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Nisan kararlarının ardından yakla
şık olarak 8-9 aylık bir süre geçti.
Bu süre zarfında uygulanan "kriz
politikaları"nın sonuçlarını, serma
ye hükümetinin başbakanı ve yardımcısı
dışında kimse "başarılı" olarak değer
lendirmiyor. Hatta bizzat mevcut burjuva
koalisyonun kendi içinde dahi tablonun gittik
çe daha kötüye gittiği yargısı hakimdir. Daha
önceleri krizden bir yıl içinde büyük ölçüde
çıkılabileceğini ifade eden sermaye çevreleri,
şimdi önümüzdeki 1-1,5 yıllık sürenin bile
krizden kurtulabilmek için yeterli olmadığını,
en az 3 yıllık bir istikrar paketine ihtiyaç oldu
ğunu söylüyorlar. G
erçekten de kapitalist
ekonominin krizi öylesine derin ki, · 1994
yılında kapitalist ekonomi son yarım yüzyılın
en derin ekonomik küçülmesini yaşadı.
Enflasyon, sermaye devletinin cumhurbaşkanı
Demirel'in ifadesiyle, "savaş yıllarında dahi
görülmeyen" boyutlara ulaştı.
Bu tabloyu bütünleyen ve düzen açısından
sıkıntıları daha da arttıran bir başka olgu ise
Devamı 3. Sayfada...
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Bir yandan darbe tartışmalarına yoğunluk kazandırılırken
diğer yandan terörist devletin saldırıları gittikçe şiddetleniyor.
Kürt yurtsever basınına ve devrimci basına yönelik saldırıların
ulaşmış bulunduğu boyut, bunun bir örneğidir.
Kaıtıu emekçilerine dönük sürgün uygulamaları ve protesto
edenlere karşı uygulanan şiddet ise bir başka yeni örnektir.

Kızıl Bayrak
Siyasal kriz ve darbe tarıı,maları

D

arbe tartışmaları bugünlerde yeniden siyasal gündemin merkezine oturdu. Tartışmalar
Demirel'in, "altı _ay sonra lazım olabilir" diyerek meclisi fesih yetkisi istemesiyle başladı.
Bunu, Kamran lnan'ın "% 150 enflasyona demokrasinin dayanamayacağı" gerekçesiyle
çeşitli düzeylerde yürüttüğü "milli mutabakat" hükümeti görüşmeleri izledi. Ve daha sonra da
Mesut Yılmaz, "12 Mart türü bir muhtıra gelebilir" mealinde bir beyanatta bulunarak, darbe tartış
malarının iyiden iyiye alevlenmesine neden oldu.
Bilindiği gibi, 5 Nisan'ı önceleyen -ve. izleyen günlerde de darbe tartışmaları gündeme gelmiş,
Devamı 3. Sayfada ...
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Tansu Çiller'in Timsah Gözyaşları
Burjuvazinin meclisi sirke,
siyasileri de palyaçoya
döndü.
Gözü sulu başbakan, çiğ
köfteli meclise; meclis
küfürbaz vekile, böyle
siyaset de burjuvaziye pek
güzel uydu.
Bir devletin yönetiminde,
başbakanlık gibi bir
mevkiyi işgal eden bir
zatın, böylesine ucuz,
böylesine arabesk bir
duygu sömürüsüne
başvurması, ait olduğu
sınıfın, burjuvazinin, toplum
içindeki yerini (daha
doğrusu yersizliğini) açıkça
sergilemektedir. Toplumun
emekçi sınıfları, sömürüye
karşı giderek daha fazla
bilinçlendikçe ve burjuvazi,

toplumun giderek daha
fazla kesimini karşısında
buldukça, varlığının
meşruiyetini, toplumun
en alt
tabakalarından,
tortusundan
sağlamaya
çalışıyor. Toplum
için kendisi de bir
başka tortu
oluşturduğu
oranda, zaten
başkaca bir yolu da
yoktur. Uyuşabilmek için
politikacı yerine palyaço
kullanıyor. Amerikalarda
eğitim görmüş, Amerikan
kimlikli "modern" bir
bayanın, önce cinsel
kimliğini, yetmeyince de
gözyaşlarını kullanıyor.

Sistemin, "işçinin-memurun geri bilinçli işçiye
haline" palyaçosunun
sesleniyor. llık ılık, yapış
gözlerinden akıttığı
yapış sesleniyor. "Kadın
timsah gözyaşları, işçi
ağlıyor, dayanamıyorum."
sınıfı için bir başka
işçinin en geri bilincinin
tuzağı da
kendini anlayacağını
gizlemektedir. iyice
umuyor. Ama işçi sınıfının
açığa çıkan yüzüyle - bilinci, artık burjuvazinin
sınıfı daha fazla
palyaçolarıyla
zehirleme şansı
proletaryanın tortularını
kalmamış olan Bayram tanıyacak düzeye gelmiştir.
Meral, bu gözyaşı
Şimdi sorun, bu bilinci,
kanalıyla ve onun zehirli burjuvazinin her türden
damlaları halinde
taçirlerinin suratına
sınıfa yeniden
çarpmaktır. Bugün emekçi
dönmeye çalışıyor.
sınıfların burjuvazi
işçi sınıfının emeğini tarafından mahkum edildiği
burjuvaziye peşkeş
sefalete timsah gözyaşları
dökenler, işte o zaman
çekmeyi kurumlaştırmış bir
pazarlama şirketi gibi
kendi rezaletlerine
çalışan Türk-lş'in bugünkü
ağlamaya
patronu olan bu zat, en
başlayacaklardır.

Mesut YILMAZ Kimin Ayak Seslerini_Duyuyor?
"Yedikleri yoksul eti
içtikleri kandır."
Bir kez alışmışlar ya,
kendilerini kurt, emekçi sınıfları
kuzu belliyorlar. Halkı ahmak
yerine koymaya çalışırken,
aslında kendi ahmaklıklarını
sergiliyorlar.
Kontr-gerilla cumhuriyetinde,
MGK hükümetine "incir yaprağı"
parlamentonun burjuva vekilleri,
son günlerde bir "darbe" geyiğidir
başlattılar. Gelir mi, gelmez mi?
Sert mi gelir, yumuşak mı? Kanlı
mı gelir, kansız mı? Eylül gibi mi
gelir, Mart gibi mi? ..
Sanki ülkede parlamenter bir
cumhuriyet varmış da, kendileri de
ülke yönetiyorlarmış da, darbe
olursaymış demokrasi elden
gidermişmişmiş!. ..
Haydi ordan siz de! Kimi
kandırdığınızı sanıyorsunuz?
O demokrasinizin ne anlama
geldiğini bir de PTT çalışanlarına
sorun. Üzerine panzerleriniz,
coplarınız ve köpeklerinizle
yürüdüğünüz. Kurşunlattığınız

taşıma işçilerine, saçlarından
kavrayıp yerlerde sürüklediğiniz
bayan memurlara sorun. Yıllarca
emeğini sömürdükten sonra bir
posa gibi sokağa, sefalet batağına
kustuğunuz milyonlarca işsize
sorun. Evde, sokakta yahut
kaçırıp bir dağ başında hunharca
katlettiğiniz devrimcilerin
ana-babasına, eşine, çocuğuna,
yoldaşına sorun. Yakıp yıktığınız,
harabeye çevirdiğiniz bir "ülke"nin
insanlarına sorun. Yok saya saya
yoketmeye azmettiğiniz Kürt
ulusuna sorun. Sorun ki,
insanların kurtulmaya çalıştığı bir
şeyi, ahmakça bir aymazlıkla övüp
durmayın. Sorun ki, insanların, o
var dediğiniz şeyin aslında
olmadığını artık çok iyi
bildiklerini siz de
öğrenin.
· Mesut Yılmaz ve
benzerlerinin, darbe
muhabbetinin altında
yatan elbette ki
"ahmaklık"ları değildir.
Ahmaklık sadece bunun

DEVLETİN BORDROLU
ve BORDROSUZ
KÖPEKLERİ
İnsana yabancılaştıkça özlerine
yakınlaşıyorlar.
Kapitalizm cangılından gelen
"vahşetin Çağrısı"na uyup
hemcinslerine
biraz daha sokuluyorlar.
Lügatında "asmak" dışında
sözcük bulunmayan bir savcının
pek duygulu köpek şiirinin
ardından,
MGK vekillerinin
"köpek" gündemli oturumları
moda oldu. Son oturumvn

konusu da "devletin bordrolu
köpeği olur mu, olmaz mı?" idi.
Onlar henüz anlaşamadılar
ama bizce hiç bir sakıncası
yoktur, olabilir.
Bordrolu eşeği olan bir devletin,
bordrolu köpeği niye olmasın?
Hem ayrıca, kamu çalışanları
kaç yıldır bordrolu olanların
saldırmasına alışmıştı.
Yabancılık çekmesinler.
Yeni köpekler bordrolu değilse
bile bağlanmasında yarar var.

yararına inanmalarındadır.
Muhabbet nedenleri biraz
korkularını bastırmak, biraz da her
zaman "kurtarıcı"ları olan
paşababalarını imdada çağırma
arzularıdır. Yoksa, duydukları
ayak seslerinin sahiplerini çok iyi
tanımaktadırlar. Bu sesler, emekçi
sınıfların ve Kürt ulusunun üstüne
bir kabus gibi çökmüş olan
burjuva diktatörlüğünün
karanlığını yara yara gelen
proletaryanın ayak sesleridir.
Henüz güçsüz, ürkek ve acemice
yürümesine rağmen,
burjuvalardaki telaşa bakılırsa,
ayaklarını sağlam bastığında
çıkan sesten, ortalıkta tek burjuva
kalmayacağını söylemek abartma
sayılmasa gerek.
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düzenin siyasi planda da ciddi açmazlarla yalnızca bundan da ibaret değil. '95'te sermaye
yüzyüze olmasıdır. Burjuva hükümet sıkıntı düzeni 800 trilyon iç borç, 13 milyar dolar dış
içerisinde. Çözümsüzlük arttıkça hükümet parti- borç ödemek zorunda ve dışarıdan kaynak
!erindeki iç bunalım da yoğunlaşmakta. SHP bir bulma imkanları oldukça sınırlı. Tüm bu göster
türlü içincten çıkamadığı kriz yüzünden yeni bir geler '95 yılında işçilerin ve kamu emekçilerin
kurultaya doğru gidiyor. Adı birlik kurultayı; ücret ve maaşlarında yeni düşüşler yaşa
ama gerçekte yeni bölünmelerin kurultayı olma- n�cağını ,. bu kesimlerin sırtına yeni vergi yükle
ya da bir o kadar aday. Soysal ekibinin kazan- ri bindirileceğini göstermektedir. Ekonomideki
ması halinde SHP ya hükümetten çekilecek, ya küçülme değerlendirmesinin işçi ve emekçiler
da "onurlu politika" imajı doğrultusunda saldırı açısından anlamı ise son derece açık. İşsizler
politikasının uygulanması açısından sorunlar ordusu daha da büyüyecek.
çıkarabilecektir. Karayalçın ya da Baykal 'ın
İşçilerin, emekçilerin ve toplumun çeşitli
kazanması halinde de hatırı sayılır sayıda ezilen kesimlerinin öfkesi ise daha bugünden
milletvekili SHP'den kopacaktır. Dolayısıyla iyice artmış durumda. Son dönemde yaşanan
hangi aday kazanırsa kazansın, sonuç hükümet kamu emekçi eylemleri, onu izi en Alevi nüfu
sun kitlesel gösterileri ve hatta Afyon'da görükrizinin daha da derinleşmesi olacaktır.
Şu ana kadar uygulanan kriz poli- nürde "namus" sorunu nedeni ile gerçekleşen
• , ,.....
tikalarındaki
başa,,.. �
hükümet
rısızlık,
�
krizindeki bu derin- �
leşme, aynı reçeteyi
•.,,,.,
hem de çok daha köklü
biçimde
uygulayan
Meksika ekonomisinin
tepe taklak olm!}sı,
'95'in ekonomik pano
ramasının şu andan
dahi belli olan kötü
göstergeleri vb., tüm
bunlar
burjuvazinin
gelecek yıla ilişkin
karamsarlığını
arttır
maktadır.'
Ekonomik
küçülmenin '95'in ilk bölü
devam
münde
de
edeceği tüm burjuva
çevrelerin ortak değer
lendirmesidir. Önümüz
deki yılı düzen açısın
dan karanlık kılan tablo

kitlesel patlama, tüm bu olaylar toplumda birik
miş patlayıcı dinamiklerin boyutları hakkında
önemli işaretler vermektedir. Kuşkusuz düzen
de bunu görmekte ve hesaplarını buna göre
yapmaktadır.
Bunun için bir yandan darbe tartışmalarına
yoğunluk kazandırılırken bir yandan da terörist
devletin saldırıları gittikçe şiddetlenmektedir.
Kürt yurtsever basınına, komünist ve devrimci
basına yönelik saldırıların ulaşmış bulunduğu
boyut, bunun yalnızca bir örneğidir. Kamu
emekçilerine dönük surgun uygulamaları,.
sürgünleri protesto eden kamu emekçilerine
karşı uygulanan şiddet ise bir başka yeni örnek
tir.
İşçiler, emekçiler, devrimciler, Kürt yurt
severleri ve komünistler bu saldırıları göğüs!emek, geriletmek ve
'T
devrim mücadelesine
bir atılım kazandırmak
imkanlarına sahiptirler.
Bugün bunun olanakları
vardır.
fazlasıyla
Pendik işçilerinin dire
nişi,
kamu
emek
eylemleri,
çilerinin
Alevi kitlelerin kitlesel
protestoları,
Kürt emek\,.
,
çi halkının süregelen
mücadelesi bu olanak
, lar hakkında yeterli
göstergelerdir.
Sorun
bu eylemlere militan bir
çehre kazandırmak ve
yalıtık
birbirinden
olarak gelişen bu tür
patlamaları birleşik bir
eylem haline dönüş
türmektir.
Bu
ise
tümüyle bir önderlik
iradesi sorunudur.

Kızıl Bayrak
BaşSayfoda,Dmm

Siyasal kriz ve darbe tartışmaları

fakat daha sonraki süreçte ağırlığını kaybetmeye başlamıştı. O günlerde kapi
talist ekonominin krizindeki derinleşme, sermaye düzeninin temsilcilerinde de iç
istikrarın korunması konusunda tedirginliğe neden olmuş ve onları bu doğrul
tuda arayışlara kanalize etmişti.
Siyasal istikrarı tehdit eden en önemli unsur Kürt ulusal hareketiydi ve düze
nin bu "sorunu" kısa sürede çözmesi mümkün değildi. Bir de buna derinleşen
iktisadi krizle .�eraber işçi ve emekçi hareketinin denetimden çıkması tehlikesi
ekleniyordu. Ustelik bu, işçi-emekçi hareketiyle Kürt emekçi halkının müca
delesinin birleşme olanaklarının çoğalması anlamına gelmekteydi. Kısacası,
ortada sermaye düzenini çöküşe sürükleyebilecek ciddi riskler mevcuttu. Ve
darbe tartışmalarını gündeme getiren koşullar da bunlardı.
Ne var ki, pek fazla ihtimal verilmeyen bir gelişme yaşandı; işçi hareketi
saldırılar karşısında önemli ölçüde suskun kaldı. Ve bu gelişmeye bağlı olarak,
düzen kısa süre iç!n de olsa rahat bir soluk aldı. Darbe tartışmaları gündemdeki
önemini kaybetti. işçi sınıfı ve emekçiler, birkaç önemli kitlesel eylem gerçek
leştirmekle beraber, bu eylemleri süreklileştiremediler. Hareket kitlesel, militan
ve politik bir karakter kazanamadı. Bu ned.�nledir ki, sermaye sınıfı s_aldırılarını
nispeten rahat bir ortamda gerçekleştirdi. Ucretler yarı yarıya düştü. işsizlik çığ
gibi büyüdü. İşçi ve emekçilerin pek çok temel hakkı tırpanlandı vb.
Ama tüm bu gelişmeler, düzen açısından artık düzlüğe çıkıldığı, rahat bir
ortama kavuşulduğu anlamına gelmiyordu. Herşeyden önce, düzenin krizi öyle
sine derindi ki, kriz kısmi ve palyatif tedbirlerle atlatılamıyordu. Dolayısıyla bu
ilk taksidin ardından işçi ve emekçilere yönelik yeni saldırı paketlerinin günde
me gelmesi kaçınılmazdı. İkincisi, düzenin saldırı paketinin ilk taksidini nispeten
rahat bir biçimde uygulamış olmasına karşın, bu saldırılar düzen açısından
beklenilen sonuçları da yaratabilmiş değildi. Uygulanan politikalar sorunların
çözümünü kolaylaştırmak bir yana, onların daha da yumaklaşmasına neden
olmuştu.
Yaşanan süreç, tüm bunlarla beraber, zaten meşruiy�ti tartışmalı olan
koalisyon hükümetinin iyiden iyiye yıpranmasını da sağladı. Ozellikle de koalis-
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yonun sosyal demokrat ortağı açısından, sözkonusu yıpranma çok daha açık
bir biçimde yaşandı. SHP'nin yıpranmışlığı o denli arttı ki, bu parti bir varlık
yokluk sorunuyla yüzyüze kaldı. Bu durum, onu giderek hükümette maraza
çıkaran bir ortak olmak ya da hükümetten çekilmek gibi bir ikileme sürükledi.
Darbe tartışmalarını yeniden gündeme getiren gelişmeler bunlardır. Yeni
sömürü ve baskı politikalarını uygulamak zorunda olan düzen, darbe tartış
malarını da bu amaca bağlı olarak gündeme getirmektedir. Düzenin darbe
tartışmalarından beklediği, birbirine bağlı üç önemli işlev vardır. Yeni saldı
rıların öncesinde bu tartışmalar aracılığıyla işçi sınıfı ve emekçilere gözdağı
vermek, onları darbe umacısıyla sindirmeye çalışmak bu amaçlardan bir tane
sidir. Öte yandan, bu aynı darbe umacası aracılığıyla, mevcut burjuva hükü
mete de saldırıyı en hızlı ve en pervasız şekilde uygulaması doğrultusunda bir
mesaj verilmiş olmaktadır. Üçüncü ve sonuncu olarak da, bu tartışmalar aracı
lığıyla, gerektiği zaman devreye sokulması planlanan sivil ya da askeri bir
darbenin psiko-sosyal ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bütün bu tartışmalar göstermektedir ki, düzen cephesindeki korku ve panik
iyiden iyiye yoğunla_şmaktadır. % 150 enflasyon, durgunluk batağına saplanmış
bir ekonomi, daha da yoğunlaşacak olan işsizlik, daha da tırpanlanacak olan
ücret ve maaşlar, işçi ve emekçileri maddi ve manevi olarak tümüyle ezecek
olan bütün bu gelişmeler, sermaye sınıfının da uykusunu kaçıran gerçekler hali
ne dönüşmeye başlamıştır. Bunalımda_n çıkmak, karlarını arttırmak için tüm bu
saldırıları gerçekleştirmek zorundalar. iyi ama, işçi ve emekçiler artık bu kada
rına da dayanacak mıdır? Onları yine sendika bürokratları ve sosyal demok
ratlar aracılığıyla dizginlemek mümkün olacak mıdır? Biliyorlar ki, Kürt ulusal
hareketini ezmeleri mümkün değildir; ya bir de buna işçi ve emekçi hareketi
eklenirse?...
Düzen cephesinde darbe sözleri sık sık edilmeye başlanmışsa, bu onlardaki
devrim korkusunun arttığının belirtisidir. Devrimci gelişmenin olanaklarının
çoğaldığının göstergesidir. Komünistlere düşen görev ise, düzenin terör saldı
rısına yönelik önlemleri almak ve devrimci imkanları güce dönüştürmektir.

Kızıl
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Saldırıya karşı saldırı
• Birleşik bir sınıf hareketi, sadece bir alandaki
mücadelenin birleşikliğinden de fazla, tüm sınıfın
birleşik mücadelesi olarak anlaşılmalıdır. Çünku
sermayenin saldırıları, tüm ücretli emekçileri
hedeflemektedir.
• Bu, "Memur" için grevsiz sendika "hakkı",
soruşturma-sürgün vb. iken, işçi için memurlaştırma,
taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma vb., sınıfın tümü
için de, özelleştirme, örgütsüzleştirme,
devrimci-sosyalist basının "boğazını sıkmak" suretiyle
emekçinin sesini boğma, sivil gösterilere silahlı
güçlerle ve artık şimdi bir de köpeklerle saldırma,
hatta kurşunlamaya kadar varan saldırılardır...
• Görüldüğü gibi, sqldırılar, ücretli-emekçilerin tümünü
hedeflemektedir. Oyleyse yanıtı da, hem tüm
ücretli-emekçilerin birleşik ve genel eylemi olmalı, hem
de kapitalist sınıfın varlığını ve iktidarını
hedeflemelidir.

Kahrolsun Köpekler !
Kahrolsun Faşist Köpekler !

Sınıflar savaşında tarafların
giderek sertleşmeye başladığı
yeni bir sürecin ilk belirtileri
ardardına patlak veriyor.
Krizin ve kirli savaşın fatu
ücretli-emekçilere
rasını
yüklemenin pek de kolay
olmayacağını gören burjuvazi,
"ana-baba" maskesini yüzünden
sıyırarak, gerçek dişleriyle
kitle1$,rin karşısına geçiyor. Bu
diş, üncü işçilere sivil faşistler
eliyle sıkılan kurşunlardır.
Devrimci ve sosyalist basına
sansürdür Polis
copları,
panzerleridir. Ve nihayet PTT
çalışanlarının üstüne salınan
köpeklerdir. Son PTT eylem
lerinin de gösterdiği gibj, hesa
bı-kitabı yitiren devleti yöneten
tek güç artık sınıf kinidir.
Haberleşme
Sektörü'nün
çalışanları , son aylarda, hızla
radikalleşerek mücadelenin
önüne geçmişlerdi. Saldmlar
aslen, kitleyi öncüsüz bırakmayı
hedeflediğine göre, PTT çalı
şanlarıyla başlaması , amaca da
uygun düşüyordu.
Ne var ki, artık çalışanlar da
"sınıfa karşı sınıf, saldırıya karşı
saldırı !" demeye başlamıştı.
Devlet, çeşitli PTT birimlerinden
26 öncüye sürgün kararı çıkar
arak kavgayı başlattı. PTT
çalışanları da derhal iş bırakarak
karşı saldırıya geçtiler. Ama söz
konusu olan basit ve pasif bir iş
bırakımı değildi. "Sokağa,
eyleme .. ." sloganlarıyla· işyer
lerin.den çıkan PTT çalışanları,
Gayrettepe'deki Genel Müdürlük
ç,nünde toplanmaya başladılar.
lşyerlerinden işveren temsil-

cisinin makam binasına doğru
akan bu emek ordusunun tek
silahı, şimdilik, üretimden gelen
gücüydü. Ama sermaye devleti,
emeğin bu sivil güçlerinin
karşısına, copu, silahı, panze
riyle ve köpeklerıyle dikiliyordu.
Ogün Gayrettepe'de, devlet
güvenlik kuwetlerinin kurduğu
barikatı görenler, gerçek bir
savaş alanını tanımlardı. Zaten
olan da "gerçek savaş"ın ta
kendisiydi. Hem de binlerce yıllık
sınıflı toplumlar tarihinin tek
gerçek savaşı olan sınıflar
savaşının en yalın biçimiyle
ortaya çıkışı.
Sermayenin uşakları coplarla,
köpeklerle saldırdı. Emeğin
savaşçıları
tekmelerle,
yumruklarla
yanıtladılar.
Sloganlarla yanıtladılar. Birbir
lerine kenetlenerek, gözaltına
alınanları geri isteyerek saldır
dılar. Karşıdan bakanları
dehşete düşüren köpekli saldı
rıya karşı PTT çalışanları, ikir
ciksiz bir karşı koyuşla yetin
mediler, bu savaşı dehşetle
seteden vatandaşları desteğe
çagırarak kararlılıklarını da
gösterdiler.
O gün dövüşerek yenilmek
en büyük kazanımdı, en küçük
geri adım, en küçük tereddüt ise,
polis barikatının üzerlerine
kaeanmasına yolaçar, eylemi
bogardı. Mücadelenin ateşinden
öğrenen PTT çalışanları, bedel
ödemeyi göze almak gerektiğinin
bilinciyle, barikatın üstüne üstüne
yürüdüler. Sonunda devletin
köpekleri kazanmış gib görünse de
asıl kazanan PTT çalışanlarıydı.

S

ennayenin saldınlan
hızla yoğunluk ve yay
gınlık kazanırken, kamu
çalışanlarının örgütlü
mücadelesi de hemen hemen aynı
hızda bir gevşeme ve dağılmayla
yüzyüze görünüyor.
Birleşik mücadele ihtiyacının
ortaya çıkardığı ve harekete bir süre
belirli bir ivme de ka:zandınnış olan
Kamu Çalışanları Sendikalar
Platformu, reformist/sendikalist
anlayışların hakimiyetiyle, kısa
zarp.anda, mücadelenin önünde
temel engellerden biri haline gel
mişti.
Bütün bir '94 yılı boyunca
kamu çalışanlarını, sermayenin en
azgın saldınlan karşısında adeta
örgütsüz, dağınık, parça parça bı
rakan platfonn, nihayet tabanın
zorlamalarına daha fazla di
renemeyip 20 Aralık karannı aldı.
İşte o zaman KÇSP'nin nasıl bir
potansiyeli dizginlediği de ortaya
çıkmış oldu. Bir tek kararla ve elle
tutulur, gözle görülür bir çalışma
bile yürütülmeden, örgütlü/
örgütsüz yüzbinlerce kamu çalışanı
iş bıraktı, alanlara sığmadı.
Ne var ki, bütün kitleselliğine
ve sırf bu kitleselliğinin yarattığı
görkemine rağmen 20 Aralık,
saldınlan durdurmaya yetmedi,
yetemezdi de. Hedefleri net bi
çimde saptanmamış, araçlan ya
ratılmamış hiç bir eylemin "he
defe" ulaşamayacağı açıktır. Bu
nedenle 20 Aralık, sadece devleti
uyandırmış oldu ve devlet sal
dınlannı daha planlı biçimde ve
daha hızlı uygulamaya başladı. İlk
elde, yıllardır bir türlü meclisten
geçemeyen
"memur sen
dikalan"na ilişkin tasan bir kaç gün
içinde yasalaştınlarak kamu ça
lışanlarının grev hakkı gaspedildi.
Bırakınız sendikayı, demek
örgütlenmesinden bile daha geri
'i
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konumdaki bu yasaya karşı KÇSP,
mücadele etmek şöyle dursun,
kendisini daha aylar öncesinden
"uyum"a hazırlamaya başlamıştı.
Bu ''uyum"un ilk göstergesi,
�ÇSP'nin Konfederasyonlaşma
Ust Kurulu'na dönüştürülmesi
oldu. Taslağın öngördüğü kon
federasyon fikrine, platformda re
"öncü"sü
ko
formizmin
numundaki sendikalann merkez
yönetimleri tarafından adeta ba
lıklama dalındı. Kamu çalışanları
bir bakıma kaderlerine terkedilerek,
günler, aylar konfederasyonlaşma
gündemli toplantılarla heba edildi.
Şimdi tasan yasalaştı. Kamu ça
lışanlarının uğruna nice saldınlan
(polis copu, sürgün, kıyım hatta faili
"belli" cinayetler) göğüsleyerek,
mücadelenin başından bu yana
temel şiar edindiği "Grev hakkı
vazgeçilmezdir!" istemini devlet,
bir kalemde yok saymış oldu. Bir
yandan da, aynı zamanda yo
ğunlaştırdığı 20 Aralık soiuştunna
ve cezalandırmalanyla kamu ça
lışanlarını "kışkırtmaya" devam
etti. Şimdi bir yanda, hızla yo
ğunlaşan saldınlarla kışkırtılarak
huzur�uzlanan kamu çalışanları,
öte yanda da en az tabanın hu
zursuzluğu oranında rehavet için
deki sendika yönetimleri bu
lunuyor.
Bugün bu alanda, merkezi
karar alıp uygulayabilen tek sen
dika gibi görünen Tüm Haber-Sen
ve yer yer PTT ile dayanışmalı
ortak eylemler geliştiren Ener-Sen
dışında, bürokratizm batağına bo
ğazına kadar saplanmamış bir tek
sendika göstetnıek mümkün gibi
görünmüyor. Ozellikle üye ve ça
lışan kitlesiyle, sendikal geçmişiyle
vb. "sözü geçer" ve gerek
KÇSP'de,
_gerekse
kon
federasyonlaşma kurulunda başı
çeker durumdaki bir kaç büyük

•
sendika; hem kendi işkollannda
yürütülen soruşturma, sürgün
benzeri cezalandırmalar karşısında
üyelerinin tepkisini mücadeleye
akıtmamak, hem de mücadeleyi
başlatan Tüm Haber-Sen'i alan
larda yalnız bırakmak gibi büyük
bir "suç"a batmış bulunuyorlar.
Sadece bu kadar da değil, bu yeni
dönem bürokrattan, "toplanmak,
eylem karan almak'' gibi taktiklerle
PTT çalışanlarının sürgünlere karşı
başlattıkları son eylemleri de ke
sintiye uğratarak sabote etmiş du
rumdalar. Bugünkü gibi, sal
dınlann hızlandığı, yoğunlaştığı
dönemlerde, kaybedilen her günün
değil her saatin bile önemi bü
yükken, sivri söylemlerle "hü
küinet uyarmak" ama eylem için
bir hafta sonrasına "randevu"
kesmek çalışanlara karşı iş
lenebilecek en büyük suçtur.
Şimdi kamu çalışanları; hem
soruşturma, sürgün türünden cezai
uygulamalar, hem grev hakkının
gaspından başka hiç bir özelliği
olmayan sendika yasası, özel
leştirmeler, yaşam standardındaki
hızlı düşüş vb.Jrnrşısında, yani kı
saca, ekonomik/politik tüm sal
dırılar karşısında merkezi bir ör
gütlülükten yoksun olduklarını,
varolan yapıların artık kendilerini
temsil etmediğini kabullenerek
hareket etmek durumundalar.
Yoksa bunların eylem karan al
masını bekleyerek geçirilecek her
gün, kamu çalışanlarının zarar,
sermayenin kar hanesine ya
zılmaktadır. Durum, işçi sınıfının
genel durumundan çok farklı ol
madığına göre, görev de sanayi
işçilerininkinden farklı değildir:
Sendikal bürokrasinin cenderesini
parçalayabilmek için taban ör
gütlerini oluşturmak ve sağ
lamlaştırmak. ..

•

Memura Sendika Yerine S anduka
Kamu çalışanlarının fiilen
sendikalaşmalarından bu yana
gündemde olan ve her "memur"
eyleminde ısıtılıp ısıtılıp ortaya
sürülen taslak en sonunda
yasalaşmış bulunuyor.
Kamu çalışanlarını, "ha
çıkardım, ha çıkarıyorum" diyerek
yıllardır oyalayan SHP-DYP
koalisyonu, 20 Aralık tokadını
yiyince, "silkinip kendine dönerek"
yasayı alelacele meclisten geçirdi.

Ama gel gör ki, bu, kamu
çalışanlarının talebini karşılamaktan
ziyade, mücadele selinin şiddetini
kırma "umud"unun bir göstergesi
oldu.,Grev yapan "memur"u
devlet, grev hakkını gaspeden bir
yasayla durdurmaya çalışmak gibi
bir ham hayale kapıldı.
Açıktır ki, bu yasa
yasalaşmamalıdır. Kamu
çalışanlarının mücadele potansiyeli
hükümete tükürdüğünü yalatacak

güce sahiptir. Bunu defalarca,
özellikle de 20 Aralık'ta
kanıtlamıştır. Bugün sadece
haberleşme sektörünün eylemleri
bile hükümeti sarsarken, tüm kamu
hizmet sektörlerinden gelecek ortak
bir yanıt, yasanın geri çekilmesini
sağlayabilir. Kamu çalışanları,
"Grev ve TİS hakkı
vazgeçilmezdir!" şiarını bir kez
daha yükselterek alanlan
fethetmelidir.

Kı z ı l
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U aklara zam emek ilere. zulüm!
gaspedilmesini
kolaylaştırmaktan başka bir
işe yaramayan asalaklardır.
Sermaye devletinin bu •
uşaklarını cömertçe
ödüllendirmesi, onları daha
çok teşvik etmesi normaldir.
Devlet otoritesinin hizmet
birimlerinde sağlanması için
görevlendirilen amirler, şefler
ise ekonomik krizin
derinleşmesiyle beraber eski
yaşam seviyelerini
koruyamaz olmuşlardır. Bu
nedenle devlete olan
bağlılıklarında çatlaklar
başgöstermeye başlamış,
yükselen emekçi memur
hareketinin de etkisiyle
devlete güvenlerini yitirme
skerler,
noktasına gelmişlerdir.
20 Aralık eyleminde,
milletvekilleri ve şube müdür
yardımcılarından başlayarak örneğin PTT emekçileri
arasında ·eyleme aktif olarak
yukarı kademelere doğru
katılan başteknisyen ve kı ım
artan oranlarda ek zam
uygulama politikası sermaye şefleri, devletin otoritesini
devletinin, "95 saldırı"
sağlamak bir yana tersine geri
kitlelerin de eyleme
planının bir parçasıdır.
sürüklenmesini
Üst düzey bürokratlar
sağlamışlardır. Geçmiş
(mi:isteşar, danışman, vb.),
eylemlerqe amirlerinin bir iki
askerler ve milletvekilleri,
tehditi ile sindirilebilen bu
sömürü ve talan düzeninin
geri kesimlerin gözünde
devamı için canla başla
eylemlerin meşrulaşmasında,
çalışan, işçi ve emekçilerin
idari sorumluluğu olan
yarattıkları zenginliklerin

A

emekçilerin de eylemlere
katılmasının payı gözle
görülebilecek orandadır.
Sermaye devleti açısından,
bu "tehlikeli" gelişmeyi
önleme, durdurma planları
yapmak kaçınılmaz hale
gelmiştir. İşte bu nedenle,
hizmet birimlerindeki idari
personel de şube müdür
yardımcılarından başlayarak
ek zam tasarısına dahil
edilmiştir. Bu noktada, h::\k
arama eylemlerinin
meşruiyetini bu unsurlar
üzerinden kavrayan emekçi
memurların bilinçlerinin
geliştirilmesi ayrı bir önem ve
aciliyet kazanmaktadır. Aynı
şekilde, ekonomik bir bilinçle
eyleme geçen kitlenin politik
bir bilince sıçratılmasının
kritik gerekliliği de, bu son
gelişmeyle daha açık
görülebilir hale gelmiştir.
Sermaye devleti, emekçi
memurları hiyerarşik bir yapı
içerisinde bölerek, bir
kesimine geçici ekonomik
tavizler verebilmekte ve
eylemlerin üzerinde
yükseldiği zemini
etkisizleştirmeye
çalışmaktadır. Görece yüksek
bir zam alan kesimi, GTS için

mücadeleden vazgeçirmek
mümkündür. Ve bu durum bir
kez daha emekçi memur
hareketinin politikleşerek
sömürü düzenine karşı
mücadeleyi genişletmesinin
zorunluluğunu
kanıtlamaktadır. Çünkü tek
başına GTS hakkının
kazanılmasıyla sorunlar
çözülmeyecektir. Şimdiden
sorunların asıl kaynağı olan
sermaye düzenine karşı
mücadele bilincinin
geliştirilmesi için seferber
olmak gerekmektedir.
Kitlenin eylem isteği, öncü
işçilere ve komünistlere bu
olanakları fazlasıyla
sunmaktadır.
Son ek zam tasarısı, bu
bakımdan önemli olanaklar
içermektedir. Sermaye devleti
404 bin bürokrat, asker,
milletvekili ve kirli savaş
tacirini ödüllendirirken,
geriye kalan geniş kitleye
insafsızca saldırmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin
özelleştirilmesi sonucu kendi
hastanesinden bile para
karşılığı hizmet gören sağlık
emekçileri, eğitimin paralı
hale getirilmesi ile tüccarlığa
mahkum edilen öğretmen,

personel yetersizliğinden 3-4
kişinin işini yapmak zorunda
kalan, bu nedenle burnundan
soluyarak hıncını önündeki
kuyruktakilerden çıkaran
memur sermaye devleti için
yük ilan edilmiştir. Emekli
memurlar ölüme
terkedilmiştir. Çünkü burjuva
devlet ekonomik krizin
derinleşmesiyle birlikte
emekçi memurlara ve kamu
hizmetlerine ayrılan sınırlı
kaynakları dahi sermaye
sınıfına aktarmaktadır. Çünkü
onlar için sermaye sınıfının
tatlı karları emekçilerin
yaşamından daha önemlidir.
Sömürü ve katliamdan
başka bir işlevi olmayan bu
sermaye düzeni yıkılmalıdır.
Bu mücadelede emekçi
memurların yeri işçi sınıfı ve
komünistlerin safıdır. İşçi ve
emekçiler bu onurlu
mücadelenin kendilerine
yüklediği tarihsel
sorumluluğu yerine getirip,
kendileri ile birlikte tüm
insanlığın da kurtuluşunu
gerçekleştireceklerdir.
Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya
gerçek kurtuluşumuz
olacaktır.

DEVLET 20 ARALIK' A CEZA BEĞENEMİYOR

• Sermaye sınıfı, alçakça planlarla adım adım
mevzi kazanmaya çalışıyor. Kamu çalışanları,
sürgün vb. günlük saldırılarla oyalanırken,
alelacele yasayı çıkarıyor; yasayla oyalanırken
de bir başka ve daha ağı r bir saldırı salvosuna
başlayacaktı r.
• Kamu çalışanları sözlü tehditler savurmayı
bırakıp, ellerini hızlı tutmalı, g revsiz sendika
"hakkı " n ı , yeni 20 Aralık'larla devlete iade
etmelidirler.

K

amu
çalışanlarının 20
Aralıkta
gösterdiği mücadele
potansiyeli, devleti acil
önlemler almaya yöneltmiş
bulunuyor.
Devlet bu çerçevede;
hareketin önderlerini çeşitli
yöntemlerle kitleden, aynı
anlamda mücadeleden
uzaklaştırmanın araçl�_rını
yaratmaya çalışıyor. One
çıkmış sendika yö
neticilerini sürgüne gön
deriyor. Greve katılan on
binlerce kamu çalışanı
içinden üç-beş yüz ta
nesini seçerek ceza teh
didi yağdırıyor, haklarında
soruşturma başlatıyor vb.
vb ... En zayıf unsurları ise,
yönetici uşakları ve gö
nüllü ajanları eliyle geri
çekilmeye, öncüyü yalnız
bırakmaya, yan çizmeye

çağırıyor. "Ben aslında
greve katılmamıştım da,
o gün bir işim olduğu için
gelemedim." İşte, sermaye
devletinin uşaklarının ka
mu çalışanlarına, cezadan
sıyırtmak için sunduğu
9nursuzluk çizgisi budur.
işte devlet bu derece
acizleşmiştir. Herkesin
bildiği bir gerçek inkar
edildiği zaman sanki or
tadan kalkacakmışcasına,
adeta "memuru"na yal
varmaktadır. "İnkar et ye
ter, başka hiç bir şey is
temiyorum."
Ama kamu çalışanları, sermaye dev
letinin çalışanlara karşı ne
kadar iki yüzlü, ne kadar
aşağılık oyunlar oy
nayabileceğini defalarca
gördüler. Ne ilkl<ez kitlesel
eylem yapıyorlar, ne de
böyle bir soruşturmayı ilk

kez yaşıyorlar. Maraş
katliamını protesto eylemi
sonrası da aynı onursuzluk
teklif e.dilmişti onlara. O
günleri yaşayanlar, genç
arkadaşlarına derslerini
�ktarıyordur. O günlerde
"lnkarcı"larla savunuculara
aynı ceza kesilip de onur
suzlaşmanın cezayı en
gellemediği görüldüğünde
başını taşlara vurmak hiç
bir işe yaramamıştı, kuş
kusuz bugün de ya
ramayacaktır.

Devletin, 20 Aralık
eylemcilerine, eğer kendi
hukukuna uyacaksa, vermesi gereken ceza "görevine son"dur. "Memurların toplu olarak iş
bırakması" konusunda
yasa hükmü çok açıktır.
20 Aralık eylemcilerinin en
güçlü olduğu nokta da tam
burasıdır. O gün devlet
dairelerinde işin durduğu,
onbinlerin sokağa döküldüğü burjuva basın tarafından bile teslim edil-

mek zorunda kaldıysa
eğer, bu bir tek şeyi ka
nıtlar; devlet yasasını uy
gulayacaksa onbinlerce
memurun görevine son
vermeyi göze almalıdır.
Pek tabiidir ki devletin
böyle bir şansı yoktur.
Nasıl ki, büyük Zonguldak
yürüyüşçülerine, "gösteri
ve yürüyüş usulleri ka
nunu"nu çiğnemekle ilgili
hiç bir yasal mevzuat uy
gulanamadı ise, 20 Aralık
"grevcileri" için de yu
karıdaki yasanın uy
gulanma şansı yoktur.
Oyleyse "memur"lar bu
radan yüklenmeli; "evet iş
bıraktık, hem de toplu
olarak" demeyi bil
melidirler. Devletin en
güçsüz, çalışanların en
güçlü olduğu tek nokta
budur. Aksi tutumlar; cezayı azaltmaya yönelik her
türlü "kıvırma"lar devletin
cezai yaptırım şansını ar
tıracaktır. Maaş kesimden,
bir kaç günlük uzak
laştırmaya kadar çeşitli
cezaları uygulamak devlet
için iş değildir. Hatta bu
yolla son maaş "zam"ları
için kaynak da yaratmış
olur. Tersi, yani eylemin
sahiplenilmesi ise, ufak
tefek cezalandırma yol
larını kapatarak, hem
devleti çaresiz bırakma,

hem de kitlenin kendi gü
cüne güvenini diri tutma
ve süregiden saldırılara
yeni 20 Aralık'larla yanıt
verme zeminini sağ
lamlaştıracaktır.
Sermaye sınıfı, al
çakça planlarla adım adım
mevzi kazanmaya ça
lışıyor. Kamu çalışanları,
sürgün vb. günlük sal
dırılarla oyalanırken, ale
lacele yasayı çıkarıyor;
yasayla oyalanırken de bir
başka ve daha ağır bir
saldırı salvosuna baş
layacaktır. Bu büyük ih
timalle hizmet sek
törlerinde planlanmış olan
özelleştirme ve ta
şeronlaştı rmaların hızla
uygulamaya
konması
olacaktır.
Kamu çalışanları
sözlü tehditler savurmayı
bırakıp, ellerini hızlı tut
malı, grevsiz sendika
"hakkı"nı, yeni 20 Ara
lık'larla devlete iade et
melidirler. PTT çalışanları
ülke çapında, sağlık ça
lışanları yerel olarak bu
günden harekete geç
miştir. Onları yalnız bı
rakmamak, eylemleri hızla
birleşik, yaygın, kitlesel ve
militan bir hale dö
nüştürmek gerekmektedir.
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İzmir

Ekspres
Kargo'da
Direniş
✓

gerisin geri işçi düşmanı, sermaye uşağı yüzlerine · İzmir Ekspres Kargo
çarpmak gerekir. Bunların "desteklerini"
işçileri 1 3 Ocak'ta,
reddetmek direnişi zayıflatmayacak, tersine
09.00'da başlayan ve 2
güçlenmesinin yolunu açacaktır.
saat civarında süren bir
Sendika bürokratları, düzen partilerinin
eY,_lem gerçekleştirdiler.
temsilcileri ve devrimci maskeli reformistler, • TUM-TIS şube başkanı
direnişin militan bir nitelik kazanmasının önüne
Şükrü Günsili, eyleme
geçmek, onu yasalar çerçevesinde barışçı bir
başlama gerekçelerini
zeminde tutmak, kısacası eylemi pasifist bir
şöyle sıraladı:
cenderede boğmak için ellerinden geleni yapa
1. İşten atılmaların
caklardır. "Devrimcilerin tahriklerine kapıl
durdurulması
;
mayalım; güvenlik güçleriyle, polis kardeş
2.
Sendikalaşma
lerimizle karşı karşıya gelmemize yol açacak
faaliyetlerine yönelik
aşırılıklardan kaçınalım; provakasyona gelme
saldırıların durdurulması;
yelim; bizimki ekmek, iş kavgası, politika yapan
3. İşten atılan .14
devrimcileri aramızdan atalım; yoksa eylemin
işçinin
geri alınması.
haklılığı, meşruluğu ortadan kalkar." Bu zehirli
Şubelerde
kepenklerin
sözler gene işçilerin kulaklarına fısıldanacaktır.
kapatılmasıyla
Bu sözlere aldanan işçiler -niyetleri ne olursa
gerçekleştirilen eylem,
olsun- y�nilginin zeminini kendi elleriyle döşemiş
Aras Kargo direniş ç ilerinin Cemtaş ziy areti ...
olurlar. Işçileri tahrik eden kimdir? Devrimciler
Merkez Ekspres
oplu sözleşmenin imzalanmasının öncü unsurlarından oluşmalı ve hiç bir şel<ilde ve komünistler mi, yoksa yüzlerce işçinin çalışma
Kargo'da 65 işçinin
hemen sonrasında Pendik bele tabandan kopup sendikanın denetimi altına hakkını gaspederek, onları işsizliğin, sefaletin,
katılımıyla başladı.
diyesinde çalışan 200' ü aşkın işçi işten girmemelidir. İşçiler, kendi güçlerine güvenmeyi açlığın kör kuyusuna iten kapitalistler mi?
Eylemin başlamasıyla
atıldı, 600'ünün de tensikat listesinde ve bağımsız mücadele örgütlenmelerine dayan Devrimciler ve komünistler, yasa ve yasaklarla,
işverenin polis çağırması
olduğu yayıldı. Buna Pendik işçilerinin ilk yanıtı mayı esas almalı, sendika bürokratlarından uzlaşmacı hayallerle elini kolunu bağlamadan,
aynı anda oldu. Polisin
işycrinin işgali oldu. Daha sonra işgal eylemi beklentiye düşerek bu güç ve örgütlenmeyi hiç mücadelenin militan bir direniş hattında yüksel
gelmesiyle nitelik
kırıldı ve direniş işyeri önünde sürdürülmeye bir şekilde zayıflatmamalıdırlar. İşveren bu tilmesi gerektiğini savunarak işçileri tahrik etmi
değiştirebilecek eylem,
başlandı. Pendik Belediyesi işçileri bundan önce saldırıyı sendika bürokratları ile işbirliği içinde yorlar. Sadece, ücretli kölelik düzeninin ve vahşi
işverenle sendikanın ilk
de daha küçük çaplı tensikat saldırıları ile yüzyüze tezgahlamıştır. Toplu sözleşmenin hemen kapitalist saldırıların tahrik ettiği işçilere gerçek
iki madde üzerinde
kalmış ve toplu vizite, iş bırakma vb. kitlesel sonrasında tensikatın başlatılması bir tesadüf mücadele ve kurtuluş yolunu gösteriyorlar.
işçiler için gelecekte
eylemlerle saldırıyı yanıtlamıştı. Bugün bu !:!aklı değildir. İşveren ve sendika bu konuda aralarında Bunların "karşı karşıya gelmeyelim" dediği
hiçbir garantisi olmayan
direnişin başarıya ulaşması ise, ancak, KAGIT anlaşmışlardır. Son bir yılda 1 milyonu aşkın güvenlik güçleri zaten eylem alanını çepeçevre
sözde
bir uzlaşmasıyla
HANE, ARAS KARGO, GEBZE VB. geçmiş işçinin tensikata uğradığı, 1 O milyonu aşkın işçi kuşatarak panzeriyle, silahıyla, copuyla karşı
sona
erdi.
direniş deneyimlerinin olumlu-olumsuz ders nin işsiz olduğu bir ülkede, iş güvencesi talebini mızda değil mi? Bu güvenlik güçleri kimin
Eylemdeki işçilerin
lerinin bilince çıkarılması ile mümkün olacaktır. dayatmamak ve buna yönelik bir mücadele güvenliğinin koruyucusu, kimin çıkarlarının
polis
karşısında tavırları
örgütlememek, toplu sözleşmenin diğer bekçisidir? Nerede bir işçi eylemi varsa, bu
Nedir bu dersler?
net
olmasına
karşın,
güvenlik
güçleri
o
eylemi
ezmek,
o
sesi
boğmak
maddelerinde kağıt üzerinde ne yazarsa yazsın,
sendika, kendi
Pendik Belediyesinde işçi-memur,
işçileri peşinen satmak demektir. Belediye-İş, iş için azgınca saldırmıyor mu? Güvenlik güçleri,
korkusunu işçilere
işten atılmış-atılmamış tüm çalışanlar, güvencesi talebini dayatmayarak, tensikatta zaten şimdiden Pendik Belediyesi'ndeki direnişçi
derhal birleşik bir direniş
işverenin suç ortağı olmuştur. Şimdi aynı sendika işçilerle karşı karşıyadır. Bu "güç", haklı ve meşru
maletmeye çalışan bir
örgiitlemelidir.
yöneticileri, timsah gözyaşları dökecek, atılan her direnişi bastırmak, ezmek ve sindirmek için
tutum sergiledi. Atılan
işçilerin mücadelesini desteklediklerini söyle sermaye sınıfının ördüğü terörist bir şiddet ve
işçilerin geri alınması
Pendik Belediyesi'ndeki tüm emekçiler, yeceklerdir. Amaçları, işçileri boş vaatlerle korku barikatıdır. Direnişçi işçiler bu barikatı aşıp
konusu ise geleceğe
tensikat saldırısının sadece işten atılan 200 işçiye beklentiye sokmak, oyalamak, yatıştırmak ve geçmek konusunda hiç bir kararsızlığa düşme
havale edildi. Kargo
değil, bir bütün olarak kendilerine de yöneldiğini süreç içinde etkisizleştirip direnişi kırmaktır. melidir. Aksi, dövüşmeden, onursuz bir yenilgiyi
işçileri, sosyalistlere ve
görmelidirler. Çünkü işveren, daha yüzlerce İşçiler bu konuda hiç bir boş beklentiye kapıl kabullenmek demektir. İşçiler dişe diş bir
sosyalizme oldukça
çalışanı kapı dışarı etmek ve geride kalanları da iş mamalı; kendi güçlerine, örgütlülüklerine ve mücadeleyi, bunun için bedel ödemeyi göze
sıcak bakmalarına
güvencesinden yoksun ve işten atılma tehdidi militanlıklarına güvenmeli, onu pekiştirmelidir. almadan, haklı eylem ve taleplerinin önüne
rağmen,
sendika
dikilen barikatları aşma kararlılığı sergilemeden
altında, en ağır koşullarda kölece çalıştırmak
bürokrasisinin
kabuğunu
hesabı içindedir. Bu kapsamlı saldırının ilk postası Eylem RP karşıtlığı ile sınırlı dar bir kazanım sağlayamayacaklarını bilmelidirler.
kırabilmiş
değiller.
Diğer
Pendik Belediyesi'nde bugün, öncelikle tüm
tüm emekçilerin birleşik ve kararlı direnişiyle geri
çerçeveye hapsedilmemelidir:
şubelerden
verilen
çalışanların eylem birliği sağlanmalı, birleşik
püskürtülemezse, saldırının önü açılacak, sıra
destek, işçilerin
bugün çalışmakta olanlara gelecektir. Tensi
RP, sermaye düzeninin diğer partileri gibi direniş örgütlenmelidir ama bu bile saldırıyı geri
tavırlarındaki militanlığa
katların asıl amacı ise, özelleştirmenin, taşe sermaye sınıfının basit bir hizmetkarı, bir piyo püskürtmek için kendi başına yeterli ve caydırıcı
önemli bir katkı yapıyor.
ronlaştırmanın, sendikasızlaştırmanın önünü nudur. RP'li işverenin işçi kıyımı da, sermayenin bir güç olmayacaktır. Pendik Belediyesi işçi
Hem işverenin• hem de
açmaktır. Bu, tüm ücretli-emekçiler için daha çok işçi ve emekçilere yönelik genel saldırılarının bu lerinin mevzi direniş kıvılcımının, bölgesel bir
sendikanın
direniş
ateşine,
sermayenin
tüm
işçi
ve
emekçilere
işsizlik, daha düşük ücret, daha ağır çalışma işyerindeki uzantısıdır. Pendik Belediyesi işçileri,
korkularından birisi de
koşulları, daha yoğun idare baskısı ve mevcut sermayenin RP'li uşağına haddini bildirmeli ama, yönelik saldırısına karşı bölgesel bir işçi-emekçi
komünistlerin bu birleşik
kazanımların birer birer gaspedilmesivb. anla direnişin namlusunu asıl, bir bütün olarak seferberliğine dönüştürülmesi gerekir. Belediye
mına gelecektir. Bu yüzden henüz işlerini sermaye düzenine, sermaye sınıfının egemen işçilerinin direniş komitesi, bölgedeki diğer
mücadelenin yolunu
kaybetmemiş olanlar, direnişe katılmamakla liğine, her renkten sermaye partisine karşı çevir fabrika ve işyerlerindeki işçilerle destek ve
açması.
peşinen bir çok kaybın önünü açacaklarını melidir. Aksi taktirde sonuç,· direnişin üzerine dayanışma eylemleri ile emekçi mahallelerdeki
Komünistlere düşen
bilmelidirler. Sonuçta yenilgiye uğrasa da, Gebze oturması gereken, sınıfa karşı sınıf, kapitalist halkın direnişe aktif desteğini örgütlemeyi de
görev bu dinamiğin
Belediye direnişinin gücü, birleşik eylemden saldırıya karşı genel direniş zemininde9 kaymak, önüne bir görev olarak koymalıdır. Devrimciler
yakalanması ve doğru
geliyordu. Bu çerçevede işten atılan işçiler "işe geri düzen içi kısır çekişme ve sahte arayışlar tuzağı ve komünistler bunun için tüm güç ve olanak
şekilde
alınma" istemiyle kendilerini sınırlamamalı, içinde boğulmak olacaktır. Geçmiş direnişlerde larını seferber edeceklerdir. Bölgesel direnişin
yönlendirilmesidir.
"bütün çalışanlara iş güvencesi" talebi etrafında de SHP, CHP vb. düzen partileri işçi ve eylem zemini işçi ve emekçilerin, ezilen, sömürülen
birleşik direnişi yükseltmelidirler. Ancak bu talep düşmanı yüzlerini gizlemek için, sözde RP karşıtı bütün kesimlerin taleplerine sahip çıkmakla
Kızıl Bayrak-İZMİR
etrafında yükselecek birleşik direnişin gücü bir maske takarak hem direnişin gerçek hedef yaratılabilir. Pendik Belediyesi işçileri, Kürt halkı
işvereni geri adım atmaya zorlayabilir ve atılan lerini ve görevlerini saptırmışlar, değişik siyasal üzerindeki vahşet ve katliamlara, sömürgeci
eğilimlere mensup işçi ve emekçilerin eylem zulme karşı sesini yükseltemez ise, maruz kaldığı
ların işe geri alınmasını sağlayabilir.
20 Temmuz
birliğini parçalamışlar, hem de bu sayede direniş tensikat zulmüne karşı ne kendi sesi gür çıkar ne
Dersleri
üzerinde inisiyatifi ele geçirerek işçileri militan de eylemi başta Kürt halkı olmak üzere diğer
Pendik Belediye işçileri, işten
mücadele yolundan caydırmaya, beklentiye ve ezilen kesimlerden destek bulur. İşçi sınıfının ve
atılanların temsilcileri ile sınırlı
kararsızlığa sevketmeye çalışmışlar ve sonuçta Kürt halkının sömürücü ve sömürgeci zulme
olmayan, birleşik bir direniş
da direnişi kırarak hem sermaye sınıfına hem de karşı ortak talepleri etrafında örgütlenecek bir
komitesini acilen örgiitlemelidirler.
onun bir uşağı olan RP'li işverene en büyük bölgesel direniş, sınıfın genel grev genel direnişi
Komitenin işçiler tarafından örgütlenmemesi hizmeti yapmışlardır. Hükümet ortağı SHP'nin için de bir kaldıraç olacaktır. Pendik Belediyesinin
ve inisiyatifin sendika bürokrasisine bırakılması, işçilerin arasına çıkacak yüzü olmadığından, aynı direnişçi işçileri, direnişe katılan ve destek veren
9' EKSEN YAYINCll.,I K
daha işin başında yenilginin yolunu açar. Komite, oyun bu sefer CHP eliyle tezgahlanmak isten devrimciler, komünistler bu iddianın, bu misyo
mücadelenin en kararlı, en bilinçli, en güvenilir mektedir. Bu sahte işçi dostlarının vaatlerini nun sorumluluğu ile hareket etmelidirler.
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KARŞI SALDIRIYA HAZIRLAN!
• 26 Kasım '94, İzmir TÜM-TİS'e faşist saldın;

• Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesinde direnişçi işçilere
karşı MHP-işveren işbirliği. MHP'li faşistlerin direnişi kırma
çabaları;
• İstanbul'da SŞP kurultay çalışmasına katılan 15 öncü işçinin
polis tarafından gözaltına alınması;
• Sosyalist, devrimci ve yurtsever basına uygulanan yoğun
polis ve DGM terörü;
• 13 Ocak '95, Pendik Belediye Başkanı'nın işten atılanların
listesini asmak için sivil faşistlerden yardım alması;
• 16 Ocak '95, Topkapı Nakliyat Ambarları'ndaki işçilere faşist
saldırı ve bir işçinin yarlllanması;
• 1 7 Ocak '95, Tüm-Haber Sen 'li yöneticilerin sürgün
edilmeleri ve ardından buna karşı gelişen eylemlilik
sırasında polisin işçilere köpekli saldırısı;
Kısa bir süre içerisinde
temel dayanaklardan biri
oJmuştur. Türkiye'de de devlet
yaşanan bu olaylar dizisi,
devletin, resmi-sivil, tüm faşist
uzun yıllardır bu dayanağı
kullanmaktadır. Gerek toplumsal
güçlerini, işçi ve emekçilerin
muhalefetin yükseldiği
üstüne sürdüğü bir saldırı
dönemlerde bu muhalefeti
dalgasının örnekleridir.
sindirmeye-ortadan kaldırmaya
iyice derinleşen ekonomik ve
gerekse devrimci hareketliliğin
'siyasi kriz ortamından, işçi ve
yönünü çevirmeye ve düzen
emekçilerin başlarına basarak
sımrları içinde tutmaya yönelik
kurtulabileceğini hesaplayan
sermayenin ve onun faşist
ikili bir işlev gören sivil faşist
terör, 1 2 Eylül sonrası TC
devletinin, artık, hiçbir muhalif
tarafından oldukça planlı olarak
sese ve eğilime tahammülü
yeniden yapılandırılmıştı. Cunta,
kalmamıştır. Zaten yıllardır Kürt
kendi iktidarını stabilize
ulusal hareketi karşısında aciz
edebilmek için geçmiş
kalan devlet, şimdi de muhtemel
tecrübelerinden de faydalanarak,
bir işçi-emekçi ayaklanması
korkusuyla git gide azgınlaşan bir devlete tam bağımlı bir sivil faşist
terör uygulamaktadır.
hareketlilik oluşturdu. Bununla
paralel olarak, kolluk güçlerini ve
Sermaye devletinin bu
saldırılarında üç önemli payandası diğer devlet kademelerini
oluştururken yine bu sivil faşist
var: Sendika bürokrasisi - sivil
faşistler - kolluk güçleri.
kadrolardan faydalanan devlet,
Sendika bürokrasisinin
gerek sınıf savaşında gerekse
reformist, uzlaşmacı ve ihanetçi
sömürgeci savaşta kullanabileceği
cenderesi, zaten, yıllardır işçi
geniş bir kaynağı yaratmış oldu.
sınıfının önünde bir settir. Koltuk
Sermayenin her cepheden
uğruna it dalaşı içinde debelenen
yürüttüğü saldırıların temel
sendika bürokrasisi bugün, aymaz araçları olan bu payandalar, sınıf
bir biçimde, açıkça sınıfı satma
hareketinin aşması gereken
yarışındadır. Bu utanmazlar artık · barikatlardır ve en kısa zamanda
sermayenin saldırılarına karşı,
parçalanmaları gerekir. Örgütlü,
bırakın sözde bir muhalefet
politik ve militan bir sınıf
yapmayı, tersine bu saldırılara
hareketinin yükseltilmesi bu
fiilen önayak olmaktadırlar.
koşula bağlıdır. işçi sınıfı,
Diğer iki payanda ise (sivil
fabrikalar temelinde kurulacak
faşistler ve kolluk güçleri),
gizli komitelerde sınıf
düşmanlarına karşı
devletin, işçi ve emekçi kitlelere
örgütlenmelidir. Bu engellerin
karşı kullandığı şiddet ve terör
aşılabilmesi için kavranması
politikalarının uygulayıcılarıdır.
gereken bir başka halka da, illegal
Sermaye diktatörlüğü, iktidarının
ihtilalci sınıf partisinin inşası için
devamını sağlayabilmek ve işçi
komünistlerle buluşmak ve
sınıfını alabildiğince sömürürken
anti-kapitalist bir perspektifle
karşısına çıkabilecek engelleri
iktidarı hedeflemektir.
ortadan kaldırabilmek için bu tür
yapılanmalara ihtiyaç duyuyor.
Sermayeyi tüm resmi-sivil
Faşizm, her zaman için,
sınıflar savaşında kapitalist sınıfın faşist güçleriyle ve yardakçılarıyla
birlikte, kriz batağına gömmek
başvurduğu ve en sıkıştığı
noktalarda iktidarını emanet ettiği için görev başına!

Ambar işçilerinden saldırılara cevap:

Kahrolsun Fasizm!
Yaşasın iı,ileriıi Birliği!

Yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı Topkapı
Nakliyeciler Sitesi'nde (Ambarlar), 1 6 Ocak
günü, TÜM-TİS Kayseri Sürat işyeri temsilcisi
Hasan Ercan. MHP'li sivil faşistlerin silahlı
saldırısına uğradı. Palandöken Nakliyat işvereni
M.Sait Karahan ve sivil faşist beslemelerinin
silahlı saldırısı sonu u 7 kurşun yarası alan
Hasan Ercan hastaneye kaldırıldı.
MHP ve polisle sıkı ilişkileri olduğu bilinen
Palandöken Nakliyat işvereni, Site'deki sendikal
örgütlülüğü kırmaya çalışıyor, ;Tnlaşmaya
rağmen, işçi ihtiyacını sendikadan değil, Ülkü
Ocakları'ndan topladığı faşistlerden karşı
lıyordu.
Faşist sürülerinin bu silahlı saldırısına site
işçileri, iş bırakarak yanıt verdiler. "Baskılar
Bizleri Yıldıramaz!", "İşçiye Kalkan Elleri
Kıracağız!", "Faşizme Karşı Omuz Omuza!"
sloganlarıyla yürüyüşe geçen işçiler, Palan
döken Nakliyat'ı da basarak, tavırlarını sert bir
biçimde ortaya koydular. İşyerini polis desteği
ile açmaya çalışan faşistleri de püskürttüler.
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toplatma
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Devrimci ve Yurtsever
basına karşı saldırı, i"i
ve emekJilere saldırının
başka bir boyutudur.

Sesı. salılp ali
Diıiııceye ve IHısıııa
özgirlik �ıııııpıııııasıııa
ılıstei rıil

Daha sonra, M.Sait Karahan'ı bir daha Site'ye
almayacaklarını açıklayan işçiler, Engin
Nakliyat işvereni gibi, sendikal örgütlülüğü
tanımayan diğer işverenleri de uyardılar.
Taşıma işçileri; sermayeye ve onun faşist
uşaklarına gereken cevabı, birleşik ve militan
bir eylemler dizisiyle verdiler. Sadece, saldırının
gerçekleştiği İstanbul-Ambarlar'da değil, İzmir
başta olmak üzere, çeşitli illerde benzer eylemler
gerçekleştirildi. Sivil faşist saldırılar ve polis
terörüne karşı yeni mevziler kazanıldı.
Dayanışma ruhu ve militan tavır... İşte,
sermayenin ve sivil yada resmi uşaklarının
saldırılarına karşı proleter tavır bu olmalıdır ve
taşıma işçileri bu sınıf tavrını göstermişlerdir.
Bu tavır yerellikten kurtarılıp yayılmalı, politik
ve örgütlü bir sınıf tavrına dönüştürülmelidir.
Çünkü asalak kapitalistleri ve faşist besle
melerini, işçi sınıfının ve emekçi halkın tepe
sinden indirecek tek güç, politik ve örgütlü bir
sınıf mücadelesidir.

Düşünce "suç"larına karşı

Sadece düşünce "suçlıt'larına değil,
tüm siyasi tutsaklara özgürlük!
Buca Cezaevi'ndeki siyasi tutsaklar, üzer
lerindeki devlet terörünün son bulması tale
biyle başlattıkları açlık grevinin bir ayı nı
doldurmuş bulunuyor.
Ailelerin de 200 kişilik açl ık greviyle
destekledikleri, tutsakların bu direnişi, bugün
ciddi boyutlara varan sağlık sorunları yarat
mıştı r. Bu sorunların başında tüberküloz ve
kısmi felçler gelmektedir.
Sermaye diktatörlüğü, topyekün imha poli
tikasını, kirli savaş yöntemlerini.sonra, her
türlü sivil muhalefete ve Kürt halkına olduğu
gibi, elinde tutsak bulunan devrim savaş
çılarına da uygulamak istiyor. Siyasi tutsaklar,
devrimcilere karşı rehin olarak kullanı lmak,
teslim alınmak, sindirilmek isteniyor.
Oysa, sermaye, susturmaya çalıştıkça daha
gür çıkan bir sesle yanıt almaktadı r. Ezmeye,
yoketmeye çalıştıkça çoğalan bir muha
lefetle... Bu muhalefet, cezaevlerinde devletin
elinde esir bulunan ve bugün eziyet ve
işkence altında tutulan insanlara sahip
çıkmalıdır. Bilip de karşı çıkmıyorsak, suçların
ortağı olmaktan kurtulamayız.

Sadece düşünce "suçlu"larına değil, tüm
siyasi tutsaklara özgürlük! Bugün sahip

lenmek ve yaygı nlaştı rmak gereken slogan
budur.
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SE RMAYE N İ N U LUSLARARASI BU NALIMI VE TÜ RKİYE KAPİTALİZMi

Ka italist krizin
U

luslararası
em
peryalist-kapitalist
ekonomi '70'lerden
bu yana sürekli bir
bunalım içindedir. Tek
nolojideki muazzam gelişme
üretimin uluslararası planda
toplu msallaşmasını sağlamış
ve üretim m iktarın ı hızlı bir
biçimde artırmış, ancak ser
vet-sefalet kutuplaşması ne
deniyle tük<?tim m iktarı çok
az artmıştır. Işçi ve emekçiler

temel gereksinimlerini bile müş, bolluk içinde kıtlık ya
büyük zorluklarla karşılar şanmıştır.
Üretim alanlarının kar
hale gelmiştir. Sınırlı pazar
olanakları emperyalist te lılığını kaybetmeye baş
keller arasındaki rekabeti lamasıyla birlikte sermaye
sertleştirmiştir. Ürün faz "tefeciliğe" yönelmiş, ser
lal ığının fiyatları, dolayısıyla maye birikimi bakımından
kar oranlarını düşürmesini güçsüz olan ülkelerin, borç
engellemek amacıyla üretim faiz eşliğinde sömürüsü kat
kapasiteleri düşürülmüş, de merlenmiştir. Bu mekanizma
vasa stoklar çürümeye terk sayesinde emperyalist dev
edilmiştir. Bu arada mil letler, bunalımın faturasını
yonlarca insan açlıktan öl- azgelişmiş ülkelere ödeterek,

I M F : E m pe rya lizmin ta h si l d a r ı
Burjuva hükümet, IMF Türkiye masası şefi
Thomas Reichmann, görüşmeleri yarıda
keserek geri dönünce, ilgili bakanlıklardan
oluşturduğu "yumuşatma" komitesini hemen
arkasından Washington'a yolladı. Anlaşılacağı
üzere l:ıeyetin görevi, açtığı son ek vergi ve
zam paketinin işçi sınıfına ve emekçilere nasıl
fatura edileceğini anlatarak, hükümetin kredi
itibarını yükseltmektir.

"ikinci emperyalist paylaşım
savaşından sonra azgelişmiş kapitalist
ülkelerin dünya emperyalist-kapitalist
sistemine entegrasyonunda borç tuzağının
önemli bir yeri vardır. Başta ABD olmak
üzere emperyalist ülkeler kolayca av
bulmak içiry, borç oltasının ucuna karşılıksız
yardım, düşük fçıizli ve uzun vadeli kredi vb.
yemlerini taktılar ilk önce. Böylece hem bu
ülkelerde sosyalizme karşı uluslararası
kapitalizmin bekçiliğini yaptırmayı ve hem de
ekonomilerine uluslararası kapitalist işbölümü
içinde emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda
şekil vererek iplerini ellerinde tutmayı
hedeflediler. Yeterli sermaye birikiminden
yoksun olan azgelişmiş ülke burjuvazisi de
sırtını dış borçlara dayayarak emperyalizme
bağlanmayı kapitalist yoldan gelişmenin en
uygun yöntemi olarak gördü. " ( Kızıl Bayrak ,

Sayı:3, Syf:16)
Borçlar geri ödenebildiği sürece, alan
memnun satan memnun hesabı işler. Bu
yüzden kendisine bağladığı ülkelerin borç
defterlerindeki hesapların kabarmasından çok,
kendisine yapılacak geri ödemelerin -yani yeni
kaynakların-miktarları ile ilgilenir. Geri ödemesi
yapılabildiği ve yapıldığı sürece borç vermekte
hiç bir sorun yoktur. Ta ki, bu kapitalist batak
ekonomisi, dış borçlarını emekçi halkı sefalete
mahkum etmesine rağmen, ödeyemey�cek
kadar çamurun dibine saplanana dek. işte bu
noktada oyunun yeni bir perdesi açılır.
Emperyalist finans çevreleri 1<.endi yarattıkları
bataktan bir parça çamur üzerlerine sıçramaya
görsün, hemen homurdanmaya başlarlar. Kredi
musluğu geçici olarak kapatılır. Kredi notunun
yok şu harften bu harfe indirilmesi, yok şu
puandan bu puana düşürülmesi, bunların tümü
bu oyunun senaryosu içinde önceden yazılır.
Bugün de oynanan aynı oyundur.
Emperyalizmin sömürü ve soygun ağına
takılmış ekonominin iflası, dış borçlar
ödenemeyecek duruma kadar ilerlediğinde IMF
devreye sokulur. Amaç hiç kuşkusuz, bu
"yardım"ı kesmek değildir. Tersine, yeni
"yardım"ların yolunu açmaktır. Çünkü bu
"yardım"lar, yani emperyalist borç tuzağı,
işbirlikçi kapitalistlerin uluslararası tekelci
sermaye ile birlikte ü lkeyi talan etmelerinin ve
emperyalist-kapitalist kasalara kaynak
akıtmalarının en "verimli" yollarından biridir.
I MF'in devreye girişi durumunda ise
emperyalistler sadece yüzlerindeki maskeyi
değiştirmiş olurlar. Kredi musluğunun vanası
geçici bir süre kısılarak, ayakta durması dış
borçlara bağlı tekelci sermaye ve devletini,

saldırı programında kararlı kılmak, emekçi
halka can havliyle azgınca saldırtmak
amaçlanır. IMF adeta, emperyalist finans
çevrelerinin bir haciz memuru gibi çalışır.
Fatura en ağır koşullarda bütünüyle emekçi
halka kesilir. Böylece eldeki son kırıntılar da
gaspedilerek, yığınlar sefalete mahkum
edilerek, emperyalist kapitalist kasalara
aktarılacak yeni kaynaklar yaratılır. Soyguna
devam etmenin "istikrarlı" koşulları bu yoldan
yeniden sağlanınca, IMF'nin devreden çıkması,
arkasındaki soyguncu çetesinin tekrar mesaiye
başlaması anlamına gelir. Ama bütün tepkiler
emperyalist-kapitalist soygun düzeni yerine
IMF üzerine yoğunlaştırıldığı için, soyguncu
çetesinin yeniden krediler vererek icraata
başlaması ile birlikte, bağımlı ülke emekçilerine
"kurtulduk, çağ atladık, kredi itibarımız arttı,
refaha kavuştuk" yalanları söylenir. Oysa çağ
atlayan sadece yeni kredileri cebine atarak
palazlanan sermaye sınıfıdır. Batak ise aynı
bataktır ve daha da derinleşmektedir. Aldığı
kredilerle ancak günü kurtaran bu ekonomi bir
süre sonra sıfırı tüketecek, daha derin ve daha
şiddetli bir bunalım ile sarsılacaktır. Kapitalist
. sınıf da namlusunu işçi sınıfına çevirerek bir
kez daha ''fedakarlık" isteyecektir. Bu ise işçi
sınıfı ve emekçi kitleler için daha fazla
yoksulluk, daha fazla açlık, daha fazla işsizlik
ve sefalet demektir.
Bu program harfi harfine uygulanmazsa
"dış krediyi keserim, ekonominin hayat
damarını koparırım" tehditleri savuran
emperyalistler ve onların icra memuru IMF,
açıktır ki, Türkiye işçi sınıfının ve tüm emekçi
halkların can düşmanıdır. Bugün, işbirlikçi
kapitali.si devletleri aracılığıyla haraca bağlanan
dünya halklarının emperyalist haydutlara
ödeyecek beş kuruş borçları olmadığı gibi,
yüzyıllar boyu süren soygun ve talan üzerinden
oldukça yüklü bir alacağa da sahiptirler. Hiç
kuşkusuz ki, bu alacakların "tahsil"ine Türkiye
işçi sınıfı en yakm adaydır ve bu görevi
hakkını vererek yerine getirecektir.

"iç barış"larını kısmen de
Yeniden kriz
olsa '90'lı yıllara kadar ko
ve özelleştirme saldırısı
ruyabilmişlerdir. Son 20 yıl
içinde emperyalistler, ge
' 80' li yılların sonlarına
lirlerinin büyük bir kısmını yaklaşırken, ihracata dayalı
bu oygun yöntemi ile elde kalkınma modeli de on sı
etmişlerdir. Ancak, artık de nırlarına dayanmaya baş
niz bitmek üzeredir. Borç lamıştı. İhracatın artış hızı
batağına boğazına kadar giderek yavaşladı ve durdu.
saplanmış azgelişmiş ül Bu s�reçte dış borçlar hızla
keler,deği l borçlarını, fa arttı. Ihracat artışının kısa sü
izlerini bile ödeyemez hale rede bu soruna çözüm ge
gelmişlerdir. Bu nedenle, işçi tiremeyeceği açığa çıkınca da,
ve emekçilerine daha azgınca yedekte bekletilen ek tedbirler
saldırmakta, ellerindeki son · uygulanmaya başlandı. Bun
lokmalara da el koymaya ların en önemlisi özelleştirme
aldırısıydı.
Uluslararası
çabalamaktadırlar.
planda
20
yıl
önce
başlayan
Uluslararası bunalımın,
Türkiye ekonomisine nasıl özelleştirme saldırısı, Türkiye
yansıdığını daha iyi kav ekonomisi için de son çare
.
rayabilmek için, sürece olarak kend;sini dayattı.
Uluslararası
planda ger
k ı saca değinmek g e çekleştirilen
bu
saldırı, işçi ve
rekir:
emekçilerin
genişleme
dö
Türkiye '80'Ii yıl
neminden
kalma
kazanımlarını
lara kadar esas iti
bariyle "ithal ikame" gaspetmeyi amaçlıyor. KİT
işçilerinin, örgütlü olmalarının
olarak
adlandırılan
da etkisiyle, ücret, sosyal
ekonomik modeli uy haklar, çalışma koşulları vb.
gulamıştır. Yük ek yönünden diğer çalışanlara
gümrük vergileri ile örnek teşkil eden görece iyi
sı bir durumda olmaları, bu ka
ithalat
nırlandırılmış, "yerli malı zanımları'n gaspedilmesine
kullan" -kampanyaları ile iç kritik bir önem yüklüyordu.
tüketim teşvik edilmiştir. Ayrıca, doymak bilmeyen
Teknoloji, hammadde ve ara emperyalist tekellere olan
mallar emperyalist ülkelerden borçların ödenmesini garanti
ithal edilerek, emperyalist altına almak için de "özel
bağımlılık pekiştirilmiştir.
leştirme" bir zorunluluktu.
Gerekli döviz kaynağı
Özelleştirme saldırısı aynı
bulunamadığı için, ' 80'li zamanda, üretimin giderek
yıllara doğru yeni ara mal emperyalist tekellerde mer
ların
ithalatı
da
ya kezileştirilmesi demektir. Bu
pılamamaya başlandı. B iriken sayede karlılık oranlarının
dış borçlar ödenemez hale düşmesi ve pazar daralması
geldi, ekonomi durma nok sorunlarına daha kolay çözüm
tasına ulaştı. Emperyalistler, bulabileceklerini
dü
hem geçmiş alacaklarını gü şünmektedirler. Ancak baş
vence altına almak, hem de larken de belirttiğimiz gibi,
somuru alanlarını kay sorunun esası, üretimdeki de
betmemek için yeni bir eko vasa artışa karşın servet
nomik modeli, faşist 1 2 Eylül ·sefalet kutuplaşması nedeniyle
rejimi sayesinde dayattılar. , işçi ve emekçilerin temel ih
bile
kar
Ve IMF'rlin hazırladığı, ih tiyaçlarını
racata dayalı kalkınma mo şılayamamalarıdır. Fiatların
düşürülmesi, kredili-taksitli
deli uygulamaya konuldu.
B u modelle, öncelikle satışlar, kısa süreli ra
emek yoğun sektörler ihracat hatlamaların dışında, soruna
ge
tedbirler
için teşvik edildi. Bu ürün kalıcı
lerin dünya pazarında rekabet tirememektedir. Emperyalist
edebilmesi için, üretim ma metropollerde bile milyonlarca
liyetinin alabildiğince dü insan sokakta yaşamaktadır.
yardım
ku
şürülmesi gerekiyordu. İşçi Bunlardan
ücretleri ve diğer giderler en ruluşlarına ulaşabilenler ka
alt düzeye indirildi. Devlet, rınlarını doyurabilmekte, geri
vergi indirimi, teşvik ve kalanlarsa çöp sepetlerindeki
ayakta · du
krediler yoluyla bu sektörleri artıklarla
rabilmektedirler.
İşsizlik ve
destekledi. Bu avantajları en
açlık
nedeniyle
kapitalizmin
çok kullanan tekstil sektörü
ihracat oranlarında en büyük cenneti ABD'nin sokakları
kalemi oluşturdu. Kalifiye vahşi ormanlara dönmüştür.
Kapitalizmin soygun, talan ve
emek ihtiyacı çok düşük ol
şiddet yasası, sokaklarda daha
duğu için, kadın ve çocuk küçük çaplarda yürür ve bu
işçiler, sigortasız, karın tok "suç"lar kapitalist devlet ta
luğuna çalıştırıldı. Çalışma rafından, sözde "insanlığın
süreleri bütünüyle üretimin esenliği"
ce
için
ihtiyaçları tarafından be zalandırılırken, asıl suçlu olan
lirlendi. Talebin yoğun ol sermaye sahipleri katliamlar
duğu dönemlerde 24 saatlik ve katliam makineleri üret
çalışma, talebin daraldığı meye devam eder.
zamanlarda ise tazminatsız,
Tüm bu sorunların ka
toplu işten çıkarmalar ola pitalizm yıkılmadan son bul
ğanlaştı vb.
ması safça bir hayalden başka
birşey değildir.
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Çiller'in IIbaşarı'' demagojisi ve gerfekler
'9 1 'de 500 gün içinde "refaha" ulaşmayı
vaadederek iktidara gelenler, şimdi '96 son
rasını hedefgöstermektedirler. '96 geldiğinde
ise 2000'li yıllar demagojisi başlayacaktır.
Sermaye düzeninin başbakanı Çiller, geçen
gün yaptığı bir açıklamada, ekonomiyi geç
miş kötü yönetimler nedeniyle yatağa düş
müş bir hastaya benzetiyor. Kendilerinin
büyük bir kararlılıkla hastayı ameliyat et
tiklerini ve hastalığa neden olan virüsü te
mizlediklerini iddia ediyor: "96 'ya kadar
lıastaııın dinlenmesi ve eski gücüne ka
vuşması gerekiyor; ameliyatın hemen er
tesinde koşmasıııı isterseniz, dikişler patlar,
iç kanama geçirir ve operasyon et/.dsiz hale
gelir ve yeniden daha ağır tedbirler almak
zonında kalırız " diyor.
Bu demagoji kendi içinde, '96 yılında
yükselecek tepkilere mazaret bulmanın
malzemesini de taşıyor. Bugün işçiler ve
kamu emekçileri sermayenin saldırılarına
karşı mücadele sahnesine çıkma eğilimi ta
şıyorlar. Sermaye sözcüleri bu mücadelenin
ekonomik krizi derinleştireceği demagojisi
ile, toplumda işçi ve emekçi düşmanı bir
kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Ve '96
geldiğinde bir kez daha bu kesimler "suçlu"
ilan edilecek, yeni paketlerle daha fazla "fe
dakarlık"yapmaya zorlanacaktır. Başbakan,
toplumdan yükselen "erken seçim" talebini
de yine aynı gerekçe ile, "ekonomik önlemleri
etkisizleştirir" diyerek geçiştirmeye ça
lışmaktadır. Çok iyi bilmektedir ki, bir avuç
, asalak sermayedarın çıkarlarını korumaktan
başka bir işe yaramayan ekonomik tedbirler,
toplumun çoğunluğu tarafından red
dedilmektedir. Erken seçim bu nedenle ik
tidarı değiştirecek ve toplumun arayışlarını
canlandıracaktır.
Başbakan sözkonusu açıklamalarında,
kötü gidişin en büyük göstergesi olan enf
lasyonun % 140'1ara ulaşmasını özel
leştirmenin gerçekleştirilmemiş olmasıyla
açıklamıştır. Burjuvazinin, bu tür olumsuz
göstergeleri yeni saldırılarını meş
rulaştırmanın araçları olarak kullanmak ko
nusunda gösterdiği maharet parmak ısırtacak
cinstendir. Geçmiş dönemlerde enflasyonun
nedeni, işçi ve memur ücretlerinin yük
sekliğiydi; yapılan saldırı emekçilerin işsiz
ve yan aç kalmasına neden olmuş, ama

enflasyon nedense(!) bir türlü düşmemişti.
Şimdi özelleştirme saldırısı gerçekleştirilecek,
ama enflasyon ve diğer sorunlar, yine çö
zümlenemeyecektir. Ustelik tek başına enf
. lasyonun. düşmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. İyice tırpanlanmış ücretlerle
çalışan işçiler ve işsizler için enflasyonun %0
olmasının hiçbir anlamı yoktur.
Özelleştirme saldırısı bütünüyle tekelci
sermayenin gelişim ihtiyaçları doğrultusunda
planlanmıştır. Gelinen noktada, burada bi
rikmiş kaynağa da göz diken tekelci sermaye,
bu saldırıyı tüm toplumun yararına olacak bir
gelişme gibi göstermeye çalışmaktadır. Özel
sermayenin eline geçecek olan KİT'ler ne
enflasyonu önleyecek; ne kaliteli ve verimli
üretimi sağlayacak; ne de sermayenin krizine
çözüm olacaktır. Bu konuda Meksika eko
nomisinin yaşadığı yıkım çok taze bir ör
nektir. Türkiye ekonomisi ile benzer bir ge
lişme çizgisi izleyen Meksika, özelleştirmeyi
yaşamış; üstelik bu süreç içinde işçi ve
emekçiler oldukça uysal bir biçimde hü
kümetin uygulamalarına destek vermiştir.
"Serbest pazar ekonomisi" sayesinde büyük
bir atılım yaptığı iddia edilen Meksika eko
nomisinin yaşadığı iflas, bütün azgelişmiş
ülkelerin akıbetlerinin bir göstergesidir.
Başbakan yaptığı basın toplantısında, iç ve
dış borçların günü gününe ödenebilmesi ile
övünüyor. Oysa ki bunun bedeli, işçi ve
emekçilerin kazanılmış haklarının bir bir
gaspedilmesi olmuştur. Türkiye ekonomisi
dış ve iç borç döngüsüne giderek daha fazla
saplanmıştır. Dış krediler giderek daha yük
sek oranlı faiz karşılığında bulunabiliyor.
İçerdeki sermaye birikiminin dövize kay
masını önlemek isteyen devlet, Türk parasına
bir gecede % I000'lere varan faiz ödemek
zorunda kalabiliyor. Bu ise, doğrudan spe
külatif kazancı artırarak reel ekonominin
çöküşünü hızlandırıyor. Yine Çiller, ihracatın
ithalatı karşılama oranının son 6 yılın en
yüksek seviyesine ulaştığıyla övünüyor.
Oysaki bu başarı değil aksine ekonominin
9 ayda %6, 1 oranında küçülmüş olmasının
bir sonucudur. Çünkü, bu gelişme ihracat
artışı ile değil, ithalatın kısılması sayesinde
olmuş; harnmadde ve ara mallar ithal etmek
zorunda olan işletmeler, bu ithalatı ya
pamadıkları için iflas etmiştir.

Bütçe açığını azalttığını iddia eden Çiller,
"özelleştirme gerçekleşmiş olsaydı açık daha
da az olacaktı" diyor. Evet, çünkü böylece
KİT'lerde çalışan işçilerin maaş öde
melerinden de kurtulacaklar, işçi ve emek
çileri daha sefil bir yaşama itelemiş ola
caklardı.
Önümüzdeki yıl çok çetin mücadelere
gebedir. İşçi ve emekçiler artan sömürü ve
baskı karşısında şimdiden örgütlenme ve
mücadele arayışlarına girmişlerdir. Bu mü
cadeleden işçi ve emekçilerin kazançlı çık-

"Mayıs.ayı nda enflasyon iki haneli
rakamlara inecek"( ! ! !)
Amerikan kaynaklı çizgi
romanlarda sıkça kullanılan bir .
şarlatan doKtor tiplemesi vardır. Bu
tipler kimi zaman keller için saç ilacı
satar; kimi zaman başka tür mu�izevi
ilaçlar... Bu şarlatan tiplerine gündelik
hayatta pek rastlamazsınız da; kimi
zaman bir ülkede hem bir ekonomi
profesörü, hem de bir başbakan
olarak karşınıza çıkar.
Çiller bir ekonomi profesörüdür.
Yüksek tedrisat gördüğü her neresi
ise, birinci sınıfında genel matematik
derslerini tekamül etmiş olması
gerekir. Ekonomi programlarının ikinci
ya da üçüncü sınıfında ise enflasyon
hesaplama tekniklerini mutlaka
öğrenmiş olması gerekir.
Bir dönemdeki enflasyonu
hesaplamak için, o döneryıe ait aylık
enflasyon rakamlarını birbiriyle çarpıp
bundan 1 çıkartırsınız. Mesela geçen
ay %5 olan enflasyon, bu ay %7
olmuşsa, son iki ayda toplam
enflasyon

enflasyon rakamı, hesaplandığı aya
kadar olan son oniki ayın enflasyon
rakamları birbiriyle çarprlıp, sonuçtan 1
çıkarılarak bulunur.
5 Nisan kararlarının açıklanmasıyla,
o ayki enflasyon rekor bir düzeye, %32
mertebesine sıçradı. Dolayısıyla, bu
rakam, geçen Mayıs ayından bu yılın
Nisan ayına kadar olan tüm yıllık
enflasyon hesaplarına girdi ve girecek.
Mayıs ayındaki yıllık enflasyon
hesabında ise enflasyon hesaplarına
temel olarak geçen Haziran ayı
başından Mayıs ayı başına kadar olan
aylık enflasyon miktarları temel olarak
alınacak. Yani o % 32'Iik Nisan ayı
enflasyonu hesaplamalardan
düşülecek.
Şimdi Çiller diyor ki, "Mayıs ayında
enflasyon iki haneli rakamlara inecek!"
Emperyalist sistemin para politikalarını
düzenleyen IMF'in bu arada yeni bir
paketi dayatmaqığı koşullarda bu bariz
bir gerçekliktir. Onemli olan, bu bariz
gerçekliği kendi marifeti gibi sunmaya
kalkan başbakanının şahsında, TC'nin
kitleleri uyutmak için yaptığı
( 1 .05 ) x ( 1 .07 ) -1 =0. 1 235
şarlatanlıkların ulaştığı, çizgi
yani % 1 2.35 olmuş demektir. romanlardaki şarlatanlara bin kez
rahmet okutacak kadar seviyesiz
Buna benzer bir şekilde, yıllık
mertebedir.
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Bürokratlar Patronluk Hevesinde

Sermayenin iş9i sınıfına karşı
yürüttüğü özelleştırme saldırısı önderlik ve örgütlülükten yoksun da
olsa- bir tepki ve direnişe yol açmıştı.
Fakat sermayenin bu tepkileri sön
dürmek için baskı ve şiddet aygıtından
başka ve daha etkin bir ..aracı vardı,
sendika bürokratizmi. Ozelleştirme
saldırısına karşı tepkiler de esas
olarak, bu hainler çetesi tarafından
etkisizleştirildi.
Karabük Demir Çelik'in özel
leştirilme biçimi, bu konuda, sendikal
ihanetin tipik örneği oldu. Karabük'te
yapılanın istisna olduğu vurgusuna
r�ğmen, çok geçmeden, daha başka
KIT'lerde de bu yönteme baş
vurulacağı açığa çıktı.
Şimdi "satılma" sırası EBK iş
çilerındeydi. Bu "satış"ta da, tıpkı
Karabük'te olduğu gibi görüntüyle
gerçek farklı farklıdır. Görüntüde;
satıcı devlet-alıcı işçi sendikası ve
satılan "mal" EBK olmasına karşın,
gerçekte, asıl pazarlık Et-Balık'ın
fabrikaları üzerine değil, işçileri üze
rinde yürütülmektedir. Ve satıcı sen-

dika, alıcı sermayedir. Hak-İ� kon
federasyor,ıu, Kara�ük'te demır-çelik
işçilerine Oz Çelik-iş eliyi� yaptıgı�ı.
şimdi Et-Balık işçilerine Oz Gıda-iş
eliyle yapmaya hazı,rlanmakt�dır.
Hak-lş'e bağlı Oz Gıda-iş sen
dikası EBK'na talip olduklarını açık
ladılar. Bu talip olma kendiliğinden
EBK'nın özelleştirilmesi ile oluşacak
tepkilere bir anlamda set oldu. Diğer
yandansa EBK tam anlamıyla bir açık
artırmaya çıkarıldı. Gelinen aşamada
devletin deyimiyle "Kim daha çok
verirse EBK'nu o alır" propagandası
yaeılıyor. EBK'na talipler şimdiden
çogalmaya başladı. Devletin raptığı
açıklamalardan da anlaşıldıgı gibi
sendikanın önceliği (yani işçilerin çı
karının düşünülmesi) durumu yok.
Hammadde, kredi kaynakları ve pazar
hakimiyetinin tekellerin elinde olduğu
koşullarda, sendikaya satılan ku
ruluşun i�9iler tarafından yö
netilebilecegı h,a m hayalden başka
bir şey değildir. işçilerin bu koşullarda
yönetemeyeceği kuruluş tekellerin
eline geçecektir. Sendikaya ya da

ması, sorunların gerçek nedenlerini kav
ramalarına ve bu temelde örgütlenmelerine
bağlıdır. Sermaye sınıfı bir bütün olarak sal
dırmaktadır. Buna karşı işçi sınıfının da bir
bütün olarak mücadele etmesi gerekmektedir.
Mücadele programımız sermayenin kapitalist
diktatörlüğüne karşı işçi sınıfının sosyalist
diktatörlüğü olmalıdır. İşçi ve emekçilere
sömürü ve zulümden başka hiçbir şey ve
remeyecek olan bu sömürü düzeni, ancak
böylesi bir mücadele aracılığıyla yı
kılabilecektir.

tekellere satılması. -dolaylı veya do
laysız yollardan- KIT'lerin sermayeye
eeşkeş çekilmesi niteliğini de
giştirmiyor.
Sermaye özelleştirmeleri ger
ç_ekleştirmek için her koldan saldırıyor.
Ozelleştirmelerin sendika aracılığıyla
gerçekleşmesi saldırının işçi sınıfı ve
emekçilere karşı, onu bölme, par
çalama ve örgütsüzleştirme niteliğini
ortadan kaldırmıyor. Sadece a91ktan
bir saldırıyla gerçekleştiremedigini bir
sendika kılıfı geçirerek uygulamqya
sokuyor. Sendika herhangi bir KIT'i
aldığında -Kardemir'de görüldüğü gi
bi- kapitalist bir kuruluşun tavrı ile aynı
olarak yapacağı ilk uygulama işten
çıkarmaları gündeme getirmek ola
caktır.
Oynanan oyuna gelmemek, sen
dika bürokratlarının her zaman işçi ve
emekçilerin tepkilerini düzen sınırları
içinde tutma yönünde düzen çıkarına
hareket edeceklerini görmekten ve
saldırıya karşı saldırı cevabının· ve
rilmesı, örgütlü bir sınıf bilinciyle ha
reket etmekten geçiyor.

_ EKSEN YA YINCILIK'tan
YENİ KİTAPLAR
Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm
(TDKP Eleştirisi)
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Bugün sınıf hareketini,
yeni ve üst bir safhaya
sıçratmak, herşeyden önce
onun içinde sıkışıp kaldığı
reformist-pasifist
cendereyi parçalamakla
mümkündür.
Bunun yolu ise,
bizzat sınıf mücadelesi
zemini üzerinde ve
yalnızca merkez
sendikalardan değil, her
türlü sendikalist-reformist
yapıdan da bağımsız
olarak, sınıfın mücadele
dinamiklerini tabanda
örgütlemekten, sınıfa
devrimci pol itik bir
müdahalede bulunmaktan
ve ona militan tarzda
önderlik etmekten
geçmektedir.

1
e

şçi sınıfı, sermayenin topyekün
saldırılarına karşı kararlı, birleşik
ve militan bir direniş örgüt
leyerek mücadelenin acil ihti
yaçlarına yanıt verecek bir
önderlikten yoksundur. Merkezi
sendikal yapılar bu i htiyacı karşı
lamak şöyle dursun, sermaye ile açık
bir işbirliği içindeler. İhtilalci bir sınıf
partisinden yoksunluk koşullarında,
bu alandaki boşluk, sınıfı ve onun
i leri-öncü unsurlarını çeşitli arayışlara
itiyor. Sınırlı da olsa Şubeler Plat
formu'na duyulan ilgi ve buraya
yüklenen beklentiler de bunun ifade
sidir. Ne var ki, Şubeler Plat
formu 'ndan beklenti içinde olan,
yalnızca sınıf ve onun ileri kesimleri
cteği ldir.
Ara kademe sendika bürokratları,
sınıftan çok farklı olarak, Şubeler
Platformu'nu kendi tabanlarını dene
tim altında tutmanın, tabandaki
mücadele dinamiklerini sendika içi
reformist muhalefet ve koltuk hesap
larının dayanakları haline getirmenin
bir aracı olarak görüyorlar. Serma
yenin saldırılarına karşı bir mücadele
programından ve eylem çizgisinden
yoksunluk, reformist-pasifist anlayış,
anti-demokratik bürokratik işleyiş,
tabandan kopukluk vb. gibi Şubeler
Platformu'na damgasını vuran özel
likler, burayı denetim altında tutan ara
kademe sendika bürokratlarının
dolaysız
gerçek
kimlikleriyle
bağlantılıdır. Şubeler Platformu
bugün bütünüyle bu reformist "küçük"
bürokratların hakimiyeti altındadır.
Kriz içindeki düzenin hiç bir esneme
imkanına sahip olmaması, bunların
reformist farklılıklarını pratikte ortaya
koyabilme olanaklarını da son derece

nacaktır.
Reformist-uzlaşmacı çizginin aşıl
ması, sendika bürokratlarının haki
miyetinin kırılması, Şubeler Plat
formu'nun gerçek bir öncü işçi
platformu haline getirilmesi ve tüm
bunların sonucu olarak sınıfın poli
tikleştirilmesi doğrultusunda bir araca
dönüştürülmesi de buna bağlıdır.
Platform ' u sınıf mücadelesi dışında,
kendi içinde, onun sendikalist
reformist zemini üzerinde dönüş
türmek olanaklı olmadığı gibi, böylesi
bir çaba da kuyrukçuluğun, ufuk
suzluğun, kendi devrimci gücüne
misyonsuzluğun
güvensizliğin,
ifadesidir.

***

sı nırlamaktadır. Sonuç itibarıyla, bu
sendikacılar, taban ve öncü işçi
dinamikleri üzerinde yükselerek sınıf
ka·v gasının görevlerini yerine getir
meye değil, bu dinamiklerin üzerine
oturarak Türk-İş içinde koltuk
kavgasının gereklerini yerine getir
meye talip oluyor.
Şubeler Platformu'na yönelen
üçüncü bir grup ise, devrimci hareket,
yurtseverler ve komünistlerdir. Ne var
ki, ötekilerinden farklı olarak,
devrimci demokrasinin bazı kesimleri
ile yeni liberallerin ilgisi, belirli bir
ileri işçi potansiyelinin dikkatle izle_
diği ve çeşitli düzeylerde katıldığı bir
platforma yönelik devrimci müdahele
görevlerinden ziyade, mevcut sendi
kalist-reformist yapısıyla Şubeler
Platformundan beklentileri üzerinde
yükselmektedir.
"İşçi sınıfı hareketinin yüksel
tilmesi ",
"sınıfın
devrim
cileştirilmesi", "militan ve politik bir
genel grev-genel direnişin örgüt
lenmesi" misyonunu sendikalist
ekonomist bir platforma yüklemek,
gerçekte kendi misyonsuzluğunu
ortaya koymak demektir. Dahası
onlar, yalnızca " ileri işçi platformu"
dedikleri Şubeler Platformu'ndan
değil, ona önderlik eden ara kademe
sendika bürokratlarından da beklenti
içindedirler. Sendika bürokratlarına
kendi içinde "namuslu ve dürüst",
"sınıftan yana" türünden ahlaki kate
goriler getirerek, bu kesimler üzerinde
hesaplar yapıyorlar.
Şubeler Platformu'nun bürokratik
yapısına karşı kısmen de olsa bir
müdahale çabası içinde olanlar ise,

Şubeler Platformu' nun dar sendi
kalist-ekonomist zemininde hareket
ettikleri, bu çerçeveyi aşamadıkları
ölçüde, ara kademe bürokratları i le
olan çelişkilerini var olduğu kadarıyla
da kararlı bir mücadeleye, açık bir
çatışmaya
dönüştüremiyorlar.
Bürokratlarla karşı karşıya gelme
meye büyük özen göstererek, onları
kendi içinde dönüştürme, kazanma
hayallerine kapılıyorlar. Veyahut da
kısır bir rekabet ve çekişme ortamını
aşamıyorlar.
Sonuçta, . bu sendi
kacılarla reformist-pasifist zeminde
uzlaşıyorlar.
Bu grupların en belirgin zaafı ve
açmazı, sınıfın devrimci bir önderliğe
duyduğu ihtiyaca yanıt veremedikleri
ölçüde, sınıf hareketinin geliştirilmesi
ve üst bir evreye yükseltilmesi göre
vini Şubeler Platformu gibi refor
mist-sendikalist bir yapıya devret
meleridir.
Oysa
bugün
sınıf
hareketini, yeni ve üst bir safhaya
sıçratmak, herşeyden önce onun
içinde sıkışıp kaldığı reformist
pasifist cendereyi parçalamakla
mümkündür. Bunun yolu ise, bizzat
sınıf mücadelesi zemini üzerinde ve
yalnızca merkez sendikalardan değil,
her türlü sendikalist-reformist yapıdan
da bağımsız olarak, sınıfın mücadele
dinamiklerini tabanda örgütlemekten,
sınıfa devrimci politik bir müdahalede
bulunmaktan ve ona militan tarzda
önderlik etmekten geçmektedir. Sınıf
hareketinin kendiliğinden karakteri,
direnişi sınıfa karşı sınıf, mücadelesi
kapitalizme karşı sosyalizm çizgisine
çekilebildiği ölçüde aşı lacak, poli
tik-devrimci bir muhteva kaza-

Atılım çevresi, "dönüştürülebilir", "kazanılabilir"
gözüyle baktıkları sendika bürokratlarını "küstürmemek"
kaygısıyla onlara karşı net bir tutum alamadı;
sınıfın geri kesimlerini ve sendika şubelerinin geniş
tabanını "ürkütmemek" kaygısıyla
sendikalist-ekonomist-pasifist cendereye karşı açıktan bir
mücadele ·yürütmedi.

Atı lım gazetesi çevresinin çıkardığı
"İşçi hareketinde olumlu bir adım; İşçi
Kurultayı" isimli broşürde dile gelen
"görüşler, perspektifler, öneri ler" tam
da bunun ürünüdür. "(... ) işçi sınıfı,
tarihin kendisine yüklediği sorunları
çözme kapasitesine, dün olduğu gibi
bugün de sahiptir. Öyleyse sorun; bu
saldırıların (sermayenin saldırıları
KB) nasıl ve hangi araçlarla püskür
tüleceği ve işçi sınıfının örgütlü olarak
ağırlığını ortaya koyup koymayacağı
sorunudur" saptamasında bulunan
broşür, nasıl bir araç, nasıl•bir örgüt
lülük sorununu hemen ardından şöyle
yanıtlamaktadır:
"Kurultay,
işçi
hareketine müdahale bakımından
önemli bir araç niteliğindedir. Bir
ihtiyacın sonucu olarak sürece giren
kurultay, işçi hareketinde bir çıkış
yolu bulma aracıdır.(... ) Kurultay
çalışması. işçi hareketini. bulunduğu
noktadan alarak daha ileriye çektiği.
sermaye ve faşizme karşı mücadeleyi
örgütlediği (a.b.ç.) oranda görevini
başarıyla yerine getirmiş olacaktır. "
Mevcut reformist-sendikalist-pasifist
yapısıyla Şubeler Platformu'nun ve
ona önderlik eden ara-kademe sendika
bürokratlarının denetiminde örgüt
lenecek bir kurultayın böylesi bir
görevi yerine getiremeyeceği açıktır.
Ancak )Jroşürün tüm 2 1 sayfası
boyunca ne bu doğrultuda bir vurgu
ya, ne de Şubeler Platformu'nun
re form i s t - s e n d i k a l i s t - u z l a ş m acı
çizgisini açıktan hedef alan bir
müdahale
rastlamak
çabasına
mümkündür. Kendisini sınıf müca
delesi içinde politik bir öncü güç
olarak var etmek yerine ve bunu
başaramadığı ölçüde, Şubeler Plat
formu gibi sendikalist-ekonomist
yapılar üzerinden güç devşirmeye
çalışan bu çevre, doğal olarak sınıfı
ileriye çekmek, sermaye ve faşizme
karşı mücadeleyi örgütlemek gibi
devrimci önderlik görevlerini de bu
tür zeminler üzerinden tanımlamaya
yönelecektir. Tüm bunların arkasında
ise, bir yandan kendisine, ama öte
yandan sınıfın öz gücüne olan
güvensizlik saklıdır. Daha da kötüsü,
ekonomist,
kendiliğindenci
ve
kuyrukçu savrulmaların ifadesidir.
Sözkonusu broşürde, Şubeler Plat
formu 'nun kurultay çalışmasına
yönelik yapılan tüm eleştirel öneriler,
Platform' un reformist-sendikalistpasifist anlayışının eleştirisiyle
biçimsel
birleşmediği
ölçüde
kalmaktadır.· Dahası , buraya katılan
ileri işçilerin tabanın mücadele dina
miklerine dayanarak, devrimci bir
basınç oluşturmalarına dönük değil,
genelde bürokratik işleyişi kendi
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içinde dönüştürmeye yöneliktir.
Öncü işçilerin içinde yer aldığı bu tür platformlara
Bürokratik işleyişi bir kez olsun
açıktan tanımlamayan broşür, son
müdahele, bugün devrimciler. komünistler için önem
derece sınırlı eleştirilerini dahi
muğlak bir tarzda formüle etmeye,
kazanan görevlerden biridir. Ancak bu. sınıf hareketine
sendika bürokratlarıyla direkt olarak
devrimci müdahelenin ve sınıf içindeki komünist faali
karşı karşıya gelmemeye büyük bir
özen göstermektedir. "Zonguldak
yetin ne esası ne de temelidir. Bu tür platform ve
ayağa kalktığında sessiz kalınıyorsa,
Aras Kargo işçileriyle dayanışma oluşumlara yönelik müdahale. fabrikaları esas alan ille
içinde olunmuyorsa, Haber-Sen
gal. devrimci. politik faaliyetin yerine ikame edilemez.
eyleminde sessizlik bozulmuyorsa
burada bir sorun var demektir" diyen
onu zayıflatacak tarzda yürütülemez.
ama bu soruna gerçek adını (uzlaş
macılık, bürokratizm, eylemsizlik)
koymaktan adeta kaçınan Atılım katılım, yarattığı pratik örgütlenme, kastettikleri de, "küçük " bürokratların
sözkonusu sınıfın sorunlarına karşı duyarlılığının sendika içi muhalefetleriyle hedef
gazetesi
çevresi,
"hata"ların aşılması doğrultusunda bir ifadesi olduğu gibi, kurultayın ledikleri "büyük" koltukların heba
işleyişe yönelik ve sonuç itibarıyla başarıyla
gerçekleşeceğinin
de olması, yani ara kademe sendika
biçimi aşmayan önerilerin dışina güvencesi "
diyebilmektedirler. bürokratları üzerinde yaptıkları
taşamıyor. Sendika bürokratlarıyla Dahası, Şubeler Platformunu sendika hesapların suya düşmesidir. Ki onla
mücadeleyi onun zemininde, sendi bürokratlarının denetiminden çıkar rın, iştahlarını kabartan tek şey
kalist-ekonomist bir platform çerçe
mak isteyen, bu doğru ltuda "yürüt sendika içi mevziler elde etmek
vesinde yürütmeleri, giderek tek tek menin tabandan seçilmiş işçi temsil değildir. Asıl hesapları, hazırlıklarına
bürokratları kendi saflarına kazanma cilerinden oluşması", "yürütmede hız verdikleri yeni liberal legal partiye
ya da biçimsel önerilerle etki sendikacı kadar işçinin de yer alması" ara kademe sendika bürokratlarını
sizleştirme politikasına saplan vb. gibi talepler yükseltenlere karşı birer dayanak haline getirmeye
malarına neden olmaktadır. Başlan kendi koltuklarını sağlama alma dönüktür.
gıçta
Şubeler
Platformu' nun telaşına düşen sendika bürokratlarının
"(. .. ) sınıf hareketiııiıı daha üst bir ·
bürokratik işleyişinden, ara-kademe gericiliklerine paralel bir tutum boyuta taşınması (a.b.ç.)için atılması
şube temsilcilerinin bürokratik almaktan çekinmiyorlar. "Faaliyete gereken en önemli adımların başında
uzlaşmacı tutumlarından belli bir yeni katılan kimi kişi ve gruplar, gelmekte " olduğunu iddia ettikleri
rahatsızlık duyan bu çevre, "dönüş hemen Sendika Şubeleri Platformunu Kurultay'ın önüne koydukları hedef
türülebilir", "kazanılabilir" gözüyle tartışma konusu yaparak, yürütmenin lerin tümüyle ekonomist-sendikalist
baktıkları sendika bürokratlarını yenilenmesi
talebinde
bulun talepler olduğu gerçeği bile, yeni
"küstürmemek" kaygısıyla onlara muşlardır. (. . . ) 1987 yılından bugüne, liberallerin sınıf mücadelesi karşı
karşı net bir tutum alamadı; sınıfın sınıf hareketinin yükselmesinde sındaki liberal tutumlarını kanıt
geri kesimlerini ve sendika şube önemli bir rol üstlenmiş. önemli bir lamaktadır. Bunlar, sınıfın, Kürdis
lerinin geniş tabanını "ürkütmemek" deney birikimine sahip işçi temsil tan'da sürdürülen sömürgeci kirli
kaygısıyla
sendikalist-ekonomist cilerinin ( !) edilgen bir konuma itil savaşa karşı ve ulusal kurtuluş
pasifist cendereye karşı açıktan bir mesi hem kurultay çalışmalarının mücadelesi veren Kürt
halkına
mücadele yürütmedi. Iki arada bir işçiler nezdindeki meşruiyetini zede yönelik devrimci görevlerini, "Kürt
derede kaldıkları ölçüde ise sendika leyecek. hem de önemli bir mücadele savaşının.( ! ! !) faturasını ödemeyi
bürokratlarına dolaylı da olsa destek gücünün. sendikal imkanların heba reddetmek " gibi son derece pespaye,
vermek konumuna düştü. B ugün ise, olması (a.b.ç) sonucunu doğu ekonomist bir derekeye indir
sendika bürokrasisini sınırlamaya, racaktır. " 20 Temmuz'da açık bir grev geyebiliyorlar. Sömürgeci kirli savaş
etkisizleştirmeye dönük biçimsel kırıcılığı yapmaktan kaçınmayan; 20 değil, Kürt savaşı ! Kürt halkının
müdahale çabalarında bile bir geriye Aralık'ta ise, dostlar alışverişte özgürlük mücadelesine aktif destek
düşüş sözkonusudur. Şubeler Plat görsün mantığıyla, hiç bir ciddi taban vermek değil, savaşın faturasını
formu yürütmesiyle yapılan röpor çalışması yürütmeden, tabanlarının ödemeyi reddetmek ! Tüm bunlar, bu
tajda yer alan sc,ruların devrimci bir ancak çok sınırlı bir kesimini eyleme grubun yeni liberal çizgisine, ince
sorgulayıcılıktan uzak olması, dahası katan, Aras Kargo direnişini sessiz şovenizmine kuşkusuz çok yakışıyor.
"( ... ) bürokratizm her zaman niyete likle geçiştiren; Zonguldak, Sümer Ama öte yandan halen daha devrimci
bağlı da gelişmiyor. Size, özellikle bir bank, Tekel işçisinin topun ağzına sınıf partisi iddiasıyla ortaya çıkma
kısım basın tarafınclan ciddi eleştiriler alınmasına seyirci kalan, göstermelik hakkını kendısinde gören bu grubun,
de var. Kitle tabanından koptukları , dayanışma vaatlerini bile yerine devrimden düzene doğru çark etti
alt düzeyde bürokrat oldukları vb. " getirmeyen bu sendika bürok ğinin ve iflasının açık bir göster
türü sorularla şube başkanlarına ratlarının, sınıf hareketinin yüksel gesidir. Ki onlar da, mevcut sendi
dolaylı da olsa, "Biz sözü geçen bir mesi önünde engel oldukları açık bir kalist-reformist-bürokratik yapısıyla
kısım basın gibi düşünmüyoruz" gerçek i ken, yeni liberaller bu sendi sendika şubeler platformu üzerine inşa
teminatının verilmesi, eğilimin ileriye kacıların "sınıf hareketinin yüksel ettikleri hesaplarıyla; buraya yönelik
dönük değil, geriye dönük olduğunu mesinde önemli bir rol üstlenmiş" beklentileriyle, tam da kendi iflas
göstermektedir.
olduklarını iddia etme cesareti larının üzerini örtmek, kendilerini bu
***
gösterebiliyorlar. Dahası, "sınıftan sendikacıların desteğiyle ayakta
sendikalist-reformist- yana tutum alan bu insanların, sınıf tutabilmek gayretindedirler.
Mevcut
***
uzlaşmacı yapısıyla Şubeler Plat üzerindeki
tartışmalı
etkileri
formundan ve ona rengini veren ara "devrimci" gruplarca alaşağı edilmeye
Sınıf hareketinin militanlaşması ve
kademe bürokratlardan beklenti çalışılması en hafif deyimle bir çeşit politikleşmesi, buna bağlı olarak da
Atı lım çevresinin . . tutumunu karak komploculuktur ve eğer başarılı olursa şubeler platformunun gerçek anlamda
terize ediyorken; Ozgürlük Dünyası sonuçları hiç de devrimci olma bir ileri, öncü işçi platformuna
çevresi ise, kaderini büsbütün sendika yacaktır. " gibi düzeysiz saldırılarla, dönüşmesi; tabandaki öncü, devrimci
bürokratlarının kaderine bağlamıştır. açıktan saflarını devrimcilerden ve mücadele dinamiklerinin ve güçle
Bu yeni liberaller, 1 00 binlik taban Şubeler Platfomi.una devrimci bir rinin, sendika bürokrasisinin dene
larına rağmen eylemlere 1 00 kişi dahi müdahaleden yana değil, sendika t i m i n d e n ve o n u n r e fo r m i s t 
katamadıklarını itiraf eden şube bürokratlarından ve Şubeler Plat ekonomist-pasifist
cenderesinden
temsilcisi bürokratlara açıktan destek formunun • sendikalist-reformist kurtularak, devrimciler ve komü
sunmaktan kaçınmıyorlar. İşsizleri ve uzlaşmacı çizgisinden yana belir nistlerle birli kte bağımsız örgütlenme
devrimcileri Şubeler Platformu lediklerini
ortaya
koyuyorlar. ve mücadelesini yükseltmesiyle
çalışmasından tecrit etmeye çalışan, "Sendikal imkanların heba olması "yla mümkündür.
sınıf tabanının mücadele dina
miklerinin platformun iradesine
yansımasının önüne geçen, genel
toplantılarda işçi lerin ve devrimci
basının genel gündeme ilişkin söz
hakkını gaspeden, sermayenin saldı
rılarına karşı hiçbir mücadele prog
ramına sahip olmayan, Kürt sorununu
ağzına almaktan özenle kaçınan
arakademe sendika bürokrasisinin
Kurultay çalışması üzerindeki dene
timine rağmen, "Kurultayın, sermaye
sınıfının cepheden bir saldırıya
geçtiği, özelleştirme yasasını ağz ı
kulaklarında meclisten geçirdiği
koşullarda toplanıyor olması başlı
başına bir olumluluktur. Heııüz pek
yeni olan çalışmaların sağladığı geniş
◄

l l
B u cendereyi parçalayacağımız, bu
kıskacı kıracağımız esas alan, sınıf
mücadelesinin altan alta kayn_�yan
eylem ve direniş alanlarıdır. üncü
işçi lerin, devrimcilerin ve komü
nistlerin
güçlerini,
enerjilerini,
dikkatlerini asıl yoğunlaştırması
gereken alanlar da buralardır. İşyer
lerinde-bölgelerde militan direnişi
yükseltmek ve şubeler platformunun
mevcut yapısına da, bu güç ve dina
miklere dayanan bağımsız taban
örgütlenmeleri aracılığıyla, aynı
yönde müdahale etmek gerek
mektedir. Burada temel halka,
mücadele güçlerinin ve dinamiklerinin
sendikalist-reformistpasifist bir platforma ve onun bürok
ratik, hantal işleyişine hiç bir şekilde
tabi olmaması, hiç bir şekilde onun
güdümüne girmemesidir. Bu, hem
sınıfın mücadelesini yükseltecek, hem
de bu mücadeleni n önündeki refor
mist-bürokratik engellerin, gerıcı
sendikal barikatın parçalanmasının
yo_l_u nu açacaktır.
Oncü işçilerin içinde yer aldığı bu
tür platformlara müdahele, bugün
devrimciler, komünistler için önem
kazanan görevlerden biridir. Ancak
bu, sını f hareketine devrimci müda
helenin ve sınıf içindeki komünist
faaliyetin ne esası ne de temelidir. Bu
tür platform ve oluşumlara yönelik
müdahale, fabrikaları esas alan ille
gal, devrimci, politik faaliyetin yerine
ikame edilemez, onu zayıflatacak
tarzda yürütülemez. Tersine, bu tür
platform ve oluşumlara müdahelenin
başarı lı ve etkili olabi lmesi, bizzat bu
temel faaliyetten beslenmesi ve
yanısıra onu beslemesi ölçüsünde
mümkündür.
Temel
görevimiz
sosyalist devrim, acil görevimiz ihti
lalci sınıf partisidir.
Tüm bunlar şubeler plat(ormuna
müdahele görevini yok saymaz.
Şubeler platformuna içinden devrimci
politik müdahelede bulunmak gerek
mektedir. Platform içinden yapılacak
müdahalelerle, bürokratik denetimi
kırma, taban · dinamiklerinin ve
örgütlenmelerinin önünü açma, geri
cendereyi
reformist-sendikalist
parçalama ve platformu sı'n ıfa karşı
sınıf temelinde bir mücadele prog
ramına ve eylem çizgisine çekme vb.
yönünde çaba gösterilmelidir.
Platforma yönelik devrimci politik
müdahale, sını fın ve emekçilerin
genel direnişini örgütleme ve Kürt
halkının özgürlük mücadelesine
devrimci destek görevlerini esas alan
bir eylem çizgisini ve sınıfa karşı
sınıf, kapitalizme karşı sosyalizm
ekseninde bir mücadele programını
hakim kılmak doğrultusunda olma
lıdır. Bu mücadele programı ve eylem
çizgisi, işçi ve emekçilerin aci l
talepleri
üzerinde
yükselmeli,
bunlardan hareketle sermayenin i kti
darını ve sermaye düzenini hedef
almalıdır.

•
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Sosyal demokrasinin bunal ımı,
kapitalist düzenin
uluslararası planda y�şadığı
bunalımla doğrudan
bağlantılıdır.
Kapital ist ülkelerdeki bunalım,
geçmişin "sosyal devlet"ini
sarsıyor, "refah devleti"
efsanesi gittikçe çökmeye
başlıyordu.
Duraksayan ekonomi ler,
artan işsizlik, yükselen
enflasyon, düşen ücretler,
tırpanlanan sosyal haklar,
yaşanan bunalımın göstergeleri
ve sonuçları olarak,
tüm kapitalist dünyadaki hakim
manzarayı oluşturuyordu.
Bunalım koşullarında artık
klasik keynesci yaklaşımlar
işlevsel olamıyordu.
Aksine kapital ist kriz,
sosyal devlet uygulamalarını
bir yük haline getiriyor,
uluslararası burj uvazi, yeni sağ
yaklaşımlar aracı lığıyla,
geçmişin "sosyal devlet''
yaklaşımlarına karşı da
bir saldırı başlatıyordu.

S

SCB ve Doğu Avrupa'daki çöküşün
ardından, kapitalist düzendeki sevincin
bir benzerini sosyal demokrat partilerde
de görmek mümkündü. Bu olayın kapi
talizmin kesin üstünlüğünü kanıtladığı
demagoj ileri, tarihin sonu çığlıkları, bir başka
biçimde sosyal demokrat partiler tarafından da
yükseltiliyordu. Tarih, sözümona bu çöküş aracı
lığıyla, sosyal demokrasi ve devrimci sosyalizm
arasındaki yüzyıllık savaşta sosyal demokratların
haklı olduğunu göstermişti. W. Brandt ölümünden
birkaç hafta önce, eski sosyalist ülkelerdeki çöküşü
değerlendirirken, "Haklılığımız kanıtlandığı için
sevinç duyuyorum" diyordu.
Oysa bu sevinç çığlıklarının atıldığı dönemde
sosyal demokrasi gittikçe derinleşmeye başlayan
bir bunalımla yüzyüzeydi. Ve bu sevinç çığlıkları,
bir yerde bu bunalımın üstünü örtmek işlevi de
görüyordu. lngiltere'de İşçi Partisi, Thatcher'ın işçi
sınıfını ezen tüm politikalarına karşın, ' 79'dan bu
yana bir türlü seçimlerden birinci parti olarak
çıkamıyordu. Sosyal demokrasinin en köklü partisi
olan SPD, ardı ardına önemli seçim başarısızlıkları
yaşıyordu. Fransa' da iktidarda olan Sosyalist Parti
ciddi bir erozyonla yüzyüzeydi. Yunanistan'da
PASOK, lspanya'da PSOE şanlı dönemlerini çoktan
geride bırakmışlardı. Sahte sevinç çığlıkları bir
yana, gerçek tablo, sosyal demokrasi açısından hiç
de içaçıcı değildi.
Sosyal demokrasinin bunalımı, kapitalist düze-

nin uluslararası planda yaşadığı bunalımla doğrudan
bağlantılıdır. Kapitalist ülkelerdeki bunalım,
geçmişin "sosyal devlet"ini sarsıyor, "refah devleti"
efsanesi gittikçe çökmeye başlıyordu. Duraksayan
ekonomiler, artan işsizlik, yükselen enflasyon,
düşen ücretler, tırpanlanan sosyal haklar, yaşanan
bunalımın göstergeleri ve sonuçları olarak, tüm
kapitalist dünyadaki hakim manzarayı oluş
turuyordu. Bunalım koşullarında artık klasik
keynesci yaklaşımlar işlevsel olamıyordu. Ak ine
kapitalist kriz, sosyal devlet uygulamalarını bir yük
haline getiriyor, uluslararası burj uvazi, yeni sağ
yaklaşımlar aracılığıyla, geçmişin "sosyal devlet"
yaklaşımlarına karşı da bir saldırı başlatıyordu.
Amerika' da Reagan, lngiltere' de Thatcher aracı
lığıyla uygulamaya konulan kriz politikaları, sosyal
demokrat partilerin "bölüşümcü" politikalarının
zemini olarak kabul edilen kurumları ve araçları bir
bir etkisizleştiriyordu.
Bugün sosyal demokrat partilerle tekelci
burjuvazinin diğer partileri arasında, güncel politika
anlamında dahi hiçbir ciddi farklılığın olduğu
söylenemez. Sosyal demokrat partiler de, tıpkı
diğerleri gibi serbest piyasa ekonomisinin üstün
lüğünü kabul etmekte, özelleştirmeyi gerçek
leştirmenin zorunlu olduğunu savunmakta, esnek
istihdam biçimlerinin yaşama geçirilmesi için çaba
göstermekte, devletin küçültülmesinden sözet
mekte, kendi burjuvazilerinin tüm yayılmacı giri
şimlerine destek sunmaktadırlar.

Helmut Koh! sosyal demokrasinin krizini ço
güzel açıklıyor: "Almanya'daki muhalefet partisin
anlamakta güçlük çekiyorum." diyor Almanya' nı
"muhafazakar" lideri ve sonra ekliyor: Bütün teme
politikalarda bizim dediklerimizi acemice v
utangaçça yinelemekten başka bir şey yaptıklar
yok. Sonra da seçim yenilgisine ağlıyorlar. Alma
halkı aslı yerine niye taklitlerine oy versin ki?"
Sosyal demokratlar bu bunalımı şimdilik kısm
ve palyatif önlemlerle hafifletmek çabası içindeler
Bu önlemlerin en sık rastlananı ise iyice sıklaşmı
bulunan lider değişiklikleri ve vitrin yeni
lemeleridir. Ne var ki bu değişiklikler sözkonus
bunalımın atlatılması bir yana, hafifletilmes
açısından dahi kaydadeğer hiçbir sonuç üret
memektedir.
Türkiye'de de sosyal demokrat partiler cidd
bir erozyon ve bunalımla yüzyüzeler. Sosya
demokratlar işçi ve emekçilere yönelik saldınnın
hükümet ortağı olarak, bizzat uygulayıcısı pozis
yonundalar. Muhalefette olan diğer sosyal demokra
partiler ise burjuva reforrnizmi anlamında dahi cidd
bir muhalefet yürütmekten uzaklar. Zira kri
koşullarında, düzen içi de olsa, yürütülecek bir etki
muhalefet kapitalist düzenin kendisini tehdit ede
bir toplumsal hareketlilik sürecinin önünü açabilir
Kaderini, geleceğini tümüyle kapitalist düzen
bağlamış olan sosyal demokratların ise böyle bi
misyona soyunmaya hiç mi hiç n iyetleri yok. B
koşullarda, gerek hükümet ortağı olan sosya

Kı z ı l B a y r a k

Ş u bat ' 9 5

- r-a sının
demokrat parti, gerekse diğerleri, cıddi bir prestij
kaybıyla ve giderek bir varlık yokluk sorunuyla
yüzyüze kalıyorlar. Kriz, Türkiye'deki sosyal
demokrat partileri Avrupa' daki hemcinslerine göre
çok daha hızla eritiyor. Çünkü Avrupa'daki parti
lerin çok daha köklü tarihsel temelleri var. Avrupa
işçi ve emekçileri şahsında geçmişten gelen
küçümsenmeyecek bir prestij leri sözkonusu. Nite
kim, bu partiler büyük bir güven kaybı yaşamalarına
karşın, Türkiye'dekiler gibi hızlı bir çöküş yaşa
mamışlarsa ve hatta bazı ülkelerde, ehven-i şer
olarak, yeniden birinci parti durumuna .. gele
bilmişlerse, bunun temel nedeni de bu özellikleridir.
Türkiye' deki sosyal dempkrat partiler böyle bir
tarihsel geçmişe ve o geçmişten gelen o tür bir
prestije de sahip olmadıkları için erime süreçleri de
o denli hızlı ve sarsıcı olmaktadır.
Şimdilerde bu partiler, krizi geçici de olsa
hafifletebilmek, varlıklarını idame ettirebilmek için
çeşitli düzeylerde birlik çabalarına yönelmiş bulu
nuyorlar. Ama kriz çok temelli, krizin kökleri çok
derinde ve yapısal olduğu için, bu tür girişimler de
hiçbir sonuç vermeyecektir. Bugün birleşmeye
çalışan sosyal demokrasinin yakın geleceğinde,
aksine, çok daha küçülmek ve daha fazla bölünmek
vardır.
Devrimci Sosyalizmden
Reformist "Sosyalizm"e
Sosyal demokrat partilerin tarihsel köklerine
inildiğinde, bu partilerin başlangıçta devrim yoluyla
sosyalizme geçmeyi hedefleyen marksist işçi
partileri oldukları görülür. O dönemde sosyal
demokrat partiler, kapitalizmi devrimci yolla
yıkmayı, onun eşitlikten uzak ve anarşik yapısına
bir işçi sınıfı devrimiyle son vermeyi hedeflemekte,
özel mülkiyete son verip toplumsallaştırmayı
gerçekleştirmeyi, piyasa ekonomisi yerine plan
lamayı geçirmeyi savunmaktaydılar.
Görünürde bu hedefler uzun süre de korundu.
I. Emperyalist savaşa kadar bu partiler, sözde de
olsa, kapitalist düzeni devrim yoluyla yıkmayı ve
işçi sınıfı iktidarını hep savunageldiler. Ama tarih
1 . Emperyalist Savaşa doğru evrildiğinde, devrimci
görevler çok daha somut acil ve pratik sorunlar
olarak bu partilerin önüne çıktığında, görüldü ki,
bu partiler kökleri geçmişe dayanan, ciddi bir iç
çürüme yaşamışlardır. Sözkonusu partilerin istis
nasız tümü, devrimci görevlere yüz döndüler ve
kendi ulusal burjuvazilerinin saflarında yeraldılar.
İşte bu çürüme süreci, aynı zamanda bu partilerin
devrimci sosyalizmden reformizme evrilmeleri
sürecidir de. Peki, nedir bu çürüme süreci? Nasıl
ve hangi temellerde ortaya çıkmıştır? Kendini nasıl
ortaya koymuştur?
Bu partilerin ortaya çıktıkları gelişip güçlen
dikleri dönem, kapitalizmin nisbeten istikrarlı ve
barışçıl bir gelişme yaşadığı bir tarihsel süreçtir.
Paris Komünü ile l . Emperyalist Savaş arasında
kapitalizmin uzun bir barışçı gelişme dönemi uzanır.
Bu partilerin ve bunların uluslararası örgütü olan
2. Entemasyonal' in kurulduğu, içinde faaliyet
yürüttüğü ve geliştiği süreç, esas itibariyle bu
barışçıl süreçtir. Kapitalizmin bu barışçıl döne
minde, tek tek ulusal partiler işçi sınıfını henüz uzak
görünen devrime hazırlama göreviyle yüzyü
zeydiler. Sınıf mücadelesinin nisbeten zayıf olduğu
bu koşullarda ise, sözkonusu hazırlığın kapsamını
eğitim, genel bir propaganda çalışması, sendikal ve
parlamenter mücadele oluşturuyordu. Durgunluk
koşulları, yasal mücadelenin yarattığı alışkanlıklar,
kısmi kazanımlar alanında elde edilen küçüm-
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I. Emperyalist savaşa kadar bu
partiler, sözde de olsa, kapitalizmi
devrim yoluyla yıkmayı ve isçi sınıfı
iktidarını hep savunageldiler.
Ama tarih 1 . Emperyalist Savaşa
doğru evrildiğinde, devrimci görevler
çok daha somut acil ve pratik
sorunlar olarak bu partilerin önüne
çıktığında, görüldü ki, bunlar kökleri
geçmişe dayanan, ciddi bir iç çürüme
yaşamışlardır. Bu partilerin tümü,
devrimci görevlere yüz döndüler ve
kendi ulusal burj uvazilerinin
saflarında yeraldılar.
senemez başarılarla bırleşerek, 2.Entemasyonal' de
örgütlü bulunan partiler üzerinde son derece önemli
etkiler yarattı ve onlardaki reformist eğilimleri
güçlendirdi.
Bu süreç, Avrupa işçi• hareketi ve bu partiler
üzerinde, yalnızca bu anlamda bir bozucu sonuç
yaratmadı. Bu sürecin, sözkonusu partilerin refor
mist bir çizgiye evrilmelerini koşullayan çok daha
ciddi sonuçları oldu. Bu açıdan en önemli sonuç, işçi
sınıfı içerisinde "yaşam tarzlarıyla, dünya görüş
leriyle tamamen küçük burjuva niteliği · taşıyan"
burj uvalaşmış bir işçi tabakasının, bir işçi aris
tokrasisinin ortaya çıkışıydı. Burjuvazi emperyalist
talan ve kapitalist gelişmenin sağladığı olanaklarla,
işçi sınıfının bir kesimine belli ayrıcalıklar sağla
yarak, bunları düzene bağlayabilmeyi başardı. İşte,
devrimci sosyalizmden reformist sosyalizme doğru
yaşanan evrimin arkasındaki en önemli nesnel temel
buydu. "Parti liderleri, oportünist editörler, millet
vekilleri, sendika liderleri ve işçi sınıfının burju
valaşmış bu tabakası", partinin çizgisinin devrimci
temellerinden uzaklaştırılmasında etkin bir rol
oynadılar.
Bu reformizme evrilme sürecinin, çürümenin en
önemli unsurlarından ve aktörlerinden biri de
sendika bürokrasisiydi. 2. Enternasyonal partilerinin
tümü işçi sınıfı ile mevcut bağlarını sendikalar
üzerinden ve dolayısıyla da sendika bürokratları
aracılığıyla kurmuşlardı. 2. Enternasyonal partileri
içinde sendika yöneticileri çok önemli bir ağırlığa
sahiptirler. Pek çoğu bu partilerin yönetici kade
melerinde bilfiil görev almaktaydı. Bu aynı kapi
talist gelişme süreci, sendikaların üye sayısını ve
mali olanaklarının arttığı bir dönem oldu. Sendikalar
zaten, yapıları gereği, işçi sınıfının kısmi ve güncel
çıkarları öne çıkaran ekonomik örgütlenmelerdir.
Bu örgütlerin temel uğraş alanı, işçi ücretlerinin
arttırılması, iş saatlerinin kısaltılması, sosyal
güvenlik tedbirlerinin genişletilmesi vb. kısmi
sorunlar üzerinde odaklanmaktadır. Dolayısıyla
nihai hedeften çok güncel çıkarlarla ilgilenirler. Bir
de, eğer içinde yaşanılan süreç bir kapitalist geniş
leme süreci ise ve nispeten barışçıl mücadelelerle
kısmi kazanımları elde etmek mümkün olabiliyorsa,
sendikaların nihai hedefle bağlarını koparmaları
olasılığı çok daha güçlü demektir. Bu tür kapitalist
genişleme dönemlerinin sendika bürokratlarına
önemli iktisadi ve sosyal imtiyazlar tanınmasıyla
elele yürüdüğü de düşünürurse, bu kesimin niçin
devrimci mücadeleden uzaklaşarak reformist bir
zemine kaydığı ve partiyi de bu tür bir çizgiye doğnı

itelediği daha anlaşılır olacaktır.
Reformistleşme sürecini besleyen bir başka
önemli öğe ise bu partilerin kısa zamanda oy sayı
larını ve parlamentodaki etkinliklerini arttır
malarıydı. SPD 'nin daha 1 877 yılında oyları yarım
milyona parlamentodaki sandalye sayısı ise 35'e
ulaşmıştı. 1 890' lara gelindiğinde ise SPD'nin oyları
%20 gibi büyük bir orana ulaşmıştı. 1 9. yüzyılın son
çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ise, sosyal
demokrasi Avrupa'nın oy desteği açısından en güçlü
politik akımı haline gelmişti. Barışçıl dönem,
istikrarlı bir kapitalist gelişme, bu gelişmeden işçi
sınıfının bir bölümünün pay alması, artlarda gelen
seçim başarıları ve parlamentolarda önemli bir
varlık haline gelmek vb. tümü bir arada bu partilerin
gündemini de değiştirmeye başladı. Giderek, "nihai
hedef' zaman zaman hatırlanan bir "uzun gelecek"
sorunu haline geldi. Seçimler, milletvekilliği sayı
sının arttırılması, parlamentodaki gücün büyü
tülmesi, işçi sınıfının iktisadi-sosyal kısmi kaza
nımlarını genişletmek, bu partilerin temel
öncelikleri olmaya başladı.
Devrimci bir işçi hareketinin bürokratlaşması
ve reformculaşması iki temel nedene dayalı olarak
gerçekleşir. Bunlardan birincisi süreç içinde elde
edilen ve biriken kısmi kazanımların hareket içeri
sinde bir tutuculuk öğesine, bir ayak bağına
dönüşmesidir. İkincisi ise, sınıf hareketi içinde ve
onun örgütlerinde iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara
sahip belli bir kesimin oluşmasıdır. Genellikle bu
iki neden birlikte bulunur ve birbirlerini beslerler.
1 889'dan 1 9 1 4'e uzanan süreçte işçi hareketinde
yaşanan bu reformistleşmeye dönük evrim de, bu
iki unsurun oluşmasına ve birbirini beslemesine
bağlı olarak gerçekleşmiştir. İktisadi ve sosyal
kazanımların artması, seçimlerde elde edilen başa
rılar, parlamentoda önemli bir güç elde edilmesi,
tüm bu kısmi kazanımlar, sınıf mücadelesinin
nispeten zayıf olduğu bu dönemde giderek kendi
içinde amaçlaştırıldılar. Nihai hedef, devrim hedefi
önce gölgede kaldı, daha sonra da terkedildi.

***

Şimdi de, kısaca da olsa, bu reformistleşmenin
kendini öncelikle hangi sorunlarda ve alanlarda
ortaya koyduğu konusuna değinelim.
Seçimlerde elde edilen başarılar seçimlere
katılmaktan ne beklenmesi gerektiğine ilişkin yeni
bir tartışma doğurdu. Bu konuda daha önce ortaya
konmuş bulunan yaklaşımlar revize edilmeye
başlandı. Sosyal demokrat partilerin seçimlere
ilişkin ilk dönem yaklaşımları, bu sorunu devrim
ve sosyalizm hedefine bağlı olarak ele almakta,
seçimleri bu doğrultuda bir propaganda ve ajitas
yonun vesilesi olarak kabul etmekteydi .
Reformistleşme süreciyle beraber, b u temel
yaklaşımlar sorgulanmaya ve değiştirilmeye
başlandı. Seçimler artık "sosyalizme ulaşmada",
"emekçi kitlelerin kurtuluşu" davasında son derece
belirleyici bir yere yerleştiriliyordu. Kapitalist
sistem yıkılmadan elde edilen kısmi kazanımların
işçi sınıfını kurtuluşa ulaştıramayacağı, dahası
bunların kalıcı hale getirilemeyeceği doğrul
tusundaki yaklaşımlar tümüyle terkediliyor, tersine;
sosyalizme geçiş evrimsel-tedrici bir süreç olarak
tanımlanmaya başlanıyordu. Sosyal demokrat
partiler iktidara gelecek, sosyalizme geçiş doğrul
tusunda önemli reformlar gerçekleştirecek ve bu
reformların birikmesi sonucunda da kapitalist
sistemden sosyalizme geçilecekti. Sosyal demok
ratlar artık, reformların işçi sınıfının gücü sayesinde
kapitalist sistem içinde de kalıcı olabileceklerini
savunuyorlardı. Bu nedenle, zaman zaman ikti
dardan uzaklaşmaları bu süreçte esaslı kesintiler
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yaratmayacaktı. Böylece, bu yaklaşımla sosyal
demokrat partiler ilk önce üstü örtülü olarak, daha
sonra ise açık bir biçimde burjuva demokrasisinin
sunduğu çerçeveyi esas almaya başladılar. Burjuva
demokrasisi, artık devrim yoluyla proleter demok
rasisi ile değiştirilmesi gereken bir olgu olarak değil,
işçi sınıfına sosyalizme barışçıl yoldan geçme
imkanlarını sunan bir tarihsel aşama ve kazanım
olarak değerlendirilmeye başlandı.
B ir kez bu çerçeve kabul edilince, seçimlere bu
denli özel bir rol atfedilince, kaçınılmaz olarak,
ortaya seçim yoluyla iktidara gelebilmek için yeterli
oy desteğini sağlamak gibi bir başka sorun çıkı
yordu. İşçi sınıfının toplam oyları sosyal demokrat
partiyi iktidara getirmeye tek başına yetmeyeceğine
göre, o zaman ne yapılmalıydı? Bemstein bu soruyu
yıllar önce, daha henüz 1 890 yılların başlangıcında
sormuş ve yanıtını da çok açık olarak vermişti.
Sosyal demokrat parti bir "halk partisi" haline
gelmeliydi. Sosyal demokratlar bu alanda "reviz
yonist öncü"leri kadar cesaretli davranamamış, halk
partisi olduklarını açık açık ifade etmeye başla
maları için bir iki on yıl daha geçmesi gerekmiştir.
Ne var ki, parti teorisyenleri daha o zamanlardan
itibaren, zımni olarak partinin sınıfsal kimliğini
zedeleyen yaklaşımlar geliştirmişlerdir. tık başlarda
işçi sınıfının diğer kesimleri oy desteği anlamında
kazanması gerektiğinden sözedilirken, daha
sonraları "zanaatkarlar, yazarlar, beyaz yakalılar"
vb. işçi sınıfının içine dahil edilerek, partinin
giderek küçük burjuva ve orta sınıflara dayanmaya
başlamasının "kuramsal" olarak da önü açılmış
oldu.
Sosyal demokrat partilerin yaşadıkları bu
reformistleşme sürecinin izlerine, çok daha önceleri,
(örneğin 1 890' lı yıllarda Bemstein revizyonizmi
şahsında ve yine örneğin 1 907' de ortaya atılan
"sosyalist sömürgecilik" yaklaşımı şahsında vb.)
rastlanmakla beraber, daha önce de belirttiğimiz
gibi, bu sürecin kendini bütün çıplaklığıyla ortaya
koyması 1 . Emperyalist Savaş döneminde olmuştur.
1 . Emperyalist Savaşta sosyal demokratlar, ulus
lararası proletaryanın entemasyonalist devrimci •
davasından yana değil, kendi ulusal burjuvazilerinin
yayılmacı emperyalist politikalarından yana saf
belirlemişlerdir. Devrim ve karşı devrim kutup
laşmasının had safhaya ulaştığı böylesi bir kritik
aşamada saflarını burjuvaziden yana seçmiş olma
ları sayesinde, sosyal demokratlar, düzen nezdinde
büyük bir itibar kazanmışlardır. 1 . Emperyalist
Savaşı izleyen günlerde yaygınlaşan kitlesel
eylemler, genel grevler, çeşitli ayaklanma giri
şimleri, kapitalist düzenin istikrarını ciddi ölçüde
tehdit etmekteydi. Bu koşullarda istikrarın sağla
nabilmesi açısından en etkili olabilecek partiler, işçi
sınıfı üzerinde hala belirli bir otoritesi olan sosyal
demokrat partilerdi. Nitekim, 1 . Emperyalist
Savaşın ardından pek çok sosyal demokrat parti,
sermaye sınıfının özel çabalarıyla da iktidar partileri
haline gelmişlerdir.
Sosyal demokrat partiler iktidara geldiklerinde
çok ciddi biı: açmazla da yüzyüze kaldılar. Sözde
de olsa, hala sosyalizmi bir hedef olarak kabul
ediyorlardı. O güne kadar, iktidara geldiklerinde
toplumsallaştırma ve planlı ekonomiye geçiş
doğrultusunda ciddi reformlar gerçekleştireceklerini
vaadedegelmişlerdi. Şimdi, aşağı yukarı tüm Avrupa
ülkelerinde iktidardaydılar. Ne yapacaklardı?
Vaadettikleri reformlara girişseler, işçi sınıfının
çıkarları doğrultusunda köklü reformcu tedbirler
alsalar, bu, mevcut kriz koşullarında kapitalist
ekonominin çöküşe sürüklenmesini hızlandıracak
bir tutum olacaktı. Kapitalizmin lcrizine sermaye
sınıfının çıkarları doğrultusunda politikalar ile
çözüm üretmeye çalışsalar, bu durumda da sosya. lizme yönelik bütün iddiaların "kocaman bir
yalan"dan başka herhangi bir değer taşımadığı
ortaya çıkacaktı. Sosyal demokrasi böylece, ilk kez
ciddi bir "kimlik krizi" ile yüzyüze kalıyordu.
· Onlar, tercihlerini ikinci doğrultuda kullandılar
ve böylece kapitalist düzenle bütünleşme sürecinde
çok önemli bir adım daha atmış oldular. Sosyal
demokrat hükürnetler, iktidarları döneminde kapi
talist sistemin kendisini yeniden üretmesini sağla
yacak ekonomi politikalar uyguladılar. Sonuçta da
bugünküne benzer bir krizle karşılaştılar. İngil
tere'de İngiliz İşçi Partisi, iktidara geldiği 1 924
yılından sonraki iki yıl içerisinde büyük bir gürül
tüyle çöktü. Almanya'da, Fransa' da, Avusturya' da

Kızıl Bayrak

Helmuf Kohl
sosyal demokrasinin krizini
çok güzel açıklıyor:
"Almanya 'daki muhalefet partisini
anlamakta güçlük çekiyorum. " diyor
Almanya'nın "muhafazakar" lideri
ve sonra ekliyor:
"Bütün temel politikalarda
bizim dediklerimizi
acemice ve utangaçça
yinelemekten başka bir şey
yaptıkları yok. "

sosyal demokrat partiler, içine düştükleri bunalımın
bir sonucu olarak, ya bölündüler ya da büyük bir
dağılma yaşadılar. Sonuç sosyal demokrasi
açısından tam bir iflastı. "Reformcu yoldan sosya
lizme geçiş" demagojisinin kapitalist sistemle kesin
bir bütünleşme anlamına geldiği qrtaya çıktı. İşçi
ve emekçiler yığınlar halinde sosyal demokrat
partilerden uzaklaştılar. Ama sosyal demokrasinin
bu kara dönemi bu kez kısa sürdü. "Sosyalizm"
demagoj isiyle sosyalizmden kurtardıkları kapi
talizm, yeni bir büyüme sürecine girdi. Ve böylece
sosyal demokratları da krizden kurtarmış oldu.
Reformist "Sosyalizm"den Burjuva
Reformizmine
1 930 ile 'SO'li yıllar arası dönem sosyal
demokrasi açısından bir kriz ve kimlik arayışı süreci
olarak yaşandı. Sosyal demokrat partiler iktidarları
döneminde toplumsallaştırma, planlama gibi temel
yaklaşımları terketmek bir yana, işsizlik, ücretlerin
düşüşü gibi işçi sınıfının güncel sorunlarına yönelik
"bölüşümcü" politikalarını bile hayata geçi
rememişlerdi. O gün de, tıpkı bugün olduğu gibi,
sermayenin işçi ve emekçilere yönelik saldırı
politikasının basit bir aracı dummuna gelmişlerdi.
Bu durum ise sosyal demokrasiyi ciddi bir varlık
yokluk sorunuyla karşı karşıya getirmişti. Şimdi ne
yapılacaktı? Sosyal demokrasi ümitsiz bir şekilde
bu soruyu yanıtlamaya çalışırken aradığı yanıt,
sermaye cephesinden ve Keynes aracılığıyla
geldi.
Keynes bir sosyal demokrat değildi ve amacı
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sosyal demokrasiye çözümler oluşturmak değil,
kapitalizmin krizden kurtulmasını sağlamaktı. Ne
var ki önerdiği politikalar, talebi ve istihdamı
arttırmaya dönük özellikler taşıdıkları ve devlet
müdahalesini ve planlamayı önemli bir araç olarak
öngördükleri ölçüde, sosyal demokratların arayışına
da bir yanıt oldu. Ve sosyal demokrasinin yaşa_dığı
krizi atlatması açısından önemli bir işlev gördü.
1stihdamı artırarak tüketimi genişletmek, bu yolla
da üretim ve yatırım artışını teşvik etmek, Keynes'in
krizden çıkış için önerdiği politikaların temel
mantığını oluşturuyordu.
Sosyal demokratlar Keynes'in sözkonusu
yaklaşımlarını kendi ideolojik açmazlarını gider
meye dönük olarak yeniden yorumladılar. Daha
sonra da, önerilen bu yeni sermaye birikim tarzının
bizzat uygulayıcıları oldular. Sosyal demokratlar
bu süreçten sonra toplumsallaştırma tasarımını
bütünüyle
reddettiler.
Toplumsallaştırmayı
devletleştirme derekesine indirgediler. Devlet
leştirmeyi de özel işletmeciliğin verimli olmadığı
alanlarla sınırlı, teknik bir ekonomi politika aracı
olarak görmeye başladılar. Özel mülkiyetin ve
piyasa ekonomisinin planlama ve devlet mülki
yetiyle birlikte bulunduğu bir "karma ekonomi"
savunuculuğu .yapmaya başladılar. Sosyal demok
ratlara göre, bunların yanyana bulunması zararlı
olma1c bir yana, aksine, ekonominin gelişmesi, işçi
sınıfı ve emekçilerin yaşam düzeylerinin yüksel
tilmesi açısından yararlıydı.
Burada, kaçınılmaz olarak bir soru ortaya çıkı
yordu. Özel mülkiyetin ve piyasanın ortadan
kaldırılmadığı, dahası, bunların ekonominin teme
lini oluşturduğu bir sistemde, nasıl olacaktı da
ekonomi işçi ve emekçilerin çıkarına olarak
yönlendirilebilecekti. Sosyal demokratlar bu soruya,
burjuva devletle ve burjuva demokrasisiyle daha
ileri düzeyde bütünleşmenin bir göstergesi olan bir
yanıt veriyorlardı. Sosyal demokratlara göre, üretim
araçlarına sahip olmakla yönetim erkini kullanmak
arasındaki ilişki, klasik marksist yaklaşımın sandığı
�ibi birbiriyle çok sıkı ilintili olan olgular değildir.
Uretim araçlarına sahip olmadan da, iktidarı elde
tutarak, devletin ekonomiyi yönlendirme araçlarını
etkin bir tarzda kullanarak işçi ve emekçiler lehine
ekonomi politikalar uygulamak mümkündür. Bütçe,
para ve kredi politikası, devletleştirme vb. araçları
kullanabilmek, bu açıdan, üretim araçlarına sahip
olmaktan çok daha belirleyicidir.
..,
Bu yaklaşım biçimi, daha henüz 1 900'lü yılların
başında şekillenmeye başlayan burjuva demok
rasisini kutsamak eğiliminin artık tüm sonuçlarına
ulaştırıldığını da göstermekteydi. Sosyal demok
ratlara göre, kendi "devlet anlayışları" libe
ralizmden ve Marksizm' den de ayrılmaktadır.
Liberal yaklaşımda devlet, b ireylerden oluşan
topluluğun ortak yararlarının temsilcisi ve bireylerin
ortak çıkarlarının koruyucusu ve savunucusudur.
Bu anlayışa göre devlet, sınıfsal çelişki ve çatış
malardan tümüyle soyutlanmıştır. Marksizm'e göre
ise devlet egemen sınıfın elindeki egemenlik ve
tahakkkürn aracıdır. Sosyal demokratlara göre
Marksizm' in bu yaklaşımı, kapitalizmin i lk
dönemleri . için doğru olsa da, çoğulcu demokrasi
geliştikçe, işçi sınıfı partisi aracılığıyla bu demok
raside yerini almaya başladıkça, burjuva demok
rasisinin ve devletin niteliği de buna paralel olarak
değişmeye başlamıştır. Bugün devlet, hem bir
sınıfsal gerçeği yansıtmakta ama hem de sınıfsal
ayrımlar ve çatışmalar karşısında tarafsız olabil
mektedir. O, sınıf dengelerin somutlaştığı, sını
uzlaşmasının pratikte biçimlendiği bir diyalog ve
barışçıl çatışma zemini haline gelmiştir. Burjuva
demokrasisi karar merkezlerini etkilemek olanağını
arttırarak "sola" kaymıştır. Devlet iktidarının
paylaşılması olanağını yaratmıştır. İşçi sınıfı gücü
oranında aynı devleti kendi çıkarları doğrultusunda
kullanabilmektedir. Artık o da, partisi ve sendikaları
aracılığıyla iktidar süreçlerine katılmaktadır.
Dolayısıyla, çoğulculuğa sahip çıkmak ve onu
korumak herşeyden ve herkesden önce işçi sınıfının
yararınadır.
Böylece sosyal demokrasi, özel mülkiyeti ve
piyasa ekonomisini ortadan kaldınpa hedefinden,
toplumsallaştırma ve planlama projesinden tümüyle
ve açık bir şekilde vazgeçiyordu. Devletin sını
niteliğini reddederek de, burjuva iktidarı yerine işçi
sınıfı iktidarı kurma hedefinden uzaklaşmış
oluyordu. Sosyalizm, amacı kitlelerin sosyal ve
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ekonomik gücünü arttırmak, sosyal adaleti sağla
Sosyal demokratlar artık.
mak, sosyal güvenlik önlemlerini yaygınlaştırmak
"eski güzel günlere" dönmek içiri
gibi kısmi kazanımların kendisiyle özdeşleştiriliyor,
artık "üretimde değil tüketimde-bölüşümde sosya
mevcut krizin bir an önce atlatılması
lizm" savunuluyordu. Sosyalizm, daha adil bir
kapitalizm hedefine bağlı, ahlaki bir kategori haline
gerektiğini. bunun için
getiriliyordu.
"sermayenin rantabilitesi"ni
Sosyal demokrat partilerin düzenle bütün
leşmesinin bir başka önemli göstergesi de enter
arttırmanın. özel sermayeyi teşvik
nasyonalizm perspektifinin tümüyle terkedilerek,
"etmenin" zorunlu olduğunu,
yerine milliyetçi bir yaklaşımın ikame edilmesidir.
"İşçi sınıfının yararına olan sermayenin de yararına
bu süre zarfında da
olabilir; sermayenin yararına olabilen işçi sınıfının
da yararına olabilir. Önemli olan, kesimse! yarar
işçi ve emekçilerin fedakarlığa
larla ulusal bütünün yararlarını birleştirebilmektir."
katlanması gerektiğini
Bu yaklaşım, sosyal demokrasinin işçi sınıfının
entemasyonalist çıkarlarını tümüyle devre dışı
ifade eder oldular.
bırakan ve onu "ulusal bütünün" yararlarına tabi
kılan milliyetçi politikasının çerçevesini özet
lemektedir. Bu milliyetçi ideoloj i nedeniyledir ki, emekçilerin güncel çıkarlarını sermayenin çıkar
sosyal demokratlar kendi ulusal burj uvazilerinin larıyla uyumlulaştırmaya dayalı politikaların
sömürgeci politikalarını desteklemişler, uluslararası uygulanma şansını ortadan kaldırıyordu.
planda ABD ve NATO politikalarının kuyrukçusu
Uzun yıllar enflasyonun %2 ' ler civarında
haline gelmişlerdir.
seyrettiği Avrupa' da, krizle beraber enflasyon
Sosyal demokrasi, bir kaç temel nedeninin bir %20' !ere tırmanmıştı. Geçmişte sözde istihdam
arada bulunması nedeniyle, bu politikalarını uzun cenneti olmakla övünen emperyalist kapitalist
yıllar ciddi bir krizle yüzyüze gelmeden uygu ülkelerde işsizlik oranı % 1 0- 1 S ler düzeyine ulaş
layabilmiş, işçi sınıfı ve emekçi kesimi bu politik mıştı. Genel bir durgunluk, sıfır büyüme, yatıçerçevede denetim altında tutabilmeyi başa - rımlardaki azalma vb. krizin diğer göstergeleriydi.
rabilmiştir. Kapitalizmin yaşadığı büyüme dönemi Bu koşullarda, sosyal devlet uygulamaları, kriz
ve bu büyüme döneminin özellikle tüketim malları içindeki kapitalist ekonomiler için bir yük haline
üretimin yaygınlaştırılmasına dayalı bir birikim gelmeye başladı. "Uzlaşma", "devletin payla
modeli çerçevesinde gerçekleşmesi, sözkonusu şılabilirliği" vb. demagoj ileri gerçek hayat tara
temel nedenlerin en önemlileridir. Özellikle tüketim fından yere çalınıyor, sermaye devl�ti işçi sınıfına
mallarının üretiminin yaygınlaşması, ücreti salt bir ve emekçilere karşı azgın bir saldırıya başlıyordu.
maliyet unsuru olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir Bu saldırıların hedeflerinden biri de sosyal devlet
talep unsuru haline getirmiş, işçiler bu süreçte uygulamalarıydı. Saldırıya uğrayan, sosyal
tüketim mallarını edinebilmek imkanlarına kavuş demokrasinin en önemli "meşruiyet" aracıydı. Zira
muştur. Bu durum sınıf mücadelesinin ve bilincinin sosyal devlet kavramıyla özetlenen kısmi kaza
törpülenmesine uygun bir ortam yaratmıştır. Aynı nımların işçi ve emekçilere sağlanabilmesi, sosyal
zamanda geçmiş sınıf mücadelelerinin yarattığı demokrat politikanın kilit noktasını oluşturuyordu.
basınç ve sosyalizmin dünya üzerinde ciddi bir Şimdi işte, bu "meşruiyet aracı" ortadan kaHcıyor
alternatif ,güç haline gelmesi, emperyalist ülkeleri ve bu sürece bağlı olarak sosyal demokrasi yeniden
kendi işçi sınıflarına belli tavizler vererek dizgin bir kimlik bunalımıyla yüzyüze kalıyordu.
lemek doğrultusunda motive etmiştir. Bu koşullar
Sosyal demokratlar ilk başta bu kriz poli
altında sosyal demokratlar "hem işçi hareketinin tikalarına karşı sözde bir muhalefet yürüttüler.
özgül yararlarıyla, hem de toplumun genel yarar Mevcut krizin "neo Keynesyen" politikalar aracı
larıyla özdeşleşmek" becerisini asgari ölçüde de lığıyla aşılabileceğini iddia ettiler. Ne var ki,
olsa başarabilmişlerdir.
hükümet oldukları ya da hükümete ortaklık ettikleri
Ne var ki tüm bunlar, bu sosyal demokrasiye has her ülkede pratikleri tam tersi yönde oldu, olmak
bir ekonomi politika değildi. Kapitalizmin o zorunda kaldı. Kriz koşullarında, bölüşümcü,
dönemki birikim süreciyle doğrudan ilgi l iydi. istihdam arttırıcı politikalar, sermayenin karlarını
Nitekim salt sosyal demokrat hükümetler değil daha da düşürüyor, yeni pazar alanları için sertleşen
muhafazakar patentli burj uva hükümetler de rekabette ulusal sermayelerinin önüne ayak bağı
temelde aynı politikaları uygulamışlardı. Bu oluyordu. Sosyal demokratlar çok geçmeden,
hükümetlerin döneminde de istihdam ve talep kuşkusuz sermayenin de "etkin" uyarılarıyla, için
arttırıcı, kamu harcamalarının büyütülmesine den geçilen kriz koşullarında, sermayenin genel
dayalı, yer yer devletleştirmelere başvurulan çıkarlarıyla emekçilerin güncel çıkarlarını uyumekonomik politikalar uygulanmıştır. Aradaki en
önemli fark sosyal demokratlar bunu sınıfsal
argümanlar üzerinden yaparken, muhafazakar
partiler, "bireyleri" öne çıkaran ideoloj ik argü
manlara dayanmışlardır.
1 970'1i yıllarla birlikte iyice derinleşen kapi
talizmin uluslararası krizi, sosyal demokrasinin bir
politik akım olarak üzerinde iş gördüğü ve
güçlendiği zemini de ortadan kaldırmaya başla
mıştır.Gerek büyüme sürecinin sona ermesi, gerek
"Keynesçi" kapitalist birikim tarzında yaşanan
tıkanma, gerekse eski sosyalist ülkelerdeki gerileme
ve çöküş süreci, sosyal demokrasinin politik
etkinliğini sağladığı iktisadi-siyasi koşullarında
köklü olarak değişmesi anlamına geliyordu. Sosyal
demokrasi bir kez daha bir krizle yüzyüze kalı
yordu. Ve bu kriz geçmiştekine göre çok daha köklü
ve kalıcıydı.
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lal aştırmaya
dayalı
politikaların
uygu
lanamayacağını "kavradılar". Bu noktada yaptıkları
tercih, doğal olarak kapitalist düzenin varlığını
korumak ve güvenceye almak doğrultusunda oldu.
Uluslararası tekelci sermayenin kriz politikalarına
bütünüyle angaje oldular. Sosyal demokratlar artık,
"eski güzel günlere" dönmek için mevcut krizin bir
an önce atlatılması gerektiğini, bunun için
"sermayenin rantabilitesi"ni arttırmanın, özel
sermayeyi teşvik "�tmenin" zorunlu olduğunu, bu
süre zarfında da işçi ve emekçilerin fedakarlığa
katlanması gerektiğini ifade eder oldular.
Bugün sosyal demokrat partilerle tekelci
burjuvazinin diğer partileri arasında, güncel politika
anlamında dahi hiçbir ciddi farklılığın olduğu
söylenemez. Sosyal demokrasinin simgesi haline
gelmiş olan lsveç'te, ücretlerde ve kamu harca
malarındaki kısıntılar, özelleştirme uygulamaları,
bizzat sosyal demokrat parti iktidarı tarafıı:ıdan
gerçekleştirilmiştir. Ve bu uygulamalar sonucunda
1 938'den bu yana sürekli iktidarda olan İsveç sosyal
demokrat partisi, 1 99 1 ' de seçimi kaybederek ilk kez
muhalefet partisi olmak akıbetiyle yüzyüze
kalmıştır. Fransa'da, hükümetin ilk günlerinde
devletleştirme, istihdamı arttırma yönünde poli
tikalar uygulayan Fransız Sosyalist Partisi, bu
uygulamalar sermayenin krizini arttırınca, kısa
sürede döngeri etmiş ve tekelci burjuvazinin kriz
programını uygulamaya başlamıştır. Nitekim
lsveç'te ve Fransa'da sosyal demokratlardan sonra
iktidara gelen muhafazakar hükümetler hiçbir
politika değişikliği yapmaya ihtiyaç duymadan
sosyal demokratların bıraktığı yerden devam
etmişlerdir. Danimarka' da sosyal devlet uygu
lamaları, işçi ve emekçilerin kısmi kazanımları
sosyal demokrat hükümet eliyle tırpanlanmıştır.
Alman sosyal demokrat partisinin ve lngiliz işçi
partisinin durumu da özü itibariyle benzerdir. Bugün
SPD Hristiyan demokratların, SPD l ideri Rudolph
Sharping ise Kohl 'ün kötü bir taklidi ve kuyruğu
durumundadır. SPD, iltica yasasından Almanya'nın
denizaşırı ülkelere asker göndermesi sorununa,
oradan ekonomi politika konularına kadar tüm temel
sorunlarda Hristiyan demokratlarla aynı çizgidedir.
lngiltere'de ise işçi partisinin yeni lideri Tony Blair,
partide 1 983 'ten bu yana iyice belirginleşen sağa
kayış sürecini bütün sonuçlarıyla tamamlamak
misyonuyla hareket etmektedir. İşçi ve emekçiler,
bu partilerin gerçek burj uva yüzünü her geçen gün
daha açık bir biçimde görmekte ve bu partilerden
uzaklaşmaktadırlar. Sosyal demokratlar, artık
söylemde de sağcılaşan çizgileriyle, toplumun ara
sınıflarından da oy alamamak,tadırlar. Koh! 'ün
ifadesiyle, yığınlar aslı varken taklitlerine oy
vermemektedir. Sosyal demokrasi bu koşullarda tam
bir açmazla-çıkmazla yüzyüze kalmakta, her geçen
gün daha da eri"mektedir.

Kriz, Sosyal Demokrasi
ve Bir Kez Daha
"Aslolan Sermaye Düzenidir"
1 970'1i yıllarda, kapitalist düzenin buna
lımındaki derinleşmeyle paralel olarak, sosyal
demokrasi de bir bunalıma sürüklendi. Zira kriz
koşullarında artık, "hem emekçi sınıflara kısmi
kazanımlar sağlamak, hem sanayileşme ve büyü
meyi devam ettirmek ve hem de semıayenin varlı
ğını ve gelişmesini garanti altına almak" imkanları
tümüyle daralmış durumdaydı. Kriz, işçi ve

Sosyal izm, amac ı kitlelerin sosyal ve ekonom i k gücünü arttırmak,
sosyal adaleti sağlamak, sosyal güvenlik önlemlerini yaygı n l aştırmak gib i k ı sm i
kazanı mların kendisiyle özdeşleştiril iyor, art ı k "üretimde deği l
tüketimde-bölüşümde sosyali zm" savunuluyordu .
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Düzenin •
her türlü esneme
imkanlarını yitirdiği,
en ufak bir
taviz veremez
duruma düştüğü
bugünkü kriz koşul lan
geleneksel düzen
partilerindeki
yıpranmayı daha da
derinleştirmektedir.
Faşist sermaye
diktatörlüğünün incir
yaprağı işlevini goren
parlamenter sistem
tüm inandırıcılığını
yitirmektedir.
Belli başlı bütün
düzen partileri günü
kurtarma politikasına
endekslenmişlerdir.

D

üzen ekonomik krize "yeni
paket" hazırlıkları yapar
ken, giderek derinleşen
siyasi krizine de çözücü bir
formül
aramaktadır.
Cumhur
başkanı'nın meclisi fesih yetkisi,
istemesi, askeri darbe, ANA YOL
formülü,
mutabakat
hükümeti,
başkanlık sistemi, iki turlu seçim . . .
Tüm bunlar yoğun bir tarzda tartı
şılmakta, gündeme sokulmaktadır.
İktisadi krizi kısmen de olsa
hafifletecek ad1mların hızla ve
herhangi bir pürüze takılmadan atı l
ması, bugün için sermayenin en
yakıcı ihtiyacıdır. Ne var ki bunun
için bile, siyasi alandaki tıkanıklığa,
kısa vadeli de olsa bazı rahatlamalar
getirmek zorundadır.
Bir yandan iktisadi kriz siyasal
krizi derinleştirmekte, öte yandan ise
derinleşen siyasal kriz,
tekelci
burjuvazinin ekonomik krizi yönetme
imkanlarını hızla tüketmekte, düzen
için yaşamsal önemde olan sert
ekonomik tedbirlerin alınmasını
gitgide zorlaştırmaktadır. İktisadi kriz
bir bütün olarak sınıfsal çelişkileri
keskinleştirmektedir. Sınıfsal, ulusal,
etnik, dinsel, kültürel bölünme ve
kutuplaşmalar bu nesnel zeminden
beslenmekte, çatışma dinamikleri
gelişmektedir. Etnik, dinsel, kültürel
arayışların keskinleşen sınıf çeliş
kileri temel inde radikalleşmesi,
sermaye devletinin bu kesimler
üzerindeki "olağan" yönetim ve
denetim imkanlarını gitgide yitirmesi
tehlikesini beraberinde getirmektedir.
Sınıfsal dinamikleri Alevi-Sünni,
Türk-Kürt,
laik-dinci kanallara
akıtarak bertaraf etmeye yönelen
devletin bu yönde attığı her adım, bu
kesimler arasındaki kutuplaşmayı
, derinleştirmektedir. Ama öte yandan
bu adımlar, politikleşmeyi, radi
kalleşmeyi besleyen, sınıfsal dina
mikleri körükleyen bir rol de oyna-

maktadır. Radikalleşme, düzenin
merkez partilerinden uzaklaşma,
dolayısıyla tekelci sermayenin ve
devletinin doğrudan yönetim ve
denetim alanından uzaklaşma anla
mına gelmektedir.
Düzenin her türlü esneme
imkanlarını yitirdiği, en ufak bir taviz
veremez duruma düştüğü bugünkü
kriz koşulları geleneksel düzen
partilerindeki yıpranmayı daha da
derinleştirmektedir. Faşist sermaye
diktatörlüğünün incir yaprağı işlevini
gören parlamenter sistem tüm inan
dırıcıl ığını yitirmektedir. Belli başlı
bütün düzen partileri günü kurtarma
endekslenmişlerdir.
politikasına
Ancak bir ve aynı saldırı programı
dışına taşamadıkları için kendi gele
neksel tabanlarını dahi koru
yamıyorlar. Hızla çöküş akıbetiyle
yüzyüze gelen bu partiler, bunun
doğal bir sonucu olarak yığınları
düzene bağlama, toplumsal muha
lefeti sistem içi kanallara akıtma
görevlerini de yerine getirmekte
giderek zorlanıyorlar. Kendi varlık
koşulları tehlikeye giren.bu partilerin,
bir yandan tabanlarını ve oy potan
koruyabilmek ıçın
siyellerini
biçimsel de olsa muhalefete yönel
meye ihtiyaç duymaları; öte yandan,
giderek daha sert saldırı politikalarına
ihtiyaç duyan kriz koşullarının buna
hiç bir biçimde izin vermemesi, hem
bu partilerin bunalımını artırmakta,
hem de siyasal tıkanmaya tuz biber
ekmektedir. Tüm bunlar geleneksel
düzen· partilerini siyasal krizin
çözümünün bir parçası değil, sorunun
bir parçası haline getirmektedir.
Gelinen aşamada parlamenter
süreçlerdeki kilitlenmenin, tekelci
burj uvazinin, iktisadi saldırı poli
tikalarını vakit kaybetmeksizin ve
etkil i bir tarzda hayata geçirmesinin
önünde ciddi pürüzler çıkartması
düzeni giderek daha fazla "olağan
dışı" çözüm arayışlarına itmektedir.
Siyasi krizin odağında yer alan Kürt
ulusal kurtuluş mücadelesi karşısında
sömürgeci
sermaye
düzeninin

çözümsüzlüğü bir yanda, işçi ve
emekçi sınıflarda biriken hoşnutsuzluğun giderek açık tepki ve eyleme
dönüşmesi öte yanda, bu arayışları
hızlandıran diğer temel faktörlerdir.
Sermaye düzeninin siyasal krizini
kabusa
çeviren
asıl
kaygısı,
önümüzdeki
dönemde
militanbirleşik-politik bir sınıf hareketinin
gelişmesidir. Metropollerde yaşanan
devrimci bir yüksel işin Kürdistan'daki Kürt ulusal kurtuluş mücadelesiyle birleşmesidir. Bu nedenle
de tüm hazırlıklarını olası bir iç
savaşa yönelik yapmaktadır.
Bugünkü koşullarda düzenin
t�el dayanağı ve güvencesi, devletin
faşist terör ve baskı aygıtlarını tahkim
etmektir. Devlet terörünü daha yoğun
bir şekilde devreye sokmaktır.
MHP'nin ve sivil faşist çetelerin
palazlandırılmasını, darbe tartışmalarının yeniden ayyuka çıkmasını
da bu doğrultuda kavramak gerekiyor.
Ne var ki, bugünkü koşullarda çıplak
bir askeri darbenin emekçi ve
küçük-burjuva kitlelerin düzenden
kopuşunu hızlandıracağı da kesindir.
Düzenin bunu göze alıp almaması
tümüyle önümüzdeki dönemde sınıf
mücadelesinin izleyeceği seyre bağlı
olacaktır. Tekelci sermaye, askeri
darbeyi gündeme getirirken, kısa
vadede kitleleri sindirmek, tehdit
etmek, uzun vadede ise çıplak bir
faşist dikta için gerekli olan koşulları
hazırlamak, zemini düzlemek niyetindedir.
Burjuva egemenliğini ayakta
tutabilmek için daha bugünden çıplak
teröre dayanmak zorunda olan faşist
düzenin ipleri, giderek daha fazla
MGK, polis şefleri, M İT ve kontrgerillanın elinde toplanıyor. Ne var
ki, temel toplumsal, siyasal kararların
MGK gibi kurumlarda alınması, bu
kararların biçimsel de olsa parlamentodan geçirilme ihtiyacını bugün
için ortadan kaldırmıyor, tersine,
artırıyor. Düzen, toplumun çeşitli
emekçi ve küçük-burjuva katmanlarında yoğunlaşan düzen dışı

Bugünkü koşullarda çıplak bir askeri darbenin
emekçi ve küçük-burjuva kitlelerin düzenden kopuşunu
hızlandıracağı da kesindir.
Tekelci sermaye, askeri darbeyi gündeme getirirken, kısa
vadede kitleleri sindirmek, tehdit etmek, uzun vadede ise
çıplak bir faşist dikta için gerekli olan koşullan
hazırlamak, zemini düzlemek niyetindedir.
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arayışları tümüyle terörle bastı
ramayacağının, dahası, yığınlara
yönelen bu terörün toplumsal muha
lefetteki radikalleşme eğilimini
besleyeceğinin
farkındadır.
Bu
nedenle önümüzdeki dönemde terörü
çok daha pervasız, ama seçici
kullanmaya
hazırlanmaktadır.
Devrimcileri, yurtseverleri ve emekçi
sınıfların bilinçli-öncü kesimlerini
açık tasfiyeye yönelirken, geniş
kitlelerin gözünde meşruluğunu
tümüyle kaybetmemek için parla
menter sistemin işler gözükmesine
ihtiyaç duymaktadır.
Parlamenter rej imdeki kilitlenmenin kısa vadeli de olsa gide
rilmesi
ihtiyacı
yakıcılaşırken,
ANA YOL formülü, milli mutabakat
hükümeti, iki turlu seçim, başkanlık
sistemi tartışmaları da yoğun)aşmaktadır. Bugünkü hükümet ,
kitleler nezdinde tümüyle yıpran
mıştır. Dahası, ona hala da belli bir
meşruluk
kazandıran
sosyal
demokrat kanat, varlık zeminini
tamamıyla yitirmemek kaygısıyla ve
gelecek seçimlere yönelik hesaplarla,
hükümetten çekilme, kalsa dahi
maraza çıkarma eğilimindedir. Tüm
bunlara rağmen, bugüne dek düzene
paha biçilmez hizmetlerde bulunan
SHP-DYP koalisyonunun devamı,
tekelci sermayenin tercih edilebilir
bir seçeneğidir. Hükümeti düşürmeye
yönelik tüm mesaj ların adresi
gerçekte bizzat hükümetin kendisine
de yöneliktir. Düzen, "ya tekelci
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda
saldırı adımlarını sektirmeden, h ızla
ve en etkili şekilde atarsınız, ya da
hükümetten gidersiniz" tehditini
savurarak, hükümet ortaklarına
"zaman oy hesabı yapmanın değil, en
saldırgan en pervasız politikaları
hayata geçirme zamanıdır", uyarı
sında bulunmaktadır.
İşleri bugüne dek S H P-DYP
koalisyonuyla iyi idare etmeyi başa
ran burj uvazi, buna karşın krizin çok
daha tahrip edici boyutlara varması,
. çok daha yıkıcı bir bunalıma dönüş
mesi olasılıkları karş ısında telaşa
düşmüştür. Daha dün "IMF mucizesi"
olarak göklere çıkarılan Meksika'nın
yaşadığı akıbet sermaye açısından
yeterince uyarıcıdır. İçinde bulun
duğu şu koşullarda ipleri çok daha
sıkı tutmak, denetimi bir an için dahi
kaybetmemek gerektiğini çok iyi
kavrıyor. ANA YOL ve milli muta
bakat hükümeti bu doğrultuda atıla
bilecek adımların başında gelmek
tedir. Ne var ki acil ve temel
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önemdeki kararların, biçimsel bir
tarzda da olsa parlamentonun zaman
alıcı, frenleyici mekanizmalarından
geçirmek zorunluluğu, giderek kriz
politikalarını zaman kaybetmeksizin
hayata geçirmenin önünde ayak
sürüyücü bir engele dönüşmektedir.
Böylesi bir aşamada başkanlık siste
mi, incir yaprağı işlevi gören parla
mentonun tümüyle ıskartaya çıka
rılması
zorunluluğunu
ortadan
kaldırabilecek, hatta onun daha fazla
yıpranmasının da önüne geçebilecek
bir alternatif olarak gözükebiliyor.
Başkanlık sistemi, yürütmeyi parla
mentonun dışına taşırarak, ona hız ve
etkinlik kazandırarak tekelci devlet
örgütlenmesinin
tamamlanması,
pekiştirilmesi anlamına da gelecektir
ki siyasal ve iktisadi istikrarsızlık
koşullarında bu acil bir ihtiyaç haline
gelmiştir.
Düzenin, ANA YOL formülü ve
sosyal-demokrat partilerin birleş
tirilmesi üzerine kurduğu hesapları ile
iki turlu seçim hazırlıklarını ön plana
çıkaran tali plandaki bir diğer olgu
Refah
önümüzdeki
Partisi'nin
seçimlerde birinci parti olma olası
lığının artmasıdır. Düzen açısından
Refah Partisi temel işlevini ideol oj ik
emniyet sübabı- olarak yerine getir
mektedir. Tekelci burjuvazi hesap
larını, bir yandan toplumun alt
kesimlerinden yükselen hoşnut
suzlukların adil düzen potasında
eritilmesi, diğer yandan ise şeriat
sopasıyla kitleleri kemalist ideolojiye
ve düzene bağlamak üzerine
kurmaktadır. :Ne var ki Refah Parti
si'nin muhalefetten çıkıp, birinci parti
konumuna yükselmesi sermaye
düzeni açısından bugün için tercih
edilebilir bir şey değildir. Adil düzen
demagoj isi ve dinsel motifler üzerine
kurulan bir hükümet, uluslararası
dengeleri rahatsız edeceği gibi, s\yasi
istikrarsızlığı da derinleştirecektir.
B ugün ANA YOL formülünden
darbeye dek geniş bir yelpazeye
yayılan görünürdeki tüm alternatifler,
gerçekte sermaye düzeninin alter
natifsizliğinin bir göstergesidir.
Düzenin, tüm bunların tamamlayıcı
bir birleşeni olarak, siyasi alandaki
kilitlenmeye ideoloj ik-politik bir
açılım sağlayamadığı ölçüde, kısa
vadenin ötesinde bir başarı sağla
yamayacağı açıktır.
Kemalizm' in, kitleleri düzene
bağlayan ve uzlaştıran zamk işlevini
hızla yitirdiği, Kürt halkının _düzen
den tümüyle koptuğu, geleneksel
düzen ideolojisinin yığınlar nezdinde
giderek daha açık bir iflasla yüzyüze
geldiği şu aşamada, ideoloj i k resto
rasyon büyük bir önem taşımaktadır.
Düzen, bu alanda başarısız kaldığı ve
kendisini ideoloj ik planda yeni
leyemediği, salt faşist terör ve baskı
aygıtlarına dayanarak ayakta kalmaya
çalıştığı sürece siyasi istikrarsızlığı
sürekli ve tlerinleşen bir tarzda
yeniden üreteceğini görmektedir.
Dahası, kendisi için yaşamsal önem
deki iktisadi önlemleri tavizsiz
uygülayabilmek, kapitalist üretimin
reorganizasyonu için vazgeçilmez
olan özelleştirme, toplu sözleşme
düzeninin kaldırılması, bireysel
sözleşme, taşeronlaştırma, sendi
kasızlaştırma, esnek üretim ve istih
dam saldırılarını acımasız ve tökez
lemeden yerine getirmek için de
ideolojik planda yeni açılımlara
ihtiyaç duymaktadır.
Kürt düşmanlığı ve milliyetçilik
üzerinde yükselen MHP'nin ırkçı
faşist ideoloj isi, düzenin kendisini
ideolojik planda yeniden tahkim etme

girişimlerinin bir parçasıdır. Ne var
ki, bu açık ve saldırgan faşist ideo
İoj inin, toplumun bir kesimini
kucaklamayı başarsa dahi, öteki
kesimler üzerinde itici, düzen dışı
arayışları kışkırtıcı bir işlev görmesi
kaçınılmazdır. Ayrıca bu, Kürdis
tan'da sermaye diktatörlüğünün
üzerine uzun vadeli hesaplar yapt�ğı,
Kürt halkını devrimci önderliğinden
yalıtarak, .b azı göstermelik tavizlerle
yedeklemek politikasını da boşa
çıkaran bir rol de oynayacaktır.
Tekelci burj uvazinin, merkez
partilerin güçsüzleştiği, giderek
dağıldığı, bugüne dek birleştirici bir
fonksiyon gören geleneksel ideolojik
çizginin işlevini artık yerine geti
remediği bugünkü koşullarda, geniş
yığınları düzene bağlamak için
devreye soktuğu bir diğer silahı ise
YDH'dır. " Sivil toplumcu" söyle
miyle, sınıfsal, kültürel, etnik çeliş
kileri gerici bir zeminde uzlaştırma
çabalanyla, kitlelerin değişim talep
lerin i sırufsal, ulusal, siyasal içeri
ğinden kopartarak burjuvazinin uzun
vadeli yönelişleriyle birleştirme
(Kurdistan'da bazı kültürel haklarla
güdükleştirilmiş bir siyasal çözüm,
Türkiye'de ise devletin küçültülerek
kelimenin gerçek anlamıyla j andarma
devleti haline getirilmesi) misyo
nuyla, toplumun mümkün olan en
geniş kesimlerini kuşatarak -başta
bugün değişik partilere bölünmüş ve
arayış içindeki yüzergezer orta ve
küçük burj uva kesimleri- tekelci
sermayenin programının_ özüne uygun
bir çizgide birleştirecek ve bu güce
yaslanarak geri kalan kesimleri -işçi
ve emekçileri- etkisizleştirecek
"yeni" bir ideoloj ik-politik şekil
lenme yaratma çabalarıyla YDH,
düzenin uzun vadeli çıkış arayış
larının en önemli temsilcisi duru
mundadır. Tekelci burj uvazi, bugün
düzeni tehdit eden dinamiklere, biri
kimlere, hareketlere, YDH aracığıyla,
sözde demokratik özde liberal-gerici,
yeni kanallar açmak ve bunu sınıf
saldırısını şiddetlendirerek sürdür
menin bir dayanağı haline getirmek
hesabı içindedir. Kısacası YDH'nin
misyonu, sadece sopa politikasını
havuç politikasıyla tamamlamak,
düzeni ve onun istikrarını tehdit eden
dinamiklerin tasfiyesi ve düzen
karşıtı birikimlerin boşa çıkar
tılmasından ibaret değildir. Düzen
cephesinde, bunların kısa vadenin
ötesinde yeniden filizlenmesini, kök
salmasını, · serpilip
gelişmesini
engellemeye dönük, daha uzun vadeli
ve daha kapsamlı
bir restorasyon
f
arayışının i adesidir.
Ne var ki, halihazırda sınıfsal
çelişkileri onulmaz hızda derin
leştiren, işçi ve emekçi sınıflardaki
mücadele dinamiklerini hızla besle
yen ve radikalleştiren ekonomik kriz,
kısa vadeli de olsa denetim altına
alınamadığı sürece, siyasal kriz
derinleşerek süreceği gibi, uzun
vadede YDH üzerine yapılan hesaplar
da suya düşecektir.
B ugün işçi sınıfı ve devrimci
hareketin önündeki temel görev,
siyasi krizi devrimci bir krize
dönüştürmektir. Düzenin kendisini
yeniden ve dünden daha ağır, daha
pervasız ekonomik saldırı ve terör
politikalarıyla tahkim etmesinin
önüne geçmenin yegane yolu birle
şik-militan ve politik bir sınıf hare
ketinin yaratılmasından geçmektedir.
Acil görev ihtilalci sınıf partisi, hedef
sosyalizmdir!
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BOYNER ve YDH

90'1ı yılların başında TÜSİAD başkanlığı
ile adını duyuran, daha sonra düzenin
mevcut partileriyle temasını sürdüren, ama
hiçbiriyle net bir angajmana girmeyen
Boyner'in önünde, Özal'ın ölümüyle bir
fırsat açıldı. Özal'ın partisi AN,AP, daha
önceki dönemde uygulanan Ozal poli
tikalarının yarattığı oy kaybıyla birlikte,
neo-liberal ekonomik politikaları aynı �.ızla
savunmakta tereddüde düşmüş. Çiller, Ozal
politikalarını uygulamak istese ve bunu
kısmi olarak uygulasa da, hem iktidar ortağı
SHP'nin yarattığı baskı ve hem de parti-içi
huzursuzluklara yol açma endişesi ile, bunu
ideolojik olarak, adıyla sanıyla sahip
lenememiştir. Mevcut burjuva partilerin
"merkez-sağ" kanatta kalanlarının bu
tereddüde __saplanıp kalmaları, Boyner'in
önünde Ozal'ın ideolojik misyonunu
devralma fırsatı yaratmıştır.
Ne var ki Özal' dan devralınan ekonomik
neo-liberalizm tek başına, sistemin krizine
burjuva bir alternatif oluştıırmak için yeterli
gelmeyecekti. Bunu, siyasi liberalizm
görüntüsüyle de sunmak gerekiyordu.
Burada Boyner'in yardımına, burjuvazinin
egemenliğini kabuk değiştirerek kaim
kılmak isteyen "İkin_ci Cumhuriyet"çilerle,
sosyalizm umudunu yitirerek burjuvazinin
otağında "demokrasi" şarkısı söylemeye
başlayan sol artığı liberal bülbüller koştu.
Bunların birlikte oluşturduğu hareket olan
YDH'nin önünde uzanan imkan, sanki
mevcut siyasi yelpazenin dışından konu
şuyormuş gibi bir imaj yaratabilme şansına
sahip olmasıydı.
Kısa sürede bir aynılaşma süreci yaşayan
ekonomik neo-liberalizm savunucuları,
İkinci Cumhuriyetçiler ve sol artığı liberaller
birbirlerini iyi anlar, iyi ifade eder oldular.
Daha önce burjuva anlamda özgürlüğü
savunanlar, şimdi bunun ancak devletin
ekonomik alandan çekilmesiyle mümkün
olacağını ve bunun da yolunun KİT'lerin
tümünü özelleştirmekten geçtiğini savu
nurken, eskiden "vizyonunu" sadece özel
leştirme saldırısına hasretmiş olanlar,
şimdilerde bunu, Kürt sorununa siyasi
çözüm söylemiyle ve insan haklan savu
nuculuğuyla süslel]1eyi ihmal etmiyorlar.
Neo-liberaller Ozal' ın düz-çizgisel bir
devamını temsil etmektedirler. Devleti ikti
sadi olarak küçültme ve onu yalın bir zor
aygıtı olarak bırakma yanlısıdırlar. Bunlara
göre, devletin elindeki işletmeler, tanımları
gereği verimsiz çalışırlar. Zararda olan
KİT'ler için, "vergi ödeyenlerin sırtında yük
olmak", "politikacıların arpalığı olmak" vb.
gibi ithamları zaten hazırdır. Kar edenlerin
ise, aslında şu andaki karlılıklarından daha
fazla kar edebilecekleri halde, verimsiz
çalışmaları sebebiyle daha az kar elde etti
ğinden dolayı bir yük olduğunu savunurlar.
'80'1i yılların "demir Lady" türü libe
rallerinden farkları, iktidardayken zor ile
uygulananı, iktidardan uzakken savunmak
için demokratik söylemle süslemek zorunda
olmalarıdır.

İkinci bileşen olan İkinci Cumhuriyetçiler,
sistemin içine düştüğü krizin ideolojik
boyutunun farkındadırlar. Kemalizm'in kirli
tarihinin Kürtler, azınlıklar, Alevi'ler vb. 'nin
belleklerinde bıraktığı kazınmaz lekeyi
gördükleri gibi, bu lekeli tarihin mirasından
kurtulmanın öyle basit bir redd-i miras işi
değil, devletin yeniden yapılandırılması işi
olduğunu sezmektedirler. Kuzey Kürdis
tan'daki ulusal mücadelenin ve batıda radikal
İslamın hızlı yükselişinin yarattığı toplumsal
dinamiklere, bir de yeniden yükselmeye
başlayan işçi sınıfı ve emekçi katmanların
eylemliliklerinin düzene yönelme olasılıkları
eklenirse, tekelci sermaye devletinin çatlak
sütunlarının daha fazla dayanamayacağını
anlıyorlar. Bu yüzden "barışçı" Kürtlerle
barışarak Kürt ulusal mücadelesini, kemalist
laisizmi dışlayıp ılımlı İslamla ittifak yaparak
radikal İslamcıları etkisizleştirmek; işçi sınıfı
ve emekçi katmanlarla teke tek boğazlaşmak
istiyorlar.
. .
Uçüncü bileşen 12 Eylül'de yediklerı
darbe sosyalist sistemin çöküşüyle de peki
şince, sosyalizm davasından liberalizme
kayan zavallı döneklerdir. Eski düşünce
sistemlerinin kendisinde içkin olarak bulu
nan hümanizmi yok sayıp, liberalizme
duvara yapıştırılmış sakız gibi kabaca
eklenmiş "insan haklan", "demokraşi" vb.
kavramlara teslim olmuşlarsa, bu,
"aydın"lıklarının sistemin kuşatmalarına
dayanmaya elverişli olmayan bir geliş
kinlikte olmasıdır. Hal böyle olunca, asıl
larına rücu etmişler, küçük burjuva yaşam
tarzlarına geri dönerek, tekelci sermaye
diktatoryasını kendi küçük dünyalarına
yetecek kadar "demokrasi" bahşetmeye ikna
çabasına girmişlerdir.
Krizin olmadığı koşullarda YDH, mevcut
eklektizmi ile bile, kitlelerden destek bula
bilirdi. Çünkü bu tür eklektizmlerin,
dönemsel de olsa, işe yaradığı, tarihteki pek
çok popülist partinin derme-çatma prog
ramlar üzerinden seçim kazanmasıyla
kanıtlanmıştır. Zaten YDH, kitlelerin değişik
taleplerini eklektik bir tarzda savunma
yoluyla kitleselleşme üzerine kurulmuştur.
Bu kurulma tarzıyla sistemin istikrarını tehdit
eden unsurları birer istikrar unsuru olarak
yeniden yerleştirmeyi, deyim yerindeyse,
düzenin oynayan taşlarını yeniden düzene
sokmayı hedeflemektedir.
Ancak derinleşen bir kriz vardır. Gelinen
aşamada Kürt ulusal mücadelesinin yürü
tücüsü PKK, baştan beri, işçi sınıfı ve emekçi
kitleler ise yavaş. yavaş, kendi sözlerini
söylemeye başlamışlardır. Artık YDH, ne
Kürtleri PKK'sız bir "siyasi" çözüme ikna
edebilir, ne de bir yandan özelleştirmeyi
savunurken_ bir yandan da kitlelere önerecek
yeni bir üretim ve bölüşüm modelinin
yokluğunda, bu kitleleri kör bir demok
ratizrnle safına çekebilir.
Krizin ağırlaşan koşulları YDH'nin
bebekken ölmesine yol açacak, işçi sınıfını
düşmanının giderek saldırganlaşan gerçek
yüzüyle haşhaşa bırakacaktır.
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Özellikle İslam dünyasında,
dinsel gericilik bazı reformlarla
giderilecek türden değildir.
Dinsel gericilikle mücadele,
ne dinde bazı "ilerici yanlar"
keşfedip onlara yaslanarak
verilebilir, ne de onun bazı
yanlarını ele alıp,
"asıl sorun buradadır" diyerek,
kısmi dinsel reformlar
talep ederek yürütülebilir.
lk olarak bu mücadelede dinsel
dogmalar bir bütün olarak
teşhir edilmeli, bilim dışı ve
sınıf düşmanı karakteri
ortaya konmalıdır.
Turan Dursun'un dediği gibi,
"Karanlığın üzerine nasıl yorumla iyileştirme) şeklinde olduğu gibi,
gidilirse; dinin üzerine de Turan Dursun'un şahsında dini bir bütün
olarak red temelinde de ortaya çıka
öyle gidilmelidir. " bilmektedir. Bu tür çıkışlar karşısında,
toplumsal ve bireysel yaşamın her alanına
slam ülkelerinin hemen tümü, kapi- müdahale eden, kurallar koyan şeriatın
talist kervana ve bu yolda ilerlemeye günümüzdeki savunucuları hemen ölüm
tarihsel olarak oldukça geç katıl fetvaları vermekte, bu bireyleri ölümle tehdit
dıklarından dolayı, günümüzde etmekte ve imkan bulduklarında da katlet
emperyalizme bağımlı ülkeler kategorisine mektedirler. Çünkü diğer dinler gibi İslam
girmektedirler. İktisadi, sosyal ve kültürel dini de bilimsel değildir, bir dogmalar bütü
olarak geri olan bu ülkeler, gerek bu alan nüdür. Koyduğu kurallara müminlerin
lardaki gerilikleri, gerekse de ileri derecede tartışmasız inanmasını, onları kabul etmesini
yaşanan emperyalist tahakküm nedeniyle, ister. Bu kurallar, dirıin kutsal kitabı aracı
servet-sefalet uçurumunun oldukça derin lığıyla hangi tarihte konulmuş olurlarsa
olduğu ülkelerdir. Bu iktisadi ve toplumsal olsunlar değişmezler. Savunanlarına göre
tablo içerisinde İslam şeriatı düşüncesi ve tüm zamanlar ve tüm evren için geçerli ve
İslami örgütler, özellikle toplumun alt doğrudurlar. Çünkü Allah kelamıdırlar vb.
katmanlarında ve en geri kitleler içerisinde vb. Hal böyle olunca, şeriatça yasaklanan bu
"suç"u işleyenlere karşı ölüm fetvası çıkar
önemli bir yer edinmişlerdir.
Son zamanlarda bu ülkelerde İslam'ın mak da "caiz" olmaktadır.
Bangladeş'te, "Kuran yalnızca erkeklerin
yükselişine paralel olarak, başka bir gelişme
daha yaşanmaktadır. Bu da İslam dininin egemenliklerini sürdürmeleri amacına
kutsal kitabı olan Kuran'ın çeşitli yönlerden hizmet ediyor", "Din, kadınların sömü
sorgulanmasıdır. Bunlar, Kuran'ın çağımızın rülmesine alet ediliyor" deyip, "bazı şeriat
ortaya çıkardığı bazı sorunları cevaplamada hükümlerinin değiştirilmesi"ni isteyen kadın
yetersiz kaldığı, ya da çağımıza uygun tarzda yazar Teslime Nesrin, şeriatçılar tarafından
yeniden yorumlanması gerektiğine ilişkin ölüme mahkum edildi. Bangladeş'in lümpen
yoksulları ölüm çığlıkları attırılarak, sokaklara
çıkışlardır.
salındı. Yazann başına 2.500 dolar ödül
Bu çıkışları iki grupta toplayabiliriz.
Birincisi; Kuran'ın kadın haklan, insan kondu. Yine Pakistan'da, dine karşı görüşler
haklan vb. yönlerinin yada tümünün eleş ileri sürdükleri için yargılanan kişileri savunan
tirisine dayanan bireysel çıkışlardır. Bunlar hukukçu Esma Cihangir de aynı tehditle karşı
Teslime Nesrin, Esma Cihangir örnek karşıya kaldı. Türkiye'de ise "karanlığın
lerindeki gibi titrek bir reformizm (şeriatın üzerine nasıl gidilirse, 'din'in üzerine de öyle
bazı kurallarına karşı çıkma, Kuran'ı yeni bir gidilmelidir. Yani ışıkla... " diyen, "'Din
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1slam ö '"'retisinde kadın

insel gericiliğin kadını
.
lslam'a çağırırken vaad ettikleri
gerçekte nelerdir?
Bir yanda başta Kuran olmak
üzere lslamın bağlayıcı öğretisine
dayanma zorunluluğu, ama öte
yanda var olan malzemenin _kadın
açısından iç karartıcılığı, lslami
hareketi demagojiye dayalı bir
propagandaya mahkum etmiştir.
Biz yine de ele alacağımız
örnekleri, Kuran ve hadislerin
kadını aşağılayan bölümlerinden
seçmek yerine, dinsel gericiliğin

kadını çekmek için ön plana
çıkardığı kaynaklardan seçmeyi
te�cih edeceğiz.
lslamcılar özellikle, "ister kadın
olsun ister erkek, kim daha takva
olursa, kim Allah'tan daha çok
korkarsa, kazanan o olur...
Cennete giren de o .... ", "....sizin
kadınlarınız üzerinde hakkınız
vardır. Onların da sizin üzerinde
hakkı vardır.", "Kimin iki kızı olur
da bunları öldürmez, alçaltmaz,
oğlan çocuklarını bunlara tercih
etmezse Allah onu cennete
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are mi?

duyguları incitilmeden', daha güzel, daha
uygar, insana daha yaraşır bir dünyaya ulaş
ma yolundaki 'değişme'ler, 'değiştirme'ler
nasıl olabilir? insanoğlu kendisini ve doğayı
değiştirirken 'din duygulan'nı da 'incitmemiş
midir?" diye soran Turan Dursun, dini
sorgulamaktan öte, ona karşı radikal bir tavır
koyduğu için alçakça katledilmişti. Hint asıllı
İngiliz yazar Salman Rüşdü'yü, salt dinsel
yanıyla sınırlı da kalsa, tabuları sorgulayan
bir şahıs olduğundan bu kapsamda saya
biliriz. Sonuçta Teslime Nesrin İsveç'e
kaçmak zorunda kaldı. Esma Cihangir hala
ülkesinde... Turan Dursun katledildi. Salman
Rüşdü saklandığı yerde yaşıyor ve fetva
cılardan özür dilediği için de muhtemelen
yaşayacak.
Bu çıkışlardan ikincisi ise, Türkiye'de bir
örneğini gördüğümüz dinin resmi temsilcisi
konumunda olan bir kuruluş aracılığıyla
İslam dininin kitabı olan Kuran'ın "çağdaş bir
yoruma kavuşturulması" çabasıdır. Geçti
ğimiz aylarada Diyanet işleri Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz tarafından dile getirilen
bu istek doğrultusunda işin uzmanlarının
çalışmalara başlayacağı belirtilmişti. Bu
girişimin, biri siyasi, diğeri de buna bağlı olan
pratik iki nedeni vardır: Kuran'ın "çağdaş ·
yorumu"nun siyasi nedeni, ABD emper
yalizmi patentli "islamın ılımlılaştırılması"
projesi ile ilgilidir. Pratik neden ise, lslam'ın
sağlanmasıdır.
popülerleştirilmesinin
Böylece İslami düşüncenin aşırı uçlan
törpülenerek daha geniş kitlelere maledilmesi
istenmektedir ki, "ılımlı İslam" projesi tam
da bununla ilgilidir.

koyar." türü hadislere dayanarak,
Allah karşısında kadın ile erkeğin
aynı değerde olduğunu kanıt
lamaya çalışıyorlar. Ancak bir an
için kadının kul olarak erkekle eşit
9lduğunu kabul etsek bile,
lslamda onun kulluğunun, takva
sının ölçüsü erkeğe karşı kadın
lık-hizmetçilik görevlerini eksiksiz
yerine getirmesiyle çok yakın
bağlantılıdır. Dinsel gericiliğin pek
sevdiği diğer bazı sözler ise
kadının "yüceltilmesiyle" ilgilidir.
Cennet anaların ayakları altın
dadır.", "Dünya bir metadır.
Dünya metaının hayırlısı ise

Çıkış amaçlan farklı da olsa, şeriata ilişk·
her iki tür iyileştirme çabasının da, başanl
olması mümkün değildir. ABD patentli v
devlet destekli sözde reform girişimleri, dinse
gericiliğin bir nebze yumuşatılarak, e
alanının yayılması amacını taşımaktadır. B
girişimlerin özellikle bu yönlerinin teş ·
edilmesi ve bilimi içermeyen dinsel kitap
!arın, ne kadar eğilip bükülseler de, yırtıkları
yama tutmayacağının gösterilmesi gerekir.
Birinci kategoride yer alan çıkışlar, isi
baskılara karşı ilerici burjuva aydının tepki
sinin ifadesidirler. Fakat özellikle İsi
dünyasında, dinsel gericilik bazı reformlar!
giderilecek türden değildir. Dinsel gericilik!
mücadele, ne dinde bazı "ilerici yanlar '
keşfedip onlara yaslanarak verilebilir, ne d
onun bazı yanlarını ele alıp, "asıl so
buradadır" diyerek, kısmi dinsel reform!
talep ederek yürütülebilir. İlk olarak b
mücadelede dinsel dogmalar bir bütün ol
teşhir edilmeli, bilim dışı ve sınıf düşm
karakteri ortaya korimalıdır. Turan Dursun'
dediği gibi, "Karanlığın üzerine nasıl gidilirs ;
dinin üzerine de öyle gidilmelidir." Sı
bilinçli işçinin ışığı, kapitalizme karşı s
mücadelesinde rehber olan Marksiz
Leninizm'dir. Dinsel dogmaları bilimi
terazisine vurup onlan mahvetmek elbet!
ki önemlidir ve değerlidir. Fakat bilinçle ·
dinle, imanla uyuşturulmuş emekçi kitleler·
bu karanlıktan kurtarılması, ancak on!
sınıf mücadelesi cephesine çekilmesi ve b
mücadele süreci içinde, pratikte ay
!atılmasıyla olanaklıdır.

kadındır.", "Ey insanlar! Kadınlar
hakkında Allah'tan korkunuz!
Çünkü siz onları ancak Allah'ın
emaneti olarak aldınız ..... " vb.
gibi. Oysa burada açığa çıkan
tablo da gerçekte hiç içaçıcı
değildir. Cennetin kapı_sı kadına
değil de anneye açıktır.iyi kadının
ise hayırlı maldan öte değeri
yoktur.
Peki erkeğin kadına karşı
görevleri nelerdir? ".... Kendisine
meyil ve ülfet edesiniz diye sizin
için kendi cinsinizden zevceler
yarattı ve aranızda bir sevgi ve
merhamet icad etti.", "Allah'ın

erkekleri kadınlardan üstün
tutması ve mallarını infak etme
lerinden onlar kadınlar üzerinde
reistirler. Aile reisi bunun bilin
cinde olduğu için bu görevini var
gücüyle ifa etmeye çalışır.... bilir
ki.... bir adam Allah'ın rızasını
umarak aile efradına infak ederse
bu o kimse için sadakadı r."
Görüldüğü gibi erkeğe üstünlük
ve egemenlik bahşedilmiştir.
Kadının erkek üzerindeki hakkı
ise, hizmetlerini icra edebilmesi
için nafakası , toplumun geleceğini
garanti altına almak için ie cinsel
ilişki ile sınırlıdır.
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Ama Dinci
İlerici Ama Gerici(!)
nezdinde kapitalist sömürü düzeninin
Kuran kurslarına orta öğretim
statüsü tanınacağı söylentileri ikide bir ta kendisi iken, peşine taktığı emekçi
kesimlere "alternatif' gibi
gündeme gelir. Bu bilmem kaçıncı
yutturulabilmektedir.
kez gündeme çıkarılan bir konu.
Olayın bir cephesi; devletin dinci
Ne var ki dincilik, kemalist
burjuvazinin düzen içinde ve
dinamikleri olabildiğince kendi
denetiminde tutmak zorunda
denetiminde tutup, onlardan burjuva
düzenin bekası açısından gene
bulunduğu tek dinamik değildir. O,
olabildiğince yararlanma çabasıdır.
emekçi kesimleri sosyalist
düşünceden uzak, burjuva düşünceye
Bu çabaya, kuran kurslarının devlet
eliyle açılması, imam hatip liselerinin yakın tutmanın birbirinin zıddı
sayı ve kapasitece artırılması vb. de
görünen iki yöntemini hep
kµllanagelmiştir. Birincisi yukarıda
dahildir.
anılarıdır ve etkisindeki kesimlerde
Türkiye'de dinci örgütlerin
bugünkü sisteme alternatif olarak öne yarattığı bir yanılsama ile ayakta
durabilmektedir. Bu, kemalist
sürdükleri ve en güçlü argümanını
"adil düzen"de bulan politikaları en
laisizmin dinsizlik olduğu, böylece de
devletin dini ortadan kaldırmaya
yaygın etkisini emekçi kesimler
çalıştığı yanılsamasıdır ki, bunun ne
üzerinde göstermektedir. Ve bu
denli boş bir safsata olduğu, kemalist
taban, kendi başına, dinci politikayı
burjuvazinin dini ortadan kaldırmak
düzen dışına çekmenin potansiyel
riskini oluşturmaktadır. işte burjuvazi, şöyle dursun, devlet eliyle
örgütlemesinden anlaşılır.
taşıdığı bu riske rağmen, emekçi
İkinci yöntem, emekçi sınıfların
kitleleri sosyalist düşünceden uz.ak
tutmanın bir yöntemi olarak dinci
din denetimine alınamayan
kesimlerinin, "kemalist burjuvazinin
düşünceyi kullanmış ve riski
dinci gericiliğe karşı" olduğu, "ilerici"
azaltmak için de dini devlet eliyle
olduğu argümanıyla beslenen bir
örgütleme yolunu seçmiştir.
başka kanaldan burjuva ideolojisine
Bugün,bazı radikal yapılar
yaklaştırılmasıdır. Ozellikle bu ikinci
bulunmakla birlikte, en yaygın
örgütlenmeye sahip dinci yapının bir yanılsamanın bu denli uzun zaman
ayakta kalabilme başarısı salt
düzen partisi (RP) olmasını devletin
burjuvaziye ait de değildir.
bu yöndeki çabalarının bir ürünü
Cwnhuriyetin ilk yıllarındaki Kürt
saymak gerekir. Keza, imam
hatiplilere üniversite yolunun
ayaklanmalarının kanla bastırılmasına
karşı tutumda görüldüğü gibi, sözde
açılması, dinin sadece politik olarak
değil, pratik olarak da düzenin
komünist politikaların, kemalist
bileşeni haline getirilmesinin bir
burjuvaziyi "dinci ayaklanmaları
.bastırdığı" gerekçesi üzerinden
adımıdır. Bir yandan devlet
desteklemesi, burjuvazinin bu
okullarında din öğrenimi görürken,
öte yandan bu okullarda örgütlenen
konudaki başarılarını artırmada
tarikatlardan birinden müritlik eğitimi önemli bir rol oynamıştır.
alan kadrolar, kendilerine üniversite
Bir örneğini Uğur Mumcu'nun
ardından devletçe düzenlenen laiklik
yolunun açılmasıyla sistem içinde
önemli meslek ve mevkiler bulduğu
mitinglerinde gördüğümüz bu
yanılsama, devletin Sivas
oranda, sistemle daha çok
cinayetindeki açık rolüyle epeyce
bütünleşmiştir.
sarsılmıştır. Ne var ki, emekçi sınıflar
Kuran kurslarına orta öğretim
statüsü tanınmasındaki mantık da
üzerindeki etki ve denetiminin
yeterince kalkmadığı ve sosyalist
aynıdır. Özellikle kır yoksullarının
politikanın, burjuva politikasına karşı
çocuklarıyla beslenen bu "eğitim"
mücadele alanlarından biri olmaya
yuvalarını bitirenlerin diploma, iş
devam ettiği açıktır. Emekçi sınıfların
bulma olanağı gibi hayallerle
hatırı sayılır bir kesimini etkisi altında
avutularak düzen dışına itilmeleri
tutan ve onların sosyalizmle
önlenmek istenmektedir. Açıktır ki,
bütünleşmesine engel teşkil eden,
bu aşamada özel görev, "adil
"burjuva sömürü sisteminin alternatifi
düzen''ci düzen partisine
adil düzendir" yanılsaması ise,
düşmektedir. Finansman kaynağı
sosyalist politikanın öteki mücadele
bizzat kapitalist şirketler olan RP,
alanı durumundadır.
böylece kurucuları ve yayıcıları
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• Hollanda'da
sürgündeki
İranlı
İşçiler
Cemiyeti'yle
yapılan
bir röportaj dan . . .

İran' da politi
RM- Sizin cemiyetinizin amacı nedir?
ve kazanımlarını, mesela toplu
sözleşmeleri, rafa kaldırdı. En aktif
• Bizim ana hedefimiz İran'da işçi
işçiler cepheye yollandı, idam edildi
lerin bağımsız örgütlenmelerini
veya
ülkeden kaçmak zorunda
desteklemek, diğer ülkelerin işçi
bırakıldı.
sınıfı ile dayanışma göstermek ve
bizim davamız için uluslararası RM- Savaştan sonra ne oldu?
destek toplamak.
• Savaştan sonra 1 988'de Rafsancani
RM- İran 'daki
işçilerin
beşyıllık bir plan lanse etti. Bununla
durumu
nedir?
ekonomi ve ülkenin tekrar onarımı
hızlandınlacaktı. Ancak ithalat ve
• Irak ile yapılan savaştan dolayı
enflasyon
büyük ölçüde arttı.
endüstrinin büyük bir bölümü harap
Hükümetin
kendi
rakamlarına göre
oldu. Dolayısıyla işsizlik önemli
8 saat veya daha fazla çalışan bir
oranda arttı. Savaşın bitiminin
işçinin bir günlük kazancı sadece
hemen ardından endüstrinin özel
1 Dolar civarında. Bu parayla ancak
leştirilmesine başlandı. Endüstri,
aile
giderlerinin dörtte biri karşı
özellikle 1 979 devrimi sırasında,
lanabilir.
Son 8 sene içerisinde alım
kitlesel eylemlerden dolayı kamu
gücü %75 geriledi. Resmi çalışma
laştırılmıştı. Dünyanın en barbar
haftası 44 saat. Çoğu işçiler bir
rejimlerinden bir tanesi İran'da
günde
1 ,5 veya 2 vardiya birden
olduğu için, işçiler savunma
çalışıyorlar.
Ülkeden göç hızlandı.
pozisyonuna geçmek zorunda
Sadece
Japonya'nın
Osaka şehrinde
kaldılar. Fiyatlar maaşlardan daha
35.000 İranlı çalışıyor.
çok yükseldiği halde, işçiler,
Hükümetin uyguladığı kadarıyla,
maaşların ·yükseltilmesi için oldu
grev ve serbest sendika kurma hakkı
ğundan daha çok, işsiz kalmamak
yok. İran'daki 1 ,5 milyon Afganlı
için kavga ediyorlar.
sığınmacı
en kötü ve en düşük
RM- İslamcı güçler nasıl oldu da güçlü
maaşlı
işlerde
çalıştırılıyorlar.
olan işçi hareketini arka plana
Yüzbinlerce çocuk, 6'dan 1 6 yaşına
attılar?
kadar çalışmaya mecbur ediliyorlar.
• Şah rejimi 1 979 Şubatında devril
Bazen günde 1 6 saate kadar çalış
meden önce, grev komitelerinden
tınlıyorlar.
işçi komiteleri oluştu. Bu komiteler
Kadınlar sadece çifte sömürüye
baskıcı ve Amerikancı Şah reji
maruz kalmıyor, kitlesel bir biçimde
minin devrilmesinde önemli rol
işten atılıyorlar. l 986'da 1 2,8
oynadı. Komiteler 1 98 1 'e kadar, iki
milyon
çalışandan sadece 1 ,3
sene varlığını sürdürdü. Bunlar
milyonu
kadındı.
1 2 milyon işsiz
çalışma
koşullarının
düzel
den
ise
1
0,5
milyonu
kadın.
tilmesinde, çoğu zaman da devlet
işletmelerinde kendi yönetimlerinin RM- Sizin gelecekten beklentileriniz
neler?
oluşmasında önemli rol oynadılar.
Komitelerin zayıf yanı, kendi içinde
• Yoğun somuruye ve baskıya
bölünmüşlüğü ve ülkesel düzeyde
rağmen veya bunun sayesinde,
ıyı bir örgütlenmeye gide
geniş
işçilerin
mücadelesi
memeleriydi. Onun için islamcı
leyecektir. Şimdilik geçici bir süre
rejime alternatif oluşturamadı lar.
için bir daralma söz konusudur.
Şah'ın devrilmesinden sonra,
Ama 1 99 1 'de bile İran'da 2.000 grev
birdenbire özgürlüğüne kavuşan
vardır 1 990 yazından 1 99 1 sonba
veya yeni kurulan sol partilerde
harına kadar ise 3.000 idam
tecrübe eksikliği vardı. Bunların
gerçekleştirildi. Şimdi, Humey
çoğu küçükburjuva örgütlerdi ve
ni'nin en kara günlerinden daha
işçilerle ilişkileri zayıftı. Dola
· fazla siyasi tutuklu vardır.
yısıyla onlara sosyalist perspektif
Bütün bunlar direnişe yol açmak
vermeleri ve örgütlemeleri söz
tadır.
konusu olamazdı Bu sürede yobaz
rejim bütün fabrikalarda islamcı işçi
komiteleri oluşturdu. Bunlar rejim
tarafından önce silahlandırıldı,
Kaynak: Rode Morgen
sonra eylemcilerin üzerine salındı
Çeviren: S.DUMAN
ve onları tutuklattırdı. Hükümet,
savaşı bahane ederek, işçilerin hak
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KE N D İ O R D U S U N U B İ LE YÖ N LE N D İ R EMİYO R

RUS BURJUYA7iSiNiN
MEŞRUİYET KRİZİ
İktisadi talanın yanısıra,
yeni Rus
burjuvazisinin, işçi
sınıfı ve halk kitlelerini
etkisizleştinnek,
iktidarını pekiştinnek
için ideolojik bir
söyleme ihtiyacı vardır.
Rus burjuvazisinin bu
alanda ırkçılık ve
şovenizmden başka bir
seçeneği yoktur.
Eski Soyyetler Birliği
topraklarında
milliyetçiliğin
hortlaması, özellikle de
Kafkasya' da gerici
boğazlaşmaların
ortalığı kasıp
kavurması
bu kampanyanın
ürünleridirler.

Eski
düzenin iktidar ekonomik sektörleri zimmet Rus şovenizmını yeniden
kadrolarının oluşturduğu bu lerine geçirdiler; üretim araç hortlatmaya çalışmaktadır. Bu
bürokratik burjuvazi, eksiksiz larına el koydular, devlet çabanın ürülerinden ve aynı
ideolojik angajmanına rağmen çiftliklerini açık artırmaya zamanda
göstergelerinden
onu besleyecek ve destek çıkarıp sattılar. Bumin yanısıra birisi ve en somut olanı, faşist
leyecek yetkinlik ve düzeyde uluslararası düzeyde geliş Jirinovski 'nin
partisinin
bir sermaye birikimine sahip tirdikleri ilişkilerle doğal sağladığı seçim başarısıdır.
emperyalist
değildi. Sovyetler Birliği 'nin zenginlikleri
Bu çaba Çeçenistan sava
dağılması ve eski düzenden tekellere peşkeş çektiler. şının arifesinde doruk nokta
eçenistan
savaşı, devralınan statükonun kırıl Sonradan
görmüşlüğün sına çıkartıldı. Ve batılı
Rusya' da yaşanan masıyla başlayan süreç, verdiği hırsla, her türlü emperyalistlerin "demokrat"
istikrarsızlığa, belir bürokrat burjuvazinin bu ahlaksızlığı ve soysuzluğu Yeltsin'e sundukları desteği
sizliğe ve iktidarın sermaye birikimini sağla mübah görerek ticari ilişkilere meşrulaştırmakta ve açık
# zayıflığına ilişkin yacağı ve homojen bir sınıf giriştiler. Karanlık pazarlıklar, lamakta "ırkçı faşist" hayalet
bazı gerçeklerin de kimliği kazanacağı dönemi kaçakçılık, tek kelime ile en olarak kullanmaya çalıştıkları
açıkça su yüıüne çıkmalarının başlattı.
ilkel ve kaba vurgunculuk yeni Vladimir Jirinovski, Çeçe
vesilesi oluyor.
Bir kaç yıldır gerek burjuvazinin ihtiyaç duyduğu nistan katliamında "demokrat"
Rusya Federasyonu ve onu • Rusya' da,.
gerek
kenar sermaye birikimini gerçek iktidarın en güvenilir müttefıği
oluşturan devletler heterojen Cumhuriyetler' de bürokrat leştirmek ıçın yürüttüğü olduğunu kanıtladı . Alman
bir etnik, ulusal ve dini bile burjuvazinin
Der Spigel dergisine verdiği
uluslararası hummalı faaliyetler oldu.
şime dayanmaktadırlar. Rusya emperyalist mali kurumların
Bu iktisadi talanın yanı demeçte Jirinovski ' nin savaş
bu bileşimin ağırlık noktası ve desteği ve vesayetine daya sıra, yeni Rus burjuvazisinin, karşısındaki
tavrı
batılı
merkezi sıfatıyla, önce kendi narak yürüttüğü politikanın işçi sınıfı ve halk kitlelerini emperyalistlerinkiyle çakış
birliğini korumak ve buna esas muhtevası, toplumsal etkisizleştirmek, kendine suç maktadır. Jirinovski "Eğer
paralel olarak, onu çevreleyen zenginliklere el koyarak kendi ortağı yapmak yani iktidarını komut veren ben olsaydım
halkların üzerinde egemen önünü açmaktan öte bir işleve pekiştirmek için ideolojik bir Grozni bu gün bir bomba
liğini sağlamlaştırmak gibi sahip değildir.
söyleme ihtiyacı vardır. Rus kraterinden başka bir şeye
yapısal ve stratejik bir sorunla
Bürokrat burjuvazi, eski burjuvazisinin bu alanda benzemezdi. Ortalıkta ne bir
karşı karşıyadır.
Sovyetler Birliği ' ndeki politik ırkçılık ve şovenizmden başka köpek, ne bir ceset, sadece bir
Bu sorun Rusya için gerek yetkilerine, idari mevkilerine bir seçeneği yoktur. Eski krater kalırdı" diyor ve devam
-deyim isabetli olmasa bile ve bu konumlarının sunduğu Sovyetler Birliği topraklarında ediyor: "Orduya verilen
ulusal alanda, gerek sömür nüfuza dayanarak ülkeyi milliyetçiliğin
hortlaması, emirleri ılımlıdırlar. Yeltsin
geleştirmeyi amaçladığı devlet parselledi. Herbiri kendisine özellikle de Kafkasya' da ve savunma bakanı Grac
ve halklarla olan ilişkileri uygun bir arpalık keşfederek gerici boğazlaşmaların ortalığı hev' in sokaklarda köpeklere
bakımından oturmuş ve kalıcı ve her türlü komplo ve entri kasıp kavurması yeni burju ve cesetlere yer bırakmaları
bir yapı kazanmış olmaktan kaya başvurarak başına vazinin iktidarını pekiştirmek bir aptallıktır."
henüz tamamen uzaktır. Rus çöreklendi.
Rus burjuvazisi bu ırkçı ve
için başlattığı bu kampanyanın
ordusunun
Kafkasya'ya
şovenist propagandasına biraz
Aynı
şekilde, devlet ürünleridirler.
yaptığı küçük ölçekli müda yönetiminin değişik üst
İktidar, devlet aygıtının itibar kazandırmak ve kitleleri
haleler, Çeçenistan savaşı ve kademelerinde yer alan kontrolünde olan televizyon, bunu bir gerçekmiş gibi algı
halen gündeme girm_emiş ve bürokratlar, iş yerlerini, radyo ve yazılı basını kulla lamaya
zorlamak
ıçın,
sırasını bekleyen müdahaleler fabrikaları, dahası, bazı narak ırkçılığı yaymaya, beyaz Moskova polisini seferber
Rus burjuvazisi için bu yapıya
kalıcı bir nitelik kazandırma
Bu iğrenç burjuva düzene güçlü bir alternatifin oluşturulmaması
çabalarıdır.
onun kan dökerek ayakta kalmasını
Eski Sovyetler Birliği'nin
dağılmasının ardından oluş
kolaylaştıran bir başka faktördür.
turulan düzenin esas dinamiği
durumundaki yeni Rus burju
Muazzam potansiyel olanaklara rağmen,
vazisi, iktidarın kilit nokta
Rusya' da bu konuda maalesef
larını tutmasına rağmen,
egemenliğini sağlam ve kalıcı
ne ideolojik berraklık ne de pratik eylemlilik bakımından
temellere dayamış olmaktan
sağlam adımların atıldığı söylenebilir.
uzaktır.
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ederek, sözde Çeçen teröristlerine karşı tedbir aldığını
iddia ediyor. Ancak bu
propagandanın gerek halk
kitleleri ve gerekse kolluk
kuvvetleri üzerinde beklenen
etkiyi yaratmadığı, insanların
bu ajitasyona prim verme
dikleri gözleniyor. Bazı
polislerin bile konu hakkın
daki tavrı düşmanlık tohum
larının zemin bulmakta zorluk
çektiğini gösteriyor. "Asayişi
gözetmek için burada bekli
yorum. Bize Moskova' da bir
terörist tehdidinin olduğu
söyleniyor. Fakat bunların
hepsi hikayedir ve bizim
kilerce örgütlendiğini düşü
nüyorum."
Çeçenistan
savaşının
çarpıcı bir biçimde su yüzüne
çıkardığı Rusya' daki iktidarın
iğretiliği, zayıflığı ve her an
sallantıda olduğu subayların
savaşa ilişkin ifade ettikleri
t a v ı rl ardan d a a n l a
şılmaktadır.
AraJık ayı ortalarında
Grozni üzerinde gönderilen
bir zırhlı alayın komutanı
general Babitchev kente 40
km. kala emrindeki tank
durdurup,
konvoyunu
"Yukarıda, Moskova'da bizi
yargılayabilirler ama biz iler
lemeyeceğiz" diyerek savaş
mayı, etrafını saran halk
kitlelerine
ateş
açmayı
reddetmiştir.
Bunun diğer ve en çarpıcı
örneği, 14. ordu komutanı
general Alexandr Lebed'in
tavrıdır. Lebed, "Rusya'nın
müdahalesi
Çeçenistan ' a
sonuçlandı.
başarısızlıkla
Grozni düşecek olsa bile,
devam etmek gereksizdir. Bu
müdahalenin verdiği tek
sonuç
tüm
Çeçenleri
Rusya'dan kurtulmak için
savaşta birleştirmiş olmasıdır.
Zira, kimse silahlanmış bir
halka karşı savaş kaza
namamıştır." diyerek emrin
deki birliklerin kesinlikle
savaşa
katılmayacaklarını
ama emrine milletvekili ve
bakan çocuklarından oluşmuş
bir birlik verilirse "Grozni'ye
girmeye hazır olduğunu"
söylüyor.
taraftan
Rus
Diğer
Savunma Bakanı Yardımcısı
General Boris Gromov,
"Çeçenistan ' a müdahalenin
bir barbarlık örneği" olduğu
açıkladı. Zamanında Sovyet
ler Birliği ordusunun Afga
nistan' dan geri çekilmesi için
görevlendirilen
Boris
Gromov, "Barbar yöntemlere
başvurmak ordunun barbar
olduğunun işaretidir. Afga
nistan yenilgisi hesaba katıl
mamıştır" diyor. Gromov,
· "Rus otoritelerinin düzenli
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olarak yayınladıkları ve
hemen pratik tarafından
yalanlanan
zafer
açık
lamalarını" da kınayarak,
"Dezenform�syon
savaş
durumunda kaçınılmazdır.
Ama mevcut durumda bu
dezenformasyon
düşmana
yönelik değil, kendi halkı�
yönelik yapılmaktadır. Bize
Çeçen çetelerinin dağlara
doğru kaçmaya başlamalarıyla
birlikt� hemen imha edile
cekleri söyleniyor. Bu ya bir
illüzyon ya da bilinçli bir
yalandır. Afganistan dağla
rında kazandığımız zaferlerin
sayısını hatırlamamız gere
kir." diye ekliyor.
Ordunun en üst düzeydeki
sorumlularının bu şekilde
davranmaları Rus ordusunun
dev olanaklarıyla neden
Grozni 'ye haftalarca gire
mediğini kendiliğinden açık
lamaktadır.
Hatta
savaş
alanında firarların, verilen
emrin tersini yapmanın, zırhlı
araçları sabote etmenin, dahası
Çeçenlere
savaşmaktansa
teslim olmanın yaygın olduğu
söyleniyor.
Buna rağmen, günübirlik
değiştirilen, sistematik olarak
takviye edilen Rus birlikleri
Grozni'yi tamamen yıktıktan,
taş üstünde taş bırakmadıktan
sonra önemli bir bölümünü
denetimi altına almış bulu
nuyorlar. Zaten başka türlüsü
de beklenemezdi. Ancak bu
savaşın bittiği ve Çeçe
nistan' da sükunetin sağlandığı
anlamına gelmiyor.
Yeni Rus burj uvazisi ve
Rus emperyalizmi için Çeçe
nistan savaşı orta ölçekli bir
ilk deneme idi. Bundan edin
diği dersleri çok kısa bir
zamanda uygulamaya sokacak
ve ilk fırsatta ordu içinde
büyük ölçekli bir ayıklama
kampanyası başlatılacaktır.
Yapılan tüm spekülasyonlara
rağmen Pentagon' un has
adamı
olmakla
tanınan
Savunma Bakanı General
Pavel Grachev'in mevkisini
koruması dikkati çeken bir
başka konudur. Yani yeni Rus
burjuvazisinin iğreti iktidarı,
batılı emperyalist güçlerin
kayıtsız şartsız desteği ve
şiddet kullanımı yoluyla
ayakta tutulmaktadır.
Bu iğrenç burj uva düzene
güçlü bir alternatifin oluş
turulmaması onun kan döke
rek ayakta kalmasını kolay
laştıran bir başka faktördür.
Muazzam potansiyel olanak
lara rağmen, Rusya' da bu
konuda maalesef ne ideolojik
berraklık ne de pratik eylem
lilik bakımından sağlam
adımların atıldığı söylenebilir.
Örneğin Ruskoy/Hasbulatov
krizinde bir burjuva kliğe
destek ve alet olunmada
gösterilen maharet ve tez
canlılık Çeçenistan savaşının.
teşhirinde gösterilememiştir.
Eğer Rusya'da komünist bir
alternatif yeniden daya
tılamazsa, devrimci bir cere
yan estirilemezse, bu sürecin
devam etmemesi için herhangi
bir neden yoktur.
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Emperyal i zm i n Rus
Buriuvaz i s i ne Desteği
--·
---

·. ·'. CECENYA DAKı
• Dışişleri Bakanl ı ğ ı Sözcüsü Midiael Mc Curry ABD
AVAŞI KAZANIY()RUZ1
tari h i ne atı fta b u I un d u, "Ken d i tarih i m izin
SiMDiYE KADAR SADECE BiR
b i l i ncindeyiz. Rusya ' n ı n toprak bütünlüğünü de aynı sıviL KAYBIMIZ
_.__�
açıdan değerlend irmek lazı m, Rusya'ya uygulanacak r-.0...LDU
ekonomik yaptırım Yeltsin'i zor duruma sokar,
a ncak Ruslar' ı n Çeçenista n'daki taktik beceriks izl iğ i
bizi end işelen d i riyor" ded i.
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usya'nın Çeçenistan'da sürdür
düğü kitle katliamına ilişkin,
emperyalist dünyanın geliş
melerin başından beri takındığı
tavır ve gösterdiği sözde tepkiler dikkate
değer bir uyumluluk içindedir. Bu tavır, tek
kelime ilE:1, Kafkasya'da kan dökülmesinde
batılı emperyalistlerin doğrudan sorum
luluğu olduğunun bizzat kendileri tarafından
yapılmış itirafıdır.
Bir dönem insan hakları adına, örneğin
bir Andrei Sakharov'u, bir Anatol Şaranski'yi
ve daha nicelerini bayraklaştıran, fırtınalar
koparan emperyalist güçler, bugün Boris
Yeltsin iktidarının Çeçenistan'da sürdür
düğü toplu katliamı, kirli savaşı candan
destekliyor, adeta alkış tutuyorlar. Sakha
rov'un göz altına alınmasına ve yurt dışına
. çıkmasının engellenmesine karşı · nice
curcunalar koparanlar bu güçler, bu gün
Çeçenistan katliamı karşısında Rusya'nın
"iç işlerine" karışmak istemediklerini iddia
söylüyorlar.
Çeçenistan savaşı konusunda emper
yalist dünyanın politik şefleri ve medyası iki
farklı tavır belirlemektedirler. Bunlardan
birincisi tamamen göstermelik, ikiyüzlü bir
tepkidir. Medyanın gerçekle hiç bir alakası
olmayan haberlerine olduğu gibi inanan,
bilinçsiz ve geri kitlelere yönelik sahtekar
"hümanist" mesajlar bu kategoriye girmek
tedir.
Helmut Kohl, "Çocukların, kadınların,
sivillerin acı çektiklerini görüyoruz. Asker
lerin saflarında da ölenlerin olduğunu
görüyoruz ve bunun bir çılgınlık olduğunu
düşünüyoruz. Durumu böyle görmeyenler
insani heyecanını yitirmiş olmalıdırlar."
diyerek "Rusya'nın ılımlı ve insancıl
davranmasını" salık verirken takındığı tavrın
beş paralık bir değeri ve etkisi yoktur. Alman
hükümet sözcüsü Dieter Vogel'in, Alman
hükümetinin "Çatışmaların son bulmasını
candan selamladığını" belirtmesinin,
Savunma Bakanı Volker Rühe'nin Mosko
va'nın uluslararası anlaşmaları "istisnai bir
kabalıkla" ihlal ettiğinden yakınması, olay
lardan habersiz ve ö11eminin bilincinde
olmayan sıradan bir insanın tavrından daha
geri bir tutumdur.
Bu ikiyüzlü tavrın esas boyutu ise Rus
yöneticilerine, yani Çeçen halkının cellat
larına yönelik, onlara destek ve cesaret
veren, yaptıklarını onaylayan mesajlarıdır.
Belirleyici olan ve dikkate alınması gereken
esas tavır budur.
Emperyalist dünyanın, Kremlin'e çörek
lenmiş insan kasaplarına doğrudan destek
mahiyetinde sürdürdüğü bu kampanyanın
başını Alman emperyalizmi çekmektedir.
Alman tekellerinin Rusya'da elde ettikleri
pazarlar, bu ülkenin zenginliklerinin talan
yarışında sağladığı konum ve kazandığı
mevziler Alman burjuvazisinin sözkonusu
katliamın amigoluğunu yapmakta gösterdiği
hararetli çabanın en temel nedenini oluş
turmaktadır.
Alman burjuvazisinin Çeçenistan katli-

amına karşı gösterdiği esas ve belirleyici
tavır bu bağlamda ifade edilmektedir.
Helmut Kohl'ün batılı emperyalist güçleri
"Çeçenistan olayı konusunda Rusya'ya
Karşı anlayışlı davranmaları ve ılımlı tepki
göstermeye" çağırması, "Rusya'nın bütün
lüğünü korumaklta haklı olduğunu" ve
"Çeçenistan'ın elini kolunu sallayarak
Rusya Federasyonu'nu terkedemeyeceğini"
iddia etmesi, Boris Yeltsin'in Grozni
sokaklarında sürdürdüğü katliama alkış
tutmaktan ve ona destek toplamaya çalış
maktan başka bir anlam taşımaz.
Dışişleri Bakanı Klaus Kin kel de, "çok çok
güç durumda olan Rus hükümetine karşı"
batılıları "sakin ve ölçülü" davranmaya
davet etti.
· Kinkel'e göre "Kimse Rusya'nın bir
parçasının kendisinden uzaklaşmasına
karşı çıkma hakkına karşı çıkamaz."
Alman burjuvazisi Rus hükümetine
desteğini bu şekilde açıkça ifade ederken,
başkaları da desteklerini ya sessiz kalarak,
ya da ikiyüzlülüğün dozunu daha da artı
rarak dile getirmeye çalışmaktadırlar.
ABD bu konuda bu güne kadar söyle
diklerini hiç söylemeseydi kendi payına
daha iyi olurdu. Saddam'ın en ufak bir
kıpırdanışı karşısında seferberlik ilan eden
ve günübirlik basın toplantıları düzenleyen
ABD yöneticileri, ne Clinton ne de Albert
Gere henüz tek kelime söylemişlerdir. Oysa
ki bu yiğitler, Boris'in burnu konusunda bile
basın toplantısı düzenlemişler ve Albert
Gore, "Ameliyatın görünen ve etkisini uzun
süreli hissettirecek bir yanı yoktur" diyerek
bu konudaki endişeleri gidermeye çalış
mı_ştı.
ilk günlerde muhalefetin sozcusu
Cumhuriyetçi senatör Robert Dele,
Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımlara
gidilmesini salık vermekle yetinmişti. Ona
cevaben Dışişleri Bakanlığı Sözcüsö
Michael Mc Curry ABD tarihine atıfta
bulundu, "Kendi tarihimizin bilincindeyiz.
Rusya'nın toprak bütünlüğünü de aynı
açıçlan değerlendirmek lazım, Rusya'ya
uygulanacak ekonomik yaptırım Yeltsin'i zor
duruma sokar, ancak Ruslar'ın Çeçe
nistan'daki taktik beceriksizliği bizi endi
şelendiriyor" dedi. Aynı beceriksizliğe dikkat
çeken Clinton, sorunun hızla çözümleceğini
umduğunu belirtti. Güvenlik sorunlarıyla
ilgili danışmanı Anthony Lake ise "çatış
malarda gereğinden fazla ölü olmasına"
üzüldü.
Daha sonra, operasyonun fazla uzaması
ve bu konuda bir şeyler söylememenin
yarattığı güçlükler karşısında tedirgin olan
Washington, yaptığı bir açıklama ile,
"Rusya'nın AGİK konferansında verdiği
bütün sözleri tutmadığını" ifade etti. Basın
bu sözü, ABD'nin Çeçenistan katliamına
ilişkin bu güne kadar gösterdiği en sert tepki
diye kaydediyor.
Diğer taraftan ABD dış işleri bakanlığı
sözcüsü Christine Shelly, bir açıklamada
bulunaral<, ABD'nin, Rusya'nın Çeçen
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bölücülerine karşı yürüttüğü saldırıda
Avrupa'da konvansiyonel silahların sınır
landırılmasını öngören anlaşmayı çiğneyip
çiğnemediğini araştıracağını belirtti. Ancak
aynı zat aynı açıklamasında, söz konusu
anlaşmanın "teknik olarak Kasım 1 995'te
yürürlüğe girdiğini" de eklemeyi ihmal
etmeyip, ABD emperyalizminin ikiy0z
lülüğünü kendisi itiraf etmek durumuna
düştü.
Nihayet, Cenevre'de 1 9 Ocak günü
Andrei Kozyrev'le görüşen Warren Chris
topher, edindiği bilgilerin ardından rahat
lamışçasına "Boris Yeltsin duruma hakim,
ABD, Yeltsin seçimle işbaşına geldiği ve
Rus yöneticilerinden en demokratı olduğu
için onu destekliyor" dedi. Ayrıca, "Çeçe
nistan'da durum trajiktir ama, Rusya'nın
toprak bütünlüğünü sonuna kadar destek
liyoruz" diye ekleyerek ABD emper
ya)izminin tavrını da özetledi.
insan haklarının hamisi geçinen ama
geçen yıl Ruanda'da bir buçuk milyon
insanın vahşice katledilmesinde doğrudan
sorumluluğu bulunan Fransız emper
yalizminin sorumluları ise, ne tesadüfse,
büyük bir soğuk kanlılıkla sessizliklerini
koruyor, kitleleri başkanlık seçimlerinin
sonuçlarına ilişkin kamuoyu araştırmalarıyla
oyalıyorlar. Balladur'i.m bir iki puan daha
kazanması, Delors'un geri çekilmesi,
Chirac'ın kariyerinin tehlikeye düşmesi,
Mitterand'ın prostat kanseri, vs., vs.
Çeçenistan katliamına karşı gösterilen
bu sessizlik Fransız emperyalizminin pasif
kaldığı anlamına gelmiyor. Fransız
emperyalizmi, tüm olanaklarını sunduğu ve
en ufak desteği esirgemediği piyonu duru
mundaki Cezayir hükümetine, bu ülkeyi
ABD'ye kaptırmamak ve kendi egemenlik
alanında tutmak için her hafta ortalama 1 00
kişiyi katlettiriyor.
Çeçenistan savaşının başladığı günlerde
Frarsız yetkililer sorunu incelemesi için
AGIK'e mektup yazmayı düşündüklerini
belirtmişlerdi. Birkaç günlük bir aradan
sonra Grozni sokaklarında kan gövdeyi
götürürken, Rus Dışişleri Bakanı Andrei
Kozyrev "insan haklarına saygının göze
tilmesi konusunda" AGİK'le işbirliğine hazır
olduklarını açıkladı. Bu açıklamayı hemen
ayyuka çıkaran ve yorumlayan Fransız
Dışişleri Bakanlığı Ruslar'ın bu tavrını "çok
önemli ve pozitif bir işaret" saydıklarını
belirtti.
Emperyalist dünyanın silahlı kolu
NATO'nun genel sekreteri Willy Claes de
sorun ile ilgili görüşlerini belirtmekten ve
tavır almaktan geri durmadı. Rus makam
larına "Çeçen kitlelere karşı şiddete en kısa
zamanda son verme" çağrısında bulun
duktan sonra Brüksel'de Rus Dışişleri
Bakan Yardımcısı Gueorgui Mamedo ile
görüşen Willy Claes, görüşmenin ardından
basına yaptığı açıklamada "Rus makam
larının gösterilen tepkilerden acaip etki
lendiklerini" belirtti.

Siyasal gelişmeler ve sınıf
hareketinin seyri, komünistler
olarak acilen parti düzeyini
yakalamamızı bize tarihi bir
sorumluluk olarak
dayatmaktadır.
'95' yılı içerisinde bunun
bilinciyle hareket edeceğiz,
tüm zaaf noktalarımızın, bütün
yetersizlik alanlarımızın
üzerine özel bir ısrar
ve kararlılıkla gideceğiz.
Kuskusuz ki bu,
örgütümüzün gerçek kimliğini
ve kadrolarını bulması
· anlamına gelecektir.
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er bakımdan önemli bir yeni yıla
girmiş bulunuyoruz. '94 yılının
gelişme ve birikimleri buna
işaret ediyor.
Sermaye düzeni 1 994 yılına ani bir
ağırlaşma gösteren ekonomik buna
lımla girmişti. 5 Nisan saldırısından
itibaren bu bunalımın faturası bir dizi
tedbir ve mekanizma ile emekçi sınıf
lann omuzlanna bindirildi. Buna
rağmen yılın sonunda ekonomik
göstergeler bilançosu krizde herhangi
bir hafifleme göstermiyor. Bir dizi
gösterge ( enflasyon, büyüme hızı,
bütçe açığı, işsizlik, dı� borç vb. ), tüm
cumhuriyet dönemi için negatif anlam
da rekor düzeylerde seyrediyor. Dozu
artırılan kirli savaş giderleri bu arada
bunalımı ağırlaştıran ek bir faktör
olmaya devam ediyor.
( ... )
Buna karşılık, son bir yıl içinde
büyük ücret ve hak kayıplanna uğrayan
işçi ve emekçilerin buna öyle kolay razı
olmayacaklannı gösteren işaretler de
çoğalıyor. Eylül ayından itibaren
başgösteren yeni kitle hareketliliği,
aydan aya güçlenerek, kamu çalı
şanlannın 20 Aralık genel iş durdurma
eylemiyle '94 yılı içindeki en ileri
düzeyine ulaştı. Tüm zayıflıklanna
rağmen, 20 Aralık ve onu önceleyen bir
dizi kitle eylemliliği, toplumun kokuş
muş düzen tarafından kirletilen hava
sına karşı taze bir rüzgar olarak esti.
Kaldı ki bu henüz bir başlangıçtır; kitle
hareketi henüz yeni yeni hız kazanıyor
ve bir çok işaret dipten gelen dalganın
kendini asıl olarak '95 yılı içinde yüze
ye vuracağını gösteriyor. '95 yılının
özelleştirme yılı ilan edilmesi ve yeni
yıl bütçesinin kapsamlı bir saldın
programı olarak bağlanması, bu geliş
meye özel bir ivme kazandıracaktır.
Elbetteki sermaye sınıfı bu çaptaki
bir iktisadi saldırının ancak çok yönlü
siyasal tedbirler ve tuzaklar eşliğinde
bilincindedir.
uygulanabileceğinin
Kendi cephesinden devlet terörü ve
baskı yasalan, sınıf hareketi "içinden"
ise sendika bürokrasisi, onun klasik
silahlandır ve bunlan yıllardır etkin bir
biçimde kullanıyor. Dört yıllık hükü
met icraatıyla paçavraya çevrilen
sosyal-demokrasiye yeni bir çehre
kazandırma girişimleri aralıksız sürü
yor. Dinsel gericiliğin ve onun esas
çatısı olan Refah Partisi'nin ise, sosyal
hoşnutsuzluklan dizginlemede ve
saptırmada ne denli etkili bir araç ve
olanak olduğunu gitgide daha iyi anla
yan sermaye, göstermeye çalıştığı
aldatıcı rahatsızlığa rağmen bu kesime
yeni etkinlik alanlan açıyor.
Bu arada devreye sokulan iki yeni
silahı daha var düzenin. Bunlardan ilki,
Kürdistan'da özel timler kılığında
yıllardır kirli savaşta etkin biçimde
kullanılan M H P'dir. Kitle hare
ketliliğinin başgösterdiği bir sırada,
MHP'li terör çetelerinin bir çok kentte
öğrencilere ve direnişçi işçilere karşı

Atılımlar ve
sistematik bir saldırıya girişmeleri,
nihayet metropollerde de devreye
sokulduklannı gösteriyor. Öteki yeni
silah "Yeni Demokrasi Hareketi"dir.
M H P ile sivil terörü devreye sokan
sermaye, eski TÜSIAD başkanı ile de
"sivil toplum"u devreye sokuyor.
Düzenin tüm bu araç ve olanaklan,
bu sistematik hazırlıkları karşısında,
işçi sınıfı ve emekçiler cephesi, duruma
tahammülsüzlük ve mücadele isteğinin
güçlenmesi dışında, yazık ki büyük bir
donanımsızlık içindedir halihazırda.
Kitlelerin politik bilinci zayıf, politik
nitelikte bir örgütlenmeleri ise hali
hazırda yoktur. Orgütlü devrimci hare
ket henüz son derece cılız ve gelişmekte
olan kitle hareketine müdahalede etki
sizdir. Dahası, 1 2 Eylül karşı
devriminin tahribatı ortamında dünün
devrimci hareketinden dönüşen ve sınıf
hareketinin bugünkü geri düzeyine
sağladığı uyumla palazlanmaya çalışan
yeni reformist akım, bu tür bir devrimci
müdahalenin önüne ek güçlükler çıkar
maktadır. Başta Türk-iş yönetimi
olmak üzere, sendika merkez yöne
timleri, bir-iki istisnasıyla gerçek birer
ihanet karargahı olarak iş görmek
tedirler. Sermayenin işçi sınıfı hareketi
içindeki sadık uşaklan olarak hareket
etmektedirler. Sınıf hareketinin baskı
sını hisseden ve birşeyler yapmak gere
ği duyan alt kademe sendika bürok
ratlan ise, yeni türden sosyal-reformist
akımlardan aldıklan politik desteğin de
verdiği rahatlıkla, ayak sürümeyi
sürdürmektedirler.
Gelişmekte olan sınıf hareketinin
bugün sermaye devletini büyük sıkın
tılara sokan Kürt özgürlük hareketi gibi
önemli bir müttefıği elbette vardır.
Fakat yazık ki politik yönden bugün
için hala son derece zayıf olan ve siste
matik bir tarzda estirilen güçlü şovenist
rüzgarın etkisinden tam kurtulamayan
geniş işçi-emekçi kitleleri, bunun açık
bir bilincinden henüz yoksundurlar.
Ancak en ileri kesimler Kürt özgürlük
mücadelesinin taşıdığı özel önemi
hissetmekte, fakat onlar da büyük bir
bölümüyle bu bilinci etkin bir politika
olarak kitlelere yansıtmakta zayıf
davranmaktadırlar. Yeni reformizm bu
'sorunda da olumsuz bir rol oynamakta,
oportünist ve korkak bir tutumla hare
ket etmektedir.
Kürt hareketinin kendisine ve Kürt
sorununun yeni yıldaki muhtemel
seyrine gelince, bu artık büyük ölçüde
Türkiye'nin metropollerindeki müca
delenin seyrine bağlıdır. işçi ve emekçi
hareketindeki muhtemel bir politik
sıçrama, özgürlüğü için savaşan Kürt
halkının önüne yeni ufuklar ve olanak
lar açacaktır. Tersi durumda ise,
bugünkü kilitlenme devam edecektir.
PKK'nın, Türkiye'deki devrimci geliş
melerin gecikmesi durumunda, bu
kilitlenmeye uluslararası platformlarda
bir çıkış arayacağı, dolayısıyla sistem
içi bir "siyasal çözüm"ü zorlayacağı,
bugün her zamankinden daha açık
görülür hale gelmiştir.
Kitle hareketinin son aylarda ivme
lenen gelişmesi düzenin sıkıntılannı
ağırlaştıracağı gibi, kendi cephesindeki
bir dizi zaaf ve zayıflığın üstesinden
gelinmesi için de elverişli bir zemin
oluşturacaktır. Herşeyden önce, işçi
sınıfının ve emekçilerin gelişen eylem
liliğine karşı tutum, her parti ve kuru
mun gerçek konumunun bizzat müca
dele içindeki kitlelerce anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır. Devlet aygıtından
sendika bürokrasisine, adil düzen
demagoglanndan
terör
şebekesi
M H P'ye kadar...
Bununla birlikte önemli gelişmelere
gebe bu yeni döneme öncü partiden

yoksun olarak giriyor olmak, bugün işçi
sınıfı hareketinin en büyük eksikliği
olmayı sürdürüyor. Komünistler, bu
ihtiyaca henüz yanıt vermeyi başa
ramamış olmanın, sınıf hareketinde
yankı bulacak bir önderlik müdahalesi
düzeyi ve kapasitesi yakalayamamanın
ağır sorumluluğunu taşımaktadırlar
omuzlannda.

***

"Parti, proletaryanın gerçek öncüsü
rolünü oynayacak, eylemiyle bu sıfata
hak kazanacak devrimci sınıf partisi,
komünistlerin öznel bir zorlaması değil,
fakat sınıf hareketinin gerçek ve bugün
için son derece acil bir ihtiyacıdır." Bu
tespit, '94 yılına girilirken kaleme
alınan '94 Dönemeci başlıklı başyazıda
tartışılan sorunlann ana ekseni duru
mundaydı. Hareketimizin sorunları,
sorumluluklan ve görevleri bu temel
ihtiyaç üzerinden tanımlanıyor ve '94
yılının bir "dönemeç" yılı haline geti
rilmesi için bilinçli ve planlı bir azami
çaba bu çerçevede talep ediliyordu.
O güne kadarki gelişme süreçlerimiz
ve o günkü gerçeklerimizden hareketle,
'94 yılını bir parti yılı haline getirmenin
güç, fakat "'94 yılını geride bırak
tığımızda parti ile aramızda işin esası
nın halledilmiş olması anlamında" çok
fazla bir mesafenin bırakılmamış olma
sının ise olanaklı olduğu vurgu
lanıyordu: "'94 yılını bizi partiye ulaş
bir
tıracak
haline
dönemeç
getirebilmek, parti ile aramızdaki
mesafeyi doğru değerlendirmek ve
hareketin tüm güçlerini ve olanaklannı
bu mesafeyi tüketecek bir biçimde
planlamak ve harekete geçirmekle
olanaklıdır. Bu bir doğru değer
lendirme, öncelikleri isabetle saptama
ve eldeki güçleri planlı bir • biçimde
yoğunlaştırma sorunudur."
Nisan tarihli MK Değerlendirmeleri
de bu amaçla kaleme alınmıştı. Bu
değerlendirmelerde hareketimizin zaaf
noktalan, temel eksiklikleri, öncelikli
görevleri, sorunlara ve görevlere ilişkin
yoğunlaşma alanlan yeterli açıklıkta
ortaya konulmaktaydı. Burada bütün
sorunlar · partileşme süreci ekseninde
tartışılmış, bu süreç bir nitelik geliş
tirme süreci olarak tanımlanmış, nite
liği geliştirmenin ise kendini "ideo
lojik-politik açıklık ve sağlamlıkta,
örgütsel oluşumda, kadrolaşmada, poli
tik faaliyet kapasitesinde, ve kuşkusuz
proleter kitleleri etkileme, harekete
geçirme ve onlara başarıyla önderlik
etme yeteneğinde" göstereceği gerçeği
üzerinde durulmuştu.
Geride bıraktığımız kritik yılın
bilançosu tartışmalı bir mahiyet taşı
maktadır. Komünistler bu yıla elbetteki
bazı önemli adımlan sığdırmayı başar
dılar. Herşey bir yana yıllardır eksikliği
gelişmemizi sınırlayan önemli bir etken
olan legalitenin kullanımında ciddi bazı
yeni adımlar attılar. Ki bu, '94 Döne
meci değerlendirmesinde üzerinde
önemle durulan sorunlardan biriydi :
"Yeni dönemde özel önem taşıyan bir
öteki sorun, illegal çalışmayı artık yeni
bir düzeyde, daha etkili araçlar ve daha
-zengin biçimlerle sürdürebilen bir legal
çalışma ile birleştirebilmektir. ... Son
bir yılda örgütü oturtmak, MYO'yu
güçlendirmek ve örgütle bütün
leştirmek doğrultusunda atılan adımlar
legal çalışmayı daha etkin bir biçimde
gündeme almayı da olanaklı kılmıştır.
Bugün bu alanda etkin bir faaliyet orta
ya koymak, artık hareketimizin geliş
mesinin olmazsa olmaz koşullanndan
biri haline gelmiştir."
Sınıf hareketinin sorunlarına bağlı
olarak ·mücadelenin ideolojik cephe
sinde gösterilen çabalar, öngörülen
görevler doğrultusunda atılan bir başka

•
önemli adım idi: "Devrimci hareket
tasfiye sürecını yaşamaya devam
ediyor. Tasfıyeciliğe karşı mücadele
önümüzdeki dönemde yeni bir içerik
kazanacaktır.
Zira küçük-burjuva
demokratizmi sınıf hareketinin geli
şimini bozup sınırlayan rolü ile sahne
dedir. Tasfıyeciliğe karşı mücadele
bugün artık bu kanaldan sınıf hare
ketine yaratılan engelleri de parçalama
mücadelesidir bizim için." Komünistler
geride kalan yıl içinde bu bilinçle hare
ket etmişler ve sınıf hareketinin karşı
sına yeni engeller ve sorunlar çıkaran
tasfiyeci oportünizmin gerçek plat
formunu başanyla ortaya koymuş
lardır.
Ne var ki, tam da önden özel bir
uyarıyla dikkat çekilen sorunlar alanın
da sıkıntılar yaşamayı hala da sürdü
rüyoruz. '94 Dönemeci'nde sorun şöyle
konulmuştu: "Tüm olumlu grafiğe ve
somut gelişme göstergelerine rağmen,
bugün halen bir toparlanma süreci için
deyiz. Bu hala uğraşmamız ve altet
memiz gereken çok sayıda sorunun
varlığı demektir. Kısmi başanlar he
zaman bir kendinden memnuniyet ruh
hali ve bunun ürünü bir rehavet yaratır.
Bu en büyük tehlikedir. H içbir biçimde
gevşememeli, tersine işi her zaman
kinden daha sıkı tutmalıyız. Örgütsel
gelişme ve yetkinleşmeye her türlü
özeni göstermeyi sürdürmeliyiz. Sını
çalışmasıyla örgütsel gelişmemiz orga
nik bir süreç olarak kaynaşmalıdır.
Örgütsel gelişmeyi, bu gelişme içind
kadrolaşmayı, sınıf içinde siyasal çalış
madan ayrı ele alamayız. Sınıfın hiç
değilse en ileri kesimleriyle kaynaş
mada mesafe alamadığımız sürece,
gerçek manada bir devrimci sınıf öncü
sü olmaya da hak kazanamayız."
( ... )
'94 yılı partiye ulaşmada gerçek bi
dönemeç yılı olamadı. Fakat bunu
nedenleri konusunda paha biçilme
açıklıklar kazandırdı. Örgütümüzün üs
platformu bunun daha kapsamlı v
derinlemesine bir değerlendirmesin'
muhakkak ki ortaya koyacaktır. Siyasa
gelişmeler ve sınıf hareketinin seyri
komünistler olarak acilen parti düzeyin·
yakalamamızı bize tarihi bir sorumlu)
olarak dayatmaktadır. '95 yılı içerisind
bunun bilinciyle hareket edeceğiz, t''
zaaf noktalarımızın, bütün yetersizli
alanlanmızın üzerine özel bir ısrar v
kararlılıkla gideceğiz. Kuşkusuz ki bu
örgütümüzün gerçek kimliğini v
kadrolannı bulması anlamına gele
cektir.
Bu inanç ve kararlılıkla, '95 yılın
buradan hareketimiz için yeni atılımla
ve bunların ürünü olacak öncü parti yıl
ilan ediyoruz.

Ben Dilan!

YDH lideri çağrı çıkartmış. önderliğime ihanet etmemi, sırt
dönmemi istiyorsun. Ordu, polis,
Terör çözüm değil; gel konuşalım özel tim, korucu, uçak, tank, bomba,
demiş. Ben sözümü çoktan söyledim; zehirli gaz ile durduramadığın
sen ve senin gibi sömürücüler benim dirilişimi, direnişçi kişiliğimi
muhatabım olamazsınız. Ben, inkar kirletmek istiyorsun. Onurlu
edilmiş, baskı, zulüm ve işkenceyle mücadeleme kapkara bir leke
kişiliksizleştirilmiş Kürt halkıyım. sürmemi vaazediyorsun. Devlete
Yarattığım her türlü değere el teslim olur, hevallarımı ihbar
konmuş; ama en doğal haklarım, ana edersem affedileceğimi söylüyorsun.
dilimle konuşma hakkını bile Kim kimi affediyor? ·
tanınmamıştı. Senin terör dediğin Benim suçum sömürü ve zulme karşı
özgürlük mücadelesi sayesinde isyan etmektir. Ve tüm sömürücüler
kavuştu halkım bu kazanımlara. Ve ve zalimler yok edilinceye kadar bu
yine bu özgürlük mücadelesi suçu işlemeye devam edeceğim. Ve
sayesinde kavuştu kimliğine, sizleri asla affetmeyeceğim. Ola ki
kişiliğine. Eskiden beni muhatap bu savaşta yenilsem de, asla teslim
almaz, yok bilirdin. Bak, sana bile olmayacağım.
öğretti benim varlığımı. Şimdi de Esaretin olduğu her yerde, özgürlük
bana ahkam kesmeye kalkışıyorsun; bayrağı, zayıf ya da güçlü, her zaman
sorunlarını çözerim diyorsun. dalgalanacak.
Beni dirilten; yaşama döndüren ·özgürlük Savaşçısı Dilan
Gel Dilan ; ben seni dinliyorum.

Yurtdışından Kızıl Bayrak' a Merhaba!

Yayın yaşamınıza geçmenizden bu yana 7 aylık bir süre zarfında, 1 5 sayınızla
'94 yılını geride bırakıyorsunuz.
Bu süre içinde sermaye düzeninin her türlü tehdit ve santajlarına karşı boyun
eğmeden emeğin sermayeye karşı mücadelesinde bir soluk oldunuz.
Düşmana inat Kızıl Bayrak 'ın düzenli çıkışı bizleri sevindirdiği gibi,
çalışmamıza da bir itici güç sağladı.
( ... ) '95 yılına girerken, sermaye devleti gerek Türkiye gerekse Kürdistan'daki
bir dizi sorunu hafifletmeyi bırak, daha da içinden çıkıimaz
bir yumağa dönüştürdüğü gün gibi ortadadır.
Gerek ekonomik, gerekse siyasi alanda tam bir iflasın eşiğindedir.
Çivi tutmaz, çürümüş bir tahtaya dönüşmüştür. ( ... ) Son günlerdeki işçi ve
memurlardaki kıpırdanmalar sermaye düzenini tam bir telaşa sokmuştur.
O kan emiciler çok iyi biliyorlar ki sınıf hareketi kendi önderliğine ulaştığı gün
ölümünün çanları çalmaya başlayacaktır.
( ... ) Kızıl Bayrak bu süreci hızlandıracaktır.

İhtilalci bir sınıf partisi yaratmak için ileri.
Kızıl Bayrak susmayacak.
Stuttgart 'tan bir Kızıl Bayrak okuru.

EVRENSEL KÜLTÜR MERKEZİ N İ N AÇILIŞI
Ankara Evrensel
Kültür Merkezi'nin
açılışı nedeniyle ,
A.E.K.M ve Kültür
Bakanlığı'n ı n
katkılarıyla, "Yeni bir
dünya yeni bir insan
yaratmak için elele"
adıyla bir gece
düzenlendi.
Kültür Bakanlığının
katkılarından dolayı
olsa gerek, salonda
büyük9e bir Türk
bayragı vardı. Her
halde "yeni bir kültür"
yaratmanın ilk adı m ı
eli kanlı sermaye
iktidarı n ı n anlı şanlı
ay yıldızlı bayrağı n ı
asmaktan geçiyor
olsa gerek. Salonda
altı bin civarı nda
insan vard ı . En renkli
konuklarda; elinde
azg ı n bir terör ve
şovenizmden başka
bir silah kalmamış
olan eli kanlı sermaye
devletinin hükümet
ortağı ve katliamların
uygulayıcısı SHP'nin
Sivas milletvekili Ziya
Halis ve Ankara
milletvekili Salman
Kaya idi. Bu i ki isim

anons edildiğinde
salonda büyük bir
alkış koptu. Ayn ı alkış
tufanı SHP'li Belediye
Başkanları
Abdurrahman
Oğultürk, Qoğan
Taıdelen, lsmail
Degerli'nin m esajları
okunduğu zaman da
koptu.
Sanki Türkiye'de ki
katliamları n,
işkencelerin, yargısız
infazları n, gözaltında
kaybetmelerin, Kürt
ulusu üzerindeki
soykırımın
uygulayıcısı ve
destekçisi SHP ve
yöneticileri değilmiş
gibi alkı�lanmaları
kendilerırıe, ML deyip
de reformizmin
bataklığında
çırpınanların gerçek
yapılarını ortaya
çıkarmıştır. işin ilginç
yan ı ; H asan Kıyafet
isim li yazarın tam bir
sermaye sözcüsü gibi
karda, kışta, soğukta
görev yapan asker ve
polis "arkadaşlardan"
bahseden
kOnuşmasına hiçbir
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tepki gösterilmeyip
alkışlanı rken, böylesi
bir gerici ve karşı
devrimci konuşmaya
tepki gösteren Kızıl
Bayrak çalışanı
arkadaşımızın geceyi
proveke ediyorsun
diye susturulmak
istenmesi, terörist
sermaye devleti
tarafından 2 Temmuz
'93'te 37 insanla
birlikte katledilen
Asım Bezirci'nin
eşinin konuşmasına,
katliamların ve
soykırı m ı n
uygulayıcısı ve
destekçisi bir partinin
milletvekilleri ve
belediye başkanlarına
ve karşı-devrimci bir
yazarın konuşması na
sunulan alkışların
gelmemesi. Yıllardan
beri küçük burjuva
devrimciliğinden öteye
geçemeyen ve "yeni
bir dünya yaratacağız"
diyerek, sınıf
hareketini burjuva
reformist bir çizgiye
çekmek isteyenleri
açıkça gö;;terrı:,iştir.

B.ILERI/Ankara

ıSfÖ_.Z'Ü
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Mustafa SUPHİ

28-29 Ocak 1 921 'de 14 yoldaşı ile birlikte, Kemalist burjuvazi
tarafından Karadeniz'de bogularak katledildi.
(. . .)
Yandı onbeş yaramdan onbeş alev,
kırıldı göğsümde onbeş kara saplı pıçak. ..
Kalbim
kanlı bir bayrak gibi çarpıyor
ÇAR-PA-CAK.
Nazım HİKMET

Provakasyondan Devrimci Kalkışmaya; Kanlı Pazar
9 Ocak 1 905'de; Rus Çarlık polisinin, St. Petersburg işçileri arasına gönderdiği
Gapon isimli bir ajanın hazırladığı bir komplo sonucu, Kazak muhafızları, kışlık
saraya yürüyen yüzlerce işçiyi katletti. Bu olay Rusya'da bir dizi grevi ve eylemi
peşinden getirdi. Kanlı Pazar olarak bilinen 9 Ocak günü, Rus işçi sınıfının
'
çarlığa karşı duyduğu kini bilemiş ve savaşım gücünü artırmıştır.

Kavel Grevi (28- 1 - 1 963)

İstanbul İstinye'deki Kavel kablo fabrikasında 1 73 işçi tarafından gerçekleştirilen
Kavel grevi, işçi sınıfı tarihimizde önemli bir yer tutar. TBMM' de sendikalar ve
grevler yasası tartışılırken direnişe geçen işçiler, burjuvazinin nasıl alt edileceğini
göstennişlerdir. Kolluk kuvvetlerinin saldınlanna günlerce direnen Kavel işçileri
taleplerini elde ettikleri gibi hazırlanan grevler yasasında özel bir maddeye de konu
olarak savaşı kazandılar.

AUTSCHWITZ
Alman faşizminin toplama
kamplarının en büyüğü olarak bilinen
Autschwitz; işkence, sadizm
ve insanlık dışı uygulamalara karşı
insanlığın direnişi
ile birlikte hatırlanır.
Autschwitz'in faaliyette bulunduğu
sürece yüzbinlerce insan (çoğunluğu
Yahudi) gaz odalarında, fırınlarda ve
değişik yollarla katledildi.
1 94 1 - 1 945 yıllan arasında bu kampta
6 milyon insanın öldürüldüğü tahmin
ediliyor. insanlık tarihinin en büyük
pisliği olan faşizmin sembollerinden
biri olan bu kamp, 27 Ocak 1 945 'te
Kızılordu tarafından tarihin
bataklığına gömüldü.

Kızı/Boyrok 'tan-----------,

Düzen cephesinin devrim gü;lerine karşı yoğun
hir saldırı salvosu sürdürdüğü hir 15 günü geride
hıroktık.
Düzen legal faaliyetleri hütünüyle tasfiyeyi
hedef olonJiuoldırı planını adım adım yürürlüğe
koyuyor. O. Ulke ·sansürlüdür ihoreleriyle pkıyor Devletin cüpe,eli teröristleri devrimci ve yurt·
sever yayınları toplatma" adı altında "mothoodo
gosp•ediyorlor. Bu yayınlara ve ;olışonlorıno
yönelik yeni hir sistemli hoskı harekatı haslatılı
�°:iaro 'do 'insan olan vohsete karsı oks�nr
hoşlıklı ve 9 devrimci ve yurtsever yayının oıtok
imzası ile yayınlanan hir özel sayıyı yazmak
'suc·undan aralarında Ankara Temsilcimiz Yeter
YAl{ITAŞ'ın da hulunduğu 4 devıim�i l�tuk-.
lanarok cezaevine kondu. (Hemen helırtelım kı
Ankara 'daki hu tutuklama faaliyetimizin kesintiye uğramasına yetmedi: ıf'(_z�( loyroJ Ank�ra
faoliy_elini aksatmadan surduruyor.J lstonhul da
hir;ok yay_ına ya dağıtımoda ya da matbaada el
konuyor. Toplatmalor ışık hızına yakın hir hızda
okartılıyor. Acık calışma meviilerine yönelik hu
saldırılar karşısında hirleşik hir direniş ortaya
koyahilmek hu aadan özel hir önem taşıyor. Bu
ama;la lstanhul'do 'Basına ve Düşünceye

Özgürlük!" siorı ;eqevesinde hir JJrtok kompon
yonın örgütlenmesine hoşlandı. ,(m/loyroJdo hu
"kampanyanın aktif örgütleyicileri orasında yer
alıyor.
***
Her zaman olduğu gihi 15. sayımız do lstonhul
DGM 'ce toplatıldı. Gazetemiz Ankoro ve lston
hul'do hir ;ok hoyiden polis lorofındon �oplondı.
Adono hüromuz 16. ke! _hosıldı ve yıne hoıı
evroklorımızlo gozetelerımıze el kondu.
Gecen IS günde ;;z;müzü güldüren yeni
adımlar !o �llık. Merkez hüromuz efoh� �e�is ve
uygun hır hınaya taşındı. Artık faalıyetımızı ilaha
etkin hir şekilde örgütleyehilmek i;in uygun hir
üsse sahibiz. Yen! . aefr�simizi hu sayımmn /
sayfasında hulohılırsınız. Telefonumuz yenısı
hağ/anona kadar aynı kalacak.
Ayma_ hu .�.ayımızın_ künyesinde okurlarımızı
h�Jka hır muıd� h�klıyor: rml �Of(DK__Gehze
huromuz do faalıyetıne başladı. Yen �i�_m ele
alanındayız ve kavgaya orada dog
...
ve yüreklice atıla,,_
cağız.

��ş.···
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