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y a l i s t

ermaye düzeninin 5 Nisan karar
larında somutlaşan saldırılarını
çeşitli işçi eylemlilikleri izlemiş; ne
var ki bu eylemlilikler bir süre
ğenlik kazanamamış, kısa süre sonra dalga
geri çekilmişti. Dalganın geri çekilişinin
ardından, sermayenin saldırları peşisıra
sağanak gibi yağmaya başladı. Bütün bu
saldırılara karşı, işçi ve emekçilerden anlam
lı bir eylemsel yanıt yükselmedi. Sermaye,
sadık hizmetkarı sendika bürokrasisinin de
yardımıyla, saldırıyı izleyen ilk üç dört ayı
kazasız belasız atlatmayı başardı.
Bu süreci ise, sendika bürokrasisinin
inisiyatifi altında gelişen ve bu yüzden
önemli ölçüde bir hava boşaltma eylemine
dönüşen 20 Temmuz genel uyarı eylemi
izledi. Bugünlerde ise yeni ve kitlesel bir
eylem anaforunun oluşmakta olduğunun
apaçık göstergeleri olan bir dizi önemli işçi
emekçi eylemi yaşanmaktadır. Görülebildiği
kadarıyla 20 Temmuz'un yarattığı umut
suzluk tablosu umulandan da daha · kısa
sürede dağılmaya, yerini yeni ve kuvvetli bir
eylem arzusu almaya başlamıştır.
Zonguldak, Karabük ve Ankara'da peşi
sıra gerçekleşen kitlesel işçi eylemliliklerini,
kamu emekçilerinin 20 Aralık'ta gerçek
leştirdikleri yığınsal genel uyarı eylemi izle
di. 20 Aralık eylemine, iş bırakma ve yavaş
latma düzeyinde tam bir katılımın

S i y a s a

G a z e t e

gerçekleştiği bildiriliyor. İstanbul, İzmir,
Adana,. Ankara gibi büyük sanayi kent
lerinde ise eylem kitlesel sokak gösterilerine
dönüştü. Yüzbini aşkın emekçi hasta
haneden, okuldan, bürodan, işletmeden çıka
rak sokaklara taştı, meydanlarda sermayenin
saldmlannı protesto etti. Özelleştirmelere,
işten çıkarmalara, komik maaş zamlarına,
kirli savaşa karşı ve grevli-toplu sözleşmeli
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sendika talebi için mücadele bayrağını
yükseltti.
Sermaye düzeni eylemden önce bir dizi
tehdit savurdu. "Haklarında soruşturma
açarız", "İşten el çektiririz" sopasıyla kamu
emekçilerine gözdağı vermeye çalıştı. Ama
tutmadı. Tüm bu tehdit ve gözdağına karşın
eylemin kitlesel bir katılımla gerçekleşmesi,
Devamı 3. Sa ada...

.Sınıf hareketine müdahale ve ayrışmayı hızlandırmak
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Nisan saldırısından bu yana bir milyonun üzerinde işçi işten çıkarıldı.
işten çıkarmalar aynı zamanda bir öncüsüzleştirme ve sendikasızlaştırma
politikası olarak uygulandı: Aynı tarihten bu yana sendika üye sayısında
beşte bire yakın bir.azalma olduğu söylenmektedir. Bunlar yanlızca saldırının ilk
bölümünün bazı önemli sonuçlarıdır. Sermayenin saldırısı ise devam etmektedir.
Sırada sıfır sözleşme dayatmaları, bütçe ve asıl önemlisi de özelleştirmeler var.
Özelleştirme saldırısı için aşağı yukarı bütün hazırlıklar bitirildi. Saldırı tasarısı
meclisten geçti, uygulanmayı bekliyor. işçi ve emekçilerin bir dizi hakkını gaspet
meyi amaçlayan bütçe de öyle.
· Saldırı hız kazanarak sürdükçe işçi ve emekçilerdeki tepki ve eylem isteği de
giderek artmakta, emek saflarındaki patlama dinamikleri çoğalmaktadır. BugünDevamı 3. Sayfada...
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Kızıl Bayrak

Köylünün biri hastalanır,
yatağa düşer. Köy küçük, köy şehre
uzak, köyde doktor yok.
Adamcağızın durumu giderek
kötüleşmekte... Oğlu, çarnaçar,
köyün lıocasıııa koşar: "Hoca"
der, "Durum böyleyken böyle. Bir
muska yazıver." Hoca biraz her
zamanki el ağırlığının
alışkanlığıyla, biraz kıymetinin
bilinmesinin yarattığı gunırla işi
ağırdan alır. Oğlan üsteledikçe
"Dur leni" der, "Muska yazmak
· zorlu iştir, ağır ağır yazılır."
Samında muskayı bitirip oğlana
verir, verirken de yüklüce bir ücret
almayı ihmal etmez. Oğlan pür
telaş eve doğru seğirtir. Eve
yaklaşmışken evden gelen ağıt
sesleri çalıııır kulağına. Olduğıı
yerde çakılır. Garip, babasının
öldüğüne mi yansın, onca parayı
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handikap, ise şu: "Pazarlama
politikaları" yanlış! Muskaları
babası ölmüşlere satmaya çalışıyor.
lşte iki örnek:
MUSKANO: t
Özgür Ülke gazetesinin
bombalanması olayında "terör
odaklarının kışkırtmasını"
arayan,saptırıcı demeçler veren
Menteşe, bomba emrini verenin
Çiller olduğunu belgeleyen
Şimdilerde muska yazanlar
yayınların başlamasının üçüncü
çoğaldı. Ama bunların bu öyküdeki gününde "zararı tazmin edebiliriz"
hocayla bir nitelik farkı var.
lafını gevelemek zorunda kaldı. Bu
lafı gevelemesi, MİT gediklisi
Öyküdeki hoca bu muskaları
oluşan talep üzerine yazıyor ve tek Oktay Ekşi'nin bile nazar-ı
sorunu talebi zamanında
dikkatini celbetmiş göründü ve o da
karşılayamamak. Yeni muskacı
köşesinde "acaba devlet mi... ?"
türü ise biraz "seri üretim"den
yolunda bir şeyler geveledi.
esinlendiğinden olsa gerek,
Aslında devletin Türkiye
muskalarını önceden üretip, sonra insanında, "acaba kendileri mi
satmaya çalışıyor. En önemli
bombaladı?" şeklinde bir paranoya
hocaya kaptırdığına mı? Bir an
düşünür, sonra yiizgeri hocanın
evine... Çaldığı kapıyı hoca açar.
"Ne oldu len, muska işe yaradı mı
bari?" Oğlan hocaya bakar, bakar
ve şöyle der:
"Kalmadı değeri,
Paramı ver geri.
Al mııskanı hocanı
Babanı kaykıldı."
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yaratmak isterken geldiği nokta son
derece "manidar"dır. Velakin bu
mananın bir ehemmiyetinin
kalmadıği da bir o kadar aşikardır.
Bura'4ın sesleniyoruz:
AL MUSKAN! BAKAN ...
MUSKANO: 2
İlhan Selçuk "Şimdi sosyalizm
zamanı" dedi. Anlaşılan hazret
gözünü diktiği emperyalist
ülkelerden gelen sosyalizmin
canlandığı yolundaki sinyallerden
ürktü ve "sine-i·sosyalizm"e
dönme yolunu açma/aralama kararı
aldı. Yazılandan anladığımıza göre
"dün" pek de sosyalizm zamanı
değildi. Ve kim bilir, belki de sırfbu
yüzden, sık sık anlatmayı sevdiği
hikaye (Biz inanmıyoruz ama)
kendisine akıl-fikir sormaya gelen
Mahir Çayanlara "aman Mahir,
etme Mahir!" dediği oluyor.

yasalarımız var. Olmadı,
gizlice dizginsiz bir terörle
· Morrison Süleyman yine
yumurtlamış: "Hak arıyoruz diye öldürmek serbest; yolsuzluklar ve işkencehanelerimiz, cezaevlerimiz
rüşvetler serbest; emekçileri var. Ona göre!" demek istiyorlar,
haksız yollara gidilmesi, devletin
tüm bu düzen muhafızları.
felç edilmesi bence hak değildir". eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden
Ama sermayenin yasaları
Tüm hemcinsleri sermaye
mahrum bırakmak serbest; Kürt
karşısında bir de sınıf
halkını boğazlamak, yerini
politikacıları gibi Amerikan
yurdunu talari etmek serbest vb. mücadelesinin yasaları var baylar.
yetiştirmesi olan bu ünlü
vb. Ama tüm bu azgın sömürü
Bugün en temel hak
demagog, kamu emekçilerinin
eylemleri karşısında "Herşeyin bir
koşullarına karşı çıkmak yasak.
mücadelesinde bile sermaye
kanunu var"diyor. Yani işçiler,
Niye? Çünkü, bir zamanlar ünlü
sınıfının yasalarını delik deşik
emekçiler yürüyeceği, miting sermaye politikacısı "işçi düşmanı edip yamalı bohçaya çeviren işçi
yapacağı zaman bir tertip kurulu şişman"ın dediği gibi (o zamanın
ve emekçiler giderek kendi
oluşturacak, vilayete başvuracak,
rakamıyla) en az 300 milyon lira
yasalarını dayatıyorlar. Onlar,
oradan emniyete gidecek ve
harcayarak meclise girmiş,
mücadele içinde öğreniyorlar,
sermayedarlara uşaklık etmeye
devletin bu "yüksek temsilcileri"
sermaye politikacılarına ve
insafa gelip izin verirse, ancak o yeminli sözde vekillerin MGK ve
onların yasalarına güvendikçe
zaman eylem yapabilecekler.
tekelci sermayenin emirleriyle kırıntı bile elde edemeyeceklerini.
çıkardıkları yasalar böyle
Hadi canım sen de!
Ama asıl komünistlerle birleşip
buyuruyor diye! öncü partilerini yarattıklarında, bu
Bu çağdaş barbarlık düzeninde
mifyonlarca işçiyi' işsizliğe,
süreçte öğrenecekler. İşte o
· Her sıkıştığında general
apoletlerine sığınan Morrison,
zaman, kırıntılarla yetinmeyip,
köylüyü topraksızlığa mahkum
böyle demagojilerle işçi ve bütün dünyayı isteyeceklerdir. Ki,
etmek, milyonlarcasını her an
işten atılma tehlikesiyle, sefalet
emekçileri kandıramaz artık.
tüm Morrison'ların ve
Gerçi bu laflar, yükselen
ücretiyle ve sağlıksız koşullarda,
efendilerinin korkulu rüyası da
dairelerde amir sultası altında mücadele karşısında daha çok bir budur. Kuşkuları olmasın, rüyaları
tehdit içeriyor: "Uslu durmaz,
çalıştırmak serbest; işçileri diri
gerçek olacak.
taşkınlık yapmaya devam
diri maden ocaklarına gömmek
ederseniz bizim bol cezalı
serbest; insanları açık ya da

Bir toplumda çalışarak
rahat yaşama
olanağının
azalması kumarı,
hırsızlığı,
dolandırıcılığı,
talanı yaygınlaştırır.
Bunun doğal zemini
olan tüketim toplumu
kapitalizmde bu
ahlaksızlıklar kural.ına uygun
yapılırsa birer ünvan bile olurlar.
Egemenler insanların düşlerini bile
sistemlerine uydurur, çıkar e 'de
ederler.
Hayal etmelisin ve hayalinde bir
gün mutlaka zengin olacağını
görmelisin. imkan çoktur kapitalist
çöplükte. Bazen bir kumar masası,

bazen hırsızlık, bazen yüklü bir'
rüşvet kcj)ısı, bazen dolandırıcılık,
bazen de düzene uşaklık...
işte yeni yılda bir kapı daha:
-Şans size de gülebilir(!)
-Alın bir Milli Piyango hayatınız
değişsin(!)
-Yeni yıla milyarder girin(!)
Evet böyledir:
-Alın bir bilet sermaye çeteleri
kazansın,
-Alın bir bilet kirli savaşa
aktarılan 2 trilyona,
akan kana katkınız olsun,
-Alın bir bilet grevinize,
direnişinize, gecekondunuza
saldıracak bir panzer daha alınsın,
-Alın bir bilet düzenin bir kaç
bürokratı daha zengin olsun,

Aklımıza bazı sorular geliyor ve
hazrete sormak istiyonız:
* Vakti geçmeden ve hazır
zamanı gelmişken, sosyalizmi
"şak" diye kuruverelim mi?
* "Yarın" da sosyalizm zamanı
olabilir mi? Yoksa Selçuk'un tespit
ettiği zaman, "şimdi", geçtiği için iş
de işten geçmiş olabilir mi?
vs. vs ... Ama bütün bunları
boşveriyoruz ve;
AL MUSKAN! İLHAN ....
diyoruz.
Arada Çiller'in memurlara
1996 yılında durumlarını
düzelteceği yolundaki sözünü,
"Aaa! Hala gözü açılmamış "öküz"
kaldı mı ki? diye hayretle karşılıyor
ve;
AL MUSKAN! BAYAN ...
bile demeyerek kaale almamış
oluyoruz.
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-Alın bir bilet ki, düzenden
umudunuzu kesmeyin,
yoksulluğunuzun kaynağı
kapitalizme yönelmeyin,
Ya da;
Uyanın, "Yeter!", deyin artık.
-Sosyalizmi öğrenin,
-Gelin gücümüze güç katın,
devrim kazansın,
-Devrime güç verin
insanlık kazansın,
-Gücünüze güvenin, sosyalizm ve
devrim bilincini taşıyın,
Hayallere değil, bilinçlere kuvvet
verin işçi sınıfı kazansın...
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Zincirleri kıra kıra geliyorlar!

s.,s.,J!!IJdi Gör,ev Başına

kamu emekçilerindeki öfke ve kararlılığın anlam
lı bir dışa vurumuydu. Kitlelerin bu kararlı gücü,
eylemden önce tehdit savuran sermaye hükü
metine geri adım attırdı. Hükümetiyle, muha
lefetiyle, medyasıyla düzen güçleri birdenbire
"hoşgörü ve anlayış"
timsali kesiliverdiler.
Tehditlerle, gözdağıyla önlenemeyen emekçilerin
bu öfke seli, şimdilerde vaatlerle, hoşgörü simsar
lığıyla yatıştırılmaya çalışılmakta.
Bu eylem, işçi ve emekçi kitlesinde biriken
öfkenin ve eylem isteğinin önemli bir göster
gesidir. Gelen eylem dalgasının önemli bir haber
cisidir. Hiç kuşku yok ki sermaye cephesi eyle
min ortaya koyduğu bu açık mesajı almıştır.
Bundan sonraki bütün adımlarını buna göre
atacak; partileriyle, medyasıyla, sendika bürok
ratlarıyla ve militarist güçleriyle elbirliği içinde,
bu dalgayı . etkisizleştirmek ve kırmak için her
türlü yöntemi deneyecektir.
Yine hiç kuşku duyulmamalı ki, KÇSP'nin
reformist sendika bürokratları bu
dalganın yatıştırılması ve kırılması
doğrultusunda sermaye düzenine çok
büyük hizmetler sunacaklardır. Daha
korkak,
bugünden gösterdikleri
· sinik ve uzlaşıcı tutumlarla bu
hizmete aday olduklarını tereddüde
yer bırakmayacak denli açığa
vurmaktadırlar. Bu eylem sürecinde
de onlar, ancak tabanın zorlamasıyla
harekete geçebilmişlerdir. Ama,
eylemi mümkün olabilecek en geri
noktada tutabilmek kaygısı teme
linde eylem sürecini belirsizliğe
bırakmak, etkin bir hazırlık yürüt
memek, eylemi bir günle sınırlamak
doğrultusunda özel bir gayret göster
mek, onların eyleme dönük icra
atlarının ana eksenini oluşturmuştur.

Eylemin "umduklarından da geniş katı1lımla gerçekleşmesi" onları da korkutmuş
· olmalı ki, bunu daha kitlesel, militan ve
sonuç alıcı bir eylem için olanak olarak
kullanmak yeririe, hükümetten '"95 yılı için" vaat:
almayı yeterli bulmaktadırlar. Oysa kamu emek�
çileri bu vaatlerin anlamını çok iyi bilmektedir.
Sermaye havayı yumuşatıp daha sonra�saldırıya
geçme hazırlığındadır.
Kamu emekçileri, mücadelelerini kararlı bir
biçimde yürütebilmek için bu reformist sendika
bürokratlarının gölgesinden çıkabilmelidir. Eylem
sürecini kendi taban örgütlülükleri··� dayan
dırabilmeli, bu taban örgütlülükleri arasında bir
koordinasyon oluşturmalıdır.
İşçi sınıfı ile, diğer emekçilerle, öğrenci genç
likle mücadelesini pratikte de birleştirebilmenin
yollarını aramalı, bu kesimleri aktif eyıeme ve
desteğe çağırmalıdır. Bu eyleme de işçi ve öğren
cı katılımı�desteği olmakla beraber, bu oldukça
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sınırlı bir düzeydedir. Öncü işçiler bu eylemden
ders çıkarmalı ve işçi-emekçi hareketini sokak
larda, meydanlarda birleştirmeyi özel bir görev
olarak görmelidirler.
Vaatleri ciddiye alıp, bir beklemecilik tavrına
girmek, en büyük hata olacaktır. Reformist sendi
ka bürokratları kamu emekçilerinin dikkatini
yeniden bu alanda toplamaya çalışacaktır. Oysa
her şey çok daha kitlesel ve militan bir eylem
örgütlemenin olanaklı olduğunu göstermektedir.
Hareketin içindeki komünistler, devrimciler,
öncüler kitlenin dikkatini daha kararlı, daha kitle
sel, daha militan eylem sorununa çekmeye çalış
malıdırlar.
Bu son eylem, kamu emekçileri içinde ciddi
bir politikleşme-düzendışılık potansiyeli oldu
ğunu da ortaya koymuştur. Kürt
sorunu konusunda gösterilen duyar
lılık bunun en· önemli belirtisidir.
Komünistlere düşen en önemli görev
tam da bu alandadır. Dikkati Kürt
sorunu, devrim, sosyalizm ve parti
sorunu üzerinde yoğunlaştırmaya
yönelik bir ajitasyon ve propaganda
çizgisi, harekete müdahale açısından
acil-ertelenemez bir görevdir.
Devrimci bir inisiyatifi, önderlik
hırsı ve iddiasını ortaya koymanın,
bunu pratikte kanıtlamanın tam
zamanıdır.
Devrim ve sosyalizm
davası bizden bunu bekliyor.
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni
Kapitalizm!
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

Kızıl Bayrak

Sınıf hareketine müdahale ve ayrışmayı hızlandırmak

Bas Sayfadan Devam

lerde bu tepki ve eylem isteğinir.ı kendini pek çok kitlesel
eylem şahsında açığa vurduğuna tanık olmaktayız.
Ne var ki, son dönem eylemleri hareketin politik-militan
bir düzeyi zorladığının işaretleri olsa da, bu durum, sınıf
hareketinin hala geçmişin zayıflıklarını taşıdığı gerçeğinin
üstünü örtmemelidir. Dolayısıyla eğer gerekli bir müdahale
ve önderlik gücü gösterilemezse sınıf hareketi er ya da geç
yeni bir tıkanmayla yüzyüze kalacaktır. Çok büyük bir ihtimalle sendika bürokrasinin sultasını parçalayamayacak,
militan bir politik sınıf hareketliliği düzeyine ulaşamayacaktır. Ulaşsa bile bu kalıcı olamayacaktır.
Yeni bir yükseliş sürecini zorlayan işçi hareketinin bugünkü özelliklerine· baktığımızda, temelde, geçen dönemin
zayıflıklarının bu eylemlerde de varlığını sürdürdüğünü
görmek mümkündür. Bazı aksi yöndeki belirtilere karşın
hareket yine sendika bürokrasisinin inisiyatifi altındadır. Politik niteliği henüz oldukça zayıftır. Genel planda hala reformizmin etkisindedir. Kitlesel bir karaktere sahip olmakla
birlikte hareketin belirgin özellikleri birleşiklik değil yerellik,
militanlık değil barışçıllıktır. ..
Sınıf, sendika bürokrasisinin sultasını parçalamak, hareketine politik-militan bir kimlik kazandırmak açısından işlevsel olabilecek taban örgütlülüklerinden hemen tümüyle
yoksun durumdadır. Varolan şubeler platformu türünden
yapılar ise halihazırda ara kademe sendika bürokratlarının
ve reformist-ekonomist anlayışların denetimi altındadır.
Bunların sınıf hareketine sundukları alternatif kaba bir sol
sendikalizmden başka· bir şey değildir. Kürt sorununun
adının geçmesinden, devrim ve sosyalizm propagandası
yapılmasından büyük bir korku duymaktadırlar. Bu sorunları

• gündeme getiren komünistlere ve devrimcilere karşı düşman
ca bir yal<laşım sergilemektedirler vb. Kısacası bugün işçi
hareketi şovenizmin yanısıra reformizmin-sendikalizmin de
kuşatması altındadır.
Bu toplam tablo komünistlerin görev alanına da belli bir
açıklık getirmektedir. Sınıf hareketine birleşik-militan bir
karakter kazandırmak güncel bir görevdir. Ve bu tümüyle
devrimci bir inisiyatif sorunudur. Tek tek direnişlerde göste
rilecek önderlik düzeyi, sınıf hareketine doğru bir devrimci
taktik önderlik taşıyabilmek, sendika bürokrasisinin ve refQr
mizmin etkisini kırarak ileri işçi platformlarını mücadelenin
kaldıraçları haline getirebilmek vb. tümü birlikte, birleşik
militan bir sınıf hareketliliğinin yolunu açmak açısından
belirleyici öneme sahiptir.
Tüm bu görevleri başarabilmek ise sınıf hareketi üzerin
deki şovenist, sendikalist-reformist kuşatmayı parçalamakla
mümkündür. Kürt sorununu, devrim ve sosyalizm propa
gandasını-kuşkusuz .sınıfın acil sorunlarına bağlı biçimde
öne çıkaran bir müdahele tarzı zorunludur. Bütün bunlar
reformizmle devrim arasındaki ayrışma ve çatışmayı da kaçınılmaz olarak kuwetlendirecektir. Biz komünistlere düşen ise
süreci hızlandırmak ve ona bilinçli bir ifade kazandır·maktır.
Bu nedenle komünistler, Kürt halkının kendi kaderini tayin
hakkını öne çıkaran, devrim propagandasını başa koyan,
sendika bürokrasisinin inisiyatifini parçlamayı acil bir görev
olarak değerlendiren bir mücadele platformu oluşturmalı,
tüm devrimci güçleri bu platformda toplanmaya çağırarak
devrimci-reformist ayrışmasını hızlandırmaya çalışmalıdırlar.
Bu platforma onay veren tüm güçlerle iş ve güç birliği kanal
larını zorlamalıdırlar.
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20 ARALI K.' TA KAMU EME KCİLERİ
MEYDAN LARI DOLDU RDU
,

Kitlesel ve Kararl ı
'

.

İ s t a n b u l - A n a d o l u Ya k a s ı

Emek iler Ele le Genel Greve !
Kamu çalışanlarının, grevli toplu sözleşmeli
sendika istemlerinin gerçekleşmesi için 20 Aralık'ta
genel bir eylem gerçekleştireceklerini açıklamalarından itibaren devlet, bu eylemin engellenmesi ya da etkisizleştirilmesi için yoğun bir
çaba gösterdi. Ama, eylemin yasal olmadığı, eyleme
katılanlar hakkında soruşturma başlatılacağı gibi
tehditlere rağmen kamu çalışanları, 20 Aralık'ta iş
bırakarak alanlarda seslerini yükselttiler.
20 Aralık sabahı güne başlayan insanlar, eylemin
etkilerini bir çok yerde hissetmeye başladı. PTT işlemleri yapılmıyor, okullarda dersler yapılmıyor,
hastahaneler acil servisler dışında çalışmıyor ve
kamu hizmeti veren daha bir çok işyerinde faaliyetler duruyordu. İşçiler yer yer iş yavaşlatarak
ya da iş bırakarak, öğrenciler de okula gitmeyerek
eyleme destek oluyordu.
Türkiye'nin bir çok yerinde olduğu gibi İstanbul 'da da kamu çalışanları, sendikaları bile şaşırtan oranda bir katılımla işyerlerinde başlattıkları
eylemi sokak ve alanlara taşıdılar.
İstanbul Anadolu yakasında saat 1 1 .00'den itibaren, iş yerlerinden harekete geçen kamu çalışanları
Kadıköy belediye binası önünde toplanmaya baş- ·
!adılar. Kitle bir süre sloganları ve halayları ile bu
alanda kaldı. Saat 1 2 .00'de artık belediye binası
önüne sığmayan, sayıları on binleri bulan kamu çalışanları; pankartların arkasında oluşturdukları

kortejlerle Kadıköy Meydan'ına doğru harekete
geçtiler.
Yürüyüş boyunca, "Emekçiler Elele, Genel
Greve!", "Yaşasın Halkların Kardeşliği!", "Kirli
Savaşa Hayır!", "Kahrolsun Ücretli Kölelik Dü
zeni !", "Gerici Faşist Eğitime Son! ", "Paralı Eği
time Hayır!" sloganlarını atan kamu çalışanları
miting alanına ulaştıklarında da halay ve slo
ganlarını sürdürdüler. Mitinge elli binin üzerinde
emekçi katılmıştı. Basın açıklaması okunduğunda
"Yargılı-Yargısız İnfazlara Hayır!", "Emekçiler
Elele, Genel Greve!"; sendika bürokratlarının ko
nuşmaya başlaması ile birlikte ise "Devlet Güd_ümlü
Sendikaya Hayır!", "Yaşasın Grevli Toplu Söz
leşmeli · sendika Mücadelemiz!" sloganları alanı
kaplıyordu.
Eyleme destek amacıyla katılan İlyas Salman
konuşmasıyla, Grup Kutup Yıldızı ve Grup Yorum
türküleri ile kamu çalışanlarının coşkusunu daha da
artırdı.
Devletin türlü yollarla yaptıkları tüm tehdit ve
engellemelere rağmen, 20 Aralık eylemini ger
çekleştiren kamu çalışanları boyun eğmeyeceklerini
ve şimdilik üç günle sınırlandırdıkları grevli toplu
sözleşmeli sendika mücadelesinin ilk ayağını ger
çekleştirerek kararlılıklarını açık bir şekilde ortaya
koydular. 20 Aralık eylemi, "20 Temmuz"da vur
gulanan "Başlangıç Yapıldı, Mücadele Sürecek!"

şiarını doğrulayan bir niteliğe sahiptir. Arada ge
çirilen dönemin (20 Temmuz-20 Aralık) kamu
emekçileri açısından, eylem dinamiklerinin artarak
geliştiğini göstermektedir. Bu dinamikler kamu
emekçilerinin geneline halcim olan ek'onomik mü
cadele sınırlarının aşılmasının ve işçi sınıfıyla bir
leşmesinin olanaklarını da yaratmaktadır. Gerekli
olan güven verici ve militan bir önderliktir.

ISTANBUL/Kızıl la rak

Adana'da 20 Aralık Eylemi

DevletTerörüne �on!
Aksaray eyleminde 5 bin kamu· emek�isi

Co kun kitle
Kamu Çalışanları Sendikaları
Platformu'nun 20 Aralık'ta Ak
saray'da düzenlediği mitinge 5 bi
nin üzerinde kamu çalışanı ve des
tekçi (işçiler, öğrenciler, DKÖ'ler)
katıldı.
Miting öncesi ve miting sırasında
alandaki çok sayıda sivil polis ey
lemi kırmaya çalıştı. Devrimci
sosyalist basın emekçilerinin ça
lışmalarını engellemeye çalışan bu
polisler, bazı DKÖ' lerin de pan
kartlarını açmalarını engelledi. Ça
lışanımız Remzi Genç de özel sa
yımızın dağıtımı sırasında yine sivil
polisler tarafından, kitlenin içinden
gözaltına alındı.
Demokrasi Platformu'nun ve
özellikle DİSK'in eyleme destek
verme ve "tüm güçlerini seferber
etme" sözlerinin bir aldatmacadan

un önderlik

ibaret olduğu miting alanında gö
rüldü. Bir kaç pankart ve bir kaç
bürokratın dışında hiç bir destekleri
yoktu.
Kamu çalışanlarının eylemlerinde
daha önceden görmeye alıştığımız
militan hava bu eylemde yoktu.
Sadece dar ekonomik taleplerin
dile geldiği mitingde; Kürt ulusal
mücadelesine destek veren ve kirli
savaşı teşhir eden sloganlar pek
duyulmuyordu. Alana hakim olan
sloganlar ise şunlar<lı: "Toplu Söz
leşme Hakkımız Gr<!v Silahımız!",
"Emekçiler Elel !, Genel Greve!",
"Yaşasın
Demokrasi
Mü
cadelemiz!", "Üreten Biziz Yöneten
de Biz Olacağız!", "Yaşasın lş
Ekmek-Özgürlük Mücadelemiz!"
vb. idi.
Eylemde, nispeten ileri ve militan

bir tavır sergileyenler ise öğrenci
gençlikten destek için gelen grup
lardı.
Konuşmacı olarak kürsüye çıkan
Rıdvan Budak kitle tarafından ıslık
ve yuhalamalarla karşılandı. Ancak
tertip komitesinin kitleye mü
dahalesi sonrasında konuşmasını
tamamlayabildi.
Mitingin sonunda tertip komitesi,
daha ileriki günler için (2 1 -22
Aralık) net bir eylem çağrısı yap
mak ve organize etmek yerine;
"yorulduk, evlerimize gidip din
lenelim" gibi tam da kendi mü
cadele kaçkını ve uzlaşmacı 'ko
numlarını anlatan bir kapanışla
kitleyi dağıttı.

KÇSP'nin ülke genelinde gerçekleştirme kararı
aldığıbir günlük iş bırakma eylemi, Adana'da ülke
geneline göre sönük geçti.
Maliye, PTT, demiryolları, enerji işkolu ve belediye
emekçilerinin işyerleri önünde toplanarak başlattıkları
protesto gösterilerine ve Eğit-Sen'lilerin basın
açıklamasına polis müdahale etti ve onlarca emekçi
gözaltına alındı.
Tüm Sağlık-Sen, Sağlık-Sen ve Genel Sağlık-İş'in
örgütlü bulunduğu sağlık işkolunda, acil servisler
dışında işler tamamen durduruldu. Sağlık çalışanları,
polis barikatlarını aşabilerek diğer işyerlerinden
gelebilenlerle birlikte Balcalı Hastanesi önünde
toplanarak bir gösteri düzenlendi. "Memuruz,
Haklıyız, Kazanacağız!", "Yaşasın Çalışanların
Birliği !", "Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!", "Ücretli
Kölelik Düzenine Hayır!" gibi sloganlar atıldı. Eyleme
Çukurova Üniversitesi'nden öğretim görevlileri ve
öğrenciler de destek verdi.
Abidin Dino Parkı'nda gerçekleştirilmesi planlanan
kitlesel basın açıklaması polisin engellemeleri
sonucu gerçekleşemedi. Ancak emekçilerin önemli
bir bölümü işbaşı yapmayarak eyleme katıldılar. Yeni
tip sendika bürokratları ise bürolarında nutuk atıp
eylem organizasyonunda yer almayarak kitleleri
pasifize etmeye ve geri adım attırmaya yönelik bir
politika izlediler.
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Panzerler e t k i l i o l m a d ı

İzmir.iki kez ta tı

A n ka r a ' l ı ka m u e m ek,ilerinden devle te:

1 4 Aralık günü KÇSP'nin Sakarya
Meydan'ında, 20 Aralık'la ilgili basın açıklaması
oldu. Basın açıklamasının cılız sayılabilecek bir
kitleyle ve 1 O dakikalık bir zamanda
gerçekleşmesine rağmen, Sakarya Meydanı dahil
bir çok bölge polis tarafından kesilmiş ve
aramalarla olağanüstü bir gün havası
yaratılmışt1. 1 7 Aralık'ta Türk Kamu-Sen yaptığı
yürüyüşün ardından devlet, "20 Aralık'ta sokağa
dökülsünler de görelim" türünden bir kez daha
gözdağı veriyordu.
20 Aralık sabahının erken saatlerinde Ankara
sokaklarında bir canlılık başlamış, bir çok devlet
_dairesinin önünde ilk kalabalıklar oluşmuştu
bile. Havanın oldukça sert olması bir yana,
hastanelerde beş dakikada bir yapılan başhekim
anonsları, amirlerin baskıları ve uyarıları, yoğun
2olisiye önlemlerin hiç biri hedefini bulamadı.
Oğle saatlerinde Kızılay Meydanı, kitlenin 50
bin civarına ulaşmasıyla fiili olarak miting alanı
haline gelmişti.
Kitlenin bu kadar yoğun olması en çok yeni tip
sendika bürokratlarını hayrete düşürdü. Çünkü
1 0- 1 1 Aralık Ankara Memur Kurultayı'nda
çıkan tabloda sendikal mücadeledeki tıkanıklığın
20 Aralık eylemine de yansıyacağı eğilimi vardı.
Kitlesinden kopuk olan sendika
bürokratlarının, katılımın bu kadar çok olmasına
şaşırmaları tabi ki tesadüf değil, çünkü 20 Aralık
eylemi için sendika merkez ve şubelerinin

***

çıkardığı bildirilerin işyerlerine dağıtılması
dışında elle tutulur bir faaliyet yoktu. Bu
çalışmaların ortak zaafı ise iş kolunun genelinde
yürütülememesiydi. Faaliyetin kendisi yalnızca
gayretli ve samimi sendika üyelerinin çabasına
kalmışt1. .Yani, ay111 işkolunda ve aynı sendikaya
üye olan farkh işyerlerindeki çalışmaların dozajı
farklıydı. Böylesi bir durum ise, genel iş
bırakmayı yalnızca kendi iş yerlerinin dışına
taşırmayan bir çerçevenin bakış açısını
göstermekteydi. Sendikaların örgütlü olduğu bu
alanları kendi kaderine bıraktığının
göstergesidir.
Bu eylemin şimdiye kadarki uyarı
eylemlerinden farkı; bir yanı ile sermaye
iktidarına bir karşı çıkış, diğer yanı ile
mücadeleyi yasalara endekslemeye çalışan
sendika bürokratlarına uyarı niteliği idi.
3 saat boyunca coşkulu geçen mitingin
bittiğini bildiren ·yeni tip sendika bürokratları
eylem öncesi tavırlarını sürdürdüler. Yeni tip
sendika bürokratlarının "evlere gidip
dinlenmelerini" söyledikleri kitle, toplu halde
sloganlarla Sıhhiye'ye kadar yürüdü. Eylemi
pasifıze etmeye yönelik söylemlere rağmen, bu
biçimde dağılma, kamu çalışanlarındaki yeni
döneme doğru yeni t�p sendika bürokratlarının
denetimini aşma eğilimini gösteriyor.

25 Aralık'taki ikinci miting de katılım ve coşku
yönünden birincisini aratmayacak kitlesellikle
gerçekleşti. Partiler, kitle örgütleri ve
devrimci/sosyalist basının da desteğiyle yaklaşık 30
bin emekçi, Konak'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar
pankart, döviz ve sloganlarla yürüdüler. Yol boyunca,
kamu çalışanlarının mücadelesine malolmuş sendikal
-demokratik hak taleplerini içeren sloganlarla birlikte,
kortejin değişik bölümlerinde; "Yaşasın Devrim ve
Sosyalizm !", "Yaşa_s ın Halkların Kardeşliği !", "Devlet
Güdümlü Sendika istemiyoruz !", "Kahrolsun Faşizm,
Yaşasın Komünistlerin Birliği !", "Zafer Direnenlerin
Olacaktır!", "Gerici Eğitime Hayır!", "Kahrolsun
Şermaye Diktatörlüğü!", "Kahrolsun Sömürgeci
Ucretli Kölelik Düzeni!", "Yeni Ekimler için ileri !",
"Memuruz, Haklıyız, Kazanacağız!", "Yaşasın Genel
Grev-Genel Direniş!" sloganları da atıldı.
Miting alanına gelindiğinde, sermaye devletinin
bugün gözdağı verme aracı olarak kullandığı, yarınsa
asıl işlevini yapmak üzere kitlelerin üzerine
sürmekten kesinlikle kaçınmayacağı panzerlerin alanı
ablukaya aldığı görüldü. Ama bu görüntü, emekçi
kitlelerin ne öfkesini yatıştırabilecek, ne de
coşkusunu azaltabilecek bir güce artık sahip değildi
ve miting bütün coşkusuyla sürdü. Aynı coşkuyla da
sona erdi.

ANIARA/lıı:ıl Bayrak

ZMIR/Kıı:ıl Bayrak

TUZLA DERİ İSCİLERİNDEN
-ÖĞRENMEK
• •

Sendikalaşm� hakkını kullanan Cihangir
Dericilik işçileri, "lşyerini kapatıyorum" diyerek
50 arkadaşlarını işten çıkaran işverenin ka
mınsuz lokavtı ile karşı karşıya kaldılar. Bunun
üzerine direnişe geçen işçilere geçtiğimiz hafta
[çinde jandarma destekli saldırı düzenlendi.
· lşyerinden malzemelerini almak, böylece di
renişi kırmak isteyen işver_e n, jandarma des
teğinde işçilere saldırdı. işçilerin kararlı ve
militan tutumu karşısında gerileyen jandarma
gözaltına aldığı 3 işçiyi bırakmak, ablukayı da
kaldırmak zorunda kaldı.
Bu saldırı üzerine, ertesi sabah Tuzla'da
kurulu 1 20 işyerinde 1 günlük iş bırakarak di
renişteki Cihangir Dericilik işçileriyle buluşan
deri işçileri, önc.e servislerin geçişini en
gellediler, ardından da direnişe yapılan sal
dırıyı protesto için yürüyüşe geçtiler. Jandarma
saldırısına rağmen kurulan barikatı ·yararak
sendika şubesine katjar sloganlarla yürüdüler.
Yürüyüş sırasında, "işçi Memur Elele, Genel.
Greve!", "Kahrolsun Ucretli Kölelik Düzeni!",

Kamu Çalışanları Sendikalar Platformu'nu� ülke
çapında uygulamaya koyduğu eylem kararı , lzmir'de
20 ve 25 Aralık'ta gerçekleştirilen iki büyük mitingle
yaşama geçirildi. Her iki mitinge de, 20-25 bin
civarında bir kitle katıldı.
20 Aralık'taki ilk eylem, saat 1 0.00 sıralarında bir
grup belediye çalışanının davul zurna eşliğinde halay
çekmesiyle başladı. Ve bu gün, kamu hizmetlerinin
hemen tamamiyle durduğu, kitlelerin coşku ve öfke
içinde alanlara aktığı bir gün olarak yaşandı. Zaman
zaman, "Kahrolsun Serrrıaye Qiktatörlüğü !", "Yaşasın
Halkların Kardeşliği!", "Ozgür Ulke Susturulamaz!"
gibi politik sloganlar da atılmasına karşın, tertip
komitesi tarafından genelde geri istemler içeren
sloganlar attırılıyor ve hedef olarak devlet değil,
hükümet gösterilmeye çalışılıyordu. Kendiliğinden
mücadelenin yarathğı bilinçle "birlik" zorunluluğunu
kavrayan kamu çalışanlarının yıll�rdır temel
sloganlarından biri haline gelen, "işçi-Memur Elele,
Genel Greve!" bile, "Emekçiler elele ... " ta�zında
değiştirilmişti. Eylemi öğrenciler ve PETKIM işçileri de
kitlesel olarak desteklediler.
Saat _1 3.00'te sona eren miting, nicelik olarak son
yılların lzmir'deki en büyük eylemiydi. Ama nitelik için
aynı şeyi söylemek mümkün görünmüyordu.

"Birlik, Mücadele, Zafer!", "Yaşasın �alkların
Kardeşliği!" sloganlarını haykırdılar. Ozellikle,
saldırıyı duyar duymaz bölgedeki tüm dericilik
işletmelerinde dayanışma için iş bırakılıp yü
rüyüşe geçilmesi, sınıfın birlik ve dayanışma
için tutması gereken yolu göstermektedir.
Tuzla deri işçilerinin kararlı tutumu ve mü
cadelelerinden gerekli dersler çıkarılmalıdır.
Çünkü gün, her zamankinden daha çok ve
daha kararlı biçimde direnme günüdür. Ser
maye devleti, sınıfın en küçük ha.k kırıntılarına
dahi göz dikmiştir. Bugün var olan hakları
gaspettirmemek ve yeni mevziler elde etmek
sınıfın tümü önünde duran en temel gö
revlerdir. Bu nedenle olumlu örnekler sınıfın
kitlesine mücadele araç ve yöntemlerini kav
ramada bir klavuz olarak duyurulmalı, teke tek
direnişler genel grev-genel direniş çizgisine
yükseltilecek şekilde mücadele hattı örül
melidir.

ı Adana Anadolu
direnı

Adana Şakirpaşa Mahallesi
yakınlarında şubesi bulunan
Anadolu Kargo'da çalışan 1 O
işçi, ücretlerin artırılması ve
sigorta gibi talepleri için 1 1 Aralık
günü direnişe geçtiler.
Bu amansız sömürü ve hayat
pah·aıılığında aldıkları ücretin bile
asgari ücret düzeyinde
olmadığını ve bunun da her
geçen gün kendilerini sefaletin
eşiğine getirdiği ve artık
geçinmenin de bu koşullarda
mucize sayıldığı bir ortamda
sessiz kalmanın kendilerine bir
kazanç sağlamayacağını dile
getiren işçiler, daha önce bu tür
taleplerini sözlü olarak
ilettiklerini, ancak işverenin katı
tutumu sonucu bu taleplerin

dikkate alınmayarak
red_d edildiğini söylüyorlar.
işçiler, kendi aralarında bir
avukat tutarak, Çalışma
Bakanlığı'na da başvurdular ama
bakanlıktan uzun süre hiçbir
yanıt gelmeyince haklarını
alabilmeleri için bu yöntemlerin
bir işe yaramadığı_nı yavaş yavaş
bilince çıkardılar. işverenin de,
sermaye devletinin kurumlarının
da işçileri oyalamaktan ve bu
şekilde sömürüye devam
etmekten başka bir amacı
yoktu.Tek çare iş yerinde
direnişe geçerek hakları
mücadeleyle kazanmaktır.
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S ı n ı f h a re keti nde ca n la n m a ve
. G erek taban örgütlülükleri
gerekse ileri işçi
platformları,
sınıf hareketinde yükselişin
olduğu, sendikal yapıların
sınıf hareketinin ihtiyaçları
acısından yetersiz kalmaya
başladığı dönemlerde
yaygınlık kazanırlar.
Bugün bu tür platformların
yeniden gündeme gelmiş
olmasının arkasında da
temelde bu neden vardır.
Bugünün Türkiye ' sinde,
ileri isçi platformlarının
oluşumu bir başka neden
tarafından da
koşullanmaktadır;
adına layık bir ihtilalci
sınıf partisinin
mevcut olmayışı. . .

ı· ,_, ·1
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İşçi sınıfına ve tüın emek lar sınıf hareketinin merkezileşme,
Müdahalenin
·cephesine yönelik saldı koordinasyon vb. alanlarındaki ihti
genel çerçevesi
rılar yoğunlaştıkça bu yaçların bir ürünü olarak ortaya
kesimler
arasındaki çıkarlar. Bu anlamda da bu tür yapı
Kurultay türü oluşumlar
mücadele isteği ve bu ların çoğalması, partinin ve parti
belirtildiği gibi, sınıf
doğrultudaki arayışlar da önderliğinin kazandığı önem ve acili hareketinin o gürıkü mücadele ihtianmaktadır. Bu arayışların odak -yetin bir göstergesi sayılabilir.
yaçlarının bir ürünü olarak ortaya
noktasında ise "önderlik" arayışı
çıkarlar. Varlıkları ve işlevsellikleri
vardır. Gerek taban örgütlülükleri
bu ihtiyaçlara yanıt verme yete
gerekse ileri işçi platformları, sınıf
nekleri tarafından belirlenir. Nitekim
Gündemdeki
hareketinde yükselişin olduğu, sendi
bugün kurultayları gündeme getiren
kurultay girişimleri
kal yapıların sınıf hareketinin ihti
dinamik, sermaye saldırılarına karşı
yaçları açısından yetersiz kalmaya
Bugün gündemde çeşitli etkili bir karşı koyuşun örgütlenmesi
başladığı dönemlerde yaygınlık kaza
kurultay girişimleri vardır. ihtiyacıdır. Sınıf hareketini il, bölge,
nırlar. Bugün bu tür platformların Bunlard:m birisi Türk-İş bürokrasisi ülke düzeyinde merk�zileştirme ve
yeniden gündeme gelmiş olmasının tarafından düzenlenen kurultaydır. koordine etme zorunluluğudur. Tüm
arkasında da temelde bu neden En son örneği Zonguldak'ta yaşan bu ihtiyaç ve dinamikler bu tür plat
vardır. İşçi sınıfı mevcut sendikal mıştır. Bunlar tümüyle göz boyamak formların oluşmasını da tazyik
örgütlülüklere güvenmemekte, sendi ve hava boşaltmak amacı taşıyan giri etmekte, sınıf hareketindeki canlan
kaların başına çöreklenmiş bulunan şimlerdir. Bu kurultayların bir diğer mayla beraber bu tür girişimler de
asalak güruhun kararlı bir mücadele önemli özelliği de sınıf tabanından ve boy vermektedir.
düşünmektedir. ileri işçilerden büyük ölçüde kopuk
veremeyeceğini
Kurultay türü oluşumların bu
Bizde, bugünün Türkiye'sinde, ileri olmalarıdır.
temel özelliklerini görmezden gele
işçi platformlarının oluşumu bir
Bir diğeri, sendika şubeler plat rek onun ancak bu dinamiklere daya
başka neden tarafından · da koşul formu tarafından düzenlenen kurultay narak varlığını sürdüren, bu dina
lanmaktadır; adına layık bir ihtilalci girişimidir. Bu girişimin başını ise, ara mikler zayıfladığında ise kaçınılmaz
sınıf partisinin mevcut olmayışı. .. kademe sendika bürokratları ile refor olarak dağılan ya da işlevsizleşen
Sınıf hareketinin önderlik arayışının mist-sendikalist bazı gruplar çekmek yapılar olduğunu unutarak yapılacak
arttığı bir dönemde, bu arayışa yanıt tedir. Buna karşın bu platform özel her müdahale sınıf hareketini iler
verilememesi, bu tür yapılara öncü likle ileri işçi potansiyeli ile belli letmeye değil kötürümleştirmeye
işçilerin ve sınıf kitlesinin gözünde bağlara sahiptir. Alınteri gazetesi hizmet edecektir. Özelleştirme soru
daha özel bir anlam ve önem kazan sayfalarına yansıdığına göre, "Emeğin nuna, işten atılmalara, sıfır sözleş
dırmaktadır. Onlara bir önderlik Kurtuluşu Kurultayı" adı altında bir meye, genel eylem isteğine vb. sırt
misyonu biçilmektedir.
başka kurultay girişimi daha vardır. çevirerek bu platformlara müdahale
Kurultaylar da, bu tür yapı İlk toplantısına ülkenin çeşitli bölge edilemeyeceği gibi, aynı zamanda
lanmalardan biridir. Sınıf hare lerinden ve çeşitli işkollarından "78 bu platformları bu dinamiklerden
ketindeki canlanma dönemlerinde, öncü işçi"nin katıldığı ifade edilen bu bağımsız olarak kurumlaştırmaya
kurultaylar da bu canlanmanın bir kurultay girişimi, amaçlan ve kendi çalışmak da sonuçsuz bir çaba
ifadesi olarak gündeme girmekte, sine atfedilen anlam bakımından, olacaktır.
hareketteki geri çekilmeyle birlikte diğer kurultay girişimlerinden önemli
Bir başka önemli konu da, bu
önemlerini
yitir bazı farklılıklara sahiptir. "Devrim ve platformları mümkün olduğunca
gündemdeki
mektedirler. Kurultaylar taban örgüt sosyalizm perspektifi"ni öne çıkar tekleştirmek, ileri işçilerin ana kitle
lülüklerinden farklı olarak ileri işçi dığını iddia �den kurultay giri sini temsil edecek ve onlara birlikte
platformlarıdır. Bu tür platformları şimcileri, ay ıı zamanda bu kurultayı mücadele kanallarını açacak plat
ihtiyaç haline getiren tek tek fabri yeni bir ön ;ü işçi kuşağının yara formlar haline getirmeye çalış
kalaı daki mücadele ve onun sorun tılması açısından bir araç olarak maktır. Bu tür platformlar sınıf hare
larından ziyade, sınıf hareketinin il, kullanmak amacında olduklarını ketindeki yükselmenin ürünü olan
bölge veya ülke düzeyindeki sorun belirtmektedirler. Kurultay Alınteri ve kalıcı bir kurumsallaşmaya sahip
larıdır. Dolayısıyla kurultay vb. yapı- çizgisinin inisiyatifınde yürümektedir. olmayan organlardır. Dolayısıyla
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etkilenmeye, dönüştürülmeye son
derece açık durumdadırlar. Sınıf
hareketi geliştikçe bu tür plat
formların kapsadığı ileri işçi potan
siyeli daha da artacak, devrimci poli
tikaların etki sahası reformizm
aleyhine. gittikçe genişleyecektir. Bu
yüzden bu türden platformlarda
bugün için reformist renklerin hakim
olması, platformun kendisinden
umudu kesmeyi getirmemelidir.
Kuşkusuz ki, bu tür platformlara
müdahalede, bunları oluşturap ihti
yaç ve dinamikleri gözetmek, bu
dinamiklerin
sınırları
içerisine
hapsolmakla aynı şey değildir.
devrimci-komünist
Reformizmle,
müdahalenin en temel ayrım noktası
da buradadır. Bu temel dinamikleri
gözetmek sorunu sabit olmak
kaydıyla bu tür platformlara çok
çeşitli içerikte müdahaleler sözko
nusu olabilir. Kimileri buraları bir
sendikal muhalefet platformu, kimi
leri yasal bir parti girişiminin payan
daları, kimileri de ihtilalci sınıf
partısının, devrim ve sosyalizm
davasının bir kaldıracı haline getir
meye çalışır.
Nitekim bugünkü süreçlerden de
bakıldığında bütün bunları birarada
görmek mümkündür. Ara kademe
sendika bürokratlarının, İP'nin,
TDKP'nin vb. kurultay girişimlerine
atfettikleri anlam buraları bir sendi
kal muhalefet . platformu ve yasal
parti payandası haline getirmekten
ibarettir. Bu reformist yaklaşım
nedeniyledir ki bu akımlar bu tür
platformlarda Kürt ulusal sorununa,
devrim ve sosyalizm mücadelesine
yönelik propagandaya karşı gittikçe
gericileşen bir tutum içerısıne
girmektedirler. Aynı anlayış onları
sendika bürokrasisinin bir kanadıyla
ittifaka yöneltmekte, sendika bürok
rasisinin inisiyatifini kırmaya dönük
politikalara karşı düşmanca bir tutu
ma sürüklemektedir.

ll

Emeğin Kurtuluşu
Kurultayı

Emeğin Kurtuluşu Kurul
tayı hakkında ise henüz
yeterince net bilgilere sahip değiliz.
Yine de sınırlı bilgi ve izlenime
dayanarak belli kaygı ve eleş
tirilerimizi ifade edebiliriz. İlk
olarak, bu platform diğer kurultay
girişimlerine karşı sekter bir yakla
şıma düşmemelidir. Bu, şubeler plat
formuna yapılacak devrimci müda
heleyi zayıflatacağı gibi, sınıf
hareketinin yükseltilmesi amacına
da bir katkı sunmaz. İkinci olarak,
bu tür bir platform eğer sınıf hare
ketinin dinamiklerini gözetmeyen
bir tarzda kalıcı bir platforma dönüş
türülmek isteniyorsa bu yanlızca
mücadeleyi ve güçleri legalize eden
boş ve zararlı bir uğraş haline gelir.
Önemli olan ileri işçilerin ana
kitlesinin birlikte mücadele koşul
larını ve kanallarını yaratmaktır. Bu
sanıldığı ve iddia edildiği gibi bir
"sürü" mantığı da değildir. Zira bu
tür platformların kitleselleşmesinin

en önemli koşulu sınıf içindeki ·
mücadele eğiliminin, buna bağlı
olarak da arayışların artmasıdır.
Eğer bu yoksa bu platformlar da
etkisiz ve işlevsiz olacak, sınırlı bir
niceliği temsil edecekler, giderek de
gündemden
Bu
çıkacaklardır.
yüzden ana gövdenin olduğu yerde
olmak, bütün devrimci öncü işçileri
de buralarda olmaya çağırmak, bu
tür platformlara müdahale açısından
en devrimci yaklaşım olacaktır.

il
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Komünistler, ileri işçi
platfonnlanna müdahale
eqeceklerdir. B u müda
halenin ana eksenini ise
parti, devrim ve sosya
lizm fikrini yaygınlaştırmak çabası
oluşturacaktır. Komünistler bu plat
formları sınıf hareketinin önündeki
ideolojik, politik ve örgüt�el bari
katların kırılması çabası açısından
etkili bir araca dönüştürmeye çalı
şacaklardır. B u bakış doğrultusunda
şovenizme ve sendikalist refor
mizme karşı mücadeleye özel bir
önem verecekler, tüm bunları ise
sınıf hareketinin güncel taktik sorun
lanna yönelik bir önderlik gücüyle
birleştirmeye çalışacaklardır.
Bugün bu platformlann sınıf
mücadelesinde bir kaldıraç rolü
oynayabilmesi,
sendika
bürok
rasisinin ve reformizmin etkisinin
kınlmasına sıkı sıkıya bağlıdır. B u
platformları yukandaki perspektifler
doğrultusunda mücadeleci bir plat
form haline getirmenin ilk ve en
önemli koşulu budur.
• Bu platformlar devrim ve sosya
lizm propagandası açısından bir
silaha dönüştürülmelidir. Şove
nizme ve reformizme karşı müca
deleye özel bir önem verme
lidirler.
• Bu platformlar önlerine özel
leştirmeye, işten atılmalara, düşük
sendi
politikalarına,
ücret
kasızlaştırmaya karşı ve , Kürt
halkının özgürlüğü, kamu emek
çilerinin grevli ve toplu •sözleş
meli sendika hakkı için vb. sınıfın
genel direnişini örgütlemeyi temel
bir görev olarak almalıdırlar. B u
amaç doğrultusunda tekil dire
nişlere önderlik etmeli, bu dire
nişlerle dayanışmayı örgütlemeli
ve tek tek direnişleri genel
leştirmeye çalışmalıdır.
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Toplu Sözletme Dönemi Yaklatlı

Sendika ağaları "yok" satmalı

Y

eni bir toplu sözleşme dönemine giriliyor.
Kamu işletmelerinde ve özel sektörde çalışan
yüz binlerce işçi ve emekçiyi ilgilendiren bu
toplu sözle·şme dönemi sinıf hareketliliği için
büyük önem taşıyor.
Saplandığı siyasi ve ekonomik kriz batağından, ışçı
ve emekçilerin üzerine basarak kurtulmayı planlayan
sermaye devleti, bu sözleşme döneminde de sıfır sözleş
meleri dayatmaya çalışıyor.
Enflasyonun üç haneli rakamları çoktan geçtiği, i-:siz
liğin rekor boyutlara ulaştığı, iş güvencesinin ve ü en
liğinin kalmadığı, sendikal hak ve örgütlülüklerin en aLa
indirildiği bu dönemde, sermaye, sözleşmeleri bir silah
olarak kullanıp faturayı işçi sınıfına çıkarmaya çalışıyor.
Hain sendika bürokrasisi sermayeye uşaklığını burada
da gösteriyor. Bir çok işkolunda sendika bürokrasisinin
istediği en üst artış oranı bile enflasyonun altında. B u
tekliflere karşı işverenin ve hükürnetin önerdiği sıfır veya
sıfıra yakın artış oranlan, sonuçta son derece düşük artış
larla bu sözleşme döneminin kapatılmasını amaçlamakta.
Görüşmeler sonrasında ortaya çıkan sözde anlaş
mazlıklar ve tıkanmalar sendika bürokratlannın görün
tüsünü kurtarmayı hedeflemekten öteye gitmemektedir.

İstedikleri zam oranlan ve yapılan "sıkı" pazarlıklar,
görüntüde, sermayeyi "zora sokacak", ama sonuçta işve
renin gönlündeki rakama razı olunacak. Bu senaryolar
sınıfa ihanetin senaryolarıdır; pazarlıklar sınıfın satılması
pazarlıklarıdır.
B u satışı ancak işçi ve emekçilerin birlikte müca
delesi durdurabilir. Emek cephesi hak ve özgürlüklerini,
ancak sermayeye ve onun uşaklarına karşı vereceği birle
şik-militan mücadelesi ile kazanabilir. İşçi sınıfı şalterleri
indirerek vereceği yanıtla, sermayenin tüm oyunlarını
bozabilecek tek güçtür.
"Sınıfa Karşı Sınıf, Kapitalizme Karşı Sosyalizm!"
bilincinin sınıf saflarında yükseltilip eylem hattına taşın
ması gerekir. Emek cephesinde son günlerde yükselen .
eylem grafiğinin sendika bürokrasisinin denetiminden
kurtanlıp, "Genel Grev-Genel Direniş" şianyla birleş
tirilmesi sağlanmalıdır.
İşçi ve emekçilerin nihai kurtuluşu; proletarya dikta
törlüğü altında, insanın insanca yaşayabileceği, sınıfsız,
sömürüsüz bir düzende yani sosy.alizmdedir. Parti,
devrim ve sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfı komü
nistlerle birleşmeli ve sermaye devletini kendi batağında
boğmalıdır.

KAN ve GÖZYASI, BUTCESİ
,

u bütçe meclisten
II
geçmez. Geçerse
B Türkiye'de iç savaş

çıkar. Kaçacak delik
. ararlar. Bu bütçenin altında kalırlar.
Polisiye tedbirlerle
uygulayabileceklerini sanıyorlar.
Askeri dönemde bile bunu
yapamadılar. Başbakan
çevresindeki yağcıların etkisiyle
ateşle oynuyor. "

Bu sözler Şemsi Denizer' e ait.
Bütçe tasarısı açıklandığı günlerde
Denizer, bu "zehir zemberek"
açıklamada bulunmuştu.
Açıklamanın özü sınıfı yatıştırmaya
ve oyalamaya dönüktür. Sendika
ağalarının bu klasik taktiği son
Ankara
yürüyüşünde sendika
• B u platformlar diğer -emekçi
ağalarını vuran silaha dönüşünce
kesimlerin, öğrencilerin müca
delesiyle sınıf hareketini birleş
artık bütçeden de söz etmez
tirmeyi özel bir görev olarak
oldular. Sermayeyi, sınıfın muhtemel
kabul etmeli, bu kesimlerin
direniş ve ayaklanmalarına karşı
temsilcilerinin de içinde yer
uyaran Denizer, bu uyarının
alacağı bir genel grev-genel dire
kendileri.
için de geçerli olduğunun
niş koordinasyonu oluşturmalıdır. ·
bilincindedir. Denizer "Kaçacak
• Bu platformlar, tabanının birimler
delik ararlar" derken haklıdır.
' temelinde
temsil
seçilmiş
Kuşkusuz Denizer, kaçacak delik
cilerinden oluşmalı, kendi yürüt
arayanların orasında kendilerinin
mesini bu temsilciler arasından
de olacağını söyleyemezdi. Bunu
seçmelidir.
· ancak Ankara yürüyüşü
doğrulayobilirdi.
Tüm bunların sağlanabilmesi, bu
platformların sendika bürokrasisinin
Sendika ağaları, sermaye
ve reformizmin etkisinden çıkar
sınıfıyla aynı gemide yer
tılabilmesi için, yukarıdaki pers
aldıklarının son derece
pektifler temelinde tilin
bilincindedir.
Sendika ağalarını
devrim güçleri birleş
telaşlandıran
bu
gerçekliktir. Sınıfın
tirilmeye çalışılmalı, bu
yükselen öfkesinin gazabından
amaç doğrultusunda bir
devrimci iş ve güç birli
. kurtulamayacaklarını çok iyi
ği zorlanmalıdır.
bildiklerinden sermayeye ateş

"
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püskürüyorlar. "Polisiye tedbirlerle
uygulayabileceklerini sanıyorlar"
derken Denizer, sınıfın gücünü ve
öfkesini sermayeye hatırlatmakla
kalmıyor, bunun ateşle oynamak
olacağı yönünde de uyarıyor.
Denizer'in "uykularını kaçıran hiç
kuşkusuz bütçenin kendisi değildir.
Onu asıl korkutan ve "zehir
zemberek" açıklamalar yapmaya
iten bu bütçenin yol açacağı
sonuçlardır. Zira bu bütçe işçi
sınıfını ve emekçileri açlığa ve
sefalete mahkum ediyor. Düzenin
tüm bunalımını işçi sınıfına ve komu
çalışanlarına fatura eden bütçe, bu
özelliğiyle tastamam bir haraç
toplama bütçesidir. Bütçenin gelir
kalemleri, işçi sınıfından ve emekçi
kitlelerden vergi adı altında alınan
haraçların artırılması ile ücret ve
maaşların dondurulmasından elde
edilecek soyguna dayanıyor. Sosyal
hakların gaspıylo elde edilecek
kesintiler de bu soygunun yüklü bir
kalemini oluşturuyor. Sermayeye
kaynak aktarımı olan bu bütçenin
en yüklü giderlerini dış borç ve
faizlerin ödenmesi oluşturmaktadır.

•ı

Bu özelliğinden dolayı 195 bütçesi
dış borç ve faiz ödeme bütçesi
olarak do adlandırılıyor. Bu bir
gerçeği ifade etmekle birlikte dış
borç ödemeleri Türkiye
kapitalizminin değişmez kaderidir.
Bu bütçenin asıl ayırt edici özelliği
ise bir savaş bütçesi olmasıdır.
Şemsi Denizer'in "iç savaş çıkar"
uyarısının gerisinde bu savaş
bütçesi gerçeği duruyor. Çünkü bu
bütçe aynı zamanda sömürgeci kirli
savaşın finansman bütçesidir.
Askeri harcamalar dış borç
ödemelerinden sonra en büyük
mi�torı oluşturuyor. Sömürgeci
savaşın faturası emekçilere
çıkarılmak isteniyor. Sömürgeci
rejim bu soygun bütçesini ancak işçi
sınıfına ve emekçilere savaş açarak
uygulayabilir. Denizer, "polisiye
tedbirlerle uygulanabileceğini
sanıyorlar" derken istemeden bu
gerçeğe parmak basmak zorunda
kalmıştır. Sorunun asıl özü de bu
noktada düğümlenmiştir. Proletarya
bu savaş bütçesini ancak devrimci
iç savaşla engelleyebilir.
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İnsanlık su,laıı tazmin edilemez!

Özgür Ülke' Y.e bombayı koyan dev
letin eliydi. Sözü edilen devlet Kontrgerilla Cumhuriyeti'dir. Bu ad- ·
landırmadan sonra ayrıca kanıta gerek
yoktur. Kanıta gereksinme duymayan
herkes, bunu hemen ve kesin biçimde
iddia etti. Saldırının ertesi günü Ülke;
"Fail devlettir" diyordu. Komünistlerse
Kızıl Bayrak'ın "Sömürgeci Düzen
Kanla Besleniyor !" başlığını attıkları
kapak yazısında; "Saldırının MGK'nin
katliam politikasına devam kararı al
masının ardından gerçekleşmiş olması
iki olguyu net biçimde gösteriyor.
Saldırının faili eli kanlı sömürgeci
sermaye devletidir. Ve buna benzer
saldırılar önümüzdeki süreçte de artarak
yaşanacaktır." tesbitini yapıyorlardı.
Ayrıca kanıt gerekmiyordu. Kanıt,
bu devletin sahibi olan sınıfın çevresine
mikrop saçan çürümüşlüğündeydi.
Kanıt, buna rağmen bu sınıfın, kan
içerek bir zaman daha varlığını sür
dürmesine hizmet edecek bir devlet
yapılanmasını kurabilmiş ol
masındaydı.
Ayrıca kanıt gerekmiyordu ama, o
da kısa zamanda ortaya çıktı. Çünkü
suçlar uzun zaman gizlenemezdi. Baş
bakanın yazılı emri Ülke'ye ve onun
sayfalarından türri dünyaya ulaştı. tik
günden beri "Ben yapmadım" di
yemeyen devlet, yazılı emir konusunu
da inkardan gelemedi. Tersine, "taz
minat" ödeneceği yönünde açıklamalar
yaparak bir bakıma resmen üstlenmiş
oldu. Sonradan, iyice teşhir olacaklarını
farketrniş olmalılar ki kısa sürede
döngeri ettiler.
Diyelim ki Özgür Ülke'nin zararını
karşıladılar!
Hangi birini?
Özgür Ülke yanıp yıkılan bir binadan,

Onlarcası Özgür Gündem ve sonra
Özgür Ülke çalışanıydı. Geri getirebilir

Yangın yerine döndürdüğünüz bir yurdu yeniden
yasanır bir hale getirebilir misiniz?
içindeki makine, araç-gereç ve arşivden
ibaret mi ki, üç-beş kuruş verip zarar
tazmin edeceksiniz?
Özgür Ülke, yıllardır bombaladığınız,
yakıp yıktığınız bir ülkenin, toplu im
haya tabi tuttuğunuz 'bir halkın fer
yadıdır.
Yangın yerine döndürdüğünüz bir
yurdu yeniden yaşanır bir hale ge
tirebilir misiniz?
Qöçerttiğiniz köylüleri geri dön-

S ahte tartışmalarla
gündem saptırma ve
oyalama m anevrası,
bugün
Genelkurmay'ın ve
onun k u k l a
h ü k ü meti nin
bunalımı yönlendirme
politik ası olarak öne 1
çıkıyor. Terörle
M ü c adele K a n u n u ' n a
iliş k i n y apılma k isteni len
,değişiklik tasarısını, bu
y önle n d i rme
politikasından ayrı
düşünmek mümkün
değil. Gelinen noktada bir
bunalım v e skandal öğesi
haline gelen bu tasarı
y u k arıd a k i vurg u m u z u
doğrular bir s e y i r izli yor.
Her biri d ü zenin
tıkanm asının ve çürüı ıes i nin
b i re r kanıtları olan bu olaylar
zincirini irdele mek ayrı bir
ç alışm anın konusu
olacağından belirtmekle

dürebilir misiniz?
'38'de "süngü uçlarında dona kalan,
bebelerin ilk gülüşleri"ni unutmadık.
Hiç bir zaman da unutulmayacak. Ama
son l O yıldır katlettiğiniz insanları
tekrar canlandırabilir misiniz? Gözünü
oyduğunuz, sürüklediğiniz, başına ba
sarak resimler çekti�diğiniz insan ölü
lerini ne yapacaksınız?
Binlerce Kürt öldürdünüz. Bunun
belki yüzlercesi PKK gerillasıydı.

yetin i yo ruz. Gündemden
"düşmeyen" ve artık bir yılan
hikayesine dönüşen Terörle
M ü cadele Kanunu ' ndaki
değişiklik tasarısı tartışmaları
8. maddenin d üzenlenmesi
üzerinedir. Sözde
düzenlenmesi istenile n madde
doğrudan Kürt sorununa
ili şkind ir. Mevcut yasa K ürt
sorununa ili ş k i n her türlü
d üş ü nce i fade etmeyi
"bölücülük" propagandası
k aps amında
cezalandırmaktadır. Düşünce
özgürlüğünün sağlanması
olarak demagojisi yapılan bu
maddeye yeni eklenen "yakın
ve açık tehlike" kavramı
olmuştur. Deyim yerindeyse
tasarının ruhunu bu kavram
olu şturuyor: "Ya kın ve açık
tehlike" d iye tanımlayarak
yaptıkları terörizm
demagojisiyle d ü zene boyun
eğmeyen her türlü muhalefeti
s u sturmak niyetindeler.

Ama sizin sözünü ettiğiniz "para
olarak karşılığı"nı ödemektir zaten.
İnsan yaşamının, onurunun, sevgisinin,
her türlü insani değerin ppra olarak
karşılığı. Tıpkı kelle avcılarınıza öde
diğiniz "parça başı" ücret gibi. Kelle
başına. Çünkü siz "insan"ın anlamını
çoktan unuttunuz. Ya da daha doğrusu,
baştan beri bilmiyordunuz ki. Daha 200
yıl önce, iktidarınızın taze dönemlerinde
işçiye "kGnuşan alet" adını takan da
sizdiniz. Dirisini parayla alıp sattınız.
Başınızın sıkıştığı her yerde de kiralık
katillerden terör şebekeleri oluşturarak
kelle avcılığına çıktınız. Kokuşmuş bir
ceset olarak insani duygularınız yoktur
ve tazmin edebileceğinizi' sa
nıyorsunuz.
Ama gene de hesabınız boş çıktı.
Artık geçti. Hiç bir şeyi tazmin ede
mezsiniz. lnsanlık suçlarının sadakası
olmaz. Ama bu "ödemek"ten kur
tulduğunuz anlamına gelmiyor. Öde
yeceksiniz! Fakat başka biçimde.
Hakkettiğiniz tek biçimtle öde
yeceksiniz. Bu toplumun başından de
fedilerek. Ve derince bir kireç kuyusuna
defnedilerek.
İşte ancak ondan sonra, yeni düzenin
sahibi olan emek, kırıp döktüğünüz
değerleri, iki ulus arasında tahrip et
tiğiniz duyguları tamir için uğ
raşabilecektir. Ve Anadolu ve Ortadoğu
ve dünya işte ancak ondan sonra barışa
kavuşabilecek, kardeş ulusların eşitlik
ve özgürlük temelindeki birlikleri ku
rulabilecektir. Türk ve Kürt halkları, işte
ancak ondan sonra şehitleri kalplerine
gömüp, biribirlerinin yüzüne ikirciksiz
bakabileceklerdir...

Tasarı, "açık ve y akın
tehlike" kalkanı ile ilerici,
devrimci ve sosyal i s t basın
başta olmak ü zere , mu halif
aydın ve sanatçılara yönelik
devlet terörüne meşruluk
kazandırıyor. Bir yönüyle bu
tasarı, düşünce
özgürlüğünden nasıl
yararlanılacağına i l i ş kin bir
MGK t a l i m atıdır. Bu
bakımdan tasarı, dü şünce
özgürlüğünü düzeni savunma
özgürlüğü sınırları i çinde
serbest bırakıyor. Anayasal
ve barışçı reformculuğa kapı
aralayarak Kürt özgürlük
hareketi karşısında kendine
manevra 'al anı açmak i steyen
sömürgeci rej i m , bu tasarıyla
işbirlikçi Kürt burjuvazisinin
kendisini i fade etmesine
hukuki dayanak h azırl a m ayı
amaçlıyor. Karşı devrimci b i r
rejim kuşatmasının ürünü
olan tasarı, özgürlük
hareketinin almış olduğu

mesafeyle y a kından ilg il i d ir.
Tasarı, her türlü özgürlüğe
d ü ş man olan kontra rej i mine
yaraşır b i r kontra tasarıdır.
Zira tasarı, "y akın ve açık
tehlike" adıyla tanımladığı bu
kontra kav ramla düşünce
özgürlüğünün zerresini de
ortadan k aldırıyor. B u
üzerinde çok oynanan
"düşünce" konusuna kısaca
d e ğ i n mek gere k i yor. Egemen
d ü ş ünce her zaman egemen
sınıfın d ü şüncesidir.
K ap italist düzeqde egemen
d ü şünce egemen sınıf olan
burj u v a. sınıfın düşüncesidir.
Ç ünkü egemen d ü ş ünce ,
egemen m addi i l i şkilerin bir
yansım asından başka b i r şey
değildir. Dol ayısıy la düşünce
özgürlüğü burj u v a sınıfın
egemenlik ve söıtı ürü
özgürlüğü olarak ifadesini
bulur. İşçi ve emekçi sınıflar
i çinse kapitalist kölelik
altında yaşama özgürlüğüdür.
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İşçi ve emekçi ler kapitalist
kölelik d üzeninde düşünce
özgürl üğüne iktidar savaşında
kazanacağı mevzi lere paralel
olarak sahip olabilirler."
Esasen işçiler ve
e mekçiler için düşün'ce
özgürlüğü, demokratik hak ve
özgürl ü k ler sorununun bir
parçası olarak değer taşır.
B u rj u v a toplumda tüm
özgürlü kler gibi düşünce
özgürlüğü de r,roletarya ile
burjuvazi arasındaki güç
ilişkilerine bağlıdır. B u nunla
birlikte demokratik h ak ve
özgürlükler burj u v a toplumda
görelidir ve son derece kısıtlı
ol arak vardırlar. Genel olarak
kağıt ü stünde bir hak olarak
kalır. Sonuç ol arak
proletarya, demokratik hak ve
özgürlüklerle birlikte düşünce
özgürlüğünü de ancak
m ücadele yoluyla kazanabilir
ve mücadele y o l u y l a
koruyabilir, g üvence altına
alabilir. Düşünce
özgürlüğünün bir s ı n ı fı n
egeme n l i k ö z g ü r l ü ğ ü d e m e k
olduğunu bu tasarı çarpıcı
biçimde gözler önüne
sermektedir. Zira tasarı ,
sermayenin ı n ı f
egemen liğinin o n u n
top l u m s a l d ü z e n i n e b o y u n
eğenlere " b o y u n e ğ m e "
özgürlüğü t an ı rken, bu
egemenliği tanımay an l ara y a
da bu dü zene aykırı
davranmak i steyenlere ise
hayat hakkı tanımıyor.
B u bakımdan kapitalist
düzende genel ol arak
düş ünce özgürlüğünden
sözedi l e mez. K ü ç ü k burj uv a
a y d ı n ı n ü topyası olan
d üşünce özgürlüğü istemini
istismar eden kontra reji m , bu
tasarıya ruhunu veren terör
sopası ile bu kesimi kendine
bağlamak isti yor. Kuşkusuz
terör sopası sadece ay.d ın
kesim lere sallanmıyor.
Tasarıda bir demokles
kılıcı gibi duran; "açık ve
yakın tehlike" adlı terör
sopası s ınırsız bir keyfiyete
sahiptir. İlerici ve devrimci
ses leri boğmaya ve teslim
al maya. dönük olarak sayısız
ceza kanunları v ar. B u
tasarının diğerlerinden farkı,
devlet terörüne hukuki k ı l ı f
olmasıdır. B aşka bir deyişle,
tasarı nezdinde itibarını
yitiren sermaye devleti,
z u lü m s i y"a setini t ü m toplu m a
d ayatma noktasına gelmiştir.
S ermaye devletinin bugün
geldiği nokta, kırılma y a d a
çark etme sü recine girmiştir.
Terori st yasa tasarısını bu
sürecin ışığında
değerlendirmek gerekiyor.
B u satırlar kaleme alındığı
sırada bu tasarı koalisyon
ortakları arasında anlaşmazlık
konusu olmaya devam
ed iyord u . M u hte melen bu
tasarı yasalaşacaktır. Ama
söz kon usu olan bu tasarının
yasalaşıp yasalaşmaması
meselesi değ i l , onun bir
i htiyaç olarak gündeme
getirilmesid ir. Acil önemde
o l an nokta budur.

Kız ıl
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RP üzerin sen.a ryolar
ve
sermaye
düzeni

kitlelerin
düzene karşı yükselen
tepki lerini, lslami bir ha
vuza akıtıp "Allah"ın so
pası ile düzene bağlaması
için beslenen RP ve d i
ğer islami örgütler, son
günlerde yoğun bir
devlet-basın kuşatması
altındalar. Başbakan Çil
ler'in mal varlığını araştırmak için
kurulan TBMM araştırma komisyonu
RP'nin "bilinmeyen" yolsuzluklarını
bi rer birer ortaya çı karmaya, tekelci
sermaye basırıı da bunları birinci haber
yapmaya başladı. Bu kuşatma ile asıl
.
hedeflenen nedir? "Şeriat" tehlikesine
karşı "laik" kemalist devlet harekete
mi geçiyor? "RP'yi de DEP gibi ka
patı rım" d iyen Çiller, kimlere mesaj
vermeye çalışıyor?
Öncelikle, bu kuşatma sonrası
RP' deki bazı değişikliklerin altını çiz
mek gerekiyor; gerçek ya da yalan
ortaya atılan iddiaların sonucu, RP
gerek iç gerekse de dış politikaya yö
nelttiği "sivri" eleştirileri artık yapamaz
oldu. Tabanını eskiden bu tür po
litikalar üzerinden örgütleyip seferber
ediyordu, şimdi "Karalama kam
panyalarına karşı birlik olalım, biz
birbirimizi tanıyoruz" diyor. "Düzeni
değiştireceğiz" söyleminin yerini "Bu
iktidarı devireceğiz" söylemi alıyor.
Ve, herhalde bu iddiaları yan ıtlama
çabasından olsa gerek, özelleştirme
yasası için iptal davası açmaya vakit
bulam ıyor. Bütün bunlar düzen açı
sınd0n kısa günün karlarıdır.
Orta vadede ise bu kampanya tüm
düzen partilerinin "radikal" kanatlarını
kontrol etmelerini ve kriz koşullarında
bütünüyle "tekelci sermaye devleti"
politikasına uyumlu hale getirmeyi
amaçl ıyor. MiT ve diğer araştırma
komisyonları, bütün partilerin, bütün
pisliklerini en i nce ayrıntısına kadar
biliyor, raporlarını hazırl ıyor. Hizanın
bir adım -dışına ·ç ıkanlar, MGK ta
limatları doğrultusunda şantajla hizaya
getiriliyor. G.erçekte RP'yi kapatmanın
düzen açısından çok daha büyü�
E mekçi

riskleri beraberinde getireceğ ini onlar
da biliyorlar. Fakat, tabanını oluşturan
yoksul emekçi)er ve radikal islamcıların
taşıdığı potansiyeli daha sıkı denetim
altına alması ve gerektiğ inde bas
tırması ·için sıkıştırmak istiyorlar. RP'nin
tabanını ülke sorunları temelinde değil,
laik-islamcı gerilimi temelinde ör
gütlemesi için uygun zemin ha
zırlıyorlar.
Ve uzun vadede, devletin resmi
ideolojisine bağlı fakat siyasi i k
tidarların yolsuzlukları nedeniyle RP'ye
kayan küçük burjuva seçmen kitleye
RP' nin pisliklerini göstererek tekrar
merkez sağ veya sol çizgiye çekmeyi
amaçlıyor. Dini duyguların istismarı
sonucu yapılan yolsuzlukları n ahlaki
sorumluluğunun daha ağır olacağ ını
hesaplıyorlar. Özellikle bu saldırı ve
yıpratma politikası, sosyal de
mokratların yeniden toparlanma ça
lışmaları, birleşme, yeni lider arayışları,
koalisyondan ayrılma vb. ile birlikte
yürütülüyor. Tekelci sermaye basını,
kendini yenilemiş bir sosyal demokrat
partinin, RP'nin yerini alması ge
rektiğini propaganda ediyor.
Her geçen gün daha da boyutlanan
saldırılar karşısında işçi ve emekçi
kitlelerin emek-sermaye çelişkisi te
melinde saflaşması düzen açısından
en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Bu po-

lansiyelin altını oymak, emekçi kitleleri
suni çelişkiler yaratarak bölmekle
m ümkün. Tekelci sermaye devleti bir
yandan şovenizm zehiri ile Kürt-Türk
çalışması yaratıp emekçileri devleti n
kolluk kuvvetlerine bağlamaya ça
lışıyor. Diğer yandan laik-islamcı, ale
vi-sünni saflaşması temelindeki gerilimi
arttırarak birleşik m ücadelenin di
namiklerini bölmeye çal ışıyor.
RP'nin ekonomik ve siyasi sorunlar
temel inde örgütleyip, harekete ge
çirdiği kitle, olası bir RP iktidarında
da sorunları n çözülmediğini gör
düğünde, sistemin tüm yamalarının
patlayacağı
ve
kitlelerin
ra
dikalleşeceğ i, burjuva teorisyenleri n
de itiraf ettiği bir gerçektir. O nedenle
tekelci sermaye düzeni yakın bir RP
iktidarını istemiyor. Öncelikle RP kit
lesinin · "din" afyonuyla iyice ze
hirlenmesini ve uyuşturulmasını sağ
lamaya çalışıyor. RP'de bu mesajı
almış görünüyor. Erbakan hoca son
açıklamalarında; "bölücü ve komünist
eğilimlerin, dinsizlikten beslendiğini,
devletin dindar i nsanlardan kork
maması" gerektiğini söyleyen de
meçler vermeye başladı bile.
işçi ve emekçiler, artık "dinin" sarıklı
veya şapkalı olarak düzenin sö
mürüsüne hizmet ettiğini görmek zo
rundadır. Bizlere öldükten sonra
"cennet" vaadedenler bu dünyada
"cehennem" azabı çektiriyorlar. Ka
derim ize razı olup boyun eğmemizi
istiyorlar. Yarattığımız bütün zen
ginl iklere el koyup bizleri -açl ığa
mahkum ediyorlar Oysa ki, şanlı
mücadele tari himiz de gösteriyor ki,
haklarımız .için savaştığımız oranda
kazanırız. Ücretl i kölelik düzeni de,
geçmişteki tüm sömürü düzenleri g ibi
yıkılmaya mahkumdu�. işçi ve emek
çilerin komünist dünyası vaadedilen
tüm cennetlerden daha gerçek ve
güzel olacaktır.
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm !
Yaşasın Sınıfsız, Sömürüsüz Emekçi

l Q.
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MH P'nin '80 son rası
·m isıon buna l ı m ı

Karşı-devrimci darbenin MHP değil de.
faşist askeri cunta aracılığıyla örgütlenmesi.
benzer bir misyona ve işleve sahip olan
MHP'yi hem misyonsuz (devleti ve düzeni
komünist yıkıcı tehditten kurtarma). hem de
işlevsiz (devrimci harekete ve genel olarak
sol kitlelere yönelik katliamlar) bıraktı.
Bu durum ve sonra da devrimci hareketin
yenilgiye uğrayarak düzen için yakıcı
bir tehdit olmaktan çıkması. MHP'yi
'8O'lerin sonuna kadar yaşayacağı derin bir
misyon ve kimlik bunalımı içine itti.
Kitle. tabanı ve kadro düzeyinde yaşadığı
dağılma bu bunalım tarafından beslendi
ve onu daha da besledi.

"liberal" ANAP, "islamcı" RP, "muhafazakar" DYP,
"sosyal demokrat" SHP, faşist hareketin -gerekli özel
koşullar oluştuğunda- üzerinde gelişeceği potansiyel
zemini ve dinamikleri sürekli beslem�şlerdir.
MHP'nin yeniden toparlanması

MHP'nin ' 80' lerin sonuna doğru yeniden topar

lanma içine girmesi -oy oranları '87 'de %2, ' 89'da
%4- öncelikle, ANAP döneminde yukarıya doğru
sınıf atlama hayalleri gerçekleşmeyen, tersine,
aşağıya doğru sınıf atlamanın eşiğine gelen gele
neksel tabanının "merkez" partiden -ANAP- uzak
laşarak daha radikal ve acil çözüm politikalarına
yönelme eğilimleri ile ilgiliydi. MHP'nin ' 89'daki
oy artışlarının en çok, eskiden de güçlü olduğu
bölgelerde gerçekleşmesi bu eğilimin bir ifade iydi.
Ama bu eğilim, MHP'yi biraz hareketlendirdiyse de
aynı yıllarda asıl RP'nin tieslendiği dinamik oldu.
MHP'nin asıl yükselişi, geleneksel tabanındaki
radikalleşme eğilimleri ile de ilgili olmakla birlikte,
düzen içindeki yeni dönem misyonu ve bu misyon
doğrultusunda tekelci sermaye dev !eti tarafından özel
olarak görevlendirilerek önünün açılması sonrasında
gerçekleşti. '90' ların başında MHP'nin yükselişinin
ve yükseltilişinin koşullarını oluşturan, biri temel
diğeri ise daha tali, iki önemli gelişme sözkonu udur.
Bunlardan birincisi, Kürt halkının .u lusal kurtuluş
mücadelesinin gelişmesi ve giderek devleti tehdit
eder boyutlara ulaşması, buna paralel olarak Türk
kitleler içinde doğal ve suni yollardan körüklenen
şovenist Türk milliyetçiliği. İkincisi ise, SSCB 'nin
dağılmasıyla birlikte, orta Asya ve Kafkaslardaki
"Türki" cumhuriyetlere yönelik olarak Türkiye'nin
emperyalizme taşeronluk hesapları ve yanı ıra iç
politik malzeme olarak da pompalanan ırkçı "turan"
hayalleri. Her iki konuda da bizzat devlet eliyle
estirilen milliyetçi-ırkçı, şoven rüzgarlar, MHP'nin
üzerinde gelişeceği verimli bir siyasal iklim oluş
turdu.

M

HP ' 80 öncesinde düzene sivil faşist
terör organı olarak hizmet ediyordu.
İşlevi, dizginsiz bir terör ile kitleleri
sindirmek ve devrimci yükselişin
önünü kesmekti. MHP bununla birlikte, kendisinin
iktidarda olacağı ya da iktidardan pay alacağı bir
faşist devlet ile işçi hareketine ve devrimci hareketç· Bu da, MHP'nin soy faşist ideolojisinin toparlayıcı
karşı-devrimci esas darbeyi vurma görevine talipti. bir işlev görmesinin önüne ek engeller çıkarttı.
Ama düzen, sınıf mücadelesinin koşullarını ölçüp
MHP faşist bir kitle tabanına dayanmadan '80
biçip hesabını yaptıktan sonra, karşı-devrimci esas öncesindeki işlevini yerine getiremez, "sivil" faşist
darbeyi vurmada faşist askeri cunta iktidarını teı:cih bir terör örgütü olarak yaşama gücü bulamazdı. MHP
etti. Bu, MHP'nin iktidar dışı, iyi! faşi ı güçlerin işlevini, dayandığı tabanın -kasabalar-da mülk
devre dışı bırakılması anlamına geldi. MHP'nin süzleşme tehdidini yaşıyan geleneksel küçük burjuva
iktidarı ve yöntemleri, geleceği belirsiz, uzun, yıkıcı kesimlerin radikalizmini ve gerici sınıf özlemlerini
bir iç savaşı göze almak demekti. Düzen bu yolu, (mülkiyet düşmanı, dinsiz solcu komünistlerin ezil
diğer bütün imkanları tüketip de devrimci hareketi mesi) tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda
ve işçi muhalefetini buna rağmen ezemediği koşul- seferber ederek yerine getiriyordu. Bu radikalizm ve
özlemler ise, aynı zamanda iktisadi kriz koşulları
!arda son çare olarak tercih edebilirdi.
1 2 Eylül darbesinin kısmen MHP'ye de yönel- tarafından besleniyordu. ' 80'lerin sonlarına kadar,
MHP'nin yeni dönem misyonu ve devlet
mesi, esas olarak, faşist askeri cuntanın yüzüne taktığı MHP'nin üzerinde yükseleceği bu tür bir taban
tarafından önünün açılması
"tarafsızlık" maskesini meşrulaştırma ihtiyacından radikalizminin koşulları da çok güçlü değildi. Burada
' 80'1erin sonları ve '90'laşın başlarında, düzenin
kaynaklandı. Yanısıra, askeri cunta MHP'yi kendi devrimci hareketin (komünist tehdidin) ezilmesi,
iktidarına içkin bir faşist güç olarak görüyordu ve bu iktisadi krizin hafiflemesi vb. etkenlerin radikalizmi Kürt sorunu ve dış Türkler sorunu çerçevesinde
yüzden de MHP'ye geçmiş hizmetlerinin diyetini törpülemesi kadar, düzenin, eski radikal eğilimleri yükselttiği genel şovenist-milliyetçi dalga içinde
ödemek gibi bir niyetleri yoktu.
tek bir "liberal" potada -ANAP- içinde eriterek MHP, tabanını hareketlendirerek topar! maya
Karşı-devrimci darbenin faşist askeri cunta yumuşatmada gösterdiği başarının da payı vardı. Tüm başladı. MHP'nin yeni dönem misyonu böylece şekil
aracılığıyla örgütlenmesi, MHP'nin '80 sonrasında bunlara ek oJarak, ANAP hükümeti döneminde de kazanmaya başladı: "Bölücü tehdide karşı vatanın
yaşadığı ilk dönem süreçte tayin edici bir rol oynadı. sürdürülen "80 öncesi anarşiyi ve kavgacı partileri ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak" ve
Karşı-devrimci darbenin MHP değil de, faşist askeri mahkum etme" taktiği, MHP'nin sadece toplumun "sadece 60 milyonluk Türk dünyasının lideri olarak
cunta aracılığıyla örgütlenmesi, benzer bir misyona geniş kesimlerinden değil, yanısıra kendi eski taba- tüm dünya Türklerini birleştirmek".
ANAP hükümetinin çözülüşüne kadar, tekelci
ve işleve sahip olan MHP'yi hem misyonsuz (devleti nından da tecritini derinleştirdi. '87 yılında eski parti
ve düzeni komünist yıkıcı tehditten kurtarma), hem liderlerinin siyaset yasaklarının kalkması konu- sermaye devletinin, MHP'nin önüne bu misyon
de işlevsiz (devrimci harekete ve genel olarak sol sundaki "evet-hayır" oylamasında en yüksek "hayır" doğrultusunda somut görevler koyup, özel olarak
kitlelere yönelik katliamlar) bıraktı. Bu durum ve oylarının MHP'nin eski kalelerinden çıkması, bu önünü açtığı söylenemez. Ama ANAP hükümetinin
çözülüşü ve erken genel seçimlerin gündeme geti
sonra da devrimci hareketin yenilgiye uğrayarak açıdan kaydedilmesi gereken bir noktadır.
düzen için yakıcı bir tehdit olmaktan çıkması, MHP'yi
Ama ' 80 sonrasında faşist hareketin devlet ve rilmesi ile birlikte, tekelci sermaye devleti, düzenin
' 80'lerin sonuna kadar yaşayacağı derin bir misyon, toplum içindeki gücünü ve potansiyel birikimini, yeni dönemdeki ihtiyaçları ve bu doğrultuda oluş
kimlik, çizgi bunalımı içine itti. Kitlesi, tabanı ve MHP'nin yaşadığı süreç üzerinden açıklamak doğru turacağı yeni siyasal şekillenme içinde MHP'ye özel
kadroları düzeyinde yaşadığı dağılma bu bunalım olmaz. ' 80 sonrasında yukarıda sıraladığımız bir konum biçti ve önünü açtı.
Bu durum, herşeyden önce Kürdistan cephesinde
nedenlerle kendini bir dönem için MHP üzerinde
tarafından beslendi ve onu daha da besledi.
MHP'nin kitlesi ve tabanı, partileri kapatılmasına somutlamasa da, toplum içindeki faşist güç ve UKM'ye karşı sömürgeci savaşın yeni dönem ihti
ve partili kadroları tutuklanmasına rağmen, faşist potansiyel, başta faşist devletin varlığı ve toplumu yaçları, emperyalizmin taşeronluğunu yapın k için
cuntanın ' 80'li yıllardaki en aktif destekçisi oldular. yukardan aşağıya biçimlendirme çabası nedeniyle Orta Asya ve Kafkaslar'a yönelik daha aktif bir dış
Temel siyasi güdüleri "komünistlerin ezilmesi, hep diri, hep kuvvetli kalmıştır. Yan ısıra, karşı- politikanın ihtiyaçları, Türkiye cephesinde sömürgeci
istikrar, ve güçlü devlet" idl. Onlar faşist askeri devrimci burjuva gericiliğin her rengi, her türü, savaşın cephe gerisini sağlam tutmanın yanısıra sınıf
cuntada kendi partilerinin iktidarını
• • mücadelesini de dizginlemenin bir aracı
• • .. .. .. ..
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Kitlesinde MHP' den uzaklaşıp faşist gündeme getirilmesi ile birlikte. düzenin yeni dönemdeki ihtiyaçları üçüncü ortak olarak yerleştirilmesi, devlet
içinde her düzeyde kadrolaşmasının
devlete destek vermenin ·yanısıra, misyon
ve kimlik bunalımının yarattığı sarsıntı ve
ve bu dogrultuda oluşturacağı yem sıyasal şekillenme ıçınde sağlanması, parti örgütlenmesinin geliş·' . .. .. ..
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olgular, kendisine biçilen yeni dönem misyonu
doğultusunda MHP'nin devlet ve düzen içinde
konumlandınlmasının yüzeydeki görüntüleriydi.
Devletin bu dönemde hem iç hem dış politika
yönelişleri faşist MHP'nin s;izgisiyle büyük ölçüde .
paralellik taşıyacaktı. Bu durumda, devlet, Türkeş
ve çevresindeki faşist güruhun hizmetlerinden daha
sistemli, daha kapsamlı tarzda yararlanma yolunu
tuttu.
Devletin MHP'ye biçtiği yeni dönem misyonunun
ana halka ı, UKM 'ye karşı sömürgeci savaşın yeni
dönem ihtiyaçları çerçevesinde şekillendi. Bu ihti
yaçlar; özel savaş aygıtının politika ve taktiklerinin,
Kürt halkına _yönelik dizginsiz bir terör çizgisinde
derinl�ştirilmesi, bu aygıtı örgütlenme ve kadro
larının yeni politika ve taktikler doğrultusunda
biçimlendirilmesi, Kürdistan çeperinde, özellikle
Türk ve Kürt kitlelerinin birarada yaşadığı Erzincan,
Elazığ, Kars, Erzurum vb. kent ve kasabalardaki
Türkler içinde faşi t bir tepki birikimi ve yığınak

s

örgütlemek. Bununla hem Kürt kitleleri sindirmek
hem de yarın gerekli olduğunda UKM 'ye karşı
seferber edeceği ' sivi l ' faşist kitle gücünü hazır
lamak
Türkiye cephesinde Türk kitleler içinde ırkçı
faşist tarzda bir şovenist propaganda ve örgütlenme
ile sömürgeci savaşın cephe gerisinde şovenist
zemini sağlam tutmak. Bunu hem metropollerdeki
Kürt emekçilerini sindirerek UKM 'den tecrit etmek,
hem de Türk işçi ve emekçilerin sınıf mücadelesini
dizginlemek için kullanmak olarak sıralanabilir.
MHP'li faşist yönetici ve kadrolar yukandaki
görevler doğrultusunda devletin resmi ya da yarı
resmi, açık ya da gizli çeşitli terör örgütlenmeleri
içinde konumlandırıldılar. Partinin "sivil" örgüt
lenmesinin de, gene aynı görevler doğrultusunda
kendi alanından işlev görmek üzere, devletin maddi
ve diğer destekleriyle önü açıldı.
Ama MHP'nin yükselişini -esas elirleyici b�
ölmakla birlikte- adece devlet tarafınd. yukarıdan

ivil" faşist hareket '80
ve onu destekleyecek ideolojik baskı
aygıtlarını şekillendirme, bunları
öncesinde de tekelci
kendi militarist çekirdeği içinde
sermaye ve devletinin
merkezi olarak örgütleme ve
çıkarlarından ve
yönlendiımesinden bağımsız hareket doğrudan yönetme yolunu tutmuştur.
etmiyordu. '80 öncesinde aralarındaki Burjuva siyasal rejimin resmi, yarı
ilişki, kendisini, devletin daha çok
resmi ve "sivil" başlıca bütün
yan-resmi ve gizli terör aygıtları ile
unsurlarını da (partiler, basın,
(MİT, Kontrgerilla vb.) ve MHP'nin sendikalar, dernekler, eğitim, öğretim
bazı üst kadroları aracılığıyla
ve din kW7.lnJ.ları vb.) bu
"dışarıdan", "dolaylı" yönlendirmesi reorganizasyon ve tahkime uygun
olarak ortaya koyuyordu. İçinde
düşen bir yasal ve kurumsal çerçeve
kalıbına sokarak şekil vermiştir.
bulunduğumuz dönemdeyse,
geçmiştekinin ötesinde, aralarında
' 6 1 anayasası ile devlet aygıtının ve
çok daha organik, örgütlü, merkezi ve siyasi rejimin görece gevşetilmesi, az
sistemli bir "içiçe geçmişlik" olgusu çok istikrarlı bir kapitalist gelişme
sözkonusudur. Geçmişin "sivil" faşist beklentisi üzerine kuruluydu.
güçleri, devletin resmi ya da yarı
'60'ların sonunda sınıf mücadelesinin
resmi, gizli ya da açık terör aygıtları sertleşmesi, sırufsal kutuplaşmanın
içine tavandan ve tabandan
derinleşmesi, tekelci devlet
kapit_alizminin gelişmesi, devrimci
yerleştirilmişlerdir. Özel tim ve
kontrgerilla MHP'li kadrolardan
hareketin ve işçi hareketinin hızlı
oluşmaktadır. Polis örgütlenmesi
yükselişi, ikfisadi kriz sinyalleri ve
mevcut devlet aygıtının toplumsal
içinde ağırlıklı konumdadırlar. Yeni
açılan polis kadroları için
muhalefeti bastırmakta yetersiz kalışı
başvuruların önce MHP örgütlerine
vb. etkenlere bağlı olarak devletin bu
yapıldığı ve atamaların onların da
doğrultuda tahkim ve organizasyonu
onayıyla gerçekleştirildiği
gündeme geldi. Tüm bunların ·arka
planında kuşkusuz tekelci devlet
bilinmektedir. Ordu, MİT, devlet
bürokrasisi içinde MHP'li kadroların kapitalizminin gelişim süreci vardı.
çeşitli düzeylerde ağırlıklı konumları Bu yönde girişimlerde - 1 2 Mart
vardır. Bu "içiçe geçmişlik" sadece
bulunuldu. Ama devrimci hareketin
MHP'lilerin devlet örgütlenmesi
ve toplumsal muhalefetin gücü ve
içindeki kadrolaşmalarında değil,
direnci karşısında bu girişimleri
yanısıra "sivil" parti ve ocak
istediği başarıya ulaşmadı.
MHP'nin '80 öncesinde "sivil"
örgütlenmelerinin, devletin resmi
faşist terör örgütü olarak devletten
terör aygıtları ile kesin bir işbirliği
içinde ve onların doğrudan yönetimi görece bağımsız devreye sokulması,
altında çalışmalarında da kendisini
devletin örgütlenme zaaflarıyla -iç
dışa vurmaktadır.
güvenlik ve iç savaş düzenine göre
'80 öncesine göre devlet ile "sivil" militarist yapısının yeterince sağlam
faşist güçler arasındaki ilişkide olan
olmaması, iç otorite eksikliği ve
değişimi açıklamak önemlidir. Bunun boşluğu- doğrudan ilgiliydi. MHP
temelinde '80 sonrasında devletin
"sivil" faşist terörü örgütleyerek.hem
çekirdek militarist aygıtının ve bir
devletin bu zaaflarından kaynaklanan
bütün olarak da burj uva siyasal
. boşluğu doldurmaya çalışıyor, hem
rejimin Ôrgütlenınesindeki değişiklik de bu zaafı kendi iktidarı altında
gidermeye, devlet aygıtını faşist bir
yatmaktadır.
. çizgide tepeden tırnağa reorganize ve
'80 sonrasında devlet, kendi
militarist çekirdek aygıtını içgüvenlik tahkim etme görevine talip oluyordu.
Sadece düzeni d�ğil, onunla birlikte
ve iç savaş tehtidi düzenine göre,
bütünüyle profesyonel tarzda yeniden zaafa düşmüş devleti de "kurtarma"
örgütlemiştir. Burada, devletin asli - misyonuyla hareket ediyordu.
Kendi terör örgütlenmesi içinde
işlevi olan terör aygıtlarının hem
bile tepeden tırnağa merkezi bir
tahkim edilmesi, hem de -sınıf
otorite birliği olmayan, militarist
mücadelesi dersleri ışığında
çekirdeği bir bütün olarak aygıta
reorganize edilmesi sözkonusudur.
hakim olmakta ve yönetmekte güçlük
Önce karşı devrimin sonra da
çeken '80 öncesi devlet ile MHP'nin
sömürgeci savaşın pratiği içinde bu
bugünkü biçimiyle kapsamlı ve aleni
tahkim ve reorganizasyon
pekiştirilmiştir. Devlet, düzeni ayakta bir içiçelik içinde olmasının maddi
koşulları yoktu. '70'lerin sonlarında
tutmanın ve işler kılmanın temel
dayanağı olacak tarzda, kendi içinde özellikle MC hükümetleri ve
sıkıyönetim dönemlerinde, devletin
uzmanlaşmış her türlü terör aygıtını
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önünün açılma ı etkeni ile açıklamak, faşist hareketin
gelişmesinde "doğal" taban dinamiklerinin rolünü
önemsememek anlamına gelir. Bu da faşist bir kitle
hareketinin gelişme olasılıklarını küçümsemek
sonucunu doğurabilir. Türk kitlelerinde UKM 'nin
gelişmesine paralel olarak yükselen şovenist mille
yetçilik, özellikle Türk ve Kürtlerin birlikte yaşa
dıkları bölgelerde tırmanan Türk-Kürt gerginliği, bu
temelde keskinleşen ve yer yer çatışmalara dönüşme
eğilimi gösteren kutuplaşma, derinleşen iktisadi krize
paralel olarak gitgide yoksullaşarak mülksüzleşmenin
eşiğine gelen geleneksel küçük burjuva ke imlerin
radikalleşmesi, kentlerde işsizliği ve ·. kültürel
uyumsuzluğu derinden yaşayan kır kökenli iş iz,
lumpen proleter ve alt küçük burjuva gençlik içinde
gelişen gerici-radikal eğilimler, tüm bu unsurlar,
MHP'nin tekelci sermayenin çıkarları doğrultu unda
militarist tarzda seferber etmesine hazır ya da yatkın
durumda olan faşist kitle dinamiklerinin bir ifade
sidir.

kilit kurum ve mekanizmaları içinde
. yukarıdan ve aşağıdan faşist
kadrolaşma yönünde atılan adımların,
devletin tepeden tırnağa
reorganizasyon ve tahkimi açısından
başarıya ulaşması, devrimci hareket
ve toplumsal muhalefet bütür_ıüyle
ezilmeden mümkün değildi. Bu '80
sonrası süreçte başarıldı.
Bugünse, yaşadığı siyasi kriz ve
meşruluk bunalımına n!ğmen, kendi
militarist örgütlenmesi içinde ciddi
bir "otorite" boşluğu ve zaafı
sözkonusu olmayan, terör ve
ideolojik baskı aygıtlarını tepeden
tırnağa tahkim ve reorganize etmiş
faşist bir devlet aygıtı mevcuttur.
'80 sonrasında devletin terör ve
ideoloj ik baskı aygıtlarıru reorganize
ve tahkim etmesi, bu aygıtların hem
çekirdek hem de taban
örgütlenmesinde yaygın bir faşist
kadrolaşmayı beraberinde getirmiştir.
Özellikle terör aygıtlarının (polis,
profesyonel ordu, MİT, kontrgerilla,
özel tim) çekirdek ve tabanında faşist
kadrolaşma sistemli tarzda liayata
geçirilmiştir. Özelde MHP, genelde
faşist potansiyel, bu kadroların
devşirilmesi açısından en elverişli, en
doğal kaynak durumundadır.
'80 öncesinde devlet aygıtı
reorganize ve tahkim sorununun
yanısıra, merkezi otorite ve
yapılanma sorunu da yaşıyordu.
Taban örgütlenmelerinde, terör
aygıtları da dahil olmak üzere,
toplumsal muhalefetin etkisine açık
olma, mevcut sınıfsal, siyasal
kutuplaşma temelinde saflaşma
eğilimleri görülebiliyordu. Örneğin
polis örgütü Pol-Der ve Pol-Bir
eğilimleri temelinde saflaşmıştı.
Devletin terör aygıtları içinde böyle
bir saflaşma, iç otoritesini ve
yönetememe krizini derinleştiren ve
devrimci hareketi, toplumsal
muhalefeti ezme görevini yerine
getirmesini güçleştiren temel bir
unsurdu. Devletin terör
örgütlenmesinin sadece taban
kadrolarında değil, yer yer üst düzey
yönetimlerinde de bu tür pürüzlerle
karşılaşılabiliyordu.
'80 sonrasında devletin terör
aygıtları tepeden tırnağa faşist
kadrolaşmaya tabi tutularak,
geçmişteki zaafın gelecekte yeniden
ortaya çıkma tehlikesine karşı daha
işin başında kesin önlemler alındı.
Devletin '80 öncesi sınıf
mücadelelerinden çıkarttığı temel
derslerden biridir bu.
Devletin bu örgütlenme yapısı ile

faşist MHP'nin ideolojik çizgisinin
özdeki bu paralelliği, içlerindeki
kadro alışverişinde somutlanan
"doğal" bir içiçeliğin de zeminini
oluşturdu. "Olağan" terör ve baskı
dönemlerinde bu "içiçelik" de
"olağan" düzeylerde seyreder ve daha
"doğal", "kendiliğinden" gerçekleşir.
Ama sömürgeci savaş ve toplumsal
kriz gibi dönemlerde ise bu içiçe
geçmenin de yoğunluğu artar.
"MHP'nin devletleşmesi" ya da
"devletin MHP'lileşmesi" tanımları
bu içiçe geçmişliğin derecesini
vurgulamak açısından önemlidir
fakat, MHP ile devlet arasındaki
hakimiyet ilişkisinin yönünü
belirsizlikte bıraktığı için doğru
değildir. MHP, devletin merkezi
militarist çekirdeğirıin yönetimi
altında hareket eder. Devlet içindeki
kadrolaşması da bu hakimiyet
ilişkisinin sınırları içinde gerçekleşir.
Örneğin MİT'in MHP içinde her
düzeyde kadrolaşması vardır. Ama
aynı şey MHP için söylenemez.
Tekelci sennaye devleti MHP de
dahil bütün düzen ve devlet
partilerinin dizginlerini elinde tutar;
hiç bir şekilde kendi aygıtının
dizginlerini şu ya da bu herhangi bir
partinin eline vermez. Devletin
militarist çekirdeği, bütün düzen
partilerinin üzerinde, tekelci
sermayenin çıkarları doğrultusw1da
hepsini aynı anda birlikte
yönetmesine elverecek tarzda
bağımsız örgütlenir.
MHP'nin özellikle son dönemde
daha açık bir tarzda devlet
örgütlenmesi içinde konumlanması,
devletin terör aygıtlarının resmi ya da
yan-resmi, açık ya da gizli kollarının
bir parçası ve uzantısı olarak
çalışması, ne devletin "sivil" faşist
terör örgütleme ihtiyacını ortadan
kaldırır, ne de MHP'nin bu ihtiyaca
yanıt verme işlevini. Devlet, yarın
. koşullar gerektirdiğinde "sivil" faşist
terörü kapsamlı ve sistemli olarak
devreye sokacak ve bunu gene
MHP'nin militarist-faşist taban ve
kadro güçlerini kullanarak
örgütleyecektir. "Sivil" faşist terör,
devletin özel savaş aygıtının
doğrudan yönetim ve denetiminde
örgütlenecektir. Hedefleri,
zamanlaması, yöntemi, devletin özel
savaş aygıtının taktik ihtiyaçları
tarafından belirlenecektir. "Resmi" ve
"sivil" faşist terör arasındaki
. işbölümü ve işbirliği geçmişe göre
çok sistemli, örgütlü bir tarzda
yürütülecektir.
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Mem u r zi h n iyetl i "devri mci l i k" aş ı l ma da n
d evri m c i mem u r ha reketi ya ratı la maz .
"Grevli, TİS'Ii sendika" talebi KÇSP
bürokratları için, dün devletle uzlaşmanın bir
aracıydı, bugün ise, kamu emekçilerini
kapitalist saldırı karşısında
silahsızlandırmanın, yani gitgide devlete
teslimiyetin bir aracına dönüşüyor.
Sermaye ve devleti, azgın bir kapitalist
saldırı yürütürken, hak kayıplarımıza hergün
bir yenisi eklenirken, sömürü ve baskı
koşulları hergün biraz daha ağırlaşırken,
KÇSP'nin altı aydır baş gündemini
"konfederasyonlaşma" hazırlıklarının işgal
etmesi tek kelimeyle, mücadele
görevlerinden firar demektir. Bunun başka
bir izahı yoktur. "Meclis komisyonları 11,
"sendika yasa tasarıları",
"konfederasyonlaşma 11, tüm bunlar,
sermaye devletinin, kamu emekçilerinin
mücadelesini boğmak için teslimiyet
oltasının ucunda salladığı zehirli yemlerdir.

��yon
''

sendika hakkı içi n devlet v e hüküme tle sıkı pazar- her zamanki gibi baştan savma yürü tüldü. Eylem
lık" maskesini yüzleri nde rahat ça taşıdılar. Ama öncesinde ki tlen in örgütlülüğünü sağlamlaşt ırmak,
artık, PTT e mekçilerin i n eyle mi de gösteriyordu ki, kararlılığı n ı pekişt irmek yeri ne , tersi ne , kitle yi
iş1 eri o kadar kolay değildi ! Tabanda n ge len ve • kararsızlığa, güvensizliğe sürükleyecek tutumlar
ÇSP ve s endika m erkez yönet imleri, artık eskisinden çok daha kuvvetli olan eyle m sergilendi. KÇSP merkezi e ylemi n önde ri olarak
bir kaç kısmi ist is na (Tüm Haber- bası ncı karşısında, bu bürokratların önü nde iki kararlı bir şekilde öne çıkmak ye ri ne, eylemi n
Sen , Ener-Sen vb.) dışı nda, kamu seçenek vardı. Ya doğrudan eyle m kırıcılığı na destekçisi pozları na büründü. Eylemin bir kaç gü n
e me kçileri hare ket i n in önd erlik ihtisoyunacaklardı, ki bu durumda "gerçek" yüzleri öncesind e bile , hala eyle min süresi; talepleri,
yaçları na yanı t vere medikleri gibi, kitle nezdi nde bütünüyle teşhir olacak ve hareket i n biçimleri konusunda bir belirsizlik sözkonusuydu.
bu hare k et i n gelişmesi önü nde , aşılması gereken dizginleri n i de elden kaçıracaklardı. Ya da, eyle me Kararlı bir önderliği n varlığı koşullarında, hatta
bir enge l oldukları n ı son e yle mlerde de bir kez sahiplenip, ama onu en geri çizgiye hapsederek, bu KÇSP' ni n kendisi ne sözde biçt iği misyonun ade 
daha gös terdiler. 20 Aralık e yle mi n i, sı n ıf müca- yoldan dolaylı eyle m kırıcılığına soyunacaklardı. ce onda biri n i prat iğe ge çirm esi koşulla nda,
delesi n i yükselt men i n , kapitalist saldıralara karşı Sözle rimiz fazla ağır gele bilir kendilerine . Ama bu _sokaklara dökülenlerin on binl er d eğil, yüzbinler,
direnişi örgü tle m en i n , bu fiili v e meşru mücadele bürokratların " n iyetleri" uzlaşma olsa da -zaten diğer işçi ve e m ekçilerin de steğiyle milyonlar
ile genelde sı n ıfı n , özelde kamu e mekçilerini n sendikal mücadele bir tür uzlaşma Sanat ı değil olması işten bile değildi.
taleplerini sermaye sı n ıfı v e devlet i n den sök e sök e
midir?- yol açt ıkları sonuç teslimiyettir. Kişileri
Eylemi n biri nci günü alanlarda toplanan kitle ,
alma n ın değil, d evl et ile yasal ze mi nde "uzJaşma" değil, "devrimci" maskeli reformizmin sınıf müca- ertesi gü n eyle min d evam edip etm eyeceği,
-teslimiy et - manevraları n ı n bir aracı olarak gördü-. delesindeki ne snel konumunu tartışıyoruz burada. edece kse hangi biçimle rde -iş yavaşlat ma, iş
l er. KÇSP' n i n " e yle m"-sizlik- programı na kalsa,
Yukarıdaki seç enekler karşısında devle t de olsa bırakma, yürüyüş, mi t ing vb.- devam edeceği
ocak ayı içi nde bir gü nlük iş bırakma " eyle mi" ile iki ncisin i, yan i KÇSP' n i n eylemin başı na geçip konuları nda tam bir belirsizlik içinde ydi. Kitlelerin
işi ge ç işt irmek, mücadal e görevleri nden kıvırt- ki tle yi dizginl emesi n i, kamu e mekçileri içi ndeki • eğilimi e yle mi bir günl e sın ırlamamak üç gün , bir
makt ı n iyetleri. Ama PTT e mekçileri n i n Tüm genel eyle m ateşini söndürmesin i, e yle mi en geri hafta ve ge rekirse daha uzun süre kararlılıkla
Haber-Sen Genel Me rkezi'n i n n iyetsizliğine taleplere , en örgütsüz biçimlere sevkederek etki- sürdürmek yönündeydi. Kitlen in , mücadelesi n i
rağme n büyük ölçüde kendiliği nd en gel i şen bir sizleştirmesi n i tercih ederdi.
daha ileri, daha mili tan , daha sonuç alıcı bir düze ye
KÇSP bürokratları e yle me sahip çıkmaya karar sıçratabilmesi içi n , kararlı bir önderliğin kesi n bir
haftalık ki tles el, mili tan grev e ylemle ri, KÇSP
bürokratlarını n oyununu, hesabı n ı bozdu. Kamu vermişlerdi vermesi ne ama, tam da devle tin tutumuna en çok iht iyaç duyduğu bir anda,
e mekçile rin i n son döne mde yoğunlaşa n e yle m
"sendika yasa tasarısı nı" yen iden gü ndemi ne aldı- KÇSP'ni n baş sorumlusu olduğu bu belirsizlik,
isteği ni , bugü ne kadar geri ve yerel eyle m biçim- ğı, "meclis komisyonların ı n " harıl harıl çalışt ığı, nesnel olarak eyle m kırıcılığı a nlamına geldi.
! eriyle dizgi nle yen , değil bir haftalık, bir gü nlük "konfederasyonlaşarak" yasal devlet güvences ine - Aslında KÇSP' n in eyle mi bir günle sı n ırlamak
genel eyl e mden bile ge ri duran bu korkak re for- "kolt uk sigortası na"- kavuşmak yolu nda hızla iler- eğilimi nd e olduğu önceden bili n iyordu ama re for
mistl eri n bahane si de hazırdı:"Geri ki tle henüz ! edikleri bir dönemde çizmeyi aşacak bir genel mist korkaklar bu uzlaşmacı tutumları n ı açıkça
daha ileri, daha militan e yle mler içi n hazır değil." eyle m gi bi "kötü" sonuçlara sebe biyet verme iht i- ifade et mekten de kaçı ndılar. Görülen o ki, KÇSP
işte PTT e mekçileri n i n kendiliği nden gelişen, malin in de tedirgi nliğin i yaşıyorlardı. Bu yüzden bürokratları ge çmiş dönemde eyle m kırman ın
en
s d ikalı sendikasız tüm e mekçil eri seferber eden KÇSP 20 Aralık için eyle m kararını bile, merkezi "usta" ve "ince " yönte mlerini iyi belle mişler. Son
bir haftalık diren işleri, bu bürokratları n re formist bir karar olarak almaya ve açıkça ilan e tme ye ana kadar kesi n t utum almaktan kaçı nacaksı n ve
korkaklığı n ı gizleyen maskel eri n i d e savurdu. önceleri yanaşmadı. Bahaneleri hazırdı: merkezi kitle yi kararsızlığa sevk ettiğin bir anda qa "i n isi
Oportü n ist bahanel eri "geri )citle " de ye rle bir oldu. e ylem kararı almaya mevcu t hukuki -devlet i n yat ifı" şubelere devrederek işin içinden sıyrı
PTT e mekçil eri n i n yakt ığı eyle m ateşi diğer kamu hukuku değil, KÇSP'nin hukuku !- durumları lacaksı n ! İşte tam da bu yola başvurdular. Ve daha
e mekçileri ni n de yolu n u aydı nlattı. Pası n ı çözdü,
elv ermiyordu! Bölge kurultayına su nula n 20 Aralık
ik inci gün genel eylem kırıldı. İki nci gü n , grev - i ş
mücadele kararlılığı n ı biledi. "Ge ri"(!) tabanın e yle m önerisi, kamu e mekçil eri ni n kitlesi tara- bırakma- şube ler ve bölgel er düz eyinde v e sadece
sendika merkez yönet imlerine "PTT'ciler dire - fından yaygı n olarak kabul v e deste k görü nce , bir kaç işkolu -Tüm Sağlık Sen, E ner-Sen, Tüm
n iyor, bi z daha ne duruyoruz! " cümle si nde somutKÇSP de bu na ayak uydurmak zoru nda kaldı. Haber Sen- ile sı n ırlı kaldı. Eyle mlere kat ılım ora n ı
ladıkları e yle m bası ncı ·artt ı. Kit len i n -KÇSP'Ji Eylem hazırlıklan son bir kaç gü ne sıkıştırıldı ve düştü, coşku azaldı, militan yürüyüşler, gösteriler
re formistleri n d e yardıge rçekleşt irile m edi.
mıyla- DYP-SHP hüküSermaye devleti; değil "grevli, TİS'li sendika" bahşetmek. elinden gelse bir an durmaz Şimdi hem devl et he m de
�� SP ve sendika merke�
�etinden be kl: nti i çi ne
mevcut sendikal irgütlenrneyi
de ...........
dağıtır.
Bugün bunu başaramayışının
nedeni
����--�
-.......�--��
.,,......��-��=....a....
�---==-"""'"'=--�==
gırerek uyuştugu, tabanburokratları, genel eyle mı
da n yö net icilere eylem kamu emekçilerinin fıilı, militan mücadelesinin bir kazanımı olan mevcut örgütlü gücünden ucuz atlatt ıkları n ı ve
.. .. .. .. .. fi ' ' . .
yönünde kuvvetli bir
"diyalog"
süreci ne
• bU orgut
" kratl arı ıse
kOfkuyor OlUŞUdur. KÇSP bUfO
1 U gucu 11 l1. mı 1ıtan,
bası ncın
yükse tınediği
kaldıkları ye rden devam
koşullarda -son 3 yıllık yasa ve yasak tanımaz mücadeleler ile daha da geliştirmek yerine, sözde "diyalog" adına edeceklerini düşü nüyorlar
.
.
dönem- bu re formist
kuşkusuz. Artık uykualtını
kendı
ellerıyle
oymaktadırlar.
!arı n ı kaçıra n korkulu
korkaklar "grevli, TİS'li
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adım, kademe kademe örgütsüzleştirmektedir. PTT
posta hizmetlerinde yürütülen taşeronlaştırma
operasyonu ile "memur" sayısı her geçen gün daha
da azalmaktadır. Sermaye devleti, kamu emek
çilerini '95 bütçesinde tensikatlarla işsizliği, taşe
ronlaştırma ile örgütsüzlüğü, sıfır zamlarla sefaleti
dayatmaktadır. Sadece 5 Nisan'dan bu yana geçen
9 ay içinde işçi ve emekçiler yarı yarıya fakir
leşmiştir, yeni sefalet batağı iki kat derinleşmiştir.
Bir yanda sefalet, diğer yanda karlar patlamıştır.
Kamu emekçileri bu kapitalist saldırıya karşı dire
nişe geçmezlerse, yarın"grevli, TİS'li sendika" ile
sözleşme masasına, bugün bizden gaspettikleri
büyük ekmeğin, küçük kırıntılarını "kazanmak"
için mi oturacağız? Bugün burjuva düzenin yasa
larına göre işçi sınıfının çoğunluğu -kağıt üzerin
de- "grevli, TİS'li sendika" hakkına sahiptir. Ama
gerçek hayatta, sonucu "uzlaşmacı" hayaller değil,
sınıflar mücadelesi belirler. Yürüttüğü taşe
ronlaştırma, tensikatlar vb. ile sermaye sınıfı
sendikalı işçi sayısını bir milyon sınırının altına
indirmeyi başarmıştır, yani o/<\ 1 0'un altına. Serma
ye devleti bununla da kalmamakta kendi hukukunu
bile ayakları altına alarak -ki zaten burjuva hukuku,
altında işçi sınıfının ezildiği, üstünde ise semıaye
sınıfının istediği gibi tepindiği kirli bir paspastır
kazanılmış -en geri- toplusözleşme hakkını bile
"tanımıyorum" diyebilmektedir.
Kamu emekçilerinin tüm bunlardan çıkartacağı
bazı dersler olmalıdır. Nedir bu dersler? Örneğin,
"grevli, TİS'li sendika" hakkının önemsiz ve bunun
için mücadelenin gereksiz olduğu mu? Hayır!
Tersine, kamu emekçilerinin en geniş kitlesini
etrafında birleştirmiş ve mücadeleye seferber etmiş
bu talebi savunmak gerekir. Biz, "grevli, TİS'li
sendika" talebine karşı çıkmıyoruz. Biz sadece, bu
talep için mücadelenin bayrağının, artık reformist
korkakların elinden alınması gerektiğini ve yanı
sıra mücadelenin bu taleple sınırlanmaması gerek
tiğini, kapitalist saldırıya karşı ve dahası kapi
karşı
kendisine
mücadeleyle
talizmin
birleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. :'Grevli,
TİS'li sendika" hakkına kamu emekçilerinin
çoğunluğunun sahip çıkması bile bugün müca
delenin kazanılmış bir mevzisidir. Ama bu hakkın,
hem kazanılabilmesi, hem de sınıf amacına uygun
olarak kullanılabilmesi, ancak ve ancak, müca
delenin ve örgütlenmenin devrimci, politik, militan
ve kitlesel bir çizgide yükseltilmesiyle mümkün
dür.

rüyalar görmeyeceklerini düşünüyorlar kuşkusuz. sendika" talebi KÇSP bürokratları için, dün
Ama yanılıyorlar. Yangını -şimdilik- kontrol altı devletle uzlaşmanın bir aracıydı, bugün ise, kamu
na alsa da bu itfaiyeciler, kamu emekçilerinin için emekçilerini kapitalist saldın karşısında silah
de kor kor yanan genel eylem-genel direniş ateşini sızlandırmanın, yani gitgide devlete teslimiyetin
söndüremediler, söndüremezler. Çünkü bu ateşi bir aracına dönüşüyor. Sermaye ve devleti, azgın
bizzat kapitalist saldırı körüklüyor. Kamu emekçi bir kapitalist saldırı yürütürken, hak kayıplarımıza
hareketinde yeni bir yükselişin koşulları, dina hergün bir yenisi eklenirken, sömürü ve baskı
mikleri, güçleri -devrimci önderlik sorunu ve koşulları hergün biraz daha ağırlaşırken, KÇSP'nin
KÇSP engeli dışında- gitgide daha da olgunlaşıyor. altı aydır baş gündemini "konfederasyonlaşma"
Öncü emekçiler, devrimci emekçiler, komünist hazırlıklarının işgal etmesi tek kelimeyle, müca
emekçiler 20 Aralık deneyiminden de dersler dele görevlerinden firar demektir. Bunun başka bir
çıkartıp, bu sorunu çözecek, bu engeli aşacak ve bu izahı yoktur. "Meclis komisyonları", "sendika yasa
yeni yükselişin mimarları olacaklardır. Korksun tasarıları", "konfederasyonlaşma", tüm bunlar,
burjuvazi, korksun refürmistler!
sermaye devletinin, kamu emekçilerinin müca
delesini boğmak için teslimiyet oltasının ucunda
Evet"Grevli, toplu sözleşmeli
salladığı zehirli yemlerdir. Niyeti, KÇSP'yi yasal
sendika" talebi!
cı, uzlaşmacı, icazetçi bir zemine çekerek, kapi
Ama nasıl bir mücadele ile?
talist saldırıyı yoğunlaştırdığı bir dönemde onlar
aracılığıyla kamu emekçilerinin dizginlerini elde
KÇSP bürokratları, bugün gelinen noktada, tutmak, beklentiler yaratarak oyalamak, mücadele
" grevli, toplu sözleşmeli sendika" talebini sınıf dinamiklerinin altını içten içe oymak ve sonra da
mücadelesini yükseltmenin. bir aracı olmaktan uygun bir anda son darbeyi vurup tüm sendikal
çıkartıp, kendi başına bir amaç haline getir örgütlülüğü dağıtmaktır. Sermaye devleti, değil
mişlerdir. "Grevli, TİS'li sendika" talebini kapi "grevli, TİS'li sendika" bahşetmek, değil "grevsiz,
talist saldırıya karşı mücadele görevlerinden TİS'siz sendika" lütfetmek, elinden gelse bir an
kopartmış ve birincisini ikincisi yerine ikame etmiş durmaz mevcut sendikal örgütlenmeyi de dağıtır.
durumdadırlar. Bu, "hak verilmez alınır! " nokta Niyeti ve hedefi budur. Bugün bunu başa
sından "hak alınmaz, dilenilir! " noktasına gerisin ramıyorsa, tek sebebi, kamu emekçilerinin fiili,
geri savrulmak demektir. "Grevli, TİS'li sendika" militan mücadelesinin bir kazanımı olan mevcut
talebi için mücadelenin bayrağı KÇSP bürok örgütlü gücünden korkuyor oluşudur. KÇSP
ratlarının elinden alınmak zorundadır, çünkü onla bürokratları ise bu örgütlü gücü fiili, militan, yasa
rın bayrağının rengi pembedir ve gitgide sarar ve yasak tanımaz mücadeleler ile daha da geliş
maktadır. "Grevli, TİS'li sendika" talebi, kapitalist tirmek yerine, sözde "diyalog", "uzlaşma" adına bu
saldırıya karşı mücadele görevlerinden kopar gücün altını kendi elleriyle oymaktadırlar. (Hiç
tıldığında, içeriği boşaltılmış, rengi sarartılmış kuşkulan olmasın ve boşuna koltuk hayallerine
olur. Kamu emekçilerinin sermaye devletine kafa kapılmasınlar, KÇSP bürokratları bu yolda devam
tutan bu militan talebinden geriye kala kala dışı sarı ederlerse, kapitalist saldırı kamu emekçilerini
içi ise boş bir kabuk kalır. Bu kabuk, kamu emek silindir gibi ezip geçecek ve sonra da sıra kendi
çilerinin mücadelesinin son üç yıllık dönemde lerine gelecektir.)
durgunluk, gerileme ve tıkanıklık içine girmesinin
"Özelleştir
temel nedenlerinden biridir.
me saldırısına
"Grevli, TİS'li sendika" talebi, en geri sendi karşı direniş
kalist zeminde dahi, sermaye sınıfının saldırılarına g�lişmedikçe"
karşı direnmenin, sömürüyü sınırlamanın, çalışma diye
düşün�
ve yaşam koşullarını iyileştirmenin ve bu konu mektedir sermaye
larda sermaye devletine kesin bir güvensizliğin devleti:"Benim
ifadesiydi. Üstelik, ' 80 sonrası kamu emekçileri memurum
istediği
hareketinde bu talep yasa değişikliğini hedeflediği kadar 'grevli, TİS'li
için iktisadi temelde de olsa politik bir nitelik de sendika' talep etsin
taşıyordu. Bugün sermaye devleti, kapitalist krizin dursun". Neden böyle
ve sömürgeci savaşın faturasını işçi ve emekçilerin düşünmektedir?
Çünkü
sırtına yüklemek için azgınca saldırıyor, kamu özelleştirme
saldırısının
emekçilerinin çalışma ve yaşama koşullan değil kendisi ve yaratacağı
iyileşmek, tersine, her geçen gün daha da kötü sonuçlar, zaten kçımu
leşiyor. " Hak verilmez, alınır ! " ilkesine sözde sahip emekçilerini adım
çıkan KÇSP ve sendika merkez yöneticileri, bu
kapitalist saldırıya karşı bugüne kadar ne yaptı? Bu
saldırıya karşı eldeki tüm güç ve imkanları seferber
ederek genel direnişi örgütlemeyenler, acaba
"grevli, .TİS'li sendika" talebinde samimi ve tutarlı
olabilirler mi? Bu talep için mücadelede kararlı
olabilirler mi? Dahası, madem ki "hak verilmez,
alınır! ", bu saldırıya karşı genel direnişi örgüt
lemeden, hak kayıplarının önüne örgütlü gucu
müzle dikilmeden, üretimden, hizmetten gelen
Mücadele çizgimiz sınıfa karşı sınıf, mücadele programımız i e kapitalizme karşı
gücümüzle taleplerimizi devlete dayatıp kabul
ettirmeden "grevli, TİS'li sendika" hakkımızı
sosyalizmdir. İflas krizinin batağında debelenen çürümüş kapitalizme karşı
kazanmak ve sonra da yasal planda bu kazanımı
sosyalizmin kızıl bayrağını yükseltmek yarının değil. bugünün en acil. en yakıcı görevidir.
pekiştirmek mümkün müdür? "Grevli, TİS'li
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Düzenin "İş, E kmek" dil�ncileri
ile devletin"grevli, TİS'li
sendika" dilencileri

Sadece çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmekten. sömürüyü sınırlamaktan. ufuksuzluk, sınıf saflarında s rek
li olarak savunmacı, hak dileyici,
acıyı hafifletmekten ötesini göremeyen. kapitalizme karşı sosyalizmin
uzlaşmacı, icazetçi, şikayetçı bir
ruh haliyetini besler. Bu ufuk· · ve eylemini kuşanmayan b'ır m ücade 1e ufku•
devrımcı
· · bl
ı ıncını
Oportünistler ve reformist
suzluk, sınıfı zehirleyen her
korkaklar,
yukarıdaki goruş- yaraya tuz basmaktan başka bir işe yaramaz Bu ufuk, daha doğrusu ufuksuzluk. türden, her renkten burjuva geri.
. ciliğin de yatağıdır aslında. Bu
lerimizden
kalkarak
bizle..
.
. şı'kayetçı ufuksuzluk, en basit, en küçük
. . uzl a_şmacı. ıcazetçı.
ı eyıcı.
ri"ekonomik mücadeleyi reddet- sını f safl arı nda surekl'ı ol arak savunmacı. hak d'I
mekle, grevli, TİS'li sendika
hakların bile, sınıfa karşı sınıf
bir ruh haliyetini besler. Bu ufuksuzluk. ını fı zehirleyen her türden her
direnişçi ruhuyla dişe diş mücatalebini ve mücadelesini reddetrenkten burjuva gericiliğin de yatağıdır aslında . Bu ufuksuzluk. bu sömürü
mekle b." suçlayacak, demagoji
dele ile, et ile tırnak ile burjuvazinin
bağrından sökülüp alınayapacaklard1r. Oysa "gerçeği"
düzeninde. çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmeyi dahi başaramaz .

açığa çıkarmak için, dünyaya sınıfın kuyruğundan bakan bu zatları, suçlamalarını
tersine çevirerek gerisin geri ayaklarının üzerine
oturtmak gerekmektedir. Bugün, sınıfın iktisadi
mücadelesinin bile gelişmesinin, grevli, TİS'li
sendika talebinin bile kazanılmasının önünde asıl
engel, bu mücadele kaçkını refonnist korkakların,
ekonomist kuyrukçuların uzlaşmacı çizgileridir.
Bugün KÇSP ve sendika merkez yönetimlerinin
çoğunluğuna hakim olan anlayış ve pratik, mücadelenin önderlik ihtiyaçlarına yanıt veremediği
gibi, mücadelenin gelişmesinin önünde artık bir
engele dönüşmüştür. Bu, reformist korkaklığın,
yasalcı aptallığın, uzlaşmacı teslimiyetçiliğin, liberal ruhsuzluğun anlayışı ve pratiğidir. Bunlar,
kamu emekçilerinin mücadelesini ve genel olarak
sınıf hareketini yükseltmek için mevcut olumlu
koşulları -emekçilerin artan öfkesi ve kabaran
eylem i teği, yanıbaşımızda Kürt halkının özgürlük
mücadelesi- değerlendiremeyecek kadar korkak;
sermaye devletinin sendikal örgütlenmeyi parçalamak ve kamu emekçi hareketini boğmak için
önlerine sarkıttığı, "meclis komisyonları", "sendika
yasa tasarısı", "konfederasyon", "diyalog süreçleri"
vb. zehirli yemleri balıklama yutacak kadar aptal;
sözde "grevli, TİS'li sendika" talebini savunup
eyleme gelince kapitalist saldırıya karşı direnişi
örgütlemekten kaçacak kadar teslimiyetçi; ve
çürümüş kapitalist düzenin ufku içinde hak dilenmekten ötesini -sosyalizmi- göremiyecek kadar kör
ve ruhsuzdurlar. Bunlar, aç bitap ruhlarını ve
bedenlerini doyurmak için çürümüş, sararmış elma
çöplerini bir ömür boyu eşeleyip dururlar, ama
başlarının üzerinde bütün göğü kaplayan o
görkemli ağacın dallarındaki kıpkızıl, koskocaman
yemişlere bakıp da göremeyecek kadar kör, görüp
de cezbolmayacak kadar güçsüz ve yorgundurlar.
Bu engel aşılmalıdır. 20 Aralık'ta çıkan eh önemli
ders budur. Bu engel aşılmadan, bu anlayış ve
pratiğe karşı uzlaşmaz bir mücadele verilmeden
kamu emekçi hareketi kendi etrafında döner durur,
gitgide batağa saplanır, ama bir adım dahi ileri
gidemez.
Düzenin "iş, ekmek" dilencileri ile devletin"grevli, TİS'li sendika" dilencileri, kamu emekçi
hareketi içinde bugün tam bir uyum içinde çalışmaktadırlar. Bunlar için, sınıfın yükselttiği mücadele değil, sınıfın attığı sloganlar önemlidir.
Reformist korkaklık, liberal ruhsuzluk, demokratik
körlük bunların iliklerine kadar işlemiştir. Bunlara
kuyrukçu bile denilemez, aksi taktirde Rus ekonomistlerine hakaret etmiş oluruz. Rusya'da ekonomistler kuyrukçuydu, ama hiç olmazsa sınıfın
kuyruğuna yapışıp onu ekonomik mücadele içinde
"ileri" çekmeye çalışıyorladı. Bizim kuyrukçularımız ise, sınıfın kuyruğuna yapışıp onu "ileriye doğru" çekmiyorlar, dahası, sınıfın kuyruğu.na
takılıp onunla birlikte "ileriye doğru" sürüklenmiyorlar bile! Tersine, sınıfı kuyruğundan tutup
onu "geriye_ dogru" çekiyorlar. Bugün bu kuyrukçular olmasa, genelde sınıf hareketi, özelde kamu
emekçileri hareketi kendiliğindenliğin tüm geriliği
ile bile bugünkünden "daha ileri" adımlar atabilir.
Kamu emekçilerinin mücadele programı ve
mücadele çizgisi ne olmalı?

Kamu emekçileri için savunduğumuz mücadele
yolu şudur: Önce tersinden ifade edelim. Grevli,
TİS'.li sendika talebi için mücadele, kapitalist
saldırıya karşı direniş görevlerinden; kamu emek-

çilerinin kapitalist saldırıya karşı direnişi ise işçiişsiz-emekçi tüm sınıfın genel direniş ve Kürt
halkının özgürlük mücadelesine destek görev!erinden kopartıldığında, ne "grevli, TİS'li sendika" hakkı kazanılabilir ne de kamu emekçilerinin
çalışma ve yaşama koşulları iyileştirilebilir. Tersine, olacak olan, kamu emekçilerinin ve kaderinin
ortak olduğu diğer işçi ve emekçilerin, açlığın,
sefaletin, işsizliğin batağına daha da saplanmasıdır.
Kamu emekçilerine yönelik saldırı, işçi sınıfını
ve Kürt halkını hedefleyen genel kapitalist saldırının bir parçasıdır. Bu saldırı ancak işçi sınıfının
ve Kürt halkının ortak ve genel direnişi ile geri
püskürtülebilir. Sadece kamu emekçileri değil,
işçiler, işsizler, kent ve kır yoksulları, emekçi
gençlik, Kürt halkı, kısacası, ezilen ve sömürülen
bütün kesimler, aynı terörist namlunun hedefidir.
Çıkarları ortak, kaderi ortak, mücadelesi de ortak
olmalı! Kamu emekçilerinin kendi içinde birleşik,
militan mücadelesi sermaye sınıfını ve devletini
bazı küçük tavizler vermeye zorlayabilir belki, ama
ne kapitalist krizin körüklediği topyekün saldırıyı
geri püskürtmek için yeterli olabilir, ne de elde
edilen kırıntılar kamu emekçilerinin gerçek kurtuluş yolunun önünü açar. Sermaye sınıfı ve devleti
iktidara hakimiyetini sürdürdükçe bir eliyle verdiğini diğer eliyle kat be kat geri almanın imkanlarına
da sahip olacaktır.
Bu yüzden komünistler, kamu emekçilerinin
mücadele programlarını ve mücadele çizgilerini,
sadece sınıfın genel direnişi ve Kürt halkının
özgürlük mücadelesine destek görevleri ile sınırlı
görmezler. Mücadele çizgimiz sınıfa karşı sınıf,
mücadele programımız ise kapitalizme karşı
sosyalizmdir. İflas krizinin batağında debelenen
çürümüş kapitalizme karşı sosyalizmin kızıl
bayrağını yükseltmek yarının değil, bugünün en •
acil, en yakıcı görevidir. Çürümüş kapitalist düzenin sınırlarını aşmayan bir mücadele ufku ile yarını
değil bugünü de kazanamayız. Neden kazanamayız? En başta, bu düzen ve bu devlet, işçi ve
emekçilerin en temel, en bas�t, en doğal haklarını,
insanca çalışma ve yaşama haklarını bile karşılamaktan acizdir. Tersine, kendi sömürücü ve
sömürgeci sınıf egemenliklerini ayakta tutabilmek
için, iliklerimizi daha fazla kurutmakta, kanımızı
daha fazla içmektedir. Bu birilerinin kötü niyetinden değil, kapitalist düzenin temel kuralından
dolayı böyledir. İliklerimizi daha fazla kuruttukça,
kanımızı daha fazla içtikçe, asalak sömürücülerin,
emperyalistlerin, kapitalistlerin iştahı azalacağına
daha da artmaktadır ve terörist saldırılarının ardı
arkası gelmemektedir. Böyle bir düzenin yaşama
hakkı da yoktur, o düzen yıkılmayı, o devlet
parçalanmayı çoktan haketmiştir. İşçi ve emekçiler, bu gerçeği görmedikçe, bu görevi kavramadıkça, çürümüş düzenin ufkunu aşmayan,
kurtuluşuna, sosyalizme doğru çelik adımlarla
ilerlemeyen bir sınıf hareketi; sınıf mücadelesi
değil, olsa olsa kendi etrafında dolap beygiri gibi
dönüp duran, hedefini tanımlayamayan bir kör
döğüşü olabilir. Bunun sonucu ise, bugün yaşa•
dıklarımızdır.
Sadece çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmekten, sömürüyü sınırlamaktan, acıyı hafifletmekten ötesini göremeyen, kapitalizme karşı
sosyalizmin devrimci bilincini ve eylemini kuşanmayan bir mücadele ufku, yaraya tuz basmaktan
başka bir işe yaramaz. Bu ufuk, daha doğrusu

bileceği bu sömürü düzeninde,
çalışma ve yaşama koşullarını. iyileştirmeyi dahi
başaramaz. Sömürüyü sınırlamayı dahi başaramaz.
Acıyı hafifletmeyi dahi başaramaz. İşte bu yüzden
de, sosyalizmin kızıl bayrağını yükseltmek, yarının
değil bugünün en acil, en yakıcı görevidir.
"Kahrolsun Kapitalizm, Yaşasın Sosyalizm!",
"Kapitalizmi Yıkacağız, Sosyalizmi Kuracağız!",
"Kapitalist Kriz, Bizi İşsizlik, Açlık, Sefalet Bata
ğına Gömmeden, · Biz Onu Kendi Kriz Batağına
Gömeceğiz!" şiarlarını bayrak edinerek, savun
mayı değil, tam cepheden karşı saldırıyı örgüt!emek görevimizdir.
Kamu emekçi hareketinin bugünkü teme�
sorunları, "yukarıdan", devrimci önderlik sorunu,
"aşağıdan" ise komitesizlik yani örgütsüzlük oru
nudur. Bugün komünistleı;n harekete müdahelesi,
yukarıdaki mücadele programı ve mücadele çizgisi
temelinde bu sorunları gözeterek geliştirilecek
politika ve taktikler üzerinde yükselecektir.
"Yukarıdan", devrimci önderlik sorununun
çözümlenmesi, ayaklarını sıkı sıkı mücadele ve
mücadelenin görevleri zeminine basarak, bugün
KÇSP ve sendika merkez yönetimlerinin çoğun
)uğuna hakim olan reformist, yasalcı, icazetçi,
ufuksuz, ruhsuz anlayış ve pratiklere kaşı tabanın
dinamiklerine ve güçlerine dayanarak1 onun
üzerinde yükselerek uzlaşmaz, kararlı bir müca
dele vermekle mümkün olur. Bu anlayış ve pratik
!ere karşı uzlaşmaz ve kararlı bir mücadele ise
ancak yukarda çerçevesini çizdiğimiz mücadele
programı ve çizgisi temelinde mümkün olur. Bu
mücadele programı ve çizgisine sahip çıkan, ama
sözde değil, kavga alanlarında, eylem alanlarında
bedel ödemeye hazır olan militan devrimciler ve
komünistler, böyle bir devrimci önderliğin oluş
turulması yolunda güçlerini birleştirmelidirler,
ortak hareket etmelidirler. Boşa harcanacak z man
yok, boşa kaybedilecek enerji yok!
• Grevli, Tİ 'li sendika talebi için müadeleyi,
kapitalist saldırıya karşı direniş mücadel sinin
görevleriyle birleştirmek;
"Hak Verilmez Alınır!","Grev Hakkı Grev
Yaparak; Toplu Sözleşme Hakkı Talepterimizi Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanıp Dayatarak Kazanılır!"
• Kapitalist saldırıya karşı kamu emekçilerinin
direniş mücadelesini tüm işçi ve emekçilerin
genel direniş göreviyle birleştirmek;
"Kurtuluş Yok Tek Başına!","İşçi, İşsiz,
Kent ve Kır Yoksulları, Emekçi Gençlik
Birleşmeli, Kapitalist Saldırı Silahı Tersine
Çevrilmeli!","Genel
Grev-Genel
Direniş!","Sınıfa Karşı Sınıf! "
• İşçi sınıfının ve emekçilerin genel direniş
görevini, Kürt halkının özgürlük mücadelesine
destek göreviyle birleştirmek;
"Kürdistan 'daki Katliamlara Karşı Sesini
Yükselt!","Sömürgeci Savaşa Son, Kürt
Halkına Özgürlük!", " İşçi Sınıfı, Kürt H alkı
Elele! Devrime, Sosyalizme, Özgürlüğe!"
• Tüm bu görevleri de kapitalizme karşı sosyalizm ekseninde bütünleyip, savunma alanından
değil, tam karşı cepheden saldırıyı,
"Kapitalizme Karşı Sosyalizm!","Çürüyen
Kapitalizmi
Kriz
Batağına
Gömelim!","Yaşasın Devrim! Yaşasın Sosyalizm!","Yaşasın
Halkların
Kardeşliği!","Yaşasın
Proletarya
Enternasyonalizmi!" şiarlarıyla örgütlemek görevi
ivedilikle önümüzde durmaktadır.
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Kendiliğinden hareketinin patlamalı seyri ve
Sendika bürokrasisine kar ı mücadele
Kendiliğinden bir kabarma zaman
zaman patlamalar. isyanlar ve
hatta genel direnişler-grevler
şeklini de alabilir. Böylesi
durumlarda sendika bürokrasisi
hareketlilik üzerindeki denetimini
de yitirebilir. Zorunlu olarak
eylemliliğin önünde sürüklenir.
ya da ayrılıp geride kalır.
Fakat bu asla sınıfın bir bütün
olarak sendika bürokrasisi
denetiminden çıktığı. bağımız bir
güç olarak hareket ettiği anlamına
gelmez. Aksine. sendika
denetiminin dışına çıkan
ve ötesinde gelişen eylemlere
devrimci müdahalede bulunamaz.
militan bir tarzda önderlik
edilemez ve düzen dışı politik bir
karaktere büründürülemezlerse
er veya geç gerilerler.

taşımayacaktır. Bunlar bir de " bütün bu
olgular, bir yandan b_�günkü hareketin
büyük ölçüde hem TURK-1Ş, hem de
KÇSP denetimi dışında gelişmesi, böylece
ehlileşme tehlikelerinden uzak olmasını
anlatır" ile taçlanıyorsa, sözkonusu heyecan
soğukkanlı bir değerlendirmenin önünü
büsbütün tıkıyor demektir.
Yukarıdaki değerlendinneler ne yazık
ki bu türlerine pek alışık olduğumuz geleneksel hareketten değil, Kızıl Bayrak'ın 12.
sayısında yeralan "Sınıf hareketinin acil ihtiyacı Birleşik Mücadele, Militan Önderlik"
yazısından alınmıştır. Başlıktan da anlaşılacağı gibi yazı esasen sınıfa devrimci bir
müdahalenin ve militan-politik bir önder!iğin yakıcı ihtiyacının altını çizmektedir. Bu
açıdan yukarıdaki alıntılara ciddi hatalardan
ziyade, daha çok iyi düşünülmemiş ifadeler
olarak bakılmalıdır.
Ne var ki sorunun üzerinde dikkatlice
durmak, içinde bulunduğumuz dönemi
doğru tahlil etmek gerekiyor.
Yaşanan ekonomik ve siyasal krizin ve
onun dolaysız sonuçlan olan yoğunkesintisiz saldırıların sınıf üzerinde olağanüstü bir basınç yarattığı, bunun ise nesnel
olarak mücadele dinamiklerini kışkırttığı,
kaba bir tarzda tahrik ettiği daha önce de
vurgulanan bir gerçekliktir. Diğer bir anlatımla bugün hüküm süren alabildiğince sert
objektif koşullar adeta sınıf hareketini bir
canlanma ve yükselişe zorlamaktadır. 5
Nisan'dan bu yana işçi ve emekçi kesim!erde ciddi patlamaların yaşanmamasına
burjuva sözcülerinin dahi şarşınnası
bundandır. Fakat öte yandan yeni yeni kın!maya başlayan nispi durgunluğun ardında
sınıfın bir dizi sorunu ve zaafı, bir bakıma
bugünkü gerçekliği yatmaktadır.
Herşeyden önce işçi sınıfı mücadele
isteği ve kararlılığını taşıyabilecek bir önderlikten halihazırda yoksundur. Taban örgütlülüğü henüz çok zayıftır. Duyarlılığı ve
dikkati kendi dar ekonomik ve kısmen de
demokratik sorunlarını aşabilmiş değildir.
Ekonomik-refonnist çerçeveyi aşamayan verili bilinç ve örgütsüzlük ise ister istemez, sendika ağalarına duyulan tüm öfke ve
tepkiye rağmen sınıfı sendikal cendereye,
bürokratlann ihanetlerine mahkum etmektedir. B.Meral 'in taşlanması olayının da
bariz bir tarzda ortaya serdiği gibi işçi sınıfı
gerçekte bu bitip tükenmez ihanetin farkın-

dadır. Ancak sendika bürokrasisine duyulan
derin güvensizlik sendikal(ist) mücadeleyi
aşan bir bilinçle birleşemediği, dahası genel
de devrimci harekete duyulan ·güvensizlik
kırılamadığı, özelde ise komünist hareketle
güçlü-kalıcı bağlar örülemediği sürece,
sennayenin sendika bürokrasisi şahsında
sınıf üzerinde kurduğu denetim• de kırılamaz.
Ankara eyleminde yaşanan gelişmeler
kuşkusuz son derece önemlidir. Ancak
B.Meral'e yönelen radikal tepkiler gerçekte
sınıfın sendika bürokrasisi denetiminden
çıktığını değil, ama onu aşma isteğinin
gücünü, çıkış arayışlarının yoğunluğunu
gösterir. Bu aynı zamanda (tıpkı Aras Kargo
öme.ğinde olduğu gibi) kendiliğinden hare
ketin militan bir karakter kazanabileceğini,
gelinen aşamada böyle bir eğilim taşıdığının
işaretleri sayılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, kendiliğinden bir
kabarma zaman zaman patlamalar, isyanlar
ve hatta genel direnişler-grevler şeklini de
alabilir. Böylesi aşamalarda sendika bürok
rasisi o an için hareketlilik üzerindeki dene
timini de yitirebilir. Ya zorunlu olarak
eylemliliğin önünde sürüklenir, ya da ayrılıp
geride kalır. Fakat bu asla sınıfın bir bütün
olarak sendika bürokrasisi denetiminden
çıktığ4 bağımız bir güç olarak hareket ettiği
anlamına gelmez. Aksine, sendika dene
timinin dışına çıkan ve ötesinde gelişen
eylemlere devrimci müdahalede bulu
namaz, militan bir tarzda önderlik edilemez
ve düzen dışı politik bir karaktere bürün
dürülemezlerse er veya geç gerilerler.
Dahası sendikal bilinç aşılamadığı sürece
yeniden ve çoğunlukla da daha koyusuna
olmak üzere sendika bürokrasisinin kıskacına düşme akıbetiyle yüzyüze gelirler.
İşçi sınıfı hareketinin son büyük yükse!işi olan Zonguldak fırtınasına set koyan
Mengen'den sonraki süreç sınıfı frenlerken
asıl engelin sendika bürokrasisi değil, ama
sendikal mücadeleyi aşamayan verili sendi
kal refonnist bilinci olduğunu en çıplak
tarzda göstenniştir. Zonguldak işçileri
bağımsız-politik sınıf bilincine ve devrimci
bir önderliğe sahip olsalardı o barikatı
yıkmaları, yolları tıkayan sendika bürok
rasisini mücadelenin önünden süpürüp
atmaları içten bile değildi. Kuşkusuz o
günden bu yana köprünün altından çok sular
aktı. Ne var ki, sınıf hala da kendisini okya-

nusa taşıyacak kanalı bulamadı. Daha açık
bir anlatımla, Mengen'den günümüze dek
yaşanan küçük büyük onca mevzi direniş, '
onca eylem sınıfta zengin mücadele dene
yimleri ve birikimler bıraktı. Fakat mücadele
buna rağmen düzen karşıtı politik bir
mecraya taşınamadı. Bu ise herşeyden önce
devrimci öncü sorununun tüm yakıcılığını
koruduğunu, günden güne daha da artır
dığını anlatır. Ve belki de bu aynı olgu, hali
hazırda sınıfın üzerinde frenleyici basınç
yaratan başlıca etmenlerden biridir. İşçi sınıfı
tam da son süreçte yaşadığı bir dizi mevzi
direnişle edindiği deneyimlerden de hare
ketle bugünkü mücadele düzeyiyle fazlaca
yol alamadığını "kendinden" bir bilinçle
gönnüş bulunuyor. Her geçen gün yoğun
laşan ve moral bozucu 20 Temmuz'lara
rağmen söndürülemeyen genel grev- genel
direniş istemi de bunu anlatır. Ne var ki, daha
ileri bir düzeye sıçrayabilme koşullarından
(bilinç, örgütlülük, önderlik) de yoksundur.
Bir yandan kendini hazırlıksız ve dona
nımsız hissediyor, öte yandan ise her türlü
tahammülü aşan kesintisiz saldırıların da
etkisiyle daha kararlı, daha militan eylem
biçimlerine de geçebiliyor.
Burada)<i diyalektik iyi kavranmalıdır.
Radikal çıkışlara bakıp "ehlileştinne tehli
kesinin uzak olduğunu anlatır" demek ne
denli yanlışsa, hareketin ehlileştirilmesinin
önüne etkin politik bir müdahale ve önderlik
inisiyatifiyle geçebilme koşullarının hergün
kinden daha olgun olduğunu görememek
de o denli yanlıştır.
Sınıf mücadelesindeki kilitlenme hat
safhasındadır. Son günlerde yaşanan çıkışlar
ve gelişmeler bunu kanıtlamaktadır. Dahası
sınıf hareketinde tıkanmayı açacak dina
miklerin giderek mayalandığını dile getir
mektedir. Bugün sınıfın niteliksel bir sıçra
ma için gerekli olan örgütlülük, bilinç ve
önderlik düzeyini bir hazırlık evresinde
zamanla elde etmesi olasılığından ziyade,
bunu bizzat patlak veren eylemlilikler içeri
sinde hızla tamamlaması olasılığı daha
yüksektir. Kuşkusuz bu tümüyle kendi
liğinden gelişen olaylara devrimci müda
halenin gücüne, politik hakimiyet kunna
becerisine ve önderlik kapasitesine bağlı
birşeydir.
Nokta bir kez daha burada düğüm
lenmektedir. Bu açıdan bakıldığında sınıfın
en büyük handikapı kendi hazırlıksızlığı
değil, fakat genelde devrimci hareketin,
özelde ise komünistlerin hazırlıksızlığıdır.
Oysa tam da kendini gittikçe daha belir
gin bir tarzda ortaya koyan hareketliliğin
kendisi komünistlere eksikliklerini gider
mek, hazırlıklarını hızla (bizzat hareketliliğe
müdahale çabası içerisinde) tamamlamak
için eşsiz fırsatlar, zengin olanaklar sunmak
tadır. Geniş emekçi yığınlar politizasyona
herı.amankinden daha açıktır. Dahası gerçek
bir önderlik inisiyatifi ve gücü gördüklerinde
ona �!lbi olmaya hazırdır.
Oyleyse tüm enerji gelişen eylemlerin
içerden ve dışardan · dönüştürülmesine
harcanmalıdır. Buraya etkin ve kesintisiz bir
propaganda ve ajitasyon faaliyeti taşımalıdır.
Sınıfın içerisine girerek özelde de öncü ve
ileri unsurlarla hızla örgütsel bağlar kurul
malı ve geliştirilmelidir. Herşeyden önemlisi
doğru politikalarla ve pratik bir inisiyatifle
eylemlerin ve giderek de toplam hare
ketliliğin yönlendiriciliği ele geçirilmelidir.

on haftalarda yaşanan bir dizi eylem
lilikler (PTI çalışanlarının ve Demir
yolu işçilerinin direnişleri, Zonguldak
madencilerinin gösteri ve eylemleri,
Ankara'daki işçi gösterisi) ve burada yaşa
nan bazı gelişm�ler, 5 Nisan saldırısından bu
yana umutla beklenen sınıf hareketinin yeni
ve güçlü yükseliş dalgasının nihayet hız
aldığının işaretleri sayılmalı mıdır? Kendini
dayatllJ) bu soruyu erken bir acelecilikle
yanıtlamak doğru olmayacaktır.
Kuşkusuz içinde bulunduğumuz şu
günler bize önümüzdeki dönemin sınıf
mücadelesi açısından sıcak ve hareketli
geçeceğinin güçlü emarelerini sunmaktadır.
Dahası işçi sınıfında radikalleşme doğrul
tusunda bir eğilim de kendisini giderek daha
fazla hissettinnektedir. Haberleşme sektö
ründe çalışan emekçilerin sendika başkan
larının gözaltına alınması üzerine aldıkları
kararlı tutum ve Ankara eyleminde
B.Meral'in bir grup işçi tarafından taşlı
saldırıya uğraması bunun son ve canlı
örnekleridir.
Ne var ki bu kendiliğinden gelişen olay
lara kendinden öte bir anlam biçmek yerine,
tüın' çaba sınıfın çıkış arayışlarını sistemli bir
tarzda hızlandınnak, derinleştirmek ve ona
bilinçli bir ifade kazandınnak için yoğun
laştırılmalıdır. Bugün kendiliğinden hare
kete yönelik her aşın vurgu gerçekte onun
giderek daha yakıcı hale gelen zaaf ve
handikaplarına perde işlevini görecektir.
Oysa komünistlerin başlıca görevi bu
perdeyi yırtıp atmak, hareketin kendi
liğinden karakterinin sınırlılığını, ufuk
suzluğunu bu çıplak tarzda görebilmek,
netlik ve kesinlikle ona önderlik düzeyinde
müdahelede bulunmaktır. Gerçekten yeni
ve güçlü bir yükselişin önününü açacak olan
tek şey de budur.
Komünistler içinde bulunduğumuz
döneme ilişkin siyasal kilitlenme ve tıkanma
değerlendinnesinde bulunurken kastet
tikleri, sınıf hareketindeki durgunluktan öte,
onun politikleşme ve düzen karşıtı bir
B.Meral' in taşlanması olayının da ortaya serdiği gibi. işçi sınıfı gerçekte
mecraya geçme konusunda yaşadığı
bu bitip tükenmez ihanetin farkındadır. Ancak sendika bürokrasisine duyulan
zorlanma olmuştur. Bugün aynı süreç
devam ediyor, onu tıkayan esas barikatlar
derin güvensizlik sendikal(ist) mücadeleyi aşan bir bilinçle birleşemediği,
olduğu gibi duruyorsa gelişen hareketliliğe dahası genelde devrimci harekete dyyulan güvensizlik kırılamadığı, özelde ise
Böylesi bir önderlik altında sınıfın mili
bakıp "buz kırılmış, yol açılmıştır", "işçi
komünist hareketle güçlü-kalıcı bağlar örülemediği sürece,
tan, ,politik ve birleşik bir genel grev-genel
sınıfı 1 5-16 Haziran'ın dışında belki hiçbir
sennayenin sendika bürokrasisi sahsında sınıf üzerinde kurduğu
direnişe ve daha da ilerisine taşınmasının
zaman bu denli 'özgür'leşmemişti" demek
önünde hiçbir engel yoktui:
kendiliğindenliğe hayranlıktan öte bir anlam
denetim de kırılamaz.
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!ürkiye. teke�l�ri.n (devlet. v_e �zel)
ulke ekonomısmm %80'ını elınde
bulundurduğu ya da kontrol ettiği.
ekonomide açık bir teke l
ege menl iği nin bulunduğu bir
ülkedir. Böyle bir ekonomi de bir
yasanın tekel leşmeyi ve tekeller
arasında birlik oluşturmayı·
engel leyeceğin�. tüketiciyi koruyup
fiyatlar ve kal ite üzerinde olumlu
etki yapacağını söylem ek tekel lerin
egemenliği a ltında buna l an işçi ve
emekçilerin desteğini a l maya
yönel ik b ir demagojik
propagandadır.
Kuşkusuz sermaye ikti darı başka
ihtiyaçlarının da sonucu olarak
çıkarılan bu yasayı fırsat bilerek
toplumdaki teke llere karşı
hoşnutsuzl uğu sömürmeye.
tekelci sermayeni n iktidarı
ol duğunu perde lemeye
çalışmaktadı r.

ıı

D

-

nedeninin tekelci sermayenin iktidarı olduğıınu
perdelemeye çalışmaktadır.
2) Türkiye kapitalizminin '60'1ı ve '70'li
yıllarda uyguladığı ithal ikameci sermaye biri
kimi politikaları sonucu gerek sermaye sınıfının
birikimi muazzam boyutlara varmış, tekelleşme
hızlanmış, gerekse iç pazar büyük boyutlarda
genişlemiş idi. '80'li yıllarla birlikte dünya
ölçeğindeki faktörlerin de etkisiyle "ihracata
yönelik kalkınma modeli" denilen yeni bir
sermaye birikimi sürecine girildi. Bu süreç aynı
zamanda önceki yıllarda da önemli ölçülere
ulaşmış olan dünya pazarıyla, yani kapitalist
dünya ekonomik sistemiyle bütünleşmede
nitelik ve nicelik olarak bir üst boyuta sıçrama
süreciydi de. Nitekim 12 Eylül faşizminin
toplumsal muhalefeti bilinen yöntemlerle
ezerek düzlediği bir ortamda, fakat ı oldukça
sancılı bir şekilde Özal hükürneti eliyle bir dizi
tedbir alındı. Günümüze kadar, TPKKK'nun
da kaldırılıp liranın kovertibl hale getirilmesi, dış
ticarette ve yabancı sermaye girişinde tam bir
serbestiyetin uygulanması, ekonomide devlet
mülkiyetinin kaldınlması (özelleştirme) için
gerekli düzenlemeler yapıldı. Aynca bu
dönemde Avrupa Birliği (AB) ile Eylül 1963 'te
Ankara Anlaşması ile başlayan tam üyelik
süreci olukça ilerlemiş ve içinde bulunduğumuz
yılda AB 'ne tam üyelik çabalan gümrük birliği
aşamasına ulaşmıştır. AB'ne katılmak, buna
uygun bir ekonomik yapılanmayı gerçek
leştirmenin yanısıra üye ülkelerde mevcut ikti
sadi hayatı düzenleyen yasal düzenlemeleri
asgari ölçüde de olsa gerçekleştirmeyi de
gerektirmektedir. Nitekim 9 Kasım 1992'de
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi
toplantısında gümrük birliği, serbest dolaşım
vb.'nin yanısıra görüşülen konulardan biri de
rekabet hukuku ve buna ilişkin düzenlemelerdir.
Nitekim söz konusu yasa tasarısı bu görüş
melerin akabinde hazırlanmış idi. Başbakan

Yardımcısı Karayalçın' ın deyimiyle "19
Aralık'ta sözleşmesini imzalayacağımız
gümrük birliğine Türkiye'nin girmesinde çok
büyük önemi" olan bu tasan 19 Aralık '94'ten
kısa bir süre önce mecliste kabul edilerek
yasallaşmıştır.
3) Rekabeti Koruma Yasası heme kadar
Türkiye'nin AB ile bütünleşme sürecinin bir
yan ürünü olarak gümrük birliği görüşmelerinin
hızlandığı şu günlerde çıkarılmışsa da, bunun
yarusıra tekelci sermaye devletinin içteki ihti
yaçlarının da bir ürünüdür. Türkiye çoğunlukla
tekellerin cenneti olarak değerlendirilir.
Gerçekten de devlet tekellerinin dışında, gıda
sektöründen (mezbaha ürünleri, süt ürünleri,
unlu ürünler, bitkisel ürünler vb.) dokuma
sanayiine, dayanıklı tüketim mallan sektö
ründen otomativ (binek otosu, kamyon, otobüs,
oto lastiği, traktör, akümülatör) sanayiine,
temizlik malzemelerinden seramik ürünlerine,
ilaç sanayiinden boya vernik ve sentetik
mamuller sanayiine, basın yayından inşaat
malzemeleri sanayiine kadar bir dizi imalat
sanayiine hakim olan büyük özel şirketlerin
sayısı bir kaç taneyi geçmemektedir.
1985 verilerine göre Türkiye sanayiinin en
büyük 500 şirketi içinde bulunan 406 özel
sektör şirketinin toplam satışları (ciro) olan 6
trilyon 95 milyar lira Türkiye'nin o yılki bütçe
gelirlerinden çok yüksek bir rniktardaöır. Bu
cironun %23,8'i başlıca 3 sermaye grubuna
(Koç, Sabancı, tş Bankası) bağlı 60 şirkete,
%53'ü ise 25 sermaye grubuna bağlı 126
şirkete aittir. Bunların içinden Koç ve Saban
CIIllll 1986 sonu itibarıyla 4 trilyon 588 milyon
liraya ulaşan toplam satışları aynı yıl Tükiye'nin
bütçe gelirlerinin %67,3 'üne ulaşmıştır.
1990'da Türkiye'nin 500 büyük sanayi
şirketi içinde · tş Bankası grubunun kont
rolündeki şirket sayısı 29, bunların 4,5 trilyon
liralık toplam cirolarının 500 şirket içindeki payı

emokratikleşme paketi" içinde
yer alan ve özelleştirme yasasıyla birlikte "ekonomide
demokrasiyi"
sağlayacağı
iddia edilen Rekabeti Koruma Yasa Tasarısı (ya
da anti-kartel yasa) yıllardır süren hazırlık
aşamasının tam tersine bir kaç saat içinde
mecliste tüm burjuva partilerin desteğini alarak
· yasalaştı. Bu yasa, burjuva yayın organlarınca
da "Rekabetin önü açılıyor'', "Tüketiciye çifte
güvence", "Fiyatlar düşecek, kalite yükselecek"
türünden yalan propagandalarla adeta selam
landı. Bu yayınlardaki rekabet amacının
gerçekleşebileceğine ait tereddütleri içeren bir
kaç çatlak sese rağmen yasanın burjuva çevre
lerde yarattığı etki genel olarak böyleydi.
Bu yasanın sağlayacağı varsayılan yarar
larına geçmeden önce sermaye iktidarının tüm
burjuva kampın desteğini alan böyle bir yasaya
neden ihtiyaç duyduğunu ortaya koymakta
fayda var. Nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
1) Sermaye sınıfının egemenlik aracı
olarak kapitalist devlette de siyasi iktidar, siste
min işleyişini düzenleyen, sınıf egemenliğini
pekiştiren her düzenleme ve uygulamayı,
mümkün olduğu kadar, bunların tüm halkın
çıkarlarıyla uyuştuğu pıopagandasıyla birlikte
sürdürür. Uygulamaların gerçek amaçlan
karartılarak sahte gerekçeler yaldızlanıp öne
sürülür. Türkiye, tekellerin (devlet ve özel) tüm
ülke ekonomisinin %80'ini elinde · bulun
durduğu. ya da kontrol ettiği, ekonomide
korkunç bir tekel egemenliğinin bulunduğu bir
ülkedir. tşte böyle bir ekonomide gerçek amaç
larına ve akıbetine aşağıda gireceğimiz yasanın
tekelleşmeyi ve tekeller arasında birlik oluş
turmayı engelleyeceğinin, tüketiciyi koruyup
Tek tek tekelci sermaye grup larının kendi grup çıkarlarını merkeze
fiyatlar ve kalite üzerinde olumlu etki yapa
cağının söylenmesi tekellerin egemenliği altında koyan yaklaşımları karşısında Marks'ın deyişiyle "bütün burjuva sınıfının
bunalan işçi ve emekçilerin desteğini almaya
ortak işlerini yöneten komiteden başka bir şey olmayan" kapitalist
yönelik bir demagojik propagandadan ibarettir.
Kuşkusuz sermaye iktidarı bu yasayı işçi ve
devlet. bir bütün olarak sennaye düzen inin çıkarl arının uyumlu bir
emekçiler nezdinde tekellere karşı bir politika
bi leşkesini baz alarak düzenleyici tedbirler almak durumundadır.
izlediğini göstermek için çıkarmamıştır. Ama,
başka ihtiyaçların sonucu olarak çıkarılan bu
Bu tavır kendisini. kaynakların kul lanımını düzenlemekten piyasadaki
yasayı fırsat bilerek toplumdaki tekellere karşı
işleyişi düzenlemeye kadar bir dizi alanda gösterir.
hoşnutsuzluğu sömürmeye, ezilmişliğinin

%6,2 olmuştur. Bu rakamlar diğer iki tekelci
sermaye grubu olan Koç ve Sabancı için ise
sırasıyla 26 ve 1. 4 şirket ile ciro payı olarak
% 1 5,3 ve %5,5 olmuştur. Yani bu 3 tekelci
sermaye grubunun toplam satışlarının, 500
büyük şirket toplam satışlarına oranı 1990'da
%27'dir. Bu rakam 1 985 yılında %23,8 idi.
1991 'de ise 3 9 trilyon lirası Koç grubuna, 2 1
trilyon lirası Sabancı grubuna ait olan bu iki
grubun toplam 60 trilyon liralık ciroları aynı yıl
Türkiye'nin 430 trilyon lira olan GSMH'sının
%14'üne, bütçe gelirlerinin ise %60'ına eşittir.
Bazı dayanıklı tüketim mallarından örnek
verecek olursak 1994 yılında Arçelik ve Profilo
TV pazarının %6l 'ine (40+2 1), otomotik
çamaşır makinesi pazarının %88'ine (65+23),
bulaşık makinesi pazarının %87'sine (74+ 1 3),
buzdolabı pazarının %93 'üne(53+40) hakim
dirler. 1986'da elektrik süpürgesi pazarının
%7 1 'i Koç ve Simtel'e gitti. Koç grubu 1 986'da
otomobilde %60, minibüste %94, traktörde
%33 pazar payına, Sabancı grubu ise 1986'da
margarinde %25, lastikte %40 pazar payına
sahiptiler.
Yukarıda verdiğimiz rakamlar çeşitli
sektörlerde piyasaya, 'oldukça sınırlı sayıda
sermaye grubuna bağlı çok az sayıda şirketin
hakim olduğunu göstermeye fazlasıyla yeter
lidir. Fakat bu durum tekeller arasında bir pazar
paylaşım mücadelesi olmadığı anlamına da
gelmemektedir. Bu mücadele ise bir fiyat reka
beti olarak değil, daha çok, kendisini maliyet
düşürücü, satış artırıcı çabalarda bulunma;
sermaye devletinden kendi gruplarına ya da
faaliyette bulundukları sektörlere yönelik teşvik,
prim, yükümlülüklerde indirim vb. yollarla gelir
transferlerinin çoğaltılması ve yoğıın
Iaştınlmasını sağlama yöntemleriyle sürdürülmektedir.
Tekeller arasındaki, normal koşullarda
varolan bu mücadele özellikle kriz koşullarında
daha belirgin bir hal alır. Tek tek tekelci sermaye
grupları böyle dönemlerde kendi grup çıkarlarını
önplanda tutmaya daha çok çaba gösterirler. '94
yılı içerisinde otomativ sektöründe faaliyette
bulunan tekeller hükürnet nezdindeki giri
şimleriyle vergi indirimi vb yollarla önemli
avantajlar elde etmişler ve bu sayede stoklarını
eriterek kriz koşullarında da büyük karlar
sağlamışlardı. Bunun karşısında tekstilciler de
kendi sekörlerinin de korunması gerektiğini ileri
sürerek teşvik paylarını istemekten geri durma
mışlardı. Fakat tek tek tekelci sermaye grup
larının kendi grup çıkarlarını merkeze koyan
yaklaşımları karşısında Marks'ın deyişiyle
"bütün burjuva sınıfının· ortak işlerini yöneten
komiteden başka bir şey olmayan" kapitalist
devlet, bir bütün olarak sermaye düzeninin
çıkarlarının uyumlu bir bileşkesini baz alarak
düzenleyici tedbirler almak durumundadır. Bu
tavır kendisini, kaynakların kullanımını düzen
lemekten piyasadaki işleyişi düzenlemeye kadar
bir dizi alanda gösterir. İşte bu "rekabet''i koruma
yasası da bir yandan kendi aralarında tepişen
tekellerin cirit attığı, diğer yandan kaynakların
oldukça verimsiz kullanıldığı kaotik iktisadi
yapıya belirli bir düzenlilik getirme ihtiyacından
doğmuştur. Yasanın bir amacı da, ne ölçüde
gerçekleştirilebileceğinden bağımsız olf<ik,
budur.
Yukarıda Türkiye ekonomisinin tekelci
yapısını bazı verilerle göstermiştik. Şimdi, böyle
bir iktisadi yapi karşısında 67 , maddelik bir
yasanın tekelleşmeyi önleyeceğini vaaz etmek
ya iktisattan bir şey anlamamayı ya da bu vaazla
işçi ve emekçilerin kandırılmak istendiğini
gösterir. Ki bizce doğru olan da bu ikincisidir.
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Kaldı ki, tekelleşme sadece herhangi bir mal
hizmet piyasasında az sayıda şirketin faaliyette
bulunması (oligopol piyasa) şeklinde cereyan
etmemekte, aynca bu az sayıda egemen şirket,
açık ya da gizli anlaşmalarla kartel oluşturarak
ya ciıı o sektörde faaliyette bulunan şirketlerin
kurdukları dernek, oda vb. örgütler içinde varo
lan güçleri sayesinde kendi piyasa politikalarını
dikte ederek neredeyse piyasanın tek belirleyeni
durumuna gelmektedirler, İşte sermaye poli
tikacıları tam da bu yasa sayesinde, piyasadaki
güçlü şirketlerin kartel oluşturamayacakları
müjdesini veriyorlar. Fakat kartel anlaşmaları
pek açıktan yapılmadığı, genelde "sektöre
hakim bir kaç firmanın çoğunlukla lüks otel
lerde yedikleri yemek sırasında" yapılan
"centilmenlik anlaşmaları"yla ya da "Beyaz Ev
Eşyaları Sanayiçileri Derneği", "Otomotiv
Sanayicileri Derneği", "llaç Endüstrisi işverenler
Derneği", "Bankalar Birliği" gibi demek ya da
birlik çatısı altında gerçekleştirildiği için, müjdesi
verilen bu engellemenin nasıl yapılacağı sorusu
ortada kalıyor.
Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir.
Piyasada hakim durumda bir kaç fiımarun
olması hiç rekabetin olmadığı, bu firmaların
biribirleriyle çok iyi anlaştığı anlamına mı
gelmektedir? Tekelci kapitalizmde rekabetin
içeriği değişmiştir. Serbest rekabetçi dönemde
daha çok ve temelde fiyat bazında yürütülen ve
piyasadaki çok sayıda şirket arasında süren
rekabet artık büyük tekeller arasındaki rekabete
dönüşmüştür. Ama bu büyük bir çoğunlukla
fiyat rekabeti değildir. Tekellerin ana eğilimi
fiyat düşüm1ek değil yükseltmektir. Ve bu fiyat
yükseltme bazı durumlarda olağanüstü boyut
lara ulaşmaktadır. Örneğin ilaç sektöründe
aspirinin fiyatı 1985- 1994 arasındaki 9 yıllık
sürede tam 1 77 kat (yani yılda yaklaşık 20 kat),
bir antibiyotik olan Ampisina K 500 1 1 7 kat,
vitamin hapı Becozyme C 30 draje 274 kat
artmıştır. Bunun izahı ne aynı dönemde 64 kat
artan dolarla, ne de 98 kat artan markla y apı
lamaz. Bu soygunun tek izalu tekel egemenliği
ve tekel fiyatıdır.
Ana eğilim fiyatları sürekli yukarı çekmek
olmasına karşın, bazı istisnai durumlara da rast
lanır. Özellikle piyasaya yeni bir malın girmesi
durumunda bu yeni mal piyasanın oturmasına,
yerleşmesine kadar geçen süre içinde şirketler
arasında pir fiyat rekabeti yaşanabilir. Ama bu
da geçicidir. "Düşük maliyetli firma pazar
payını artırmak için kardan feda ederek fiyat
düşürebilir. Yüksek maliyetliler ya buna daya
namayıp piyasadan çekılirler ya da kendileri
için iyi olmayan koşullarda birleşmeye zorla
nabilirler. Böylece bu sanayi alanı güçlülerin
hakim olduğu bir 'yerleşme ' sürecinden geçmiş
olur. Bu süreç aşıldığında ayakta kalan, sağ
kalan firmalar bir rekabet silahı olarak fiyatı
bırakmaya ve yeni durumlarına uyaıı gizli bir
birleşme sistemi (karteQ geliştirmeye başlarlar"
(P: Sweezy, Tekelci Kapitalizm). Bu süreç kriz
dönemleri için de geçerlidir. Krizde büyük ve
güçlü fiımalar fiyat düşüşleri-satış düşüşleri
karşısında karların azalmasına karşı daha daya
nıklıdırlar. Fakat bu dönemdeki kayıplarını
tekelci güçleriyle denetimde tuttukları siyasi
iktidar üzerinde etkili olarak emekçi sınıflardan
toplanan devlet gelirlerinden -dolayısıyla işçi ve
emekçilerden- kendilerine gelir transferi sağla
yarak önemli ölçüde telafi ederler. Türkiye'de
5 Nisan istikrar paketi sonrasında otomativ
tekelleri, düşen satışları karşısında hükümetin
KDV, motorlu taşıt alım vergisi vb. 'inde yaptığı
önemli indirimler sayesinde fiyatlarını düşürerek
satışlarını artırmışlar, stoklarını eritınişler ve
süreci kayıp vermeden atlatabilmişlerdir.
Bütün bunlar tekelci kapitalizmde ana
eğilimin fiyatları sürekli yükseltmek olduğınıu
bize göstermektedir. Tekeller arasındaki rekabet
asıf olarak maliyet düşürücü, satış artırıcı
(reklam vb. yollarla) çabalar ve tüketici hizmet
leri ( servis, yardım istasyonları vb.) ile sürdü
rülür. Fakat maliyeti azaltma (üretkenlik artışı)
tekelci fiyat saptamasıyla birleşir ve maliyetlerin
en aşağıya, fiyatların da en yukarıya çekilmesi
sayesinde aşın boyutlara ulaşan tekel karları
oluşur. Ki, tekel egemenliğinin arkasında bu
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Tekeller arasındaki rekabet
asıl olarak maliyet düşürücü. satış
artırıcı cabalar (reklam vb.) ve
tüketici hizmetleri (servis. yardım
istasyonları vb.) ile sürdürülür.
Fakat maliyeti azaltma (üretkenlik
artışı) tekelci fiyat saptamasıyla
birleşir ve maliyetlerin en aşağıya.
fiyatların da en yukarıya çekilmesi
sayesinde aşın boyutlara ulaşan
tekel karlan oluşur.
muazzam güç vardır.
Yasarım sağlayacağı vaadedilen fayda
lardan birisi de piyasaya yeni fiıma girişlerini
engelleyen davranışların önJeneceğidir. Reka
beti Koruma Yasası'nın kardeşi ilan edilen
Tüketiciyi Koruma Yasası'yla üreticilere üreti
len, satışa sunulan malların tüm ömrü boyunca
teknik hizmet verme, bunun için servis istas
yonları kuıma, garanti süreleri verme, standart
üretim yapma gibi yükümlülükler getirilmiştir.
Bu tür yükümlülükler ancak büyük ve güçlü
şirketler (yani tekeller) tarafından sağla
nabileceğinden dolayı tekellerin korunması ve
gözetilmesi anlamına gelmektedir. Bunlar ilk
bakışta tüketicı yararına gözükse de rekabet
yasasının o pek övülen piyasaya yeru firma
girme ini sağlama sözde amacını pratikte orta
dan kaldııması ya da bu olanağı sadece tekellere
vermiş olması nedeniyle son tahlilde piyasada
tekellerın var olan egemenliklerini pekiştirici
niteliktedır. Bu yükümlülüklerle, temelde,
dünya kapitalıst pazarıyla entegrasyon sürecine
giren Türkiye ekonomisine hakim tekellerin
dünya çapında süren tekeller arası rekabete karşı
dayanıklılıklarını ve ayakta kalmalarını sağla
mak amaçlanmaktadır. Çünkü bu entegrasyon
süreci üretimde standardiz.asyonu, üretilen
malın garanti edilmesini, satış sonrası teknik
hizmetleri vb. eskiye göre daha çok dayatacak
olan bir süreçtir.
Piyasaya büyük oranda tekeller hakim
olmasına rağmen ekonomide tekellere taşe
ronluk, fason üretim, yan mamul üretimi yapan
çok sayıda irili ufaklı fırına da faaliyette bulun
maktadır. Her yıl bunların bir kısmı şartlk
dayanamayıp çekilmekte yenileri girmektedir.
Bunların işlevi tekellerin üretim faaliyetini
tamamlar niteliktedir. Ve piyasadaki yaşamları
rekabetin ayıkl�yıcı işleviyle belirlenir. Ama
tekellerin alanına giren yeni fiımalar da çoğun-

lukla tekelci mahiyettedirler. Örneğin kınnızı et
· piyasasına giriş tarihleri çok eski olmayan Yaşar
Holding'e bağlı Pınar Et ile Koç'a bağlı Maret'in
toplam pazar payı, yeni olmalarına rağmen
toplam %60 civarındadır.
Kuşkusuz piyasaya uyum gösteremeyenlerin ayıklanması tekeller için de geçer
lidir. Ama bu şimdiye kadar "uyum problemi
olan firma"nın devlet tarafından kurtarılması
şeklinde seyretİniştir.
Dolayısıyla fason üretim, yan sanayi vb
dışında tekelci faaliyetin sürdüğü asıl üretim
alanına giriş yapan fiımaların tekelci nitelikte
oluşları dikkate alındığında, yasanın yeni fiıma
girişlerinde tekelleşmeyi önleyecek bir özellik
görmesi havada kalmaktadır.
Son olarak değinilmesi gereken bir iki nokta
daha var. Bunlardan birisi 1 1 kişiden oluşan
Rekabet Kurulu'dur. Kurul içinde çok sayıda
ilgili bakanlıklar tarafından seçilenler, az sayıda
üst yargı organlarınca seçilenler ve bir de
TOBB'nilı göstereceği adaylar arasından seçi
lecek kişi olacaktır. Burjuva yazarlar, politikacılar
Rekabet Kurulu'na büyük bir önem ve güç
atfediyorlar. Öyle ki, bu kurul iyi çalışır ve ayar
tılmazsa her şey çok iyi olacak, "güzel günler
göreceğiz", ama yoldan çıkar ve beceriksiz olursa
işte o zaman ekonominin hali perişan olacak!
Türkiye gibi, tekeller-holdinglerle siyasi partiler,
ordu gibi kurumlar arasında çok büyük boyut
larda kadro alışverişinin yaşandığı eski MES
başkanının önce başbakan, sonra cumlnııbaşkaru
olduğu, eski TÜSİAD başkanı "zengin -çocu
ğu"nun politik kariyere hazırlatıldığı bir ülkede
bunun nasıl olacağı da merak konusudur. Kritik
durumİarda, batta kurulun, her zaman tekelleri
gözeteceği de muhakkaktır.
Diğerbir nokta da şudur: Anti-Kartel (tekel)
yasaları örneğin ABD'de "tycoon" lakabıyla
(barbarlığı ifade ediyor) arulan tekelcilerin
egemenliği karşısında, bunların kurbanlarının,
diğer hoşnutsuz kesimler olan çiftçiler ve işçi
lerle geçici olarak birleşerek, verdikleri müca
deleyle çıkarılmıştı. Bunun sonucu l 890'da
çıkarılan Sheıman Act. ve 19 14 tarihli Clayton
Acı. gibi yasaların bile önleyemediği tekel
leşme, bu yasaların ancak karikatürü sayı
labilecek bir yasayla, Rekabeti Koruma Yasa
sı 'yla hiç sağlanamayacaktır. Zaten böyle bir
amacı da yoktur. O, piyasanın tekeller arası
paylaşımını düzenleyen, belli kurallara bağlayan
bir yasa olabilir ancak. Yasada bu konuda ortaya
çıkacak pürüzler de Koç grubu temsilcisinin bir
beyanında dediği gibi ek tüzükler çıkarılarak
giderilecektir. Bundan kimsenin · kuşkusu
olmasın. Çünkü "devletin yürütme gücü bütün
burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir
komiteden başka bir şey değildir."

i-tekel
yasası nın
faydaları ( !)

Yasa tasarısının genel
gerekçeler bölümünde "piyasa
ekonomilerinde işlerliğin
sağlanması ve korunması için
uygulanan ekonomik politikanın
temel ve merkezi unsuru rekabettir"
denilerek "rekabetçi piyasa"
sağlandığında bunun getireceği
faydalar.anlatılmaktadır.
Yasaya göre bu faydalar
(ya da vaatler) şöyle:
• Piyasaya yeni firma girişlerinin
engellenmesi önlenecek,
• Piyasaya hakim olan firmaların
fiyat saptama, üretim mıktarını
kontrol etme, pazarı paylaşma
anlaşmaları yapmaları
önlenecek,
• Piyasaya hakim olan firmaların
bu durumlarını kötüye
kullanmaları önlenecek,
• Piyasada hakim durum
yaratacak ya da var olan
hakimiyeti güçlendirecek ve
böylece rekabeti önemli
ölçüde azaltacak olan şirket
birleşmeleri veya devralmaları
önlenecek.
Ve böylece bütün bu
uygulamalarla piyasada tekelleşme
önlenip, rekabet korunmuş, rekabet
sayesinde de mal kalitesi yükselip
fiyatlar düşmüş olacak. İşte işçi ve
emekçilere karşı çizilen pembe
tablo böyle.

rçekler
Tekellerin· kapitalist sistemlerde
yaklaşık 1 20 yıllık bir ,arihi vardır.
Geçen yüzyılda Batı
kapitalizmlerinde, piyasadaki çok
sayıda şirketler arasında süren
serbest rekabet sonucunda bazı
şirketlerin rekabete dayanamayıp
piyasayı terketmeleri, diğer az
sayıda güçlü şirketin güçsüz
şirketleri yutarak ya da piyasadan
sürerek piyasaya hakim olmaları
sonucu oluşan tekelleşme, yani
sermayenin az sayıda şirket ve
sermaye gruplarının elinde
birleşmesi süreci yaşanmıştır.
1 9. yy'ın son çeyreğinde başlayan
bu süreç günümüze kadar artan
bir tempoyla devam etr:niş ve tüm
kapitalist sistemin yeni bir
aşamasını oluşturmuştur: Tekelci
kapitalizm. Artık bugün, dünya
kapitalist sistemi içinde tekelci
olmayan bir parça bulmak
mümkün değildir. Ve Türkiye'de
çizilen tablonun üzerindeki
pembeyi kazıdığımızda altından
sırıtan ve gizlenmeye çalışılan ş�y
koyu bir tekel egemenliğidir.
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TAR İ H S E L OLARAK AH LAK KAVRAMI ÜZE Rİ N E VE

Proletaryanın bağımsız ideolojisinin
örgütlü ifadesi olan ihtilalci sınıf
partisinin burjuva ideolojisinin
bozucu etkisinden kendini
koruyabilmesinin tek teminatı.
proleter kültür ve etiğin nesnel
zeminine, toplumsal üretimin
temel gücü olan işçi sınıfına ve
fabrikalara dayanmasıdır.
Bizzat sınıfın en ileri unsurlannı
kapsaması, fa�rika temelinde
örgütlenmesidir.
Yeni gelenek ve kültür, yeni
alışkanlıklar ve onun ifadesi yeni
etik, sınıfın içerisinde olmadan,
onun devrimci mücadelesine
müdahale ve önderlik edilmeden
kazanılamaz.
günümüze
arihten
hemcinsleriyle
birlikte
gruplar, klanlar, kabileler
ve giderek de modem
toplumlar
içerisinde
yaşayan insanın davranış ve tavırları,
oldum olası üretim tarzının ve
toplumsal yaşam biçiminin ihti
yaçlarından doğan gelenekler, alış
kanlıklar, norm ve kurallar tarafından
yönlendirilmiş ve düzenlenmiştir.
İnsanlık tarihinde her yeni yaşam üretim- ve çalışma tarzına geçiş ·yeni
gelenekler, yeni alışkanlıklar, yeni
normlar ve onların ifadesi yeni bir
ahlak anlayışını da beraberinde getir
miştir.
Tarihte ilk toplumsal organizasyon
olan ilkel komünal toplum toplumsal
mülkiyet, kollektif üretim ve ilkel
komünist bir yaşam tarzı üzerinde
yükseliyordu. Bu ise, komünal üretim
ve yaşam biçimini koşulladığı zorun
luluklar doğrultusunda tüm toplumu
ve onu oluşturan bireyleri ayrımsız
denetleyen toplumsal bir . kurallar
dizgisinde ve kollektif bir ahlak
bilincinde ifadesini bulan ortak gele
nekler, alışkanlıklar ile ortak bir etiği
de hakim kılmıştır. Bu tarihsel
aşan1ada bireyin çıkarı ile toplumsal
çıkar arasında henüz bir çelişki olma
dığı gibi, bireyin etik değer dünyası ile
toplumun kollektif ahlak anlayışı da
henüz örtüşen bir bütündür.
Ne var ki, ilkel komünal toplumun
çözülüşüne yol açan tarihsel geliş
meler, ilkel komünist ahlaka da öldü
rücü darbeyi vurmuştur. Özel m�lki
yetin ve onunla birlikte uzlaşmaz sınıf
çelişkilerinin doğuşu, kafa ve kol
emeğinin ayrılmas�, insanlar arası
sosyal ayrımların meydana gelmesi,
birey ile toplum arasındaki karşıtlığın
sınıf çelişkileri (ezen-ezilen ilişkisi)

l]

temeli üzerinde ortaya çıkması, yeni ezilen, egemen sınıf tarafından ideo
ve daha ileri bir üretim ve yaşam lojik olarak manipüle edilen geniş
tarzına geçilmesi ... tüm bunlar insanın yığınlar, ahlakın evrensel olduğu,
etik anlayışında, ahlak bilinci ve iliş- sınıfsal fark gözetmeden tüm insanlık
kilerinde derin değişikliklere yol için geçerli ve ebedi insana! erdemlere
dayandığı teorisiyle kuşatılmıştır.
açmıştır.
Sınıflı toplumlarda ahlak da sınıf- İnsanın etiği, moral bilinci ve ahlaksal
sal bir karakter kazanmıştır. Zira bir ilkeleri ya tanrısıyla ya mutlak ahlaki
bütün olarak etiği ve ahlak bilincini bir fikirle, ya soyut bir iradeyle,
oluşturan normlar, değer ve kategoriler veyahut da insanın değişmez ebedi
somut ekonomik ve sosyal ilişkilerden doğasıyla açıklanmıştır. Belirli bir
doğar, onlar tarafından şekil- tarihsel aşamada egemenliği elinde
lendirilirler. "insanlar, _ _bilinçli ya da tutan her sınıf, kendi ahlakını mutlak
bilinçsiz, ahlaki görüş ve değerlerini olarak kutsamış, tartışmasız itaat
son kertede sınıfsal konumlarının edilmesi gereken bir dogma ve kurallar
temellendiği pratik ilişkilerden - dizgisiyle egemen sınıfın tekelinde ve
ürettikleri ve değiş tokuşu gerçek- denetiminde olan hukuk, eğitim, din,
leştirdikleri ekonomik ilişkilerden- politika gibi araçlarla kurum
alır. " (Engels) Bu ise yalnızca çeşitli sallaştırmıştır.
tarihsel aşamalarda ve toplum biçimAncak her toplumsal devrim eski
lerinde değişen ahlakı aydınlatmakla üretim ilişkilerini yıktığı, eski egemen
kalmaz, aynı zamanda bir ve aynı . sınıfı alaşağı ettiği gibi kurulu ahlakı
toplum düzeninde yaşayan çeşitli da kökünden sarsmıştır. Her yeni
sınıfların farklılaşan ahlak anla- toplumsal düzen kendine özgü ahlakını
yışlarını, karşıt etik değerlerini de da yaratmıştır. Temel toplumsal üretim
açıklamaktadır. Sınıflı toplumların gücünü temsil eden sınıf nasıl ki her
çelişkili ahlak yapısı, tam da değişik zaman tarihsel gelişmenin motoru
sınıfların üretin1 araçları karşısındaki olduysa, ilerici ahlak da her zaman
konumlan ve üretimdeki yeri tara- toplumsal ilerleme uğruna mücadele
fından şekillenen karşıt ahlaki değer eden sınıfların çıkarlarını temsil
ve bilinçlerinde ifadesini bulur. Kısa- etmiştir. Tersinden ise bir sınıf
cası sınıflı toplumlarda ahlak, uzlaş- devrimci misyonunu yitirdiği ve
maz sınıf çelişkilerini yansıttığı gibi, toplumsal ilerlemenin önünde bir
engele dönüştüğü andan itibaren, onun
içinde de barındırmaktadır.
Ne var ki, egemen sınıf, kendi ahlakı da gericileşmiş, reaksiyoner bir
sınıfsal konumunun biçimlendirdiği karakter kazanmıştır.
ve yine kendi sınıf çıkarlarını koruyan
Burjuva
ahlakının,
burjuva
ahlak anlayışını her zaman ezilen devrimler çağında ve kapitalist toplu
sınıflara dayatmış, tüm topluma hakim mun erken dönemlerinde kiliseye,
kılmaya çalışmıştır. Sömürülen ve ortaçağın karanlık zihniyetine, "cadı"

Her toplumsal devrim eski üretim ilişkilerini yıktığı,
eski egemen sınıfı alaşağı ettiği gibi kurulu ahlakı da
kökünde� sarsmıştır. Her yeni toplumsal düzen kendine
özgü ahlakını da yaratmıştır. Temel toplumsal üretim
gücünü temsil eden sınıf nasıl ki her zaman
tarihsel gelişmenin motoru olduysa, ilerici ahlak da her
zaman toplumsal ilerleme uğruna mücadele eden sınıfların
çıkarlarını temsil etmiştir.

yakan feodal ahlak anlayışına yöne
lirken ilerici bir öz taşıması, ama
kapitalist sistemin son aşamasında,
emperyalizme geçişle birlikte bu
özelliğini tümüyle yitirmesi, giderek
dejenere olması, günümüzde ise
düpedüz gerici bir niteliğe bürünmesi'
anlamını burada bulmaktadır. Bugün
egemen olan resmi burjuva ahlakının
çürümüşlüğü
ve kokuşmuşluğu
gerçekte bir yandan kapitalist sistemin
ekonomik-politik-ideolojik-kültürel
tüm alanlardaki genel ve yapısal krizirıi
yansıttığı gibi, asalak kapitalist sınıfın
etik çöküntüsünü de yansıtmaktadır.
Kapitalist sistemin temel çelişkisi
olan, üretimin toplumsal niteliği ile
üretim araçları üzerindeki mülkiyetin
özel ellerde birikmesi, burjuva
toplumda çatışan iki temel sınıfın toplumsal üretimi gerçekleştiren
proletarya ile özel mülkiyeti tekelinde
bulunduran burj uvazi- karşıt ahlak
anlayışlarında yansımasını bulur.
Kapitalist düzende temel üretici güç
proletaryadır. Üretimin kollektif nite
liği işçi sınıfının tarihsel ve insana!
olarak ilerici nitelikteki ahlakına
damgasını vururken, burjuvaıinin
köhnemiş etiğine karakteri veren de
onun asalaklığıdır. Proleter tek başına
hiçtir, gerçek gücünü kollektif içinde,
sınıf kimliğinde bulur. Çıkarı tüm
insanlığın çıkarıyla özdeştir. O, "insan
için ve insanla beraber" vardır. Ayakta
kalabilmesi için gözünü daha fazla kar
ve rekabet hırsı bürümüş kapitalist için
ise "İnsan insanın kurdudur". O, nesnel
olarak insana, insanlığa düşmandır.
Ne var ki, proletaryanın tüm
insanlığın çıkarını ve tarihsel iler
lemeyi temsil eden ahlakı gerçek gücü
ve kapsamını ancak toplumsal üretim
ile özel mülkiyet arasındaki çelişki
çözülünce bulabilecektir. Kapitalist
sistemde işçi sınıfının etiği her zaman
egemen burjuva ahlakının bozucu
etkisi altındadır. Diğer bir deyişle
henüz nüve halindedir. Proletarya
bağımsız sınıf kimliği ile bilincine
ulaşmasıyladır ki erdem anlayışı,

2 1 A ra l ı k ' 9 4 - 7 Oca k ' 9 5
ahlaki ilke ve değerleri, etik hedefleri
egemen burjuva kültür ve ideo- ·
lojisinden kopuşurlar. Bağımsız sınıf
kimliğine erişmiş proleterin ahlakı ise
sömürüsüz toplumun özgür bireyin
komünist etiğinde ifadesini bulur.
Komünist etik, proletaryanın erdem
anlayışı ile ahlaki taleplerinin doğrultusunu dolaysız olarak tarihsel
misyonunun (toplumsal devrim)
gerçekleştirilmesine yöneltir. Dolayısıyla açık bir tarzda sınıfsal çıkar!arını yansıtmaktadır.
Proleter etiğin ilerici niteliği ve
fonksiyonu kopmaz bir tarzda
emekçi kitlelerin devrimci mücadelesiİıe bağlıdır. İşçi sınıfı, yeni
gelenek ve kültürde ifadesini bulan
komünist etiği, işte bu mücadele
içerisinde ve ona önderlik ederek inşa
edecektir/etmektedir.
İşçi sınıfına tarihsel misyonunun,
bu uğurdaki amaç ve hedeflerinin, sınıf
savaşının somut koşul ve görevlerinin
bilimsel bilincini taşıyan proletaryanın
en ileri öğelerinin örgütlü gücü olan
M-L ihtilalci sınıf partisidir. Bu parti
proletaryanın tarihsel pratiğinin
olmazsa olmaz koşulu olduğu gibi
onun öncü kurrnayıdır da. Ve tam da
bu nedenledir ki, komünist ahlakın
yaratılması da herşeyden önce sınıf
partisinde devrimci bir iç yaşamın ve
onun yansıması komünist bir etiğin
hayat bulmasına bağlıdır. Özgür ve
sömürüsüz bir dünya ülküsüyle hareket
eden proletarya, eski toplumun içerisinde ve eski köhnemiş ahlaka karşıt
olarak yeni toplumun değer ve ilke!erini yaratmaya başlamadığı sürece
mücadelesini gerçek bir zaferle
taçlandıramayacaktır. Proletaryanın
bağımsız ideolojisinin örgütlü ifadesi
olan ihtilalci sınıf partisinin burjuva
ideolojisinin
bozucu
etkisinden
kendini koruyabilmesinin tek teminatı,
proleter kültür ve etiğin nesnel zeminine, toplumsal üretimin temel gücü
olan işçi sınıfına ve fabrikalara
dayanmasıdır. Bizzat sınıfın en ileri
unsurlarını kapsaması, fabrika teme!inde__ örgütlenmesidir. Yeni gelenek
ve kültür, yeni alışkanlıklar ve onun
ifadesi yeni etik, sınıfın içerisinde
olmadan, onun devrimci mücadelesine
müdahale ve önderlik edilmeden
kazanılamaz. Ama nasıl ki insanın
ahlaki görüş ve değerleri dolaysız değil
ama son kertede ekonomik ilişkilere
dayanıyorsa, partinin sınıf temeline
dayanması ile yeni gelenek ve.kültürün
yaratılması arasında da birebir mekanik bir ilişki yoktur. Gerçekte ahlaki
görüş ve ilkeler görece bir bağımsızlığa sahiptirler. Alışkanlıkların
gucunun ve geleneklerin inatçı
karakterinin değer ve normlar üzerinde
oynadığı önemli rol, ahlak anlayışlarını
yaratan koşullar büyük ölçüde ve hatta
tamamen değiştikten sonra bile korunabilmesine yol açmaktadır. Bu ise
ihtilalci parti açısından, hem iktidar
savaşımı_ boyunca ve hem de sosyalist
toplumun kuruluş sürecinde kesintisiz
bir ideolojik eğitim ve mücadeleyi
öngörmektedir.
Komünist etiğin temel pı Jblemlerinden biri de birey ile toplum,
kişilik ile topluluk arasındaki ilişkidir.
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Bu partide yansımasını
kadro-örgüt ilişkisinde bulur.
Nasıl ki insanın kendisini ve
üretici gücünü gerçek
leştirmesi ne salt ruhsal ne de
salt bireysel bir problemse,
aksine insan ancak pratik
toplumsal süreç içerisinde ve
toplumun devrimci dönüşümünün
bir parçası olarak gerçek insani
kimliğine kavuşursa, komünist
kadro da kendini ancak örgütlü
mücadele içerisinde, onun bir ve
etkili parçası olarak gerçekleştirebilir.
Komünist etik insanın ödevlerini
toplumsal ilerlemenin ihtiyaçları
doğrultusunda belirler ve onları
kopmaz bir tarzda tüm toplumun
iyiliği ve çıkarlarına bağlar. Aynı
şekilde örgüt ahlakı da kadronun
görevlerini örgütlü mücadelenin ihtiyaçlarına göre tayin eder, onları örgüt
çıkarına tabi kılar. Ancak burjuva
ahlaktan farklı olarak komünist etik
bireysel ile toplumsal olanı, kadro ile
örgütün çıkarlarını salt idari bir tarzda
ahlaki norm ve ilkelerle birbirine
bağlamaya çalışmaz. Aksine birey ile
toplumun, kadro ile örgütün uyumunu,
insanın toplumsal, kadronun ise
örgütsel faaliyet ve etkinliklerinin
planlı organizasyonunda görür. Bu
sosyalist toplumda insanın, devletin,
ekonominin, kültürün, politikanın
kısacası toplumsal yaşamın tüm alan
larında karar sahibi olması, yönetime
aktif katılmasında ifadesini bulur.
İhtilalci sınıf partisinde ise demokratik
merkeziyetçilik ve örgüt içi aleniyet
mekanizmalarının işletilmesiyle tüm
kadroların örgüt süreçlerine hakim,
aynı zamanda ise eşit hak ve ödevlere
sahip olmasında maddi bir gerçekliğe
dönüşür
Ne var ki birey ile toplumun gerçek
uyumlu birliği ancak onun zorunlu
toplumsal koşullarının zemininde,
sosyalist toplumda olanaklıdır . Sınıflı
toplumun temsilcisi olarak ortaya
çıkan sınıf, varlık koşulunu diğer
sınıfların sömürüsünde ve ezilmesinde
bulduğu içindir ki, bugünün kapitalist
toplumunda birey ile toplum arasında
herzaman uzlaşmaz çelişkiler var
olacaktır.
Öyleyse günümüzde insanlık için
geçerli tek bir ahlak kalmıştır o da
devrimin, proleter sınıfmücadelesinin,
ihtilalci eylemin ahlakıdır . Sınıf çıkan
tüm emekçi insanların çıkarlarıyla
örtüşen tek bir sınıf vardır o da
proletaryadır. Proletarya iledir ki,
dünya tarihinde ilk defa her türlü
sömürü ve baskıyı ortadan kaldıracak,
savaşı ilelebet toplumsal yaşamdan
söküp atacak, toplumsal gelişmenin
genel çıkarlarını sonuna dek savu
nacak ve temsil edecek bir sınıf
doğmuştur. Bu sınıfın ahlakı komünist
ahlaktır. Proletarya enternasyonalizmi
tüm ezilen sınıfve zümrelerle kardeşçe
dayanışma, sosyalist yurtseverlik,
devrimin küçük ve büyük görevleri
karşısında sorumluluk bilinci, aktif
eylemci kimlik ve bilinçli disiplin
gerektirir. Sosyalist insanın belirleyici
etik değerleri bunlar ve yalnızca
bunlardır!

deneyim . . .
Çoğu zaman günlük yaşamda ve örgütsel
faaliyette, kişisel zaaflarımızın yaratacağı
olumsuz soniıcları biliriz. Ancak ısrarla
zaaflarımızı yenmeye çalışmak yerine, ya
kendimizi "özgül koşulların böyle
gerektirdi"ğine inandırmaya çalışırız, ya da bir
başka yoldaşımızın hata ve zaaflarıyla
karşılaştırır, kendimizi onun yanında çok
masum ve ilkeli görürüz. Bu da bizi sınıf
mücadelesinin yeni döneminin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, komünist bir kişilik
kazanma çabasına itmekten çok, kötünün iyisi
kisisel hırslarımızı tatmin cabasına
yö.neltmektedir.
Sınıf mücadelesi devrimci yaratıcılık, özveri
ve kollektivizm üzerinde yükseldiğine göre,
tersi davranışlar ancak zaaflı bir kişiliği
besleyip, pratikte güçsüzlüğe, kendine
güvensizliğe dönüşen bir zemin olabilir. "Kişilik
herhangi bir niyete bağlı değil, kalıtım yoluyla
da değil, tam tersi toplumun sınıfsal yapısına,
toplumsal ilişki ve koşullara, yaşam
faaliyetinin içerik ve biçimine bağlı olarak
sekil/enir. " (lenin)
· Kisinin kisilik sekillenmesinin maddi zemini
ve belirleyic.i si onun sınıfsal konumu, "yaşam
faaliyetinin içerik ve biçimi" olduğuna göre,
komünist bir kişilik, tüm insanlık değerlerinin
somutlaştığı sosyalizm, komünizm idealine sıkı
bir inanç, bu idealin varoluş zemini olan
proleter sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına cevap
veren, devrimci yaratıcılık ve fedakarlıkla onu
iktidara taşıyaç�k ödünsüz bir pratik
sergilemektir. Odünsüz bir kişilik, günümüzde,
kendisi gibi ya da şu veya bu nedenden dolayı
düzene kin ve öfke duyan ezilen sınıf
bireylerinin bir birleştirici mozayiği, ortak
idealin (sosyalizm) iktidar perspektifine uygun
organizasyonu i)e örgütsel ilke ve kurallara
dayalı pratik faaliyetin geliştirilmesi,
yetkinleştirilmesidir; yaratıcılıktır.
Marx'ın deyimiyle, "Bireyin yaşam etkinliği
neyse kendisi de odur". lllegalite, örgütsel ilke
ve kurallar arkasına sığınılıp, pratik
mücadelede tasorrufçuluk, varolon olanakları
güce dönüştürmekte ürkeklik, kişisel
kaygıların etkisiyle varolanla yetinmek ve
uzaktan kumandacılık değildir. Tersinden aracı
amaçlaştırmak, pervasızca örgütsel disiplin ve
kuralları çiğnemek de küçük-burjuva
maceracılığının ufuksuzluğudur. Her çiğnenen
ilke, uyulmayan kural, taşınan kişisel kaygılar
aslında idealden ve kisilikten verilmis bir
ödündür. Günlük mücadele yaşamımİzda bu ve
benzeri zaaflar üzerinde durulmaya değmez
birer ayrıntı gibi görünse de, sınıf
mücadelesinde düsmanla mevzi savasında
onun şiddetiyle ka'rşı karşıya kalındıöında
kişiliksizce yaşamanın pazarlığı, teslimiyetin ve
ihanetin öncelidirler. Fırtınalı yarınları
göğüsleyecek güçlü kişilikler yaratmak icin,
"savaşçı ve militan bir dava kimliğine sahip
olmayan unsurlar asla EKiM 'ci sıfatına layık
değildir. Bu sıfatı taşıyıp da titrek davranan,
görev ve sorumluluklar karsısında geri çekilen,
ilkeleri siper edinerek gereken yerde devrimci
bir atılganlıktan ve cesaretten kaçan, kısacası
sağcılık ve gericilik yapan, ve tersinden liberal
tutumlarla görünürdeki aşırı bir rahatlıkla
düsmano davetiye cıkaron hicbir unsur
so(larımızdo kolmo'm alıdır". (Ekim, sayı:97,
s. 1 O)
Bu doğru anlayış söylem düzeyinde

kalmaması gereken bir gerçekliktir. Bu
pratikte katı bir şekilde uygulandığında ancak
o zaman hem güçlü kişilikler yaratılacak, hem
de (en önemlisi) herkes ilkeleri biraz
esnetme/çiğneme denemesine
kalkmayacaktır. ( ... )
"insanlık onuru işkenceyi yenecek!" diye
slogan attım. "Komutan" dedikleri işkence şefi
çok sakin ve kendine güvenir bir şekilde,
"Göreceğiz kim kimi yenecek" dedi. Kablonun
bir ucunu sağ ayağımın serçe parmağına, diğer
ucunu cinsel organıma bağladılar. Bir yandan
da kendi aralarında iddiaya g iriyorlardı. Bir
kısmı "Bu dayanamaz biraz sonra bize
yalvarır, o zaman da biz indirmeyelim", bir
kısmı da alaylı bir şekilde "Bu direnir" diyordu.
Bu sırada birden elektrik akımı geldi. Ben
sesimin çıktığı kadar bağırdım, oma ilk
darbeden öyle etkilenmiş olmalıyım ki,
elektrik akımı durduğu halde hala bağırdığımı
farkettim. lşkencecilerse gülmekten yerlere
yıkılıyorlardı, "Biz sana dedik, dayanamazsın
bizi dinlemedin". O anda müthiş aşağılandığımı
hissettim. Aklıma yoldaşlarımla beraber
okuduğumuz "No Pasaran" yazısı geldi. Ve
sanki o yoldaşlar karşımda durmuş, "Böyle mi
konu;mustuk?" diye sorguluyorlardı beni.( ... )
Kendi kendime, "Bundan sonra hiçbir
şekilde bağırmayacağım ve alçakların
gülmesine neden olmayacağım" diye
düsündüm. Ondan sonra onlar elektrik
veiirlerken dişlerimi vargücümle sıktım ve
kesinlikle hicbir ses cıkarmodım. Buna
iskencecileriİı nasıl bozulduklarını
farkedebiliyordum. ( ... )
Ayaklarımı sandalyenin içinden geçirdiler.
Dört-beş kişi tuttu, papaz ayaklarımın altına
vurmaya başladı. Ayaklarım uyuşana kadar
vurdu. Hemen elbiselerimi çıkardılar, tazyikli
suya götürdüler. Ondan sonra da elektrikli
askıya aldılar. işkencenin dozu değişmemişti,
ama komutanın istekleri değişmişti. Pazarlıkçı
yönü ön plana çıkmıştı. iki ayrı hareketten
sorumlu düzeyde insanların benden bir süre
önce yakalandıkla rını, çok olumsuz tavırlarının
olduğunu, dışardo iken duymuştum. Ama yine
o tezgahlarda onlara kan kusturan binlerce
devrimciyi de biliyordum. işkenceciler bu yiğit
insanlardan hiç bahsetmiyorlardı. Sınıf
mücadelesinin her alanında olduğu gibi,
burjuvazi kendi sınıf çıkarları gereği her
zaman ezilen sınıfların olumlu direnis
9eleneklerini karalamak, unutturmak ve içini
boşaltmak ister. 1 Mayıs, Nevroz vb. gibi işçi
sınıfının ve ezilen halkın direniş simgesi olan
günlere saldırdığı, sıradan bahar bayramına
dönüştürmek istediği, buna karşı
Ergenekon'dan cıkış, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi
sömürünün, katliamın, şovenizmin simgesi
olan bu günleri kahramanlaştırıp, göklere
çıkardığı gibi... Burada da işkenceciler,
direnmiş yüzlerce devrimciye "geberttik, astık,
kestik" diyorlardı. Çözülmüş bir kaç zayıf
unsuru sık sık örnek göstererek göklere
çıkarmak istiyorlardı. (. .. )
Onikinci gün komutan beni alıp papazın
yanına götürdü. Odasında koltuğuna
kurulmuştu. Gözlerimi octılar. Sandalyeye
oturdum. Bu benim falaka sandalyemdi. Papaz
geçmişteki soruları tekrar sordu.Yanıt
vermedim. Bu işin böyle yürümeyeceğini
anlayan papaz başka bir yöntem denemeye
çalıştı. Bir kağıt kalem uzatarak,
"Al özgeçmişini kapsamlı bir biçimde yoz
mahkemeye çıkacaksın, sonra da s .... olup
gideceksin" dedi. "Yazacak bir öz geçmişim
yok, ben ... ta doğdum .... da yakalandım." diye
yanıt verdim. Papaz deliye döndü.( ... )
Yasam bir kez daha kanıtlamıstır ki
devrimci iradenin egemiyeceği zalim boş
yoktur.
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B i r . söm ü rü ve ta la n ü l kesi :
Endonezya adı son yıllarda
özellikle iki konuda
duyulmaktadır.
Birincisi diktatör Suharto rejiminin
Doğu Timor'da 1 974'ten bu yana
sürdürd�J ışgal ve kirli savaştır.
1 kincisi ise, IMF ve Dünya
B::ınkası türünden emperyalizmin
uluslararası finans kurumlarının
Suharto rejiminin ekonomik
performansına ilişkin övgüleridir.
Kasım ayı başlarında Asya-Pasifik
Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün
(APEC) Endonezya'nın Bogor
kentinde yapııan zirve toplantısı
vesilesiyle Doğu 1 iınor'lu
militanların yoğunlaştırdıkları
eylemler, bu iki konunun
uluslararası gündemi kısa süreli de
olsa epeyce meşgul etmesine
neden oldu. Suharto rejiminin çok
övülen ekonomik performansının
arka planından ve
Doğu Timor'da yıllardır
sürdürdüğü kirli savaştan hareketle,
Endonezya'daki durumun bazı
özelliklerini genel hatlarıyla
özetlemeye çalışalım.
Doğu Timor'da işgal ve kirli savaş
Timor adası 1 9 1 4'te, asırlardır
bölgeyi hakimiyet altında tutan Portekiz
ve Hollanda arasında paylaşıldı. Doğu
Tiınor olarak anılan adanın doğusu
Portekiz'e, batısı Hollanda'ya kaldı.Bu
paylaşım sonucu Doğu Timor 1 974'e
kadar bir Portekiz sömürgesi olarak
kaldı. ı 974'te Salazar diktatörlüğünün
yıkılmasından yararlanan Doğu Timor
ulusal kurtuluş hareketi FRETİLİN
(Doğu Timor'un Bağımsızlığı İçin
Devrimci Cephe) kontrolü ele geçirerek
bağımsızlık ilan etti.
Ancak bunun hemen ardından,
Cakarta rej imi General Suharto'nun
doğum yeri olan Doğu Timor'u 7 Aralık
1 975 günü işgal etti. 1 7 Temmuz 1 976
günü ise Endonezya'nın 27. Eyaleti ilan
ederek ilhak etti. O günden bu yana
Suharto rej imi, bir askeri bölge
muamelesi gören Doğu Timor'da,
halkın bağımsızlık mücadelesini
sindirmek için sistemli bir terör ve
katliam politikası uygulamaktadır.
Cakarta rej imi ile olan dini çeliş
kilerinden ötürü bağımsızlık hareketini
destekleyen kilisenin verdiği rakamlara
göre ordu, 1 975-8 1 arasında 200 bini
aşkın Doğu Timor'luyu katletmiştir.
Ülkenin küçücük nüfusu düşü
nüldüğünde, bu tam bir soykırımdır.
İşgalci Suharto rejimini hemen tüm
emperyalistler desteklemektedir. Doğu
Timor'un ilhakını sözde mahkum eden
BM kararına rağmen, emperyalistler,
Endonezya' daki çıkarlarını ve stratejik
hesaplarını zedelemek istemediler. Bu
nedenle de soykırıma göz yumarak suç
ortaklığı yaptılar. Bundan güç alan

Cakarta reJımı, uluslararası insan katliamlarına maruz kaldı.
hakları örgütlerinin teşhir kampan
Endonezya, İkinci Dünya Savaşı
yalarını bugüne kadar hep hiçe saydı. sırasında Japon emperyalizmi tara
Örneğin Suharto ordusu, ı 2 Kasım fından işgal edildi (Ocak 1 942).
' 9 1 'de bir Portekiz heyetinin önünde, Hollanda'nın yüzyılı aşkın talanına,
bir mezarlıkta gösteri yapanlardan baskısına ve terörüne son vereceği
yüzlercesini katledecek denli pervasız düşüncesiyle halk başlangıçta bu işgale
davranabildi.
kayıtsız kaldı. Ancak birkaç hafta
Suharto rej imi, dozunu giderek içinde Japon işgali, öncekini aratır hale
artırdığı bu.teröre rağmen, Doğu Timor geldi. Bu durum sömürgeciliğe karşı
halkını dize getirememiştir. Bu nedenle öfkeyi daha da biledi. Ulusal kurtuluş
asimilasyon politikasında başarıya hareketine ivme kattı. Öte yandan,
ulaşabilmek için şiddetin yarusıra başka Japonya, Avrupalı sömürgecilerle olan
yöntemlere de başvurmaktadır. Cava çelişkilerinden dolayı, Endom;zya 'nın
ve Sulawesi'den getirilen yoksul bağımsızlığını el altından teşvik etme
köylüler adaya yerleştirilerek yerli halk taktiği de izledi. Bu faktörlerin oluş
azınlık konumuna düşürülmeye çalı turduğu elverişli ortamda, 1 7 Ağustos
şılmaktadır.
ı 945'te, ABD'nin Hiroşima'ya atom
bombası 'atmasından birkaç gün sonra,
Sömürgecilerin tarihi talanı
Endonezya bağımsızlığını ilan etti.
ve tahribatı
Ardından
Cakarta'da
Sukarno
Endonezya, asırlarca Avrupa' lı önderliğinde Endonezya Cumhuriyeti
sömürgeci güçlerin (özellikle Hollan ilan edildi. Eski sömürgeciler imti
da 'nın), ardından _ise çağdaş emper yazlarını kaybetmemek için bağım
yalizmin talan ettiği doğal kaynakları sızlığı desteklemek durumunda kaldı
zengin bir ülke. 1 6. yüzyılın başlarında lar. Bazı işbirliği antlaşmalarıyla
başlayan talana Avrupa'nın tüm durumu denetimleri altında tutmaya
sömürgecileri;
Fransa,
İngiltere, çalıştılar. 1 946'da Hollanda ile imza
İspanya, Portekiz ve Hollanda sırayla lanan anlaşma sonucu Cava ve Sumatra
nüfuz etmeye çalıştılar.
adaları da Endonezya' r,a dahil edildi
Kıyasıya bir rekabetin ardından, 1 824 ve 1 950'de Endonezya Uniter Cumhu
Londra Antlaşmasıyla Malezya İngi riyeti ilan edildi.
lizlere, Endonezya Hollanda'ya bırakıldı. Endonezya ulusal kurtuluş hareBüyük Komünist Soykırımı
keti, 20. yüzyılın başlarında öğrenci
Endonezya'nın yeni iktidarı savaş
hareketi önderliğinde ilk ifadesine sonrasının özgün koşullarında boca
kavuştu ve sömürgecilerin şiddetine ve lamakta fazla gecikmedi. Anti-faşist

Japon işgali döneminde faşist Japon subayları tarafından eğitilmiş
Endonezya ordusunun 1965 darbesinin ardından yaklaşık bir milyon
komünist katledilmiştir. Bu rakam, karşı-devrimin barbarlığını, uygulanan
şiddetin boyutlarını göstermektedir. O dönem EKP'nin 18 milyon
sempatizanı vardı. Yokedilen bu komünist kitlesi partinin önder kadrolarını
ve Endonezya toplumunun en seçkin kesimini o_luşturmaktaydı.

zaferin
oluşturduğu
uluslararası
etkenler, bağımsızlığına kavuşmanın
yarattığı devrimci dinamikle birlikte
komünist partisinin temsil ettiği blok
da güçlendi. Yeni iktidara oturan ve
emperyalist kampla işbirliğini sürdür
meye çalışan Endonezya'nın egemen
sınıfları ile bu blok arasındaki' çelişki
ve çatışma kendisini kaçınılmaz olarak
dayattı ve l 965'e kadar sürdü.
Yeni iktidar dış ilişkilerinde emper
yalist blok ile sosyalist blok arasında
bir denge kurmaya çalıştı. SSCB ile
kurulan ilişkiler sonucu '60-6 1 yılları
arasında yoğun askeri yardım almak;
1 955 yılında yapılan Bandung Konfe
ransı ile bağlantısızlar grubuna dahil
olmak gibi sahte seçenekler bu denge
politikasının bir ifadesiydi. Bu tür
seçeneklerle , devrimci potansiyel
dizginlenmeye çalışıldı. Nihayet 30
Eylül l 965'te, Albay Suharto yöne
timindeki askeri darbe ile bir karşı
devrimci terör dönemi başladı.
Japon işgali döneminde faşist Japon
subayları tarafından eğitilmiş Endo
nezya ordusunun 1 965 'teki bu darbesi,
önemli bir dönüm noktasıdır. Bugünkü
sorunların ve çıkmazların esas çıkış
noktasını oluşturmaktadır.
Darbenin ardından yaklaşık bir
milyon komünist katledilmiştir. Bu
rakam, karşı-devrimin barbarlığını,
uygulanan şiddetin boyutlarını göster
mektedir. O dönem Endonezya
Komünist Partisi 'nin (EKP) 1 8 milyon
sempatizanı vardı. Fiziki olarak yoke
dilen bu komünist kitlesi EKP'nin
önder kadrolarını ve Endonezya
toplumunun en seçkin kesimini oluş
turmaktaydı.
Bugünkü Endonezya:
Emekçilerin sefaleti
Endonezya, yabancı şirketler tara
fından işletilen zengin petrol kaynak
larına ve ormanlara, ayrıca sivil bir uçak
sanayiine, bir deniz filosuna, gelişmiş
bir tekstil sanayiine, yanısıra ileri bir
telekomünikasyon sanayii ile 2003
yılında faaliyete başlayacak olan
nükleer santrale sahiptir. Endo
nezya'nın esas hedefi Uzak Asya'nın
yeni sanayileşmiş devletleri arasına
girmektir. Ancak, kişi başına düşen 640
dolarlık gayrısafı milli hasıla ile bu
hedeften oldukça uzaktadır.
Çin kökenli kapitalistler Endonezya'nın
ekonomik
etkinliğinin
%80 ' ini denetlemektedirler. Ucuz
emek gücü nedeniyle yoğıın işgücü
gerektiren üniteler sürekli bu ülkeye
aktarılmaktadır. l 992'de 22 milyar •
dolar olan sermaye akışı, l 994'te iki
katına fırlamıştır. Ülkenin dış ticaret
ilişkilerine esas olarak ABD, Japonya
ve Singapur egemendir.
l 965'ten beri ordu ile birlikte ülkeyi
yöneten General Suharto, Mart 1 993 'te
yeniden devlet başkanlığına "seçil
miş"tir. Bin üyeden oluşan, Temsilciler
Meclisi olarak adlandırılan yasama
organı üyelerinin çoğu doğrudan atama
ile, kalanı da göstermelik seçimlerle
işbaşına getirilmektedir.
1 965 karşı-devrimi ile temel hak ve
özgürlüklerle birlikte ülkedeki parti,
sendika türünden tüm toplumsal
örgütlenmeler ortadan kaldırıldı ve
düzenin denetiminde sendika vb.
örgütlenmeler oluşturuldu, bağımsız
sendikalar yasaklandı. ı 980'li yılların

2 1 Ara l ı k ' 94-7 Oca k ' 9 5
\

sonlarına kadar, tümüyle iktidarın
hizmetinde olan kukla bir sendika
mevcuttu. '90'lı yılların başında, resmi
olarak tanınmamalarına rağmen, Seti
akawan (Dayanışma) ve 250 bin üyesi
olduğu söylenen SBS1 adında iki
sendika daha kuruldu. Yasadışı faaliyet
yüıüten bu sendikaların yöneticileri
sürekli olarak tehdit edilmektedirler.
Sömürünün süngü gücü ile gerçek
leştirildiği Endonezya' da, çalışma
koşulları o kadar güçleştirildi ki, Asia
Watch ve Intemational Labor Rights
Education and Research Fund adlı insan
haklan kuruluşları sorunu ABD yöne
timinin gündemine getirdiler. Bu teşhir
kampanyaları sonucudur ki, Suharto
rejimini her zaman destekleyen ABD
emperyalizmi, Endonezyalı emek
çilerin çalışma koşulları ile "ilgi
lenmek" zorunda kaldı. '93 Mayıs'ında,
işçi haklarına saygı gösterilmemesi ve
asgari ücretin çok düşük olması nede
niyle, Endonezya'yı tercihli gümıük
tarifesi dışında bırakmakla tehdit etti.
Bu tehditler sonucu Endonezya
çalışma bakanı Abdul Latief, 1 Ocak
'94 tarihli bir kararla Cakarta bölge
sinde günlük ücretleri 1 ,60 dolara
çıkardı. Bu arada Savunma Bakanı
General Murdani, komünizmin yeniden
türemesine karşı uyanık olunması
gerektiğini vurguladı ve Latief'de,
asgari ücrete ilişkin yasaların uygu
lanmasında zorlanıldığını açıkladı.
Bu arada, 1986 yılında yayınlanmış
bulunan ve grev durumunda işverene
orduyu çağırma hakkı tanıyan karar
name yürürlükten kaldırıldı. '90'da
yapılan yasal düzenlemelerle grev
kısmen serbest bırakıldı. Ama, pratikte
kayda değer bir değişiklik yaşanmadı.
1965'te muhalefetin büyük bir
soykırımla susturulmasından bu yana,
sisteme karşı cılız tepkiler, görece
gelişebilmiş orta sınıflardan gelmek
tedir. Dışişleri Bakanı Ali Alatas' ın
"Gelişmekte olan bir ülkeyiz, kendi
mizi mükemmel görmüyoruz, ama
insan haklarının durumu düzeliyor."
dediği bu ülkede orta sınıflar, Suharto
çetesinin ülke ekonomisini dilediğince
talan etmesinden ve kendilerine yete
rince pay vermemesinden duydukları
rahatsızlığı ihtiyatlı bir dille de olsa
dile getiriyorlar. Devlet Başkanını
Filipinli Marcos'a benzetiyorlar.
Suharto'nun uygulamaları 1965 'te
başlatılan düzene kulluk etmiş ikti
satçılara da gitgide ters düşmektedir.
Zira ABD'de yetiştirilmiş ve dikta
törlüğe yıllarca akıl hocalığı yapmış
düzen iktisatçıları, bazı kapitalistlerden
ve orta sınıflardan yükselen tepkiler
karşısında Suharto ile aralarına mesafe
koymaya başladılar.
Aynca son yıllarda dinci gerici
gruplar da seslerini yükseltmeye,
Suharto rejimine karşı tavır almaya
başladılar. Bu nedenle de Suharto özel
yaşamında ve bazı pratik uygu
lamalarında hızlı bir dincileşmeye
giderek İslami akımın etkisini kırmaya
çalışmaktadır. Örneğin İslami muha
lefetin gelişmesi karşısında Suhart'o
aniden dindar kesilerek eşi ile birlikte
1991 'de hacca gitme ihtiyacı duydu.
Hükümet kısa bir süre önce dincilerin

Kı z ı l B a y r a k

Sömürünün süngü gücü ile
gerçekleştirildiği Endonezya' da.
çalışma koşullan o kadar
güçleştirildi ki. insan haklan
kuruluşlarının teşhir kampanyaları
sonucunda. Suharto rejimini her
zaman destekleyen ABD
emperyalizmi. Endonezyalı
emekçilerin çalışma koşullan ile
"ilgilenmek" zorunda kaldı.
baskısı sonucu piyangoyu kaldırdı.
Şubat '94'te Dünya'da İslami Daya
nışma İçin Endonezya Komitesi
(KİSDİ)'nin çağrısı üzerine yüzlerce
öğrenci ABD elçiliği önünde toplanarak
bir barda uyuşturucu satarken yaka
lanan iki Amerikalı askerin idam edil
mesini talep ettiler. İsrail-Filistin
antlaşmasına ABD desteği sert biçimde
kınandı. Hiçbir gösteriye tahammül
göstermeyen rejim, dinci ve şeri
atçıların
gösterilerine
müdahale
etmekten kaçınıyor.
Emperyalist tekellerle elele talan
edilen doğal kaynaklar
Dünya Bankası 'nın başarılı bir
öğrencisi sayılan Endonezya'nın yıllık
kalkınma hızı %7'dir. Enflasyon oranı
ise bir kaç yıldır ¾ I 0 ' ların altına
düsürülmüştür. Ancak ülkenin i 970'te
3 milyar dolar olan dış borcu, 1980' de
30, 1988'de 50, 1989'da 52 milyar
doları bulmuştur. Bugün ise 1 00 milyar
doları aşarak, Meksika ve Brezilya ile
bor. ölçüşür bir konum kazanmıştır.
Ulkenin en önemli mali kurum
larından Suinma Bank' ın iflasına ve
büyük bir borç bırakmasına rağmen
uluslararası belli başlı mali kurumlar
ve tefeciler cömert davranmaya ve borç
vermeye devam ediyorlar.
Endonezya günlük 1 ,5 milyon varil
lik üretimiyle dünyanın 1 5. petrol
üreten ve ihraç eden ülkesi. ABD petrol
tekellerinin işleterek ihraç ettikleri
petrol rezervleri hızla azalıyor.
Uzmanlara göre, eğer yeni kuyular
açılmazsa, Endonezya kısa sürede
ihracatçı konumunu yitireceği gibi,
2000 yılından itibaren de petrol satın
almak zorunda kalacak. Bu nedenle
Suharto iktidarı petrol rezervlerinin
tükenmesi ile doğacak gelir kaybını
kısmen doğal gaz ihracı ile kapatmaya
hazırlanıyor. Endonezya doğal gaz
rezervleri bakımından dünyada ilk
sırayı alıyor. Ancak, mevcut tesisleri
ve donanımıyla 2003 yılına kadar
ihracat ihtiyacını karşılayacak bir
kapasiteye sahip. Bu nedenle Cava'nın
kuzeyinde en büyük doğal gaz rezervi
kabul edilen doğal gaz yatakları, 35
milyar dolarlık bir altyapı karşılığında
ABD'nin Exxon şirketine pazarlandı.
Ülkenin ormanları da hızla talan
ediliyor. Kontrplak ihracatında dünya
ikincisi olan bu ülke, yine uzmanlara
göre, gelecek on yıl sonunda orman
üıünleri ithal etmek zorunda kalacak.

Üçbini aşkın adanın oluşturduğu, 200'ü aşkın dil ve lehçenin konuşulduğu,
asırlarca Avrupa'!, sömürgeci güçlerin (özellikle Hollanda'nın),
ardından ise çağdaş emperyalizmin talan ettiği, doğal kaynakları oldukça
zengin bir ülkedir Endonezya . 1 6. yüzyılın başlarında başlayan talana
Avrupa'nın hemen tüm sömürgeci güçleri katılmıştır.
Nüfusu 200 milyona yaklaşan bu dev Güneydoğu Asya ülkesi
l 965'teki askeri darbeden bu yana albay Suharto'nun
başında olduğu bir baskı ve terör rejimi tarafından yönetilmektedir.
Sömürünün süngü g ücü ile gerçekleştirildiği, hak ve
özgürlüklerden sözetmenin mümkün olmadığı Endonezya'da emekçiler,
çok düşük ücretlerle ve çalışma koşullarıyla yüzyüzedir.

Bu talanın başını devlet başkanının
büyük oğlu Sigit ile Suharto'nuiı eski
dostlarından Bob Hasan adında bir
tüccar çekiyor. Ülkenin ormanları
gelişigüzel yok edilerek, başta Japonya
olmak üzere emperyalist devletlere çok
ucuza pazarlanıyor. 1939-70 yılları
arasında kesilen ormanlık alan 300 bin
hektar iken, 1970-90 arasında l , 7
milyon hektarlık alan yokedilmiştir.
Hızlı ormansızlaştırmanın doğal
dengeyi bozduğu gerekçesiyle ulus
lararası düzeyde çevreci hareketin
başlattığı kampanya karşısında, Bob
Hasan, batılı bir reklam şirketine iki
milyon dolar ödeyerek New York
Times'a yoğun ilanlar verdi. Endo
nezya'nın imajını düzeltme kampanyası
başlatmak zorunda kaldı.
Askeri faşist diktatörlüklerin yöne
timde olduğu tüm ülkelerde olduğu
gibi, Endonezya'da da okur-yazar
kesimi potansiyel tehlike olarak
görülmektedir. Eğitim sektörüne veri
len önem, asgari düzeyde okuma
yazma olanakları tanımanın ötesine
geçmemektedir.
Endonezya 'nın Özallar'ı
ve Çillerler'i
Rejimin niteliğini ve işlerliğini
anlayabilmek için Suharto sülalesinin
ülke ekonomisindeki rolünü ve etkin
liğini ayrıntılı olarak ortaya koymak
gerekiyor. Örneğin, '70'li yılların
sonlarından itibaren Suharto'nun eşi
Tien Suharto, iş sözleşmelerinden
aldığı rüşvet oranı nedeniyle, bayan
% 1 0 .olarak anılmaktadır. B'aşkamn
büyük kızı Siti Hardijanti Rukmana
paralı otoyolları denetleyen bir şirket
grubunu, ülkenin üç televizyonundan
birisini, sinema-film yapım şirketini ve
orman işletme şirketini denetliyor.
Başkanın oğlu Banbang Trihat
madjo'nun denetiminde ise bir tele
vizyon kanalı, adada pazarlanan
Mercedes, Nissan ve Ford otomo
billerinin montaj fabrikaları, Andro
meda Bankası, Endonezya'nın hava
yollarını ve uydularını sigortalayan
sigorta ve özellikle leasing şirketlerinin
sahibidir. Ulusal petrol şirketi Perta
mina, ihtiyaç duyduğu petrol tanker
lerini başkanın oğlu vasıtasıyla dünya
piyasasından yüksek fiatlarla satın
alıyor. Böylece sözkonusu grubun
serveti 1990 yılında 1 ,3 milyar doları
bulmuştur.
Suharto'nun en genç oğlu Hutomo
Mandala·-I>utra'nın serveti de küçüm
senemez. Özel havayolları şirketi
Sempati 'nin yanısıra, sanayide de
önemli bir yeri olan Tommy, Endo
nezya sigara üretimini ve parfüm olarak
· kullanılan karanfil pazarlama tekelini
ele geçirdi. Böylece astronomik karlar
elde etmeyi ve büyük vurgunlar
vurmayı hedefleyen Putra, çok sayıda
üreticiyi iflasla yüzyüze bıraktı.
Bunların yanısıra Suharto'nun evlat
lık üvey kardeşi Sudwikatmono, şeker,
film, hint cevizi, biber ve kauçuk ihra
catını tekelinde tutmaktadır. Bayan
Suharto'nun yeğeniyle evli olan
Bustanil Arifin, devlet kurumu Bulog
aracılığıyla, pirinç, yağ, un gibi en
temel gereksinim maddeleri stoklarını
kontrol altında tutmaktadır.
Sülalenin bu konumunu sürdü
rebilmesi, Suharto'nun devlet başkanlığına
devam etmesiyle mümkündür. Bu nedenle
bu parazit klik, geleceğine kuşkuyla
bakmaktadır. Bu kuşkulan gidermek ve
asalak kastın geleceğini teminat altına almak
için Suharto, kaynı general Wismoyo Aris
munandar'ı kara kuvvvetleri komutanlığı
hiyerarşisinde üçüncü konuma yükseltti.
Ama tariltgösteriyor ki, ne tür önlemler
alırlarsa alsınlar, diktatörler er ya da geç
tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur.
Suharto ve avanesi de emperyalistlerin tüm
desteğine rağmen aynı akıbetten kurtu
lamayacaktır.
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u anistan İşçi Sınıfı
Emekçileri
Sosyal Demokrat
ihanete Karşı
Ayağa Kalkıyor
1 989 seçimleriyle yıkılan sosyal
demokrat hanedanlık, Sovyet yanlısı
partilerin hezimete uğrayarak
dağılmalarının ardından, bu partilerin
artıklarından taze kan toplama
olanağı buldu. Bunun eşliğinde,
muhafazakar hükümetin Avrupa
Birliğine tam üyelik için AT'in
dayattığı acı reçeteleri uygulamaya
koymasına karşı yürüttüğü sosyal
demagojiyle kendisi için önemli
başarılar da kaydetti. Ama,
Yunanistan işçi sınıfı ve emekçi
yığınlarının alternatifsiz olduğu
süreçteki bu geçici zaferi, tarihi
mücadelerle dolu işçi sınıfının
karşısında fazla dayanamadı. Yunan
burjuvazisinin imdadına yetişen ve
tarihi misyonunu Yunan
coğrafyasında da hakkıyla yerine
getirme gayretinde hakkı
yenilemeyecek Yunan sosyal
demokrat PAS0K hükümeti sınıfın
ve emekçi yığınlarının bu
kendiliğinden ama beklenmedik ani
çıkışı karşısında şaşkına uğradı.
1 4.1 2. 1 994 günü taşımacılık,
telekominikasyon, posta işletmeleri
başta olmak üzere irili ufaklı tüm
sanayi kolları ve sınıfın yoğunlaştığı
inşaat sektörü işçileri, sınıfın bu
ayağa kalkışıyla dayanışmada
tereddüt etmeyen eğitim emekçileri,
üniversiteliler ve liselilerle birlikte
muhafazakar hükümetin
gerçekleştiremediği sosyal
kısıtlamalar ve özelleştirmeleri
gerçekleştirmeye soyunan
PAS0K'çulara 24 saatliğine DUR
dedi.
Tabandan gelen bu ani ve şiddetli
zorlama karşısında, ağırlıklı olarak
revizyonist ve sosyal demokrat
sendika bürokratların etkisinde olan
sendikalar konfederasyonu L0 dahi
sessiz kalamayarak eylem çağrısını
sahiplenmek zorunda kaldı. Bunun
yanıltıcı etkisi sınıfın daha ileri
eylemlere yönelmesini geçici olarak
engellese de bu eylemlilikler,
Avrupa'yı saran sınıf hareketinden
kopuk olarak ele alınamayacak ve
ancak sosyal kısıtlamaları ve
özelleştirmeleri tamamlaması
kaydıyla AB'ne tam üyeliği kabyl
edilecek olan Yunanistan'ın önünde
�_orlu günler olduğunu gösteriyor.
ünümüzdeki dönemin burjuvazi ile
işçi sınıfı arasında sert mücadelelere
gebe olduğunu ortaya koyuyor.
Batı-Trakya ve Ege gibi
burjuvazinin işçi sınıfını ve emekçi
yığınları milliyetçi temellerde
oyalamanın araçlarına dönüşmüş
yapay sorunlar bir kenara bırakılsa
bile artık Yunan burjuvazisi için
korkulu rüya haline gelmiş
Makedonya sorunu ve kefareti ücretli
yığınlara ödetilen Kıbrıs sorunu
önümüzdeki süreçte olmazsa olmaz
babından, ancak sınıf mücadelesiyle
çözülebilecek sorunlar olarak
durmakta.

Sermaye tarihi özelle�tirme saldırısını ba�lattı

Saldırıxa- kar�ı birle ik direni !
EKiM

"işçi sınıfı şimdi tarihi bir
saldırıyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu saldırı karşısında gerekli
direnişi gösteremez ve onu
püskürtemezse eğer, bu, işçi
sınıfı hareketine ancak 12
Eylül 'le kıyaslanabilir bir darbe
olacaktır. " "Komünistler, B Ü T Ü N Ü L K E LE R İ N P R O L E TE R L E R İ B İ R L E Ş İ N !
yaşadığımız günlerin, doğru Bilindiği gibi özelleştirme, yalnızca biçimde gösterecektir.
devletinin emekçilerin
İşçi sınıfı, özelleştirme adı altında
. sözün değil, fakat onun yol sermaye
sırtından "kamu" adına 70 yıldır geniş çaplı bir saldırıyla yüz yüzey
gösterdiği tutarlı eylem ve pratik biriktirdiği servetin yağmalanması ken, hiç değilse ileri kesimleri
değildir. Bundan daha önemli ve şahsında, bunun ne anlama geldiği
önderliğin günü olduğu bilinci canalıcı olan, yüzbinlerce işçinin konusunda az çok açık bir fikre sahip
atılarak işsiz · bırakılması, olmak gibi önemli bir avantaja sahip
ve sorumluluğu ile hareket sokağa
herşeye rağmen işini korumayı başa tir. Bugün özellikle kamu işçilerine
etmelidirler. Olağan dışı bir racak olanların ise her türlü örgüt özelleştirmeye karşı büyük bir tepki
ve kazanılmış haktan yoksun ve buna karşı direnme eğilimi hakim
çalışma ve mücadele kapasitesi lülükten
bırakılarak ay_lık koşullarında çalış dir. Özelleştirme saldırısının hangi
sergilemelidirler. Herşeyin, tırılmasıdır. Ozelleştirme işçi sınıfı sonuçlara varacağı öncelikle bu
için tensikat, taşeronlaştırma, sendi kesimden gelecek direnişin gücü ve
kişilerin ve örgütlerin, iddiaların kasızlaştırma, düşük ücret ve sosyal yaygınlığı ile sıkı sıkıya bağlantılı
budanma demektir.
olacaktır. Özellikle ilk çatışmalar bu
ve politikaların sınanacağı bir haklarda
İşçi sınıfı şimdi tarihi bir saldırıyla açıdan canalıcı bir öneme sahiptir.
döneme girdiğimizin bilinci ile karşı karşıya kalmıştır. Bu saldırı Sermaye ilk girişimlerde üstünlük
karşısında gerekli direnişi gösteremez sağlarsa, bunu sınıfın tamamını
hareket etmelidirler. " ve
onu püskürtemezse eğer, bu, işçi demoralize etmek, bu uygulamanın
Ekim'in. düzen cephesindeki ara sınıfı hareketine ancak 1 2 Eylül' le karşısına çıkılamayacağı ruh halini
kıyaslanabilir bir darbe olacaktır. Bu yerleştirmek İyin en iyi biçimde
seçim kargaşasının ardından nedenle sermayenin bu büyük saldı kullanacaktır. ilk girişimlere karşı
vurguladığı temel sorun ve rısına direnmek, onu geri püskürtmek, gösterilecek direnişin özel önemine
giderek bir karşı saldırı örgütlemek, işaret eder bu durum.
görevler. işçi ve emekçi işçi sınıfı için bugün bir yaşamsal Saldınnın ya al bir temele kavuş
İşçi sınıfı, eğer bu yeni turulduğu bir dönemde, işçi sınıfının
hareketindeki yükselişin hızla zorunluluktur.
toplu saldırıya göğüs geremezse, bir başka önemli avantajı, gelişmekte
devam ettiği bugünlerde daha da bunu izleyecek yeni saldırılar peşpeşe olan kitle hareketliliğidir. Son iki
sermaye işçi sınıfına tam ayda ezilenler cephesinde yeni bir
önem kazanmaktadır. gelecek,
anlamıyla köleliği dayatacaktır.
hareketlenme var. Özelleştirme saldı
Elbette bu saldırı işçi sınıfıyla da rısının mecliste tartışılmasıyla birlikte
Okurlarımıza sunuyoruz
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Aralık ara seçimleri iptal
edildi. Düzenin mevcut
hukuku açısından bile
meşru olmayan bu seçim
lere karşı alınan boykot
tutumunun ne denli haklı ve isabetli
olduğu böylece tescil edilmiş oldu.
Oyun öylesine kaba ve çirkindi ki,
gerici siyasal cephenin iç çelişkilerine
de takılınca, onu gerçekleştirmek
şimdilik mümkün olamadı. Ortaya
çıkan yeni durum bugün büyük bir
siyasal ciddiyetsizlik ve kargaşa
olarak yaşanıyor. Durumdan nasıl
çıkılacağı, ara seçim için yeni tarihin
ne olacağı, erken bir genel seçimin
zorunlu hale gelip gelmeyeceği vb.
üzerine basit ve çirkin hesaplara
dayalı bir iç didişme biçiminde sürüp
gidiyor. Kesin olan bir şey varsa o da,
bu son gelişmeyle de birlikte, mevcut
parlamentonun meşruluğunun kendi
kuralları çerçevesinde bile tümüyle
tartışmalı hale geldiğidir.
Ne var ki bu onun, işçi sınıfına,
emekçilere ve Kürt halkına yöneltilen
peşpeşe saldırılar sözkonusu olunca,
saldırıdaki işlevini gereğince yerine
getirmesine hiçbir biçimde engel
değil. Nitekim bir iradesiz kullar
topluluğu olan bu meclis, uluslararası
tekeller ile sermayenin çıkarları öyle
ge�ktirdiği için, özelleştirme saldı
rısını yasalaştırmak için ortaya tered
dütsüz bir birleşik "irade" koydu.
Böylece sermaye işçi sınıfına, dene
bilir ki, 1 2 Eylül'den sonraki en
büyük saldırısını başlatmış oldu.

sınırlı değildir. Sermayenin propa
ganda aygıtları, sistematik bir yalan
kampanyasıyla, bu saldırının işçi
sınıfı bir yana, yalnızca kamu işçi
leriyle sınırlı olduğu yanılsamasını
yaratmaya çalıştılar. Oysa bu saldın
işçi sınıfının tümünü hedeflemekle
kalmamakta, tüm emekçilerin çalışma
ve yaşam koşullarını bugünkünden
çok daha beter hale getirmeyi de
amaçlamaktadır. Eğitim, sağlık,
haberleşme, ulaşım vb. sektörler
kısmen ya da tamamen özelleştirme
kapsamındadır. Sermayenin sınırsız
kar hırsına açılacak bu alanlardaki
özelleştirmelerin, geniş yığınların
yaşamı için hangi sonuçları yara
tacağını kestirmek güç değildir.
Dolayısıyla, tarihinin en ağır buna
lımını yaşayan sermaye düzeni, Kürt
halkına karşı yürüttüğü kirli savaşa,
şimdi de tüm işçi-emekçi sınıf ·ve
katmanları hedefleyen bir "özel
leştirme savaşı" eklemiştir. Özel
leştirme savaşı ekonomik değil, fakat
esas itibarıyla politik bir savaştır.
Yalnızca egemen ve asalak sermaye
sınıfı tarafından, çalışan ve sötnü
rülen sınıflara yöneltilen bir sınıf
saldırısı olduğu için değil elbet.
Yanısıra, sermaye bu saldırının
ekonomik ve sosyal sonuçlarının
yaratacağı hoşnutsuzluğu ve müca
deleyi de ezmek hesabında olduğu
için. Devlet aygıtı, polis ve çevik
kuvvet, DGM 'ler, Türkeş'in faşist
terör çeteleri, yeni terör yasaları vb.
şimdi artık, kendilerini işçi sınıfı ve
emekçi eylemlerine karşı daha geniş
bir çerçevede ve daha etkili bir

bu özellikle demirçelik ve maden
işçilerine yayılmıştır. Son bir-iki
haftada eylemlilikler hem yayılmakta
hem daha radikal biçimler almaya
başlamaktadır. Haberleşme sektö
ründe ve ulaşımda işçiler günlerdir
direniyorlar. İş yavaşlatma ile
durdurmalar birbirini izliyor. İstanbul
polisinin Tüm Haber-Sen yöne
ticilerini gözaltına alarak eyleme
yönelttiği saldırı, bu işkolundaki işçi
ve emekçilerin kararlı tepkisiyle
püskürtülmüştür. Haber işkoluna
paralel olarak Demiryolu işçileri de
tren seferlerini yurt çapında felce
uğratan eylemler koymaktadırlar
ortaya. Sırada TEK işçileri var. Öte
yandan Zonguldak madencileri iki
aydır sürdürdükleri eylemlerini yeni
bir büyük gösteriyle birleştirdiler.
Gösterdikleri kararlılık çatışmanın
sert geçeceğini haber veriyor. Son
olarak 26 Kasım Cumartesi günü,
sendika ağalarının eylemi gölgeleyen
tüm şeytanlıklarına rağmen (Anıt
kabir ziyaret vb.), bu hainleri aşan ve
onları polise sığınmak zorunda bile
bırakan
Ankara' daki büyük işçi
gösterisi, eylemler zincirinde yeni bir
halkadır.
Tüm bu olgular ve onların işaret
ettiği eğilimler, işçi sınıfının saldırıya
direnmek doğrultusunda güçlü bir
istek
taşıdığını
göstermektedir.
Sermayenin işi hiç de kolay olma-..
yacak,
bundan
kuşku
duyulmamalıdır.
Ne var ki böyle bir saldırı döne
minde, önderlik boşluğu ve örgüt
lenme yetersizliği bir kez daha · işçi

İşçi sınıfının kurtuluşu
kendi eseri olacaktır

Sayı:1 1 O, 1 Aralık '94

sınıfının önüne en temel zaaf olarak
çıkıyor. Son Ankara gösterisinde
B.Meral 'e karşı alınan tavır, onun
şahsında sınıfrn sendika ağalarına
güvensizliğinin ve açık tepkisinin bir
göstergesidir. Fakat alternatif bir
devrimci önderlik kendini müca
delenin içinde işçi sınıfına göster
mediği sürece, işçilerin yine de bu
hainlere bakmak zorunda kaldıkları
da tıir gerçektir.
Sendika bürokrasisi, sermayenin
işçi sınıfına karşı amansız bir saldırı
başlattığı ve işçi sınıfının ise buna
karşı direneceğini gösterdiği bir sıra
da, en büyük tehlike olarak çıkıyor
ortaya. Hain bürokratlar hakkında
zerre kadar bir yanılsamaya düşül
memelidir. Onların rolü sınıf kitle
lerinin eylemlerini denetim altına
almak, mücadele isteğini bir dizi
oyalama taktiği ile zaman içinde
kötürümleştirmektir. Bir büyük saldı
rı başlatırken, sermayenin en büyük
umudu bir kez daha onlardır.
Türkiye'nin tüm devrimci ku vet
lerinin
mücadeleyi
ilerletmede
gerçekten oynayabilecekleri azçok
ciddi rolleri varsa eğer, tam da bunu
en etkin biçimde ortaya koymak
zorunda oldukları günlere girmiş
bulunuyoruz. İşçi ve emekçi hareketi
bu çatışmadan bir yenilgi, dahası
kolay bir yenilgiyle çıkarsa eğer, bu,
devrimci hareketin bugünkü güdük
durumunu bile koruyamaması, hepten
yolaçacaktır.
kötürümleşmesine
Bunun bilincinde olunmalı, herkes
gücünü ve faaliyetini buna göre orta
ya koymalıdır.
Komünistler, yaşadığımız günle
rin, doğru sözün değil, fakat onun yol
gösterdiği tutarlı eylem ve pratik
önderliğin günü olduğu bilinci ve
sorumluluğu ile hareket etmelidirler.
Olağan dışı bir çalışma ve mücadele
kapasitesi sergilemelidirler. Herşeyin,
kişilerin ve örgütlerin, iddiaların ve
politikaların sınanacağı bir döneme
girdiğimizin bilinci ile hareket etme
lidirler.

Yaşamak
Yaşam denilince akla bir
çok soru geliyor.
Neye karşı ve nasıl
yaşamak.
Gerici kapitalist düzene
uymak ve insanlığını yitirmiş
. olmak mı yaşamak ya da tüm
bunlara karşı onuruyla
direnmek mi yaşamak?
Kapitalist toplum özel
mülkiyete dayalı toplumların
özelliğini taşır. Toplumu,
ezenler ve ezilenler biçiminde
ayırmıştır. Bu ayrım
kapitalizmde en basit haliyle
yaşanır. Bir yanda burjuvazi,
diğer yanda işçi sınıfı.
Kapitalistlerin bütün amacı
nedir?
Kar, kar, kar... Bugün bir
çok emekçi, kapitalistin
servetinin nereden geldiğini
bilmez. Bu bilgisizli� nedeni ile
patronlarına, kendilerine iş
verdiği, ekmek kapısı
sağladığı için sadakatle
bağlananlar az değildir.
Patronun işine ekmek kapısı
deyip toz kondurmayanlara
rastlarız. Çalışmış da
kazanmış diyen ve böylece de
kapitalistlerin safında
bilmeden yer alan, kapılara
konulduğu halde kanan
yığınla işçi vardır.
Bu düzenin özünde ne
vardır? Kapitalizmin ücretli
kölelik sistemi. Emekçi emek
gücünü satılığa çıkarır. Emek

gücünü satmaktan başka
geçim kaynağı bulamaz.
�mek gücü ne demektir?
insanın canlı varlığında
me�cut olaA ve çalışırken
kullandığı fiziksel ve akli
yeteneklerdir. Oysa
patronların tüm servetinin
yaratıcısı biz emekçileriz. Ve
onların karlarına kar katar,
ihtişamlı, gösterişli, asalakça
bir yaşam sürdürmelerini
sağlarız.
Yıllardır daha çok
sömürmek için özelleşfümeyi
sürdürüyorlar. Bir de bunun
yanında gümrük birliğine
açılacağız. Fakat bu kimlere
ne kadar yararlı olacak.
Kapitalist, burjuvazi kesimi
daha zenginleştirecektir.
Çünkü sendikalaşmayı
ortadan kaldırmaya çalışıyor
ve işyerlerini
taşeronlaştırıyorla<. Yani
kısaca; işçiyi de ucuza satın
alıyorlar. Devlet, elinde
denetimi bulundurduğu
televizyon, radyo, gazete gibi
medya araçlarıyla resmi
eğitim politikalarıyla ellerinden

geleni yapıyorlar.
Emekçilerden bu düzeni
kendilerine sağlayanlara
nankörlük yapmamalarını
isterler. Birlik ve beraberlik
derler. Oysa nankörlük yapan
kendileridir. Yıllardır halkı
uyutmaya çalışırlar. İnsanın
yaratıp ürettiklerine el
koyarlar. Onu geri ve çağ dışı
bir yaşama zorunlu kılarlar.
Okumayı ve özgür yayın
faaliyetlerini engeller. Cehaleıt
yozluk düzenlerinin pisliklerini
ve sömürüyü gizlemed_e en
büyük yardımcılarıdır. işte,
emekçi sınıfı, kendisine ve
toplumun çeşitli kesimleri
üzerine oturtU1maya çalışılan
bu düşünceye karşı
savaşmalıdır. Çünkü işçinin,
köylünün ve tüm yoksullaşan
halkın derdini çözecek olan da
devrimdir. Sömürüye son
verecek özgür, mutlu
toplumun temelleri ancak
devrimle atılabilir. Tarih
insanım diyen herkese bu
güzel görevi yüklemektedir.

Aydınlatan güneş kadar kızıl
Bir yiğidin kalbi kadar büyük
Kavganın soluğu kadar kızgın
Açlığın acısı kadar derin
Kızıl Deniz
Yavrulann çığlığı kadar titrek
Oğlunu yitiren ananın gözleri kadar ıslak
Yoldaşlarımızın düşünleri kadar ke kin
Günün doğuşu kadar doğal
Kızıl Deniz
Topların sesini su turacak kadar isyankar
Mahpustaki yoldaş kadar direngen
Panzerin altında kalan yedi yaşındaki çocuk kadar ma um
Kavgası uğruna can vermiş bir kııın saçları kadar dalgalı
Kızıl Deniz. ..
D.ÇİÇEK/İZMİR

Kml Bayrak daha da yukarı

yazılı-basılı materyale el koyuyor. Bugüne
dek bu boskınlôrdo yüzlerce gazetemiz, özel
sayımız, afişimiz, duvarlardaki resimlerimiz,
kitaplıktaki kitaplarımız, arşivdeki
yayınlarımız, bu son baskında da '95 yılı için
hazırladığımız takvim, henüz satışa
sunulmadan gaspedilmiştir. Burjuva
yasalarına bile aykırı olan bu tutum, Adana
emniyetinin ve temsilcisi olduğu T.C'nin aynı
zamanda bir adi gaspçı olduğunu da
göstermektedir. Arama ve el koyma
kararına ihtiyaç bile duymadan, gazeteleri
basıp, büroları talan eden, insanları
hırpalayan bir kuruma bir eşkiya çetesinden
başka bir ad verilemez. Sermaye sınıfı ve
onun devleti içine düştükleri kriz batağında
debelendikçe her türden muhalif güce her
türlü yöntemle saldırıyor. Resmi ya da gizli
terör örgütleri ve kanlı saldırıları elindeki tek
silah haline geliyor. Çünkü; politikası
tükenmiştir. illegal kurum ve yöntemlerle
saldırıyor. Çünkü yasaları iflas etm�tir.
Çünkü korkuyor. Çünkü gelişen ve
komünistlerle birleşen-sınıf hareketi onun
sonunu hazırlayacaktır.
Kızıl Bayrak bu sonu hazırlamak için
mücadeleyi yükseltmeye devam edecek.
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Bir grup okur/İZMİR

Kızıl Deniz

��ıv Sermaye sınıfının ortan
saldırılarına karşı emek
cephesinden de anlamlı
yanıtların gelmeye boşladığı
bir "onbeş gün"den sonra, 1 4. sayımızla
yeniden beraberiz. Merhaba ...
1 3. sayımız;_ "Söm�rgeci düzen kanla
besleniyor", "Ozgür Ulke'yle dayanışma" ve
"Merkez-Köy projesi" başlıklı yazılar gerekçe
gösterilerek toplatıldı. Yani şimdilik
DGM'lerle boşoboş gidiyoruz. Biz onüç sayı
çıkarıyoruz ve onlar onüç sayı topluyor.
Bu sayımızda, son onbeş günün
olaylarının haber ve yorumlarıyla, sınıf
hareketinin girdiği bu yeni sürecin, olanak
ve zaaflarının değerlendirmeleri yer alıyor.
Ve tabi her zamanki gibi, kapitalizmin ve
T.C'nin sömürgeci imha savaşının teşhirine
devom .. .Tosfiyeci, teslimiyetçi küçük burjuva
ideolojisiyle mücadeleye devam ... ve
Sosyalizm propagandasına devam...
Ve biz mücodolemizi sürdürdükce
burjuvazi de sistemli saldırılarını sürdürmeye
devam �diyor. Kısa bir soluklanma ardından
( 1 2. sayıda unutuldu) Adana büromuzun
geleneksel baskını tekrar yinelendi. Adana
polisi için toplatılmış toplatılmamış ayrımı do
söz konusu değil. Büroda bulduğu her türlü
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Rosa LUXEMBURG Kaı•I LİEBKNECHT
5 Mart 1 87 1 - 1 5 Ocak 1 9 1 9
1 3 Ağu to 1 87 1 - 1 5 Ocak 1 9 1 9
1"5 Ocak l 9 l 9'de iki kartal, dünya işçi sınıfının
iki yiğit önderi, iki komünist,
sömürüsüz, özgür bir dünya uğruna girdikleri kavgada yeni.k
düşerek hain Alman Sosyal Demokrasisi tarafından katledildiler.
Kavgaları dünya işçi sınıfının entemasyonalist kavgası,
yaşamları dünya komünistlerinin önündeki ışıktır.

Selam olsun devriminin
42. yıl ı nda
emperyalizme karşı
yüreklice direnen
devrimci Küba halkına . . .
Selam olsun gericiliğin
tüm çabalarına rağmen
bu direnişçi ruhu diri
tutan devrimci
Küba iktidarına ... ,

24 saat Marx, 24 saat Engels, 24 saat Lenin.�·!

(·) Öldüğü gOn çalışma masasında bulunan notlarından...

Niyazi Nizamoğlu

Elbette her devrimci gibi düşmanla
vuruşurken ölmek isterdin ...
Olmadı:..
1 1 Kasım '94'te kalleş bir trafik kazasında
yitirdik. ..
Anıların mücadelemizde yaşayacak .. .
Ve andolsun ki Niyazi Yoldaş, senin için de döğüşeceğiz . . .
Bu barbarlık düzeninin bağrına Kızıl Bayrağımızı dikerken
yanımızda olacaksın. . .
1(�1. ı l __ ,ayrak çalışanları
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Sermaye devletinin elikanlı itleri 2 1 -24
· Aralık 1 978'de Maraş'ta 1 1 1 insanın
canına kıydılar. G:ünlerce süren katliam
sırasında üç hilalli faşist simgelerle
işaretlenen evlere ve işyerlerine
okunulrnazken, Alevi ve devrimcilerin
yaşadığı mahallelere saldırıldı. Kapitalist
devletin, �plumsal muhalefeti bastırmak
için kullandığı sivil faşist
çeteler, bir Alevi-Sünni
provakasyonuyla
çoğunluğu Alevi
kökenli 1 1 1 insanı ı��n-;
�
çoluk çocuk demeden �
acımasızca
katletti. Devlet
olayları izlemekle
yetindi. Dönemin
sosyal demokrat iktidarı CHP,
katliama açıktan gözyumarak
gerçek yüzünü gösterdi. Maraş
katliamının sorumluları bugün
devletin önemli kademelerine
yerleştirilerek ödüllendirilmiş durumdalar.
Bu faşistler, bugün, devlet işletmesi
yöneticiliğinden milletvekilliğine kadar bir çok
kademede mevki işgal ediyorlar. Sivil faşist çeteler ve partileri, ·
bugün de sömürgeci sermaye d�vleti tarafından Kürt halkının ve düzene karşı hare:ış�tlenen
işçL ye emekçilerin üstüne sürülüyorlar. Sömürgeci devlet, bu elikan1ı katilleri büy;üit,bir
ç�bayla koruyor ve palazlandırıyor. Çünkü sermaye, barbarlık düzenini sürdürebilmek için
bu insanlık düşmanlarına muhtaçtır. Tam da bu yüzden faşizme karşı mücadele büyük önem
taşıyor. Ancak, sadece faşist çeteleri hedef alan, anti-kapitalist bir eksene oturmayan, bir
lnücadelenin başarı şansı olmayacaktı;r. Çünkü faşizID., bizzat sermaye düzeni taraj'ından
ttorunmakta. ve kuiıarulm�dır. Bu yüzden, sermaye iktidarına karşı işçi ve emekçilerin
hızla hareketlendiği bu dönemde, giderek artan faşist teröre karşı anladığı
dilden yanıt vermek ayrı bir önem taşıyor.
Ücretli kölelik düzenine karşı mücadele için sokağa dökülen emek-çiler
karşılarına �ilecek. olan bu insanlık düşmanı çapulcuları önüne- katıp
kovalamayı, iktidarı ele geçirme hedefi ile birlikte ele almayı
başarabildikleri ölçüde, kendilerinin ve tüm insanlığın
kurtuıuşunun yolunu döşeyerek ilerleyeceklerdir .
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