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Yeniden çıkarken,

Pat ron suz, Ge ne ral siz, Bü rok rat sız SOS YA LİZM ga ze te si ni yıl
ba şın dan bu ya na çı kart mı yo ruz. Eli niz de ki der gi, bu bi çi miy le 
ar tık bir iş çi ga ze te si de ğil dir. Bu an cak bir iş çi ga ze te si ne mal
ze me teş kil ede cek olan po li tik ar ka pla nı sun ma ya ça lı şan bir 
ya yın iş le vi gö re cek tir. Kuş ku suz, bu du rum, kit le sel bir iş çi par
ti si nin olu şu mu na des tek ve re cek bir iş çi ga ze te si ge rek li li ği ni 
or ta dan kal dır mı yor. Tam ter si ne, Pat ron suz, Ge ne ral siz, Bü rok
rat sız SOS YA LİZM böy le bir iş çi ga ze te si nin, baş ka sı nıf mü ca
de le ci çev re ler le de bi ra ra ya ge li ne rek çok da ha et ki li ve güç lü 
bir bi çim de ya yın lan ma sı için elin den ge len tüm ça ba yı gös te re
cek tir. An cak, bu ara da, kit le sel leş me yi he def alan bir iş çi ga ze
te si nin sü tun la rı na sığ ma ya cak olan po li tik tes pit ve de ğer len
dir me ler de dev rim ci Mark sist bir ha re ket için  ol maz sa ol maz 
bir ge rek li lik tir. Ye ni bi çi miy le PGB SOS YA LİZM bu iş le vi ye ri ne 
ge tir me ye ça lı şa cak tır.
Önümüzdeki sayıda kapsamlı bir ÖDP değerlendirmesinde 
buluşmak üzere …

Yayın Kurulu
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Kitlesel Bir İşçi
Sınıfı Partisinin
Gerekliliği

Şa di OZAN SÜ

Çok kı sa ömür lü bi rin ci Tür ki ye İş çi Par ti si de ne yi mi ni bir ke na ra 
bı ra ka cak olur sak, bu top rak lar da kıs men de ol sa kit le sel leş miş bir 
iş çi sı nı fı par ti si nin var lı ğı na ne ya zık ki ta nık olun ma dı. Bu na kar şı lık 
ge rek em per ya list ka pi ta list ül ke ler de ve bi zim açı mız dan bun dan da 
önem li si bir çok ba ğım lı ve hat ta sö mür ge ül ke de, geç miş te ol du ğu gi bi 
bu gün de, bu tür par ti ler in şa edil di ler, edil me ye de vam edi yor . Da ha
sı, geç miş te bir çok ba ğım lı ka pi ta list ül ke de ve ta bii sö mür ge ül ke ler de 
bu par ti ler ba şa rı lı ya da ba şa rı sız pro le ter dev rim le ri ne ön cü lük ede
bil di ler. Ben zer ör güt sel ge liş me le rin bu top rak lar da ne den ha yat bul
ma dı ğı bu ya zı nın ko nu su de ğil. Bi zim ko nu muz, önü müz de ki sı nıf 
mü ca de le le ri dö ne min de kit le sel bir iş çi sı nı fı par ti si nin bu top rak lar
da ye şer me si nin sa de ce bir zo run lu luk de ğil, vaz ge çi le mez bir zo run
lu luk ol du ğu nun tes pi ti ve bu yol da kı sa dö nem de atıl ma sı ge re ken 
adım la rın ne ler ola bi le ce ği ni tar tış mak tır. 

İlkintartışmanınsınırlarınıbaştançizmekiçinböylekitleselbirpartininiçindebulunduğumuzkonjonktürdeLeninistbirpartiolamaya
cağınıbelirtmekgerekir.KuşkusuzLeninistpartinindekitleselleşebi
leceğini biliyoruz. Yani bir başka ifadeyle Leninist bir sınıf partisi
sadecekadrolardanoluşanbirpartiolmakzorundadeğildir.Gelişimi
ninbellievrelerindeçekirdekkadrosununçokdahaötesinetaşanişçi
sınıfıbileşenleriniçatısıaltındatoplayabilir.Amabunungerçekleşebil
mesi içinmevcut durumda bağrında en azından birkaç onbin kişilik
sınıfmücadelecikadroyubarındırmasıgerekirdi.Butopraklardavaro
lan durumdan hareket etmemiz gerektiğine göre böyle bir başlangıç
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noktasında olmadığımızı kolaylıkla görebiliriz. Dolayısıyla doğrusal
birgelişmeyaşamayacak,başındanitibarengörelideolsabirkitlesel
lik taşıyacak olan bir sınıf partisidir sözünü ettiğimiz. Önümüzdeki
süreç,öncekitleselbirişçisınıfıpartisinivesınıfmücadelesininkes
kinleşmesiylebirliktedebupartinindevrimcibir işçipartisineevril
mesinigündemegetirecektir.

K i t  l e  s e l  b i r  s ı  n ı f  p a r  t i  s i
h a n  g i  d ö  n e m  l e r  d e  m ü m  k ü n  d ü ?
B u  g ü n  n e  d e n  v a z  g e  ç i l  m e z  d i r ?

Gene1960’lıyıllarıbirkenarabırakacakolursak12Eylülsonrasısınıf
mücadeleleri içinde böyle bir partinin inşası imkanının doğduğu ilk
konjonktürün 1989 Bahar Eylemlerinden Körfez Savaşı nedeniyle
yenilgiye uğrayan Büyük Zonguldak işçi hareketine kadar uzanan
dönemolduğunugörmekmümkündür.İkincikonjonktürüniseşimdi
lerde içine girmiş bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz dönem bu
sürecinbaşmimarıTurgutÖzal’ınbiletahayyülsınırlarızorlayanbir
dönemdir. Eğer sınıf mücadelesini sadece işçi sınıfının burjuvaziye
karşımücadelesiolarakalgılamıyorsakkiöyleanlamamakgekerir
dünyaveTürkiyebüyükburjuvazileriişçisınıfıveezilenlerekarşıiki
büyüksavaşıbirkenardatutacakolursak,sözdesavaşsızbirdönemde
tarihininenbüyüksaldırısınıyürütüyor.Diğerbiranlatımlauluslarara
sıburjuvaziveonunTürkiye’dekiuzantıları sınır tanımazözelleştir
melerle, sosyal güvenlik sistemlerinin çökertilmesi politikalarıyla,
taşeronlaştırmalarla, sendikasızlaştırmalar veya varolan sendikaları
birerNGO’ya dönüştürme istemleriyle, yoksul çiftçileri toprakların
danedentarımpolitikalarıylaveküçükesnafıboğmayaçalışanadım
larıylaçoksertbirsınıfmücadelesisürdürüyorlar.Kuşkusuzbumüca
deleninbukadardizginlerindenboşalırcasınailerlemesinde"Sovyet"
sistemininçöküşünündebüyükpayıvardır.Amabudaayrıbirtartış
makonusudur.Veburadabukonuyadagirmeyeceğiz.Sadecegeçer
kenşunubelirtmekleyetinelim:Özellikledahaönceki"SoğukSavaş"
dönemindeemperyalistmerkezlerdeişçisınıflarının"düşmankampa"
kaymasını engellemek için geliştirilmiş olan sosyal devlet yapıları
artıkgereksizleştiğigibi,buülkelerinburjuvazilerininvahşirekabeti
ninönündeengeloluşturduklarındanpervasızcayıkılmayaçalışılıyor
lar.Tabii bu sınıfmücadelesi tek taraflı değildir.Uluslararası büyük
burjuvazininsınıfmücadelesieğerçoksertse,bununkaynağındaulus
lararasıişçisınıfıveezilenlerinmücadelesinindesertdirenişiyatıyor.
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HerkesbumücadeleninbaskınodağınınbaşınınABD’li emperyalist
tekellerolduğunugörüyor.Fazlacagörünmeyenise bizzatABDişçi
sınıfınınbilebusaldırıyabaştasendikaldüzlemdeolmaküzeregöster
diği sert tepkidir. İşte geleneksel bir işçi partisine sahip olmayan
ABD’dekibumücadeleoradadakitleselbirişçisınıfıpartisininolu
şumunamuazzambirzeminhazırlıyor.Benzerortamlargelenekselişçi
sınıfıpartileriningiderekzayıflamayayüztuttuğuBatıAvrupaülkele
riişçisınıfıiçindededoğmayabaşlamıştır.

Başta Brezilya olmak üzere çeşitli Latin
Amerikaülkeleri,TunusveCezayirgibiKuzey
Afrika ülkeleri, Pakistan gibiAsya ülkeleri ve
dahaniceleri işçi sınıfınındevlettenve serma
yedenbağımsızkitleselişçipartileriniinşaetme
yoluna hızla giriyorlar. Bu durumda Türkiye
işçi sınıfının bu tür örgütsel gelişmelerin uza
ğında kalmasının hiçbir anlamı yoktur. Günü
müzdekitleselişçisınıfıpartilerinininşasıtak
tiğigeleceğindevrimci işçipartilerininyaratıl
masınınkonaklarıhalinegelmişbulunuyor.Bu
taktiğiıskalayıpişçisınıfınınulusalveuluslara
sı partisinin inşasını doğrusal olarak gelişecek
kadropartilerinin inşasına terketmekbeyhude
birçabadeğilsedekikoşullarhazırolduğunda
bundan da vazgeçmemek gerekir emperyalist
sisteminkendisiylebirliktetümdünyayıgöçer
tecek hızla barbarlığa evrilme sürecinde ciddi
bir zaman kaybıdır. İki büyük dünya savaşını
içindebulunduğumuzdönemdegörüldüğügibi
sonuç itibariyle çok büyük yaralar almadan
atlatmış olan emperyalist sistem, dünya işçi
sınıfınainsanlığıngeleceğinikurtarmayolundaenfazlabiryadabile
medinizeniyiihtimalleikifırsatdahasunabilir.Dünyaişçisınıfıve
ezilenleribufırsataenkısazamandahazırlıklıolmakzorundadır.İçin
de yaşadığımız topraklarda böyle bir hazırlıklılık en azından birkaç
onbinkişilikbirsınıfordusununyanipartisininvarlığınıöngerektiri
yor.Tarihsel fırsatkapıyagelipdayandığındaenazındanbunoktaya
varılamamışsa davanın gene kaybedileceği neredeyse kesindir. Bu
yaklaşıma"kolaycılık","kestirmecilik"gibiyakıştırmalardabulunma
nınkendisininkolaycılıkolacağıkanısındayız.Neondokuzuncuyüz
yılın sonunda ne de yirminci yüzyılın başlarındayız. Yaşadığımız
dönemçürüyenkapitalizminbarbarlık evresinegeçişyıllarıdır, hatta
belkidebuevreninilkyıllarınıtamamlamaktayız.Dünyavebölgemiz
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ya rış tır.



işçi sınıfınınyarışızamanakarşıbiryarıştır.Buyarışta işçi sınıfının
müfrezelerinin ağırlıklı kesimleri startmahalline sokulamazsa kayıp
genekaçınılmazdır.Sözkonusuolan"felakettellalığı"yapmakdeğil
dir. Felaket zaten kapımızdadır.Kaldı ki, kitlesel bir sınıf partisinin
kendisideyaklaşan felaketin tekbaşınapanzehiriolamaz.Devrimci
birprogramadayalıpolitikalarolmadığısürecezaferingarantisiyok
tur.Amaherşeydenöncearaçyaratılmalıdır.Buaraçdaburjuvaziden
ve onun devletinden bağımsız kitlesel bir işçi partisinden başkası
değildir!

T ü r  k i  y e  i ş  ç i  h a  r e  k e  t i n  d e  y a n  l ı ş  k ı  r ı l  m a : 
D ş S K  k o  p u  ş u !

l96667yılındagerçekleşenTÜRKİŞ'tekikopuşDevrimciİşçiSendi
kalarıKonfederasyonunu(DİSK)doğurdu.Bukopuştanbirsüresonra
esasolarakbüyükkamuiktisadi teşekküllerindeörgütlüyaklaşık1,5
milyonüyeliTÜRKİŞ ile ağırlıklıolaraközel sektördeörgütlenmiş
400 bin üyeliDİSK karşı karşıya kaldılar. Sendikacılık kökeni aynı
olmakla birlikte, özellikle 70'li yıllarda DİSK yönetiminin devletle
sürekliuzlaşmaiçindeolanTÜRKİŞyönetimindensözüveeylemiyle
farklıbirçizgiiçindeolmasıbukopuşudahadaderinleştirdi.Oysao
yıllar  1979yılınakadar  işçi hareketinde ciddibir yükselişedenk
düşüyordu. DİSK'in dayandığı tabanın kararlı mücadelesi TÜRKİŞ
saflarında da etkili olmaya başlamıştı. Nitekim 1516Haziran 1970
eylemiikikonfederasyonuntabanınıdasokaktabirleştirmiş,dahason
raDİSK'inbüyük1MayıseylemlerinebazıTÜRKİŞsendikalarıda
katılırolmuşlardı.Amagerek1516HaziranertesindeDİSKyönetimi
nindevletleuzlaşmasıvedahasonrasındaisekendisinisadece"Sosyal
Demokrat"kitleylesınırlıtutmasıbüyükyenidenbirleşmeninönünde
ciddibirengeloluşturmuştur.

Şimdigeriyedönüpbakıldığında60'lıyıllarDİSKkopuşununsını
fın örgütlü güçlerini devletle tam bir uzlaşma içinde olanTÜRKİŞ
yönetimine terk ettiği kolaylıkla görülür.Haydi bunu geçelim, daha
sonra70'liyıllardaizlenenpolitikaiseaynıgüçlerisağve"sol"burju
vapartileriarasındapaylaştırmaveonunötesinegeçmemeningirda
bındasıkışıpkalmıştır.ŞuaniçindeyaşadığımızdönemdebazıTÜRK
İŞüyesi sendikalarınneredeyse tümDİSKüyesi sendikalardandaha
sınıfmücadeleci bir çizgide yer alması geçmişte yaşanılan kopuşun
tarihselbirhataolduğunuaçıkçagözlerönüneseriyor.Buyapılmamış
olsaydı,şimdivarolandurumundanoldukçafarklıbirTÜRKİŞ'lekar
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şıkarşıyakalabileceğimizgibi,işçisınıfınınağırmüfrezeleriburjuva
sınıfınınazgınsaldırısıkarşısındasınıfmücadelecieğilimleriiçlerinde
dahafazlabarındırabilirlerdi.

ş ş  ç i  s ı  n ı  f ı  n ı n  s a ş / s o l ,  l a  i k / i s  l a m  c ı ,
s ü n  n i / a l e  v i  o l a  r a k  b ö  l ü n  m e  s i  y a  p a y  d ı r !

Sosyalisthareketyıllarcaişçisınıfınılaik,alevivetabiiisteristemez
"sol"birtabandaörgütlemeninkolaycılığınakaçtı.Bukolaycılıksını
fın mücadele birliğini engellediği gibi, çoğunluğu da sürekli olarak
"karşıtarafa"terketti.Bu"karşıtaraf"doğalolarak"sağ",İslamcıve
sünnioldu.Sınıfiçinde"düşmankamp"ınbukadargeniştutulduğubir
saflaşmadabaşarıyaulaşmanınmümkünolmadığıgörülemedi.Başarı;
sınıfınçoğunluğunudevrimcibirprogramaveonunaracılığıylaparti
yekazanmaktangeçecekidiyse,bunungereklerihiçbirzamanyerine
getirilmedi.SınıfsalzemindebakıldığındaTürkiye'deyüzde30'ayüz
de70yadasolaçısındaneniyikoşullardayüzde40'ayüzde60'lıkgibi
gözükenbölünmeaslındasahtevealdatıcıdır.Biraniçinyüzde95gibi
ezici çoğunluğu yoksullar kategorisinde yer alan Kürt nüfusunu bir
kenardatutacakolursak,TürknüfusunçoğunluğunundaKürtlerkadar
olmasabileyoksulolduğuunutulmamalıdır.Butopraklarıninsanları
nın yaklaşık yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşte bu,
devrimci bir hareketin yaslanması gereken gerçek bir potansiyeldir.
Kitleselişçipartisiöncelikliolarakbupotansiyeliniçindekiişçisınıfı
nınçoğunluğunukazanacak,onlarınaracılığıylakentvekıryoksulla
rınınittifakınısağlayacaktır.Kuşkusuzdevrimcibirhareketinbaşarısı
içinbuyüzde80'likpotansiyelintümününkazanılmasıbirzorunluluk
değildir.İşçisınıfınınçoğunluğunundevrimciprogramakazanılması
yeterlidir.

Türkiye'dedevrimciMarksistbiralternatifinyokluğubuyoksulve
ezilenkitleninçoğunluğunuİslamcıvefaşistpartilerinkucağınaitmiş
durumda.Neyazıkkişuandaulusalveuluslararasıburjuvazininsal
dırı politikaları karşısında hükümet dışı alternatif Fazilet Partisi  ve
BüyükBirlikPartisi,hükümetiçialternatifiseMilliyetçiHareketPar
tisidir. Bu devrimciMarksist hareket açısından acıklı bir durumdur.
İşçisınıfınınbupartileresempatiduyankesimlerikazanılmadıkçasını
fınbirliğinisağlamayaimkanolmayacaktır.Ancakyukarıdasıraladığı
mız yapay ayrımlara itibar etmeksizin davranacak kitlesel bir işçi
partisibukesimlerikazanabilmeşansınasahiptir.Veböyledavranacak
birpartinininşasınınönüalabildiğineaçıkolabilir.Kitleselişçiparti

Kitlesel Bir ŞŞçi Sınıfı Partisinin GerekliliŞi

7



sine,buyapayayrımlardandeğil,sadecevesadecesınıfsalçıkarlardan
hareketedilerekyadaonlarayaslanarakgeçilebileceğininbilincinde
olmakgerekir.

K i t  l e  s e l  b i r  i ş  ç i  s ı  n ı  f ı  p a r  t i  s i
n a  s ı l  i n  ş a  e d i  l e  b i  l i r ?

Kuşkusuzböylebirpartinininşasınınönşartısınıfmücadelesininyük
selmesidir.Yukarıdabutopraklardasınıfmücadelesininçoksertsürdü
ğünü,amabununtekbaşınaişçisınıfınınkendimücadelesindenkay
naklanmadığını, bizzat büyük burjuvazinin çılgınca saldırılarının bu
mücadeleyikörüklediğinibelirttik.İştebudiyalektiktirki,işçisınıfı
nınmücadelesininönünüaçıyor,dolayısıylakitleselbirişçipartisinin
inşaimkanlarınıdaalabildiğinearttırıyor.Öteyandanuluslararasıbur
juvazinin uluslararası işçi sınıfına karşı dünya çapında sürdürdüğü
saldırı politikası, günümüzde, böyle bir partinin inşasının sadece bu
topraklardadeğildünyanınhemenherbölgesindekurulmasınaelveriş
libirzeminhazırladığıgibi,enternasyonalbirişçihareketinindeyeni
denayağakalkmasınaaradanaltmışyılgeçtiktensonrayenidenfırsat
sunuyor.İleridebukonuyatekrardeğineceğiz,ama,şimdidenşukada
rınısöylemekteyararvar:Kitleselbirişçipartisi,dünyanınbirçokülke
yadabölgesindeortayaçıkacakkardeşpartileriylebirlikteaynıdünya
partisinin çatısı altında bulunmanın olumlu mecburiyetiyle yüzyüze
kalacaktır. Uluslararası partinin inşası ulusal partilerin inşası kadar
nesnelbirgereklilikhalinegelmiştir.

Kitleselbirsınıfpartisinininşasıikikanaldanyürütülmekzorunda
dır.Birincikanal,burjuvazinin;sendikalörgütlenme,toplusözleşme,
istihdamvesosyalgüvenlikgibientemelkazanımlarakarşısürdürdü
ğüsaldırıyıönplanaçıkartarakörgütlüişçikesimlerini(yanisendikalı
işçileri)bualanlardakazanarakpartiinşasınıbaşlatmaktır.İşçisınıfı
nınörgütsüzkesimlerinibumücadeleyekatmakbaşlangıçtaçokdaha
zordur.Onlarpartileşmeyolunaisteristemezbirsonrakiaşamadagire
ceklerdir.Buarada,buişçileridetamamiyleboşlamamakiçinörgütlü
işçiler aracılığıyla bölge çalışmaları yürütmek anlamlı olabilir. Parti
inşasının ikincivemutlakabirinciylebütünleştirilmesigerekendiğer
kanalı ise hangi sendikadan olmasına bakılmaksızın gerçek bir sınıf
mücadelesi yürüten bir dizi sendika yöneticisinin böyle bir partinin
inşası sürecine aktif olarakdahil edilmesidir.Sıradanörgütlü işçiler,
mevcutekonomikkrizinbasıncıylatümüylekendipartileriolacakbir
yapınınörgütlenmesinekuşkusuzkatılacaklardır,talepleribuyöndedir.
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Ama doğaldır ki, her işçi böyle bir süreçte kendisiyle birlikte aynı
çıkarlarısavunanişçiönderlerininhareketiniçindeolmasındanfazla
sıylaetkilenecektir.UnutulmasınbirinciTürkiyeİşçiPartisideneyimi
ninbaşlatılmasıtamdabuşekildeolmuştur.Başlangıçtaazsayıdada
olsasınıfmücadeleciişçiönderininpartileşmefaaliyetininiçindeyer
almasıgenişişçiyığınlarıiçinbupartiyiciddibirçekimmerkezihali
negetirecektir.Genebukanaldaüzerindedurulmasıgerekenbirdiğer
husus,sınıfhareketiiçindedarbirkadroçalışmasıfaaliyetisürdürmek
leyetinenetiketli "solcu" işçiönderlerindensedoğal işçiönderlerine
yönelmeninanlamlılığıdır.Doğalişçiönderlerininşuanhangipartiye
sempati duyduklarının fazlaca bir önemi yoktur.Kitlesel işçi partisi
girişimi, az sayıda işçiyle temas halinde olan kişilerdense, sınıfsal
çıkarlar zemininde hareket eden herkesin güven duyduğu doğal işçi
önderlerine ulaşmanın yollarını arayıp bulmalıdır. 12 Eylül dönemi
sonrasındasayılarıgittikçeazalanvegenişkitleyleetkileşimlerigide
rekzayıflamış"solcu"işçilerdensebutipdoğalişçisınıfıönderlerini
kazanmalıdır.Şukesinbirgerçektirki,neoliberaldöneminetkisiyle
kafaları ve ideolojileri iyice bulanıklaşmış  söz gelimi özelleştirme
karşısındabile,"önceşukamusalalanınbirtarifiniyapalım"diyen
"solcu"işçilerefazlaitibaretmemekgerekir.Sonuçolarak,kitleselişçi
partisinininşası,tabandagerçeksınıfçıkarlarıüzerindenfaaliyetgös
teren doğal işçi önderleriyle militan sendikal faaliyet gösteren işçi
önderlerininmücadeleiçindebütünleşipkaynaşmasındangeçecektir.

K i t  l e  s e l  i ş  ç i  p a r  t i  s i  n i n
e n  t e r  n a s  y o  n a l  z e  m i  n i

Yukarıdauluslararasıkitleselbirişçipartisinininşasınınenazulusal
partilerin inşası kadar  nesnel bir zorunluluk haline geldiğinden söz
etmiştik.Bukonuyubirazayrıntılandırmaktayararvar.BugünTürki
ye'de resmi ağızlardan yapılan açıklamalara göre bile  ki bu resmi
açıklamalarherzamangerçeğinbirkısmınıifadeederler"kayıtdışı"
olaraknitelenenyabancı işçisayısı1,5milyoncivarındadır.Ağırlıklı
olaraktekstil, inşaatveevişlerindeistihdamedilenbusüperucuziş
gücüartıkbutopraklarınişçisınıfınınbirparçasıolarakgörülmelidir.
EmekPlatformuprogramınınörtülübir tarzda,TÜRKİŞuzmanları
nınsaaçıkçaifadeettiklerigibibuinsanlarTürkiyeişçisınıfınındüş
manıdeğildirler.Tamtersinebutopraklardayaşayanişçisınıfınınen
mazlum kesimi oluşturmaktadırlar ve Türkiye işçi sınıfının diğer
kesimleritarafındankardeşçedesteklenmelidirler.Uluslararasıserma
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ye,kapitalizminçürüyenemperyalizmevresinde  tambirmafyaser
mayesine dönüşmüş durumdadır. Bu sermaye kapitalizmin yükseliş
dönemlerindeolduğugibikalıcıyatırımlaradönükbirişleviartıktaşı
mamaktadır.Bütünhesaplarını,dünyaçapındaüreticigüçlerigeliştire
cek yatırımlara girişmektense, finans sermayesinin hakimiyetinde
borsagibispekülatifkazançyollarınakayarakveözellikleenucuziş
gücününbulunduğualanlaragiripçıkarakyapmaktadır.Dünyaçapın
daüreticigüçleribireryıkımgücühalinedönüştürmemisyonunusür
dürmektedir.Kuşkusuzuluslararasısermayeninbueğilimiyenideğil
dir,dahaemperyalizminortayaçıktığıdönemdenbuyanakapitalizm

bu yöne evrilmiştir. Ama özellikle 1980'lerden
günümüze, bu eğilim, büyük bir hızla gelişiyor.
Üreticigüçlerinkitlesel imhasıpolitikası,üretim
araçlarının özelmülkiyeti rejiminin "işleyişinin"
temelinioluştururhalegelmiştir.Başkabirdeyiş
le, ücretli emeğin kitlesel imhası, ancak ücretli
emeğin sömürülmesiyle varlığını sürdürebilecek
olanbirtoplumsalrejimin(yanikapitalizmin)kâr
oranlarını korumasının temel aracı biçimine
bürünmüştür.Buise,çürüyenkapitalizminaslında
kendi bindiği dalı kesmesi anlamına gelir.Ama
kapitalizmin varacağı nihai noktanın bu olduğu
çokönceleribilindiğindenuluslararasıbirsosya
listdevriminkaçınılmazlığıdakendininesnelola
rakdayatmaktadır.

Günümüzçürüyenkapitalizm(modadeyişiyle
"küreselleşme")dönemindeuluslararasısermaye,
yabancısermayetaraftarlarınınövgüsünemazhar
birtarzdabirülkeninborsasınagiripçıkargibiki
onu da neredeyse günlük olarak yapmaktadır
elindeparavaliziyleoülkedenoülkeyeturistgibi
dolaşıyor.Enucuz işgücününeredebulursa,bir
süreoradakonaklıyor,dahasonraherşeyibırakıp
birbaşkadahaucuzülkeyeyollanıveriyor.Çürü
yen kapitalizmin bu mafya sermayesi  ki artık

uluslararası sermayenin genel eğilimi budur kapitalizmin merkez
ülkelerininişçilerini"kaçarımha!"diyetehditettiğigibibağımlıkapi
talist ülkelerin işçi sınıflarını da aynı tehditle daha düşük ücretlere
mahkumediyor.Sözgelimi,geçtiğimizyılFransa'dayüzde200ora
nındakâreldeetmişolanBoschfirmasıbunarağmen400işçisiniişten
çıkartmışvebuyılTürkiye'yegelmehazırlıklarıyapıyor.Öteyandan
hepimizinbildiğigibiTürktekstilsektörühızlaRomanyaveBulgaris
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tangibidahaucuzişgücününbulunduğuülkelerekayıyoryadabunun
hazırlığıiçinde.ABD'ninbüyüktekstilşirketleriaylıkasgariücretin19
DolarolduğuBengladeş'eyadasaatücretinin0.65Dolarolduğu(bir
karşılaştırmayapmakgerekirseTürkiye'deTürktekstilişçilerininsaat
ücreti2,5Dolar,baştaRomenolmaküzereyabancıişçilerinsaatücre
tiise0.25dolardır!)ÇinHalkCumhuriyeti'nekayıyorlar.Herdurum
da,asgarisaatücretinin6,57DolarolduğuABDişçisınıfınınnasıl
bir tehdit altında olduğunu görmek böylelikle mümkündür. Şimdi
bütünbukoşullaraltında,neABDişçisınıfınınÇinyadabaşkaülke
işçisınıflarına,neTürkiyeliişçilerinRomenişçilerevenedeFransalı
işçilerinTürkiyeliişçileredüşmanlaşmasıkadarsaçmabirdurumola
maz.Bütünbusaydığımızülkelerinişçisınıflarınıntekvebiricikdüş
manıçürüyenkapitalizminenucuzişgücüneyönelmepolitikalarından
başkasıdeğildir.Üstelikbütünbuülkelerinişçisınıflarıartıkeskisin
denfarklıolarakbudurumuyaşayarakgörmeimkanınıfazlasıylaelde
etmişbulunuyorlar.Buradançıkartılmasıgerekensonuç,dünyaişçile
rininsadecekitleselbirdünyaişçipartisinedeğil,aynızamandadev
bir dünya işçi sendikaları konfederasyonuna da şiddetle ihtiyaçları
olduğudur.Artık buradan kitlesel bir işçi partisinin inşasının hangi
mali kaynaklara yaslanacağı sorusunun cevabını aramak kolaylıkla
mümkünolacaktır.

U l u  s a l  v e  u l u s  l a  r a  r a  s ı  i ş  ç i  s ı  n ı  f ı  n ı n
m a  l i  k a y  n a k  l a  r ı  a n  c a k
k e n  d i  g ü ç  l e  r i  o l a  b i  l i r

DünyadaolduğugibiTürkiye'dedekitleselbirişçisınıfıpartisiancak
kendimaligüçlerinedayanarakinşaedilebilir.İşçisınıfıgerekulusal
gerekseuluslararasıörgütlenmesinikendiüyelerininsınırlarıaidatları
üzerineinşaetmekzorundadır.Partiinşasındayabancısınıflarınmali
kaynaklarınakesinlikleitibaredilmemeli,hattaolabilecekherdurum
dareddedilmelidir.Yabancısınıflarınbirişçiörgütüneyapacaklarıher
yardımınbirkarşılığıolacaktır.İdeolojikveörgütselolaraksermaye
denbağımsızbirişçiörgütü(bubirsendikayadapartiolabilir)mali
planda her tür sermaye örgütünden bağımsız olmalıdır. Sınırlı mali
kaynaklara sahip bir ülkenin işçi sınıfı ancak gelişmiş bir kapitalist
ülkeninbağımsızişçiörgütlerindenmaliyardımtalebindebulunabilir.

ABD'de Clinton, İngiltere'de Blair, Fransa'da Jospin ve İtalya'da
"ZeytinAğacı"hükümetleri,dünyaçapındaişçisınıfınınsınıförgütle
rinindağıtılarakbunlarınyerinihükümetlevesermayeyle"dilayog"ve
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"işbirliği"örgütlerininalmasınıhedeflemişlervebuyoldasermayenin
büyüktaarruzuylaörtüşenhedeflereilerlemeyeçalışmışlardır.Ulusla
rarası işçi sınıfınınbupolitikalara tepkisi, onlarıngereklimesafeleri
kolaylıklakatetmelerineimkantanımamış,amaişçisınıfınınuluslara
rasıölçektekiörgütsüzlüğüdeciddimevzikayıplarınanedenolmuş
tur.

ş ş  ç i  ö r  g ü t  l e  r i  n i n  N G O ' l a ş  t ı  r ı l  m a  s ı
p o  l i  t i  k a  l a  r ı

Yukarıdasözünüettiğimizhükümetlerkanalıylaişçisınıfıörgütlerinin
genemodatabirleNGO(HükümetDışıÖrgütler)biçiminedönüştürül
mesineçalışılmaktadır.Butipbiçimleredönüşebilecekişçiörgütlerine
(yani işçiörgütüolmaktançıkacakörgütlere)emperyalizminkontro
lündeki çeşitli kuruluşlar ve fonlar tarafından azımsanmayacakmali
destekler sunulmakta ve NGO'laşmaları cazip hale getirilmektedir.
Baskıaltındakisendikabürokrasileri tabanındirencininzayıfolduğu
yerlerdebupolitikalaraboyuneğmektedirler.Kitleselbirişçipartisibu
sınıfdüşmanıpolitikalarıetkisizhalegetirmekiçinelindengelentüm
çabayıgöstermelidir.Türkiye'deaslındaişçisınıfınınbirparçasıolan
KESK,gerekbağlıolduğuuluslararasısendikanınNGO'laşmayaçok
müsait yapısı  ve gerekse üst yönetiminin "ZeytinAğacı" projesine
yatkınlığı nedeniyle çok ciddi bir tehlikeyle yüzyüzedir. Çünkü bir
yandan karşı devrimci "ZeytinAğacı" projesine angaje olup, diğer
yandandagrevlitoplusözleşmelibirsendikaanlayışınısürdürmeniz
kolaydeğildir.Eğerönümüzdekidönemde"sahtesendika"tasarısıher
şeyerağmenyasalaşırsaKESKbunusadecereddetmekleyetinmemeli
"ortakçalışanlaryasası"nınkabulüiçinkitleselseferberliğiniişçisen

dikalarıylaanlaşarakenüstdüzeyeyükseltmeli
dir.Aksi takdirde zatenKESK'in içinedüştüğü
durum büyük sermaye tarafından sömürülecek
vediğerişçisendikalarınadayaygınlaştırılmaya
çalışılacaktır. Hedef tüm işçi sendikalarının
dağıtılmasıolduğuiçinKESK'intasarıyıkerhen
bileonaylamasıburjuvazininelinebüyükbirkoz
verecektir. Öte yandan kaşarlanmış sendika
bürokratları tarafından yönetilen büyük sen
dikalardaKESK'inkarşıkarşıyakaldığıdurum
da kendi geleceklerini okumak zorundadırlar.
Kitleselbirişçipartisi,parçalanmışişçisınıfının
birliğini sağlama doğrultusunda bu tehlikeli
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gidişesonverebilecektekaraçolacaktır.

2 8  ş u b a t ’ ı n  e t k i l e r i

28 Şubat, TC devletinin büyük sermayeyle  tam bir uyum içinde,
çürüyenkapitalizminuluslararasısaldırısınadestekvermeprogramıdır.
28ŞubatprogramıdoğrultusundaTürkiye’dekitümsiyasalvesend
ikalyapılaryenidenbiçimlendirilmekte,dolayısıylaparçalanmaktadırlar.
TC devleti Türkiye burjuvazisinin  çürüyen kapitalizmle daha da
bütünleşebilmesi içinonunönündekibütünengelleri "şeriatgeliyor"
bahanesiylebirbirtemizliyor.Buyenidendüzenlemeoperasyonundan
ilknasibinialandaİslamihareketoluyor.Metropolkentleringenişişçi
yığınlarıüzerindeenfazlaetkisibulunanFaziletPartisihemiçeriden
hemdışarıdanparçalanıyor. RecepTayyipErdoğan’ınbaşınıçektiği
"Yenilikçi" kanadın  içeriden parçalama operasyonu büyük burju
vazinintalepleriyönündegelişiyor.Nitekimbukanadınsözcülerinden
Bülent Arınç, daha ilk etapta Derviş’in çıkartmayı planladığı  işçi
düşmanı 15 yasaya destek vereceklerini ilan ediverdi.  Kutan buna
derhal karşı çıktı. Kuşkusuz bu durum "Gelenekçi" kanadın işçi
sınıfınınçıkarlarınıkoruduğuanlamınagelmiyor,onlardahükümetleri
döneminde  demokratikleşme alanında olduğu gibi işçi sınıfının
kazanımları konusunda da  alabildiğine  büyük sermayeyle uzlaşan
adımlar atmaktan çekinmemişlerdi. Farkları şu ki; "Gelenekçiler"
"Yenilikçilere" oranla  örgütün tabanının çıkarlarına  daha fazla
sahiplenirmişgibidavranmakzorundakalıyorlar."Yenilikçi"kanatise
uluslararası burjuvaziyle entegrasyona daha fazla önem veriyor.
Fazilet’in "Gelenekçileri"ni İslamcı hareketin "klasik sosyal
demokrasi"siolaraknitelemeknekadardoğruise,"Yenilikçileri"nide
"solliberalsiviltoplumcular"ıolaraknitelemekbirokadardoğruolsa
gerek!

Öteyandankitleselgücüçokdahazayıfolsada,28Şubat’ın sol
hareket üzerindedeparçalayıcı etkisi kendisini derhal hissetirmiştir:
Uzunyıllardansonrasosyalistlerinözleminiçektikleriyenidenbirleşme
projesiolarakortayaçıkanÖDP(ÖzgürlükveDayanışmaPartisi)28
Şubat’ınbasıncınadayanamamışveçatlamıştır.Bunoktada,özellikle
partininçoğunlukhizbi,kendipolitikalarınısürekliolarak28Şubat’ın
yörüngesindetutmayaçalışmışvebupolitikalarakarşıçıkanazınlık
platformlarıylaarasınıaçmıştır.28Şubat’lauzlaşmanınikiyoluvardır:
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Bunlardan birincisi açıkça devletin yanında yer almayı gerektirir
(Genelkurmay destekçisi İşçi Partisi), ikincisi ise sermayeyle
uzlaşmaktır(özelleştirmepolitikalarınaaçıkolarakkarşıçıkamayarak
TÜSİAD’ın"demokratikleşme"paketininarkasınageçenÖDPyöneti
mi).Devletlesermayeninpolitikalarınınaslındabirbirinintamamlayıcısı
olduğunugöremeyenbütünsolpartilerbuoyunagelmişlervesonuçta
şu ya da bu ölçüde 28 Şubat programına destek sunmuşlardır. İlk
bakıştaparadoksalgibigözükenbudurumÖDPyönetimiileHADEP
yönetiminibirbirineyakınlaştırançizgidir.
Sınıfsalçıkarlartemelindeörgütlenmehedefiniönünekoyan,devletten
ve sermayeden bağımsız kitlesel bir işçi partisi projesi bütün bu
yanılsamalarıortadankaldıracaktekaraçolarakönümüzdedurmaktadır.
Gün, artık, hernepahasınaolursaolsun,öncelikli olarakher türden
sosyalisti(liberalindendevrimciMarksistinekadar)birarayagetirmeyi
hedefleyen bir projeden değil, dolaysız sınıf çıkarları temelinde işçi
sınıfınınmücadelesini birleştirmeye çalışırken devrimciMarksistleri
debirarayagetirebilecekolanbirprojedengeçmekzorundadır.
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U f  k u  m u  z u  g e  n i ş  l e  t e  l i m ;

Kit le sel bir 
İş çi-Emek çi Par ti si 
müm kün mü? (I)
Cenk ÖTKÜNÇ

“Pat ron suz, Ge ne ral siz, Bü rok rat sız SOS YA LİZM ola rak bi zim tav rı
mız açık tır. Tür ki ye iş çi sı nı fı nın ni hai ola rak ih ti ya cı Le ni nist bir 
“Dev rim ci İş çi Par ti si ”dir. Böy le bir par ti nin in şa sı dev rim ci Mark
sist ler için vaz ge çil mez, stra te jik önem de bir gö rev dir. An cak, sos ya
list kad ro la rın ve ön cü iş çi le rin bu gün için de bu lun du ğu po li tik, ide
olo jik ve mo ral ko şul lar, Le ni nist dev rim ci bir par ti nin kı sa sü re de 
in şa sı nın müm kün ol ma dı ğını gös te ri yor. Öte yan dan sı nıf mü ca de le
si nin bu gün kü ih ti yaç la rı, iş çi sı nı fı ve bü yük emek çi kit le le ri için bir 
çe kim mer ke zi oluş tu ra cak ve bur ju va zi den ide olo jik, po li tik, ör güt sel 
ba ğım sız laş ma yı sağ la ya cak bir iş çi par ti si ni önemli bir so run ha li ne 
ge ti ri yor. Bu du rum da, Tür ki ye’nin ya şa dı ğı bü yük kri ze iş çi sı nı fı nın 
müt te fik le riy le ele le ve re rek ken di çö zü mü nü ya ra ta bil me si için bir 
si lah ola rak iş çiemek çi par ti si, bu lun du ğu muz so mut ko num dan ile
ri ye doğ ru bü yük bir adım ola cak tır. Bu sü reç ya şa nır ken, ay nı 
za man da Le ni nist dev rim ci par ti nin ku ru lu şu için de mü ca de le ve ri le
bi lir ve ve ril me li dir”1

B i r  d ö  n e m  k a  p a  n ı  y o r !

B undanaltıyılkadarönceyazılanbusatırlardönemin“sosyalist
birlik”tartışmalarınaverdiğimizyanıttı.12Eylülaskeridarbesiy

le üzerindeki ölü toprağını 1989BaharEylemlilikleri veZonguldak
geneldirenişiilekıranişçiemekçihareketisolunyaşadığıağıryenil

1PGB SOSYALİZM: Kitlesel ve Sosyalist bir Emek Partisi için, bro. diz.  4, 1995, s. 2.
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gininşokundançıkmasınayolaçmış,bununüzerineçeşitliplatform
lardageçmişinideğerlendirensosyalisthareketdarbesüreciylealdığı
yenilgininfaturasınıağırlıklıolaraksoliçiçatışmalaravebölünmelere
çıkarmıştı.Dolayısıylayapılmasıgerekenherkoşuldabirsoliçiküme
lenmeyibaşarmakvesosyalistlerinbirliğinisağlamaktı.Türkiyesos
yalist hareketinin tarihinde son derece önemli bir yer tutan BTDK
tartışmalarıbuihtiyacınsonucuolarakortayaçıktı.Fakatbutartışma
larTürkiyesosyalistlerininihtiyacıolanpartiyiçıkaramadı.Sonrasın
da bir şekilde bu tartışmaların içinde, çevresinde olan çevrelerSBP,
BSP,GBKveÖDP’yioluşturdular.Türkiyesosyalisthareketinintari
hinde yapılamayan yapılmış ve büyük oranda sosyalistlerin birliği
düşügerçekleşmişti.ÖDPbutopraklardasosyalistlerinbirliğiprojesi

nin ulaştığı en üst biçim oldu. Bizce bu projenin
başarısıiçindebulunduğugerilimiaşmasınabağlıy
dı.Gerilimiaşmanınyoluisepartininhızlabirişçi
emekçi partisi olma yoluna girmesi ve örgütsel
çalışmasınıtepedentırnağabufaaliyetinihtiyaçları
temelinde şekillendirmesinden geçmekteydi. Sözü
edilensaptamanınzeminisosyalistlerinbirliğioldu
ğundaönerimizinnekadargerçekleşeceğiayrıbir
tartışmakonusuolsadaÖDPfaaliyetinebaşlarken
bizimiçindurumbukadaraçıktı.Partiyabuyola
girereksınıfmücadelesininzorluyollarında ilerle
yerek gelişecek ya da çeşitli niyetlerden bağımsız
olarakağırlıklıküçükburjuvasınıfsalkompozisyo
nunihtiyaçlarıtemelindebirortasınıfpartisihaline
gelerekkendini tüketecekti.BirArapatasözü“ölü
ileyaşlınınarasınagirilmez”diyor.ÖDPbiryanda
kendinioluşturançoğunlukhizbininsolliberalpoli
tikaları ve bürokratik tavrından diğer yanda ise
muhalefetinin iktidarın uygulamalarına tepkisel
karşı koyuşlar dışında hiçbir şey yapmamasından
dolayıçokyaşlandı.Beşyılınsonunda“bizsöyle

miştik” demenin hiçbir faydası olmadığını biliyoruz.Hatta bu duru
mun“moraltarihsel”değerlerbakımındanbirdiziyıkımadayolaça
cağınıdüşünüyoruz.Parçalanmavedağılma1980sonrasısolagüven
duymakisteyenpekçokbireyi,çevreyi,derindensarsaraksiyasetten
uzaklaştıracak. Muhtemelen siyaset kulvarında yer almak isteyen
çeşitliçevrelerisesınıfuzlaşmacı,burjuvareformistprojelerinparçası
olacaklar.

Elbette bu son işçi sınıfının öncülüğünde, dünyanın kapitalizmin
yıkıcılığındankurtarılmasımücadelesinibitirmeyecek.Başkabaşlan
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karşı çıkılamıyor.
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gıçlarınmücadelesinevakitgeçirmeksizinbaşlanacak.İştebuyazının
amacıdabaşkabirbaşlangıcıtartışmayaaçmaktır.Sosyalisthareketin
yaklaşıkyüzelliyıllıktarihindenadirenbaşarabildiğifakatsınıfmüca
delesininabc’sidiyetanımlanabilecekbirşeydirbu.BumetinKomü
nistManifesto’da söylenen; “Tüm proletaryanın çıkarlarının dışında
ayrı çıkarlara sahip olmayan” sosyalistlerin önüne koyması gereken
odağıyaratmamücadelesininolasılıklarınıtartışıyor...

T ü r  k i  y e ’ d e  s ı  n ı f  m ü  c a  d e  l e  l e  r i

Yaşadığımız coğrafya çok önemli bir dizi gelişmenin sosyal politik
hayattaetkisinigösterdiğitarihibirdönemdengeçiyor.Şüphesizbütün
bugelişmelerdevrimciMarksisthareketinyönelişininyanısırapoli
tikörgütselfaaliyetinidederindenetkileyecekbirsüreciiçeriyor.Bu
dönemiderindenetkileyenşey;zamanzamanbirbirinibesleyen,kimi
zamançelişenfakatbirbiriyleiçiçegeçmişikilibirdurumunvarlığıdır.
Türkiye’ninbütündinamikleribudurumdanetkilenmekteveonagöre
biçimlenmekteler.Bunlar1997yılındanberisüregelen28Şubatörtü
lüaskerimüdahalesiveonunprogramıileTürkiyebüyükburjuvazisi
ninneredeyseyarımyüzyıllıkdüşüAvrupaBirliğisürecidir.Bu ikili
durumailişkinanalizlerimiziSosyalizmGazetesiveSınıfBilincider
gisiningeçmişsayılarındaderinlemesineyapmıştık.Fakatbusüreçte
açıkçagörülüyorki;Stalinizm,reformizm,merkezcilik,ulusalhareket
gibikimipolitikakımlarınkafalarıkarmakarışıkolmuşdurumda.Bu
akımlardankimileri28Şubatkarşısındahazırolageçerekmilitarizmin
artabıraktıklarındanmedetumuyor,kimileriiseAvrupaBirliğinegiri
şinkaçınılmazolduğu tespitindenhareketleAvrupaemperyalizmiyle
bütünleşmenin çeşitli demokratik haklar getireceği yanılmasından
hareketediyor.Türkiye sosyalisthareketinin işçi emekçihareketi ile
arasıherzamanaçıkolmuştur.Neyazıkkiözelliklebudönemdevar
olan açı sosyalist hareketin “sınıftan kaçış” politikalarından dolayı
daha da büyüyor.ÖrneğinAB’nin gereği olan özelleştirmelere karşı
net tutumalınamıyor,kamuemekçilerinikolayca iştençıkarabilecek
kanun hükmündeki kararname “şeriatçılara karşı” diyerek yaratılan
devletdesteklihavayakarşıçıkılamıyoryadageçtiğimizNisanayında
yoksulveörgütsüz emekçikesimlerinkendiliğindenhareketi “gerici
ayaklanması”diyedamgalanabiliyor.

28Şubatsürecininanalizipekçokçevretarafındanyapıldı,yapılı
yor.FakatbuanalizlerinçokazıbusüreciTürkiyesınıflarmücadele
sinin gerçekleştiği zeminin üzerinden tartışıyor. Yine bu analizlerin
çoğunluğu 28 Şubat’ın Türkiye burjuvazisi ile uluslararası sermaye
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arasındakiilişkininprogramınıdevamettirdiğini,Batıcıburjuvasiyasi
güçlerdenİslamigüçlere,solharekettenKürtUlusalhareketinekadar
bütüngüçleribuprogramdahilindeşekillendirmekistediğinigöremi
yorlar.

Harekethalindekiemperyalizmtreninesonandaenarkavagonun
danbinmekisteyenTürkiyebüyükburjuvazisiile28Şubatsürecinin
ehven’işerhükümetioluşturduklarıortakprogramıTürkiyeişçisınıfı
veemekçilerinedayatıyorlar.Buprogramıntemelbaşlıklarıiseşunlar;
hızlıözelleştirme,düşükücretler, sendikasızlaştırma, işsizlik,enflas
yonuemekçininsırtınayıkma,aşırısilahlanmaveyayılmacılık.Prog
ramıyürütecekolanburjuvasiyasigüçleriseçapsızlıklarıvebecerik
sizliklerininyanısıraherhangibirkitledesteğinedesahipolmadıkla
rındanrahatçahareketedemiyorlar.Sonzamanlardayapılananketlerde
hükümeti oluşturan partilerin ve diğerlerinin yüzde 10’lar civarında
seyrettiğini görüyoruz. TSK yaşanan ekonomik kriz sonucu ortaya
çıkanrejimkrizindenençokrahatsızlıkduyankesimlerinbaşındageli
yor.Silahlanmanınbütçeüzerindeki ağır yükününortaya çıkmaması
için temelbirpolitikhatgeliştirilmişdurumda.“Bankalarınboşaltıl
masının ülkeyi bu hale getirdiği dolayısıyla yolsuzlukların üzerine
kararlılıklagidilmesigerektiği”üzerineşekillenenbuhatdoğrultusun
dakimiburjuvapartilerinikarşısınaalmışgibigözükenTSK,öncülü
ğünüyaptığıprogramınkimimaddelerindenderahatsızlıkduyuyor.(
MGK’nın işlevinin yeniden tarif edilmesi vs.)Aslında iktidar bloğu
içindebulunanbütünsiyasigüçlerTSK,cumhurbaşkanı,burjuvapar
tileri,odalarvs.aynıprogramınuygulayıcılarıfakateldekikaynaklar
üzerindekidenetimveyetkimücadelesiyüzündenyeryerçatışıyorlar.
Burjuvasiyasigüçlerarasındayaşananbutürçatışmalarherzamanvar
olacak.Fakatbuçatışmalarhiçbirzamanuzlaşmazçelişkileriiçerme
yecek,zamanzamanfarklıçıkışlargösterebilenburjuvasiyasigüçler
benzerisermayeprogramlarıetrafındabirleşecekler.

E k o  n o  m i k  k r i z  v e  i ş  ç i  h a  r e  k e  t i

2001yılıişçisınıfıveemekçileriçinyoksullaşmanınvesefaletindaha
daarttığıbiryılolarakbaşladı.Dünyakapitalizminin1970’liyıllardan
başlayarakdevamedenveherdefasındaçeşitlipatlamalarayolaçan
ekonomikkriziülkemizdedederinleşereksürüyor.Bukrizsayesinde
dünyanınçeşitlimerkezleriyoksulluğun,sefaletinkolgezdiği,barbar
lığın ve yokoluşun kıyısına gelmiş mekanlar haline dönüştü. 1998
yılındaGüneydoğuAsya’dabaşlayarakRusya’yasıçrayanveoradan
daTürkiye’yietkileyensonpatlamaisediğerlerindenfarklıolaraktop
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lumsaletkileribakımındansondereceağırbirhalalmış,hükümetkri
ziyleeşzamanlaolarakaynızamandabirrejimkrizinedönüşmüştür.
Ekonomidesonyıllardayaşananciddiküçülmenindeetkisiyle2000
yılıbütçesinde24katrilyonliraolaraköngörülenvergigelirlerinekar
şınborç faizlerine ayrılanpay21katrilyon liradır. İçborçlarınmilli
gelireoranıyüzde14iken1999yılındayüzde24’etırmanmıştır.2001
yılındatoplananvergilerinyüzde95’iborçödemelerinegitmekte.Tür
kiye’nin dış borç stoku 114milyar dolar civarında. (Buna IMF’den
alınansonborçyüküeklenmemiştir)Türkiyenüfusununenfakiryüzde
20’likkesimiTürkiyetoplamgelirininyüzde4.9’unualırken,enzen
gin yüzde 20’lik kesimi ise gelirin yüzde 54.9’unu almaktadır.Yani
nüfusun yüzde 80’lik kesimi toplam gelirin yüzde 45’ini alabiliyor.
Beşmilyonüzerindekiasgariücretliasgariyaşamstandartıiçingerek
liolan700milyonliranınkatkataltındabirücre
te yaklaşık 100 milyon liraya mahkum edilmiş
durumda.

BülentEcevitbaşkanlığındakiburjuvahükü
meti ne yapacağını iyice şaşırarak yaklaşık bir
buçukyıldıruygulayamadığıAB’yeentegrasyo
nunparçasıolanIMFprogramını,bizzatbukuru
luşun bir teknokratını getirerek hayata geçirme
yolunu seçti. Böylece Türkiye ekonomisi şu
zamana kadar azgelişmiş hiçbir ülkeyi refaha
ulaştıramayan uluslararası sermayenin uygula
malarına bir kez daha teslim edilmiş durumda.
Yalnızbuseferişsağlamaalınmışçeşitlisapma
larıönlemek,Türkiyeburjuvazisinin içselçatış
malarının bu süreci sekteye uğratmasına izin
vermemek için bir de “süper yönetici” gönder
mişler...Pekibuprogramsomuttaneöneriyorne
yapacak.Geçtiğimizhaftalardayanınadiğertek
nokratlarınıalarakgörkemlibirbasınaçıklaması
düzenleyen “yeni kurtarıcı” Derviş sakin ve
huzurlubirsestonuyla“GüçlüEkonomiyeGeçiş
Programını”açıkladı.Programındasomutönerileredeğinmemeyiter
cihedenDervişbunuizleyengünlerdenekadarhızlıbirpiyasacıoldu
ğunugösterdi.BaştaTelekomvekamubankalarınınhızlaözelleştiril
mesiolmaküzereçeşitliyasalarınbiranönceMeclistençıkarılmasını
sağlayansüperbakanprogramdakideyimiyle“verimlilikleuyumgös
termeyen” hiçbir ücret artışına izin vermeyeceğini belirtti. Hatta bu
yüzden yarım milyon işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmeler öncesi
yüzde18zamönerenhükümetinteklifinifazlabularakilkaltıayiçin
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0zam,sonrasıiçiniseenflasyonoranındabirartışönererekişçisınıfı
nakarşı tavrını dakoymuşoldu.Daha sonra sendikabürokrasisi ile
yapılangörüşmelerde antlaşma sağlandı ve işçi sınıfı ilk altı ay için
yüzde 15 gibi komik bir artışamahkum edildi.Yalın gerçek şudur;
DervişveheyetiCottarellibaşkanlığındauygulanmayaçalışılanfakat
başarısızlığa uğrayan IMF programını “ulusal program” adı altında
yenidenvedahakararlıbiçimdeuygulayacaktır.Bununsonucu;Reel
ücretlerinvemaaşartışlarınınsınırlandırılması,şuaniçinistihdamın
yüzde 43’ünü sağlayan kesim olan tarıma verilen desteğin daha da
azaltılması,hızlıözelleştirmeler,enerjivehaberleşmealanındayaban
cısermayeninönünüaçacakdüzenlemelerinyapılması,özelsigortacı
lığıngeliştirilerekSSK’nınfiilentasfiyeedilmesi,dövizkurunuçıpa
kabulederekulusalparapolitikasınınyerineyabancıdövizinbelirleyi
ciliğine devam edilmesi sonucu enflasyonun yine işçinin emekçinin
sırtından düşürülmeye çalışılması. Yeni IMF Programı önümüzdeki
dönemiçinyüzde34’lükbirbüyümeyiöngörüyor.Fakateldekiveri
lerdünyapiyasalarındakikrizledoğruorantılıolarakönümüzdekiyıl
lardadaküçülmenindevamedeceğinigösteriyor.Dolayısıylabütünbu
gelişmeler işçi sınıfı ve emekçilerin yaşadığı yoksulluk ve işsizliğin
artaraksüreceğinigösteriyor.

T ü r  k i  y e ’ d e  p a r  t i  s i  o l  m a  y a n  b i r 
i ş  ç i  s ı  n ı  f ı  v a r

Bütün bu gelişmelerin karşısında ülkemizde kendine ait siyasi gücü
olmayanbir çoğunlukvar.Türkiye sayısımilyonları bulangeniş bir
işçiemekçipotansiyelinibarındıranbirülke.Bugüniçiniktisadenfaal
nüfusyaklaşık25milyoncivarındavebunüfusunyaklaşıkyarısıemek
gücünüsatarakyaşamınısürdürmekte.Fakatülkemizdekiişçisınıfının
sayıcafazlaoluşubukitlenindolaysızbiçimdekendiçıkarlarıdoğrul
tusundahareketetmesini sağlamıyor.Sonuçtasermayedenyanaolan
partilere destek olarak onları iktidara taşıyan da, bu desteği çekerek
onlarıiktidardanuzaklaştırandaişçisınıfıoluyor.Sermayeyanlısıpar
tilerişçileriveemekçileriparçalayarakkendiprogramlarıdoğrultusun
dayönlendiriyorlar.Diğeryandan toplumunendinamikkesimiolan
işçilerveemekçilersınıfözörgütlülükleriolansendikalarınayeterince
sahip çıkamıyor. İşçi örgütlerinin çoğu bürokratik kastlar tarafından
gaspedilmişdurumda.Emekçilersendikalarınayabancılaşmışdurum
da. Çoğu işçi sendikal süreçlerde “söz yetki karar” hakkına sahip
değil.

Türkiye’nin en geniş işçi örgütü olan Türkİş bürokrasisi devlet
protokolününparçasıolmayadevamediyor.Bütünmücadelesinitoplu
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işsözleşmelerinevemeclistekibütçeplankomisyonunçalışmalarına
göreşekillendiriyor.Türkiyeburjuvazisiiçin1980sonrasıdeğişenser
maye birikimmodeli sonucu terk edilen ithal ikamecilik üretimdeki
devletetkinliğinivedevletişletmeciliğiniözendiriyordu.Bununyeri
nedünyadakiçeşitlideğişmelereparalelolarakihracatadayalıserma
yebirikimmodelinegeçilmesisonucudevletinküçültülmesivedevlet
işletmeciliğiyerineözelsermayeninönplanaçıkışıenbaştadevletin
çeşitli sektörlerinde örgütlü olan Türkİş’i etkiledi. Özelleştirme ve
esnekleştirmepolitikalarıTürkİş’indayandığızeminiortadankaldıra
cakaşamayageliyor.Türkİşyönetimibütünbuolumsuzkoşullarda
mücadeleyiyükseltmekyerineelindekibütünbaskıcısilahlarıkullana
rak işçi sınıfını örgütsüz biçimde teslim almaya ve işsizleştirmeye
çalışanhükümetidestekliyor.

DİSKiseEkonomikveSosyalKonsey’dençıkışınıncezasınıçeşit
li sendikalarının sözleşme yetkilerinin düşmesiyle ödedi. Türkİş
yönetimindenhükümetedestekkonusundadahafarklıbirtutumiçinde
olanDİSKyöneticilerisözüedilengenelgelişmelerkonusundaiseçok
daha geri bir tutum içindeler. Özel işletmelerde örgütlü olan DİSK
özelleştirmeyle ilgili sorunu olmadığını söylüyor. Oysa özelleştirme
politikaları sonucu açığa çıkacak devasa işsizliğin örgütlüörgütsüz
bütünkesimlerenekadarağırbirdarbevuracağınıgörememeksendika
bürokrasinin “anı kurtarma” refleksinin sonucu olsa gerek. DİSK
AvrupaBirliğimeselesineisebirtür“eleştireldestek”şeklindeyaklaş
makta.Buülkelerdeişçisınıfınınmücadeleleriylekazanılankimihak
larınkendisinedehementanınacağıgibibiryanılgıyasahip.Buyanıl
gıAB’yedahilolunduktansonra“EmeğinAvrupa”sınıyaratmapers
pektifiyle hareket edilmesini gerektiriyor. İşte tambu noktada solda
yenipartiyadaAvrupatipibirsosyaldemokratpartiarayışlarınınbaş
temsilcisi deDİSK bürokrasisi oluyor.Yeni oluşumneyi hedefleye
cek?Busorununyanıtıçokaçık:Avrupa’dakiyandaşlarıgibi“temiz
vesorunsuzbirkapitalizm”içindedengelibirduruşsergilemek.

Türkİş bürokrasisinin devletseverliğine, DİSK bürokrasisinin
AvrupacılığınakarşıHakİşyönetimideİslamiçevrelerdenaldığıdes
tekle yoluna devam ediyor. Bununla birlikte Hakİş yönetimi işçi
örgütlerininçatısıolanEmekPlatformununoluşumukonusundadiğer
örgütleregöredahaaktifdavrandı.Özelliklemezardaemeklilikyasası
olarakbilinen“sosyalgüvenlikyasatasarısına”karşıdahanetbirtavır
sergileyenHakİşbürokrasisibuönemli tehlikeyidiğerlerindenönce
görmüşgibigözüküyor.Fakatbudurumonlarınişçisınıfıveemekçi
lerin genel çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini beraberinde
getirmiyor.Refahyolhükümetinieskigenelbaşkanınıvererekdestek
leyenHakİşyönetimibirbaşkaburjuvahükümetiolanEcevitHükü
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metiniişçiemekçikarşıtıpolitikalarındandolayıdeğilkendidarçıkar
larından dolayı desteklemiyor. Bu çıkarlar Hakİş Başkanı Salim
Uslu’yusiyasalİslam’ınveliahtıR.TayyipErdoğan’ınbaşınıçektiği
liberalİslamcıhareketinpartiprojesinedoğrusürüklüyor.Buhareket
işçiemekçifaaliyetisürdürmekisteyençevrelerinfarklıbirmüdahale
siolmazsa işçicephesindeçeşitlikafakarışıklıklarıdoğuracakgeliş
melereadaygibigözüküyor.

KamuemekçilerininbüyükörgütüKESKiseyazımızınbaşındasöz
ettiğimizkafakarışıklığındanenfazlaetkilenmişişçiörgütügörünü
münde. KESK yöneticileriAB sürecinde bir yanda DİSK’in aldığı
politik tavra benzer bir tavır alırken diğer yanda kurumsallaşma adı
altında fiilimeşrumücadelehattındangerileredevlet ve sermayenin
belirlediği alana doğru çekiliyorlar. Son yaşanan Genel Kurul ve
KESKyönetimininÖDPçoğunlukhizbinindarbirkliğitarafındanele
geçirilmesi basit bir yönetim değişikliği değildir. Bu operasyon
KESK’iABiçin28ŞubatProgramınahazırlamanınilkadımıdır.Ope
rasyonderinleşerekbaşarılıolursabirçokzaafınarağmenmücadeleci
çizgisinden çıkarılarak ehlileştirilmiş birKESK yaratılacak, böylece
kitleselbirişçiörgütündenişlevselbirmeslekodasıdoğacaktır.
Görüldüğü gibi sendikaların başında bulunan bürokrasiler işçilerin
emekçilerinentemelhaklarınıdahisavunamıyorlar.Fakatbiryandan
davarlıknedenlerininortadankalkacağınıdagördüklerindensondere
cetedirginler.İştebutedirginliğinyanısıratabandakiişçilerin“Neden
birlik olamıyoruz? Sorularının arttığı bir dönemde Emek Platformu
kuruldu.

Emek Platformu “sosyal güvenlik yasa tasarısı” gündemde iken
oluştu.İşçilerveemekçilerbirlikolmanınanlamınıiyibildiklerinden
EmekPlatformuçatısıaltındaortakhareketetmeye,sondereceasgari
vegeri taleplerledeolsaburjuvazininprogramınakarşıbiralternatif
birprogramoluşturmayıbaşardılar.ŞüphesizEmekPlatformuSovyet
lerdeğildir.Onuoluşturankonfederasyonlaraveonlarınsendikalarına
bakıldığında bu kurumların politik hatlarında örgütsel durumlarında
elletutulurşeylerbulmakneredeyseolanaksızlaşmıştır.Hattadahada
ileri giderek söyleyelim bu kurumların çoğu sendikal bürokrasilerin
tutumların dolayı yozlaşmış işçi örgütlerine dönüşmüşleridir. Fakat
burjuvazinin topyekun saldırısı göz önünde bulundurulduğunda ve
yaşadığımızkoşullardabundanbaşkabirzeminolmadığıiçinişçilerin
“birlik” talebine karşı oluşmuşbu çatıyı önemsemekdurumundayız.
Nekadarreformistkarakterlideolsa,nekadarişçiemekçiörgütlerinin
tepesineçöreklenerekonlarınyozlaşmasınısağlamışsendikabürokra
silerininbirlikteliğideolsaişçisınıfınınengenişcephesiolarakşekil
lenenbuoluşumusavunmak,geliştirmekvetabandaörgütlemekgöre
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viylekarşıkarşıyıyız.1Aralıkgeneleylemindedegörüldüğügibibu
çatıbiryığınzaafınarağmenpekçokişçiveemekçiiçinbirliğinsem
bolüolarakgörülüyor.

Diğeryandansendikalbürokrasiyekarşımücadelecivedemokratik
birhattısavunanvebütünişçiveemekçisendikalarındaortakörgüt
lenmeperspektifiylehareketedenoluşumlardaboyvermeyebaşladı.
Sondönemdedemokratikvemilitanbirsendikalanlayışıbenimseyen
kimisendikacılarBirleşikSendikalHareketadıaltındaçalışmabaş
lattılar. Sermaye tarafından yaratılan yapay ayrımları (işçi, kamu
emekçisi, taşeronvs.)ve sendikalbölünmüşlüğü reddederek işyerle
rindenbaşlayansendikalyapılarınyaratılmasınıönünekoyanbuhare
ketçeşitlisendikalardavebölgelerdeörülmeyebaşlandı.GerekEmek
Platformununprogramınıngeliştirilerektabandainşaedilmesigerekse
deBirleşikSendikalHareketinörgütlenmesigörevibiryığınzorluğu
vesorunuiçermektedir.Fakatkitleselvemücadelecibirsınıfhareketi
içindebulunmayıistiyorsak,biryandaişçisınıfınınengenişcephesi
olanEmekPlatformunugeliştirmeyi,diğeryandaniseörgütlüişçisını
fından hareketle örgütsüz geniş işçi emekçi yığınlarını da örgütlü
zemineçekmemücadelesiniönünekoyanBirleşikSendikalHareketi
örgütlemeliyiz.Nevarkinekitleselliknedemücadelecibirsınıfhare
ketikendiliğindenbaşarıyaulaşamaz.Bundandolayıişçiveemekçile
rin ihtiyaçları ile toplumsal özgürleşme tasarımını birleştirmek için
mücadeleedecekolanbirmerkezeihtiyaçvar.

N e  d e n  k i t  l e  s e l  b i r
i ş  ç i - e m e k  ç i  p a r  t i  s i ?

Bize göreAB için yürürlükte olan 28 Şubat programına karşı işçi
emekçihattıiçindesiyasibirmücadeletutturulmazsaYeniLiberalizmin
ekonomipolitikalarıhiçbirengeltanımadanülkeyiteslimalacak,buda
işçiveemekçimücadelesiiçinağırbirdarbeolacaktır.Büyükburjuva
zikendicephesindenbütüngüçleriyletaarruzabaşlamıştır.İşçiemekçi
hareketiisevakitkaybetmedenhazırlıklarınıyapmalıtarihseldüşmanı
nıöncepüskürteceksonrasındaiseyenilgiyeuğratacaksiyasioluşumu
nu örgütlemelidir. Bu konudaki atalet işçiemekçi hareketinin bütün
kazanışlarınıyokedecekkadarağırbiryenilgiyle sonuçlanabilir. İşte
tambunoktadadevrimciMarksistharekettarihibirgörevlekarşıkar
şıya;işçisınıfıveemekçileriçinçekimmerkezioluşturacak,devletten
vesermayedenbağımsızlaşaraksınıfmücadelesininihtiyaçlarınagöre
şekillenecekkitleselbiremekpartisininörgütlenmesigörevi...

Türkiye’nin azınlığını oluşturan patronların çeşitli partileri var.
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Fakat toplumun çoğunluğunu oluşturan işçileri emekçilerin partisi
henüzoluşmuşdeğil.Türkiye’dekiişçisınıfınınartıkbirtarafolarak
ortayaçıkmasınınzamanıgelmiştir.İşçilerveemekçilergerçektenbir
sınıfgibidavranmak istiyorlarsakendilerinipatronlarınpartilerinden
ayırmalıveişekoyulmalılar.KitleselbirİşçiEmekçiPartisibuyolun
başlangıcıdır.
Böylebirparti;
• Burjuvazinin yürüttüğü politik, ideolojik, örgütsel saldırılara karşı
koymak,krizikendiçıkarlarıdoğrultusundaçözebilmekvebütünezi
lenkitleleriburjuvazininhegemonyasındankurtarmakiçin,
•Burjuvazinindünyaçapında işçi sınıfınakarşıbaşlattığıÖzelleştir
me,taşeronlaştırma,sendikasızlaştırmasaldırılarınıgöğüsleyereketki
sizhalegetirebilmekiçin,
•İşçisınıfınınbağımsızpolitikörgütlenmesineyönelmediğikoşullar
da, sınıf işbirliğine dayanan çeşitli politik kampların etkisi altında
kalacağı gerçeğinden hareketle sınıf uzlaşmacı ve burjuva karakterli
siyasiprojelerinparçasıolmamasıiçin,
•GenişişçiveemekçiyığınlarınıetkisialtınaalarakuyuşturanSiyasal
İslam,Türkmilliyetçiliğigibigericidüşünceleryerinegerçeksevgive
kardeşlikolanişçikardeşliğiiçin,
•Nihayetyıllardırbizleribiravuçsermayedarın iktidarınabırakarak
yoksullukaçlıkvesefaletiçindeyönetenazınlıkburjuvaiktidarıyerine
eziciçoğunluğununiktidarınıhedeflemekiçin,
vakitgeçirmeksizininşaedilmeyebaşlanmalıdır.

Dervişülkeyeayakbasarbasmazakıllıcadavranarakenbaştaişçi
sendikalarıylagörüştüveprogramatoplumsaldesteğinşartolduğunu
söyledi. Uluslararası sermayenin temsilcisi Yeni IMF Programını
emekçileri yanına çekerek yürüteceğinin farkında. Bu yüzden her
demecinde:“toplumsaldestek’ten”sözediyor.İştetambunoktadaişçi
sınıfıbirkararvermekzorunda.Yaşadığıkoşullarıdahadakötüleştire
rekkendisinisefaleteterkedecekbirprogramınarkasındamıduracak?
Yoksa kendi ihtiyaçlarından hareketle bütün toplumu kapitalizmin
yıkımındankurtaracakolansiyasalörgütlenmesinemigirişecek?Önü
müzdekidönemdeyanıtbulunmasıgerekenasılsorubudur.Busoru
nunyanıtıkitleselbirişçiemekçipartisiyolundakararlıbiçimdeyürü
yeceklertarafındanbulunacaktır.
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C h r i s  t i  a n  R a  k o v s k y  B a l  k a n  S o s  y a  l i s t
M e r  k e  z i  2 .  U l u s  l a  r a  r a  s ı  K o n  f e  r a n  s ı

Em per ya liz me
Bal kan lar’dan
Bir Ya nıt Da ha

Ender COŞKUN*

"Mil yon lar ca ki lo met re lik yol kü çük bir adım la baş lar"
Çin ata sö zü

ABDveAvrupaBirliği(AB)emperyalizmiileonlarıngüdümünde
kibölgeyönetimlerininMakedonya’yasıçrayanayrılıkçıArna

vutlarla başedebilmek için hummalı görüşmeler yürüttüğü günlerde
(Türkiye’dekihükümet, asıl  olarak,krizleveonunkörüklediği top
lumsal muhalefetle uğraşıyordu),  Balkan ülkelerinden Marksistler,
Balkanlardayoğunlaşan emperyalistkapitalistdayatmalarakarşıbir
mücadelestratejisigeliştirmekamacıyla,biryılsonra,ikincikezdaha
birarayageldi.

ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi’nin1519Mart2001
tarihleri arasında Atina’da toplanan İkinci Uluslararası Konferansı,
sürmekte olan Filistin Intifadası nedeniyle, bu kez Ortadoğu’yu da
kapsayacakbiçimde düzenlendi.KısasüreönceölenBolivyalıdev
rimci, Troçkist Muhalefet’in önderi Juan Pablo Bacherer’in anısına
saygıduruşuylabaşlayanKonferansınilkikigünü"uluslararasısemi
ner"lereayrıldı."KüreselleşmeveBalkanlar’dakiÖzgürlükMücadele
leri" başlığını taşıyan ilk seminerde, İşçilerin Devrimci Partisi’nin
(EEK,Yunanistan)ileSlovenya’lıveYugoslavya’lıkatılımcılarıntez
leritartışıldı;ardından,Filistinveİsrail’dengelentemsilciler"Filistin
Sorunu"üzerinedüşünceleriniaçıkladılar.Diğerseminerlerise,"Tür
kiye’deKriz"ve"Rusya’dakiKapitalistRestorasyonunKültürAlanın

* Chris ti an Ra kovsky Bal kan Sos ya list Mer ke zi Yürütme Kurulu Üyesi
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daYolaçtığıYıkım"üzerineydi.
Yunanistan’da yayımlanan bir gazete dışında, burjuva basında

doğallıkla yeralmayan, ancak Rusya’dan Latin Amerika’ya kadar
onbinlerce insanın sosyalist dergiler dolayımıyla haberdar olduğu
Konferansa, 12 ülkeden 18 parti, örgüt ve çevre katıldı; İşçi Partisi
(PartidoObrero,Arjantin),İşçilerinPartisi(PartidodelosTrabalhado
res,Uruguay),MarksistİşçilerBirliği(Finlandiya)veAntifaşistEylem
(İsveç)isedayanışmamesajlarıgönderdi.

" O n  y ı l  Y e  t e r ! "

Balkanemekçilerininonyıllıkkapitalistrestorasyonsürecindeuğradı
ğı yıkıma tepkisini ifade eden bu "çığlık", ilk kez geçtiğimiz Şubat
ayında,Slovenya’nınLjulbljanakentindekibirgösterideyükselmişti.
Konferans, 10 yıllık kapitalist restorasyon sürecinde işbirlikçi hükü
metlereliyleuygulananyeniliberalpolitikalaraözelleştirmelere,işten
çıkarmalara,sağlık,eğitim,sağlıklıkonutedinme,ulaşımvb.alanların
emperyalistkapitalist yağmaya açılmasına... tepkiyi ifade eden ve
emperyalistlerNATO,IMF,DünyaBankası,AvrupaYatırımBankası
vb. uluslararası kurumlarını seferber ettikçe uluslararası bir karakter
kazananbuçığlığıtemelsloganlarındanbiriolarakbenimsedi.Ancak,
emperyalistlerinbütüneski"SosyalistBlok"ülkelerinedayattığıyeni
liberal politikalara karşı yükseltilen "Onyıl yeter!" sloganı, yeniden
sömürgeleştirilenbuülkelerinemekçilerine"hedef"igösterenbiralter
natifletamamlanmalıydı.Konferans,ayrıntılıçözümlemelerinvetar
tışmalarınardından,yalnızcaemperyalistkapitalistsömürününbedeli
niödeyenemekçilerindeğil;ezilenBalkanhalklarınınvebaskıaltında
tutulan azınlıkların da gerçek kurtuluşlarının sosyalizmde olduğunu
vurguladı.

" B a l  k a n  B a  r ı  ş ı " n ı n  y o  l u
s o s  y a  l i z m  d e n  g e  ç i  y o r !

Daha on yıl önce "ulusal devletlerin işlevini yitirdiğinden", ulusal
sınırların ‘globalleşen’ dünyada hiçbir anlamı kalmadığından dem
vuranemperyalistlerin,"SosyalistBlok"tangeridekalanherşeyiorta
dankaldırmaadına,Balkanhalklarınıtambirboğazlaşmayasürükle
diğihiçkimseiçinsırdeğil.EnçarpıcıvekanlıörneğiniYugoslavya
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FederalCumhuriyeti’nin(YFC)parçalanmasındagördüğümüzbustra
teji,  Balkan halklarına, daha dün ekmeğini paylaştığı komşusunu
öldürüpetnikve/yadadinseltemelleredayalıküçük"ulusal"devletler
kurmalarını, ardından da bu devletleri "serbest pazar ekonomisi"ne;
yani,biravuçemperyalistdevletinemrinetabikılmalarınıdayattı(siz
bunu"dayatma"olarakokuyun).

Bustratejiyegöre,yenisömürgecidayatmayakarşıduranyönetim
ler"Hitler"ilanedilecek;onlarıelbetteemperyalistlerinçıkarlarıdoğ
rultusundadevirmeyenhalklardaambargovebombalarlacezalandı
rılacaktı!YFC’nekarşıuygulamayakonanbuemperyalistplan,Slo
venya, BosnaHersek ve Hırvatistan ile Make
donya’nın Federasyon’dan ayrılmasının ardın
dan, ülke topraklarının bir bölümünün askeri
işgaliyleveemperyalizminkuklasıbiryönetimin
iktidaragelmesiylebaşarıyaulaşmışgörünüyor.
Ancak,yalnızca"görünüyor"!Kosova’nınNATO
ordularınca işgalinin ve Miloseviç yönetiminin
alaşağı edilmesinin ardından, bugün, YFC’nde
emperyalizmindesteğiyleoluşturulan"demokra
tik" yönetimin Kosova ve Karadağ’ın federas
yon’dankopartılmasıhesaplarınakarşıdirenme
sibiryana,ABDveABemperyalistlerininkış
kırttığıArnavutlukmilliyetçiliği tam bir "Fran
keştayn"adönüşmeyolunda:Emperyalistler,tam
dademokratikyönetimaltındakiYFC’ndenzor
lakopartamayacaklarıKosova’dakiArnavutmil
liyetçiliğini nasıl dizginleyebileceklerini düşün
dükleri bir süreçte, "büyükArnavutluk" rüyası,
bu kezMakedonya’da canlandı.BaştaABDve
ABolmaküzereemperyalizm,şimdi,kendihasçocuklarınınyöneti
mindekibuülkeyi"Arnavutteröristler"denkurtarmayaçabalıyorlar.

Balkanlardaki son bir yıllık gelişmeleri değerlendirenKonferans,
Balkanhalklarınınbaşlıcatalebiolan"ekmekvebarış"ın,emperyalist
lertarafındanheledeyenidenneredepatlayacağıbilinmeyensürekli
malikrizortamındaaslasunulamayacağını;Balkanemekçilerini"ulu
sal" temelde parçalayarak yani birbirine kırdırarak sağlanacak bir
emperyalist"barış"ınkalıcıolamayacağını;emperyalistlerininveonla
rın "yerli" işbirlikçilerinin körüklediği milliyetçiliğin, Balkanlara
bugünekadaryıkımdanbaşkabirşeygetirmediğiniayrıntılıbiçimde
sergiledi.Konferans,Balkanlarabarışıgetirecektekgücün,ulusalya
da dini ayrışmalardan yalnızca zarar gören işçi sınıfı ve emekçiler
olduğundanhareketle,bölgedeyaşanansorunlarailişkintekgerçekçi

“Balkanlarda 
yaşanan sorun-
lara ilişkin tek 
gerçekçi çözüm, 
bütün
uluslardan ve 
dinlerden eme-
kçilerin özgür ve 
eşit katılımıyla
kurulacak
sosyalist bir
federasyondur.”
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çözümün,bütünuluslardanvedinlerdenemekçilerinözgürveeşitkatı
lımıylakurulacaksosyalistbirfederasyonolduğunuvurguladı.

O r  t a  d o  ş u  a l e v  l e r  i ç i n  d e

Konferans,Filistinsorununailişkinemperyalist"çözüm"ünbölgehal
kına yıkımdan başka birşey getirmediğini ve getiremeyeceğini de
ayrıntılıolaraksergiledi:

3.İntifada,doğalveekonomikbütünkaynaklarıSiyonistdevletin
denetimindeolanBatıŞeriaveGazze’yiFilistinliemekçileriçinceza
evine dönüştürmeyi; işbirlikçiArafat’ın bölgeye başgardiyan olarak
atamasını;sayıları2milyonubulanFilistinlininsonsuzadeğingöçmen
statüsündekalmasınıveKudüs’ünpaylaşımınıöngörensonemperya
list"çözüm"üniflasınıilanetti.Filistinhalkını"ÖzerkYönetim"adlı
cezavinetıkmayaçalışanemperyalist"barış",öteyandan,baştagerici
Siyonist"yerleşimciler"olmaküzere,İsraillilerarasındadayoğuntep
kitopladı.FilistinlikatiliArielŞaron’un"millimutabakathükümeti"
bir"savaşkabinesi"dir.

Konferans, İsraillilerle Filistinliler ve Araplar arasında gerçek
barışınyalnızcabütünbirtarihselFilistinbölgesinde(bugünküİsrail,
Filistin Özerk Yönetimi ve Ürdün toprakları) eşitlik, demokrasi ve
laikliktemelindekurulacaksosyalistbirdevletçatısıaltındasağlana
bileceğinivurgulayarak;bunundışındakihiçbir"çözüm"üngerçekçi
olmadığınıvesorunuyalnızcaağırlaştıracağınıgösterdi.

"BütünbirtarihselFilistinbölgesindetekdevlet"formülü,Christi
an Rakovsky Balkan Sosyalist Merkezi’ni oluşturan Marksistlerle
"sosyalist bir İsrail’in yanında sosyalist bir Filistin"i savunanlar da
dahilbütündiğersosyalistakımlararasındakiayrımınetbiçimdeifa
de etmektedir.Ortadoğu’daki diğer önemli ulusal sorun olan "Kürt
Sorunu"ndaki son gelişmeleri de irdeleyen Konferans, "demokratik
cumhuriyetprojesiadınaKürthalkınınKKTH’ndanvazgeçmesinibir
tür intihar"olarakdeğerlendirdi.GüneyKürdistan’dakurulmuşolan
fiili"cumhuriyet"i,baştaIrakolmaküzerediğerbölgeselveemperya
list güçlerin saldırıları karşısında savunacağını ilan edenKonferans,
Kürt halkının gerçek kurtuluşunun, Ortadoğu Sosyalist Devletler
Federasyonuüyesibağımsız,birleşikvesosyalistbirKürdistanaltında
eldeedilebileceğinibelirtti.
T ü r  k i  y e ’ d e  k i  k r i z
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KonferansınbirdiğeranakonusudaTürkiye’deyaşanansonmalikriz
di. Türkiye’deki krizin, kapitalizmin dünya krizinin bir yansıması
olduğunuveülkeninhem iç sınıfsal dengelerini hemdeuluslararası
ilişkilerini derinden etkileyeceğini vurgulayan Konferans, IMF’in
"yapısalreform"adıaltındadayattığıyeniliberalpolitikalara;özelleş
tirmelere, işten çıkarmalara karşı mücadelede Türkiyeli emekçilerle
dayanışmaiçindeolduğunuifadeetti.Konferans,işçisınıfınınTürki
ye’dekiöncüsektörlerininyükselttiğişutalepleridesteklediğiniaçık
ladı:

Bü tün em per ya list ku ru luş lar; NA TO, IMF, Dün ya Ban ka sı Tür ki
ye’den eli ni zi çe kin!

Em per ya list le re tek ku ruş yok; ya ban cı borç lar tek yan lı ola rak 
ip tal edil sin!

IMF, Dün ya Ban ka sı ve em per ya list dev let ler le olan an laş ma lar 
fes he dil sin!

Özel leş ti ri len ka mu iş let me le ri ça lı şan la rın de ne ti mi al tın da ye ni
den dev let leş ti ril sin!

İş siz li ğe kar şı, üc ret ler de hiç bir ke sin ti ya pıl mak sı zın ça lış ma sa at
le ri kı sal tıl sın; her ke se iş!

Yol suz luk la ra kar şı, vur gun ve ta la nın "ti ca ri sır" adı al tın da ya sal
laş ma sı na ha yır; bü tün ban ka la rın ve bü yük şir ket le rin def ter le ri ça lı
şan la rın de ne ti min de hal ka açıl sın!

Ban ka lar ve özel ma li ku rum lar ka mu laş tı rıl sın!

Konferans, Türkiye’de yaşanan son krizin, gerek egemen sınıfların
kendiarasındagerekseemekçilerleburjuvaziarasındavarolançelişki
leri daha da keskinleştireceğini ve sosyalist harekete yönelik devlet
baskısınıarttıracağınıvurgulayarak,buülkedekisosyalisthareketleve
işçi örgütleriyle dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Türkiyeli devrimci siyasi tutuklulara yönelik son katliamı ve devlet
terörünükınayanKonferans,açlıkgrevcisitutuklularladayanışmasını
ifadeedenbirmesajyayımladı.

T ü r  k i  y e  -  Y u  n a  n i s  t a n  i l i ş  k i  l e  r i

Türkiye’dekihükümetderinleşenkrizleuğraşırken,Yunanistanhükü
metideişçisınıfınakarşısaldırıyı"modernleşmeninikincidalgası"adı
altında sürdürüyor. Yunanistan hükümetinin attığı "esnek üretim",
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"ulusalsağlıkhizmetlerinin(bizdekiSSK)lağvı","emeklilikhakkının
fiiligaspı"gibiadımların"antiteröryasası"yladesteklendiğinivurgu
layanKonferans,YunanistanburjuvazisininBalkanlarayönelikhesap
larıüzerindedurdu.

Konferans,TürkiyeveYunanistanburjuvazileriarasındaBalkanlar
dayaşananrekabetin,sonaylardaestirilen"işbirliği"havasınakarşın,
ikiülkearasındaciddigerginliklereyolaçabileceğini,Egeadalarıya
daKıbrısüzerinekörüklenecekbirgerginliğinsilahlıçatışmayadönü
şebileceğini vurguladı. Konferans, iki ülke burjuvazileri tarafından
kışkırtılacakböylesibirçatışmanın,kesinlikle,gericibirsavaşolaca
ğını;budurumda,her ikiülkedevrimcilerineveemekçilerinedüşen
görevin, onu "kendi" burjuvazisine ve emperyalizme karşı savaşa
dönüştürmekolduğunukararaltınaaldı.Konferans,Kıbrıskonusunda,
tümüyleemperyalistlerinçıkarlarınauygunbiçimde;ABD,AB,Türki
yeveYunanistanburjuvazileriileonlarınKıbrıslıişbirlikçileriarasın
dasürdürülengizlidiplomasininürünüolacakhiçbirçözümüonayla
madığını; Kıbrıslı emekçilerin, Türkiye veYunanistanlı burjuvalarla
değil,işçisınıflarıylaortakmücadelesindenyanaolduğunuilanetti.

ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi’nin2.Uluslararası
Konferansı,Kıbrıs’ailişkinşutalepleriyüksetti:

Kıb rıs’ın bö lün müş lü ğü ne ve iş ga le son!
Kıb rıs’ın ku ze yi ne Tür ki ye’den yer le şim ci gön de ril me si ne; Türk

leş tir me uy gu la ma sı na ha yır!
Bü tün ya ban cı bir lik ler ve em per ya list le re ait üs ler Kıb rıs’tan dı şa

rı!
İş gal ne de niy le ev le ri ni ter ket mek zo run da kal mış bü tün Kıb rıs lı la

ra öz gür ce ge ri dön me hak kı!
Kıb rıs’ın em per ya list AB’ye üye li ği ne ha yır!
Ya şa sın Bal kan Sos ya list Fe de ras yo nu üye si Bir le şik Sos ya list Kıb

rıs!

B i r  y ı l  l ı k  b i  l a n  ç o

Okurlarımız anımsayacaktır, Christian Rakovsky Balkan Sosyalist
Merkezi, ilk uluslararası konferansını 2223 Ocak 2000 günlerinde,
"BalkanSosyalistleriAntiNATOKonferansı"adıaltındatoplamıştı.O
zaman,8ülkedendevrimcileribirarayagetirenKonferans,asılolarak
BalkanlarüzerindeyoğunlaşmışveYFC topraklarınınbir bölümünü
askeri işgale girişen emperyalistlere balkanlar çapındaki ilk ve tek
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Marksistyanıtıvermişti.
Biryılsonra,bugün,ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerke

zinintemelpolitikçözümlemelerininpratikiçindedoğrulandığınısöy
leyebiliriz.Bakın,Merkez’inbiryılöncetoplanan"BalkanSosyalist
leriAntiNATOKonferansı"nınSonuçBildirgesindeşutespitleryapı
lıyordu:

"NATO’nunYugoslavya’yakarşıgiriştiğisavaşsisteminkrizinde,
yalnızcaBalkanlar’dadeğil,uluslararasıdüzeydebirdönümnoktasını
ifadeetmektedir(...)Busavaş,NATO’nun,emperyalizminegemenli
ğini ABD’nin hegemonyası altında dünyaya dayatmak için resmen
benimsediği "YeniStratejikKonsept"in ilk pratik uygulamasıdır.Bu
anlamdaKosovaSavaşı,ilk21.Yüzyılsava
şıdır.(...)Savaş,Haziran1999’daimzalanan
ateşkesinardındanbaşkaaraçlarlasürmekte
dir.(...)NATO’nun,BalkanlardaABDönder
liğindegiriştiğibusavaş,kapitalistküresel
leşmenin zaferini değil; onun çelişkilerinin
patlamanoktasınageldiğiniilanetmektedir.

(...)NATO, özellikle de onun bölgedeki
ikiüyesiTürkiyeveYunanistan,eskiSosya
list Blok üyesi ülkelerin yeniden sömürge
leştirilmesisürecindeyenibirrolüstlenmiş
tir.Yunanistan (...)ABüyesiolarakBalkan
yarımadasında kapitalist restorasyonu hız
landıracak;TürkiyeiseözellikleOrtadoğu,KafkasyaveOrtaAsya’da,
(...) soğuk savaş sürecinde BatıAlmanya’nın üstlendiği role cephe
ülke rolüne soyunacaktır. (...) Yunanistan ile Türkiye burjuvazileri
arasındavarolan;ikiülkeyiEge’deveKıbrıs’tazamanzamansavaşın
eşiğinegetirençelişkilerin,emperyalizmindünyaçapındakiçıkarları
nauygunbiçimdeçözülmesigerekiyor.(...)

Emperyalizm,gerçekte,ikiülkeegemensınıflarıarasındakiçelişki
lerikendiçıkarlarıdoğrultusundamanipüleetmekte;onlarıçözmekbir
yana, kendi denetimi altında daha geniş bir alana yaymaktadır. (...)
Türkiye İsrail ekseni Ortadoğu’nun denetiminde yaşamsal öneme
sahiptir".

ChristianRakovskyBalkan SosyalistMerkezi, Balkanlara ilişkin
çözümlemelerine,şimdiOrtadoğuileFilistin’ideeklemişbulunuyor:
Kapitalizmindünyaçapındakikrizininbölgedekienüstdüzeydekiifa
desi, Siyonist İsrail devletine ve emperyalizme karşı yükselen yeni
Filistinİntifadasıdır.(...)Buİntifada,FilistinKurtuluşÖrgütü(FKÖ)
önderliğine tarihselFilistin’inyüzde20’siüzerindeegemenlikhakkı

Kapi ta liz min dün ya 
ça pın da ki kri zi nin 
böl ge de ki en üst 
dü zey de ki ifa de si, 
Si yo nist şs ra il dev le ti ne 
ve em per ya liz me kar şı 
yük se len ye ni Fi lis tin 
şn ti fa da sı dır.
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verenveFilistinlilerikendikaderinitayinhakkındanvazgeçmeyezor
layanOsloAnlaşması’nakarşıgerçekleşti.Busözde"barışsüreci"nin,
BatışeriaveGazze’yibirbirindenkopartanveaskeriekonomikolarak
SiyonistİsraildevletitarafındandenetlenenbirdiziBantustanaayıran
biroperasyonolduğukanıtlanmıştır.(...)FKÖ,"bütünFilistinbölge
sindedemokratikvelaikbircumhuriyet"perspektifindenvazgeçmiş;
bununyerine,SiyonistsolunveStalinizmin"ikihalkaikidevlet"prog
ramınıgeçirmiştir.Buprogram,yalnızcaMusevidevletinindoğrudan
denetimialtındayaşayanbirmilyonFilistinlininvarlığınıredetmekle
kalmamakta;3,5milyonFilistinligöçmenindönmehakkındanvazgeç
mesinideifadeetmektedir.(...)"Kanton"olarakadlandırılanBantus
tanlarüzerinekuruluırkçıbirrejimininşasıFilistinhalkıiçinçözüm
değildir.İsterİsrailsolununkimikesimleriveStalinistlertarafından
önerilen "burjuva demokratik"; ister "Troçkist" olarak tanımlanan
kimigruplarıngeliştirdiği"sosyalist"biçimde(sosyalistbir İsrail’in
yanındasosyalistbirFilistin)olsun,"ikidevletçözümü"adıaltındaki
birbölünmetehlikelidirvesorunuçözmez.MusevilerleFilistinlilerve
Araplararasındakieşitlik,yalnızca,bütüntarihselFilistinbölgesinde
kurulacak; yurttaşlar~arasında etnik ve dinsel hiçbir ayrımcılığın
olmayacağıbağımsız,demokratik,laikvesosyalistcumhuriyetaltında
sağlanabilir.Bugerçektenözgürleşmiş alan, bütünbölgenin tepeden
tırnağaözgürleşmesininveyenidendüzenlenmesinin;özgürleşmişbir
Kürdistan ile İran’ı da kapsayan bir Ortadoğu Sosyalist Devletler
Federasyonu’nuninşasınınzeminihalinegelebilir.(ChristianRakovsky
BalkanSosyalistMerkezi,BalkanlarveOrtadoğuÜzerineUluslarara
sıKonferansKararları)

P r a  t i k  a d ı m  l a r

ChristianRakovskyBalkanSosyalistleriMerkezi,aradangeçenbiryıl
boyunca yalnızca katılımcıları arasında çeşitli tartışmalar sürdürüp
açıklamalar yapmakla yetinmedi; talep ve sloganlarını Prag veNice
caddelerindekiemperyalizmkarşıtımücadelelerdedahil,eylemiçinde
yükseltti.

Katılımcıülkesayısınıbiryıliçinde8’den12’yeçıkaranChristian
RakovskyBalkanSosyalistMerkezi,BirinciKonferansKararları’nda
ifade edildiği biçimiyle, "NATO’ya ve onun yerel ajanlarına karşı
mücadeleiçinişçisınıfıilesolgüçlerinbölgeselveuluslararasıdüzey
debirleşikcephesinioluşturma;işçisınıfıöncüsünümilitanenternas
yonalist temelde yeniden toparlama" yönünde mütevazi ama somut
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adımlaratmayısürdürüyor.Ancako,"işçisınıfı,gençlik,kadınörgüt
leriylefarklıpolitikgeleneklerdengelensolpartilerivebiliminsanla
rınıdakapsayan"gerçekbiruluslararasıantiemperyalist/antikapitalist
cepheolmakiçinönündedahauzunbiryololduğunundabilincinde.

Hergerçekbilançogibi,bizimpratiğimizdeelbetteyalnızcayuka
rıdadeğindiğim"artı"lardanoluşmuyor.Sürecinbirde"eksi"hanesi
var:

"ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi"biryaşınıdoldur
masına ve bu süre içinde Birinci Uluslararası Konferans’ta alınan
kararlar doğrultusunda küçümsenmeyecek adımlar atmasına karşın,
önüne koyduğu kimi hedeflere henüz ulaşabilmiş değil. Örneğin, o,
işçiörgütlerinintemsilcilerindenoluşacakbir"NATOKarşıtıUlusla
rarası İşçi Komitesi"ni henüz kuramadı; bölgemizdeki ülkelerde
varolan ve kendilerini "komünist", "sosyalist", "devrimciMarksist",
"Enternasyonalist", "Troçkist" vb. olarak tanımlayan emperyalizm /
kapitalizmkarşıtıonlarcaparti,örgüt,çevrevb.henüzkucaklayama
dı.

Bilanço’nun"eksi"hanesinde,ChristianRakovskyBalkanSosya
list Merkezi’nin ve bileşenlerinin eksikliklerinin ve sınırlılıklarının
payı olduğundan kuşku yok.Ancak, itiraf etmek gerekir ki bir yılı
aşkınpratiğimiz,budurumunsorumluluğunutekbaşınaüstlenmemi
zinMerkez’eveonunbileşenlerine"haksızlıketme"anlamınagelece
ğinigösteriyor.ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi,kendisi
ni aslaMarksistlerle ya da Stalinistlerin deyimiyle "Troçkist"lerle
sınırlamamaklabirlikte,ulusalveuluslararasıdüzeydeörgütlüolanbu
çevrelereöncelikleçağrıyapmıştı.Ancak,herbirikendisinienternas
yonalistolmakbiryana"Enternasyonal’inbizzatkendisi"ilanedenbu
yapılarınChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi’neilişkintav
rı,baştanitibarentutarlıbir"tavırsızlık"(görmüyorum,duymuyorum,
konuşmuyorum)oldu.Sonuç,katılımcılarınvedestekleyenlerinliste
sindedegörebileceğinizgibi,gerçekten"ilginç":İkidevrimciMarksist
çevreninçağrısınabirbirindençokfarklıgeleneklerdengelenvefark
lılıklarınıdoğallıklabugündekoruyanyapılarınyeraldığıChristian
Rakovsky Balkan Sosyalist Merkezi’nde, örneğin "4. Enternasyo
nal"lerinyadaulusal"seksiyon"larınınhiçbiritemsiledilmiyor!

Biz,UkraynaSovyetCumhuriyeti’ninilkBaşkanı,gerçekbirenter
nasyonalist,birBolşevikLeninistolanChristianRakovsky’nin(döne
mininçoğuBolşevikLeninistigibiodaStalinistbürokrasitarafından
öldürüldü)adıaltındabirarayagelenMarksistler,böylesiönemlibir
bölgede, üstelik de dünya çapındaki karşı devrimci güçlerin bütün
gücünüyığdığıbirdönemdeattığımızadımlarkarşısında"üçmaymun
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tavrı"nısürdürenarkadaşlarımızınbusekterliklerini,elbetteeleştiriyo
ruz.Öteyandan,onlarınbutavırsızlıktavrınıterkedeceklerinevegüç
lerinibizimlebirleştireceklerineinanmayadadevamediyoruz.Yürü
yüşümüzü bugüne kadar onlar olmaksızın sürdürüyor ve bundan
sonra da sürdürecek olmamızın nedeni açık:Koşullar bize, "oturup
bekleme"lüksünütanımıyor;sürekliyürümekzorundayız!

Biz, Sosyalizm okurlarının da payı, emeği olan bütün bu "alçak
gönüllü"faaliyeti,aynızamanda,işçisınıfınındevrimcienternasyona
lizmini ayakları üstüne yerleştirme yönünde atılmış mütevazi ama
anlamlı bir adım; devrimci bir enternasyonalin inşasına giden yolun
taşlarıolarakgörüyoruz.

TürkiyeliMarksistlerveenternasyonalistler,ABDveABemperya
lizmi, orduları, finans kurumları, tekelleri, NGO’ları vb. güçleriyle
Balkanlara ve Ortadoğu’ya tarihinin en büyük yığınağını yapıyor.
Baştaeski"SosyalistBlok"ülkeleriolmaküzerebölgeninyeniliberal
politikalareliyleyenidensömürgeleştirilmesiyönündeatılanbuadım
lar,yalnızcaemeksermayeçelişkisinivebölgehalklarıylaemperya
lizmarasındakiçatışmalarıkörüklemeklekalmayıpbizzatemperyalist
ler arasındaki paylaşım kavgasını da keskinleştirmekte; Balkanlar,
OrtadoğuveKafkasyaüçgenindeyaşayanhalklarıkutsalkitaplardaki
"masal"larbiryanagerçekbircehennemesürüklemektedir.

Bölgemizdekiherbirülkedeegemenolanburjuvalarınveonların
hükümetlerininçıkarlarının,emperyalistyeniliberalpolitikalarıuygu
ladıklarıölçüdeemperyalistlerlebütünleştiği;onların,dünyanınemper
yalistyağmasındanbirkırıntıkapmakiçin"kendi"halklarındankop
tukça efendilerine daha sıkı sarıldığı artık hiç kimse için sır değil
(ABDemperyalizmininTürkiye’yegönderdiği"derviş",ekonomiden
dolayısıyladasontahlildepolitikadansorumlubirsömürgevalisin
den başka ne?). İnsanlığın her türlü baskı ve sömürüden kurtulma
mücadelesi,bugün,herzamankindendahafazlauluslararasılaşmakta;
"enternasyonal", soyut bir niyet olmaktan çıkıp somut bir karakter
kazanmaktadır. İnsanlığı bu hedefe götürebilecek toplumsal güç, ne
"ulusal"küçükburjuvazineköylülüknedebirbaşkakesimolabilir.
Bugöreviyerinegetirebilecektekgüçişçisınıfıdır.Yinelersek,Chris
tian Rakovsky Balkan SosyalistMerkezi, emperyalizmin bölgemize
ilişkinplanlarınakarşımücadeledeatılmışbirilkadımdır.O,Balkan
lardakiMarksisthareketintarihindeyenibirsayfaaçmıştır.Busayfaya
nelerinyazılacağı,şimdi,baştaişçisınıfınındevrimcienternasyonalist
militanlarıolmaküzere,hepimizinelinde.Gelin,ABDveABemper
yalizminin,AGIT, NATO ve BatıAvrupa Birliği gibi politikaskeri
kurumlarıyla;IMF,DünyaBankası,AvrupaYatırımBankasıgibimali
kuruluşlarıyla ve "Hükümetler Dışı Örgütler" (NGO) adlı yüzlerce



ajan örgütüyle oluşturduğu "burjuva Balkan enternasyonalizmi"ne
verilenbuyanıtıgüçlendirelim;Balkanemekçilerinindevrimcienter
nasyonaliniyükseltelim.

10 Ni san 2001

EKLER:
Konferansınkatılımcıları:
Yunanistan: EEK (İşçilerin Devrimci Partisi), NAR (Yeni Sol Akım), Aristeri

Anasyntaxi (SolYeniden Oluşum), UluslararasıAraştırma Grubu "Tarihin  Mantı
ğı"nınYunanistanŞubesi

Slovenya:KüreselKollektif
Yugoslavya:EkonomikDemokrasiEnstitüsü(tekniknedenlerlekatılamayıpmesaj

ilettiler)
Romanya: Komünist Direniş veAntifaşist Birlik (bu konferansa katılamadılar,

mesajilettiler)
Bulgaristan:Sofya’danbirişçitemsilcisi
Rızgari
İsrail/Filistin:4.EnternasyonalMilitanları,DemokratikveLaikBir
CumhuriyetİçinEylemKomitesiileAbnaelBaladhareketi.
Rusya: Alternativi, Komünistlerin Rusya Partisi Leningrad Bölgesi Yürütme

Komitesi
Ukrayna:UkraynaTroçkistMuhalefeti(YunanKonsolosluğuvizevermediğiiçin

gelemedi;dökümaniletti)
Gözlemciler:
İtalya:Proposta(KomünistYenidenİnşaPartisiiçindekisoleğiliminbaşınıçeken

dM.çevre)
İran:HalkınFedaileri

  1. Christian RakovskyMerkezi, bu uluslararası seminerin ve 2. Konferansın
teorikpolitikbelgeleriniingilizcedilindebirkitaphalinegetirecekveyayımlayacak
tır.Katılımcılar,bukitabıkendidillerineçeviripayrıcayayımlamayıkabulederler.

2.ChristianRakovskyBalkanSosyalistMerkezi,diğerenternasyonalisteylemci
lerleveörgütlerleilişkilerigeliştirme;onlarlabiriletişimağıoluşturupbilgi/deneyim
değiştokuşuyapmakyönündekiçabalarınıyoğunlaştıracaktır.

3.Önümüzdeki dönemde,Konferansın katılımcısı örgütlerin ülkelerinde, çeşitli
konularda(Kıbrıs,Yugoslavya,Göçmenlersorunu,ırkçılık,Siyonizm,kapitalistküre
selleşmekarşıtıhareket,çöküşten10yılsonraRusyavb.)vebiçimlerde(konferans,
seminerfestivalvb.)uluslararasıtoplantılardüzenlenmesigereklidir.

4.30Mart"Toprak/ÜlkeGünü"ve7Nisan"Filistinligöçmenlerinhaklarıgünü"
nedeniyle, çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar Filistin halkına dayanışmamesajları
gönderececektir.

5.Konferans,Kürthalkının21MartNewrozgününedeniyleözelbirmesajgön
derecektir.

6.Türkiye’dekisiyasitutuklularabirdayanışmamesajıgöndericektir.
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7.Konferans,Napoli’dekiküreselleşmekarşıtıseferberliğekatılanbinlercegöste
riciyeyönelikpolissaldırısınışiddetlekınar.

8.Konferans,Yunanistanhükümetininçıkardığı,ülkedekiemekçilerinvegöçmen
lerindemokratikhaklarınıtehditedenyeni"antiteröryasası"nımahkumeder.

9.1Mayıs2001’debukonferansıntemelsloganlarını(NATOBalkanlardanDışa
rı!,İMF’yiDevir!,İntifadaZafere!,YaşasınbalkanlarveOrtadoğuSosyalistFederas
yonları!) içeren ortak bir bildirinin yayımlanması ve bütün bir bölgede dağıtılması
mümkündür.

10.Konferanskatılımcıları,2001TemmuzundaCenova’dayapılacakG7’lerzir
vesinekarşıseferberliğeortakpankartaltındakatılacaklardır.

11. Bölge ülkelerinde baskıya tabi kalanlarla dayanışma eylemleri geliştirmeye
özelbirönemverilecektir.

12.BirsonrakiUluslararasıKonferans,önümüzdekidönemfaaliyetlerideğerlen
dirmek,yeniçözümlemelergeliştirmekvedeneyimdeğiştokuşunusağlamaküzerebir
yılsonratoplanacaktır.
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K a p i t a l i z m i n  K r i z i  v e  ş ş ç i  S ı n ı f ı

" Şim di ya şa mak ta ol du ğu muz şey, salt ey lem ye ter siz li ği, ya da 
ge rek li mü ca de le ör gü tü nün  ve araç la rı nın yok lu ğu de ğil ( Kuş ku suz 
za yıf ze min de ol sa lar da ). Me se le, sa de ce ka pi ta liz me kar şı na sıl dav
ran ma mız ge rek ti ği ni bil me me miz de ğil, ona kar şı na sıl dü şün me miz 
ge rek ti ği ni de unu tu yo ruz."

El len M. Wo od
(Post mo dern Gün dem Ne dir?)

“Küresel”
Kapitalizm

Celil IRMAK

Kapitalistlerinuygulamayaçalıştığısiyasalprogramınnihaiamacı,
ekonomiyiküreselkapitalizmeeklemlemektir.Dervişinaçıkladı

ğı"Türkiye’ningüçlüekonomiyegeçişprogramı"küreselkapitaliz
minkurallarınıtanımlayanvekorumaaltınaalanyasaldüzenlemeleri
içermektedir.Buprogramınamacıkapitalizmietkileyenkurumların(
MerkezBankası,ŞekerKurulu,DoğalGazKurulu,vb.)meclisinve
hükümetlerindenetimindenvedemokratiksorumluluğundançıkarıp,
tümüylekapitalizmindenetiminevermektir."İktidarınÖzelleştirilme
si"olarakadlandırabileceğimizbusüreçte,ekonomikvesiyasal ikti
dar,merkezidevletinsınırlarıdışınaçıkarılacak,çalışankesimdesiya
salbiraktördençokekonomikpazardabirertüketiciyeindirgenmeye
çalışılacaktır.John Gray, Sah te Şa fak

Uygulanacakprogramınşimdivegelecektedoğurabileceğisonuç
larışöylesıralayabiliriz:
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(Buprogramabenzerprogramıuygulayanİngiltere,YeniZelanda,
Meksikadapekçokbenzersonuçlardoğurduvebunlarınhiçbiriras
lantıdeğildi.)

1.Ortasınıflarınsıkılıpsuyununçıkarıldığıbirsıkmamakinesigibi
işleyecek.

2.Küçükbirazınlıkdahadazenginleşecekvedışlanmışaltsınıfla
rınboyutubüyüyecek.

3. Uygulanmasında yararlanılan siyasal aygıtlarda ciddi hasarlar
yaratacak.

4.Devletiktidarınıinsafsızcakullanacakancakdevletkurumlarını
yozlaştıracakvebirölçüdemeşruiyetiniyokedecek.

5.Başlangıçtayararlandığı siyasaldestekkoalisyonunudağıtacak
ya da ortadan kaldıracak. Sonrasında muhalefet unsurlarının içinde
işlemeyezorlandığışartlarıbelirleyecek.

6.Bupolitikaları uygulayan siyasi partiler iktidarı kaybedecekler
vedağılacaklar.

7.İşçilervepiyasaarasındaaracıkurumolarakduransendikaların
rolüdeğiştirilecekvezayıflatılacak.

8.Aracıtoplumsalkurumlarıvetoplulukyaşamıüzerindekiresmi
olmayan toplumsal denetimleri zayıflatacak, devletin disipline edici
işlevlerinigüçlendirecektir.

9.Sanayikuruluşlarınınvesanayisemtlerininortadankalkmasını
hızlandıracak,seçmenlerinbağlılıklarınısorgulamasınıteşvikedecek.

10. Gelenekler ve toplumsal değerler bir daha geri gelmeyecek
şekildecözülecek.

11.Devlet, ekonomideki istihdamın tümdüzeylerdeki sorumlulu
ğunuterkedecek.

12. Devlet, makroekonomik politika izleme araçlarından yoksun
bırakılacak.

 John Gray  (Sah te Şa fak)

K a p i t a l i z m i n  i ş ç i  s ı n ı f ı n a  s a l d ı r ı s ı
 

Busaldırıdanenfazlaetkilenecekkesimişçilerolacaktır.Sermayenin
işçilerekabulettirmeyeçalıştığısaldırılarıaşağıdakigibisıralayabili
riz.

•ÖZELLEŞTİRME:Sermayeninbusaldırısıyirmiyıldıruygula
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nanveişçihareketindebütünselbirtepkiyeyolaçmayanlokaldüzey
dekazanılanveyakaybedilenmücadelelerledevamedenbirsüreçtir.
Sermayeninsonkrizinin"yapısal"nedenlerindenbiriolarakgösterilen
KİT lerden olan THY ve Türk Telekom un  özelleştirilmesi saldırı
programınınzaferbayrağınıoluşturmaktadır.Sermayeninbukurum
ları özelleştirmedeki ısrarının nedeni, küresel kapitalizmin gereksin
melerine karşılık vermek içindir. Bu sektörlerin global yapısı ve bu
sektörlerdeoluşankarküreselkapitalizmin iştahınıartırmaktadır.Bu
sektörler özelleştirildiğinde sadece işten çıkarmalar yaşanmayacak,
halkadahapahalıhizmetgötürülürkenekonomikolmayanyatırımlar
dan kaçınılacaktır.(BrendanMartınÖzelleştirmeKimin Çıkarına ?)
Busaldırıyakarşıverilecekcevap,sadecebusektördeçalışanlartara
fından verilemez verilse bile süreci tersine çeviremez.Mutlaka işçi
sınıfıtarafındantopyekünbircevapverilmelidir.

•İŞSİZLİK:Sendikalartarafındanyapılanaraştırmayagöresonbir
yıldave500binkişininişsizkaldığısöylenmektedir.Özelleştirmeler
veyaşanandurgunluksonucuönümüzdekidönemdebueğiliminarta
rakdevamedeceğinisöyleyebiliriz.Kriz,işsizliğiveişsizlikkorkusu
nuartırarakişçileri ,gerçekücretlerdekidüşüşleri,çalışmavesosyal
güvenlik alanlarında daha önce kazanılmış hakların kaybını kabul
etmeyezorlayacaktır.SermayeninsözcülerindenolanErtuğrulÖzkök
30Ocak2001tarihliHurriyetgazetesindeki"Garibanizim"adlıyazı
sındautanmazcaşusoruyusormakta"İnsanlarbozukgelirdağılımı
ile işsizlik arasında tercih yapmak zorunda kalsalar, acaba hangisini
tercihederlerdi?"Tabikionagöredüşükücretisecmeliyiz.Pesdoğ
rusu!sermayebukadarazgınlaştıbizisenelerleuğraşıyoruz?Beş
yıllıkkalkınmaplanıda(20012005)"İşsizlikyüzde7.3,işsizlikve
eksikistihdamnedeniileatılişgücüoranıiseyüzde14.2vekentlerde
işsizlik oranını ise yüzde11.7" (Resmi Gazete 5.7.2000) olduğunu
belirtiyor.Bizburadaresmiistatistikleregüvensizliğimibirkezdaha
bildirerekbuoranlarıngerçeğiolduğundandahaazgösterdiğinisöy
lemeliyiz.1994Meksikadabizebenzerbirkrizyaşandıktansonra(
LeMondeDiplomatigue,Eylül1994)"buülkedetoplamnüfusunyüz
de 20’si işsiz, yüzde 40’ı gizli işsiz ve yarısından fazlası yoksulluk
sınırıaltındayaşamayadevamediyor"tespitiyapılmaktadır.(E.Yıl
dızoğlu;GloballeşmeveKriz)Sermayeninbenzerprogramların,ser
maye için benzer sonuçlar yaratacağını bilerek bu oranların aynen
Türkiye içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem
mücadeleninbelirleyiciayaklarındanbiri işsizliklemücadeleolacak
tır.

•GERÇEKÜCRETLERDEKİDÜŞÜŞ:Devalüasyonunardından
tüketimmallarınagelenzamlarla(enflasyon)ücretlerreelolarakdüş
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müş,2001yılıbaşındaücretlereyapılanzamlar(yüzde10veyüzde20
arası) tüketimmallarına yapılan zamlarla bir günde geri alınırken ,
ocakveşubat2001enflasyonunu(TİSKbaşkanıRefikBaydur’abile
burakamlargerçekenflasyonugöstermediğini,temeltüketimmadde
lerinebiryıliçindeyüzde60civarındazamyapıldığınısöylemektedir)
bunadahiledersekücretlerkabaca2000yılı ilkayıseviyelerinegel
miş, tüketimmalları isezamüstünezamgörmüştür.Fiilenelegeçen
ücretemeğinkendisiniyenidenüretmekiçinsatınalınantüketimmal

larınındeğerine eşitse, 2001yılında emekçiler
ücretleriyledahaaztüketeceklerdir.Bunusonu
cuyoksulluğunartmasıdır.BakanlarKurulunun
2001 yılı programına göre (Resmi Gazete,
15.11.2000)"Türkiyenüfusunuyüzde8’imut
lakyoksullukdurumunda,yüzde24iseekono
mik bakımdan yoksulluk riski altında bulun
maktadır." denilmekte. Biz ise bu rakamların
gerçeğin bir kısmını gösterdiğini düşünmekte
yiz , son krizle birlikte önümüzdeki dönem
nüfusun yarısının mutlak yoksulluk sınırına
doğrugittiğinisöyleyebiliriz(Meksikaörneğin
deolduğugibi)."Artıdeğerkapitalistsistemin
‘derinçekirdeği’dir.Ücretliişçilerinmaruzkal
dıkları sömürüyü ifade eder, kapitalistler tara
fındanelkonulankarınkaynağıdır.Bunedenle,
kapitalistlerleücretlilerarasındaartıdeğeretra
fında çatışma söz konusudur. Birinciler karı
artırmakiçinartıdeğeriartırmakisterler,ikinci
lerse, sömürüyü azaltıp hafifletmek isterler" (
J.Govverneur;KapitalistEkonomininTemelle
ri)İmzalanantoplusözleşmelerebakınca(örnek
:Tekstilİşkolunda50binkişiyikapsayanyüz
de 15 ile bağlanan sözleşme, sermaye krizi
bahane göstererek enflasyon oranındaki artışı
bileyapmakistememektedir.)sömürününazal
tılması ve hafifletilmesi mücadelesinin hiç de
iyiverilmediğinisöyleyebiliriz.B.K.2001yılı

programınagöre"Endüstriyelilişkilerde,taraflararasındasosyaldiya
loğadayalıdüzenbüyükölçüdedevamettirilmiştir.Özelsektördetop
luişsözleşmelerininyenilenmesiaçısındanyoğunbiryılyaşanmasına
rağmen, grev ve lokavt uygulamaları nedeniyle kaybedilen iş günü
sayılarıdüşükdüzeydekalmıştır.30eylül2000itibariyla,özelsektör
degerçekleşengrevleretoplam27işyerinde6.260işçikatılmış,kay

şş çi sı nı fı eko no mik 
ola rak yok sul la şır ken, 

ör güt sel ola rak da 
çö zül mek te dir. 

Ya pıl ma sı ge re ken ler 
acil dir. Es naf la rın 

(kü çük me ta üre ti ci si 
ve me ta do la şı mı nı 

saş la yan kü çük ara cı) 
ve es naf la rın ya nın da 

ça lı şan iş çi le rin 
tep ki si ni de ya şa nan 

bu  de şi şim de 
gör mek ge re kir, 

es naf la rın ya nın da 
ça lı şan iş çi ler işi ni 

kay be der ken es naf da 
ar tık iş çi ola rak bir 

yer de ça lış ma ya 
baş la ya cak ya hut 

iş siz ka la cak tır. 
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bedilenişgünüsayısı161.478olmuştur.Kamusektöründede,çogun
luğubelediyelere ilişkinolan18grevkararı uygulanmışve114.705
işgünü kaybı gerçekleştirilmiştir. Bakanlar kurulunun grev erteleme
yetkisi, 2000 yılında, sadece lastik sektörünü kapsayan iş kolunda
uygulanmıştır"(ResmiGazete,15.11.2000)denilmektedir.Anlaşılan
bu durumdan sermaye oldukça memnun, sözüm bur da sendikaları
"ücret sendikacılığı" yapmakla suçlayanlara olacak, görüldüğü gibi
sendikalartemelişlevlerindenolanücretpazarlığınıbileyapamamak
tadırlar,işçihareketinedüşengörevlerdenbirideönümüzdekidönem
ücretlerin artırılması için verilecek mücadele olacaktır. Sermayenin
işçihareketinedayatacağı"İşgüvencesimi?,ücretartışımı?"ikile
mini, işçihareketi elinintersiyle iterekmücadeleyiher ikiyönde.de
sürdürerekcevapvermelidir.EğerbuolmazsaRahmiKoç’un"asgari
ücretleçalışacakişçibulamıyoruz"yakınışıdevametmeyecekveişçi
lerasgariücretlerçalışmayarazıolacaklardır.

•ÇALIŞMAKOŞULLARI:İşKanundayeralmamaklabirlikte,
esneküretimsendikasızişyerlerindefiilen,sendikalıişyerlerindeise
sendikalarla anlaşarak kısmen uygulanmaktadır.Aslında sermayenin
yasallaştırmakistediğiuygulama,sendikalıyerlerdeuygulananToplu
İşSözleşmelerininetkisiniazaltacakyasaldüzenlemeleriyapmakve
sendikaların gücünü önümüzdeki dönem zayıflatmak olacaktır.
(20012005) Kalkınma Programında görüldüğü gibi önümüzdeki
dönemdebutüruygulamalarıyerverilecektir. "İşgücüpiyasasında
esnekliğiartıracak,yaygınlaşanyeniçalışmabiçimlerini düzenleye
cek,ülkeşartlarınaveuluslararasıstandartlarauygunmevzuatınoluş
turulması gereği devam etmektedir" ( Resmi Gazete, 5.7.2000) Bu
yasaldüzenlemeninişçileregetireceğizorluklarışöylesıralayabiliriz:
ekonomikgerekcelerleücretsizizneçıkarma,günlük7.5saatçalışma
sınırlamasınıkaldırarakişçilerinuzunsürefazlamesaivermedençalış
tırmakvbgibi digeruygulamalarlaişçilerindahafazlasömürülmesi
sağlanacaktır.Emeklilikyaşı60çıktığındasendikalardanbirtepkigel
medi,YaşarOkuyan’ın‘kısmigüvenceler’getiren‘işgüvencesi’yasa
sıbilesendikalarcasavunulamamakta,sermayeisebuyasanınçıkması
karşılığında‘kıdemveihbartazminatı’nınkaldırılmasınıistemektedir.
Şimdiliksendikalarbunakarşıçıkıyorgibigözükmeklebirlikteönü
müzdekidönemkabuledeceklergibigözüküyor.(Emeklilikyasasında
olduğugibikademelibirgeçiş)

•SOSYALGÜVENLİK:SSK‘dayapılansondegişikliklerlebera
bersigortavesağlıkişleribirbirindenayrılarakönümüzdekidönem
lerdesigortavesağlıkişlerininpiyasakurallarınagörebelirlenmesinin
temeli atılmıştır.B.K. 2001 yılı programına göre " SosyalGüvenlik
kuruluşlarınınsigortacılıkdışındakifaliyetlerinintasfiyeedilmesisağ
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lanacaktır"(ResmiGazete,15..11.2000)denilereksağlıkişleritümüy
lepiyasayaterkedilecektir.Bununlabirliktebireyselemeklilikyasası
çıkartılaraksermayeyefonaktarılırken,işçilerinözelbireyselemek
lilik kuruluşlara yönlendirilmesi (teşviki) sağlanacaktır. Özel hayat
sigortası branşında 1998 yılında 5.939.857 olan poliçe sayısı 1999
yılında 6.574.328’e yükselmiştir. (R.G.15.11.2001) Özel sigortalar
sürekliprimödemesisteminedayandığıiçin,işinizdençıkartıldığınız
bir zamanda primleri ödeyemezseniz  tüm haklarınız yanmakta ve
emekliolmamaktasınızyanibualandakapitalistlersorumlulukalma
maktaveemeklilikişiniçalışanabırakmaktadır.Sağlıkişlerisüreklive
düzenli bir işi olanlara hizmet verecek şekilde yapılandırıldığı için,
işçilersağlıkyardımlarındanyararlanmakiçindüşükücretleçalışmayı
kabul etmektedirler. SSKHastaneleri ise kapitalist piyasa kurumları
halinedönüştürülecekkaretmeyenkurumlarsistemdençıkarılacakve
hastanelerparaylahizmetveriridurumagetirilecektir.Budüzenleme
lerdeişçihareketinintepkisiniçekmedenyasallaşmıştır.

K r i z  s o  n u  c u n  d a  i ş  ç i  s ı  n ı  f ı n  d a
y a  ş a  n a n  d e  ş i  ş i m

Sermayeninsaldırılarısonucuişçisınıfındayaşanandeğişimlerişöyle
sıralayabiliriz.

1.Dahaöncesüreklibirişiolanbirçokişçi,işsizoldu.
2.Sermayeninsaldırılarısonucusendikalargüçveetkinliğiönceki

döneme göre yitirdi. Bu durum saldırının ana hedefi olan sendikalı
işçinindurumunudakötüleştirdi.Dahaönce‘ayrıcalıklı’olaraknite
lendirilen bu sendikalı işçi ‘ayrıcalıklar’ nı  yavaş yavaş yitirmeye
başladı.

3. İşçisınıfının‘altkatmanı’ ,yaniasgariücretvebirazüzerinde
ücretalankesimi,işçisınıfınınbüyükbirkısmıhalinegeldi.

4.İşçisınıfının‘ortakatmanı’,yanigöreceliolarakişçisınıfınım
‘altkatmanı’ndandahaiyiücretalankesmininhızlaazalmasıveaşa
ğıyadoğrubireğilimgöstermesi.

5.Toplumdahızlabirproleterleşmeninyaşanmasıbunaparalelola
rakyarıproleterlerinartması.

İşçi sınıfı ekonomik olarak yoksullaşırken, örgütsel olarak da
çözülmektedir.Yapılması gerekenler acildir. Esnafların (küçükmeta
üreticisivemetadolaşımınısağlayanküçükaracı)veesnaflarınyanın
daçalışanişçilerintepkisinideyaşananbudeğişimdegörmekgerekir,
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esnaflarınyanındaçalışanişçilerişinikaybederkenesnafdaartıkişçi
olarakbiryerdeçalışmayabaşlayacakyahutişsizkalacaktır.Esnafve
esnafyanındaçalışanişçilerinverdiğimücadelesınıfmücadelesinden
ayrıdüşünülemez.

A c i l  t a  l e p  l e r  i ç i n  m ü  c a  d e  l e

Sermayebusaldırılarınınbirkısmınıkazandı,birkısmındandasonuç
almayıbekliyor.Sermayenindevamedensaldırılarındansonuçalabil
mesişufaktörlerebağlıdır:

1.Sınıfgüçleriarasındakinesnelilişki
2.Saldırınınbaşladığısıradaproleteryanınörgütlenme,mücadele

cilik...ve sınıfbilinciderecesi (kibuderece, sononbeşyadayirmi
yıllık sınıf mücadelesi sırasında, kapitalist ülkelerin her biri ve bir
bütün olarak dünyada ki işçi sınıfı hareketleri içinde olup biten her
şeyinbirfonksiyonudur)

3.Kitleselişçihareketiörgütlerinin,özelliklesendikalarıngöstere
ceğitepkilerinproleteryaiçinde,biryandanbürokratikaygıtlarveişçi
öncüsüarasındakiyarattığıgüçlerilişkisi.

4.Devrimciliderlik
(E. Man del ; Ulus la ra ra sı Eko no mi de İkin ci Kriz)
Yukardakifaktörlerebakınca;Türkiyedesermayesınıflararasıiliş

kilerde belirleyici bir durumdadır ve yaşanan saldırılar sonucu işçi
sınıfınınörgütlenmederecesidüşmüştür.Devrimcibirönderlikoluştu
rulamamış,gelenekselbürokratikaygıtlarıntutucuvesaptırıcıetkileri
devametmekteveişçihareketinibunlarakarşıhareketegeçirecekbir
politikgücünyokluğuağırlığıyladevametmektedir.Fakatişçisınıfı
nın1Aralık2000yılındayaptığıişibırakmaeylemimücadelegücü
nün sürdüğünü göstermektedir. Sermaye  saldırılarında önemli bir
başarıkazanmaklabirlikteişçisınıfınınmücadeleazminikıramamıştır.
Busaldırılarındurdurulması;işçihareketininveişçidenyanapartile
ringöstereceğimücadeleyebağlıdır,

İşçihareketi,"krizekarşısavaşırkensadecegenelantikapitalist
mücadeleyegereksinmeninilanıylayetinemez,böyleyaparsa,bölün
meye,moralbozukluğunavekesinyenilgiyeuğrar.Krizişçileriacilve
somutsorunlarlayüzyüzegetirir:iştençıkarma,işkaybı,fabrikaların
kapanması,ücretlerevesosyalgüvenliğesaldırı,öncedenkazanılmış
politikvesendikal haklarasaldırı‘Kapitalizmçerçevesiiçindeçıkış
yoluyoktur’bahanesiyledoğrudanacil talepler içinsavunmasavaşı
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mını reddetmek kendini ve tüm işçi sınıfını güçsüzlüğe mahkum
etmektir"(E.Mandel)

Budurumdayapılmasıgerekenaciltalepleriçinişçihareketineve
işçiden yana partilere destek vermek ve içinde yer almak olmalıdır.
Sermayenin saldırısı yenideğildir, sermayeMeksika’da,Brezilya’da
veKore’de aynı saldırıları gerçekleştirmektedir.Kore işçisiDaewoo
fabrikasınınkapatılmasınaveiştenatılmalarakarşınasıltepkigösteri
yorsaburadadaaynışekildetepkigösterilmelivekazanılmışhaklar
savunulmalı, kaybedilmiş haklar geri alınmalıdır. Emek Platformu
Programı da bu anlayış doğrultusunda savunulmalı ve geliştirilmeli
dir.

"Genelbirsavaşıbaşlatmanıneniyiyolubazıkısmisavaşlaragir
mek, bu savaşlardan tambir başarı kazanmakve böylelikle işçilere,
pratik içinde, istihdamı, ücretleri ve var olan hakları savunmanın
mümkün olduğunu göstermektir. Nedir ki, savunma mücadelesinde
kazanılan başarının kısmi ve geçici olduğu gerçektir.....Savunmaya
yönelikhersavaşın,......antikapitalistbirstratejiiçindebütünlenmesi"
gerekmektedir(E.Mandel)
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Tür ki ye’de Fa şiz me 
Kar şı Mü ca de le,
Ta rih sel De ne yim
ve Gün cel Du rum

Yıl dı rım ONAT

F a  ş i z m  m e  s e  l e  s i ,  e g e  m e n  b l o  k u n  f a  ş i z m  l e 
i l i ş  k i  s i  v e  T ü r  k i  y e ’ d e  f a  ş i z  m i n  g e  l i  ş i  m i

Olağanüstüburjuvarejimlerindenolanfaşizmin,tarihseldeneyim
lerin geçerli kıldığı bir tanımının yapılması gereklidir. Zira bu

sıkçakullanılanpolitikterimindoğrutanımı,Türkiyeözelindesosya
listlerin, işçi sınıfının,Kürtulusalhareketininnasılbir tehditlekarşı
karşıyaolduğununnetleştirilmesinekatkısunar.

Faşizm,herşeydenönceörgütlübirkitlehareketidir.Liberaleko
nomipolitikalarınınsistemikrizesoktuğuvebukrizdenküçükburjuva
kitlelerininciddibirbiçimdeetkilendikleridönemlerde faşizmyada
faşizanhareketlersiyasalarenadaboygösterirler.Küçük,ortabüyük
lüktekisanayiişletmelerisahipleri,esnaf,serbestmesleksahiplerigibi
kentliortasınıfkategorileriilekırdakitopraksahibiküçükmetaüreti
cilerindenoluşanküçükburjuvakitlelerininbudönemdeanidenyok
sullaşması, "proleterleşmeden"  yoksullaşması söz konusu olur. Bu
yoksullaşanküçükburjuvakitlelerineekolarakdevletbürokrasisinin
kimikesimleriekonomikkrizdenolumsuzyöndeetkilenirlervefaşist
hareketindestekçisiolurlar.Ayrıcafaşisthareketlerbutürdönemlerde
lumpenproleteryagibideklaseunsurlariçindedeçoksayıdataraftar
bulurlar.Bukitlelerkapitalizminkrizininetkilerinisendikalıişçilerden
dahaçokhissederler.Çünküişçilerinsendikalmücadeleyoluylaelde
ettiklerisosyal,ekonomikkazanımlaronlarıkısmendeolsakapitaliz
minkrizindenkorurken,küçükburjuvakitlelerininekonomikrefahı
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nın tek koşulu ekonomik büyüme  ve istikrar dönemleridir. Bunun
yanındadestekoranıhiçbirzamanküçükburjuvakitlelerininkikadar
olmasa da faşist hareketin işçi kitlelerinin bir bölümünün desteğini
aldığıtespitiniyapmakdurumundayız.

Kapitalizminkrizdönemlerindeburjuvazidesosyopolitikmeşru
iyetinin ağır yara aldığı tespitinden yola çıkarak çıkış yolları arar.
Kapitalizminderinbunalımıişçi,emekçikitlelerininhareketegeçme
sineyolaçar:Grevler,kitleselmitingler,fabrikaişgalleriburjuvazinin
kâbusuolurbudönemlerde.Burjuvazi,hem muhtemelbir sosyalist
devrimehemdeişçisınıfınınmücadeleederekkazanmışolduğusos
yal,ekonomikkazanımlarıgerialmayıhedefleyenkapitalistdüzenle
melerekarşıçıkandemokratiktepkilerinekarşıfaşisthareketikontrol
lübirbiçimdedesteklervesosyalmeşruiyetiuğrunagelenekselpolitik
temsilcilerini–merkezpartileriveparlamenterdemokrasiyifedaeder.
Busiyasalkarşıdevrimiişçisınıfınayönelikçokağırsosyal,ekono
mik, politik saldırılar izler. Sendikal örgütler dağıtılır, işçi sınıfının
militanönderliği,partileriimhaedilir.Proleterleşmedenyoksullaşmış
küçük burjuva kitlelerinin irrasyonel tepkileri de, büyük sermayeyi
tehditedenbütünörgütleryokedildiktensonrayineburjuvazitarafın
dan kontrol altına alınır, aşırı tepkileri törpülenir. Çılgına dönmüş
küçük burjuva kitlelerinin ideolojisi olan faşizm iktidara geldikten
sonra dahi büyük sermaye faşist kadrolara şüpheyle yaklaşmaya
devamedervefaşistönderliğepartisaflarındademagojikdeolsaanti
kapitalist bir söylem tutturmuş olan kesimlerin tasfiyesine yönelik
baskı uygular. Burjuvazinin tüm bu manevralarından sonra faşizm
büyük sermayenin resmi görüşleriyle örtüşür, faşist diktatörlük de
giderekdurağanlaşarak,birtüraskeripolisiyediktatörlüğedönüşür.

Faşizmingenelkarakteristiközellikleriniaçıkladıktan sonrabiraz
dasoliçitartışmalardaçokçayeralanburjuvadevletrejimbiçimleri
ile faşizmin farklılıkları üzerinde duralım. Parlamenter demokrasi,
askeridiktatörlük, faşizmvebonapartizmburjuva rejimbiçimlerinin
birbirlerindenfarklıtürleridir.Kimisolgeleneklertümbusaydığımız
rejimbiçimlerinibirveaynıkabulederek"faşist"etiketiyapıştırırken
kimi sol geleneklerse askeri diktatörlük ve bonapartizm rejimlerini
faşizmle bir tutar. Bu burjuva biçimleri tarihin çeşitli dönemlerinde
ortayaçıkmıştır.Bubağlamdaparlamenterdemokrasirejimlerisiyasal
liberalizminhakimolduğupolitikrejimlerdir.Burejimlerkâhegemen
sınıfiçiçelişkilerekâhişçisınıfının–heterojenyapısıylabirliktebur
juva sınıfıyla olan antagonist ilişkilerinin  yol açtığı "hukuki" –siz
burjuvademokrasisihukukudiyeokuyunrejimlerdir.Oysafaşizmde
siyasal liberalizme, farklı politik partilere ve işçi sendikalarına yer
yoktur.
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Burjuvarejimbiçimlerindeaskeridiktatörlüklertabandanörgütle
nenve temelde küçükburjuva kitlelerine dayananbir faşist partinin
eseri olan diktatörlük rejimlerinden farklı olarak, yukarıdan aşağı
bürokratikhiyerarşininvebirgrupüstdüzeyaskeriyetkilininburjuva
zinin onayıyla gerçekleştirdiği, siyasal liberalizmi ortadan kaldıran
politik rejimlerdir. Bu diktatörlükler faşist, liberal, sosyalist ayrımı
yapmadanbütünpartilerin faaliyetleriniyasaklarvedoğrudanbüyük
sermayeninpolitikalarınuygular.Bubakımdan1973’teŞili’dekiaske
ri darbe ile 1980’de Türkiye’deki askeri darbeyi faşizan yöntemler
kullanan sağ popülist diktatörlük rejimleri olarak tanımlamak doğru
olacaktır.Ziraburejimlerbuülkelerdekifaşistsiyasalpartilerinfaali
yetlerinidiğerpartilerlebirlikteyasaklamıştır.Buaradasolpopülist,
ulusal kalkınmacı ve varolan kapitalist üretim ilişkilerini hedef alan
askerimüdahalelerinyolaçtığıdiktatörlükler;bir,burjuvaziyikısmen
ya da tamamen hedef aldıklarından; iki, işçi kitlelerinin desteğine
dayandığından faşist olarak nitelendirilemez. 1936’da İspanya’da
yapılanaskeridarbeyibahsedilendiğerörneklerdenayırannokta,bu
askeridarbedensonraİspanyolFalanjı’nınfaşistkorporatistbirrejim
tesisetmişolmasıdır.

Bonapartist rejimler ise kapitalizmin bir kriz döneminde burjuva
parlamentersisteminsiyasaltemsiliyetkriziyaşadığısüreçlerdegün
demegelenteknokratlaradayananararejimlerdir.Aslındaburejimler
birtür"olağanüstühal"rejimleridirvetoplumsalgeriliminüstdüzeye
çıktığızamanlardagenellikleorduvedevletbaşkanlarınınortakgiri
şimleriyle topyekünbir askerimüdahale yoluna başvurulmadanger
çekleştirilirler.Örneğin,1932’deAlmanya’dakiVonPapenveGeneral
Schleicherpartilerüstühükümetleriyletopyekünbiraskerimüdahale
olmayan12MartmuhtırasınınyolaçtığıNihatErimhükümetibona
partist rejimlerdir. Bonapartist rejimlerde devlet, faşist rejimlerden
farklıolarakkendisinisiyasalpartilerinüzerineçıkararaksosyalsınıf
lararasındabirtür"hakem"rolübenimser.Budateknokrathükümet
üyelerivasıtasıyla"sosyaladaleti,uzlaşmayı"hedefolanpolitikuygu
lamalarımeydanagetirir.Dahaöncedebelirttiğimizgibibutiprejim
lersosyalgerginliğinyüksekolduğudönemlerdegündemegeldiğiiçin
butürrejimlerinöncesindeveyasonrasındaiçsavaşyadaciddisosyal
patlamaolasılıklarıgüçlübirbiçimdesözkonusuolur.ÖrneğinAlman
ya, von Papen ve Schleicher ara rejimlerinden sonra faşizme teslim
olmuş,TürkiyedeNihatErimararejimindensonrafaşistsaldırıların
yolaçtığıciddibirpolitikgerilimesahneolmuştur.

Burjuva rejim biçimlerinin birbirlerinden farklılıklarını açıklayan
bugeneltespitvetanımlardansonraTürkfaşizminingelişiminiveres
miideolojikemalizmileolanilişkisiniirdeleyelim.Önceliklekemaliz
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minniteliğisorunsalıaçıklığakavuşturulmalıdır.Bazısolgeleneklerce
faşizmlebirtutulankemalizmingerçekteneolduğusorusunaverilecek
yanıtburesmiideolojininfaşizmleolanilişkisiniaydınlatacaktır.

Herşeydenöncekemalizmiçinde jakoben,bonapartistvesolida
ristkorporatistögeleribiraradabulunduran,Türkiyekoşullarınauyar
lanmış,çeşitliBatıAvrupadevletlerininsiyasal,hukuksal,ekonomik
düzenlemelerininaraştırılarakuygungörülenkısımlarınınkabuledil
diğieklektikamatemeldepozitivistbirparadigmadır.Faşistkorpora
tizmden ziyade solidarist korporatizmden etkilenme kemalizm için
daha uygun düşmektedir. Taha Parla solidarist korporatizmin ayırt
edici niteliğini şöyle ifade etmektedir: "Solidarist siyasal kuram ve
hukuktaBirey’lerin,liberalmodelekıyaslasınırlıdaolsasahipolduk
larıhaklarvardır(...)Korporatizminikitürüarasındakibutemelfarkın
nedeni,faşizminliberalizmiradikalbiryadsımayladönüştürmekiste
yişibunakarşılıksolidaristliğinisebellibazısiyasalvekültürel‘ide
allerini’koruduğuliberalizmideğiştirmevedüzeltmeyoluyladönüş
türmeyeçalışmasıdır."(1999:99)Kemalizmaynızamandabirmodern
leşmeprojesidirvehedefitıpkıBatıAvrupadevletlerindegeçerliolan
parlamenter demokratik kurumlarla, kapitalist üretim ilişkilerinin
hakimolduğubirekonomikaltyapıyasahipolanrejimitesisetmektir.
19231946yıllarıarasındacumhuriyetdönemiolarakadlandırılanbu
süreçkimizamanjakoben–kadınlarasosyal,politikhaklarınıntanın
ması,köyenstitülerininkurulması,lâiklikgibikimizamandamuha
fazakâr–Kürtlereuygulananbaskılar,işçisınıfınasekizsaatlikçalışma
süresinin dışında tanınmayan grev yapma ve sendika kurma hakları
gibihamlelerintarihidir.Bu"Batılılaşma"projesidetekpartirejimi
nindiktatörlüğüaltındayürütülmüştür.BahsedilenbusüreçTanzimat
Fermanı’ndanbaşlayıpI.veII.Meşrutiyetdönemleriniiçerenve1923
politikdevrimiyledoruğaulaşanbirbatılılaşmaserüvenidir.Özellikle
1908sosyaldevrimibuserüveninçokönemlimihenktaşlarındanbiri
si olmuştur.Osmanlı İmparatorluğunun çözülme sürecindemeydana
gelen bu devrim, hem üstyapısal kurumlarda kritik bir dönüşümün
–padişahAbdülhamitilekarakterizeolanmutlakiyetinyerinimeşruti
monarşiyebırakmasıhemde iktisadi liberalizmilekapitalistüretim
ilişkilerinin yerleşmesi önündeki engelleri ortadan kaldırmayı –iç
gümrükvergilerininkaldırılmasısuretiylebütünsel,kapitalistbirulu
salekonomiyaratmakonusundaadımatılması,milli,yaniMüslüman
Türkbirburjuvasınıfınındesteklenmesihedefalmıştır.1908devrimi
ninyolaçtığısosyoekonomikdönüşümeilişkinFerozAhmadşunları
yazmaktadır:"Birulusalekonomiyaratmasüreci1908’debaşladıve
onyılboyunca,özelliklesavaşsırasındahızkazanarakdevametti.(...)
Ulusalpazarıbütünleştirmekvekırsalürünleretalepyaratmakiçinbir
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karavedemiryoluşebekesinininşaedilmesinebaşlandı.(...)İmparator
lukiçindeseyahativeiletişimikolaylaştırmakiçiniçpasaportuygula
ması kaldırıldı."(1999:5960) Bu anlamda 1908 süreci 1923 politik
devrimine zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biridir. 1923’te
cumhuriyetin ilânı, mevcut üretim ilişkilerini yani sosyal altyapıyı
değiştirmektenziyadezatendahaöncedenbaşlamışolankapitalistleş
mesürecinitamamlamakyolundaüstyapısalaraçlarınpolitikdönüşü
müsağlamasıyönündekritikbireşiktir.Buüstyapısalalandagerçek
leştirilenyenilikler;"şapkadevrimi","harfdevrimi","eğitimdevrimi"
hepbu1923politikdevrimininyapıtaşlarıydı."Halkçılık,devletçilik,
lâiklikveötekiler,hepBatıülkelerinintoplumsalveekonomiknitelik
lerine ulaşmak için kullanılan kestirme yolları simgeliyordu." (Kon
gar,1998:123)FakatBatıdemokrasilerinisosyaluyumunteşkiledildi
ği ve bu rejimlerin o ülkelerde salt egemen sınıfların tepeden inme
düzenlemeleriylerealizeolduğunuvarsayanpozitivist,modernleşme
ci sanayi toplumuna bağlı olan Kemalist paradigma, sosyal sınıflar
arası antagonizma, emeksermaye çelişkisi, burjuva sınıfı içindeki
çatışmalargibikapitalisttoplumaözgüsosyalolgularıgözardıettiği
içinbu"acı"gerçeklerlekarşılaştığındazorunluolarakmodernleşme
uğrunasertotoriteruygulamalarabaşvurdu.Başvurmasıçokdoğaldı,
neticedeMustafaKemal’inprojesi"katıksız"birburjuvademokrasisi
idi ve bu "demokraside" cumhuriyetin temel ilkelerini benimsemiş
olmakşartıyladeğişikburjuvapartilerineyervardı.Ancakişçisınıfı
partilerineyadaetnopolitikpartileredoğalolarakgeçitverilmeyecek
ti.Butespitlerışığındakemalistönderliğinulusalbüyüksermayesını
fınıgeliştirmeyeyönelikotoriterrejimigeçiciolarakvarsaydığıtezi
haklılıkkazanmaktadır.BuniyetinTakririSükun sonrası enönemli
göstergesi1930’da"liberal"SerbestCumhuriyetFırkası’nınsiyasal
faaliyete başlamış olmasıdır. Daha sonra bu parti kendini feshetmiş
olsada"siyasalliberalizm"yolundabudeneyim,1945’deçokpartili
rejime geçilmesinin bir siyasal kopuş olmadığının aksine Kemalist
önderlik içinçoköncedenöngörüldüğününkanıtıdır.Bununyanında
Kemalist paradigma kapitalistleşme sürecini tamamlama yolunda da
önemlihukukiadımlaratmıştır.Buradakitemelgayedeulusalburju
vaziningüçlendirilmesikonusundagerekendüzenlemelerinyapılması
dır.1927’deçıkarılan"SanayiiTeşvikKanunu"sanayicileriçinvergi
kolaylıkları,gümrükvergisiindirimleri,pazarlamakolaylıklarıvearsa
olanaklarısağlamaktaydı.1929’dayaşanandünyaekonomikbunalımı
vegelişmekteolanTürkburjuvazisininbubunalımıkarşılayabilecek
yeterli güce sahip olmaması devletçiliği gündeme getirdi. 1931’de
ekonomialanındadevletçiliğeyönelmetemeldeözelgirişimidestekle
meyiamaçlamıştır.BubağlamdaEmreKongar’ın21.YüzyıldaTürki



Sosyalizm

50

ye adlı kitabında Ergin Günçe’den yaptığı alıntı çok açıklayıcıdır:
"Türkdevletçiliği,sosyalizmekarşıbirönlemolarakönesürüldü.Bu
anlamda,kapitalizminbunalımlarınakarşıalınankababirkeynesyen
önlemniteliği taşıyordu.Çünküzayıfbirözelgirişimkesimi,sosya
lizmtehlikesinekarşıgüvencesağlamıyordu.Bunedenledetoplumsal
temelsermayeyatırımlarıvefirmalariçindışekonomileryaratılması
yoluyla desteklenmek zorundaydı." ( 1998:353) Ayrıca kemalizm
faşistrejimlerinyaptığıgibiAydınlanmaFelsefesiilehesaplaşmamış
tır.Butespitlerışığındaresmiideolojikemalizmifaşistolaraktanım
lamak yanlış olacaktır. Örneğin esas olarak liberal Celal Bayar’ın
1939’da başbakanlıktan alınmasıyla başlayan İsmet İnönü’nünMilli
Şefdönemiçoğukez faşistbir rejimolaraknitelendirilmiştir.Ancak
dahaderinbir tahlilyapıldığındabudöneminfaşistkorporatistdeğil
solidaristkorporatistolduğugörülecektir.Herşeydenönceİnönü,ikti
darıdevletbürokrasisininçeşitlikademelerineyerleşmişveönderliğini
Türkeş’in yaptığı faşistlere teslim etmemiş bunamukabilTürkeş ve
ekibibiraskeridarbeyiciddiciddidüşünmüştür.İkinciolarak1942’de
yürürlüğe konan Varlık Vergisi’nin etkisi uygulamada her ne kadar
esasolarakgayrimüslimlerüzerindehissedildiysedeTürkburjuvazisi
debukanundanrahatsızolmuştu.

Aynışekilde1944’teçıkarılanToprakMahsulleriVergisidebüyük
topraksahiplerinihedefalmaktaydıvetamdabuyüzdenzengintoprak
sahipleri rejimden soğudular.Zürcherbukonuda şöyleyazmaktadır:
"(...)1942tarihliVarlıkVergisiTürkburjuvazisiningenelindehuzur
suzlukvekuşkuyanedenolmuştu.Buvergi,bürokratlarınveordunun
hakim olduğu Kemalist rejimin Türk burjuvazisinin çıkarlarını tam
güvenilirbirdestekleyicisiolmadığınıbellietmiş,butopluluğunteh
dite açık olduğunu göstermişti."(2000:301) Halbuki gerek Alman
nazizmigereksede İtalyan faşizmiülkelerindekiburjuva sınıflarının
iktisaditaleplerinekarşıgelmemişvebusınıflarıbürokratikyaptırım
laratabikılmamıştır.Buülkelerdeküçükburjuvazi,büyüksermayenin
lehinebirtakımyaptırımlarlakarşılaşmıştır.Herikiülkedeburjuvazi
ninfaşistiktidarlarasırtçevirmesi,esaseniktisadi,sosyalkonumları
nınfaşistiktidarlarcarahatsızedilmesinindeğil,faşistyayılmacısavaş
politikalarının açık bir fiyaskoyla sonuçlanmasının eseridir.Bu belli
olunca İtalyanveAlmanburjuvazisiSovyetlerBirliği’nin elinedüş
mektenseABDİngiltereeksenineteslimolmakiçinHitlerveMusso
lini’denkurtulmakistemiştir.1943’teMussolini’ningörevdenalınma
sı,1944’teHitler’insuikastauğramasıtamdabusözüedilendesteğin
geriçekilişininkanıtlarıdır.Bunaekolarakfaşistrejimlersüreklidik
tatörlük rejimleridir ve siyasal liberalizme evrilmek asla gündemde
olmaz.
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Kemalizmleilgilisöylenmesigerekenikikritiknoktadanilki,Batı
devletleridüzeyineerişmeyihedeflemişbutekpartidiktatörlüğüsis
temiiçindefarklısiyasaleğilimlerinsiyasalislamcı,faşist,sosyalist
bürokratikörtüaltındadaolsavarolmuşolduğudur.İkincikritiknokta
da Lenin’in ifade ettiği üzere politikanın cebirselliğinden hareketle
pozitivistbirparadigmaolanKemalizmindörtboyutlutehditalgısıdır.
Kimiözgünkoşullarabağlıdeğişikliklerleaslındaburjuvademokratik
yada"liberalleşmeyolundaki"ülkeleriçinevrenselolanbudört‘teh
like’ sosyalizm, dini fundamentalizm, etnopolitik hareketler ve
faşizmdir.Budörtpolitikeğiliminburjuvaparlamenterrejimleriyada
böylebirrejimeerişmekiçinçeşitlidüzenlemeleriyürürlüğekoymuş
faşistolmayankapitalistotoriterrejimleriCumhuriyetdönemigibi(1)
tehditettiğigözönündebulundurulmalıdır.Burjuvaziiledevletbürok
rasisinin elitlerinin benimsediği kapitalist ideolojinin sosyolojideki
yansıması pozitivizmdir. Ayrıca burjuvazi ile devlet bürokrasisinin
elitlerindenoluşanegemenblokdünyakapitalistsistemininbunalım
larından, büyüme dönemlerinden ve sınıflar arası ilişkilerden soyut
değildir.Dolayısıylakapitalistsisteminmerkezülkelerindekiegemen
bloklar, sosyaluzlaşmayı sağlamaküzere19501975yılları arasında
olduğugibisosyalrefahdevletiekonomipolitikalarınıuygulayabildiği
gibi(2)bazıAvrupaülkeleriörneklerindeyaşandığıüzereyine"sosyal
istikrar" adına faşist, kanlı diktatörlük rejimleri de yaratabilir. Türk
egemenblokudabukendindenmenkulolmayanmanevralardanbazı
larını gerçekleştirmiştir. Örneğin kapitalizmin derin bunalımından
korunmak ve sosyal dengeleri tesis etmek amacıyla otuzlu yıllarda
egemen blok, kontrollü, devletçi ekonomi politikaları uygularken
1980live1990lıyıllardaözelleştirmeciliberalekonomipolitikalarını
benimsemiştir. Türkiye özelinde bu dört "tehdit"in hepsinin politik
yansımalarımevcuttur.Meseladinifundamentalizm,Türkiye’desiya
sal İslamcılık olarak vücut bulurken, faşizmin tekabül ettiği siyasal
eğilimülkücüharekettir.EtnopolitikhareketinTürkiye’dekiyansıma
sıiseKürtulusalhareketidir.

Kemalizm’in niteliği sorunsalını açıklığa kavuşturduktan sonra
Türkfaşizminintarihselgelişiminielealalım.Dahaöncedebelirttiği
mizgibitekpartirejimindebürokratikörtüaltındadaolsafarklısiya
saleğilimleryeralmaktaydı.Busiyasaleğilimlerdenbiridepektabii
faşizmdi.Devlet bürokrasisinin çeşitli kademelerinde yer alan faşist
kadrolarınenönemlifaaliyetleri;İkinciDünyaSavaşısırasındaülkeyi
Almanyasaflarındasavaşasokmayıamaçlayanfaşistbiraskeridarbe
girişimiolmuştur.Başarısızlıklasonuçlananbugirişiminardındanbu
hareketinönderiAlparslanTürkeşvearkadaşları1944’teIrkçılıkTu
rancılıkdavasındayargılanmışlarvesuçlubulunmuşlardır.Türkiye’de
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ülkücüfaşisthareketinpartileşmesininmiladıise1965yılıdır.1965’te
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin (CKMP) genel başkanlığına
AlparslanTürkeşseçilmişvedörtyılsonraCKMP’ninadıMilliyetçi
HareketPartisi (MHP)olarakdeğiştirilmiştir.ZiyaGökalp’in"Türk
leşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diskurunu tamamlamak üzere
Türkeş’inDokuzIşıkdoktrinipartiningenelpolitikhattıolarakbelir
lenmiştir.Budokuzilkeşöyledir:Milliyetçilik,ülkücülük,ahlakçılık,
ilimcilik,toplumculuk,köycülük,hürriyetçilikşahsiyetçilik,endüstri
teknikçilikvegelişmecilik.Partisosyalçözümlemesinipozitivistpara
digmadayeraldığıgibi"sosyaluyum"unteşkiledilmesiüzerinekur
muştur.Bubağlamdasosyalsınıfkavramıyerine"sosyaldilim"kavra
mıkullanılmaktadır.MHP’yegörealtısosyaldilimtoplumuoluştur
maktadır. Bu dilimler; işçi, köylü, esnaf,memur, serbestmeslek ve
işverendenoluşmuştur.MHPsosyoekonomikalanailişkinyaklaşımı
nıikikavramüzerineinşaetmiştir.Bunlarmülkiyethakkıileemektir.
İdeologlarınagöreMHPliberalkapitalizmilesosyalizminbuikikav

rama yaklaşım tarzını bir senteze
dönüştürmüştür.Parti çözümüstrate
jiksektörlervemadenlerdışındaözel
leştirmecivemülkiyetintabanayayıl
masıesasınadayalıbirhatönermek
tedir(3).ZatenDokuzIşıkdoktrininde
yeralanmilliyetçilikvetoplumculuk
maddeleriAlmannazizmindenesinle
nildiğini açıkça göstermekte.
CKMP’nin MHP’ye dönüştüğü yıl
larda İtalya’da Kara Gömlekliler,
Almanya’daSSveSA’largibiTürki
ye’deMHP’ninsilahlıkanadınıoluş
turacakülkücükomandolaryetiştire
cekkomandokamplarıkuruldu.Daha
sonra,yetmişlerinikinciyarısındabu
komandolar kitlesel katliamlara giri
şecekti. 12Mart Muhtırası daMHP
tarafındandesteklenmiştir.

Türkiye’de faşist hareketin konu
munun üç ayrı dönemini incelemek
gerekir. İlk dönem19651980yılları

arasındakisolunyükselişdönemi,ikincidönem19801991yıllarıara
sındakisağ liberalpopülizminhakimolduğugörece istikrarlıdönem
ve son olarak 1991 yılından beri devam etmekte olan üçüncü, yani
merkez partilerinin gerilemekte ve faşizmin güçlenmekte olduğu

Ke ma lizm le il gi li 
söy len me si ge re ken 
iki kri tik nok ta dan 
il ki, Ba tı dev let le ri 
dü ze yi ne eriş me yi 

he def le miş bu tek par ti 
dik ta tör lü şü sis te mi 
için de fark lı si ya sal 

eşi lim le rin-si ya sal is lam cı, 
fa şist, sos ya list-bü rok ra tik 

ör tü al tın da da ol sa
va rol muş ol du şu dur. 

şkin ci kri tik nok ta da 
po zi ti vist bir pa ra dig ma olan 

Ke ma liz min dört bo yut lu 
teh dit al gı sı dır. 
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dönem.
Birincidönemdenbaşlayalım.27Mayısaskeridarbesindensonra

ülkegörecedemokratikbiranayasayasahipolmuştu.60’lıyıllarTür
kiyesiyasalarenasındaçokönemligelişmelerinyaşanmışolduğubir
süreçtir. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kuruluşu, 1965 seçimlerinde
kazandığıbaşarı,CHP’nin"ortanınsolu"adıaltındasosyaldemokrat
bir çizgiye kayması ve buna tepki olarak partinin sağ kanadının
CHP’denayrılarakGüvenPartisi’nikurması,üniversiteöğrencilerinin
demokratik,sosyalisttaleplerdoğrultusundaörgütlenereksiyasalalana
müdahaleetmeleri,işçisınıfınınileribirsiyasalbilinceerişmesi,Türk
İş’tenkopandevrimcisendikacılarınDİSK’ikurmaları,1516Haziran
işçieylemlerihepbudönemdeyaşanmıştır.Faşisthareketinpartileşe
reksiyasalarenadaetkinlikkurmaçabasıdabusüreçtebaşlamıştır.12
Martmuhtırasısolunyükselişinidurdurmayıhedeflediysede,busüreç
muhtırayacephealanEcevit’inCHP’sinin1973seçimlerindenbirinci
çıkmasıyla sona ermiştir. CHPMSP koalisyon hükümetinden sonra
siyasalortamgidereksertleşmeyebaşlamıştır.Vurgulanmasıgereken
kritiknokta,birincidönemdeyani solunyükselişteolduğudönemde
faşisthareketin,solunyükselişinekarşışiddetedayalıtepkisininvarlı
ğıdır,yanifaşisthareketreaksiyonerdir.Butepkikimizamanpanikbir
haletiruhiyeiçindesoludümdüzedecekbiraskeridarbeçağrısı,kimi
zamandafaşizminişbirliğiyaptığıdiğersağpartilerlegerginlikyaşan
masıhalinialmıştır.

Türkiye’de sözüedilenbirincidönemin sonunadoğrubirdevrim
öncesi durumun sosyal nesnel koşullarının olgunlaşmış olduğunu
rahatçasöyleyebiliriz.İsmetİnönü’nünistifasınanedenolacakkadar
solakaymışCHP’nin%45’leribulanseçmendesteği,devrimcikitle
muhalefetinin 12Mart ürünü "Devlet GüvenlikMahkemeleri" yasa
tasarısınınMilliyetçiCephedönemindeyürürlüğekonmasınıengelle
yecekkadargüçlüoluşu sözünüettiğimolgunlaşmışkoşullarınbelli
başlıkanıtlarıdır.BudurumunbilincindeolanMHPise70lerinsonuna
doğru kitleler nezdindemeşruiyetini tehlikeye atacakMaraş,Çorum
gibikitleselkatliamlarayönelmiş,soldabunamukabilMHP’yiyıldır
mayı başarmış, partinin meşruiyetini ortadan kaldırmıştır. Bundan
dolayıfaşistharekettekçıkışyoluolarakaskeridarbeçağrısınıparti
politikasınadönüştürmüştür.Birincidönemdefaşisthareketinreaksi
yonudevrimöncesiRusÇarlığı’ndaki"KaraYüzler"faşisthareketinin
pogromlarınabenzemektedir.NasılÇarlıkRusya’sındasolunyükselişi
devrimlesonuçlanıpdevrimcilerÇarlıkdüzeniylebirliktefaşistKara
Yüzler hareketini de yenilgiye uğrattıysa, Türkiye’de de benzer bir
süreçlekarşılaşılabilirdi.Ancakçoksayıdaetkinsolgrubunvarlığına
karşın iç çatışmalar ve ciddi yorum farklılıkları ortak bir devrimci
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eylem hattının oluşturulmasını engelledi. Bu dönemde Türkiye’de
faşistbir rejimMHPeseribirpolitikdarbenindeğil,MHP’yleortak
hareketedecekaskeribürokrasininfaşistdarbesiylesözkonusuolabi
lirdi.Sosyalistdevrimingerçekleşmemesini,19801983arasısürenbir
askeridiktatörlükveANAP’ın8yıllıkiktidarıizlemiştir.Şimdiikinci
dönemegeçelim.

1980’debaşlayanbudönemdesoldüşüncesondereceağırbirbas
kıaltınaalınmış;ama,MHPdekapatılaraksiyasalfaaliyetleriyasak
lanmıştır. On bir yıl süren bu dönem büyük sermayenin arzuladığı,
kârlarınakârkattığıbirdönemolmuştur.CHP’ninmirasınıdevralan
SosyalDemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) etkinliği sürmekle birlikte
partinin politikası 70lerdeki söylemden farklı olarakdaha liberal bir
eksene oturmuştur. Sosyalist harekete baskılar sürmüş,MHP yerine
kurulanMilliyetçiÇalışmaPartiside(MÇP)önemsizbirseçmenkit
lesine sahip olmuştur. Özal dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu
dönem liberal ideologların idealleştirdikleri "uç akımların marjinal
olduğu,merkezpartileriningüçlüolduğu,serbestpiyasaekonomisinin
istikrarlıbirbiçimdeişlediği"birsüreçtir.Ancak90lıyıllarlabirlikte
liberallerinbupembetablosuortadankalktıveTürkiye,faşizminyük
selişegeçtiğiyenibirdönemegirdi.Özaldönemiekonomipolitikaları,
yüksekenflasyon,işsizlikoranınınartışı,hayatpahalılığı,işçisınıfıve
küçük burjuvazinin alım güçlerinin dramatik bir şekilde düşüşüyle
sonuçlandı ve 1992’deANAP iktidarı sona erdi. Bu dönemin diğer
önemli içvedışgelişmeleriKürtulusalhareketinin,PKK’nınortaya
çıkışı,siyasalİslam’ınönemlibirbelirleyenolaraksiyasetsahnesine
çıkışı, DoğuAvrupa’da bürokratik merkeziyetçi sosyalist rejimlerin
dağılışıveAvrupaTopluluğu’nunsiyasibirbirlikolanAvrupaBirli
ği’nedönüşmesidir.

Üçüncü dönem SHPDYP koalisyonu ile başladı. İşçi sınıfı ve
küçük burjuvazi bu hükümeti ANAP iktidarına tercih etmişti. Bu
koalisyonun sosyal refahı sağlayacağını düşünüyorlardı. Ancak
Nisan1994krizivedevalüasyonubuumutlarıboşaçıkardı.1994yerel
seçimleriyle yeni bir politik oyuncu yani siyasal İslam oyuna dahil
oldu.12Eylüldarbesindensonrasosyalizminetkinliğinikırmakiçin
kontrollübirbiçimdedevletçedesteklenmişsiyasiİslam,örgütlüçalış
masınındaetkisiylekrizdekiküçüksermayeninveişçisınıfınınkimi
kesimlerinindesteğinialarakkritikbirçıkışyaptı.1995genelseçimle
rindeRefahPartisibirincioldu.ArdındanDoğruYolPartisi’yleRefah
Partisi koalisyon yaparak Refahyol  hükümetini kurdular. Değişen
uluslararası dengelerin iç politikaya tekabülü, tekelci sermayeordu
ittifakından meydana gelen egemen bloğun Refahyol hükümetine
tavır alması oldu. Sosyalizme alternatif olduğu sürece faydalı olan
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kontrollü siyasal İslam’dan, SSCB’nin dağılması ve RP’nin örgütlü
çalışmasınınetkisiylesiyasalİslam’ıngerekişçisınıfınınkimikesim
lerince gerekse küçük burjuva kitleleri nezdinde somut bir tercihe
dönüşmesindensonravazgeçildi.Bununtemelnedenisiyasalİslam’ın
"Adil Düzen" olarak sistematikleştirdiği Osmanlı döneminin sosyal
kurumlarıylakapitalizminsentezinineseriolacakbirtürkorporatizmin
hedeflenmiş olmasıydı. RP, Koçların, Sabancıların aleyhine İslamcı
burjuvaziyi güçlendirecek,Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirecek
veülkede toplumsal hayatın şeriat kurallarınagöre düzenlenmesinin
koşullarınıyaratacaktı.HattaKürt sorunununçözümünüdeOsmanlı
eyalet sistemiyle gerçekleştireceğini düşünüyordu. Egemen blok 28
Şubatmüdahalesinibukaygılarlagerçekleştirdi.Hiçbirdirenişlekar
şılaşılmadanRefahyolhükümetiiktidardanindirildi.Siyasalİslam’ın
direnmeşansıyoktu,çünkükendisinidestekleyenküçükburjuvakitle
leri partilerinin devletle çatışmanın eşiğine geldiğini gördüklerinde
yanlışbirtercihyaptıklarınıanladılar.Bukitlelerkendisınıfsalçıkar
larına sahip çıkacak "güçlü devlet" arayışındaydılar. Siyasal İslamcı
önderliğintasfiyesineyönelik28Şubatmuhtırasındansonrakitlelerin
yeniadresiMHPidi.Ziraüçüncüdöneminenkritiktarihlerindenolan
18Nisan1999seçimlerindeMHP,siyasalİslamcıTürkseçmenlerden
önemliorandaoyaldı.BununyanındaKürtsorunununçözümükonu
sunda egemenblokaskeri yöntemlerdışındahiçbir siyasi alternatife
izinvermediveMHP’ninsavaşpolitikalarınıdestekleyengirişimlerine
onayverdi.MeselaÖzelTim’iülkücülerdenteşkiletti.MHPdeTürk
milliyetçiliğisöyleminietkinbiçimdekullanaraktoplumsaldesteğini
arttırdı. 1999’daANAPDSPMHP hükümetinin kurulmasıyla faşist
hareketilkkezgüçlükonumdakoalisyonortağıoldu.

T ü r  k i  y e ’ d e  a n  t i - f a  ş i s t  m ü  c a  d e  l e  n i n
k o  ş u l  l a  r ı  v e  t a  r i h  s e l  d e  n e  y i m

Almanya,İtalyaveİspanyadeneyimlerindegözeçarpanilkkritiktes
pitbuülkelerdesosyalistdevrimfırsatlarınındeğişikzamanlardakaçı
rılmasından sonra faşist rejimlerin tesis edilmiş olmasıdır. 1919’da
Almanya’da Spartakistlerin sosyaldemokratlarca tasfiye edilmesi,
İtalya’da 19181920 arasında yoğun işçi kalkışmalarının sosyalist
önderliğinreformistkarakteriyüzündensosyalistbirdevrimekanalize
edilememesive19361937’deİspanya’dafaşistaskeridarbeyeülkede
devrimcidurumyaratmaklayanıtverenİspanyaişçisınıfınasosyalist
önderliklerinsağcıHalkCephesipolitikalarıylaihanetetmesibukaçı
rılanfırsatlaraörnektir.YukarıdakitezTürkiyeiçindegeçerlidir.1980
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öncesinde Türkiye’de sosyalist bir devrimin gerçekleşmemesi faşiz
minbugüneriştiğigücünönemlinedenlerindenbiridir.BugünMHP’nin
yükselişperformansı193032yıllarındakiNazipartisininyükselişper
formansına şaşırtıcı derecede benzemektedir. Öyleyse Türkiye için
faşizmekarşıdoğrubirmücadeleperspektifi ilerisürülecekseTürki
ye’degüncelpolitikdurumun,sosyaldinamiklerintarihseldeneyimler
ışığındatahlilikritikönemarzetmektedir.

Komintern’inStalinistbürokrasininhakimiyetinegirmesindenson
rabenimsediğiSosyalfaşizmtezi(4)ileHalkCephesitezibugünhala
pek çok sol akım üzerinde derin etkiler bırakmakta olan antifaşist
mücadeleönerileridir.İtalyaveAlmanyaözelindeSosyalfaşizmtezi,
İspanya’daiseHalkCephesiteziuygulanmıştır.Tarihselolarakheriki
tez de başarısızlıkla sonuçlanmış ve sözü edilen ülkelerde faşizmin
iktidaragelişiniengelleyememişlerdir.Kaldıkibuhatalıtezler1939’da
NaziSovyetPaktıgibi fecipolitikmanevralarayolaçmıştır.1943’te
Komintern’in tasfiyesi isedünya işçi sınıfına indirilenbir diğer ağır
darbeolmuştur.Sovyetbonapartizmiolaraknitelendirebileceğimizbu
bürokrattabakanınişçisınıfınındemokratikdenetiminetabiolmama
sınınacısonuçlarıdıraslındabütünbunlar.

Komintern’inilkdönemlerindeyürürlükteolanvesosyalistdevrim
yolunda komünist partilerin sosyaldemokrat partilerle "bayrakları
karıştırmadan" ittifaklar kurması gerektiğini öne süren "Birleşik İşçi
Cephesi"tezindenfarklıolarak1928’deki6.KominternKongresi’nde
sosyaldemokratpartilerifaşistpartilerleeş tutanSosyalfaşizmtezi
kabuledildi.BusoldönüşhiçdetesadüfiolmayanbirşekildeSovyet
ler Birliği’ndeki ciddi iç politik gelişmelere ve değişmelere tekabül
etmişti.Troçki’ninönderliğindekiSolMuhalefet’intasfiyeedildiğive
tarımdakanlı kolektifleştirmeuygulamalarının arifesindekabul edil
miştibusosyalfaşizmtezi.İçpolitikadastalinizmSSCB’yidiktatörlük
rejiminegötürmekteydi.Bupolitikyönelimindışpolitikadakiyansı
masıdaLenin’inyerdiği"solsekterizm"inkomünistpartilereKomin
tern aracılığıyla benimsetilmesi oldu. Doğal olarak spartakistlerin
sosyaldemokratlarca tasfiyesikomünistkitlelerdebüyüköfkeyarat
mıştı. Ancak bu öfke Sosyalfaşizm tezi ile birleştiğinde 1931’de
faşistlerleortaklaşaPrusyasosyaldemokrathükümetinekarşıreferan
dumhazırlanmasıgibieylemleredönüştü.AlmanKomünistPartisi’nin
(KPD)inisiyatifalaraksaldırganfaşistlerekarşısosyaldemokratişçi,
emekçikitleleriyleortakbirsavunmahattıinşaetmeksuretiyleittifak
lar kurması sosyaldemokrat tabanı komünistlere kazandırabilir, bu
eylembirliğiBirleşikİşçiCephesi’nedönüşebilirveAlmanya’daanti
faşistmücadeleyiaşandevrimcibirdurumyaratılabilirdi.Fakatböyle
olmadı,komünistlerhemfaşistlerlehemdesosyaldemokratlarlaçatış
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mayadevamettiler.Faşizmibiriçsavaştehdidiyledahikarşıkarşıya
bırakmadanteslimoldular.

BufelakettensonraAvrupaçapındafaşizminyükselişegeçişinden
ürkenstalinistbürokrasisağaçarkederekkomünistpartilerin,sosyal
demokrat,burjuvaliberalpartilerlekoalisyonhükümetlerikurmalarını
öngörenHalkCephesitezinikabuletti.Bukarar1935’teKomintern’in
7.Kongresi’ndealındı.HalkCephesitezininsosyalistdevrimperspek
tifiyleuzaktanyakındanbiralakasıyoktu.Faşizm,siyasalliberalizmi
hedef alıyordu. Dolayısıyla burjuva demokratik kurumlar faşistlerce
ortadan kaldırılıyordu. Bu olgulardan hareketle İspanya’da stalinist
bürokrasi sosyalist devrim gibi "zamansız" işleri bir kenara bırakıp
komünist partileri, burjuva demokratik rejimleri faşist tehdide karşı
savunmakla görevlendirdi. İspanya özelinde buHalk Cephesi tezini
dikkatedeğerkılankritikbirnoktavardı.HalkCephesi,içindeburjuva
partileriileişçisınıfıpartilerinibarındırıyor
du.HalkCephesi’ninburjuvatarafındaCum
huriyetçiBirlikPartisiveBaskUlusalEylem
Partisi,proleteryatarafındaiseİspanyaSos
yalistİşçiPartisi(PSOE),İspanyaKomünist
Partisi(PCE),MarksistBirlikİçinİşçiParti
si (POUM)veKatalonyaBirleşikSosyalist
Partisi (PSUC) yer almaktaydı. Buradaki
temel soru burjuva liberal partilerin sosya
listlervekomünistlerlenedenaynıcephede
yeralmayıkabulettiklerisorusudur.Bunun
yanıtıdaaçıktır:Liberalburjuvaziböylebir
ittifakıkabulettiçünkübir;milliyetçicephe,
faşist,monarşist,Katolik,muhafazakarpar
tilerdenoluşmaktaidivezaferihalindecum
huriyetçiliberalburjuvaziyitasfiyeedecekti.
İki, Halk Cephesi tezi ile sosyalist devrim
hedefinigündemdençıkarmışolankomünist
önderlik, liberalburjuvaziyeçokönemli iki
kozvermişti:Birincisiişçi,emekçikitlelerinliberalburjuvazininpro
jesine mahkum olmalarına neden oldu. İkincisi liberal burjuvazinin
politikalarınaaletolanişçisınıfıbiryandanfaşizmekarşıdövüşürken
öteyandandevrimcimotivasyonunu–İspanyaKomünistPartisi’ninde
değerlikatkılarıyla(!)yitirdi.HalkCephesi’ndeyeralanliberalburju
vazininsosyalistdevrimendişesiortadankalktı.Budurumunsonucu
da İspanya’da faşizmin zaferi oldu. İspanya’daki Halk Cephesinin
niteliğini Sosyalizm ve Toplumsal MücadelelerAnsiklopedisi’ndeki
(STMA)şualıntıçokgüzelifadeediyor:"HalkCephesi’ninprogramı

1980 ön ce sin de 
Tür ki ye’de sos ya list 
bir dev ri min 
ger çek leş me me si 
fa şiz min bu gün eriş ti şi 
gü cün önem li 
ne den le rin den bi ri dir. 
Bu gün MHP’nin yük se liş 
per for man sı 1930-32 
yıl la rın da ki Na zi 
par ti si nin yük se liş 
per for man sı na şa şır tı cı 
de re ce de ben ze mek te dir. 
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siyasaltutuklulariçinbirafvesiyasalnedenlerleiştenatılmışolanların
tekrar işealınmalarınıöngörüyordu.KezaözellikleKatalonyaolmak
üzerebölgeseldüzenlemeleregidilmesideyeralıyordu.Bununötesin
de Cumhuriyetçi Parti’nin programından önemli etkilenmeler söz
konusuydu. Toprağın ve bankaların ulusallaştırılması yer almazken,
sanayiye yardım savunuluyordu. İşsizlik sigortası veya İspanya’nın
sömürgeleriüzerinehiçbiryargıbulunmuyordu.Ordukurmaylarıveya
devletindemokratikleştirilmesigibikonulardaisepekbiröneribulun
muyordu.OnedenleHalkCephesi’ninzaferinisağlayanbuprogram
değil, kitlelerin böylesi bir durumdan kendi koşullarının değişmesi
beklentileriidi."(STMA,cilt3,s856).Butarihseldeneyimlerintahli
lindensonraTürkiye’yedönelim.Türkiye,tarihininenağırbunalımını
yaşamaktadır. İşçi sınıfı ağır bir neoliberal saldırıyla karşı karşıya
iken ard arda yaşanan iki ekonomik kriz aniden yoksullaşan küçük
burjuvakitlelerinisokağadökmüştür.AB’yeadaylıkstatüsündeolan
ülke,bazılarınınbeklediğidemokratikaçılımlaradeğilsonderecesert
otoriterbaskılarasahneolmaktadır.Ftipioperasyonu,tektaraflıbarış
ilanınakarşınKürtsorunundasiyasi,demokratikçözümeyönelmeme,
mevcut ekonomik krizin bedelini işçilerin, emekçilerin fedakarlıkla
rıyla aşma talebi, burjuvazi ile devlet bürokrasisi elitlerinin  tutucu
kesimlerinin faşist MHP’yle tehlikeli biçimde örtüşen açıklamaları,
Ulusal Program’a MHP’nin damgasını vurması, liberal burjuvazide
MHP’yiçözümolarakaddetmeeğilimlerininbaşgöstermeyebaşlama
sı,ÖDPveCHP’deyaşananpolitikkrizler,eğerbirşeyleryapılmazsa
hiçdeparlakolmayanbirgeleceğinbizibeklediğininhabercisiadeta.
GerçekteTürkiyeşuandasolyadasağ(5)alternatifineizinverilme
yenvefaşizanözelliklertaşıyanyarıbonapartistbirhükümetleyöne
tilmektedir. Yaşanan son ekonomik bunalım egemen bloğunAB’ye
üyelikyoluylaAvrasya’dagüçmerkeziolmastratejikhedefineciddi
darbevurmuşveTürkiye’ninbuhaliylebumisyonuyerinegetireme
yeceğiaçıklıkkazanmıştır.Buaradakapalıkapılarardında"muktedir
ler"inyürüttüğüAB’yetamüyelikmüzakerelerideözelliklegenelkur
maykaynaklısert,ABkarşıtıaçıklamalarlabirliktesürdürülmektedir.
Türkiye’ninekonomisiniuluslararasısermayeyeyineuluslararasıser
mayenintalepleridoğrultusundaentegreetmekiçinteknokratKemal
Derviş görevlendirilmiş ve hükümetin dördüncü ortağı olmuştur.
Küçükburjuvakitlelerinin"demokratik tepkilerini"sunduklarıolaylı
mitingler ve giderek devlet güçlerine yönelen tepkiler burjuvaziyi
düşündürmekte örneğin Koç grubu "Derviş’in hazırladığı program
Türkiye’ninsonşansıdır."gibidikkatçekiciaçıklamalardayapmakta
dır.Kısacamemleketinmanzarası genel olarak yukarıda anlatılanlar
gibidirvemeydanegemenbloğuntepedeninme,dayatmacıuygulama
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larınaterkedildiğitakdirdeçokdahakaranlıkbirsürecinyaşanacağı
belliolmuştur.Egemenblokgerilettiğisiyasalİslam’ıvebarışeliuzat
mışKürtulusalhareketiniartıkdevletinbekaasınıtehditedenunsurlar
olarak lanse edememekte ve meşruiyetini yitirdiğini görmektedir.
Faşist MHP’ye iktidar yolunu ardına kadar açması egemen bloğun
"burjuva rasyonalitesi"nin de sonunu getirecek ve bu, işçi, emekçi
sınıflar ile Kürt halkına yönelecek korkunç bir saldırının başlangıcı
olacaktır.

İşçisınıfınaveKürthalkınayöneltilmişolanbuölümcültehditber
tarafedilmekzorundadır.Faşizmevegiderekonunlaörtüşmekteolan
egemenbloğakarşımücadeleedeceksosyal,sınıfsaldinamiklerigöz
den geçirelim. Her şeyden önce Kürt hareketinin politik önderliği
dışında,kritikroloynayacaksolsosyaldemokrasiileÖDPkrizdedir.
İşçisınıfıdinamiğiolanEmekPlatformuisekendiprogramınısunarak
Derviş’in programına direneceğini deklare etmiştir. Şu anda yakıcı
sorunsalKürtulusalhareketiileTürkişçisınıfınınkritikittifakınısağ
lamaktır.Dikkatlibirtarihseltahlilyapıldığındaresmiideolojininiki
anadinamiğekarşıçoktemkinlidurduğunugörürüz.Bunlarişçisını
fınınsosyal,politiktalepleriileKürthalkınınmeşrutalepleridir.Ege
menblokKürtsorunununsiyasal,demokratikçözümüneaslayanaş
mamakta, işçi sınıfına sosyal güvenlik reformuyla saldırmakta ve
emekçilere iş güvencesi yasa tasarısını bile çok görmektedir. Zaten
Türkiyetarihininçeşitlidönemlerindesiyasalİslamvefaşizmpolitik
bilincesahipemekçikitlelerineveKürthareketinekarşıkontrollübir
biçimde kullanılmıştır. Ayrıca şu anda varolan hükümet kesinlikle
meşruolmayan,yolsuzluklaragömülmüş,70lerinMC’leriniaratmaya
cakkadargericibirhükümettir.

CHPveÖDP’deyaşananlarisebirbirindenayrıgibigörünenama
aslındahiçdetesadüfolmayansüreçlerdir.CHP’dekongreyikazanan
Baykal,HADEP’leittifakgörüşmeleriniyürütenCHP’ninsolkanadı
nı genelkurmay andıçları doğrultusunda tasfiye etmekte,ÖDP’dede
sözdeözgürlükçüçoğunlukgrubuönderliğidevrimcimuhalefetekarşı
sürdürdüğübürokratikmerkeziyetçitasfiyelerleülkeyifaşizmeteslim
edebilecekpolitikbirihanetiçindedir.Sözdeuvyerist,sendikalistsöy
lemlerle işçi sınıfınıAB yanlısı liberal burjuvazinin peşine takmayı
hedeflemekgibitehlikelibirpolitikayürütmektedir.Buaradaegemen
blokiçindekiçatışmalardakızışmakta,AByanlısıliberalburjuvapar
tisi olanANAP Beyaz Enerji yolsuzluğu yüzünden egemen bloğun
tutucukesimlerincegiderekdahafazlakıskacaalınmaktadır.

Türkiye’defaşizmekarşımücadelehattıönerilmedenönceTürki
ye’de90lıyıllarınbaşındabaşlamışolanvehalendevametmekteolan
üçüncüdönemyanifaşizminözelliklemerkezpartilerialeyhinehızla
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yükselişegeçtiğisüreçyakındantahliledilmelivebusüreçAlmanya
deneyimiylekarşılaştırılmalıdır.ÖnceTürkiyeüzerineodaklanalımve
1987’den bu yana gerçekleşmiş olan genel seçimlerde temel politik
eğilimlerintoplamoyoranlarınıinceleyelim:

1987genelseçimleri

*MilliyetçiÇalışmaPartisi
**RefahPartisi
***Merkezsolvemerkezsağpartiler

1991genelseçimleri

*MÇPRPIDPittifakı

**Ayrı bir sosyalist örgütlenme olarak Sosyalist Parti seçimlere
katılmıştır.

1995genelseçimleri
*Emek Barış Özgürlük Bloku (HADEP, BSP, SİP, EMEP, DBP)

(Kongar,1998:324)
1999genelseçimleri

*MHPveBBPoylarınıntoplamı;MHP:18%,BBP:1.5%
**FaziletPartisi
***HADEP,ÖDP,EMEP,SİP,DBPoylarınıntoplamı
(www.belgenet.com/secim/secim1999.html)

 

Faşizm+Siyasalİslam* Merkezpartileri SosyalistSol**
%16.9  %82.5 %0.4

Faşizm* Siyasalİslam** Merkezpartileri***
%2.9 %7.2  %89.8

Faşizm Siyasalİslam Merkezpartileri SosyalistSol*
%8.2 %21.4 %65.6 %4.2
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Parlamentoseçimleribirülkedekisiyasaleğilimlerinsahipolduğu

nicelgücüngöstergesidir.Sonuçlar,aynızamandaetkinpolitikeğilim
lerigösterdiğiiçinçokönemliroloynarlar.Yukarda1987genelseçim
leridışındadörttemelpolitikkategoriyeralmaktadır.1987’desosya
listsolayrıbirörgütlenmeolarakseçimlerekatılmadığındanüçkate
gorikullanılmıştır.Bu tablolarda ilkgözeçarpanmerkezpartilerinin
oyoranlarınındoğrusalazalışıdır.Gerçektende1987’de89.8%olan
merkezpartilerininoyoranı1999seçimlerinde59.2%’yekadardüş
müştür.Buaçıkçamerkezinsiyasaltemsiliyetkriziyaşadığınıgöster
mektedir.Faşizminoyoranıise1987’den1999’akadarsürekliartmış
tır. MHP’nin esas oy patlaması 1999 seçimlerinde gerçekleşmiştir.
1995seçimlerinegöreartışoranı120%’dir.BununlaberaberSosyalist
Sol’u temsil eden partilerin toplam oy oranı da faşizmin artış oranı
kadarolmasadadoğrusalbirbiçimdeartmıştır.Örneğin1995ile1999
arasıSosyalistSol’utemsiledenpartilerintoplamoyoranındakiartış
43%’tür.Şimdibuolguları,Almanya’da faşizmin iktidaragelişinden
öncekiseçimlerlekarşılaştıralım:

Mayıs1928genelseçimleri
                           
Eylül1930genelseçimleri

(Troçki,1998:60)
Temmuz1932genelseçimleri

(Troçki,1998:291)

Kasım1932genelseçimleri

Faşizm* Siyasalİslam** Merkezpartileri SosyalistSol***
%19.5 %15.4 %59.2 %6

Naziler Merkezpartileri Komünistler
%2.6 %77.2  %10.6

Naziler Merkezpartileri Komünistler
%18.3 %58.3  %13.1
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(Troçki,1998:375)

Tablolardandagörüldüğüüzereodönemdedefaşizm,merkezpar

tileri aleyhine hızla güçlenirken çok daha düşük oranlarda da olsa
komünistler de oylarını artırmaktaydılar. O dönemde Almanya son
dereceağırbirsiyasal,ekonomikkrizyaşamaktaydı.Merkezpartile
rindeki ciddi oy düşüşü burada damerkezin siyasal temsiliyet krizi
yaşamışolduğunugöstermektedir.Şimdidebubilgilereekolarak14
Mayıs 2001 tarihli Radikal gazetesinde yayınlanmış olan bir seçim
anketininsonuçlarınıtahliledelim:

*MHPileBBP’nintoplamoyoranı;MHP:19%,BBP:5.8%
**HADEP,ÖDP,SİP,EMEP,DBP’nin tahminioyoranı toplamı;

HADEP:6%,ÖDP:2%

Hernekadarbirseçimanketigerçekbirseçiminyerinitutamazsa
dayukardakisonuçlaroldukçadikkatçekicidir.SeçimanketininŞubat
2001 ekonomik bunalımından sonra yapılmış olduğu gerçeği göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda merkez partileri, DYP ve
1999’daki oy oranını korumakta olanCHP dışında tükenmiş görün
mektedirler.DYP’ninoyoranı18.3%,CHP’ninoyoranı8.5%olarak
tespitedilmiştir.ANAPileDSP10%barajınınaltındagözükmektedir.
Esasdikkatçekiciveürperticiolanisekoalisyonhükümetindedola
yısıyla ekonomik krizin mümessillerinden biri olması gerekirken
olmasınakarşınMHP’ninoyoranındabirdüşüşün tersineçokazda
olsabiryükselişinvarolmasıdır.BBPdeoyoranınıanketegörehatırı
sayılırbirbiçimdearttırmıştır.BudagöstermektedirkiMHP,cumhu
riyettarihininenbüyükkrizindehükümetortağıolmasınakarşın,yıp
ranmamış,gücünüolduğugibikorumuştur.Dahasıkendisinidestekle

Naziler Merkezpartileri Komünistler
%37.4 %43.2  %14.6

Naziler Merkezpartileri Komünistler
%33.1 %44.2  %16.9

Faşizm* Siyasalİslam Merkezpartileri SosyalistSol**
%24.8 %15.7 %51 %8.5
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mekteolanveekonomikkrizyüzündenhızla"proleterleşmedenyok
sullaşmaktaolan"küçükburjuvakitleleriMHP’yihâlabirumutolarak
görmektedir.MHPdeözellikleKemalDerviş’eyüklenmek suretiyle
Derviş’in ekonomik programından olumsuz yönde etkilenecek olan
küçük burjuvazinin taleplerini yerine getirmek ve bu sınıfı tatmin
etmekarzusundadır.DoğalolarakMHP’ninDerviş’e tepkisiDSPve
ANAP’ıdahedeflemektedir.HükümetiçindetaraflarıMHPilemerke
zitemsiledenANAPDSPveteknokratDerviş’tenoluşanodaklarara
sındabirgüçmücadelesiyaşanmaktadır.Bumücadeleaslenbirege
menblokiçiçatışmadırveANAP’ayönelikBeyazEnerjiOperasyonu,
operasyona karşı DSP’nin savcı Şalk’ı adalet bakanlığı aracılığıyla
takibealmaksuretiyleANAP’ıkollamaçabaları,Telekom’unözelleş
tirilmesi konusunda Derviş’le MHP arasındaki tartışma ve buğday
tabanfiyatlarıylailgiliolarakMHP’litarımbakanıileDervişarasında
kianlaşmazlıkhepbuegemenblokiçiçatışmameselesietrafındaele
alınmasıgerekenolgulardır.Bugüçmücadelesiyalnızcaiçpolitikaya
dönükmanevralardanibaretdeğildir.AynızamandaözellikleAvrupa
Birliği ileKıbrısmeselesiveAvrupaGüvenlikveSavunmaKimliği
konularındasorunçıkacağıvebukonulardahakimblokiçindetartışma
yaşanacağıaçıktır.

Seçimanketiaynızamanda faşizmekarşıaktifmücadeleverecek
muhalefetodaklarınındatahminitoplamoyoranınısunmaktadır.Buna
göreHADEP,ÖDP,SİP,EMEP,DBP’nin toplamoyoranı8.5%’tur.
Görüldüğügibibupartilerintoplamoyoranı1999genelseçimlerine
göre42%oranındaartmıştır.BudatıpkıgeçmişteAlmanya’daolduğu
gibimeşruiyetiniyitirmekteolanmerkezpartilerininazalanoylarının
yalnızcafaşistpartileredeğilaynızamandaSosyalistSol’adagittiği
nin kanıtıdır. Türkiye’nin faşizmin yükselişe geçtiği ve milâdı 90lı
yıllarınhemenbaşı olanüçüncüdönemiyaşamaktaolduğunu söyle
miştik.Durum,birincidönemdenyani,Türkiye’dekisınıfsalgerilim
lerin,sağblokMilliyetçiCephehükümetleriilesolunhemenhemen
tümeğilimlerinindesteklediğisosyaldemokratCHParasındakiayrış
madandahafarklıbirhalarzetmektedir.Aslında70liyıllardasosyal
demokratCHPdışındakisosyalistyapılarınsosyalistdevrimyolunda
ortakbirpolitikmücadelehattıoluşturmamışolmalarıHalkCephesi
tezinin Türkiye’ye de facto uyarlanmasına yol açmıştır. Ancak bu
yönelim 12 Eylül darbesini engelleyememiştir. Bu yönelim sadece,
askeri darbenin, 19781979 CHP hükümeti sırasında değil sonbahar
19791980AdaletPartisihükümetidönemindegerçekleşmesindeetki
li olmuştur diyebiliriz. Egemen blok açıkça CHP hükümetini askeri
darbeyoluyladevirmeriskinigözealamamıştır.

ŞimdikikonjonktürdeTürkiye’degiderekzayıflamaktaolanmer
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kezintakviyesineyöneliktartışmalaryürütülmektedir.İştetambunok
tadateknokratKemalDerviş’inpolitikkonumunumerkezsoldatanım
laması,zeminyoklamamahiyetindekiyurtiçigezilerimerkezigüçlen
direcek,dolayısıylaegemenblokun"liberal"kanadınınperspektifleri
doğrultusundaMHP’yidizginleyecekmanevralarolarakdeğerlendiril
melidir.Egemenblokun"liberal"kanadı,merkezintakviyesisorunsa
lını etkin bir gündemmaddesi haline getirmiştir.HattaRadikal gibi
hakimblokun"liberal"kesimininsözcülüğünüyapangazetelerMHP’ye
karşıKemalDerviş’i desteklemek suretiyle adeta bir tür "antifaşist
mücadele"vermektedirler.AçıkçasöylemekgerekirseMHPtehdidine
karşı yürütülecekmücadelenin niteliğini Sosyalist Sol’un bileşenleri
yaniHADEP,ÖDP,SİP,EMEP,DBPvediğersosyalistyapılarbelirle
yecektir. Burada ÖDP üzerinde biraz durmak gerekiyor. Gerekiyor
çünküSosyalistSol’unönündefaşizmevefaşizminmeşruiyetineyol
açmakta olan bu yarı bonapartist koalisyon hükümetine karşı fazla
seçenekkalmadıHerşeydenönceÖDP’nintavrıizlenecekantifaşist
mücadelehattınınkarakteriniciddibirbiçimdeetkileyecektir.Ancak
maalesefÖDP’ninçoğunlukgrubununönderliğifaşizmekarşıhakim
blokun liberalkesimininAvrupaBirliği tezlerini referansalanparla
menteristkonformistbirsiyasalhatizlemeksuretiyleSosyalistSol’u
"liberal"burjuvazininnihaiprojesinidesteklemeyeyöneltmeeğilimin
dedir. Bu temelde meşruiyetini yitirmekte olan burjuva demokratik
rejiminsoldankonsolidasyonunayöneliktehlikelibirhamledir.Unu
tulmamalıdırki,mevcutburjuvaparlamenter rejimmeşruiyetini, işçi
sınıfının ve Kürt hareketinin faaliyetlerinden dolayı değil, bizatihi
Türkburjuvazisininklasik temsilcilerininyoz,kleptokratik, işçidüş
manı,özelleştirmecipolitikalarındandolayıyitirmektedir.Bubağlam
da,SosyalistSolkendinehedefolarakburjuvademokrasisinisaplan
dığıbataktançıkarmayıdeğilbubatmışrejimeproleteryademokrasi
siniikameetmeyiseçmelidir.SosyalistSol’uyanlışbiryönekanalize
edecekbuyönelimdışındabirdiğertehlikefaşizmtehdidiniyoksayıp,
dahadoğrusubunuMilliGüvenlikKurulu’nahavaleedip,solsekter
birtavırsergilemektir.ÖncelikleMGK,Türkburjuvazisininçıkarlarını
ciddibirbiçimdetehditetmişolansiyasalİslamcıönderliğekarşıtavır
almıştır.Bubağlamdaiçindedemagojikantikapitalist,siyasalİslamcı
öğelere yer veren radikal bir eğilim olsa da,MHP’nin nihai hedefi
İslamcı korporatizm değildir.Ayrıca  egemen blokun tutucu kanadı
belirgin bir biçimde MHP’yi desteklemektedir. İkinci olarak askeri
bürokrasininçoğunluğununiçindeyeraldığıtutucukesim,AB’yeüye
lik,demokratikleşmegibigündemdeyeralanmeselelereçoktemkinli
yaklaşmaktadır.Bununnedeni,özellikle1980’densonraaskeribürok
rasinin elde etmiş olduğu ayrıcalıklı sosyal konumun aslında tehdit
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altında olmasıdır.Üçüncü olarakTürkiye dış politikada kısa vadede
ciddi krizlerle karşılaşacaktır. Özellikle Kıbrıs,Avrupa Güvenlik ve
SavunmaKimliği,KuzeyIrakgibikonulariçpolitikadaaskeribürok
rasinindeonaylayabileceğiçokciddimilliyetçipropagandayamalze
meolacakvefaşistlercesürdürülecekpolitikmanevralarayolaçabile
cekpotansiyelsorunlardır.Dördüncüolarak,çokdüşükbirihtimalde
olsaMHP’yeyönelikbiraskerimüdahalenin,"dengelerigözetmeilke
si" uyarınca Sosyalist Sol’u da ciddi bir şekilde ezeceği aşikarken,
"MGK,MHP’yidurdurur."gibitespitlerataleteveşuursuzsolsekte
rizme yol açabilecek anlamsız tezlerdir.HalkCephesi tezleri ve sol
sekteristperspektiflerderhalçöpsepetineatılmalıdır.

Bu bağlamda sosyalistlerin önündeki öncelikli görev örgütsel ve
politikolarakreformizmdenkopmuş,çoğulcu,devrimci,disiplinli,işçi
sınıfıyönelimliveKürthareketiyledayanışmaiçindeolacakbirparti
inşaetmektir.Türkiye’dehalen"andıçlanmış"solunörgütselbelirsiz
liğisürmektedir.Fakatzamandaazalmaktadır.KürthareketiyleTürk
işçisınıfınınittifakıfaşisttehlikeyibertarafedebilecekvesosyalistbir
devriminönkoşullarınıyaratabilecektekdevrimciçıkışyoluolarak
gözükmektedir.Buanlamdabukritikittifakıngerçekleşmesinekatkıda
bulunmaküzeredevrimci,çoğulcupartibiranönceinşaedilmelidir.
CHP’dekisüreçdikkatleizlenmelioradatasfiyeolansolkanatbirsos
yaldemokratpartikurduğu takdirdedevrimci, çoğulcupartibuyeni
sosyaldemokrat parti, diğer sosyalist partiler ve HADEP ile Emek
Platformu’nunalternatifprogramındayeralanözelleştirmekarşıtı,işçi
sınıfınınsosyal,sendikalhaklarınıtalepedenmaddelerileKürthalkı
nın talepleri doğrultusunda Kürt sorununun demokratik çözümüne
yönelikilkeleretrafındabirEmekBarışÖzgürlükBloku’nuninşasına
tümgücüylekatkısunmalıdır.Böylebirittifaksavrulmaktaolanküçük
burjuva kitlelerine bir adres, bir çekimmerkezi teşkil edebilecektir.
Devrimci,çoğulcupartiilkelerindenaslatavizvermemeliveişçisınıfı
kazanımlarınındahadailerletilmesiiçinvargücüyleçalışmalıdır.İşte
bu sol ittifakmevcutkoalisyonhükümetininmeşrualternatifidir.Bu
türdenbirsolittifakinşaedildiğindeikiönemlitehditlekarşıkarşıya
kalacaktır.Bunlardanilki,egemenblokunliberalkesimibusolittifakı
reformistsınırlariçindetutaraközelleştirmekarşıtlığıgibiburjuvaziyi
tehdit eden kimi ilkeleri kaldırtmaya çalışacak ve bu ittifakı peşine
takmaksuretiylebunubir türHalkCephesi’nedönüştürmeyeçalışa
caktır. İkinci tehdit ise bu sol ittifaka yönelik artan faşist saldırılar
olacaktır. İşte devrimci, çoğulcu parti böyle bir durumda her zaman
işçisınıfıçıkarlarınınveezilenhalkınyanındadurmalıveittifakıanti
faşistmücadeleyideaşaraksosyalistbirdevrimyolundaBirleşikİşçi
Cephesi’ne dönüştürmelidir. "Liberal" burjuvazinin partileri olan
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ANAP’ın,DSP’nin ya daBaykal’ınCHP’sinin yer alabileceğiHalk
Cephesi gibi tarihte felaketle sonuçlanmış önerilere kesinlikle itibar
edilmemelidir.Türkiye’deegemenblokunneoliberal saldırılarınıve
gittikçe tehlikeli boyutlara ulaşan faşizm tehdidini bertaraf etmenin
yolu önce devrimci, çoğulcu partinin inşasından, sonraBirleşik İşçi
Cephesi’nikurmaktanvesonrasındadaproleteryademokrasisiniteşkil
edeceksosyalistbirdevrimyolundaikili iktidarorganlarınıngerçek
leşmesindengeçmektedir.Biran içinbileunutulmamalıdırki faşizm
zehiriningerçekpanzehiriyalnızcasosyalistdevrimdir.

Notlar
1.Budönemdeözellikleturancılıkkemalizmiçinciddibirtehditteşkiletmiştir.
2.Türkiye’debusosyalrafahdevletiekonomipolitikaları19601980yıllarıarasındauygulan

mıştır.Mevcutkrizdedegerçekte,egemenblokunönündekapitalistçözümsınırlarıiçindeikiseçenek
bulunmaktadır.Emekkazanımlarınıortadankaldırmayıhedefleyenyeniekonomikproramıbütünüyle
uygulayarakbunakarşıçıkanişçi,emekçimuhalefetiniyoketmekiçinfaşisthareketerejimiteslim
etmekyadayineemeksermayeçatışmasıdiyalektiğininyolaçacağıegemenbloktavizlerideolarak
tanımlanabileceksosyaladaletçi,sosyalrefahdevletiekonomipolitikalarınıyürürlüğekoymak.

3.MHP’yeilişkinbubilgilerMHP’ninresmiinternetsitesitaranarakeldeedilmiştir.
4.Aslındabutez1999seçimleriöncesindeTürkiyeözelindeÖDP’ninreformistönderliğitara

fındanpratikteuygulanmıştır.BuönderlikbiryandanCHP’nintabanınıçekmekiçinsosyaldemok
ratpartiyetaarruzederkenöteyandandiğersosyalistpartilerveHADEP’ledeittifaktanuzakdur
muştur.ÜstelikosüreçteMHP’ninmeclisehatırısayılırbiroyoranıylagireceğidebelliidi.Aslında
farklısosyal,politikreferanslarlahareketetselerdestalinizmlekarakterizeolanbürokratikmerkezi
yetçisolile"sosyaladaletçi"reformistsolparadigmanıntarihinçeşitlidönemlerindegerçekleşmiş
olanşaşırtıcıbenzerliktaşıyanpolitiktarzlarıAlmansosyaldemokratlarıncatasfiyeedilensparta
kistler,Stalin’inSovyetlerBirliği’ndekikanlıtasfiyeleribuikiakımınişçisınıfınakarşıolanortak
politik anlayışlarının tezahürüdür ve sınıf mücadelesinin tarihsel gelişiminden soyut değildir bu
akımlar.Bu iki paradigmanın ilişkisi açısından stalinizminTekÜlkedeSosyalizm tezinin gerçek
sahibininbirAlmansosyaldemokratıolanGeorgVollmarolduğukritikbirnoktadır.Stalinizmsos
yaldemokrasininbirtürevidir.

5.Refah/FaziletPartisisadecegeriletilmemişaynızamandabuparticiddibirörgütsel,politik
krizegirmiştir.
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www.mhp.org.tr
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F-Ti pi Ce za evi
F-Ti pi Top lu ma
Gi den Yol dur!

Engin BODUR

Ağustos 2000'de (Sayı 20'de) arka kapak bu başlıklıydı. Bizler,
sınıflarmücadelesinin,budöneminin,azgınsaldırılarveprova

kasyonlaryapılarakişçilere,emekçileresokağıyasaklayan,hakarama
mücadelesinisuçsayan,kitleleriyıldıran28Şubatrejiminindahada
saldırganlaşacağını (tıpkı 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için
12Eylüldarbesiningerektiğigibi)biliyoruz.Rejimincezaevlerindeki
muhaliflerinetavrıylakarşısınageçenleredersvererek,birbirindenve
toplumdanhabersizküçükgruplaraböldüğütutsaklarıteslimalamazsa
sessizceyokedecekti.Bütünbir toplumdaönümüzdekigünler aynı
sonuçiçinhazırlanıyor.

B ö l - P a r  ç a  l a - Yo  k e t 

Tamyirmibinbomba,binlerceözeltim,helikopterler,işmakinala
rı,panzerler,makinalıtüfekler,lavsilahları,özelyakmayöntemleri…
Ölümoruçlarıveaçlıkgırevleriileiyicegüçtendüşmüşbiravuçdev
rimciye karşı topyekunsaldırının amacını bütün bir topluma doğru
anlatmakzorundayız.Nazikamplarındaesirlerenasılmüdahaleedili
yorsaburadadabenzerbiruygulamayaniçinihtiyaçduyuldu?DSP
MHPANAP hükümeti daha işin başındayken işçiler ve emekçiler
tehlikeliolmayabaşlamıştı.Exsaişçileriİstanbul'ayürüyor,Kamusn,
KeskAnkara'yayürüyor,doktorlarişbırakıyor,enerjiçalışanlarıbarı
katlarkuruyor,köylülerülkenindörtbiryanındakitleselkarşıkoyuş
larabaşlıyor.1Aralık'tadaYüzbinlerTürkiye'ninheryerindesokağa
çıkıyor,alanlarıdolduruyor,milyonlarişbırakıyordu.Budüpedüzbir
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genelgırevprovasıydı.IMemrindekiburejiyiandırıryerliidareuygu
lamalarınaemekçilerGüneyAmerika'dakiAsya'dakisınıfarkadaşları
gibi kitlesel karşı koyuşla her geçen gün dahamücadeleci, haklı ve
meşrubirzeminyaratıyorlardı.Buzeminiberhavaetmekisteyenege
mengüçlerİçişleribakanınınitirafettiğigibibiryıldırsaldırmakiçin
hazırlanıyordu. İşteuygunangelmiştiallahallahnidalarıylakanakan
intikamsloganlarıylaçevikkuvvetsokağasalındı,panzerkorumasında
faşist köpekler Ankara'da saldırtıldı, MİTCIAKONTRGERİLLA
eylemleriiçinstartverildi.Cezaevlerinebüyüksaldırıbaşlatıldı.

Ellerindebu kadargelişmiş aletler veyetişmiş elemanlar varken,
amatöraskerkameralarıyalanıilegösterdiklericılızsahtegörüntüleri
ve ses bantlarını insanım diyen herkesin beyninden kuşaklar boyu
silinmeyecekyanıklariçindekiBirsenKars'ın"altıbayanıdiridiriyak
tılar" açıklaması cevaplıyordu. Kendini yakan tutukluyu kurtarmak
isterken öldü dedikleri ast subayı askeri hastanenin otopsisinde G3
mermisiilekendilerininöldürdüğügizleyemediler.Mahkumlarınelin
deolduğuiddiaedilenkalaşnikoflarlaölenyoktuamaG3lerlekazma
larla,yangınvegazbombalarıylaölenlerortadaydı.

Busüreçtedevletinsafındayertutmayaçalışanlardvletpropaanda
sınıtekraredipörgütleri,ölümegönderenşefleritartışmayaçalıştıama
gerçekgörmekisteyenleriçinçoknetti.Vahşetvekatliaminsanlıktari
hindekarabirsayfaolarakyerinialdı.32ölüyüzlerceyaralı.Beşyü
zünüstündeölümorucu,binlerceaçlıkgrevibutopyekünsaldırının,
topyekünsavunmaylapüskürtülebileceğibilinciylesürüyor.Bukatli
amın adı "Hayata dönüş  operasyonu", işçi ve emekçilerin haklar
mücadelesi verdiğinde yargıladığı yasa "Terörle mücadele yasası",
AB'yegirmekiçinAvrupalıeperyalistlerintalimatlarınauyumprogra
mı"UlusalProgram"yaniyalandolantalancilalanıppazarlanıyordu.

Türkiye'nintarihidebenzerolaylarladolu,KıbrısFatihiEcevit'in
barış güvercinleriKıbrıslı halkları birbirine düşman edipTürkiye'de
gözümüzü boyarken, umudumuzu sömürürken kanlı 1 Mayıs'lar,
Maraş katliamları hala bugün gibi gözümüzün önünde. Dvrimcileri
suçladıkları,amasuçlananlarınberatettiğiAtatürkkültürmerkeziyan
gını kundakçıları bulunamadı. Buna karşılık Türk Yunan halklarını
düşmanetmekiçinAtatürk'ünSelanik'tekievininkundatçısıhariciyeci
buülkedeyıllarcavalilikyaptı.Nazımvatanhaini,Bergamadasiya
nürlealtınaranmasınınsuçortaklarımilliyetçivatanseverler.Bergama
köylüleri teşekkül oluşturup eylem yapan teröristler. Bütün bu kirli
işlerindöndüğüihalelerde,Susurlukolaylarındavatansevergörevliler
neyaptıysavatansevgisiiçinyapanmilliyetçiler.Onlarındiniimanı,
vatanıpara.VatanhainliğiilesuçladıklarıinsanlarsaözgürbirTürkiye,
sömürüsüzbirdünyaisteyenleryaniparanınpadişahlığınıyıkmakiste
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yenler.
70'liyıllarınbiryanıprovakasyonlardiğeryanıDİSKileyazılan

işçilerinmücadeletarihi.DGM'lerinMadenişkitleselmücadelesinin
kapatılması,özelokullarınkamulaştırılması,1516Haziranyürüşüşle
ri,Tarişdirenişlerivb.

Sınıfsız,sömürüsüz,sosyalistbirdünyakurulanakadarburjivazi
nin katliamları sürecek.Almanya'nınHitlerle, Fransa'nınCezayir'de,
İniltere'nin tüm sömürgelerinde katliamları unutulacak gibi değil.
Amerika'nınHiroşimaveNagazaki'yeatmışolduklarıatombombala
rını daha dünYgoslavya'ya attığı uranyumlu bombalarla sürdüğünü
öğrendik.

Evetburjuvazininbusahtebarışvedemokrasiimajlarınınezaman
veneredekazırsakaltındansavaş,katliam,zorvezulümçıkıyor.

B u  o r  t a m  d a  c e  z a  e v  l e  r i  n e 
b a  k a  l ı m  n e  l e r  o l u  y o r ?

Adlitutuklularınyaşadığıhapisanelerinyarısıboşaltıldı.Budüzen
denekadarpislik,baskı,zulüm,zor,taciz,tecavüz,uyuşturucu,kumar
neararsanızhepsivar,hemdegizlenemezhalde.Çürümüşbubataklık
egemenlerindüzenideböyleolduğuiçinonlarırahatsızetmiyor.Onlar
içintehlikededeğil,zatenkontroldeonlarda.

Yadevrimcilerinyaşamı?
•Komünlerhalindeortaklaşayaşıyorlar,
•Teslimiyetdeğilmücadeleyedevamiçinhazırlanıyorlar,
•Eşitlikvar,okuyorlaryazıyorlartartışıyorlar,
•Koğuşağalığıyerinebütünişlereşitbölüşülüyor,
Paraylaalınıpsatılamayan,insanonurununveözgürlüğününtemel

olduğu, herkesin eşit olduğu, insanların inançları için yaşamını bile
fedaedebildiğibirgeleceğinnüveleriolandevrimcilerinortadankal
dırılmasıdüzeninpisliğininküçükörneğiolanadlitutuklularınyaşamı
korunmalı.Onlarpislikleriniiğrençliklerinidizifilmyapıpbizlerialış
tırmayaçalışıyorlar.Biziseyarınınbugündenkurulabileceğidüşünce
siyleiçeridedışarıdahücreleriparçalamayaçalışıyoruz.

Onlar sendikaları, emekçi örgütlerini, işçileri birbirine düşman
etmeyeçalışıyorlar.Çünküonlarinsanıinsanadüşmanederler,birbiri
nekırdırırlar.Oyüzdenherkesikendievinde,hücresindeyalnızyaşa
mayazorlarlarkikolaysömürebilsinler.Onlarbölparçalayoketder.
Bizsebirlikmücadeledayanışma.Onlarbumücadeleyiverenleriçeri
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sindeFTipihücrelereatıpyalnızlaştırmayadışarıda isekendiyalnız
dünyasını hücreleştirip kolayca sömürmeye uyumsuzu, karşı çıkanı
heryerdeyoketmeyeçalışır.

Bu oyunu bozmak elimizde. Biz sokakta ikenTürkiye'nin bütün
medyalarıbayramyeri(1Aralıkeylemindeolduğugibi),bütünişyer
leribirlikmücadelevedayanışmayaşıyordu.

Onların hücrelerini içeride, dışarıda yok edip kendi geleceğimiz
içinbirlikvedayanışmaya.

Ölüm oruçları dokuzuncu ayına girdi. Bütün yalanları yüzlerine
çarpıyorkatillerin.Düşmanlasavaşıistemeyenhainlerdeutançlarıyla
yüzyüze. Ölenler ve ölümüne direnenler bir yanda, F Tipine sessiz
kalansuçortaklarıylakatilleröbüryanda.HaniFTipinekarşımücadele
edeceklerdi?

Sokakların yasaklanmış olmasına rağmen işçiler yeniden sokak
larda.17Aralıkİzmitmitingiemekplatformununülkeninheryerinde
basınaçıklamaları,31Martİstanbulmitingi,EmekPlatformunun14
Nisan İstanbul mitingini son yılların en kalabalık ve işçi katılımı
açısından en yoğun 1 Mayısı izledi. “Hükümet istifa”, işçilerin en
coşkulusloganıolmayısürdürüyor.

SahteSendikayasasınakarşı sertmücadeleolanakları ile sınıflar
savaşıhergeçengünsertleşiyor.

Cezaevleri toz duman, bugüne kadar kaç kişi öldü. Bilincini
kaybettiğiveiyileşmeolasılığıolmadığıiçintahliyeedilenler,süresiz
açlıkgreviniölümoruçlarınadönüştürenlerbiryanda,ülkeyiempery
alistlere peşkeş çekmek için zorunlu 15 yasa çıkaranlar bir yanda...
Hükümetten atılmalar, istifalar, parçalanan, yeniden kurulan partiler,
IMF'nin TÜSİAD'ın talepleri, patronların pasta kavgası da işçilerin
sınıfkavgasıdatozdumaniçindesürüyor.

Bizdenyanaçözümişçilerinbirleşikmücadelesindedir.
"F Tipi toplum olmayacağız.!"
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C h r i s  t i  a n  R a  k o v s k y  B a l  k a n  S o s  y a  l i s t  M e r -
k e  z i ’ n i n  ş t a l y a ’ d a  To p l a n a c a k  O l a n  G - 7 ’ l e r 
Z i r v e s i n e  ş l i ş k i n  B i l d i r i s i

Ka pi ta list
Kü re sel leş me ye Kar-
şı
Dev ri mi Kü re sel leş-
tir!
Temmuz2001`deyenibirG7zirvesitoplanıyor.KüreselKapita

lizmin önderliğini yapan 7 dolandırıcı devlet; 7 gangster, İtal
ya’nınCenovakentindebirarayageliyor.Haydutlar,bukezdekuşat
maaltındaolacaklar:Dünyanınçeşitliyerlerindengelenbinlerceişçi
vegençgösterici,insanlığınbüyükçoğunluğunuaçlığaveyolsulluğa
mahkumeden;doğanıntahribineyolaçanbuçürümüşkapitalistsiste
mekarşıtepkileriniortayakoymayahazır.

G7zirvesinekarşıbuseferberlik,uluslararasısermayeyeveonun
kurumlarına; IMF’ye, Dünya Bankası’na, Avrupa Birliği’ne, NAF
TA’ya, FTAA’ya, Dünya Ekonomik Forumu’na vb. karşı yükselen
güçlü uluslararası hareketin bir parçasıdır. 1999’da Seattle, 2000`de
PragveNice,2001NisanındaQuebec,şimdideCenova...Kapitalist
küreselleşmeyekarşısürenbukesintisizuluslararasımücadelelerdizi
si,yalnızcasermayeninçelişkilerinindeğil;onakarşıtoplumsaldireni
şindeküreselleştiğininifadesidir!

Dünya kapitalizminin emperyalist efendileri, sistemin çelişkileri
keskinleştikçe, kurban konumunda yaşamayı red eden mağdurlarla
dahafazlakarşıkarşıyageliyor.

1997’deAsya’yısarsanmaliçalkantı,1998yılındaRusya’daçökü
şeyolaçmış;20002001yıllarında iseLatinAmerika’yı tarihininen
derinkrizinesürüklemişti.Kriz,şuandadünyakapitalizmininmerke
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zinivurmaktadır:WallStreet’de şişirilenmali ‘sabunköpüğü’patla
mış;"dot.com"ların"yeniekonomi"siçökmüş;ABDekonomisindeki
büyümeninyavaşlamasıgündemegelmiştir.Budurum,yalnızcaAvru
paBirliği’nindurgunekonomisi ileonyıldırçözümsüzbir resesyon
içinde kıvranan Japonya’yı değil; bir bütün olarak dünya kapitalist
ekonomisinibüyükbirdepresyonlatehditetmektedir.

Dünya ekonomik krizinin derinleşmesinin, kapitalist sistemin
emperyalist efendileri arasındaki çelişkileri daha da keskinleştirdiği
doğru!Ancak kriz, onları, öncelikle, işçi sınıfına ve yükselen kitle
hareketlerinekarşıdünyaçapındasaldırıyayöneltmektedir.

Emperyalistefendiler,butarihihesaplaşmaanındakendileriniteh
dit eden muhalefet hareketini denetleyebilmek için, ikili bir strateji
uyguluyorlar:Baskıvemanipulasyon.

Latin Amerika’da, ABD emperyalizminin uygulamaya koyduğu
ünlü "Kolombiya planı" yalnızca Kolombiya’daki kitle hareketini
değil;RioGrande’denChiapas’aveTierradelFuego’yakadar,dev
rimciçizgiizleyentümkitlehareketlerinihedefalıyor.

Balkanlar’da NATO’nun Yugoslavya’ya karşı giriştiği barbarca
savaştan iki yıl sonra, bugün, Miloseviç iktidardan uzaklaştırılmış,
onun yerini Batı yanlısı bir rejim almış durumda.AncakMakedon
ya’da,GüneySırbistan’daveKosova’dasürençatışmalarBalkanhalk
larınınbirbirleriniimhasının;bölgenindahaküçükparçalaraayrılma
sınınhabercileridir.Bölgede,etnikdüşmanlıklarınvemilliyetçiçeliş
kilerinpatlamasınınasılsorumlusuNATO,ABDveAvrupaemperya
listleriilebunlarınBosna’da,Kosova’da,Makedonya’daveArnavut
luk’taemperyalistlerindenetimindedevletçiklerkuranişbirlikçileridir.
NATO’nunYugoslavyafederalCumhuriyeti’nekarşıdüşükyoğunluk
luuranyumiçerenbombalarlasürdürdüğüdüşükyoğunluklunükleer
savaştümbölgedetoprağıvesuyu;yani,insanlarınbugününüvegele
ceğini zehirledi. Öte yandan, yaşadıkları topraklardan kopartılmış
onbinlerceinsanınsığınmacıdramıdevamediyor.Kosova’dakiinsan
lıktrajedisi,henüzbitmemişbiroyununilksahnesidir!

Ortadoğu’da,savaşsuçlularınınİsrail’dekurduğuSiyonist"Ulusal
BirlikHükümeti",Filistinhalkınınkahramancasürdürdüğüdevrimci
ıntifadayı bastırmak için, Filistinli sivillere ambargo uyguluyor ve
onlarıbombalıyor.

Avrupa’da ve KuzeyAmerika’da, devletin yasal silahlı gücü ve
baskı teknolojileri,özellikleSeattlevePrag’dansonrahızlamodern
leştiriliyor:AB’nin SchengenAnlaşması, Echelon adlı Big Brother
projesi (ABD ve Avrupalı emperyalistlerin, dünya çapındaki telsiz
telefonveinternetiletişiminiizlemeamacıylageliştirdiğiproje),yeni
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antiteröryasaları,polisdenetimininuluslararasıdüzeydekoordinas
yonuve"yıkıcı"olarakadlandırılangrupların,özellikledekapitalist
küreselleşmeyekarşımücadeleedenlerinsürekligözlenmesi...

Küresel mali sermayenin temel kurumlarının toplantılarına karşı
gerçekleşenvehergeçengünbüyüyenuluslararasıseferberlik,yalnız
caaçıkbaskıyladeğil;belkidahadatehlikelibirdiğeryöntemlekarşı
karşıya:Burjuvazi,buhareketibirtürbaskıgrubunaçevirmek;"insani
olmayanı insanileştirmek", "sefahat içindeki mali sermayeye çeki
düzenvermek";"küreselleşmeninaşırılıklarınıengellemek"içinmali
kurumlarlavebüyükşirketlerlelobifaaliyetiyürütenNGO’laradönüş
türüpdenetimaltınaalmakistiyor.

Gelenekselbürokrasiler;SosyalDemokrasiveStalinizmçöktüğü
yadaçürümekteolduğuiçineskininmutasyonauğramışkalıntılarını
dakapsayanyenidenetimmekanizmalarıoluşturulmuşdurumda:Ola
sı birmeydanokumayı bertaraf etmekamacıyla aşırı solubile içine
alan "üçüncü yol"cu merkez sol, "çoğulcu sol" vb.. Siyasi olarak
denetlenemeyen,yeniradikalleşengüçlerikontrolaltınaalmayayöne
likçabalar,merkezsolunvereformizminkriziderinleştiği;sağınve
İtalya’dakiBerlusconiörneğindeolduğugibiaşırısağınönüaçıldığı
ölçüdeyoğunlaşıyor.Buyüzden,kapitalistküreselleşmeyekarşıolu
şanyenihareketlerdedahil,uluslararasıişçisınıfıhareketininpolitik
bağımsızlığıiçinmücadeleyaşamsalönemtaşımaktadır.

Biz,evcilleştirilmeyiredediyor;IMF’le,AvrupaBirliği’yle,serma
yenintemsilcileriylevehükümetleriyle"diyalogveişbirliği"tuzağına
düşmeyikabuletmiyoruz.Biz,mücadelelerimizibir"baskı"biçimine
dönüştürüpsulandırmayı;hareketlerimiziveörgütlerimizi,küreselle
şensermayeninsadıkaygıtlarıolanNGO’lariçindeeritmeyireddedi
yoruz.

G7’lerinki türde toplantılara karşı seferberliklerin gerek dünya
çapındagerekseyereldüzeydesürendevrimcimücadeleninmerkezine
yerleştirilmesi;ezilen,sömürülenvedışlanankitlelerinsermayeyekar
şı gelişen uluslararası saldırısının kararlı adımlarına dönüştürülmesi
gerekiyor.

Bizim ihtiyaçduyduğumuzşeykapitalizmeakılhocalığıyapacak
bir NGO’lar ağı değil; onu ortadan kaldırmayı hedefleyen gerçek,
mücadelecivedevrimcibirişçienternasyonalidir!

Bi zim ih ti yaç duy du ğu muz şey bir dün ya sos ya list dev ri mi dir!

"ChristianRakovsky"BalkanSosyalistMerkezi,NATO’nun,mali
küreselleşmenin soğuk savaş sonrası döneminde oluşturduğu yeni
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doktrinin ilk pratik uygulanması olan Yugoslavya’ya karşı savaşın
hemensonrasındakuruldu.Amacımız,bölgemizdekitümenternasyo
nalistdevrimcigüçlerihememperyalizmihemdeşovenistyerelyöne
ticikliklerialtedecekbirmücadeledebirleştirmek;Balkanları,halkla
rıneşitlikveözgürlüktemelindekuracaklarıbirSosyalistFederasyonu
çatısıaltındabirleştirmektir.Bizler,butarihiamacayalnızcadevrimci
mücadeleyiuluslararasıdüzeydegeliştirerekulaşabileceğimizibiliyo
ruz."ChristianRakovsky"BalkanSosyalistMerkezi,2000yılıEylü
lündePrag’daveaynıyılınAralıkayındaNice’degerçekleşengösteri
lerebuenternasyonalistzemindekatıldı.şimdideCenovagösterilerine
katılmak için kendi "enternasyonal müfreze"mizi; Balkanlar’dan ve
Ortadoğu’dangelenenternasyonalistlerdenoluşacakbirliğimizihazır
lıyoruz.

"ChristianRakovsky"BalkanSosyalistMerkeziolarak, tümdev
rimcileribizekatılmayaveşutalepleriçinmücadeleetmeyeçağırıyo
ruz:

BaştaNATOolmaküzeretümemperyalistbirliklerveaskeriüsler
Balkanlardandışarı!KahrolsunNATO,AmerikanveAvrupaemperya
lizmleri!

ABpatentli"BalkanİstikrarPaktına",IMF’inaçlıkprogramlarına
ve yerel yöneticilerin sürdürdükleri "piyasa reformları" barbarlığına
hayır!

Tümmültecileretopraklarınaözgürcedönmehakkı!
Balkanlarınyeniden sömürgeleştirilmesinehayır!Yaşasınbütün

milliyetlerden ezilen, sömürülen ve yurtlarından edilen kitlelerin
tabandan, kendi egemen konseylerinde (sovyetler) örgütlenerek inşa
edecekleriBalkanSosyalistFederasyonu.

Türkiye’dekiFtipicezaevlerikapatısın!Siyasitutuklularaözgür
lük!

 Kürt halkına özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı! Yaşasın
bağımsız,birleşik,sosyalistKürdistan!

Siyonistdevletterörüneveişgaleson!
 Kahrolsun emperyalizm ve Siyonizm! İntifada zafere! Siyonist

devletiyıkalım!YaşasınFilistinhalkınınkendikaderinitayinhakkı!
YaşasıntümFilistinlimültecileringeridönmehakkı!
YaşasınFilistinliArapkitlelerleYahudi işçilerinbütünbir tarihi

Filistin topraklarında kurulacak demokratik, birleşik bir Sosyalist
Cumhuriyetiçindevrimcibirliği!

YaşasınOrtaDoğuSosyalistFederasyonu!
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Kitleseliştençıkarmalaravefabrikakapatmalarason!
IMF’in"yapısaluyum"programlarınaveözelleştirmelerehayır;

özelleştirilentümdevletişletmeleriişçilerindenetimindeveyönetimin
deyenidenkamulaştırılsın!

Ücretlerdeveçalışmasaatlerindeoynakmerdivensistemi;daha
azçalışma,herkeseiş!

 Balkanlar,DoğuAvrupa veÜçüncüDünya ülkelerinin tüm dış
borçlarıiptaledilsin!IMF’yeezicidarbeyivur!

Rüşvetlemücadeleiçin,bankalarındefterleriişçilerindenetimine
açılsın!Tümbankalarveözelfinanskurumlarıkamulaştırılsın!

KahrolsunemperyalisthaydutlarınAvrupaBirliği!AB’nindoğuya
genişlemesinehayır!

Kahrolsunkapitalistrestorasyon!"şokterapisi"ve"piyasaekono
misini"restoreetmeyönündebarbarcaçabalarladolubironyılyeter!

Kahrolsun bürokratik milliyetçi mafyalar ve sosyalizmin mezar
kazıcısıStalinizm!

YaşasınAtlantik’ten Urallara uzananAvrupa Sosyalist Devletler
Birliği!

Sermayenin küreselleşmesine karşı DEVRİMİ KÜRESELLEŞ
TİR!

İşçilerindevrimcienternasyonaliiçinileri!
Sömürücülerin, ezenlerin olmadığı, generalsiz ve bürokratsız bir

dünya;bugelecekbizimdir!
Bizimdünyamız,insanlığınevrenselkurtuluşuolankomünizmdir!

Chris tian Rakovsky Bal kan Sos yalist Mer kezi
Mayıs 2001  



Birleşik Sendikal  
Hareket Bildirgesi
S endikalhareketyapısalbirkrizsüreciyaşamaktadır.Sendikaların

krizi,sermayeninegemenliğininartmasıveişçisınıfınıntoplum
salkölelikkoşullarınınağırlaşmasıdır.Sosyalistideolojininhegemon
yasınıyitirmesi,kapitalistüretimsüreçlerindekideğişimlervesendikal
yapılarda bu değişimlere yönelik sınıfsal politikaların oluşturulama
ması,örgütselyapılarınsürecingereksinimlerineuygunhalegetirile
memesi;örgütiçidemokratikkanallarınyaratılamaması,fiilivemeşru
mücadelehattınınörülememesikrizinbaşlıcanedenleriarasındasayı
labilir.

Sendikalhareketinkrizivarolanınköklübireleştirisiyapılmadan
çözülemez.

“Katıolanherşeyinbuharlaştığı”şudönemde,sendikalhareketin
katılaşmış odakları da aşılmak zorundadır. Bizler, eskinin, ölmekte
olanınbölünmüş,hiyerarşikyapısınakarşın,bütüncülvedemokratik
olanıoluşturmanın,bununsavunuculuğunuyapmanınertelenemezbir
görevolduğunudüşünüyoruz.

Budüşüncelerle,28Ocak2001tarihindeçeşitliişçivekamuemek
çileri sendikalarınaüyekatılımcılarla İstanbul’dabir toplantı yaptık.
Butoplantıdasendikalhareketinkrizini,kriznedenlerini,aşmaolanak
larınıveneleryapılabileceğini tartıştık.Aynıkatılımcılarla ikincibir
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Bundanbir süreönce işçi sınıfınınçeşitlibileşenleri işçi emekçi
faaliyetindenhareketlesendikalhareketiniçindebulunduğuduru
muveçözümyollarınıarayanbirdizitoplantıgerçekleştirdiler.Bu
toplantılar sonucuBirleşik SendikalHareket adıyla bir inisiyatif
oluştu.Buinisiyatifidergimizinilerleyensayılarındaderinlemesi
nedeğerlendireceğiz.Şüphesizbudeğerlendirmeleruzaktan ses
lenmelerbiçimindeolmayacak.Hareketingelişmeseyrineparalel
olarakiçindebulunduğumuzbuoluşumugeliştirmekveişçiemek
çihareketinintemelmevzilerindenbirihalinegetirmekiçinelimiz
den ne geliyorsa yapmaya çalışacağız.Aşağıdakimetin Birleşik
SendikalHareketinbaşlangıçmetnidir.
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toplantının gerekli olduğunu düşündük. İkinci toplantıyı 78 Nisan
tarihlerindeAnkara’dagerçekleştirdik.Butoplantıdahangiyaklaşım
larla,kimlerlevenasıldevamedeceğimizitartıştık.Buçerçevedeaşa
ğıdakisaptamalarıyaparkenplatformumuzunadını,BirleşikSendikal
Hareketolarakbelirledik:

İşçi sınıfının tarihselbirikimvedeneylerini temelalan,kapitaliz
minyenidenüretimsüreçlerinekarşısınıfsalduruşuyenidensağlaya
cakpolitikhat,mücadelearaçlarıveyöntemleriileörgütselformların
geliştirilmesineihtiyaçvardır.

İşçilerin her türlü maddi ve manevi yoksulluğunun ve siyasal
bağımlılığınınnedeniolanişçisınıfınıntoplumsalköleliğininortadan
kaldırılması,sendikalarınesashedefiolmakzorundadır.

Buhedefeulaşabilmekiçin,varolansendikalyapılarvebuyapıları
koşullandıran ilişkiler alanı, sendikal hareketin yeniden yapılandırıl
masınıkoşullamaktadır.

Bu alanın, geliştirilmesi ve katkılarla zenginleştirilmesi gereken
köşetaşlarışunlardır:

1 .  S e n  d i  k a l  P o  l i  t i k  H a t .

– İşçiler ve kamu emekçileri, tek tek kapitalistlere değil, bütün
kapitalistsınıfabağımlıdırlar.İşçilerinmücadelesizorunluolarak,tüm
kapitalist sınıfın egemenliğini sınırlama ve geriletmemücadelesidir.
Bumücadelenin sınırı, sermayenin egemenliğininbütünüyle ortadan
kaldırılmasıdır. Bu çerçevede işçilerle kapitalistler arasındaki sınıf
mücadelesininkendisi,zorunluolaraksiyasalbirmücadeledirveanti
kapitalistbiröztaşır.

– Sendikalar, işçi ve emekçi sınıfın mücadele araçları oldukları
kadar,üzerindesınıfmücadelesiverilenaraçlardır.Sermaye,devletve
onlarınsiyasalpartileri,buaygıtlarındenetiminielegeçirmekvesen
dikalalanınsınırlarınıçizmekiçinözelbirçabaharcamaktadırlar.Bu
çaba aynı zamanda, işçi sınıfı ve sendikal hareketin bölünmesini de
derinleştirmektedir.İşçisınıfıvesendikalhareketinbağımsızlığı,birli
ğinönkoşuludur.Bunedenlesınıfmücadelesininaracıvezeminiola
rak sendikalar devletten, sermayedenveonun  bütünkurumlarından
bağımsızolmakzorundadır.

2 .  Ö r  g ü t  s e l  H a t

– İşçi sınıfı farklı nedenlerle kendi içinde bölünmüştür. Sınıfın



genişkitlesisermayekarşısındaörgütsüzdür.İşçisınıfınınörgütlüve
örgütsüzkesimlerisendikalyapılardabirleştirilmelidir.

–Sermayetarafındanyaratılanyapayayrımlar(işçi,kamuemekçi
si,taşeronçalışanı)vesendikalbölünmüşlükreddedilmeli,işyerlerin
denbaşlayarakortaksendikalyapılaryaratılmalıdır.

3 .  M ü  c a  d e  l e  H a t  t ı

–Sınıfıngereksinimindenbüyükyasayoktur.Sendikalörgütlenme
leriniradesidışındayapısıveişleyişiniilgilendirenhiçbirdüzenleme
kabul edilemez. Sendikalar programve tüzüklerini kendileri belirle
melidir.

–Sınıfın,hakveözgürlüklerinikazanmasıiçinhertürlümücadele
araçveyönteminikullanmasımeşrudur.

–Buanlamdasendikalörgütlenmeler, örgütlüveörgütsüzişçiler
ile işsizlerinortak talepleri eksenindeprogramlıbirmücadeleyiesas
alır

–Sendikalyapılar,ekonomikvepolitikmücadeleyibütünlüklübir
bakışaçısıüzerindenyürütür.

–Mücadelenintalepleri,kesimseldeğil,sınıfıngenelveortakihti
yaçlarıtemelindebelirlenir.

4 . S e n  d i  k a  ş ç i  D e  m o k  r a  s i

–Sendikaiçidemokrasiningerçekleşmesiiçintemsiledilme,karar
alma,uygulamavedenetlemesüreçleribirbütünolarakdemokratik
leştirilmelidir.

–Budemokratikleşmeniyetlerindeğil,somutörgütselmekanizma
larıngüvencesinekavuşturulmalıdır.

–Buanlamda,kararorganlarıgenişletilmeli,varolandikeyilişki
lereekolarakyatayilişkileroluşturulmalı,herbirimin(işyerleri,tem
silcilikler, şubeler vb.), kendi çerçeveleri ile sınırlı olmak koşuluyla
karar alma hakları tanınmalı, bütün organlar seçimle belirlenmeli;
seçimlebelirlenenorganlaralınankararlarınyürütücülerikonumunda
olmalıvegeriçağırmamekanizmasıişletilmelidir.

– Sendikal işleyişte farklı siyasal eğilimlerin varlığı sendikal
demokrasiningereğidir.Bueğilimlerinsendikalalanailişkiniradeve
kararları,üyeiradesininönünegeçmemeli,buçerçevedesendikalarda
politikayapmatarzıvesendikasiyasetilişkisiyenidentanımlanmalı
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dır.
–Doğrudankatılımesasalınmalı,temsilsistemindefarklıfikirlerin

kitledesteğioranındaorganlarayansımasıgüvencealtınaalınmalıdır.
–Kadınlarasendikalsürecinheraşamasındapozitifdestekpolitika

larıuygulanmalıdır.
–Hertürlüezilmişliğiortadankaldırmayayönelikönlemlergelişti

rilmelidir.
–Organfaaliyetlerivemalikonulartümüyelertarafındandenetle

nebilmelidir.

B i r  l e  ş i k  S e n  d i  k a l  H a  r e  k e  t i n 
ş ş  l e  y i ş  B i  ç i  m i

–Yukarıdabelirtilentemelilkelerkonusundabenzerdüşünen,eleş
tiri veönerileriyle böyle bir çalışmaya emekvermek isteyenkişi ve
dinamiklerlebirlikteyürümekistiyoruz.Bununherkes içinbirgörev
olduğunudüşünüyoruz.

–BirleşikSendikalHareket tartışmayla sınırlı olmayan,düşünsel
ürünleriniuygulamayadönükbirgüçbirliğidir.

–Birlikteolmakbirzorunlulukturancakbuzorunluluk,birbirimize
karşı gerektiğinde esnemeyi, karşılıklı güveni, önyargılardan uzak
olmayıveiknasürecinideiçerir.

–Geriyedönüktartışmalarilerlemeyeengelolmaktadır.Buneden
le, her hangi bir aşamada Birleşik Sendikal Hareket içerisinde yer
almakisteyenkişiyadagruplar,gelinenaşamayıkendileriiçinbaşlan
gıçnoktasıolarakkabuledeceklerdir.

–Kararlarınalınmasındaortaklaşmaesastır.Tartışmalarortaklaşma
sağlananakadarsürdürülür.Ancakiknaetmekkadar,iknaolmakdabir
sorumluluktur.

–Yazılımetinlerüzerindenyapılantartışmalar,toplantılıtartışma
larlabağıtlanır.

–Hertoplantınınsonucukatılımcılaravekamuoyunayazılıolarak
bildirilecektir.

–Çalışmalargeneltoplantılardabelirlenenyürütmeorganıtarafın
dankoordineedilir.
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