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Kit le sel Bir İş çi
Par ti si nin İn şa sı nın
İm kan la rı Üze ri ne

                                                                                                                         
Şa di  OZAN SÜ

UzuncabirsüredirTürkiye'de,sermayedenveonundev
letindenbağımsızkitleselbirişçisınıfıpartisinininşası
nın gerekliliğinden söz ediyoruz. Bu önerimize sınıf
mücadeleci işçi kesimlerinden oldukça olumlu tepkiler
almamızarağmen,sosyalistsoldan,kuşku,kaygıve"ihti
yat" tavsiyesinde bulunan telkinlerle karşılaşıyoruz. Bu
bakışın altında yatan nedeni sadece moral bozukluğu
veyayaşananyenilgilerleaçıklamayaçalışmanınmaddeci
biryaklaşımolmadığıkanısındayım.

Türkiyesosyalistsolunun(milliyetçivereformcusolubirkenarda
tutuyorum)yaşamalanıkendiylesınırlıolduğuiçin,hepkendine

benzeyenlerebakarakyadabirbaşkadeyişleaynısosyalistsol"kast"ın
mekânını paylaşanları dikkate alarak davrandığını görüyoruz. Bu
küçükdünyanındışındaneolupbittiğinebakmayacesaretedemeyen
sosyalistsolisteristemez,gerçektenyüzmedebilmediğiiçin,boğulu
rumendişesiyledenizeatlamaktansüreklikaçınıyor.Halböyleolunca
da,yıllardır,işçisınıfınıniçindensosyalistlerçıkartmaktansa,kendien
yakın çevresindekileri geçici bir süre için "sosyalistleştirme"yi daha
uygungörüyor.Vedoğalolarakörgütlenmeyadapartileşmeçabaları
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dabugeçiciyolarkadaşlarınıngeçicibirlikteliğiolarakkalıyor.Ara
danyıllarveyıllargeçincebirdebakılıyorkibirarpaboyuyolalın
mamış:Sayılardabelkibirazazalmayadaartışvar,amayapılaresas
olarakinsanmalzemeleriniöğütmemekanizmalarıişleviniyerinegeti
riyorlar.Çünkübirarayagelenlerinsosyalizmdensadecemoralçıkar
larıvar,maddideğil.İşmoralaşısıylagötürülmeyeçalışılıncaiştebu
kadaroluyor!

Türkiyesosyalist solununpartileşmedenanladığıyakendigrubu
içindedevrimcileribirarayagetirmekyadaenfazlasıbaşkadevrimci
gruplarlabirarayagelmek.İştebuanlayışınhükümsürdüğübirzemin
dedekitleselbirişçisınıfıpartisiönerisisağırkulaklaraseslenmenin
ötesinegeçemiyor.Türkiyesosyalistsolu"devrimciçekirdek"inşasını
klasik şemaya uygun olarak fazlasıyla önemsiyor, ama bir türlü bu
evreden sınıfın içinden "çekirdek" inşa etme evresine sıçrayamıyor.
Dolayısıyla"devrimciçekirdek"inşaetmedönemisürüpgidiyor.Kuş
kusuzsınıfdışıkesimlerdendevrimcidevşirmekişçisınıfınıniçinden
öncüçıkartmaktançokdahakolayoluyor.

Türkiyesosyalistsoluhepkolayınakaçıyor.Sınıfiçindengelenaz
sayıdaöncüyedeyeterincegüvenipsorumlulukvermiyor.Yadaonla
rıdakendinebenzeterekişçisınıfıylaolansıcakbağlarınıkopartıyor.
Böylelikleazsayıdaöncüişçidesosyalistyapılaraentegreoldukların
dasudançıkmışbalığadönüyorlar.Türkiyesosyalistsoluaslındaişçi
sınıfınahepkuşkuylabakıyor.Vetabiibudurumdadakitleselbirişçi
sınıfıpartisiönerisinineredeyse"komünistliğin"dentavizvermekola
rakgörüyor.

Oy sa ta rih sel ör nek ler
böy le de mi yor!
Dünyaişçisınıfıtarihininenciddikitleselişçipartisiörneğibilindiği
gibikuruculuğunuEngels'inyaptığıAlmanSosyalDemokratPartisidir
(SPD). Bu partinin ortaya çıkmadığı koşullarda Lenin'in kendisine
örnekolarakaldığıKautsky'ninBağımsızSosyalDemokratPartisinin
(USPD)varoluşunudüşünmekbileimkansızhalegelirdi.Kezaiçinde
hemBolşeviklerin,hemMenşeviklerinyeraldığıRusSosyalDemok
ratİşçiPartisi(RSDİP)olmasaydıgeleceğinBolşevikPartisiningeli
şimideenazındançokzorlaşırdıvekimbilir,belkide,1917Ekim'in
deelegeçmişolanbüyüktarihselfırsatkaçırılabilirdi.

Öteyandan,bilindiğigibi,AlmanSosyalDemokratPartisi,kapita
lizmin yükseliş dönemin henüz sona ermek üzere olduğu bir sırada
inşaedildi.Partininönderliğinikültürelyönüdedahilolmaküzereson
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derecegelişmişbiraristokrat işçikuşağıüstlendi.Bukuşak,Marx'la
DasKapital'ieninceayrıntısınakadartartışanbirişçikuşağıydı.Tam
böyleolmasadabenzerbirişçikuşağıİngilizİşçiPartisininkuruluşu
na da öncülük etti.RosaLuxemburg'un dediği gibi SPD aslında bir
anlamdaAlmanişçisınıfıhareketininkendisiyadaörgütlenmişhaliy
di.

GelecekteAvrupa’nın az çok kitleselleşmiş komünist partileri de
hepbuortakişçihareketihavuzununiçindenserpilipgelişmeimkanı
na kavuştular. Spekülatif sermayenin üretici güçlerin gelişmesini
büyük ölçüde durdurduğu içinde bulunduğumuz çürüyen kapitalizm
çağındakitleselbirişçisınıfıpartisi
ne en iyi örnekBrezilya İşçi Partisi
(PT)oldu.NitekimBrezilya,kendisi
emperyalist kapitalist bir ekonomi
olmamaklabirlikte,barındırdığıgenç
ve militan işçi sınıfıyla dünya işçi
sınıfımücadelesininürünüenkitlesel
işçipartisininbeşiğihalinegeldi.

Son yıllarda hızla reformist bir
karakterkazanmayabaşlayanbupar
ti,önümüzdekiBaşkanlıkseçimlerini
kazanacağınaneredeysekesingözüy
le bakılan önderi Lula’nın yönetici
kliğinialaşağıedebilecekdevrimcibirönderlikyaratabildiğitakdirde
Latin Amerika’nın bu dev ülkesinde gerçek bir proleter devrimine
pekalaöncülükedebilir.

İş çi sı nı fı an cak ör güt lü ol du ğu
za man iş çi sı nı fı dır
Yukarıdadaifadeettiğimizgibi,üreticigüçleringelişimidünyaölçe
ğinde durmuş, hatta küçük miktarda da olsa gerilemiş durumdadır.
Kapitalizminideologlarıtarafından"küreselleşme"adıylavaftizedilen
çürüyenkapitalizminbuyenidönemindedünyaçapındaişçilerinsayı
sıbelkiartmıştır,amaişçisınıfınınsayısıdüşmektedir.

Emperyalistsermayenindünyanınişgücüdeğeriaçısındanenucuz
maliyetlibölgelerinekayması,esneküretim,özelleştirme,sendikaların
yokedilmeyeçalışılması,taşeronlaştırma,sosyalgüvenliksistemleri
nin çökertilmeye çalışılması, toplu sözleşme düzeninin yıkılması,
çocuk işçilerin istihdamı, hatta Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD’de
mahkumlarınçokucuzmaliyetlerleneredeysekölegibiçalıştırılmala

Kit le sel Bir İş çi Par ti si nin İn şa sı nın İm kan la rı Üze ri ne

5

????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????



rıvekitleselişçiörgütleriyöneticilerininbüyükkapitalistkurumlarca
satın alınmaya çalışılması ve bütün bunlarda da elde edilen önemli
"başarı"larişçisınıfını"kendisiiçinsınıf"olmaktançıkartmamücade
lesidir. Bu anlamıyla "küreselleşme" aslında mafya kapitalizminin
dünyaişçisınıfınakarşıyürüttüğüenvahşisınıfmücadelesidir.Ama
"küreselleşme"aynızamandadünyaişçisınıfınınbubarbarcasaldırıya
karşıyürüttüğükendisınıfmücadelesinindeadıdır.

Dünya işçisınıfı,yukarıdayokedilmeyeçalışıldığını ifadeettiği
miz örgütlerini (başta sendikalarını) ve yıllar içinde canı ve kanıyla
elde ettiği sosyal kazanımlarını gene canı ve kanı pahasına sonuna
kadarsavunmakzorundadır.Kendibaşlangıçkazanımlarınıkoruması
nıbeceremeyenbirsınıfın,kapitalizmekarşıdahabüyükkazanımlar
eldeetmeşansıhiçolamaz.İştebuyüzdende,dünyaişçileri,kendile
rinibirsınıfhalinegetirmişolanbukazanımlarıkorumayıprogramla
rınınbaşınayerleştirmekzorundadırlar.

Maf ya ka pi ta liz mi iş çi sı nı fı nı aşı rı
kat man lan dır mış tır
Emperyalizminçürüyenevresininmafyakapitalizmiyarattığıaşırıkat
manlaştırmalarlabizzat işçisınıfınıkendi içinderekabetesokmuştur.
Mafyakapitalizmininbupolitikasıişçisınıfınıbirbirinedüşmanetme
politikasıdır.

Kuşkusuzgeçmiştedeişçisınıfıiçindeçeşitlikatmanlaşmalarvar
dı: İşçi aristokrasisi, işçi bürokrasisi gibi.Ancak günümüzde, esnek
üretimve sermayeninyerdeğiştirmesi ilebirliktebukatmanlarhem
sayıcaartmışhemdeolağanüstüücretfarklılıklarıgündemegelmiştir.
Nitekim gelişmiş kapitalist ülkelerin sermayedarları kendi ülkesinin
işçilerini, " istediğim ücretlerle çalışmazsanız, işgücünün çok daha
ucuzolduğuülkelereyadabölgeleregiderim,odaolmazsakaçaksta
tüdeki göçmen işçileri çalıştırırım" diyerek tehdit etmekte ve bunun
karşılığındakapitalist ülkelerin işçi sınıfına düşmanolarakgecikmiş
kapitalistülkelerin işçisınıfınıyadagöçmenişçilerigöstermektedir.
Ancak bütün bu olumsuz sonuçlara bakarak işçi sınıfı eksenli bir
mücadeleden vaz geçmek tam da kapitalistlerin hayalini kurdukları
durumdur.

Buvazgeçişmafyakapitalizmine tamamen teslimolmayıberabe
rindegetiriyor,çünkübukapitalizmiyıkacakbirbaşkasınıfgenede
bulunmamaktadır.Dünyanın işçileri kendi örgütlüyapılarını koruya
madıklarıtakdirde,önümüzdekidönemdemafyakapitalizmininkendi
lerine sunduğu kırıntılarla geçinmek zorunda kalacaklar ve giderek
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sınıfolmaktançıkacaklardır.Buisebarbarlığınbirdiğeradındanbaşka
birşeyolmasagerek.

Tür ki ye’de kit le sel bir iş çi par ti si nin
in şa sı nın yol la rı
Dahaöncekiyazılarımızda,Türkiye’dekitleselbirişçisınıfıpartisinin
inşasınınikiyoluolduğundansözetmiştik.Bunlardanbiri1989Bahar
eylemlerindeveyaZonguldakgrevindeolduğugibiciddibirkitleyük
selişininyaşandığıkoşullardı.Gerçektendebutürkoşullarınvarlığın
da,birdevrimciişçiçekirdeğiböylebirpartinininşasıdoğrultusunda
harekete geçen sendikal önderlik
leridevrimcibirprogramlaetkisi
nealarakböylebirpartininkurulu
şunaönayakolabilirdi.Öncü işçi
kadrolarının yetersizliği ve dene
yimsizliği böyle bir fırsatın kulla
nılamamasınanedenoldu.

İkinci durum, içinde bulundu
ğumuz koşullardır. Bu koşullar,
kitle hareketinin yükselişinin söz
konusuolmadığı,bunakarşılıkişçi
kitle örgütlerinin bilhassa vahşi
özelleştirmesaldırılarıylaneredeysetümüyleyokedilmeyeçalışıldığı
durumdur.İşteiçindebulunduğumuzbudurumdaişçilerinnedengrev
lerevetoplugösterilereadımatmadıklarısorusudoğrubirsorudeğil
dir.Herkesinbildiğigibimevcutçalışmayasalarıözelsektörişçisinin
harekete geçmesinin önünde neredeysemutlak bir engeldir.Nitekim
buyasaldüzenlemelerçerçevesindeenufakbireylemdeişçininfabri
kanınkapısınınönünekonmasıneredeysekaçınılmazdır.

Yedek sanayi ordusunun bu kadar büyüyüp serpildiği koşullarda
özel sektör işçisinin kendi başına adım atmasını beklemek ham bir
hayaldir. Benzer bir durumTürkiye işçi sınıfının hala en büyük ve
vurucukesiminioluşturanKİTçalışanlarıiçindesözkonusudur.Her
nekadarKİTişçilerieylemegeçmedeözelsektörçalışanlarındandaha
fazlaimkanasahipselerde,Türkiye’ninArjantin’denfarkıişteburada
ortayaçıkmaktadır.HerkesmevcutkrizortamındaTürkiyeişçisınıfı
nın neden Arjantin’li emekçileri örnek almadığını sorgulayadursun
veyaTürkiye’ninnedenArjantinolupolmadığıüzerineahkamkessin,
neden aslında tüm çıplaklığıyla ortadadır: Evet Arjantin işçi sınıfı
hareketegeçmiştir,çünküArjantinişçisınıfınınartıkkaybedecekhiç
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birşeyikalmamıştır.HepsindenönemlisiArjantin’desosyalgüvenlik
sistemiözelleştirilmiştir.

Türkiye’deiseburjuvazininbütünarzusunarağmenSSK’nınhala
özelleştirilememiş olması, her şeye rağmen sigortalılık güvencesini
taşıyanişçilerinhareketegeçmesinifrenlemektedir.Kuşkusuzburadan
çıkartılmasıgerekensonuç,işçisınıfınınhareketegeçmesiiçinburju
vazininbusaldırısınınbaşarılıkılınmasıolamaz.Tamtersine,Türkiye
işçisınıfına,Arjantinişçisınıfınındurumuörnekgösterilerek,bukaza
nımı ya da bumevzisini kanı ve canı pahasına savunması gerektiği
anlatılmalıvebudoğrultudahareketegeçmesigerektiğibelirtilmelidir.
İşte,bukoşullaraltındaTürkiyeişçisınıfınınmevcuthareketsizliğison
dereceyanıltıcıbirgörünümsunuyor.

Yukarıdakitleselbirişçipartisiinşasınınbirinciyolununkitlehare
ketininyükselmesiolduğunusöylemiştik.Şuaniçindebulunduğumuz
durumdaiseböylebiryükselişingözlemlenmediğiherkesinmalumu.
İşteböylebirortamdayapılmasıgerekenmücadeleninpolitikkanalla
rınınüzerinegitmeningerekliliğidir.

Ekonomikmücadelekanallarınınsonunakadartıkalıolduğuanlar
dasürecitersindenişleterekpolitikvedemokratikmücadeleyiönpla
naçıkartmakgerekir.Dahaönceleri,işçisınıfınınaslındatekbirmüca
delesininolduğunu,bunadasınıfmücadelesiadınınverildiğinivesınıf
mücadelesinindeekonomikvepolitikolarak ikiyeayrılamayacağını
söylemiştik.İşteşimdibutespittenkalkarakkitleselbirişçipartisinin
inşasısürecinipolitikaalanındanbaşlayarakörmeninvedemokratik/
ekonomikmücadeleyideancakböylekazanmanınmümkünolabilece
ğinisöylüyoruz.Bukalkışnoktasıönplandatutulduğunda,günümüz
koşullarında,Türkiye’dekitleselbirişçipartisinininşasınınimkanları
–belki paradoksal gözükecek ama 1989yıllarında olduğundandaha
fazladır.

Sen di ka lar/sen di ka cı lar ay rı mı
İşçi sınıfı hareketinin yükselişine denk düşen bir kitlesel işçi partisi
inşasürecindemotorrolisteristemezmücadeleetmeyekararlısendi
kalönderlikleredüşer.Ancakiçindebulunduğumuzdurumdasendika
cılarıhareketegeçirmekmümkündeğildir.İşçisınıfınınvarolanbürok
ratiksendikal önderlikleriyakıngeleceklerinidahigöremeyecekbir
siyasimiyopluk içindedirler.Kendi örgütsel yapılarını dakurtaracak
olangelişmeninancakbirkitlesel politizasyondangeçtiğinigöremi
yorlar.Bubizi,kesinlikle,önderliklerininihanetiyüzündenişçiörgüt
lerinireddetmenoktasınagetirmemelidir.Tamtersineoörgütlerbizim
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örgütlerimizdir ve onların önderliklerini değiştirebilmek için her
zamankindenfazlaiçlerindemücadeleediyorolmamızgerekir.Buaçı
danbakıldığında,politikyönelişihangieğilimitaşırsataşısın,tümişçi
sınıfıörgütleriniburjuvasaldırısınakarşıkorumamızbirzorunluluk
tur.

Kit le sel par ti nin in şa sı Türk-İş
sen di ka la rın dan baş la ya cak tır
TürkiyeişçisınıfınınvurucumüfrezeleriesasolarakTürkİşiçindeyer
alıyor.ÜlkesanayininkilitsektörlerigericiTürkİşyönetimininelin
dedir. Dolayısıyla Türkİş sendikaları içinde yürütülecek partileşme
çalışmasıbutopraklardakitleselbirişçisınıfıpartisinininşasısüreci
ninvazgeçilemezbiralanıdır.Aynızamandaişçisınıfınınpolitizasyo
na en açık kesimleri de gene mevcut konjonktürde Türkİş işçileri
arasındabulunuyor.Önümüzdekidönemdemafyakapitalizmininana
saldırıhedefiTürkİş sendikalarıdır.Diğer sendikalar,yaniDİSKve
HakİşsondönemlerdeiçinegirdikleriNGO’laşmasüreciylebirlikte
işçiörgütüolmaniteliklerinihızlakaybediyorlar.Kuşkusuz,budurum,
onlarındasermayeyepeşkeşçekilmesianlamınagelmez.Genedekit
lesel bir işçi partisinin inşasının ikinci alanı bu sendikalar olmak
zorundadır.

KESK’egelince;içindeçoksayıdailericiinsanıbarındıranbuörgüt
henüzbirişçisendikasıniteliğitaşımamaktadır.Negrevhakkıvardır,
netoplusözleşmeyetkisi.Bugünekadarsüregelenyönetimlerininizle
diğipolitikalardaradikalbirdeğişikliksözkonusuolmadığıtakdirde
birişçiörgütüolabilmeşansınıyakalayamadantarihsahnesindensilin
me tehlikesiylekarşı karşıyadır.Amabudurumda, kitlesel bir sınıf
partisinininşasındaKESK’idevredışıtutmayıkesinliklegerektirme
diğigibi,onungerçekbirişçiörgütünedönüşmesinisağlayacakaracın
dagenekitleselbirişçipartisiolduğugerçeğinigözlerönüneserer.

Bütün bu söylediklerimizden ilk elde çıkartılması gereken sonuç
şudur: Kitlesel işçi partisi ilk kadrolarını ve üyelerini başta Türkİş
olmaküzereörgütlü(sendikalı)işçikesimlerindenkazanmakzorunda
dır.
İş çi kit le par ti si nin bir çe kir de ği ola cak tır
İşçisınıfınınkitlepartisininbirleninistpartidenfarkının,sadeceöncü
işçileri değil,mücadele etmeye kararlı sıradan ve ortalama işçiyi de
kapsamasıolduğunudahaöncebelirtmiştik.Genedahaöncekisayıla
rımızda,geçmişteTürkiye’dehatırısayılırbirkitlesellikkazanmışbir
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işçipartisigeleneğininyeretmemişolmasınınbirdezavantaj,amaaynı
zamandaavantajadönüştürülebilecekbirdezavantajolduğunudasöy
lemiştik.Bizebudiyalektikimkanısağlayan,dünyanınbirçokülkesin
denfarklıolarakTürkiye’dekendipartilerindenkaynaklananbirihanet
yaşamamış olan bir işçi sınıfının varlığını saptamamızdı. Gerçekten
de,Türkiyeişçisınıfı,Rus,Alman,Fransız,İtalyan,İspanyol,Yunan,
İranveEndenozyaişçisınıflarındanfarklıolarakkendikomünistveya
sosyalistpartilerininihanetiylekarşılaşmamışbirişçisınıfıdır.

Öteyandankitleselbirişçisınıfıpartisi,isteristemez,işçisınıfının
hertürlüeğiliminekapılarınıaçıktutmakzorundakalacağından,gele
cekteburjuvaideolojisininhertürlübasıncınaaçıkolacaktır.Buda,bu
partininiçindedevrimcibirçekirdeğin,onuelindengeldiğincerefor
mizm alanına sürüklenmekten alakoymaya çalışacak bir devrimci
çekirdeğinvarlığınıgerektirir.Kuşkusuzbuçekirdeğinvarlığıdaken
dibaşınabirgarantideğildirama,risksizbirpolitikatmosferdüşleme
nindeartıkhayalolduğunugörmekgerekir.Kurulacakkitleselbirişçi
partisiningelecektereformistolupolmayacağınınhesaplarınıbugün
denyapmakmüneccimliktir,bunuesasbelirleyecekolansınıfmücade
lesinin gelişme dinamikleri ve biraz da devrimci çekirdeğin kararlı
mücadelesidir. Kaldı ki, dünya işçi sınıfı tarihi, aynı zamanda, salt
öncükadrolarlakurulmuşolanişçipartilerinindereformizmekayışla
rınıntarihidir.

Tek bir prog ram
Bugünkükoşullarda,yukarıdaözetlediğimizikinciyoldankurulmasını
düşündüğümüzkitlesel işçipartisininprogramı ister istemezpartinin
çekirdeğini oluşturanlar tarafından hazırlanmak durumundadır. Bu
GeçişProgramısistematiğindeoluşturalacakdevrimcibirprogramdır.
İşçi sınıfının karşı karşıya olduğu nesnel durumu veri olarak kabul
edenveişçisınıfınınsınıfbilincinieylemiçindeiktidarınfethinekadar
uzandıracak bir programdır. Basit bir programdır: İşçi sınıfının yüz
yüze kaldığı saldırıları göğüslemesine imkan sunacak ve bu yoldan
mülksahiplerinimülksüzleştirecekbirişçidemokrasisinihayatageçir
mek için dünya çapında bir İşçi Konseyleri Evrensel Cumhuriyeti
rejiminiyerleştirmeyisağlayacakbirprogramdır.

Bu noktada özetle söylemek istediğimiz, kitlesel işçi partisinin
programıyladevrimciçekirdeğinayrıayrıprogramlarıolmayacağıdır.
İşçi sınıfınındevrimci çekirdeğikitlesel işçipartisinin içinde sürekli
olarakbuprogramınizlenmesiiçinmücadelesürdürecektir.

Sosyalizm

10



Kitlesel işçi partisinin çekirdek
kadrolarının misyonu
Buaşamadakitleselbirişçipartisiniinşayasoyunacakçekirdekkadro
laraolağanüstübirgörevdüşüyor.Yukarıdadabelirttiğimizgibi,başta
örgütlü işçi çevrelerinde partinin kuruluşunun propagandası
doğrultusunda sistematik bir mücadele yürütmek gerekiyor. Bu
mücadeleesnasındamümkünolduğuncaöncüişçiyletemasageçmek
veonlarıniçindengeleceğinajitatörvepropagandistleriniöneçıkartmak
gerekiyor.

Kitleselişçipartisiprojesininklasikbiryapınınihtiyaçduyduğundan
çokdahafazlaajitatöreihtiyaçduyacağıkesindir.Partininprogramının
yönteminin propagandistlere çok iyi aktarılması lazım, ama esas
önemli olan ajitatörlerin bu program aracılığıyla geniş kitleye nasıl
sesleneceğinibilmesiolacak.Partiprogramıkuruvedolayısıylatozlu
raflarda kalacak bir metin olmaktan çıkıp, milyonlara seslenen bir
taleplermanzumesiolmakdurumundadır.

Program geniş işçi yığınlarını harekete geçirecek tarzda formüle
edilmelidir. Bu evrede işçi sınıfından gelecek tepkiler son derece
önemlidir.Tamamlanmışbirprogramsözkonusuolmayacağınagöre,
sınıftangelecekolumlutepkilerleprogramıntaleplerigerekirseyeni
denveyenidenformüleedilmeli,zamaniçindehangitaleplerindaha
fazla öne çıkarılacağı, hangilerinin geriye çekileceği ince ince
hesaplanmalıdır.Dolayısıylaprogramınkitlelereiletilmesiaynızaman
daciddibirpedagojikçalışmayıdagerektirmektedir.

Kitlesel işçi partisinin yayın politikası
Böylebirpartininilkeldekitlesel,merkezivepolitikbirişçigazetes
ine ihtiyacı vardır. Sayfa sayısı zaman içinde artacak bir yayın
olmalıdır bu. İmkanlar ölçüsünde, başlangıçta haftalık olarak
düşünülmesi gereken böyle bir yayın giderek daha sık olarak
çıkartılabilir.Ancakböylebiryayınınburjuvadağıtımağlarınıneline
terkedilmesi tambir felakettir. Türkiye’dekiburjuvadağıtım tekel
lerinin politikaları göz önünde bulundurulduğunda, partinin yayın
organınınsatışıbizzatpartininsempatizanıgençlertarafındanörgütlen
melidir.

Öteyandanbumerkeziyayınkadarönemli,çoksayıdateksayfalık
yayınlar başta Türkİş sendikaları işyerlerinde olmak üzere
çıkartılmalıdır. İşçi sınıfının geniş kesimlerine hitap eden yayınlar
özellikleanonimve imzasızolmamalıdır. İşçilere,onların tanıdıkları
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imzalar seslenmelidir. İşçi sınıfının güvenini başka türlü kazanmak
mümkündeğildir.İşçisınıfınınöncülerikendileriniişçisınıfındansak
layarakmücadeleedemezler.

Gene işçi sınıfınınkitleselpartisinin teorikbiryayınorganınada
kuşkusuz ihtiyacı vardır. Milyonlarca işçiyi kucaklayan 1900’lü
yılların başlarındakiAlmanSosyalDemokratPartisinin300400bin
kişiyeulaşansayısızişçigazetesivarken,teorikyayınınınsadece3bin
adet satıyor olması bir ölçüdür. BugünTürkiye’de teorik dergilerin,
politikgazetelerkadar,hattazamanzamanonlardandahaçoksatıyor
olması ciddi bir sakatlığın ürünüdür. Bu durumun tümüyle tersine
çevrilmesigerekiyor.

Kitlesel işçi partisinin
enternasyonal uzanımı
İşçisınıfınınmücadelesiulusalbirzemineyaslanmaklabirlikte,uluslar
arasıbirdüzlemde,yanidünyaölçeğindesürmekzorundadır.Bunun
nedenikapitalizminbirdünyaekonomisiyaratmışolmasıvepolitika
alanında da dünya işçi sınıfına karşı evrensel ölçekte bir mücadele
sürdürmesidir. Türkiye’de inşa edilecek olan burjuvaziden ve onun
devletindenbağımsızkitleselbirişçipartisi,dünyadakibağımsızkitle
selişçipartilerienternasyonalininbirbileşeniolmalıdır.

Dünyaemperyalizminindünyaişçisınıfınakarşıyürüttüğüsaldırılar
dolayısıyla dünya işçi hareketinin yeniden inşası belli ki belirli bir
zamanalacaktır.Buyenideninşa,kimseninöncedentayinedemeyeceği
çeşitli biçimler alacak, yollar izleyecektir. Bugün dünya çapında
gözlediğimiz,farklıbiçimleraltında,çeşitliakımlar,gruplar,örgütler
vemilitanlareskiörgütlerininyaşadığıkrizlernedeniyleişçiörgütler
ininbağımsızlığımücadelesindebelirliarayışlaragirmişbulunuyorlar.
Bizkendiprogramımızıbuişçiörgütlerininhiçbirinedayatmayacağız,
amaonlarlabirliktesınıfınbağımsızlığıdavasınıilerletmekiçinortak
eylemarayışındaolacağız.Hepsiylekarşılıklısaygıyadayalıözgürbir
tartışma yürüteceğiz, savaşa ve sömürüye karşı ortak mücadele
edeceğiz,işçiörgütlerininbağımsızlığıiçinbirliktedavranacağızvebu
yoldanDünyaİşçiKonseyleriCumhuriyetininyaratılması içinsefer
ber olacağız. Bizim başkalarıyla birlikte dünyada oluşturacağımız
devrimciçekirdek(yanidevrimciEnternasyonal)birkitleseldünya
işçi partisinin olmazsa olmaz bir bileşeni olacaktır. Ama kuşkusuz
bağımsız işçi partileri enternasyonali bizim programımız temelinde
inşaedilmekzorundaolmayacaktır.BizsadeceKomünistManifesto’nun
şu düsturuna sadık kalarak yürüyeceğiz: " Bizim, işçi sınıfının
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bütünününçıkarlarındanfarklıbirçıkarımızbulunmamaktadır".
İşçi sınıfının kitlesel dünya partisi, ancak işçi sınıfının kitlesel

bağımsız işçi partilerinin bir araya gelmesinden oluşur. Devrimci
çekirdeğin, yani IV. Enternasyonalin misyonu, kendi programı
doğrultusundabudünyapartisininiçindeyeralmakvebütünübupro
gramakazanmakolmalıdır.

 15 Mart 2002
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Kit le sel
İş çi Par ti si
Re for mist Ol mak
Zo run da
De ğil dir!

Troç ki ile Kit le sel İş çi Par ti si Üze ri ne Tar tış ma (2)

DergimizinbiröncekisayısındaTroçkiile1930’luyıllar
ABD’sinde "kitlesel bir işçi sınıfı partisi"nin imkanları
üzerineyürütülenbir tartışmayı yayınlamıştık.Bilindiği
gibi  IV. Enternasyonal’in  1938 "Geçiş Programı"na
zeminteşkiledenbutartışma,osıralar,TroçkiileAmeri
kanSosyalist İşçiPartisininyöneticileri arasında sürdü
rülmüştü.Amerikan Sosyalist İşçi Partisinin yöneticile
rindenCannon,ShachtmanveDunne1920yılındaAme
rikan Komünist Partisinin kurucuları arasında ve daha
sonraki yıllarda da Uluslararası Sol Muhalefet’te yer
almışdevrimciMarksistlerdi.ABD’dekurmuşoldukları
parti IV.Enternasyonal’in üyesi en büyük devrimci işçi
örgütüydü.Dahaöncekisayıdasözverdiğimizüzere,bu
sayımızdaTroçkiileSosyalistİşçiPartisiyöneticileriara
sında sürdürülen ilginç tartışmanın bir başka bölümünü
sunuyoruz.

                                                     PGB SOS YA LİZM

Dun ne: İş çi le rin, pat ron la rın ti ca ri sır la rı na ulaş ma la rı na iliş kin 
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ge çiş ta lep le ri üze ri ne bir so ru sor mak is ti yo rum. Sa nı rım bu ko nu da
ki ta lep ler üze rin de iyi dü şün mek ve en uy gun ta lep le ri özen le for mü le 
et mek ge re kir, çün kü bu ko nu da da ha ön ce ki de ne yim le ri miz den ha tır
la dı ğım ka da rıy la cid di güç lük ler le kar şı laş mış tık. Söz ge li mi, ba zı 
pat ron lar, iş çi le rin öf ke si ni azalt mak için,"iş let me nin mu ha se be def ter
le ri nin açıl ma sı" ta le bi mi ze uy gun ola rak def ter le ri ni aç mış lar ve "iş te 
gör dü ğü nüz gi bi pa ra kay be di yo ruz!" de me ye ge tir miş ler, biz se bu na 
kar şı lık hak lı ola rak, "bi zim me se le miz si zin dü rüst olup ol ma ma nız 
de ğil, siz ken di iş le ri ni zi na sıl hal le der se niz edin, bi zim açı mız dan 
önem li olan ha ya tı mı zı uy gun ko şul lar da sür dür mek tir" de miş tik Bu 
du rum da, pat ron la rın ti ca ri sır la rı na ulaş ma ta le bi mi zin et ki le ri ne 
ola cak tır di ye dü şü nü yo rum?

Troç ki:Evet, kapitalistlerbuyola ikidurumdabaşvururlar:Bir,
işletme gerçekten kötü durumda olduğunda. İki, işçileri kandırmak
istediklerinde.Amabencemeseleyi dahageniş bir açıdan ele almak
lazım.İlkelde,ortadamilyonlarcaişsizvar.Hükümetdahafazlaöde
yemeyeceğinisöylüyor,kapitalistlerdedahafazla"fedakarlıkta"bulu
namayacaklarınıifadeediyorlar.Biztümtoplumunmuhasebekayıtla
rınaulaşmakistiyoruz.Gelirlerindenetimifabrikakomiteleritarafın
danörgütlenmelidir.İşçilerşunudiyeceklerdir:Biz,işçisınıfınaadan
mış muhasebeciler ve istatistikçiler istiyoruz. Eğer bir sanayi dalı
gerçekteniflasettiğinikanıtlarsa,ozamanonlaraşucevabıvereceğiz:
"Tamam,otakdirdesizimülksüzleştirmeyiöneriyoruz.Sizdendahaiyi
yönetiriz.Nedenkaretmediniz?Kapitalisttoplumunkaosuyüzünden."
Şöylediyeceğiz:ticarisırlar,sömürücülerinsömürülenlere,patronların
işçilerekarşıkurduklarıbirkumpastır.

Serbestrekabetdönemindegizliliğikendilerinikorumakiçiniste
diklerinisöyleyipdurdular.Şimdiysebirbirlerindensakladıklarısırları
yok,artıkyaptıklarınısadecetoplumdansaklamayaçalışıyorlar.Günü
müzde ticari sırların açıklanması talebi, sanayinin yönetimine bir
hazırlık planı olarak işçi denetimine yönelik bir geçiş talebidir. Her
şey,yarıntoplumunefendisiolacakolanişçilertarafındandenetlenme
lidir.AmaAmerikan işçilerini bugünden iktidarın fethine çağırmak,
onlarayasadışıvehayaligelecektir.Ancakonlara;"Kapitalistlertut
tuklarısahtekayıtlarlaişsizlereödemeyapmayıreddediyorlarveger
çekkarlarınıhemdevlettenhemişçilerdensaklıyorlar"derseniz,bunu
anlayacaklardır. Çiftçilere: "Bankalar sizi dolandırıyor. Çok büyük
karlareldeediyorlar.Bizsizebankalarınhesaplarınıgörebilmeniziçin
bir çiftçi komitesi kurmanızı öneriyoruz." derseniz, her çiftçi bunu
anlayacaktır. "Çiftçiler sadece kendilerine güvenmek zorundadırlar,
tarım kredilerini denetlemek için komiteler kurmalıdırlar" derseniz
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bunudakolaylıklaanlayacaklardır.
Bu,çiftçilerinkıyametikoparmayahazırolduklarıdönemlerdeileri

sürülebilecekbirtaleptir,dolayısıylaherAllahıngünüilerisürülemez.
Amabufikrikitlelerinbilincineveyoldaşlarımızınkineyerleştirmek
kesinliklezorunludurvevakitgeçirmeksizinyapılmalıdır.

Shacht man: Söy le di ği ni zin ter si ne, üre tim de iş çi de ne ti mi şi arı nın 
iş çi mi li si şi arın dan ön ce kul la nı la bi le ce ği ni san mı yo rum. Ka pi ta list 
sı nı fın mu ha se be ka yıt la rı nın açıl ma sı şi arı nın mev cut du ru ma da ha 
denk düş tü ğü nü ve po pü ler leş ti ri le bi le ce ği ni dü şü nü yo rum. Di ğer iki 
ta le be ge lin ce. Evet bun lar ger çek ten de ge çiş ta lep le ri dir, ama yak laş
mak ta olan yo lun so nu nu gös te ren ge çiş ta lep le ri dir ve ik ti dar mü ca
de le si ne ha zır lı ğı ifa de eder ler. Uzun ya da kı sa ol sun, ge çiş, iz len me
si ge re ken bir yo lu ge rek ti rir. Bu yo lun her ev re si ken di ta lep le ri ni 
da ya tır. Bu gün için ka pi ta list le rin mu ha se be ka yıt la rı nın in ce len me si
ni ile ri sü re bi li riz, ya rın ise üre tim de iş çi de ne ti mi ve iş çi mi li si ni.

Troç ki:Dünyaölçeğindebukadarkritikbirdurumda,ABD'deki
gelişmelerin evrelerini nasıl ölçebilirizki?Sizbununbir sondurum
değilbaşlangıçolduğunu söylüyorsunuz.Aradakimesafenedir?100
mü,10mu,4mü?Yaklaşıkolarakne?Geçmişşaşaalıdönemlerinde
SosyalDemokratlar şöyle diyorlardı: "Bugün yanımızda 10 bin işçi
var,yarınbusayı100binolacakvedahasonrada1milyonolacakve
işte o zaman iktidarı ele geçireceğiz." Evrensel gelişme onlara göre
nicelbirbirikimdi,10bin,100bin,vs.Şimdiysebambaşkabirdurum
la karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz dönem, çöküş halindeki
kapitalizmdönemidir,daha şiddetlivekorkunçkrizlerdönemidirve
savaşyaklaşıyor.Savaşdurumundaişçilerçokhızlıöğrenirler.Bekle
yipgörmemizvedahasonrapropagandayapmamızgerektiğinisöylü
yorsanız,öncüdeğilartçıoluruz.

Bana, "Amerikan işçileri on yıl içinde iktidarı ele geçirebilirler
mi?"diyesoracakolursanız,bendesize,"evet,butümüylemümkün
dür"diyecevapveririm.C.I.O.nunmuazzamgelişmesikapitalisttop
lumuntemellerininoyulduğunugösteriyor.İşçimilisiveüretimdeişçi
denetimi aynı sorunun iki yönüdür. İşçi bir hesapmakinesi değildir.
Hesapları görmek istediğinde, mevcut durumu önce denetleyerek,
dahasonrayöneterekdeğiştirmekistiyordemektir.Kuşkusuz,şiarları
mızı,kitlelerdenaldığımızyankılaragöresırayakoyacağızKitlelerden
aldığımıztepkiyegöre,hangitaleptedahaısrarlıolacağımızıgörece
ğiz."Roosevelt,işsizlere,savaşsanayiinigeliştirerekyardımcıolmak
istiyor. Oysa, biz emekçiler üretimi yönetiyor olsaydık, ölüler için
değil,canlılariçinbirbaşkasanayibulabilirdik"diyeceğiz.
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Meseleböylekonulduğunda,bugünekadarpolitikbirhareketiçin
deyeralmamışortalamabirişçiiçinbileanlaşılırhalegelebilir.Emek
çikitlelerindevrimcihareketiniküçümsüyoruz.Küçükbirpropaganda
örgütüyüzvebazıdurumlardahızlagelişenkitlelerdendaha şüpheci
oluveriyoruz.Lenin1917'ninbaşlarında,partininkendimerkezkomi
tesindenonkatdahadevrimciolduğunu,amakitlelerindepartiaygı
tındanyüzkezdahadevrimciolduğunusöylüyordu.

ŞuanBirleşikDevletlerdedevrimcibirdurumyok.Amadurgunluk
dönemlerindeçokdevrimcifikirleresahipyoldaşlar,devrimcidurum
larda hareketin önünde gerçek bir fren vazifesine soyunabilirler ve
böylebirdurumçoksıkgerçekleşir.Devrimcibirpartidevrimiokadar
sıkveokadaruzunzamanbeklerki,onunlagerçektenyüzyüzegeldi
ğindedevrimiertelemealışkanlığınıedinmişolur.

Can non: Doğ ru, iş te mev cut grev dal ga sı. Ül ke yi baş tan aşa ğı 
sa rı yor, sil ke li yor ve dev rim ci par ti yi fa ka bas tı rı yor. Bu ge çiş prog ra
mı nı sen di ka la ra da öner mek ge re kir mi?

Troç ki:Evet, sendikalardabuprogramınpropagandasınıyaparız,
onukitleselişçipartisininprogramatiktemeliolaraköneririz.Bubizim
içinbirgeçişprogramıdır,amaonlariçinprogramınkendisidir.Şimdi
sözkonusuolanüretimdeişçidenetimidir.Amabuprogramancakbir
işçiköylühükümetitarafındangerçekleştirilebilir.Böylebirhükümet
formülünükitlelerebenimsetmekgerekir.

Can non:  Pe ki bu şi arı bir ge çiş prog ra mı ola rak mı ile ri sür me li
yiz, yok sa bu, pro le tar ya dik ta tör lü ğü nün tak ma adı mı dır?

Troç ki: Bize göre, bu, proletarya diktatörlüğüne götürür. İşçi ve
çiftçilere,"Lewis'i*başkanolarakmıgörmekistiyorsunuz?"Tamam,
buonunprogramınabağlıdır.Lewis artıGreen artıLaFollette eşittir
çiftçilerintemsilcilerimidir?Budaprogramlarınabağlıdır.Bizprog
ramımızısomutlaştırmaya,onudahakesinhalegetirmeyeçalışıyoruz.
Budurumda,işçiveköylühükümeti,çiftçileriyönetenişçihükümeti
anlamınagelecektir.

Shacht man: Bu for mü lü, re for mist bir kit le sel iş çi par ti si ör güt len
me si çağ rı sı nı ya pa ma ya ca ğı mız an la yı şıy la na sıl bağ daş tı ra bi li yor
su nuz? Açık ça sı şu nu öğ ren mek is ti yo rum: Sen di ka sı LNPL'ye bağ lı ve 
ken di si de Kit le sel İş çi Par ti si de le ge si olan yol daş la rı mız so mut ola

* JohnL.Lewis (18801969),BirleşikMaden İşçileriSendikasıBaşkanı.Krizdenkendine
göredersçıkartmışensertsendikabürokratlarından.Otuzluyıllarda,ayaktakalabilmekiçinkitle
sendikacılığınınöncülüğünüyapıyordu.(Çev.notu)
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rak ne ya pa cak lar?
Bu du rum da se çim ler de ne ta vır ala ca ğı mız so ru su gün de me ge lir 

ve biz "La Gu ar dia'yı des tek li yo ruz!" öne ri sin de bu lun muş olu ruz. Bu 
du rum kar şı sın da yol daş la rı mız so mut ta na sıl dav ra na cak lar?

Troç ki:LNPL'yekatılmasorununu tartıştığımızbir sendikal top
lantıdabulunduğumuzuvarsayalım.Butoplantıdaöncelikleşunusöy
lerim:"Herşeydenönce,sendikalarınpolitikbirtemeldebirleşmeleri
ileribiradımdır.Ancakdüşmanınoyununagelmemekiçinşuikiönle
miöneriyorum:1)Temsilcilerimizsadece işçiveköylülerolmalıdır;
parlamentodansözdemüttefiklerekesinliklebağımlıolmamalıyız;2)
Temsilcilerimiz, kendi programımızı izlemeliler."Ardından, işsizlik,
savunmabütçesivb.,üzerinesomutplanlarsunmalıyız

Vedahasonradaşöylederim:"Eğerbeniadayolarakgöstermek
istiyorsanız, benim programımı biliyorsunuz. Temsilciniz olmam
halinde,LNPL'de*de,kitleselİşçiPartisindedebuprogramdoğrultu
sunda mücadele edeceğim." LNPL, LaGuardia'ya** oy kullanmaya
kararverdiğinde,yabudurumuprotestoetmekiçinistifaedeceğimya
dagenebudurumuprotestoedip,şöylediyerekpartidekalacağım:"
LaGuardiaiçinoykullanamam.Benivekiltayinedenlerbunakarşı."
Budurumdapropagandaiçinçokyenivebüyükimkanlareldeetmiş
olacağız.

Örgütümüzün lağvı kesinlikle gündemdışıdır.Kendi örgütümüze
vebasınımızasahipolduğumuzuaçıkça ilanederiz.Bubirkarşılıklı
güçlerilişkisidir.YoldaşDunne,henüzsendikalarıSosyalistİşçiParti
sinidesteklemeyeçağıramayacağımızısöylüyor.Neden?Çünkühenüz
çok zayıfız.Ama, işçilere, "daha güçlü ve etkili olacağımız zamanı
bekleyin"diyemeyeceğimizegöre,hareketevarolanhaliylemüdahale
etmemizgerekir.

Shacht man: Eğer bir kit le sel iş çi par ti si için bir ha re ket yok sa, ya 
da biz böy le bir par ti nin ku ru lu şu na kar şı ol say dık, bu du rum prog ra
mı mı zı na sıl et ki ler di? Bu ha la bi zim ge çiş prog ra mı mız mı olur du?

Şu nu an la ya mı yo rum: Bir yan dan re for mist bir kit le sel iş çi par ti si
ni sa vu na ma ya ca ğı mı zı söy lü yor su nuz, ama öte yan dan iş çi le rin ira
de si ni po li tik ola rak yan sı ta bil me ama cıy la  böy le bir par ti yi sa vun du
ğu mu zu ve kit le sel bir iş çi par ti si ne yö ne lik ha re ke tin ba şın da ol ma mız 
ge rek ti ği ni ifa de edi yor su nuz? 
*LNPL(Labor’sNonPartisanLeague/PartilerDışıİşçilerBirliği)“PartilerDışı”,ABD’deiki
büyükparti,yaniCumhuriyetçilerleDemokratlaraüyeolmayanişçileranlamındakullanılıyordu.
(Çev. notu)
**LaGuardia,CumhuriyetçiPartininsözde“ilerici”kanadınıntemsilcisi,seçimlerdeDemokrat
adayRoosevelt’eoyverilmesiçağrısıyapıyordu,NewYorkBelediyeBaşkanı.(Çev. notu)
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Troç ki: Reformist bir partiyi savunduğumuzu söylemek saçma
olur. LNPL'nin yöneticilerine şunu söyleyebiliriz: " Bu hareketi
DemokratPartininbasitoportünistbiruzantısıhalinegetirmeküzere
siniz." Bu pedagojik bir yaklaşım sorunudur. Reformist bir partinin
kuruluşunu talep ettiğimiz nasıl ileri sürülebilir? İşçilere, iradenizi
reformistbirpartiaracılığıyladeğil,sadecedevrimcibirpartiaracılı
ğıylaortayakoyabilirsinizdiyoruz.Stalincilerveliberallerbuhareket
tenreformistbirpartiçıkartmakistiyorlar.Amabizimkendiprogramı
mızvarvebupartiyidevrimcibirpartiyapacağız.

Can non: Dev rim ci bir kit le sel iş çi par tisini nasıl açık layacak sınız? 
Biz, "Sos yalist İş çi Par tisi tek dev rim ci par tidir ve onun prog ramı da 
tek dev rim ci prog ram dır" diyoruz. Bu durum da kit lesel iş çi par tisinin 
de dev rim ci bir par ti ol duğunu iş çilere nasıl açık layacağız? 

Troç ki: Kitlesel işçi partisinin devrimci bir parti olduğunu söy
lemeyeceğim.Amaonundevrimcibirpartiolmasıiçinelimizdengelen
herşeyiyapacağımızısöyleyeceğim.Hertoplantıdaşöylediyeceğiz:"
BenSosyalistİşçiPartisininbirtemsilcisiyim.Bupartinintekdevrim
ciparti olduğunudüşünüyorum.Amaben sekterdeğilim.Siz, şimdi
büyükbirişçipartisikurmayaçalışıyorsunuz.Bukonudasizeyardım
cı olacağım. Bu yüzden de böyle bir partinin yaratılması için
incelemenizamacıylasizebirprogramsunuyorum.Şuveşuönerilerde
bulunuyorum."İşteböylebaşlanır.Budurumdaileridoğruçokbüyük
bir adım atılmış olur.Varolanı, tüm açıklığıyla, kamuflajsız ve dip
lomatikolmayanbirtarzdasöylemektenniyekaçınalımki?

Can non: Bugüne kadar prog ram sorunu hep soyut olarak ele alın
mış tı. İlk defa bu kadar açık olarak tas vir et miş oluyor sunuz. Loves
tonist ler* hep bir kit lesel iş çi par tisi taraf tarı ol dular, ama prog ram
ları yok tu ve sürek li zir ve it tifakı arayış ları için dey diler. Bana öy le 
geliyor ki, bir prog ramımız olur ve ona referans yapar sak...

Troç ki:Herşeydenönceprogramvardırvedahasonradaliberal
veküçükburjuvaşahsiyetlerekarşısendikalarınegemenliğinigaranti
altına alan tüzükler gerekir.Aksi takdirde, bu, toplumsal bileşimiyle
birişçipartisi,amapolitikasıylabirburjuvapartisiolur.

Shacht man: Ama şim di, savaşın eli kulağın da oluşuy la kit lesel iş çi 
par tisi bir tuzak haline gelebilir. Ve ben hala kit lesel bir iş çi par tisinin 
tümüy le par lamen ter refor mist bir par tiden nasıl fark lı olabileceğini 
an layabil miş değilim.

Troç ki:Sorunuçoksoyutolarakelealıyorsunuz,şöyleki:Tabiatıy



la,reformistbirpartibiçiminebürünebilirvebudurumdadabiziihraç
eder!Ama biz hareketin bir parçası olmuş oluruz. Lovestonistlere*,
Stalinistlerevebenzerlerine,"bizdevrimcibirpartidenyanayız,sizise
onureformistleştirmekiçinelinizdengeleniyapıyorsunuz"diyeceğiz.
Bu arada ısrarla kendi programımızı öne sürmeye devam edeceğiz.
İşçilereherzaman,"Kitleselişçipartisinebirprogramgereklidir,işte
bizimkidiyeceğiz."Vegeçiştalepleriprogramımızıönereceğiz.Savaş
meselesine gelince. Onu da yarın tartışacağız  ve size geçiş prog
ramımızı bu durum karşısında nasıl kullanacağımızı yeniden gös
tereceğim.

21 Mart 19
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* “Lovestonistler” Amerikan Komünist Partisi eski yöneticilerinden Jay Lovestone’un
taraftarıydılar. Lovestone 1928’de partiden ihraç edilmiş Komünist Parti (Muhalefet) ve
Bağımsız İşçiBirliği’ni (ILL)kurmuştu.CIO’nunbazıyenisendikalarıveözellikleOtomobil
SendikasıU.A.Wüzerindeciddietkisivardı.(Çev. notu)
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DİK KAT!
Tüm İş çi Sen di ka ları 
NGO’laş tı rıl mak
İs te ni yor...

Pı nar EROL
         
                                       

İçindebulunduğumuzçürüyenkapitalizmçağındaserma
yenin işçi örgütlerinin geriletilmesine yönelik gelişkin
politikalarıvar.Bunlarısopavehavuçpolitikalarıolarak
sınıflandırırsak;  sermaye sadece sopa, yani baskı ve
örgütlülüğüyoketmeyeçalışmapolitikasıilesendikalara
yönelmiyor.Birerişçiörgütüolanveişçisınıfınıngenel
çıkarlarıdoğrultusundahareketetmesigerekensendikala
rımızahavuçdagösteriyor.Onlarla"sosyaldiyaloğagiri
yor". "Sivil toplumun katılımını" sağlarken, sendikaları
daunutmuyorveonlarıdabirersiviltoplumörgütüyada
hükümet dışı organizasyon (NGO) olarak muhatap alı
yor.

Geçtiğimizonyıllardasermayeninsendikalarayönelikbuikifarklı
politikası,biryandaİngiltere’deDemirLeydiThacher ilediğer

yanda ise İspanya’da Gonzales ile sembolleştirilebilir. Demir Leydi
sendikalarıngücünüezmeyeyöneliksopapolitikasınıtümkatılığıile
uyguladıvekazanımlarını,yinesermayeninprogramınıuygulayanİşçi
PartiliTonyBlair’emirasbıraktı.Gonzalesisesendikalarilediyalog
içerisindeonlarısermayepolitikalarınaonayverenbirzemineçekme
konusundabaşarılıbirpolitikaizledi.

BugünDünyaTicaretÖrgütü(DTÖ),OECD,IMF,DünyaBankası,
BirleşmişMilletler(BM)gibibirdizifarklısermayeörgütüvehükü
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metleri(baştaAvrupaBirliği)sendikalarlaönemlidüzeydeilişkikuru
yorlar.Kurulanbuilişkibuörgütlerebirerişçiörgütüolarakbüyükbir
saldırı anlamına geliyor. Bu ilişki dolayımı ile dünyadaki tüm işçi
örgütleri–baştasendikalarolmaküzerehükümetdışıorganizasyonla
ra(NGO)dönüştürülmekisteniyor.Sendikalarınbirsınıförgütüolarak
işlevlerininyokedilmesiamaçlanıyor.Buörgütlerinişçisınıfınailiş
kinbütünreferanslarınıyoketmelerihedefleniyor.Sendikalarbuilişki
dolayımıiletektaraflı olarakbelirlenensermayepolitikalarınataraf
kılınıyor. Böylelikle de ücretlilerin ve bir ücret karşılığı çalışmak
zorundaolanlarınçıkarlarınınsavunucularıolmalarıbaştanengellen
mişoluyor.

Sendikalar bir bütün olarak işçi sınıfının
çıkarlarınısavunmakyerinesermayeilediya
logveişbirliğiiçerisindedaranlamdaüyele
rininçıkarlarınısavunanbirçizgiyehapsedil
meye çalışılıyor. Sendikalardan, işyerinde
patronun ihtiyaçlarına duyarlı bir sendikacı
lık,genelpolitikalardaisesermayeile"diya
log"içerisindeolmalarıtalepediliyor.Butür
sendikacılık "üretim sendikacılığı" benzeri
isimlerlesermayesözcüleritarafındanövülü
yor. Ve bu konuda önemli mesafe alınmış
durumda.Artık sermaye örgütlerinin de eği
timci olarak katıldığı sendikal eğitimler
düzenlenmesisıradanbiruygulama.Sendika
larıngenelkurullarındaenbaşköşeyiörgütlü
olunan işyerlerindeki patronların çelenkleri
kaplayabiliyor.Mesajsendikanın"patronları"
ilearasınıniyiolduğu,çıkacaksorunları"hal
ledebileceği"yönünde.Sosyaltaraflarolarak
(işçive sermaye)hükümetlereortaköneriler
hazırlanıp sunuluyor.Sivil inisiyatiflerkuru
luyorveyasermayepolitikalarınaonayalma
mercilerihalinegelenEkonomikSosyalKon
seyleredahilolunuyor.

Sermayeilebu"diyalog"zeminindebirbütünolaraksendikalhare
ketgeriliyor.Sendikalargitgidedaranlamdaüyelerininsınırlıtaleple
rini de artık savunamıyor, hemen her yerde üye kaybını ve bir geri
çekilmeyiyaşıyorlar.

Uluslararasıveulusalsendikalörgütlerüyekaybınındoğalsonucu
olarakgelirkaybınauğruyorveolağanbütçelerindekısıtlamalaragidi
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yorlar.Diğerbirdizisebebinyanısıra(daralan)kaynaklarındaharas
yonelkullanımıdaulusalveuluslararasıölçektesendikaların,federas
yonlarınbirleşmeleriningerekçesioluyor.Ancakdiğeryandan,sendi
kaların, olağan bütçelerinin dışında, düzenledikleri etkinlikler için
kullandıklarıfonlarsözkonusuoluyor.Sendikalarınenstitüçalışmala
rından tutun, toplantılarına,bir dizi faaliyeti için faydalandığı fonlar
sonkertedesermayetarafındansendikalarakullandırılanbirmalikay
nağıoluşturuyor.Bukaynakaktarımısendikalarınüstdüzeybürokra
sileri ile ilişki geliştirmenin ve politikalarımanipüle etmeninmaddi
zemininioluşturuyor.

Sı nıf ör gü tü ol mak tan çık ma an la mın da 
NGO’laş ma: Ne den yı kı cı?

Tümsendikalarsosyolojikolarakişçisınıfınınbirerörgütüolmakla
birlikte,kuşatılmışlıkaltındaişlevselolarakişçiörgütüolmaktançık
malarısözkonusuolabiliyor.Bugidişatişçisınıfınınsermayeileçıkar
ortaklığıolamayacağınınkabulüterkedildiğindebaşlıyor.Bugünsivil
toplumunbirparçasıolarakkonumlanmasıve"ideolojiksendikacılık
tan"veya"sınıfsendikacılığından"vazgeçmesi istenensendikalarbu
basınçaltında.Bubasınçsendikalarıbirersınıförgütüolmaktançıkar
mak,böyleişlevgörmesiniengellemekiçinyapılanbirbasınçtır.

Hükümetdışıorganizasyonlar(NGO’lar),sermayeninsiviltoplum
ilegeliştirdiğiveönemlimaddiimkanaktarımlarınınsözkonusuoldu
ğuilişkilersayesindebugünartıktehlikelibazıişlevlerdegörmektedir.
KimiNGO’larkamualanlarınıözelalanadönüştürmektekullanılmak
ta.Sınıflarmücadelesininiçindengeçtiğifarklıgüçdengelerindedev
letlerin,kamununüstlendiğikimiişlevler,bugün,NGO’lartarafından
yerine getirilmekte. Hatta NGO’lar, çeşitli durumlarda sermayenin,
özelleştirmeninkoşullarınıyaratmayolunda,bunakarşıkoyantoplum
salörgütlenmelerivesendikalarıyıkmakiçinyürüttüğübütünselçaba
nınbirparçasıolarakişlevgörebiliyorlar.

Ser ma ye nin Kü re sel leş me si nin zor la ma sı al tın-
da sen di ka lar

Küreselleşmedöneminde,sermayepolitikaları,gitgidetümyerkü
redeuygulanmaküzere sermayeörgütlerinin (doğrudan şirketlerden,
hükümetlereuzananbiryelpazede)toplantılarında,zirvelerinde(özel
likledeDünyaTicaretÖrgütü)bağıtlanıyor. İşçilerve sendikalarda
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haklıolarakdikkatlerinibuzeminlereyöneltiyorlar.Ancaksendikala
rın bu zeminlere katılımının yolu, ancak sivil toplumun katılımı adı
altında, diğerNGO’larla birlikte sıkıntılarını dile getirmekten ibaret
olarak açılıyor.Asıl toplantılara değil, sivil toplum için düzenlenen
paralelforumlarakatılabiliyorlar.DiğerNGO’larlabirliktebutürtem
silikabulederekbilesendikalarsermayesınıfınınkarşısınaişçisınıfı
adınaçıkmaktanvazgeçmişoluyorlar.

Sendikalarsermayeninbuuluslararasıörgütleritarafındansunulan
diyalogyoluileanılanzeminlerdenelerkazanabilir?İşçisınıfıadına
hiçbirşey.Çünküburalardaişçisınıfınınçıkarlarınınsavunulabileceği
birmüzakereortamıolamaz.Tamtersinebunlargenelolarakemperya
lizminçıkarlarıdoğrultusunda"serbestticaretveserbestpiyasadüzen
lemelerinin" dünya ölçeğinde kurumsallaştırılmasının zeminleridir.
Uluslararasısermayeçıkarınasonuçlarüretirler.EnsonolarakDTÖ4.
BakanlarToplantısıbunaiyibirörnektir.Butoplantısonrasındaulus
lararasısendikalharekethiçbirtalebininkarşılanmadığınıitirafetmek
zorundakalmıştır.Yinedehalaenbüyükişçikonfederasyonutarafın
dan (Dünya Hür Sendikalar Konfederasyonu, ICFTU) düzenlenen
konferanstaDTÖGenelDirektörüMikeMoore’ukonuşmacıyapmak
taveMooreburadaticaretinvepiyasanınserbestleştirilmesinedaya
nangenelyaklaşımınınpropagandasınıyapmaktadır.

İşçiörgütlerinin temsilcilerinin sermaye ile sosyaldiyaloğadavet
edilmesibiralışkanlıkhalinegelmişbulunuyor.Buhemulusaldüzey
dehemuluslararasıdüzeydegerçekleşiyor.İşçiörgütlerinintemsilcile
ribuoyunagelmemelidirler.Tümbilinçliişçilertümdünyadasendika
larıkuşatmayaçalışanbutür"sosyaldiyalog"ilişkisinekarşıçıkmalı
dırlar.

Uluslararasısendikalhareketinmerkeziörgütleriisebugün,aksine
buzeminlerdevarolmakvesermayeörgütleri ilegeliştirilebilenher
türlü diyaloğu geliştirmek yönünde genel bir tutum sergilemekteler.
AralarındakinüanslarakarşınikiönemliörgütolanAvrupaSendikalar
Konfederasyonu (ETUC)veDünyaHürSendikalarKonfederasyonu
(ICFTU)buanlayışçerçevesindedavranıyor.Buörgütlerinsermaye
nin uluslararası yapılarında öne sürdükleri ana talep ise şu: Serbest
ticaretindüzenlendiğibuzeminlerde(örneğinDTÖ’de)temelçalışma
standartlarınındadüzenlenmesininyolununaçılması.

Tek başına uluslararası ticaret anlaşmaları yapılması yerine, bu
anlaşmalara toplumsalbirboyuteklenmesiçokcazipolmazmı?İşte
sendikalörgütlerisermayeileentegrasyonsürecinedahiletmekiçinbu
argüman ileri sürülüyor.Vebu süreçdenormal birmüzakere süreci
gibisunulmakisteniyor.Oysabutamanlamıylabirentegrasyonsüre
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cidir.Sermayeörgütleriilediyalogsayesindeişçilerlehinetoplumsal
düzenlemeleryaptırmak,bunlarıtümdünyadabağlayıcıkılmak;hayal
edilenbu.Amaheradımdabununsadecebirhayalolduğuve"kapita
lizmlepazarlıkyapılamayacağı"görülüyor.

Üsteliktümbuolumsuzgidişatakarşınsendikalharekette,özellik
leAvrupa’da sermaye ile entegrasyonadayalı yaklaşım, özellikle de
merkezi örgütlerde egemenliğini sürdürüyor. İçerisinde, elbette, bu
yönelimemuhalefeti,sınıfmücadeleciunsurlarıdaiçersedeAvrupa
sendikalarısermayeilesosyaldiyalogçerçeve
sinimutlaklaştırmışdurumda.AvrupaSendika
larKonfederasyonuETUCAvrupa’da,özellikle
de AB’ye ilişkin olarak attığı her adımı ve
geliştirdiğihertutumueğeryapabilirseAvrupa
sermayesi ile ortaklaştırmakta. Yine Avrupa
sendikalhareketininkendidışıylakurduğuiliş
kide ise bu daha da vahim bir boyut almış
durumda.ABadayıolsun,AB’ninticaretyaptı
ğıülkelerolsuntümburalardakisendikalhare
ketler ile AB’nin yapmış olduğu anlaşmalar
çerçevesindeilişkikuruluyor.BalkanlardaBal
kanİstikrarPaktıçerçevesindeçalışmalarsür
dürülürken, istenilen gelişme olarak "serbest
piyasa işleyişi" açıkça dillendiriliyor. AB’nin
ticaretilişkisindebulunduğuvearasındaCoto
nouanlaşmasınıyapmışolduğuülkelerinsendi
kal hareketleri ile bu anlaşma çerçevesinde
ilişkikuruluyor.

Buentegrasyonsürecinimücadelecigelene
ğiilesendikalhareketintarihindeözelbiryeri
olanFransızCGTkonfederasyonunungeçtiği
miz aylarda hazırladığı bir dökümandan bile
izleyebiliriz.AncaköncelikleCGT’nineskibir
GenelSekreterininağzından,dahaöncekisen
dikalanlayışınadairbirşeyleraktaralım:

"CGT’ninkurulduğudahailkgünlerdevehattakuruluşundanönce
iki sendikacılıkanlayışıkarşıkarşıyageldi.Biri savaşkanlığa,diğeri
uzlaşmacılığa götürüyordu. Biri sömürücüler ile sömürülenleri karşı
karşıyagetiren temelçıkarayrılığınaveolumlusonuçlareldeetmek
içineylemgerekliliğinedayanıyordu.Diğeribirkaçiyileştirmeyihedef
alıyor,eylemdençekiniyorduvebuuzlaşmacıtutumuylabirkaçtaviz
eldeetmeyiumuyor,buçerçevedeherşeydenvazgeçmeyivesisteme
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uyum göstermeyi bile göze alabiliyordu. (...) CGT’nin temellerini
atanlarınbaşlangıçtakiveonyılsonraAmiensKongresindebüyükbir
güçle yeniden onaylanan tercihleri savaşkan sendikacılık anlayışı,
bağımsızlığınıkıskanççakorumave "ücretli işçiliğinvepatronluğun
ortadan kaldırılması" için savaşım verme kararlılığıydı. Tarihimiz
boyuncaCGT’ninülkemizdetümücretlilerinyararlandığıbüyükbaşa
rılarkazanmasınısağlayaniştebutayinediciterciholmuştur."

CGT’nin2001yılıAralıkayındaFransızca,İngilizceveİspanyolca
olarak yayınladığı yeni dökümanın başlığı "Küresel Kamu Malları;
CGTEylemiiçinTartışmaBaşlıkları".Dökümanıngirişindeşunlarifa

deediliyor:
"İnsanlığıntemelihtiyaçlarınıkarşılayanbir

ekonomik ve toplumsal organizasyon talebi
dünya çapında yükseltiliyor, çünkü kapitalist
serbest piyasa yasalarının evrensel ölçekte
uygulanmasınınbunusağlamadığıgörülüyor.

Bu bağlamda CGT dökümanında "küresel
kamumalları"kavramıkullanılarak"İnsanlığın
birbütünolarakçıkarınaherkesinkullanabile
ceği mallar, hizmetler ve haklar olmalıdır"
denilmekteveeklenmekte:"Busadeceözelini
siyatiflesağlanamaz"

İnsanlığıntümüiçinsağlanmasıgerekenbu
küreselkamumallarıkonusundafarklıaktörle
renerollerdüştüğünüaçıklayandökümandev
letlerin sorumluluğuna vurgu yapıyor. Genel
hizmetlerin,kamuyetkililerinintemelsorumlu
luğu olarak kalması gerektiğini savunuyor.
Dökümanda"Amaşirketleredesosyalsorum
lulukları hatırlatılmalı" deniliyor. IMF, DB,
DTÖ, BM gibi kurumların finansman başta
olmaküzeresorumluluklarıdatarifediliyorve
busorumluluğunbukurumlarda"büyükreform
larıgerektirdiği"ifadeediliyor.

BöylelikleCGT’deegemeneğiliminartıkinsanlığıntümüiçinsağ
lanmasınıhedefledikleriiçinsermayeyikarşısınadeğil,yanınaaldığını
görüyoruz. Tabii bu yaklaşım sendikaların sorumluluğuna ilişkin de
yenibiranlayışısavunmayıgetiriyor:

"Temel sosyal ihtiyaçların karşılanması için ekonomik araçların
geliştirilmesiisesadecehükümetlerin,uluslararasıörgütlerinveşirket
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yönetimlerininsorumluluğudeğil(...)Busendikalhareketinbüyükbir
sorumluluğu."

Sendikalharekettedünyaölçeğindeegemenolançizgi,bugün"sos
yaldiyalogdan""şirketlerinsosyalsorumluluğundan"vebenzerlerin
denbahsetmektevesınıfçıkarlarıdoğrultusundasavaşımcıbirsendi
kacılıktanuzakdurmaktadır.Sononyıllardaegemenolanbutürsen
dikacılık yeni kuşaklara hem zayıflamış sendikal örgütlülükler, hem
dahadakötüsü,güvencesizçalışmakoşulları,dahafazlayoksullukve
işsizlik,hemdesendikalarayönelikaşılmasıgerekenbirgüvenbuna
lımınımirasbıraktı.

Bugün sivil toplumun katılımı adı altında sendikalara sunulan
"imkanlar"isevarlıklarıtehditaltındaolansendikalyapılaraNGO’la
şarakvarolabilecekleribirbaşkaimkansunuyor.Budakendiiçerisin
deözelbirtehdidibarındırıyor.Yanisorunsadeceuzlaşmacısendika
cılıkdadeğilbugün.Amerika’daAFLCIO’nun,Türkiye’deTürkİş’in
varlığınadahitahammüledilemezveortadankaldırmakistenirkenbir
yandandasendikalara,bir işçiörgütü,sendikaolarakdeğilbirNGO
olarak muhatap olmanın yolları da açılabiliyor. Sadece AB değil,
OECDbileülkedekiçalışmalarındasendikalarada"danışıyor".

Tüm sınıf bilinçli işçiler sendikaları birer sınıf örgütü olmaktan
çıkaracakbuözelsaldırıyakarşıuyanıkolmak,sendikalarısermayeden
bağımsız, işçi sınıfının mücadele örgütleri haline getirmek için
mücadeleetmekzorundadır.
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Nasıl Bir Sen di ka?
Na sıl bir
TÜM BEL- SEN?

Ke nan ÇE LİK
TÜM BEL-SEN MYK Üye si

Ülkedeyaşananekonomikkrizvebununişçilerüzerinde
ki etkilerini yaşayarak görüyoruz. Bu yazının amacı,
ayrıntılıbirekonomikvesiyasaltahlilyapmakdeğil.Her
eğilimkendibulunduğusiyasalçizgidenzatenbu tartış
mayı kendi içinde sürdürüyor. Kuşkusuz bu tahliller
önemlidir,ancakburadaesasanlatılmakistenenyaşanan
ekonomikvesiyasalkrizlebirliktesendikalarıniçinegir
diklerikrizindedahaderinleştiğidir.Buyazı,sendikala
rıniçindebulunduğukrizivebukrizdençıkışönerilerini
TÜMBELSENiçindesürdürülenbirtartışmaylabaşlat
mayıhedefliyor.
İki dönemdir yürütmeye çalıştığım TÜM BELSEN
MYKyöneticiliğisırasındayaşananlarüzerindenyapılan
tespitleriiçeriyor.
Bu,birÖZELEŞTİRİyazısıolarakdadeğerlendirilmeli
dir.Fakatbirbütünolaraksendikalkadrolardabuözeleş
tiriyiyapmalıdır.Çünkübuyenidönemineskialışkanlık
larüzerindenkarşılanmasımümkündeğildir.
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2002yılındasınıfmücadelesininendinamikörgütüolanKESKve
KESK’ebağlısendikalargenelkurullarsürecinegiriyorlar.Patron

lardüzenihemenhemenheryerdesaldırıaraçlarınıkullanarakişçile
rin,emekçilerinkazanılmışhaklarınıbudamayaçalışıyor.Sendikasız
laştırma, işten atmalar, esnek çalışma, sosyal güvenlik alanındaki
kısıtlamalar,4688sayılıyasa,erkenemeklilikalanındakikısıtlamalar
laegemenlersaldırılarınadevamediyorlar.BukoşullaraltındaKESK
veKESK’ e bağlı sendikalar, bu durgunluk döneminde temel hedef
halinegelmiştir.SaldırılarakarşıbirdirenişhattıoluşturmakKESK’e
veKESK’ebağlısendikalaradadüşmektedir.Önümüzdekikongreve
sonrasındaTÜMBELSEN’ingeleceğinibelirlemesigerekenyöneliş,
busaldırılarakarşınasılbirmücadelehattınınörülmesineilişkinolma
lıdır.TÜMBELSEN’i (TümBelediyeveYerelYönetimHizmetleri
Emekçileri Sendikası) ve on yılı aşanmücadele sürecini gelinen bu
aşamadadeğerlendirdiğimizde,budeğerlendirmeyiüçanabaşlıkaltın
dayapabiliriz.
•KuruluşSüreci(19901994)
•ÖrgütlenmeveKurumsallaşmaSüreci(19942001)
•ÖnümüzdekiSüreçveGörevlerimiz

• Ku ru luş Sü re ci ( 1990-1994)
1989 yılında yapılan yerel seçimlerden SHP’nin ( SosyalDemokrat
Halkçı Parti)  zaferle çıkması bu alanda örgütlü olan sendikamıza
önemlibir"avantaj"sağlamıştır.Bu"avantaj"ınyanısırakamuemek
çilerimücadelesininyükselişi,işçiemekçikesimleriçindesendikaya
duyulan güvenin artmasına, üye sayısının da  hızla çoğalmasına yol
açmıştır.Bumoraltakviyesonucundaülkenindörtbiryanındapeşpe
şe TÜM BELSEN şubeleri açılmıştır. SHP’li belediyelerde üyeler
lehineeldeedilenkazanımlar,üyesayısınıellibineulaştırmışveTÜM
BEL SEN Kamu Emekçileri Sendikaları’nın en önemlilerinden biri
haline gelmiştir. Özellikle Toplu İş Sözleşmeli ve Grevli bir yasa
mücadelesininönplanaçıkartıldığısüreçteTÜMBELSENimzaladı
ğı  sözleşmelerle  bu talebi bir slogan olmaktan çıkarmış, gerçeğe
dönüştürmüştür.TÜMBELSENbudönemdeeylemlerekitleselkatı
lımlarsağlanmış,döneminanaöznelerindenbiriolmuştur.

• Ör güt len me ve Ku rum sal laş ma Sü re ci 
(1994-2001)
1994 Yerel Yönetim Seçimleri ile birlikte ülke bütününde yaşanan
yerelyönetimlerineldeğiştirmesi(FaziletPartisivedahasonraRefah
Partisi’ninyerelyönetimlerialması)ilebirlikteTÜMBELSENyeni



Sosyalizm

30

birsürecegirmiştir.Budöneminenönemliözelliğibelediyeemekçile
rininilkkezpatronları(belediyebaşkanları)ilekarşıkarşıyagelme
leridir.Ortayaçıkanbudurumilebirliktesendikalkadrolardabirpanik
başlamış,bupanik1996ve1997yıllarınakadarsürmüştür.Paniğinen
önemligöstergesi,ellibinlerevaranüyesayısınınhızlayirmibinlere
düşmesidir.Busaldırısonucunda,binlercesendikalıüyeaçığaalınmış,
binlercesisürgünvecezalarlasindirilmeyeçalışılmıştır.Budönemde
sendikanınkurumsallaşamamasıbüyükbireksiklikolarakortayaçık
mıştır.Bueksikliksonucunda,döneminenönemlikazanımısendikal
kadroların,örgütlüolmanıngücünüyavaşyavaşhissetmeyebaşlamış
olmalarıdır.Ayrıca, belediye başkanlarına karşı açılan binlerce dava
lehimizesonuçlanmış,birçokbelediyebaşkanıyapılansuçduyuruları
sonucuyargılanmışlardır.Hızla eriyenüye sayısı  birçokbelediyede
mücadelesonucundakazanılanhaklarilebirlikte,tekrarartmayabaş
lamıştır.

Kısacası,TÜMBELSENbudönemde(tümeksikliklerinerağmen)
sendikaolmayabaşlamıştır.döneminenönemlieksiklerindenbiriola
rakda;imzalananbazıtopluişsözleşmeleresahipçıkılamamışolma
sıdır.Topluişsözleşmesiimzalananişyerlerindeimzalananmetinlerin,
neanlamageldiğiyeterinceiçselleştirilememişvesendikaüyelerinibu
konudahareketegeçirememiştir.Üyelerimzalanantopluişsözleşme
lerinyalnızcamaliyönüileilgilenmişler,diğersosyalhaklarınkulla
nımı konusunda da istekli davranmamışlardır. Bu konuda örgüt, ne
yazıkkibirbütünolarakpolitikhatçizememiştir.KESKveKESK’e
bağlısendikalarbusüreçteTÜMBELSEN’iyalnızbırakmışvedes
teksunmamışlardır.

1994yılındabelediyelerdeçalışanişçiler,yoğunbirsaldırıaltında
kalmışlar;busaldırılarlabirliktebinlercebelediyeişçisiiştenatılmış
tır.Nevarki;yaşanansaldırılarkarşısındaortakbirdirenişhattıyaratı
lamamışherkes"kendibaşının"çaresinebakmıştır.Özelleştirmesal
dırısıbelediyelerdebudönemdehızlanmışveözelleştirmeninfaturası
işçilere çıkartılmıştır.Yıllardır savunduğumuzortak örgütlenmeve
ortakmücadeleninbütünşartlarımevcutikenbufırsatkaçırılmıştır.

BütünbuyaşananlarsonucundaTÜMBELSENkurumsallaşması
nıtamamlayamamıştır.Özelliklekararalmasüreçlerindeyaşanantıka
nıklıkgözönünealındığındabudurumdahanetolarakgörülmektedir.
Yapılan örgüt toplantılarında birçok şube başkanı kendi görüşlerini
şubegörüşügibi sunmakta, üyeningörüşleri şubevegenelmerkeze
yansımamaktadır.Böylelikle, Söz Yetki Karar Çalışanlara sloganı
hayatageçirilememiştir.Busüreçhaladevametmektedir.(İşyerlerin
denbaşlayarakşubevegenelmerkezinkararalmasüreçlerineüyelerin
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nasıl katılması gerektiği ve hangi organların yaratılması için nelerin
yapılmasıgerektiğiyazınınikincibölümündedahagenişolaraksunu
lacaktır.)Kongrelergruplarınçekişmealanlarınadönüşmüşvesendi
kalpolitikalar tartıştırılmamış,örgütsüreklibirgruplarınyarışı içine
sokulmuştur.Kongreleryalnızcagenelmerkezyönetimlerininpayla
şıldığıtoplantılarhalinialmıştır.

TümbuyaşananolumsuzluklararağmenTÜMBELSEN,üyeleri
ningözünderüştünüispatetmiştir.Bununenönemlikanıtı2000yılı
sonu itibarıyla üye sayısının otuz bini aşmasında görmekmümkün
dür.

• Önü müz de ki Sü reç ve Gö rev le ri miz 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Yasasının çıkışı ile birlikte
kamuemekçileriyenibirdönemegirmiştir.Bilinmelidirki,yenidöne
minihtiyaçlarıeskialışkanlıklarvemücadeletarzıilegöğüslenemez.
Bu dönemde özellikle TÜM BELSEN de yaratılacak yöntem ve
mücadele araçları tüm kamu emekçilerine örnek olmalıdır. 8910
Mart2002tarihindeyapılacakolanTÜMBELSENgenelkurulunda
alınacak kararlar daha da önemli hale gelmektedir. Bu genel kurul,
seçilecek olan Merkez Yürütme Kurulu ve diğer organlara alacağı
kararlarlayönvermelidir.

a)KamuEmekçilerimücadelesininbaşladığı1990’lıyıllardahedef
olarak ortaya atılanORTAKÇALIŞANLARYASASI veORTAK
ÖRGÜTLENME hedefi yeniden gündeme getirilmelidir. Özellikle
sermayeninsaldırısıkarşısındasınıfındiğerkesimleriileortakmüca
dele araçlarının yaratılması gerekmektedir. Yaşanan kriz yalnızca
kamuemekçilerinietkilememekte,aynızamandaişçivediğeremekçi
kesimlerdekrizdennasibinifazlasıylaalmaktadır.Şubatkriziilebirlik
te iki milyonu aşkın işçi işten çıkartılmış, sıfır zam dayatmaları ile
karşı karşıya kalmışlardır. İşkolumuzda ortak örgütlenme imkanları
fazlasıylamevcuttur. İş yerlerimizde işçi sendikaları üyeleri ile aynı
şartlardaçalışmakta,yaşanansorunlardanaynıorandaetkilenmekteve
sonuçlarına da birlikte katlanmaktayız.TÜMBELSEN önümüzdeki
süreçte işyerlerinden başlayarak, ortak işçi ve kamu emekçilerinin
içindeolduğuyapılanmalarınoluşturmayıönünehedefolarakkoyma
lıdır. İşyerlerinde işçivekamuemekçilerinin içindeyeraldığı işyeri
meclisleri oluşturmalı, bu organlarda işyerinin sorunları tartışılarak,
ortakçözümönerilerihayatageçirilmelidir.

b) Daha önce işçi sendikalarında yaşanan, üyenin sendikasına
yabancılaşmasürecininkamuemekçilerisendikalarındadayaşanmaya
başladığınınsinyallerivardır.Üyeninsendikalsürecesahipçıkabilme
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si için karar alma süreçlerinin demokratikleştirilmesi gerekmektedir.
Busebepleişyerindenbaşlayankararalmasüreçleriileilgiliorganlar
yaratılmalıdır.Buorganlaroluşturulurken işyerindekibütünüyelerin
katılımınaaçıkolmasınadikkatedilmelidir.

Son tüzük tadilatında tüzüğe konulan işyeri temsilciler kurulu,
şubetemsilcilerkuruluvegeneltemsilcilerkurullarısağlıklıişletil
diğinde bu sorun büyük oranda giderilecektir. İşyeri Temsilciler
Kurulu’nun,yalnızcaseçilentemsilcilerdenoluşmaması,aynızaman
daişyerindebirimlerdenseçilentemsilcilerindekatılımıylaoluşturul
masına dikkat edilmelidir.Bütün üyelerin bu toplantılara katılma ve
sözsöylemehaklarınınolmasışarttır.Buorganı, işyeri temsilciliğini
dedenetleyenvehesapsoranbirmekanizmaolarakalgılamakgerek
mektedir. İşyerindeki en önemli karar mekanizmasının da bu kurul
olduğuunutulmamalıdır.Temsilcilikbukurulunalmışolduğukararla
rıuygulayan,işyeriileşubearasındailişkiyikuranbirkonumdaolma
lıdır.

Bugünekadarşubeyönetimkurulu,tekkararmekanizmasıolarak
algılanmıştır.Çoğuzamandaikiyadaüçyöneticiileörgütadınakarar
laralıpbukararlarışubegörüşüolarakilgiliorganlaraaktarmışlardır.
Oysaörgüt içinönemlikararlarınsendikalorganlarda( işyerlerinden
başlayan)tartıştırılarakalınması,üyelerinalınacakkararlarasahipçık
masıvesendikayayabancılaşmamasıaçısındanönemlidir.

ŞubeTemsilcilerKurulu,şubeyebağlıişyerlerindenseçilentem
silcilerin katılımıyla oluşmaktadır. Bu kurul aynı zamanda çeşitli
işyerlerindeyaşanansorunlarınortaklaşmasıveçözümönerilerininde
birlikte hayata geçirilmesi açısından önemlidir.Aynı zamanda, şube
yönetimkurulunu sürekli denetleyen ve sorgulayan bir organ olmak
zorundadır.

GenelTemsilcilerKuruluise;genelmerkezinfaaliyetlerinidenet
leyen ve bir sonraki dönem için, genel merkezin ve örgütün önüne
görevler  koyan; genel kuruldan sonra en önemli danışma ve karar
organıolmalıdır.Örgütünpolitikyönelimlerini,sorunlarınıveçözüm
önerilerinitartışanvebudoğrultudamerkezyönetimkurulunagörev
ler veren bir organ olarak algılanmalıdır. Genel Temsilciler Kurulu,
ŞubeTemsilcilerKurulundan seçilen temsilciler, il temsilcileri, şube
yönetimkuruluüyelerindenoluşmaktadır.

Yapılansontüzükkongresinde,maddeleşenbukararalmaorganla
rınınhayatageçirilmesive sağlıklı işletilebilmesi için iradekoyacak
birgüceihtiyaçbulunmaktadır.Bugüçisesendikalkadrolarınken
disidir.
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c) Şube yönetim kurulu toplantıları genellikle şube binalarında
yapılmaktadır. Bu toplantılardan üyelerin veya temsilcilerin haberi
olmamakta,alınankararlardandaancaktemsilciliklerebildirilirseüye
lerinhaberiolmaktadır.Şubeyönetimkurullarıüyelerinkatılımına
açıkolmalıdır.Üyenin,sendikaşubesinemesaisaatleriiçindegitmesi
mümkün olmadığından, şube yönetim kurulu toplantıları her hafta
şubeye bağlı ayrı bir temsilcilikte yapılmalıdır. Önceden toplantının
yapılacağı temsilciliğe bildirilmeli, temsilciliğin sorunları gündem
yapılmalıvetoplantıyakatılmakisteyenbütünüyelereaçıkolmalıdır.
İşyerlerine ait sorunlara ilişkinalınacakkararlarda bu toplantılarda
çıkacakeğilimgözönündebulundurulmalıdır.

d)Sendikalbürokrasininönünegeçilmesininbiraracıdadenetim
mekanizmalarınınoluşturulmasıdır.Sendikanınmalivekarardefter
leriincelemekisteyenüyenindenetimineaçıkolmalıdır.Özelliklemali
denetimbukonudaöneçıkartılmalıdır.Sendikaherayüyelerinegelir
gidercetvelleriniyollamalıveyayınorganındadüzenliolarakbucet
velleriyayınlamalıdır.Şubevegenelmerkezdenetlemekurullarıvitrin
olma özelliklerini terk edip asli işlevlerini yapmalıdırlar.Denetleme
kuruluraporlarıtümşubevetemsilciliklereyollanmalıdır.

e) İlke olarak hangi kadroların profesyonel olacağını yasaya
göredeğil,genelkurulkararıileprofesyonelsayısıbelirlenmelidir.
Burada kıstas örgütün ihtiyacı olmalıdır.Bu süreçte profesyonel
yöneticilerin maaşları tüzük maddesi ile sınırlandırılmalıdır. Ücretli
yöneticilerinmaaşları,yöneticiolmadanönceeködemelerdahilaldık
larımaaşkadarolmalıdır.Ücretliyöneticilerinmaaşartışlarıdaüyele
reuygulananzamoranındaayarlanmalıdır.Profesyonelyöneticilerin
aldıklarımaaşlardüzenliolarakisimisimüyeyeaçıklanmalıdır.

f)Herneşekildeolursaolsundoğaldelegeliğekarşıçıkılmalıdır. 
Çünkü,doğaldelegeliksistemiyöneticiyi işyerindenkopartmaktadır.
Sendikanınhangiorganıolursaolsunsendikalkadrolar işyerlerinden
seçilerekgelmelidirler.İşyerindeşubedelegesiçıkamayanlarıngrupla
rınadayanarakyöneticiolmalarınınönünegeçilmelidir.

g)  Bugün uyguladığımız seçim sistemi grupların ittifakını öne
çıkarmakta, bireylerin seçilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sistemde,
sendika içindebulunanazınlıkgörüşlerinin temsiledilmesimümkün
değildir.Listelerdışındakalanlarınyönetimlerdeyeralmahakkıengel
lenmektedir.Buseçimsistemiantidemokratiktir.Sendikalarınseçim
sistemlerideğiştirilmelidir.Buseçimsistemininyerine,nisbitemsil
yöntemiuygulanmalıveherkesinaldığıoyoranındasendikalorganlar
datemsiledilmesisağlanmalıdır.

h)Onyılıaşkınsüredirsendikalarımızınyaşadığıenönemlisorun
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lardanbiridesendikalgruplarınpolitikayapmatarzlarıdır.Kamu
emekçilerimücadelesiiçindesiyasalgruplarbirerdinamikolmuşlarve
sendikalar,gruplarınenerjileriilebugünleregelmiştir.FakatKESK’in
oluşumsüreciilebirlikte,gruplarkendipolitikalarınıbusürecinönüne
dayatmayabaşlamışlardır.Genelkurullardayaşananlarhalaakıllarda
dır.Alınanbirçokeylemkararısiyasalgruplarınihtiyaçlarıüzerinden
belirlenmiş,hereylemsonrasıfarklıgruplarörgütübirtartışmaiçine
sokmuşlardır.

TÜMBELSEN’deyaşananlardaKESK’tenfarklıdeğildir.Sen
dikayönetimlerigruplarınihtiyaçlarınagörebelirlenmiştir.Kongreler
sürecindeörgütanlamsızbirşekildegerginlikiçinesokulmuştur.Kür
süler siyasal grupların politik arenası haline getirilmiştir. Son şube
oluşturulmasısırasındayaşananlarbirkezdahaortayaçıkartmıştırki;
herdeğerlendirmegruplarınihtiyacıüzerindenbelirlenmektedir.Grup
ların ihtiyaçları karşlandığında alınan karar "demokratik" olmakta,
grupların ihtiyacı karşılanmadığında ise alınan karar "anti demokra
tik","darbeci"olmaklasuçlanılmaktadır.Genelmerkezegelenfakslar
bununeniyiörneğidir.

Gruplarınolmasısendikalaraçısındanbirdinamizmunsurudur.Bu
gruplarakimseninkarşıçıkmasımümkündeğildir.Fakat,sendikalar
daoluşacakgruplarsiyasalihtiyaçlardankaynaklıdeğil,sendikal
politikalarınihtiyaçlarıüzerindenoluşmalıdır.Genelkurulkürsüle
ribusendikalpolitikalarıntartışıldığıyerlerhalinedönüştürülmelidir.
Kongreleryönetimlerinpaylaşıldığıyerlerolmaktançıkartılmalı,sınıf
politikalarınıntartışıldığıvealanailişkinsorunlaraçözümlerüre
tildiğibirertartışmakürsülerihalinedönüştürülmelidir. 

i)Genelmerkezgenelkurulunaseçilendelegeleryalnızcaseçildik
lerigenelkuruldaoykullanmaktaveböyleliklegörevlerisonaermek
tedir.(olağanüstübirgenelkurulyaşanmazsa!)Oysaörgütünenüst
kararorganıolanGenelKuruludelegeleridahaişlevselhalegetirilme
lidir.Yıldabirkezseçimsizgenelkurullaryapılmalıdır.Tümseçme
ve seçilme kaygılarından uzak; delegasyon,  sendikanın geçmiş bir
yılınındeğerlendirilmesiniyapmalı,gelecekdöneminpolitikalarıtar
tışılarakMerkezYönetimKuruluveörgütünönünegörevlerkoymalı
dır.

j) Sendika  genelmerkez ve şube çalışanları kesinlikle sigortalı
yapılmalı ve kendi.Özellikle sigortasız işçi çalıştıran şube veya
genelmerkezyöneticilerionurkurulunasevkedilerekcezaalma
lıdır. İşkollarınabağlı sendikalarda örgütlü olmaları teşvik edil
melidir.Bubirilkekararıolmalıdır.
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• Önü müz de ki dö nem ve gö rev le ri miz 
4688sayılıyasanınçıkışıilebirliktesendikalarhızlıbirşekildeyasa
ya"uyarlanmaya"başlamışlardır.Yasanındayattığızorunluüyekayıt
larıdevamederkenbiryandandayapılacakkongrelerehazırlıksüreci
başlamıştır.Buyenidönemde;

a) IMFpolitikalarıdoğrultusundayıllardıryapılanözelleştirmeler
sonucunda,kamumallarıuluslararasısermayeyepeşkeşçekilmektedir.
Alanlarda "Özelleştirmeye Hayır" sloganını atmakla birlikte bu
konudahemKESKhemdeTÜMBELSENfazladuyarlıdavranma
mıştır. Bizler başta temizlik hizmetleri olmak üzere, çeşitli belediye
hizmetleri ve diğer kamu şirketleri özelleştirilirken sessiz kaldık.
İmzalananuluslararasıantlaşmalar(MAİ,MİGA,GAST)ilebirlikte
eğitim,sağlık,su,elektrik,doğalgazvb.gibihizmetlerinözelleştiril
mesinehızverilecektir.Şimdidenbusaldırılarakarşıhazırlıklıolun
malı ve belediye çalışanları bu konuda bilinçlendirilmelidir. Sınıfın
diğerkesimleriilebirlikteIMFpolitikalarınaveözelleştirmeyekarşı
birmücadelehattıgeçteolsabaşlatılmalıdır.

b)MeclisingündemindeolanYerelYönetimlerYasaTasarısıyeni
yıldameclistegörüşülmeyebaşlanacaktır.Buyasayailişkinacilenbir
örgütgörüşüoluşturulmalıvebudoğrultudaçalışmalarahızverilmeli
dir.Sağlıklıbirmücadelehattınınoluşturulabilmesiiçinuzmanlardan
vemeslekodalarınıntemsilcilerindenbirheyetoluşturulmalıdır.Bele
diyelerin siyasi partilerin "arpalıkları" halinedönüştürülmesinekarşı
çıkılmalıdır.Belediyelerdeörgütlübulunansendikalarınbelediyemec
lisivebelediyeencümenindetemsilhaklarısavunulmalı,belediyehar
camalarınınvebelediye ihalelerininhalkaaçıkyapılmalarıdoğrultu
sundapropagandaöneçıkartılmalıdır.

c)KamuEmekçilerimücadelesininönündekienbüyüktehlikeler
denbiridePersonelRejimYasaTasarısıdır.Dahaöncelerigündeme
gelen fakat bir şekilde geri çekilen yasa, yeni yılla birliktemeclisin
gündeminetekrardangelecektir.BukonudaKESK’ebaskıyapılmalı,
sendikayasasındaolduğugibisondakikadalafolsundiyeeylemyapıl
masınınönünegeçilmelidir.Sözkonusuyasanıntehlikeleritümüye
lereanlatılmalıdır.Çünkübuyasa,bugünkamuemekçileridiyetarif
edilenbirçokkesimibirbirindenayırmaktadır.Kamuemekçisiolanlar
buyasaile;sözleşmelipersonel,kamugörevlisi,devletmemuruveişçi
olarakparçalanacaklardır.Kamuemekçilerinibölmeyihedefleyenbu
yasa tasarısına karşı ortak çalışanlar yasası ve ortak örgütlenme
politikalarıöneçıkartılmalıdır.

d)Bilindiğigibi4688sayılıkamugörevlileri sendikayasası, asıl
darbeyiTÜMBELSEN’evurmuştur.Yasanınçıkışıilebirliktetoplu
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işsözleşmesiyapılmasınınönündeengellervardır.Buengellerinorta
dankaldırılmasıyaratılacakfiilidurumlarlaolacaktır.Yasaçıkmadan
öncebirçokbelediyede"toplusözleşme"imzalamışbirsendikaolan
TÜMBELSEN bundan sonraki süreçte de toplu iş sözleşmeleri
imzalamaya devam etmelidir.  Bu yasaya rağmen toplu sözleşme
yapılabileceğinigöstermeliyiz.YasadayeralanbirçokmaddeninTür
kiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı oldu
ğundanyolaçıkarak,yargıyolunundakullanılmasıunutulmamalıdır.
Yasanın toptan ortadan kaldırılması, toplu iş sözleşmesi içeren bir
yasanın oluşturulmasımücadelesi, bir bütün olarak çalışma hayatını
düzenleyen yasaların değiştirilmesi ile mümkündür. Bu mücadele
ancak sınıfın diğer kesimlerini de kapsayan birleşik bir mücadele
hattınınörülmesindengeçmektedir.

e)Sendikayasası ilebirliktebelediyebaşkanları bizlerinpatronu
olmaktançıkartılmıştır.Özlükhaklarımızınvehertürlüparasalkonu
nun toplu görüşme ile belirlenmesi öngörülmüştür.Oysa belediyeler
"özerk" kuruluşlardır. Belediyelerin asıl gelirleri toplamış oldukları
vergilerdenoluşmaktadır.Devletbütçesindenalmışolduklarıpaylarbu
gelirlerinyanındaoldukçadüşükkalmaktadır.Ayrıcabelediyelerkendi
bütçelerini yapmakta ve bu bütçelerini kendi meclislerinde onayla
maktadır.SonuçolarakönümüzdekidönemdeTÜMBELSEN,özlük
haklarımızdahilhertürlüparasalkonudamuhatabımızınbeledi
yebaşkanlarıolmasıgerektiğinoktasındadiretmelidir.

f)YerelHizmetSenveBemBirSengibisendikalarakarşıideolo
jikbirmücadelebaşlatılmalıdır.Özellikleişkolumuzda,yasanınçık
masıilebirliktebelediyebaşkanlarınınbusendikalarınkendiişyerle
rinde örgütlemelerine yönelik başlattıkları (kadro ve üyelerimize
yönelik)saldırılarkamuoyuönündeaçığaçıkartılmalıdır.

g)TÜMBELSEN’inönemlisorunlarındanbiridesendikalkadro
veyöneticilerineğitimeksikliğidir.Bukonudakieksiklikleringideril
mesiiçin,işyerlerindenbaşlanaraksendikalkadrolarıniyibireğitim
den geçirilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte kadrolar neye
karşıveneiçinmücadeleettiklerinibilmekzorundadırlar.(Bueğitim
sürecinde sendika yasası başta olmak üzere yerel yönetimler yasası,
personelrejimyasatasarısı,IMFpolitikalarıveişçilerüzerindekietki
lerigibikonulardabroşürlerçıkartılmalı,çeşitliillerdeüyelerindekatı
lacağıeğitimtoplantılarıyapılmalıdır.)

h)DünBalkanlar’dayaşatılanlarınbirbenzeri,bugün11Eylülsal
dırısıbahaneedilerekAsyaveOrtadoğu’dayaşatılmaktadır.Özellikle
ABDveİngiltere’ninbaşınıçektiğisavaşlobisiTürkiye’yeOrtaDoğu
veAsya’dajandarmarolüvermeyeçalışmaktadır.Dünyanınherhangi
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bir yerinde yaşanacak savaşın faturası emekçilere ve yoksul halka
çıkartılacaktır.AfganistanveOrtaDoğu’dadahilolmaküzereSAVA
ŞAHAYIRsloganıbudönemdedahadagüçlübirşekildevurgulan
malıdır.

i)HükümeteliileyürütülenIMFpolitikalarını,aynızamandadün
ya çapında uluslararası sermayenin, işçi sınıfı ve emekçilere karşı
yürüttüğüsaldırınınbirparçasıolarakgörmekgerekmektedir.Busal
dırıyakarşılıkişçisınıfınındauluslararasıörgütlenmesivedayanışma
sıkaçınılmazdır.Çeşitliuluslararasısendikalarlakurulanilişkilersade
ceparasalilişkilerolmaktançıkartılıp,gerçekbirsınıförgütüilişkileri
haline dönüştürülmelidir.Uluslararası ilişkileriAvrupaBirliği fonla
rındanalınanparalarlayapılan"eğitim"faaliyetiolarakgörmekyanlış
tır.Nitekimbueğitimfaaliyetleri,aynızamandasendikalarınAvrupa
Birliği’neuyarlanmasısürecininbirayağıdır.Dünyanınçeşitliülkele
rindekisendikalarileuluslararasıkonulardagörüşalışverişiyapılmalı
dır.

Avrupa Birliği süreci işçi ve emekçiler tarafından dikkatli takip
edilmelidir.BudönemdeuyumyasalarıadıaltındaçıkartılanEmekli
likYasası,TahkimYasası,TütünYasası,ŞekerYasası,BankalarYasası
vehızlaözelleştirilenkamuşirketlerigibiuygulamalarsonucundabu
sürecinişçiveemekçileriçinyoksullukveişsizlikdemekolduğuorta
yaçıkmaktadır.(AvrupaBirliğiülkelerindedeuygulananözelleştirme
politikalarınakarşı,Avrupaişçisınıfıdasüreklieylemhalindedir.İtal
ya, İngiltere,Almanya,Fransa’nındışındaensonolarakYunanistan’
daemeklilikyaşınınartırılmasıvebazıkumusektörlerininözelleştiril
melerinekarşıişçisendikalarıeylemyapmışlardır.)

SonuçolarakAvrupaBirliği’neHayırsloganıdahagürbirsesle
söylenmelivebusloganınneanlamageldiğiüyelereiyianlatılmalıdır.
Bupolitikalarakarşılık işçi sınıfınınAvrupavedünyaçapındaortak
mücadelevedayanışmaorganlarıyaratılmalıdır.Sermayeninuluslara
rasısaldırılarınakarşı işçisınıfınındauluslararasıörgütününyaratıl
masıgerekmektedir.

SendikalarınveKESK’ingeldiğibunoktadaeskialışkanlıklarile
busürecindevametmesimümkündeğildir.Sendikalaryenibirörgüt
selyapılanmayagirmelidir.BugenelkurulsüreçlerindenherkesiTÜM
BELSEN’denbaşlayarakbuyönelişiörgütlemeyeçağırıyorum.
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Dün ya Eko no mik
Kri zi ve Or ta do-
ğu’ya Et ki le ri:
Dev rim ci Bir İm kan

???????????????????

Or ta do ğu sa hip ol du ğu pet rol den do la yı dün ya
ka pi ta list eko no mi si için önem li dir.

MaliyetinikarşılayabilenpetrolakışınıgarantiyealmakABD’nin
Ortadoğupolitikasınınköşetaşlarındanbiridir.AralarındaSuudi

Arabistan,Kuveyt,Umman,Katar,BirleşikArapEmirlikleri,veBah
reyn’inbulunduğuKörfezBirliğidevletleriveİranileIrak,tesciledil
mişolandünyapetrolrezervlerinin%64’ünesahipler.Körfezülkeleri
arasında en önemlisi, tek başına petrol rezervlerinin%27’sine sahip
olanSuudiArabistan’dır.ABD’ninIrakileİran’ıkontroletmestrateji
si, ne Irak’ın ne İran’ın, ABD’nin körfez ülkelerinden petrol satın
almasıkonusundabirtehditoluşturmamasışeklindetasarlandı.Buiki
ülkenin petrol arzı ABD’nin toplam petrol tüketiminin yaklaşık
%10’unuoluşturuyor.ÖteyandanABD’ninAvrupa’daki rakipleri ile
Japonya,körfezpetrolüneABD’yenazarançokdahabağımlıdurum
dalar:Avrupa’yagidenpetrolün%30’u ile Japonyapetrol ithalatinin
%80’ikörfezdengeliyor.ABD,körfezpetrolünükontroletmeksure
tiyle bu ülkeler üzerinde de önemli bir etki kurmuş oluyor.Ameri
ka’nın Ortadoğu’daki savaşlarının unsurlarından biri de ABD’nin
AvrupaveJaponyailegirdigiekonomikrekabetleilgilidir.

Bölgedeki emperyalist hakimiyetin iki temel dayanağı İsrail ile
Mısır’dır.Buikiülkedeistikrarsızdır.
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Mı sır
ABD Mı sır’ı iş çi le re ve yok sul köy lü le re kar şı
bir as ke ri üs ha li ne ge tir mek te dir.

Mart1979’daİsrailileMısırarasındabirbarışanlaşmasıimzalan
dığındanberi,Lübnan’daki1982savaşıhazırlıkları içindeolanABD
Mısır’amaliyeti36milyardolaravaranaskeriteçhizatvesilahsistemi
tedariketti.TıpkıİsrailgibiMısırdaABD’denheryılaskerivesivil
yardımlaralmaktadır.Mısır’ınaldığı2milyardolaravaranyıllıkyar
dımlarABD’nindışülkelereverdiğiyardımlardaikincisıradadır.Bu
yardımın1.3milyarıaskeriyeye700milyonuisesivilyardımlaragidi
yor.ABD’nin dış yardımlarında birinci sırayı ise 2.04 milyar dolar
savunma, 800 milyon dolar sivil amaçlı yardımla İsrail almaktadır.
BunaekolarakMısırPentagon’danikiaskerisistemdahaalmıştırki
bunlarıntahminimaliyetisenedeyüzmilyondolarlarlaifadeedilebilir.
ABD yakın zamandaMısır ordusunun iki taburunu 40 kmmenzilli
MLRSağırroketlerletedariketti.Mısır’dakurulanAbramstankfab
rikasındaM1A1 tanklarındanbugünyüzlerce üretilmektedir.Mısır
zırhlıbilriklerindebutanklardanzaten555tanebulunmaktadır.2007
yılınınsonundaMısırzırhlıbirlikleri750adetAbramstankınasahip
olacak.Savunmabunu"kritikkitle"olaraktanımlıyor.

Mısır Hava Kuvvetleri de aynı şekilde semirtilmiştir. Lockheed
MartinF16,İsrailHavaKuvvetleri’ninolduğugibiMısırHavaKuv
vetleri’nindebelkemiğidir.ABDbugünekadarMısır’aF16’larının
enyenimodellerinden224adetvermiştir.MısırordusuAmerikanve
diğerNATOordularıylaortak tatbikatlaryapmaktadır.Bu tatbikatlar
Mısır’aBatılıkomutanlarıişbaşındagörmefırsatlarıveriyor.

Mısır Donanmasında yaklaşık 60 gemi, tüm orduda da 450.000
sabit,600.000heransavaşahazıraskerbulunmaktadır.

Buetkileyiciordu,Filistindirenişinetekbiraskergöndermedi.Bu
ordu,Mısır’davebölgedeolasıbirişçisınıfıyadayoksulköylüayak
lanmasındakullanılmaküzerebesleniyor.

1991 Körfez Savaşı’ndan beri İsrail, Ortadoğu’daki tek bölgesel
güçdeğil.MısırdabölgedeABD’nindışpolitikasındagittikçeartan
bir öncü rol üstleniyor. Bu da büyük miktarlarda paranın Mısır’a
akmasıanlamınageliyor.

1991’denönceMısırdüşüküretim,yüksekenflasyonveaşırıkent
leşmegibisorunlarlakarşıkarşıyaolantipikbiryarısömürgedevletiy
di.Ancakİsrail1991savaşındabirrolalamadığından,ABDbölgeyi
kontroletmekiçinalternatifbirüsolarakMısır’ıyaratmanınönemini
farketti.Ancakbununoldukçamasraflıbirişolduğudabirgerçek.
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ABD, Mısır’ın Irak'taki savaşı desteklemesi için borçlarının 7.1
milyarını sildi.Üç IMFprogramıyardımıylaKahire enflasyonudiz
ginledi,bütçeaçıklarınıkapattıvedışrezervleritümzamanlarınenüst
seviyesineçekmeyibaşardı.Bu,dışyatırımlaragidentahmini60mil
yardolarkadarbirMısırsermayesininülkeyeyatırımpatlamasışeklin
deakmasınısağladı.

Her ne kadar emperyalizmin talep ettiği, özelleştirme ve yeni iş
yasaları gibi yapısal reformların hızı IMF programlarının ön gördü
ğündenyavaşolduysadaMısır’ınpazarmerkezliekonomiyeyönelik
adımlarıdışyatırımlarıartırdı.

BilgiveKararAlmaDestekMerkezi’ne (IDSC)göreMısır2001
yılınınilkyarısında%6.5oranındabirbüyümeileyıllık%2.2gibibir
enflasyonoranınaulaşmayıbaşarmış.

2001’in ikinci yarısından itibaren kapitalist medyası tarafından
çizilen pembe Mısır ve İsrail tabloları, yöneticilerinin panik içinde
‘BizArjantinolmayız’deyipdurduğuikiülketablosunadöndü.

ÖteyandanMısır’dagayriresmitahminleregöre%20olarakveri
lenişsizlikgiderekartıyor.Turizm,Mısırlıgöçmenişçilerinmemleke
te gönderdikleri paralar, petrol, Süveyş Kanalı gelirleri gibi temel
yabancıparakaynaklarıdünyaekonomikkrizininetkilerinekarşıson
derecehassasgelirler.

BuradaSuudiArabistanekonomisi,diğerkörfezülkelerininekono
milerininsüratinitayinetmedeanahtarroloynuyor.SuudiArabistan’ın
son bütçesi petrol fiyatını varil başına 1617 dolar verdi ve günde
300,000 varil gibi bir sınır koydu. Ülkenin geçen yılki gelirlerinin
%77’sini oluşturan petrol gelirinin bu sene %44’e kadar düşeceği
öngörülüyor. Tahmini kayıp 12 milyar dolar kadar olacak. Toplam
gelir215milyarriyalden157milyarriyaledüşecek.Sonuçtaüretilen
varilsayısı%50düşecek(hampetrolvarilbaşına20dolarınaltında).
BudüşüşMısır’ıngeçtiğimizseneninikinciyarısındapetrolüretimin
de yapmış olabileceği bir artışta elde edebileceği karları tırpanladı
(örneğinKasımayıüretimigünde6,000varilartarak,639.333varile
ulaştı).DışTicaretBakanlığıpetrolgelirlerindekikayıpları%13olarak
verdi.Yerelsatışlarelbetteyabancıparaakışınısağlamıyor.

PetrolsanayiininperformansıMısır’ıdolaylıolaraketkiliyor.Pek
çokMısırlıgöçmenişçidiğerkörfezülkelerindeçalışıyor;hükümetin
verdiğisayılaragöre2milyongöçmenişçibulunuyor.Geçensenebu
işçilerinmemleketlerine gönderdiği net para 3milyar dolar kadardı.
Buişçilerinpekçoğudoğrudanpetrolsanayiitarafındanişealınıyor,
hemenhepsidolaylıdaolsabusanayiinindinamiklerininetkisialtın
dalar, körfez ülkelerinin pek çok halkı gibi. Bu durumda kesintiden
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dolayıkaybolangelir2.5milyardolarınüstündeolacaktır.
Mısırlı yöneticiler sınıfına arka çıkmak daha fazla istikrarsızlığa

nedenoluyor.
Ocak2002’deABDBaşkanıG.W.BushMısır’agidecek959mil

yondolarlık ekonomikyardımı hızlandırdı. SüveyşKanalı da petrol
sanayiinebağımlıdırburadangeçentrafikdeazaldı(kanalgeçişlerin
de tarife gemi tonajından ziyade kargo üzerinden uygulanır.) 2000
senesindeMısır turizmden 4.3milyar dolar kazandı. 1991 senesinin
turizmgelirleriylekarşılaştırıldığındayüzde4045’likbirdüşüşolduğu
görülüyor.Yine Dış Ticaret Bakanlığı’nın Kasım açıklamasına göre
turizmsektöründeçalışanlardanyüzde10’uiştençıkarılmış.

Dünya Bankası ile IMF’in vesayeti altında çalışan hükümet bu
güne kadar sayısız fabrikayı kapattı ya da özelleştirdi. Binlerce kişi
işten çıkarıldı, kalanların ücretleri düşürüldü. Şimdi işçiler yeni iş
yasalarıyla karşı karşıyalar; yaygın inanca göre bu yasalar ellerinde
bulunan tüm hakları, özellikle dış kaynaklı ve özelleştirilmiş Mısır
ekonomisinin sembolleriyle bezenmiş yeni sanayii parklarında, elle
rindenalacak.Buparklardagünde14saatçalışmasaati,ayda80dolar
ücret,hiçbirsosyalyardımvermemegibiuygulamalarçokyaygın.

Muhalifpartiler, sendikalarvehak talepedengruplardankurulan
bir adhoc komite yeni iş yasa tasarısını, "Mısırlı işçilerin katliamı"
olaraklanetledi.BiraçıklamalarındaSendikalarSavunmaKomitesibu
yasanın"işverenlerebirişsözleşmesinesonverme,iştariflerinideğiş
tirme,ücretkesintileriyapmaveişçilerisözleşmedegeçenpozisyon
lardanbaşkayerlereatamakonularındatekyönlüolarakhakverdiğini"
söylüyor.

Buyasaylasendikaörgütlenmesi,devletonaylısendikalarlasınırla
nıyor;ellerindengrevvetoplusözleşmepazarlığıyapmahaklarıalını
yor;herhangibirmeseledemisleader???????lerinduruşlarıdahükü
metyönlendirmesinebağımlıhalegetiriliyor.

Bunarağmenişçisınıfınınkararlılığıyükseliyor;bu,sayılarıgittik
çeartangrevlerdegörülüyor.

İs ra il
Bir ya rı em per ya list yer le şik sö mür ge ci lik ör ne
ği.
Ortadoğu’dakiötekiülkelerinaksineİsrail,yıllık18,900dolarlıkkişi
başınadüşenmilligeliriningösterdiğigibiyarısömürgecibirülkedir.
Artıkbirtarımülkesidedeğildir;bugelirinsadeceyüzde4’ünütarım
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gelirlerioluşturuyor.Globalekonomidekitemelişlevi,emperyalistle
rinOrtadoğu’yukontroletmelerinehizmetedengüvenlikgüçlerisağ
lamaktır.BunedenleABD,1948’danbuyanaİsrail’eenaz92milyar
dolarparaakıtmıştır.

İsrail’in2000senesindekibüyümeoranıyüzde5.9gibiyüksekbir
sayıydı.AncakeylülsonundapatlayanFilistinayaklanmasıveBarak
hükümetinin çöküşü yüksek teknoloji ile turizm sektörlerine de bir
darbevurarakbuhızlıbüyümeyibirkrizeçevirdi.Geçtiğimizekim
den itibaren Amerikan pazarlarında yaşanan çöküşü de bu tabloya
eklersek,geçtiğimizyılAvrupaveAmerika’yıvuranglobalekonomik
durgunlukileyüksekteknolojideyaşananciddiglobalkrizileberaber
(kiyüksekteknolojiİsrail’in2000senesindeyaşadığıaşırıbüyümenin
en temel nedeniydi) İsrail ekonomisinin bu gün batağına saplandığı
vahim sonuçların bir resmini elde ederiz. 2001 senesinde İsrail’in
GSMH’sıyüzde0.5düştü;bu1953 senesindenbuyanayaşadığı en
büyüksarsıntı.

Kurusayılaraindirgendiğinde2001yılısonundaİsrailekonomisi
nindurumuşöyleözetlenebilir:

• İşsiz sayısının 211.000’ün altına ineceği açıklandıktan sonra
220.000işsiz.MerkeziİstatistikBürosu’nun16Ocak’taverdiğisayıya
göre ise 250.000’in üstünde İsrailli işsiz ve hükümet görevlileri bu
sayınınönümüzdekiseneyavaşçaartmasınıbekliyorlar.İşsizlikoranı
Kasım2000’dekiyüzde8.7’denbugünküorana,herayyüzde0.2’lik
birartışlatırmanmış;

•İhracattayüzde8’likbirartışöngörüldüğühaldeyüzde11’likbir
azalmaolmuş;

•YineToptanYerelÜretim’deyüzde5.5’likbirbüyümeöngörül
düğühaldeyüzde0.7’likbirazalmaolmuş;

•Yine GSMH’de yüzde 4.5’lik bir büyüme beklentisinin aksine
yüzde0.5’likbirbüyümeolmuş.

Ancakişçisınıfı,Filistin’ekarşıkutsalsavaşadına,kendigelirleri
nevesosyalgüvencelerineyapılansaldırılarıkabuletmiyor.Hareketi
mizyükseliyor.

Geçmişte siyonizm İsrail’deki tüm Yahudi yurttaşların sosyal
güvencelerini sağlamıştı. Siyonist refah devleti artık çok az insanın
hatırladığıuzakbirgeçmişinmeselesidir.BugünYahudikapitalistlerin
Yahudi işçilerini sevdiğine inanmak için aptal olmak gerekir. Bu
nedenlehükümetinFilistinlilerekarşısavaşagirdiğibuzamandaYahu
di işçiler kapitalist sınıfa ve bu sınıfın hükümetine karşı mücadele
veriyorlar.BizinanıyoruzkiYahudiişçilerbizimgenelgrevveFilistin
direnişinedestekçağrılarımızakulakveriyorlar.



43

Dün ya Eko no mik Krizi ve Or ta do ğu’ya Et ki le ri

SadeceŞubat2002’deşugrevleryapıldı:
•30.000kadarKupatHolimClalitSağlıkÖrgütü(HMO)işçisibir

24saatgreviyaptılar.
•UlusalSigortaişçileriikincikezgrevyaptı.
•TelAvivÜniversitesi’ndeasistanlargrevyaptı.
•PiGlilotgazişçilerigrevyaptı.
•OtsarHayalBankasıçalışanlarıgrevyaptı.
Özürlülerin grevi iki ay sürdü. Talepleri asgari ücretti. Bu güne

kadaraldıklarıeniyiücretsondörtyılınasgariücretlerininyüzde80’i
kadaroldu.

Bu hükümetin asıl ekonomik programı Filistin ayaklanmalarına
karşılıkvermekveABD’ninbölgedekisavaşlarınakatılmakgibigörü
nüyor.

Fi lis tin Ayak lan ma sı
BugünalAksaİntifadadiyeadlandırılanolayOsloanlaşmasıyladur
durulan 1987 ayaklanmasının devamıdır. Barak hükümeti Filistinli
kitlelerii "barışçıl yollarla" kaderlerini tayin etme taleplerinden vaz
geçmeyezorlamadabaşarısızoluncayerineSharonPeresBenEliezer
hükümeti geçti. Bu yeni hükümetse Filistin halkının kaderini tayin
etmehakkınıellendenteröryoluylazorlaalmagirişimlerindebulunu
yor.Buhükümetinamaçlarınaulaşmasındakibaşarısızlığıdaonubir
bölgeselsavaşadoğruitiyor.

Fi lis tin Eko no mi si:
Filistinlilerinİsrail’dekiişolanaklarınaerişimininzorlaşmasıveİsra
il’inFilistinlileryerinebaşkayabancıişçilerkullanması,Filistinliişçi
lerigüçdurumdabıraktıveönemlibirtoplukaybanedenoldu.Durum,
Arappetroldevletleriningelirlerindekianidüşüşlerledahadakötüye
gitti;FilistinlilerbuülkelerdeişlerindenoldularveKörfezSavaşısıra
sındaArafat’ınSaddamHüseyin’idesteklemesinekarşılıkolaraksınır
dışı edildiler.Petrol devletlerindenFilistinlileregidendoğrudanyar
dımlardaaynınedenlekesildi.

FilistinlikitlelerOsloanlaşmasınınişolanaklarıvedahaiyigelirler
sağlayacağınainandırıldılar.AncakalAksaİntifada’sındanöncebile,
İsrailliyetkililerinkoyduğuhareketkısıtlamalarıvesınırkapamaların
sonucu olarak 2000 senesinde Filistin kontrolündeki bölgelerde
GSMH,IMFveFilistinMaliyeBakanınınöngördüğüyüzde6’lıkbir
büyümeyerineyüzde7.2’likbirdüşüşgösterdi.
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2000senesininsonçeyreğinde, İntifada’nınbaşlamasındansonra,
BatıŞeriaveGazze’dekiekonomikfaaliyetleryüzde51’likbirdüşüş
gösterdi,kibuda671milyondolarlıkbirgelirkaybıanlamınageliyor.
Dahası,sonçeyrekteişsizliğinartmasıaşırınüfusartışıyladabirleşin
ce, kişi başınadüşenmilli gelirinyüzde4.1kadardüşmesineneden
oldu.Süreklidevamedenaşırıişsizlik,emekgücününgittikçeazalan
katılımıylaveartanbağımlılıkoranlarıyladabirleşincehayatstandart
larınınsüreklidüşmesinenedenoldu.

İsrailhükümeti,BatıŞeriaileGazzeşeridinindıştanveiçtenkapa
tılması sayesinde, hem işgal altındaki topraklar içinde hem de işgal
altındaki topraklarla İsrail toprakları arasında insan ve mal akışını
kontrolaltınaalabildi.İsrailhükümetininBatıŞeriaileGazzeşeridin
deki askeri işgalini sürdürdüğü mekanizma olan bu kapatma Filis
tin’dekihayatıkişiselveulusaldüzeylerdefelceuğrattı.Şuistatistikler
debudurumunbirgöstergesi(AlMezanReport,Şubat2001):

•ŞuandaBatıŞeria’da97,Gazze şeridinde32adet İsrail askeri
noktası bulunuyor.Yollardakurulunoktalarla beraber bunlar toprağı
220ayrı,yalıtıkbölgeyeayırıyor.

•BukapatmasonucuişsizkalanFilistinlisayısı:257.000.
•BatıŞeriaileGazzeşeridindeortalamaişsizlikoranı:yüzde57.
• İsrail’de önceden çalışan Filistinli işçilerin toplam gelir kaybı:

Günde3.6milyondolar
•Kişibaşınadüşengelirinazalmaoranı:yüzde47.
•YoksulluksınırıaltındayaşayanFilistinlilerinoranı:yüzde53.
•Kapatmanın2001senesindedevametmesihalindetahminikayıp:

1.7milyardolar(FilistinMerkeziİstatistikBürosu).
1Ağustos2001 tarihindeverilenaşağıdakisayılar, işgalaltındaki

topraklardakiİsrailordusununyaptığıyıkımınboyutlarıhakkındabir
fikirverebilir:

• İsrail saldırılarında tamamen yıkılan Filistin yerleşim alanları:
Gazzeşeridinde364,BatıŞeria’da333,toplam679bina.

•Bombardımanatutulantoplambinasayısı:3.669.
•İsrailliyetkililertarafındanyıkılanevsayısı:809.
•Filistintopraklarındansökülenzeytinağacısayısı:112.900.
•HarapedilenekiliFilistintoprağıtoplamyüzölçümü:42.000.
•İsrailkuşatmasındansonrakapatılanFilistinokulusayısı:174.
•OkulagitmektenmahrumkalanFilistinliöğrencisayısı:90.000.
•Bombardımanatutulanokulsayısı:95.
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•Sutanklarınınfiyatı ikiyekatlanıp,NIS?????????????200oldu.
Kapatma su tankerlerinin hareketini önlüyor. İsrailli yetkililer Batı
Şeria’ya verilen sumiktarını azaltıp, o suyu İsrail yerleşimlerine ve
askeribölgelereaktardılar.Gazze’de14adettarımamaçlıyeraltıkuyu
su,biradetiçmeamaçlıyeraltıkuyusuvebeşadetsarnıçharapedildi,
500metreyiaşkınsulamakanalıyıkıldı.

• 29Eylül 2000 ile 9Ocak2002 tarihleri arasındaBatı Şeria ile
Gazzeşeridinde911Filistinliöldürüldü.BubilgilerinkaynağıPalesti
nianRedCrossSociety(günlükolarakgüncelleniyor).

•ŞuandevamedenalAksaİntifada’sındaBatıŞeriaileGazzeşeri
dinde yaralanan Filistinli sayısı 32.849, başka bir deyişle her 1000
kişiden9.9’uyaralı.

• Geçen yıla ait verilerden yara türlerinin analizine bakıldığında
neden özürlü oranının çok yüksek olduğu anlaşılıyor. 35 yaşın altı
nüfusunyaralıolma ihtimali çokyüksek.6.071yaralıdan226 tanesi
011yaşarası1297tanesi1217yaşarasıve3.535tanesi1834yaş
arasınadüşüyor.Bunakarşılık414tanesi3549yaşarasıve599tane
si50yaşveüstügrubagiriyor.Bunaekolarak,hemkullanılansilah
türühemdeyaraalınanbölgebuyükseközürlülükoranı içinbüyük
potansiyeloluşturuyor.Tümyaralılararasında1.418kişigeneldeAme
rikanyapımıcanlıvücudagirdiğiyerdeparçalaraayrılıpbirdençok
yarayanedenolanM16kurşunlarıyla,1.936kişiiseyakınmesafe
denateşlendiğindeçokbüyükhasarverebilen lastikkaplamalımetal
kurşunlarlayaralanmış.Yaralanmalarınyarısı(3.032)kafadahilgöv
deninüstbölgesindeveyaklaşıkdörttebiride(1.403)kalçadahilalt
bölgedegerçekleşmiş.

DünyanındördüncübüyükordusununkarşısınaçıkanFilistinlikit
lelerinkahramanlıklarınarağmen,ayaklanmanınbaşarısınınkarşısında
duranenciddiengeldevrimcibirönderliğinyokluğudur.

NeFKÖnesolcumilliyetçiler(MaocuFHKCveFDHKC)nede
İslamihareketayaklanmayızaferetaşıyamaz.

AncakFKÖaskeri işgal ileOsloanlaşmasınınyarattığıbaskılara,
aşağılamalara,toprakgasplarına,ileridüzeyişsizliğevegenelanlamda
sefaleteartık tahammülükalmayanFilistinlikitlelerinbaskısıaltında
kalmıştır.DolayısıylaYasserArafatönderliğindeFKÖçaprazateşara
sındakalmıştipikbirBonapartistyönetimhalinegelmiştir:Birtarafta
emperyalistler ve siyonistler, öte yanda Filistinli işçiler, köylüler ve
yoksullar.

İsrailtarafından,kitleleribastırmadaişeyarayabileceğidüşüncesiy
leonaylanandüzenliFilistinUlusalİdaresininaskerigüçleribileyoz
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laşmışyönetimiileİsrailordusutarafındayeralanvedövüşenkesimi
ileyerleşmecilerarasındakiçelişkileriyansıtmaktadır.Silahlıbirlikler
arasındaki bu militanlar, embriyonik bir ikili iktidar olarak hareket
edenhalkkomitelerindekidiğerkişilerleberaberçalışmaktalar.

İsrail hükümeti ileABD’nin temel şikayeti Arafat’ın bu güçleri
kontrol etmemesidir; bu güçler arasında Filistin Emniyet Güçleri
(PSS),ÖzelGüvenlikGüçleri(SSF)vealAmanal,Ri’asah(Başkanlık
Korumaları)bulunmaktadır.

PSS,İsrailileFilistinYönetimi(PA)’ninGazzeşeridiileErihaböl
gesini içeren Kahire Sözleşmesinin imzalanmasıyla Mayıs 1994’de
kuruldu.GSSiseFilistingüvenlikbirimlerininvegüçlerininçoğunun
koordinasyonu ve devamından sorumlu kağıt üzerinde bir şemsiye
örgüttür;polisinyanısıra istihbaratörgütlerinidekapsar.Operasyon
düzeyindeonfarklıhizmetikoordineeder.Bunlaraekolarakikihiz
met bulunmaktadır: Özel Güvenlik Güçleri (SSF) ile alAmn al
Ri’asah (Başkanlık Korumaları). SSF’nin Batı Şeria’daki şefi Jibil
Rajoub,Gazze’dekişefiiseMuhammedDahlan’dır.

İsrailbiriçsavaşçıkarmakamacıylabaskıuygulamaktadır.Şuanda
Arafat’ın,Rajoub’un İsrail ile işbirliği yapıpyerini almak istediğine
inandığınadairsöylentilerdolaşıyor.

BushyönetimindekiABDemperyalizmiClintonyönetimindekin
den daha şeffaf bir emperyalizm. ABD’nin arka çıkmasıyla Arafat
dışında daha kolay işbirliği yapılabilecek seçenekler arayan Sharon,
Arafat’ıfiiliolarakhapsetmişbulunuyor.Arafat’ınhayatışuanakadar
ArafatdışındahiçbirseçeneğielealmamışolanWashington’dangele
cekbiremrebağlı.

Su ri ye
Em per ya list eko no mik re form lar iç sa va şa yol 
açar!

SuriyeBaşbakanıBaşarEsatTemmuz2000’desırtındaaşırınüfus
artışını taşıyan (yüzde 2.7), negatif büyüme oranı çok yüksek olan
(1999senesindeyüzde1.7),işsizlikoranıbaşınıalıpgitmişolan(tah
miniyüzde20civarinda),ticaretdengesieksideolan,petrolrezervleri
yavaşyavaşazalan(2.5milyarvaril)Ortadoğu’nunenyoksulülkele
rindenbirinidevraldı(1999senesindeGSMHsadece1.010dolardı).
ABDemperyalizmininnimetlerindenyararlanmakiçinEsatyönetimi
özelleştirmeveülkeninkapılarınıfinanssermayeyeaçmasözüverdi.

Suriye,Baaspartisinin1963senesindeiktidarıelegeçiripkilitsek
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törleri ulusallaştırmasıyla beraber kapitalist bir devlettir.Ancak yeni
başkanbuekonomiyi,birdirençlekarşılaşmadanbir"açıkpazar"eko
nomisinedönüştüremiyor,zirakapitalistekonomireformlarıgelenek
selSünniburjuvazisininekonomikgücünüartırırken,Esatyönetiminin
temeldayanaklarışugruplar:

1.EsatailesinindeiçindençıktığıazınlıkAlevicemaati.Şiiİslamın
yandallarındanbiriolanAlevilernüfusunyüzde12’sinioluşturuyorve
kıyıdakikırsalalandayerleşmişdurumdalar.

2.Kamusektörüistihdamınabağımlıişçiveprofesyoneller.Yakla
şık1.2milyonSuriyeliaskerivesivilbürokrasidevedevletyönetimin
dekiekonomikkurumlardaçalışıyorlar.

3.Esatyönetimitarafındangerçekleştirilentoprakreformuönlem
lerinden yararlanan ve kredi ve yardımlar için devlete bağımlı olan
köylüler.TarımsektöründeçalışanSuriyelilerinyüzde80’denfazlası
devletyönetimialtındakitarımkooperatiflerivebirlikleriüyesi.Esat
veyönetimindiğerAlevikökenliçalışanlarıköykökenli.

Suriye,Nasser’inölümündenve1967yenilgisindensonrakimoral
çöküntüsündenhızlakurtulup,nüfusunburjuvaekonomikreformların
dankazançsağlayankesimlerinihareketegeçirenSedat’ınMısır’ından
farklı bir örnek. Esat tam tersi kriz durumundaki kapitalizme karşı
direncinyükselmekteolduğubirdönemdeyaşıyor.

Ce za yir
Ce za yir’de ki iç sa vaş ulu sal eko no mi nin
özel leş ti ril me si nin bir so nu cu dur.
Ocak1992seçimlerindeİslamiKurtuluşCephesi(FIS)adaylarınınilk
turukazanmalarındanveFLN’niniktidarüzerindekimonopolünüteh
ditetmelerindensonrasiyasibirkrizortayaçıktıvebununsonucunda
daaskeriegemenlikaltındakibirDevletGüvenlikPaneli iktidarıele
geçirdi.Bu oluşum ise birDevletKonseyi’ni (askeri cunta) iktidara
getirdi.Olağanüstühaldurumusınırsızuzatıldı,yerelyönetimlerdağı
tıldı,FISyasaklandı,askeriyenihaiotoriteolarakkurulduvemuhalif
ayaklanmaacımasızvevahşibiriçsavaşdurumunatırmandı.

Askerihükümet,gittikçeartansivilhuzursuzlukve iç savaş fonu
önünde,IMFsponsorluğualtında,özelleştirmelereağırlıkveren,tüm
fiyatlarüzerindekikontrolükaldıran,genelyiyecekyardımlarınıkaldı
ran bir ekonomik plan başlattı. Her ne kadarABD’nin Cezayir’den
ithal ettiği petrol miktarı az olsa da, ülkedekiAmerikan yatırımları
özellikleenerjisektöründe3.7milyardolarıbuluyorvebumiktarın
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2005senesinde5milyardolaraçıkmasıbekleniyor.1997’denberipet
rolsektörününiyiperformansınarağmen,ciddikuraklıklarnedeniyle
tarımüretimiazaldıvesanayiiüretimleriise,kamusektöründedevam
edenyenidenyapılanmasüreçlerinedeniylegerilemeyedevametti.Bu
gelişmeleremekpiyasasınıdaetkiledi.Resmirakamlaragöreişsizlik
oranıyüzde28gibiyüksekbirdüzeydekaldı.

FISsosyaldemagoglartarafındanidareedilenpopülistbirhareket
tir.

"Zenginden alıp halka vererek zenginliği yeniden bölüştürmek"
ilkesiFISprogramındagözeçarpıyor.HalbukiFinancialTimesdergi
sindeyayınlananbirmakaledeişaretedildiğigibi,"FIS’inaslaayrıntı
lıbirekonomikprogramıolmadı,"ve"hükümettarafındanbaşlatılan
ekonomik reformların geleceği açısından tamamen bir belirsizlik
hükümsürmekte."

FIS’iyönlendirenyadadestekleyenfarklıdüzeylerinşöylebirana
lizi bu bulanıklığın nedenlerini ortaya çıkarabilir. Birinci düzeyde
küçük ölçekli iş sahipleri ile zengin tüccarlar, devlet memurları ve
FLNmuhalifleribulunuyor.İkincikatmandaysakayırmacıbirsistem
den dolayı yükselmeleri engellenen ya da kültürel emperyalizmden
dolayıahlakibozulmayakarşıisyanedenüniversiteprofesörleri,dok
torlar ve avukatlar bulunuyor. FIS’i destekleyen üçüncü katman ise
"hittist"diyeadlandırılanaylaklar.Bugrupümitsizkentliişsizgenç
lerden,astronomikdüzeyevaranişsizliğin(yüzde30)kurbanlarından,
toplumsalolarakmarjinalleşmiş,kolaycahareketegeçebilenve"dema
gojiye"açıkkimselerdenoluşuyor.Hittist’lerinyukarıdasözedileniki
grupla,yönetimdennefretetmektenbaşkaortakbiryönüyok.

Bu nedenle devrimci bir parti, hittist’lerle, ihtiyaçlarına karşılık
verecek,dinkarşıtıpolemikleregirmektenseFISliderleriilekitlelerin
ihtiyaçlarıarasındakiçelişkilereişaretedenbirsosyalprogramlailiş
kiyegeçebilir.

Cezayir, sadece 1992’den beri sadece çoğu sivil 100.000 kişinin
öldüğübiriçsavaşladeğil,aynızamandaulusalbirsorunladakarşı
karşıya.İsyancıBerberilerekarşıönlemleralanordu,generalleresivil
birmaskeişlevigörenBaşkanAbdülazizButeflikahükümetinitehdit
ediyor.TabanınıgenişBerberiazınlığındanalanKültürveDemokrasi
Ralisi(RCD),Kabylia’nınkuzeydoğubölgesindekikasabalardapolis
le girdikleri çatışmalarda düzinelerce gencin öldürülmesinden sonra
hükümettençekildi.

Berberiler tarihöncesi zamanlardanberiKuzeyAfrika kıyılarında
yaşayanSemitikolmayanbir halk.Cezayir nüfusununyaklaşıküçte
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birinioluşturanBerberilerArapdilivekültürününempozeedilmesini
içerliyorlar.DolayısıylaBerberiprotestolarıyla,halendevametmekte
olanköktendinciayaklanmalararasındadoğrudanbirbağlantıyok.

BuhareketBerberilerinulusalhaklarıilebirişçiveköylüyöneti
minikurmak içinyürütülecekbir sınıfmücadelesinibirleştirecekbir
demokratikmücadeleiçinbirdevrimciliderliğeihtiyaçduyuyor,sade
celaftakalandeğileylemedegeçenbirliderliğe.

Irak ve Pet rol So ru nu
Irak1963 senesindenberiBaas partisi ve1979’danberi deSaddam
Hüseyintarafındanyönetiliyor.Baasemperyalizmilekitlelerarasında
bağımsızbirrolesoyunanbirmilliyetçiküçükburjuvapartisi.İktidar
dayken ekonomidekilit sektörleri ulusallaştıran tekpartili birBona
partistyönetimanlayışıylaçalıştı.Irak’ta,Irak,İran,TürkiyeveRusya
arasındabölünenKürthalkıüzerindebaskıuyguladı.

Irak ekonomisi petrol sektörünün egemenliği altındadır; petrol
gelenekselolarakithalatgelirlerininyaklaşıkolarakyüzde95’inioluş
turagelmiştir.Irak1980’lerdeİranilesekizyılsürenbirsavaşagirdi.
Irakbusavaşta100milyardolaravaranekonomikkaybauğradı.ABD
1983’den beri Irak’a gizli yardımlarını sürdürdü, öte yandan Suudi
ArabistanveKuveytgibibölgeselmüttefiklerinidetakımauymakiçin
teşviketti.Irak1991senesindeİransavaşıyaralarınısardığındaSad
damHüseyin’eKuveyt’esaldırmakonusundayeşilışıkyakanABD’nin
tuzağınadüştü.Irakgüçlerininbüyükgüçlerinaskeri ittifakıylakarşı
karşıyageldiğiABDönderliğindekisavaşyüzbinlerceIraklı’nınölü
münenedenoldu.

1991savaşınınardındanABDIrakhalkıüzerindeekonomikkısıt
lamalar dayattı. Irak’ta yarısından fazlası beş yaşın altında çocuklar
olan1.5milyonkişi,bukısıtlamalarındoğrudansonucuolaraköldüler.
Çocuklarınüçtebiriciddikötübeslenmesorunuylakarşıkarşıya.

 Sa vaş Teh li ke si
ABD Başkanı BushABD’nin "teröre karşı savaş" bağlamı içindeki
niyetleriniIrak,İranveKuzeyKore’ye"şerekseni"diyeadlandırdığı
ülkeler saldırı olarak dile getirdi. Niyetlerini gerçekleştirmek için
Bushinsanlıktarihindekurulacakenbüyükaskerisistemiönerdive1
Ekim’de başlayanmali yılda savunmaya ayrılan bütçenin 48milyar
dolardan379milyardolaraartırılmasını,bunakarşılıkdapekçokyerel
programayapılacakyatırımlarınkısılmasınıtalepetti.Bu,2007sene
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sinekadarsavunmayaharcanacakparanınyılda451milyardolarola
cağıanlamınageliyor.

Ancakdünyaekonomikkrizininderinleşmesiyleberaberemperya
list kamptaki gedikler büyümekte ve bu kamp ileArap yönetimleri
arasındakikuklalarındanmuhalifsesleryükselmektedir.Bush’unvah
şisavaşgüdüsününfiilivekoşulsuzdestekçisiArielSharonveShimon
Peres’dirvebunlarİran’ındaolayadahilolmasınıveİsrail’indebu
sefersavaşagirmesinigarantiyealmakistemekteler.

İsrailhükümetiüçnedendendolayısavaşistiyor:
1.1991KörfezSavaşı’ndaolduğugibiABD’nintekgüvenebilece

ğigücünİsrailolduğunukanıtlamak.
2.Savaşıbahaneedereketniktemizlikyapmak.
3.İsrailiçindenyükselensınıfmücadelesinibastırmak.
ÖtekiemperyalistülkelerveonlarınOrtadoğu’dakimüttefiklerin

denböylebirmufalefetlekarşılaşanABDelindekiseçenekleribirdaha
gözdengeçirirmi?BiryılıaşkınsüredirABD’ninIrak’akarşıtehdit
lerinidinlerkenhalabirsavaşçıkmamışolmasıgerçeği,Bush’unOrta
doğu’daolasıbirtoplumsaldevrimdenkorkaraktereddütettiğianlamı
nageliyor.

AncakBushbusavaşı,dünyanıniçindebulunduğuekonomikkriz
içindepetrolükontrolünealmak içinbaşlatabilir.Kitlelerinçıkarıysa
busavaşıengellemektengeçiyor;öteyandanbusavaşeğerpatlarsabu
seferçıkarlaremperyalizminaskeriolarakaltedilmesiyönündedir.Bu
nedenle,devrimcileremperyalizmekarşı Irak’labirleşecekbircephe
talep edecekler. Baas emperyalizmi alt edemeyeceği için bu destek
siyasibirdestekanlamınagelmez.Bununiçinsedevrimcibirişçisını
fıliderliğigerekli.

Fi lis tin’de Dev rim ci Par ti
ŞuandaFilistindevrimcipartisininçekirdeğisadeceİsrail’debulunu
yorvehiçbiriArapolmayanbirkaç entellektüeldenoluşuyor.SWL,
ülkesindekitümsolpartivegruplarıkarşısınaalanbirprogramıtemel
alıyor.

Reformist Stalinist bir parti olan İsrailKomünist Partisi’ne karşı
olanbizlersadeceİsrail’inyanındabirminiFilistindevletişeklindeki
emperyalistplanakarşıçıkmıyoruz kiKomünistPartibunaçiftelle
sarılmıştıraynızamandaemperyalistlerleişbirliğiyapansiyonistlerle
AraplaraltedilmediğisüreceOrtadoğu’daşiddetinortadankalkmasını
mümküngörmüyoruz.Yahudiyerleşmecikolonilerinbirulusolduğu
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efsanesini de reddediyoruz. Ancak, feci bir deformasyona uğramış
olmasınarağmenKomünistParti,İsrail’dekiFilistinliişçilerdenoluşan
geniştabanıylaArapveYahudilerintekpartisidir.

"KöyOğulları"(AbnaaelBallad)çoğunluklaFilistinliküçükbur
juvavelümpenlerinyürüttüğübirküçükburjuvaradikalsolharekettir.
İkiaşamalıdevrimşeklindeözetlenebilecekbirMaoistprogramıvar
dır,gerçekteisetümFilistin’debirdemokratikburjuvadevletinides
teklemektedir.Bugrupikidevletprogramıüzerindehareketegeçmiş
olanYahudiküçükburjuvagrubuylaberaberçalışmayaniyetetmiştir.

"KöyOğulları"namuhalifolanSWL,FilistinlikitlelerleFilistinli
veYahudiişçisınıflarınındemokratikmücadelelerinibirleştirerekbir
sosyalistdevletkurmaamacındadır.BunedenlebirKurucuMeclis’e
ihtiyacıolangeçişdönemiprogramımızsadecebasitçebirdemokratik
devletdeğil,birİşçi,KöylüveMülteciHükümetitalepetmektedir.

"KöyOğulları"yüzbinlerceYahudiveArapişçiyiörgütleyenHis
tadruthiçindeçalışmayı,gericiolduğugerekçesiylekabuletmiyor.Bu
teoriyle,Mısır’dadevlettarafındankontroledilensendikalardadaçalı
şılmamalı.Bu,onların işçi sınıfınıörgütlemelerini engelleyen sosyal
doğalarınınbiryansımasıdır.

Histadruthliderliğigerçektendegericiveırkçıdır.DahasıHistad
ruthsadecegenişişçikomitelerinivekamusektörünüörgütlüyor.Hal
buki bu ülkede geniş örgütsüz işçi kitlelerinin çıkarları için sanayii
sendikalarıkurmakgereklidir.Ancak,Histadruth içindedevrimcibir
önderlik içinmücadelevermeyikabuletmeyenlerhiçbirşeyörgütle
meyibaşaramayacaklar.

CWI’nin yerel örgütü olan "SosyalistMücadele" (Ma’avakSoci
alisti) iki sosyalist devlet talep ediyor. Bu program şu sol siyonist
kabuledayanıyor:BuülkedeİsrailveFilistinolmaküzereherikiside
kaderinitayinhakkınasahipikiulusvar.SWLisebununaksine,tüm
tarihselFilistintoprağındabirLaikDemokratikSosyalistDevletfik
rindeısrarediyor."SosyalistMücadele"Histadruthilebirlikteçalışı
yor,ancakyarıreformcufikirlerüzerinden.Histadruthbürokrasisinin
işçiler arasında herhangi bir toplumsal tabanı olmayan partisi "Tek
Halk"a (AmEhad) katıldılar (entrizmyaptılar).Aynı zamanda, İsra
il’dekiFilistinlilerarasındagerçekbirtabanasahipolanHadashilebir
cepheoluşturmataktiğini,Yahudi işçilerinKomünistParti’yisevme
dikleri argümanına dayanarak reddettiler. Bu, KP’ye karşı yapılan
şövenistbireleştiridirKPpekçokİsrailliningözündebirArapparti
sidir.

Birleşik Sekretaryanın yerel temsilcisiMichaelVarshavasky, Uri
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Avneri’ninsolkanatburjuvapartisi"BarışBloku"na(GushShalom)
katıldı(entrizm).Avneriilepekazörgütlüarkadaşlarıveişçileregöre
(kendisi şu andaAvrupa emperyalizmi tarafından finanse edilen bir
STK’nınbaşındadır)işçisınıfıdiyebirşeyyoktur,neHistadruthiçin
denedışında.

Öncüproletaryayıörgütlemekiçinmücadeleverenbirpropaganda
grubuolanSWLhazırladığıprogramla,çokküçükolanboyutunarag
men,işçisınıfınınveküçükburjuvasolununbellibaşlıtümmücadele
lerinedahilolmayıbaşardı.Üçaydabirçıkanbirdergiyayınlıyoruz.
Heraybinlercebroşürdağıtıyoruz.Küçükburjuvasolununokuduğu
birinternetgazetesiolanIndymedia’dahemenhergünyayınlaryapı
yoruz.Birleşikcephe içinçalışlamalaryapan sol aktivistler arasında
iyitanınıyoruz.ÖteyandanözellikleFilistinlimilitanlararasındafazla
büyümedenmücadelelerifazlaetkileyemeyeceğimizidebiliyoruz.

Cezayir’deki Lambertist’ler dışında bildiğimiz kadarıyla Ortado
ğu’daetkilibirTroçkistpartiyok.Siyonistlerinveemperyalistlerinalt
edilmesivebirOrtadoğuSosyalistFederasyonu’nunkurulmasıiçinki
bunun köşe taşlarından biri Sosyalist Filistin olacaktır bu bölgede
Dördüncü Enternasyonalin devrimci birimlerinin kurulması gereki
yor.

Pab lo izm ve Arap Dev ri mi
Ortadoğu’da,özellikleulusalsorunolanülkelerde(Irak,İranveTür
kiye’deKürtleryadaCezayir’deBerberilergibi)başkadevrimcipar
tilerkurabilmekiçin,milliyetçiküçükburjuva"Arapdevrimi"teorisi
nin reddiönemlidir.DevrimAraplar,Kürtler, İranlılar,Berberilerve
Yahudiler tarafındanyapılacaktır.TümbölgedebirSovyet işçi sınıfı
Federasyonukuracaktır.EtnosentrikArapdevrimiteorisibuyoldabir
engeldir.Ortadoğu,monarşisi altındaki tümulusların ortak bir idare
altındayaşadığıRusİmparatorluğu’nabenzemediğinikabulediyoruz.
SözettiğimizdevrimiRusdevrimidiyeadlandırırken,Rusdevriminin
Rusya’dayöneticisınıfakarşıyapıldığınaişaretetmeyiamaçlıyoruz.

BizimduruşumuzArapulusununbirliğinekarşıdeğildir;ancakbir
ulusaltındavarlığınısürdürdüğüamaSosyalistOrtadoğuFederasyonu
başkauluslarıdadahilettiğivedemokratikhedeflerin,dünyadevrimi
çerçevesindekiişçisınıfıhedeflerinegörebelirlendiğiölçüde.Birsos
yalistdevrimintemelhedefiArapulusunubirarayagetirmektiriddi
asında bulunmakla, Arap, İranlı, Kürt, Berberi ve Yahudi işçilerin,
toplumundiğerbaskıaltındakikatmanlarlaittifakiçindebulunduğubir
Ortadoğu sosyalistdevrimiprogramıkurmayıhedeflemekçok farklı
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şeylerdir.
oArapdevrimiteorisiilkdefa1958KasımındaMichelPablotara

fından yürütülen bir Troçkist hareket zamanında ortaya atılmıştı. O
dönemdePablo, Stalinistleri, SosyalDemokratları ve küçük burjuva
milliyetçilerini bir araya getiriyordu. Bunu yapabilmek içir temel
Marksist teorileri gözden geçirmek zorunda kaldı, buna Lenin’in
emperyalizm teorisi ileTroçki’nin sürekli devrim teorisi de dahildi.
ArapDevrimibaşlıklıbroşüründePabloArapülkelerindekidemokra
tik devrimi "Arap devrimi" olarak adlandırmıştı. Pablo’nun duruşu
devrimci sosyalisttenziyade tutarlıbirdemokratınbakışaçısıdır.Bu
proleterya ile köylünün demokratik diktatörlüğü sloganını savunan
Lenin’inNisan1917öncesiduruşunabenzer;sosyalistdevrimiyada
Troçki’yitakipedenLenin’induruşunadeğil.BunubugünEkimDev
rimi deneyiminden sonra diriltmek için sarfedilen herhangi bir çaba
Troçki’niniddiaettiğigibipolitikolarakproletaryanınküçükburjuva
kitleleriarasındaerimesinekatkıdabulunur,böylecedeulusalburjuva
zinin hegemonyası için en uygun koşulları hazırlar, dolayısıyla da
demokratikdevriminçöküşünenedenolur.

Fi lis tin’de Bö lün me ye Kar şı
ÖteyandanFilistin’deikisosyalistdevletteorisiEmperyalistSiyonist
baskınınbiryansımasıdır.SosyalistdevrimdensonrabileFilistin’inbu
şekilde bölünmesini talep etmek Filistinli kitlelerin arzusu değildir,
zira bu dört milyon Filistinli sığınmacının topraklarına geri dönme
haklarındanferagatetmekanlamınagelir.BuinsanlarınarzusuFilistin
Sözleşmesi’ndeifadeedilmiştir:TekbirFilistin.

Devrimden sonra olası iki devletten söz etmek (CWI’in duruşu
budur)yerleşmecikolonicilerinbirulusolduğunu tanımakdemektir.
Busolsiyonistlerinduruşudur,devrimcilerindeğil.

• İki devletli bir çözüm arayan tüm siyasi akımlara karşı ki bu
aslında ABD planıdır Komintern’in ikinci kongresinde yayınlanan
yoldaşLenin’inUlusalveKoloniyalMeselelerÜzürineTaslakTezler
içinÖnÇalışmabaşlıklıünlüyazısındadilegetirilenonbirtezeişaret
etmekistiyoruz:

"11.Feodalyadapatriarkalvepatriarkalköylüilişkilerininegemen
olduğugerikalmışdevletlerveuluslarlailgiliolarakşunoktalarıgöz
önündebulundurmaktafaydavardır:

"Birincisi,tümkomünistpartilerbuülkelerdekidemokratikburjuva
özgürleşmehareketlerineeşliketmelidirler;veenetkinyardımısağla
magörevien.baştagerikalmışulusunkoloniyalyadafinansalolarak
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bağımlıolduğuülkeninişçilerinedayanmalıdır;
"İkincisi,gerikalmışülkelerdekiruhbansınıfavediğeretkingerici

veortaçağunsurlarınakarşımücadelegereği;
"Üçüncüsü,AvrupaveAmerikan emperyalizminekarşı yürütülen

bağımsızlık hareketini hanların, toprak sahiplerinin ve mollaların
durumlarınıgüçlendirmekamacıylabirleştirenİslamyanlısıvebenze
rieğilimlerekarşısavaşmagereği.

"Dördüncüsü,gerikalmışülkelerdetopraksahiplerine,toprakmül
kiyetinevefeodalizmintümtezahürlerineyadakırıntılarınakarşıköy
lühareketlerineözelbirdestekvermegereği;köylühareketine,Batı
AvrupakomünistproletaryaileDoğu’daki,kolonilerdekivegenelola
raktümgerikalmışülkelerdekidevrimciköylühareketiarasındaola
bilecekenyakınittifakıkurarakolabilecekendevrimcikarakteriver
me gereği. Kapitalizm öncesi ilişkilerin egemen olduğu ülkelerde
Sovyetsisteminintemelilkeleriniuygulamakiçinhertürçabayı"çalı
şanlarınSovyeti"vsgibisarfetmeközelliklegereklidir;

"Beşincisi,gerikalmışülkelerdekidemokratikburjuvabağımsızlık
eğilimlerine komünist bir renk verme girişimlerine karşı kararlı bir
mücadele verme gereği; Komünist Enternasyonal koloniyal ve geri
kalmış ülkelerdeki ulusal demokratik burjuva hareketlerini ancak şu
koşullardadesteklemelidir:Buülkelerdegeleceğinsadeceaddadeğil
fiilde de komünist olacak proletarya partilerinin unsurları bir araya
getirildiğiveözelgörevlerikonusunda,yanimensubuolduklarıulusun
içinden çıkan demokratik burjuva hareketlere karşı mücadele etme
görevikonusundaeğitilmeleri.KomünistEnternasyonalkoloniyalve
gerikalmışülkelerdeburjuvademokrasisiilegeçicibirittifağagirmeli
ancakbuhareketlerlekaynaşmamalıdırve istediğikadarembriyonik
formdaolsunproletaryahareketininbağımsızlığınıherkoşuldasavun
malıdır;

"Altıncısı, tüm ülkelerde, ama özellikle geri kalmış ülkelerde,
olabildiğince geniş işçi kitlelerine sürekli olarak emperyalist güçler
tarafından uygulanan kandırmacalar konusunda açıklama ve ifşalar
yapma gereği. Bu güçler siyasi olarak bağımsız devletler maskesi
altındakendilerineekonomik,maliveaskeriolaraktamamenbağımlı
devletlerkurabilirler.Günümüzünuluslararasıkoşullarındabağımlıve
zayıf ulusların, Sovyet cumhuriyetleri ile birleşme dışında bir kur
tuluşlarıyoktur.

Çeviren: Çiçek ÖZTEK
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De la Rua ve Ca val lo’yu Bi ti ren Halk Baş kal-
dı rı sı

Bunları da
Benzerlerini de
Bir Da ha İs te mi yo-
ruz!

21 Aralık Cumartesi günü, PO (İşçi PartisiTroçkist),
IzquierdaUnida(BirleşikSolKomünistPartiveİşçilerin
SosyalistHareketiPartisiTroçkist İttifakı)vediğer sol
(hepsiTorçkist) örgütler başka şekillerde ve yeni siyasi
çehrelerle IMF politikasını sürdürmeye çalışanYasama
Meclisinin toplantısını reddettiklerini ifade etmek için
UlusalKongrebinasıönündetoplandılar.
Toplantıyakatılansolörgütlerhalihazırdakisiyasiduru
ma ilişkin ortak yorumlarını ve bu durumun üstesinden
gelmekiçinyapılmasıgerekengörevleribelirtenaşağıda
kibildiriyiyayımladılar.

Arjantin halkı ve işçileri sokaklara inerekDe laRua veCavallo
hükümetinidüşürdüler.Maaşlarınkesilmesiyle,halkınbankadaki

paralarının dondurulmasıyla ve kamu yatırımlarının toptan iflasıyla
sonuçlanan bir bunalımla karşı karşıya kalmış bir halkın büyük bir
zaferidirbu.DelaRuaile

Cavallo,Menem ileDuhalde, Ruckauf, Puerta ile Rodriguez Sai
hükümetleritoplumsalfelakettenvemilyonlarcaArjantinlininhayatını
karartantoplumsalveekonomikkeşmekeştensorumludurlar.Yasama
Meclisinikontroledenpartilerdebufelakettensorumludurlar.Bupar
tilerde yeni bir hükümet kuracak yetki de yok güç de yok, Cavallo
planınınsonaşamasınıhayatageçirmektenbileacizler.
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İnsanların başkaldırması, sokaklara inmesi, yolları kapatması,
işyerlerini işgal etmesi ve iktidar merkezlerine saldırması işte buna
karşıdır.Tamdabuyüzdenyenidensıkıyönetimtohumlarıserpilmesi
nivemücadeleciArjantinhalkınakarşıkanlızulümünsürdürülmeye
kalkışılmasınıreddediyoruzveistemiyoruz.Katliamdansorumluolan
larınyargılanmasınıvecezalandırılmasınıvebütünmahkûmlarınser
bestbırakılmasınıistiyoruz.

BankalarınvebüyüksermayegruplarınınınArjantin’iiflasetmiştir:
Bu yıl hasıla tarihi rekorlar kırdı ama aynı zamandamilyonlarca aç
insanvar,üreticiaygıtboşyatıyorveişsizkitlehiçgörülmemişdüzeye
erişti.Birsömürüsisteminin,birekonomik,toplumsalvesiyasalkuru
munsonevresidirbu.Yeter!

Aşağıdaadıgeçenörgütlerbirçıkışyoluolduğunuilanetmektedir
ler.Amabuçıkışyolu emperyalizmin, finanskapitalin,gerekulusal
gerekse yabancı kapitalist tekellerin hesabına keşmekeş yaratanların
işinegelmeyecektir.İştetemelmeselebudur.Nedolarabağlıekonomi
nedeegemensektörlerindayattığıdevalüasyonbizibuezeliçileden
kurtaramaz. Bunlar sadece emeğimizin ürünlerine yeni el koyma
biçimlerinifarklıuygulamayollarıdır.

Hepsi çekip gitmeli. Sadece De la RuaCavallo değil Rodriguez
Sai’dendeveIMFsoyguncularıylaanlaşmaarayışınagirenbütünpar
tilerveyerelidarelerdendekurtulmalıyız.Bankerler,büyükkapitalist
lerinşirketleri,özelleştirmedençıkarsağlayantekeller,devletfonları
nınmirasyedileri...bunalımınhesabınıödemelidir.Bankalarsistemini
millileştirmek;işçilerinmaaşlarınıvetasarruflarını,hattaküçüküreti
cilerinvetüccarlarıntasarruflarınıdondurmakararınabirsonvermek,
onlarınyerineülkenin150milyardolarınıcebineindirmişolanbüyük
hırsızların dev fonlarını dondurmak şarttır. Özelleştirilen bütün hiz
metleryenidenkamulaştırılmalıvedışborçlarınödenmesidurdurul
malıdır.

Butemeldebizlerekonomiyiyenidendüzenesokmalıyızvefelce
uğramışüretimiişçilerinçizdiğiulusalbirplanışığındahareketegeçir
meliyiz.Bunugerçekleştirmekiçindüşünecekveörgütlenecekmüca
deleciinsanlaraihtiyacımızvar.Birmeclisinseçilmesiiçinyadapiqu
etorolarhareketi,kavgacı sektörler, solpartilervemevcutekonomik
sistemekarşımücadeleedenherkesinkatılabileceğiülkeçapındakibir
toplantıda,çalışanyadaişsizişçilerinbuluşmasıiçinçağrıdabulunu
yoruz.Mevcut iktidarın çürümüşlüğüne karşı yükselecekbir iktidarı
inşaetmekiçinkaçınılmazbirihtiyaçtırbu.
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De la Rua ve Ca val lo’yu Bi ti ren Halk Baş kal dı rı sı

ÖtekiArjantin:Peronistlerin,Alianza’nın,iflasbayrağıçekmişsöz
deilericilerindeğil,ezeligaspçılaraelkoyacakişçilerinArjantini.

HalkveİşçiHükümetiİçinİleri
Peronistlerinvesistemindiğerşuçortaklarınınhükümetinehayır!

Sıkıyönetimehayır!
IMF’yehayır!

Dışborçlarınödenmesinehayır!
Bankalarmillileştirilsin

Yardımfonlarıyenidenkurulsun
İşçilerinmücadelelerinetamdestek

Demokratikvemerkezibirplanlamaiçinileri!
Halkmücadelesinintümtutsaklarınaözgürlük.

CastellsvediğertutukluİşçilereÖzgürlük.Tutukluişçilere
verilencezalarkaldırılsın...

Par tido Ob rero/PO (İş çi Par tisi) •
Iz quier da Unida/IU (Bir leşik Sol): PCA (Ar jan tin Komünist

Par tisi) + MST (İş çilerin Sos yalist Hareketi Par tisi) •
Liga Socialis ta Revolucionaria/LSR (Sos yalist Dev rim ci Bir lik) •

Fren te Ob rero Socialis ta/FOS (Sos yalist İş çi Cep hesi)•

Buenos Aires, 22 Aralık 2001
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Ar jan tin Baş kal dı rı-
sı:
Dün ya Dev ri mi nin 
Ye ni Sah ne si

4. En ter nas yo nal’i Ye ni den İn şa Ha re ke ti
Ko or di nas yon Ko mi te si nin Açık la ma sı

Dünyakapitalistkrizininsarsıntısıylaveonyıllıktoplum
sal mücadelelerin etkisiyleArjantin halk kitleleri 2001
Aralığındaki eylemleriyle dünya sosyalist devriminin
gelişmesindeyenibirperdeaçtılar.

Ülkeninkapitalistekonomisiharaphaldedir;burjuvasiyasalsiste
mibirbütünolarakaltüstolmuşturvesiyasal iktidarsorunukendini
ortayakoymuştur.Mücadelederinleşmektedirveegemensınıfınsözde
"geçici"çözümleribaşarısızolmuştur."FueraDelaRuaCavallo"("De
laRuaveCavalloDefol")diyesloganatmayabaşlayanArjantinhalkı
şimdi"Quesevayantodos!"u("HepinizDefolun")talepediyor.Ban
kerlerin çürümüş sisteminin ve IMF yardakçılarının toptan reddi...
Alternatif bir siyasal ve toplumsal iktidarmeselesi dosdoğru ortaya
konuyor. Kitlelerin başkaldırmasında öncü rolü oynayan işçi sınıfı
Arjantin’i aşağıdan yukarıya yeni toplumsal temeller üzerinde inşa
ederekkrizdenkurtarabilecektektoplumsalgüçtür.

Arjantin’de proletaryanın öncü kolu olan Troçkist parti Partido
Obrero,devrimcimücadeleninönsaflarındadır.Programıçıkışyolunu
açıkçagöstermektedir:
•Dışborçlariptaledilsin!
•Bankacılıksistemimillileştirilsinveyardımfonlarınyenidenmilli
leştirilsin!
•İşyerleriişçidenetimine!
•Kapitalistlerkrizinbedeliniödemelidir.İşçilerinişinesonverenşir
ketlermillileştirilsin.Herkeseiş!
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•Hermahalledevekasabadayiyecekdağıtımınıörgütleyecek,hükü
metinvekapitalistlerinnedenolduğuekonomikkeşmekeşekarşılık
verecekHalkMeclislerikurulsun!

Çürümüşveiflasetmişsiyasalvesosyalrejimitoptanalaşağıede
rekyerineeyaletlerdeveülkedeçapındaegemenbirKurucuMeclisi
getirecekulusalbiremekçihalkseferberliğiiçinileri!

KahrolsunkapitalistgaspçılarhükümetiveIMFyardakçıları!Halk
Meclislerinedayananbirişçilerhükümetiiçinileri!

IMFhaydutlarıveYankiemperyalistlerdefolun!LatinAmerika’nın
sosyalistbirliğiiçinileri!

ArjantinDevrimininbaşlangıçadımlarıdahaşimdidendevbirsar
sıntı yarattı; sadece kapitalist dünya ekonomisinin bunalımını değil
dünyanınheryanındakiişçisınıfıvemazlumkitlelerinideetkiledi.

AmerikaveAvrupa’daki"SeattleveCenovahalklarından"Filistin
İntifadasına, OrtaAsya ve Ortadoğu’daki emperyalist barbarlığa ve
savaşa direnen mazlum halklara, Balkanlardan ve Rusya’dan Latin
AmerikaveAfrika’yakadarsömürülenveezilenherkes,toplumsalve
ulusalözgürlükiçinmücadeleedenherkesbugünArjantinolaylarının
ritmiyleyaşıyor.Dünya,devrimciArjantinaynasındankendisinebakı
yor.

Bütün enternasyonal işçi ve halk örgütlerine, bütün özgürlük ve
sosyaladaletsavaşçılarına,bütündevrimcilerebirçağrıdabulunuyo
ruz:Arjantinelçilikleriönündegösteriyapmakgibi,Arjantinliişçilerle
sınıfdayanışmasıiçinheryerdeeylemlerdüzenleyin.Birleşinvedün
ya sosyalizmi için, emperyalistkapitalist güldürüyü yerle bir etmek
içinaynıyoldamücadeleedin.

Çağrımızişçisınıfınınvesolsınıfmücadelesininbütünöncüsavaş
çılarınadır: ŞİMDİ sosyalist devrimin zorunlu aracı olan devrimci
Enternasyonalişçilerinivücudagetirmekiçincesaretleileriatılmanın
zamanıdır!

DördüncüEnternasyonalinYenidenDolaysızİnşasıiçinileri!
YaşasınArjantinDevrimciHalkBaşkaldırısı!

DünyaSosyalistDevrimiiçinİleri!

DördüncüEnternasyonaliYenidenİnşaHareketi
İş çi Par tisi/Ar jan tin • Dev rim ci Mark sist Propos ta/In ter national 

Trotskyst Op position [ITO]/İtal ya) • EEK/Yunanis tan • MİB/Tür kiye • 
İş çi Par tisi/Uruguay • ITO/ABD • Troç kist Muhalefet/Boliv ya • "En 

Defen sa del Mar xis mo" Kolek tifi/İs pan ya • Sos yalist İş çi Bir liği/
İs railFilis tin

Roma, Kasım 2001
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Stalincilerin
“Ayna Korkusu”(*)

Mahir HAMDİ 

20.yüzyılıgeridebıraktık.Geçtiğimizyüzyıl,devrimler
ve karşı devrimler çağı olarak yaşandı. İnsanlık tarihi
hiçbir döneminde sömürüsüz, eşitlikçi bir toplumhaya
linin gerçekleşmesine bu kadar yakınlaşmamıştı. 1917
Rusya'sından başlayan ve Avrupa'yı kasıp kavurarak,
oradan Uzakdoğu'ya, Çin'e kadar uzanan, işçi sınıfının
eşitlik ve özgürlük mücadelesi tarihin akışını öyle bir
değiştirdiki, sömürenlerveegemenler iktidarlarınıkay
betmemekiçinkimizaman"tavizler"verdilerama,esas
olarak ellerine geçenher fırsatta işçi sınıfına  ve ezilen
halklara en acımasız baskılarla, soykırımlarla, katliam
larlavesavaşlarlasaldırdılar.Yeniyüzyılınbaşındasanki
insanlıktarihiyenidenbaşlıyor.20.yüzyılınbaşlarındaki
iyimserhavanınnekadardauzağındayız...

Kapitalizmin yaydığı bu karamsar havanın etkisine ancak tarihin
maddeci yorumunu özümsemiş olanlar karşı koyabilirler.

Marksizmin en önemli ayaklarından biri olan tarihsel maddecilik
rehberliğinde,tarihibütünselvegerçekçiolarakokuyabilenlergeleceği
kurmadabaşarılıolabilirler.

Marksizme ait bütün değerlerin yok sayıldığı ya da kötülendiği
günümüzde, ne yazık ki bizim "solcularımızın" da bu yıkıma karşı
koyabilecekdurumdaolmadıklarıgörülüyor.Çünküiçindençıktığımız

(*) Tarık Ali, Ayna Korkusu, Everest Yayınları, İstanbul, 2000
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yüzyılagerçekçigözlerlebakmaktanyoksunlar.Rusya'da,Almanya'da,
Doğu Avrupa'da, İspanya'da, Çin'de  vs. yaşananları Stalinci "tek
ülkedesosyalizm"mantığındanvesınıflarmücadelesini"komploteo
rileriyle" açıklamaktan bir adım bile öteye geçemiyorlar.( Bir adım
öteye geçenler ise, kendilerine rehber olarak devrimci Marksizmi
değil, sivil toplumculuğu, liberalizmi aldıkları için şimdilerde işçi
sınıfınaveonunideolojisinetepedenbakıyorlar!)Sonuçtaisetekrar
lananhepşubildiknakaratoluyor:

"Bitti.Bitti.Bitti!Herşeyiylesifonu
çekilmişbirütopya.Öznesikahraman
proletaryaonuterkettiktensonra
Marksizmnasılvarolabilir?Helge'yle
senbunuanlamıyormusunuz?Marksistler
lacivertokyanustakiköpükzerreciklerinden
başkabirşeydeğildir."

SSCB'devediğerbürokratikişçidevletlerindeyaşananları"sosyal
izm" olarak değerlendirenler doğal olarak şimdi "sosyalizm çöktü",
"Marksizmöldü"naralarınaçanaktutuyorlaryadaliberallerindilinden
konuşuyorlar.SosyalizmdeinatedenStalincilerise"sosyalizmneden
çöktü?" sorusuna tutarlı bir yanıt veremedikleri için işçi sınıfının
gözünde hiçbir inandırıcılık taşımıyorlar. Çünkü hala Stalinizmle
gerçekçi bir yüzleşmeden kaçıyorlar, sorgulamıyorlar ya da
sorgulayamıyorlar!20yüzyılınaynasındandünyadevrimiyerine"tek
ülkedesosyalizmin"kutsallığınatapıyorlarhala.Stalindönemiylebir
likte başlayan işçi devletinin şekilsizleşmesi, yozlaşması ve giderek
çürüyüpkapitalistrestorasyonayolaçmasınıHruşçovyadaGorbaçov
gibiasalaklarınvarlığınabağlıyorlar.1925'lerden itibarenadımadım
ilerleyenbürokratikkarşıdevriminkaldıracınınomeşhur"tekülkede
sosyalizm"teorisiolduğunugöremiyorlar.Bayrağındahalakızılyıldızı
ve orak çekici utanmazca taşımaya devam eden Çin Komünist
Partisininkapitalistrestorasyonubütündünyaişçileriningözüönünde
bu simgeleri çoktan terk etmiş bulunan Putin Rusya'sından bile ne
kadardahahızlıyaşamageçirmeyeçalıştığınıgöremiyorlar.Simgeler
onlarayetiyor.GeçmişteSSCB'ninismivesimgelerionlariçinyeter
liydi, şimdi ise Çin'inkiler! Koca koca işçi devletlerinin içeriden
çürümesionlarıilgilendirmiyor,çünküonlardaaynıçürümeninparçası
olmaya devam ediyorlar, üstelik "çürümeye ve kokuşmuşluğa karşı
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mücadele ediyoruz" yaftası altında.Kuşkusuz simgeler önemli, ama
"tekülkedesosyalizm"karşıdevrimciteorisiSSCB'degörüldüğügibi
bu simgeleri bile korumayayetmedi, neyazıkki bugidişleÇHC'de
koruyamayacak. İşte bu yüzden çağdaş Stalincilerin bu aynaya
bakmalarıbirzorunluluk.

Tarık Ali'nin Temmuz 2000'de yayımlanan romanı, işçi sınıfı
mücadelecilerininkendi tarihleriyleyüzleşmelerinebir fırsatveriyor.
Geçtiğimizyüzyılaeleştirelveözeleştirelbirbakışınkapısınıaralıyor.
1900'lerin sonundan 1990'ların başına doğru gidip gelmelerle örülü
şiirsel ve dramatik yapısıyla tarihsel bir iç hesaplaşma romanı. İşçi
sınıfının geçmiş kazanımlarının büyük bir bölümünün "Yeni Dünya
Düzeni"nin çıkarları uğruna acımasızca elinden alındığı 1990'lardan
"DevrimlerÇağına"birbakış.TarıkAli,sosyalizminvedünyadevrim
inin geleceğini belirleyen yanlışları, kaçırılan fırsatları anlatırken
okuduklarınız bir roman anlatımının ötesinde o dönemin devrimci
Marksistbirdeğerlendirmesinedönüşüveriyor.

ProfesörMeyer,AlmanSosyalDemokratPartisinde"yükselmekte"
olanoğluKarl'aMarksizminvesınıfsız,sömürüsüzbirdünyanınhala
geçerlibirmücadeleolduğunuanlatırken,biryandandakenditarihiyle
yüzleşiyor.

AlmanKomünistPartisininkorkaklığıve1923Almandevriminin
yenilgisine, "Halk cephesi" politikalarının Almanya'da, Fransa'da,
İspanya'da yarattığı yıkımlara, devrimi yapan Bolşevik Partisinin
yozlaştırılmasına,StalinciterörünkurbanıolanBolşeviklerinöldürülm
esine"tanıklık"edenhayaliamagerçekçikahramanlarıkonuşturuyor
TarıkAli.Yanianlatılanbizzat"bizim"tarihimiz...

"Ayna Korkusu" romanının en başarılı yönlerinden birisi de
Stalin'in"Rusya'nıngeleceği için"muhalefetisindirmeoperasyonları
ve1936duruşmalarındabinlerceBolşeviğinkatledildiği1930'lardaki
terörortamınıveyarattığıkorkuyuyansıtabilmişolması:

"..........Umutbesleme.Kaç.Ortadankaybol.
BerlinveMoskova'daterörhükümsürüyor.
İspanya'yıbirçılgınlıkkaplamış.
Heryerde,tıkalı,acımasızkalplerinatışı.
SoğukSibiryarüzgarıherşeyidelipgeçen
merhametsizgözler...

(Ayna Korkusu, sayfa 181)
"LisaMoskova'yaindiğinde,eskidostlarının
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Stalincilerin “Ayna Korkusu”

halaortalıktaolupolmadıklarınısorma
zamanınıngeldiğinekararvermişti.

Ludwigbanaseninherdediğineuyma
talimatıverdiFreddy,ama...Livitsky'nin
Paris'teolduğunubiliyorum.LevyileNarin
nerede?
Levyöldü.Buharin'i,Stalin'inonu
öldürteceğikonusundauyarmıştı.Dış
ülkelereyapacağıilkziyarettensonra
birdahaMoskova'yadönmemesinisöylemişti.
BukadarıbileyeterliolduğuhaldeLevy
dahadailerigitti.Buharin'eMeksika'ya
gitmesinisöyledi,fakatBuharin'inçevresinden
birikendisiniihbaretti.Levyortadankayboldu.
Sorgulamayapmakgerekmedi.Herşeyiitirafetti
vebıyıklıyalanetokudu.Sanırımçabucak
ölmekistiyordu.Üçgeceöncekurşunadizildi!
Lisa'nınyüzüsarardı.MishaLevyölmüştü.Viyana'da
ilktanıştıklarındatemizyüzlübirgençti.
Acımasızcasildiyaşarangözlerini.Gözyaşlarıyla
ıslanmışbiryüzMoskova'dakaldığıotelde
kuşkuuyandırdı...

(Ayna Korkusu, sayfa 195)

Bizimklasiklerimizvardır.İşçisınıfınınkahramancamücadelesini,
en saf, en içten anlatımlarla yaşatan ve her okunuşta kapitalizme,
sömürüyeveher türlüezmeezilme ilişkilerinekarşı içimiziyeniden
veyenidenöfkeyledolduranklasiklerimiz.DemirÖkçegibi,Germinal
gibi,Anagibi.Bizonlarlabüyüdük."AynaKorkusu"dabuklasikler
dizisinin en son halkasına aday olabilecek bir yapıt, bir tarihsel
roman.

Tarık Ali karşımıza bir ayna dikiyor... Bu aynaya bakmaktan
korkmayın.Çünküancakbuaynayabakabilenler21.yüzyılıdevrimler
çağınadönüştürebilirler...
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