı
olarak
sloganlar..
uydurulan

asım
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Kautskizm'in yol gösterd iği Alman Sosyal-Demokrat Partisi, kitlelerin
kısmi ve haklı demokratik istemlerin i uzun yı llarca toplumsal devrime göre
değil de, mücadelenin andaki geri ve barışçıl düzeyine göre formü le
ettiği ve yığınlara böyle empoze ettiği içindir ki,
savaşı izleyen devrim sosyalist cumhuriyete varamadı, sosyal-hainler onu
k'o layca burjuva-demokratik cumhuriyetin ilanı içinde bo�abildiler.
Kendini mevcut hareketin düzeyine ve taleplerine "kendiliğinden uyarlayan"
devrimci sloganları "devrimci dönem lere" bırakan oportünizmin her zaman ve
her yerde yarat�cağı sonuç ve oynayacağı uğursuz tarihsel rol de budur.
Liberal demokratizm in politik platformunu yıkma devrimci görevinin
stratejik önemi de burada odaklanmaktadı r.
K imse bunu taktik sorunlar üzerine süren ve ancak taktik sonuçları
etkileyebi len bir tartışma ve çatışma konusundan ibaret sanmamalıdır.

değil, bizzat kitle mücadelesi i�inden çıkan, belki
sınıfın nabzını tutan parti ve sendikalar tara
fından mükemmelleştirilen, içeriğ{ doldurulan
sloganlar olmuştur." (Özgü.J:lük Dünyası, s.56,
Haziran '93, s.62)
Kolayca görülebileceği
gibi iki 1metnin konuya
'
ilişkin bakış açısı tümüyle örtüşüyor. Şu farkl a ki,
tarili olarak daha sonraki bir döneme ait olan bu
ikincisi, doğal olarak i lhamını temel bir belge
olan ilkinden alıyor. Fakat bunu, onu açıp derin
leştirerek yapıyor.
Bu iki parçada bazı doğru kırınuları elbette
yok değil. Ne var ki, bütünsel manltkları içinde ele
alındıklarında, sloganlar meselesi üzerine mark
sist-leninisl bakış açısının izi yoktur bu yazı
larda.
İlk metin, iki farklı kategoride yeralan iki
farklı sloganı. mücadelenin talep ve hedeneriyle
ilgili bir slogan olan " İş-Ekmek-Özgürlük ! "
sloganını, tümüyle mücadele biçimlerine ilişk in
bir slogan olan "Genel Grev ve Genel Direniş ! "
sloganıyla birlikle anıyor. Bunu n e için yapıyor?
Bunlar, işçi h areketinin istek ve yaşantısından,
"yığınların değişen ilgi lerinden" çıkmışlardır,
"daha doğrusu yığınlara 'dayatılan' sloganlar"
değillerdir: bu nedenle de ':hareketi ilerleten.
derinleştiren ve kapsamını genişleten slogan
l ar"dır, diyebilmek için.
İkinci metin ise. talepler ve hedenerle ilgili
bir slogan olan "İş-Ekmek-Özgürlük!" sloganı
üzerinden, bu aynı sonucu genel olarak sloganlar
meselesi üzerine genelleştirip derinleştiriyor. Bir
sloganın, ancak mevcut kitle hareketinin mevcut
"talepleriyle uygunsa, yani kitlelerin o anki
taleplerini doğru formüle ediyorsa", yaygınlaşıp
yığınlara -malolabilcccğini, ancak böyle slogan
larrn "gerçekten yığınları ayağa kaldıran slogan
lar" olabi leceğini vurguluyor ve "masa başında"
slogan "uydurup" yığınlara "dayatma" çabasının
boşunalığını dile getiriyor. Mevcut/ kitle hare- ,
kelinden çıkan sloganlara yapılabilecek tek
müdahalenin ise, "belki (buna özell ik!e dikkat,
belki!) sınıfın nabzını tutan parti ve sendikalar
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tarafından" bu sloganların mükemmelleştirilip
içinin doldurulması olabileceğini savunuyor.
Belli ki bu insanlar Marksizm'i öğrenme çabası
içinde bir yerlerde şu türden' ifadelere rastl amışlardır: "Marksizm en değişik mücadele
biçimlerini kabul eder, ve onları 'uydurmaz' , ama
devrimci sınıfların, hareketin gelişimi içinde
kendisini gösteren mücadele biçimlerini sadece
genelleştirir, örgütler ve bunlara bilinçli bir ifade
verir." Ya da örneğin şu türden ifadelere: "Marksizm, kitle pratiğinden eğer öyle ifade edebilirsek,
öğrenir, .ve 'sistem yapanların' tek başına çalışmalarıyla keşfedilen mücadele biçimlerini yığıntara öğretmek yolunda hiçbir iddiada bulunmaz."
(BJ.<z. Lenin, Gerilla Savaşı)
Fakat M arksizm klasiklerinin m ücadele ve
örgüt biçimleri ve bunlara i l işkin sloganlar
h akkında söylediklerini alıp, genel olarak slogan-

l ar gibi temel bir mesele için genelleştirmeye
kalkması için kişinin bir Marksizm cahili olması,
tümüyle farklı şeyleri birbirinden ayırdetme yete
neğinden yoksun olması gerekir.
B ir marksist elbette hiçbir- şeki lde kitle müca
delesinin bel li bir anına uygun düşecek mücadele
ve örgüt biçi mlerini "kafadan uydurın a"ya kal maz. Onları gelişmekle olan hareketin seyrinden,
ilk bel irtilerinden bulup çıkarmaya, bilinçli bir
i fade kazandırarak genelleştirmeye ve kitlelerin
daha geri ve geniş kesimleri içinde yaymaya çalı
şır. Örneğin, siyasal kille grevi etkili bir mücadele
biçimiydi; fakat onu kimse uydurmadı, yığın
hareketinin gelişimi onu kendiliğinden ortaya
çıkardı. Komün ya da Sovyetler en ileri düzeyde
politik örgüt biçimleriydi; ikisi de kitle müca
d_ç lesinin en i leri düzeyinde, ayaklanma ve devrim
içinde, kendi liğinden ortaya_çıklllar. İlkini Marx
Engcls, ikincisini Lenin, ancak kitle mücadeleleri
bu biçimleri somut olarak yaratltklan sonradır ki
ele alıp incelediler, tarihsel anlamını, önemini ve
işlevini ortaya koyarak genelleştirdilcr.
Tü�kiye'dc işçi hareketinin yeni döneminde,
"İşçiler Elcle Genci Greve!" ya da "İşçi-Memur
Elcle Genel Greve !" sloganları, tümüyle eylem
biçimlerine ilişkin olan ve işçilerin mücadele iste
ğini yansıtan bu sloganlar, yeni dönem işçi ve kitle
h areketinin kendi birikiminden ve derinliklerinden
çıkıp geldiİer. Devrimci hareketin genel olarak
sahiplendiği , kitlelerin daha geri ve daha geniş
kesimleri içinde yaygınlaştırmaya çalıştığı
sloganlar, oldular. Aynı şekilde fabrika ya da grev
komiteleri, sınıfın ilk eylemlerine bağlı olarak
ortaya çıkular, eylemlerin yayılmasına paralel
olarak yaygınlaştılar, fakat eylemdeki her gerilemeye bağlı olarak da, genel likle ya işlev
sizleştiler ya da tümden ortadan, kalktılar.
Durgunluk evrelerinde onları işçilere "dayatmak"
için epeyce gayret gösterip de hayal kırıklıkl arına
uğrayanlar çıkmadı değil. Fakat böylelerinin
kavrayamadığı, genel olarak mücadele ve örgüt
biçimleri ile kitle hareketinin gelişme seyri
arasındaki kopmaz.bağ i le, aynı şekilde, mücadele
biçimleriyle örgüt biçimleri arasındaki kopmaz
organik il işki idi.
Fakat siyasal taktiğin temel bir alanına il işkin
bir gerçeği, bunun ifade ettiği elemanter marksist
doğruları alıp da genci olarak sloganlar meselesine
uygula.mak, bu al anda genelleştirmeye kalkmak
nasıl mümkün olabilir? Ya da, hiçbir biçimde
mücadele ve örgüt biçimleriyle ilgili olmayan,
\
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Görev kapita l i st düzeninin temellerini hedef alan şiarları
sınıf hareketiyle buluşturmak ve sahiplen il mesini sağlamaktır.
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çıkarılır? Mevcut (elbette kendiliğinden) hareket,
fakat tümüyle siyasal talepler ve hedeflerle ilgili
Kaynağını programdan
devrimci öncünün "kendi programı" düzeyine
bir içeriği olan " İş-Ekmek-Özgürlük !" sloganı ile
ve Marksizm-Leninizm'in gehel
nasıl yükseltilir?
ilgili bir tartışmaya, bu ele alış tarzı nasıl uygu
ilkelerinden
alan
temel
strateiik
Belirtmeye gerek yok ki, tartışma (ve çatışma)
lanabilir? Ne var ki, bunu birileri gerçekten yapı
yorlar. Yaptıkları aslında kendi kendiliğindenci sloganlar olduğu gibi, hareketin bel l i hiç de acil talepleri ifade eden sloganların yerine
temel sloganları geçirmeye kalkmak, ikisini karşı
davranış tarzlarının teori düzeyine çıka
b i r anki gel işme seyrinden
karşıya koymak, temel sloganları güneci istemleri
rılmasından başka bir şey değilpir. Onlar "İş
ve
bu
seyrin
içinde
kitlelerin
o
anki
küçümsemenin ve reddetmenin gerekçesine
Ekmek-Özgürlük!'' sloganını gerçekten de
"mevcut hareket"ten, '80'1i yılların ikinci yarı
istemlerinden doğari. taktik sloganlar dönüştürmek değildir. Böyle bir tartışma saçmadır
ve bu, yazının pek akıllı ve fazlasıyla bilgiç oldu
sında gerçekleşen Türk-İş toplantı ve miting
da olabilir. Sınıfın uzun ve kısa
ğu anlaşılan yazarının basit ve anlamsız bir pole
lerinden bulup çıkarmışlar, "barış" yerine "iş"i
dönemli hedeflerini ve çıkarlarını
mik hilesinden başka bir şey değildir. Asıl tartış
koyarak da kendilerince ona bilinçli bir ifade
ma, kitlelere ve kitle hareketine, ancak onların o
kazandırmışlardİr. Fakat işçi hareketinin bu en
dile getiren sloganlar olduğu gibi.
anki gelişme düzeyine ve ileri sürdüğü taleplere
yüzeydeki ve send ikal düzeydeki alabildiğine dar
mücadele _ve örgüt biçimlerine
uygun düşen sloganlarla gitmek gerektiğini savu
ve sınırlı platformunun "sınıf hareketinin derin
i l işki n olan, hareketin
nan ve bunun aşılmasına sendika bürokrasisi
likleri"yle ne ilgisi var? İş, ekmek ve demokratik
hesabına tepki duyan ekonomist-kuyrukçu düşün
siyasal istemlerin sınıf kitlelerinin 1 2 Eylül'ü
gelişmesinden çıkan
ce üzerinedir. Bu düşüncenin sahipleri, ünlü
izleyen dönemdeki "yaşantıs_ı " ve "değişen ilgi
ve eylem çağrılarında ifade bulan
"aşamalı bilinçlenme" teorisi ya da· "süreç
leri"yle ilgisi elbette apaçı k ortadadır. Fakat bizzat
sloganlar da vardır.
olarak-taktiklcr" ekonomist anlayışına da uygun
işçi hareketinin kendi en geri düzeyinde ve kendi
olarak, yığınların bugün ancak "İş-Ekmek
liğinden ileri sürebildiği bu reform istemlerini
alıp, bundan temel bir şiar ve sözümona devrimci tarzı. gerçekte "kendini edilgen olarak kendi Özgürlük ! " için mücadele edebileceklerini , bu
bir mücadele platformu çıkarmaya kalkmak, liğindenliğe uyduran" o sınırsız oportünizm eğili böyle olduğuna göre (propagandasına elbeııe
birşey denilemeyecek), temel sloganlara ancak
ancak kendiliğindcnci harekete tapınan, kendine minden başka bir şey değildir.
"işçi k itlelerinin duyduklarını ve düşündüklerini
Bu sınırsız oportünizmin o klasik temsilcileri "devrimci durum"larda sıra gelebileceğini, bu
kaydetme" misyonu yakıştıran kuyrukçuların işi de, teorik sorunlardan çıkardıkları temel şiarlarla sloganların kitle mücadelelerine ancak o aşamada
olabilir.
· yığınlara giden devrimci marksistleri "dayal yön verebileceklerini savunuyorlar.
Fakat bu kuyrukçular iki temel noktayı bira
Elbette ki karışıklık yalnızca farklı kate macı"lıkla ve kitlelere "kulak vennemek"le eleş
gorideki sloganları n kaynağını ayırt edememekten tiriyorlardı . "Gelişmenin kendiliğinden unsurunu rada unutuyorlar. Bunlardan ilki, temel slogan
ib_aret değildir. Bu yalnızca daha b(.lyük ve daha küçümsemek" ve tersinden olarak, devrimci bilinç ların yol göstericiliğini kazanamayan "devrimci
vahim karışıklıklar için bir çıkış noktası işlevi unsurunu abartmakla itham ediyorlardı. Masa durum" öncesi mücadelelerinin, bu durumda
görmektedir. Örneğin bize dendiğin_e göre, başında hazırlanm ı ş "programlarını şekilsiz kaos kendi dar çerçevesinden, demek oluyor ki kendi
sloganlar içerik olarak yığın mücadelesinin belli üzerinde dolaşan bir ' ruh' gibi, hareketin karşısı'na liğindenlikten kurtulamayacağı, dolayısıyla soru
bir anındaki taleplerine uygun olmalıymış; ancak çıkarmak"la suçluyorlardı. Fakat Lenin'in onlara nu böyle koymanın, yığın hareketinin kendi
böyle olduğu takdirde, kitleleri birleştirir, müca yanıtı son derece sadedir: "Ama sosyal liğindenliğini "devrimci durum" aşamasına kadar
deleyi daha geniş kesimlere yayar, "hareketi iler demokrasinin işlevi, kendiliğinden hareketin mutlaklaştırmak anlamına geleceğidir. Bu düşün
leten, derinleştiren ve kapsamını genişleten" bir üzerinde bir 'ruh' olmak ve bununla yetinmeyip bu . ceye göre, o mutlu "devrimci durum" anı ortaya
rol oynarmış. Kille eylemlerine temel sloganları hareketi 'kendi programı' düzeyine yükseltme_k çıkana kadar, yığın hareketi acil taleplere ve sınırlı
bulaştırmaya kalkmak, onları zaten benimsemiş değil de nedir?" (Age, s.67-68, vurgular oriji hedefl�re, özetle reformcu bir çerçeveye
bulunan öncüJ.er dışında kimsede bir yankı uyan nalinde)
mahkumdur. Bu İkinci Enternasyonal ' in o refor
dıramayacağı için, boş bir çaba olmakla kalmaz,
İşte sorunun düğümlendiği nokta da burasıdır. mist düşünüş tarzıdır. Ya da ekonomistlerin
ayrıca dayatmacılık anlamına da gelirmiş. Dahası, Her olanaktan. her kitle eyleminden yarar "aşamalı bilinçlenme" dedikleri şeydir. Unutulan
böyle bir davranış, maddi nareketin mevcut düze lanılarak, temel siyasal hedefler ve görevler, i kinci temel nokta ise, eğer temel sloganlar bütün
yinden kopuk olduğu için olmalı, "saf idealizm" bunun özlü bir formülasyonundan başka bir şey bir m ücadele süreci içind� ısrarla işlenmemiş,
olurmuş.
olmayan temel devrimci şiarlar, k itlelere ve kitle bunların değişik mücadele aşamasından geçen
Sloganların niteliğini, kapsamını ve işlevini, eylemine taşınmazsa, somut ve kısmi talepler k itlelere benimsetilmesi için özel bir çaba harcan
belli bir andaki hareketin durumuna, bu hareketin 'çerçevesinde yürüyen bir mücadele, bu dar ve mamış ve kitlelerin bilinci bu doğrultuda geliş
o an kendiliğinden ulaşabildiği düzeye ve ileri sınırlı alandan devrimci bir gelişme düzeyine nasıl tirilmemişse, beklenmedik zamanlarda ve biçim
sürebildiği taleplere bağımlı kılan bu düşü- .
lerde gündeme girecek bir "devrimci
durum" döneminde artık hayli geç kalınmış
nüş tarzı, klasik ekonomizmin o pek ünlü
olunacak ve pek muhtemel olarak da tarihi
düşünüş tarzıyla tıpatıp aynıdır. Lenin,
fırsat kaçırılmış olacaktır.
aşağıdaki düşünceyi ve düşünüş tarzını,
Kautskizm'in yol gösterdiği Alman
adına ekonomizm denilen "koca bir akımın
Sosyal-Demokrat Partisi, kitlelerin kısmi
programı'' olarak tanımlamıştır:
"Özlemi duyulacak olan mücadele,
taleplerini ve haklı demokratik i stemlerini
uzun yıllar için toplumsal devrime göre
mümkün olan mücadeledir, ve mümkün olan
mücadele belli bir anda verilmekte olan bir
değil de, mücadelenin o günkü geri ve
mücadeledir." Lenin ekliyor: "Bu, kendini
.ı
barışçıl düzeyine göre formüle ettiği ve
11
yığınlara hep böyle empoze ettiği içindir ki,
edilgen olarak kendiliğinden/iğe uyduran
savaşı izleyen devrim sosyalist cumhuriyete
sınırsız oportünizm eğiliminin ta kendi
varamadı, sosyal-hainler onu kolayca
sidir." (Bkz. Ne Yapmalı, Sol Yay. 1. Baskı,
DEUK ZAMLAR
burjuva-demokratik cumhuri yetin ilanı
s.63)
IIAYUl
Bu özlü tanımlamanın ışığında dönüp
içinde boğabildiler. Kendini mevcut hare
ketin düzeyine, istemlerine ve sloganlarına
yukarıdaki parçalara yeniden bakılmalıdır,
"kendiliğinden
Görülecektir ki, halihazırda mevcut ve
uyarlayan"
devrimci
mü mkün olan m ücadel�nin yarattığı
sloganları "devrimci dönemlere" bırakan
sloganlar ve ileri sürdüğü taleplerin çerçe
oportünizmin her zaman ve her yerde yara
vesini aşmanın; kitleleri birleştirmek ve
tacağı sonuç, dahası. oynay�cağı uğursuz
mücadeleye yöneltmek işlevini. ancak
tarihsel rol de budur. Liberal demok
"devrimci , durum" dönemlerinde oynarat izmin politik platformunu yı_k ma
. yabilecek temel sloganları böyle bir aşama
devrimci görevinin stratejik önemi de bura
da gündeme getirmeye kalkmanın; onları
da odaklanmaktadır. Kimse bunu taktik
Fo tog rraf: Kızıl Bayrak Arıivi
yığı nlara mücadelenin bu geri aşamasında
sorunlar üzerine süren ve ancak taktik
sonuçları etkileyebilen bir tartışma ve
yaymaya ve benimsetmeye çalışmanın. Düzeni cepheden karsısına alan sloganlar
"dayauna"cılıkıan ve "saf idealizm"den "bürolarda, masa basında" hazırlanıp kitlelere
çatışma konusundan ibaret sanmamalıdır.
başka bir ş� olmadığını savunan düşünüş dayatılan sloganlar de�ildir,
Tersine, yığınların acil talepleri yle temel
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tikas ı ve şiarları ile
çıkarları arasındaki i l işki ,
Belli bi r sloganın hareketin yükselme dönemindeki anlamı ve işlevi ile
gitmek, o günün koşu l
taktik çizgi ile stratejik
gerileme dönem lerindeki farklı olabilir. Kendiliğinden hareketin
larında, barış özlemi
perspektifler arasındaki
ilişki, demokrasi müca- ortaya çıkard ığı talepler ve sloganların anlamı başkadır, fakat kitle lerin tarih içerisindek i o aynı işçi
yığınları
delesi
ile
sosyalizm
tarafından
sahnesine kendi bağı msız eylemleriyle ve istemleriyle çıktıkları bir
at ıl mak,
mücadelesi
arasındaki gel işme aşamasın ın ürünü olan sloganların anlamı ve önem i daha başkadır. kürsülerden
dövülmek ve halla l inç
ilişki, özet�e. tüm mücaSon olarak, temel ya da taktik her sloganın, m ücadelenin gel işme sürecine edi l mek
olaylarıyla
delenin
gidişini
ve
devrim
m ücadelesinin paralel bir evrimi de vardır; başlangıçta propaganda değeri taşıyan bir slogan, sonuçlanabiliyordu.
kaderini
bel irleyecek
gerçekte
Tutumu
zaman içinde ajitasyon ve giderek eylem sloganına dönüşür.
temel bağıntılar üzerine
Kautsky'nin
kaba
bir ayrı lık ve çatışmadır sözkonusu olan.
kendi ilkesel konumu, programatik ya da taktik sosyal-şovenizminden farkl ı olan, belli bakım
Tartışma bir hareketin temel bir sloganına i l iş çerçevesi . maddi-siyasal koşulları , nihayet işlevi lardan enternasyonal izme yak ın olan Troıski 'nin
kin olduğuna ve sah i pleri bunu lam da s loganlar ve evrimi açısından ele almanın gereklil iğidir.
tüm tutarsızlığı, tam da yığı nların bu somut "ruh
meselesinin ele al�nışından giderek gerek
Taruşmamız açısından en kritik olan nokta, bir hal i"ni hesaba kalmaktan, bunun karşısında
çelendirdiklerine göre, konunun i lkesel ve pratik marksislin, kitlelerin bel l i bir andaki istemleriyle korkakça gerilemekten başka bir şey değildi.
genel çerçevesi üzerinde durmak zorunludur.
proleter öncünün sloganları arasında net bir ayrım
Aynı örnek üzerinden, bugünün Türki
Rus Komünistlerinin Stratejisi ve Taktiği yapması, bu ikisini hiçbir biçimde birbirine karış yesi'ndeki benzer bir duruma bakabiliriz. Bugün
gerektiğidir.
M arksizmin yığınların devrimci hak ve istemlere olan ilgisi. bu
Sorunu Üzerine başlıkl ı çok bi linen m akalesinde, tırn'iaması
Bu
abece 'sidir ve Lenin 'in d aha önce andığımız Barış çerçevede demokrasiye olan özlemi gitgide büyü
Stalin slogan (şiar) üzerine şu tanımı yapar:
" Şiar, mücadelenin yakın ve uzak hedeflerinin, Sorunu başlıklı makalesi ndeki tanımı, tartışmamız mektedi r. Fakat bugünün Türkiye'sinde demok
diyelim ki proletaryanın yönetici grubu, onun için son derece açıklay ıcı bir örnek üzerinden, rasi sorununun en acil ve yakıcı halkası Kürt
Partisi tarafından ilan edilen kısa ve berrak oldukça nettir: "İşçilerin sınıf bilinci taşıyan sorunudur. O Kürt sorunu ki, Türkiye 'de demok
formülasyonudur. Mücadelenin farklı hedeflerine öncii.süniin sloganları başka bir şeydir, yığınların ratik hakların son kırıntılarını da silip süpürmekte,
uygun olarak, ya tüm bir tarihsel dönemi kucak kendiliğinden oluşan istekleri tamamen ayrı bir bugünün Türkiyesi'ni özel savaş yön temlerinin
layan , ya da verili tarihsel dönemin tek tek şey." O zamanlar taruşı lan emperyal ist savaştan egemen olduğu bir konlr-gerilla cumhuri yet ine
aşamalarını ve kesimlerini kucaklayan farklı bunalmış, kendi h ük ümetlerinin aldatmalarını dönüştürmüş bul unmaktadır. Fakat şu bir gerçek
şiarlar vardır." (Eserler, C. 5. İnter Yayınları, hissetmeye başlam ı ş halk yığınlarının büyüyen tir ki, bugün demokrasi özlemi içerisinde olan işçi
barış özlemidir. Bu özleme kayıtsız kal m ak bir yığınları Kürt halkının temel demokratik i stem
s. 1 49)
S loganlar çeşi t çeşittir, mücadelenin yakın ve yana, ondan en iyi şekilde yararlanmak devrimci lerine ya ilgisizdirler, ya soğuk bakmaktadı rlar,
uzak hedeflerini formüle eden sloganlar olarak marksistlerin göreviyd i . Fakat yığınların kendi hatta daha da kötüsü, buna dosdoğru karşıdı rlar.
farklılaştıkları gibi. genel ya da özel sorunlara liğinden ortaya çıkan barış özlemi n in, kendi başına Eğer siz demokrasi mücadelesine ilişkin şiar
göre de farklılaşırlar. (Mevcut egemen s ın ı f ikti barış sorununda devrimci politik şiarlar ürete larınızı, yığınların bugünkü bil incini ve ruh hal ini
darının devrilmesi genel bir sorundur, fakat bu meyeceği basit gerçeği bir yana, daha öneml i olan hesaba katarak formüle etmeye kalkarsanız, ya da
genel çerçevede ulusal sorun, ya da köylü sorunu, sorunun bir başka yönüdür. Devrimci marksistler yerli ekonom istlerin deyimiyle, bu alandaki
ya da de_m okrasi sorunu qzel birer sorundurlar). temel devrimci amaçlara ve enternasyonalizmin sloganlarınızı • yığın mücadelesinin "mevcut
Kaynağını programdan ve- Marksizm-Leninizm'in temel ilkelerine sadık kaldıkları sürece, barış talepleriyle" uygun hale getirn1eye kalkarsan ız,
genel ilkeleriııdcn alan temel s tratej i k s logan l ar sorununda, y ığ ın l arın o a n ki özlemlerinin ve oportünizmin en kabasına düşer, tastamam bir
olduğu gibi, hareketin belli bir anki gelişme istemlerinin içeriğine uygun düşen, kendini buna sosyal -şoven olursunuz. Oysa ki, bugün yığınların
seyrinden ve bu seyrin içinde kitlelerin o anki uyarlayan sloganlar almak yoluna gidemezlerdi. mücadelesini ve bil incini devrimci temel ler
istemlerinden doğan taktik sloganlar da olabilir. B unu yapmak kaba ve korkak bir oportünizmden, üzerinde gel iştirebilmenin, burjuva ideol oj ik
işçi sınıfının uzun ve kısa döneml i hedeflerin i , özünde sosyal-şovenizmin bir türünden başka bir pol i li k etkinin yığınlar üzerindeki etkisini kıra
taleplerini v e çıkarlarını .dile getiren slogan l ar şey olamazdı. (Avrupa'da Kautsky'lerin ve bilmenin, işçi hareketine gerçekten bir kapsam ve
olduğu gibi, mücadele ve örgüt biçimlerine i l işkin Rusya'da da �artov ve Trotski ' lerin yaptığı derinlik kazandırabilmenin en temel halka
ol an. hareketin .gel işmesinden çıkan ve eylem özünde bundan başka bir şey değildi.) Zira savaşa larİ ndan biri. Kürt sorununda devrimci pol itikayı
karşı devrimci politika, lüm i lhaklara karşı çıkma etk i n ve egemen kılmaktan geçmektedi r. Ne var
çağrılarında ifade bulan sloganlar da vardır.
Öte yandan. bell i bir sloganın hareketin geliş yı, emperyalist savaşta "kendi" ülkesinin yenil k i , böyle bir politika, i şçilerin demokratik talep
me ve yükselme dönemindeki anlamı ve i şlevi ile gisini istemeyi, bunun için de emperyalist savaşı iç lerinin bugünkü içeriği üzerinden değil, ancak ve
geri leme ve durulma dönemlerindeki anlamı ve savaşa çevirn1e devrimci tutumunu gerektiriyordu. ancak, proletaryanı n temel devrimci çıkarları,
işlevi farkl ı olabil ir. (Türk iye'de vah im ölçüde Dolayısıyla barış sorununda devrimci sloganlar da iktidar perspektifi ve ul usal soruna ilişkin m ark
yanlış kullanımlara konu olan " üretim üzerinde bu çerçeveye göre şekillenmek zorundaydı. sisl-leninisl ilkeler üzerinden formüle edilebil ir.
işçi deneti m i" sloganı buna bir örnektir.) Yanısıra Proletaryanın gerçek ç ıkarları ve Marksizm'in B u politika ve bunun i fade elliği şiarl ar, tıpkı
kendiliğinden kitle hareketinin ortaya çıkardığı devrimci ilkeleri bunu emrediyordu. Oysa, barış emperyalist savaş sırasında barış sorununa ilişkin
talepler ve bunl arın i fadesi olan s loganların anl a . özlemi günden g üne büyüyen yığınlara emper- devrimci pol itika ve şiarlara karşı oldüğu gibi .
m ı başkadır, fakat devrimci bir ki tle hareketinin yal isi savaşla "kendi" ülkelerinin yenilgisi poli- yığınların soğuk tutumu ve hatta aktif tepkisi ile
karşı karşıya kalabi lir. Eğer
ya da kitlelerin tarih sahnesine
yığınların istem ve özlem
kendi bağımsız eylemleriyle
lerinin içeriği ve sını rları ile
ve istemleriyle çıktıkları bir
proletaryanın devrimc.;i öncü
gel işme aşamasını n ürünü olan
sünün sloganl arının tü m üyle
sloganların anlam ı ve önemi
iki ayrı şey demek olduğunu
daha başkadır. Son olarak .
bi
l i yorsak, bu sonuç bizi
temel ya da taktik her sloganın.
şaşırtmayacağı gibi, devrimci
mücadelenin gelişme sürecine ,...,....,.�
politik tutumumuzdan bir
paralel bir evrimi de vard ır:
adı m olsun gerilememize de
başlangıçta propaganda değeri
yolaçmaz. B iz yığınlara ısrarla
taşıyan bir slogan. zaman için
gerçekleri açıklayacağız ve bu
de ajitasyon ve giderek eylem
ettiği
ifade
gerçeklerin
sloganına dönüşebi l ir, dönü 
devrimci şiarları haykıracağ ız.
şür.
B i ze deni yor ki, bu tutumunuz
Sloganlar meselesi üzerine
bugün ancak öncü işçiler tara
bu kadarı yeterince ve herkesfından bir ilgi ve destek göre
çe açıktır. Fakat sorun ası l bu __,3., ..
•
•
_
' oto9r•,ıf: Kızr/ B ayrak /\rı ıv,
bilir. Bu böyle olabilir. Ama
açıklıktan itibaren başlıyor. .
k
zeyde
send
k
dü
ve
l
u
yüzeydeki
ketinin
i
e
en
a
b
�
tan1 da bundan dolayıdır ki,
har
lşc;i
Eğer sloganlar meselesinde
platformunun
ve
r
sınırlı
d
l
i!ine
ldi
a
abi
biz Leme! ve laktik devrimci
a
tüm bu farklılıkla rın bir anlamı
?
a
lgisi
i
e
le
v
r
n
derinlikleri"y
şi arlarımızı, yığınlara ve üze ! varsa, b u d a . her b i r slogaııı " sı nı f harek etinin
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reddetcepheden
Jikle onların eylemlerine
Bugün yığınların mücadelesini ve bil incin i devri mci temeller üzerinde
daha ısrarlı ve daha etkin
miyorsunuz. Ama politik
gel iştirebilmenin. burjuva ideolojik-politik etkiyi kırabilmenin.
mücadele ve şiarları yığın
bir biçimde taşımalıyız.
öncü ile sınırlı bir politik işçi hareketine gerçekten bir kapsam ve derinlik kazandırabilmenin en temel hareketinin mevcut düzeyine
endekslediğiniz
tutumu bu sınırlılıktan
halkalarından biri. Kürt sorununda devrimci pol itikayı
ö lçüde ve temel devr�mc�
kurtarabi � mek ve onu
�tkin ve egemen kılmaktan geçmektedir,
_
daha genış yığınlara yaya..
.
.
. .
. . .
.
. .
..
. . şıarların ancak "devrımcı
.. .
bilmek için bundan daha Ne var kı. boyle bır pol ıtıka. ışcılerın demokratık taleplerının bugunkü ıçerığı durum"larda bir anlamı ve
başka bir yol var mıdır ki?
üzerinden değil. ancak ve ancak. proletaryanın temel devrimci çıkarları. işlevi olabileceğini söyle
Dolayısıyla, öne sürülen iktidar perspektifi ve ul usal soruna ilişkin marksist-leninist ilkeler üzerinden diğiniz I bir duru�da,
gerekçe savunulan tutugerçekte onu boşa çıkar.
c:
.
•• 1 e e d ı 1 e b ı. 1 ır.
ıormu
.
.
.
mış, cep1.pden k abu1 e 1 umun tam tersını k anıt1 ar,
lam tersi bir tutumun doğruluğunu gösterir.
proleter öncünün temel görevinin tam da mevcut ğinizi arka kapıdan kapı dışarı etmiş olursu!_ıuz.
Bu arada belirtelim ki, bazı grupların PKK'ya, hareketi kendi programı ve sloganları düzeyine Ekonomist muhakemenin yolaçtığı gerçek sonuç
burada özellikle İP'i anmak gerekiyor, aşırı husu- çıkarmak olduğu idi. Yani öncülük, temel hedefler da budur. Zira temel slo�anlatın kitk! gcste
metinin gerisinde, bir yandan kemalist çevrelerle ve çıkarlar konusunda yol göstericilikti. Bu, rilerinde etkin bir biçimde kullanılmasın:ı. yön�.!::
ortaklık arayışı, fakat öte yandan, işçilerin Kürt devrimci sınıf öncüsünün hergünkü, her anki tilen bir eleştirideki "masa başı sloganları" ya da
sorunundaki bugünkü önyargıları ve "ruh halleri" faaliyetinin şaşmaz amacıdır, tüm çalışmasının dıştan "dayatılc;11" sloganlar ithamları göründüğü
karşısında oportünist bir gerileyiş vardır. Demek değişmez eksenidir. Peki kendinizi hareketin kadar masum değildir. Bu eleştiri, gerçekte,
oluyor ki bu, liberal işçi politikacılığı için, işçiler mevcut düzeyine uyarlamakla kalırsanız, slogan- mevcut kendiliğinden sınıf hareketinden) onun şu
ve sendika bürokrasisi ile ilişkilerinde Kürt soru- larınızın içeriğini mevcut "yığın mücadelesinin anki durum, seyir ve istemlerinden tümüyle
nundan doğan "güçlükler"i aşmanın bir yoludur da taleplerine uygun" tutarsanız, bu nasıl başa- bağımsız olan, olması gereken, toplumun nesnel
rılacaktır?
gerçekleri ve temel sınıf i lişkilerinin tahlilinden,
aynı zamanda.
Öte yandan, sınıfın temel çıkarlarını ve hedefSiyasal şiarları kitle hareketinin gelişme düze- teorinin ve ilkelerin ışığında çıkarılmış temel
!erini ifade eden sloganların, kitle hareketinin şu yine ve o andaki istemlerine endeksleme, bu devrimci politikayı, bu politikanın özlü bır ifadesi
veya bu andaki düzeyiyle ya da ileri sürdüğü çerçevede ve buna bağlı olarak formüle etme olan temel devrimci şiarları hedef almaktadı_r.
istemleriyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu tür çabası, klasik ekonomizmin yeterince göze- Klasik ekonomizmin tipik tepki alanı ve biçimiyle
sloganlar, Marksizm'in genel teorisi ve ilkeleri tilmeyen, en temel karakteristiklerinden biri karşı karşıyayız burada.
Klasik ekonomistler yığın hareketinin özel
ışığında, toplumun mevcut tarihsel gelişme düze- olmuştur. İşte Lenin'in söyledikleri :
yinin, bu çerçevede genel sınıf ilişkilerinin tahlili
"Siyaset vardır, siyaset vardır. Böylece görü- önemini vurgularlarken, bunu, genel olarak poli
ve bunun proletaryanın temel hedefleri ve görev- yoruz ki, Raboçaya }!fysıl siyasal mücadelenin tik görevlerin bu hareketin gelişme seyrine uyar
leri doğrultusunda yorumundan çıkarlar. Temel kendiliğindenliğine, bilinçsizliğine boyun eğdiği !anması, yeni liberallerin deyimiyle, işçi kiti�
stratejik sloganların kaynağı, böyle bir tahlil ve ölçüde, siyasal mücadeleyi yadsımıyor. Bizzat işçi !erinin yaşantısına, de�işen ilgilerine ve
yorumun sonuçları üzerine oturan programdır. sınıfı hareketinden kendiliğinden çıkan siyasal isteklerine tabi kılınmasına qayaııal: yapıyorlardı.
Otokrasinin yıkılması ve siyasal özgürlüğün mücadeleyi (daha doğrusu işçilerin siyasal istek Bu bakış açısından ele alındığında, "Kahrolsun
kazanılması, bu çerçevede "Kahrolsun Otokrasi !" ve istemlerini) tümüyle kabul ederken, sosyalizmin Otokrasi!" temel stratejik sloganı, ekonomistler
ve "Demokratik Cumhuriyet!" sloganları, ortada ve Rusya' nın günümüz koşullarının genel görev- için mevcut harekete "dayatılan?' ve onu gölge
henüz ciddi kendiliğinden bir sınıf hareketi bile /erine uygun düşen özel bir sosyal-demokrat poli- leyen bir slogandan başka bir şey değildi. Onlar,
yokken, toplumun bilimsel • bir incelenmesi ve likanın bağımsız olarak ortaya çıkanlmasını o tarihsel dönemin temel devrimci görevi olan,
yorumuyla, Rus m arksistlerince ortaya konul- kesinkes reddediyor." (Ne Yapmalı ?, s.57)
"otokrasinin devrilmesi görevini işçi sınıfı hareBurada, işçilerin siyasal istek ve istemlerinden ketinin birinci görevi olarak kabul etmenin
muştu.
Ne var ki Rus ekonomistleri "işçi kitleleri için doğan bir politik mücadele anlayışının "İş- olanaksız olduğunu" düşünüyorlar "ve bu görevi
ham ve anlaşılmaz bir slogan" sayarak "Kahrolsun Ekmek-Özgürlük! " mücahitlerinin muhakeme (yığın hareketi adına) kısa vadeli siyasal istemler
Otokrasi!" sloganının mevcut işçi hareketine tarzı yla nasıl örtüştüğünü görmek güç değildir uğruna mücadele derekesine" düşürüyorlardı.
"dayatılma"sına karşı çıktılar. Elbette onların herhalde. B ize denilecektir ki, biz sosyalizm (Bkz Ne Yapmalı ?, s.61 )
Bugün de birileri bize temel devrimci görev
karşı çıktığı otokrasinin yıkılması genel isteği mücadelesinin temel gereklerine ve günümüz
değildir. Fakat onların asıl karşı çıktığı, temel Türkiyesi'nin genel koşullarına uygun düşen özel !erin ve onların ifadesi ol� sloganların işçi hare
hedef bildiren. bu sloganın işçilerin acil istem- bir sosyalist politikayı reddetmiyoruz. Elbette ketinin öncelikli sorum,ı olmadığını söylüyorlar.
B unu yığın hareketinin mevcut düzeyi
!erinin sözde "yerine geçirilmesi" idi.
_.-...-."l!ıııı
•..,..�-.�-- ___r .........,.__......�...,,.......,,.....,
"adına"
yapıyorlar ve böylece devrimOnlar işçi hareketinin mevcut duru.-:re.-.-,.,.
muyla bu slogana hazır olmadığını, bu
ci politik nıücadc��yi işçilerin "kısa
vadeli siyasal ister,ıleri uğruna'' mücasloganın geniş kitlelerde bir şey ifade
etmediğini, yalnızca öncüleri ilgidele de,-eJ.:esine düşürüyorlar. "İşEkmel:-Özgürlük: · < bu türden siyasal
lendirdiğini,
sosyal-demokratların
n,...,,...,...
kitlelerden kopmak istemiyorlarsa
istemlerin doganl,:��mlmış ifadesi ve
bu düşürülm:!nin somut politik platişçilerin somut durumunu ve istemfomıu oluyor. Bu, liberal demoklerini, bu istemlerin mevcut içeriğini ,....�.,,.,,,_.._,,o
ratizmin politik platformudur.
gözetmeleri gerektiğini, yapılması
gerekenin hareketin kendiliğinden ��-�h., ·1
Son olarak TDKP Röportajı 'nın IV.
,
"".,....,, _,.
düzeyine ve "kitlelere kulak vermek"
Bölümüne kısaca değinmek istiyoruz.
olduğunu söylüyorlardı. Dikkate değer
Okur, sınıf hareketinin durumu ve
olan nokta, bu aynı şeyleri onlarla
sorunlarına ayrılmış bu bölüm hakkındaki kesin yargımızı hatırlayacaktır.
birlikte Rus liberallerinin de tekrar· Bugünün Türkiyesi'nde hiçbir metnin
lıyor olmasıydı. Liberaller daha da ileri
gidiyor, Rus devrimci marksistlerini
sınıf hareketine kendiliğindenci ve
kuyrukçu bir yaklaşımın ·bundan daha
işçi hareketinin gerçeklerinden kopuk
olmakla eleştiriyorlardı. Bu paralellik
iyi bir örneğini veremeyeceğini söyİe'\
miştik. (Bkz. I. Bölüm)
rastlanu değildi. Zira "sosyal�rflJ\�lt�;
demokrat" ekonomizm, burjuva-�•A...,...
Elbetteki aklını yitirmediği sürece
marksist-leninist olmak iddias!ndaki
demokrat liberalizmin sınıf hareketi
üzerindeki ideolojik etkisinin bir "yan
hiç kimse kendiliğindenciliğin açık ve
ürünü"nden başka bir şey değildi. '
kaba bir savunusuna giremez. Ne var
"Sosyal-demokrat" ekonomistler ideo
ki sorun uiyetle değil fakat bir düşünJŞ
folo9rraf: Kız:/ Bayrak Arıivi ve ele alış tarzıylı:ı ilgili olunca, lıu
lojik gıdalarını burjuva-demokrat
Öncünün �örevi yı�ınlann acil istemlerini
"legal-marksistler"den alıyorlardı.
birilerinin niyetkıiııi -:ışarak bi, soıı'.IÇ
Ekonomistlerin gözden kaçırdığı, i ktidarı alma hedefine ba�lamaktır.
olarak "kendiliğind�ıı" ortaya çıb.-

rn�...
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biliyor. Tartışmanın bu bölümünde ele aldığımız
B i r marksist, yıgın hareketinin
metinler, TDKP'deki sakat bir muhakemenin
kendiliğindenl iğine değil, kendisine
ürünü olan ekonomist düşünüş tarzının hiç de ilk
örnekleri değildirler. Teorinin Yoksulluğu pole önem verir. Kendi l iğindenl ik bu yığın
miğinden haberdar olan okur (Bkz. Teori ve
mücadelesinin tamamı değil,
-Program Sorunları, Eksen Yay., s.9-87), bunun
bir yön ü, bir görün ümüdür.
bir başka örneğinin daha önceleri Devrimin Sesi
sayfalarında verildiğini hatırlayacaktır. O zamarıki Bu yön tam da onun bil incine ve i leri
muhatabım.ız başkalarını kendil iğindencilikle
sürdüğü i stemlere i l işkindir.
eleştirirken, tam da bu çaba içinde kendi
Komünistler yığın mücadelesine,
liğindenciliğin ve kuyrukçuluğun model olacak
kitlelerin şu veya bu eylemine çok
bir örneğini vermişti. TDKP Röportajı'nın
özel bir önem verirler. Bunu
önümüzdeki bölümü ise, bu aynı şeyi, kendi
liğinden işçi hareketini "kendisi için hareket"
tam da, onu kendiliğindenl iğinden
düzeyine çıkarmanın sorunlarını tartışırken yapı
sıyırmak, mücadele içindeki kitlelerin
yor.
bilincini ve örgütlenmesini
İlk göze çarpan nokta, yazı boyunca, ken_di
liğinden hareketin ısrarla, ya yalnızca "ekonomik"
gel iştirerek hareketin dar ve
ya da "ekonomik ve demokratik istemlerle sınırlı
kendiliğinden çerçevesini kırmak için
politik" (Age. s.96) bir hareket olarak, yani bu son
· yaparlar:
derece dar çerçevede tanımlamasıdır. Kendiliğindenl iğin, dolayısıyıa·ona tapınma demek olan getirir. Ekonomist ve tek boyutlu metafizik kafa
ekonomizmin bu dar ve sığ kavranışı, böylece bu yapısının bunu anlaması elbette zordur. Ve bunu
kavrayışın sahiplerine kendileri için hayli geniş kavrayamadığı içindir ki, tam da aynı yerde, parti
bir ekonomist yanı lgılar alanı bırakmaktadır. sloganlarını, kendiliEindcn sınıf hareketinin
"Ekonomik" ya da "ekonomik istemlerle sınırlı seyrinde& ve ileri sürdüğü isteklerden çıkarmayı
politik" çerçeveyi aşan ve örneğin genci demok- bir övünme konusu yapabiliyor. Bununla da
ratik istemler alanına genişleyen bir mücadelenin kalmıyor, bu tür sloganların, tam da kendil iğinden
. bile, buna rağmen pekala kendil iğindenliğin hareketin dolaysız ürünleri oldukları için, "hareketi
sınırları içinde kalabileceğini, dahası, çoğu kere ilerleten, derinleştiren ve kapsamını genişleten
yığınların devrimci kalkışmalara varan eylem- sloganlar" olabileceğini söyleyebiliyor. Bu türden
!erinin bile bu nitelikte olabileceğini, bu insanlar sloganlara böyle bir işlev yükleyebiİen bir kafa,
bir türlü kavrayamıyorlar. Kendiliğindenliğin ekonomizmin dipsiz çukurunda demektir. ·
sınırlarını ekonomik bir temel üzerinde tanımKendiliğinden hareketin taşığıdı özel öneme
lamak, devrim sorunlarında ufku burjuva- yapılan bu vurguların ardından, ama önem verilen
demokratik sınırları aşmayanlar için ortak bir tek şeyin hiç de bu olmadığı, "hatta" bundan da
düşünüş tarzıdır.
çok, kendil iğindenciliğin eleştirisi olduğu müjdeB ir öteki sorun, yazı ısrarla TDKP'nin ken_d i- sini alıyoruz: "Partimizin çizgi ve çalışması,
liğinden harekete çok önem verdiğini, onun tüm kendiliğinden hareketin varlığına, açık kitle müca
biçimlerini her yolla destekleyeceğini ve teşvik de/esi olarak gelişmesine verdiği önem kadar hatta
edeceğini söylüyor ve bunu, bu bölümün girişinde ondan daha çok ve ilke. sorunu olarak, kendi
aktardığımız uzun pasaj izliyor. Bunu ise, kendi- liğindenciliğin eleştirisine, kendiliğindenciliğe
liğinden hareketin neden o kadar öneml i olduğuna karşı ideolojik savaşa önem vermektir. Kendi
ilişkin felsefi ve politik bir sürü gereksiz laf liğindenciliğe ve sonuçlarına karşı mücadelenin
tamamlıyor (Age. s.96-98). Fakat kuşku yok ki, temeli kuşkusuz , politik ajitasyon ve işçi sınıfı nın
bazı doğruların yanısıra, bu tiradın bir çok ifadesi mücadelesinin politik iktidar mücadelesine dönüş
ve tanımı bize ekonomist kafa yapısının örnek- mesinde işçi kitlelerine yardım çalışmasıdır... ve
!erini sunuyor. Örneğin: "İşçiler, politik iktidar işçi kitlelerini!) ekonomik mücadelesinin sınıfın
sloganlarını ve proleter sosyalizmini kavrama politik mücadelesine genişlemesi ve dönüşmesi
olanağını ancak (ancak!), ekonomik amaçlı çalışması, partimizin bütün çalışmasının temelini
'""" <... : , 1
mücadelenin •inişli çıkışiı gelişmesi ve
�': (. ""
sosyalizm eğilimi kazanması sürecinde •�•
� .., ,. ·., -·. -�
kendi öz deneyimleriyle bulabilir/er" ..., �
*""-�,.- -,:""� - '::ı.__:
(Agc. s.96-97).
Fakat kendiliğindenliğin olağanüstü
önemini döne döne tekrarlayan bu
sayfalardaki düşünüş tarzının en temel
ekonomist yanılgısı, işçi hareketine tek
yanlı mekanik bakışıdır. Bu baylar artık
kavramalıdırlar ki, bir marksist, yığın
hareketinin kcndiliğindenliğine değil.
kendisine önem verir. Kendiliğindenlik
bu yığın mücadelesinin tama mı değ il.
fakat bir yönü, bir görünümüdür. Ve
bu yön tam da onun öznel yönüne, yan i
bilincine ve ileri sürdüğü istemlere ili�
kindir. Komünistler yığın mücadelesine.
kitlelerin şu veya bu eylemine çok özel
bir önem verirler. Ve bunu tam da: onu
kendiliğindenliğinden sıyırmak, müca
dele içindeki kitlelerin bilincini ve
örgütlenmesini geliştirerek hareketin dar
ve kendiliğinden çerçevesini kırmak için
yaparlar. Özetle, kendiliğindenlik, yığın
hareketinin biricik özell iğini değil, bir
yönünü, onun yalnız zayı f yanını di le

iİ ;.,_.,.
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oluşturan bir çalışma durumundadır." (s.98)
Kendiliğindenciliğin eleştirisine verilen önemi
bile kendiliğindenliğin önemine yapılan bir
vurgu içinde i fade etmek ile "işçi kitlelerine
yardım" mütevazi (gerçekte kuyrukçu) ifadesini
bir yana bırakarak, şunu söylemekle yetiniyoruz:
Sorunu ekonomi k mücadelenin politik müca
deleyle birleşmesi ve ona · tabi kılınması olarak
değil de, ekonomik mücadelenin politik m üca
deleye genişlemesi ve dönüşmesi olarak konul
ması bile, klasik ekonomizmin o klasik düşünce
çizgisinden başka bir şey değildir.
Bir kısmı temel önemde bir sürü ara "malze
me"yi zorunlu olarak geçiyoruz. Fakat bir sorun
var k i geçmek gerçekten mümkün değil. Bölüm
boyunca, göze batacak ölçüde dikkat çeken şey,
öncülük ya da önderlik olgusunun sözkonusu
olduğu istisnasız her yerde, bu kavramlar yerine
ısrarla "yardım" ifadesinin kullanılıyor olmasıdır.
Bir marksist için doğal olarak yadırgatıcı olan bu
türden bir ı srarlı tutumu henüz ilk sayfalardayken
bir rastlantı sayıyorsunuz. Fakat sayfalar iler
ledikçe ve "yardım"lar üstüste y_ı ğıldıkça, bu
ısrara bir anl am vermekte güçlük çekiyorsunuz.
Ne var ki 1 1 4. sayfaya ulaştığınızda, TDKP- M K
sizi bu merakınızdan tüm açıklığıyla kurtarıyor:
"Sorunuzu yanıtlarken ve partimizin tüm diğer
'sosyalist' akımlardan ayrılan politika ve çalış
masını ortaya koyarken; 'yardım' olgusunun altı
nı çizmemiz ve 'yardım' kavramına özellikle
dikkat çekmemizin nedeni; işçi hareketinin cana
lıcı sorunu olan ve Tüı:kiye 'sosyalist' hareketinde
başaşağı çevrilmiş bulunan önderlik sorununun,
partimizin çizgi ve çalışmasında ayakları üzerine
basan gerçek içeriğini ortaya koymaktı."
Hemen bir paragraf öncesinde ve 1 1 3. sayfada
ise şunları okuyoruz: "Partinin, işçi sınıfı nın
'örgütlü öncü müfrezesi' olmasının anlamı, bu
mücadele ve örgütlenme içinde bulunan işçi
kitlelerine gerçekten sunduğu yardımda yatmak
tadır. Partinin işçi hareketinde ve devrimdeki
önder ve yönetici rolü, mücadele eden, örgütlenen
ve devrim yapan işçi kitlelerine yardım (ideolojik,
politik, örgütsel) etmekten ibarettir."
Bu sözleri yorumlamak istemiyoruz ve yorum
gerektirdiğini de zannetmiyoruz. Şu kadarını
söyleyebiliriz. Yalnızca yukardaki satırlar deği l
fakat bir bütün olarak TDKP Röportajı'nın IV.
Bölümünün her satırında ve tüm ruhunda, açık bir
Lcni nizm karşıtlığı göze çarpıyor. Bu bölümü, bir
hareketin 20 yıl önceki çıkış noktasına
göre, yalnızca aynı öz temelinde bir
uçtan diğer uca savrulmanın bir örneği
değil, fakat aynı zamanda, burjuva ideo
lojisinin değişik akımlarının özellikle
son yıllarda Ne Yapmalı? üzerinden
Leninizm'e yönelttiği eleştirinin dolaylı
bir yan ürünü de saymak gerekiyor.
20 yıl önce ideolojik önderlik tezi i le
yola çıkan, '70'1erin ortasında bunu
teoride eleştiren fakat pratikte bu kez
başka bir toplumsal temel üzerinde
sürdüren bir hareketin, l 992'de ulaştığı
nokta, yazık ki, budur. Öncü savaş
çılıktan halkçılığa, halkçılıktan işçiciliğe
bu seyrin politik öte y üzünde, özellikle
1 2 Eylül sonrasından itibaren devrim
cilikten demokratl ığa bir değişim çizgisi
vardır. Tümünü kesen ortak payda ise,
dikkate değer bir · biçimde, kendi
liğindenciliktir. Bu kendini şimdilerde
ilkel bir işçi popül izmi ve liberal
kuyrukçuluk olarak gösteriyor.
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"İş-Ekmek-Özgürl ük ! " sloganı ve
platformu, bunun özü ve özetidir.
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B ugün. sermayen i n b a s ı n t e k e l l eri

dev l e t l e icice b irer büyük

mafya-şirket ö rgü t l enmesine
dönüşmüştür.

H e rb i ri bel irli sermaye- mafya

gurupl arı i l e doğrudan ya da dol ayl ı
1
•
- b i rl eşm iş. içice geçmişt i r.

M a fyan ı n başı d e v l e t i n temel

�

meka nizma l a r ı nı n k i l i t k o n u m l a r ı na

kendi adamlarını yerleştirmiş ya da

bunun dalaşın ı sergi l iyor d u rumdadır.

D üzen ici h icb i r büyük

çı kar çatışm a s ı yo ktur k i.

içi nde rak ip basın m a fy a gu rupl arı
yer a l ma m ış o l su n .

O rduda. s iyas a l pa rt i l erde.

m i l letveki l l eri ve po.l i s şe fl eri

a ra s ı nda. M I T'te. kontgeri l l a içi nde.
ün i�ers i t e l erde. h e r t ü rden

devl et üst d üzey bürok ratı a ra s ı nda

rakip tekel c i b a s ı n mafya gurupl a r ı n ın
çeşi t l i uzarıt ı l arı vard ı r.
Herb i ri devlet içi ndeki

kadro l aşmas ı n ı korumak ve

büyük çıkar çatışması yoktur ki, i çinde rakip basın kendi lerine gcçıcı ya da kalıcı, doğrudan ya da
ge l işt i rmek içi n mafya grupları yer almamış olsun. Orduda, siyasal dolaysız bağlarla bağl ı olan sermaye guruplarının
kendi adamları n ı n l e h l eri nde. partilerde, mil letvekilleri ve polis şefleri arasında, çıkarlarını kollarlar. Tiraj artışlarını önemserler
M IT'te, kontgerilla içinde, üniversitelerde, her ama gazete satış ya da reklam gelirlerin in art ması,
ra k ipl eri n i n ise a l eyh l erinde türden devlet üst düzey bürokratı arasın da rak ip bunun tali yönünü
oluştu.ru r. Tiraj artışı karn u" ha ber" yazma işi n i n · tekelci basın mafya guruplarının çeşitli uzantıları oyunu etki leme güçlerinin artışı anlamına gelir.
uzm a n ı d ırl ar. vardı r. Bakanın bile görüşmek için randevu peşinde Asıl karı ise bu güce yaslanarak yürüttükleri mafya
koştuğu kişi lerle bunlar istedikleri zaman, iste- işlerinin rantından sağlarlar.
, Türkiye'de sermaye _ basını kuru- dikleri kadar görüşc;bilirler. Cepl;rinde üst düzey
Seçilen her başlığın, ısmarlama yazı lan her köşe
/
tuşundan bu yana dev let örgüt- devlet yöneticileri gibi yeşil pasaport taşırlar. Her yazısının, verilen her haberin perde arkasında
)
lcnmesinin bir parçası olarak iş görür. özel TV kanalı devlet içindeki kendi bürokratlarını binbir türl ü çıkar, yolsuzluk, rüşvet dolabı
lr .- --.P A ma özellikle ' 80 sonrası süreçte üç dakikalık haber programı için ayağına kadar dönmektedir. Basın mafyasının dev rotatiflerinden
sermaye basınının devlet ve düzen içindeki konu- getirtebil ir. Örneğin lstanbul valisi H. Kozakçıoğlu sayfalara dökülen her kirli kelime sadece sömürü
mu, onun temel aygıtlarından biri olmanın ötesinde SH0W TV'nin böyle bir müdavimidir. Hep birlikte düzeninin karşı-devrimci çıkarları süzgecinden
bir önem ,kazanmıştır. '80 sonrası genci "depo- hem düzeni , hem de kendi ortak ç ıkarlarını kollar- değil, yanısıra düzen içihdcki bel irli scrmaye
litizasyon" süreci içinde, y ığınları hakim ideolojiye lar. Herbiri devlet içindeki kadrolaşmasını korumak mafya guruplarının özel çıkarlarının süzgecinden
bağlama, düzen pol itikal�rı doğrultusunda yönlen- ve gel i ştirmek için kendi adamlarının lehlerinde, de geçirilmektedir. Bu iki işlevin nası l profes
dirınenin aracı olarak, sermaye basını işlevsel rakiplerinin ise aleyhlerinde "haber" yazma işinin yonelce içiçe geçirildiği _ özellikle incelenmeli,
bulunmuş, bu işlevini yerine get irebilmesi için özel uzmanıdırlar.
teşhir edilmelidir. SABAH gu ru bunun '94 y ı lında
olarak desteklenmiştir. Basın bu işlevi başarıyla
Türkiye'de semıaye basınının en karlı sektör- Türki ye'nin en büyük 500 tekeli arasında ilk ı O'a
yerine getirdikçe daha çok desteklenmiş ve daha lcrden biri oluşu, gazete satış gel irlerinden çok, girmiş ol masının arkasındaki "gelişme" dinamiğini
çok güçlenmiştir. Düzen ve devlet içi ndeki konumu soygun mafyacı l ığının devasa rantından kaynak- bu çerçevede değerlendirmek gerekir
güçlendikçe de, hizmet ettiği sömürü ve soygun tanır. Yığınları yönlendiren önemli bir propaganda
' Sermaye Basını
düzeninden kendi' payını daha büyük dilimler gücünü ellerinde tutarlar. B u gücü bir yandan i(ı
hal inde almak için şi rketleşmiş, mafyalaşmıştır. sömürü ve soygun düzeninin genel çıkarları
ı Yolsuzl u kların
W
" Üzeri ne" Neden Gider?
Bugün artık, sermayenin basın tekelleri devletle doğrultusunda kullanırlar; öte yandan sömürücüler
içiçe birer büyük mafya-şirket örgüt lenmesine ve soyguncular arasındaki ?animet savaşlarında,
B u mafya basın, daha bir öncek i "temiz basın"
Herbiri
kampanyasının
çamuru
dönüşmüştür.
hile
kurumadan,
şimdi
de
a
ma
e
lirli
serma
S e mıaye b a s ı n ı. yo lsuzluk l a rı n üzerine. b i ri nc i si; yığın l arı n tepk i leri n i.
be
y fy
"temiz
toplum"
kampangurupları l· ıe dol\rtıdan
ya
5
·
da dolayl ı birleşmiş, içiçc örtbas ed i l mesi mümkün o l mayan te k te k o l ayI a ra ve k işi I e re yön e l tmek. yası başlattı .
"Temiz
ge·çmiştir. Mafyanın başı t oplumdaki k i rl enmen i n gerçek boyutunu. kaynağı n ı gizlemek içi n gider. toplum"
kampanyası
devletin temel mekaneden siyasal parti ler,
İ k i n c i s i: " B as ı n yo l suzlu k l a r ı n ü�eri ne kararl ı l ık l a gid iyor" görü ntüsü verip.
nizmalarının ki lit konummahkemeler aracıl ığıyla
kendi k i rl i el leri n i gizl emek. yıpran a n imajı n ı taze l emek i ster.
ıarına kendi adamlarını
değil de, basın mafyası
yür ülü or
yerleştimı iş y a da bunun Ü çü n c üsü: şu ya da bu şek i l d e açığa cı km ış yol suz l uk l a rd a. rak ipl eri n i hedef ü 7:e_rin�� n
.. � t � ?
dalaşını sergi liyor durumBırıncısı; duzen ın dığer
..
.. ..
a l a ra k. o n ları gucte n d uşurmeye, tasfiye etmeye ça l ışır.
dadır.
Düzcniçi hiçbir
kurumlarının güvenilirl iği
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so n ra, ANAP'ı n gid i ci ol duğu bel i ryoktur, dolayısıyla o n lar tarafında n
Basın mafyası yol suzlukları n üzerine gerçekten
g i n l e şi nc e tutumu nu değişti mı iş ve ye n i
yürütü lecek "tem i z toplum" kampank arar l 1 l 1 ki a gı• d er. A ma es k I• yol suz ) u ki arın
i kti dar a dayı odaklarla ilişki lerin i gelişyası n ı n hiçbir i nand ırıcılığı olmaz.
tirme yolu n u tutmuştu. '9 1 yılı nda ise,
i kinc i si; yolsuzluklar d üzen partileri
üzeri n i ört mek. kendi çı karları doğrultusunda.
bu i k i �_üzl ü l ü k had safhaya vamıış,
arasınd aki siyasal yıpratma savaşımı n ı n
yeni yol suzlukl arı n önünü açmak içi n
sözde Ozal ha ned anlığı n ı hedef alan,
ko n usu olduğunda, bu parti ler ke nd i - .
.
.
··· .
.. .. ..
lcri ni savu n ma ve karşı tarafı suçlamcı Sıst e mın yasad ışı soygun ı l e yasa l so muru mekanı zma l arı " Hasbahçe nin G ü lleri " yayı n ları başlaOysa
bu
" Hasbahçc
psikoloj i si i çindc, düze n i n temel soygu n arasın daki bağlantıl arı. bunl arın i ktidar i l işki leri içi ndeki tılmıştı.
gcce "lcri n in e n ged ikli müdavimi yine
meka n izmalarını n işley i şi ne zarar vere. .
. . .
kurumsa l l aşma bıçımlerın ı gıilemeye çal ışır.
ay n ı sermaye bası n ıdır. Özal'ın usta bir
cek, siyasal meşruluk bu nalımı n ı deri n leştirccek bir çatış�a sürec i içi ne Tüm bunları n tek tek olaylar deği l de. bizzat kapital ist man evrayla cumhurbaşkan ı olması ve
ikt i dar i l i şki leri i ç i nd ek i gücün ü n sürcsü rüklcnebil iyorlar. Omeğ i n , Ç i l ler' i n
sömürü düzeni n kaçı n ı lmaz sonuçl arı olduğu
ccği n i n an laşılması sonrası nda ise, ay n ı
scrvcti, I LKSAN-Dcmirel, I S K I - S H P
bası n mafyası n ın Özal ve ai lesi n i hedef
ile i lg i li tartışmalar partiler arası yıpratve o yı k ı l madan son bu l mayacağı
ma savaşına dönüşmüş ve d üzeni n ge nci
alan yayı n ları, geleceğe yatırım için
gerçeği n i n üstünü örter.
kulla n ı la n bir kaç köşe yazarı n ın d ışı n çıkarları na zarar verecek bir yö nde
ge l i şm i şkc n , son and a uzlaşma zemi n i sağla n mıştı. tutumunu değiştiri rse o layı n üzeri örtülür. Aksi d a, bıçak la kesilir g lbi so n l an d ırılmıştı. Özal
Bası n mafyası , soru na ke ndis i ve d evlet tarafı nd an takdirde ufak çapta bir "tem i z toplum" kampanyası öl dü kten sonra, ai lesi ne miras kala n servetin ve
en rad ikal tarzda yaklaşılıyor görü nt üsü verirken , başlatı lır !
iktidar i ç i ndeki nü fuzu n un ele geçiri lmes i _rakip
d iğer ya n da n kampa n yasını d üzenin ge nci çıkarBir yolsuzluğun üzer i ne gi di p gitme yeceğini, gurupları n s ü rekli ilgilendi ği b i r ko n u olmuştur.
!arına en az zarar verecek şeki lde sürdürüp, istediği giderse nasıl g i de ceğini tay i n ederke n , sermaye E des-Ci van olayı zate n "düşüş" içi n de ola n Özal
zaman da gündemi değ i ştire rek bitirme yeteneği ne basını n ın en çok gözetti ği noktalarda n biri de , artığı se mıaye-mafya gurubunun bütü nü yle tasfisahipt i r.
mevcut ikti dar ilişkileri n in ve devl e t örgüt- ye s i i çin bir fırsat olarak görülmüştür.
Soygun mafyasını n e n çok g ü ven d uyduğu le nmesinin iç i ndek i hakim gurupları n ve kadroların
Kri z koşul ları paylaşılacak ga n imeti daraltkurum içiçc geçtiği bası n mafyası d ır. Sermaye, konum ve çıkarlarına zarar getirilmemesi d ir. makta ve bu n a bağlı olarak rak ip sermaye-mafya
"temiz toplum" kampanyasının kendisi n e il işmede n Ç ü nk ü bunlar değişik mafya gurupları i le yak ı n lık gurupları arasındaki savaşları körüklemektedir.
yürü tü lmesi, eksen i nd e n kaymaması bakımı nd an dereceler i fa rkl ı da olsa , sömürü ve soygun zi n cir- Kanal 6 ile "bası n " sektörü nde d iğerleri ni n rak ibi
süreç üzeri ndeki ko n trol i mka n l arı n ı e n i yi bası n lcri n i n O d ö nemdeki temel halkalarını oluştururlar. olan Özalları n Edcs-Civan olayı ndaki bağlantıları,
mafyası ü zeri nden sağlar. Bası n mafyası, "temiz H içbir büyük yolsuzluğun bunların bilgi si nden v e Sabah-ATV gurubu n un "olayı n ü zeri n e gitme"
toplum" kampa nyası na ö nderl i k ed i n ce, sömü- çıkarından bağımsız gerçekle şmesi mümkü n değ i l - kararl ıl ığını pekişt i rmişt i r !
rücüler ve soygu ncular takımı, bu se fe r de ucuz d ir.
Sermaye Bas ı n ı
atlatacakları i ç in deri n bir "oh" ç e ker,
işte semıaye bası n ı üzeri ne gi deceği yolsuzı
lukları bu n lara göre se çer, kurba n ını ve bağlantıları
) Yolsuzlukların
' ] Sermaye Bası nı
"=
,
" Üzerine" Nasıl Gider?
bu çerçevede ayıklar, kiralık kal em l e ri n işleyece ği ı
(
ilk olarak; sermaye basını yolsuzlukların
senaryolar bunlara göre yazı l ır.
� �..;!. � Yolsuzlu kl a rı n
" Üzerine" Ne Zaman G ider?
Olaylar ve k i şile r seçil i rke n t emel al ınan, üzer i ne , yığı n ların tepkileri n i , örtbas e d ilmesi
Son yıllarda bası n mafyasının "üzeri ne karar- "Düşe ne b i r te kme de se n vur ki önü n daha da mümkün olmayan tek tek olaylara ve kişilere
lı lıkla g i tt i ği" ik i büyük yolsuzluk, I SK I -Gökne l ve açılsı n " i lke s id ir. Bası n ma fyası b i r yolsuzluk yö ne ltmek v e toplumd aki k irle n men i n gerçek
Emlakbank-Civan olayları d ır. H e r ikisi de tesa- olayı n ı n üzerine gitme kararı n ı verirken, ö ncelikle boyutu n u, kay n ağını g i zlemek içi n gider. Yanısıra
düfler sonucu patlak vcrmıştı. Birincisi n de i lgil i k i ş i ve gurupların "yüksel i ş" ya d a '' düşüş" be l irli k i şiler i k urban seç erek, hak i m iktidar il iş
Gök nel' i n eski eşi n i n açık lamaları , i ki n c i s inde i s e ivmesi i ç i nde olup o lmad ığını tespit eder. Bu k i si iç i ndek i te mel bağlantı ları n , düzeni n temel
C ivan 'ı n vurulması vesile olmuştu. Bu, bası n şe kil de mevcut i kt i dardan gelecek olası zararların m e ka n i zmaları içer i s i n deki uzantı ları n üstün ü
mafyası yolsuzluk ları sistemli olarak araştırmaz, önün e geçerek bunu k endi "yükseliş" ivmeleri içi n örtm ey e çalı şır. i k i ncisi; "Bası n yolsu z l uk ların
demek d eği ldir. Yaygı n istihbarat i mka n ları saye - b i r gel i şme d i nam i ğ i olarak kullanmaya çalışır. üzerine kararl ı l ıkla gi d iyor" görünt ü sü veri p,
si nde t ü m yolsuzluklar .. bütü n bağlan tılarıyla Bugü ne kadar "yükseliş" i vmes i içinde ike n basın kendi kirli eller i n i gizlemek, yı pra n a n i majı n ı
bunları n gözleri ö n ü nde olur. Özel likle rak i p mafyası tara fı ndan üzerine g idi lme s i sonucu nda taze l e mek ister. Böylec e he m söm ü rü düze n i n i n
gurupları n olayları sermaye bası n ı nca tüm bağlan- " d üşüş"e geçen bir b üyük se rmaye-mafya gurubu çarkları n ın işl ey i ş i ni ve hem de bu meka n izma
tılarıyla araştırılır ,,e dosyala n ır. Bunlar genell ikl e ya hiç yoktur ya da i st i s nad ır. Alt kademe serm a- için de konumunu sağlama alm_aya çalışır. Üçün
ke nd i yolsuzluk larında karşı tarafı susturmak ya da ye-mafya guruplarını bu kuralın d ı şın da tutuyoruz, c üs ü ; şu ya da bu şekil de açığa çıkmış yolsuz
işleri n i görd ürmek i çi n zama n ı gel d iğ i nde birer çünkü o n ların yıl d ızı bir a nda parlayıp sö neb i lir . Iuklard a, rak i pl e r i n i hedef alarak , onları gü çten
şa n taj aracı olarak kulla n ı l ır. I S K I olayı ile i lgi li Onlar, Ergu n Gök ne l vb. gibi, her an n işa n tahta- d üşürmeye, tas fiye etmeye çalışır. Bu so n u n cusu
olarak Göknel' i n eş i d aha 8 ay ö n cesind e H ürriyet sı nd a hed ef alı n abi lece k sıradan kurban ad ay- kr i z i n ganimet pazarı n ı küçült ü ğü ve çatışmaları
"Gaze te "si ne açıklamalard a bulu n muş ama bu lan d ır.
kışkırttığı bugünkü koşul larda, yürütü le n "tem i z
b i lgiler, kimb i l i r kaç i haleni n alı nmasında şan taj
Serm aye -mafya gurupları ise bu tür "yüksel i ş" toplum" kampanyaları n ı n arkası n da yata n temel
ves i l es i olarak kulla n ı larak kamuoyuna ya nsı- d önemlerini çok iyi değe rlend irme ye çalışırlar . Bir d i n amiklerden belki de en ö nemlisini oluş
tılmamıştı.
yandan kasalarını doldururken, öte ya nda n devlet turmaktadır.
Yanısıra, birbi rleri n in kirli çamaşırları n ı ortaya örgütlenm e si iç i nde kalıcı bağlar kurmanın, basın
Sonuç olarak bası n mafyası yolsuzlukları n
serecek b i r çatışma zem i n ini gere ksiz yere yarat mafyası ile uzun vadel i çıkar birlikl eri yaratmanın üze rine ge rçe kte n kararlı l ıkla gi der. A ma esk i
mamak içi n , öze l d urumlar d ışı nda, bu olayları yollarını ararlar. Yoksa yükselişleri gibi düşüşle r i yolsuzlukların ü zer i ni örtmek, ke nd i çıkarları
doğrul tusund a, y e ni yolsuzlukları n önü n ü açmak
ke ndi iradele riyle açığa vurmaktan kaçı n ırlar. Bu, de hızlı o lur.
bi n b i r çıkar bağı i l e b i rbiri n e bağla n mış rakip
A N A P'ı n i kt i darda gü çlü o ld uğu dö nemde, için . . . Sistem i n yasad ışı soygun i le yasal sömür ü
mafya gurupları ve bu n ların siyasal uzantıları Öz.al'ı n şakşakçılığını yapan, dönemin sömürü ve mekan izmaları arasındak i temel bağla n tıları,
arası nda b i r tü r "cent i lmenlik anlaşması" o larak da soygu n furyasının rantını onlarla birlikte yiye n bunların i kt i dar i lişk i leri içi ndek i kurumsal laşma
görüleb i l i r. Örneğin siyasi parti lerin çekme sermaye basını, ancak '89 yerel seç i mler i n den b i çimlerini g i zlemeye çalışır. Tüm bu n ların tek
celerin de sakl ı d uran ANAP ve DYPtek olaylar deği l de, bizzat kap i tal ist
-,
söm ürü d üze nin kaçını l maz so n uçları
S H P döne mlerini n yüzl e rce yolsuzluk
oldu ğu ve o yıkı lmad a n son bulma
dosyası karşı lıklı b i r uzlaşmanın zemiHA �ER.LEQltH j yacağı ge rçeğ i n i n üstü n ü örter.
nini döşem i şt i r.
�ONR,A
Ama bir tarafı n i şi Y.Okuşa sürd üğü
Devr i mc i işçiler yasal ve yasadışı
her
ya da çıkar çelişk i l e r i keski n leşti ği
türlü yolsuzluğun kaynağınd a
KUSACAKLAR
kap
i
d urumlard a, bu de nge bozulur, ş antaj
talizmi
n ve o n u n koruyucu gücü
İÇİN 1
ola n sermaye de vlet i n i n mevcut oldu
meka n izması d aha açıktan i şlet i l i r.
.
ğu n u n b i l i nciyle hareket etm e l i d ir.
Örneği n , A gazetesinde, "Fal anca
�
Yol suzlukları n üzer i ne tek tek değil,
t
i
si"
devl et ihal es i nde rüşv et söylen
�
arka sındak i kapitalist batak lı ğı kurut
i
şekl i nde bir haber yayınlanır. B urada
1
mak perspe kti fiyle gi d i l meli d ir.
teırlel bağla n tılar açıklanmıyor ve
Kap i tal ist batakl ığın pisli ğ i ni
yolsuzluk sadece bir şüphe olarak i fade
'
kökü nde n kurutmak, ye n i v e i n sa n i
ediliyorsa, b i lelim ki, bu, i hal e
1_
- � b i r toplumu k urmak i ç i n devr i mc i
de n ve te şvikte n pay alamayan
j
� -4
��
.
.--�
·-·
.
.
..
...c::-··
- enerji, parti, d evrim ve sosyali z m
gurup tarafından yö n lend irile n bir
yolund a seferber cci i lmclid i r.
şantaj haber i d i r. Sinyal i alan kişi
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P E T R O L T E K E L L E R İ N İ N E.G E M E N L İ Ğ İ İ C, İ N

E m perya l ist Hayd ut
Görev Bası nda
A B D'n in Saddaın'a bu kadar önem
vennesi. I rak'ın bölgedeki
Amerikan çıkarları na yöneltt iği
varsayı l an tehditten kaynak lanmıyor.
A B D. ondan. kendi iç po l itik
hesapl arı içi n de fayda l a n ıyor.
Cl i nton yönet i m i n i n A merikan
ha l kı n ı oyal ayarak.
ona yen i b i r uğraşı çıkart mak içi n.
dikkatl eri i fla s etmiş bulunan eğitim.
sağl ık. işsizl i k. gü nlük ekonom i k
sıkıntılar vb. gib i soru n l ardan
dışa yön e l i k soru n lara çekmesi
gerekiyor-, Soma l i. Ruanda. Hait i ve
Küba' n ı n A B D iç po l iti kasında
k it leleri etki l eyeb i l ecek sorunlar
olmadığı çabuk a n l aşı ldı.
hatta ters bile tept i . Öyle k i.
cumhuriyetçi muhalefet. Haiti
krizinin A B D'n i n u l usal
güve n l iği n i tehl i keye düşürdüğü
iddi asıyla a l ay etmekten
geri durmadı .

#

sinsice ambargoyu delmeyi ve Irak pazarına
girmeyi deniyorlar.
ABD'ye rağmen Irak pazarının açılması için
sabırsızlanan emperyalist güçlerin başında Fransa
gel iyor. Daha doğrusu daha açık hareket eden ve
koalisyon oluşturmaya çalışan odur. Al manya ve
Japonya ise daha sinsi davranıyor. Pol itik sahaya
girmemeye, dikkatleri Üzerlerine çekmemeye Ö7en
gösteriyorlar.
Körfez savaşı öncesinde Fransa, I rak'la ticari
i l işkilerde en ön sırada yeralıyordu. Oir yı ldır
Fransı z politikacıları ve i şadamları I rak'la il iş
kilerinin yeniden nonnale dönmesinin ortamını
hazırl ıyorlar.- Fransız işverenleri, heyetler halinde
I rak'ı ziyaret edip görüşmeler yapıyorlar. Dışişleri
bakanl ığı düzeyinde de düzenl i temaslarda bulu
nuluyor . Temmuz 1 994'te kurulan Fransız- Irak
Ekonomik i şbirliği Derneği (AFICE), tele
komikasyon, elektrik santral leri, petrol işletmesi ve
ulaşım gibi sektörlerde protokol ler imzalamış,
ambargonun kaldırı lmasını bekliyorlar. Hatta l rak'a
yeniden güven vennek ve ilişkileri düzeltmek için,
bir yıl önce, I rak'ın yurtdışındaki ç ıkarlarını temsil
etmek ve gözetmekle görevli bir büronun Paris'te
açılmasına izin verildi.
Bu konuda son dönemlerde en fazla gürültü
koparan, ambargonun kald ırı l masını talep eden,
l rak'a i şveren heyetleri gönderenlerden biri de
Türk iye olmuştur. Türk devleti dışişleri bakanını
değiştirmiş olmasını farkl ı konuşabilmenin bir
olanağı olarak kullanmaya, bu alanda sözde yeni
pol itikalar üretmeye çal ışıyor. TC. Körfez savaşı
sırasındaki "atak" politikasıyla bölgede zaten
rak ordusunun Kuveyt sınırına yığınak yaptığı tadır. Rusya, Fransa ve Çin'in ortaya koymaya hassas olan il işki leri tümüyle tehl ikeye sokmuştu.
iddia edi lerek Körfez'de yeni bir kriz ortamı çal ı ştıkları özgün tutum, sözkonusu çelişki ve Körfez savaşında l rak'ı doğrudan karşı sına almayaratıldı. Ardından ABD, bölgedeki askeri çatışmaların bir i fadesidir.
sının yanısıra, lran devriminden bu yana Tahran'ın
birliklerini takviye etmek için yığınak yapmaA B D'nin
hegemonyasından
ve
saldı r- da TC.'ye iyi gözle bakmadığı biliniyor. Suriye ile
ganl ığından rahatsız olan kimi emperyal ist güçler, olan su sorunu ve PKK'yi barındırma suçlamaları,
ya başladı ve devam ediyor.
Ama, Saddam rej iminin yeniden Kuveyt'i i şgale A B D'yi d izginlemek ya da en azından kendi çıkar TC.'nin bu ülke ile olan i l işkilerinin de çok hassas
hazırlandığına i l işkin iddiaları ciddiye almak ve pazarlarını A B D saldırılarına karşı korumak için dengeler üzerinde olduğunu gösteriyor.
mümkün deği ldir. Körfez savaşının ari fesinde ve bir ittifak arayışı içinde bulunmaktadırlar. Örneğin
l rak'a uygulanan ambargonun yürürl üğe girme
sırasında da,. savaşı hak l ı göstermek amacıyla Fransa, Japonya'nın Güvenlik Konseyi daimi üyesi sinden bu yana Türkiye, verdiği resmi rakamlara
dünya kamuoyu yanıltılmış, bu gerçek savaşın biti- olmasını talep etmektedir. Bu tür çatışmaları göre, 20 milyar dolar civarında zarar görmüştür.
minden sonra ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bölgede dikkatle izleyen ve kendi lehine bir avantaj a TC.'nin niyeti, paslanarak çürüme tehl ikesi ile karşı
benzer senaryoların yeniden gündeme gelmesi dönüştürmeye çal ışan I rak rejimi, bu nedenle bazı karş ıya bulunan Kerk ük-Yumurtalık petrol boru
hattını açtırmak ve en azından i l k aşamada boru- ·
provakatif girişimlerde bulunuyor.
olasıl ığı sözkonusudur.
Zira I rak rej iminin Körfcz'de herhangi yeni bir
A B D ilk aşamada I rak pa7.arından pay alma tarda bekleyen 1 2 milyon vari l petrolü boşaltaskeri maceraya girme kudreti yoktur. Gerek maddi şansına sahip değildir. Buna karşın I rak petrol ünün maktır. Habur sınır kapısı küçük ölçekli ticaretin
gerekse manevi açıdan I rak yeni bir çatışmayı göze ambargo altında tutulması ABD'ye, dünya petrol yeniden başlaması için açı lmıştır. .
alabilecek durumda değildir. Yalnızca Saddam, fiyatlarını istediği düzeyde tutma olanağını da
Körfez sorununun A B D d ı ş politikasındaki
yeniden dikkatleri üzerine çekmek, bazı iç politik vermektedir. Bu nedenle ABD Irak pazarından ve stratej ik yerinin yanısıra, iç politikada da isti smar
ihtiyaçları karşılamak, ambargonun kaldırı lması petrolünden rakiplerini yararlandırmamak için edilen önemli bir konuya dönüştüğü açıktır. Oir kaç
için yapılan girişimleri hızlandırmak, bu konuda ambargonun devam etmesini istemektedir.
örnek bunu yeterince ortaya koymaktadır. 1 O ve 1 3
emperyalist ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları
A B D'nin yakaladığı ilk fırsatı böylesine bir Ocak '93'te Bush'un Beyaz Saray'ı terketmek
kendi lehine körüklemek için manevra yapıyor. Ou hiddet gösterisiyle değerlendirmek istemesinin üzereyken, Irak'a karşı düzenlediği hava ak ını ABD
nedenle ülkenin güneyinde bir askeri tatbikat plan- gerisinde yatan bir diğer neden de, lrak'a uygulanan kamuoyu tarafından coşkuyla selamlamıştı.
ambargonun fi i len delinme tehlikesi i le karşı karşı26 Nian '93 günü aynı senaryo bu kez Cl inton
lanmıştır.
Irak rej iminin bu manevrasını bil inçli bir ya olmasıdır. Körfez savaşına ABD'ni n yedeğinde yöneti mi tarafından tekrarlandı . Kuveyt'te Bush'a
biç imde abartan ABD, Bağdat'ın askerlerini çekmiş katılan, onu kayıtsız şartsız destekleyen diğer karşı bir suikast planlandığı iddiasıyla Oağdat
olmasına rağmen yığınak yapmaya devam etmek- emperyalist güçler, Ortadoğu pastasının yeniden üzerine füze yağdırıldı. Elbette bu bir bahaneydi.
12aylaşımından kaydadeğer bir pay alamadılar. Çünkü, işbaşına geldikten sonra cömert vaat lerini
tedir.
Körfez'de tırmandırılan bu yeni krizi bir kaç Ustel ik I rak petrolünden ve pazarından da oldular. tersyüz etmeye başlayan Cl inton'un kamuoyu
açıdan değerlendirmek mümkündür. Oirincısi; Bu nedenle uzun süredi r A BD'yi fazla kızdırmadan yoklamalarındaki popülaritesi hızla erozyona
uğruyordu. Bunu engellemek
kuşkusuz sorunun uluslararası
I rak rej-i m i n i n Körfez'de yen i b i r askeri maceraya gi rme kudreti için Saddam'dan yararlanıldı.
boyutudur. A B D'nin önderBağdat'a birkaç füze atıp
liğinde oluşturulan anti-Saddam
yoktur.
M add i ve manevi açıdan I ra=
k
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koalisyonu kendi iç birliğini
_
masum i nsanları katletmekle
Clinton,
kamuoyu
araşçoktan kaybetmiştir. A BD'nin
yeni bir çat ışmayı göze a labilecek durumda deği l d ir.
.
.
.
. ..
.
kuyruğuna takılan ve onun suç
. . tırmalarında 23 puan ka7.anortak lığını yapan devletlerin, Y a l nı zca Saddam. yen ıden d ık katlerı uzenne çekmek. bazı ıç pol ı tık mayı başardı.
. Bug_ün . A B D seçim dönehe�abı boşa ç �� ış � ır. Birleşmi �
i htiyaçları karşı l amak. ambargon un kaldırı lması gi rişi mleri n i
mıne gırınış bulunuyor. Kasım
M ı l letler Guvenlık Konseyı
ayı . �a�larında Temsilci ler
içinde_ Körfez sorununa ilişkin hızlandı mıa k. emperya l i st ü l ke l er arasındaki anlaşmaz l ı kları
· kendi Mecl ısın ın tamamı , Senato'ııun
bazı sürtüşmeler ve çıkar çatışlehine körü k lemek içi n manevra yapıyor.
üçte biri, aralarında Florida,
malan artık su yüzüne çıkmak-
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Newyork, Texas gibi önemli eyaletlerin bulunduğu
ondört yerde val i l ik seçi mleri yapılacak. Clinton'un
1 996 yılındaki başkanlık seçimlerinde yeniden
seçilebilmek için bu sınavı başarıyla vermesi
gerekmektedir.
ABD'nin Saddam'a bu kadar önem vermesi,
l rak'ın bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelttiği
varsayılan tehditten kaynaklanmıyor. ABD, ondan,
kendi iç pol itik hesapları i çin de faydalanıyor.
Clinton yönetiminin Amerikan halkını oyalayarak,
ona yeni bir uğraşı çıkartmak için, dikkatleri iflas
etmiş bulunan eğitim, sağlık, işsizlik, günlük
ekonomik sıkıntılar vb. gibi sorunlardan dışa yöne
l i k sorunlara çekmesi gerekiyor. Somal i, Ruanda,
Haiti ve Küba'nın A B D iç pol itikasında kitleleri
etkileyebilecek sorunlar olmadığı çabuk anlaşıldı,
hatta ters bile tepti . Öyle ki, cumhuriyetçi muha
lefet, Haiti krizinin A BD'nin ulusal güvenliğini
tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla alay etmekten geri
durmadı.
Bu nedenle son körfez krizi seçim arifesinde
Clinton'a iç politikada hareket serbestisi sağla
yacaktır. Irak rejimi resmen diz çökse bile, iç pol i 
tikadaki
sonuçları _ alınmadan
peşi
bıra
kılmayacaktır. lrak'ın askerlerin i güneyden çekmiş
olmasına rağmen, A B D üst düzey yetkilileri
Washington Kuveyt arasında mekik dokumaya ve
bölgeye asker ve faturas ını Kuveyt'e kestikleri
savaş malzemesini yığmaya devam ediyorlar.
ABD'nin yeniden lrak'a saldırması Saddam'ın da
işine gelebilfr. Savaş ve onu izleyen ambargo
ekonomik açıdan tam bir yıkıma yol açtı. Nüfusun
ezıcı çoğunluğu büyük sıkıntılar çekiyor.
UNICEF'in verdiği rakamlar, 3 ,5 milyon l raklı'nın
beslenme yetersizl iği çektiğini gösteriyor. Birleş
miş Milletler'in bir k uruluşu olan Dünya Beslenme
Programı yürütme kurulu başkanı, UN ICEF'in
verdiği bilgileri doğruluyor ve ambargonun yürür
lüğe girmesinden bu yana lrak'a 1 1 q mi lyon dolar
lık yiyecek yardımı yapıldığını açıkl ıyor.
Bu maddi sıkın t ı l ar derin bir toplumsal hoşnut
suzluğa yolaçıyor. Saddam rej imi muhalefeti her
seferinde şiddet yöntemleriyle bastırıyor. Rej imin
kuzeyinde Kürtlere, güneyde şiilere karşı sürekli
olarak giriştiği saldırı ların ın esas amaçlarından biri,
toplumsal birl iği sağlamak ve muhalefeti ezmektir.
Bu çerçevede, A l3 D'nin Irak üzerindeki baskısını
sürdürmesi, taci z politikasını yoğunlaştırması,
askeri saldırı seçeneğini gündeme getirmesi ,
Saddam rej iminin, ulusal onur, d ı ş düşman tema
larını işleyerek Irak halk_ı na nüfuz etmesini kolay
laştıracak, ona nefes aldıracaktır.
Kısacası sonuçta yeni Körfez krizinin üç işlevi
olacaktır. A B D emperyal izminin Körfcz'deki
otoritesi yeniden restore edi lecek, ambargodan
rahatsızlık duyan çatlak sesler susturulacak, bu da
Clinton yönetiminin _ iç politikadaki işini kolay
laştıracaktır.

Ekim günü Avuslurya'da milletvekili,
Belçika'da ise belediye seçimleri
yapıldı. iki seçimin ortak özelligi,
faşist partilerin önemli bir sıçrama
kaydederek elde ellikleri seçim başarısı
olmuslur.
Avuslurya'daki faşist Liberal Halkçı Parti,
%22,6 oranında oy alarak ülkenin üçüncü
politik gücü konumuna geldi. 1 990 yılı
seçimlerine göre %6 oranında bir artış
kaydeden fa�sl partinin bu gelişimi a�ında
pek şaşırtıcı degildir.
Programı esas olarak yabancı düşmanlıgı
elrafında şekillenen bu porlinin lideri Jörg
Haider, Hitlet ordusundan firar edenleri
hain, Nazi istihdam politikasını istikrarlı ve
isabetli olarak degerlendiriyor. Düzenin lüm
basın ve yayın olanaklarından cömertçe
yararlandırılan Liberal Halkçı Parti'ye,
egemen sınıflar tarafından ülkede dogmuş
bulunan politik boşlugu do l durma misyonu
yüklenmiş bulunuyor.
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İtalya'da Genel Grev 1

B

erlusconi hükümeti n i n 1 995
yılı bütçe tasarısı nda
ö ngördüğü ö n lemlere karşı
çıkmak ve ultra-liberal politikaları
mahkum etmek içi n üç milyon
emekçi 80'in üzerinde önemli
kentte sokaklara döküldü. 1 4 Ekim
gü n ü italya'da son 20 yılı n kitlesel
katılım bakımı n dan e n görkemli
gen el grevi yaşandı.
Fabrikaları n çoğu n da .. üretim
tamamen durduruldu. Orneği n
Torino'daki Fiat otomobil fabri
kası nda katılım %90' ı n üzerinde
idi. Ban kalar, okullar, resmi
k u rumlar kapalı kaldı ve ulaşım
sektörü felce uğradı .
bakarak
Ancak katılıma
bundan abartılı sonuçlar çıkar
mamak gerekiyor. Zira İtalya'da
genel grevin muhtevası farklı
olmalıydı. Avrupa ülkererinde
başarılı gen el grev eylemle�i n e
seyrek rastlan sa da, özellikle ltal
ya'da yaygı n kısmi grevlere tan ık
olu n uyordu.
Avrupa'daki devletler içeri
si nde en fazla çürümüş,_ ipliği en
fazla pazara çıkmış olan ı ltalya'dır.
E n başta gelen sorumluları n ı n
çoğu mafya ile işbirliği n edeniyle
cezaevi nde yatmakta ya da dolan 
dırıcılıktan dolayı firarda bulun 
makta, bu n eden le İ nterpol tara
fından
aran maktadır. Hatta
ülkeni n başbakanı her an hırsızlık
ya da dola ndırıcılıktan dolayı
sorg u ya ç_ekilme ihtimali taşı
maktadır. Oyle ki, 13 Ekim gü n ü
genel grevi n arifesinde, 20 bin
kadar polis gösteri yaRmış ve
�erlusco n i'n in iletişim şirketi Fin
l nvesit hakkı n da soruştµrma
yürütmekte olan Milano savcısına
hitaben , "Di Pietro! At Şu n u
(Berlusco n i'yi) Kodese!" diyerek
slogan atmıştır. Nerede ve n e
zaman polisi n başbakana karşı
yürüyüş yaptığı ve böyle bir suçla
mada bulu nduğu görülmüştür?
Egemen burjuva düzen bu
ülkede öylesi n e çürümüştür ki,

Avusturya
ve Bel c i ka 'da
Dünyanın her yerinde oldugu gibi
Sec i m ler Avusturya'da
da , Belçika'da aa
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faşistler tarafından
desteklenen
bir
tüccara iktidar
eman et edilerek
bir hükümet
kurdurulmuştur.
Kuşkusuz yadır
gan ması gereken
bu düzen i n çürü
müşlüğü değil,
böylesine bir
çürümeyi
yaşaması n
a rağmen
ayakta kalabil
mesi ve bu
den li rahat bir
biçimde kemer sıkma
politikaları n ı yürürlüğe koya
bilmesi, emekçi sı n ıf v_e taba
kalara karşı bu denli pervasız bir
saldırıya giri_şebilmesidir.
Bugü n ltalya'da yükseltilmesi
gereken , bir takım ekonomik
hakları savu n ma mücadelesi
olamaz. Burjuvazi n i n amacı,
aşamalı bir biçimde emekçilerin
geçmiş ekonomik ve sosyal kaza
nımları n ı kökü n den budamak ve
i n san ları geri kalmış ülkelerde
olduğu gibi son derece düşük bir
asgari ücret karşılığında çalış
tırarak sömürmektir.
Sermayenin saldırıları n ı n n ihai
hedefi bu ıken ve bu hedef açıkça
ifade edilirken , yalnızca bir bütçe
tasarısı n a karşı çıkan bir eylem
çok fazla bir şey ifade etmiyor.
Bu n u n sorumluluğu ise doğrudan
işçi sı n ıfı adına ko nuşan ve hare
ket eden siyasi parti şefleri ile
sen dika bürokratlarına aittir. İşte
özellikle bu cepheden herhangi bir
tehlike gelmediği içi n dir ki, burju
vazi, son derece serbest hareket
ediyor.
Nitekim Berluscon i genel grev
kararı alındıktan son ra, Moskova
ziyareti n e çıkmadan ö n ce; "grev
sendikaların varlıkları n ı kan ıtlamak
için sürekli olarak başvurdukları bir
ayi n dir ve genel olmaktan . başka

Kapitalizmin krizinden, çıkmazlarından,
pisliklerinden yabancılar sorumlu lulularak
muhafazakarlarla sosyal demokratlar
ırkçılık ve yabancı düşmanlıgı
arasındaki fark belirsizleşmiştir. Bu partilerin tırmandırılmaktadır. Bu ise foşisl ideolojinin
orasında gerek özde, gerekse biçimde hemen ilk basamagıdır.
hiçbir fark kalmamıştır. Aynı liberal ekonomik
Avrupa'nın bir çok ülkesinde, egemen
polilikayı bir dönem nöbetlese ve sonuçta da burjuvazi, bu denenmiş reçele sayesinde
ortak koalisyon oluşturarak birlikle
kapitalizmin çürümü�ügünün yarattıgı
uyguluyorlar. Bu ise bilinç bakımından geri
toplumsal muhalefetin düzen karşılı bir
killeleri farklı arayışlara iliyor.
dinamige dönüşmesini engelleyebiliyor.
Egemen sınıflar, klasik partilerinden
Yabancıların kovulması ile sistemin yaratııgı
kopan kitlelerin düzen karşılı bir çizgiye
lüm ekonomik ve toplumsal sorunların
kaymalarını engellemek için, Avrupa'nın tüm cözülebilecegine inandırılan geri kitleler, bu
ülkelerinde oldugu gibi Avusturya ve
konuda en fazla demago[iyi yapan partilere
Belcika'da da bu geri kitleleri yanlış
oy veriyorlar. Ornegin, afişlerine salt
hedeflere yöneltmektedirler. Hedef her
yabancılara yöneltirmiş bir süpürgenin
yerde aynıdır; günümüzün yahudileri olarak simgelendigi "büyük temizlik" şiarı ile Anvers
anılan göçmen işçiler ve mülteciler,
kenlinde Vfaams Blok'un faşistleri %2B oy
ekonomik krizin esas sorumlusu ilan
aldılar.
edilerek, bu dogrultuda basın ve yayın
Egemen sınıflar mevcut koşullarda faşist
organları seferber edilerek yogun bir
parlileri iktidara getirme ihtiyacı
kampanya yürütülmektedir.
duymuyorlar. Ancak, bu partilerin gelisip
Basın ve yayın tekelleri, kitleleri egemen güçlenmesini istiyorlar, kitlelere karşı bir
_ sınıfların istedigi dogrultudo "egitmekte", bu tehdit aracı olarak kullanmak icin de
dogrultuda bir "polili_k bilinç" vermektedir.
destekliyorlar. Bunlar belli bir sınırı

herşeye benze
yecektir", diyerek
alay edebilmiştir.
Bu ayn ı zaman da
egemen sı n ıfları n
n eden bu kadar rahat davran . dıklarını da açıklamaktadır.
Berlusconi'ni n bu pervasız
açıklaması gen el greve katılımı
olumlu yönde etkilemiş ve sen dika şefleri başarıyı kendi hane!erin e kaydetmişlerdir. An cak
gen el grev hükümetin saldırı
girişimlerinde en ufak bir deği
şikliğe n eden olmamıştır. Tersi
ne, sendikalar üzerleri n e düşeni
yaptılar, görevlerini yeri n e getirdiler, artık kalan yerden devam
edebiliriz tavrı içindedirler.
Genel grevi n sonuçlarından
çıkarılacak ve gözardı edilemeyecek en önemri derslerden
birisi, eylemin objektif olarak
emekçiler üzeri nde yarattığı etkidir.
Sendikaları n , siyasi partileri n ve
egenien sı n ıfları n n iyetleri ne olursa olsun , üç milyonu aşkı n bir
emekçi kitlesini n eylem alan ında
u
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dele di n amiği gen el grevin en
başarılı yan ı olmuştur.
Dü n e kadar taban ın baskıları
karşısı n da ayak direyen sendika
bürokrasisi zor bela bir genel gr!:!v
çağrısı n da bulu n mak zoru nda
kal mıştı. B u gün bu gen el grevi n
emekçilerde yarattığı coşku ve
sahip oldu g· u mücadele dinamig" ini n
etkisiyle gen el grevi n başarısı n ı
sahiplen erek yen i mücadele perspektifleri gü n deme getirmek zorunda kalıyorlar. Ama bu mücadele
perspektifi, Berluscon i'nin çıkardığı
bir yasa ya da karar n ame ile sınırlı
kalarak, işçi sınıfına ve emekçilere
vahşi kapitalizmin kendisini hedef
göstermediği sürece fazla bir değer
taşımayacaktır.

aştıklarında ve bunlar sayesinde piyasaya
sürülen gerici düşünceler belli bir toplumsal
taban kazandıktan sonra, farklı bir ikilemi
gündeme gelirecekler. Egemen sınıflar, ya
demokrasiye saygılı düzen partilerini
deslekler ve onlar etrafında bütünleşirsiniz,
ya do faşistler .[ktidara gelir, dayalmasında
bulunacaklar. Ornegin, Fransa'da ve
Almanya'da klasik aüzen parlileri itibar
kaybeıtikleri ölcüde faşist oluşum ve partiler
güçlendiler. Belli bir aşamadan, bu fa�ist
partilerin programlarının bir bölümü klasik
düzen partilerince benimsendikten ve onlar
tarafından savunulmaya başlandıktan sonra,
birdenbire bu faşist partilerin olumsuz
yönleri ön plana çıkarıldı, tarihsel örnekler
verilmeye başlandı. Republikanerler'in
şefinin eski SS subayı oldugu, Fransız le
Pen'in Cezayir'de görev yapmış bir işkenceci
oldugu keşfedildi! Elbelle bu arada
burjuvazinin faşist partiler aracılıgıyla
propagandasını yapmıs oldugu temalara
uygulama ortamı dogdu ve faşist parlilerle
kıyaslama içinde klasik düzen partilerinin
kitleler nezdindeki itibarı biraz düzeldi.
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EKİM 8. yayın yılın da
Ekim geçtiğimiz günlerde çıkan
1 06. sayısıyla 8. yayı n yıl ın a
gi rdi. Bu, Türkiye devrimci
hareketi için b.ir başlangıcı n
yıldöniimü anlamın a gel iyor.
Bu, komünist ça l ışmanın,
marksist-lcninist pol itika ve
örgütlenme anlayışının
toprağımızdaki 7 yıl l ı k varl ığına
işaret ediyor. B u yıldönümünün
değerlendirmesini kapsayan ve
Ekim'in sözkonusu sayısında
yayınlanan başyazıyı
n
bu edenle devrimc i okura
sun uyoruz.

E

linizdeki 1 06. sayısıyla, Ekim, 1 987
Ekim'inde başlayan illegal yayın
yaşamının 7 yılını geride bırakarak
8. yayın yılına başlamış oluyor.
Bunun ideolojik ve örgütsel anlamı Ekim'in
1 00. sayısına ilişkin başyazıda ele alınmış
bulunduğu için burada bir yineleme gerek
sizdir. Şu kadarını ekleyelim ki, Ekim kendi
türünden bugün Türkiye'de artık tek yayın
organıdır. Bir başka örneği yoktur. Bu, hala
varlığını sürdüren başka bazı illegal yayın
organlarını görmezlikten geldiğimiz anlamına
gelmiyor. Fakat bunlar giderek can çekişiyor.
Çoktandır ikinci sınıf yayın konumuna
düşürülmüş bulunan ve adeta bir "yük" gibi
ele alın�m bu bir kaç örnek, yayın periyodu
seyreltilerek ve düzensizleştirilerek, yayın
kalitesi kaygısı ise tümden bir yana bıra
kılarak, gitgide tasfiye ediliyorlar. Bu konuda
geçmişten gelen ve örgütsel perspektiflere
bağlanan "ilkesel" angajmanlar olmasaydı,
bu tasfiye belki çoktan tamamlanmış bile
olurdu. Dikkate değer olan nokta, bu tasfi
yede polis baskısının göğüslenemeyen
güçlükleri belli bir rol oynasa bile, bunun hiç
de asıl neden olmadığıdır. Asıl neden,
ideolojik ve örgütsel tasfiyeciliğin yayın
alanında da kaçınılmaz sonuçlarını ortaya
koymasıdır.

Bu yıldönümü vesilesiyle üzerinde durma
gereği duyduğumuz en önemli konu, "siyasal
süreçlerde tıkanma" dediğimiz olgudur. Zira
siyasal süreçlerde bir türlü aşılamayan bu
tıkanıklık, bugün hala devrimci siyasal
mücadelenin en temel sorunu durumundadır.
TOm öteki güncel sorunlar ve en acil devrimci
· görevler, bu sorunla birleşmekte, bu sorun
ekseninde oluşmakta, kesişmekte ya da
üstüste düşmektedir.
Siyasal süreçlerde tıkanma ya da kilit
lenme olarak tanımladığımız genel olguyu,
sermaye düzeninin yaşamakta olduğu
kendine özgü tıkanıklıkla karıştırmamak
gerekir. Burada tümüyle farklı iki ayrı olgu
sözkonusudur. Düzenin kendi içinde yaşa
makta olduğu <;X)k yönlü tıkanıkl ık onun
bugün en temel zaafı durumundadır. Oysa
toplumun toplam siyasal süreçlerindeki
tıkanma, ilkinden farklı olarak, düzeni
tıkanmış sermaye sınıfı için bugün en büyük
şans durumundadır. İlkinde sermayenin
kendi iç cephesi, bu ikincisinde ise sınıflar
mücadelesinin genel alanı sözkonusudur.
Kendi yapısal sorunları ve Kürt özgürlük
mücadelesi karşısında bunalan düzen, genel
siyasal süreçlerdeki tık?nıklık sayesinde
rahat nefes almayı sürdürebilmektedir.
O halde, daha açık olarak, nedir siyasal
süreçlerde tıkanma, asıl ifadesini nerede
bulmaktadır? Bugünün genel toplum
salsiyasal tablosu bu sorunun yanıtına ışık
tutmaktadır. Temel sorunlar karşısında
çözümsüz bir sermaye sınıfı ve bu sorunlar
temeli üzerinde çürüyen bir sermaye düzeni
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İşçi sınıfının kurtuluşu
kendi eseri olacaktır

BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, B İRLEŞİN!
bir yanda, bu çözümsüzlük ve çürümenin
tüm sonuçlarını en ağır bir biçimde yaşadığı
halde düzene karşı politik bir çıkışı bir türlü
yapamayan bir işçi sınıfı öte yanda...
Sermaye, toplumun ve toplumsal gelişmenin
önünü en boğucu biçimde tıkamıştır. Fakat
buna karşın, işçi sınıfı hareketi bu engeli
parçalayıp atacak bir devrimci gelişme
sürecine bir türlü girememektedir. Sermaye
cephesi konjonktüre! değil, fakat yapısal
nedenlere dayalı bir güçsüzlüğü yaşıyor.
Nevar ki, bunun karşısında, emek cephesi
ortaya toplumun .geleceğini ve kaderini
belirleyebilecek herhangi bir kaydadeğer
güç koyamıyor.
işte bu, çürütücü bir tıkanıklıktır. Sosyal,
siyasal, kültürel alanlarda tüm toplumu saran
ÇXJk yönlü yozlaşma ve çürümenin gerisinde
bu vardır. Çürüyen düzen, kendine bir
devrimci çıkış yolu açamayan toplumu da
kendisiyle birlikte çürütmektedir. Oysa işçi
sınıfının başını çekmeyi başaracağı bir
. politik hareketlenme, toplumun emekçi sınıf
ve Katmanlarına yayılacak bir mücadeleci
kaynaşma, çürümeyi zaten kokuşmuş bir
sınıf olan burjuvazi ve onun düzeniyle
sınırlamayı başarabilecektir. Temiz ve
sağlıklı bir devrimci mücadele cereyanı ile
toplumun ezilenler cephesini sarsacak,
sarsmakla kalmayacak, böylece toplumsal
gelişme süreçlerinin önünü de açacak, ona
bir dinamizm kazandıracaktır. Bu durumda,
çaresizlik ve umutsuzluk içinde debelenen
sermaye sınıfı karşısında, toplumun tüm
ezilen ve sömürülen emekçi yığınlarının
önünde, durumdan bir çıkış için yeni
devrimci ufuklar da açabilecektir. Özetle,
çelişki ve çatışmadaki bugünkü tıkanıklık,
devrimci bir doğrultuda kendi çözümünü
dayatacak bir devrimci sınıf hareketiyle
aşılabilecektir ancak.
Sermaye düzeninin ne sorunları ne de
çürütücü sonuçları kuşkusuz bir yenilik
taşımıyor. Bugünkü boyutlarda olmasa da
düzen aynı sorunları '70'li yıllarda da
yaşıyordu. Fakat karşısında çalışan yığın
ların ileri kesimlerini kapsayan güçlü ve
yaygın bir kitle hareketi ve bu temel üzerinde
nispeten etkin devrimci bir hareket vardı.
'70'Ierdeki tıkanma dönemin sonlarına doğru
kendini göstermeye başladı ve devrimci
hareketin olmamasında değil, fakat kendine
daha üst düzeyde gelişme kanalları
açamamasında ifade buldu. Sermayenin
o günün kilitlenmesini kendi cephesinden,
geniş kapsamlı bir faşist karşıdevrim
operasyonu olan 1 2 Eylül'le bir süre için
göreli bir çözüme bağladığını biliyoruz.
Bugün ise durum daha farklıdır. Düzenin
bunalımı ve çurümesi Cumhuriyet döneminin
hiç bir evresiyle kıyaslanamayacak
düzeydedir. Yaşanan evre rejimin 70 yıllık
ömrünün en son aşaması olduğuna göre,
bu sonuç mantıklıdır da. Bugünkü siyasal
düzene artık kontrgerilla cumhuriyeti deni
liyor. Kirli savaş Kürdistan'da en yıkıcı ve
geniş kapsamlı sonuçlarını gösteriyor olsa
bile, -hiç de orayla sınırlı bir alana sahip
değildir, tüm Türkiye çapında yürütülüyor.
Ülkeyi siyasal planda, bir katiller, katli
amcılar, işkenceciler şebekesi olan gene
raller ve siyasi polis şefleri yönetiyor.
Bugüne kadar açığa çıkan sayısız olay

yanında, son günlerde patlak veren skandallar da gösteriyor ki, ülkeyi bugün aynı
zamanda, bir hırsızlar ve soyguncular
şebekesi yönetiyor. Sermaye kodamanları,
devlet bürokrasisi ve mafya çeteleri
kokuşmuş ilişkiler içinde tümüyle içiçe
geçmişlerdir. Bu kokuşmuş hiyerarşinin
başında ise eski ile yeni cumhurbaşkanları
ve başbakanlar vardır. Düzen ·sol"u sosyal
demokrasi de yalnızca kirli savaşın hükümet
yoluyla icraatçısı olmakla kalmamakta, fakat
aynı zamanda, belediyeler ve bakanlıklardan
aldığı payla bu yağma ve soygunun çürütücü
batağında yüzmektedir. Sendika bürokrasisi
bu yiyici çürümenin bir öteki alanıdır.
Kokuşmuş tekelci medya, rüşvet çarkıyla
dönen yargı, sermaye ve özel savaşın tam
hizmetindeki üniversiteler, siyaset ve ticaret
şebekelerinin üslendiği camiler ve tarikat
yuvaları vb., düzenin çürüyen tablosunu
kendi cephelerinden tamamlamaktadır.
Fakat düzenin tüm bu ürpertici ve
tiksindirici genel tablosu karşısında, '70'Ii
yıllardan farklı olarak, işçi ve emekçi hareketinde bugün henüz kayda değer bir politik
çıkış yoktur. Çözümsüzlükler içinde debe!enen ve ömrünü ÇXJktan doldurduğuna işaret
bir aşırı çürüme yaşamakta olan bu kanlı
ve kokuşmuş düzeni yıkacak, onu tarihe
gömecek toplumsal siyasal güçler cephesine
büyük bir zaafiyet egemendir. işte bu olgu
bugünün Türkiye'sinin, bugünün sınıf
hareketinin ve nihayet bugünün devrimci
hareketinin temel sorunudur.
( ... )
Komünistler bugün daha genel bir kabul
gören "siyasal süreçlerde tıkanma" değerlendirmesini nispeten erken bir tarihte _
yaptılar. Ne var ki çok yönlü sonuçları olan
bu olgunun öncelikle ve daha çok Kürt
sorünu ve Kürt özgürlük mücadelesi
üzerindeki etkileri üzerinde durdular. Bu
normaldi de, zira Türkiye'nin gündemindeki
en yakıcı siyasal sorun buydu. Dahası Kürt
sorununun şu ya da bu doğrultudaki seyri,
gerek düzen gerekse devrim için canalıcı
önemde kilit sorunlardan biridir.
( ... ) Kürt hareketi, öylesine bir gelişme
aşamasına ulaşmış bulunuyor ki, eğer bir
devrimci işçi hareketinin sağladığı destek
ve yarattığı olanaklarla kendine devrimci
çözüm doğrultusunda bir derinleşme imkanı
bulamazsa ve bulamadığı ölçüde, düzen içi
bir çözümden başka bir şey olmayan "siyasal
çözüm" mecrasına akacaktır. Bunu, devrimci
mücadele yolu ve yöntemleriyle elde edilmiş
bir reformcu çözüm olarak tanımlamak
gerekir. Dolayısıyla, Ateşkes'i izleyen
tartışmalar esnasında da hatırlattığımız gibi,
siyasal çözüm mü askeri çözüm"mü ikilemi,
gerçekte çarpıtılmış bir ikilemdir ve sorunun
özünü karatmaktadır. Gerçek ikilem devrimci
çözüm mü yoksa anayasal reformcu çözüm
mü biçimindedir. Bunlardan hangisi sorusu
ve sorununun yanıtı, süreçlerin Türkiye
cephesindeki seyriyle sıkı sıkıya ilintilidir.
Bugünkü tıkanıklık giderilemediği ölçüde,
şu veya bu biçimi kazanacak düzen içi (ya
da sistem içi) bir "siyasal çözüm" geriye tek
olanaklı yol olarak kalır. Zira bu durumda,
olay Kürt özgürlük hareketinin kendi iradesini
ve öznel tercihini aşacaktır, ya da başka bir
ifadeyle "siyasal çözüm" kendisine

"gerçekçilik" adına olanaklı tek tercih olarak
kalacaktır.
Kürt sorunu tartışmalarında bugüne dek
yeterince değerlendirilememiş bir önemli
gerçeğe de bu vesileyle değinelim. Eğer
sömürgeci sermaye devleti, emperyalizm
cephesinden gelen tüm telkinlere rağmen
"siyasal çözüm"e yanaşmıyor da geleneksel
"askeri çözüm"de ı srar ediyorsa, bunun
temel bir nedeni · de, tam da Türkiye
cephesinde işçi ve emekçi hareketinin
bugünkü zayıflığıdır. Bu cephedeki bugünkü
rahatlığı Türk burjuvazisini geleneksel
politikada ısrar etmeye götürüyor ve sonuç
alma umudunu yaşatıyor. Fakat sınıf
hareketinde kendisini gösterecek azçok ciddi
bir devrimci gelişme, bu cephede kendisini
hissettirecek bir tehdit, devletin Kürt poli
tikasında da önemli değişikliklere yola
çabilecektir. "Siyasal çözüm" işte o zaman,
emperyalizmin de etkin bir müdahalesiyle
daha ciddi bir alternatif olarak belirecektir.
Ne var ki, sınıf hareketi cephesinde yaşa
nacak bu türden bir gelişme, öte yandan
Kürt özgürlük hareketinin bugünkü ÇXJk
karmaşık toplumsal siyasal bileşiminde de
önemli iç ayrışmalara ve düzen ile devrim
arasında yeni saflaşmalara yolaçacaktır.
Bugün Kürt özgürlük hareketini destekleyen
ya da içinde yeralan, fakat ulusal özgürlük
özletnlerinin ötesini ne gören ne de görmek
isteyen mülk sahibi sınıflar, reformist Kürt
hareketleriyle gerçek buluşmalarını işte o
zaman sağlayacaklardır. Ve elbette sömürücü mülkiyet düzenine yönelen bir devrime
karşı düzen cephesinde yerlerini alacak
!ardır.
( ... )
Komünistler siyasal tıkanmaya, onun sınıf
hareketi, Kürt hareketi ve nihayet sol hareket
üzerindeki olumsuz etkilerine her değin
diklerinde, doğal olarak bundan doğan
devrimci görevlere ve bu çerçevede kendi
sorumluluklarına da işaret ettiler. ( ... ) Gerekli
olan ve hala da eksik ve zayıf kalan, devrimci
irade, devrimci kararlılık ve devrimci inisi
yatiftir. Son derece acil ve yakıcı olan
partileşme görevinin ideolojik, politik ve
örgütsel cephelerdeki ÇXJk yönlü sorunlarında
sonuç alıcı mesafeler katetmek de, temelde
ve gelinen yerde, bir kez daha yeterli ve
enerjik bir irade, kararlılık ve inisiyatif
göstermekten geçmektedir.

T e r ö r ü n K ayn a ğ ı
Ü c ret l i Kö l e l i k D ü z e n i
Terörist kimd i r? Kon emici ler, bunların emrindeki
ko n dökücüler ve bunların ü stü ndekiler ada let,
barış dağıtıcı görü nümü a ltı na girmiş, oysa ki
sadece ve sa dece kon dökücü l üğ üne bir tutu nma
noktası, kitleler gözünde bir meşru iyet zemi n i
yaratmakta n başka işlevi o l mayan dev letti r.
Niteki m kon dökücüler de devlet denen
meka nizman ı n bir parças ı d ı r.
Kapita l izmde iki temel sınıf vard ır: Burjuvazi ve
işçi sı nıfı. . . Bu iki s ı nıf orasında yer a l on, tuta rs ız
ve kaypak bir özelliğe sahip küçük burj uva
katman vard ı r. Bu katma n bütün toplu mlar
tarihi nde hiçbir zaman tek ba ş ı na-s ı n ı f olarak-bir
s iyasi i rade g östereme miş, ka h bu rjuvazi, kah
i şçi s ı n ıfı orasında yal pa l amış, saf ı n ı s ı n ı f
savaşı m ı n ın keskinleştiği
bir on d a belir l eyebi l miştir.
Burjuva s ı n ıf ü retim araç l a r ı n ı n mü lkiyetini elinde
tutar. Burjuvazi ü reti min gerçekleşmesi içi n emek
sorfetmez. Sermayesi vard ı r ve bunun l a bir işyeri
kurabilir. Gerekli hommoddeyi o l abil ir, gerekli
mokinolorl o donatabi l ir
ve ücretli emek kiralaya bilir.
Kapita l i st, sermaye birikimini büyütmek
zorundad ı r. Bunun için reka bete gereksinim
duyar. Ma l ı n ı satacak pazarl ar ü zeri n edir bu
rekabet. B u , onu ��r zaman ka rını büyütmek
hesa bına zorlar. Oyle ya, onun ve efrad ı n ı n
bütün yaşa m ı bu korlar ı n büyümesi ne bağ l ı d ı r.
Ama onun yaşam stan dard ı , işçini n , emekçinin
yaşam standard ı ndan farkl ı d ı r . Bizlerin düşünde
bile göremeyeceğ i , a k l ı m ız ı n ucunda n bile
geçemeyecek d üzeydedir.
Burjuvazi için zor olan yeryüzü ndeki bu
saltanatını "i lelebet m üdafaa
ve muhafaza " etmektir.
O n u n bir korkusu rekabette yen i k düşmek ise de,
gerçekte asıl korkusu bu asalak s ı nı fı tarihin
mezarl ı ğ ı na fırlatıp ataca k devri mden d i r.
işte bunun için devlet denen ayg ı t, ordusuyl a,
MIT'iyle vb. her zaman onun yo n ı bo şındod ır.
Burj uvazi, işçi s ı n ıfı mücade l elerinden, on l a r ı n
gerçekleştirdi kleri devrimlerden önem l i dersler
ç ı karmış, sosyalizmle tan ı şmıştır.
B u , onlar için önem l i bir deneyi m d ir.
Onlar kendi ideoloj ik bombordımonlo rıylo bizleri
sosya lizmin öldüğüne inand ı rmaya çal ı ş ı yorla r .
Am a ne yazı k ki, " sosya lizm hortlamıştı r . "
Burjuvalar, sosya lizm deneyimini yaşa mış
ü l kelerdeki oksok l ı k l orı, ya pılan hata l arı
sosya l izme mo letmeye çalışıyorlar . Bun l a rın
sisteme özgü olduğu, onun doğ a sından
koynoklandığ·ı doğ rultusundaki ideoloj i k
yala nlarını savu ruyorl ar.
B u ya lanları yetmiyor.

Fobrikolo rdo, i şyer l erinde terör estiriyorlar.
Sof i şçi l eri, emekçileri zayıf yön l erini ku l l anarak
zorbalı kla ve ard ı ndan sözde sevecenlikle s ı n ı f
kardeşlerine iha nete zorluyor l ar.
Burj uvazi ve i şçi sı n ıf ı ora sı ndaki
çelişkiler uzlaşmazd ır. Ve iktidar bu r juvazinin
elindedir. Okullarda, işye rlerinde, fabrikalarda
onların ideoloj i k terör l eri ne maruz kalıyoruz.
insan l arı n içeri sin deki saflığa, temiz l iğe
daya nam ıyorlar, onu boğmaya,
yok etmeye çalış ı yorlar.
Bizlere, biribi rimize g üven mememizi fı sıld ı yorla r.
Biribirimizi sırtım ı zdan vu racağımız ı söyl üyorlar.
Bu meziyet burj uva ideolojisine a ittir.
Asıl g üven i l mez ola n burj uvazi ve onun
koruyucu l arı, kollay ı c ı ları, sözcü leri olan SHP'si,
CH P 'si , MHP'si, RP'si, DYP'si ve daha
soyomodıklorım, bugüne değ i n binbir vaatle
ortaya çıkan, oma sadece ve sadece burjuvaziye
hizmette kusur etmeyen burjuva
hükü metleri ve devletidir.
Ulusa l kurtu luş mücadelesini yürüten Kürt halkını
terörist i l a n ediyorlar ve bize onları ko n a susa m ı ş
c a n i o l arak lanse ediyorl ar. Kürdisto n bugün
TC 'nin sömürgesidir. Ve oradaki mücadele Kürt
halk ı n ı n bağ ımsız l ı k ve özgü rl ü k mücade l esidir.
Bask ı ya sömürüye ve zulme karş ı mücade l e d ir.
Bug ü n Kürdi ston toprak l arında bir sava ş vard ır.
Ve biz i şçilerin, emekçilerin bu savaştan hiçbir
çıkarı yoktu r. E mperyali st l ere uşak l ık etmeye
zor l uyorl ar bizi . Sadece ve sadece
emperya l ist l erin ve on l ar ı n işbirl ikçileri n i n
çıkarına hizmet edecek bu kir l i savaşa b izleri
gönderiyorlar. Evet, a s ı l terörist olan bu düzen i n
savunucuları, kolloyıcılo'rı, bekçileridir. Eğer
bizler, Türk ve Kürt halkı yüzyıl l a rd ı r birlikte
yaşam ı ş kardeş hcil klord ı r d iyorsak, bunun
hakk ı n ı verelim ve bu kir l i savaşa alet olmaya l ı m .
Radyodan, te levizyondan , basından,
i şyer l erinden ve okull ard a n bombard ı man edilen
burjuva ideo l ojisinin etki lerine kap ı l maya l ı m .
Bütün b u ideol ojik bomb a rdıman karş ı s ı nda
şü pheci d ura l ı m . Sürekli, "Acaba ? ", " B u n u n
gerçek o l duğunu nerden bilelim?" soru l arıyl a
ya klaşa l ı m . Ve gerçek l eri verecek tek basın o l an
devrimci bas ı n ı takip ede l i m.
Bunu çevrem ize aktaral ı m .
işçilerin, emekçi lerin, Kürt halkı n ı n i stemle rini
karşılaya bi lecek tek düzenin sosyal i st düzen
ol duğunu a nlata l ım, güve nebi leceğimiz tek
gücün kendi öz g ücü müz olduğunu hayk ı ra l ı m .
i şçiler, emekçiler ve Kürt halkı,
sosya l izm içi n seferber ola l ı m !

Katl iamlara, Karşı Mücadeleyi Yükseltelim!
1 �kim tarihinde Almanya'nın
Köl n, lsviçre'nin Zürich, Fransa'nın
Paris kentleri nde Türkiyeli devrimci
hareketlerin ortaklaşa düzenlediği
yürüyüş ve mitingler gerçek
leştirildı. Köln yürüyüşüne, TIKB,
TDP-DHP, TKP-ML, MLSBP,
TDKP, TKP-Kıvılcım, MLKP-K,
Direniş Hareketi ve EKİM örgütleri
katı ldı. Komünistler, pankartları,
pulları ve kız ı l bayrakları ile yürü
yüşte etkinliklerini ortaya koydular.
Sömürgeci devletin Kürdistan
ve Türkiye'deki topyekün saldı
rıları na karşı devrimci bir direniş
hattı örerek saldırıyı püskürtmek

Kızıl Bayrak,

için devrimci harekette ortak eylem
ve dayanışmanın gerekliliği as:ıktır.
Ancak bu türden eylemlilikler
aras ıra gerçekleşen ve kendi
liğinden gelişen bir içeriğe sahip.
Biz Kızı l Bayrak taraftarları,
devrimci hareketle ortak eylem ve
güç birliğine özel önem vermek
teyiz. Dileğimiz böyles·ne ortak
platformların çoğaltılmasıdır. Daha
etkin ve ileri eylem platformlar ı için
biz kendi cephemizden sorumlu
davranmaya çalışıyoruz ve çalı
şacağız.

Kızıl Bayrak/STUTTGART

K. DENİZ

sozu
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Tutsak Aileleri
Direnivor
•

Diyarbakır zindan·, vahşetini, "Tutsaklara
silahlarla, gözyaşartıcı bombalarla saldırıyorlar,
zindanın çatısından siyah dumanlar
yükseliyordu" diye anlatıyor tutsak aileleri.
Aileler, o günden beri çocuklarından ve
eşlerinden haber alamıyorlar. Tutsakların
sağlıklarının çok kötü olduğunu ve tedavi
yapılmadığını vurguluyorlar.
Tutsaklardan haber alabilmek ve yetkililerle
görüşmek için Ankara'ya hareket eden aileler
yollarda engellendiler, gelmeyi başaranlar ise
kimseyle görüşemediler. Şimdi onlar
zindanlardaki tüm devrimci tutsaklar için açlık
grevindeler. "Bizler yalnızca kendi tutsaklarımız
için burada değiliz. Bütün baskıya ve eziyete
uğrayanlarla birlikteyiz. Bu baskılar artık son
bulmalıdır. Baskılara ve eziyetlere karşı sonuna
kadar mücadele etmeliyiz." diyorlar.
Sömürgeci sermaye devleti çözümsüzdür.
Onu tutsaklara böylesine vahşece saldırdan da
bu ruh halidir. Ne çare ki öldürdükçe çoğalıyor
devrimciler. O ise, tükenmekte öldürdükçce.
Kızıl Bayrak/ANKARA

Dr.Hikmet
KIVILCIMLI

Devrime
Adanmış
Bir
Hayat
1 1 Ekim 1 971 'de yitirdi�imiz Dr. Hikmet
Kıvılcımlı itim ypşamını devrim ve
sosyalizm müca'de!esine adamış bir
aevrimcidir. Yaşçımının büyük bir
bölümünü burjuva devletin zindanlarında
geçiren Kıvılcımlı ne zindanlarda, ne de
dışarıda devrim bayrat)ını elinden
düşürmemiş, yaşamı boyunca kaP.ı"falist
düzenin bey()ine sıkılan bin kurşun
olmuştur. Komünist/er ve Türkiyeli
devrimciler bu onurlu devrimciyi
mücadeleleriyle yaşatacaklardır.

Kızı l Bayrak Dalgalanacak! Kızıl Bayrak Susmayacak!
K ı z ı l Boyro k ' ı n 1 O. s ay ı s ı n d a n
m erh a ba . Bu s ayım ı za le.ad a r tüm
d erg i l erimize topl a tm a k a r a rı ver�n IDGM,
g e l ene9 i n i bozm ad ı ve 9. sayım ı z a do
topl a tm a ka ra r ı verd i . Topi a tm a k a ra ra r ı n a
g erekçe ol a ra k gösteri l en y az ı l a r ı m ı z ı n
b a şl ı k l a r ı ise ş u n l a r: " Kürt H a l k ı n a K ı s kaç " ,
" Kir l i S av a şı n Yeni Tuzo9 ı : ' Kü rt F u tbol u ' " ,
''.Azim eti n Hakl a r ı " , " ' i ş, E km ek,
Ozg ü r l ü k l ' slog a n ı üzerine: Liber a l
Demo k ra tizm i n Pol i tik Pl a tform u-2"
1 O. s ayı h a z ı r l ı ki a r ı s ı ra s ı n d a Ad a n a ·
bürom u z yine po l i s ba s k ı n ı n a u 9 ro d ı .

Ad a n a pol isi, bü rom u z u , n eredeyse her
h a fta ba sar h a l e g el d i . B u şeki l d e bizi
yıl d ı raca kl a r ı n ı , po l i ti k faal iyetimizi
d u rd u raca k l a r ı n ı düşünen söm ü rgeci
serm aye d evleti n i n kol l uk güç l eri,
ya n ı ld ı kl a r ı n ı a n l ad ı k l a rınd a ,
on l a r için çok g eç ol a c a k .
"
Parti, devrim ve
sosyalizm
mücadelesinin Kızıl
Bayrak'ı susmayacak!
Kızıl Bay rak direnecek•••
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ketiyiz,
. ır ı
örgütüyüz.
ilalin yönlendirici ve
inist bir partinin
abası içindeyiz.
numuz parti,
idardır.
ütsel
lardır."

ı Albmal

K.� J.Jt. 8..,ırak.

