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Yeniden Çıkarken,
PGB SOSYALİZM'i aradan geçen iki yıldan sonra yeniden yayınlamaya 

başlıyoruz. Kuşkusuz bu uzunca gecikmeyi sabırlı olduğunu düşündüğümüz 
okurlarımıza izah etmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Hepinizin bildiği gibi 
yaklaşık iki yıl kadar önce yeni bir siyasal açılıma yönelmekte olduğumuzu ilan 
etmiş ve PGB SOSYALİZM çevresiyle BİEP (Birleşik İşçi Emekçi Partisi) Girişimi 
çevresinin bir araya geldiğini duyurmuştuk. Hedefimiz; sosyalistlerin bir araya 
gelmesine öncelik tanımaktansa (çünkü ÖDP deneyimiyle bunun nasıl bir akıntıya 
kürek çekmek anlamına geldiğini öğrenmiştik) varolan kadro birikimiyle doğrudan 
bir sınıf partisi inşasına girişmekti. Sermayeden ve devletten bağımsız bir kitlesel 
işçi partisinin (bu başlangıçta küçük bir kitlesellik taşıyacak olsa da) inşasına 
girişmek ortak hedefimiz olarak saptanmıştı. Ancak aradan geçen zaman zarfında, 
BİEP Girişiminden arkadaşların geçmiş çizgilerinde olmadıklarını, kitlesel bir işçi-
emekçi partisi inşasındansa dışa kapalı bir yapı oluşturmak istediklerini fark 
ettiğimiz gibi, program konusunda bile yeniden eski asgari/azami program 
anlayışlarına takıldıklarını anladık.Tabii, bu gelişme bize oldukça zaman kaybet-
tirdi. Üstüne üstlük, atmış olduğumuz adımın (yani birlikte inşanın) akim kalması 
üzerine PGB SOSYALİZM içinde bir tartışmaya yeniden başladık. Bu tartışmada 
klasik “solcu” reaksiyon uç verdi: Başlangıçta hep birlikte karar verdiğimiz kitlesel 
bir işçi partisi taktiği yerine bazı arkadaşlar yeniden “devrimci sosyalist” birlik 
yönelişine geri çekildiler. Üstelik bu kez birlik, salt bir “Troçkist” birlik olmalıydı! 
Bu tercihe yönelen arkadaşlar kendi yollarını seçtiler ve PGB SOSYALİZM'den 
ayrıldılar.

PGB SOSYALİZM çevresi ise daha önce saptamış olduğu yönelişte kararlılığını 
sürdürdü. “İşçilerin Kendi Partisi” için mücadele temel taktik hat olarak kaldı. İşçi 
sınıfının içinde bulunduğumuz dünya ve özellikle Türkiye koşullarında birleşik işçi 
cephesi taktiğini gözetmeksizin adım atamayacağının bilincinde olan çevremiz bu 
taktik doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Gelinen noktada, 
bundan iki yıl öncesine oranla çok daha olumlu adımlar atılmış durumdadır. Gerek 
bu sayımızda, gerekse bundan sonra yayınlanacak olanlarda olumlu gelişmeleri 
ayrıntılı olarak izleme fırsatını bulacaksınız.

Öte yandan Türkiye'de, sosyalist hareketin yıllardır yaşayageldiği parçalanmışlık 
ve moralsizlik ortamından sadece teorik ve politik yayınlarla çıkılamayacağını 
saptamış bulunduğumuzdan PGB SOSYALİZM'i yayınlamakla yetinmeyeceğimizi 
ifade etmeliyiz. Kuşkusuz, bu tür dergilerin hiç de küçümsenmemesi gereken bir 
işlevleri vardır. Bu işlev; esas olarak varolan kadroların (ki bunlar ağırlıklı olarak 
küçük burjuva karakterlidir) iç uyumunu sağlamaya, teorik ve politik pekişmelerini 
sürdürmeye, devrimci Marksist donanımlarını güçlendirmeye yöneliktir. Ama yıllar 
içinde şunu gözlemledik ki, bu kadroların kaynağında bir farklılaşma olmadığı müd-
detçe, yani proletaryadan devşirilmedikleri sürece kalıcılaşabilecek bir faaliyetleri 
son derece sınırlı olmaktadır. Bu yüzden, “işçi sınıfının kurtuluşunun ancak işçi 
sınıfının kendi eseri olacağı” bilincinden hareketle yayın politikamızı bu tür 
kadroların kazanılması yolunda seferber edeceğiz. Kaldı ki, bu kadrolar kazanıldıkça, 
teorik ve politik yayının kendisi de her zamankinden daha vazgeçilmez bir değer 
taşımaya başlayacaktır. Önümüze koyduğumuz her tür parti inşası, bu ister taktik bir 
kitlesel işçi partisi, ister stratejik bir devrimci işçi partisi olsun, daha en başından 
işçi kadrolarının varlığına dayanmak zorundadır. Türkiye'de inşasına soyunduğumuz 
“İşçilerin Kendi Partisi” yönelişine uygun olarak, kısa vadede öncelikle aylık peri-
yotlu bir “İŞÇİ KARDEŞLİĞİ” bültenini devreye sokacağız. Bu bülten aynı zaman-
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da “ULUSLARARASI İŞÇİ KARDEŞLİĞİ” bülteninin de bir parçası olacak. “İŞÇİ 
KARDEŞLİĞİ” İnternet sitesinden de uluslararası işçi hareketindeki gelişmeleri 
haftalık olarak izleme imkanına sahip olacaksınız. Öte yandan “İŞÇİ KARDEŞLİĞİ” 
Türkiye ve dünya işçi sınıfının yakıcı sorunlarına politik çözümler getirebilmek 
amacıyla bir broşür dizisini de en kısa zamanda devreye sokacaktır.

PGB SOSYALİZM'in elinizdeki sayısında ilk olarak, “Ya İşçi Hükümeti, Ya 
Kıyamet!” başlıklı bir programla karşılaşacaksınız. Bu program, PGB SOSYALİZM 
çevresinin kendi içinde yürüttüğü oldukça yoğun tartışmalardan sonra kaleme alınmış 
olan geçiş talepleri sistematiğine uygun bir programdır. Bu, PGB SOSYALİZM çevres-
inin kendi programıdır. PGB SOSYALİZM, bu programı, olası bir kitlesel işçi partisine 
tartışma metni olarak da sunmaktadır. Ancak burada herhangi bir dayatma kesinlikle 
söz konusu değildir. “İşçilerin Kendi Partisi” kurucuları bu programdan ister 
yararlanırlar, ister yararlanmazlar, bu onların bilecekleri bir şeydir. PGB SOSYALİZM 
çevresi, kitlesel bir işçi partisinin kuruluşuna ve gelişmesine katkıda bulunabileceğine 
inandığı bu programın propagandasını yapmayı sürdürecektir. 

Dergideki ikinci yazı, Sungur Savran'ın “İŞÇİ MÜCADELESİ”nin 10. sayısında 
yayınlanmış olan yazısına bir cevap niteliği taşımakla birlikte, esas olarak devrimci 
Marksist hareketin son 25 yılında “kitlesel işçi partisi” meselesine yaklaşımını ird-
eliyor. Şadi Ozansü'nün bu yazısı Türkiye'deki tüm devrimci Marksist çevreleri 
ilgilendireceğinden, en azından başlangıçta bu çevreler arasında ilgiyle izleneceğini 
sanıyoruz. 

Üçüncü yazı, Pınar Erol imzalı ve Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı ile ilgili. Yazar, bu 
tasarının aslında sadece Türkiye ile ilgili bir uygulama olmadığını ve IMF ile Dünya 
Bankası gibi emperyalist kurumların tüm dünyaya bir dayatması olduğunu ve tasarıyı 
hazırlayan AKP hükümetinin de Türkiye'de onların temsilcisi olarak davranmakta 
olduğunu belirtiyor. 

Dördüncü yazı Daniel Shapira imzalı ve Fransa'da yayınlanan “La Verite” der-
gisinden kısaltılarak yapılmış bir çeviri. “La Verite” IV. Enternasyonal'in merkezi 
teorik yayın organı. Çeviriyi Pınar Erol “La Verite”nin İngilizce versiyonu olan “ The 
Truth”dan yaptı. Yazı, “Avrupa Anayasası” taslağı üzerine ve hem taslağın hem de 
Avrupa Birliği'nin karşı devrimci özünü teşhir ediyor. Ama esas teşhir ettiği bu 
taslağın hazırlanmasına katkı sunan ETUC yönetimi.

Beşinci yazı, bir Orta Doğu değerlendirmesi. Ortak bir çalışmanın ürünü olduğu 
için imzasız yayınlıyoruz. Orta Doğu sorunun aslında hem emperyalizm hem bölgenin 
ezilen halkları açısından nasıl bir uluslararası sorun olduğunu sergiliyor. Çözümünün 
de ister istemez yerel olduğu kadar enternasyonalist bir eylemi de gerekli kıldığını 
gösteriyor.

Altıncı yazı, Şeref Doğan'ın imzasını taşıyor. Yazı, Türkiye burjuvazisinin son 
40-50 yıllık serüvenini anlatıyor ve bu sınıfın günümüz Türkiye'sindeki kompozisy-
onunu sunmaya çalışıyor. Tamamlanmaya açık bir çalışma.

Derginin son yazısı Cemal Taylan imzalı. AKP hükümetinin sınıfsal tercihlerini 
deşifre ediyor. Sözde ezilenlerin çıkarlarını temsil ettiğini ifade eden AKP hükümetinin 
aslında nasıl da yerli ve uluslararası büyük patronlar düzeninin kararlı bir savunu-
cusu olduğunu ifade ediyor.

Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak umuduyla.
Yayın Kurulu



Ya	İşçilerin	Kendi	
Hükümeti,	Ya	
Kıyamet!

PGB Sosyalizm

Kadın, erkek işçiler! Kamu emekçileri!
Gençler! İşsizler! Yoksul çiftçiler!

Emekliler! Küçük esnaf! Dininden, milliyetinden veya 
cinsiyetinden dolayı zulme uğrayanlar!

Sömürülen, horlanan, aşağılanan emekçiler!

Yıllardır bir avuç yerli ve yabancı patronun çıkarı için peşkeş
çekilenbütünzenginlikler;yaniyeraltıveyerüstübütünüretim

tesisleri, yani maden ocakları, yani demir çelik fabrikaları, yani
Sümerbank,yaniPetrolOfisi,yaniSütEndüstrisikurumu,yaniKara
Yolları, yani Demiryolları, yani HavaYolları, yani DenizYolları,
yani PTT, yani ormanlar, yani okullar, yani hastaneler ve daha
aklınıza gelebilecek, biz yoksulların vergileriyle inşa edilmiş her
türlü değer, bugün adına özelleştirme denilen soygun ve talan
politikalarıylayerliveyabancıbüyükpatronşirketlerinesudanucuz
fiyatlarla satılıyor.Öte yandan,milli bankalar veTEKELde, aynı
şekildeyerliveyabancıbüyükfinanskuruluşlarınasatılmaküzere...
Busatışlargerçekleştikçe,hergündahafazlakardeşimizin işlerine
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son veriliyor. 2000-2001 mali çöküşünden sonra, sanki bu çöküşün
sorumlusu onlarmış gibi, yaklaşık 1,5 milyon çalışan sokağa atıldı.
Henüz işlerinden atılmayanlara da sürekli aba altından sopa göster-
ilerekyüzde"sıfır"zamlıtoplusözleşmelerikabuletmelerisağlanıyor.
İştenatılmakorkusuylahareketedemezdurumagelenişçikardeşlerimiz
1989-1990yıllarındanbuyanasürekliolarakdahafazlayoksullaşıyorlar,
yeni iş yasalarıyla patronların keyfine bırakılmış çalışma koşulları
getirilmekisteniyor;sendikalarımızyokolmatehlikesiylekarşıkarşıya
kalıyor. Bu büyük patron saldırıları ile sosyal güvenlik sistemimiz
çökertilmekisteniyor.

Bütünbunlarakarşı;
İşçilerinücretleriilkelde1989-1990yıllarınınsatınalmadüzeyine

yükseltilmelidir!
İşsizliğe karşı, iş saatleri kısaltılmalı, vardiya sistemi arttırılmalı,

gençişsizlereböylelikleyeniişalanlarıaçılmalıdır!Dörtvardiya,tam
istihdam,35saatçalışmahaftası!

Bütçede eğitime ayrılan pay 1980'den bu yana yüzde 17'lerden
yüzde7'lere,sağlığaayrılanpayyüzde12'lerdenyüzde2'lereindirilmiş
bulunmaktadır. Bu paylar ilk elde en azından yeniden 1980 öncesi
oranlarayükseltilmelidir!

ÖzelleştirilmişbütünKİT'ler,derhalvetazminatsızolarakyeniden
devletleştirilmelidir!Kamukesimininbüyükpatronlardüzenindebir
israfveyolsuzlukyuvasıhalinegelmişolmasınıngenişhalkkesimler-
indeyarattığıhaklıtereddüt,kamumülkiyetiileözelmülkiyetarasında
kayıtsızkalmamızayolaçmamalıdır.Kamumülkiyeti,işçilerindeneti-
mindegüçlendirilmelidir!

35milyon çalışana hizmet sunan SSK batırılmamalı, tam tersine
işçilerin yönetiminde güçlendirilmelidir! Bütçeden ayrılan paylarla
yeni SSK hastaneleri, dispanserleri, klinikleri açılmalıdır! Birer
hırsızlık yuvası olan özel hastanelere ve özel sağlık sigortası
uygulamalarına son verilmelidir! Eğitime aktarılacak ek kaynaklarla
daha fazla sağlık personeli yetiştirilmelidir! Özel eğitime ve özel
sağlığa hayır! Sağlık ve eğitim parayla satılacak mallar değildir!
Bedavaolmalıdır!

Acilençokgenişbirkamuyatırımlarıprogramınagidilmeli,merke-
zibirplanlamayabaşvurulmalıdır!Yerliveyabancımali şirketlerin
gücünün artması sanayileşmenin gelişeceği anlamına gelmez, onlar,
bütündünyadaolduğugibiTürkiye'dedeenucuzyoldankaretmeyi
düşündüklerinden, sanayi yatırımları gibi nispeten pahalı yollara
başvurmaktansa,parasermayeileparakazanmayolunutercihetmek-



tedirler!Onların amacı sanayiyi güçlendirmekdeğil, çökertmektir!
Yerli ve yabancı özel mali şirketlerin istihdam ettiği işçi sayısı
komiktir: Türkiye'nin en büyük para babalarından Sabancı'nın
çalıştırdığıişçisayısıenfazla30bin,Koç'unise60bincivarındadır.
Oysa sadece kapatılmak istenen Zonguldak maden işletmelerinde
çalışanişçisayısı1990'lıyıllarınbaşında50bindolayındaydı!Buda
gösteriyor ki, Türkiye'de gerçek bir sanayileşme ancak yeniden
millileştirilecekişçidenetimindekiKİT'lerveyeniKİT'lerüzerinde
yükselebilir!

Birkumarhaneolanborsakapatılmalıdır.
TSK'yabağlıOYAKBank'ıntümbelgeleriaçıklanmalı,Merkez

Bankası ve Ziraat Bankası dışında tüm bankalar, yani tüm özel
bankalar kamulaştırılarak, tek bankada toplanmalı, bu tek banka
aracılığıyladışticaretedevlettekelikonmalıdır.Buyapılmadığıtak-
dirdehalkınçoğunluğunungelirindemücadelelerilesağlanabilecek
bir iyileşme, bankaların büyük patronların elinde kalması halinde
uzun süre korunamaz. Büyük patronların şirketlerinin paralarını
yurtdışınakaçırmaları,devalüasyonvehayatpahalılığı,eldeedilen
ücret artışlarını kısa sürede eritiverir! Döviz rezervlerinin planlı
kullanımına,dövizkurlarınındenetlenmesinevedışticaretüzerinde
devlet tekeline dayalı bir politikaya geçilmelidir! Mali piyasalar
denenhırsızlıkşebekesininegemenliğinesonverilmelidir!

Kriz bahanesiyle işçi çıkarmış işyerlerinin muhasebe kayıtları
derhal açılmalı, ne kadar karda ya da zararda oldukları ortaya
dökülmelidir!Onlarınbütünspekülasyonadayalıkarlarıilanedilme-
lidir! Eğer zarardaysalar, kendilerini yönetemiyorlar demektir, o
zaman işçi denetiminde kamulaştırılmaları gerekir! Büyük patron
şirketlerinikayıranticarisırsistemineson!

Yabancısermayeyiteşvikadıaltındauluslararasışirketleredaha
fazla kar edebilmeleri için her türlü olanak sağlanmaktadır.
Uluslararasıtahkimkabuledilerekbuşirketlerinkazanamadıklarını
iddia ettikleri karlar için dahi tahkime gitme hakkı tanınmıştır.
Uluslararasıtahkimkabuledilemez!

Sosyal güvenlik imkanlarının, iş güvencesinin, grev ve toplu
pazarlık imkanlarının olmadığı "serbest ticaret bölgeleri"
uygulamalarınaderhalsonverilmelidir!

Bütünbutedbirleringerçekleştirilmesiiçiniçvedışborçlarıngeri
ödenmesi derhal durdurulmalı ve IMF, Dünya Bankası ve Dünya
Ticaret Örgütü ile bütün bağlantılar kesilmelidir! Bu tedbirler

Sosyalizm

6



alınmadığı taktirde halkın çoğunluğunun gelirleri iyileştirilemez,
işsizlik,yoksullukveaçlıklamücadeleedilemez!

"Bütünbunlar yapılırsamemleket ekonomisi krize düşer, perişan
oluruz" denilecektir. Bu yalandır!Memleketi bu hale getiren büyük
patronlarınyıllardıruyguladıklarıbupolitikalarınkendisideğilmidir?
Esasbupolitikalarekonomiyikrizesokmuştur;bununbedelinimaz-
lumlardeğilbizzatbüyükpatronlarödemelidir!Krizbüyükpatronların
yönetemediğini göstermiştir. O zaman bırakın işçiler, emekçiler,
ezilenleryönetsin!Hiçmeraketmeyinonlardançokdahaiyiyönete-
ceklerdir!

İşçiler örgütlü mücadeleye!
Ancak bütün bunların gerçekleştirilmesi için çalışanların örgütlü

gücüne ihtiyaçvardır.Türkiye'nin toplam faal çalışannüfusuDünya
ÇalışmaÖrgütü'negöre20milyoncivarındadır.Bu,kentlerdevekırsal
kesimde çalışan toplam nüfustur. Bu nüfusun yaklaşık 15 milyonu
sendikasızvesigortasızdır.Yalnız3,5milyonusigortalıdır.Vesadece
700 bini hem sendikalı, hem sigortalıdır! Bu rakamlara esaret
koşullarında çalıştırılan yabancı kaçak işçileri eklediğimizde gerçek
tabloyuortayakoymuşoluruz.Türkiyeişçisınıfınınbubüyükkitlesi
bugünhementümüyleörgütsüzdurumdadır.

Patronyanlısıhükümetlerinyıllardırizlemekteolduklarıpolitikalar
işçi örgütlerini yok etmek üzere inşa edilmiştir. 12 Eylül DİSK'i
bitirmiştir.ŞimdikiyönetimlerdeTürk-İş'iortadankaldırmayıhede-
flemektedirler. Sendikaları, grev ve toplu pazarlık hakları ellerinden
alınmış işçilerin yukarıda sıraladığımızmücadele programını hayata
geçirmeleridüşünülemez!

Bunedenle;
Yöneticilerinin tüm eksiklerine, tüm yanlış politikalarına rağmen

sendikalarımızısonunakadarsavunmalıyız!
Tek bir çalışanın bile sendikasız, sigortasız çalıştırılmasına izin

vermemeliyiz!
Sendikasız,sigortasız,grevvetoplupazarlıkhakkıolmayanyada

buhakları çalışanlarına tanımayanbütün işyerleri tazminatsızolarak
kamulaştırılmalıdır! Böyle bir çalışma yasası için ileri! "Bu hakları
işçilere tanıdığımız takdirde batarız!" diyen büyük patronlar yalan
söylüyorlar! Sadece karları azalır! Karlarının azalmasına tahammül
edemeyenlerbizleribaskı altındayönetiyorlar, nehakla?Bıraksınlar
bizyönetelim.

Ya İşçilerin Kendi Hükümeti, Ya Kıyamet!
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ÇalışanlarınhaklarınıdüzenleyenUluslararasıÇalışmaÖrgütünün
138sayılısözleşmesihükümettarafındanderhalimzalanmalıdır!

Sendikalarımız devletten ve patronlardan tamamen bağımsız
olmalıdır! Sendikalarımız ortak bir çatı altında birleştirilmelidir.
Ortakçalışanlaryasasıçıkartılmalıdır.Üyelikveistifaiçinnoterşartı
kaldırılmalıdır.Hertürbarajkaldırılmalı,sendikalararasındakitüm
anlaşmazlıklarişyerlerindesandıkkoyularakçözülmelidir.

Emek Platformu yukarıda sıraladığımız talepler doğrultusunda
hareketegeçmeli,sendikasızişçilerivetarımişçilerinidekapsayan
ortakbirüstörgüthalinegetirilerekgüçlendirilmelidir!

Sendikalarımızınüyesayılarıgitgideazalıyor.Öteyandan,gene
sendikalarımız, "sosyal diyalog" adı altında patron örgütleri ve
hükümetlerle grev ve özgür toplu pazarlık görüşmeleri olmadan
masaya oturmak zorunda kalan örgütlere, yani basit birer "sivil
toplum" örgütüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Birer işçi örgütü
olmaktançıkarılmakisteniyor.EkonomikveSosyalKonseybunun
aracı olarak dayatılıyor. ESK bir büyük patronlar düzenlemesidir,
ESK'yahayır!

Sendikalar, işçilerin patronların saldırılarına karşı örgütlü
mücadele verdiği işçi örgütleridir Grev ve özgür toplu sözleşme
hakkı olmayan sendika, sendika değildir! Grev ve özgür toplu
sözleşmehakkınınolmadığırejimlerdedemokratikrejimlerdeğildir!
Sendikalar, toplu sözleşmemasasına oturup oturmamaya kendileri
kararverirler,bukonudakendilerinebirdayatmayapılamaz.Ancak
Türkiye'devetümdünyadabirçokalandaolduğugibisendikalarda
patronların ve onların hükümetlerinin baskısı ve kuşatması
altındadırlar.Devletelinisendikalardançeksin!Sendikayöneticiler-
ininsürekliolarakişçisınıfındanveonlarınasılçalışmaalanıolan
işyerlerindenkopmamalarıesasolmalıdır.Sendikayönetimininrota-
syonadayalıolması,yönetimegelecekyeniişçilerindeaynıdeneyi-
mivebilgiyiedinmesinisağlayacaktır.İşçiörgütlerininherkademes-
indekigörevlilerseçimleişbaşınagelmeliveyineüyeleritarafından
geri çağrılabilmelidir.Bütünyönetici ve işyeri temsilcileri seçimle
işbaşına!Sendikalarınasılsahipleriişçilerdirvesendikalarınpatron-
larvedevletleyaptığıtümgörüşmeveanlaşmalarişçilerindenetimine
açılmalıdır. Toplu sözleşme görüşmeleri işçilere açık yürütülsün!
Sonuçolaraksendikacılarınbürokrasiyevepatronlarateslimolmaları
biz işçilerin sendikalarımızdan vazgeçmesi anlamına gelemez.
Sendikaları savun ve güçlendir! Bütün işçiler sendikalara! İşçi
örgütlerikendiekonomikvepolitikbağımsızlıklarınıkorumakiçin
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mali açıdan da bağımsız olmak zorundadırlar. İşçi örgütleri ancak
kendi üyelerinin aidatları ve kardeş işçi örgütlerinin destekleriyle
ayaktadurmalıdırlar.Çeşitliulusalveuluslararasıpatronörgütlerinin
vevakıflarınınyardımlarınabelbağlamayacaklarıgibi,bunlarıkesin-
likle reddederler! Çünkü bu mali "yardımları" kabullenmek
bağımsızlığınıyitirmekanlamınagelir,hiçbirşekildekabuledilemez!

Esnek üretim ile çalışma süreleri azalmıyor, tam tersine patron
lehinekuralsızlıkgetiriliyor.Esneküretimehayır!

Verimliliği artırma söylemi ile çalışanları birbirleri ile rekabete
zorlayankaliteuygulamalarınahayır!

Çocuklarınyeriokullarıolmalı;çalıştırılmalarısuçtur!
Yabancı kaçak işçiler bizim sınıf kardeşlerimizdir; ekmeğimizi

çalandüşmanımızdeğil!Onların esaret şartları altında çalışmalarına
neden olan "kaçaklık" durumlarına son verilmelidir. Kendimiz için
elde ettiğimiz bütün çalışma haklarından onların da yararlanmasını
sağlamalıyız!UnutmayalımkibizimbirçokkardeşimizdeAvrupa'da
yadadünyanındört bir köşesindeonlarınburada çalıştıkları kölelik
şartlarıaltındaçalışıpyaşamaktadırlar!Bizdünyanındörtbirköşesinde
"kaçak" çalışmak zorunda kalan işçi kardeşlerimizin haklarını nasıl
savunuyorsak, burada onlar gibi çalışmak zorunda kalan "kaçak"
işçilerle de dayanışma içinde olmalıyız! Mazluma milliyeti ve dini
sorulmaz!

Irkçıhareketleripatronlar,çıkarlarıgerektirdiğinde,işçihareketinin
önünükesmekiçinyükseltirler.Türkiye'dedehepböyleolmuştur.Bu
saldırgan politikalara ancak işçilerin birleşik mücadelesi ile karşı
konulabilir. Bağımsız sendikalarda ve işçi meclislerinde örgütlenen
işçilerözörgütlerini,dünyadasömürükalkanakadarkorurlar.Yaşasın
işçilerinbirleşik,bağımsızörgütlümücadelesi!

İçinde yaşadığımız toplumda kadınlar baskıya ve şiddete maruz
kalıyorlar.Gitgideartan işsizlik,açlıkveyoklukkoşullarıkadınların
durumlarınıdahadakötüleştiriyor."YeniDünyaDüzeni"adınıverdik-
leridüzende,gitgidedahafazlakadınveçocukfuhuş"sanayinin"içine
çekiliyor.Kadınlarişçilerarasınakatılıyoramaengüvencesiz,düşük
ücretli, kötü koşullu işlerde çalışıyorlar.Aile içerisinde de kadınlar
bitmektükenmekbilmezbiremekharcıyorlar.Kadınayönelikşiddet
toplumunençirkinyüzlerindenbiriolarakvarlığınısürdürüyor.Evde,
özel yaşamda kadınların yaşadığı sorunlar, onların özel sorunları
değildir!Busorunlarınçözümügeleceğeertelenemez.Busorunların
çözümünüönünekoyanbağımsızkadınörgütlenmelerivehareketleri
desteklenmelidir.

Ya İşçilerin Kendi Hükümeti, Ya Kıyamet!
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Kadınlar işçi sınıfının yarısıdır; onların çöküşü işçi sınıfının
çöküşüdür; durdurulmalıdır! Eşdeğer işe eşit ücret! Sendikalar
sadeceerkek işçilerinörgütüdeğildir; kadın işçileriörgütlemekve
haklarını kazanmak için özel bir mücadele yürütmelidir. Kadınlar
sendika yönetimlerine! Evde, parça başı, gündelik çalışanlar dahil
tümçalışankadınlarsendikalaşmaya,örgütlümücadeleye!

Eğitiminözelleştirilmesi,yaniparalıhalegetirilmesiylebirlikte,
yoksulgençliğineğitimhakkıelindenalınmaktadır.Eğitimhakkının
yok edilmesi ise, gençliği, hızla uyuşturucu "sanayinin" kollarına
atmaktadır. Uyuşturucu "sanayi", bütün dünyada olduğu gibi,
Türkiye'dede,hakimsınıflarınbiryandandevasakarlareldeetme-
lerineyolaçmakta,öteyandangençliğiuyuşturucuyabağımlıhale
getirerekzatenmilitaristbaskıaltındakigençliğiniyicepasifleşmesine
nedenolmaktadır.Patronhükümetleri;işsizlik,parçabaşıvegeçici
çalışmaşartlarıaltında,gençleriişçisınıfınınbütünündenayırmaya
çalışıyorlar.

Gençler savaşa karşı barış için, geleceklerinin işçi sınıfının
geleceğinebağlıolmasındandolayıortakvebirliktemücadeleiçin,
çalışmahakkı için,özvarlıklarınıkorumak için,eğitimhakkı için,
gelecekhakkıiçin,yanitekkelimeyleyaşamahakkıiçinörgütlübir
mücadelevermelidir.

Kurulduğu günden itibaren büyük patron şirketlerinin üniver-
siteleremüdahalesininönünüaçanYüksekÖğrenimKurumu(YÖK),
büyükpatronlarcagörevinitamamladıveşuanyinebüyükpatron-
larca devre dışı bırakılmaya çalışılıyor ve özelleştirmelere
hazırlanılıyor. Üniversitelere devletten kaynak aktarılamayacağı
savunusuyla üniversitelerin kendi kaynağını kendisinin yaratması
büyükpatronlardüzeniyleilişkisinikurmasıisteniyor.YÖKveonun
yerine ikame edilen tüm üst kurullar dağıtılsın! Patronların aynı
saldırısıeğitimindiğerbirayağıolanmeslekokullarındadagörülüy-
or.YÖK ve ÜniversitelerArası Kurul (ÜAK), meslek okullarının
kamu kurumları ve piyasalarla ilişkilerine rehberlik ederek bu
saldırıyı hızlandırma çabası içindedir. Meslek okullarında okuyan
stajyer öğrenciler, patronların şirketlerinde ücretsiz çalıştırılıyor.
Stajyeröğrencilereenazkesintisizasgariücret!SSKprimleri tam
olarakyatırılsın!YÖK'ünmuhtaçolanöğrencilereverdiğibursdeğil,
harç ve katkı kredisidir. Bu kredileri alan öğrenciler üniversiteye
borçluolarakgösterilerekhayatlarıboyuncabeyazeşya fiyatlarına
endeksliborçödeyecekler.Herkesekarşılıksızburshakkı!Öğrenciler
gereklisegerekseüniversitelerdebarınma,mediko-sosyalhizmetler

Sosyalizm

10



ve yemekhaneden yararlanma haklarını da ancak para karşılığı kul-
lanabiliyorlar.Bütünöğrencilereücretsizyurt,yemekhanevemediko
sosyal hakkı!Biliminüretilmesinde anamerkezolanüniversitelerde
dünyadakibilimselgelişmeleriküçükbirazınlıkizleyebiliyor.Eğitim
dili yabancı dil kabul edilerek bilgi bir grup ayrıcalıklının elinde
bulunduruluyor. Bütün üniversitelerde ana dilde eğitim yapma
zorunluluğu getirilsin! Bunların yanı sıra yapılmaya çalışılan yeni
değişikliklerle kamu çalışanları üniversitelerden çıkartılarak yerine
yarı zamanlı, geçici, çağrılı olarak çalışacak öğretim görevlilerinin
alınmasıprojelerikapıda.Buprojeyleözelşirketçalışanlarınınüniver-
sitelere alınması ve bu çalışanlar aracılığıyla derslerde okutulan
kitaplaravebilimedoğrudanmüdahaleetmehakkınasahipolacaklar.
Üniversitelerinasılsahipleriüniversiteçalışanlarıveöğretimgörevli-
leridir. Öğretim elemanları ve çalışanlar tarafından yönetilen bir
üniversite!Üniversitelerindenetimiüniversitelerindiğerbileşeniolan
öğrencilere! Öğretim elemanları sendikaları, çalışanların sendikaları
veöğrenciörgütlenmeleriaracılığıylakurulacaközsavunmakomite-
leriiçinileri!

Medya aracılığı ile toplumun bilgi ve iletişim kanallarına büyük
patronlar hakim oluyor. Medyada reklam gelirleri yasaklanmalıdır!
Basınaözgürlük!

Kırların yoksulları ve emekçileri açlık tehlikesiyle sürekli göçe
zorlanıyor ve işsizler ordusuna katılmak zorunda kalıyorlar. Tarım
işçileri de işçi sınıfının en örgütsüz ve ağır koşullarda çalışan bir
parçasıdır. Tarım işçilerine sınırsız örgütlenme ve grev hakkı!
UluslararasıÇalışmaÖrgütününyoksulköylüveçiftçilerinörgütlen-
mesi sözleşmesinin uygulanmasını sonuna kadar savunulmalıdır!
Yoksul köylülerin topraklarını işleme hakkını ortadan kaldıran,
örgütlenme haklarını engelleyen ve yerel tarımsal yapılarını yıkan
Dünya Ticaret Örgütü politikalarına karşı mücadele edilmelidir.
Köylülerin topraklarınıkullanmahakkıvedoğalçevreninkorunması
sonunakadarsavunulmalıdır.

İşçiHükümeti büyük toprak sahiplerinin sendikasız ve sigortasız
işçiçalıştırmasınıyasaklamalı,uymayanlarınişletmelerinitazminatsız
olarak işçilerin denetiminde kamulaştırmalıdır. Toprak ağalığı ve
yarıcılığı yasaklamalıdır. Toprak işleyenin su kullananındır! Tarım
kooperatifleri yoksul köylülerin özyönetiminde ortak teknoloji ile
üretim yapılmasını sağlar. Kooperatif üyesi yoksul köylüler, üyeleri
oranındaülkegenelinde"köylümeclisleri"aracılığıylamerkezitarım
veüretimpolitikalarınakatılmalıdır.

Ya İşçilerin Kendi Hükümeti, Ya Kıyamet!
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Tarım işçilerinin,mevsimlik işçilerin, yoksul köylülerin gerçek
kurtuluşu işçi devleti yönetiminde merkezi ve demokratik olarak
planlanmışekonomidedir.

12 Eylül askeri diktatörlüğü ve 28 Şubat askeri darbesi burju-
vazininişçisınıfınakarşıkazandığıciddizaferlerdir.Buhareketlerin
amacı Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin, sermayenin "özgür"
hareketinikısıtlayanekonomik,siyasal,örgütselveideolojikhakve
mevzilerinitırpanlamaktı.Bundadaönemliölçüdebaşarılıoldular.
Burjuvazininsiyasalgüçleriarasındakianlaşmazlıkneolursaolsun
kendi adlarına gerçekleştirilen bu rejime yek vücut uyum
sağlamışlardır.TürkiyebüyükpatronlarınınörgütüTÜSİADileTSK
arasındaki çelişki, Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni
ErtuğrulÖzkökileyineaynıgazeteninyazarlarındanEminÇölaşan
arasındakiçelişkikadardır.Bütünfarklılıklarınarağmensontahlilde
Türkiyekapitalizmininortakçıkarlarınısavunmaktadırlar!

TC. devleti doğuşundan bu yana işçi sınıfının ve ezilen ulusun
örgütlenmesinihemhukukahemdezoradayanarakyasaklamış,12
Eylül'den miras kalan yasa ve düzenlemelerle ve 28 Şubat örtülü
darbesi ile güdükleştirilen "parlamenter sistem", bu yasakları
mutlaklaştırmayaçalışmıştır. İşçi sınıfınınörgütlenmehakkıengel-
lenemez!Faşistlerhariçsınırsızörgütlenmeözgürlüğü!

Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek amacıyla çıkarılan
uyumyasalarıyaşanandarbeleringölgesindeoluşanparlamentonun
ikiyüzlülüğünün göstergesidir. AB'ye demokratik uyum yasaları
hazırlanırken içeride işçi sınıfının örgütlenmesine karşı baskılar
devametmektedir.12Eylülsuçlularıkendilerinizamanaşımıylakur-
taramazlar!SiyasipolisinveMİT'inbütünkayıtlarıaçılsın!Askeri
istihbarat,BatıÇalışmaGrubuvbsuçörgütlerilağvedilsin!Suçlular
mahkemeye!Polislerdebirerücretlidir,polisesendikalaşmahakkı!

TSK' ya bağlı vakıflar ve ticari tüm işletmelerin belgeleri
açıklansın!

Askerlik işçilerveyoksulköylüler içinyasalhaklardanyoksun
olmak ve angarya çalıştırılmak demektir. Kışlada dayağa son!
Angaryaya hayır, erlere asgari ücret ödensin! Erlere sendikalaşma
hakkı!Erlereoykullanmahakkı!

Bütün Halklar Kardeştir!
Uluslarınkendikaderinitayinhakkısonunakadarsavunulmalıdır.

Ve kendi yürüteceği sınıf mücadelesi yoluyla kendi kaderlerini
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kendilerinintayinetmelerinedestekolunmalıdır.Amerikanemperyal-
izmi,illegalözelgüçleriyle,yanibaştaCİAkanalıyla,dünyanınhemen
herbölgesindehalklararasındadüşmanlıklarayolaçarakortayaçıkan
çatışmalara"insanhaklarıvedemokrasi"adınamüdahaleetmefırsatını
yakalayarakkatliamlaragirişmektedir.Amerikanemperyalizminintek
hedefiemekçilerinbirliğiniyıkarakhalklarüzerindeegemenliğinitesis
etmektir. Devasa bir askeri yıkım aleti olan NATO lağvedilmelidir.
NATOhiçbirşekilde,millivedemokratikhaklarıngerçekleştirilmesine
imkan tanıyan bir aygıt olmadığı gibi, tam tersine, emperyalizmin
talan politikasının devamlılığını sağlayan bir örgüttür. Yıllardır
dünyanınyüzmilyonlarcaişçiveköylüsünüsömürerek,onlarıkan,ter
vegözyaşınaboğangünümüzünsözde"demokratik"emperyalistülke-
leri, şimdilerde "medeniyetin savunulması" adı altında, Taliban,
Saddamvb.herhangibiryönetimibahaneederekyıllarcauyguladıkları
vahşiambargoyu,gerçekleştirdiklerikanlıbombardımanlarıvesaldırıyı
haklı göstermeye çalışıyorlar! Sanki bütün bu rejimleri kendileri
yaratmamışlarmış gibi! Amerikan emperyalizminin, yani petrol ve
silah tekellerininve tabiiuluslararasımali şirketlerinhedefibellidir:
Dünyanıntekvemutlakefendisiolmak!

Avrupa Birliği ise emperyalistler arası rekabette büyük güç ola-
bilmekiçinkurulmayaçalışılanbirbirliktir.ZenginkapitalistAvrupa
ülkelerinin bu birliği genişlerken, DoğuAvrupa'nın işçileriAvrupalı
patronlaraucuzişgücüolmakta,birliğindiğerülkelerindekikazanımlar
da gerilemektedir. Avrupa Birliği tüm kapitalist birlikler gibi işçi
düşmanıdır; kurtuluşumuz olarak gösterilemez! Avrupa Birliği'ne
hayır!

BaştaAmerikanemperyalizmininvedünyanınbütündiğerempery-
alistlerininhalklarıbirbirinedüşmanyaparakkendi istediklerinielde
etme planını bozmak içinTürk işçi ve emekçileri hemTürkiye'deki
hemIrak'takiKürthalkınaveemekçilerinebarış,dostlukvekardeşlik
elini bir an evvel uzatmakzorundadır.AncakTürkiye'dekiKürtlerin
hertürlüdemokratikvemillihaklarınısonunakadarsavunmaktırki,
halklararasındakidayanışmayıgüçlendirirveemperyalizminoyunlarını
bozar. Türk, Kürt, Arap ve Farisi halklar arasındaki kardeşlik ve
dayanışma ancak böyle sağlanır. Türk, Kürt,Arap ve Farisi işçi ve
emekçilerinbirliğiOrtadoğu'dayıllardırakıtılankanvegözyaşlarına
sonverebilir.YaşasınSosyalistOrtadoğuFederasyonu!Bütündünyanın
gözüönündeFilistinhalkıyokediliyorveSiyonistİsraildevletimeşru
kılınmak isteniyor. Filistinliler kendi yurtlarından tümüyle sürülerek
büyükİsrailkurulmayaçalışılıyor.Siyonistİsraildevletiyıkılmalıdır!
Yahudi, Müslüman, Hıristiyan, bütün Filistinliler ortak devlette
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toplanmalı ve Filistin, ortak yurtları olmalıdır. Yaşasın Sosyalist
OrtadoğuFederasyonuüyesibağımsız,laikFilistindevleti!

Öteyandan,hernebahaneyleolursaTürkSilahlıKuvvetlerinin
Kuzey Irak'ı işgal etmesi Türkiye'nin "milli çıkarlarına" uygun
değildir.Türkiye'ninçıkarları,KerkükveMusulpetrollerindenpay
almaktandageçmez!NasılkiAmerikanhalkınınçıkarları,Amerikan
petrol şirketlerinin Irak petrollerine el koymasından geçmezse!
TürkiyeKuzey Irak'amüdahale ederseveAmerika'nın elkoyduğu
Musul veKerkükpetrollerinin kırıntılarındannemalanırsa, bundan
çıkar elde edecek olan Türk halkı değil, olsa olsa Türk büyük
patronları olacaktır.BugünTürkiye'de, ülkeye girişmaliyeti litresi
400 bin lira olan benzin 1 milyon 700 bin liraya satılmaktadır.
Halkımızdünyanınenpahalıbenzininikullanmaktadır.TürkiyeIrak
petrollerindenpayalırsabenzinfiyatlarınındüşeceğinekiminanır?
YıllardırTürkiye'dehalkınkullandığıtüpgaz,yadaşimdidoğalgaz,
KoçEfendivemahdumlarınınşirketlerinekarsağlamaktanbaşkane
işeyarıyor?Benzingibitüpgazadahergünzamgelmiyormu?

Evet zengin azınlığın dışında yoksul çoğunluğun ve işçilerin
ortakçıkarlarıvardır.Buçıkarlarsonunakadarsavunulmalıdır.Ama
buçıkarlarnedir?Bunlar,her şeydenöncebu topraklardayaşayan
ezilenlerinveyoksullarınmutluluğuverefahıdır!Buçıkarlar,yeraltı
veyerüstükaynaklarıveonların işletmeleridir;buçıkarlar;devlet
demiryolları,havayollarıvekarayollarıdır;buçıkarlar;PetrolOfisi,
Sümerbank, PTT, TEKEL, Zonguldak Kömür işletmeleridir; bu
çıkarlar;SSK,EmekliSandığı,Bağ-Kur,yanibütünsosyalgüvenlik
sistemidir; bu çıkarlar, milli eğitim ve sağlık sistemleridir; bu
çıkarlar; grevli, toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmelerdir. İşte
bütünbuçıkarlarınocağınaincirağacıdikenveyadikmeyeçalışan
hükümetlerin ve Milli Güvenlik Kurulunun "Kuzey Irak'ta milli
çıkarlarımızsözkonusudur,oradaKürtdevletikurulursamüdahale
ederiz!" demesinin inandırıcı bir yanı nasıl olabilir? Türkiye'nin
KuzeyIrak'akardeşlikeliniuzatacağına,orayıişgalekalkışmasının
neresimilliçıkarımızdır!BundaolsaolsaTürkhalkınındeğil,Türk
büyükpatronlarının çıkarı vardır!Bupolitika şiddetle reddedilme-
lidir."Sözdeinsaniamaçlımüdahalevesavaşlaranetekkuruş,netek
nefer!", "Yaşasın bütün halkların kardeşliği!", "Yaşasın bütün
halkların kendi kaderini tayin hakkı!", "Kahrolsun NATO!",
"KahrolsunEmperyalistSavaş!"

DünyaveTürkiyesüratlebirfelaketedoğrugidiyor.Bufelaketin
nedenidünyaveTürkiyebüyükpatronlarıdüzeni,onlarınhükümetleri,

Sosyalizm
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dünyada ve Türkiye'de üretim araçları üzerindeki özel mülkiyettir.
Üretimaraçlarıüzerindekiözelmülkiyetyokedilmedikçe,yanimülk
sahipleridünyadaveTürkiye'demülksüzleştirilmedikçekıyameteng-
ellenemeyecektir. Bundan önceki tüm patron hükümetleri gibiAKP
hükümetideiktidaragelirgelmez,"benişverendostubirhükümetim!"
demiştir.Yanikendindenöncekibütünhükümetlergibi,oda,büyük
patronlarınhükümetiolduğunuilanetmiştir.Kurtuluşyolununişçilerin
kendieseriolacağıbilinciyle,işçilerinkendihükümetlerininkurulması
içinmücadeleedilmelidir.

Yaişçilerinkendihükümeti,yakıyamet!
İşçilerinKendiPartisiiçinİleri!

İşçiler birleşelim, bütün dünya yok oluyor!
Bugünkarşıkarşıyaolduğumuzsorunlar"insanlığınortaksorunları"

değildir. Büyük sermaye kar için emperyalist devletleri aracılığıyla
dünyayıpazar,işçilerideekmekparasınaölmedençalışabilecekbirer
makineparçasıgibigörüyor.Havayı,suyu,yeraltıveyerüstünü,bütün
insanlarıvecanlılarıyanitopyekûndünyayıyokolmaylakarşıkarşıya
bırakıyor. Bu gidişi engellemenin tek yolu patronların düzeni olan
kapitalizmi, kapitalist devletleri yıkmak, yerine işçi devletlerini
kurmaktır.Bunudaancakbütünezilenlerevesömürülenlereönderlik
ederek,dünyaişçisınıfıgerçekleştirebilir.

Dünyanın yok olmasını engellemek için, yapılan tahribata son!
Bugün bütün dünya, emperyalizmin kâr hırsı, azgın saldırganlığı
sonucubütünolarakyokolmatehlikesiilekarşıkarşıyadır.Emperyalist
ülkelerinelindekinükleersilahlar,denetimsizsanayileşme,akarsuların
vedenizlerinkirlilikoranları,ormanlarınvetümeko-sistemintahribi
dünyayıtoptanyokolmatehlikesiilekarşıkarşıyagetiriyor.

Nükleer silahlanmaya hayır! Bütün nükleer silahlar yok edilsin!
Sanayitesislerininhavayı,toprağıvesuyukirletmesineizinverilemez!
Çevreyi kirleten fabrikalarda üretim durdurulsun, gerekli önlemler
alınsın! Sistemli kirlilik yayan fabrikalar işçi denetiminde
devletleştirilsin!

Muhtemel bir depremdeyıkılma ihtimali olan bütün evler derhal
yıkılmalı,bunlarınyerinesağlamvegüvenilirkonutlardevlettarafından
inşaedilmelidir!

Bugünbüyükpatronlarınelindehızlaekolojikkıyameteyürüyenbu
dünya,yarınbizimelimizegeçtiğindehalayaşanabilirolmalıdır.İşte
bu yüzden bu talepler doğrultusunda mücadeleyi daha bugünden

Ya İşçilerin Kendi Hükümeti, Ya Kıyamet!
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ısrarlasavunmalıyız.Savunmalıyızki,çocuklarımızındabirgeleceği
olabilsin!

Dünyada ve Türkiye'de işçi iktidarı tek 
çözümdür! 

Gezegenimizyeniyüzyıldayauluslararasıdevrimcibirdalgayla
sarsılacak ya da emperyalistler arası rekabet dünyayı açlık, kıtlık,
hastalıkvesavaşlarlayokedecektir.1917Ekimdevrimininçocuğu
Sovyetdevletininyenilgisidünyadengesini emperyalistgericiliğin
lehine değiştirdi. Zincirlerinden boşalan patronlar, bütün dünyada
işçi sınıfına ve emekçilere daha korkusuzca saldırıyorlar. Kendi
topraklarındaki işçi sınıfını da, diğer ülkelerdekileri de politika
dışına iterekonları büyükpatronların kurtlar sofrasına yıllar sonra
yenidenatanbürokratikişçidevletleritecrübesindengereklidersleri
çıkartmalıyız. İşçilerle patronların iktidar mücadelesi iki yüzyılı
geridebıraktı.Bugünbütündünyadaegemenolanpatronlarındüzeni
dünyayıve insanlığıyokediyor.Türkiye'devedünyadadahafazla
geçkalmadanmilyarlarcaişçiolduğumuzubilerek,işsizlerivediğer
emekçileridekazanarakbugidişidurdurabiliriz.Buazgınvevahşi
düzeni devrimlerle yıkıp sömürüsüz bir dünyayı kurana kadar işçi
sınıfınadurmakyok!

Bütünbirsınıfmücadeleleritarihi"sınıfsıztoplumancakdünya
çapında kurulabilir" gerçeğini öğretti biz işçilere. "Tek ülkede
kurtuluş",devrimeihanetedenbürokrasininbumilliyetçişiarı,artık
iflasetmiştir.Kapitalizmbirdünyaekonomisivesiyasetiyaratmıştır.
Patronlarla işçiler arasındaki nihai boy ölçüşme de tüm dünya
ölçeğindeolacaktır.

Krizlerle, savaşlarla ve devrimlerle kapitalizmin sonunu
hazırlayacak emperyalist çağda yaşıyoruz. Bu süreç içinde sadece
Amerikanemperyalizmininkrizinedeğildiğeremperyalistgüçlerle
aralarındayaşanançatışmalarınvesürtüşmelerinnedenolduğukri-
zlere de tanık olduk. Uzun yıllardan sonra Amerikan politikaları
kitlelerinsavaşkarşıtıhareketleriylekarşılaşmayabaşladı.Amabu
mücadeleninbaşarıyaulaşabilmesiiçinbaşınıişçisınıfınınçekmesi
gerekir. Bugün kapitalizmin üstünlüğüne ilişkin ideolojik
kampanyanın ses tonu kısılmıştır. Krizler ekonomik olduğu kadar
politiktir de. Yeni dünya düzeni masalı pratikte hayata
geçirilememiştir.

Sosyalizm
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İşçilerin Kendi Partisi İçin!
Bütün bunların gerçekleşebilmesi için işçilerin kendi partilerini

inşa etmeleri bir zorunluluktur.Türkiye'de bugüne kadar kurulan ve
hükümetlere katılan bütün partiler büyük patronların çıkarları için
çalışmış olan patron partileridir. Kendilerini işçilerin partisi olarak
tanımlayan küçük partiler de, işçilerin partisi olmaktan çok, onlar
adınahareketedenlerinpartisidir.Türkiye'deişçisınıfınınkendipar-
tisi hiçbir zaman olmamıştır. Artık bunun zamanı gelmiştir, hatta
geçmektedir. Türkiye'de bugün büyük patronların azgın saldırıları
altındakitümişçiörgütleriyukarıdasıraladığımızişçisınıfınınenbasit
çıkarlarıtemelindebirarayagelerekkendipartileriniinşaetmelidirler.
Bizler,kendiprogramımızıdayatmadanböylebirpartinin inşası için
elimizdengelentümçabayıgöstereceğiz.Bizimamacımızişçisınıfına
buyolda destek olmaktır.Böyle bir parti ilk elde ancakörgütlü işçi
kesimlerine dayanılarak inşa edilebilir. İşçi sınıfının birleşik cephesi
anlamınagelebilecekböylebirpartinininşasıiçingörevbaşına!

Dünya işçilerinin ve ezilenlerinin birleşik cephesi 
için! IV. Enternasyonal için! 

Başta ABD'nin büyük patron şirketleri olmak üzere, dünyanın
bütünbüyükpatronları,adınaG-8denilenbirliktelikleriyle,dünyaişçi
sınıfınakarşıortakmücadeleyürütüyorlar.GeneDünyaTicaretÖrgütü
(DTÖ) de, IMF de, Dünya Bankası da onların dünyayı yönetme
kurumlarıdır.Yıllardırdünyaişçisınıfınınbuuluslararasıbüyükpatron
örgütlenmelerinekarşıkendiuluslararasıörgütleriyok.Dünyaçapında
bukadarörgütlümücadeleverenbirgücekarşıdünyaişçisınıfısadece
ulusalörgütleriylebaşarılıbirmücadeleyürütemez.Büyükpatronlar
nasıldünyaçapındabirörgütlenmeyürütüyorlarsa,dünya işçilerive
ezilenler de dünya çapında bir ortak örgütlenme inşa etmek
zorundadırlar. Bu ortak örgüt, dünyadaki bütün işçi mücadelelerini
birleştiren, onlar arasındaki dayanışmayı ve tecrübe alış verişini
sağlayanbirişçiveezilenlercephesiolmalıdır.Dünyaişçisınıfınınve
ezilenlerininpolitik(siyasiparti)veekonomik(sendikalar)örgütlerini
birarayagetirecekböylebircephe,işçisınıfınınkurtuluşmücadelesi
yolunda çok büyük bir ileri adım olacaktır. İşte IV. Enternasyonal,
böylebircepheniniçindekendiprogramınıkesinlikleonadayatmadan,
dürüstveaçıkbireylemlitartışmanıniçindeyükselecektir.Birdünya
devrimciişçipartisiolarakIV.Enternasyonalancakböyleinşaedilebi-
lir!

YaşasınDünyaİşçilerininveEzilenlerininBirleşikCephesi!
YaşasınUluslararasıSosyalistDevrim!

YaşasınIV.Enternasyonal!

Ya İşçilerin Kendi Hükümeti, Ya Kıyamet!
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Yeniden	Kitlesel	İşçi	
Partisi	Üzerine
(Sungur	Savran'a	çeşitli	hatırlatmalar)

Şadi OZANSÜ

Patronsuz Generalsiz Bürokratsız SOSYALİZM der-
gisininTemmuz2001tarihli1.sayısındaki"KitleselBir
İşçiPartisininGerekliliğiÜzerine"vegeneaynıderginin
Mart 2002 tarihli 4. sayısındaki "Kitlesel Bir İşçi
Partisinin İnşasının İmkanları" başlıklı yazılarıma ek
olarak,busayıda,aynıkonudadahaayrıntılıbirbaşka
yazı yazmama derginin Yayın Kurulu olarak karar
verdiğimizde, İŞÇİ MÜCADELESİ dergisinin Ocak-
Şubat2004tarihli10.sayısındaSungurSavran'ınkale-
me aldığı "Lula'nın bir Yılı: Post-Leninizmin İflası"
başlıklı yazıyla karşılaştık. Bu yazının başlangıç ve
sonuç bölümlerine eğreti olarak tutturulan  üslup ve 
politikdeğerlendirmeler,bizi,isteristemez,sonyirmibeş
yıllık tarihimizin bir kez daha gözden geçirilmesine
sevk etti. Dolayısıyla,Yayın Kurulu olarak planlamış
olduğumuz yazıdansa, aynı yazıyı Sungur Savran'ın
bize sunmuş olduğu tartışma alanından yararlanarak
şekillendirmeyi daha uygun bulduk. Bu imkanı bize
sağladığı için, gerek İŞÇİ MÜCADELESİ dergisine,
gerekseSungurSavran'ateşekkürederim.

Sosyalizm
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"Kitlesel İşçi Partisi" Taktiğinin Türkiye Serüveni
SungurSavranşöyleyazıyor:"AmaPT(yaniBrezilyaİşçiPartisi

-ŞO)türüpartileredevrimciMarksisthareketiçindeböylebakanlarhiç
de BirSek (IV. Enternasyonal Birleşik Sekretaryası-ŞO) ile sınırlı
değildir.Türkiye'de de bu çeyrek yüzyıl içinde "işçi kitle partisi"
kavramını fetişleştirme yönünde bir eğilim (bütünüyle BirSek
akımından bağımsız olarak) iki dalga halinde ortaya çıktı. Birinci
dalga,1986-87yıllarındaZEMİNdergisiçevresindebelirmişti.İkinci
dalga ise bazı devrimciMarksistlerin 2001-2002 yıllarında Birleşik
İşçiEmekçiPartisigirişimiiçindeerimeyeyöneliktutumuylabelirdi.
Brezilya'danfarklıolarak,mücadelecibirişçihareketininvarolmadığı
koşullardabenimsenenbutaktiğinherikidurumdadabaşarısızkalmış
olması işin özünü gözlerden saklamamalı. "Yeni tip parti" anlayışı,
devrimci Marksist hareket içinde çok farklı görüşlerden insanların
kafasınıçelmeyibutopraklardabaşardı."Hayret,birparagraftanere-
deyse kullanılan cümle sayısını aşacak kadar yanlış bilgi! Şimdi bu
yanlış bilgileri Sungur Savran'ın çok aşına olduğu tarzda önce bir
"kategorize"edereksıralayalım.

Birincisi; bildiğimiz kadarıyla PT'nin kuruluşundan itibaren bu
partininiçindeüçanadevrimciMarksistakımyeraldı.Bunlarsırasıyla
Mandelist BirSek, Morenist LİT-CI (Uluslararası İşçi Birliği - IV.
Enternasyonal)veLambertistCCI-IV(UluslararasıKomünistAkım-
IV.Enternasyonal) idi.BunlardansadecevesadeceBirSekakımının
PTtürüpartilerileninistpartiyiikameedecekbirmodelolarakgördük-
leriherkesinmalumu.Kaldıki,onlarabilebukavramı"fetişleştirdikleri"
suçlamasındabulunmakdoğruolmasagerek,çünkübuakımtambir
"inançsızlar"(iyiyadakötüanlamda)topluluğu.DolayısıylaPTtürü
partilerin leninist modelin yerini tutacak birer parti olabilecekleri
anlayışıuluslararasıdevrimciMarksistkamptasadeceBirSekekibinin
birkısmıiçingeçerlidir.

İkincisi;TürkiyedevrimciMarksisthareketinebaktığımızda,kitle-
selbirişçipartisiönerisininilkkez1986-87yıllarındaZEMİNdergisi
çevresinceortayaatıldığıiddiasıdoğrudeğildir.Daha12Eylülaskeri
diktatörlüğündenöncedevrimciMarksistİŞÇİCEPHESİgazetesinin
Şubat1980tarihlisayısındaböylebirpartiönerisininbütünöncülleri
ortayaatılmış,muhtemelbiraskeridiktatörlükrejimininengellenmesi
içinTÜRK-İŞ veDİSK'in bir araya gelmesi ve politik birmüdaha-
leyleTürkiyeişçisınıfınagenelgrevçağrısındabulunmalarıgerektiği
ilerisürülmüştü.Geneaynıgazetenin"TarihtenYapraklar"sayfasında
Almanya'da 1920 yılı 12 Mart'ında büyük burjuvazi tarafından



gerçekleştirilmekistenenKappdarbesininsağSosyalDemokratbir
sendikacı olan Legien'in Alman işçi sınıfına yaptığı genel grev
çağrısıylanasılezildiğianlatılmıştı.

Üçüncüsü; ZEMİN dergisiYayın Kurulunun içinde, şimdilerde
her ne kadar reddi miras etmiş olsa da, o sıralar sadece tek bir
devrimci Marksist'in yer aldığı herkesçe bilinir. Sungur Savran'ın
ZEMİN dergisini devrimci Marksist olarak nitelendirmesini
anlayabilmişdeğilim.

Dördüncüsü;SungurSavrankendisideiçindeyeraldığındançok
iyi bilir ki, Türkiye'de en kapsamlı  kitlesel işçi partisi çağrısını
1990-91yıllarındaPatronsuz,Generalsiz,BürokratsızSOSYALİZM
gazetesiyapmıştır.HattaPGBSOSYALİZMbuçağrısınıgeçmişte
olduğundandahadasomutlandırmışveosıralarZonguldakmaden
işçileri ayaklanmasının başını çekenGenelMaden-İş Sendikasının
Genel Başkanı Şemsi Denizer'e "İşçilerin Kendi Partisi"nin
kuruluşunaöncülüketmesiiçinçağrıdabulunmuştu.

Beşincisi, "yeni tip bir parti" fikriyle "kitlesel bir işçi partisi"
fikirlerininaslındaaynıanlamageldikleriniilerisürmeksanırımson
derece zorlama bir yaklaşım. Elmalarla armutları aynı sepete atıp
toplamaya kalkmak Sungur Savran'ın düşünce sistematiğine hiç
yakışmıyor,buolsaolsakötübirpolemikyürütmetarzı.

Altıncısı, "işçi hareketinin yükseliş içinde olmadığı koşullarda
ortaya atılan kitlesel işçi partisi" önerilerinin başarısızlıkla
sonuçlandığına ilişkin yaklaşım gerçeği ne ölçüde yansıtıyor?
Yukarıda değindiğim gibi ZEMİN dergisi dönemi devrimci
Marksistleridoğrudanilgilendirmiyor.PGBSOSYALİZM'in1990-91
önerisiiseherkesinbildiğigibisürekliliktaşımayanyarımkalmışbir
öneridir. Kaldı ki, bir tür "yükseliş" koşullarında ortaya atılmış
olduğu için parantez içine alınabilir. Geriye bir tek PGB
SOSYALİZM'in 2000-2001 yıllarında ortaya atılmış olan önerisi
kalıyorki,buda,pratiktedahayenigündemegelecek.Dolayısıyla
nasıl oluyor da kolaylıkla bir "başarısızlık"tan söz edilebiliyor.
Kitleselbirişçipartisiönerisininbaşarısızlığındandemvurmakiçin,
öncelikleyaklaşık15yılsavunulan"SolunYenidenKümelenmesi"
anlayışınınbaşarısızlığındansözetmekgerekmezmi?Bencebusoru
hemSungurSavran'ın hemde bizlerin kendi kendimize sormamız
gerekendahaanlamlıbirsorudeğilmi?Eğerbirözeleştiriyapılması
gerekiyorsa - ki biz buna sonuna kadar varız- işe bu noktadan
başlamakdahadoğruolmazmı?
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Yedincisi , kitlesel bir işçi partisi fikriyle kafaları çelinmiş çok
sayıda(!)TürkiyelidevrimciMarksistler,kimlerdir?Çokmerakediyo-
rumdoğrusu.

Sekizincisi ve sonuncusu, "(…) bir başka kitlesel işçi partisi
fetişleştirilmesi  2001-2002 yıllarında bazı devrimci Marksistlerin
(PGB SOSYALİZM kastediliyor- ŞO) Birleşik İşçi Emekçi Partisi
girişimi içinde erimeye yönelik tutumuyla belirdi" şeklindeki
yaklaşımınbirazdanayrıntılıbirbiçimdeaçıklayacağımızafakiliğidir.

Brezilya PT'si ya da Kitlesel İşçi 
Partisi nedir?

Troçki'nin1938-39yıllarındaABDişçisınıfı
için önerdiği Kitlesel İşçi Partisi taktiğinin
1978-79 yıllarında Brezilya'da
somutlanmasından başka bir şey değildir
Lula'nınPT'si.Böylebir taktiği ilkkezTroçki
gündemegetirdiği içindirki,BrezilyaPT'sinin
kuruluşunadabugeleneklerisayesindetroçkis-
tler de katılmışlardır. Öte yandan nasıl Rosa
Luxemburg geçtiğimiz yüzyılın başındaki
AlmanSosyalDemokratPartisiniaslındaAlman
işçi sınıfınınkendisiolaraknitelemişse,PTde
Brezilya işçi sınıfının kendisidir. Nitekim
BirleşikİşçiSendikasıolanCUTilePTbirlikte
değerlendirildiğindeortayaçıkanaslındabirleşik
işçi cephesinden başka bir şey değildir. İşte
Troçki açısından da kitlesel bir işçi partisi
önerisiaslındabirbirleşikişçicephesitaktiğinin
somutlanmasınınnebirfazlasınedebireksiğidir.
İşteSungurSavran'ınanlayamadığıyadaanla-
makistemediğidetambudur.EvetPT,bir"parti
olmayan partidir", çünkü bir partiden ziyade
cephedir. Ama bu ÖDP'lilerin önerdiği gibi
küçük ya da orta burjuvaların oluşturduğu bir
tip halk cephesi değil , tam tersine bir işçi cephesidir. O yüzden
devrimci Marksistler tarafından kurulması önerilmiş  ve bugün de
desteklenmektedir.

ŞimdidevrimciMarksistlerinçokiyibilmesigerekenbirhususubir
kezdahabelirtmekzorundakalıyorum:Bırakalımbir işçi cephesini,
bir ihtilal organı olan işçi sovyeti, konseyi ya da şuralarının bile

Yeniden Kitlesel İşçi Partisi Üzerine
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devrimcivereformistdönemleri,anlarıvardır.Sınıfmücadelesinin
seyri, temposu ve devrimci partinin müdahalesi bu organları
devrimcileştirebiliryadatersiolur.Buyüzden,devrimciMarksistler
"sovyet" fetişizmi bile yapmayacaklarına göre, PT türü partileri

kendigözlerindenasılfetişleştirebilirler?Ama
zatensorunbudeğil.Sorun,dahabaşındanya
dasonrasındareformistleşebilirlergerekçesiyle
bu tür partilerin kuruluşuna  leninizm adına
karşıçıkmaktır.Biz,PGBSOSYALİZMolar-
ak,SungurSavran'ınbugünPTileilgiliolarak
yaptığını ileri sürdüğü "özeleştiri"den yıllar
önceLulaönderliğinegüvenmediğimizibelirt-
tik,amaPT'yidesteklemeyedevamettik.Hatta
yukarıda değindiğim gibi daha fazlasını bile
yaptık:Kendisinezerrekadargüvenmediğimiz
halde rahmetli Şemsi Denizer'e  Zonguldak
eylemi sırasındabir işçi partisi kurmasıöner-
isindebulunduk.Dışımızdakisol-vehakkını
yemeyelimosıralarSungurSavran-butaktiğe
karşı çıktı ya da burun kıvırdı. Bizse Şemsi
Denizer ile Lula arasında bir fark olmadığını
söyledik. Çünkü Lula nasıl 1978 yıllarında
Brezilya işçi sınıfını harekete geçirmiş idiyse
ŞemsiDenizer deTürkiye'nin en geri bilinçli
işçi sınıfını eyleme sokarak siyasallaştırmıştı.
1991'deTürkiye'de böyle bir parti kurulmadı,
ama Denizer TÜRK-İŞ yönetimine, "işçiler
benim parti kurmamı istiyorlar" tehdidini
savurduğunda, bu yolda harekete geçmemesi
için derhal TÜRK-İŞ Genel Sekreterliğine
getirildi. Burjuvazi ve devlet bizim sosyalis-
tlerimizden daha uyanık davranmıştı! PGB
SOSYALİZMiçinreformistkarakterdedeolsa
bir işçi cephesinin varlığı hiç olmamasından
daha önemliydi. Gerçekten de 90'lı yılların

başındaböylebirpartiinşaedilmişolsaydıvebupartininönderliği
şimdiLulagibi"ihanet"içindeolsaydıbile,Türkiye'desınıfmücade-
lesinindüzeyişimdiolduğundançokdahaileribirnoktadaolurdu.
Neysebizgenekonumuzadönelim.
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Leninist Parti ile kitlesel işçi partisi ilişkisi 
meselesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ne Brezilya PT'si ve ne de bizim
şimdiTürkiye için önerdiğimiz  kitlesel işçi partisi bir leninist parti
değildir.Başka bir deyişle işçi sınıfının sadece en deneyimli ve ileri
unsurlarını bünyesinde toplayan bir parti değil, tam tersine hem bu
kesimleri, hem doğal işçi önderlerini ve hem de kapitalizmin
saldırılarından bunalan sıradan işçileri kucaklamaya çalışan bir sınıf
cephesi partisidir.Dolayısıyla bu parti, her zaman yabancı sınıfların
ideolojik saldırılarına açık ve onlardan kolay etkilenen bir parti
olacaktır. Ancak bu durum, onun bir sınıf partisi olma özelliğini
ortadankaldırmayacağıgibi,ona,diğerpartilerden farklıbiraidiyet,
birsınıfaidiyetisunacaktır.Leninistbirpartiinşaetmeiddiasındaolan
her sınıfçı akım böyle bir partinin içinde yer almak durumundadır.
Ortada bir işçi cephesi dururken, bunun karakterinin devrimci
olmadığını ileri sürüpdışındakalmakherhalde leninizmindeğilolsa
olsa"solkomünizm"inişiolabilir.

Leninist Parti ve devrim
Gelelimleninistpartivedevrimmeselesine.

Troçki'ninhayattaolduğudönemdebaşarılıbir
proleter devrimi olarak sadeceSovyet devrimi
vardı.Sovyetpartisininkarşıdevrimcibürokra-
sisi dünyanın pek çok ülkesindeki devrimci
durumları ya Almanya örneğinde olduğu gibi
sol sekter üçüncü yol (faşizm= sosyal faşizm)
ya da İspanya'da olduğu gibi sınıf işbirlikçisi
halkcephesi(burjuvapartileriönderliğialtında
hükümetlerekatılma)politikalarıyladinamitliy-
ordu. 2.Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan
koskocabirdünyadevrimcidurumubilestalin-
ist bürokrasinin devrimlerin önüne ket koyan
politikalarını frenleyemedi. Ama SBKP
bürokrasinin bütün bu çabalarına rağmen
Yugoslavya,ÇinvedahasonraKübadevrimleri
başarıya ulaştı. SBKP'nin başından itibaren
karşısındayeraldığıbudevrimlerinhiçbirineleninistbirpartiöncülük
etmemişti.DahasonraNikaraguadevriminedeetmedi.Tabiiki İran
devrimine de etmedi. Sorun, Troçki döneminden farklı olarak, artık
leninistolmayanpartilerindebazıproleterdevrimlerineöncülükede-
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bilecekleriydi. Ama bu durum sanılabileceği gibi leninist bir işçi
partisiningerekliliğiniortadankaldırmadığıgibi,onudahadazorun-
lukılıyordu.Çünküleninistpartiartıksüreklidevrimyada"kesinti-
siz devrim" anlayışından ayrı olarak düşünülemezdi. Gerçekten
de,yukarıdaadlarınısıraladığımızbaşarılıdevrimlerinöncüpartiler-
ininhemenhepsi"tekülkedesosyalizm"sözdekarşıdevrimciteori-
sinebağlıkaldıklarındanenternasyonalistmisyonlarınıyerinegetire-
medikleri gibi  "milli komünizm" ülküsüne yaslanarak devrimci
yükselişleri engellemişlerdir. NitekimMao'nun önderliğindeki Çin
KomünistPartisiEndonezyadevrimininboğulmasınasessizkalmış,
Castro önderliğindeki Küba Komünist Partisi de Latin Amerika
devrimcisınıfmücadelelerininhepuzağındadurmuş,sürekliolarak
onlarıdizginlemeyeçalışmıştır.DolayısıylaNahuelMoreno'nunda
doğru tespit ettiği gibi artık günümüzde devrimleri sonuna kadar
götürebilecek olan tek partimodeli troçkist ya da troçkist leninist
modeldir.Dolayısıylaburadançıkartılmasıgerekensonuçşudur:Bir
devriminbaşarılıolabilmesi için leninistpartimodeli şartdeğildir,
amadevriminsürekliliğininkorunabilmesi içinhemulusalhemde

uluslararasıdüzlemdeleninist-troçkistpartiler
veEnternasyonalzorunludur.

Türkiye'de leninist parti nasıl 
kurulabilir, nereden geçer?

Yaklaşık22milyonçalışanıve5,5milyon-
luksanayiproletaryasınıbarındıranbirülkedir
Türkiye.VekısasürelibirinciTİPdönemibir
kenara bırakılacak olursa, herhangi bir işçi
sınıfı partisi yaşamamış bir proletaryadır söz
konusuolan.Leninistbirpartiyadadevrimci
bir işçi partisi, adı üzerinde işçi sınıfı partisi
olmak zorundadır. Böyle bir partinin birleşik
işçi cephesi taktikleri uygulanmadan
doğabileceğinivarsaymaktambirhayalperest-
liktir.Öğrencilerveöğretmenlerdenoluşanbir
yapıyıyadapartiyileninistolaraknitelendirmek
komiktir. Çünkü leninist parti her zaman bir
işçi partisi olmuştur.Devrimci bir işçi partisi
kurmayaniyetlenenler,içindendevrimciişçileri

devşirebilecekleri çok daha esnek ve geniş bir zeminin öncelikli
olarak yaratılmasına katkıda bulunmak zorundadırlar. Bu zemin,
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yanikitleselişçipartisizeminioluşturulamadığı
müddetçe leninist bir işçi partisini inşa etmek
de, mevcut durumda görüldüğü gibi giderek
dahadazorlaşacaktır.Herşeydenönceöncüişçi
kadrosu, yani leninist partiyi oluşturacak öncü
işçi kadrosu belli bir sınıfmücadelesi deneyi-
mindengeçmişkadrolardır.Bunlardan12Eylül
öncesindenkalanları çok az, 89 eylemlerinden
geriye kalanları daha da azdır. Dolayısıyla
bugünün koşullarında ulusal ölçektemücadele
edecekbirleninistpartininiskeletinioluşturacak
sayıda ve nitelikte öncü işçi kadrosunun ne
yazıkkibulunmadığınıbelirtmekdurumundayız.
O halde yapılması gereken, en basit sınıf
çıkarları temelinde ve geçiş talepleri şeklinde
formüleedilmişbirprogramlasınıfınortalama
kesimlerini de siyasallaştıracak bir yönelişe
girmektir. Başta örgütlü işçi kesimlerinden
hareket edecek böyle bir yönelişin kuruluşuna
önayakolacağıbirişçipartisininkazanacağıortalamakadrolardırki,
ancakgeleceğinöncüişçikadrolarıhalinegelebileceklerdir.

"Solun Yeniden Kümelenmesi" anlayışı ve ÖDP 
yönelişi yanlıştı

BilindiğigibiSovyetlerBirliği'ninparçalanmasındanhemenönce
dünyadaveTürkiye'de sosyalist hareketinyenibirkümelenme içine
gireceğini ve bu kümelenmeden devrimci Marksist  bir alanın
doğacağınıilerisürmüştük.ÖDP'yiböylebirzeminolarakgörmüştük.
BuyenidenkümelenmesürecindeÖDP'yiöncebirişçi-emekçipartisi
haline dönüştürmeyi ve bu arada onun içinde devrimciMarksist bir
kampyaratmayıhedeflemiştik.Eski stalinistlerle troçkistlerinbir tür
devrimciMarksizmalanındabirarayagelebileceklerihayaliydibu.Bu
hayalİtalya'da"RifondazioneCommunista"ile,Almanya'daPDSile,
İspanya'da "İzquerda Unida" ile gerçekleşti. Türkiye'de ise ÖDP
çatlayıverdi. Çatlamayan diğer üç parti ise büyük ölçüde Üçüncü
Yol'un izleyicisi haline geldiler. ÖDP'nin geriye kalanı da şimdi bu
yoldahızlailerliyor.YaniTürkiye'devedünyadasolunyenidenküme-
lenmesinden hayırlı bir durum çıkmadı. Bunda IV.Enternasyonal
BirleşikSekretaryası'nınkuşkusuzbüyükpayıvar.Bizdeuzunyıllar
üstüörtülübiçimdebuanlayışısavunduğumuziçinbukonudasıkıbir

Yeniden Kitlesel İşçi Partisi Üzerine

25

Yapılması 
gereken, en basit 
sınıf çıkarları 
temelinde ve 
geçiş talepleri 
şeklinde formüle 
edilmiş bir 
programla sınıfın 
ortalama 
kesimlerini de 
siyasallaştıracak 
bir yönelişe 
girmektir.



özeleştiriyapmakzorundayız.İŞÇİMÜCADELESİ'nindeböylebir
özeleştiriye ihtiyacı var. Sorun, Lula'nın genetik değişikliğe
uğramasındandahavahim.

BİEP Girişimi içinde erime meselesi
SungurSavran,bazıdevrimciMarksistlerin (PGBSkastediliyor

- ŞO) 2001-2002 yıllarında Birleşik İşçi Emekçi Partisi girişimi
içinde erimeye yönelik bir tutum içine girdiklerini iddia ediyor.
Doğru söylemiyor, çünkü bilmiyor.Ama tuhaftır, bilmediği konu-
larda susmasını çok iyi bilen Savran, bu konuda susmuyor. Daha
doğrusuikiyıldırsusarkenşimdikonuşuyor.Anlaşılmazbirdurum.
EğerPGBS'ninbukonudayanlışyaptığınıdüşünüyoridiyse,enbasit
devrimci sorumluluk daha o zamandan bir uyarıyı gerektirmez
miydi?Savran,sanki,"İşteleninizmdenayrılanlarınbaşınagelecek
olan budur" haklı memnuniyeti içinde. Oysa,yukarıda da kısmen
özetlediğim gibi, PGBS ile BİEP girişiminin birleşmesi Sungur
Savran'ınsandığınıntamtersinesondereceleninistbirbirleşmeydi.
BİEP girişiminden arkadaşlar dar bir yapı inşa etmek gerektiğini,
kitleselbirişçipartisininşuaniçingündemdeolmamasıgerektiğini
ifade ettiler. Biz ise, kitlesel bir işçi partisi taktiğinin izlenmesi
gerektiğini ileri sürmemize rağmen,öncelikle leninist bir yapıda
kendileriyle birlikte olabileceğimizi, daha sonrasına ortak yapıda
karar verebileceğimizi ifade ettik. Birlikteliğimiz böyle oldu.
Arkadaşlar ortak yapıda program ve yöneliş konularında azınlıkta
kalıncaayrılmayakararverdiler.İşteSungurSavran'ınBİEPiçinde
erimeolarakanlattığıdurumbudur.İŞÇİMÜCADELESİ'nindikka-
tinesunulur.

Sungur Savran'ın ikilemi
Öteyandan,SungurSavran,25.01.2004tarihliGündemgazetes-

indeki "Sendikalar Nasıl Kurtulur?" başlıklı yazısında Türkiye'de
1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 1965 yılında
yapılangenelseçimlerdemeclise15milletvekiliyollamabaşarısını
gösterdiğini belirttikten sonra, gene aynı partinin 1967 yılında
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) kurmasını
överek anlattıktan sonra, konumuza fazlasıyla bağlı olan şu tespiti
yapıyor:"Yükselenbirkitleselişçihareketiveyasosyalistsoldabir
çekim merkezi. Bugünün Türkiye'sinde bunların ikisi de ufukta
görünmüyor. Elbette bir devrimci işçi partisi yaratmak asli bir
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görevdir.Amao zamana kadar sınıfmücadeleci sendikacı ve işçiler
ellerini kollarını bağlayıp bunumu bekleyecek?Hayır!Her dönem,
kendi nesnel koşullarına uygun bir taktik yaratmayı bilmeli. Bugün
esas  tartışılması gereken bu taktiktir. Bu konuyu da bir sonraki
yazımızdaişleyelim"diyor.Çokgüzel!Pekisizşimdibuyazıdanne
sonuççıkartıyorsunuz?Herhaldeşuolsagerek:BirtaktikolarakTİP'in
kuruluşu sınıfmücadelesine çok önemli bir katkı sunmuştur. İçinde
bulunduğumuzdönemdeyükselenbirkitleselişçihareketiveyasolda
bir çekimmerkeziyoktur.Devrimcibir işçipartisi stratejikhedeftir,
ama bugünden yarına inşa edilemez. Dolayısıyla nesnel koşullara
uygun bir taktik adım atılmalı, yani kitlesel bir işçi partisi taktiğine
yönelinmeliyadabutaktiktartışılmalıdır.EvetSungurSavranmuht-
emelen İŞÇİ MÜCADELESİ dergisinin 10. sayısında yayınlanan
yazısındansonrabuyazıyıkalemealıyor.VetabiiGündem'inbirhafta
sonrakisayısındabukonuyuaçaraktartışmayadevamedemiyor.İnsan
sormadanedemiyor:Buneperhiz,bunelahanaturşusu.
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Kamu	Yönetimi	
Temel	Kanunu	
Tasarısı	Neler	
Getiriyor?

Pınar EROL

AKP hükümetinin programında kamu "reformu"nun önemli bir
yeri vardı.AKP tek başına hükümet olmanın avantajından da

faydalanarak bu konuda daha hızlı adımlar atacağını en baştan
gösterdi.58.Hükümetprogramındaşunlarifadeediliyordu:

"Merkezi idare reformuna Başbakanlıktan başlanmış olup, 
Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, ilgili icracı bakanlıklara devredilmiş 
ve Başbakanlık önemli oranda icracı bir bakanlık olmaktan 
çıkarılmıştır. Başbakan'a yardımcı olacak Devlet Bakanlarının sayısı 
azaltılmış ve böylece Bakanlar Kurulu Başbakan dahil 25 Bakandan 
teşekkül ettirilmiştir.

Hükümetimizin reformist yapısını ortaya koyan bu ilk icraatlar, 
toplumun geniş kesimlerinde takdir görmüş ve piyasalarda güvenin 
oluşumuna katkıda bulunmuştur."

AKPbugünlerdekamu"reformu"yönündeesasönemliadımını
attıveKamuYönetimiTemelKanunuTasarısınıparlamentoyasevk
etti.Bukanun,planlanandiğerbirdiziyasaldeğişikliklebirlikte1,
devletinişleyişininyenidentanımlanmasıanlamınageliyor.

Kamu "reformu" sadece Türkiye'de geçerli olan bir dönüşüm
değil. Dünya Bankası, IMF, OECD gibi uluslararası sermaye
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kurumları bu "reform"un doğrudanmimarları ve tek tek ülkelerdeki
izleyicileri2. Avrupa Birliği, ise işçi sınıfı adına kazanımların en
gelişkinolduğuAvrupalıulusdevletlerdebukazanımlarıtörpüleyecek
şekilde idarenin yeniden tanımlanması doğrultusunda özel bir önem
taşıyor.

"Kamureformu",gazetelerdevetelevizyonlarda,işçisınıfıiçinve
yoksullariçinnegetireceğiiledeğil,federatifbiryapılanmayagötürüp
götürmeyeceği, üniter devleti ortadan kaldırıp kaldırmayacağı
yönünden tartışıldı. Çünkü bu değişiklik ile merkezi hükümetin
yürüteceğigörevvehizmetlertekteksayıldıktansonra,gerikalantüm
hizmetlermahalliidarelerinsorumluluğunabırakılıyorvebuABDgibi
federatifdevletlerinişleyişindegeçerlibirilke.Sonuçtatasarıyısavu-
nanlar üniter devleti ortadan kaldırmayacağını, karşı çıkanlar ise
kaldıracağınısavunmayadevamediyorlar.

Temel kanun tasarısına yönelen tepkileri yumuşatan bir gelişme
CumhurbaşkanıNecdetSezer'inmuhalefetisonrasında,şimdilikhalen
milli eğitimle ilgili görev ve hizmetlerin merkezi idare tarafından
yürütülecek görev ve hizmetler arasında sayılması ve Milli Eğitim
Bakanlığının"taşrateşkilatıolmayanbakanlıklar"arasındançıkarılması
oldu.Önceki düzenlemeye göre eğitim de, sağlık, ulaştırma, sağlık,
çevre, tarım,enerjihizmetlerigibiyerelyönetimlerinsorumluluğuna
bırakılarak, sadece müfredat belirleme yetkisi merkezi hükümette
bırakılıyordu.Ancakbununbizimtartışmamız içinpekbiröneminin
olmadığınıgöreceğiz.

Devlet "gereksiz" işler yapmaz
Kamureformuolarakadlandırılanbudeğişim1980'lerdenbuyana

çokyaygınolarakfarklıülkelerdeuygulandı.Bu"reform"iledevletin
rolüyenidentanımlanırken,devletinhizmetsunanbirimlerindeademi
merkezileşmeye(sorumluluğunulusaldüzeydenyereldüzeyedevrine)
ve ticarileşmeye gidilmektedir. Ticarileştirmenin sonucu ise çeşitli

1Bu tasarı ile birlikte hükümet tarafından taslakları hazırlanan diğer yeni yasa
tasarılarışunlar:BütçeveMaliYönetimYasaTasarısı,KamuPersonelRejimiYasa
Tasarısı, Yerel Yönetim Yasa Tasarısı, Bölgesel Kalkınma Ajansı Yasa Tasarısı,
Kamu Sermayeli Şirketler Yasa Tasarısı, İdari Usul Yasa Tasarısı ve Sağlık ve
EmeklilikHaklarınıKapsayanSigortaSistemineİlişkinYasaTasarısı
2DünyaBankasıtarafındanTürkiye'yekullandırılmışolanPEPSALIvePEPSALII
isimli,2001ve2002tarihlikredilerimaliyönetimvekamu"reformu"yapısaluyar-
lamakredileriolmuştur.Bu"reform"larIMFkredilerininveABüyelikkriterlerinin
arasındadayer almaktadırveOECD isedüzenleyici "reform"adı altındabir dizi
ülkeilebirlikteTürkiye'dedekamu"reformu"nunizleyicisidir.



biçimler ile özelleştirme, eskiden devletin sorumluğunda olan hiz-
metlerinözelşirketlerinelinegeçmesivekaramaçlıolarakörgütlen-
mesiolmaktadır.

"Reform",ulusalidareninfonksiyonlarınınbirbirgözdengeçir-
ilmesini, bunların hükümet sorumluluğunda olması gerekip
gerekmediğinin,hükümetinsorumluluğundaolsabileözelsektörün
buhizmetidahaiyiveripveremeyeceğininsorgulanmasınıiçermek-
tedir.AKP'nin hükümet programında da bu unsur "devlette genel
kurumsal gözden geçirme" adı altında yer almaktadır. ZatenAKP
kurmayları kamuoyunu ("reform lehine") kazanma amaçlı söylem-
lerinin yanında, konuyu dürüst olarak ortaya koyduklarında, bu
"reform"ileönemliorandabirtasarrufgerçekleştirileceğini,üzerine
basabasabelirtmektedirler.

"Hiçbir ülkeden ulusal idarenin fonksiyonları İngiltere'deki kadar 
katı bir sorgulamaya tabi tutulmadı. Burada bütün bir ulusal idare, 
tüm fonksiyonlarını aşağıdaki "öncelik seçenekleri" testine tabi tut-
mak ve gerekli olup olmadığını, tümüyle kaldırılıp kaldırılamayacağını 
sorgulamak zorunda kaldı: 

1. Bu işin yapılması gerekiyor mu? (eğer gerekmiyorsa bu iş 
kaldırılmalı).

2. Eğer gerekli ise hükümet bu iş için sorumlu olmalı mı? (eğer 
değilse özelleştirme düşünülmeli).

3. Hükümet sorumlu olmalı ise bu iş memurlar tarafından mı 
yapılmalı, yoksa özel sektör bu işi daha verimli ve etkin bir 
şekilde yapabilir mi? (Bu hizmeti en etkin ve verimli şekilde 
kimin verebileceğinin belirlenmesi için rekabet oluşturulmalıdır. 
Karar her zaman için "para için en iyi değer"in elde edilmesi 
temelinde verilecektir).

4. Eğer işin hükümet içerisinde yapılması gerekiyorsa organiza-
syon olması gereken yapıda ve işe odaklı mı? (açık hesap 
verebilirlik ve delegasyon ilkeleri, verimliliği artıracak teknik-
ler uygulanmalı.

Elde edilen en önemli sonuç kamu hizmetlerinin boyutunda büyük 
ölçekli bir küçülme oldu. Bir bakan 1995'te İngiltere kamu hizmetler-
inin 1939 öncesi boyutuna küçültüldüğü ile övünebildi."3
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KamuYönetimi Temel Kanunu Tasarısı da kamunun "gereksiz"
işleriyürütmemesinigüvencealtınaalıyor.Tasarınınenbaşındakamu
yönetimininkuruluşveişleyişinintemelilkeleriarasındaşusayılıyor:
"Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarla kendilerine açıkça görev 
olarak verilmeyen ve kuruluşun amacıyla doğrudan ilgili olmayan 
alanlarda işletme kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla 
personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez."Bunokta,kanu-
nundahaöncekibirtaslağında,kamu"piyasada rekabet şartları içinde 
üretilen mal ve hizmetleri haksız rekabet oluşturacak şekilde üretemez" 
şeklinde ifade edilmişti. Yeni taslak, işin özünü değil, ifadesini
değiştirmiş.İşinözüiseşu:devletözelsektöregereksizrekabetyara-
tacak,ayakbağıolacakşekildehizmetüretmez!Yaniözelhastanelerin
karşısında nitelikli, bedava ya da çok ucuz sağlık hizmeti sunmaz.
Özelokullarınkarşısındaücretsizveniteliklibireğitimhizmetisun-
maz.Telefon,su,elektrik,doğalgazgibieskidenkamuhizmeti/malı
olaraktarifedilenalanlardayalnızcaözelsektörünetkinişleyebilmesini
-kar edebilmesini- güvence altına alacak düzenlemeler yapar.
Önümüzdekiyıllarda"piyasadarekabetşartlarıiçindeüretilen"bugibi
"malvehizmetlerin"kanunlardada,kamukurumlarınagörevolarak
verilenhizmetlerolmaktandaçıkarılmasınaşahitolacağız.

Türkiye devleti zaten imzaladığı uluslararası anlaşmalar ile bu
düzenlemeleriyapmaklayükümlükılınmıştır.Türkiye,DünyaTicaret
Örgütü'nünkurucuüyesiolanülkelerarasındavebuörgütbünyesinde
gerçekleştirilen ticari serbestleştirme anlaşmalarının tümünün tarafı.
Kamuhizmetlerinindevletinsunduğuhizmetlerolmasınasonverilm-
esivesermayeyekaralanlarıolarakaçılmasıdoğrultusundabuörgüt
bünyesindeimzalanmışolanvehalensüreklialanıgenişletilenGATS
anlaşması (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) büyük önem taşıyor.
1995yılındaTürkiye'nintarafolduğubuanlaşma,sadeceticarileşmesi
artıkkanıksanmışolanmali-bankacılıkhizmetlerini,telekomünikasy-
on,turizm,mühendislik,vb.hizmetlerideğil,eğitimivesağlığıda,su
hizmetlerini de piyasaya açılması gereken 11 hizmet alanı arasında
sayıyor.Türkiyebuanlaşmagereğincetümbuhizmetalanlarınıyerli
yabancıtümsermayeyeaçmakvekendifaaliyetiiledebuözelsektör
faaliyetine engel yaratmamakla yükümlü kılınmıştı. Aksi her
uygulamasıileuluslararasıtahkimkurullarındayargılanabilecektir.

Yerelleşme
Kamu"reformu"nunönemlibirunsuruademimerkezileştirmedir.

Yaniulusalidareninsorumluluğundaolankimialanlar"yerelyönetim-
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lere" devredilmektedir. AKP hükümeti tarafından yerelleşmenin
devlettebürokrasiyiazaltacağı,demokratikleşmeyeyolaçacağı,hiz-
meti ondan faydalananlara daha yakın birimlerin sorumluluğuna
devrederek, insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir hizmet
sunulmasınınyolunuaçacağısöylenerek,tasarıyadesteksağlanmaya
çalışılıyor.

Tasarıya göre yerel yönetimler devraldıkları alanlardaki hiz-
metleri özel sektöre "gördürebilecek"lerdir. Esasında ise yereller
bunuyapmayazorunlukalacaklardır,çünkükendileribuhizmetleri
finanseedecekyeterlikaynakbulamayacaklardır.Avrupaülkelerinde
deböyleolmuştur:

"Hükümetin daha alt kademelerine devir, genellikle (...) buna 
ayrılan kaynağın azaltılmasına da yol açmıştır. Bazen sorumluluk 
devredilirken kasıtlı olarak yetersiz finansman aktarılmıştır."4

Bukonudatemelkanuntasarısındakimaddeiseşöyledir:
Mali kaynak dağılımı
Madde 10- Mahalli idarelere yetki, görev ve sorumluluklarıyla 

orantılı gelir kaynakları sağlanır. Mahalli idarelere genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatından pay ayrılır. Payların ayrılmasına, dağıtımına 
ve bu paylardan yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar kanunla 
düzenlenir.

Yerellereayrılacakpaylarınnasıldüzenleneceğibutasarıdabelir-
sizolsada,kamubütçelerindetasarrufyapmaniyeti,hemAKP'nin,
hemDünyaBankasıve IMF'nin ifadelerindeyeterinceaçık.Kamu
"reformu"ileesasitibarıilebiryandandevletinkamuhizmetleriiçin
dahaazparaharcayarak tasarrufyapması,diğeryandandabuhiz-
metlerinözelsektöreaçılmasıhedeflenmektedir.Kamuhizmetlerinin
özelsektöredegördürülebileceğineilişkintasarımaddesişöyledir:

Kamu hizmetlerinin gördürülmesi
Madde 11- Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yer-

ine getirilebilmesi amacıyla, merkezi idare ile mahalli idareler, 
kendilerine ait hizmetlerden kanunlarda öngörülenleri, ilgileri iti-
bariyle üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında 
uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine gördürebilir.

Kamu kurumlarının kimi işleri gördürebileceğine ilişkin 1988
yılındaki bir değişiklik ile yardımcı hizmetler sınıfı olarak anılan
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sınıfta hizmetli ve odacılar eliyle görülen işlerin ihale edilebileceği
hükmügetirilmişti.Buyasal değişiklik sonrasındaokullardanhasta-
nelere,bakanlıklardanbelediyelereyemek,temizlik,güvenlik,taşıma,
vb.işlerintaşeronlaşmasınınyoluaçılmıştır.Hizmetsınıfısınırlaması
dabelirtilmeden,kamununkendigöreviolanhizmetleri"...özelsek-
töre ... gördürebilir" kılınması, her alanda taşeronlaştırmanın yolunu
açacaktır.

Diğer ülkelerdeki uygulamaları ile de kamu "reformu"nda, kamu
hizmetlerinepazarkurallarınınuygulanması,katkıpayıuygulamaları,
hizmetin taşerona devri, rekabetçi teklif usulünün zorunlu kılınması
gibi yollarla kamu hizmetleri alanı gitgide artan bir oranda
özelleştirilmektedir. Kamu hizmetleri özel sektöre gördürülerek
şirketlereolabildiğincekargüvencelialanlaraçılmaktadır.Budurum
İngiltere'de yerellerdeYerelEğitimKurumu (LEA) adıyla kurulmuş
kurumlara devredilmiş eğitim hizmetlerinde, LEA'ların okul inşaatı,
bakım, onarımından sonra şimdi de, eğitim emekçilerinin de devri
yoluyla, eğitimin bütün sorumluluğunu, ihaleye açarak şirketlere
"gördürmesi"nekadarvarmıştır.Dolayısıylaözelsektörünbureformu
iştahla beklemesi, mali piyasaların reformu iple çekmesi doğaldır.
Ancakyineİngiltere'dekamudaörgütlüsendikalartümbuhizmetlerin,
özel sektöre verilmesi ile kamunun ürettiğinin üzerinde maliyetlere
mal olduğunu ve böylelikle vergilerden aktarılan paraların çarçur
edildiğini, taşeronlaşan işlerdeçalışanlarınçalışmakoşullarınındaha
kötüolduğunu,örgütlenmeninzorlaştığınıaktarmaktalar.

AKPsigortalılarınsağlıkhizmetleriniözelsağlıkkurumlarındanda
alabilmeleriyönlüuygulamalarındaöncülüğünüyapıyor.Dahaönce
SSK'nınbirkaçözeldispanserileanlaşmasıiledenenmişamayaşanan
büyük yağma ile vazgeçilmiş uygulamalara şimdi ülke çapında
gidilmekisteniyor.

Yönetişim: Toplumsal örgütler ile, elbette en 
başta bunların en seçkinleri olan sermaye 
örgütleri ile birlikte yönetim

Kanuntasarısındayeralanbirdiğerunsurnitelikliyönetimolarak
tanımlanan yönetişim'dir. Yönetişim ile kastedilen, tasarının kendi
ifadesiileşudur:

Madde 5/f- Kamu hizmetlerine ilişkin temel kararların alınmasında, 
ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum 
örgütlerinin görüş ve önerilerinden yararlanılır. 
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Temel kararların alınmasında kimin görüş ve önerilerinden
yararlanıldığıisedahabutasarınınoluşturulmasürecindenbilebel-
lidir.Yasa tasarısınınoluşturulmasürecineTİSKşahsında sermaye
örgütleridahiledilirken,çalışankesiminörgütleriolansendikalarbu
süreçtendışlanmışlardır.

Bundan böyle kamu hizmetlerine ilişkin temel kararların
alınmasındaizlenecekbenzerbiryolunbizinasıl"kamuhizmetler-
ine"götüreceğibellidir:özelleştirilmiş"kamu"hizmetleri.

Kamu çalışanları
Yinekamu"reformu"ilehazırlananönemlibirdeğişiklik(ayrıbir

yasa tasarısınındabaşlıbaşınakonusuolan)kamupersonel rejimi
değişikliğidir. Bu değişim ile kadrolu kamu çalışanının sözleşmeli
çalışana dönüştürülmesi, performansa dayalı ücret uygulamasına
geçilmesi,özelsektördeolduğugibiesnekçalışmanıngetirilmesive
normkadrouygulamasınınyaygınlaştırılmasısözkonusudur.

Tasarlanandönüşümile,yerelyönetimleredevredilmişhizmetler-
dekiçalışanlarıbaştaolmaküzere,kamuçalışanlarıiçinsözleşmeli
çalışmaesaskılınmaktadır.Sözleşmelikamuçalışanıuygulamasına
ilk olarak doktorlar ile başlanmış, 17 bin yeni doktor sözleşmeli
olarakkamudaistihdamedilmiştir.

Diğer bir yenilik ise yine kamu çalışanları için performansa
dayalıücretingetirilmekistenmesidir.Butemelkanuntaslağıhenüz
"performans ölçütlerinin belirleneceğini memurların ve diğer kamu 
çalışanlarının performans ölçütlerine göre değerlendirileceğini ve 
ödüllendirileceğini" ifadeederekbunaadımatmaktadır.Ancak58.
hükümetprogramındabukonudahaaçıkifadeedilmektedir:"Kamuda 
yöneticiler ile çalışanlar arasında yapılacak sözleşmelerle perform-
ans yönetimi geliştirilecek, uzun vadede performansa dayalı ücret 
sistemine geçilecektir."Bukonudayıllardır toplusözleşmevegrev
haklarıiçinmücadeleedenkamuemekçilerinebununyerineamirleri
ileyapacaklarıbireyselsözleşmeleryolugösterilmektedir.

Tümişçiörgütleri,eğitim,sağlıkdahildevletinsorumluluğunda
olagelmiş tümalanlardakihizmetlerinyerliveuluslararasısermay-
eye kar alanları olarak açılması politikalarının ne denli tehlikeli
olduğunugörmekdurumundadır.

Bupolitikalarakarşıkoyabilmekiçinişçiler,sosyalgüvenliksis-
temlerinin yönetimini ele alarak bunları güçlendirmeli, eğitim ve
sağlıkbaştaolmaküzere,sosyalhizmetleriulusaldüzeydeparasız,
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eşit, nitelikli sunacak şekilde düzenlemelidirler. Sağlık, ulusal bir
yana, evrensel düzeyde örgütlenmesi gereken ve tüm insanlara
sunulmasıgerekenbirhizmettir.Sağlıkhizmetikariçinörgütlenemez.
AIDS,SARS,vb.tümyenihastalıklarkadar,insanlığınhalensadece
ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılmadığı için kurtulamadığı eski illet
hastalıklar da, ancak ulaşılan tüm sağlık imkanlarının, kar amacı
güdülmeksizin, dünya ölçeğinde seferber edilmesi ile aşılabilir.
Bugünkükapitalistsistembile,DünyaSağlıkÖrgütüaracılığıilekimi
kezböylesiçabalargöstermekzorundakalsada,esasensağlıkalanını
da, özel hastaneler ve ilaçtaki patent "hakları" ile, kar elde edeceği
alanlardan biri olarak örgütlemektedir. Türkiye işçi sınıfı bu gidişi
tersine çevirmeye önce kendi ülkesinde kamusal sağlık olanaklarını
geliştirmenin yanı sıra, tüm özel sağlık kurumlarını millileştirerek
başlamalıdır.

Eğitimde de izlenmesi gereken yol bunun benzeri olmalıdır.
"Herkeseeşit,parasızeğitimvesağlık"şiarıilebirliktebualanlardan
sermayenin kovulması ifade edilmeksizin anlamlı bir mücadele
yürütülemez.. Elbette Türkiye'nin uluslararası sermaye kurumlarının
tahakkümündenkurtulmasıveburalardaüstlendiğiyükümlülüklerden
tektaraflıolarakçekilmesiolmaksızınbunlaryapılamaz.IMF,DBile
bütünilişkilerkesilmeli,DünyaTicaretÖrgütü'ndençıkılmalıdır.

Emeklilik 
Emeklilik hakkı işçi sınıfının en duyarlı olduğu konular arasında

olmasına karşın burjuvazi bu hakka yönelik kapsamlı saldırısında
önemli bir yol almış durumda. Türkiye işçi sınıfı 1999 yazında
"mezardaemekliliği"engellemeyibaşaramamıştı.OgünTürkiyeişçi
sınıfına patronlar ve onların sözcüleri Avrupa'da daha yüksek olan
emeklilik yaşını örnek gösteriyordu. Bugün tümAvrupa ülkelerinde
emeklilikyaşıdahadayükseltilmekisteniyor.Amaemekliliğeilişkin
burjuvazinindüşmancapolitikası sadeceemeklilikyaşınıyükseltme-
klesınırlıdeğil.

"Bireysel emeklilik"
Tümdünyadasermayepolitikalarıkamusalemekliliksistemlerinin

ortadan kaldırılmasını ve bunun yerinemali piyasalarda özel sektör
tarafındandeğerlendirilenbireyselfonlarıngeçirilmesinidayatıyor.

Gelişmiş ülkelerde oluşmuş ve diğer ülkelerde de izlenmiş olan
kamusalemekliliksistemleriişçilerinçalıştıklarısüreboyuncaücret-
lerindenyapılankesintilerin(yadaişverenkatkıpaylarının)emeklilik
fonuna aktarılması ve emekliliğe hak kazanan işçilere de emeklilik
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ücretlerinin bu fondan yapılması sistemine dayanıyor. Dolayısıyla
işçi sınıfının nesilleri arasındaki bir dayanışmayadayananvemali
temeliçokgüçlüsistemlerkurulmuşdurumda.Ancaktamdabusis-
temlersermayeninuluslararasıörgütleritarafındanonyıllardırhedef
tahtasınakondu.

Busisteminyerinegetirilmekistenenözel/bireyselemeklilikfonu
sistemi ilkolarak1981yılındaPinochetaskeridiktatörlüğüaltında
Şili'degerçekleştirildi.Buradakamusalemekliliksistemleribütünüyle
ortadankaldırılaraközelemeklilikfonlarıtekseçenekhalinegetiril-
di (askerler ve polisler hariç tutularak). Daha sonrasında seksenli
yıllar boyuncaHollanda, İsviçre ve İngiltere'de kamusal emeklilik
sistemi yerine kısmi olarak özel emeklilik getirildi. 90'larda ise
DünyaBankası'nınözeldesteğiileArjantin,Avustralya,Kolombiya,
Danimarka ve Peru'da kamusal emeklilik sistemi bütünüyle veya
kısmen özel emeklilik fonları ile yer değiştirdi. 90'ların sonuna
gelindiğindeMeksika,UruguayveBolivyagibiLatinAmerikaülke-
leriveMacaristan,KazakistanvePolonyagibieski"sosyalist"rejim-
lerbireyselemekliliksistemleriniuyarlamışlardı.

DünyaBankasıbireyselemeklilikfonlarınınkurulmasıvekamus-
alemekliliksistemlerindenvazgeçilmesigerektiğinivaazederkenşu
görüşleriönesürüyordu:Gelişmişülkelerkamusalemekliliksistem-
lerinikabulederekhataetmişlerdir.Çünkügitgideyaşlanannüfusile
birlikte,çalışanvedolayısıylasistemekatkısağlayanlarınsistemden
maaşalanlaraoranıdüşmekte,bunedenledesistem"sürdürülemez"
olmaktadır.Yadakesintioranlarınınçokyükselmesigerekecektirki,
buda,toplumsalçatışmayaratacaktır.Ayrıcagitgidetoplumunartan
bir orandaki kesimi bu sistemlerden faydalanır hale gelmekte ve
dolayısıyla toplumun çoğunluğunun bağımlı olduğu böyle bir sis-
temdenvazgeçilmesigitgidezorlaşmaktadır.Bunedenlerlegelişmekte
olanülkelergelişmişülkelerinhatasınıtekrarlamamalıveçalışanların
maaşlarındanyapılankesintileredayalıkamusalemekliliksistemleri
inşaetmemelidirler.DünyaBankası,busistemlerinyerinegeçmesini
istediğiözel-bireyselemeklilikfonlarınınisebirdiziavantajınışöyle
saymaktaydı:Bufonlarilegelecekteeldeedilecekkazançdoğrudan
katkılarabağlıolacağından, işçilerdedahafazlaçalışmavebirikim
yapma isteği doğacaktır. Bu fonlar daha az siyasi risk altında
olacaktır,özelsektörbufonlarıdevletegöredahaiyideğerlendirecektir.
Bireysel fonlar gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasalarının
gelişmesinisağlayacak,ulusalbirikimiartıracaktır.
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DünyaBankasıbusöylemlebirdizihükümeteemekliliksistemler-
inde bu yönlü bir değişimi yaptırmayı başarmış durumda ve bugün
Avrupaülkelerindedeözelemekliliksistemlerinindevreyesokulması
ile yeni yeni başarılara (!) imza atmakta. Türkiye'de ise bireysel
emekliliğindüzenlenmesiAKPhükümetinekısmetoldu...

15Şubat2004
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Nasıl	Bir	Sen	di	ka?
ETUC*	ve	“Av	ru	pa	
Anayasası”

Daniel SHAPİRA**

Giriş

Giscard d'Estaing'in başkanlık ettiği Avrupa Konvansiyonu,
çalışmalarını 10 Temmuz 2003 tarihinde tamamladı. Bu

KonvansiyonAvrupa'nınGeleceği'nitartışmaküzere2001yılıAralık
ayındaLeakenAvrupaBirliğizirvesindekurulmuştu.Farklıorganlar
-Avrupa"Parlamentosu",Avrupapartileri,dernekler,AvrupaKonseyi
ve"siviltoplum"-tarafındanatanan105üyedenoluşanKonvansiyon,
18 ay boyunca bir Avrupa Anayasası taslağı hazırlamak için
toplandı.

Butaslak,20-22Haziran2003tarihindeYunanistan'da(Selanik'te)
toplananAvrupa zirvesinde onaylandı. Ekim ayında yapılacak bir
sonrakiAvrupaBirliğiülkelerininHükümetlerarasıKonferansında
tartışılacak1.AvrupaBirliğiülkelerinindevletvehükümetbaşkanları
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 *AvrupaSendikalarKonfederasyonu
**Bu yazı, IV. Enternasyonal’in merkezi politik-teorik yayın organı olan “La
Vérité”nin İngilizceversiyonuolan“TheTruth”un?? sayısındayayınlanmışolup,
PınarEroltarafındanTürkçeleştirilmiştir.
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Zirvesinin belirlediği zamanlamaya göre normalde Anayasanın,
Haziran2004'te,AvrupaParlamentosuseçimlerininhemenöncesinde
ülkeler tarafındankabul edilmesigerekiyor.Kimiülkelerbukonuda
birreferandumyapacaklarınıaçıklamışdurumdalar.Diğerbazıülkeler
iseAnayasaüzerinesadeceulusalparlamentolarındabiroylamayap-
maya niyetliler. Hazırlanan "Avrupa ön-Anayasası" iktidarın ulusal
alandanAB alanına devrini gerçekleştirdiği için ulusal anayasalarda
çok önemli değişiklikleri gerektiriyor. Bu Anayasanın ve onun
sonuçlarınınanalizi,emekhareketiveonunörgütleri içerisindekibir
tartışmakonusu.(...)

Bu taslakAnayasa,Avrupa uluslarını çözme, tüm kamu hizmet-
lerini özelleştirme ve ulusal çerçevelerde tarif edilmiş olan emek
haklarınıvedemokratikhaklarıtartışmayaaçmayönündebirgirişim.
(...)

AvrupaKonvansiyonunun kapanış oturumundaAvrupa hükümet-
lerinehitabenbirkonuşmayapanGiscardd'Estaing,diğerkonuların
yanısıraAnayasataslağınaAB'ninparabirimininEuroolarakbelirlen-
mesigibikimiyenimaddeleriekledikleriniaçıkladı.(Şuanda15AB
ülkesinden12tanesiEuro'yukabuletmişdurumda).Diğerbirdeyişle,
GiscardhenüzhepsiEuro'yukabuletmemişolanAvrupahükümetler-
ininbaşkanlarınıdaatlayarakkararlarvermektedir.Giscardmıkarar
alıyor? Giscard konuşmasını hükümetlere "Anayasa'da önemli 
değişiklikler yapılmayacağını umduğunu, çünkü bunun yapılan 
çalışmanın biçimini etkileyeceğini"söyleyerekbitirdi.Biçimileiçerik
yakından ilişkilidir: Anayasayı kabul edebilirsiniz; ama onu
değiştiremezsiniz.

2000yılıAralıkayındaNiceAnlaşması imzalandığındanbuyana
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Temel Haklar Şartının
Anayasaya dahil edilmesi çağrısını yapıyordu. Kudretli lordumuz
Giscard bunu kabul etti, Şart şu anda Anayasa taslağının ikinci
bölümünüoluşturuyor.

ETUC'un Prag'da 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan 10.
Kongresinde, ETUC'un Giscard'ın taslağına resmi olarak destek
vermesi kararlaştırıldı. Aşağıda ETUC'un bu kongresi üzerine ve
ETUC ileAvrupaAnayasası ilişkisi üzerine detaylı bir rapor sunan
Sendikalarınbağımsızlığı için500'lerManifesto'sundan (500militan
Fransızsendikaaktivisti)bazıbölümleriaktarıyoruz.

1Bu konferansta tartışılan taslak Anayasa, oylama maddeleri üzerinde çıkan
anlaşmazlık sonucunda Polonya’nın öne çıkan muhalefeti ile “olduğu gibi”
onaylanamamışoldu.



ETUC'un 10. Kongresi, Prag, 26-29 Mayıs
Giscard ve Delors'un Sultası Altında Gerçekleşen 
Kongre

Bukongreileilgilienönemliizlenim,kongreöncesindekihafta-
lardaözellikleFransa,AvusturyaveAlmanyabaştaolmaküzeretüm
Avrupa'yı sarsan grevler ve gösteriler ile kongredeki dört günlük
tartışmalarınniteliği arasındakidevasa çelişkiydi.Bu çelişkinin en
iyiaçığaçıktığıanlardanbiri,Kongredelegasyonununhemenhemen
bütünününJacquesDelors'ıayaktaalkışlamasıoldu.

AvrupaKomisyonununeskibaşkanıolan,MaastrichtAnlaşmasını
yapan ve tüm kamu hizmetlerini özelleştirmeye açan Delors
sahnedeyken,alkışlardaenüstseviyeyeçıktı...ETUCkongresinien
iyiözetleyengörüntübudur.

Bu elbette Avrupa'da esen hareketlerin rüzgarının burada hiç
hissedilmediğianlamınagelmiyor.

DGB'den (Alman Sendikalar Federasyonu) temsilciler "İstikrar
Paktı'nın yeniden değerlendirilmesi" çağrısı yapan bir "girişim
önerisi" sundular; bir son dakika girişimi olan bu öneri oylamada
çoğunluk sağlamasına karşın, gerekli üçte ikilik çoğunluğu elde
edemediğiiçinkabuledilmedi.

Kongreningerikalanındada"EylemPlanı"başlığını taşıyanve
Kongre'de kabul edilen ana belgede yapılmak istenen ve Avrupa
kurumsalçerçevesidışına,mütevazıdeolsabiradımatmakisteyen
tüm değişiklikler reddedildi. Böylelikle Jacques Delors'ın çılgınca
alkışlanmasınınbirtesadüfolmadığı,aksineETUC'undoğasınıtam
olarakifadeedenbirdurumolduğuteyitedilmişoldu.

BuBayJacquesDelors'ın,ETUCkongresindensadecebirkaçgün
önce,emekliliksistemleriniyıkmaamaçlıFillonreformunagönülden
desteğiniaçıklamışolduğunudaunutmamalıyız.

Onasunulanbucoşkulualkışbize(Fransa'da)onbinlercemilitan
aktivistin ve işçinin son haftalarda kendilerine sordukları sorunun
yanıtınındabirkısmınısunmuyormu:Sendikaliderleri,özelliklede
BernardThiboult2Fillonplanınıngeriçekilmesitalebiilenedenbir
genelgrevçağrısıyapmayıreddettiler?
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21995 yılında ETUC’a üye olan Fransız sendika konfederasyonu CGT’nin genel
sekreteri



Giscard'ın ETUC'a Teşekkürü
(Ya da ETUC, Avrupa Anayasası taslağının 
yazılması çalışmalarına nasıl katıldı?) 

27 Mayıs Salı günü, gelecekteki Avrupa Anayasasının taslağını
yazmaktansorumluKonvansiyonunbaşkanıGiscard,ETUCkongres-
inde çok uzun bir konuşma yaptı. Giscard'ın, büyük sermaye adına
yapılmış konuşmasından şu bölümler, ETUC'unAnayasa taslağının
yazılmasındasürecenasıltümüyledahilolduğunugözlerönüneserme-
ktedir:

"Konvansiyon içindeki tartışmalarda, sadece Konvansiyona 
yaptığınız çok sayıda katkı ile değil, ayrıca Konvansiyon'daki temsilci-
niz sayın Emilio Gabaglio'nun çalışmamızın başlangıcından bu yana 
göstermiş olduğu mükemmel katılım ve bağlılık ile de üstlendiğiniz 
çalışmaya müteşekkir olduğumu ifade etme olanağı bulmuş oldum. 
Esasında, sosyal ortaklar ETUC ve UNICE3, genel oturumlarda ve 
katıldıkları çalışma gruplarında, sosyal ortakların Birliğin 
mekanizmalarının nasıl asli bir bileşenini oluşturduklarını 
göstermişlerdir (...) Konvansiyon hükümetlerden, Avrupa Parlamentosu 
üyelerinden, ulusal parlamentoların üyelerinden, Avrupa Komisyonunun 
üyelerinden, Ekonomik ve Sosyal Komitenin üyelerinden ve Bölgeler 
Komitesinin üyelerinden, son ama çok önemli olarak da, sosyal 
ortakların temsilcilerini bir araya getirmiştir -ve bu o sürecin 
orijinalliğini ve zenginliğini göstermektedir (...)

Konvansiyonun yöntemi açılma yöntemidir (...), sivil topluma 
açılmak; çalışmamızın kimi oturumları derneklerin ve örgütlerin tem-
silcilerinin Avrupa'dan neler beklediğini dinlemeye ayrılmıştı (...) 
ETUC sivil toplum ile bağlantı noktalarından güçlü bir tanesini temsil 
etmektedir ve burada onun Konvansiyon içinde oluşturulan "sivil 
toplum bağlantı gurubu" içerisinde oynadığı önemli rolü selamlıyorum 
(...) Temel Haklar Şartı, Sözleşmemizin entegre bir parçasını 
oluşturacaktır (...) Bir diğer yenilik Anayasamızın bir başlığının tek 
başına demokratik yaşam ile ilgili olmasıdır. Bu bölüm özellikle tüm 
bileşenleri ile sivil toplum ile danışma süreçlerini organize edecektir 
ve sosyal ortakların rolünü ve özerk sosyal diyalogun önemini resmi 
olarak tanıması gerekmektedir (...) Nihayet, bu da sizin öncelikli 
konularınızdan biri idi, sosyal ortakların rolünün korunması 
Anayasanın özellikleri arasında. Konvansiyon, Anayasanın, bu rolü 
açıkça tanıması ve ayrıca sosyal anlaşmalar için müzakerelerle ilgili 
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mevcut hükümler korunarak danışma konusunda yeterli hükümler 
getirmesi gerektiğini teyit etmiştir (...) Size bu yönlü çabalarınız için, 
Avrupalılar için ve Avrupa için modern, sosyal ve demokratik bir 
Anayasayı olgunlaştırmaktaki yardımınız için teşekkür ediyorum!" 

ETUC'un,AvrupaAnayasasınıntaslağınınyazılmasındagösterdiği
işbirliğinden ötürü, kendisine yapılan teşekküre bir bakın hele!Ve
Ortakbirşekildetaslağınıhazırladıklarışeyne?İşçisınıfının,içer-
isinde mücadele yoluyla kazandığı ve korumak istediği sosyal
kazanımlarınıbarındırdığıtümbirulusalçerçeveyienuçnoktalarda
tartışmaya açmak konusunda kararlı birAnayasa taslağı. Sonuçta,
ETUC ile işveren örgütü, Ortak bir şekilde, örneğin özel olarak
GenelÇıkarlaraYönelikHizmetlerisavunarak,tümkamuhizmetler-
ininözelleştirilmesiiçinbastıranbirAnayasataslağınıhazırladılar.

Temel Haklar Şartı neleri içeriyor? 
ETUC'un10.Kongresi"ETUC ve Avrupa Konvansiyonu"başlıklı

birçağrıbildirisinikararaltınaaldı.BukararETUC'ungelecekteki
AvrupaAnayasasınadönük"taleplerini" tanımlıyor.Bu"taleplerin"
ilki şu şekilde formüle edilmiş: "Anayasal Sözleşmenin, Temel 
Haklar Şartını, yasal olarak bağlayıcı bir şekilde içermesi kararının, 
açık ve kesin bir şekilde alınması."Bu"talep"Giscardileanlaşılmış
olmasından açıkça görünüyor ki, halihazırda karşılanmıştır bile.
Patronların bir yayını (Liaisons Sociales Europe) Temel Haklar
Şartı'nın gelecekteki "Anayasa"ya dahil edilmesi konusunda şu
yorumuyapmış:"Temel Haklar Şartı Anayasa'nın ikinci bölümünü 
oluşturacak, bu da bu metni pozitif bir hakka dönüştürecek ve eğer 
Anayasa'yı kabul etmek noktasında yetkili Hükümetler arası 
Konferansta da bu tutum sürdürülürse, bu Konvansiyon üyelerinin 
hanesindeki temel başarı olacaktır."Şimdibunedemek?

HatırlarsakbuTemelHaklarŞartı2000yılıAralıkayındakiNice
Avrupazirvesindeaçıklanmıştı.ÖyleysenasılGiscardbaşkanlığındaki
Konvansiyonun"temelbaşarısı"olabilir?Nedenböyle?Şarttaneler-
inyeraldığınabakmadanönce,ETUC'unkendisinin,buşartlailgili
olarak,oldukçalehtebirtutumladaolsa,nelersöylediğinebakalım.
ETUCnedir? isimliEmilioGabaglio'nunönsözyazmışolduğubir
kitapta buŞart üzerine şu notu okuyabiliyoruz: "Sosyal konularda 
kimi ulusal yasalardaki, Avrupa Konseyinin Sosyal Şartındaki ve 
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) kimi sözleşmelerinde çok 
açık gerilemeler oldu. Böylelikle sosyal güvenlik hakkı "sosyal 
güvenlik hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşabilme hakkına", iş 
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hakkı "çalışma hakkına" ve "bedava istihdam hizmeti alabilme 
hakkına", yaşayabilecek bir yer hakkı ev yardımı almaya indirildi... 
Çalışanların hakları herhangi bir biçimde garanti oluşturmayan 
muğlak hükümlere tabi (sendikal haklar, toplu pazarlık, işçilere 
danışılması, sağlık planları, ...) Grev hakkı dahil edilene kadar Emilio 
Gabaglio'nun haftalarca mücadele etmesi gerekti. Oysa malların ve 
sermayenin serbest dolaşımına Giriş bölümünde atıfta bulunuluyor." 

Bupasajınyorumaihtiyacıyok.DolayısıylabizTemelHaklarŞartı
denilenbelgenintahliliniyaparakdevamedelim.Herşeydenöncebir
eksiklik vardır: Hiçbir yerde bu belgenin mevcut ulusal haklar ve
kazanımlara saygılı olduğu belirtilmemektedir. Dolayısıyla sınıf
mücadelesi yoluyla elde edilmiş kazanımların üzerinde yer alan bir
AvrupaŞartıkonumundadır.

• “Garantiedilenhaklarınkapsamı"başlıklı52.madde,şunusöy-
leyerek kendisinden önce gelen tümmaddelerde yer alanların
niteliğini, tehlikeli bir şekilde belirlemektedir: "sınırlamalar 
sadece gerekli olması durumunda yapılabilir". 52. maddenin,
2000yılıAralıkayındayapılanvemaddeyikalemealmışolan
Hükümetler arası Konferansın Başkanlığı tarafından yapılan
açıklaması da, son derece açıktır: "Mahkemenin içtihadında 
temel hakların kullanımına sınırlamaların, özellikle piyasanın 
ortak organizasyonu bağlamında, bu sınırlamaların, esasen 
Topluluğun benimsediği genel çıkarların amaçları ile uyumlu 
olması koşulu ile, empoze edilebileceği açıktır."Dolayısıyla,az
sonra da göreceğimiz gibi, bu Şartın "temel hakları" her bir
Avrupaülkesindesınıfmücadelesiileeldeedilmişkazanımları
yoksaymaklakalmıyor,dahasıAvrupaKomisyonubu"hakları"
herhangi bir anda, sadece kendisinin yorumlama yetkisinde
olduğugenelçıkarlaradına,sınırlandırmahakkınıelindetutuy-
or.

ŞimdibuŞartınkimimaddelerinielealalımveKonferansBaşkanlığı
tarafından yapılmış açıklamaları da alıntılayarak bunlara biraz daha
ışıktutalım:

• “Madde 2: Yaşam hakkı. Herkesin yaşama hakkı vardır. Hiç 
kimse ölüm cezasına çarptırılmayacak veya bu cezaya tabi 
tutulmayacaktır."

Bu soylu, övgüye değer bir niyet olabilir ama Başkanlığın
açıklamalarıciddiçekincelerolduğunugösteriyor:"Yaşama son verme, 
sıralanan şu durumlarda, muhakkak gerekli olandan fazla olmayan 
güç kullanımı sonucunda gerçekleşir ise bu maddenin ihlali 
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sayılmayacaktır: (...) bir başıbozukluk ya da ayaklanmanın ezilmesi 
amaçlı olarak geliştirilen yasal eylemde."Dolayısıyla ölümcezası
yasaktır...eğerbirkalabalığaateşedilerekuygulanmıyorsa!

• "Madde 12: Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü. Herkes 
barışçıl toplanma özgürlüğüne ve her düzeyde örgütlenme 
özgürlüğüne sahiptir, özellikle de siyasi, sendikal ve sivil 
konularda; bu herkesin çıkarlarını korumak için sendika 
kurma ve sendikaya katılma hakkını içerir."Dolayısıylaözgür
birşekildesendikakurmahakkı12.maddeilegarantiedilmiş
mi oluyor? Evet...Ama bir kere daha Başkanlık tarafından
empozeedilenkısıtlamalarıdikkatealacakolursak:"Bu madde 
silahlı kuvvetlerin mensupları, polis veya devletin idaresi 
tarafından, bu hakların kullanımına uygulanacak yasal 
kısıtlamaların empoze edilebilmesini engellemeyecektir." Bir 
sendikada özgürce örgütlenme hakkı üzerinde uygulanacak
tek tek kısıtlamaların yasallığını kimbelirliyor?BuŞart ile,
hükümetlerbunuistediklerigibiyorumlamaktaserbesttirler.

• "Madde 23: Kadınlar ile erkekler arasında eşitlik. Kadınlar 
ile erkekler arasında eşitlik; istihdam, iş ve ücret dahil olmak 
üzere, tüm alanlarda sağlanmalıdır."Başkanlığınaçıklamalarını
okumasakbunuövgüyedeğervecömertbirniyetolaraksaya-
cakken,buaçıklamadadiğerbirdizişeyinyanısırabumad-
denin"KonseyDirektifi76/207/EEC"yedayandığınınsöylen-
mesikarşısındabundanvazgeçiyoruz.1976tarihlibuAvrupa
Direktifine dayanarak kadınlara özel kimi avantajlar
sorgulanmış ve Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi
Fransa'nın kadınların endüstride gece çalışmaları yasağını
gözdengeçirmesigerektiğiyönündebirkararalmıştı.

• "Madde 30: Haksız işten çıkarma durumunda koruma. Her 
işçinin, Topluluk yasası ile ulusal yasalar ve pratiklerle uyum-
lu olarak meşru olmayan işten çıkarma karşısında korunma 
hakkı vardır."BumaddeiçinBaşkanlığınaçıklamalarınıoku-
maya bile gerek yok, 30. maddenin başlığı bile yeterli.
Patronlarınmevcut kriz ile işten çıkarmaları haklı olduğunu
söylemeleri maddenin ortadan kalkması için yeterli olacak.
"Koruma"yagelince,buenhafifdeyimleiçeriğiçokmuğlak
olanbirkoruma.

• "Madde 31: Adil ve eşit çalışma koşulları" Bu Madde iki
bölümeayrılmışvebunlardikkatliceincelenmeyedeğer."Her 
işçinin sağlığına, güvenliğine ve onuruna saygı gösteren 
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çalışma koşullarına hakkı vardır." İfade o kadar muğlak ki
ancak Başkanlığın açıklamaları bize bir fikir veriyor.Aslında
söyledikleri şu: "Bu Madde işyerinde işçilerin sağlık ve 
güvenliğini iyileştirmeyi teşvik edecek önlemler üzerine Direktif 
89/391/EEC'ye dayanmaktadır."Buünlü1989Direktifi,birdizi
ülkedeişleilgilikazalarlailgiliolarakmevcuttümkazanımları
tartışmayaaçandirektiftir.ÖrneğinFransa'da9Nisan1898tar-
ihli yasa işte gerçekleşen kaza için işvereni apriori sorumlu
kabulediyordu.Ama1989AvrupaDirektifişunuşartkoşuyor:
"işçiler ve/veya onların temsilcileri (…) dengeli bir katılım 
yoluyla (…) gerekli koruma önlemlerinin alınmasını 
sağlamalıdırlar."Açıkki"dengelikatılım"işçilerindebundan
böylegüvenliklerindenortaktemeldesorumluolduklarıanlamına
geliyor.Dolayısıylabirkazaolduğunda,buonlarındahatasıdır
veartıkaprioriolarakişvereninsorumluluğudeğildir.

31.maddeninikinciparagrafıiseşöyle:"Her işçinin azami çalışma 
saatlerinin kısıtlanması hakkı, günlük ve haftalık dinlenme süreleri 
hakkı ve senelik ücretli izin hakkı vardır." 

Burada sadece ifade son derece muğlak değil, aynı zamanda
Başkanlığın belirttiği şu açıklamalar da var: "2. paragraf çalışma 
süresinin örgütlenmesinin çeşitli yönleri ile ilgili olan Direktif 93/104/
EC'ye dayanmaktadır." Bu 1993 Direktifinin ise en anılmaya değer
yönügünlükasgari11saatlikdinlenmesüresini,böyleliklediğerbir
deyişlegünde13saatçalıştırılabilmeolasılığınıbelirlemişolmasıdır.

Vebirdiziülkede(Fransa'daAubryyasasıylaolduğugibi)hükümet
bu Avrupa Direktifini daha önce iş kanunlarında mevcut olan
kısıtlamalarıtartışmayaaçmakiçinkullanmıştır.

TemelHaklarŞartı'nın,çocukemeği,doğumiznivesosyalgüven-
lik gibi bir dizi maddesini daha incelemeye devam edebilirdik. Bu
örneklerin hiçbirinde, temel haklar denilen şeyler, onyıllarca yılda
verilmişsınıfmücadelesiilekazanılmışsosyalkazanımlarıtartışmaya
açanAvrupaDirektiflerinintercümesindendahafazlabirşeydeğildir.
TemelHaklarşartınıngerçekyüzübudur.

Şimdiniyedahaönceandığımızpatronlarınyayınınınmemnuniye-
tle"Konvansiyon üyelerinin hanesindeki temel başarı"danbahsettiğini
anlayabiliyoruz.

Patronlariçinbaşarı;ancakelbetteişçileriçindeğil.
24Haziran2003
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Bir	Özelleştirme	ve	
Yeniden	Paylaşım	
Savaşı	Olarak	Irak	
ve	Ortadoğu

PGB Sosyalizm

Emperyalizminvekapitalizminiçinegirdiğikrizlerden
çıkma yolunun en üst aşaması olan savaş politikası,
kendineyenisayfalaraçtı:AfganistanveIrakSavaşıile
Siyonistİsrail'inFilistin'iişgali.Tarihteİngiltere'ninen
büyük emperyalist güç olduğu günlerde de Ortadoğu
üzerineyapılanplanlaraynıydı.Şimdilerdedeğişentek
şey savaşların aktörleri. Emperyalizmin yeni ve baş
aktörüABDdesahneyeçıktığındanbuyanaemperyal-
ist sistemin ve kendi özelinde ABD'nin içine girdiği
bunalımlardankurtulmayöntemiyineaynı:Savaşlar.

GeçtiğimizyılAmerikaBirleşikDevletleri'niniçindebulunduğu
kriz bazı rakamlarla da açığa çıkıyor.Amerikan işçi sınıfının

durumu,dünyabasınındapekazkonuedilsede,güngeçtikçeger-
iliyorveyenidüzenlemelerletümsosyalhaklarındanmahrumedili-
yor.ABD'de 11 Eylül saldırısından sonra 700 bin işçi işten atıldı.
Bush'unABDyönetimininbaşınageldiği2001yılındanbuyanaise
2milyon işçi işindenoldu.Amerika'nınsavaşpolitikasınınenaçık
sonucuiseI.Körfezsavaşındanbuyanaiştenatılan8milyonişçi!
Resmiişsizlikoranı iseheryıl%6.5artışıyladurumubirkezdaha
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gözlerönüneseriliyor.Amerikanyönetimi iştençıkarmalarladayet-
inmiyor.ABD'de44milyonkişisağlıkhizmetialamıyor.Sadeceişçiler
değilaynızamandaemeklilerdeemeklimaaşlarınıkaybetmevesağlık
hizmetlerinden yararlanma imkanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı
karşıya.600bindenfazlaçelikişçisiişverenleriiflasettiğigerekçesi-
yle sağlık sigortalarını ve reçeteli ilaç olanaklarını kaybetme
aşamasında.Birçokemekli,devletinsağlıksigortasındanyararlanıyor
ama diğer işçiler bu haktan yararlanamayacak
kadargenç.Yüzlerce işçiçalıştıkları fabrikalar
kapatıldığı için 50 yaşında emekli ediliyor ve
özel sigortaya zorunlu tutuluyor. Tüm bu
politikalarınsonucu,Afganistansavaşına"evet"
diyen Amerika'nın en büyük sendikal gücü
AFL-CIO,buiştençıkarmalarlaberabersavaşa
karşıolduğunuilanetti.Amerikanişçisınıfının
bu durumu ABD yönetimini oldukça tedirgin
ediyor olsa gerek ki, dok işçileri savaşa karşı
eylem yaptıklarında, hükümet savaşın
başlamasındanbuyanaenbüyüksaldırısınıbu
eyleme karşı gerçekleştirdi. Polisin azgın
saldırısına uğrayan bu işçilerin yöneticileri
hakkında15'eryılhapis isteniyor.Busaldırıda
dagörüldüğügibi,Amerikanburjuvazisininişçi
sınıfınınhiçbireyleminevehakarayışınataham-
mülü yok. İşçi sınıfının örgütlümücadelesinin
ancak ABD burjuvazisi ile karşı karşıya gelip ona karşı bir zafer
kazanmadanbaşarıyaulaşamayacağıaçık.

Amerikanekonomisininiçinegirdiğikrizinvebukrizinişçisınıfına
çıkartılanfaturasınınbirgöstergesiolanburakamlarınyanısırasanayi
işletmelerinindurumunabakmakta faydavar.1982-83bunalımından
sonrailkdefageçtiğimizyılbüyükbirdüşüşyaşayanAmerikanimalat
sanayikapasitesininsadece%73.8'inikullanıyor.Fakattümbutabloya
rağmenBushyönetimiaskeriyeyeherzamankininneredeyse ikikatı
birbütçeayıracaklarınıaçıkladı.Irak'takisavaşABD'yeaylık3.9mil-
yar dolara mal oluyor.Yönetim krizden kurtulmaya çalışıyor, ama
sadece burjuvaziyi hoş tutan 690 milyar dolarlık bir vergi indirimi
uygulamasıgibibütüntezatlıklarıylaberaber.BukrizsayesindeABD
yönetimi eğitim ve sağlıkla ilgili geliştirilen sosyal programları
bütçedeki kaynak yetersizliği gerekçesiyle engelliyor ve bu krizden
çıkmakiçinişçisınıfınaOrtadoğu'yuişaretediyor.Krizdençıkışyolu
savaş planlarına bağlanmış durumda. Şu an her gün basından takip

Tüm bu po li ti ka la-
rın so nu cu, Af ga-
nis tan sa va şı na 
“evet” di yen 
Amerika’nın en 
bü yük sen di kal 
gücü AFL-CIO, bu 
iş ten çı kar ma lar la 
beraber sa va şa 
kar şı ol du ğu nu 
ilan et ti.



ettiğimiz Irak savaşı büyük planın ilk büyük parçalarından biri o
kadar.

ABD uzun yıllardır sürdürdüğü savaş politikasını hep yoksul
ülkeleresaldırarakuyguladı.Somali,YemenveAfganistanbunlara
birer örnek. Ama ABD için bölgede kesin sonuç sadece yoksul
ülkelere saldırarak alınamayacak elbette.ABD'nin bu sonucu ala-
bilmesininesasyolu;bölgepolitikalarındabelirleyiciniteliğesahip
olanIrak,(zatensaldırdı)İran,Suriyegibiülkeleresaldırmasındanve
gerekbölgeharitasındagereksebölgedeuygulanacakyenipolitika-
larda Amerikan emperyalizminin belirleyici olmasından geçecek.
Sonuçta,tarihteemperyalistlerinhersaldırısındaeldeettiklerineben-
zer olarak, ABD'de de, bu savaşla "son kullanma tarihi dolmuş"
silahlar kullanılacak, yeni teknolojiler kullanılaraküretilen silahlar
pazarda dolaşıma sokulabilecek, silah sanayindeki teknolojik

yatırımlarısayesindebaştailetişimveotomotiv
olmaküzere tümüyle elektronik endüstrisinde
öncükonumagelinebilecek,savaşfaturalarıile
başta Japonya ve AB ülkeleri olmak üzere
bütün ülkelerden pay alınabilecek, silah
pazarındakikaroranlarıyükselecekveböyle-
likle emperyalistlerle silah tüccarları içine
gireceklerikrizdenkurtarılmışolacaklar.

Peki tarihinbuenbüyükemperyalistgücü
ABD, yakın dönemdeki Irak savaşına neden
girdiveyenisavaşlaranedenhazırlanıyor?Bu
soruya verilebilecek iki cevaptan birincisi,
Ortadoğu'dakipetrolrezervlerinielegeçirmek
iken, ikinci ve ana cevap, bölge güçlerini,
uluslarını, işçi sınıfını ve onların örgütlülük-
lerini bütünüyle parçalamak ve tarihin geri
kalanbölümünde(!)dünyadakidiğeremperyal-
istgüçlerlerekabettengalipçıkaraktekempery-
alist güç olma yetkisini garanti altına almak.
Bu,emperyalistlervekapitalistlerarasıdünyayı
paylaşma kavgası en açık biçimiyle Irak'taki
işletmelerin ihalelerinde görüldü. Fransa,
Almanya, Rusya ve Kanada bu işletmelerin
paylaşımından 18 milyar dolarlık gelir bek-
lerken, ABD tarafından ihalelerin dışında
bırakıldılar. Bu sonuçla birlikte Rusya Irak'ın
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kendisine olan 8 milyar dolarlık borcunu silmeyeceğini açıkladı ve
rekabetin faturasını Irak halkına ödetme kararını aldı.Aynı rekabet
İngiltere ve ABD ilişkisinde de görüldü. Ancak sonuç İngiltere
açısındanvahimoldu.ABD'ninenönemlimüttefikiİngiltere,ABD'nin
AvrupaBirliğiilearasındakiçelikticaretirekabetindeBush'unyanında
olmayolundaadımatıp, Irak'takipetrolpayınıarttırmayaçalışsada,
Irak'taki petrol rezervlerinin asıl sahibi yine Amerika olduğu için,
istediğipayıkoparamadı.

Iraksavaşınıntaligerekçesiolan,emperyalistlerinüzerindeplanlar
yapıp,birbirlerine jestleryapmasına sebepolanpetrolpaylaşımında,
birgerçektümçıplaklığıylagözlerönünde:ABDonyılöncesinegöre
%18dahafazlapetrolalıyor.IraksavaşınınsonucuolarakbaştaIrak
petrolleri olmak üzere Ortadoğu'nun tüm stratejik kuruluşları
özelleştiriliyor, tıpkı Türkiye'de Petkim ve Tüpraş'ta olduğu gibi. I.
KörfezSavaşındanbuyanaOrtadoğu'nunpetrolkaynaklarıüzerindeki
kavgadan bu sefer deABD galip çıktı. Petrol ürünlerinde%20-30'a
kadar beklenen artışın tamamına yakınının başta Ortadoğu olmak
üzereOPECülkelerindegerçekleştirilmesikesinleşti.BöyleceOrtadoğu
ülkelerinin pazardaki %30'luk payı da %40'a yükseldi. Bu durum
ABD'nin Irak işgaliyle birlikte gelecekte Ortadoğu ve dolayısıyla
dünyapetrolüretimindekidenetiminiartıracak.ABDbölgedekurduğu
bupetrolhakimiyetiyledeyetinmiyorelbette.HazarDeniziçevresin-
dekiişlenmemişpetrolkaynaklarıdabuplanınbirparçasıvesavaşta
önemli bir faktör. Fakat bu bölge üzerine yapılan tek planABD ve
İngiltere'ninplanıdeğil.SuudipetrolşeyhlerininsavaştaAmerika'nın
yanındayeralıpkaynaklardanalacaklarıpaylarıarttırmaçabalarında
da görüldüğü gibi bu bölge, Ortadoğu'daki savaşlarda tüm tarafları
belirliyor.AncakpetrolkaynaklarınıOrtadoğu'yasaldırınınanaamacı
olarakbelirlemekbütününparçalarınıeksikbırakmakanlamınagelir.
Petrol tükenecek bir kaynak ve gelecekte yeni kaynakların devreye
girmesi büyük bir olasılık. ABD de, Irak'ta ihalelerle satın aldığı
kaynakları bölgedeki tüm tehlike unsurlarıyla hesaplaşmasını
bitirmeden işletmemekte kararlı. ABD'nin bu yatırımı, gelecekte
işlemeyebaşlayacağıyenikaynaklaraekonomikyatırımyapmakiçin
kullanılacakvebuyatırımlarıngüvenliğiiçinisetümuluslar,işçisınıfı
vetümbirliklerparçalanmayaçalışılacak.Biryandanaşiretlerekadar
inebilenenküçükparçalaraayırmapolitikasıylabirlikte,dahakolayve
ucuzsömürüalanlarınınyaratılması,diğeryandandabaştasilahsanayi
ve petrol olmak üzere bütün alanlarda ABD egemenliğinin
sağlanması.
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Bunoktadaikinciveanasebepolaraknitelendirdiğimizbölgedeki
ulusların ve işçi sınıfının örgütlü gücünü daha büyük "tehlikelere"
yol açmalarına izin vermeden dağıtmak ve bölge politikalarını bu
güçlerindeğilemperyalistgüçlerinbelirlemesinisağlamakkonusuna
dönelim. Irak'ta savaşın bittiğinin ilanından bir süre sonra yapılan
açıklamada Irak'taki 200 devlet kuruluşunun özelleştirileceği
açıklandı.özelleştirmelerhızlabaşlatılarak ihaleleraçıkyolsuzluk-
larlasavaşaveBushyönetiminifinanseedenşirketlereverildi.Irak
kaynakları başta petrol kaynakları olmak üzere hiç beklenmeden

yabancışirketlerinkontrolünegeçirildi,hemde
özelleştirilenişletmelerinkarlarınıntamamının
ülke dışına transferini sağlayan yasalarla bir-
likte. Tüm bu emperyalist politikalarla Irak
satılıkbirmalhalinegeldiveherzamankigibi
asılsaldırıişçisınıfınayöneldi.Irak'taişsizlik
oranı %70'e çıktı. Fakat işçi sınıfının içinde
bulunduğu bu durum ABD yönetimini öyle
rahatsız etmiyor olacak ki, Bush'un yaptığı
açıklama söyle:Bir yıl içinde sadece350bin
işçiye istihdam olanağı sağlanacak. Savaştan
sonra faaliyete geçen işletmelere Iraklı işçiler
yerine diğer Ortadoğu ülkelerinden gelen/
getirilen işçiler yerleştirilecek. Ücretler, Baas
yönetimi dönemindeki ücretlerin de altına
çekildi. Günlük mesailer 11-13 saat oldu ve
işçilerin tüm sosyal hakları ellerinden alındı.
İşçilerintekörgütüolansendikalarınpolitikaları
ise yine işgalcilerin politikaları ile belirlenir
hale geldi. Irak İşçileri Genel Federasyonu

(IİGF) yönetimi ABD ile işbirliğine giren Baasçılarla yeniden
oluşturuldu. Sendikalar ve işçilerin denetimi politikası Baasçı
sendikacıların eline verildi. Bununla birlikte Irak'taki bu sendikal
politikalaramuhalefetedenTümIrakİşçiSendikalarıFederasyonu
veIraklıİşsizlerBirliğiisetümbaskılararağmenörgütleniyor;ancak
geçtiğimizgünlerdegenelgrevtaleplerininişçisınıfınınçıkarlarına
tersdüşeceğigerekçesiyleIİGFyönetimitarafındangeriçevrilmes-
inde olduğu gibi her yola çıkışlarında bir gerekçeyle hareketleri
engelleniyor.Iraklıişçisınıfınakarşıörgütlenenbütünbupolitikalar
Irak işçi sınıfının örgütlü gücünü kaybetmesine, bir işsizler yığını
halinegelmesinesebepoluyor.Hepsindendeötebupolitikalarla,işçi
sınıfınınemperyalizmekarşımücadelesinin,ulusalçıkarlardançok
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işçisınıfınınçıkarlarınıtemelalanörgütlübirmücadeleyedönüşmesi
engelleniyor.

Yine bölgede şu an işçi sınıfının durumundan daha belirleyici
görünenvetartışmalarasebepolanuluslarındurumununtablosudaen
azişçisınıfınındurumukadarkayıplarladolu.Irak'tasavaşınbittiğinin
ilanından ve Saddam Hüseyin'in yakalanmasından sonra da devam
eden direnişe rağmen ABD Irak'ta yetkiyi Iraklılara bırakacağını
açıkladı.Ama nasıl bir devir teslimden bahsedildiğine bir bakalım.
Irakeyaletlereayrılacak,hereyaletiçinseçimleryapılacak,yeniana-
yasa halkoyuna sunulacak ve merkezi seçimler dolaylı bir şekilde
gerçekleştirilerekyeniyönetimbelirlenecek.Ancaktümbuplanların
ve ABD'nin önünde dağlar kadar engel var. Halen tüm şiddetiyle
devamedençatışmalarvegelecektedesürmesimuhtemeldirenişler,
buseçimlerinönündebirerengel.IrakGeçiciHükümetKonseyinden
ise bu konuda farklı sesler yükseliyor. Barzani ve Talabani'nin
Amerika'ya ve Geçici Hükümet Konseyine sundukları federasyon
önerisiKerkük'tebüyükçatışmalarasebepoluyorvebuçatışmaların
devam etmesi de söz konusu. Amerika'nın ve Geçici Hükümet
Konseyi'nin büyük çoğunluğu Irak'ın on sekiz eyalete bölünerek
yönetilmesini,yaniheraşiretebireyaletindüşeceğibirdüzenlemeyi
uygun görüyor. Bugün Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiki
Kürtler ve dolayısıyla Irak'ta biçimi her ne olursa olsun bir Kürt
Federasyonu kurulacak.Birçok bölgeye dağılmış olanKürt halkının
kurtuluşu,Iraksınırlarıiçindekurulacakbirfederasyonlaçözülemez.
Kürt halkının kurtuluşu ancak kendi yürüteceği sınıf mücadelesi
yoluylakendikaderlerinikendilerinintayinetmesiilemümkünolabi-
lir.BumücadelesözkonusuolanadekiseKürtlerinIrak'tagündeme
getirdikleri bu adımlar nihai çözüme engel değil zemin olarak
kullanılacaktır.Ancak bu ittifak uzun sürmeyecek elbette. Olası bir
İran savaşı patlak verdiğindeAmerika'nın bölge politikası Kürtlerin
aleyhine gelişecek ve bugünün düşmanı Sünni Baasçılar yarının
Amerikan müttefiki haline gelebilecek. Bu politikanın temelleri
şimdidenatılmayabaşlandı.SendikalardaBaasçıyönetimlerinişbaşına
geçirilmesibir başlangıç. Irakhalkının çoğunluğunuoluşturanŞiiler
ise bu parçalanma sürecinde Irak yönetiminde göstermelik temsil
edilebilirler ve ancak Şiiler içindeki iktidarmücadelesindeABD'nin
güvenini sağlayabilecek ve İran'a karşı kullanılabilecek bir önderlik
çıkarılabilirseyönetimdenpayalabilirler.Şuanakadarbütünçabalara
rağmenbununsağlanamamışolmasıkoalisyonunyüzünütekrarSünni
azınlığadönmesinenedenoluyor.
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Irak halkını temsil etmeyen Geçici Hükümet Konseyi
"Iraklılaştırmanın"nasılyapılacağı tartışmalarınıyapadursun,ABD
halen bölgeye 150 bin yeni asker gönderme planını açıklıyor.
Bununla da yetinmeyen ABD, kendi askerlerini saldırılara karşı
korumak için Kürt ve Şii'lerden her biri 700-1000 kişiden oluşan
askeribirlikleroluşturmayolunda.Amerika'nınIrak'ıişgalinindün-
yaya kanıtladığı bir gerçek de,Amerika'nın tüm alanlarda ve artık
askeriyededeözelleştirmeleriuygulamayasokmasıoldu. I.Körfez
SavaşındakiAmerikanaskerinin sayısıbusavaşta%40azaltılırken
Irak'ta askeri faaliyetler yürüten şirket temsilcisi sayısı arttı. Bu
şirketler ABD ordusunun, yeni kurulmakta olan Irak ordusunun,
polisininvetümABDözeltimlerinineğitimigöreviniüzerinealan
eskiAmerikanGenerallerininkurduğuveişlettiğisilahlıekiplerden
oluşan şirketler. Bu uygulamalarla askeri faaliyetler dahi
taşeronlaştırıldı,butaşeronlarsayesindeIrakişgaledildivesavaşlarda
savaşan tarafların mücadeleleri "vatanseverlik temeline" (Bu
Amerikan literatürü Iraklılar içinneanlamageliyorsa!)göredeğil,
karoranınınartırılmasıtemelinedayanırhalegeldi.

IraksavaşısadeceIrakhalkınayönelikbirsaldırıdeğil,Ortadoğu
halklarınasaldırıdır.GelecekteOrtadoğu'yuyeniişgallerinbeklediği
şimdidenmeşrulaştırılmayabaşlandı.IraksavaşınınABD'deyarattığı
tepkilerhafifletildiktensonrasıradaİran,SuriyevediğerOrtadoğu
ülkelerivar.VeTürkiyehükümetininbeklentisinintamamendışında
olmasınarağmenTürkiyedebuplanınsonuçlarındanbüyükyaralar
alacak. Türkiye'nin, ABD'nin Ortadoğu'daki esas müttefiki olma
çabaları, Libya'nın nükleer silahlardan arınacağı kararlarını alması
emperyalistler için hiçbir belirleyici faktör olmayacak ve yeni
işgaller için yeni gerekçeler bulunacak. Bu gerekçeler her yeni
dönemde değiştirilip hızla meşrulaştırılabiliyor. Geçmişte
Yugoslavya'ya müdahaleye insan hakları ihlalleri gerekçe olarak
gösterilirkenOrtadoğu'yamüdahaleye terorist saldırılar sebep gös-
teriliyor.

Türkiye gerek I.Körfez Savaşında gerekAfganistan Savaşında
gerekseII.KörfezSavaşındahepsaldırganpolitikalarıylaönplana
çıktı.Bölgedeikincibirilerikarakololmaktançıkıpbölgeninyeni-
denşekillenmesinekatılmastratejisi,Amerika'nınOrtadoğu'dakien
önemli müttefiki olması yerine etkisiz destek talebi karşısında
tümüyle anlamsızlaştı. 1Mart tezkeresiniMeclis'ten çıkaramaması
da bu yeni durumu kabullenmekte zorlanmasındandı. Ne
Genelkurmay'ın ne de AKP hükümetinin göze alamadığı Irak
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Savaşında40bin askerle etkin rol kapmahayallerinin suyadüşmesi
sonunda yeni rollerine razı olmalarının ürünü olan ikinci tezkere
sonucu bölgeden gelen tepkiler tümüyle pozisyon yitirmeleriyle
sonuçlandı.Türkdevletininbundanböyledünyapolitikasındakipoz-
isyonusaldırgandeğilkendinisakınanbirçerçevedekalacaktır.Irak'ta
kurulmasıneredeysekesinolanKürtFederasyonunungelişmelerinden
oldukça tedirgin olan Türkiye, bu edilgin pozisyonunu güçlendire-
bilmek için aynı tehdit altındaki Suriye ve İran'la ortak davranarak
kendinikorumayaçalışıyor.Ancakolasıbirsaldırınınmerkezindeolan
buikiülkebileortakhareketetmektenoldukçauzak.

Buişgalinbölgeselsonuçlarındanenönemlisi,bölgegüçdengeler-
indeyaşanansorunlarıntekrarsuyüzüneçıkması.HernekadarSuriye,
İranveTürkiyegeçmişteIrak'ıngeleceğindesözsahibiolmamakararı
almışolsada,buüçülkeOrtadoğu'nunbuyüzyıldakişekillenişindeve
dolayısıyla geleceğinde belirleyici ülkeler olacak. ABD Suudi
Arabistan'danhiçbirşartbildirmedenkendileri-
yle teröre karşı güvenlik işbirliği yapmasını
isterken,Suriye'dendeülkesindekiterörörgütü
bürolarını kapatmasını istedi. ABD'nin bu
şartları kabul edilmediği taktirde bırakın
Suriye'yi,SuudiArabistan'ıbileyakıngelecekte
ABD'denyanaolumlugelişmelerinbeklemediği
açık.Bölgedeyürütülenpolitikahiçdeğişmedi.
Emperyalistler kucaklarında büyüttükleri ve
daha büyük "tehlikelere" karşı kullandıkları
güçleri bugün düşman ilan ediyor. Sovyetlere
karşıkullanılanBinLadenbugünlerdeenbüyük
tehdit unsurlarından biri haline getirildi ve bu
gerekçeyleAfganistan'a saldırıldı.Amerika'nın
ve emperyalistlerin çıkarı tek: Dünya
kaynaklarınıvepazarlarınıellerindetutmak.Bu
emperyalist ilkeye tersdüşenherpolitikayine
emperyalistler tarafından cezalandırılıyor. Irak
örneğideaynıçıkarlaçelişenbirdurumamüda-
hale.1972yılındaIrakpetrolümillileştirildiğinde,
ABD, Irak'ı terör destekçisi ülkeler listesine
koyarkenŞaharacılığıylaKürtlerisilahlandırdı,
ancak 1975'te, bu kez politika değiştirerek
Kürtlere silah satmayı bıraktı ve Şah'ı
silahlandırdı.Buoyunvebuoyunauygunadımlartekrartekrargün-
deme geliyor. Bu politikanın devamı olarak ABD, Ortadoğu'da ve
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Eya let sis tem le ri 
stra te ji si sa de ce 
Irak’ı de ğil tüm 
Orta do ğu’yu 
bırakın fe de ra tif 
dev let le re 
ayırmayı, Or ta-
doğu’da mi nik 
devlet çik ler kur-
mayı, aşiretlere 
ka dar böl me yi ve 
iş çi sını fı nın gü cü-
nü tüm Or ta do-
ğu’da ta ma men 
parçalama yı 
hedef le mek te dir. 



Asya'da Filipinler gibi diğer Müslüman ülkelerle ekonomik
anlaşmalaryaparakbölgeekonomisinibelirlemeyeuğraşıyor.Ancak
bölgedekitümbüyüktehditlerABDaçısındançözüldüğündeşimdinin
müttefikiOrtadoğuülkelerinintarihtekiyerininneilesonuçlanacağı
belirsiz. Emperyalistler bölgeyi geçmişten daha büyük yıkımlara
hazırlamakta kararlı. Irak savaşının ardından dile getirilen eyalet
sistemleristratejisisadeceIrak'ıdeğiltümOrtadoğu'yubırakınfed-
eratifdevletlereayırmayı,Ortadoğu'daminikdevletçiklerkurmayı,
aşiretlere kadar bölmeyi ve işçi sınıfının gücünü tümOrtadoğu'da
tamamenparçalamayıhedeflemektedir.

Irak'ın işgali sadeceABDvebazı emperyalistgüçlerin rekabeti
değil,aynızamandaOrtadoğu'daAmerika'nınilerikarakolugörevini
üstlenmişolanİsrail'inbölgedekihakimiyetinigüçlendirmeoperasy-
onudur. İsrail, Irak'taki ABD özel timlerini bizzat yetiştirerek
Amerikan ordusunu kara savaşına hazırlamaktan sorumlu oluyor.
İsrail bir yandanABD'nin bölgeyi işgalini tamamlamasına yardım
ederken,diğeryandandatarihebüyükbirdamgavuranII.İntifada'yı
yenilgiye uğratmak için saldırının dozunu her geçen gün daha da
artırıyor.

Sürekli toprakları işgal edilen ve katledilen Filistinliler, II.
İntifadaüçüncüyılınagirerkensoluksuzbırakılmakisteniyorveinşa
edilen duvar ile de İsrail'in egemenliği daha fazla tahkim ediliyor.
İnşaedildikçebatısındakalanherşeyi"İsrail"tarafıolaraktanımlayan
buduvarsayesindeİsrailKudüs'üBatıŞeria'yadoğrubüyüyor.Yol
haritasıylaberaberFilistinişçisınıfınınemekgücünüsatmaküzere
gittiğitümkentlereulaşımıengelleniyor.Filistinişçisınıfınışimdiye
dekucuzemekgücüolarakkullanmışolsadaartıkgözdençıkartan
kapitalistveemperyalistgüçler,onlarıölümlemücadelebirliklerine
vekocabirişsizlerordusunaçeviriyor.Bupolitikavesonuçlarıhiç
şaşırtıcı değil. Her gün biraz daha yoksullaşan ve emek gücünü
satamayacakhalegelenFilistinişçisınıfı,II.İntifadanındirenişçileri
olmuştu.İsrailekonomisiiçindeucuzemekgüçleriyleçokönemlibir
yere sahip olan bu işçiler örgütlenmeye başlamışlardı ve İsrail
sermayedarlarına ve onların İsrail devletindeki sözcülerine karşı
mücadele ediyorlardı. Bu örgütlenme durdurulmalıydı ve İsrail,
Filistinli işçilere "cezayı" hem onları işsiz bırakarak hem de
birçoğunuyakalayıptutuklayarakverdi.

OsloAnlaşması ile10yılönceI. İntifadayıdurdurmayaçalışan
güçlerşimdideCenevreAnlaşmasıylaII.İntifadanınönünükesmeye
çalışıyor.TaraflarıneİsrailhükümetininedeFilistinhalkınıtemsil
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eden Cenevre Anlaşması, yeni şartlarla görüşüldü. Ancak Cenevre
anlaşmasınıntemsilibirniteliğesahipolmayışıenaçıkşekildekendini
toplantıgünügösterdi.AnlaşmaiçinyolaçıkanFilistinligörüşmecilerin
yolu binlerce Filistinli tarafından kesildi ve protesto edildi. Yine
toplantınınbaşladığısaatlerdeİsrail,işgalpolitikasınındevamedeceğini
ve anlaşmanın geçersizliğini Ramallah'ı vurarak ispatladı. Her iki
bölgedende"yenibir işgalanlaşmasınahayır!"sesleriyükseliyorve
CenevreAnlaşmasıgörüşmeleriningayrimeşruluğugözlerönüneser-
iliyordu. Anlaşmanın taraflarca imzalanmasının ardından Filistinli
direnişçilerinsokakprotestolarıhızlandıvebütüntaraflarbuanlaşmanın
vatanlarına ihanet olacağını ifade ettiler. İsrail devletinin duvar
politikası üzerine anlaşmalar imzalamak sorunu çözmek değil, olsa
olsa toprak ilhakını sürdürmenin bir aracı olan politikaları meşru
görmekanlamınagelir.FilistinhalkınınkurtuluşuSiyonistİsraildev-
letinin yıkılması,Yahudi,Müslüman, Hıristiyan bütün Filistinlilerin
ortak devlette toplanması ve Sosyalist Ortadoğu Federasyonu üyesi
bağımsızlaikFilistindevletindengeçecektir.

ABD'ninOrtadoğupolitikasıbirsürekliliktaşıyor.Tamamlanmamış
olanI.KörfezSavaşı,II.KörfezSavaşıiletamamlanmayaçalışılıyor
veABDbu savaştangalip çıktığındadiğerOrtadoğuülkelerini yeni
saldırılar, yeni işgaller bekliyor. Bu işgal ve saldırıları ancak işgal
altındakiIrak'ınkurtuluşuetrafındakibirliktelikdurdurabilir. İsrail'in
bölgeselhegemonyaemelleriniveAmerika'nıneğilimlerinisonaerdi-
rebilir ve bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını sağlayabilir. Bu birlik,
bütünOrtadoğuülkelerindekiAmerikanaskerivarlığınısonaerdirme-
li,emperyalistlerleyapılantümekonomikanlaşmalarıiptaletmelidir.
AncakTürk,Kürt,ArapveFarisiişçiveemekçilerinbirliğiilekurula-
cakSosyalistOrtadoğuFederasyonuOrtadoğu'dayıllardırsürenişgale
sonverebilir.I.veII.DünyaSavaşlarındansonrakurulmuşolanSuudi
Arabistan,Ürdün,KuveytveBirleşikArapEmirliklerigibikukladev-
letlerin yönetimleri yıkılmalı ve bu ülkeler Sosyalist Ortadoğu
Federasyonu'nun birer üyesi olmalıdırlar. Türkiye işçi sınıfı ise bu
Amerikan planının bir parçasının da Türkiye olduğunun bilinciyle
hareket etmeli, üretimden gelen gücünü örgütlemeli ve Ortadoğu
halklarınıngeleceğininkendigeleceğinidebelirleyeceğininbilinciyle
Ortadoğuluişçikardeşleriylebirliktehareketegeçmelidir.

15Ocak2004
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Türkiye	
Burjuvazisinin	
Tarihsel	Gelişimi	ve	
Mevcut	Durumu	
Üzerine	Kısa	Notlar

Şeref DOĞAN

Marksistler içinpolitikdurumtahlilisonuçtasınıfların
karşılıklı duruşlarının ve durumlarının tahlilidir. Bu
yolda burjuvazinin durumunun tahlili işçi sınıfınınki
kadarönemliolurkibuyazınındaamacıbutahlilebir
katkısunmak.

Ekonomide Dönemler 
İt hal İka me ci Kal kın ma
27Mayıs, sanayi burjuvazisinin burjuvazinin diğer kanatlarına

darbesiydi.50’lerdeiktidarıelindetutanticaretburjuvazisivekırsal
kesim ittifakı bu yıllarda artan sanayi birikimiyle güçlenen sanayi
burjuvazisineiktidardanistediğipayıvermeyincesonuçkentinkıra
karşıdarbesioldu.Buhamledebüyükburjuvazininkentlikatmanlara
(öğrencilerveişçiler)yaslanmasıvebununsonucuolarak61anaya-
sasıylakurulanrejimindahaözgürlükçüolması27Mayısdarbesinin
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ilerici olduğuyönündeyorumlarayol açmıştır.Ancakbu “ilericilik”
sanayiburjuvazisininçıkarlarıyladoğrudankısıtlıydı.Demokratikleş-
me önlemleri (nispi temsil,Anayasa Mahkemesi,Yüksek Hakimler
Kurulu vs.) köye karşı kentin sesini yükseltmek içindi. 27Mayıs’ın
programının daha önemli bir hedefi ise sınai sermaye birikimini
düzenlibirtempoyakavuşturmaktıkiplanlamanıntekraröneçıkması
(DPT’ninkurulması)veişçihaklarınınarttırılmasıbuhedefeyönelik
adımlardır.Burjuvazinindiğerkesimlerinekarşı zaferkesinleştikten,
hatta bu saflar yedeğe alınıp (AP’nin kurulması) eski yedek kentli
sınıflar karşı safa geçtikten sonra köye karşı kentin sesini yükselten
kurumlar ayak bağı haline gelmiştir ve 12 Mart’la sakatlanıp, 12
Eylül’leyokedilmişlerdir.

İthalİkameciKalkınmapolitikasınınuygulandığıbudönemdekal-
kınma,yanisermayebirikimi,perspektifiikiayaküzerindeduruyordu:
korumacıdışticaretlemilliburjuvazininiçpazardauluslararasıreka-
betten korunması ve KİT’lerin düşük fiyatlandırmasıyla özel sektör
maliyetlerinin düşürülerek karlılığın arttırılması. Böylece iç pazara
yöneliküretimönplana çıkarılıyor,SungurSavran’ındeyişiyle “tek
ülkede kapitalizm” uygulanmaya çalışılıyordu. Maliyet ise çalışan
sınıflardankarşılanıyordu.

İthalikamecikalkınmadönemininverilerineulaşabildiğimiz68-80
döneminiincelersek:BuyıllardayıllıkortalamaGSMHartışıenflas-
yondanarındırılmışolarak%5olmuştuvesonikisenedeküçülmeyle
geçmişti.68yılındaGSMHiçindekitarım,sanayivehizmetsektörle-
rininpayları sırayla%33,%17ve%50 iken;78’debuoranlar%23,
%22,%55olmuşve1980’dede%24,%21ve%55değerlerinialmıştı.
Tarımın düşen payını sanayi ve hizmet sektörü paylaşmıştı, ancak
sanayiöngördüğüatılımıyapamamış,üstyapıhazırlanmışolsadaalt-
yapıdakietkenlersınaisermayebirikimineengelolmuştu.Budönem-
desanayideüçsektöröneçıkmıştı:otomotiv(enhızlıgelirartışıveen
yüksekişgücüverimliliği),petrol(enbüyükgelirveenhızlıistihdam
büyümesi)vetekstil(enbüyükistihdam).

İçpazarınsunabileceğitalebinkısıtlılığıüretimgüçleriningelişme-
sini bir noktada sınırladı.Gelişmesi sınırlı kalan üretim uluslararası
rekabet koşullarında ihracat yapamadı. Bunun sonucunda dış ticaret
açığı hızla arttı. 1960’tan 1973’e kadar dalgalanmalarla %69’dan
%63’e düşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1974’te %41’e ve
1980’de%37’yedüştü.ÖteyandanKİT’lerinzararaçalıştırılmasıdev-
letbütçesinindengesinibozduveKİT’lereyatırımındevamınıolanak-
sızhalegetirdi.Bütçeaçığınıkapatmakiçinkredibulunamadı.Kıbrıs



harekatısonucundauygulananambargoveuluslararasıkrizlerbuna-
lımıderinleştirdi.

Kredi sağlayabilmek için IMF ile anlaşmaya gidildi. IMF’nin
istekleri doğrultusunda hazırlanmış bir istikrar programı olarak 24
Ocakkararlarıalındı.Ancakaslında24Ocakkararları20yıllıkeko-
nomipolitikasının,birikimtarzınındeğişiminitemsilediyordu.Böy-
lelikleithal ikamecikalkınmadönemibitiyor, ihracatayönelikkal-
kınma dönemi başlıyordu. Ne var ki artan bunalım koşullarında
burjuvaziişçilerinmücadeleylekazandıklarıhaklarınızatenkarşıla-
yamazken24Ocakkararlarınıuygulamayakoymakiçinbuhaklara
karşıbirsaldırıbaşlatmasızordu.Buyüzdenancak12Eylül’ünzafe-
riişçileriağırbiryenilgiyeuğratarak24Ocakprogramınıuygulama-
yakoyabildi.

İh ra ca ta Yö ne lik Kal kın ma
24Ocakkararlarıylaortayaatılanyenipolitikadışticarettekoru-

macılığınkaldırılmasını,kambiyorejimininserbestleştirilmesini, iç
talebin düşürülmesini, ihracatın teşvik edilmesini, KİT fiyatlarının
arttırılmasını,KİTyatırımlarınınazaltılmasını, tarımürünleri taban
fiyatlarının ve ücretlerin düşürülmesini öngörüyordu.Genel olarak
söylenirse,ithalikamecikalkınmanınyeriniihracatayönelikkalkın-
ma, kontrollü karma ekonominin yerini serbest piyasa ekonomisi
alacaktı.

12Eylülserbestpiyasaekonomisineyoluişçisınıfınıezerekaçtı.
Darbeöncesindesürenkrizvedarbeningetirdiğizorunlutahkimsis-
temi78-84aralığındagerçekücretleri%26,6düşürdü.İhracatayöne-
lik kalkınma politikası çerçevesinde yapılan devalüasyonlarla ve
dahasonrasındaihracatayapılanteşviklerleihracatınithalatıkarşıla-
maoranıdaha80yılında%37iken81’de%53’eçıktıve88’egelin-
diğinde%81olmuştu.Ödemelerdengesindekamukesimiborçlanma
gereği (KKBG) ortalama olarak makul sayılan bir değer olan
GSYİH’nin%4,7’sioldu.80-88dönemindeenflasyondanarındırıl-
mışyıllıkortalamaGSMHartışı%6oldu,işçisınıfınınulusalgelir-
denaldığıpayındüşmüşolduğunudahesapederseksermayebiriki-
mininbudönemdeöncekidönemegöreçokdahahızlıgerçekleştiği
söylenebilir.GSMH’nindağılımıise1988’detarım%18,sanayi%25
ve hizmet%57 oldu, önceki döneme göre sanayinin ağırlığı daha
hızlıartıyordu.

SerbestpiyasaekonomisinegeçişyıllarıTürkiye’dekapitalizmin
irrasyonelliğininiyiceaçığaçıktığıyıllaroldu.İhracatınteşvikedil-
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mesihayaliihracatçılıkmesleğiniüretti.Faizlerinserbestbırakılması
bankalararasındafaizyarışınayolaçtıvemevduatlarındeğerininaşırı
artmasınanedenoldu(80sonunda700milyarTLolantoplamtasarruf
mevduatı82sonunda2297,2milyarTLoldu).İçtalebinkısılmasıdış
pazarahenüzyönelememişşirketlerizorasoktu.Buşirketlerinserma-
yearayışıserbestmalisistemyasalarınınyeniolmasınınetkisiyleban-
kerlerin türemesineyolaçtı.83-87arasında toplamözel sektör sabit
sermayeyatırımıkonutağırlıklıolarakyılda%12artarken,özelimalat
sanayininsabitsermayeyatırımlarıyıldasadece%2arttı;dışaaçılan
imalatsanayininyeniekonomidelokomotifolmasıgerekirkenburju-
vazimüteahhitlikyapmayıveyaparasınıyüksekfaizdedinlendirmeyi
tercih ediyordu. Son neden ağırlıklı olarak tüm bu nedenler sürüp
gidenbüyümenindüşükücretlerevedevletdesteğinedayananyapay
bir büyüme olduğunu gösteriyordu. Sonuçta 1988 yılı stagflasyona
(hemdurgunlukhemdeenflasyon)sahneoldu1.

Dış Ser ma ye Akım la rıy la Kal kın ma
Krizdençıkışyoluolarak1989’dadışsermayehareketleriserbest-

leştirildiveböylecedışsermayeakımlarıylakalkınmadönemibaşladı.
Maliaçığınbaşkabiryollakapatılması,burjuvaziiçin,mümkündeğil-
di.14yıldırsöylenegelensıcakpara,yanispekülatifmalisermaye,bu
tarihte Türkiye’ye ihtişamlı girişini yaptı. Ekonomik duruma acil
müdahalegereksinimiylealınanbukararkısavadedesorunlarıçözse
demalialtyapınınhazırlıksızolduğubirdönemdegerçekleşti.

1989-1993dönemindeyıllıkortalamaGSMHartışısabitfiyatlarla
%6 oldu, ayrıca işçi sınıfının yeniden ayağa kalkması bu dönemde
ücretleriyıldaortalama%10yükseltti.89’da%74olanihracatınitha-
latıkarşılamaoranı93’egelindiğinde%52’yedüşmüştü.Kamukesimi
borçlanma gereği GSYİH’nin 1991’de %10’una, 1993’te %12’sine
çıktı.Hükümetbankalarınyüksekfaizlerinedirenmekiçin6içborç-
lanma ihalesini iptal edince Merkez Bankası’nın rezervleri boşaldı.
1993yılındacariişlemlerdengesi(yanidışticaretveturizmdengele-
rinintoplamıylayurtdışındakiTürkişçileringönderdiklerigibikarşı-
lıksızparatransferlerinintoplamı)-6,4milyardolaroldu,bunakarşılık
net8,9milyardolarlık sermayehareketiylegeneldenge308milyon
dolar olmuştu. Krizi sezen mali sermaye 1994 başında ülke dışına
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başarılıydı.Dönem sonundakrize yaklaşırken her burjuva tek tek durumunvaha-
metinikavrayacakzekayasahiptiancakönlemlerikolektifolarakalacakçıkarbirliği
yoktu.



çıkınca1994malikrizipatlakverdi.Krizdençıkışiçinsıcakparayı
geridöndürmeyolunagidildivebununadı5NisanYapısalUyum
Programıoldu.

5 Nisan’da alınan önlemlerle cari işlemler dengesi 2,6 milyar
dolara çıkarıldı ancak sene başındaki mali sermayenin kaçışı bu
senedekinetsermayehareketini-5,1milyardolaryapıncagenelden-
ge206milyondolaroldu.Öngörülendüşükücretlervedevalüasyo-
nunetkisindeihracat1994’te%18artarken,ithalat%21azaldı.İhra-
catınithalatıkarşılamaoranı1994’te%78’eçıktı.5Nisan’ınetkisin-
deTLdeğerinin1/3’üneindi.Dövizborcuolanbankalarbattıveya
birleşerekayaktakalmayaçalıştı,MerkezBankasıbatanbankalarda-
kimevduatlara faizleriyleberaber%100garanti verdi.Faizler tüm
dönemlerin en yükseği olan%140’a çıktı, toptan eşya enflasyonu
%120oldu,GSMH%6düşerken,gerçekücretler%36düştü.Krizin
faturasınıişçilerdörtyıllıkmücadelelerininkazanımlarıylaödediler.

81-96 döneminde imalat sanayinde sektörlerin konumlanışına
bakarsak:işgücüverimlilikartışıbakımındanilksektörlermobilya,
tütünveotomotivoldu.Petrolsektörütoplamgelirbakımındanbirin-
cisektörolarakkaldı.İstihdamsayısındatekstilbirinciliğinikorur-
ken,istihdamınıenhızlıarttıransektörgiyimoldu.Netverimliliğini
en hızlı arttıran temel kimyaoldu.Eski üç büyük sektörünyanına
mobilya,tütünvetemelkimyageldi.

5Nisanprogramının izlendiği95-97dönemindeyıllıkortalama
GSMHartışısabitfiyatlarla%8oldu.1994’tetarım,sanayivehiz-
met arasındaki GSMH dağılımı sırayla %15, %27 ve %58 iken
1997’de%13,%28ve%59oldu. İhracatın ithalatıkarşılamaoranı
1997’detekrar%54’edüştü.

Budönemin sonunda faizleriyle beraber borçlar taşınamazhale
geldiğiiçin3yıllıkyenibirprogrambaşlatıldı.Programıniçeriğiiç
talebikısarakenflasyonudüşürmek,vergigeliriniarttırarakvekamu
harcamalarınıkısarakbütçeninfaizdışıfazlavermesinisağlamaktı.2 
Programınkaderinibelirleyendahaçokdışekonomivepolitikaoldu.
97sonundayaşanmaktaolanAsyakrizive98’depatlakverenRusya
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2Bir işçi hükümetinin böyle bir durumda alabileceği borçların iptali, artan oranlı
gelir vergisi, silahlanma bütçesinin kısıtlanması gibi önlemlerin yanına bile
yaklaşılmadı. Bunun yerine enflasyonu düşürmek için emekçilerin alım gücü
sınırlandı, “vergiyi tabana yaymak” adına hala uygulamaya konmamış olanMali
Milatyasasıdüzenlendi,biryandandaherkesinüstüneaynımiktardabinendolaylı
vergiler(KDVgibi)arttırıldı,kamuharcamalarınınkısıtlanmasıadınaeğitim,sağlık
bütçesikısıtlandı;özelleştirmehızlandırıldı.



krizininetkileri sonucuprogramın ilksenesindeGSMH%4arttı,99
yılındadepremlerinetkisiyle%6azaldı.

Mayıs1999’dakurulanyenihükümetdahakapsamlıyenibirprog-
ramabaşlamakistiyordu,ancakAğustosveKasımdepremleriyüzün-
denyeniprogramancak2000yılındabaşlayabildi.EnflasyonuDüşür-
meProgramıadınıalanvetekamaçolarakbunuhedefleyenprogramın
temelyöntemidövizkurunudoğrudandenetimaltındatutmaktı.Prog-
ramınöngördüğüenflasyon,düşükfaizlersonucuiçpazarıncanlanma-
sınedeniyle,gerçekleşenenflasyonunaltındakaldıveTL’nindeğeri
olduğundanyüksekoldu.2000yılındaGSMH%6,3arttıancakyüksek
değerliTLdövizkurunundenetimaltındatutulmasınıpahalılaştırıyor-
du.Öteyandandışticaretaçığıartıyordu,1999’da%65olanihracatın
ithalatı karşılama oranı 2000’de%51’e düştü. 1999’da cari işlemler
dengesi-1,4milyardolar,geneldengeise5,2milyardolardı;2000’de
budeğerlersırayla-9,8milyardolarve-3,0milyardolaroldu.Böylece
cari işlem açığı rekor bir düzeye çıkmışken, genel denge de 91’den
beri ilkdefa açıkverdi.Geneldengenin açıkvermesiKasımayında
malisermayeninülkeyiterketmesiyleilintiliydi.Kasımayındapatla-
yanönkriz IMF ileyenibiranlaşmayla sağlanan3,4milyardolarla
geçiştirildi.

Ancak krizin temel nedeni olan döviz kurundaki sıkı denetim
rezervleri boşaltmaya devam ediyordu, düzeltici önlem alamayan
hükümeteasıldarbeŞubat’takiTLsatışdalgasıylageldi.Kurçapası
parçalandı,kurüzerindeenufakbirkontrolebiletakatkalmadığından
22Şubat’tatamkontrolsüzlüğegeçilerekdalgalıkursistemiilanedil-
di.

Programsızlığın hakim olduğu iki buçuk aydan sonra Mayıs
2001’deGüçlüEkonomiyeGeçişProgramıilanedildi.Yeniprogram
enflasyonudüşürmehedefiniikinciplanaattı,önceliğicariaçığıkapat-
mayaveekonomiyiyenidenyapılandırmayaverdi.Malisektörünyeni-
denyapılandırılması çerçevesindeMerkezBankasıKanunu’nun çık-
ması(MerkezBankası’nın“bağımsız”laştırılması),BankacılıkKanu-
nu’nun değiştirilmesi ve Bankacılık Üst Kurulu’nun kurulması ve
kamumaliyesinindüzenlenmesiyleilgiliolarakyeniborçlanmakanu-
nununçıkması,ihalesisteminindeğiştirilmesi,tarımdesteklerineson
verilmesiöngörülüyordu.Ayrıcaprogramözelleştirmeninönünüaça-
cakŞekerKanunu,DoğalgazKanunu,SivilHavacılıkKanunu,Tele-
komKanunuveTütünKanunudeğişiklikleriniöngörüyordu.

Yeniprogramınişleyişihızlayürüdü,Ecevithükümetisonnefesin-
de öngörülen kanunların çoğunu geçirdi. 2001 yılındaGSMH%9,4
azalarak1996değerinedüştü, cari işlemlerdengesi3,6milyardolar
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olduancakdışarıyadoğrunet14milyardolarlıksermayehareketiyle
geneldengeaçığı2000’dekirekoraçığındörtkatına,13milyardola-
raçıktı.

11Eylülolayısonucudeğişenekonomikdengelereuyumsağla-
makiçinyenihükümetOcak2002-Aralık2004aralığındayürütüle-
cekaslındaeskiprogramıntazelenmesindenibaretolanGüçlendiril-
mişOrtaVadeliEkonomikProgram’ıuygulamayakoydu.

Türkiyeekonomisininson40yıllıkserüveniözetleböyleoldu.

Ge nel Du rum
Türkiye’nin 2002 yılı GSMH’si sabit fiyatlarla %7,6 artarak

273,5katrilyonolmuştur.GSMH’denenbüyükpayıalansektörler;
imalat(%20,4),ticaret(%16,6),ulaştırmavehaberleşme(%15,2)ve
çiftçilikvehayvancılık(%11,3)olmuştur.

Genelolarakişletmelerindurumuylailgilibirfikiredinmekiçin
1,7 milyon işletmenin kapsandığı DİE’nin 2002 Genel Sanayi ve
İşyerleriSayımı’nınsonuçlarınıinceleyelim.

Yoğunlaşmayı ölçmek için çalışan kişi sayısına göre dağılıma
bakarsakişletmelerineziciçoğunluğu(%94,94)1-9kişininçalıştığı
küçükişletmelerdir.Ferdimülkiyetşirketleriçoğunluktadır(%80,58).
Buverilerleberabersektörlerinortalamaölçekbüyüklüğünün(işlet-
me başına çalışan sayısı) 3,68 olması küçük işletmelerin ülkedeki
ağırlığının ne olduğunu ortaya koymaya yeter. Esnaf odalarının 4
milyonüyesivardır.Ekonomidebusayıcaüstünlüğünpekbiranlamı
yoktur,büyükişletmelerinsözügeçer,bunuilerdegöreceğizancak
politikada bu işletmeler sahipleri küçük burjuvazi ve çalışanları,
çalışmakoşullarıçokdahakötüolmasınarağmenhiçbirörgütlülüğe
sahipolmayan,dahasısınıfbilincindedegeriolanproletarya,büyük
burjuvazininpeşinetaktığıtoplumsaldestekolur.
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Çalışan Sayısı 1-9 10-49 50-99 100-150 151-250 251+
İşletme Oranı [%] 94,94 3,09 0,3 0,1 0,08 0,11

Tablo 1ÇalışanSayısınaGöreDağılım

Tablo 2HukukiDurumaGöreDağılım

Hukuki 
Durum

Ferdi
Mülkiyet

Limited
Şirket

Anonim
Şirket

Adi 
Ortaklık

Diğer

İşletme 
Oranı [%]

80,58 13,55 2,03 1,66 2,18



Enyüksekölçekbüyüklüğüne sahipmadencilik;elektrik,gaz, su
dağıtımveeğitimsektörlerisayıcasonüçsırayıpaylaşanvekamunun
yüksek ağırlığa sahip olduğu sektörlerdir. Sayıca birinci ve üçüncü
sıradaolanticaretveulaştırmasektörleriyseendüşükölçekbüyüklü-
ğünün görüldüğü sektörlerdendir.Ticaret ve imalat tüm işletmelerin
sayıca%60,6’sını,çalışansayısınagörede%64,69’unuoluşturmakta-
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Sektör Sayıca 
Oran

Ölçek 
Büyüklüğü

Çalışan Sayısına 
Göre Oran

Yaş 
Ort.

Ticaret %46,2 2,58 %32,38 8,4

İmalat %14,4 8,28 %32,31 9,1

Ulaştırma,
Depolama,
Haberleşme

%14,2 2,05 %7,91 8,4

Otelve
Lokantalar

%9,5 3,23 %8,33 7,2

Diğer %5,3 2,35 %3,37 8,3

Gayrimenkul
kiralama

%5,3 3,60 %5,15 8,3

İnşaat %2,1 6,43 %3,63 7,8

Sağlıkve
SosyalHizm.

%1,8 3,17 %1,58 7,7

Mali
Kuruluşlar

%0,8 9,10 %1,95 13,2

Madencilik %0,1 44,41 %1,27 10,5

Elektrik, Gaz,
SuDağıtım

%0,1 33,82 %0,91 20,1

Eğitim %0,33 13,43 %1,21 7,6

Tablo 3Sektörler

Faaliyet
Yeri

Serbest
Bölge

Organize
Sanayi
Bölg.

Küçük
Sanayi
Sitesi

İş
Merkezi

İşHanı Diğer

İşletme
Oranı

%0,53 %0,98 %6,39 %7,98 %2,18 %80,93

Tablo 4FaaliyetYerineGöreDağılım



dır.Ticaretinhemsayıcahemde istihdamagörebirinciolduğunun
altıçizilmelidir.İşletmeninyaşortalamasınınenyüksekolduğusek-
törlerkamuağırlığınınolduğuelektrik,gaz,sudağıtımvemadenci-
lik sektörleriyle birlikte güçlü mali kuruluşlar sektörüdür (Batan
bankalarınçoğuyenidir,eskibankalariseTürkiyekadareskidir.).

İşletmelerinçoğuözelolaraktahsisedilmemişbölgelerdefaaliyet
göstermektedir,yoğunlaşmanındahayüksekolduğuorganizesanayi
bölgelerindeveserbestbölgelerdekisayıdahadüşüktür.

İlleregöredağılımıincelersek:ilküçbellidir;İstanbul(işyerleri-
nin%18,66’sı,istihdamın%27,76’sı),Ankara(%7,10,%8,40),İzmir
(%6,46, %7,33). Bu üç il işyerlerinin %32,22’sini, istihdamın
%43,49’unubarındırmaktadır.TakipçiilleriseBursa(%4,16,%5,00),
Antalya (%3,64,%3,19),Kocaeli (%1,86,%2,59),Adana (%2,61,
%2,45)veKonya’dır(%2,99,%2,09).Enazişyeriveistihdamolan
iller Tunceli (%0,10, %0,06), Ardahan (%0,11, %0,06), Bayburt
(%0,11,%0,06),Hakkari(%0,12,%0,08)veGümüşhane’dir(%0,15,
%0,09).

İma lat Sek tö rü nün Du ru mu
İmalat sektörü diğer sektörlere göre daha yoğunlaşmıştır, genel

incelemedegördüğümüzgibiölçekbüyüklüğüortalamanınüstünde-
dir. Sayıca dağılımda büyük işletmeler azınlıkta kalsa da çalışan
sayısında,bunlarınaldıklarıtoplamücretteveüretilentoplamkatma
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Çalışan 
Sayısı

Sayıca 
%

Çalışan 
Sayısına Göre 
%

Top. 
Ücrete 
Göre %

Top. Katma 
Değere 
Göre %

Ücret / 
K.D.

10-24 32,46 5,17 2,05 2,26 20,13

25-49 30,23 10,57 5,07 5,70 19,80

50-99 15,68 10,77 6,14 6,09 22,45

100-199 10,81 14,96 11,92 12,84 20,66

200-499 7,10 21,33 21,81 24,00 20,23

500-999 2,62 17,73 23,09 17,80 28,88

1000- 1,10 19,46 29,94 31,32 21,27

Tablo 5İmalatSektörüÇalışanSayısınaGöreDağılım(TümKamuve10+
ÇalışanlıÖzelSektör),2000



değerdegittikçebüyükişletmelerinağırlığıartmaktadır.Kabacasömü-
rününbirölçüsüolabilecekücret/katmadeğeroranıdüzgünbirdeği-
şimgöstermemektedir.Buoranınendüşükolduğu,yanisömürününen
yüksek olduğu yer 25-49 kişilik işyerleridir.Budurumunnedeni bu
boydabirişletmeninhembellibirüretkenliğisağlayabilmesihemde
sendikalörgütlülüğüngiremediğikadarküçükolmasıolabilir.Sömü-
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İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
Sayısı

Toplam Ücret 
(milyon TL)

Katma Değer 
(milyon TL)

Toplam 11.262 1.113.971 3.363.906.357 16.095.063.218

Gıda, içki 
ve tütün

%15,81 %16,13 %16,76 %16,32

Dokuma, 
giyim eşyası 
ve deri

%30,31 %33,27 %20,76 %15,67

Orman 
ürünleri ve 
mobilya

%3,97 %2,37 %1,33 %1,34

Kağıt, kağıt 
ürünleri ve 
basım

%3,40 %2,96 %3,79 %2,87

Kimya-
petrol, 
kömür, 
kauçuk ve 
plastik 
ürünleri

%9,09 %9,51 %15,92 %31,11

Taş ve 
toprağa 
dayalı sanayi

%7,85 %7,01 %6,89 %7,13

Metal ana 
sanayi

%3,59 %5,42 %8,09 %5,38

Metal eşya, 
makine, 
ulaşım aracı, 
ölçme aleti

%24,89 %22,64 %26,07 %20,05

Diğer imalat%1,09 %0,73 %0,40 %0,36

Tab lo 6İmalatSektörleri(TümKamuve10+ÇalışanlıÖzelSektör),1999



rününendüşükolduğu500-999kişilikişyerleriysesendikalarınbel-
liücretartışlarınısağlayabildikleri,bunakarşılıkişletmebüyüklüğü-
nünbuorandabirkatmadeğerartışınısağlayamadığıyerlerdir.İşçi-
lerinkatmadeğerdenaldığıortalamapaysadece%22,26’dır.

Sektörleriekonomidekiağırlıklarınagörekarşılaştırmakiçinkat-
madeğerüretiminebakalım:kimya-petrol,kömür,kauçukveplastik
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İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
Sayısı

Toplam 
Ücret 

Katma 
Değer 

Toplam %2,58 %12,04 %20,53 %24,91

Gıda, içki 
ve tütün

%8,88 %31,05 %42,98 %29,07

Dokuma, 
giyim eşyası 
ve deri

%0,76 %2,93 %7,32 %1,50

Orman 
ürünleri ve 
mobilya

%0,89 %2,20 %6,59 %0,63

Kağıt, kağıt 
ürünleri ve 
basım

%4,44 %24,41 %36,78 %8,66

Kimya-
petrol, 
kömür, 
kauçuk ve 
plastik 
ürünleri

%2,83 %16,35 %21,50 %54,77

Taş ve 
toprağa 
dayalı sanayi

%1,24 %2,87 %2,92 %1,01

Metal ana 
sanayi

%2,48 %33,76 %49,22 %33,75

Metal eşya, 
makine, 
ulaşım aracı, 
ölçme aleti

%1,21 %7,47 %10,35 %4,82

Diğer imalat%0,81 %4,06 %8,43 %2,52

Tablo 7İmalatSektörlerindeKamuAğırlığı,1999



ürünlerisanayi(%31,11)metaleşya,makine,ulaşımaracı,ölçmealet-
leri sanayiyle (%20,05) birlikte toplamüretimin yarısından fazlasını
oluşturmaktadır.Katmadeğerüretimindeendüşükpayıolansektörler
isediğerimalatsanayi(%0,36))ileormanürünlerivemobilyasanayi-
dir(%1,34).

Çalışansayısınagörebakarsakdokuma,giyimeşyasıvederisana-
yi(%33,27)metaleşyasanayiileberaber(%22,64)büyükimalatsana-
yiistihdamınınyarısındanfazlasınasahiptir.

Genel kamu ağırlığı sayıca çok düşük (%2,58) olmasına karşın,
çalışan sayısı (%12,04), toplam ücret (%20,53) ve katma değerde
(%24,91) gittikçe artmaktadır. Yani kamu işletmelerindeki sermaye
yoğunlaşmasıözel işletmelerdekininüstündeolduğugibikamuişlet-
meleri isnat edilen tüm verimsizlik suçlamalarına karşın imalattaki
katmadeğerüretimininyaklaşık1/4’ünesahiptir.

Petkim,Tüpraşgibidevişletmelerinbulunduğukimya-petrolsana-
yininyanındaTTKmadenleriylekimya-petrol,kömürsanayikamunun
enfazlaağırlığasahipolduğusektördür(katmadeğeregöre%54,77).
Erdemir, Kardemir, İsdemir gibi entegre tesislerin bulunduğu metal
anasanayindekamuağırlığı%33,75’tir.

Küçük imalatta sektörün önemi işyeri sayısıyla belirlenmektedir.
Metal eşya sanayi küçük imalatın her bakımdan en büyük kesimini
oluşturmaktadır.İşçisayısınagöremetaleşyasanayini(%28,50)gıda
sanayi (%24,49) ve orman ürünleri sanayi izlemektedir (%17,22).
Küçükimalatta işçisayısınınyanısıraücretliolmayançalışanlarıda
kapsayançalışansayısıönemlidir(işveren,ortaklar).Ücretlilerintop-
lam çalışanlara oranı %59,72’dir. Katma değer üretimine göre ise
metaleşyayı(%32,17)gıda(%24,24)vedokuma(%15,94)sanayileri
izlemektedir.

Küçük imalattaki işletme sayısı tüm imalattaki işletme sayısının
%94,64’ünüoluşturmaktadırkibudageneldağılımayakındır.İstihda-
mın toplamimalat istihdamınaoranı%22,05’dir.Toplamücretbakı-
mından bu oran %11,58’e, katma değer üretimi bakımındansa
%10,07’yedüşmektedir.

İmalat sektörününyapısıözetolarakböyledir.Kuşkusuzverilerin
toplandığı zamandan beri özellikle 2001 krizinin etkisiyle yapıda
değişmelerolduğununhatırdatutulmasıgerekir.

İmalatlailgiligüncelüretimebakarsak:1997yılıortalamaüretimi-
nin100alındığıüretim indeksi2002-4döneminde106,3,2003-1’de
101,1,2003-2’de110,0ve2003-3’de117,0olmuştur.
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Tablo 8Küçükİmalat(1-9Çalışanlıİşletmeler),2000

3Dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi katma değer oranı 1998 verilerine göre
hesaplanmıştır.

İşyeri 
Sayısı

İşçi 
Sayısı

Çalışan 
Sayısı

Toplam Ücret 
(milyon TL)

Katma Değer 
(milyon TL)

Toplam 198.700 315.914 527.624 440.466.422 1.802.379.211
Gıda, içki 
ve tütün

%14,21 %24,49 %21,04 %24,39 %24,24

Dokuma, 
giyim 
eşyası ve 
deri

%22,99 %13,20 %17,33 %12,92 %15,943

Orman 
ürünleri 
ve mobilya

%25,30 %17,22 %21,36 %15,42 %14,01

Kağıt, 
kağıt 
ürünleri 
ve basım

%4,21 %4,71 %4,31 %4,79 %5,20

Kimya-
petrol, 
kömür, 
kauçuk ve 
plastik 
ürünleri

%2,93 %5,49 %4,11 %5,87 %5,98

Taş ve 
toprağa 
dayalı 
sanayi

%2,98 %4,11 %3,48 %3,73 %3,10

Metal ana 
sanayi

%0,66 %1,28 %0,95 %1,44 %1,68

Metal 
eşya, mak-
ine, ulaşım 
aracı, 
ölçme aleti

%25,65 %28,50 %26,47 %30,43 %32,17

Diğer 
imalat

%1,06 %0,99 %0,95 %1,01 %0,99



SonolarakİSO’nunTürkiye’nin500BüyükSanayiKuruluşu2002
çalışmasının sonuçlarına bakalım. İlk beş işletme Tüpraş, EÜAŞ,
Arçelik,VestelveTofaş’tır.İlkikininkamuişletmeleriolması,kalan-
larındaanametalsanayinedayananişletmelerolmasıanlamlıdır.İhra-
cattutarınagöreilkfirmalarVestel,TofaşveOyakRenault’dur.Brüt
katmadeğeregöreilküçTüpraş,PetrolOfisiveTekel’dirkibunların
ikisi kamu işletmesi, diğeri de yeni özelleştirilmiş bir işletmedir.
Dönem karına göre sıralamada ise TPAO, EÜAŞ ve Türkiye Şeker
Fabrikalarıbaşıçekmektedir.Bulistedesadeceüçözelişletmevardır
kibunlarınbiriPetrolOfisi’dir.Özsermayeyegöresıralamadabaşta
yinekamuişletmelerivardır.ÜcretliçalışansayısındaiseTekel,Tür-
kiyeŞekerFabrikalarıveTürkiyeKömürİşletmeleriilküçüoluştur-
maktadır.

Bu veriler, daha yukarıda gösterilen kamu ağırlıklarıyla beraber
temelbirolguyuortayakoymaktadır:30’lardabaşlatılandevletkapita-
lizmi halen sürmektedir. Türkiye’nin en büyük işletmelerinin kamu
elindeolmasınıntemelnedeniburjuvazidir.Tabi,bugünbunlarıözel-
leştirmetasfiyesindenkoruyanişçisınıfıdıramaenbaştabuişletmeler
burjuvazinin çıkarları gereği devlet mülkiyetinde kurulmuştur. Dev
petrokimya ve demir-çelik tesislerinin cumhuriyetin ilk yıllarındaki
çelimsiz burjuvazi tarafından kurulmasının imkanı yoktu ve hala da
yenibirTüpraş,Erdemirkurabileceksermayedarınolduğutartışmalı-
dır.Buyüzdenburjuvazibuişletmeleridevleteliylekurmuşveithal
ikameci kalkınma döneminde anlattığımız gibi 30’lardan başlayarak
bunlarınkendisinesağladığıucuzaramamullerlesermayebirikimini
gerçekleştirmiştir.Bilhassaanametalsanayiylemetaleşyasanayinin
karşılaştırılması(sıraylakatmadeğerüretiminin%5,38ve%20,5’i)bu
taktiğinsonucunugösterir.

Bu taktiğin tıkanması sonucu vazgeçiş ancak 1980’de olmuş ve
özelleştirme saldırısı da ancak 1987’de başlamıştır ve daha sonraki
tümekonomikprogramlardaözelleştirmeverilibirkaynakvedeğişti-
rilmesidüşünülmeyenbirpolitikaolarakkabuledilmiştir.Ancakbur-
juvazinin sözcülerinin ara ara seslerinin titreyerek söyledikleri gibi
özelleştirmeyebukadarerkenbaşlayanTürkburjuvazisihalabusaldı-
rısını tamamlayamamıştır.Özelleştirmeyekarşımücadeledebuduru-
mun nedenleri dikkatle analiz edilmelidir. Saldırının tam yürümeye
başlayacağısıradaekonomikbunalımınortayaçıkmasıvedahaönem-
lisi89-93dönemindeişçisınıfınınmücadeleleriözelleştirmeninsakat-
lanmasına, tekhamlede tamamlanamamasınayol açmıştır.Ancakbu
tarihten sonramücadelenin sönümlenmesi bile özelleştirmeyi hayata
döndürememiştir.Buyüzdenbaşkaetkenlerinolduğunukabuletmek
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gerekir.Petkim’inözelleştirilememesindepetrolişçilerininmücade-
lesietkilidir,ancakAKP’ninUzanlar’laçıkarçatışmasıdaetkilidir.
ZiraPetrolOfisiözelleştirilmiştir.

Ti ca ret ve Hiz met Sek tör le ri nin Du ru mu
Hizmet sektörünün (ticaret de dahil olmak üzere) GSMH’den

aldığı pay 2001 itibariyle %57,80 olmuştur. Genel ücret / katma
değeroranı%14,37,ücretliişçisayısınıntoplamçalışansayısınaora-
nı%63,99’dur.1999verilerinegöreimalatlabirkarşılaştırmayapar-
sak: Sayıca ticaret ve hizmetle uğraşan firmalar imalatla uğraşan
firmaların5,18katıdır.İmalatın2,11katıçalışanvardırancaktoplam

ücret imalatın 1,18 katıdır.Üretilen katma değer ise imalatın 1,67
katıdır. Sonuç olarak ticaret ve hizmet işletmelerinin imalata göre
dahaküçükölçeklidir,ücretdüzeyidahadüşüktür,ücretlilerinkatma
değerdenaldığıpaydadahadüşüktür.

Sektörlere göre dağılımı inceleyelim: ticaret ve onarım her
bakımdan en büyük ağırlığa sahiptir. Katma değer bakımından en
yakınsektörlermalikuruluşlarileotellervelokantalarsektörleridir.
İşçisayısınagöresıralamadaticaretveonarımıotellervelokantalar
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İşyeri 
Sayısı

İşçi 
Sayısı

Çalışan 
Sayısı

Toplam 
Ücret (mil-
yar TL)

Katma Değer 
(milyar TL)

Toplam 1.120.002 2.286.251 3.573.377 9.639.975 67.068.755
Ticaret ve 
onarım

%68,21 %52,17 %57,91 %36,39 %54,28

Oteller ve 
lokantalar

%14,38 %19,54 %18,46 %14,79 %12,19

Mali 
Kuruluşlar

%0,75 %7,62 %5,03 %25,47 %21,61

Gayrimenkul 
İşleri

%6,69 %6,63 %6,30 %5,41 %4,83

Eğitim %0,39 %3,15 %2,06 %2,62 %0,84
Sağlık ve 
Sosyal 
Hizm.

%2,87 %5,99 %4,53 %10,84 %4,41

Diğer %6,71 %4,90 %5,71 %4,47 %1,84

Tablo 9TicaretveHizmetSektörleri,2001



takipetmektedir, toplamücretegöresıralamadaiseikincimalikuru-
luşlardır.Otellervelokantalarbüyükistihdamarağmenazkatmadeğer
üretmekte ve az ücret ödemektedirler, öte yandan mali kuruluşlar
düşükistihdamlaçokkatmadeğerüretmektevebundangöreliolarak
yüksekbirpayıücretolarakverebilmektedirler.Ticaretveonarımçok
işçiçalıştırmasınaveçokkatmadeğerüretmesinerağmenoldukçaaz
ücretvermektedir,ücret/katmadeğeroranı%9,64’tür.Ücret/katma
değeroranınınenyüksekolduğusektörleriseaslındametaekonomisi-
nin içinesonyıllardaçekilmeyeçalışılaneğitim(%44,83), sağlıkve
sosyalhizmetler(%35,37)vediğersektörlerdir(%34,90).

Ma li Sek tö rün Du ru mu
En son 1998’de 633 trilyon kar eden mevduat bankaları son üç

senedir(1999:-643trilyon,2000:-3,5katrilyon,2001:-2,5katrilyon)
zarar etmektedir. 2001 yılında toplam 152,7 katrilyon olanmevduat
bankalarıvarlıklarınınenbüyükbölümübağlı(%27,30)vebağlıolma-
yan(%10,70)menkuldeğerlerdir(toplam%38,00).

Toplam%72,39ilevadeli(%12,93)vevadesizmevduat(%12,93)
yükümlülükler içinde en büyük bölümü oluşturmaktadır. 1999’da
%5,18 olan özkaynakların payı, 2000’de %6,11, 2001’de %9,59
olmuştur.

Varlıkların %22,24’ünü oluşturan kredilerin en büyük bölümü
(%66,59)iseşirketlervebireyselişletmelereverilenkredilerdir.Hane
halkı kredileri (tüketici kredileri ve kredi kartları)%14,55 ile ikinci
sırayıalmaktadır.Şubatkriziiledönüşüşüphelihalegelenbuikikale-
minkredilerin%81,14’ünüoluşturmasıbankalarızorasokannedenler-
denbiridir.

Mevduatbankalarıyükümlülüklerindetoplam%72,39ileenbüyük
bölümüvadeli(%59,46)vevadesizmevduat(%12,93)oluşturmakta-
dır.Bunlarıniçindedövizmevduatınınağırlıklıolması(%53,12)artan
dövizkuruylabankalarınyükümlülüklerinfırlamasınanedenolmuştur.
Kredilerdetersbiroranvarkenmevduatlardaticarikurumlarınpayının
(%5,28), gerçek kişi mevduatlarınınkinden (%24,67) düşük olması
ilginçtir.

Kısacakalkınmaveyatırımbankalarınıinceleyelim:2001’detop-
lamvarlıklarmevduatbankalarınınyaklaşık1/20’sidir.Varlıklariçinde
alınankrediler%68,29 ileenbüyükpayıalmaktadır.Yükümlülükler
içindedeverilenkrediler%26,06ileenbüyükbölümdür.Kredilerden
enbüyükpayıalankesimlerözelsektör(%34,56)vemalikuruluşlardır
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(%26,34).Yurtdışına verilen krediler önemli bir bölümü (%21,84)
oluşturmaktadır.

90’lıyıllardasürüpgidenbankabatıklarıveKasım,Şubatkrizle-
riylemalisektöriçindençıkılmazhalegelinceMayıs2001’dediğer
yeniden yapılandırma programlarının yanında Bankacılık Sistemi
YenidenYapılandırmaProgramıdauygulamayakonmuştur.Program
bankalarıüçeayırmakta(kamubankaları,TasarrufMevduatıSigorta
Fonu’nadevredilmişbankalarveözelbankalar)veüçüiçinayrıyön-
temlerönermektedir.

DPT’yegörekamubankalarımalisektörünkrizinintemelnede-
nidir.Talimatlargereğikamubankalarınınkarsızişletmeleridestek-
lemesivebununsonucuolarakoluşan“görevzararı”nınkarşılanma-
masıkamubankalarınınaçıklarınıpiyasadanbulduğuyüksekfaizli
kredilerlekapatmayaçalışmasınayolaçmıştır,budabankanınden-
gelerinialtüstetmiştir.Kamubankalarınınyenidenyapılandırılması
kapsamındagörevzararıoluşmasınanedenolanyüzeyakınbakanlar
kurulu kararı kaldırılmıştır ve böyle yeni talimatların verilmemesi
hükmebağlanmıştır.Geçmişgörevzararlarınıntazminiçerçevesinde
toplam 28,7 katrilyon çeşitli biçimlerde kamu bankalarına aktarıl-
mıştır. Bu yeniden yapılandırma programının çerçevesinde Emlak
BankasıZiraatBankası’nadevredilmiş,kamubankalarındaki61601
çalışanınyarısıiştenatılmıştır.Bukıyımlarsonucunda2000yılında
476trilyonolanödenmişsermayeEylül2002’de3,4katrilyonaçık-
mıştır. Nisan 2001’de 1,3 katrilyon zararda olan bankalar, Eylül
2002’de1,17katrilyonkarageçmiştir.

TasarrufMevduatı Sigorta Fonu’na son 5 yılda 20 batık banka
alınmıştır. 2002 sonunda bunların dokuzu birleştirilmiş, beşi satıl-
mış, dördü kapatılmış; fonda sadece Pamukbank ve Bayındırbank
kalmıştır.Tabisatıştanöncebubankalar,batmadanöncebirazdaha
yüzebilmesi için, “güçlendirilmektedir”. Bu “güçlendirme” için
finansmanHazinetahvillerinden,MerkezBankasıavanslarındanve
fonunkredikaynaklarındansağlanmaktadır.SadeceHazine’ninsağ-
ladığıtahvillerintutarı27,5katrilyondur.Başkabiryöntemdefon-
dakimevduatlarındevletiçborçlanmasenetleriyleçalışanbankalara
satılmasıdır.Yapılan5ihaleyle479trilyonlirave2587milyondolar-
lıkmevduatsatılmıştır.Batıkbankalarınyükününtümulusa,sonuçta
onunenbüyükkitlesiemekçilere,yüklenmesibuyöntemlerleyapıl-
maktadır.

Programınözelbankalardateşhisettiğiproblemlersorunlukredi-
ler, döviz açığı ve sermaye yetersizliğidir. Sermaye yetersizliğini
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çözmekiçinbankahissedarlarındantaahhütmektuplarıalınarakAğus-
tos2002’yekadaryaklaşık3katrilyonluksermayeartışısağlanmıştır.
Dövizaçığınınçözümü için ise içborç takas işlemiyapılarakdevlet
dövizaçığınıkendineaktarmıştır.2001sonundakiincelemesonucunda
ortalama sermaye yeterlilik oranı kabul edilen asgari oran %8’in
üstünde%14,8bulunmuştur.Asgarininaltındasermayeyeterliliğiolan
Pamukbank fonadevredilmiş,Vakıfbank ileŞekerbank’a isekaynak
aktarılmışveaçıklanmışsermayeleridüşürülmüştür.

Ekonomikkoşullarveprogramınuygulanmasısonucu1999’da81
olanbankasayısı2002sonunda54’edüşmüştür.

Şimdi DPT’nin iddiasına dönelim. Kamu bankalarına yapılan
finansman toplam28,7katrilyondur.Batıkbankalarayapılan finans-
mandan sadece Hazine tahvilleri ile mevduatlar karşılığı verilen iç
borçlanmasenetlerinintoplamtutarı31,7katrilyondur.Kaldıkikamu
bankalarındakiaçık“görevzararı” temellidir,yani sonuçtabaşkabir
işletmenin üretkenliğinin devamı için harcanmıştır. Peki batık özel
bankalardaki açık neyin finansmanından kaynaklanmaktadır? Kamu
bankalarıgericibürokratikyöntemlerleyönetilmektedir,budaonları
iflaslara sürüklemektedir; ancak yine de belli bir denetim vardır, en
sonu büyük yolsuzluklarda sorumlular görevden alınabilmektedir.
Ancak özel bankalar tamamen sermayedarların keyifleriyle yönetil-
mektedirvedüzelticieylemancakbankabattıktansonra,ancakmilli-
leştirmeyle(onlaristediklerikadarfonadevretmedesin)yadamillileş-
tirmetehdidiyleyapılabilmektedir.Durumböyleykenkamubankaları
krizintemelnedenidirdemektahrifattır.

Malisektörleilgilisonolarak“İstanbulYaklaşımı”adıverilengeri
dönmesişüphelihalegelmişkredileringeridönerhalegetirilmesipro-
jesini inceleyelim. 31 Ocak 2001’de yürürlüğe konan 4743 sayılı
kanun bünyesindeTürkiyeBankalarBirliği’nin yayınladığı Finansal
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın önerdiği yöntemler:
vadeninuzatılması,krediyiyenilemek,anapara/faizindirimi,faizden
vazgeçmek,krediyialanınalacaklarınıdevralmakvekredilerikısmen
yadatamameniştiraklereçevirmek.Özelliklesonyöntemmaliserma-
yeiçinkarakteristiktir:üretimlegittikçedahaiçiçegeçmekveiştirak-
ler sistemiyle bir hiyerarşi üzerinden ufak hisselerle tüm ekonomiyi
kontroletmek.TBB’ninönerdiğianlaşmaya25banka,17malikurum,
tasfiyesibaşlamışEmlakBankasıveTMSFimzaatmıştır.Temmuz-
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Aralık2002dönemindede212firmaanlaşmaçerçevesinealınmış,
ancakbunlarınsadece84’üileanlaşmabağıtlanmış,toplam3,1mil-
yardolarlıkkrediyenidenyapılandırılmıştır.Sonuçtaüretimiyürüten
burjuvazibuiştiraktenvekontroldenpekmemnundeğildir.4

Ulus la ra ra sı İliş ki ler
İhracatın ithalatı karşılama oranı döviz kurlarından doğrudan

etkilenmektedir.TL’nindeğerliolduğu2000yılıyüksekithalatave
dışticarethacminesahneolmuştur.Tamtersidurumunhakimolduğu

2001’de ise karşılama oranı yine krizin ve devalüasyonun hakim
olduğu1994’tenberienyüksekdeğerineulaşmış,hacimiseküçül-
müştür.2002ve2003’teTL’nindeğerlenmesiyleberaberkarşılama
oranıufakmiktardadüşmüştür.2003’tedışticarethacmi1999’agöre
%74artmıştır.

Ocak-Ekim dönemlerine göre ihracatın sektörlere dağılımında
2002’de%93,2olanimalatınpayı2003’te%93,7’yeçıkmıştır,ikinci
sektörise2002’de%5,4ve2003’te%4,7iletarımveormancılıktır.
İthalattaimalatınpayı%81,4’ten%79,5’edüşmüş,ikincisektörolan
madencilikvetaşocakçılığınınpayı%14,2’den%16,1’eçıkmıştır.

YineOcak-Ekim dönemlerindemallara göre dağılımı inceleye-
lim. İhracatta tüketim mallarının payı %51,2’den %50,4’e, ara
mamullerin(hammaddedahil)payı%41,1’den%39,6’yadüşmüştür.
İthalatta aramamullerin payı%73,5’te kalırken yatırımmallarının
payı%15,7’den%15,4’edüşmüştür.Buverilerdenhareketlemamul
ihracatının ve hammadde ithalatının artmakta olduğunu, krizden
toparlanmasürecindeüreticigüçleringeliştiğinisöyleyebiliriz.

Dış ticarette gelişmiş ülkeler baskındır. İhracatta ilk üç ülke
Almanya(%16,0),ABD(%8,2)veİngiltere’ye(%7,7)toplamihra-
catın %32’si gerçekleştirilmektedir. İthalatta ilk üç ülkeAlmanya

Sosyalizm

74

Karşılama 
Oranı

Hacim (bin 
dolar)

Hacim 
Değişimi

2000 %51,0 82.277.727 %22,3
2001 %75,7 72.733.299 -%11,6
2002 %69,9 87.612.886 %20,5
20035 %68,0 116.780.347 %33,3

Tablo 10DışTicaret

5Ocak-Ekimverileritemelalınarakyıllıktahminyapılmıştır.



(%13,2), İtalya (%7,9) veRusya (%7,6) toplamın%29’unu oluştur-
maktadır.

OECDülkeleri ihracatın%64,8’iniveithalatın%63,1’inioluştur-
maktadır. Bunların içinde AB (%52,0 ve %45,1) öne çıkmaktadır.
OECD’deolmayanülkeleriçindeihracattaOrtadoğuülkeleri(%10,6)
ve ithalattaAvrupa ülkeleri (%12,6) öne çıkmaktadır. Bu grupların
dışında Karadeniz Ekonomik İşbirliği (ihracatta %10,1, ithalatta
%13,2)veİslamKonferansıTeşkilatı(%15,4,%12,7)önemlidir.

1980yılındadışticarethacmininGSYİH’yeoranı%17,1ikenihra-
catadayalıkalkınmadönemiyleberaberhızlaartmışve1999yılında
GSYİH’ninyarısınıoluştururhalegelmiştir.Krizleriçpazarıküçülte-
rekbusüreciçokdahahızlandırmışlardır.Örneğin1993’teüretilen348
binotomobilinsadece7binkadarıdışpazaragitmiştir,1994kriziyle
beraberüretim213binedüşmüştür ancakdış pazaraüretim13bine
çıkmıştır.Budüzeydeseyredendışpazaraüretim1999’dadepremlerin
içpazarıetkilemesiyle77bine,2001krizindeyse142binefırlamıştır.
Ayrıca belirtelim ki bilhassa bu örnek için dış pazara satışı arttıran
artanüretimdeğil,düşeniçpazarasatıştır.

Türkiye burjuvazisi meta ihracı dışında emperyalist burjuvaziler
gibikendiçapındasermayeihracıgerçekleştirmektedir.Tabibutefeci-
likten çok doğrudan sabit sermaye yatırımlarıyla gerçekleşmektedir.
5,9milyardolarlıkyabancı sermayeyatırımıHollanda (%33),Azer-
baycan (%25),Türkmenistan (%21),Rusya (%9)veBalkanülkeleri
(%8) arasında paylaşılmıştır. Sermaye ihracını gerçekleştiren sektör-
lerde ise bankacılık (%29), imalat (%29), mali hizmetler (%19) ve
ticaret(%14)önemlidir.

5,9milyardolarlıksermayeihracınakarşınTürkiye’yeyapılanser-
mayeithalioldukçadüşükseviyededir.1999’da783milyondolarolan
yabancısermayegirişi2000’de982milyondolaraçıkmıştır.Ancakbu
sermayetümüylesabitsermayeyedönüşmemekte,birkısmımaliser-
mayeolarakkalıpzamanıgeldiğinde(Kasım2000gibi)tekrardışarı
çıkmaktadır.

So nuç Ye ri ne Ça lış ma nın De ğer len di ril me si
Marksistleriçintahlilaraçtır;tahlillebellisonuçlaraulaşırız,poli-

tikalarımızıdabunlaragörebelirleriz.Ancakbuçalışmakapsamında
yürütülentahlildoğrusuortayaçoksomutsonuçlarkoymamıştır.Bol
miktardaampirikverivardır,ancakbunlarıyorumlamak,birazdabol-
luklarıyüzünden,güçbiriştir.Buyüzdençalışmadatahlildençoktes-
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pityapıldığısöylenebilir.Tahliliçinbuverilerinüzerindebirtartışma
yürütülmesigerekmektedir.

Ekolarak,burjuvazinindurumuçokboyutludur:politikdurumu
(partileri, programları, orduyla, üniversiteyle ilişkileri), ideolojik
durumu(fikiradamları,düşünceakımları),sosyaldurumu(Özalzen-
ginleri,İslamcızenginler,gayri-müslimburjuvazi)tahliledilmelidir.
Buyazıdaisetemeldeekonomikdurumlailgilenilmiştir.

Bu iki neden dolayısıyla burjuvazinin durumunun tahlilinin bu
yazıylabitmişdeğil,devamedenbirsüreçolduğuhatırdatutulmalı-
dır.
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AKP	Hükümetinin	
Kapitalist	Karakteri

Cemal TAYLAN

İşçilerve emekçiler içinhayathergeçengündahada
zorlaşıyor. Tüm dünyada sömürü büyük patronların
azgınca saldırıları ile devam ediyor. İşçiler, emekçiler
kölelikkoşullarındaçalıştırılmakisteniyor;yürüttükleri
mücadelelersonucukazandıklarıtümhaklarellerinden
hızlaalınıyor.

Tüm dünyada büyük patronlar, Sovyet devletinin çökmesinin
ardından uluslararası dayanağını yitirmiş dünya işçi sınıfına

karşı tozudumanakatan"yenidünyadüzeni" taarruzlarınıkolayca
yürütebiliyorlar.Butaarruzilesermayeninserbestdolaşımıönündeki
tümengellerikaldırmakiçinbütündünyadaişçidüşmanıçeşitlipoli-
tikalaruyguladılarveuygulamayadevamediyorlar.Böyleceempery-
alistülkelerhemkendiişçisınıflarınıdahafazlasömürmeyehemde
diğer ülkelerdeki işçileri, emekçileri ucuz, örgütlenmemiş iş gücü
olarak daha kolaylıkla kullanmaya başladılar.Tüm dünyada uyum
yasaları,"reform"paketleri,IMFveDünyaBankasıyardımlarıileya
budüzeneayakdireyenülkeleridizegetirmeyeçalıştılaryadakendi
istedikleri kadar kolay ayak uyduramayanları hızlı hareket etmeye
zorladılar.Ancakşimdigörüyoruzkikendilerinidünyanınefendisi
sananbüyükpatronları"yenidünyadüzeni"dedikleripolitikalarda
kurtaramadı,işleristediklerigibigitmedi.Uzunsüredirdevametme-
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kte olan kriz iyice büyüdü ve emperyalist ülkelerin ekonomilerinde
ciddigerilemeleryaşandı,yanipazarküçüldü.Budurumdayapılacak
tekşeypazarlarıyenidenpaylaşmakvesömürüyüartırmaktı.Dünya
jandarması Amerika'nın patronları da bunu yaptı; en çok para
kazandıklarıvedünya işçisınıfınıenkolaysindirebilecekleridönem
olan savaşları başlatmaya karar verdiler. Elbette büyük patronların
kendi aralarında her zaman olduğu gibi çıkar çatışmaları vardı.
AmerikahemensavaşisterkenAvrupa'dakiemperyalistülkeler,Rusya
veÇin savaşa karşı çıkıyor gibi görünüyordu.Çünkü Irak'ta kesilen
kanlıpastadanherkespayınadüşenialmakistiyordu.

Türkiye'dededurumfarklıdeğil; işçisınıfınındurumuhergeçen
günkötüleşiyor.Grevlitoplusözleşmelisendikalaşmahakkı,sigortalı
olmahakkı,işgüvencesi,emeklilikhakkıhepsitekertekerelimizden
alınıyor.Türkiyelipatronlardatıpkıdiğerlerigibibunupatronişbirlikçi
hükümetler yardımıyla yapıyorlar.Onlar için hiçbir şey değişmiyor;
57.hükümetneyse59.hükümetdeo.Çünkühepsionlarındediklerini
yapıyor, işçilerin, emekçilerin istediklerini değil. Zaten istediklerini
yeterinceuygulayamayanlarıdahemen tasfiyeediyorlar.Buyüzden,
AdaletveKalkınmaPartisihükümetinindahaöncekihükümetlerden
hiçbirfarkıyok.Dahaiktidarageldiği ilkgün"Bizişverendostubir
hükümetolacağız"diyenAKP,bununiçinelindengeleniardınakoy-
muyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Ecevit başkanlığındaki DSP-MHP-
ANAPkoalisyonuolan57.hükümetinfazla"milli"bulunaraktasfiye
edilmesinin ardından yaşanan siyasi boşluğun zorunlu kıldığı erken
seçimde%35oyalarakbirincipartiolduvemecliste%66'lıkçoğunluğu
eldeederekişbaşınageldi.AKP,kendiçekirdekkadrolarınınyanında,
yoksulveçalışankesiminErdoğan'ıbirumutolarakgörmesidolayısıyla
onlarınoylarıylaişbaşınageldi.

57.hükümetinortaklarındanANAP'ınartıkbiradımatacakmecali
kalmamıştı, politikaları yüzünden hızla destek kaybetmeye devam
ediyordu,merkezsağınengüçlüpartisihızlaeriyorvesonnefesinide
kurtarıcı olacağını sandığıAB içinharcıyordu.MHP ise sermayenin
serbestdolaşımınadairdüzenlemelerdezorlukçıkararakbiranevvel
AB'ye girmek isteyen patronları uğraştırıyor, Ecevit ise olası Irak
savaşındarolalmaktaayakdireyereksavaşekonomisindenyararlan-
makisteyenpatronlaraketvuruyordu.Budahükümetinipiniçekti.

Kasım 2002 seçimlerinde, daha önce Türkiye'de uzun yıllar
hükümetlerdeyeralmışolanmerkezsağpartileriolaraknitelendirilen
DYP veANAPmeclise dahi giremedi. Bir önceki dönemde birinci
partiolanDSP,ancak%1,2oyalabilirken,hükümetinbirdiğerortağı



MHP%8,8oyoranıylaseçimibüyükbirhezimetlekapatanpartiler
arasında yerini alıyordu. CHP ise ordudan aldığı desteğe rağmen
ancak%20'likoyoranınaulaşabildi.Seçimlerdekaydadeğerdiğer
bir veri ise "Amerika'yı bile dolandıran büyük işadamı", tescilli
hırsızCemUzan'ınpartisiGençParti'ninaldığı%7'likoyoranıoldu.
"Zatenzenginoyüzdençalmaz"diyenseçmenleryanıldıklarınıİmar
Bankasıvurgunuilebirkezdahagördüler.AslındaUzanlaryıllardır
aynı sahtekarlıkları yapıyorlar ve hükümetlerle anlaşarak işlerini
sorunsuzbirşekildeyürütüyorlardı.AncaknezamanCemUzanbir
partikurupkendisisuyunbaşınageçmekistediveAKP'ylerekabet
içinegirdi,hükümetindostluğunuyitirdi.

Seçimden sonra,Yüksek SeçimKurulu,AKP genel başkanıR.
Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesine izin vermediği için
partiningenelbaşkanımeclisegiremedi.Onunyerine,Cumhurbaşkanı
hükümeti kurma görevini Erdoğan'ın belirlediği Abdullah Gül'e
verdi.Ardından Siirt seçimleri, hemAKP'nin meclis çalışmasıyla
hemordununoluruilehemdeIrak'asaldıracağıogünlerdeTürkiye'de
dediklerini yapacak, kendisine sorun çıkarmayacak bir tek parti
iktidarını tercihedenAmerika'nın ısrarı ile iptal edildiveErdoğan
partisinden Siirt milletvekili oldu. Tabi hemen arkasından da
başbakan.Dahaöncekihükümetindevamıolan59.hükümetikurdu
veişçidüşmanıicraatlarınabaşladı.

AKP hükümetinin daha önceki hükümetlerden 
hiçbir farkı yoktur.

Hepimizindehatırlayacağıgibi,MilliGörüşHareketiiçerisindeki
ilk gözle görünür çatırdama, Fazilet Partisi kurultayındaAbdullah
Gül'ün, Necmettin Erbakan tarafından, partinin emanet edildiği
RecaiKutan'ınkarşısınagenelbaşkanadayıolarakçıktığıdönemdi.
Busüreçte,Erbakancılardaharadikalİslamcıbiranlayışasahipgibi
görünürken,Gülvesınırlıçevresidahaliberalbirçizgioturtmaktaydı.
Nitekim AKP'nin kendisini Özal'ın mirasçısı gibi gösterirken
dayandığı temel bu liberal çizgiydi ve ekonomik programını bu
doğrultuda hazırladı. Özal, Türkiye'de işlerinAmerika'nın istediği
gibiyolundagitmemesi,sınıfmücadelesininyükselmesisonucunda
gerçekleştirilen 12 Eylül darbesi sonrasında işbaşına gelmişti.
İktidarı döneminde işçi sınıfına karşı daha önce hiçbir hükümetin
yapmadığı saldırıları gerçekleştirmiş ve Türkiye'yi Amerika'nın
peşindenKörfezSavaşı'nasürüklemişti.İzlediğineo-liberalpolitika-
larla ülkeyi tamamen dışa bağımlı bir ülke haline getirmişti.
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YaptıklarınabakılırsaErdoğan'ınkendiniÖzal'ınmirasına adaygös-
termesikimseyişaşırtmamalıaslında.

AKPseçimdenönce,DPveANAP'ındevamıolmayaadaybirpro-
filçizdivekendini"muhafazakardemokrat"olarakilanetti.Dağılan
merkezsağıtoparlamagöreviniüslenmeyeçabalayanAKP'ninkend-
inin devamcısı olduğu "adil düzen" söyleminin yeriniAmerikanvari
demokrasi söylemleri aldı. Seçimden önce sosyal adalet ve yoksulu
ezdirmemesöylemleriyleçalışanveemekçikesiminönemlidesteğini
arkasınaalanAKP,tıpkıErbakan'ındayaptığıgibiişbaşınageldikten
sonra gerçek yüzünü göstermiştir. NeAKP, ne de başka bir İslâmi
yönelimlipartinindiğerpatronpartilerindenhiçbirfarkıyoktur!

AKP kitleler tarafından en azından yolsuzluklara bulaşmamış ve
temiz bir politika izleyeceği yolunda verdiği izlenim dolayısıyla bu
kadaryüksekbiroyoranıylameclisetaşındı.Ancak,kendineAKparti
diyenAKP'ningenelbaşkanıR.TayyipErdoğan'ınİstanbulBelediye
Başkanı iken karıştığıAkbil yolsuzluğu nedeniyle yargılandığı göz
ardıedildi.

Birbirinin devamcısı olan, aynı şeyleri vaat eden ama işbaşına
gelincebunlarınhepsiniunutanpartilerinbirbirindenhiçbirfarkıyok.
Tıpkıbundanöncekilergibiseçilirsem,çalışanın,emekçininyanında
olacağım diyen R.Tayyip Erdoğan da seçimlerden önce (7 Ekim
2002'de)bankalarınaelkonanpatronlarHalisToprakveMehmetEmin
Karamehmet'leBozüyük'tebirarayagelerekbusözünenekadarsadık
kaldığınıgöstermişoldu.Oradadurmadıtabi,Ecevithükümetidöne-
minde hazırlanan, fakat işveren kesiminin büyük baskısı sonucu
yürürlüğegirmesi8ayertelenenİşGüvencesiYasasıAKPhükümeti
döneminde işçi haklarını tırpanlayan maddeler arttırıldıktan sonra
yürürlüğe girdi. Görelim artık, ne AKP ne de yerine geçecek bir
başkası,partilerpatronlarınpartisiolduğusürecedeğişecekhiçbirşey
yok!

AKP hükümeti IMF'ye ve Dünya Bankası'nın 
emrinde bir hükümettir.

AKPhükümeti,tıpkıkendindenöncegelenhükümetlergibiekono-
mipolitikasınıIMF'nindayattığıprogramlaratambirbağımlılıkiçer-
isinde yürüttü. 2001 krizinden sonra yürürlüğe giren Stand-by
anlaşmasına bağlı kaldı ve ekonomi politikalarını IMF'nin telkinleri
doğrultusundadevamettirdi,IMFnedediyseyaptı.Başkatürlüsüde
mümkün değildi, bunu yalnızca dışa bağımlıkla açıklamakmümkün
değilelbette,Türkbüyükpatronlarınınçıkarlarıdabunugerektirdiği
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içinIMFileanlaşmasürüyor.OysaAKPbununpatronlarınkârkrizi
olduğunubilmezmişgibibuborçlarıödeyelimdedışabağımlılıktan
kurtulalım yalanıyla işçi sınıfını kemerlerini son kez sıkmaya,
fedakarlığaçağırdı.

PekiIMF'ninistediğineydi?IMFborçverdiğiülkelerdenborcun
karşılığındayapısaluyumprogramlarınıuygulamasını talepediyor.
Buprogramlarıntemelmaddelerinisıralayabiliriz:(1)Yerelendüstri,
bankalar ve finansal hizmetlerdeki yabancı sermayeye dönük
kısıtlamalarınkaldırılması;yaniyabancıbüyükpatronlarınülkemize
kendi dayattığı koşullarda gelmesi ve azami kârla çıkması, (2)
borçlarıödeyebilmekiçingerekliolandövizgirdisinisağlayabilmek
içinekonomininihracatayönelikhalegetirilmesi;yanikendikend-
ine yeterliliğin tamamen ortadan kaldırılması, dışa bağımlılığın
artırılması,ihracatlaayaktakalabilenbirekonomininyaratılmasıve
tabidışarıdabaşlayanbirkrizinülkeyidahadaçabuketkilemesi,(3)
uluslararasırekabeteuygunolarakülkedeücretleriveücretartışlarını
azaltmak, devletin sağlık, eğitim ve refaha dönük harcamalarını
kısıtlamak, (4) gümrük vergilerini, kotalarını ve ithalattaki tüm
kısıtlamalarıkaldırmak, (5)ulusalparanındeğerinidüşürerek ihra-
cattarekabetgücünüartırmak,(6)kamuişletmeleriniözelleştirerek
yabancısermayeyeyatırımolanaklarısağlamak.

Yapısal uyumprogramları hemenhemen tümekonomik yapıda
değişiklik önermektedir. Bu değişiklikler uygulandığı taktirde, bu,
ekonominin Dünya Bankası'nın ve IMF'nin kontrolünde olması
anlamınagelir.Bizimülkemizdedeolanbudur.ÜlkemizdeIMF'nin
etkisigiderekartmaktadır,özellikle1997yılındanberiIMFgetirdiği
programveyaptığısözleşmelerletemelbirkaçnoktadaısraretmek-
tedir. Bu noktalar enflasyonu düşürmek adına kamudaki maaşları
sınırlandırmak, emeklilik yaşının yükseltilmesi, tarım destekleme
fiyatlarının düşük tutulması, özelleştirme gelirlerinin artırılması.
IMF'nin özelleştirmeye dair isteği diğerleri ile çok ilişkili; çünkü
kamu sektörünün ağırlıklı olduğu bir ekonomide programın diğer
maddeleriniuygulamayakoymasıçokzor.

AKP özelleştirmeci bir partidir.
AKP, hükümet programındaTürk ve yabancı patronların istek-

leriyle, IMF'nin istekleri ile uyumlu olarak özelleştirmeye ayrı bir
önem verdiğini belirtiyor. Özelleştirmenin temel amacını, ekono-
mide serbest piyasanın daha iyi işlemesi için gerekli koşulların
oluşumunusağlamak,etkinlikveverimliliğiartırmakolarakaçıklayan
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AKP, piyasa ekonomisinde kamunun iktisadi rolü, piyasa
mekanizmasının iyi çalışması içingerekli düzenleyici vedenetleyici
mekanizmaları oluşturmaktır diyor. Pervasızca "KİT'lerin
özelleştirilmesinde kararlı olan hükümetimiz, özelleştirme süreç ve
uygulamalarını hızlandırmaya yönelik politikalarını oluşturacak ve
gereklitedbirlerialacaktır"diyehaykırıyorişçihaklarınısavunacağını
vaatederekiktidaragelenAKP.

Yani diyor ki patronların daha çok kazanması için bizim olan
KİT'leri satacak böylece bu sektörlerdeki özel girişimlerin payını
artıracak.Gerçekten dediklerini yapıyorlar veKİT'leri yok pahasına
satışa sunuyorlar. Elbette bununla birlikte KİT'lerde işçi çıkarmalar
başlıyor.

BuseneÖzelleştirmeİdaresiBaşkanlığı'nınkurumiçideğerlendirme
amacıylayaptığıbirçalışmayagörevarlıksatışlarıylaözelleştirilenEt
BalıkKurumu,OrmanÜrünleriSanayi,SEKveSümerHolding'eait
77 işletmenin 45'i kapandı. Kuruluşlarda çalışan işçi sayısı yarıya
düştü.

Bir başka örnek de İş-Doğan ortaklığının aldığı Petrol Ofisi.
ÖzelleştiğisıradaülkeninenkârlışirketlerindenolanPetrolOfisi'nde
1725'i sözleşmeli toplam 3838 işçi çalışıyordu. Ancak İş-Doğan'ın
POAŞ'ı almasınınhemenardındanbüyükbir kıyımyaşandı. 3yılda
2826çalışanınişinesonverildi.Aileleriylebirlikteyaklaşıkonbinkişi
ekmeksiz kaldı. İş-Doğan POAŞ'taki sendikayı da yok etti. Petrol
Ofisi'ndebüyükbölümüsözleşmeliyalnızca1012işçikaldı.

BuradaUzangrubuiçinbirparantezaçmakgerektiğineinanıyorum.
Seçimlerde aldığı hükümeti tedirgin edici oy oranın ardından ipi
çekilen Uzan grubu, İmar Bankası vurgunu ortaya çıkmadan ve
mallarınaelkonmadankısabirsüreöncePetkim'inözelleştirmeihale-
sinegirmişveihaleyibedavadenebilecekbirfiyata'kapatmıştı'.Ancak
patlak veren olaylardan sonra Petkim ihalesi iptal edilmişti. Bu da
göstermektedirki,AKPhükümetikonuözelleştirmeoluncatıpkıkend-
inden önce gelen hükümetler gibi işlerini kaybedecek olan halkı
düşünmedenkarşısınaçıkankimolursaolsunözelleştirmeleredevam
edecektir.

Bukonudaverilecekörneklerneyazıkkiöyleçokki.Busadece
ülkemizde değil başka ülkelerde de patronların başvurduğu bir yön-
tem.Ancakülkemizdeyeniyeniyollardeneniyor.MeselaTEKEL'in
dahakolayözelleştirilmesiiçinÖzelleştirmeİdaresiakıllarazararbir
yöntem buluyor. 11 bin işçi bir geceliğine işten atılacak sonra geri
alınacak. Bu yöntemle TEKEL'deki 11 bin işçinin kıdem ve ihbar
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tazminatı olan 300 trilyon alıcı şirket tarafından değil devlet
tarafındanyaniişindoğrusubizçalışanlarınkesesindenödenecekve
TEKEL'i alan bir yandan kâr elde ederken bir yandan da alımdan
sonraişçiçıkarmaktazorlukyaşamayacak.

TümbunlarolurkenişçininhakkınısavunmaktanbahsedenAKP,
2002 yılında Bakanlar Kurulu'ndan KİT'lerin Genel Yatırım ve
FinansmanProgramıileilgilibirkararçıkarıyor.Kararda:"KİT'lerde,
memur, sözleşmeli personel ve işçi çıkarılmasına 2003 yılında da
devamedilecek,maaşveücretödemeleriHazineveyaÖzelleştirme
İdaresiBaşkanlığıtarafındankarşılananKİT'lerde,2003yılındahiç-
bir şekildeyenipersonel istihdamıyapılamayacak.KİT'lerde istih-
damedilenmemur, sözleşmeli personel, daimi ve geçici işçi dahil
toplam personel sayısının, 'program hedefleri doğrultusunda
azaltılmasına'devamedilecek."deniyor

Kiminprogramı?Bizekrizdençıkmanınprogramıolarakyutturu-
lanmeşhurprogram:IMF'nin,patronlarınprogramı.

İşte3Mayıs2001tarihindeIMF'yesunulanniyetmektubundaki
özelleştirmeyleilgilitaahhütler:

"2001 yılının kalan kısmında atılacak adımlar, Türk Telekom,
TÜPRAŞ,TürkHavayolları,ERDEMİR,TEKEL,Şekerİşletmeleri
ve elektrik enerjisi üretimi (TEAŞ) ve elektrik dağıtımı (TEDAŞ)
şirketleridedahilolmaküzereönemlikamuteşebbüslerininçoğunluk
hisselerinin özelleştirilmesi için gerekli hazırlık işlerinin
tamamlanmasınaodaklanacaktır."

OysaKİT'lerbizimmalımızdır.Kamukesimininbüyükpatronlar
düzeninde bir israf ve yolsuzluk yuvası haline gelmiş olması bir
tereddütyaratmamalıdır.Kamumülkiyetiileözelmülkiyetarasında
kayıtsızkalamayız,kamumülkiyetisatışasunulmakyerineişçilerin
denetiminde güçlendirilmelidir. Hakkımız olan parasız eğitim ve
sağlığınelimizdenalınmasına izinvermemeliyiz.Kaynaklarınüçte
birininsavunmayaayrılmasıyerineKİTlergüçlendirilmelidir.

AKP demokratik bir düzenden yana değildir!
AKP, IMF programının "kamuda tutumluluk" maddesi

doğrultusunda toplu görüşme günü geldiğinde kamu emekçilerine
komikmiktarda zamlar önerdi. Bunun üzerineKamu-Sen bir süre
açlık grevine gitti,KESK ise 23Ağustos'ta 2003'te,Ankara'da bir
miting düzenledi. Başbakanın miting hakkındaki görüşleri şöyle
oldu: "Bu sendika antidemokratik bir eylem içindedir. Halkımızın
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huzurunukaçırmakiçinelindennegeliyorsaonuyapmaktadır.Bugün
bumemur sendikasımilletinyolunukesiyor.Hukukveyasalar içer-
isinde güya hak arıyor.Ancak ideolojik ve antidemokratik yollarla
mitingyapmakistiyor.Böyledemokrasi,böyleözgürlükanlayışıolur
mu? Bunu çok çirkin bulmaktayız." Erdoğan'ın, özgürlükten ve
demokrasidenkamuemekçilerinin,işçilerinhaklarınıeldeetmekiçin
mücadeleetmesinianlamadığı,bahsettiğiözgürlüğünbugünlerde,bu
mitingyüzünden8yılakadarhapsi istenenKESK'li14sendikacının
özgürlüğüolmadığıkesin.

Hükümetverirgibigörünürkenhaklarıtırpanlamayadevamediyor.
Örneğin, İçişleri Bakanlığı, AB'ye uyum kapsamında "Toplantı ve
GösteriYürüyüşleriKanunu"nunUygulanmasınaDairYönetmelik'te
değişiklik yaptı.Yeni yönetmelikte tüzel kişilere toplantı ve gösteri
yürüyüşüyapabilmesiyoluaçılırkenvaliyeveyakaymakamatebligat
şartı aranmaksızın, gösteriyi yasaklayıp iki ayı geçmemek üzere
erteleyebilmeyetkisiverildi.OysaAKPhükümetprogramında insan
haklarından, emeği ve işçi sınıfını kollamaktan bahsediyordu; tıpkı
kendindenöncekitümhükümetlergibi.Türkiye'de,işçiler,emekçiler
haklarınıaramayakalkınca,bütünhükümetlerinonlarıengellemekiçin
ellerindengeleniyaptıklarıgözlerönünde.NeAKPnebirbaşkapatron
partisi!

AKP'nin işçilere, emekçilere en ciddi saldırıları: İş 
ve Kamu Reformu Yasaları

R. Tayyip Erdoğan, seçimden önce dillendirdiği, "emekçiyi
koruyacağım" söylemlerinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu,
başbakan olduktan sonra "İş Güvencesi Yasası"nı çıkartmak için
gösterdiği büyük çabalarla kanıtladı. Bilindiği gibi bu yasa, Ecevit
hükümeti döneminde hazırlanmış, fakat patronların "henüz gerekli
önlemleri almadıkları için" yaptıkları baskılar sonucu yürürlüğe
girmesi8ayertelenmişve2003Haziran'ındayasalaşmıştı.

Daha önemlisi AKP hükümeti, esnek çalışma, ödünç işçilik ve
taşeronlaştırmagibiişçilerinaleyhinehükümleriçerenyeniİşYasası'nı,
işçilehineymişgibigösterenraporlarhazırlattıvemedyaaracılığıyla
yasaya ilişkin itirazlarınönünegeçmeyeçalıştı.Sendikalar ise,AKP
hükümetinieleştirmekleyetinip,örgütlüvegenişbireylemlilikiçine
girmeksizinsüreciizlediler.

Pekibuişyasasınınmaddelerineleriçeriyor?Zatenağırkoşullarda,
ekonomiksıkıntılarlaçalışanişçisınıfınınkazanılmışhangihaklarıbu
yasaylatırpanlanıyor?
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İlk göze çarpan değişiklik yasanın iş güvencesi kapsamını
daraltması,30veüstüsayıdaişçiçalıştıranişyerleriiçingeçerlihale
getirmesidir.YaniTürkiye'dekiişyerlerinin%90'ınayakını,işçilerin
%25'i,İşGüvencesiYasasıkapsamınındışındakalmıştır.Ayrıcabu
yasaişyerlerininbölünerek30'danazişçiçalıştırırhalegetirilmesi-
nin önünü açmaktadır. Yasanın 7. Maddesiyle patronlar arasında
'ödünç iş ilişkisi' uygulamasıyla, işçiler tıpkı birer alet gibi ödünç
alınıpverilebileceklerdir.Buuygulama,ödünçalanvevereneişsaat-
lerini keyfi düzenleme hakkı yanında, asıl önemlisi herhangi bir
mücadele, örgütlenme veya grev anında bunların kırılması için
patronlarınelindebugeçicisözleşmeyifeshetmegibibulunmazbir
fırsat olacaktır.Yasanın 65.Maddesiyle telafi çalışması getirilerek
işçilerücretsizçalıştırılabilecekve'fazlamesai'ortadankaldırılacaktır.
Telafi çalışmasının kapsamıgenişletilmiş, ayrıca 'denkleştirme' adı
altındapatronaişçileriyineücretsizçalıştırmakeyfiyetigetirilmiştir.
66.Maddeisepatrona'genelekonomikkrizvezorlayıcısebeplerle'
işçilere ücretsiz izin kullandırması hakkı tanımaktadır. Burada
gerekçelerinnekadar'esnek'olduğuvekrizvezorlayıcısebeplerin
nelerolduğuaçıkçapatronunkeyfinebırakılmıştır.Ayrıcapatronlara
işçilerin hizmet akitlerini feshederken 'geçerli bir neden' bildirme
zorunluluğugetirmiştir.YenidüzenlemedeİşYasasıgeçerlinedenleri
ikianabaşlıkaltındatoplamıştır.1.İşçininyeterliliğiveyadavranışları,
2. İşletmenin, işyerinin veya işin gerekleri. Geçerli nedenin
geçersizliğini ispatlamayükümlülüğü işçiyegetirilerek, kazanılmış
bu adım yeni yasayla geri alınmıştır. 91.Madde ile ise 'iş ve işçi
bulmaya aracılık' başlığı altında özel istihdam büroları kurularak
işçilerin alınıp satılmasından geçinen ayrı bir katman yaratılıyor.
Yasanın 43. Maddesi ile eskiden günde 7,5 haftada 45 saat olan
işgünüsüresinibelirlemeimkanıpatronunkeyfinebırakılıyor.Patron
zorunlunedenlerle,birişçiyigünde11saat,hiçbirekücretödemeden
haftada48saatçalıştırabiliyor.Hattadönemdönemücretkarşılığında
çalışmasüresini66saatekadaruzatabiliyor.Yasanın48.Maddesi'nde
yeralan'haftatatili'ifadesiileüstüörtülübirbiçimdeişçininhafta
sonu tatili hakkı elinden alınıyor. Bu yolla, patron işçilerin 'hafta
tatili'ninhangigünolacağınıkendikeyfinegörebelirleyecek,işçinin
haftasonunuailesiilegeçirmeolanağınıdahielindenalmışolacaktır.
Patronistersetektekherişçiyefarklıbirgünvererekdayanışmave
politikfaaliyetidekırmışolacaktır.

Kamu"Reformu",diğeradıylaPersonelYasası,Özaldöneminde
yürürlüğe sokulmaya çalışılan, AKP hükümetinin Kanun Tasarısı
halinegetirdiğive6ayiçerisindeyasalaştırılmasınıöngördüğüYerel
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Yönetimler ve Personel "Reformu"dur. Bu yasanın gerekliliğini
hükümet; merkezi yönetimin verimsizliği, bürokrasinin hantallığı,
yolsuzlukların önüne geçebilme, gider azaltma gibi gerekçelere
dayandırıyor. IMF ve Dünya Bankasının önkoşul kabul ettiği yasa,
bütün kamusal hizmetlerin 'kamu' şemsiyesinden çıkartılarak özel
şirketler eliyle yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yani
eğitimden sağlığa, ulaşımdan karayollarına bütün kamu hizmetleri
düzenlenecekihalelerletamamenözelşirketleredevredilecektir.

KamuPersonel"Reformu"Yasatasarısı,DünyaBankası,IMF,AB
gibi sermayenin serbest dolaşımı ve maksimum kârlılık mantığıyla
varolan, kapitalist koşullarda hayatını idame ettirmekten başka çıkış
yolubırakılmayanişçisınıfınaindirilmeyeçalışılanbüyükbirdarbedir.
Yasasayesindebütünkamukuruluşlarındaçalışanlartasfiyeedilecek,
yerlerine sözleşmeli esnek çalıştırılan örgütlenme hakkı ellerinden
alınmışemekçilerikameedilecektir.Yasanıngeçmesiyleözelleştirmeler
başdöndürücübirhızlaartacakvekamusalalandaburjuvazininmut-
lak kârlılığının önünü açacaktır. Belediyelerde yolsuzluklar artacak,
belgelergözdenkaçacak,usulsüzlüklerartacaktır.Sözleşmeliliksiyasi
kadrolaşmayı had safhaya çıkaracak, bir sonraki seçimlere kadar
yönetimielindetutanelindengelenenbüyükvurgunuyapmapeşinde
olacaktır.Buyasaişgüvenliğiniortadankaldırmaya,emeğiparçalamaya
veçalışanlarısendikasızlaştırmayayöneliktir.

Ordu ile AKP arasındaki gerilim gerçek mi?
Türkiye'deSilahlıKuvvetler'insiyasetüzerindekietkisitartışılmaz

bir olgudur. Nihayetinde 3 Kasım seçimlerinin sonucunda iktidara
gelen AKP Hükümetiyle TSK'nın ilişkileri bu geleneğin sabitliğini
ortayaçıkardı.

AKP,DSP-ANAP-MHPkoalisyonunparçalanmasısürecindeortaya
çıkan bir partidir. SP'den kopanAKP; demokrasi,AB'ye uyum, dış
politikada ABD ile müttefikliği sürdürme, halkın partisi olma
iddialarıyla iktidara geldi. Seçimin öncesindeki ve sonrasındaki
süreçlerdeSilahlıKuvvetlerlearasındakiilişkiinişliçıkışlıgözüksede
aslındaaralarındasessizbiranlaşmavardı.Türbanmeselesihükümet
ve ordu arasındaki ilişkileri geren bir sorun olarak ortaya atılsa da,
aslındabuikikurumunişçisınıfıaleyhtarıkonularveIraksavaşıkonu-
sundagösterdiğimuthişişbirliğinisarsamamıştır,sarsamazda.Çünkü
yıllardır süre gelen TSK'nın sözünden çıkamama kaidesi ve her
hükümet için geçerli olmuştur.TıpkıÖzal'ın da 1983 seçimlerinden
önce orduyla arasındavarmış gibi gözükengerginliğin sahte olduğu

AKP Hükümetinin Kapitalist Karakteri

87



gibi.Sonuçta,ÖzaldaABD'ninistediğiekonomikvesiyasipolitika-
larlaişçisınıfınıezerekvepatronlarınisteklerinibirbiryerinegetir-
erek bu gerginliğin altında bir anlaşma ve uyumun yattığını
kanıtlamıştır.

TSK son yıllarda özelleştirme kapsamında bir çok sektörde
şirketleşiyordu. Oyak Bank finans-kapitalde, Omsan ulaştırma ve
lojistikte, Tukaş gıda sanayiinde ordunun şirketleştiği kurumlardı.
Kısacasıküreselveliberalpolitikalarordununyenitutumuyduçünkü
büyüksermayepastasındanalacaklarıpayıartırmakistiyorlardı.İşte
tambunoktadaDSP-MHP-ANAPhükümetionlariçinbüyükengel
teşkil ediyordu.DSP veMHP fazla "milli" idi ve uluslararası ser-
maye piyasası konusunda tutucuydu. Ayrıca Ecevit ABD ve
İngiltere'ninolasıIrakmüdahalesinekarşıydı.OysaTSK'nınIrak'taki
silahve inşa ihalelerindenveMusulveKerkükpetrollerindenpay
kapmayıhedefleyengenişplanlarıvardı.

Bu çerçevede Silahlı Kuvvetler,Avrupa Solu adı altında pazar
ekonomisi ve küreselleşmeci politikalar izleyeceğini deklare eden
CHP'ye açıkça destek verdi. AKP ise bu dönemde seçimlerden
zaferle çıkacağına emin olduğu için, Bush hükümetinden icazet
almaya Birleşik Devletlere gidiyordu. İçerde ise "İslamcı parti
olmadıklarını, seküler bir anlayış güdeceklerini" her fırsatta dile
getiriyorlardı.

3Kasımseçimleri sonucundaAKP%35oyoranıyla tekbaşına
iktidarageldi.Zatenorduyakarşı temkinli, ılımlıpolitikalarasahip
AKP içinyapılacak tek şeySilahlıKuvvetleribulunduklarıyerden
izlemekti.TSK'nıntavrıçokgeçmedenbellioldu.YSK'nınErdoğan'ın
adaylığıkonusundakikararıolumluydu.Bukarardatabiikiordunun
etkisisözkonusuydu.

Irak'amüdahalekonusundaAKPhükümeti ileSilahlıKuvvetler
görüşbirliğiiçerisindeydi.AKPdeTSKdaABD'ninOrtadoğu'daki
uzantısı olma eğilimindeydi. Bu sayede emperyalist Amerika'nın
bahşedeceğiyenipaydannasiplerinialacaklardı.AncakIrak'aasker
yollanması konusunda meclise gelen "tezkere" reddedilince,AKP,
BushhükümetininveTSK'nın taleplerinekarşılıkverememişoldu.
Erdoğan'ın:"Meydanlaraçıkıpsavaşahayırdiyenlerin,üçgünsonra
açkalıncatutumlarınıdeğiştireceğini"söylemesihakimgüçlerekarşı
olan"mahcubiyetinin"çirkinyansımasıydı.

Nisan ve Mayıs ayları Türk hava sahasını kullanan müttefik
uçaklarınınIrakhalkınıveşehirlerinibombalamasıylageçti.Hükümet
veordubudönemdekaçırdıkları"savaşa"yanıyorlardı.
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SonuçtaTürkiye'desiyasiveiktisadiegemenlikordunun,bürokras-
inin ve sermaye sınıfının ellerindedir.Bu odakların kabulü olmadan
hiçbirsiyasipartiiktidarolamaz.ZatenbununbilincindeolanAKPbu
mercilerekarşıhoşgörünmedeyoğunçabaharcamışvebuçabalarının
sonucunualmıştır.TSKErdoğan'ınbaşkanlığınaveAKP'niniktidarına
razıolmuştur.Gelinennoktadaisesunigerilimlerdışında,işçisınıfını
parçalama,sömürüsonucueldeedilen"artıdeğeri"paylaşmada"üstü
kapalı"biruyumiçerisindedirler.

Ne Yapmalı?
Yıllardanberihepbenzersöylemlervevaatlerleişbaşınagelenve

seçimlerdensonraisesöyledikleriherşeyi,verdikleritümsözleriunu-
tan,politikalarıylasadecepatronlarınazalmaktaolankârlarınıyeniden
artırmalarına olanak sağlayan, işçileri, emekçileri,memurları, küçük
esnafı, yoksul çiftçiyi ve emeklileri içinde bulundukları büyük
sıkıntılardan ekonomik çöküntüden kurtarmak için hiçbir şey yap-
mayansiyasiiktidarlarınönünenasılgeçilmeli?

Artık,sadeceburjuvazininçıkarlarınahizmetedenhükümetleribu
iştenelçektirmeninvaktiçoktangelmiştirvegeçmektedir.Bununiçin
hertabakadanişçiyiveemekçiyibirarayatoplayacak,genişbirkitle
örgütlenmesini sağlayabilecek bir partinin inşasının aciliyeti kendini
gösteriyor. Bugüne kadar hükümetleri kuran partilerin hepsi patron
partileridir. Türkiye'de artık işçilerin kendilerine ait bir parti
kurulmalıdır. Büyük patronların azgın saldırıları altındaki tüm işçi
örgütleri işçi sınıfının en basit çıkarları temelinde bir araya gelerek
kendi partilerini inşa etmelidirler. Bunun için tüm işçiler 'İşçilerin
Kendi Partisi' çatısı altında örgütlenmeli ve siyasi ve ekonomik
mücadelelerini İKP'de sürdürmelidirler. Kendilerini sosyalist olarak
nitelendirenherkes İKP'nin inşasındayer almalıvepartinin inşasına
destekvermelidir.Baştaişçisınıfıolmaküzerebütünezilen,aşağılanan
vesömürülenbütünhalkıburjuvaziyehizmetedenpartilerdenkurtar-
makancak'İşçilerinKendiPartisi'eliylebaşarılabilir!
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KahrolsunBurjuvazininHizmetkarıPatronPartileri!
YaşasınİşçilerinKendiPartisi!

YaşasınTürkiyeSosyalistDevrimi!

Kaynakça
• 58.HükümetProgramı
• 59.HükümetProgramı
• AcilEylemProgramı
• AdaletveKalkınmaPartisiSeçimBildirgesi
• RadikalGazetesiArşivi
• HürriyetGazetesiArşivi
• EvrenselGazetesiArşivi
• YeniŞafakGazetesiArşivi
• MilliGazeteArşivi
• AkşamGazetesiArşivi
• Türk-İşİnternetSitesihttp://www.turkis.org.tr
• TÜSİADİnternetSitesihttp://www.tusiad.org.tr
• Sosyalist Barikat Dergisi İnternet Sitesi http://www.barikat.

org
• İşçi Mücadelesi Dergisi İnternet Arşivi http://www.iscimu-

cadelesi.net
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28 Mart Seçimleri Üzerine
Kasım 2002 genel seçimlerinin üstünden 1,5 yıla yakın bir süre

geçti.Türkiye'ninsiyasalveekonomikyönetimiyleilgilitümkararlar
uluslararası sermayenin ve işbirlikçilerinin istekleri ve talimatları
doğrultusundaalınıyor.BaştaABDveABolmaküzereneyapılması
gerektiğinisöylüyorlar,IMFveDünyaBankasıaracılığıylaekonomik
yaşamımızı yeniden düzenliyorlar ve alacakların tahsili için gerekli
düzenlemeleri yaptırıyorlar. TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, TOBB vb.
sermayeörgütleribütünbuyapılanlarınaçıkçavekoşulsuzgecikmeden
yapılmasının takipçisi. Başta Kıbrıs, Kürt sorunu, laiklik (şeriat
karşıtlığı) ve Ortadoğu olmak üzere temel politik yönelimleri ve
kırmızıçizgilerinisavunamazhalegelmişTSKveMGKbugelişmelere
göre gücünü ve pozisyonunu yitirmeden duruma uyum sağlamaya
çalışıyor.Patronpartilerinintamamıbutalimatlarauyumiçindesadece
yöntemveuygulamafarklılıklarınıtartışıyor.

Küçükburjuvaziveortasınıflarpastadankendilerinedüşecekpay
için mücadele veriyor. Köylülük neredeyse bir bütün olarak tasfiye
edilmenineşiğindeveartıkbirpartisibileyok.

KürtlerbiryandanyüzleriniIrak'adönmüşveoradakigelişmeleri
izlerken başta ana dilde eğitim olmak üzere kültürel ve demokratik
haklarınıalmayaindirdikleriasgaritaleplerinihertürittifaklaalmaya
vepozisyonlarınıkorumayaçalışıyor.DEHAP!akarşıbaşlatılansaldırı
veyıpratmakampanyasınınbaskısıylaSHP'yeyanaşıponun listeler-
indenseçimegiriyorlar.Türkiye'dekigelişmelerdoğrultusundaDEHAP
artıkbirpartiolmaözelliğinikaybederekçatıörgütühalinegeliyor.Bu
seçimdeDiyarbakır'daki ittifaka rağmenbağımsız aday çıkması gibi
gelişmeleriengellemeyibaşarsadabupolitikalarlageleceğiörmesizor
görünüyor. Güç Birliğini farklı talepler ve gerekçelerle destekleyen
diğer sol ve sosyalist güçlerse, hemprogramsızlıktan, hemdekendi
başlarınagüçolamadıklarından.,çaresizlikiçindeçırpınmakta,kendi-
lerine bile anlatamayacakları bu açmazlarının karşısında, "şu seçim
bitsede,kurtulsak"noktasınagelmişdurumdalar.

Bağımsızadaylarla,muhtaradaylarıylaveyaherzamanyaptıklarını
sürdürerek politikayı sürdürmeye çalışan, yerel seçim ittifakının
dışındakalan,bizimdeiçindeolduğumuzdevrimciMarksist,sosyalist
hareket,çevreveyapılarda iseneredeysekronikleşmişbiredilgenlik
hakim.

12Eylülyenilgisinden1989bahareylemleriyleçıkmayabaşlayan
işçi sınıfının kazanımları bir bütün olarak sol ve sosyalist yapıları
güçlendirmiştir.Bu süreçte farklı denemelerle yapılan güç ve eylem
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birliğiçabaları"Birleşikişçicephesi"hedefiyletaçlandırılamadığından
etkisizoldu.Bürokratikişçidevletlerininyıkılmasıylabaşlayanser-
mayeninyeniveacımasızsaldırısıkarşısındatemelpolitikalarınıbile
savunmazhalegeldi.EmekPlatformusürecidetaktikvestratejikbir
plan çıkaramayınca işçiler tüm mevzilerini (sendikalarını, toplu
sözleşmeleri,emeklilik,haftatatili,SSK,EmekliSandığıvb)kaybet-
meyle karşı karşıya. Bütün bu gelişmeleri sermaye ve devletle
işbirliğiyapansendikalbürokrasiyisuçlayarakaçıklayamayız.Tıpkı
bugün çaresizlikle SHP ile ittifak yapan CHP vb. ile de yapmaya
adayDEHAP'ısuçlayarakaçıklayamayacağımızgibi.

Sosyalistlerinişçisınıfındanayrıvebağımsızçıkarlarıdaolamaz,
örgütleri de. İşçilerin yaşamına ve mücadelesine katkı sunmayan
taktikveyönelimlerbizisınıftankoparmaktanbaşkabirişeyaramaz.
Sermayeye karşı, işçi sınıfı yerine kendimizi koymamız olarak
sonuçlanan her taktik adım, hiçbir kalıcı kazanım elde edemeden
yenilmeyemahkumdur.

 Sermayeye karşı "Birleşik işçi cephesi!"
Bütün dünyada yapılan bu büyük sermaye saldırısı karşısında,

baştasendikalarımızıyenidenfethetmeküzere,grev,toplusözleşme,
sigorta, asgari ücret, kıdem-ihbar tazminatı ve emeklilik haklarını
içinealanasgaribirprogramla"Birleşikişçicephesi"içinharekete
geçmeliyiz.

Bumücadeleyivecepheyikurabilmeninyoluda işçilerinkendi
partisini kurmaktan geçer. Böyle bir işçi partisi geçiş programı
anlayışıyla donanmalı ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını
açıkça savunarak harekete geçmelidir. 20 milyonluk (işçi-işsiz)
Türkiyeişçisınıfınınbirliğinisağlamakiçinsavunmahattınıaçıkve
net kurmalıyız. Bu da ancak kazanılacak hedeflerle olanaklıdır.
Üstelik de bu hat dünya işçilerinin ortak eylemi ve örgütlenmesi
başarılmadan kurulamaz. Bu adımı başaramadığımız sürece işçi
sınıfınınmücadelesininilerlemesisafdilbirkendiliğindenciliktenve
ütopyadanibaretolur.

Bugün bu işçi partisini kurma görevimiz "Birleşik işçi cephesi
inşasıanlamındadır.Bugörev,bizdevrimciMarksistlerin"Devrimci
İşçi Partisi" kurma görevini ileri bir tarihe atmak anlamında
algılanmamalı, tam tersine bunu kolaylaştıracak bir adım olarak
görülmelidir.Ancakişçisınıfınınbirliğisağlanmayabaşladığındabu
güçbütünsınıfpartileriveulusalhareketlerinprogramını,taleplerini
veittifaklarınıyenidenşekillendirecektir.Bubirliksendikalariçinde

Sosyalizm
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yeniden yapılanmanın da olmazsa olmazıdır. Bu adımı atabilmiş
olsaydık bu seçimlerde sermayeden ve devletten bağımsız olan işçi
partisiilehemişçilerden,işsizlerden,yoksulköylülerden,emekçiler-
den oy isteyebilir, ezilen halkların taleplerini seçim meydanlarında
yükseltebilirdik.

Buseçimleriişçilerinkendipartisininkuruluşuiçinbiradımolarak
değerlendirmeliyiz. Seçim sonuçlarıyla bu ihtiyaç daha fazla açığa
çıkacaktır.EskişehirörneğindekiCHP-SHPveişbirliğindekigüçlerin
DSPadayınıdesteklemesigibiçıkarcıveyağmacılarınilkesizittifakına
nedenolabilecekgüçbirlikleriyerinePaşabahçeişçilerininadaylığını
destekleyerek sınıfın dayanışması ve birliğini mücadele temelinde
kuracakadımlaratmalıyız.BuilkeileEMEP'tenadayolanPaşabahçe
işçilerini ve kampanyalarını destekleyeceğiz. İşçi sınıfının eylemli
mücadelesine dayanan her işçi önderini seçimlerde aday olmaları
halinde destekleyeceğiz. Bu tespitleri yaparken amacımız, sosyalist
güçlereveulusalhareketekarşıbirseçimfaaliyetiyürütmekdeğildir.
Tam tersine tüm sınıf güçlerine, işçilerin kendi partisi kuruluş
çalışmasınınzorunluluğunuanlatmaktır.

Görevgünükurtarmakdeğilinsanlığıveevrenikurtarmaktır.Bunu
yapabilecektekgüçişçisınıfıdırvebununiçindeyapılmasıgereken
işçisınıfınınönündekiengelleritemizleyipsınıfmücadelesiniyükselt-
mektir.Taktik adımlar işçimücadelesini kurtuluşagötürecekdevrim
yolundaatılmasızorunluadımlardır.Taktikvestratejiyikarıştırmadan
sınıf mücadelesi tarihinden işçi sınıfının çıkardığı dersler ışığında
çözümlerüretebiliriz.Sınıfınadınadeğil,bizzatişçilerinöznesiolacağı
partiiçingörevbaşına!

28 Mart Seçimleri Üzerine
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