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İstanbul'da	1	
Mayıs	ve
İşçi	Sınıfı

PGB Sosyalizm

FilistinveIrak'tayaşanankatliamlar,patronlarınkar
hırsıyladünyayıveinsanlığıyokederkenneleryapa-
bileceklerini gösterirken, sınıflarmücadelesini bilen
herişçidebusaldırıyıancakbütündünyaişçilerinin
ortakvebirleşikmücadelesiyledurdurabileceklerinin
birkezdahabilincinevarıyor.

Dünyanın her yerinde işçiler işten atılıyor. Yüzlerce yıllık
mücadeleyle kazandıkları hakları, sendikaları ve örgütleri

yok edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de bugün artık 20milyonu
aşan işçi sınıfının büyük bir bölümü işsiz veya geçici işlerde
çalışıyor.Sadece4milyonu sigortalı.Bunundaençok600bini
sendikalı. Sözleşme yapabilenler ise bu rakamın sadece yarısı
kadar.Sonişyasasındahaklarınınnasılgaspedildiğinidahatam
anlayamadanyeni bir saldırıylakıdem tazminatı ve iş yasasında
işçilerinaleyhineyenidüzenlemelerinyapılmasıylakarşıkarşıya
kalındı.Patronlarbunuyaparken,TİSKvehükümettemsilcilerinin
yanında,eşitsayıdaüyeyleTürk-İş,DİSKveHak-İşdetemsilciler
vererek onlarla ortak komisyonlar oluşturuyorlar. Hatırlayalım:
öncekiyasayıhazırlarkendesendikalaryasahazırlıklarınıişçilerden
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gizlemekiçinprotokolimzalamıştı.Amaişçisınıfıbunuöğrenip
tepkigösterincesuçubirbirlerineatmışlardı.

1Mayıs'tadayaptıklarıaynışeydir.DİSKveKESK,neold-
uysa, son anda "Taksim'den başka yer olmaz" demeye başladı.
Devamındayaşananlar,buçağrınınkeskinbirlafolmaktanbaşka
bir şey olmadığını açığa çıkardı. Sonrasında verilen üç yerin
dışında "yeni alanlar açalım" gerekçesiyle bölünmüş 1Mayıs'ın
niye daha solda ve devrimci olduğunukimsenin anlatamayacağı
bir parçasını, Saraçhane'ye hapsedip Yenikapı'da bitirdiler.
Parçalanmayı bahane eden Hak-İş ise kurtuluş umudunu işçi
sınıfındadeğildehükümetinkollarındaaradı.

GerçektenişçilerinçoğunluğunuoluşturduğuŞişli'deki1Mayıs
kutlamasıTürk-İş'in işçi sınıfının nasıl bir süreçten geçtiğini ve
mücadelenin zorluklarını anlamadığını gösteriyordu. Her iki 1
Mayıs'ın katılımcıları, özellikle de mücadeleyi yükseltme ve
Taksim'deyürüme iddiasındakiKESKveDİSK,hiçbir hazırlık 
yapmadan-alandakisayılarıdabununenaçıkkanıtıdır-eylemi
tamamladı. Böyle bir ortamda Kürtler de eyleme kitlesel
katılmayıncaSaraçhane'yegörecedahadüzenliveörgütlükatılan
TKP ve bazı sosyalist gruplar, kitleye göre güçlerine bakarak
kendileriiçinbaşarınotuverdiler.Bazısosyalistdergivegazetelerde
çıkan"Saraçhane, Şişli'ye göre daha coşkuluydu"gibisınıfbakış
açısı olamayan değerlendirmelerin karşısında 1 Mayıs'ın işçi
sınıfınınbirlik,mücadelevedayanışmagünüolduğunuhatırlatmakta
faydagörüyoruz.Kimki;kendisininveörgütününçıkarlarını,işçi
sınıfınınihtiyaçlarındanvegerçeklerindenbağımsızgörüyorsa;o,
sınıfınbirparçasıdeğildirvesınıfmücadelesinekatkıdeğilzarar
verir.Bu1Mayıs; soldanvesağdanbütünsapmalarınaynıyere
çıktığını ve bunlarınmücadelenin önüne engel olduğunu açıkça
ortayaçıkarmıştır.

YalındirenişçikararlılığıylaalanagelenTEKSİFSÜMERBANK
işçisinden nasıl daha devrimci olunur? SÜMERBANK işçisine
saldırı karşısında işyerlerini terk etmemeye hazırlanan Haber-İş
işçisikitleselolarakalandaydıamaonlarkalabalıkgözükmeder-
dindeolmadıklarındanbeşerli sıralarla şaşaalı gösteriler yapmak
yerine işyerlerinden örgütlü ve kitlesel bir biçimde eylemlerine
katılmayıtercihettiler.

SÜMERBANK işçisi Züleyha Akbaş'ın kürsüden yaptığı
konuşmayı işçi kitlesi bütün dikkatiyle dinledi ve sloganlarıyla
zemini titretti.Duyamayanlar İşçiKardeşliği'nin2. sayısınıoku-
sunlar veya TEKSİF Bakırköy şubesinden istesinler. Devrimci
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olan işçi sınıfıdır.Sadeceonlarüretimdengelengüçleriyle sınıfı
birleştirirvepatronlarınkarşısındabirseçenekolabilirler.Hakikate
gözünükapatıpdurumlarınıgerçekçikılmayaçalışan sendikave
örgüt yöneticilerini yok olmadan, bir kez daha işçi sınıfının
ihtiyaçlarındanbaşkagerçekolmadığınıgörmeyeçağırıyoruz.

Bu sonuçtan birinci derecedeDİSK,KESK ve onlara destek
verenlersorumludur.Türk-İşyönetiminebufırsatıgözgöregöre
vermişlerdir.Hak-İşişçilerialandanuzaklaştırmakiçinbölünmeyi
kullanmıştır. Biz PGB Sosyalizm olarak tüm devrimci 
Marksistlere ve sosyalistlere çağrı yaparak bu bakış açısıyla 
Şişli'deydik.

Emek Platformunu bölmek için Dörtlü Platform çağrısı
yapanları durdurmamız zorunluluktur.Gün bölünme değil birlik
günüdür.Hangiişçiörgütüneveyaişyerinekarşıyapılırsayapılsın
saldırı karşısında birleşik mücadele verilmelidir. KESK'e sahip
çıkarakonugrevlive toplu sözleşmeligerçekbir sendikahaline
getirmekvebudarperspektifietkisizkılmakiçindehızlıadımlar
atmak zorundayız. Sendikal bürokrasiyi aşağıdan, örgütlü sınıf
mücadelesiyle aşabiliriz.Aynı gerçek Türk-İş, DİSK ve Hak-İş
için de geçerlidir. Sendikalarımız kimi bürokratın rant kapısı
olmaktan çıkartılmalı ve bizzat işçi sınıfı tarafından yeniden
fethedilmelidir.

Birleşik işçi cephesi için görev başına!

PatronsuzGeneralsizBürokratsızSOSYALİZM
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Irak’ın	İşgalinde	
Emperyalistlerin	
Demokratikleşme	
Yarışı

Burcu KIVRAK

"Amerikalılar olarak takvimlerimizin son sayfasını da 
çevirirken, pek çoğumuz arkamızda bıraktığımız yılın 
olaylarını gözden geçirip, önümüzdeki yıl için yeni 
kararlar almaya yöneliyoruz. ... ama hem geçmişin 
muhasebesini yapmak, hem de yeni kararlar almak 
gerçekten takdire şayan bir disiplin gerektiriyor - 
hem de sadece kişiler açısından değil." 

Kendini ve icraatını yıl sonu muhasebesinde gözden geçirip
tebrikedenbukişikimdersiniz?Iraksavaşınınmimarlarından

Colin L. Powell. 2003 ve 2004 yılını savaşa mahkum eden,
insanlığı tek emperyalist güç olma adına, irrasyonel taktiklerle
birbirinekırdıranmimarlardanyalnızcabiriolanPowell,TheNew
YorkTimesgazetesinde1Ocak2004'teyazdığıyazısındasadece
geçmişmuhasebesiyapmıyor,aynızamandagelecekbironyılda
insanlık tarihine hangi sayfaların ekleneceğini de birer birer
sayıyor.
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"ÖzgürlüğüyaymakonusundakararlıyızveözellikleAfganistanveIrak'a
odaklanmışdurumdayız.(...)Ayrıcaİranhalkıvebaskıcırejimleraltında
yaşayan diğer halkların da, özgürlük çabalarında yanlarında duracağız.
Bu mücadelemiz yalnızca Ortadoğu ile sınırlı kalmayacak. Küba'nın
özgürleşmesivehalklarınaözgürlükverilmeyendiğerülkelerdedemokra-
tik reformların gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz. (...) Çabalarımız
uluslaraolduğukadarkişileredeyönelikolacak.2003'teBaşkanBush'un
insanticaretiylemücadeleprogramıkapsamındabinlercekişiyibaskıdan
kurtararaközgürkıldık-fuhuşazorlananlar,zorlaçalıştırılanlarveceph-
eye sürülen çocuklar. Hem hayatları hem de köleleştirilmiş olanları
kurtardık.2004'tedahadafazlasınıyapacağız.(...)Çin,Japonya,Rusya
veGüneyKore ile birlikte,KuzeyKore'nin tehlikeli silah programları
sorunuüzerindeçalışmayadevamedeceğiz.Koreyarımadasındabarışve
uzlaşma istiyoruz ama Pyongyang'ın tehditlerine prim verecek ya da
şantajıözendirecekdeğiliz.(...)Sudan,Liberya,Kuzeyİrlandavediğer
yerlerde uzun zamandır süren çatışmaları sona erdirmenin yükünü de
paylaşmayahazırız."

Dost musun, Düşman mısın?
Kimin düşman kiminmüttefik olduğunun gittikçe belirsizleştiği
budönemde,Powell'ınbugünden,düşmanvedostlarıtektekilan
edişi gibi ileride de tüm bu rollerin tepe taklak olması hiç de
şaşırtıcıolmayacaktır. İran-IrakSavaşındadostolanBaasrejimi,
1991 yılında düşman ilan edilirken yine aynı isimler tarafından
geçtiğimiz aylardaFelluce kentinin güvenliğininSaddam'ın eski
birgeneraliolanCesimMuhammedSalih'inkomutaettiği,1100
kişidenoluşacakolan(çoğueskiBaasrejimiaskerleri)Irakordu-
sunabırakılmasıyladost ilanediliverdi.YineAmerika'nınGeçici
Hükümet Konseyi'ne (GHK) en önemli müttefiki olarak
AmerikalılarcagörevegetirilenAhmetÇelebi,bugünişlevinikay-
betti ve düşmandan sayılarak Irak'ı güvensizlik ortamına çektiği
ilanedilenkişioldu.BütünbubelirsizliğinbugününsessizKürtleri
için de bir işaret olduğunu görmemek saflık olur. Bugünlerde
Kürtlerin gündemindeki hakimkonuBaas-Amerika flörtü ile bu
flörtsüreciilerlemedenveIrakordusutopyeküneskiBaaslılar'dan
oluşmadan önce 25 bini bulan peşmergelerine resmi bir statü
kazandırabilmek.Bugündemlerindışındahareketetmeyedehiç
niyetleri olmadığınıKürtler birkaç olaydaki tutumlarıyla göster-
diler.IraklıKürtlerinIrakGeçiciAnayasası'ylaeldeettiğiayrıcalığı
kutlayan Suriyeli Kürtlerin büyük kanlı saldırılarla biten
ayaklanmalarınavesonbirkaçayıişgalyönetiminedirenişleriyle
taçlandıranIraklıŞiiveSünnikardeşlerineyapılanzulmütekbir
açıklamabileyapmadangeçiştirenKürtler,bugünlerdeAmerikan
yönetiminineskiBaaslılar'layakınilişkiyegeçmesinebüyüktepki
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göstermektedirler.BuyakınlaşmanınkendileriileABDarasındaki
ittifakınsonuanlamınageldiğinibilenIrakKürtleri,GHK'deelde
edebilecekleri tüm kazanımları elde ederek, hatta GHK'nin
başkanlığını sürekli olarak sürdürmeyi önererek, yeni döneme
girme telaşındalar. Talabani'ninAmerikan askerlerinin Iraklılara
yaptığıişkenceleri"kötümuameledünyanınherordusunda"oluy-
ordiyebilmesi,olaylarıolağanolaraknitelemesiveişgalgüçlerine
karşıdirenişteIraklıkardeşlerininyanındasaftutmamasıKürtlerin
"bendensonratufan"politikalarınınyakındönemdekidevamıdır.

Amerikan seçimleri yaklaşırken
Amerika'nındostvedüşmanplanlarıbiryanaAmerikanyönetiminin
veburjuvazisininkendiiçindekiçelişkileridehızlaberraklaşmaya
başladı.Buberraklaşmanınilkgöstergelerindenbirigeçtiğimizay
dünyaveTürkiye'yisarsanbirdiziişkencehaberioldu.Bütünbu
haberlerinsanhaklarınasaldırınınbirerfotoğrafıydıvedemokrasi
tartışmasının ihtiyaç olduğunu göstermekteydi. Ancak bugünün
konusu,medyanıninatlakitleleringündemindençıkartmakistediği
Iraklıların işgalgüçlerinekarşıdirenişi. Irak'ın işgalindenbüyük
insan hakları ihlalinin olmayacağını vurgulamak yerine işkence
fotoğraflarıyla tüm dünyada gündem saptırılmaya çalışılıyor.
Yaşanan ve yaşatılan işkenceleri görmezden gelmek tabi ki
imkansız, ancak işkencelerin gündemin tek maddesi haline
getirilmiş olması,Amerikanın insan haklarından sorumlu devlet
olmasından değil bir seçim propagandası o kadar. Amerika'da
yaklaşanseçimleröncesinde,savaşkarşıtlığınınkendisineburju-
vazinin desteğini kaybettireceğini anlayan ve her fırsatta savaşı
destekleyen demeçler veren Demokrat Parti adayı John Kerry,
medyanın da desteğini arkasına alıp işkence olaylarını kendine
malzemeyaparakBush'akarşımuhalefetiniartırıyor.YaniKerry
'temizişgal'söyleminiicatederekoytoplamayolunda.Aynıkonu
askercenazeleriiçindesözkonusu.GeçenayaskerlerinIrak'tan
gelennaaşlarınıngörüntülenmesisavaşkarşıtlarınıveaskeraile-
lerininprotestolarınıartırmasınanedenoldu.AyrıcaBush'unartık
Amerika'dabirgelenekhalinegelmişolanbaşkanınaskercenaze-
lerine gitmesini görmezden gelip cenazelere katılmaması ve
medyanın bu durumu kullanması seçimler öncesinde sadece J.
Kerry'nin lehine. Her iki konunun da medya tarafından tam da
bugünlerde gündeme getirilmesi ve olayların üzerine gidilmesi,
AmerikanmedyasınınvesavaştanBushdönemindeyeterincepay
alamayanburjuvazisininDemokratPartiyeverdiğidesteğigöster-
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iyor.Kısaca,tümgelişmelerAmerikanbasınıveDPtarafındanbir
anti-Bush kampanyasına dönüştürülmüş durumda. Zira Kerry,
kendisiniişgalidahaiyisürdürecekbaşkanolaraksunuyor.İşkence
olaylarına dönecek olursak. Amerikan askerlerinin Irak halkına
uyguladığı işkenceler veAmerikan askerlerinin savunmaları bir
gerçeği daha ortaya koydu.Amerikan yönetimiAmerikan genç-
leriniIrak'asavaşmayagötürmeklekalmamışonlarıişkenceyap-
maya da zorlamıştır. Peki bütün bu olayların gerçekliğinin
kanıtlandığı noktada Powell'ın yazısına geri dönelim. Yazdığı
yazıda sadece uluslara yönelik operasyonlarının olmayacağını,
kişilereyönelikoperasyonlardayapacaklarınıve'İslamcı-terorist'
gençleri bu sayede cepheye gitmekten de kurtaracaklarını ifade
edenPowell,okumakiçinparabiriktirmekyadaburskazanmak
vaatleriylesavaşalanlarınaitilenkendigençleriniçıkmazasürük-
leyenAmerikan sistemini bu kategorinin içine almıyor belli ki.
Birkaç aydır bütünmedyanın kilitlendiği işkence fotoğrafları ve
Amerikan askerlerinin işlediği suçlardanAmerikan yönetimi hiç
mesul değil mi? Burs alıp okuması için bütün bir emir komuta
zincirineuymakzorundabırakılanveamacaulaşılarakyaptıklarını
içselleştiren Amerikan askerlerini El Kaide'nin, Taliban'ın, Es
Sadr'ınmilitanlarındanayrıtutmakmümkünmü?

Şii-Sünni yok, Iraklı var!
Amerikanın seçimkavgalarının arasında unutturulmaya çalışılan
ve her iki adayın ortaklaştığı tek konu olan Irak savaşı ise esas
şimdiyaşanırhalegeldi.Irak'tasavaşınbaşlamasınınilanındanbu
yanayaşanangelişmeler,IrakhalkınınABDişgalininnetleşmesini
kabulederekyenibirIrakinşasıiçinadımattığıvekimidirenişlerin
de sürdüğü gibi bir resim çiziyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda
başlayan ve bu ay da devam eden olaylar hiç deABD işgalinin
tamamlandığına işaret etmiyor. Irak geçici anayasasının
onaylanmasından bu yana gerek Irak'ta gerekse Ortadoğu'da
yaşananayaklanmalar,direnişlervekimiülkelerdekihareketlen-
meler,liderlererağmenABDkontrolününhalenbölgedesempati-
yle karşılanmadığını gösteriyor. Irak'ta yaşayan halklara yönelik
saldırılarsavaşınilkgünlerindekikadarhızlandı.KuzeydekiKürt
bölgesidışındatümbölgelerdeişgalcigüçlerleIrakhalkıarasında
sürençatışmalarIrak'taartıkhalkınsilahlısavunmasınınolduğunu
gösterirhalegeldi.SüregidensavaştailkdefaSünnilerveŞiiler
birliktesavaştıveIrakordusuaskerlerivicdaniretyaparakIraklı
kardeşlerinesaldırmayacaklarını,kardeşlerininyanındaolacaklarını
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açıkladı.Az sayıdamilitana sahipSadr'akarşı ilanedilen savaş,
bölgedeki tüm güçlere yönelerek, Irak halkının ulus bilincinin
dahadayükselipAmerikan işgalininbaşarısızlığauğratılmasının
önü kesilmeye çalışıldı. Tam da bu noktada dünyaya ispatlanan
asılgerçek,IrakhalkınınGHK'indeyeralantemsilcilerigibiABD
işgalini ve sözde demokratikleşmeyi kabul etmediği ve halkın
silahlısavunmasınınasılhesaplaşmalardanbiriolduğuydu.Şiilere
yönelik bir yıpratma taktiği gibi gösterilen savaş, 'Şii ve Sünni
yok, Iraklı var' gerçeğini tüm cephelerde işgale karşı direnişle
kanıtladı. Uzun zamandır tek bir talep etrafında birleşemeyen
Iraklılarbukezkendileri içinasıl tehdidinemperyalistlerolduğu
noktasında birleşerek savaşmayabaşladılar ve savaş tümhızıyla
devamediyor.IrakulusubudirenişiyleIrak'ıaşiretlerebölmenin,
Ortadoğu'yuaşiretlerebölmekiçinadımatmakolduğunuOrtadoğu
halklarınabirkezdahaaçıklamışoldu.

Yönetim Baaslılara teslim ediliyor,            
çünkü Irak'ta artık bağımsız bir işçi hareketi 
var
Amerika'nın30Haziran'daIraklılarayetkidevrinitamamlayacağını
ilanetmesindenbuyanayetkidevrininyapılacağıGHKisebütün
budirenişkarşısındasuskunluğunukoruyor.Kimitemsilenyetkiyi
alacaklarısorgulananGHKüyeleri,tektekönemsizleştirilmeyeve
gündemden düşürülmeye başlandı. Bu gerçeğe sırayla birkaç
örnek verelim. Başta da sözü geçenAhmet Çelebi, Şii bir lider
olarakIrak'agelecekveIrak'ınçoğunluğunutemsiledenŞiileribu
savaşta etkisizleştirecekti. Ancak taktik değiştiren Amerikan
yönetimiŞiilericephedebölmenin,Şiilerarasındaçokdadestek-
lenmeyen Sadr'a yönelmenin Ahmet Çelebi'yi etkili kılmaktan
dahageçerliolduğutespitiniyaptı.GHK'ninbirdiğerönemliisim-
lerindenSistani'ninAmerika'yısözlütehditlerigerçekçiliğinikay-
bettiveŞiilerSistani'yerağmendirenişeörgütfarkıgözetmeksizin
katıldılar. Bu da Sistani'nin tüm açıklamalarını bir anda kesti.
Kürtlere gelecek olursak onlar da Irak'ta yaşamıyormuşçasına,
kazanımlarınıkorumakadınatakındıklarısessiztutumubozamayıp
direnişinhiçbiraşamasındabiraçıklamayapamadılarvetümüyle
etkisizkaldılar.BölgedeisterGHKyönetimidevralsın, isterBM
devreye girsin bölgenin asıl belirleyeninin işgal güçleri olacağı
açıklanmışoldu.ÖylekiAmerikaBM'denşukararlarıçıkarmaya
çalışıyor:işgalgüçleri,Irakyasalarıkarşısındadokunulmazdırve
sadece kendi ülkelerinin yasalarına göre yargılanabilirler. Bu
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kararlarınçıkmasıhalindeAmerika,Irak'ıBüyükOrtadoğuProjesi
tamamlananadekterketmeyeceğininaçıklamasınıdayapmışola-
cak.

BütünlüklübirtasfiyedöneminiönünekoyanAmerikanyöneti-
mi,AhmetÇelebi'yidevredışıbırakırkenşimdideyineŞiiköken-
li olan veAhmet Çelebi ile aynı aileye mensup İyadAllavi'ye
gözünü dikti. Baas yönetimine muhalefeti sebebiyle Lübnan'a
sürülenİyadAllavi,AmerikanyönetimitarafındanIrak'agetirildi
ve30Haziran'dakiyönetimdevrindeIrakBaşbakanıolmasıyol-
undahazırlıklaryapılıyor.HalkınçoğunluğunuoluşturanŞiilerden
seçilecek gibi görünen başbakanın en önemli özelliği ise Şii
olmasınınyanındaBaasçıolması.Amerikayenidenyapılandırma
iddiasındaolduğuIrak'ıelbetteKürtlerinliderliğineyadaŞiilerin
islamiliderliğinebırakmayacakveyineeskiBaasçılar'danişbirliği
yapabileceği bir yönetim kadrosunu yavaş yavaş oluşturmaya
başlıyor.Amerika'nın Baas'la yaptığı ve zamanla daha da açığa
çıkanişbirliğikendiniIrakordusundadagösteriyor.Amerikayeni-
den kurulacak orduyu ne bir eğitimden geçirmeye ne de yeni
rejime adapte etmeye niyetli. Bu sebeple de Baas rejimi döne-
mindeaskerlikyapankadrolarıbüyükorandatekrarorduyaalmaya
başladıbile.YineBaasçısendikacılarınyönetimindeolduğuIFTU
federasyonun resmi sendika kabul edilip diğer tüm sendikaların
yasaklanmasıdaAmerika'nınIrakişçisınıfınınbağımsızörgütlen-
me çabalarının önüne Baasçı sendikacıların örgütlenme hakkını
koyduğununaçıkbirgöstergesi.Beşincisayımızdadasöylediğimiz
gibiAmerikaveişbirlikçileridünyakamuoyunubütünbirOrtadoğu
projesiningerekliliğineiknaetmekiçinIrak'tatümdünyaya'örnek'
olacak bir yönetim kurma ve bu yönetimi de yine büyük çapta
Baasçılar'danoluşturmahazırlıklarınıtamamladısayılır.

Amerikan yönetiminin son zamanlarda yeniden eski Baas
yöneticilerine ve onların uzantılarına yaklaşıp onların desteğini
almayaçalışmalarınınnedenleriniaraştırmakgerekiyor.Kuşkusuz
eski Baasçı generallerin desteğini almaya çalışmak sivil silahlı
direnişleribastırmadaonlarıngeçmiş"tecrübeleri"ndenyararlan-
mak anlaşılır bir şey. Ama bugün esas Baasçı sendikacılardan
yararlanılıyor.Bununnedeniiseherşeydenönemli,çünkübugün
Irak'ta filizlenip güçlenmeye başlayan bağımsız bir işçi hareketi
var.NitekimABDveGeçiciHükümettarafındandesteklenentek
sendikaolanBaasçıİFTUdışında,bugünüyesayısı300binevaran
IrakİşçiKonseyleriveSendikalarıKonfederasyonu(FWCUİ)ile
genetoplamüyesayısıhertürlüzorluğarağmen150bineulaşmış
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bulunanIrakİşsizlerSendikası(UUİ)var.2003yılıeylülayında,
Basra'da ulaştırma işçilerinin gerçekleştirdikleri grev kente gaz,
elektrik ve su verilmesini sağladığı gibi, Geçici Hükümetin
desteklediğiyolsuzluklarakarışmışBaasçıyöneticileringörevler-
indenalınmalarınısağladı.Gene2003yılınınekimayında,Irak'ın
güneyindeki Bergesiya rafinerisinin işçileri rafinerinin yeniden
inşasında yüzde 60-70 oranında taşeron işçi çalıştırmak isteyen
KBR(AmerikanHalliburtonHoldingininuzantısı)şirketinekarşı
ikigünboyuncaçoksertbirmücadeleyürüttüler.Bununüzerine
çevredekiaşiretyöneticilerideçatışmayısürdürenişçileredestek
olduklarvesonundaşirketyönetimitaşeronluksisteminesonver-
mekzorundakaldılar.8kasım2003tarihindeFWCUİBağdat'ta,
ülkenin dört bir tarafından gelen işçi delegelerle kuruluş
konferansınıyaptı.

Bukez2004yılınınocakayında,UmKasr limanının işçileri
hiçbirsendikanınyardımıolmaksızın,SSAGrubuna-kibuGrup,
ABD'nin batı kıyılarının limanlarını kontrol altında bulunduran
sendikadüşmanıbirGruptur-karşıkentindoklarınınanagirişini
kapatarak düşük ücretlere karşı grev başlattılar.Yönetimin ücret
artışını kabul etmesi üzerine grev çadırı kaldırıldı. Gene 2004
yılının ocak ayında SouthernOil Petrol şirketinin işçileri asgari
ücretvegenelolarakücretleriyileştirilmediğitaktirdeulusalçapta
grevegidecekleritehdidindebulundular.IrakGeçiciHükümetinin
birgörevlisiderhalolayyerinegeldiveişçilerleyürütülenmüzak-
ereler sonucunda ülkedeki bütün petrol işçilerinin ücretlerinde
iyileştirmelere gidildi. Gene 2004 yılının ocak ayında Irak'ın
kuzeyinde Kerkük bölgesinde Northern Gas Company'nin 31
çalışanı ücretlerinin arttırılması ve rüşvetçi Baasçı yönetimin
değiştirilmesi için greve gittiler. Sonuçta ücretler arttırıldı ve 4
Baasçıyöneticiningörevinesonverildi.1Mart2004tarihindebir
bankanın çoğunluğu kadınlardan oluşan150 çalışanı Irak'ta
Kadınların Özgürlüğü Örgütü ile Irak İşçi Konseyleri
Federasyonu'nun ortaklaşa örgütledikleri bir konferansın
çağrıcılığını yaptılar. İlk kez gerçekleşen böyle bir konferansta,
çağrıcılar,GeçiciHükümettarafındantutuklananbirbankanın17
memuresininserbestbırakılmamasıhalindeülkedekibütünbanka-
lardavebenzerişyerlerindegreveçıkacaklarıtehdidindebulundu-
lar.Yetkililer17memureyiderhalserbestbıraktılar.Genebuyılın
mart ayında, ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde altı aydır
maaşlarını alamayanöğretmenlergrevegideceklerini ilan ettiler.
Bununüzerinealtıaylıkmaaşlarınıderhalaldılar.Aynışekilde24
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mart tarihinde işgal kuvvetleri kutsal Necef kentinde İşsizler
Sendikasının İşçi Konseyleri İşçileri Federasyonu ile birlikte
yürüttüğü eyleme ateş açtılar. İşsizler Sendikası'nın bir militanı
öldürüldü,birçokyöneticisigözaltınaalındı.Bütünbuverdiğimiz
örnekler,bugünIrak'taişçihareketininsürdürdüğüişgalkarşıtıve
işçihaklarıiçinmücadeleninçokküçükbirbölümünüyansıtıyor.
İştebuyüzden,bugünrahatlıklaIrak'tabağımsızbirişçihareketin-
in yükseldiğini söyleyebilecek durumdayız. Üstelik bu hareket,
Irak'ademokrasigetireceğinivaatedenlerekarşıyürüyor!

Amerika'yı yalnızlaştırma politikaları
BütünbugelişmelerkarşısındaArapdevletlerideyoğunbirgörüş
alışverişi ve ne yapacağını bilemez halde gündemi izliyorlar.
ABD'ninbirkaçaydırdillendirdiğiveüzerinegörüşmeleryaptığı
Büyük Ortadoğu projesi, bugüne kadar gerek Filistin halkına
gerekseIrakhalkınayapılanzulmetepkisizkalantuzukuruArap
devletlerinibir çıkmazın içine sürükledi.SavaşlarlaOrtadoğu'yu
kontroletmekiçinmaşaniyetiylekurulanArapdevletleri,bugün
Amerika'nın birmaşaya ihtiyacı kalmadığı ya da İsrail'dendaha
büyükbirmaşaolamayacağıiçinprojeleradıaltındayokedilmeyi
bekliyor veArapdevletleri bu saldırılara veplanlarabirlikte bir
karşıduruşsergileyemediğisürecedebubekleyişbirdizisavaşla
sonudahadabelirsizvegüvenliksizbirsürecedoğruilerleyecek.
BudurumunbizimkadarfarkındaolanArapdevletleriisebugün-
lerdeçözümarayışıiçinegirdi.Budevletler,"Arapdevletlerinde
yapılacakreformyerlibirreformolmalıdır"diyorlar,fakatliderler
her şeye rağmen ABD'ye cepheden karşı çıkmamaya çalışıyor.
Sürekli ertelenen ve sonunda Tunus'ta toplanan Arap Birliği,
BüyükOrtadoğuProjesindepayınadüşeceklerinhesabınıyaparak
İsrail'ikınamayıveAmerika'nınIrak'tauyguladığıişkencelerisuç
ilanetmeyibaşarabildiOrtadoğu'da,Irak'tayaşanançatışmalaraen
açıktepkiiseİran'dangeldi.Hamaney'inbizzatçağrısınıyapmadığı
fakatönünehiçbirengelkoymadığıbinlerceİranlı,Irak'tadirenen
Şiikardeşlerinedestekiçinsokaklaraçıkarakişgalgüçleriniuyardı
vesonolarakda200İranlıdünyamedyasınaIraklılarındirenişine
desteklerindeki netliği göstermek amaçlı medyatik bir eylemle
intihar timleri olacaklarını ilan ettiler.Bu eylemlermedyatik bir
çizgitaşımasıbiryana,İranhalkınınbirsonrakihedefolmasının
bilinciylehareketettiğininvebirişgaldurumundaemperyalistlere
karşıdireniştekararlıolduklarınınilanıoldu.
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Ortadoğu rejimlerinin, Irak'ın işgaline ve Büyük Ortadoğu
Projesinebir türlünetbirkarşı tutumalamamalarınarağmen,bu
kezdünyadaAmerikanişgalinekarşıbiranti-propagandadönemi
yönetimler nezdinde gerçekleşmeye başladı. Gerek İspanya'nın
Irak'tanaskerleriniçekmesiylebaşlayanbölgedenbirdiziçekilme
kararı, gerekse Amerika'nın Irak halkına yönelik sistematik
işkenceleriprotestolarıileAvrupaBirliğiülkeleri,Amerika'yıIrak
savaşında yalnızlaştırma politikasına hız verdi. Ancak bu
yalnızlaştırmapolitikasınınOrtadoğuhalklarınaözgürlükanlamı
taşımadığıkesin.YalnızlaştırmapolitikasınaAB'yeüyeolmasına
rağmenhenüzkatılmayanülkelerdevarelbette.Bugrubaverilebi-
lecekengüzelörnekdeİngiltere.HalenAmerikanemperyalizmi
ileişbirliğiyaparakpastadanpayalmaderdindeolanİngiltereve
diğerAvrupa ülkelerini gelecekte nelerin beklediği,Amerika'nın
hangiçıkarıylaçatışacağınızamanbizedebuemperyalistülkelere
degösterecek.AB,özellikleMadrid'deki saldırılarıgerekçegös-
tererekAraplara karşı güvenliği sağlamak adı altında büyük bir
inşanındaadımlarınıatıyor.MadridsaldırılarınınardındanAB'ye
üyeülkeler25MarttarihliduyuruylaAvrupatutuklamaemri,ortak
soruşturma ekiplerinin kurulması ve para akışının kontrolü gibi
kararlarıhızlahayatageçirmekiçingerekentümönlemlerialmaya
çağrıldı.Beş ülke bumaddeleri hala kendi yasalarına geçirmedi
ama bu çağrıylaABkuramadığıABordusu yerine kapsamlı bir
istihbarat örgütü kurmaya çalışıyor. Bu tip bir yapılanma da
Ortadoğu'yu yakında Amerika kadar büyük bir tehditle karşı
karşıyabırakacakanlamınagelebilir.AB'nindemokratikliğihergün
birazdahamuğlaklaşıyor.AvrupaParlamentosu'nuntamamengös-
termelikbirrolüolduğu,AvrupaKomisyonundandahaöncülbir
kurumun olmadığı AB'de, Avrupa halklarının hangi
demokratikleşmeyigündelikhayatlarındagörebilecekleritartışma
konusu.YinegündemdekianayasasıylaAB'ninantidemokratikbir
yapılanmayı nasıl hayata geçirmeye çalıştığını tüm açıklığıyla
izliyoruz. Bu noktada kendi ülkelerini bile her geçen gün anti-
demokratik uygulamalara alıştıran AB'nin Ortadoğu halklarına
hangi demokrasiyi götürecekleri de şaibeli ve Amerika'nın
Ortadoğu'ya demokratikleşme getirmeyeceğini söyleyip bir
demokrasiyarışıiçinegirmesideironik.ABkendivarlığıgibibir
tehdidinyanındahangitehditlerekarşıkendinisavunmakiçinisti-
hbarat örgütleri kuruyor? Bütün bu veriler, AB'nin Amerika'yı
Ortadoğu halklarının çıkarları için yalnızlaştırdığına değil, AB
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içindeki emperyalistlerin Ortadoğu'da onu gelecekteki çıkarları
içinyalnızlaştırdığınaişaret.

EmperyalistleryakıngelecekteOrtadoğu'yuvedahauzakbir
gelecekte tüm dünyayı paylaşacaklarının ve kıran kırana bir
emperyalistler arası savaşın ön ikazlarını yapıyor. Powell'ın da
oldukça sade bir şekilde açıkladığı gibi Irak,Amerika'nın yeni
dönemindesadecebirbaşlangıç.Amerika,Ortadoğuprojesibaşta
olmaküzeretümkıtalarda"demokratikleşmeveinsanhakları"adı
altındaetkisiniartırmayıönünekoymuşdurumda.Amerikabugün
Irak'ı işgaliyle, Filistin'de inşa ettiği duvarla, Meksika sınırında
işçilerinAmerika'yagirmesiniönlemekamaçlıçektiğielektriklitel
örgülerletümdünyayıtecritediyor.Buplan,emperyalistlerarası
rekabet gittikçe derinleştirilerek "yemeyeni yerler" mantığıyla
ilerleyecek gibi görünüyor. Buna Powell'ın da verdiği en güzel
örnek, İngiltere'nin emperyalist çıkarlarının belirleyici olduğu
İrlanda.İngiltere'ninmücadelesiyleittifakkılıfıaltındabubölgede
ve dünyanın başka bölgelerinde de Amerikan emperyalizminin
bayrağınınsallandığıgünleruzakdeğil.

BugünPowellveBushyönetiminin,yarınABD'ninyenisözcü-
lerinininsanlıktarihineeklemeyidüşündüklerisayfalarıdeğiştirmek
içinbuirrasyonelemperyalisttaktiklerekarşıbirmücadeleörgü-
tlemekzorunludur.Buise,tümdünyaaşiretlerekadarbölünmeden,
dünyanınherbirbölgesindekiişçisınıfınıngücünüortaklaştırarak
işçi sınıfının ihtiyaçlarının esas alındığı akılcı taktikleri hayata
geçirmesiylemümkünolacaktır.

Sosyalizm
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Filistin	Meselesinin	
Tarihi	ve	
Güncel	Durumu

Şeref DOĞAN

Mayıs ayında İsrail devletinin nişangahında yine
Gazzevardı.Gazze'ninMısırsınırınıgeçilmezkılmak
içinbirhendekyapılmasıvebununiçindeyüzlerce
evinyıkılmasızatenplanlanıyordu.11ve12Mayıs'ta
Gazze'de 11 askerinin öldürülmesi, intikamı ve
suikastı devlet politikası olarakbenimsemiş İsrail'in
büyük bir operasyon başlatmasını tetiklemeye yetti.
"Gökkuşağı Operasyonu" Refah mülteci kampına
yoğunlaştı, tanklar Refah'ı Gazze'nin kalanından
ayırdı.Yüzüaşkıntank,zatentoprağındanolmuşbu
insanları bir kez daha mülteci etmek için Refah'a
geldi. Yüzlerce Filistinli taşınmak zorunda kaldı,
öldürülmesin diye genç oğullarını uzağa gönderdi.
Olaylarınyatıştığı düşünülen19Mayıs'taki protesto
gösterisineateşaçıldı,10Filistinliöldü."Gökkuşağı
Operasyonu"altmışıaşkınFilistinlininhayatınamal
oldu. Sadece El Aksa İntifadası boyunca 2018 ev
yıkıldı,18bindenfazlaFilistinlievsizbırakıldı.
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Yakınzamandaİsrail'leKamuGüvenliğiAnlaşmasıimzalamış,
SuKarşılığıSilahAnlaşması'nıimzalamanıneşiğindeolanve

İsrailileSuriyearasındabarışgörüşmelerinearacılıkedebileceğini
söyleyenTürkhükümetibileolanlarıkınamakararıçıkaramasada
sertçeeleştirmekzorundakaldı.

Buvakaİsraildevletinindiğereylemleriarasındaneilkti,nede
son olacaktır. Bu yazıda İsrail'in siyonist karakterini ve Filistin
önderliğininbusiyonistdevletkarşısındakitutumunuincelemeye
çalışacağız.

İsrail ırkçı bir devlettir
Filistin'leilgilenmedenönceİsraildevletinin
karakterinin incelenmesigerekiyor.Budev-
letin karakteristik özelliklerinden bir tanesi
Filistinhalkınauyguladığıbaskıveterördür.
Siyonizm birYahudi vatanı kurulması yol-
unda bir Yahudi ulusunun inşa edilmesini
öngörür. Bu inşanın anlamı tüm dünyadan
Yahudileri, gerekirse diğer yerlerde baskı
görmelerini sağlayarak, Filistin'e toplamak
ve Filistin halkını her türlü zorbalıkla yur-
dundanetmektir.

Budurumunortayaçıkardığısonuçlardan
birtanesi"emeğinfethi"ilkesindecisimleşir.
Araplarınçalıştırılmaması,sadeceYahudilere
işverilmesiniöngörenbuilkesiyonizminbir
Yahudi proletaryası, küçük burjuvazisi ve
burjuvazisiyaratmaihtiyacınınbirifadesidir.
Siyonizminbukapitalistbakışaçısındanbile
irrasyonel anlayışı Filistin'in
sömürgeleştirilmesi sürecinin de farklı bir
biçim almasına yol açtı. Yerli halkın
proleterleştirilmesi sömürgeleştirme süre-
cininklasikbirparçasıikensiyonizmFilistin
halkınısömürmeyebileyanaşmadı.

Bunun yerine onu yok etmeyi, ya da en
azından kısa süreliğine toprağından etmeyi

makul buldu. Kurulduğu andan, hatta daha da öncesinden beri
İsrail devleti Filistin halkına terör uyguladı. İngiliz mandası
sırasında Siyonist yerleşime ve İngiltere'nin baskılarına karşı
başlayan 1936 ayaklanması sırasında kurulan 2 bin 863 kişilik
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"SahtePolisGücü",12binkişininkatıldığıHaganavegene3bin
kişininkatıldığıİrgun'laberaber,ayaklanmayıbastırmadaönemli
rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda ilerde kurulacak Siyonist
ordunun da belkemiğini oluşturdu. 1939'da ayaklanma tamamen
bastırıldığındaSiyonistlerdenoluşan14bin411kişilikSömürge
Polisi63mekanizebirliğesahipti.

Siyonist ordunun belkemiği ikinci önemli icraatını devletin
kurulmasıaşamasındagösterdi.1947'yegelindiğindenüfusunüçte
birini oluşturan Yahudiler toprağın sadece yüzde 6'sına sahipti.
Yinede29Kasım1947tarihliBMkararıFilistin'inyüzde56'sını
Yahudilere veriyordu. Üç temel ilkesinden ilki "toprağın fethi"
olan Siyonistler devletin resmen kurulduğuMayıs 1948'e kadar
katliamlarlatoprağınDörtteüçünüelegeçirdiler,780binFilistinliyi
mülteciettiler.1948'deDeirYasinveDueima,1950'lerdeGazze,
1953'te Kibya, 1956'da Kafr Kasim katliamları İsrail'in kuruluş
döneminedamgasınıvurdu.OsıralarİsrailGenelkurmaybaşkanı
Eytanşöylediyordu:

"Açıkça ilanediyoruzkiAraplarınEretz İsrail'inbir santimetrekaresini
dahi işgaletmehaklarıyoktur.Siz iyiyürekli,yumuşakhuylu insanlar,
şunubilinizki,AdolfHitler'ingazodalarıbilebirercennetsarayıdır.Zor,
tekyaptıklarıvedetekanlayacaklarışeydir.Öyleyse,bizdeFilistinliler
dört ayakları üstünde sürüne sürüne bize gelinceye kadar zor'un en
şiddetlisiniuygulamayısürdüreceğiz."

İsrail emperyalizmin Ortadoğu'daki 
koçbaşıdır
İsrail devletinin ikinci temel özelliği, Ortadoğu'da oynadığı
emperyalizmin koçbaşı rolüdür. "Toprağın fethi" ilkesi ve "vaat
edilmiş topraklar" safsatasıyla siyonizmin zaten yayılmacı bir
karaktere sahip olması buna uygun ortamı hazırlıyordu. Ralph
Schoenmann'akulakverelim:

"... 1904'teTheodorHerzl, Siyonist hareketin üzerinde hak iddia ettiği
toprakları 'Mısır Nehrinden Fırat'a kadar' olan bölge olarak
tanımlıyordu.
SözkonusubölgeLübnanileÜrdün'üntamamını,Suriye'ninüçteikisini,
Irak'ın yarısını, Türkiye'nin bir bölümünü, Kuveyt'in yarısını, Suudi
Arabistan'ınüçtebirini,Sina'yı vePortSaid, İskenderiyeveKahirede
içindeolmaküzereMısır'ıiçinealıyordu."

İlerideİsrailbaşbakanlığıdayapacakolanBenGurion1938'de
hedefi, o an için, daraltarak "Siyonist talepler, güney Lübnan, 
güney Suriye, bugünkü Ürdün, Şeria'nın Batısı ile Sina'yı içine 
almaktadır." diyordu.
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YayılmacılığınınyanısırasiyonizmintarihselolarakYahudilerin
kurtuluşunuegemensınıflarlaişbirliğindegörmesionuemperyal-

izm için iyi bir müttefik yapıyordu.
İngiltere'den Balfour deklarasyonu alınana
kadar siyonizmAlmanya veOsmanlı ile de
(yaniFilistinüzerindeegemenliğiolanyada
olması ihtimali olan her sömürgeci güçle)
temashalindeydi.Kuşkusuzbutemasbugün
deABDilesürmektedir.

Irak'taçoğunlukŞiilerekarşıazınlıkSünni
yönetimini, Suriye'de çoğunluk Sünnilere
karşıazınlıkŞiiyönetiminikurarkenempery-
alistlerin düşüncesi köksüz önderlikler
oluşturarak ulusların gelişim çizgilerini
sakatlamaktı. Bu yolda hepten köksüz bir
YahudidevletiOrtadoğuiçinemperyalistlerin
tamdaaradığışeydi.

1936ayaklanmasınınbastırılmasısiyoniz-
minemperyalizmeyararlılığınıkanıtladığıilk
olaydı. 1948'de devletin kurulmasının akab-
indeÜrdün,Mısır,Lübnan,IrakveSuriye'nin
saldırısını Siyonist ordunun püskürtmesi
emperyalizmingözündeyenidevletindeğerini
arttırdı. Bu tarihten beri Ortadoğu'yu bir

anlamda İngiltere'dendevralmışolanABDemperyalizmi İsrail'e
100milyardolarıaşkınyardımakıttı.

Devam etmeden önce İsrail'in emperyalistlerle ilişkisine bir
kayıt düşmek gerekiyor. Her ne kadar emperyalistlerle işbirliği
siyonizmintemelilkelerindenolsadasiyonistlerinsürekliyayılma
istekleriemperyalistçıkarlarlaçatışabilmektedir.Bununörnekler-
indenbiri1939'daİngilizHükümeti'ninçıkardığıveparlamentoda
daonaylananhükümetkararıydı.KararYahudiyerleşiminiyılda
15 bin kişiyle sınırlıyor ve Yahudilerin toprak edinmelerine
kısıtlamalargetiriyordu.İngilterebukararıyaklaşansavaşsırasında
Araplarındesteğiniedinmekiçinalmıştıancakkararsiyonistlerin
de tepkisiyle karşılaştı. Savaş sonrasında bölgenin yeni hakimi
ABD'ninbaşkanıTruman İngiliz kararını resmenkınayarak eski
işbirliğinicanlandırmışoldu.

1948 savaşı sonunda Batı Şeria Ürdün'de, Gazze Mısır'da
kalmıştı. Geri kalan tüm Filistin (toplamın yüzde 75'i) İsrail
toprağıolmuştu.Ancakbutopraknihaihedeflerlekarşılaştırıldığında

Sosyalizm
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oldukçaküçükkalıyordu.SonradanArapdevletleriyleyaşananher
savaştaİsrailkontrolettiği toprağıarttırdı.1967yazında"6Gün
Savaşları",İsrail'intopraklarınıikikatınaçıkarmasıylasonuçlandı.
Ürdün'denBatıŞeria'yı,Mısır'danGazzeveSina'yıveSuriye'den
Golan Tepeleri'ni aldı. Yarım milyon Filistinli mülteci oldu.
1973'teYomKippursavaşıyineArapdevletleriMısırveSuriye'nin
yenilgisiyleveİsrail'intoprağınıgenişletmesiylesonuçlandı.

Böl Yönet
"MüslümanArapalemi,buralardayaşayaninsanlarındilekvearzularıhiç
dikkatealınmadanyabancılar(1920'lerdeFransızveİngilizler)tarafından
birarayagetirilmiş,iskambilkağıtlarındanyapılmageçicibirevgibidir.
Keyfi olarak on dokuz devlete bölünmüştür.Her biri birbirine düşman
azınlıklardanveetnikgruplardanoluşturulmuştur.Dolayısıylabugünher
MüslümanArapdevletiiçtenetniktoplumsalçöküntütehdidialtındadır;
bazılarındaiseiçsavaşkaynaşmasıbaşlamıştırbile."

Tahlil, eski İsrail Dışişleri BakanıYinon tarafından yapılmış
olsadadoğruluğunuteslimetmeklazım.İsrail'inaskeribaşarılarının
altında yatan etkenlerden biri emperyalizmden aldığı devasa
yardımsadiğerideOrtadoğu'nunnesneldurumudur.Yapayolarak
yaratılmış Arap devletleri İsrail'e karşı varlık gösterememiş ve
siyonizmdebudurumdankendisiiçingereklisonucuçıkarabilmiştir.
Böl ve yönet taktiği İsrail'in politikalarındamerkezi rolünü hep
korudu.Yinondevamediyor:"Lübnan'ın beş bölgeye bölünmesi 
Mısır, Suriye, Irak ve Arap yarımadası dahil bütün Arap alemi için 
emsaldir ve o yolda da ilerlenmektedir."

Lübnan'ın bölünmesi (1982'dekiGalile'yeBarışOperasyonu)
hangi koşullarda gerçekleşti? Mısır-İsrail barış antlaşmasının
yarattığıArap Birliği'ndeki bölünme ortamında.Arap Birliği'nin
içindekiçıkarçatışmalarıMısır'ıİsraililebarışimzalamayaitti.Bu
bölünmedebatısınırınıgüvencealtınaalanİsrail'indoğuülkeler-
ine saldırısının zeminini hazırladı. 2000'de İsrail Lübnan'dan
çekilmek zorunda kaldı. Yine de bölgede Lübnan ordusunun
yanında bir de Hizbullah'ın oluşmasını, böylece ulusal birliğin
sakatlanmasını sağlamış oldu. Şimdi de Lübnan hükümetinden
Güney Lübnan'daki Hizbullah kamplarını kapatmasını isteyerek
bir iç savaşyaratmayaçalışıyor.Bu "model",Yinon'unbelirttiği
gibi, tüm Ortadoğu'ya emsaldir ve bugün Irak'ta uygulanmaya
çalışılandabu"model"dir.

İsrail kapitalist bir devlettir
"Emeğinfethi"dedahiltümsiyonistsafsatayakarşınİsrailkapi-
talizminçelişkilerindennasibinialmaktadır.Sendikalarkonfedera-
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syonuHistadrutbirdönemgerçektendeArap işgücününboyko-
tunda kullanılan sendika görünümünde bir araçtı.Ancak bugün
kapitalizmin krizi bu sınıf örgütünü ve genel olarak işçi sınıfını
özüneuygundavranmayazorlamaktadır.

Siyonizmin ulus inşası faaliyetinde Yahudi proletaryasına
kârındandahafazlasınıvermezorunluluğuvardı.Buişçisınıfının
kazanımlarında kendini gösterir: sağlık ve emeklilik fonlarını
barındıransosyalgüvenliksistemiHistadrut'unyönetimindeydi,5
milyonlukİsrail'de1milyon630binsendikalı işçivardı.1989'da
sağlıksistemininözelleştirilmesibugünsendikalısayısını700bine

düşürdü. 2003'te İsrail hükümeti kamu
harcamalarında2,3milyardolarkesintiyap-
makadına,ücretlerdeyüzde10indirim,eme-
klilik fonlarının devlete devri, emeklilik
yaşının yükseltilmesi gibi değişikliklere git-
mekistedi.Toplusözleşmelerhükümetçetek
taraflı feshedildi, Histadrut genel grev teh-
didinde bulundu. 50 bin bakanlık, 100 bin
belediyeçalışanıgreveçıktı.

İddiamız bu zorunluluğun artık ortadan
kalkmakta olduğudur. Yahudi devleti içinde
birYahudiişçisınıfıgeçen56seneiçerisinde
artık oluşturulmuştur. Bununla beraber
ekonomik kriz, devasa askeri harcamalarla
birlikte (Resmi rakamlarla bütçenin yüzde

onuaskeriharcamalaragitmektedir,ElAksaİntifadasıGSMH'nin
yüzdeüçünemalolmuştur.)İsrailburjuvazisinizorasokmaktadır.
Bu koşullar altında işçi sınıfı örgütsüzleştirilmiştir, kazanımları
elindenalınmıştır.Bazısektörlerde(tekstilvehizmet)yasaksürse
de,Araplarınçalıştırılmasıeskisinegöredahafazladır, tabiİsrail
Arapların yerine yabancı işçileri (Türkler de dahil) çalıştırmayı
tercih etmektedir. Yine de ezen, ezilen ulus işçilerinin eşit
koşullardaolduğusöylenemez.İsrailvatandaşıolanArapişçileri
arasındaişsizlikYahudiişçilerin1,5katıdır.Yahudiişçilerinorta-
lamagünlüğü7dolarken,yabancıişçilerdebu5dolaradüşmektedir.
Bu eğilimi de içinde barındıran nesnel durum İsrail devletinin
kapitalist karakterini belirginleştirdiği gibi Filistin devrimine de
imkanlarsunmaktadır.

Sosyalizm
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FKÖ
Filistin'e dönelim. Osmanlı egemenliğinden İngiltere mandasına
geçmiş Filistin halkınınmodern tarih sahnesindeki ilk bağımsız
eylemi 1936 ayaklanmasıydı. Üç yıl süren ayaklanmanın temel
hedefi siyonistyerleşimveonudestekleyenmandayönetimiydi.
İsraildevletininkurulmasıesnasındavesonrasındailkmücadeleyi
yürüten örgüt 1928'de Mısır'da kurulmuş olan "Müslüman
Kardeşler" oldu. Daha sonra bunlara, aralarında laik çizgide
olanlarındabulunduğupekçokörgütkatıldı.

Ancak Filistin mücadelesine damgasını
vuran Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun
liderliğinielinde tutanElFetiholdu.1964'te
Arap Birliği'nin etkisiyle toplanan birinci
FilistinUlusalKonseyi FKÖ'yü kurarkenEl
FetihArafatönderliğinde1959'danberifaali-
yetgösterenayrıbirörgüttü.1969'dakibeşinci
FUK'ta El Fetih, Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi,Filistin'inKurtuluşuiçinDemokratik
Halk Cephesi, Es Saika, Arap Kurtuluş
Cephesi'nin içindeolduğuyedi gerilla akımı
FKÖ'ye katıldı, liderlik çoğunluğu oluşturan
El Fetih'e geçti. Böylece FKÖ siyonizme
karşımücadeledeFilistinhalkınınözlemlerini
dilegetirenulusalcephekimliğinikazandı.

BirleşmedenönceElFetih'inbenimsediği
Filistin'deki tüm Arapları ve Yahudileri laik, 
demokratik ve ırkçı olmayan bir Filistin için 
mücadeleyeçağırmak,FKÖ'nündeyönelimi
oldu.BukonudaMehmetŞadi'yekulakvere-
lim:

"...FKÖ'nünyeniyönetimininosıradakiolumlu
rolü şöyle tanımlanabilir: Temel şiarı siyonist
devletin devrimci yoldan yıkılmasını öngören
vebununyerinelaik,demokratikveırkçıolmay-
an bir Filistin devletinin kurulmasını geçiren,
mülteci kamplarınca ve milislerce desteklenen
bir yönetim. Fakat bu yönetim aynı zamanda
YaserArafat'ınkişiliğindeençelişkili ifadesini
bulan bir yönetim olmayı da sürdürdü. Çünkü
Arafatgücünübirtaraftanmilislerdenvemülte-
cikamplarındandiğertaraftandasosyalizmden
hiçsözetmeyenmilliyetçiliğisayesindekendisinidestekleyenArapbur-
juvazisindenalıyordu. ...İştebuçelişkilikonumdakiArafat,biryandan
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kitlelerin mücadeleci ruhlarını kışkırtırken bir taraftan daArap burju-
vazisiyle olan derin bağları nedeniyle bu mücadeleyi frenlemenin baş
mimarıoldu."

İşte bu çelişkili konumunun etkisinde FKÖ önderliği yalpal-
amayabaşladı.1974yılında12.FUK"FKÖ Filistin'i kurtarmak ve 
kurtarılacak Filistin toprağı üzerinde halkın ulusal, bağımsız ve 
savaşan otoritesini tesis etmek için (...) her araçla mücadele ede-
cektir."kararınıaldı.BukararilerdeFKÖ'nünmini-devletçözüm-
lerinekapıyıaçmasıolarakyorumlandı.1977yılındaABDBaşkanı
Carter'ınİsrail'inyanındabirFilistindevletikurulmasıiçinçağrısı
El Fetih önderliğince kabul edildi. Çağrının İsrail'in muhalefeti
üzerinesonuçsuzkalmasınarağmenburadaönemliolanElFetih'in
böylece İsrail devletinin yıkılması talebinden geri adım atmış
olmasıdır.

FKÖadımadım,bazengeriadımdaatarak,İsrail yıkılmalıdır 
talebindenvazgeçti.Mısır'ınİsrail'leyakınlaşmasınatepkiolarak
1977 sonunda ABD ile bağlantılarını kesti ve Irak'a yaklaştı.
1981'deLübnan'asaldıranİsrail'lebirbarışplanıhazırladı.1982'de
ArapBirliği'ninhazırladığı,Filistindevletininkurulmasınakarşılık
İsrail'intanınmasınıtaahhütedenFezplanınısavundu.

TeslimiyetçiliğekayışınetkisiyleFKÖbölündü.FKÖbünyes-
indeki örgütlerden bir kısmı Ulusal İttifak'ı kurarak ayrıldı ve
Arafat'ı tümFilistin'inkurtarılmasındanfiiliyattaferagatetmekle
suçladı. Daha sonra kurulan Demokratik İttifakArafat'ın İsrail,
ÜrdünveMısır'lasüreklidiyalogkurmaçabasınıeleştirdi.

FKÖ İsrail yıkılmalıdır talebinden vazgeçerken talebini Batı
Şeria ve Gazze'yle sınırladı, Ürdün'le birleşme planları yaparak
siyonistlerinekmeğineyağsürdü(Nüfusununyüzde60'ınıFilistinli
mültecilerinoluşturduğubuülkede siyonistlerFilistinlilerin ikti-
daragelmesini,böyleceİsrailişgalialtındakitopraklardakitalep-
lerinden vazgeçmelerini istiyordu).Ancak bunu en açık şekilde
henüzİntifadasürerkenyaptı,aslındayapmakzorundakaldı.

İntifada
İntifada trafik kazasında ölen dört Filistinli işçinin cenazesinde
başladı. Direnişçiler doğrudan İsrail ordusuyla savaşıyordu. İlk
bildiriyiyayınlayanGazzeŞeridi'ndekiUlusalGüçlerbağımsızbir
Filistin devleti talebini öne sürüyordu.BatıŞeria'dagenel greve
gidildi.Kitleselgösterileryapıldı.İsraildevletiayaklanmayakanlı
bir şekildemüdahale etmeklekalmadı, bunu açıkça savunduda.
İntifada'nınbiryılısonunda396Filistinliöldürüldü,12binihapse
atıldı.

Sosyalizm
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İntifadasırasındaFKÖeskiprestijininbirkısmınıgerikazandı,
ancak yeni önderlikler de oluştu.Yeni kurulan İntifada Birleşik
Ulusal Önderliği'nde El Fetih de bulunmaktaydı. HAMAS ve
İslami Cihad İntifada'nın başlarında kuruldular. Bu alternatif
önderliklerin ortaya çıkışı kendisi Tunus'ta kalmış FKÖ'yü
telaşlandırdıveİntifadasürerkentoplanan19.FUKikidevletli,67
öncesi sınırlar içinde çözümü öneren Bağımsızlık Bildirisi'ni
yayınladı.Bubildirgeİsrail yıkılmalıdırşiarıylasürenmücadeleye
sekte vurmakla kalmadı,mini Filistin devletiyle (FilistinUlusal
Otoritesi) sonuçlanacak olan Oslo Barış Süreci'ne de temel
hazırladı.

Barış Süreci
KörfezSavaşı ertesindeABD,Esad veŞamir'ce desteklenen bir
barış konferansı çağrısı yaptı. Çağrı; İsrail, Lübnan, Suriye ve
ortakÜrdün-Filistindelegelerineyapılmaktaydıveİsrailotarihte
hala FKÖ'yü terörist olarak niteleyip, doğrudan temas
kurmadığından Filistinlilerin FKÖ üyesi olmamaları şart
koşulmuştu. FKÖYahudi yerleşimlerinin durdurulması ve dele-
gasyonukendisininseçmesikoşuluylakatılmayıkabuletti.Madrid
Konferansıİsrail,Lübnan,SuriyeveÜrdün-Filistindelegeleriyle
toplandı.

Konferansla başlayan İsrail -Ürdün-Filistin ikili görüşmeleri
1992'detıkanınca1993başındaNorveç'tegizliOslosürecibaşladı.
İsrail'in doğrudan FKÖ ile pazarlık ettiği görüşmelerde, İsrail'in
aşamalı çekilmesine karşılık FKÖ İsrail'i tanımayı kabul etti ve
İlkeler Bildirisi (1. Oslo) imzalandı. Anlaşma tam olarak bir
Filistinmini-devletiöngördüğügibitemelsorunlarıdaertelemek-
teydi.AralarındatoprakbağlantısıolmayanGazzeveErihaFilistin
Özerk Yönetimi'ne veriliyordu. Kurulacak yönetimin pasaport
çıkarma hakkı vardı ancak Gazze'deki yerleşim birimlerini ve,
Mısır ve Ürdün'e geçişleri İsrail denetleyecekti. Yahudi
yerleşimcilerinveKudüs'ündurumuvetambağımsızFilistindev-
leti iki yıl sonraya ertelenmiş sorunlardı. İsrail'in söz verdiği
bölgelerden çekilmesini sağlayan 1994 antlaşması 93'te iki yıl
sonrayaertelenensorunları5yıl sonrayaerteledi.1995'te imzal-
anan 2. Oslo Batı Şeria'nın ancak yüzde 7'sini Filistin Ulusal
Otoritesi'neveyüzde21'iniortakkontrolebıraktı.Oslo'larınişlevi
pratikteİntifada'nınönünükesmekveyalpalayanFKÖönderliğini
kesin olarak teslimiyet safına çekmek oldu. FKÖ dışında hiçbir
Filistinliörgütanlaşmayıtanımadı.
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1996'daiktidaragelenNetanyahuhükümeti(LİKUD)Oslo'lara
karşı çıktı, doğrudan Batı Şeria'dan aşamalı olarak çekilmeyi
öngördü.Buçekilmelereİsrailiçindekimuhalefetincevabı1999'da
hükümeti çökertmek oldu ve yeniden iktidara gelen İşçi Partisi
Oslo'yutekrarelealdı.Buarada94antlaşmasındanberi5senelik
süregeçmişveArafatdevletikurmamayaiknaedilmişti.Zamanı
gelen sorunların (Filistin devleti, yerleşimciler ve Kudüs)
tartışılmasısonuçsuzkalıncaOslosürecitıkandı.28Eylül2000'de

Şaron1000 İsrail askeri polisiyleberaberEl
Aksa'ya geldi. 5 protestocunun öldürülmesi
yenibirintifadayıbaşlattı.

El Aksa İntifadası
İsraililkindeolduğugibiElAksaİntifadası'nda
da kanlı yöntemlerden sakınmadı. 17
Ekim'deki ateşkese rağmenyıl sonunakadar
315Filistinliöldürüldü.

İntifada Barak hükümetinin düşmesine
sebep oldu, yerine Şaron hükümeti kuruldu.
Bu hükümetin 2002'de yürüttüğü Batı
Şeria'daki Savunma Duvarı Operasyonu'nda
ArafatRamallah'taikiodalıbirofisekıstırıldı,
HebronhariçtümBatıŞeriaşehirlerindeİsrail
ordusu kontrolü ele geçirdi, Nablus'ta 70,
Jenin'de 52 Filistinli öldürüldü. 878 ev
yıkıldı.

Haziran 2002'de George W. Bush yeni
barışplanınıaçıkladı.BuplandaOslogibiiki
devletli çözümü öngörüyordu, ancak önce

Filistinkurumlarındareformu(yöneticilerinseçimlegelmesi)şart
koşuyordu, ki bu da ABD'nin Arafat'la görüşmeme isteğinin
ifadesiydi. Nitekim Arafat'ın görüşmeleri de yapmak üzere
MahmudAbbas'ıbaşbakanolarakatamasıgörüşmelerinbaşlaması
içinyeterlioldu.

YolHaritasıolarakanılanbuplanABDveİsrail'inOslosüre-
cinde yeterince yararlanamamış oldukları Filistin Ulusal
Otoritesi'nin diğer önderliklere karşı kullanılmasının bir aracı
oldu. 4Haziran2003'teki ilk zirvedeAbbas "silahlı intifadabit-
meli"diyerekFKÖönderliğinin teslimiyetçiliktegeldiği noktayı
gösterdi. Hamas liderlerinden birine suikasttan bir hafta sonra
Hamas,İslamiCihadveElFetihüçaylık tek taraflıateşkes ilan
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etti. Siyonist genelkurmay başkanı bu ateşkesi İntifada yenildi,
zaferkazandıksözleriylekarşıladı.Nitekimİsrailsaldırılarıkesil-
medi.ZatenYolHaritasıdayaralandı,TemmuzsonundaAbbas'ın
Washingtonziyaretikâretmedi,5Ağustos'takizirve iptaledildi.
Ateşkes ilanından 7 hafta sonra Filistinli örgütler bir intihar
saldırısında bulundu. İki gün sonra bir İsrail helikopterinin bir
HAMAS liderini öldürmesiyle ateşkes resmi olarak bozuldu.
Abbasistifaetti,ArafatgöreviAhmedKurey'everdi.

YolHaritası'nınsakatlanmasıdeğişikbarışplanlarınıgündeme
getirdi.BunlardaneskiİsrailliveFilistinlibakanlarınfaaliyetiolan
Cenevre AntlaşmasıvebirİsrailgeneraliileFilistinlibirakadem-
isyenin yürüttüğüAyalon-Nusaybah İnsiyatifi'nden çok, asıl öne
çıkanŞaron'unTek Taraflı Ayrılma Planıoldu.

BuplanınayrılmazbirparçasıolarakdüşünülmesigerekenBatı
Şeria'daki duvarın inşası ise Yol Haritası sürecinden önce bile
vardı. Daha Nisan 2003'te İngiltere İsrail'in duvar planını
eleştiriyordu.ABD'ninuyarılarıvemaliyaptırım(çokküçükbir
tehdit) tehdidine,AB'nin kınamasına veBM'nin duvar yıkılmalı 
açıklamalarına aldırmayan İsrail inşaya devam etti ve büyük
orandatamamladı.Duvartamamlandığında750kmuzunluğunda
olacakveBatıŞeria'nınyüzde43'ünüfiilenİsrailtoprağıyapacak.
Filistinlilerinyüzde16'sıduvarınİsrailtarafındakalacak.İsrailbu
insanlaravatandaşlıkvermeyeceğinisöylüyor,yaniburadakilerbir
kez dahamülteci olacaklar. Filistinlilere ait bazı okul, işyeri ve
hastanelerduvarınöbürtarafındakalacak.

BenzerbirduvarGazzeŞeridietrafındazatenvardı.Buradada
İsrailhükümeti,Mısır'lasınırıkontroletmekiçinaradakidevriye
yolunungenişliğini250metreyeçıkarmayı,hattabirhendekkazıp
içini suyla doldurmayı düşünüyor. Ortaçağ gericiliği kendini
seçilenbiçimlerdedegösteriyordemekki.Refah'tayaşananlarda
bu"yolgenişletme"çalışmasınınkapsamındakievyıkımlarıydı.

YolHaritası'nın devam etmeyeceği anlaşılıncaAralık 2003'te
ŞaronFilistinli'lerisilahlımücadeleyidurdurmamaklaveyönetim
kurullarında reform yapmamakla suçladı ve böyle giderse Tek 
Taraflı Ayrılma Planı'nı uygulamaya koyacağını açıkladı. Batı
Şeria'da dört yerleşim biriminden (önemsiz yerleşimler, toplam
nüfusları 500) veGazze'nin tümünden çekilmeyi öngören plana
ABD'nin de desteğini alan Şaron, LİKUD referandumunda
Gazze'dençekilmeyikabulettiremedi.
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HAMAS
BugünküdurumuincelemedenönceHAMAS'adeğinmekgereki-

yor.Belirttiğimizgibiİntifada'ylaortayaçıkan
vesonrakibarışsürecindegüçlenenHAMAS
Müslüman Kardeşler'in Filistin'de faaliyet
gösterenhücrelerindenevrildi.67savaşından
sonra Gazze mülteci kamplarında yürüttüğü
çalışmalarlagüçlendi.Davaadlısosyal,dini,
kültürel ve eğitimsel bir altyapı oluşturdu.
1978'de İsrail'de Şeyh Yasin tarafından res-
menkuruldu.HareketHAMASadını(İslami
DirenişHareketi)İntifada'nınbaşındaaldı.İlk
yıllarında henüz HAMAS adını almamış
hareket, FKÖ'nün İsrail'e ciddi bir tehdit

oluşturanlaik,demokratikvetümArapveYahudilerimücadeleye
çağıranprogramınakarşıbirgüçoluşturmasıiçinİsrail'denyardım
gördü.

BugünHAMAS'ınonbinlerce takipçisivar.2000'ekadarBatı
Şeria veGazze'deHAMAS'ın görüşlerini benimseyenlerin oranı
yüzde 18 iken El Aksa İntifadası'nın başlaması ve FKÖ'nün
çaresizliğiburakamıyüzde25'eçıkardı.HAMASİsrail'ledeher-
hangi bir barış sürecine girmedi. İsrail ordusu sürekli olarak
HAMAS liderlerine suikast düzenledi: 2003'teSalahŞehade, 22
Mart'ta Şeyh Yasin, 17 Nisan'da Abdülaziz Rantisi öldürüldü.
Bugün Batı Şeria ve Gazze'de süren mücadelenin başını İslami
Cihad'laberaberHAMASçekiyor.

Ancak şunu söylemek gerekir ki HAMAS'ın programı da
1969'daki FKÖ programından daha ileri değildir. Öncelikle
Arapların yanında Yahudiler mücadeleye çağrılmıyor. Tüm
Filistin'inkurtuluşunuöngörenHAMAS,hiçbirzamanmini-devlet
çözümlerinikabuletmemiştir.AncakHAMAS'tadaözellikleYol
Haritasıdönemindeortayaçıkanuzlaşmacıeğilimleroldu.Rantisi
suikastgirişimindenönceyaptığıaçıklamada"Batı Şeria ve Gazze 
karşılığında ateşkes imzalayabiliriz, kalan toprakları gelecek 
nesiller geri alır" demişti. Daha önce Yol Haritası döneminde
HAMASdaateşkesilanedenörgütlerarasındaydı.İsraildesuikast
taktiklerineyenidenbaşvuracağınıbelirtenaçıklamasındaHAMAS
liderlerinin bunun dışında bırakılabileceğinin işaretini vermişti.
SonuçolarakİsraildevletiFKÖ'densonraikincibüyükrolesahip
HAMAS'labiryakınlaşmasağlamakistedi,buolmayıncadatam
aksiyöndesaldırıyadevametti.
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Şimdi?
Tek Taraflı Ayrılma Planıhiçdeayrılmaplanıdeğildir.Gazze'de
bellibiryerleşimciazalmasındansözedebilsekbileBatıŞeria'da
yaşanansadeceilhaktır.Yenidurumbellibirkararlılığakavuşunca
İsraildevletiyenidenGazze'yegözünüdikecektir.Yayılmacıkara-
kterleri sebebiyle siyonistler "vaat edilen topraklar"ı alıncaya
kadardurmayacaklardırkibudaOrtadoğu'nunparamparçaolması
demektir. Siyonist politika bir kez daha emperyalist politikayla
örtüşmektedir. Irak seferinin bir amacı da İsrail'in güvenliğini
sağlamaktı.BunudaIrak'ıkabilelerekadarbölerekyapıyor.Büyük 
Ortadoğu PlanıdayaşananlarıntümOrtadoğu'yagenişletilmesinden
ibarettir.

Filistin hükümeti (FKÖ) teslimiyetçi çizgide sabitlendi,
Gazze'ye saldırılara karşı Kurey Filistin halkını mücadeleye
çağırmıyor,ABDtemsilcisiRice'tanmüdahaleetmelerini istiyor.
DiğerönderliklerHAMASveİslamiCihaddayukarıdabelirttiğimiz
gibiçeşitliuzlaşmaeğilimleritaşımanınyanısırayanlışmücadele
biçimleri benimsiyorlar. İlk İntifada'nın simgesi sapandı ve o
yıllardabunundeğişmesigerektiği,modernİsrailordusunakarşı
mücadelenin daha gelişmesi gerektiği söyleniyordu. Bugün ise
1996'danberibenimsenenintiharsaldırılarıdüzenleniyor.Üstelik
busaldırılar İsraildevletininyanındaİsrailhalkınadayöneliyor,
pekçoksaldırıotobüsduraklarınaveotobüslereyapıldı.Programda
Yahudileri mücadeleye çağırmak olmayınca böylesi durumlar
ortayaçıkıyor.

Filistin için bizim önerdiğimiz, 1969'da FKÖ'nün programı
olan Arap ve Yahudileri birleşik, laik, demokratik Filistin için
mücadeleyeçağıranprogramdır.Doğduğuandanberiİsraildevleti
ırkçıdır,yayılmacıdırveemperyalizminhizmetindedir.Budevle-
tinyıkılmasıOrtadoğuhalklarınınkurtuluşuiçingereklidir.Bunu
yapacakgüçlerseİsrailvatandaşıolanveolmayanFilistinlilerve
Yahudilerdir. SiyonizmYahudilere de düşmandır, bu düşmanlık
Nazilerle işbirliğine kadar varmıştır. Bu yoldamücadele sadece
Arap halkının değil, artık Ortadoğu'da yok sayılamayacak bir
nüfus oluşturan Yahudi halkının da omuzlarında yükselmelidir.
Nesnel olarak Yahudi proletaryası mücadeleye eskisinden daha
yatkındurumdadır.

Birleşik,Bağımsız,DemokratikveLaikFilistintalebiözünde
burjuvabirtaleptir.Nihaiolaraköngördüğümüzdünyadevrimive
Ortadoğu Sosyalist Federasyonu'dur. Ancak sürekli devrim
anlayışınauygunolarak,geçişprogramıazamiprogramolmadığı
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için,bugüniçinönesürülentalepbuözündeburjuvatalepolmak-
la birlikte ne İsrail ne de Arap burjuvazileri ve emperyalizm
tarafındangerçekleştirilemeyecekbirtaleptirvemevcutkoşullar
içinde ele alınırsa, onun etrafında gerçekleşecek olan Filistin
devrimi onu izleyecek diğer Ortadoğu devrimlerinden ayrı
gerçekleşemeyecektirki,buda,OrtadoğuSosyalistFederasyonu'na
gidentekyoldur.

24Mayıs2004
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ETUC*	ve	
Avrupa	Anayasası

Daniel Shapira

"Değişimin savunulması ve desteklenmesi sadece 
hükümetlerle sınırlı kalmamalıdır."

İspanya'daAznar'ınhükümettendüşmesiilesonuçlanankitleselhareketlenmeden birkaç hafta sonra ve Fransa'da bölgesel
seçimlerinikituruarasında,25-26Marttarihlerinde15devletve
hükümetbaşkanınınAvrupaZirvesiyapıldı.BuAvrupazirvesinin
kararlarının ana hatları Avrupa Birliği'nin politik yönelişinin
bütününüyansıtmaktadır.Ensıkrastlanansözcük"hızlandırmak"tır.
Sağlıkharcamalarındakesintiyegitmeyi,işsizliksigortasınıtehlik-
eyeatmayaveesnekliğigeliştirmeyeyöneliktümkarşı-reformları
hızlandırın.

AncakbuAvrupazirvesininsonuçlarındakiikiönemlinoktayı
özelbirdikkatleincelemekgerekiyor.

HerşeydenönceAralıkayındayapılanbiröncekiAvrupazir-
vesindeAvrupaAnayasasıüzerindeanlaşmayavarmakkonusunda
tümüyle başarısızlığa uğradıktan sonra, 15 devlet ve hükümet
başkanı,buzirvede,kısasüreiçerisindetaslakAvrupaAnayasasını
kabul etmek yönünde ilerlemek konusunda anlaşmaya vardılar.
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Zirvekararlarıözetitamolarakşunubelirtiyor:"Anayasal Sözleşme 
üzerine anlaşmaya en geç Haziran Avrupa Konseyinde varılmasına 
karar verilmiştir." 

Vebuzirvekararlarıözetindeilkkezaçıkça"ulusalortaklıklara"
çağrı yapılmaktadır. "Değişimin savunulması ve desteklenmesi 
sadece hükümetlerle sınırlı kalmamalıdır. Avrupa Konseyi, Üye 
Devletlere, destek kazanmak için, sosyal ortakları, sivil toplumu ve 
kamu yetkililerini dahil eden Reform Ortaklıkları inşa etme çağrısı 
yapar." 

Buikikarararasındanasılbirilişkivar?Bununyanıtıyukarıda
alıntılanancümledegizlidir."Değişimin savunulması ve desteklen-
mesi sadece hükümetlerle sınırlı kalmamalıdır."AvrupaBirliğive
hükümetleriiçin"değişim"sözcüğününneanlamageldiğinibiliy-
oruz: karşı-reformlar, yeniden yapılandırma, işten çıkarmalar,
esneklik,sosyalgüvenliksisteminesaldırılar,…

Avrupa düzeyinde bu "ortaklık" uzun süredir ETUC ile
gerçekleşiyor.AncakAvrupa zirvesinin bu sefer talep ettiği şey
ortaklığınherülkedekurulması.

Avrupa Birliği ile devlet ve hükümet başkanları Avrupa
düzeyinde ETUC'a (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu isimli
yapı) güvenebileceklerini biliyorlar. Dahası 25-26 MartAvrupa
Zirvesinin kararlarında ETUC açık bir şekilde kutlanıyor: "AB 
düzeyindeki sosyal ortaklar, Lizbon amaçları yönünde ilerlenmesi 
için, halihazırda, Üçlü Sosyal Zirve aracılığı ile, yakın ve yapıcı 
bir şekilde sürece dahil oluyorlar. (…) Şimdi onların bu strateji 
yönünde ilerlemedeki rollerini güçlendirmek için yeni eylemler 
gereklidir. [Avrupa Konseyi] sosyal ortakların (ETUC ve Avrupa 
patronları örgütü-Editör) yenilenmiş Değişim için Avrupa Ortaklığı 
aracılığı ile katılımlarını daha da derinleştirme konusundaki taah-
hütlerini alkışlamaktadır." 

Dahası25Martgünüsabahıyapılanüçlüsosyalzirvedeyapılan
ortakbiraçıklamaile,ETUCveAvrupapatronlarıörgütü"Değişim 
için Avrupa Ortaklığına" ve"Avrupa çalışma yaşamı direktifler-
inin uygulanması" ve "daha yüksek düzeyde esneklik" için çağrı
yapmaktaolan"İstihdam Görev Gücü'nün tavsiyelerinin takipçisi 
olunmasına" desteklerini ifade ettiler. 17-18 Mart tarihlerinde
toplananETUCYönetimKurulu ise,esnekliğeverdiğionayıbir
parça güvenlik sosuyla meşrulaştırmak için, yeni bir sözcük
türetmişti:"esnek-güvenlik"1.
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AvrupaZirvesininve3Nisan'dadüzenlenengösterilerinhemen
ardındanETUC5Nisan'dabiraçıklamayayınlayarakburadaçok
açıkça,"Mart sonunda yapılan Bahar Zirvesinde İrlanda dönem 
başkanlığına da belirtmiş olduğu gibi, ETUC, Değişim için 
Ortaklık için hazırdır"diyordu.

Şimdi taslak Avrupa Anayasası'na geri dönelim. Yukarıda
andığımızaçıklamasındaETUCbirkeredahaAvrupaAnayasası'na
desteğini açıklıyordu: "Siyasi eylem için daha iyi bir çerçeveye 
izin verecek bir Anayasal Sözleşmeye ihtiyacımız vardır." 

Avrupa Anayasası taslağı "ortaklık" hakkında ne söylüyor?
TaslağınIII-105sayılımaddesişunuifadeediyor:"sosyal politika 
alanında öneriler sunmadan önce, Komisyon, önerilerin içeriğine 
ilişkin olarak (…) sosyal ortaklara danışacaktır. (…) Böylesi bir 
danışma gerçekleştiğinde sosyal ortaklar Komisyona III-106. 
maddede ifade edilen süreci başlatma isteklerini bildirebilirler." 
III-106.maddeyegöreise,buçerçevedeAvrupadüzeyinde"sosyal
ortaklar" arasında varılan "anlaşmalar" "Komisyonun önerisi ile 
Bakanlar Konseyi tarafından alınacak kararlar ve yapılacak 
Avrupa düzenlemeleri ile uygulanacaktır".Diğer deyişleAvrupa
Anayasasıtaslağınınbuikimaddesişuanlamagelmektedir:ETUC
ve Avrupa patronlar örgütü tarafından imzalanacak "Avrupa
Anlaşmaları" otomatik olarakAvrupa yasası hükmünde olabilir.
Bueş-yasayapıcılıkişleyişiAvrupa'daMaastrichtveAmsterdam
Sözleşmelerinden bu yana mevcuttu. Avrupa sosyal diyalogu
üzerine bir broşürde Avrupa Komisyonu bu işleyişi şu şekilde
özetliyordu: "Maastricht Anlaşması sayesinde önemli bir adım 
atıldı. Bu adımdan sonra sosyal ortaklar Komisyonun sosyal poli-
tika ile ilgili tüm yeni girişimlerinde sürece dahil olmuşlardır. (…) 
Bu artık sadece bir danışma süreci değil, danışmanın ötesinde bir 
müzakere sürecidir. Bu sürecin sonucunda Avrupa düzeyinde 
anlaşmalara varılabilir. (…) Amsterdam Sözleşmesinin ilgili 
hükümleri Avrupa sosyal diyaloguna yepyeni bir boyut katmaktadır. 
Bugün Komisyonun önünde sosyal ortakları Topluluk sosyal 
normlarının "olgunlaştırılmasına" aktif olarak katma görevi 
vardır."

"Olgunlaştırma"! Tam da bu yaşanmıştır. Maastricht ve
AmsterdamSözleşmelerindenbuyanaETUCdahasonraotomatik
olarakAvrupadirektiflerihalinegelenbirdiziAvrupaanlaşması
imzalamıştır.Özellikle1997'dekısmi-zamanlı(part-time)çalışma
üzerine ve 1999'da belirli süreli çalışma üzerine imzalanan
anlaşmalar daha sonra direktif haline gelmiş ve bunlar her bir
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Avrupaülkesineuygulandıklarındadaha fazlakuralsızlaştırmaya
veİşYasalarındakikazanımlarıntehditedilmesineyolaçmıştır.

DirektifhalinegetirilmişolanAvrupaAnlaşmalarınındışında,
eğeraynışekildedirektifhalinegetirilirseyinekısıtlayıcıetkileri
olacakolanbaşkaAvrupaAnlaşmalarıdavardır;özelliklerETUC
ile Avrupa patronlar örgütü arasında 2002'de imzalanmış olan
eğitimvetelefondaçalışmayailişkinolanlar.

OhaldeAvrupaAnayasasıhangiyeniadımlarıatmayıhedefli-
yor?ETUC'unAvrupadüzeyindeeş-yasayapıcırolünübiranayasa
ilekurumsallaştırarakABve15devletvehükümetbaşkanlarıbu
yasalzemininAvrupadüzeyindenulusaldüzeyeaktarılabileceğine
güvenceyealmakistiyorlar.

Avrupa düzeyinde eş-yasa yapıcılıktan     
bunun ulusal düzeye aktarılmasına
Avrupahükümetlerinin,ABpolitikalarınınveAvrupadirektifler-
ininuygulanmasınınsonuçlarıkarşısındakitlelerdenmuazzambir
tepki ile karşı karşıya kalmış olmaları karşısında, ETUC ile
yürütülen Avrupa ortaklığı yeterli olmamaktadır. Son aylarda
Avrupa'yı sarsan kitle gösterilerinin ardından -Fransa, İspanya,
Almanya,Avusturya ve İtalya'da- daha fazlasına ihtiyaçları var.
Hükümetlertekbaşlarınayeterliolamıyorlar.25-26MartAvrupa
Zirvesininbelirttiğigibi,kesinlikle"ulusalortaklığa",ulusalsend-
ikal örgütleri, ETUC'un yıllardır Avrupa düzeyinde yapmakta
olduğugibi,eş-yasayapıcılaradönüştürmeyeihtiyaçlarıvar.

ÇalışmaveSosyalİşlerdirektörüveAvrupaKomisyonutem-
silcisiolanOlileQuintin13Ocak2004günkübirkonuşmasında
farklıdüzeylerdeki,Avrupadüzeyindeveulusalveyereldüzeyler-
deki sosyal diyalog arasındaki bağlantı noktalarına değinirken,
"Çoğu kez bu bağlantı çok zayıf, ulusal düzey büyük ölçüde Avrupa 
düzeyinin yapmakta olduklarını görmezden geliyor"derkenanlat-
makistediğisoruntamdabudur.

KısaveözolarakşuandaAvrupaKomisyonununkarşıkarşıya
olduğu bütün sorun budur. Şu andaAvrupa düzeyindeki eş-yasa
yapıcılıksüreciAvrupaBirliği'ninistediğikadarulusaldüzeylere
tercüme edilemiyor. Bunun çok temel bir sebebi var. ETUC'un
tersine, ulusal sendikal örgütler, tarihsel sınıf mücadelesi içer-
isinde, bizzat işçiler tarafından kurulmuş ve geliştirilmişlerdir.
EsasenETUCdabunun farkındadır. "ETUCnedir?" isimli, eski
ETUCGenelSekreteriEmilioGabaglio'nunönsözyazdığıküçük
bir broşürde açıkça şu ifade edilmektedir: "Ulusal sendikal 
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örgütlerden farklı olarak ETUC'un evrimi sınıf mücadelesiyle 
değil, Avrupa politikalarının kurumsallaşmasıyla ilgilidir." Biz
anlatmaya çalışsak bunu daha iyi ifade edemezdik. Avrupa'da
önümüzdekidönemdeaçığaçıkacakolansorununtamamıbunok-
tadayatmaktadır:Entegrasyonmu,sınıfmücadelesimi?Eş-yasa
yapıcılıkmı, sınıfmücadelesimi?Eş-yasayapıcı sendikalarmı,
bağımsızsendikalarmı?

Ülkelerimizinherbirindebağımsızsendikalarıkorumamücade-
lesi-AvrupaAnayasasınaHayırdememizinsebeplerindenbiride
budur.
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Bir	İşçi	ve	Köylü	
Hükümeti	için,	
Avrupa	Birleşik	
Sosyalist	Devletleri	
için

Daniel Gluckstein

Uluslararası düzeyde işçi hareketindeki olağanüstü
çürüme krizine çok büyük bir ideolojik zayıflama
eşlikediyor.Bugünbizlerekarşışutürdensuçlamaları
sık sıkduyabiliyoruz:AvrupaBirliği'nekarşıysanız,
bu işçi sınıfının şovenist bir şekilde, her bir ülke
sınırlarınageriçekilmesindenyanaolduğunuziçindir.
Hatta şunları bile duyabiliyoruz:AvrupaBirliği her
ne kadar mükemmel olmasa da, halklar arasındaki
barış ve uyumun garantisidir; bu nedenle Avrupa
Birliği'nekarşıolmakbarışakarşıolmaktır.(Enaşırı
uçlarda ise, bu adanmış Avrupacıların akıllarında
sürece bir miktar "sosyal" bilinç katmak da vardır,
örneğin"TemelHaklarŞartı"ile.)

LaVérité'nin(Gerçek)busayısındakimakalelerindegösterdiği
gibi, bu Avrupa'nın -Maastricht Sözleşmesine dayalı olan

Avrupa Birliği'nin- uluslar ve halklar arasında barış, birlik ve
eşitlik gibi bir içeriği yoktur, olamaz ve hiçbir zaman
olmayacaktır.
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Her türlü "birleşik Avrupa"                   
Avrupa'ya birliği getiremez
Bu tartışma yeni değildir. 1915-16'da, Almanya'da, Avusturya-
Macaristan'daveFransa'dakisosyaldemokrasininkimibölükleri,
kendi ülkelerinde 1914-18'in dehşet verici kasaplığına girişmiş
olan hükümetlerine verdikleri desteği barış politikasının
zorunluluğu adına meşrulaştırdılar ve "Avrupa Birleşik
Devletleri"nin kurulmasından bahsettiler. Daha sonra Hitler'in
nasyonal sosyalist rejimi Üçüncü Reich propagandasını birleşik
birAvrupaadınayaptı.ElbetteAvrupaBirliği'niÜçüncüReichile
karşılaştırıyordeğiliz.2004'ün sosyalAvrupacılarını1915-16'nın
şovenist Sosyal Demokratları karşılaştırmak da değil amacımız.
Ancak bu örnekler böyle bir Avrupa'nın barış ile eşanlamlı
olmadığını ve her türlü "birleşik Avrupa"nın Avrupa'ya birliği
getirmeyeceğini-aslındatamtersiningeçerliolduğunugöstermek
için faydalı. Dolayısıyla sormamız gereken soru şudur: Hangi
Avrupa,siyasidüzeydevetoplumsaldüzeydenasılbiriçerik?

Tekrarlayalım: Bu tartışma yeni değildir. Birinci Dünya
Savaşı'nın ortasında, sosyal şovenizme karşı mücadele ederken
Lenin1 farklıAvrupalı emperyalist güçlerin savaştan birAvrupa
BirleşikDevletlerikurmaküzereçıkmasıolasılığınakarşıuyarıda
bulunuyordu.LeninHobson'danalıntıyapıyordu:"büyük güçlerin 
bir Avrupa federasyonu dünya uygarlığını ilerletme amacının 
bütünüyle uzağında, Batı parazitliğinin devasa tehlikesini getire-
bilir; üst sınıfları Asya ve Afrika'dan büyük bir servete el koymuş 
ve bununla uysal uşaklar kalabalığını da beslemiş olan ileri 
endüstrileşmiş uluslar grubu…"Hobsonayrıcaşunları söylüyor-
du: "Durum son derece karışık, dünya güçlerinin oyunlarının şu 
veya bu tür bir geleceği mümkün kılacağını hesap edebilmek çok 
zor; ama Batı Avrupa emperyalizmini bugün belirleyen etkiler bu 
yönde gelişiyor ve eğer karşı konulmazsa veya sapmazsa bu tür bir 
bütünleşmeye doğru gidecektir." 

Leninbusözlerüzerineşuyorumuyapıyordu:"Yazar bu konu-
da son derece haklıdır: eğer emperyalizmin güçlerine karşı 
konulmamış olsaydı tam da (Hobson'un) tanımladığı yönde iler-
leyeceklerdi. Şu andaki emperyalist durumda ‘Birleşik Avrupa 
Devletleri’nin önemi gereğince vurgulanmış. Buna şunu da 
eklemeliydi; işçi sınıfı hareketi içerisinde, şu anda birçok ülkede 
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üstün gelmiş olan oportünistler de sistematik olarak ve sapmadan 
bu yönde 'çalışıyorlar'." 

Ancak Lenin birAvrupa Birleşik Devletleri için mücadeleyi
gündemden çıkarmıyordu. Her şey buna verilebilecek biçim ve
içeriğebağlıydı.BirinciDünyaSavaşınınçıkmasındanbirkaçgün
sonra alınan Rusya'dan 'bir grup sosyal demokratın kararı'nda2 
Leninvesilaharkadaşları-Avrupasosyalistleriarasındaonuntutu-
munu paylaşanların sayısı o dönemde son derece azdı- sadece
emperyalist savaşı değil, "İkinci Enternasyonal’in liderlerinden
çoğu tarafından sosyalizme ihanet edilmesini"de lanetliyorlardı.
Buihanet,cepheninherikitarafında,sosyalizminegemençizgiler-
ininveişçihareketininkendiburjuvazilerinidestekliyorolmaları
olgusundaifadesinibuluyordu.

"Savaşan iki uluslar grubunun zulümde ve savaşın vahşiliğinde 
birbirlerinin altında kalmadıklarını değerlendiren"kararşusonu-
cavarıyordu:"Rus Sosyal Demokratlarının birinci ve en önemli 
görevi Büyük Rus şovenizmine ve çarcı-monarşist şovenizme karşı 
katı ve topyekün bir mücadele vermektir."

Lenin ayrıca "çarcı monarşiye ve Büyük-Rus, Pan-Slav 
şovenizmine karşı bir mücadele ve Rusya'da bir devrimin 
savunulması ile Rusya tarafından baskı altında tutulan tüm 
ulusların özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkının, demokratik 
cumhuriyet, toprak mülklerinin zoralımı ve sekiz saatlik çalışma 
günü acil sloganları ile birleştirilmesi gerekliliği"üzerindeduruy-
ordu.

Lenin ve yoldaşları gerçek bağımsız bir Rus işçi partisi asli
görevini bir dizi sloganın içerisine yedirdiler, bunlar arasında:
"acil bir slogan olarak, Almanya'da, Polonya'da, Rusya'da ve 
diğer ülkelerde cumhuriyetler ve Avrupa'daki tüm ayrı devletleri 
cumhuriyetçi bir Birleşik Avrupa Devletlerine dönüştürmek" de
yeralıyordu.

Lenin ve                                                 
"Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri" sloganı
Lenin ve Bolşevikler için, "Birleşik Avrupa Devletleri" ve
"CumhuriyetçiBirleşikAvrupaDevletleri" sloganlarının, her bir
ülkedeki anti-demokratik rejimlere son vermekten ve toprak ile,
işçi sınıfının çalışma koşulları, vb. ile ilgili toplumsal içeriğinin
yanısırasiyasiiçeriğiilebirliktecumhuriyetikurmayönlüsiyasi
mücadeledenayrılamayacağıçokaçıktı.
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LeninveBolşevikleriçinproleterdevrimiçinmücadeleiçiboş
bir formül değildi.Engeniş kitleleri siyasi ve toplumsal özlem-
lerinieldeedebilmeleriiçinsiyasetsahnesineçıkmayahazırlama
sorunuidi.Bubakışaçısı ileBirleşikAvrupaDevletlerinedoğru
atılacakheradımdemokrasiyikurmakvetümbuülkelerdekiişçi
karşıtırejimleresonvermekiledoğrudanbağlantılıydı.

Emperyalist savaşın çıkmasından birkaç ay sonra Lenin bu
sorunu yeniden ele alıyordu: "Cumhuriyetçi Birleşik Avrupa 
Devletlerinin kurulması, Avrupa sosyal demokratlarının acil 
sloganları arasında olmalıdır" diyordu3 ve şöyle ekliyordu:
"Proletaryayı şovenizm dalgasına çekmek için her konuda 'söz 
verebilecek' burjuvazinin tersine, sosyal demokratlar, Alman, 
Avusturya ve Rus monarşilerinin devrimci biçimde devrilmeleri 
gerçekleşmeksizin, bu sloganın tümüyle yanlış ve anlamsız 
olacağını açıklayacaklardır." 

RusyaileilgiliolarakiseLeninyineısrarediyordu:"Rusya en 
geri durumda olduğundan ve burjuva devrimini tamamlamamış 
olduğundan tutarlı bir demokratik reform için üç temel şartı 
sağlamak bu ülkedeki sosyal demokratların görevi olarak kalmaya 
devam ediyor: tüm ulusların tam eşitliği ve kendi kaderini tayin 
hakkı ile birlikte demokratik bir cumhuriyet, toprak mülkiyetinin 
zoralımı ve sekiz saatlik çalışma günü." 

Diğer bir deyişle Lenin için Cumhuriyetçi Birleşik Avrupa
Devletleri sloganı sadece işçi karşıtı rejimlerin devrilmesi ile
ilişkisiiçindebiranlamtaşıyordu,bununiçeriğiiseherülkedeki
demokratikreformlarınveişçireformlarınıngerçekleştirilmesiidi.
(Bugünbununeşdeğerişunusöylemektir:Fransa'da"Cumhuriyetçi
BirleşikAvrupaDevletleri"nedoğruatılacakheradımherşeyden
önceAvrupaBirliği'nintümanti-demokratikkurumlarınameydan
okumaktan, egemen bir kurucu meclis seçmekten, 1945 sosyal
güvenliksisteminegeridönmekten,İşYasasınınvebugünekadar
özelleştirmişolankamuhizmetlerininyenidentesisedilmesinden
veAvrupa'nınherülkesindebununlaeşdeğerdeönlemlerdengeçer
veLenin'inyönteminiuygulayacakolursak,ancakbuönkoşullar
gerçekleştiğindeişçilervehalklarbirleşikbirAvrupa'yadoğruyol
alabilirlervebuilericibirsloganolur.)4
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Anlaşmasınıgeçersizkılmadan!



Ancak bu biçimde bile slogan Bolşevik kadrolar arasında
tartışmayarattı.1915'inŞubatayısonuveMartayıbaşındaRusya
Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin ülke dışındaki bölüklerinin
konferansıİsviçre'ninBernkentindeyapıldı.Bukonferanslailgili
rapor sunanmakale "BirleşikAvrupaDevletleri" sloganı sorunu
üzerine tartışmanın bütünüyle siyasi olduğunu ve sorunun,
ekonomik yönü ile ilgili yayında bir tartışmanın yaşanması
amacıyla,ileriyeertelendiğinibildiriyordu.5

Bu slogana şaşıran yoldaşlarına Lenin Merkez Komitenin
Manifestosununnedediğinihatırlattı6: "bu metin sadece cumhuri-
yetçi Birleşik Avrupa Devletleri sloganını öne sürmüyor, ayrıca 
açıkça bu sloganın 'Alman, Avusturya ve Rus monarşilerinin 
devrimci bir şekilde devrilmeleri olmaksızın' anlamsız ve yanlış 
olduğunu da ifade ediyordu." Bugün bizler şöyle söyleyebiliriz:
Avrupa Birliğinin ve her ülkenin gerici kurumlarına meydan
okumaksızınveyineherbirülkedekiişçisınıfıkazanımlarınıve
demokratikkazanımlarıyenidentesisetmeksizin,bugünBirleşik
AvrupaDevletlerisloganıanlamsızveyanlıştır.

Bu formülasyonu savunurken Lenin tartışmanın o ana kadar
"bu sloganın siyasi değerlendirmesi sınırlarında" yürütülmüş
olduğunu fark etti.Ve konunun "ekonomik" yönleri dediği yön-
lerini de ele almak gerektiğini itiraf etti: "Cumhuriyetçi Birleşik 
Avrupa Devletleri sloganı -eğer buna başta Rusya olmak üzere 
Avrupa'daki üç en gerici monarşinin devrimci bir şekilde devrilm-
esi eşlik ediyorsa- siyasi bir slogan olarak oldukça güçlü olsa da, 
hala bunun ekonomik içeriği ve önemi sorunu önemli bir sorun 
olarak ortadadır. Emperyalizmin mevcut ekonomik durumunda 
-yani sermaye ihracı ve dünyanın "ileri" ve "medeni" sömürgeci 
güçler tarafından paylaşılması- kapitalizm içerisinde Birleşik 
Avrupa Devletleri ya imkansızdır ya da gericidir." 

"İmkansız ya da gerici"
Nedenimkansızyadagerici?Emperyalistkapitalizmçağındatek
olası örgütlenme biçiminin "dünya nüfusunun yaklaşık bir 
milyarının bir avuç içi kadar 'büyük güç' tarafından yağmalanması" 
olduğu gerçeğini bize hatırlatarak, Lenin şunu vurguluyordu:
"Kapitalizm altında bir Birleşik Avrupa Devletleri sömürgelerin 
paylaşılması konusundaki bir anlaşmayla aynı anlamdadır. Ancak 
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kapitalizm altında, bölüşümün, güç dışında hiçbir temeli ve hiçbir 
ilkesi yoktur. (…) 'Güçle orantılı olması' dışında bir yolla bölüşüm 
gerçekleşemez ve ekonomik gelişmenin yönünü de güç değiştirir. 
(…) Bir kapitalist devletin gücünü test etmenin tek yolu savaştır. 
Savaş özel mülkiyetin temelleri ile çelişmez -tersine, bu temellerin 
doğrudan ve kaçınılmaz bir sonucudur. Kapitalizm altında tek tek 
işletmelerin veya tek tek devletlerin sessiz sakin bir şekilde 
ekonomik olarak büyümesi imkansızdır. Kapitalizm altında periyo-
dik olarak bozulan dengeyi yeniden tesis etmenin, sanayide kriz ve 
politikada da savaş dışında bir yolu yoktur." 

Bu sebeple Lenin "cumhuriyetçi BirleşikAvrupa Devletleri"
sloganınıilericibiryöndegeleceğetaşımanınmümkünolacağına
inanmıyordu.Farklıburjuvazilerarasındakiçelişkilerkaçınılmaz
olarakbuçelişkileringüçkullanarak,savaşaracılığıileçözülmesi-
ylesonuçlanıyordu.VebuanlamdaLeninbunlarıyazarkenbütün
şiddeti ile sürmekte olan I. Dünya Savaşı ancak emperyalistler
arası bir mücadele çerçevesindeki bir İkinci Dünya Savaşını
hazırlayacakkoşullardabitebilirdi.AncakLenin"geçicianlaşmalar"
dediği olasılığı da göz ardı etmiyordu. "Elbette kapitalistler 
arasında ve devletler arasında geçici anlaşmalar olasıdır. Bu 
anlamda bir Birleşik Avrupa Devletleri Avrupa kapitalistleri 
arasındaki bir anlaşma olarak mümkündür… ancak hangi amaç-
la?"Kendisorusunuşöyleyanıtlıyordu:"Sadece birlikte Avrupa'da 
sosyalizmi ezmek için, birlikte, şu anda sömürgelerin paylaşımında 
çok geride kalmış ancak son elli yılda zenginliğinin artışı geri ve 
monarşist ve şimdi artık yaşlanarak çökmekte olan Avrupa'ya göre 
çok daha hızlı olmuş olan Japonya ve Amerika'ya karşı sömürge 
ganimetlerini korumak için." 

DolayısıylaLeniniçinkapitalistlerinveonlarınhükümetlerinin
koruması altında bir Birleşik Avrupa Devletleri sloganı ancak
gericilikveişçihareketinin"ezilmesi"isteğianlamınagelebilirdi!

Lenin sözlerine şöyle devam ediyor: "Amerika Birleşik 
Devletleri ile karşılaştırıldığında, Avrupa bir bütün olarak 
ekonomik durgunluğu ifade etmektedir. Mevcut ekonomik temelde, 
yani kapitalizm altında, bir Birleşik Avrupa Devletleri Amerika'nın 
daha hızlı kalkınmasını geriletmek için bir gericilik örgütü 
anlamına gelecektir. Demokrasi ve sosyalizmin yalnızca Avrupa ile 
anıldığı zamanlar tümüyle geride kalmıştır." 

Ancak Lenin bir Birleşik Dünya Devletleri veya Birleşik
AvrupaDevletleri içinmücadeleyi tümüyle göz ardı etmiyordu.
Ancakbusloganaüretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayalıkapi-
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talistsistemilekopuşmayönlübiriçerikveriyordu:"Bir Birleşik 
Dünya Devletleri (sadece Avrupa değil) bizim sosyalizm ile 
ilişkilendirdiğimiz ulusların özgürlüğü ve birliğinin devlet biçi-
midir. (…) Ancak bağımsız bir slogan olarak Dünya Devletleri 
doğru bir slogan olmayacaktır çünkü ilk olarak sosyalizm ile 
karışmaktadır. (…) Eşitsiz ekonomik ve siyasi gelişme kapitalizmin 
mutlak bir yasasıdır. Dolayısıyla sosyalizmin zaferi yalnızca 
birkaç ya da hatta bir ülkede mümkündür. Bu ülkenin muzaffer 
proletaryası kapitalistlerin mülkiyetine el koyduktan ve kendi sosy-
alist üretimlerini örgütledikten sonra dünyanın geri kalanına 
-kapitalist dünyaya- karşı ayağa kalkacak, diğer ülkelerin ezilen 
sınıflarını davasına kazanacak, bu ülkelerde kapitalistlere karşı 
ayaklanmaları kışkırtacak ve ihtiyaç olduğu durumda sömürücü 
sınıflara ve onların devletlerine karşı silahlı güçlerini dahi 
kullanacaktır. Proletaryanın burjuvaziyi iktidardan indirme 
başarısını gösterdiği bir ülkede toplumun siyasi formu demokratik 
bir cumhuriyet olacaktır ve bu devlet belirli bir ulusun ya da 
ulusların proletaryasının güçlerini henüz sosyalizme geçmemiş 
devletlere karşı mücadeleye yoğunlaştıracaktır. Sınıfların ortadan 
kalkması ezilen sınıfın, proletaryanın diktatörlüğü olmaksızın 
imkansızdır. Sosyalizmde ulusların özgür bir birliği sosyalist cum-
huriyetlerin geri devletlere karşı uzun süren ve kararlı mücadelesi 
olmaksızın imkansızdır."

RusSosyalDemokratİşçiPartisinin1914Ağustos-Eylül'ündeki
Manifestosunda formüle edilen sloganın "salt siyasi" niteliğini
tamamlarken, (ve bir anlamda da düzeltirken) Lenin, "cumhuri-
yetçiBirleşikAvrupaDevletleri"formülasyonunaproleterdevrimi
içinmücadeledegeçişkarakterinikazandırdı.

Birinci Dünya Savaşı Rus Devriminin zaferi ile ve Eski
Dünya'da ilk kez kalıcı bir şekilde gerçek bir işçi ve köylü
hükümetininoluşmasıilebitti.I.DünyaSavaşıayrıcabüyükgüç-
lerin yenilgisi ile bitiyor ve Versailles Anlaşması ile bunların
ekonomilerinin talanı örgütleniyordu.Ve her şeyden önemlisi I.
Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletlerinin diğer kapitalist
güçler ve dünya ekonomisi üzerindekimutlak egemenliği ile de
bitiyordu. I. Dünya Savaşı ile kapitalist dünya liderliği, kesin
olarakYaşlıAvrupa'danAmerikaBirleşikDevletlerinegeçmiştir.
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Troçki ve Avrupa ile Amerika arasındaki 
ilişkiler
15Şubat1926'dayaptığıvedahasonra'AvrupaveAmerika'adıile
ünlenen bir konuşmada7 Leon Troçki Kuzey Amerika'nın
üstünlüğünü vurguluyordu: "Bazı parçalarını kaybetmiş ve 
bölünmüş olan bir Avrupa - piyasalarının hala daha kısıtlı olduğu 
bir çerçevede savaş öncesine göre daha yoksul olan, borç yükü 
olan, karşıtlıklarla yıpranmış ve kanlı bir militarizm ile ezilmiş 
olan Avrupa (…) kendisini yolunda hiçbir engel tanımayan bir 
Birleşik Devletler ile karşı karşıya buluyor." 

ElbetteI.DünyaSavaşı'ndanhemensonraAvrupaekonomileri,
yeniden yapılanmanın ihtiyaçlarından kaynaklı olarak geçici ve
mütevazıbiryükselişiyaşadı.Amabuekonomikyükselişdönemi
sonderecekısıtlıkaldı.Troçki"Avrupa kapitalizmi için kaçış yolu 
yok." yazıyorduve açıklıyordu:"Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Amerikan burjuvazisinin bilinçli bir politikasından da bağımsız 
olan, eşi görülmemiş ekonomik üstünlüğü, artık Avrupa kapitaliz-
minin ayağa kalkmasına izin vermeyecek."

Troçki'yegöre 1915'teLenin'in tahlil ettiği gibi emperyalizm
aşamasına ulaşmış olan kapitalizmin niteliği, yani tüm hatlarda
gericilik, I. Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde kendini özellikle
Avrupa'daçokkeskinolarakifadeediyordu."Avrupa kapitalizmi 
kelimenin tam anlamı ile gericileşti; yani sadece ulusları ilerlete-
memekle kalmıyor, çok önce ulaşılmış yaşam standartlarını koru-
maya bile muktedir değil." 

Bunlar1926'dayazılmıştı.Ancak2004'ünAvrupa'sı içindaha
da geçerli değilmi?Avrupa'nın farklı ülkelerinin kapitalizmleri,
sadece geçmişte ulaşılmış yaşam standartlarını koruyamamakla
kalmıyor, dahası Kuzey Amerikan kapitalizminin sürekli
hırpalamasıaltında,sürekligerilemelerineyolaçanAvrupadirek-
tifleri ve Avrupa Parlamentosunun Avrupa uluslarını parçalara
ayırıcıönlemleriyönündeyolalıyorlar.

ABD ileAvrupa ekonomilerini birleştirendiyalektik ilişkileri
analiz ederken Troçki ABD'nin 1920'lerde ve 1930'larda tek
zenginleşmeolasılığınıntümAvrupapazarlarınıbirbirelegeçirmek
içinyolaçıkmakolduğununaltınıçiziyordu.Troçkişunutahmin
etti: Kısa vadede "Avrupa'nın sosyalizme geçişi tam olarak şu 
olasılıkla birlikte algılanmalıdır: Kapitalist Amerika'ya karşı ve 
onun güçlü muhalefetine karşı."Böylebirperspektiftenbakıldığında
Avrupa'nın parçalanması, olası herhangi bir devrimci çabayı
başarısızlığauğratmayagüçlübirkatkıyapacakbirfaktörolacaktır.
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Troçkişunudaekliyordu:"Parçalanmış bir Avrupa'nın, proletarya 
diktatörlüğü altında bile, bölünmüş kaldığı sürece ekonomik olar-
ak ayakta durmasından bahsedilemez bile. Proleter devrim 
Avrupa'nın birleşmesinin yolunu gösterir. Burjuva ekonomistleri, 
pasifistler, dolandırıcılar, hayalperestler ve burjuva gevezeleri 
bugünlerde Birleşik Avrupa Devletlerinden bahsetmekten çekin-
miyorlar. Ancak bu görev, çelişkileri ile bütünüyle yıpranmış olan 
Avrupa burjuvazisinin gücünü aşar. Avrupa sadece muzaffer ola-
cak olan proletarya tarafından birleştirilebilir. Devrim ilk olarak 
nerede patlarsa patlasın ve gelişmesinin temposu ne olursa olsun, 
Avrupa'nın ekonomik olarak birleşmesi, onun sosyalist yeniden 
yapılanması için ilk vazgeçilmez şarttır. 1923'te Komünist 
Enternasyonal Avrupa'yı parçalara ayırmış olanları dışlamak 
gerektiğini ve parçalara ayrılmış olan Avrupa'da onu birleştirmek 
ve Sosyalist Birleşik Avrupa Devletleri'ni yaratmak için iktidara 
gelmek gerektiğini ilan ediyordu." 

"Avrupa'yı parçalara ayırmış olanları    
dışlamak gerekir" 
Açık ki 2004, 1926 değildir.Ama "Avrupa'yı parçalara ayırmış
olanları dışlamak gerekir" formülasyonu değerlendirilmeyi hak
etmiyor mu? Bugün Avrupa'yı parçalara ayıranlar kimlerdir?
KimlerYugoslavya'nınpatlamasınıvebirbirinedüşmantopluluk-
lar kurulmasını, Kosova ve Karadağ'ın devasa Amerikan işgal
üsleri haline gelmesini, etnik temizliğin örgütlenmesini sağladı?
Eğer toplumsalmülkiyeti ve bununla bağlantılı tümkazanımları
parçalayanlar, özelleştirme yangınını çıkaranlar ve halklar
arasındaki ilişkilerikopartanlardeğilse,kimler?Berlinduvarının
yıkılışından15yılsonrakimhalaAlmanya'yıparçalaraayırıyor,
"özelekonomikbölge"yigündemealıyorveböylelikledeDoğuile
Batı'daaynıhaklarıngeçerliolmamasınıveeşitsizliklerinsürmesini
onaylıyor?Kim,BölgelerinAvrupa'sıadınatümAvrupauluslarını
parçalaraayırıyor,birbölgeyidiğerininkarşısınaçıkarıyor,ulusun
ortakçerçevesiniveişçisınıfınınbuçerçeveiçerisindekazanılmış
haklarını yıkıyor, bir topluluğu diğerinin karşısına getirmeye
çalışıyor?

Busorununtekbiryanıtıvardır:Avrupa'yıparçalaraayıranlar,
onubirtopluluklar,alt,gruplar,birbirininboğazınasarılanaşiretler
mozaiğihalinegetirmeyeçalışanlar,sözdeetnik,diniveyaaşiretsel
olangerilimlerikarıştıranlar,aynısınıAfrika'daveAsya'dayapmış
olanlardır. Bunların burada bir isimleri vardır: her şeyden önce
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bunlarAvrupaBirliği'dir,onundirektifleridir,tümburjuvaziveher
renkteki Avrupa hükümetleridir. Bunların tümü bu politikanın
uygulanması için çalışmaktadırlar. Ve sahnenin arkasındaABD
emperyalizmibuAvrupaBirliği sürecini uygulamaktabüyükbir
roloynamaktadır.

Sosyalist Avrupa Birleşik Devletleri için mücadele etmek,
MaastrichtSözleşmesinetabiolmalarıdolayısıilebuparçalanmayı
dayatankurumlarilebaşlayarak,Avrupa'yıbuşekildeparçalayan-
larakarşı,onlarısafdışıetmekiçinmücadeleetmektir.Dolayısıyla
bu mücadele, her biri de yıkım ve parçalama makineleri olan,
Maastricht çerçevesi ve Avrupa Birliği ile, onun "Parlamento"
denilenkurumuilebirkopuşmayıgerektirir.

Avrupa Birliği, karşı devrimci set
Bu makalede Avrupa Birliği'nin tüm tarihini incelemek
amaçlanmamaktadır. Sadece şunu hatırlayalım; Marshall Planı
temelinde, diğer deyişle İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD
emperyalizminin altüst olmuş olan devletlerin yeniden inşasını
kendikontrolünealmasıtemelindekurulmuşolanAvrupaBirliği'nin
kökenleri, emperyalizmin, Batı Avrupa'yı, özellikle Fransa'yı
1944'tenitibarensarsmaktaolanproleterdevrimcidalgayıkapsa-
makihtiyacındayatmaktadır.

Karşı devrimci bir set olarak kurulan Avrupa Birliği yavaş
yavaş en güçlü emperyalizmin talepleriniEskiDünya'ya naklet-
meninbiraracıolaraktahkimedildi.Elbettebubirdiziçelişkiile
birliktegerçekleşmekteydi.Herbirburjuvazi-Fransız,Alman,vd.
-darbirmanevraalanınınsınırlarındakendiçıkarlarınıkorumaya
çalışmaktaydı.Elbetteçelişkilerzamanzamanifadesinidebuluy-
ordu. Bunu örneğin Irak savaşı döneminde Fransız ve Alman
hükümetlerinin farklı muhalefetlerinde gördük. Ancak Avrupa
Birliği'nin genel çizgisi asli kurumlar denebilecek yapılarda
yoğunlaşmıştır,bunlarolmaksızınBrükselKomisyonu'nunhiçbir
gücüolmazdı:

a) Avrupa Merkez Bankası;"özerkliği"sadeceüyedevletlere
ve hükümetlere karşı özerklik anlamına gelen bir merkez
bankasıdır. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası ABD
hükümeti tarafından ABD Federal Merkez Bankası
aracılığıyla yapılan hareketlere son derece bağımlıdır. Bu
anlamda Avrupa Merkez Bankası ABD emperyalizminin
ihtiyaçlarının yansıdığı bir yapı olarak işlev görmektedir
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(son dönemde faiz oranlarlının ve para politikasının evri-
mi).

b) Avrupa direktifleri; bu direktiflerin tek içeriği ABD
emperyalizminin dünya ekonomisinin denetimini almasını
kolaylaştırmaktır. Onun tüm dünyada ulusları parçalara
ayırma ve bu amaçla her ülkedeki işçi sınıfını ve onun
sömürüye karşı kazanımlarını koruyan her türlü engelin,
özellikleişyasalarının,sosyalgüvenliksistemlerininveişçi
haklarlınınyıkılmasıpolitikasınadayanmaktadır.

c) Avrupa Parlamentosu; alınan tümönlemlere demokratik
meşruiyetgörüntüsüvermekveaşırısağdanaşırısolatüm
siyasiaygıtlarıişçisınıfınıçözme,işgücünüyağmalamave
herbirhakkıortadankaldırmapolitikalarınınuygulanmasına
bağlayacak bir forum sağlamak bu "Parlamento"nun tek
işlevidir.

d) Avrupa Sendikalar Konfederasyonu;buyapıya,Brüksel
Komisyonununsilahlıkanadınaise,herülkedekisendikaları
direktifleri ortak bir şekilde geliştirme ve uygulama
mekanizmasınaentegreetmesorumluluğuverilmiştir.

Bu anlamdaTroçki tarafından analiz edilmiş olanAvrupa ile
Amerikaarasındakiilişkilersadecedahakötüyegitmiştir.

Sanayisizleştirme ve                                 
ABD sermayesinin nüfuz edişi
Avrupakitleselvehızlıbirsanayisizleştirmeolgusunuyaşamaktadır,
buna ayrıca önemli miktarlarda, özellikle deABD'den, yabancı
sermayeninnüfusedişieşliketmektedir.

Fransa'dahükümetinGenelPlanKomisyonunun2004Ocak'ında
yayınlanan 'Küreselleşme veAvrupa işletmelerinin sermayesinin
yenidenyapılanması'isimlibirraporuCAC40'ta(menkulkıymetler
borsası) işlemgörenşirketlerinsermayesinin2000yılındayüzde
35'ininyabancılarınmülkiyetindeolduğunuveburakamın1997'de
yüzde30,1993'teiseyüzde25olduğunuaktarıyor.Genelbirorta-
lamaolarakFransızşirketlerdekiyabancısermayepayıyüzde27,
İngiltere'de yüzde 37, Almanya'da yüzde 15 ve ABD'de yüzde
11.4'tür.

Fransa'da (yüzde 22'si sadece sanayide olan) doğrudan
işgücününyüzde15'iyabancısermayetarafındankontroledilme-
ktedir. Bu rakamlar diğer ülkelerde (yüzde 27'si sanayide olan)
İngiltere'dekiişgücününyüzde11'ive(yüzde22'sisanayideolan)
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Hollanda'dakiişgücününyüzde13'üve(yüzde20'sisanayideolan)
Almanya'dakiişgücününyüzde7'sidir.

Dış sermaye nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin
sanayisizleşmenindeenyoğunolduğuülkelerolduğukaydedilme-
lidir.

Fransa'da,Avrupa'nıngerikalanındaolduğugibi,yabancıser-
mayeençoközelleştirmedenfaydalanmaktadır.'Kritikbüyüklüğe'
ulaşmakisteyenişletmeleriçinsermayeartırımıistenmekteayrıca
sermayeninmerkezileşmesioperasyonlarıyürümektevebunların
tümüABDsermayesinebağımlıbiçimdegerçekleşmektedir.

Avrupa'daki yabancı sermaye yatırımlarının büyük bölümü
birleşme-yutmaalışverişleriile,diğerdeyişleyerelüretkenkapa-
sitelerinyenidenyapılanmasıileilişkiliolmaktadır.Buoperasyon-
lar sınır ötesi yatırımların 1995'te yüzde 57'sini, 1989'da yüzde
92'sinive2000'deyüzde85'initemsiletmektedir.Birleşme-yutma
işlemlerinin yüzde 50'si ise sınır ötesi işlemlerle ilişkili
gerçekleşmektedir, diğer deyişle aynı milliyeti paylaşmayan
işletmeleritehditedenişlemlerolmaktadır.

Ticaret ve sermaye hareketlerinin küresel düzeyde en büyük
oranıAvrupa Birliği ileABD arasında gerçekleşmektedir. 2001
yılındabuhareketler1.500milyareuro'yayükselmiştir.

1998ile2001arasındaABD'ninyabancıdoğrudanyatırımlarının
yüzde61'iAvrupaBirliği'neakmıştır;buiseABD'yiAvrupa'daki
enbüyükyatırımcıyapmıştır.

ABD denetimindeki şirketler 2000 yılında 1.900.000 işçiyi
kontrol ediyorlardı; buna dolaylı olarak bağlantılı işgücünü de
kattığınızdabusayı6milyonişçiyeçıkmaktadır.

Fransa'dakiABDyatırımlarıhızlanmıştır.2003'ünilkçeyreğinde
geçen yıla göre yüzde 15 yükselerek 40 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir.2003'ünikinciçeyreğindekiyatırımisetekbaşına
rekor bir seviyeye ulaşmış, son on yıldaki en yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ABD taşeronları, 2002'nin aynı
döneminegöreyüzde23artışla,35milyardolarcivarındakarelde
etmiştir.Ancakbuyatırımınüretimigeliştirmeyeyönelikolduğu
sonucuna varmak yanlış olacaktır. Her şeyden önce sermayeyi
karlı kılmak gelmektedir, bu da yeniden yapılanmayı ve
kuralsızlaştırmayıgetirmektedirve tümbunlar işgücünden"daha
fazlakarmarjıeldeetmeye"yöneliktir.

BunedenleplanınraporunagöreABD'denfinanssermayenin
nüfusu ile Fransa'da çalışmanın kuralsızlaştırılması arasında çok
yakınbirilişkivardır.ÖrneğinFransızişletmelerindebiryatırımın
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ortalama ömrünün 7 yıldan 7 aya düşmesi, sermayenin Eski
Dünya'dadahaöncegörülmemişbirhareketliliğinigöstermektedir
ve bu da emek maliyetinin kuralsızlaşmasının hızlanması ile
sonuçlanmaktadır. Basınç korkunçtur. Sosyal güvenliğe, emek
maliyetlerine,ticaretbeklentilerinedairenküçükbirbilgikırıntısı
yatırımın büyük oranlarda çekilmesine ve karlılık düzeylerini
hisse sahiplerinin beklentileri seviyelerine çıkaracak yeniden
yapılandırmaplanlarınınyapılmasınayolaçmaktadır.

Aygıtların rolleri
Savaşmakinesi,kuralsızlaştırmamakinesiolanAvrupaBirliğiile
onun Parlamentosu ve direktifleri bu gerici saldırının doğrudan
ABD finans sermayesi tarafından yönlendirilmesinde asli
manivelalardır.

Busürecinuygulanmasınınbirparçasıolarak,emeğinhareket-
ine yol açan aygıtlar önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya da
devam etmektedir. Fransa'da Sosyalist Partinin, diğer birçok
ülkedekisosyaldemokrasilergibi,MaastrichtSözleşmesininkabul
edilmesiyönündeçağrıyaptığınıhatırlayın.AvrupaParlamentosu
içerisindeolanveMaastricht'e desteklerini açıklamışolanlar da,
muhalefetleriniaçıklamışolanlardaonunmeşrulaştırılmasınınbir
parçasıdırlar,diğerbirdeyişleinsanlarıbu'Parlamento'nungerçek
birparlamentoolduğunainandırmasürecininbirparçasıdırlar.

Avrupa siyasi partilerine doğru yürüyüşün oynadığı rolü de
biliyoruz. Bu çerçevede Avrupa Sendikalar Konfederasyonu da
özel bir rol oynamaktadır (bakınız D. Shapira'nın yazısı). Bir
'TemelHaklarŞartı'"talebi"doğalolarakAvrupaBirliğiçerçeves-
ine bir miktar "sosyal hakları" dahil etmenin olası olduğu,
dolayısıyla AB'nin her bir ülkede mücadele yoluyla işçiler
tarafındankazanılmışhaklarıvegüvenceleriyıkanbirmakineden
başkabirşeyolabileceğigörüntüsünüyaratmaktadır.

Birleşik Sekreterya'nın işgal ettiği özel yer
BirleşikSekreterya'nınveonunAvrupa'dakiseksiyonlarınınişgal
ettikleriözelyerianalizetmemizgerekenbağlambudur.Biryan-
dan Bölgelerin Avrupa'sının uygulanmasının aktif bir
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katılımcısıdırlar;Fransa'dabölgeselkonseylerde1998'den2004'e
6yılboyuncatemsiledilmiştirler.2004yılındakibölgeselseçim-
lerdebölgeleredahafazlayetkitalepetmişlerdir8.

Bölgeselleştirmeye ve ulusların birliğini sağlayan unsurların
çözülmesinekatılım,diğeryandanAvrupaBirliğininkurumlarına
entegrasyon ile kol kola gitmektedir. 2004 yılı Mart ayında
Inprecor'un490.sayısındaG.Busterşunlarıyazıyor:"İşçi sınıfının 
üye devletlere 'birleşik' baskısı karşısında, egemen Avrupa sınıfları 
(…) Birliğin kurumlarını sınıf egemenliğinin saf araçları kılmak 
için, bu kurumların gerçek anlamda demokratikleşmesini her 
zaman reddetmişlerdir."

Öyleyse Birliğin kurumlarını demokratikleştirmek mümkün
olmalıdırveşuveyabuyöndeamabuçerçeveiçerisindeilerleye-
biliriz?

Daha ileride Buster "neo-liberal Avrupa Birliği'nin, hiç de 
teorik olmayıp bir gerçeklik olan derin krizinden"bahsetmektedir.
Öyleyseneo-liberalbirAvrupaBirliğivardır.Buradanvarılabilecek
sonuç neo-liberal olmayan, demokratik olan, emek eksenli veya
-neden olmasın?- sosyalist bir Avrupa Birliği'nin de
olabileceğidir.

Busteryazısınaşöyledevametmektedir:"Alternatif sol tersine 
kendisini açık bir şekilde ayrı bir kampta konumlandırmalıdır: 
Avrupa projesinin sosyal ve demokratik olarak yeniden 
kurulmasında, başlangıç olarak egemenliğini tüm Avrupa 
kurumlarına empoze eden ve genel seçim ile seçilen Avrupa 
Parlamentosunu Birliğin kararlarının merkez ekseni olacak şekilde 
dönüştüren gerçek bir vatandaşlık ile başlamalıdır."

Bu alıntı bu önemli soruna dair Pablocu yaklaşımı gayet iyi
temsil etmektedir. Yani Avrupa projesini sosyal ve demokratik
açıdan yeniden oluşturabilmeliyiz. "Tüm Avrupa kurumları
üzerindeegemenliğimizikurabilmeli"ve"AvrupaParlamentosunu
Birliğinkararlarınınmerkezieksenihaline"getirebilmeliyiz.Tüm
bunlarnekadar anlamsız.Busterdabunuenazbizimkadar iyi
biliyor. Avrupa Parlamentosu Maastricht Sözleşmesine katı bir
şekilde saygı gösterme temelinde kurulmadı mı? Maastricht
Sözleşmesi her koşulda işçi sınıfının haklarının ve ulusların
bütünlüğünün parçalanması politikasının uygulanmasını
dayatmıyor mu? Eğer Eski Dünya için kabul edilmiş olan bu
belirlibiçimdeğilse,emperyalizmtarafındanIrak'tanBalkanlara,
Afganistan'dan Fildişi Sahilleri'ne küresel ölçekte uygulanan
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ulusları parçalama politikası değilse, Avrupa Birliği, Avrupa
Parlamentosunedirki?

İşçi sınıfı hareketinin bağımsızlığı mı,   
Avrupa'ya entegrasyon mu?
Marksistleraçısındansosyalizmiçinmücadele,sosyalistBirleşik
Avrupa Devletleri için mücadele gerçek anlamını ancak her bir
ülkedeoülkeşartlarınauygunolarakgerçekleştirilecekolan,bur-
juvazi ile kopuşma ve işçi örgütlerinin bağımsızlığını savunma
mücadelesiaracılığıilekazanabilir.Vebumücadeledeatılacakilk
adımMaastrichtAvrupa'sıileveonunkurumlarıilekopuşmaktır.

Her bir ülkede bir işçi ve köylü hükümeti içinmücadele ile,
dahadoğrusuemperyalizmilekopuşacakbirhükümetile,sosyal-
istBirleşikAvrupaDevletleriiçinmücadelearasındadoğrudanbir
bağlantıvardır.Buikisloganbirbirlerindenayrılamaz.Pablocuların
iddia ettikleri gibi, içeriden Avrupa kurumlarının
"demokratikleştirilmesi" yönünde çalışmak, bu temelde bu
kurumlarıniçeriklerinindeğiştirilebileceğiniiddiaetmek,gerçekte
işçi hareketini bağımsızlığından vazgeçirmek ve bu kurumlara
entegre etmek için çalışmaktır. Pablocuların hak etmediği halde
AvrupaSendikalarKonfederasyonu(ETUC)adınıalmışolanyapı
ile Avrupa Sosyal Forumunda birleşmiş olmaları bir tesadüf
değildir.Yapılan,büyükölçüde, işçihareketiniAvrupa'nıngerici
kurumlarınaentegreetmekiçinçalışmaktır.

Dördüncü Enternasyonal’in                 
"sosyalist Birleşik Avrupa Devletleri" için 
mücadelesinin bugünkü anlamı
DördüncüEnternasyonaliçinsosyalistBirleşikAvrupaDevletleri
içinmücadeleherbirülkedeişçihaklarınıvegüvencelerini,diğer
deyişleişçisınıfıtarafındankurulmuşveonubirsınıfyapanörgüt-
lerinbağımsızlığınıkorumamücadelesinebağlıbirgeçişsloganıdır.
BuşartabağlıolaraksosyalistBirleşikAvrupaDevletlerisloganı
tamanlamınıkazanır.

BuyöndeatılacakilkadımazimlevearavermeksizinAvrupa
Birliğiilebirkopuşmaiçin,MaastrichtSözleşmesininyürürlükten
kaldırılması için, "Parlamento" adını taşıyan yapı ile başlayarak
AB'nintümgericiulusüstükurumlarınınçözülmesiiçinmücadele
etmektir. Demokratik yanı sadece görüntüsü olan, genel seçime
sadeceresmiolarakvedemokratikbiriçeriktenyoksunbirşekilde
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atıf yapan, Avrupa'nın anti-demokratik kurumları içerisine
yerleştirilmiş bir demokratik teftiş mekanizması, bir şekilde
dönüştürülmesi ve daha fazla egemenlik elde etmesi için yollar
aranmasıgerekenbirorganolmadığıgibi,tamtersinegerçektetüm
Avrupayapısınınbirkilometretaşıolanbu"AvrupaParlamentosu"
dadiğerABkurumlarıgibiçözülmelidir.

Sosyalist BirleşikAvrupa Devletleri sloganıAvrupa çapında
proleter devrim içinmücadelenin birliğini ifade eder.Doğu'daki
Ekimdevrimininsonucuolanve-Ukrayna'danDominiqueFerré'nin
makalesinin gösterdiği gibi- henüz yıkılmamış olan toplumsal
mülkiyettenparçalarınsavunulmasımücadelesiniveBatıAvrupa'da
işçilerinkazanımlarının, işçiörgütlerininvekurumlarının,sosyal
güvenlik sisteminin, emekliliğin ve iş yasalarının savunulmasını
içerir.

Avrupa çapında proleter devrim için mücadelenin birliği
sorunu,Almanya'da,özgünbirşekildeyoğunlaşmıştır:TümAlman
proletaryasının Doğu'da ve Batı'da ortak bir şekilde ayağa
kalkmasınındayattığıDuvar'ınyıkılışındanonbeşyılsonra,Doğu
Almanya'da"özelekonomikbölge"kurulmasınıgündemegetirm-
eyecesaretedebiliyorolmaları,çürümüşkapitalizmin,Avrupa'daki
en gelişmiş ülkenin birliğinden başlayarak, ulusların birliğini
sağlamayayeterliliğiolmadığınıgöstermektedir.Budenliçürümüş
olan,Avrupa'daki en güçlü ülkede bile birliği sağlayamayan bir
toplumsalrejimnasılolurdadiğeruluslarınbirliğiniveegemenliğini
sağlar-veyakorur?Uluslardanherbirininbirliğininsağlanamadığı
yadakorunamadığıbirtemelde,nasılolurdabiraniçinbilebir
"birleşikAvrupa"nıninşaedilebileceğidüşünülebilir?

TersineancaksosyalistBirleşikAvrupaDevletleriiçinmücadele
ile, diğer bir deyişle üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı
çürümüşsistemesonvermemücadelesi ilehemulusların içinde,
hemdeuluslararasındabirliksağlanabilir.

Doğu'dan Batı'ya                          
proletaryanın birliği için mücadele
Sosyalist Birleşik Avrupa Devletleri perspektifi, Doğu ve Batı
proletaryalarıarasındabirliğisağlamakveherbirininkazanımlarını,
kurumlarını veörgütlerini korumak içinverilen acilmücadelede
kendisiniifadeeder.

Vebuproleterdevrimcimücadeleninbirliğibugünişçiörgüt-
lerininsavunulmasınabağlıdır;tekrarlıyoruzbuörgütlerinAvrupa
Birliği'ninkurumlarındanbağımsızlığınınsavunulmasınabağlıdır.

Sosyalizm

52



Yarıninsanıninsanısömürmesininsonbulacağıbirtoplumsalsis-
tem içinmücadele etmek isteyen,Doğu'danBatı'ya tümAvrupa
içinsosyalistBirleşikDevletler tutkuluhedefinigündeminealan
herkes, her şeyden önce,EskiDünya'da bir yüzyıldır, bir buçuk
yüzyıldırvehattadahauzunsüredir işçisınıfınıoluşturmuşolan
örgütlerivekurumlarıherbirülkedekorumakiçinmücadeleetme
kapasitesiniortayakoymalıdır.

Bu dosyada yayınlanan ilk makalelerde bu hareketin nasıl
derinlerden, her bir ülkedeki farklı koşullarında, tüm Avrupa
proletaryasınınhareketiolduğugörülebilmektedir.

Eski SDP'yi yeniden kazanmak istiyoruz diyen Alman işçi
aktivistleri; İngiltere'de Blair'in partiyi işçi düşmanı bir araca
dönüştürmeçabasınakarşımücadeleedenseçilmişsendikatemsil-
cilerivedelegeleriveİşçiPartisiaktivistleri;Zapateroveİspanyol
Sosyalist İşçi Partisi'ne oy vererek bunu barış ve demokrasiyi
kazanmak ve savunmak aracı olarak kullanan İspanyol kitleleri;
Fransa'dakendiörgütlerinisavunmakaracılığıilesavaşsonrasındaki
enbüyükdevrimcikazanımı,sosyalgüvenliksistemlerinisavunan
kitleler; Ukrayna ve Polonya'da özelleştirmenin yıkıcı etkilerine
karşımücadele eden ve toplumsalmülkiyetin parçalarını savun-
maya çalışan işçiler ve militanlar; Belçika'da tüm Belçika işçi
sınıfının olan FGTB sendika federasyonunun birliğini korumak
için ortak eyleme giden Flaman veValon işçileri vemilitanları;
Portekiz'de Kurucu Meclis'in kazanımlarını savunarak 1974
Anayasa'sındamevcutolandemokratiköğelerikorumayaçalışan
militanlar; İsviçre Sendikalar Birliği ve İsviçre Sosyalist Partisi
aracılığıileİsviçreişçisınıfıörgütlerininbağımsızlığınıkorumaya
çalışanişçilervemilitanlar.

Tümbuişçilerin,tümbumilitanların,tümbuörgütlerin,bütün
Avrupa'da, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e farklı ulusal
koşullaraltındakihareketleri,işçisınıfının,parçalaraayrılmayave
yerinden sürülmeye izin vermek istemeyen hareketidir. Bu, işçi
sınıfınınörgütlerinivekurumlarınıkorumakaracılığıilekendisini
birsınıfolarakkorumakarayışındakihareketidir.

GeçişProgramı,DördüncüEnternasyonal’inkurucuprogramı,
DördüncüEnternasyonal’eveonunseksiyonlarınabirleşikcephe
içinmücadeleetmegöreviniverir.Herkoşulaltında işçi sınıfını
temsil ettiklerini iddia eden örgütlerden, kendilerini üretim
araçlarının özel mülkiyeti sistemine bağlayan tüm bağları
koparmalarınıveişçilerinçıkarlarınısavunmayolunagirmelerini
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talepederiz.Burjuvaziilebağlarınıkoparanişçiveköylühükümeti
formudabukapsamdadır.

BugünbubağıkoparmakAvrupaBirliğiveETUCilekopuşmak
demektir.Bugünbirbirleşikcepheninveherbirülkeyeözgübiçim
altında işçi ve köylü hükümeti için mücadelenin temeliAvrupa
Birliğiilekopuşmaveişçisınıfınınkazanımlarınıntümünüyeni-
denkazanmavekorumamücadelesidir.

Dördüncü Enternasyonal’in seksiyonları, ulusal duruma göre
vesınıfmücadelesininoülkedekigeleneklerinegöreözgünbiçim-
lerdeverilecekolanbumücadeleiçerisinde,işçisınıflarınınörgüt-
lerinivekurumlarınıkorumakyoluylakendilerinibirsınıfolarak
korumaarayışındakimücadelesininbirparçasıdır.

Bupratikmücadele,Doğu'daEkimDevrimindengeriyekalan
unsurların savunulması mücadelesi ile Batı'da proletaryanın
devrimci süreçlerinin sonucu olan örgütlerin ve kurumların
savunulmasımücadelesi arasındaki kopukluğu gideren köprüleri
kurmayabaşlıyor.Herbirülkede sınıfınbağımsızlığı içinvebir
işçi-köylühükümetiiçinmücadeleedenDördüncüEnternasyonal
seksiyonlarınınmücadelelerinikıtadüzeyindebirarayagetiriyor.
Tüm Avrupa'da kurulacak sosyalist Birleşik Avrupa Devletleri
yolunda ve bunun dünya devriminin zaferi için bir manivela
olmasıyolunda.
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Sovyetler	Birliği	
Sonrası	Rusya'da	
Siyasal	ve	
Toplumsal	Devrim
(IV.	Enternasyonal	Genel	Konseyi	İçin	Hazırlık	Notları)

IV. Enternasyonal'in bu yılın Ocak ayında
gerçekleştirilen Genel Konseyi'nin gündeminde yer
alan tartışma konularından birinin başlığı şuydu:
"Sovyetler Birliği Sonrası Rusya'da Siyasal ve
Toplumsal Devrim". IV. Enternasyonal'in Teorik
ÇalışmaKomisyonuSSCB'nin yıkılışından bu yana
geçen on yılın sonunda, bu büyük sorunla ilgili
ayrıntılıbirçalışmayapmanınyakıcıönemineişaret
ederek aşağıda okuyacağınız "tartışmaya hazırlık
notları"nı yayınladı. Bu notlar IV. Enternasyonal'in
teorikyayınorganı"LaVerite"ninEkim2003tarihli
35.sayısındayeraldı.Aynıderginin36.sayısındabu
notlarla ilgili olarak Ukraynalı Marksistlerle
sürdürülmeyebaşlananbir tartışmadahayayınlandı.
IV.EnternasyonalYürütmeKurulubunotlarüzerine
bir tartışmanın, dünyada işçi sınıfının bağımsız
mücadelesini destekleyen ve onun içinde yer alan
bütün işçi sınıfı militanlarına açık olduğunu ifade
ediyor. Bu tartışmaya sunulan katkıları PGB
Sosyalizm'inilerikisayılarındakuşkusuzbulacaksınız.
Ayrıca, belirtildiğine göre, bu tartışmalar IV.
Enternasyonal'in önümüzdeki yıl yapılacak olan 6.
DünyaKongresi'nedeışıktutacak.
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Not 1
Troçki, "İhanete Uğrayan Devrim" (İUD) adlı çalışmasında,
Sovyet rejimini tümyönleriyle inceledikten sonra, 9. bölümdeki
sonuçkısmındarejiminbütünselbirtarifiniönerir.

SSCB,onagöre,geçicibirrejimdir."Sovyet rejimini geçici ya 
da geçişsel olarak nitelemek demek, kapitalizm ('devlet kapitaliz-
mi' iddiası da dahil) ve sosyalizm gibi tamamlanmış sosyal katego-
rileri bir kenara koymak demektir. Ancak bu tanım tek başına 
yetersizdir ve mevcut Sovyet rejiminin kaçınılmaz olarak sosyal-
izme ilerleyeceği gibi yanlış bir düşünceye yol açabilir. Oysa 
kapitalizme geri dönüş de son derece mümkündür. Daha eksiksiz 
bir tanımın daha uzun ve ayrıntılı olması gerekecektir."

Bu"dahauzunveayrıntılı"tanımiçinTroçkişuformülasyonu
önerir:

"KapitalizmvesosyalizmarasındabirgeçiştoplumuolanSSCB'de:
a.üreticigüçleringelişimihala,devletmülkiyetinesosyalistbirkarakter
veremeyecekkadaryetersizdir,
b.ilkelbirikimeğilimi,ihtiyaçlardandoğmaktadırveplanlıekonominin
hergözeneğindemevcuttur,
c.burjuvanitelikli yenidenbölüşümnormları, toplumsal farklılaşmanın
temelindeyatmaktadır,
d.ekonomik gelişme, her ne kadar işçilerin koşullarını yavaş yavaş
iyileştirse de, hızla bir ayrıcalıklılar kastının oluşumuna katkıda
bulunmaktadır,
e.sosyalçelişkilerikendilehinekullananbürokrasi,kontroledilemeyen,
sosyalizmeyabancıbirkasthalinedönüşmüştür,
f.toplumsaldevrim,iktidardakipartininihanetinerağmen,halamülkiyet
ilişkilerindeveişçilerinbilincindeyaşambulmaktadır,
g.birikençelişkilerinevrimi,sosyalizmdesonbulabileceğigibitoplumu
kapitalizmedegötürebilir,
h.kapitalizm yolunda ilerleyenmevcut karşı-devrim işçilerin direnişini
kırabilir,
i.sosyalizmyolundailerleyenişçilerbürokrasiyialaşağıedebilir."

Troçki bu tanıma şunu ekler:"Mesele, ulusal ve uluslararası 
düzlemlerde, bu iki canlı gücün, yani proletarya ile burjuvazinin 
mücadelesi sonucunda çözülecektir."

Not 2
Troçki'nin1936yılındaSSCBiçinyaptığıbu"uzunveayrıntılı"
tanımıelealıp2004'tekidurumagöredeğerlendirirsek,etkenlerin
sırasını değiştirip,Troçki'nin en sona koyduğu etkenleri en başa
almakgerekecektir:"Mesele, ulusal ve uluslararası düzlemlerde, 
bu iki canlı gücün mücadelesi sonucunda çözülecektir." Ekim
devriminin yarattığı kazanımların (ki bunları ilerde tekrar ele
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alacağız) parçalanmasında alınan mesafeye rağmen, bize göre
mesele hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Bu mesele ancak
uluslararası sınıf mücadelesi arenasında tam olarak çözülebilir.
Kapitalizmin SSCB'de yeniden inşası sürecinin - ki bu ilerde
göreceğimizgibiçoközgülkoşullardayaşanmaktadır-tartışılmaz
biçimdeulaştığıaşamalarınötesinde,gelecekşimdidenbelirlenmiş
değildir. Gelecek ancak ulusal ve uluslararası sınıf mücadelesi
düzleminde karşı karşıya gelecek canlı güçlerin mücadelesiyle
belirlenecektir.

Not 3
EskiSSCB'nin,üreticigüçlerinözelmülkiyetteolmadığıbirdevlet
olarak karakteri, tartışılmaz biçimde, büyük ölçüde ortadan
kaldırılmıştır. Peki ama eski SSCB, kapitalist dünya piyasasına
hangikoşullardakatılmaktadır?Bunoktada,Marksizm'inyönte-
mindenyararlanmaktanbaşkaşansımızyoktur.

Troçki, 1917EkimdevrimineveSSCB'ninkuruluşunagiden
koşullara geri dönüp şöyle yazar: "Geçtiğimiz on yılların tarihi, 
kapitalizmin çürümesi koşullarında, geri bırakılmış ülkelerin, ser-
mayenin eski merkezlerinin düzeyine ulaşmasının imkansız 
olduğunu açıkça gösterir. Uygarlaştırıcılar, kendileri çıkmaza gir-
ince, uygarlaşma sürecinde olanların yolunu tıkarlar. Rusya'nın 
proleter devrim yoluna girmesinin nedeni, sosyalist dönüşüm için 
en olgunlaşmış ekonomiye sahip ülke olması değil, ekonomisinin 
kapitalist temellerde daha fazla gelişemeyecek olmasıydı. Üretim 
araçlarının toplumsallaştırılması, her şeyden önce, ülkenin 
barbarlıktan çekip çıkarılmasının vazgeçilmez koşulu olmuştu. 
Geri bırakılmış ülkelerde eşitsiz gelişme yasası böyle işler." (İUD, 
1. Bölüm)

Bu analizi mevcut durumun ekonomik, toplumsal ve siyasal
koşullarınauyguladığımızda,karşımızaşusorularçıkar:

• Günümüzdehala-vebelkideTroçki'ninyazdığıdönemde-
kindendahada fazla -kapitalizminçürümesikoşullarında
mıyaşıyoruz?1993yılındaki IVEnternasyonal'inyeniden
ilanı toplantısındave4. ile 5.DünyaKongreleri'ndebuna
verdiğimizcevap,"evet"olmuştur.

• Kapitalizmin alanına giren eski SSCB'nin (bürokrasinin
asalaklığına rağmen planlı ekonominin üretici güçlerde
gerçekleştirdiğimüthişgelişimerağmen)bugünmüthişbir
ekonomikgerilemeyaşadığısöylenebilirmi?Butartışılmaz
biçimdedoğrudur.
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• Bu koşullarda, eski SSCB'nin topraklarında ortaya çıkan
ülkelerin günümüzde "sermayenin eski merkezlerinin
düzeyine ulaşması" mümkün müdür? Günümüzde,
"Uygarlaştırıcılar, kendileri çıkmaza girince, uygarlaşma
sürecinde olanların yolunu tıkarlar" sözünün artık eskisi
kadargeçerliolmadığısöylenebilirmi?Elbettehayır.

Buradanhareketle-yineüreticigüçlerinözelmülkiyetiüzerine
kurulu rejimin kokuşmuşluğundan yola çıkarak - Rusya'nın (ve
eski SSCB'nin mirasçısı diğer ülkelerin) kapitalist temellerde
gelişemeyeceği tezinin, günümüzde yüzyıl öncesinden daha da
geçerliolduğunavarıyoruz.Bugün,yüzyılöncesindeolduğundan
da fazla, her tür ilerlemeninvazgeçilmezkoşuluüretici güçlerin
toplumsallaştırılmasıdır. Bu vazgeçilmez toplumsallaştırma
proletaryanın uluslararası devriminden başka bir temel üzerinde
yükselebilir mi? Ve bu devrim, uluslararası sınıf mücadelesiyle
eldeedilmişkurumvekazanımlarınsavunusuvegerikazanılması
dışında bir noktadan kaynaklanabilir mi? Bu da eski SSCB
bağlamında,1917Ekimdevrimininyarattığıvehalatümüyleyok
edilememiş olan toplumsallaştırmaların (yeniden kazanma
amacıyla)savunulmasınıiçermezmi?Siyasaldevrimprogramının
sürekliliği de burada, yaniTroçki'nin analizinin o zamanki biçi-
mindedeğiliçeriğinde,gizlideğilmidir?

Not 4
2003 Ağustos'unda, Amerikan Fortune dergisinin ABD dışında
yaşayanenzengin10kişiüzerineyaptığıbiraraştırmada,kırkyaş
altıişadamlarıarasında,geçtiğimizyılsadece3Rusvarkenbuyıl
beşRusvardı.Buyenizengin5kişişöyleniteleniyordu:"kırk yaş 
altı Amerikalı zenginler yeni teknoloji sektöründen gelirken, 
Ruslar yeraltı dünyasından geliyor." Bu yöneticilerin çoğu,
şirketlerininkayıtlıolduğuRusya'nındışındayaşıyordu.Buyeni
milyarderler katmanının toplumsal yapısı bu yeni zenginlerin,
temelolarak,Rusya'daüreticigüçleringelişimindendeğilüretici
güçlerinparçalanıpyağmalanmasındannemalandıklarınıgösteriy-
or.

Aynı anda, 9 Eylül 2003 tarihli Le Monde gazetesi Çin'in
"dünyanınatölyesi"olarakortayaçıkışkoşullarınışöyleelealıyor:
"Maliyetlerin, özellikle de ücretlerin - bağımsız sendikacılığı
bastıran bir polis sistemi dolayısıyla -, bastırılması endüstriciler
için büyük cazibe kaynağı. Ancak, "Çin mucizesi"nin temel
dayanağıolanelemeğimaliyetiningörecedüşüklüğüsonsuzadek
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süremez.ŞimdidenŞangay'daennitelikliişçiücretleriyükselmeye
başlamışdurumda."

Yukarıdakiikiparagrafarasındailişkikurmakgerekli.Çin'de,
daha önceleri eski SSCB'de olduğu gibi, üretici güçlerin özel
mülkiyetine dayanmayan bir ekonominin üstünlüğü, özellikle
ülkenin endüstrileşme hızına yansıyor (ki bu hız çevredeki tüm
ülkelerinkindenyüksekvedahaderinetkileresahip).

Çin'deki proleter devriminin kazanımlarından biri, modern
endüstriniteliklerinesahipbirendüstrininkurulmasıvegenişbir
proletaryanın yaratılmasıdır. 1949'da 10 milyonken, günümüzde
300 milyon işçiye yaklaşan bu proletarya, toplumsal mülkiyet
üzerinekurulurejimin"kazanımlarından"biridir.Bugün,bürokra-
tik-askeriaygıtındiktatörlüğününboyunduruğundakibuproletar-
ya,uluslararasımalisermayeninemekmaliyetlerinidüşürmekiçin
giriştiği yer değiştirme hareketine maruz kalmıştır. Ancak, Le
Monde'dabelirtildiğigibi,bugeçicibirdurumdur.Sınıfheryerde
sınıftır.Hertürörgütlenmebiçimiyasaklanmışolsada,sınıf,sınıf
mücadelesinin yasaları uyarınca örgütlenme yolları aramaya
kalkar,"kendindesınıf"olmahalinden"kendisiiçinsınıf"olmaya
geçer.

ÇinproleterdevrimininilkkazanımıbizzatÇinproletaryasının
varlığıdır. Onun sınıf olarak savunulması toplumsal mülkiyetin
savunulmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Siyasal devrimmücade-
lesininilkadımısınıfolarakproletaryanınsavunulmasıdır.Bugün,
bumesele,yaklaşanpatlamanınmerkezindeyatmaktadır.Çinişçi
sınıfının bizzat varlığını ve Çin ulusunu savunmak, günümüzde
toplumsal mülkiyetin savunulmasından ayırt edilemez; Çin'de
siyasaldevrimmücadelesiningündemibudur.

Bu gözlem, farklı bir koşuldaki Rusya için de geçerlidir:
Rusya'nın, aslında tam da parçalanma aşamasında olan dünya
piyasasına"giriş"idolayısıylabiryıkım,hattafizikiyıkımtehdidi-
yle karşı karşıya olan, sınıf olarak proletaryanın savunulması
toplumsalmülkiyetin çeşitli bileşenlerinin savunulmasımeseles-
ineayırtedilemezbiçimdebağlıdır.

Not 5
EskiSSCBveDoğruAvrupaülkeleriningünümüzdekidurumunu
değerlendirirken, karşımızda bürokratik olarak yozlaşmış ya da
bozulmuş işçi devletleri olduğunudüşünmekelbette saçmaolur.
Buülkelerinegementoplumsalrejimiolaraktoplumsalmülkiyet
mevcutdeğil artık.Bürokratikolarakyozlaşmışyadabozulmuş
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işçidevletlerininçoğuözelliği-dışticaretüzerindekidevlettekeli,
paranın kontrolü, planlama, toplumsal mülkiyetinin bir ifadesi
olarak üretici güçlerin devlet mülkiyetinde oluşu, tarımda kole-
ktivizasyon-büyükölçüdetasfiyeedilmişdurumdadır.

(Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sosyoekonomik yapısı
üzerineayrıntılıbirincelemeyapıp,toplumsalmülkiyetparçalarının
hangi biçim ve hangi oranda varolduğunu - kolhozlar, sosyal
kurumlar,kreşler,emeklievleri,dispanserlergibihertürboyutuda
katarak-tespitetmeksondereceyararlıolacaktır.)

Buradanyolaçıkarak,Ekimdevrimininaçtığısayfanınkesin-
liklekapandığınıvetümdünyanınüreticigüçlerinözelmülkiyet-
inedayanankapitalistrejimaltındabirleştiğinisöylemekmümkün
müdür?

StalinistlerinvePablocularınçıkardığısonuçbudur.
Bir-SekFransızseksiyonuLCR'ninkongresi,2003Kasımı'nda

programındakikimimaddelerideğiştirmeyekararverdiveprole-
taryadiktatörlüğünedairtümatıflarıkaldırdı.Yöneticilerinkonuy-
lailgiliaçıklamasışöyleydi:"Bu, 1917 Ekimiyle açılan çevrimin 
bugün kapandığını söylemek demektir." (Le Monde, 04 Kasım 
2003)

Pablocu örgütün Ekim devriminin açtığı sayfanın kesinlikle
kapandığını yazması, kendisini piyasa ekonomisinin "aşılamaz"
ufkuylasınırlamasıdemektir.Buaynızamanda,sınıfmücadelesi
alanındamücadele etmeye çalışan işçileri vemilitanları silahsız
bırakmak, ve böylelikle bunları alternatif küreselleşme akımına,
yani kapitalizmin insancıllaştırılması politikasına katmak
çabasıdır.

Not 6
IV. Enternasyonal'in bile, Ekim'in kazanımları da dahil olmak
üzere işçi sınıfınınkazanımlarınınparçalanmasınayolaçangüç-
lerin basıncından tamamenmuaf olduğu söylenemez.Bu basınç
özellikleeskiSSCBkonusundaortayaçıkmıştır.

Bunoktada,11Aralık1991tarihliInformationsOuvrières(İşçi
Haberleri)adlıyayınımızın"SSCB:Sonmu?"başlıklıbaşyazısına
bakalım.Buyazıkesinliklekonjonktürelbiryazıydı.Ancakburada
ifadesini bulan yöneliş, belli bir biçimde, izleyen dönemde
dünyanınbubölgesindeyürüttüğümüzmücadeleyietkilemiştir.Bu
başyazı"SSCB'ninsonu"sonucunavarmakta,ancakneSSCB'nin
sosyoekonomiktemelininvarolmayadevamettiğinedeğinmekte,
nedetamtersyoluizleyiptoplumsalmülkiyetintasfiyesiniince-

Sosyalizm

60



leyerek bu sözde sonu incelemektedir. Yazıda kurulan denklem
şudur: bürokrasinin parçalanması eşittir SSCB'nin yok oluşu.
AncakSSCB,Troçkistleriçin,asla(devletsel)üstyapısındanibaret
olmamıştır.Bizimiçin,SSCB(vedolayısıylaSSCB'ninsavunusu)
her zaman, ilk başta, SSCB'nin sosyoekonomik temelini teşkil
eden, Ekim'in kazanımlarını (bunlara bürokrasi tarafından el
konmuş olsa dahi) içermiştir.Bürokratik aygıtın parçalanmasına
bağlı olarak, SSCB'nin devlet olarak parçalanmasının SSCB'nin
sonu anlamına geldiğini söylemek, SSCB ve bürokrasi arasına
eşittirişaretiçekmekdemektir.BuklasikPablocukonumdur.

Michel Pablo'nun 1951 yılında "Où allons-nous?"da (Nereye
Gidiyoruz?) yazdıklarını hatırlayalım: "Bizim hareketimiz için, 
nesnel toplumsal gerçeklik kapitalist rejim ve Stalinist dünyadan 
müteşekkil. İstesek de istemesek de, bu iki öğe nesnel gerçekliği 
meydana getiriyor, çünkü kapitalizme karşı güçlerin ezici çoğunluğu 
şu anda Sovyet bürokrasisinin yönetimi ya da tesiri altında ... 
[kapitalist toplumdan sosyalizme] geçiş muhtemelen, birkaç yüzyıl 
sürecek, ve bu süreçte oluşacak olan, kapitalizm ve sosyalizm 
arasındaki geçici biçimler ve rejimler zorunlu olarak ‘saf’ biçim-
lerden ve normlardan uzak olacak."

Bu konumdan hareketle, "SSCB'nin savunulması adına"
bürokrasininveStalinizm'inpolitikalarısavunulmuş;dahasonra,
Duvar'ınyıkılmasınınardından,bürokrasininçöküşüsosyalizmin
sonuyla eşitlendiği için, toplumsal mülkiyetin bileşenlerinin
savunulmasınıreddedenbirpolitikaoluşmuştur.Yukarıdadeğinilen
yazımızveDoğuAvrupa'dakiinşasürecindeyaşadığımızgüçlük-
ler,bizimdebuetkidenmuafolmadığımızıgösterir.1

Not 7
Yüzeyselgözlemlerlesınırlıkalmamakiçinaşağıdakiöğeleriele
almakgerekli:
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11990'dangünümüze,LaVerité'deSSCBveDoğuAvrupakonusundayayınladığımız
notların tekrar okunması, şu merkezi meselede çelişkili eğilimlerimiz olduğunu
gösteriyor: toplumsalmülkiyetten arta kalan bileşenler varmı yokmu, bunların
savunulmasısözkonusumudeğilmi?Busüreçteki inisiyatiflerimiz içindeaynı
şey geçerli:Macaristan'daki iki konferans,Rusya'daki bir konferans,Rusya'daki
birliğin bültenleri, farklı gruplarla vardığımız çeşitli anlaşmalar (Solidarnost,
Mourom, RKP, KAS-KOR, vs.). Bir örnek: Macaristan'da 1989'da yapılan bir
Avrupaçapındakikonferans,nihaisonuçmetninde,toplumsalmülkiyetmeselesi-
yleilgilitekbirlafetmiyor.TeoridüzeyindeSSCBmeselesiyleilgiliyaşananbu
dalgalanmalarla,sonGenelKonseydekimiyoldaşların1989'danberiPabloculuk
meselesininsözkonusuolmadığınısöylemeleriarasındabirbağlantıyokmu?



a. EskiSSCB'nin"piyasası"nınüretimaraçlarınınözelmülki-
yetinedayanankapitalistrejimemaruzkaldığısugötürmez
birgerçektir.

b. Toplumsallaştırılmış mülkiyet rejimini koruyan kurumsal
bariyerlerbüyükölçüdeçözülmüştür.

c. Ancak - ki bu kesinlikle ikincil önemde görülmemelidir -
eski SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki "piyasa"nın
üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan kapitalist
rejimemaruzkaldığıan,kapitalistrejimindağılma,çözülme
ve çürüme sürecine girdiği, ve hatta ulusların çerçevesini
tehditettiğiandır.

d. Buradanhareketle,eskiSSCB'ninveDoğuAvrupaülkeler-
inin, "piyasaları"nınkapitalist sömürü rejimineaçıldığıbu
koşulların, klasik anlamda üretici güçlerin gelişimine izin
vermediği hatta tam tersinin söz konusu olduğu ortaya
çıkar.

e. Yukarıda, Rusya ve Çin arasında yapılan karşılaştırma
aydınlatıcıdır. Çin emek piyasası ancak bürokratik-askeri
baskı araçları sayesinde,Çin'deki üretici güçlerin gelişimi
içindeğilülkenin-emekmaliyetinidüşürenkoşullaraltında
bulunan-emekgücününyağmalanmasıiçin-veodageçici
olarak - kullanılabilir.Çin işçi sınıfının aşırı sömürülmesi
tüm dünyada proletaryanın sömürü koşullarındaki
kötüleşmenin parçasıdır. Kapılarını uluslararası mali ser-
mayeyegiderekdahafazlaaçanÇinbürokrasisi toplumsal
mülkiyetinvedebutoplumsalmülkiyetinüzerindekiparazit
olarakkendisininyokoluşununkoşullarınıhazırlıyor.

f. Bu sürecin çoktan yaşanmış olduğu eski SSCB'de,
merkezileşmiş bürokratik-askeri aygıt önce parçalanmış,
daha sonra, yeni koşullarla beraber, parça parça tekrar
örgütlenmiştir. Yine de, bürokrasinin çeşitli kesimlerinin
toplumsalmülkiyeteelkoymasınadayananinanılmazservet
birikiminin-kibubakımdanTroçki'ninİUD'dekiöngörüsü
tamamen gerçekleşmiştir - emek gücünün sömürüsüne
değil, doğrudan ülkenin yağmalanmasına dayandığını ve
bunundaülkeyedışardanciddioranlardasermayegirmes-
ineyolaçtığınıbelirtmekgerekir.Ancakeskisömürgecilik
süreçlerindenfarklıolarak,busermayeihracı,altyapınınve
yerli nüfusun sömürgeci gücün ihtiyaçları doğrultusunda
sınırlıdaolsakalkınmasınabileyolaçmaz.Busüreçtama-
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men söz konusu ülkelerin genel yaşam koşullarının
çöküşündeifadesinibulur.

g. Parçalanan bürokrasi; uluslararasımali sermayeyle içi içe
geçtiği ve toplumsal mülkiyeti özel mülkiyetine geçirdiği
için tartışılmaz biçimde kapitalist olan bir katmana hayat
verir;ancakbürokrasininiçindençıkanbukesimlerkapital-
izme,metaüretimivesatışınadayanananakapıdandeğil;
spekülasyon,dolandırıcılık,maliyağma,parazityatırımlar
gibikapılardangeçerekgirer.

h. Bubakımdan,sondereceözgülbir"burjuvasınıfı"nın,yani
toplumsalolaraküreticigüçlerintoplucayıkımınavepolitik
olarak ulusun inşasına değil parçalanmasına dayanan bir
sınıfındoğuşunatanıkoluyoruz.

i. Şüphesiz bu sadece eski SSCB'ye özgü olmayıp çözülen
emperyalizmingenelbirözelliğidir.

j. Yine de, nomenklaturanın içinden çıkan bu kesimin
uluslararası mali sermayenin sahasına girdiği bu koşullar,
uluslararasıkapitalistsınıfıntamamınınmafyalaşmasısüre-
ciniderinleştiriphızlandırır.

k. Buanlamda,eskiSSCB'de,bildiğimizanlamdabirkapital-
izmin restorasyonu sürecinden bahsetmek yetersiz kalır.
EskiSSCB'deyaşananbusüreç,-"klasik"sömürgecibiçimi
de dahil hangi biçiminde olursa olsun - bir kapitalist
kalkınmasürecineyolaçamayacağı için,uluslararasıkapi-
talistsisteminparçalanmasıvemafyalaşmasısürecinibesler.
Bu sistem üretici güçlerin özel mülkiyetine (yani emek
gücünün sömürülmesiyle artık değer üretilmesine) dayan-
makta,ancaksadecepiyasanınbarbarcayayılımısayesinde
ayaktadurabilmektedir: silahlanmapolitikaları, spekülasy-
on,parazitlik,uyuşturucu,savaşlar,ülkelerinparçalanması
vehepsindenönemliside,"kendisiiçin"işçisınıfınınkitle-
selyıkımı.

l. "Kapitalist" Rusya'nın geleceği bir bakıma, Irak'ta,
Afganistan'dayadaFildişiSahili'ndegörülebilir.

m.Toplumsal bir formasyonu tanımlayan klasik kriterleri
düşünürsek,birRuskapitalistsınıfınınoluşumundanbahse-
demeyiz. Artık olağanüstü güçlü sanayi gruplarının ve
devasamalikaynaklarınbaşındabulunaneskinomenklatura
üyeleri, komprador burjuvazi tanımına bile uymamakta,
dahaçokyabancıbirkapitalistsınıfınülkedekiuydularına
benzemektedir.Buyabancıkapitalistsınıfa,eskiSSCB'nin
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yağmalanmasından elde ettikleri müthiş oranlardaki aşırı
kârlarıuluslararasıpiyasayaaktarmakiçinihtiyaçduyarlar
(elbettebudurumunistatistikleredayananvederinbirince-
lenmesineihtiyaçvar.)

Not 8
Bu"toplumsalformasyon"yenibirtipdeğildir.Çürüyenkapitaliz-
minortayaçıkardığıasalakoluşumlarınbirtürüdür.Buözgülfor-
masyon üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan sistemin
çöküşsürecinintümözelliklerinikendindetoplar,enbaştabirincil
üreticigüçolanproletaryanınyıkımıolmaküzere.Tümistatistik-
ler,geçtiğimizonyılda,eskiSSCB'de işçi sınıfınınnicelik,güç,
vasıf,ömürbeklentisi,beslenmekoşulları,vehattavarlığının,sis-
teminçözülüşüdolayısıylatehditaltındaolduğunugösteriyor.

Troçki'ninbunotlarınbaşındakicümlesinitekraredersek,zaten
üretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayanankendirejiminiayakta
tutmakta zorlanan (ve bu nedenle tüm insanlığı artan bir
barbarlaşmayasürükleyen)"medenileştiriciler"indünyası,engeri
bıraktırılmışülkelere,kendisizarzorayaktadurankapitalistsis-
temegirmeolanağıtanımayapekdeniyetlideğil.

DolayısıylakelimeninklasikanlamıylabirRusburjuvazisinin
inşasınayeryoktur.Ancakbu,başkatiptebirburjuvazininoluşumu
için yer olmadığı anlamına gelmez: yani çeşitli sömürücüler,
tefeciler, gangsterler gibi. Rusya'nın geleceği hiç bir şekilde,
üretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayananvedeçürümekteolan
kapitalistsisteministikrarakavuşmasıçerçevesindedüşünülemez.
Çünkübusistemde,"ileri"ülkelerdedahilolmaküzere,emperyal-
istburjuvazigiderekçeşitlispekülatörler,tefecilervegangsterler-
denoluşanbelirlibirtipburjuvaziyedönüşüyor,vebudaüretici
güçlerin"örgütlü"imhasınayolaçıyor(buABDdahiltümkapital-
istülkeleriçingeçerlidir).

EskiSSCB'de,dünyanıngerikalanındaolduğugibi,kapitaliz-
mingetireceğiyeganemümkün"istikrar",ülkelerarasındakiyıkıcı
savaşlarolacaktır.

Not 9
Günümüzde,geçmişteolduğundandahadafazla,Rusya'nınduru-
muna(aynentüminsanlığındurumunadaolduğugibi)verilecek
yanıtsosyalizmkavgası,yaniüretimaraçlarınıntoplumsallaştırılması
vesiyasaliktidarınişçisınıfınınvebütünezilenkesimlerineline
geçmesiolmalıdır.
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BuperspektifgünümüzdeeskiSSCB'denasılvücutbuluyor?
1917 Ekim'iyle - yani tüm bir ülke çapında üretim araçlarının
toplumsallaştırılmasıyolundakiilkgirişimle-günümüzdesosyal-
izmkavgasıiçinçizilenperspektifarasındanasılbirilişkikurula-
bilir?

"Bütün uluslar er ya da geç kendi 1793'lerini, 1848'lerini, 
1871'lerini yaşarlar."demiştiLenin.EskiSSCB'nintopraklarındaki
ülkelerin işçi sınıfları kendi 1905'lerini ve 1917'lerini nasıl bir
tarzdavehangişekildeyaşayacaklar?

Lenin'in,1920'lerde,Rusdevrimiheryandankuşatılmışkenve
yokolmanoktasındagibigörünürkensöylediğibirdiğersözüde
hatırlıyoruz."Belki de Ekim'in kazanımlarının temelini özünü yok 
etmeyi başarırlar", diyordu Lenin, "ama bundan geriye sadece 
birkaç bileşen kalsa bile, bu bileşenlerden yola çıkıp bütünü tekrar 
kuracağız." 

Busatırlarıyazdığısırada,Lenin,Rusya'dakiproleterdevrimin
dünya devrimi arenasında yarattığı ilk dalganın geri çekilmesi
üzerine düşünüyordu. Onun için, her halükarda, Rus devrimi
dünya devriminin ilk halkasından ibaretti. 1920 yılında, dünya
devriminingeri çekilişi sonucundaRusya'daki geri çekilişi, yani
NEP denen geri çekilişi başlatmaya hazırlanıyordu. (Stalin ve
bürokrasitamdabugeriçekiliştenyararlanıpkendileriniayrıcalıklı
birkasthalinegetirmişvebunakılıfolarakdaçarpık"tekülkede
sosyalizm"teorisiniortayaatmışlardı.)

Her zaman dünya devrimini Ekim'in kazanımlarından üstün
tutmuşolanLenin1922-1923'tedeRusdevriminidünyadevrimi
çerçevesine yerleştiriyordu. Bileşenlerden yola çıkarak her şeyi
kurma olasılığına dair ifadesi, Rus devrimini dünya devrimi
çerçevesineoturtuyordu.

Bugün, belirli bir şekilde, etkenler sırasını ters çevirmek ve
şöyle demek gerekli: Dünya çapında üretim araçlarının
toplumsallaşması mücadelesi, dünyanın ve tek tek her ülkenin
proletaryasınınsınıfmücadelesisonucundakoparıpaldığıkazanım
vegarantilerinsavunulmasındangeçiyor.(EskiSSCB'debuEkim
devriminin getirdiği ve henüz yok edilememiş olan kazanımlara
denkdüşüyor.)

Ukraynalıyoldaşlarla,kısasüreönce,"SovyetİşYasasınınve
Ekim'in Kazanımlarının Savunulması Konferansı" bağlamında
yapılan bir tartışmada, onlara, "Ekim'in kazanımlarının tekrar
kazanılması" sloganını da eklemelerini önermemize yol açan bu
yönelişimizdir. Burada, dünya devrimi sürecine Ekim 1917'nin
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kazanımlarını da ekleme önerisi söz konusuydu ki, Ekim 1917
hala, tüm dünya işçi sınıfı için dünya devriminin ilk halkası
olmayadevametmektedir.Aynınedendendolayı,hernekadareski
SSCB'dekiözelleştirmelere -demiryollarındaolduğugibi -karşı
mücadele etmek gerekli olsa da bu tek başına yeterli değildir.
Ekim'in kazanımlarının tekrar kazanılması ve özelleştirmelere
karşımücadelearasındakibağlantıyıkurmakbileyeterlideğildir.
SSCB'ninStalinistbürokratikyozlaşmasındanvesomutgerçekler-
den yola çıkarak, "siyasal devrim ya da kapitalist restorasyon"
ikiliğindeki ikinci seçeneğin 1917'de toplumsallaştırılan ekono-
minin temellerinin yıkımında somutlaştığını göstermek şarttır.
Ancak,aynızamanda,bununeskiSSCB'debir"kapitalist"burjuva
sınıfyaratmakşöyledursun,kompradorvemafyavaribirkatman
yarattığını ve bu kesimin barbarlığının (üretim araçlarının özel
mülkiyetinedayananveçürümekteolandünyaekonomisitemelinde
ülkeekonomisininyağmalanması)kapitalizmintüminsanlıkiçin
öngördüğügeleceğedeışıktuttuğunugöstermekdeillakişarttır.

EskiSSCB'de,toplumsalmülkiyetinyıkımınadoğruilerleyiş,
barbarlık yolunda ilerleyen tüm dünya ekonomisinin tamamının
parçalanmasısürecininbirayağıolarakkarşımızaçıkıyor.

EskiSSCB'dekiözelleştirmelerekarşıyürütülenmücadelede,
üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan dünya sisteminin
barbarlığa doğru hızla ilerleyişine karşı verilenmücadelenin bir
ayağıdır.

Not 10
EskiSSCBülkelerindekiişçisınıfı,kavgasınınkoşullarınıyeniden
hazırlamakvekendisini bir sınıf olarakyeniden inşa etmek için
neyedayanmalıdır?Herşeydenönce,birkezdahatekrarlayalım:
proletaryanın uluslararası mücadelesine. Bu ülkelerin işçi sınıfı,
uluslararasıişçisınıfınınbirbileşenindenibarettir.EskiSSCBişçi
sınıfının sınıf olarak savunulmasının ve korunmasının temeli,
uluslararasıçaptakiişçisınıfınınemperyalistbarbarlığınkendisine
dayattığıyıkımakarşıkendisinikorumakavgasıdır.

Bu çerçevede, eskiSSCB'deki işçi sınıfı her şeydenöncebir
sınıfolarakvarolmasıgerçeğindendestekalabilir.Marx'ınkend-
indesınıfıtanımlarkenkullandığıtümsosyal,tarihselvekültürel
parametreleregörebirsınıfteşkiletmektedir.Butarihsel,sosyalve
kültürel parametreler arasında, her şeyden önce Ekim 1917'nin
mirasıolanlarvar; işçisınıfınınkalifikasyonu,kazanımlarlaolan
maddi ilişkisi (ki burada, devlet mülkiyeti kanalıyla, devlet
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işletmelerinebağlıtümsosyalkurumlarlasınıfarasındabulunmuş
olanvekısmenhalendebulunmayadevamedenbağlarsözkonu-
sudur)gibi.Ayrıcabu,köylülükvebaşkakesimleriçindegeçer-
lidir.

Burada şu soruya geliyoruz: Pablocular ve Stalinistlerin
düşündüğü gibi, "kapitalist" Rusya'da "normal" bir durumla mı
karşıkarşıyayız?Cevapkesinliklehayırdır.Normalolmayan,tipik
olmayanbirdurumlakarşıkarşıyayız.Ekim'inmirasıolankurum-
lar, tartışılmazbirbiçimdeyokedilmiştir, amayinede,bunların
belirliparçaları,hernekadarçözülmesürecindeolsalarda,hala
mevcuttur. (Ukraynalıyoldaşların"kızılkolhozlar"ınvarlığından
yada"kazanımadaları"nınhalaayaktakaldığındankastettikleride
budur.)

Tümdünyadaolduğugibi,eskiSSCB'dedeproletaryanınsınıf
olarak varlığını sürdürmesi, gündeme tüm kazanımların ve tüm
parçaların korunmasını göğüslemekapasitesini getirir.Ki bu da,
eski SSCB ülkelerinde, eski nomenklaturanın devamı olan ve
ülkeyi (işçi sınıfı ve köylülüğü) yabancı emperyalistlerin elinde
yıkımagötüreniktidarsahibiasalakkesimi(birbirinerakipbütün
bileşenleridedahilolmaküzere)temizlemekiçinverileceksiyasal
mücadeledengeçer.

Not 11
GenelKonseydebaşlatacağımıztartışmaoradatamamlanmayabi-
lir.GenelKonseyinüyeleriarasındakibirfikiralışverişitemelinde,
IV.Enternasyonal'in tüm dünyadaki seksiyonlarıyla bir diyalog
başlatmalıyız. Bunun yanında, IV. Enternasyonal'in programını
benimsemeselerdebizimgibibağımsızlık,kazanımveyokedilen
her şeyin yeniden kazanımı yolunu arayan ve işçi sınıfının sınıf
olaraktemelbileşenleriniteşkiledenişçiler,militanlarveörgütler-
ledebirdiyaloggeliştirmeliyiz.

Butartışmada,eskiSSCBülkelerininmilitan,grupveörgütler-
iyle diyalogumuzda, özellikle, bu "tarihsel, sosyal ve kültürel
parametreler"in doğasını ve toplumsal mülkiyetin henüz yok
edilememiş bileşenlerinin neler olduğunu hatasız biçimde tespit
etmeye çalışmalıyız. Eski SSCB'deki örgütler ve yeniden
gruplaşmalarladiyalogumuzdada,kendiliğindenbucevaplarıver-
melerini sağlamalıyız. Bu notlarda belirtilen yönelimler Genel
Konseycekabuledilirse,Ruskomisyonundan,buyokedilememiş
bileşenlerinalandakiyoldaşlarcatektektespitedilmesiniistemek
gerekecektir.Üretimaraçlarınınözelmülkiyetiüzerinekurulusis-
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teminçözülmekoşullarında,(işçisınıfınınsavunmayaçalıştığı)bu
bileşenlerin ve kurumların varlığı dahi son derece önemli bir
gerçektir.Budurum,biryandanMarksizm'in,Lenin'inEmperyalizm
kitabındaortayakoyduğutemeltezinindoğruluğunu,diğeryandan
Troçki'nin IV.Enternasyonal'in kuruluş programında bu tezden
çıkarttığı sonucun doğruluğunu gösterir: çürüyen kapitalizmin
insanlığı barbarlığa sürüklediği süreçte, temel sorun insanlığın
krizidir ve bu da proletaryanın devrimci önderliği meselesi
çözülmedençözülemez.Budabizi,IV.Enternasyonal'inveEkim
devriminin mirası olan kazanımların bileşenlerinin savunusu
mücadelesindekiproletaryayavetümhalklaradestekverecekIV.
Enternasyonal seksiyonlarının inşasına götürür; uluslararası işçi
sınıfınınherülkedekimücadeleleriylealdığıbileşenlerin,hakların
vegarantilerinsavunusundaolduğugibi.

Not 12
IV.Enternasyonal'in, - kimi sahtekarca IV.Enternasyonal'e sahip
çıkan,kimiIV.Enternasyonal'denkopmuşolan-eskiSSCBülke-
lerineşufikriyatlamüdahaleedengrupveörgütlerlehiçbirortak
yönü yoktur: artık savunacak bir şey kalmadı, tüm perspektifler
tıkandı.HemBir-Sekseksiyonları(bkz.F.Forgue'unLaVerité'nin
34. sayısındaki Çin yazısı), hem Britanya'daki SWP ya da The
Militant gibi gruplar, DoğuAvrupa'daki proletaryanın önündeki
tüm perspektifleri kaparlar... tabii, küreselleşmenin
insancıllaştırılması ve sivil toplum örgütlerinin bağımsız işçi
hareketineikameedilmesihariç.2

Not 13
KimileriSSCB'ninçöküşünebakarak,bununsosyalizmmücade-
lesinin yenilgisini temsil ettiği anlamını çıkardılar. Bu noktada,
Troçki'ninRusdevriminingelişiminidünyadevrimiçerçevesinden
koparmayıreddedenyönteminegeridönmekgerekir.

Troçki,İUD'deşöyleder:
"Rusyakapitalizminendirengenhalkasıdeğilaksineenzayıfhalkasıdır.
Günümüzdeki SSCB dünya ekonomisini düzeyini aşamaz, olsa olsa
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2Buaçıdan,BirSekveBritanyalıSWP'ningünümüzdebirleşmegörüşmeleriyürüt-
mesiçokanlamlıdır.SWP,IV.Enternasyonal'den1940'larınsonunda"devletkapi-
talizmi"konumunubenimseyerekkopmuştu.Bunagöre,SSCB'de savunacakbir
şeykalmamıştı.BununkarşısınaBirSek,gördüğümüzgibi,SSCB'ninsavunusunu
bürokrasininsavunusunaeşitleyenbirpolitikaylaçıkmıştı.Bürokrasinin,çürüyen
üreticigüçlerinözelmülkiyetinedayalırejiminyönetici tabakasına(ABD)bağlı,
bir dizi mafyatik örgüte dönüştüğü günümüzde, bu iki akımın yakınlaşması ve
kapitalistrejimin"aşılamazkarakter"initeslimetmesikaçınılmazdır.



kapitalist ülkeleri yakalayabilir.HernekadarMarx'agöre, zamanın en
gelişmiş kapitalist ülkelerindeki üretici güçlerin toplumsallaştırılması
üzerine kurulacak olan bir toplum "komünizmin alt aşaması"nı temsil
edecektiysede,butanımasla,teknoloji,malüretimivekültüraçılarından
çok daha yoksul olanSSCB için geçerli olamaz.Dolayısıyla günümüz
Sovyetrejimini,tümçelişkileriylebirlikte,sosyalistdeğil,kapitalizmve
sosyalizm arasında geçişsel ya da sosyalizme hazırlık niteliğinde bir
rejimolaraknitelemekdoğruolur.
Buradaki doğru terminoloji kaygısı laf ebeliğinden ibaret değildir.
Rejimleringücüveistikrarısontahlildeemeğingöreliverimitarafından
belirlenir. Kapitalizmi teknik açıdan geçme noktasında olan bir
toplumsallaştırılmış ekonomi için neredeyse otomatik bir sosyalist
gelişimsözkonusuolmasıgerekir;ancakmaalesefbuSovyetekonomisi
içinkesinliklegeçerlideğildir."

1950-60'lı yıllarda Mandel'in, Stalinci bürokrasiyle hemfikir
olarak,Sovyetekonomisininengelişmişkapitalistülkelerinekon-
omisiniyakaladığınıhattageçtiğinisöylediğinihatırlayalım!

BunudiyenMandel,Troçki'ninöğretisinesırtınıdönmüşoluy-
ordu, ziraTroçki devrim sırasındaRusya'nın yaşadığı inanılmaz
gerileme göz önüne alındığında, eski SSCB'nin ekonomisinin
"sosyalizmegeçişyadahazırlık"karakterinin, sosyalistgelişimi
kesin olarak garantilemediğini ve kapitalist restorasyona doğru
karşı devrimci ters bir "geçiş"in de mümkün olabileceğini
savunur.

Not 14
Bu ters "geçiş" sürecini anlamak için devletin rolüne bakmak
gerekli.LeninSovyetdevletformasyonunu"burjuvazisizburjuva
devleti" diye niteliyordu. Troçki de bu formülü benimsemiş ve
İUD'nin 3. bölümünde "Sovyet devleti"ne dair şunları yazmıştı:
"ilkyirmiyıllıkgelişimininsonunda,yokolmaktançokuzak,yok
olmayabaşlamadıbile;dahadakötüsütarihteeşigörülmemişbir
baskıaygıtıhalinegeldi."

"Tarihteeşigörülmemişbirbaskıaygıtı"nınoluşumu,belirlibir
toplumsalformasyonunyanibürokrasininoluşumuylabağlantılıdır.
Bubürokrasinin,Pablo'nuniddialarınınaksine,üreticigüçlerinve
insanlığın tarihsel gelişim sürecinde hiçbir rolü yoktu. Aksine,
bürokrasi tarihte son derece özgül bir geçişsel rol oynayarak,
toplumsal mülkiyetin çözülmesinin ve dünya emperyalizminin
yayılmasının aracı olmuştur. Kendini, maddi temeli olan üretim
araçlarının toplumsal mülkiyetinden giderek özerkleştiren, ama
bağımsızbirgüç(kelimeningerçekanlamıylabirkapitalistburju-
vazi) haline gelme kapasitesi olmayan bu toplumsal katman,
parçalanmış ve kendisiyle birlikte devlet aygıtının öğelerini de
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parçalamıştır.Ve tambukoşullar altında, çoközgül bir biçimde
kapitalistsömürüüzerinekurulubirdünyarejimineeklemlenmeye
başlamıştır: üretici güçlerin gelişimini ulusal planda
gerçekleştirmeyekadirolmayanbugüç,bunuancakdünyakapi-
talistsınıfınınparalıaskeriolarakgerçekleştirebilirdi.

1936'daTroçkimeseleyişöylekoyuyordu:
"Marx,işçidevletininilkaşamasındaburjuvayenidenbölüşümilişkilerinin
varolmayadevamedeceğiniyazıyordu.Bufikriiyicedüşünmekgerekli.
İşçidevletiningerekliolmasınınnedeni,tamdaburjuvayenidenbölüşüm
ilişkilerininvarolmayadevametmesidir.Bürokrasibuyenidenbölüşümün
aracısıdır.Bu da, en devrimci bürokrasinin bile, belirli bir ölçüde, işçi
devletindebirburjuvaorganizmayıtemsilettiğinigösterir.
Elbette, önemli olan, bu burjuva niteliğinin ölçüsü ve gelişimin genel
eğilimidir. Eğer işçi devleti bürokrasisizleşir ve giderek ortadan kay-
bolursa,gelişimsosyalizmyolunagirer.Aksine,eğerbürokrasidahada
güçlü,otoriter,ayrıcalıklıvemuhafazakarhalegelirse,işçidevletindeki
burjuvaeğilimlerinsosyalisteğilimleraleyhinegelişmesisözkonusudur;
başka bir deyişle, işçi devletinde, kuruluşunun ilk gününden beri bir
ölçüdevarolaniççelişkiler"norm"ungerektirdiğigibigiderekazalmamış,
aksine artmış olur.Ancak, bu çelişki yeniden bölüşüm alanından taşıp
üretimalanınagirmediğiveulusallaştırılmışmülkiyetiveplanlıekonomi-
yiyoketmediğisürece,devletişçidevletikalmayadevameder."

Buçelişkigünümüzdeüretimalanınagirmişmidir?Evet...ve
buda"hangiüretim?",sorusunugündemegetirir.

Troçki devam eder: "On beş yıl önce Lenin şöyle diyordu: 
'Elimizde bir işçi devleti var, ama bürokratik yozlaşmalar içeriyor.' 
Dolayısıyla bürokratik yozlaşmalar doğrudan burjuva rejiminin 
mirasıdır ve bu anlamda sadece bir kalıntı gibi gözükür. Ancak, 
olumsuz tarihsel koşullar altında, bürokratik 'kalıntı' yeni kaynak-
lardan beslenmiş ve inanılmaz bir tarihsel güce dönüşmüştür. 
Bugün işçi devletinin yozlaşmasından bahsetmemizin nedeni tam 
da budur. Bu yozlaşma, günümüzdeki Bonapartist terör çılgınlığının 
da gösterdiği gibi, kritik bir aşamaya yaklaşıyor. Geçmişte bir 
bürokratik yozlaşmadan ibaret olan şey bugün işçi devletini bir 
kırıntı bırakmamacasına yutmaya ve ulusallaştırılmış mülkiyetin 
kalıntıları üzerinde yeni bir yönetici sınıf yaratmaya 
hazırlanıyor."

Troçki'ninaltınıçizdiğiçelişkininüretimalanınagirmişolduğu
apaçıkortadadır.Bürokratikyozlaşmanınişçidevletiniyuttuğuda
kesindir.Buradangeriye"birkırıntı"dahikalmadığısonucuçıkar
mı? Bu tartışılmalıdır. Ulusallaştırılmış mülkiyetin kalıntıları
üzerinde "yeni bir yönetici sınıf"ın ortaya çıkıp çıkmadığı da
tartışılmalıdır.Hangiyöneticisınıf?Neyinyöneticisi?Tartışmasız
biçimde,ulusallaştırılmışmülkiyetinçeşitlibölümlerinikendiözel
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mülkiyetine almış birkaç yüz bin bürokratın bazılarını kapsayan
yeni bir Rus burjuvazisi mevcuttur. Bunlar, buradan hareketle
dünyapiyasasınagirmeyeçalışmaktadırlar.

Bu durumda, klasik anlamda kapitalist mülkiyet ilişkilerine
yaslanan"yenibiryöneticisınıf"tanbahsedebilirmiyiz?Troçki'nin
busatırlarıyazdığıanlagünümüzarasındaaltmışaltıyılgeçti.Bu
sürede, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan sistemin
"beka"sıyukarıdaincelediğimizkoşullardagelişti.Bunlar,üretici
güçlerinkitleselimhasıveciddibirekonomikasalaklıkkoşullarıydı.
Günümüzde,üretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayanansistemin
"beka"sı, silahlanma ekonomisi, askeri işgal, yağma, her tür
demokrasibiçimininyıkımıtemelindegerçekleşiyor.

BuanlamdaeskiSSCBdünyapiyasasına,kapitalizmininsanlığı
sadece ilerici bir gelişime götürememekle kalmayıp uçuruma
doğrusürüklediğibirdönemdegiriyor.Yenibir"yöneticisınıf"ın
ortaya çıkışı, büyük ölçüde, tamamlanmamış, kaotik bir süreç
koşullarında gerçekleşiyor... Proleter devrimin gerçekleşmemesi
varsayımıaltında.

Not 15
1845 yılında,Manifesto'dan iki yıl önceMarx şöyle yazıyordu:
"üretici güçlerin gelişimi [komünizmin] birincil ve kesinlikle 
gerekli koşuludur, aksi takdirde sadece yoksulluk toplumsallaştırılmış 
olur, yoksulluk tekrar ihtiyaçlar için mücadeleyi başlatır ve tekrar 
eski saçmalığa geri dönülür."

Marx'ın, komünizmi yoksulluk ve geri kalmışlık temelinde
geliştirmegirişiminiyanlışbulduğunuanlattığıbuvarsayımıpek
geliştirilmemiştir.Ancak, eski SSCB'nin 1917'den beri yaşadığı
gelişimikavramamızınanahtarıburadagizlideğilmi?

Bunoktada,nesneldurumveözneletkenarasındakiproblemi
elealmamızgerekli.

Troçki,İUD'nin3.bölümününsonsayfalarındaşöyleder:
"Sadece Marksizm'deki proletarya diktatörlüğü teorisinden yararlanan
Lenin,nekonuylailgilitemelkitabında(DevletveDevrim)nedeparti
programında, devletin niteliği konusunda, ülkenin geriliği ve
yalıtılmışlığının neden olduğu tüm sonuçları ortaya koyamadı.
Bürokrasinin yeniden güçlenişini kitlelerin idari deneyimsizliğiyle ve
savaştan kaynaklanan sorunlarla açıklayan parti programı, bürokratik
yozlaşmalarıaşmakiçinsadecepolitikönlemlerönerdi:tümyetkililerin
seçimleişbaşınagelmesiveherangeriçağrılabilmesi,maddiayrıcalıkların
engellenmesi, kitlelerin etkin denetimi. Bu şekilde memurun bir şefe
dönüşmesininengellenipbasit,vegeçicibirteknikaracıhalinegeleceği
devletinse,yavaşyavaş,sessizsakinsahneyiterkedeceğisanılıyordu.
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Gelecekte yaşanacak sorunların bu şekilde hafife alınması, programın
tamamen,kayıtsızşartsız,enternasyonalbirperspektifedayanmasından
kaynaklanıyordu. 'Ekim devrimi Rusya'da proletarya diktatörlüğünü
kurdu... Evrensel komünist proleter devrim çağı açıldı.' Programın ilk
cümleleribunlardıişte."

Troçkiilerdeşunlarıekler:
"AncaksavaşsonrasıdevrimcikrizAvrupa'dasosyalizminzaferinigetir-
medi:sosyaldemokrasiburjuvaziyikurtardı.Leninvesilaharkadaşlarına
kısa bir 'ateşkes' olarak görünen süre, uzayıp koca bir tarihsel dönem
haline geldi. SSCB'nin çelişkili toplumsal yapısı ve Sovyet devletinin
ultra-bürokratikkarakteri,doğrudanbuöngörülemeyentarihsel'zorluk'un
sonucudur.Budurumkapitalistülkelerifaşizmeyadaprefaşistgericiliğe
götürmüştür."

Lenin'iizleyenTroçki'yegöre,proletaryanınönderliğininkrizi,
özellikle de II. Enternasyonal'in 1914'teki ve 1917 devriminden
sonrakiihaneti,Rusdevrimininyozlaşmasınagidensüreçtekiana
etkendir. Bu yozlaşma da proleter devriminin önüne büyük bir
engel çıkarmıştır: 1933 yılında Alman proletaryasının yenilg-
isinden sonra kesin olarak burjuva düzeninin safına geçen
Stalinizm'inuluslararasıaygıtı.

Buradan hareketle, günümüzde, uluslararası proletaryanın
kurumlarının-Ekim1917'ninyarattığıbileşenleridadahil-savu-
nusu ve yeniden kazanılması mücadelesinin çok daha karmaşık
görevlerikarşısında;nesnelkoşullarınproleterdevrimiçinolgun
olmasıyla,öznel etkeninolgunlaşmamışlığı arasındaki inanılmaz
uçurumun kaynağı, bu aygıtların siyasetidir: Sadece II.
EnternasyonaldeğilStalinciaygıtıntümkalıntılarıvehattagiderek
daha önemli bir rol oynayan Pablocu aygıt (ki dünya çapındaki
sosyalforumlarınvekorporatistpolitikalarınomurgasıdır)dabuna
dahildir.

Biziilgilendirdiğikadarıylaburadanşusonuççıkar:
• IV. Enternasyonal'in yeniden ilanı tartışmasının

başlangıcından(1986)buyana,
• IV. Enternasyonal'i yeniden ilan etme kararı, bizim

uluslararası eğilimimiz tarafından 1990 yılında resmen
açıklandığından ve yeniden ilan konferansıyla
somutlaştığındanbuyana,

• bu iki tarihten beri, IV. Enternasyonal'in ve hakim
eğilimlerinin yaşadığı tüm zorluk, etkinliklerini IV.
Enternasyonal'iyenideninşakararınıngerektirdiğidüzeyde
yürütmemeselesidir.

SSCB'ninsonu"ylailgilitereddütlerinkaynağı,Enternasyonal'in
çeşitlidüzeylerindekiyoldaşlarınPabloculukmeselesinihallolmuş
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bir mesele olarak görmesiydi (2003 baharındaki Genel Konsey
tartışması). Bu nedenle, gerici merkezciliğe karşı mücadele de,
aygıtlara karşı mücadele gibi, ikinci plana itildi. Böylelikle
aygıtların basıncına karşı savunmasız duruma düşüldü ve bu
savunmasızlıkdakendinitekbiryönelişteifadeetti:artıkproleter
devrim gündemde değildir, IV. Enternasyonal'in seksiyonlarının
inşası da öyle. Öyleyse giriştiğimiz tartışma; eski SSCB'de
toplumsaldevrimve/veyasiyasaldevrimkonusundakipozisyonun
ötesinde, uluslararası proleter devrim için mücadele eden IV.
Enternasyonal'in tamamının yönelişini açıkça belirlemek için
şarttır.

Not 16
"Marksizmi Savunurken"de de yer alan, Eylül 1939 tarihli

"SSCBSavaşta"adlımakalesindeTroçkişöyleyazıyordu:
"Her hakim sınıfın tarih nezdindeki meşruiyetinin kaynağı, yönetimi
altındaki sömürü sisteminin üretici güçleri daha yüksek bir aşamaya
taşımasıolmuştur."
"Sovyetrejimininekonomiyegüçlübirivmesağladığışüphesizdir.Ancak
buivmeninkaynağıüretimaraçlarınınulusallaştırılmasıveplanilkesidir;
aslabürokrasininekonomininidaresineelkoymasıdeğil."

Daha ileride Troçki şu soruyu yöneltir: "Ya sosyalist devrim 
gerçekleşmezse?"Vebunudaşöylecevaplar:

"Kapitalizmingerileyişiuçnoktayavarıyor,eskiyöneticisınıfındaöyle.
Busistemayaktakalamaz.Üreticigüçlerplanlamaçerçevesindeörgütlen-
meli. Ancak bu işi kim yapabilir? Proletarya mı, yoksa 'komiserler',
politikacılar, idareciler ve teknisyenlerden oluşan yeni bir sınıf mı?
Kimilerine göre, tarihsel deneyimler, sosyalist devrimin koşulları
olgunlaştığı halde geçmiş emperyalist savaşı engelleyemeyen proletar-
yaya bu konuda güvenmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Eğer bu
analizkabuledilirse,yaniproletaryanınsosyalistdevrimigerçekleştirecek
gücü yoksa, üretici güçlerin kamulaştırılması şeklindeki acil görevi
başkasıgerçekleştirecekdemektir.Kimpeki?
Çürüyenburjuvazinindünyaçapındakiyönetici sınıf rolünüdevralacak
yenibirbürokrasi.Sözdalaşmalarınadoymayankimi"sol"eleştirmenler
meseleyiböylekoyuyorlar."

İUD'de başlayan veMarksizmi Savunurken'de geliştirilen bu
tartışma, günümüzde kesinlikle tarihin akışı tarafından
sonuçlandırılmıştır. Bürokrasinin "emperyalist burjuvazinin
kalıntılarıyla birleşerek, dünya çapında yeni bir yönetici sınıf"
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3Bukonuyla ilgili olarak, bir yandauluslararası akımımız tarafındandiğeryanda
Pablocu akım tarafından 1953 haziranında, Doğu Berlin işçilerinin Stalinizm'e
karşı isyanı konusunda yayımlanan belgelerin okunması önerilebilir. Bu tarihsel
dokümanlarla Fransa'da 2003 kasımında yayımlananCahiers duCERMTRI adlı
yayınlarınkarşılaştırmalıbirokuması,yorumagerekbırakmamacasına,Troçkizm
verevizyonizmarasındakiayrımıortayakoyuyor.



olması söz konusu olmamıştır. Bürokratik aygıtın çözülmesi,
parçalanması, günümüzde çokuluslu şirketleri yöneten kapitalist
hakimsınıflabirleşmesi-kaynaşmasısözkonusuolmuş,budurum
bu kapitalist sınıfın mafyalaşmasını ve asalaklaşmasını daha da
artırmış ve derinleştirmiş, ancak kesinlikle, "devlet kapitalizmi"
kuramcılarının öngördüğü gibi ekonominin "bürokratik
planlaması"nayolaçmamıştır.

Dolayısıyla, komiserler, siyasetçiler vs.den oluşan böyle bir
hakim sınıfın ortaya çıkacağı iddiası gerçekler tarafından
çürütülmüştür.

Troçki gibi (ve Pablo ve şürekasının aksine) biz de, Stalinci
bürokrasininoynayacakhiçbirtarihirolüolmadığınıtekrartekrar
belirttik.Buoluşumtarihselbirkazaydıveöylekalmayadadevam
edecektir ve bu oluşumun varlığı asla, işçi sınıfının kendisini
dünyaekonomisiningücündenkurtarıpinsanlığıntümihtiyaçlarının
tatminini sağlayacak bir yönelişe girmesinin imkansız olduğunu
"ispatlamak"içinkullanılamaz.3

Not 17
Troçki,İUD'nin8.bölümündeuluslararasıkapitalistsınıflaStalinci
bürokrasiarasındakiilişkileriincelerkenşöyleder:"Sovyet bürok-
rasisinin evrimi, dünya burjuvazisini özellikle mülkiyet biçimler-
inin değişimi açısından ilgilendirir. 1. Napolyon, Jakoben gelenek-
le köklü bir kopuş yaşadığı, taç giydiği ve Katolik dinini 
güçlendirdiği halde, yarı-feodal Avrupa'nın tüm yöneticilerinin 
nefretini topladı, zira Devrim'in yarattığı yeni mülkiyet biçimlerini 
savunmayı sürdürdü. Hükümetinin tüm erdemlerine rağmen, 
SSCB, dış ticaret tekeli kaldırılmadığından ve sermayenin hakları 
geri getirilmediğinden, tüm dünya burjuvazisi için affedilmez bir 
düşmandır."

Asalak bürokratik katman kendisini toplumsal mülkiyete
bağlayan bağları kestiği andan itibaren, artık emperyalizmin
çıkarlarına ve ihtiyaçlarına tezat oluşturmadığı gibi, kendisi de
belirlibirbiçimde,emperyalizminmülkiyetilişkilerinesaldırısının
biraracıhalinegelir,ancakbuda,genebumülkiyet ilişkilerinin
çözülmesinigerektirir.

Bunun anlamı, bürokrasinin ulusal burjuvazi denen sosyal
sınıfadönüşemeyeceğidir.Bürokrasiancakparçalanıpuluslararası
malisermayeninaracıolabilirveyeganetarihselişlevi,SSCB'nin
yıkılmasındansonradahi,kenditoplumsaltemeliniçözmektir.

Sosyalizm
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Eski SSCB'nin tüm ülkelerinde ulusların inşası süreci büyük
ölçüde proleter devrimden güç almıştı. Bugün, bürokrasinin
kalıntıları dünya piyasasına ancak bir komprador mafya olarak
girerken, eski SSCB'nin mirasçısı ulusların savunusu ancak bu
ülkelerinproleterleriyle,üretimaraçlarınınözelmülkiyetinedayalı
sisteminçürümesindenkaynaklananaynıbarbardünyapiyasasıyla
karşı karşıya olan, kapitalist ülke proleterleri arasında bağlantı
kurulmasısayesindegerçekleşebilir.

Dünya devriminin ilk halkası Ekim devriminin mirası olan
bürokratikleşmiş SSCB ölmüştür, ancak yine de proletaryanın
kazanımı olan SSCB, uluslararası devrimin ayrılmaz bir parçası
olmayadevametmektedir.Ekim1917'ninmirası olan toplumsal
mülkiyet bileşenlerinin savunusu, artık "SSCB'nin savunusu"
türünden bir politikanın parçası olamaz, ancak daha geniş bir
bütünlükiçindedüşünülürse,uluslararasıdevriminvebununeski
SSCBülkelerindekiifadesininbiryansımasıdır.

Not 18
Troçki, ortaya attığı teorik varsayımın yarım yüzyıl sonra
gerçekleşeceğisomutkoşullarıbilmedenşöyleyazıyordu:"Sovyet 
rejimim yıkılması, kesinlikle planlı ekonominin ve kamusallaştırılmış 
mülkiyetin tasfiyesine yol açacaktır... Kolhozlar da aynı biçimde, 
hatta daha da çabuk dağılacaktır. Mevcut bürokratik diktatörlüğün 
yıkılışı, yerine yeni bir sosyalist iktidar gelmedikçe, kapitalist sis-
teme dönüşle ekonomi ve kültürde müthiş bir gerileme anlamına 
gelecektir."

Bunu ayrıntılandırırsak; üretici güçler için son derece yıkıcı
olan uluslararasımali sermayenin doğrudan hakimiyetindeki bir
kapitalist sisteme dönüş söz konusudur.Bu tür bir dönüş geriye
doğru müthiş bir sıçrama anlamına gelir; sadece eski SSCB
toplumları için değil, bunun da ötesinde uluslararası düzlemde
üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı sistemin çürümesi
şeklindekigerilemesürecinidehızlandırır.

Troçkiekler:"Bürokrasi, bilinçli bir politik güç olarak, devrime 
ihanet etmiştir. Ancak ne mutlu ki, muzaffer devrim bir program, 
bir bayrak veya bir dizi siyasal kurumdan ibaret değildir, aynı 
zamanda bir toplumsal ilişkiler sistemidir. Devrime ihanet yetmez 
onu alaşağı etmek gerekir. Bu yöneticiler Ekim devrimine ihanet 
ettiler, ancak onu henüz alaşağı edemediler. Devrimin müthiş bir 
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direnme kapasitesi mevcut ve bu kapasite, yeni mülkiyet 
ilişkilerinden, proletaryanın canlı gücünden, en iyi öğelerinin bil-
incinden, dünya kapitalizminin çözümsüz durumundan ve dünya 
devriminin kaçınılmazlığından kaynaklanır."

Bu pasaj XXI.Yüzyılın başındaki durumun ışığında
yorumlanmayıveüzerinedüşünülmeyihakediyor.

Şüphesiz,artıkçokbüyükölçüde,bürokrasininyöneticilerisırf
Ekimdevrimine ihanetle kalmamışonu alaşağı da etmiştir. Peki
tamamen"alaşağıetme"yibaşardılarmı?"Devriminmüthişdiren-
mekapasitesi"tamamentükendimi?Troçki,bukapasiteninsadece
-günümüzde çözülen - yeni mülkiyet ilişkilerinden değil,
"proletaryanın canlı gücü"nü, "proletaryanın en iyi öğeleri"nin
"dünyakapitalizmininçözümsüzdurumu"nun,"dünyadevriminin
kaçınılmazlığı"nın "bilinci"nde olmasından da kaynaklandığını
söyler. Günümüzde bunun dünya çapındaki proletaryanın canlı
gücünden daha da fazla kaynaklandığını, zira dünya kapitaliz-
minin durumunun daha da çözümsüz olduğunu ve bunun her
ülkedeveuluslararasıplandaişçisınıfınıngüvencelerini,haklarını,
örgütlerini, bağımsızlığını ve sınıf olarak varlığını savunma
kavgasınıbeslediğinibelirtmekdoğruolmazmı?

SSCB'deki toplumsalmülkiyetinçözülmesininyarattığıgenel
gerileme, dünyadaki durumu da etkiliyor. Ancak proletarya,
Rusya'daki kadar zor koşullarda dahi, tüm diğer ülkelerin
proletaryaları gibi, direniş ve kavga kapasitesini korur. Dünya
devrimininbirliğikonulutartışmanınkalbiburasıdır.

IV.Enternasyonal'inyenidenilanınınönemidebudur.

Not 19
Karikatürleştirirsek,eskiSSCB'ninmodernkapitalizminarenasına
girişiöncelikle,ülkeninsanayialtyapısıdadahilüreticigüçlerin

Sosyalizm
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Şirket Satış Fiyatı
(1993-1994)

Piyasa Değeri
(Ağustos 1997)

Gasprom(doğalgaz) 250 40483
BirleşikEnerjiSistemleri(elektrik) 957 17977

Lukoil(petrol) 704 15839
Rostelecom(telekomünikasyon) 464 4172

Iouganskneftgaz(petrol) 80 1656
Sourgoutneftegaz(petrol) 79 6607

Özelleştirilen Rus Şirketlerinin Satış Fiyatları ve Piyasa Değerleri
(milyon dolar)

4Andava:Berezovskitarafındanİsviçre'dekurulmuşparavanbirşirket.



kitleselyıkımıylabeslenen,belirlibirtür"malibirikim"temelinde
gerçekleşir.

Amerikalı gazeteci (Forbes dergisinden) Paul Klebinkov,
Kremlin'inhamisiBorisBerezovskive"Rusya'nınYağmalanması"
adlı kitabında, Moskova valisi Yuri Lujkov'la görüşmesini
aktarıyor:

"Eskiden özelleştirmenin, yenimülk sahipleri yaratmak ve bunların da
mülkiyetlerini en iyi biçimde kullanıp üretimi artırması için gerekli
olduğunusavunuyorduk.Birfabrikanınözelleştirildiğinidüşünelim.Yeni
sahibinfabrikayıeniyibiçimdeyöneteceğivarsayılır.Ancakbusadece
işyerinin gerçek fiyatından satılması durumunda söz konusudur. Size
somut bir örnek vereyim. Eğer bir otomobil devi olan ZIL'i sadece 4
milyondolarasatınalırsam,iyiişyapmakiçinarabaüretmemgerekmez.
Fabrikanın240hektarlıksahasıvardırvebuyeridepo,vs.yedönüştürerek
paramıçıkartabilirim.
BizimKimyaEnstitüsü200bindolarasatılmıştı.Biryandan,enstitüde
yılda20bindolarkazanmayıhakedenbirçokdeğerlibilimadamıvardı.
İkincisi, tesisin sahip olduğu deneysel üretim imkanlarıyla son derece
yeni teknolojiler geliştirmek mümkündü. Ve bu tesis 200 bin dolara
satıldı!Yani basit bir spektrofotometre fiyatına!Yeni sahibi enstitünün
faaliyetinisürdürmeyegerekolmadığınakararverdi.Şöylededi:herkesi
kovuyorum,şimdielimdebanaçokgelirgetirecekbirgayrimenkulvar.
Tümalanı kiraya verip yılda 500 bin dolar kazanacağım. İş diye buna
derimben!"

Aynıgazetecidevamediyor:
"Bupiyasamanipülasyonlarıveözelleştirmeninmeyvelerininumarsızca
etrafa saçılması, Rusya'nın sanayi zenginliğinin fiilen kelepir fiyata
satılmasınanedenoldu.İşteözelleştirilenenbüyükkuruluşlarıntablosu.
Russanayisininbualtımücevheri,Rusmenkulkıymetlerpiyasasındaki
değerlerininyirmidebirindendüşükfiyataözelleştirildi."
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5Berezovski, yeni Rus kapitalistlerin çoğu gibi, Stalinci bürokrasi döneminde
yetişti.Berezovski,Stalinizmokulunda,Marksizm'denaşırmakimiformülasyonları
öğrenmiş. Örneğin, günümüzde Rusya'da yaşananın "ilkel sermaye birikimi"
olduğudüşüncesi.Ancakbu çarpıtmaokulunda yetişen yeni zenginBerezovski,
Marxiçin,ilkelsermayebirikimikavramının,ticarimübadeleylevetoprakmülki-
yetine dayanan kimi geçmiş üretim biçimlerinin parçalanmasıyla sermayenin
yoğunlaşması sürecini anlattığını bilmez. Ancak Marx'a göre, bu ilkel birikim
kapitalizmingelişimkoşullarınıhazırlar;üreticigüçleriçindevasabirileriadımdır
vedolayısıyla insanlık için ileribiradımdır.Oysa,BayBerezovski'nindeğindiği
sürecintoplumsalişlevi,biravuçspekülatörün,dolandırıcınınvegangsterinelinde
duyulmamış bir zenginliğin birikmesidir; ki bunlar, üretici güçleri geliştirmeye
yönelmek şöyle dursun, bu kaynakları başta proletarya olmaküzere üretici güç-
lerinyıkımınısürdürmekiçinkullanmaktadırlar.



Klebnikovşuaydınlatıcısırlarıdaaçıklıyor:
"BorisBerezovskibanaRusya'daözelleştirmeninüç aşamadayapıldığı
sırrınıverdi.Birincisikârların,ikincisimülkiyetin,üçüncüsüborçlarının
özelleştirilmesidir... Başka bir deyişle, bir kuruluşu kontrol etmek için
onusatınalmakşartdeğildir.Kuruluşdevletinelindekalabilir.Yönetimini
ele almak ve bunun ardından gelirlerini kanalize etmek mümkündür;
böylelikle,kuruluşunözelleştirilmesininyaratacağızamanveparakaybı
olmaksızın kârları özelleştirilmiş olur. Berezovski'ye göre, bu birinci
aşama,kuruluşlarınparçalanmasınıvearacılarınellerindeilkelsermaye
birikiminingerçekleşmesinisağladı...'Bukişileryeterlisermayebiriktird-
ikten sonra, bu sermayeyinasıl kullanacaklarını düşünmeyebaşladılar.'
diyor Berezovski. Kimileri yurtdışında mal mülk alır, bazısı Monte
Carlo'da kumar oynamaya gider, diğerleriyse parçalanma sürecindeki
kuruluşlarıalır."
"1990'larınortalarında,Ruspiyasasınıyakındantakipedengözlemciler,
büyük kuruluşların çoğunun yöneticileri ve aracılar tarafından
yağmalandığını biliyordu. Sermaye kaçışına dair rakamlar (tahminlere
göreyılda15milyardolarcivarında)Rusşirketleriningelirlerininbüyük
birkısmındanmaliyeninvehissesahiplerininhaberdarolmadığınıgös-
terir.Buyağma,endüstrininbirçoköncükuruluşunazararverdi,onları
gerekliyatırımlardanmahrumbıraktıvesermayekaçışıdaülkedeparasal
istikrarın sağlanması çabalarını baltaladı. Pek az yabancı bu olgunun
gerçekişleyişinianlamıştır.BuaçıdanAeroflotörneğiçokönemlidir:bir
kuruluşa sahip olmadan onu yağmalama olgusunu mükemmel biçime
örnekler.
Aeroflot'un yurtdışındaki mali merkezi olanAndava4, şirketin her yıl
kazandığımüthişdövizgeliriniistediğigibiidareedebiliyordu.Böylece
1997'deAeroflot'unyurtdışıgelirleri897milyondolaraçıkmışken,gider-
lersadece646milyondu.Aradakifarkaneoldu?Ferrero'yagöre,Andava
Rusya'ya tek bir dolar bile göndermedi. Gerçekte bu parayla,
Berezovski'ninmalişirketlerindenalınmışkredilerinfaizleriödendi."5 

Not 20
TroçkiİUD'de"İşçi devleti bir günde yeni bir toplum yaratamaz" 
diyordu.Bunaekolarak,işçidevletininçökmesinindebirgünde
yenibirtoplumyaratamayacağısöylenebilir.Özelliklede,üretim
araçlarının özel mülkiyeti üzerine kurulu sistemin çürüdüğü bir
uluslararası bağlamdamodern bir kapitalist devletin inşası gün-
deme gelemez. Mevcut devletlerin dağıldığı ve özellikle de
uluslarınçözüldüğübir süreçte, emperyalizm için işçidevletide
dahil tüm devletleri parçalamak kolaylaşmıştır. Ancak yeniden
inşameselesiapayrıbirmeseledir.SierraLeone,Somali,Irakya
daAfganistan gibi ülkelerde, emperyalizm tarafından sistematik
biçimde devletin parçalanması, askeri işgal, kabile savaşları,
silahlıçetelerinhakimiyetiveaslenkapitalizmöncesidönemeait
"ticaret"biçimlerineyolaçarveortadabiryenidenyapılandırma
yadayenideninşasözkonusudeğildir.

Sosyalizm
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Toplumsal tabanı sermayenin mülksüzleştirilmesine dayanan
devletlerin,özelliklede,nomenklaturanınhakimiyetindeolsadahi
yetmiş küsur yıl toplumsallaştırılmışmülkiyet temeline dayanan
SSCB'nin payına bundan ne düştü? SSCB'nin yıkımı, kanatları
altındaüreticigüçleringelişiminisağlayanbirulusalburjuvazinin
gelişinin habercisi değil: özellikle de emperyalizmin politikası,
kelimeningerçekanlamıylabirdevletininşasına,heleheleulusal
bir pazara dayanan modern bir burjuva devletinin inşasına yol
açmazken.Böylelikle, işçi devletinin yıkılışıyla birlikte, zorunlu
olarak, emperyalizmin bu yıkımının çelişkili bir ürünü olarak,
toplumsallaştırılmış ekonominin kimi bileşenleri geride kalır.
Bunların aralarında bağlantı yoktur ve kendi başlarına
merkezileşmelerisözkonusudeğildir;ancakyavaşbirçözülmeve
yokoluşsürecindeolsalardabunlarınvarolmasıbilekapitalizmin
dünyanınbubölgesindeherhangibirşeyirestoreetmeyeteneğinde
olmadığının paradoksal bir ifadesidir. Proletarya ve kazanımları
arasındakiilişkibuülkedekitümsınıfmücadelelerininmerkezinde
yeralır.

Not 21
İkinciDünyaSavaşı'nıntambaşlarındaTroçkişöyleyazmıştı:

"İkinciDünyaSavaşıbaşladı.Busavaş,toplumunkapitalizmtemelinde
dahafazlayaşayamayacağıiddiasınıtartışılmazbiçimdedoğruluyor.Bu
noktadaproletaryayıyenibirsınava,belkidenihaisınavatabitutuyor."

Buradabiranduralım.İkinciDünyaSavaşı'nıntoplumunkapi-
talizmtemelindedahafazlayaşayamayacağı iddiasını tartışılmaz
biçimdedoğruladığısöylenebilirmi?

Bizce cevap evettir. Formelmantık temelinde, bundan altmış
beş yıl sonra, toplumun kapitalizm temelinde yaşamaya devam
ettiğielbettesöylenebilir.Fakatbudurumancakzorlusınavlarve
sıçramalardansonragerçekleşmiştir.Toplumdahafazlakapitalizm
temelinde yaşayamazdı... ancak aynı zamanda, proletaryanın
önderliğininkrizi,yaniinsanlığınkrizi,çözülmemişolduğundan,
dahadafazlaçürümüşbirkapitalizmhalainsanuygarlığınınaltını
oymayadevamediyor.

Troçkişöyledevamediyor:
"Eğerbusavaş,bizimkuvvetleinandığımızgibi,proleterdevrimitetik-
lerse, kaçınılmaz biçimde SSCB'deki bürokrasinin alaşağı olmasını ve
Sovyet demokrasisinin 1918'dekinden de yüksek bir ekonomik ve
kültüreltemelde,yenidendoğmasınısağlayacaktır.Budurumda,Stalinist
bürokrasininbir"sınıf"mı,yoksaişçidevletiüzerindekibirfazlalıkmı
olduğusorusukendiliğindençözülecektir.Budurumda,Sovyetbürokra-
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sisinin,uluslararasıdevrimingelişimindedönemselbirgerilemedeniba-
retolduğuanlaşılacaktır.
Eğeraksine,mevcutsavaşındevrimedeğil,proletaryanınyenilgisineyol
açması halinde, geriye tek bir seçenek kalır: tekelci kapitalizmin nihai
çözülmesi,devletlebirleşmesivehalamevcutolduğukadarıylademokras-
ininyerinitotaliterbirrejimebırakması.Proletaryanıntoplumunidaresini
ele alamaması, bu durumda,Bonapartist ve faşist bürokrasinin içinden
çıkan yeni bir sömürücü sınıfın ortaya çıkışına yol açabilir. Bu da,
uygarlığınalacakaranlığınıtemsiledenbirçöküşrejimiolacaktır.
Gelişmişkapitalistülkelerinproletaryasının,iktidarıaldıktansonra,bunu
elinde tutamayıp SSCB'deki gibi bir ayrıcalıklı bürokrasiye bırakması
halinde de aynı sonuç yaşanır. Bu durumda, bürokratik gerilemenin
ülkeningeriliğindenvekapitalistkuşatmadandeğil,proletaryanınyöneti-
cisınıfhalinegelmedekiorganikyetersizliğindenkaynaklandığınıteslim
etmek durumunda kalırız. Bu tür bir gelişim sonrasında geriye dönüp
bakıldığında, SSCB'nin temel özellikleri itibariyle, uluslararası planda
yenibirsömürürejimininhabercisiolduğusöylenecektir."

Bir kere daha, bu sonuncu alternatifin yukarıda belirtilen
nedenlerdenötürübirkenaraatılmasıgerekli.Öyleyse,şuöngörüyle
karşı karşıyayız: ya savaş proleter devrimini tetikleyecek ya da
proletaryanınçöküşünügetirecek.

Troçki'ninbuöngörüsüdoğrumuydu?
İkinciDünyaSavaşı'nın sonundaolanlarınhesabını çıkarmak

değil bunotların amacı.EskiSSCB'de,DoğuAvrupa'daveBatı
Avrupa'da savaş sonrası gelişmelerin ana hatlarını hatırlamakla
yetinelim. SSCB'nin zaferi, proletaryanın ve SSCB'nin tüm
halklarınıntoplumsalkazanımlarınsavunusuiçinhareketegeçmes-
ininenüstdüzeydeifadesiydi.ProleterdevrimininBatıveDoğu
Avrupa'dakiyankıları, tümbuülke işçi sınıflarının toplumsalve
siyasal ağırlığını temsil eden kazanım ve kurumları güçlendirdi.
DoğuAvrupa'dakitlelerinüretimaraçlarınıntoplumsallaştırılması
talebiylehareketlenmesiveaynızamanda(Troçki'ninMarksizmi
Savunurken'de öngördüğü gibi) Kremlin bürokrasisinin tek bir
kurumsal ve siyasal çatı altında iki çelişkili toplumsal rejimi
yaşatmayıbaşaramaması,bildiğimizgibi sermayeninbürokratik-
askeri yöntemlerle mülksüzleştirilmesini getirdi (ki bu da kitle
hareketinin bürokrasinin denetimine girmesine ve sonuçta,
bürokrasinin toplumsallaştırılmış mülkiyet ilişkilerini tümDoğu
Avrupa'yayaymakdurumundakalmasınayolaçtı).

Aynı anda, proleter devrim dalgası, özellikle de Fransa'da,
emperyalizmi, sermayenin hakimiyetinin sürmesinin karşılığı
olarak,ciddi toplumsalkazanımlarıkabuletmeyezorladı;sosyal
güvenlik,kolektifkonseylervesendikalarınönemigibi.Bu,Doğu
Avrupa'dakisürecinbirbaşkabiçimaltındayaşanmasıydı.
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1940'larda SSCB'nin savunusunun etkisiyle başlayan siyasal
devrim yönelişi, özellikle Batı Avrupa'da toplumsal devrim
kavgasınave1949'dadaÇinDevrimi'ninzaferinegötürmüştür.Bu
durumproletaryanınağırlığınınartmasınavebunundasonrakielli
yıla damgasını vurmasına neden olmuştur. Bu anlamda, yurtdışı
(emperyalizminbasıncı)veyurtiçi(bürokrasininpolitikası)neden-
lerinbileşimiyadabaşkabirdeyişle içsel (bürokratikaygıtların
dünyadevriminiengelleyenpolitikası)vedışsal(toplumsaltemel-
lerinçözülmesi)nedenlerinbileşimi sonucuSSCB'ninyıkılması,
sadeceSovyetproletaryasıiçindeğiltümdünyaproletaryasıiçin
ağırbirdarbeolmuştur.

Ancakbaşlayanbusüreçhenüztamamlanmadı.Busüreç,sınıf
mücadelesinindünyaçapındakibirliğimeselesinibaşkabirdüzey-
dekarşımızaçıkarıyor.

IV.Enternasyonal'inprogramıveseksiyonlarınıninşası,tamda
bugün,uluslararasıplandaveherülkedefarklıbirbiçimde,kendisi
için sınıf olarakproletaryayı teşkil edenbütünkurumların savu-
nusuanlamınagelmelidir.DoğuAvrupa'dabukurumlararasında,
doğrudanveyadolaylıolarak1917Ekim'iningetirisiolantoplum-
salkazanımlarınkimibileşenlerihalamevcuttur.

Not 22
İkinciolasılığageridönenTroçkişöyleyazar:"Eğer ikinci öngörü 
gerçekleşirse.... Eğer dünya proletaryası gelişim sürecinin 
omuzlarına yüklediği görevi gerçekleştiremezse, kapitalist toplu-
mun iç çelişkileri üzerine kurulu olan sosyalist programın saf bir 
ütopya olduğunu kabul etmek durumunda kalırız." Şu soruyu 
sorar: "Günümüzde bizi sosyalist devrim olasılıklarını reddetmek 
zorunda bırakacak, kesin ya da en azından kuvvetli nesnel veriler 
var mı? Mesele budur işte."

Bugünbizimdecevaplamamızgerekenbirsorubu.
Aynı makalede Troçki şu soruyu yöneltir: "Nesnel tarihsel 

gereklilikler, bir işçi sınıfı öncüsünün yani proletaryayı iktidara 
taşıyacak gerçek bir devrimci önderliğin inşasının yolunu açıyor 
mu... bu önderlik, bu savaşta ve onu izleyecek alt üst oluşlarda 
oluşabilir mi?" 

Bunuşöylecevaplar:"IV.Enternasyonal, sadece program met-
niyle değil bizzat varlığıyla da bu soruya olumlu yanıt vermiştir."

Bu da bizi IV.Enternasyonal'i örgütsel açıdan parçalayan
1950-53krizininsonuçlarınagötürür.Bubiziayrıca,1985-86'dan
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itibarenIV.Enternasyonal'inyenidenilanınıngereğineveyeniden
inşasıkavgasınadairbaşlayantartışmayadagötürür.

Not 23
Yukarıda formüle edilen alternatif öngörüleri başka bir biçimde
dile getiren Troçki şöyle yazar: "İkinci emperyalist savaş, 
tamamlanmamış görevi daha da üst tarihsel bir aşamaya taşır. Bu 
savaş yalnız mevcut kapitalist rejimlerin istikrarını değil, 
proletaryanın bunları yıkma kapasitesini de sınava tabi tutuyor... 
Eğer tüm olasılıklara rağmen, Ekim devrimi mevcut savaşta veya 
hemen ardından, gelişmiş ülkelerin biri ya da diğerine yayılamazsa; 
ve eğer aksine proletarya her yerde ve her cephede püskürtülürse, 
mevcut döneme ve dinamiklerine dair kavrayışımızı kesinlikle 
gözden geçirme durumunda kalırız. Mesele SSCB'ye ya da Stalinci 
kliğe hangi etiketin yapıştırılacağı değil, gelecek on yıllara hatta 
yüzyıllara dair tarihsel perspektifleri tekrar değerlendirme mese-
lesidir: toplumsal devrim ve sosyalist toplum çağına mı giriyoruz 
yoksa totaliter bürokrasi egemenliğindeki çürüyen toplum çağına 
mı?" 

Burayıdaayrıntılandıralım:Ekimdevrimisavaştaherhangibir
gelişmiş ülkeye yayılmış mıdır? Buna cevap evet ve hayırdır.
Üretimaraçlarının toplumsallaştırılması veproletaryanın iktidarı
alması anlamında, hayır. Proletaryanın toplumsal ve siyasal
ağırlığınıFransabaştaolmaküzereengelişmişkapitalistülkelerde
ozamanadekgörülmemişbiçimdeartıranveEkim'inkazanımları
üzerindeyükselendevrimcidalganınoluşumuanlamında,evet.

Şusoruyusormakgerekli:proletaryaheryerdevehercephede
püskürtüldümü? Hayır, her ne kadar proleter devrimin zaferi -
kitlelerinatılımınınkarşısınadikilenaygıtlarınpolitikalarınedeni-
yle-gerçekleşmediysede.Ancak,Batı'dakikazanımlarveÇinve
DoğuAvrupa'da, proleter dalga nedeniyle bürokrasinin girişmek
durumunda kaldığı bürokratik-askeri yöntemlerle sermayenin
mülksüzleştirilmesi,savaşsonrasısürecinsadecegeçiciveçelişkili
bir çözüme kavuştuğunu gösterir. Bir anlamda, 1939'da ortaya
atılan alternatifler bugün 2003'te de karşımızda duruyor.
Günümüzde, ulusların, devletlerin ve hatta fiziki olarak işçi
sınıfının varlığını tehdit eden, çürüyen kapitalizmin varolmaya
devametmesininsonuçlarında.Ekim'inyarattığıtoplumsaltemel-
lerin hızla ilerleyen yıkımında.Ancak, bir o kadar - ve bunlara
karşın-,Stalinizm'inuluslararasıaygıtınınçözülmesi(kişüphesiz
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Pablocuaygıttarafındantelafiediliyor)vebununIV.Enternasyonal'in
sorumluluğumeselesinigündemegetirmesindede.

Not 24
1939yılındaTroçki,"SSCB'yisavunma"sloganıyla ilgilişunları
yazdı:"Bizim için temel siyasal kriter, kendi adına ne kadar önem-
li olursa olsun bu veya başka bir bölgede mülkiyet ilişkilerinin 
dönüşümü değil, dünya proletaryasının bilincinde ve örgütlenmes-
indeki değişim, geçmiş kazanımları savunma ve yeni kazanımlar 
elde etme kapasitesinin artması. Bu belirleyici bakış açısından, 
Moskova'nın politikası, bütünsel biçimde değerlendirilirse, gerici 
karakterini korumaktadır ve uluslararası devrim yolundaki birin-
cil engel olmaya devam etmektedir."

Buradan yola çıkarak,BerlinDuvarı'nın yıkılmasından sonra
oluşandurumlailgilibirsorusorulabilir:bizimiçintemelsiyasal
kriter sadecemülkiyet ilişkilerinindönüşümüne -buna toplumsal
mülkiyetin çözülmesinde olduğu gibi gerici bir dönüşüm de
dahildir - indirgenebilir mi? Yoksa bu dönüşümlerle, dünya
proletaryasını bilincindeki ve örgütlenmesindeki değişimleri
bütünleştirmekmigerekir?

Toplumsalmülkiyetinçözülmesisaldırısı,dünyaproletaryasının
geçmişkazanımlarısavunmaveyenikazanımlareldeetmekapa-
sitesini tartışılmaz biçimde zayıflatan bir faktördür. SSCB'nin
yıkılışı, küreselleşme adına, uluslararası planda işçi sınıfını bir
sınıf olarak teşkil eden tüm kurumların çözülmesini amaçlayan,
görülmemişbir saldırınınbaşlangıcını teşkil etmiştir.Buaçıdan,
bürokrasinin mümkün kıldığı, toplumsal mülkiyetin çözülmesi
sürecikesinliklekarşıdevrimcibirkarakteresahiptir.

Ancak, aynı zamanda, dünya proletaryasının bilincindeki ve
örgütlenmesindeki değişim açısından, Stalinizm'in dünya işçi
hareketiüzerindekiipoteğininkalkmasıdasözkonusudur.Şüphesiz
ki bu, saldırının tüm örgütlenmeleri yok etmeye çalıştığı bir
bağlamda gerçekleşiyor: SSCB'nin yıkılışıyla açılan sürecin,
Pabloculuğun önemli bir rol oynadığı sendikal örgütler de dahil
işçi örgütlenmelerinin dağıtılması saldırısıyla sürmesi tesadüf
değildir.Ancak işçi sınıfınınhayattakalmak için tekçaresi, yok
edilememiştümkurumsalbileşenleridişiyletırnağıylasavunmasıdır.
Bu, sendikal örgütlenmelerden ve yok edilememiş sendikal
örgütlenme bileşenlerinden tutun, eski SSCB'deki toplumsal
mülkiyetin bileşenlerine dek uzanır. Bu ikisi birbirinden
ayrılamaz.
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Doğu'da savunulacak toplumsal mülkiyet bileşenlerinin
olmadığınıiddiaedentümpolitikalar,BüyükBritanya,Almanya,
İsviçre,Fransaveyabaşkaülkelerdebirbirleşikcephepolitikası
tarifetmeyidebaşaramaz.

Butürbirbirleşikcephepolitikası,işçisınıfınınkendiörgütlen-
melerinivekurumlarınıkorumahareketinedestekolmaktangeçer.
Butürbirbirleşikcephepolitikası,IV.Enternasyonal'ingörevler-
ininmerkezindeyeralır.Çünkü,kapitalistsisteminenağırçürüme
sancılarının ortasında, proleter devrim hiç olmadığı kadar gün-
demdedir.IV.Enternasyonal'inzamanıgelmiştir.



"Emek	Bir	Meta	
Değildir"	
Sloganının	
Kökenleri,	Anlamı	
ve	Sonuçları	
Üzerine

Daniel GLUCKSTEİN

"Emek bir meta değildir"sloganıylapupayelkenyol
alan modayı nasıl anlamalıyız?Aslında, bu sloganı 
ilkolarakkullanıpkendisinetemelilkeyapanATTAC
adlı örgütlenmedir.. Daha sonra Dünya Sosyal ve
KıtalararasıForumlarınıdüzenleyenlercekullanılmaya
başlanmıştır.. Slogan hızlı bir şekilde, çok sayıda
sendikal örgüt,"solcu" ve "ilerici" şahsiyetler ve de
her tür politik renkten başbakanlar tarafından dahi
kullanılıroldu.

Çok Eski Bir Formülasyon

Gerçekte bu formülasyon çok eskidir. "Solcu" ve hatta "aşırı
solcu"olaraksunulmasıiseyenidirvesondönemeaittir.İlk

bakışta "emek bir meta değildir" sloganının düşüncesi şöyle
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anlaşılabilir: "Biz, işçiler,nesnemuamelesigörmek istemiyoruz.
Haklarımızvar,onurumuzvar."Tabiibumeşrubirtemenni.

Amagörüneninaltındakianlamnedir?ATTAC'ınvekendisini
Marksist olarak değerlendiren ya da Marksist olduklarını hiç
çekinmeden ifadeedendiğer"alternatifküreselleşmeci"hareket-
lerinbirkaçtemsilcisivardır.

Marxnedemişti?Kapitalşusatırlarlabaşlar:
"Kapitalistüretimtarzınınegemenolduğutoplumlarınzenginliği,"muaz-
zam bir meta birikimi" olarak kendini gösterir, bunun birimi tek bir
metadır. Araştırmalarımızın, bu nedenle, metanın tahlili ile başlaması
gerekir."1

Marx ve Değer Yasası
Marxemtianınkendiiçindekimübadeledeğerinibelirleyendeğer 
yasasınıtanımlarkençokdikkatlidavranır.

"Metaherşeydenönce,bizimdışımızdabirnesnedirve,taşıdığıözellik-
leriyleşuyadabutürdeninsangereksinmelerinigiderenbirşeydir.(...)
Bunun için eşit nicelikte emek içeren ya da aynı sürede üretilebilen
metalarındeğerleri,aynıdır."2

DemekkiMarx'a göre herhangi birmetaınmübadele değeri,
içinde barındırdığı sosyal emekmiktarına indirgenebilir. Bu da,
kapitalist toplumda varolan bütün değerlerin emek niceliği
bakımından kendi eşdeğerine indirgenmesi anlamına geldiği
kadar

"üreticifaaliyet,aldığıözelbiçimi,yaniemeğinyararlıniteliğinibiryana
korsak,insanemek-gücününharcanmasındanbaşkabirşeydeğildir(...)
insan beyninin, sinirlerinin ve kaslarının üretici harcamasıdır ve bu
anlamda,bunlarinsanemeğiolarakaynıdır.Bunlar,insanemek-gücünün
farklıikiharcanmabiçimindenbaşkabirşeydeğildir."3

Marx'ın gözünde, doğa tarafından sağlanmayan tüm maddi
zenginliklerinkaynağıolarak emek, tekbaşına, kapitalist üretim
sisteminehasbirşeydeğildir:

"(...)doğanınkendiliğindenürettikleridışındakalanbütünmaddizengin-
lik, değişmez bir biçimde varlığını, belirli bir amaçla harekete geçen
doğadakibelirlimateryallerlebelirliinsanihtiyaçlarınaayrılmışbirfaali-
yetolanözelbirüreticifaaliyeteborçludur.Busebepleemek,kullanım
değerininyaratıcısıdır;budayararlıemektir;bütüntoplumsalformlardan
bağımsızolarakinsansoyunundevamıiçingereklibirkoşuldur."4

Ancak,kapitalistsistemdekiemek-gücününkendinehasyönü,
yalnızca,üreticilertarafındanhementüketilecekşeyleriçindeğil
aynı zamanda meta üretimi için de kullanılmasıdır; bir başka
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ifadeyle, diğerleri için kullanım değeri, sosyal kullanım değeri,
olmasıdır.

Emek-gücü Metadan Başka Nedir ki?
Marx'ınanalizininözündeşutemelöğemevcuttur:Emek-gücübir
metadır, zaten kapitalist sistemde metadan başka bir şey de 
olamaz.

"Emek-gücü denilen bu özel metaı şimdi biraz daha yakından incele-
memizgerekiyor.Bütünötekilergibi,odabirdeğeresahiptir.Budeğer
nasılbelirlenir?Emek-gücünündeğeri,ötekihermetadaolduğugibi,bu
özelnesneninüretimivedolayısıylayeniden-üretimiiçingerekliemek-
zamanıilebelirlenir.
Emek-gücü bir değere sahip olduğuna göre, kendisinde maddeleşmiş
ortalamatoplumsalemeğinbelirlibirniceliğindendahafazlasını temsil
etmez.Emek-gücüyalnızca,birkapasite,yadacanlıbireyingücüolarak
vardır.bununsonucuolarak,emekgücününüretimi,bubireyinvarlığını
öngörür. Belli bir bireyin emek-gücü üretimi, onun kendisini yeniden
üretmesinden ya da varlığının devamından oluşur. Bireyin varlığını
sürdürebilmesiiçin,bellimiktardageçimaracınagereksinmesivardır.Bu
nedenle, emek gücünün üretimi için gerekli emek-zamanı, kendini bu
geçinme araçlarının üretimi için gerekli zamana indirgiyor; başka bir
deyişle, emek-gücünün değeri, emekçinin varlığını sürdürmesi için
gerekliolangeçimaraçlarınındeğeridir.
Nevarki,emek-gücü,ancakkullanılmaklagerçekleşir;ancakçalışmaile
kendini faaliyete sokar. Bu arada belirli miktarda insan adalesi, siniri,
beynivb.harcanmışolur,vebunlarınyerinekonmasıgerekir.Bumasraf
artışı, daha fazla bir gelir ister. Emek-gücü sahibi, bugün çalışıyorsa,
yarında,aynısüreci,sağlıkvekuvvetyönündenaynışekildeyineleye-
bilmelidir.Öyleysegeçimaraçları,onun,çalışanbirinsanolaraknormal
durumunusürdürmesineyeterliolmalıdır.
Yiyecek, giyecek, yakıt, barınak gibi doğal gereksinmeler, yaşadığı
ülkenin iklimi ile diğer fiziksel koşullara göre değişir. Öte yandan,
zorunlu denilen gereksinmelerinin çeşidi ve büyüklüğü, tıpkı bunları
karşılamaşekillerigibi,bizzatkendileri tarihselbirgelişmeninürünleri
olduğuiçin,vebuyüzdengenişölçüdeoülkeninuygarlıkdüzeyineve
özellikle de, özgür emekçiler sınıfının oluştuğu koşullara ve alıştıkları
rahatlıkderecesinebağlıdır.Bunedenle,diğermetalardaolduğununters-
ine,emek-gücüdeğerininbelirlenmesine, tarihselvemanevibiröğede
giriyor.Bununlabirlikte,bellibirülkede,bellibirdönemde,emekçiiçin
gerekliolangeçimaraçlarınınortalamamiktarıpratikolarakbilinir.
Emek-gücü sahibi de ölümlüdür. Öyleyse, pazardaki varlığının sürekli
olabilmesiiçin-ki,paranındurmadansermayeyedönüşmesibunugerektir-
ir- emek-gücü satıcısının, 'yaşayan her bireyin kendisini sürdürdüğü
şekilde,yanidöllenerek'varlığınısürdürmesigerekir.Aşınma,yıpranma
ve ölümnedeniyle, pazardan çekilen emek-gücünün yerini, hiç değilse
aynı miktarda yeni emek-gücünün sürekli olarak doldurması gerekir.
Böylece,buözelmetasahiplerininsoyununpazardavarlıklarınısürdürme-
leriiçin,emek-gücüüretimiiçingerekligeçimaraçlarınıntoplamı,eme-
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kçininyerinidolduracakolanların,yaniçocuklarınıngereksinmelerinide
karşılayacakşekildeolmalıdır.
İnsan organizmasının belirli bir sanayi dalında hüner ve beceri
kazanabileceği şekilde değişikliğe uğramasını ve özel türde bir emek-
gücüolabilmesini sağlamak için, özel bir öğrenimyada eğitimgerek-
lidir;buda,azyadaçokbirmetaeşdeğerinemalolur.Bumiktar,emek-
gücününazyadaçokkarmaşıkolmaniteliğinegöredeğişir.Bueğitim
masrafları (basit emek-gücü için pek küçüktür) üretim için harcanan
toplamdeğeriniçersindeoölçüdeyeralır."5 

Öyleyse,birmetaolarakemek-gücünündeğeriüretimi,bakımı
veemek-gücününyenidenüretimiiçingereklitoplamemtiadeğeri
tarafındanbelirlenir.Butoplamdeğer,Marx'ın"tarihsel ve ahlaki 
öğe"olarakadlandırdığıbirdeğişkeniçerir.Budeğişken,üretici
güçleriningelişmişlikderecesiveişçilerinsınıfmücadelesisayes-
inde kazandıkları hak ve teminatların seviyesi açısından her bir
ülkeninkendinehasulusalkoşullarınabağlanmıştır.Sınıfmücade-
lesininçocuk işçiliğiniyasalyollarlaengellediğive farklıücrete
dayanan bir sosyal güvenlik düzeninin emek-gücünün değerini
oluşturan bir parçası olarak görüldüğü bir ülke ile hiçbir sosyal
korumanınolmadığıveçocukların6yaşındanitibarensömürüldüğü
birdiğerülkearasında,emek-gücününsosyalolaraktanımlanmış
değerikuşkusuzepeyfarklılıkgösterecektir.

Marxşunaişareteder:
"Ama, bizim para sahibinin, meta olarak satışa çıkartılmış emek-gücü
bulabilmesi içinönceçeşitlikoşullarınyerinegetirilmişolmasıgerekir.
(...) Bu varsayıma göre, emek-gücü,meta olarak piyasada, ancak, ona
sahipolankimseninemek-gücününbirmetaolaraksatışasunmasıyada
satması halinde görülebilir. Bunu yapabilmesi için bu kimsenin, kendi
emek-gücü üzerinde tasarrufta bulunabilmesi, emek kapasitesinin, yani
kendi kişiliğinin kayıtsız şartsız sahibi olması gerekir. Emek sahibi ile
para sahibi, pazarda karşı karşıya gelirler, eşit haklara sahip kimseler
olaraktemasageçerler,aralarındakitekfarkbirininsatıcı,diğerininalıcı
olmasıdır;buyöndenyasalarkarşısındaherikisideeşittir.
Builişkininsürekliolabilmesiiçinemek-gücüsahibinin,bunu,yalnızca,
belli bir süre için satması gereklidir, çünkü eğer onu toptan ve süresiz
satacakolursa,kendinisatmış,kendiniözgürbirinsanolmaktançıkartıp
köleye, meta sahibi olmaktan çıkartıp meta haline dönüştürmüş olur.
Emek-gücünedaimakendiözmalı,kendimetaıgözüylebakmasıgerekir,
vebunudaancak,onu,alıcınınemrialtınageçicibirsüreiçin,belirlibir
zaman süresi için vermekle yapabilir. Ancak bu yolla, emek-gücü
üzerindekimülkiyethakkındanferagatetmemişolur.
Parasahibininpazardaemek-gücünümetaolarakbulabilmesiiçinikinci
temelkoşulşudur:emekçi,kendiemeğiningerçekleştirdiğimetalarısata-
cakdurumdaolmayıp,kendibenliğindevarolanemek-gücünübirmeta
olaraksatışasunmakzorundakalmalıdır."6
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"Bu Tür Bir İlişkinin Hiçbir Doğal Temeli 
Yoktur"
Hangisebepleişçiemek-gücünübirmetaolaraksatmakzorundadır?
Çünkü, kapitalizm çağında genelleşmiş ve sistematize olmuş
sosyalişbölümü,herinsanayaşamakiçinihtiyaçduyduğuaraçları
ve nesneleri yaratmasına izin vermiyor. Bunları elde edebilmek
için işçi, sahip olduğu tekmetayı, emek-gücünü,meta değerine
tekabüledenbirdeğerkarşılığında,bellibirmiktarparakazanmak
için satmak zorunda kalmaktadır. Bu para, ona ve ailesine
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan emtia alımını
sağlayan-emek-gücününsatışındaneldeedilenücretbiçimindeki-
paradır.Marx'agöre:

"Paranınsermayeyeçevrilebilmesi için,demekki,parasahibininözgür
emekçiilekarşıkarşıyagelmesigerekir;bu,emekçininikianlamdaözgür
olması demektir: hem emek-gücünü kendi öz metaı gibi satabilecek
durumdaözgürbirinsanolmasıgerekir,hemdesatmakiçinelindebaşka
birmetaolmaması,emek-gücünügerçekleştirmesiiçingereliherşeyden
yoksunbulunmasıgerekir."7

Kendi emek-gücünü satan "özgür" bir emekçinin varoluşu
karşısında, "özgür" bir para sahibinin onun emek-gücünü satın
alması tarihin bir üretimidir: Marx, "Bu ilişkinin hiçbir doğal
temeli yoktur" der. Sosyal bir ilişki söz konusudur: emek-gücü,
sosyalbaskıyla,onusataniçinbirmetaolduğugibisosyalçıkarla
onusatınalaniçindebirmetadır.Marxşöyledevameder;

"Demekki kapitalist dönemeniteliğini kazandıran şey, emek-gücünün,
işçinin kendi gözünde kendi malı olan bir meta şeklini alması ve
dolayısıyla emeğinin, ücretli emeğe dönüşmesidir. Öte yandan, emek
ürünününgenelolarakmetahalinialmasıancakbuandansonraolur."8

Bu son görüş üzerinde duralım.Marx için, üretilen emtianın
biçimi sadece, emek-gücünün, işçininkendisi için,metanın ege-
mensosyalbiçiminikazandığıandanitibarenegemensosyalbiçim
halinegelir.Birbaşkaifadeyle,eğeremek-gücümetaolmasaydıo
zaman emtia olarak üretilenlerin biçimi egemen sosyal biçim
olmazdı.E,tabibizdekapitalistsistemdeolmazdık.

Yani, "alternatif küreselleşme"ci bayanlar ve baylar, biz hala
kapitalist sistemde değil miyiz? Eğer öyleyse, emek-gücü nasıl
metaolamaz?Yoksa,BerlinDuvarınınyıkılmasındanberi,üretim
araçlarınınözelmülkiyetidüzenininötesinebakamayacakbirufka
mıgerilediniz?Bukonuyadahasonradöneceğiz...
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Emek-gücü ve Artı Değer
Marx'ınanalizitümbelirsizliklerdenarınmıştır:Kapitalizm,kapi-
talizmolduğusüreceemekbirmetadır.Hattasadecebirmetadır.
Dahası, emek-gücü meta olduğu içindir ki kapitalistin kârının
kökeni olacak ve bu amaçla kapitalist, emtia üretimine yatırım
yapmayıdüşünecektir.

Peki kâr nereden kaynaklanır? Kendi değişiminden mi, yani
emtiadolaşımındanmı?Marxbusoruyuşöyleyanıtlar:

"Meta dolaşımı, sermayenin çıkış noktasıdır. Meta üretimi
dolaşımıve ticaretdenendahagelişmişdolaşımbiçimi, sermay-
enin doğup büyüdüğü tarihsel temeli oluştururlar. 16. yüzyılda
dünyayı saran ticaret ile yeryüzüne yayılan Pazar, sermayenin
moderntarihininbaşlangıcıolmuştur."9

Marx burada, M-P-M biçimiyle, yani "metanın paraya ve
paranındatekrarmetayadönüşmesiyle,yadaalmakiçinsatma"
ile,P-M-Pbiçiminiyani"paranınmetayavemetanıntekrarparaya
dönüşmesiniyadasatmak için almak"ıbirbirindenayırır.

Spesifikbirifadeyle:"Bu ikinci biçimde dolaşımını tamamlay-
an para, böylece sermayeye dönüşür. Sermaye halini alır ve zaten 
aslında sermaye olma özelliğindedir."10der.

Ancak, P-M-P biçiminin kendi içinde hiçbir anlamı yoktur.
Eğer bir kapitalist, üretim süreci sonrasında aynı nicelikteki bir
parayıeldeedeceksenedenyatırımyapsın?

Sürecin içinde niceliksel bir farklılık ortaya çıkmadıkça bu
olmaz.Marx,tamamlanmışP-M-Phareketibiçimindensözetmez,
onun kastettiği P' nin P den büyük olduğu P-M-P' dür. Şöyle
açıklar:

"İşteilkdeğerininüstündebuartışayadafazlalığaben'artı-değer'diyo-
rum.Başlangıçtasürülendeğer,demekkidolaşımdailkhaliylekalmak
şöyledursun,kendisinebirartı-değerkataryadakendisiniçoğaltır.İşte
onusermayeyeçevirenşey,buharekettir."11

Sonuçolarak,P-M-P',"dolaşım alanında ilk bakışta görüldüğü 
gibi, gerçekte sermayenin genel formülüdür."12
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Bir Meta Olarak Emek-Gücünün           
"Kendine Has Kullanım Değeri"
Marx bu tanıtlama sırasında, sadece artı-değer'in ortaya çıkışını
açıklamıştır.Ancakherhangibirşekildebunudoğuransürecitarif
etmemiştir.Tekrardan, emtiadeğişimdeğeriüzerine söyledikler-
imizegeridönersek,Marx,dışgörünüşebakılırsa,analizinizora
sokanbirçelişkiyiortayaçıkarır.

"Bunun için metaların dolaşımı, yalnız değerlerinin biçiminde bir
değişiklik meydana getirdiği ve yan etkilerden serbest olduğu sürece
eş-değerşeylerindeğişimidemektir."

Şöyleki:
"Eşitdeğişim-değerindekivedolayısıylaeşdeğermetalaryadametalar
ile para birbirleri ile değişildiği taktirde, dolaşımdan kimsenin, ortaya
koyduğundan fazla değer çekemeyeceği açıktır. Burada artı-değer
yaratılmamıştır."13

Artı-değerinoluşumu,öyleyse,dolaşımalanındangelmiyor.
Ozaman,çözülmesigerekenmuammaortayaşuşekildekonu-

labilir:
"Paranın sermayeye dönüşmesi, meta değişimini düzenleyen yasalara
dayanılarak, çıkış noktası, eşdeğerlerin değişimi olacak biçimde
açıklanmalıdır. Dostumuz para babasının, metaları, değerlerine satın
alması ve tekrar değerlerine satması, ama gene de sürecin sonunda,
dolaşıma koyduğundan daha fazla değeri oradan çekmesi gerekmekte-
dir."14

Buamaçla,Marxşöyleyazar:bizimkapitalist,
"dolaşımalanında,piyasadakullanımdeğeri,değerkaynağıolmakgibi
özelbirniteliğesahipbulunanvebununiçinfiilentüketimibizzatemeğin
maddeleşmiş şekli ve dolayısıyla da değer yaratacak bir metaı olacak
kadarşanslıolmalıdır.Vegerçektendeparasahibi,emekkapasitesiyada
emek-gücüniteliğitaşıyanböyleözelbirmetaıpiyasadabulur.
Emek-gücüyadaçalışmakapasitesisözünden,insanınkendisindebulu-
nanvehangitürdenolursaolsunbirkullanım-değeriüretirkenharcadığı
zihinselvefizikselyetilerintoplamıanlaşılmalıdır."15

Gördüğümüzgibi,Marxiçin,emek-gücüsadecebirmetadeğil,
temelbirmetadır.Kapitalistonutüketerek,kendinemâledeceği
birdeğeri,yaniartı-değeriyaratacaktır.Nasılolurdakimisi,kapi-
talist sistemisorgulamazdasankiemekmetadışındabir şeymiş
gibidavranabilir?Bununsonuçlarınasonradeğineceğiz.

Amaöncelikle,birmetaolarakemek-gücüileartı-değerüretme
mekanizmasıarasındakibağıkurmalıyız.

Marxşöyleyazmaktadır:
"Şimdibiz,gene,bizimfilizlenmekteolankapitalistimizedönelim.Onu,
açık pazarda emek-süreci için gerekli bütün öğeleri, sürecin nesnel
öğelerine,üretimaraçlarınıveöznelöğeye,emek-gücünüsatınaldıktan
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sonraterketmiştik.Biruzmanınkeskingözleriyle,kendiözelticaretine,
diyelim iplikçiliğe,kunduracılığayadabaşka türbir ticareteenuygun
üretimaraçlarınıveemek-gücünüseçmişti.Dahasonra,emeğiyleüretim
araçlarını tüketmek için bu emek-gücünü kişiliğinde taşıyan işçiyi
hareketegeçirerekmetaıhemensatınalmışolduğuemek-gücünüharca-
mayakoyulur."16

Marx için, eğer "emek süreci kapitalist tarafından emek-
gücünün tüketilmesi olarak" değerlendirilirse, burada"iki hususi 
olgu"nunanlaşılmasıgereklidir.

Biryanda:
"işçi,emeğininaitbulunduğukapitalistindenetimialtındaçalışır;kapital-
ist, işin usulüne uygun yapılmasına, üretim araçlarının akıllıca
kullanılmasınabüyükbirözengösterir."

Öteyanda:
"İkincisi,ürün,onudoğrudanüretenin,işçinindeğil,kapitalistinmalıdır.
Diyelimbirkapitalistbirgünlükemek-gücünündeğeriniödüyor;böylece
bugücübirgünlüğünekullanmahakkıherhangibirmetagibi,sözgelişi
birgünlüğünekiraladığıatgibi,onaaitoluyor.Metaısatınalan,onukul-
lanma hakkını satın alıyor ve emek-gücünü satan, emeğini vererek
aslında, sattığı kullanım-değerinden ayrılmış olmaktan başka bir şey
yapmamıştır. İşyerine adımını attığı anda, emek-gücünün kullanım-
değeri, ve bundan ötürü de emek olan onun kullanımı artık kapitaliste
aittir. Emek-gücünü satın almakla kapitalist, emeği, bu canlı mayayı,
ürünün cansız öğeleriyle birleştirir. Onun açısından emek-süreci, satın
aldığımetaınyaniemek-gücününtüketimindenbaşkabirşeydeğildir;ne
varkibutüketim,ancakemek-gücünüüretimaraçlarıiletamamlanması
ilegerçekleştirilebilir.Emek-süreci,kapitalistin satınaldığı şeyler,yani
onunmalıhalinegelenşeylerarasındacereyanedenbirsüreçtir.Busüre-
cinürünü, tıpkımahzendemayalanma sürecini tamamlayan şarapgibi,
genekapitalisteaittir."17

Buradan hareketle; artı-değerin ortaya çıkmasının mümkün
hale gelmesi kapitalist sömürü ilişkisi altındaki emek sürecinin
bizzatkendiiçindeolur.Nitekim,Marxşöyleder:

"emek-gücüdeğeriilebuemek-günününemeksüreciiçersindeyarattığı
değer, birbirinden tamamen farklı büyüklüklerdir; kapitalistin, emek-
gücünü satın alırken göz önünde bulundurduğu şey, işte iki değer
arasındakibufarktır."18

Birkapitalistimeta-emek-gücüsatınalmayaitennedeniMarx
şöyleaçıklar:

"bumetaın,yalnızcabirdeğerkaynağınasahipolmasıdeğil,onunsahip
olduğundandahafazladeğerinkaynağıolması,özgülkullanımdeğerine
sahip olmasıdır. Kapitalistin, emek-gücünden beklediği özel hizmet
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budur ve bu alışverişte o, meta değişimi konusundaki 'ebedi yasalar'
uyarıncahareketeder.
Bunlardan birini vermeden diğerini alamaz. Emek-gücünün kullanım-
değeri ya da bir başka deyişle emek, satılmış bulunan yağın kullanım-
değeri,neölçüdeyağcıyaaitbulunursaokadarsatıcısınaaitolur.Para
sahibibirgünlükemek-gücünündeğeriniödemiştir;bununiçinonunbir
günlük kullanımı, bir günlük emek ona aittir. Emek-gücünün günlük
tüketimi yarım günlük çalışmaya mal olmasına karşılık aynı emek-
gücününtambirgünçalışabilmesivedolayısıylabirgünzarfındakendisi
için ödenenin iki katı değer yaratması, kuşkusuz satın alan için iyi bir
şanstır,amasatıcıiçinhiçdebirhaksızlıkdeğildir."19

Bir Meta Olarak                                     
Emek-gücünün Değeri Nasıl Belirlenir?
Marxşöylebitirir;

"Eğer şimdi biz, değer üretmenin ve artı-değer yaratmanın iki sürecini
karşılaştırırsak, ikincisinin belirli bir noktadan sonra birincinin
devamındanbaşkabirşeyolmadığınıgörürüz.Eğerbiryandansüreç,o
noktadan, yani emek-gücü için kapitalistin ödediği değerin yerini tam
eşdeğerini aldığı noktadan sonra sürdürülmezse, bu yalnızca bir değer
yaratmasürecidir,eğeröteyandanbunoktadanöteyedevamederseartı-
değeryaratmasürecihalinialır."20

İşte bu, meta olarak emek-gücünün , Marx'ın ifadesiyle,
"mucizevi" erdemidir. Değerleri standart bir biçimde önceden
üretilmiş metalarda "tekrardan üretilmiş" üretim araçlarından
(hammadde,makineler,amortisman,...)farklıolarak,aktifnitelikli
metaolarakemek-gücününki"yalnızca çalışmasıyla her an ek ya 
da yeni bir değer yaratır"21kendinehasbirkarakterimevcuttur.
Marx kendisini anlaşılabilir kılmak için iki örnek olaydan bah-
seder:

İlkörnekte:
"Diyelimki,işçinintamemek-gücünündeğerinineşdeğerikadarüretim
yaptığıandaüretimsürecikesilmişolsun;sözgelişialtısaatlikemekleişçi
üç şilinlik bir değer katmış olsun. Bu değer, ürünün toplam değerinin
üretim araçlarından gelen değerin dışındaki fazlalıktır.22Bu değer, bu
süreçsırasındadoğmuşolanbiriciközgündeğerdir.(...)Harcananbupara
yönündenyenideğeryalnızcabiryenidenüretimdir."23

Bu örnekte, P-M-P formülüne geri dönülecektir. Artı-değer
olmayacakvekapitalistinböylebirverimsizyatırımınedenyaptığı
anlaşılamayacaktır.
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İştebuyüzden,hakikatikinciörnekteortayaçıkar.
"Daha önce olup bitenlerden, emek-sürecinin, üründe yalnızca emek-
gücünün değerini karşılayacak eşdeğerin yeniden-üretilmesi ve ürüne
katılmasıiçingereklizamanınötesindededevamedeceğinibiliyoruz.Bu
amacınkarşılanmasıiçinaltısaatyettiğihalde,süreçonikisaatdevam
edebilir. Emek-gücünün faaliyeti bu nedenle yalnızca kendi değerini
yeniden üretmekle kalmaz, onun üzerinde ve ötesinde de üretimde
bulunur. Bu artı-değer, ürünün değeriyle, bu ürünün oluşması için
tüketilen öğelerin değeri arasındaki farktır; bir başka deyişle, üretim
araçlarıileemek-gücüarasındakifarktır."24

İşte,sınıfmücadelesimekanizmasınınmüdahaleettiğiyer,tam
daburasıdır.

Marxbizehatırlatır:
"Emek-gücünündeğerine alınıp satıldığı varsayımıylahareket etmiştik.
Onun değeri de diğer bütün metalar gibi, üretimi için gerekli emek-
zamanıilebelirlenir."25

"Ben Metamın Değerini İstiyorum"
Sonuçolarak,kapitalistsınıf,emek-gücünündeğeriyleilişkiliolan
artı-değer oranını arttıracak ekstra çalışma saatlerininmiktarının
dahabüyükoranlaraulaşması için,metaolarakemek-gücüüret-
mekiçingerekliçalışmasaatiniazaltmayaçalışmaktadır.

Marxkonuyuşöylevurgular:
"Görülüyorki,işgünü,değişmeyendeğil,değişkenbirniceliktir.Onunbir
kısmı,kuşkusuz, işçininkendisininemek-gücününyeniden-üretimi için
gerekliemek-zamanıilebelirlenir.Amaonuntoplammiktarı,artıemek-
zamanınabağlıolarakdeğişir.Öyleyse,işgünübelirlenebiliramakendisi
belirsizbirşeydir."26

Günlükçalışmasüresininsaptanmasında,emek-gücününmeta
olma olgusunun belirleyici bir şekilde müdahalesi mevcuttur.
Emek-gücünün onu satan ve satın alan arasındaki değişimi
metalarıngeneldeğişiminiyönetenkurallarlatamolarakilgilidir.

Marxşöyleder:
"Amasermayeninbirtekyaşamdürtüsüvardır,değerveartı-değeryarat-
mak,üretimaraçlarınımümkünolduğukadarbüyükmiktardaartı-emeği
emebilecek değişmeyen etmen haline getirmek eğilimi. Sermaye, ölü
emektir ve ancak vampir gibi canlı emeği emmekle yaşayabilir, ve ne
kadarçokemekemerseokadarçokyaşar.İşçininçalıştığısüre,kapital-
istin ondan satın aldığı emek-gücünü harcadığı süredir. Eğer işçi bu
süreyikendisiiçinharcarsa,kapitalistisoymuşolur.
Öyleyse kapitalist, metaların değişimi yasasına dayanmaktadır. O da,
bütünalıcılargibi,metanınkullanım-değerindenmümkünolduğukadar
büyük yarar sağlama peşindedir.Ama birden bire işçinin, üretim süre-
ciningürültü-patırtısıarasındabastırılmışsesiyükselir:
Benim sana sattığım meta, bütün öteki metalardan farklıdır; onun
kullanımıdeğeryaratır,kendisindendahabüyükolanbirdeğer.Zatensen
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de, onu, bunun için satın almıştın. Senin yönünden sermayenin
kendiliğindengenişlemesigibigörünenşey,benimiçinfazlaemek-gücü
harcanmasıdır. Sen de, ben de piyasada tek bir yasa tanırız, metaların
değişimyasası.Metaıntüketimi,onueldençıkartansatıcıyadeğil,onuele
geçirenalıcıyaaittir.Benimgünlükemek-gücüm,iştebuyüzdensanaait
oluyor.Onuniçinhergünödediğinfiyatla,onuhergünyenidenüretebil-
menvetekrarsatabilmengerekiyor.Benim,yaşlılıkvbdoğaltükenmeler
dışında, yarın gene tıpkı bugünkü gibi aynı normal güçle, sağlıkla ve
zindelikleçalışabilmemgerek.(...)İşgününüsınırsızolarakbüyütmekle,
senbirgüniçinde,benimüçgündeyerinekoyamayacağımkadaremek-
gücünü kullanabilirsin. Senin emekten kazandığını ben özden yitiriyo-
rum. Emek-gücünün kullanılmasıyla, yağma edilmesi birbirinden çok
farklışeylerdir.(...)Birgünlükemek-gücüiçinbanaparaödediğinhalde,
onuüçgünlükkullanmışolursun.Bu,hemaramızdakisözleşmeyehem
de değişim yasasına aykırıdır.Bu nedenlerle ben normal uzunlukta bir
işgünüistiyorumvebunudakalbimiişekarıştırmadanyapıyorum,çünkü
parakonularındaduygularınyeriyoktur. (...)Normalbir işgünü istiyo-
rum,çünkübendediğerbütünsatıcılargibimalımındeğerinitalepediy-
orum.
Görüyorsunuzki,çokesneksınırlarıolmasındanbaşka,metadeğişiminin
niteliğininkendiside,ne işgünü içinnedeartı-değer içinsınır tanıyor.
Kapitalist,alıcıkişiliğiiçindeişgününümümkünolduğukadaruzatmaya
veelindengelsebirişgünündenikiişgünüçıkartmayaçabalamahakkını
kendisindegörmektedir.Bunakarşılık,satılmışolanmetaınözelliği,onu
satınalanıntüketmeisteğinebirsınırkonulmasınıgerektirmekteveişçi,
işgünününbelirlinormalbirsüreyeindirilmesiniisterken,satıcıolmaktan
gelenhakkınıkullanmaktadır.Öyleyseburadabirkarşıtlık,her ikiside
değişimyasasınındamgasınıtaşıyanikihakarasındabirçatışmavardır.
Eşithaklararasındasonsözükuvvetsöyler.Vebununiçindekapitalist
üretim tarihinde,bir işgünününbelirlenmesi, sürüpgidenbir savaşımın
kolektifsermayeye,yanikapitalistsınıfilekolektifemek,yaniişçisınıfı
arasındakisavaşımınınbirsonucuolarakkendisinigösterir."27

Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan kapitalist sis-
temin, proletaryayı kendi emek-gücünü bir meta gibi satmaya
zorlayanbusosyalsömürüilişkisindenbaşkahiçbirkökeniyoktur.
Bugerçekliğinanlaşılmasıyla,Marx(veondansonra,Marksizm'in
sürekliliğinisağlayanherkes)tarafındançıkarılanşusiyasisonuca
ulaşılır;üretimaraçlarınınözelmülkiyetiüzerinedayananburejim
sürdükçe, proleterin kendi emek-gücünü satmaktan başka hiçbir
seçeneğiolmayacaktır.

İşçi Sınıfının Birliğinin Kurulması
Ancak birmeta olarak satılan bu emek-gücü aynı zamanda işçi
sınıfınınbirliğinindekökenidir.Zira,işçisınıfı,nezamankapital-
ist sınıfın bir işçiyi diğeriyle karşı karşıya getirerek yarattığı
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WebsterSözlüğü)



bölünmelerlemücadeleederdekendibirliğinigerçekleştirmeyol-
undailerler,işteozaman"kendisiiçinsınıf"-yaniçıkarlarıkonu-
sunda bilinçli, onları korumak ve arttırmak için örgütlenen bir
sınıf-halinegelmeyebaşlar.Bubirlik,bağımsızişçiörgütlerinde
vekazanılanbağımsızişçikurumlarıilekolektifhaklardaanlamını
bulacaktır.Ancak,işçilertekveayrıbirsınıftır,çünkü tüm işçiler 
üretim süreci içerisinde aynı ilişkiyle karşı karşıyadırlar. İşçi
sınıfısadecetekbirsınıfolabilirçünkü,birtaraftaüretimaraçlarına
sahip olduğundan meta-emek-gücünü satın alan ve işçi sınıfını
tükettiğinden daha çok değer üretmeye zorlayanlardan oluşan
kapitalist sınıf yer alırken, bunun karşı tarafında ise,O, üretim
sürecine gelindiğinde, meta olarak satılmaya zorlanan kendi
emek-gücünüoluşturarakdurur.

Kapitalist toplumda, emek-gücünün meta olarak anlaşılması,
tanınmakta olan sınıf mücadelesinin kökeninde, yani bir başka
deyişle,sosyalsınıflararasındaki-emekvesermayeninarasındaki,
kesinbirzıtlığınkökenindeyatmaktadır.Emek-gücününbirmeta
olarakkabuledilmesi,sınıfbağımsızlığıiçinişçisınıfınınbağımsız
örgütlenmesininşartıdır.

Zorunlu Bir Sosyal Devrim 
Emeğin,artık,metaolmaması içinsosyalbirdevrimzorunludur.
Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı bu rejimi
kamusallaştıracakbirdevrim.

Ancak üretim araçlarının toplumsallaştırılması (kolektif bir
mülkiyet)üretimaraçlarınınsahipleriveemek-gücününsahipleri
arasındakibölünmeyiyokedecektir.Sonradasömürüsistemive
kapitalist sınıfın sömürüsününyegane amacıolan artı-değeryok
olacaktır.

O andan itibaren, proleter kendi emeğini meta gibi satmaya
zorlanamayacakveartıkproleterolmayacaktır.28İşçisınıfı,işteo
zaman,kendiemeğindentamanlamıylayararlanmahakkınasahip
olacaktır. Bu, sosyalizme yürüyüş olacaktır, daha da ötesi bu,
üretiminkâramaçlıolmadığı-yaniartı-değeriçoğaltmakamacıyla
değil de aksine insani gereksinimleri karşılamak için olduğu,
sınıflarınvedevletinolmadığı bir topluma, komünizmeyürüyüş
olacaktır.

Buzarurikamulaştırmaişininolabilmesiiçin,bugünkükapital-
ist toplum içindeki işçi sınıfı, bağımsız bir şekilde örgütlenme
hakkını elde etmekve her bir aşamasında,Troçki'nin ifadesiyle,
"burjuva toplumun tüm çatlakları arasına yerleşecek proletarya 
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demokrasisinin kalelerini",yaniişçikuruluşlarınınvarlığınısavun-
mak ve güçlendirmek zorundadır. Bunu başarmak için de, işçi
sınıfı -kapitalizmi karakterize eden serbest mübadele yasası
uyarınca- kendi metasını gerçek değeriyle değişime sokmalı ve
kapitalistin fazlaemeğizorlaalmaniyetinekarşımücadeleetme
hakkınıdoğrulayabilmekiçinkendiemek-gücününmetaniteliğini
süreklibirbiçimdesavunmalıdır.

Marx'ın dediği gibi: bu, "hakka karşı hak"tır. Bu, güç prob-
lemini, yani sınıflar arası güç dengesi problemini ortaya çıkarır.
Bu, bağımsız işçi örgütlerinin,işçi sınıfının sınıf olarak varlığını
kristalize eden bağımsız işçi kuruluşlarının varoluşu problemini
gündemegetirir.

CGT'nin 1906 Amiens Yasası
Dünyanınheryerinde,işçiörgütleri(Marksistolsunyadaolmasın)
vesendikalörgütler,işçisınıfınınemek-gücünüenyüksekdüzey-
den satabilmesi için sınırsızörgütlenmesini istemişlerdir.Sadece
birörnekolarak,1906'daFransa'daEmeğinGenelKonfederasyonu'nu
(CGT)kuranAmiensyasasınıaktaralım:

"CGT, her tür politik akımdan bağımsız olarak, ücretli ve işveren
sınıflarınortadankaldırılmasıbilinciylemücadeleedenbütünemekçileri
birarayagetirir.
Kongre,budeklarasyonu,ekonomikalanda işçi sınıfınakarşıkapitalist
sınıftarafındanortayakonulanhemmaddihemdemanevitümsömürü
vebaskıbiçimlerinekarşıişçisınıfınıbaşkaldırmayaitensınıfmücade-
lesininkabulüolarakdeğerlendirir.
Kongre,aşağıdakinoktalarlabuteorikdoğrulamayıaçıklar:
Sendikalizm,hergeçengüntaleplerinde,işçilerinçabasınınkoordinasy-
onunu,çalışmasaatlerinindüşürülmesiveücretlerinarttırılmasıgibiacil
iyileştirmelerigerçekleştirerekişçilerinrefahınıhedefler.Amabugörev,
sendikalizmin çalışmasının sadece bir yönüdür; sendikalizm genel
kurtuluşuhazırlar."

CGT böylece, tarihsel görevi "ücretli emekle işverenlik sis-
teminiyıkmak"olan kendieyleminigenel işçihareketinin içine
yerleştirir. Bu, bir başka ifadeyle, işçi sınıfının bir meta olarak
emekgücünüsatmasımecburiyetiüzerinekurulmuşolankapitalist
sömürü sisteminin yıkılması anlamınagelir.Öte yandan, günlük
sendikal faaliyet içerisindeAmiensyasasıCGT'ye,kendinin tam
olarak meta olması sebebiyle meta-emek-gücünü en iyi fiyata
satmasınıdayatmasıiçingücünüortayakoymasınavekaletverir.
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İşçi Sınıfının Kendisi İçin Sınıf Olması
İşçisınıfıhareketinintarihininkendinikendisiiçinsınıfolmatar-
ihiolaraktesisettiğivebirşekilde,kapitalistsınıfıkendinegöre
elealdığısöylenebilir:

"Sizinsisteminizinserbestmübadeleyedayalıolduğunumusöylemektes-
iniz?Birmetaolarakemek-gücümüzüeşdeğeriolanücretbiçimindekibir
parayladeğiştokuşedeceğimizimiönesürmektesiniz?Ozamanbiz,sizi
ciddiye alarak ve kelimenin tam anlamıyla bu pazarlıkta emek-gücü
satıcılarıolaraksizkapitalistlerinbiziincitmekistediğinizorandaincin-
memek için örgütleneceğiz. Çünkü biz, örgütlü ve bilinçli işçiler, siz
kapitalistlerden mübadelenin ebedi yasalarının ne olduğunu öğrendik.
Kapitalistsistemde,birmetaolarakemek-gücümüzüsizesatmakzorunda
olduğumuzunbilincindeyiz.
Ama, kendimiz için sınıf örgütlenmemizle anladık ki bizim bir meta
olarakemek-gücümüzsizingözünüzdefarklıbirkullanımdeğerinitemsil
ediyormuş; o, tükettiği değerden daha çok ürettiği için özel bir hizmet
sağlamaktaymış. İşte bu nedenle, emtia arası mübadeleyi yönlendiren
genelyasa çerçevesinde,biz, örgütlüvebilinçli işçiler, sizin, kapitalist
sınıfın, kendinize tahsis etmek  istediğiniz artı-emeği sürekli olarak
düşürmeye çalışıyoruz. Ve bu vazifemizi, biz, bizim emek-gücümüze
dahil olan "ahlaki ve tarihsel öğeleri" daha fazla öne sürerek
gerçekleştirebiliyoruz.Tersine,siz,kapitalistsınıf,artı-değerinmümkün
olan enbüyükbölümünümülkünüzegeçirecekbiçimde emek-gücünün
değerini düşürecek her şeyi yapacaksınız.Ama biz , bilinçli işçi sınıfı
olarak,bumübadeleilişkisiolmaksızınsınıfmücadelesininolamayacağını
bildiğimizgibi,emekgücümüzündebirmetakarakteri taşıdığınıbiliy-
oruz.Emekgücümüzünbirmetaolmadığınıilerisürmekbualışverişte
-her alış verişte bir satıcı ve alıcı olacağına göre- özgül çıkarlarımızı
koruyabilmemiziçinörgütlenmehakkımızınsorgulanmasıanlamınagelir
ki,bununtarafımızdankabuledilebilirhiçbiryanıolamaz."
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29 Buargümana,1944PhiladelphiaDeklarasyonu ile"emekmetadeğildir"
formülasyonuna sahip olmuşUluslararasıÇalışmaÖrgütü (ILO) örneğiyle karşı
çıkılabilir.KuşkusuzbudoğrudurAmabunaşöylebircevapverilebilir:ILO,devlet
temsilcilerinin, işverenlerin ve sendika örgütlerinin eşit temellerde bir arada
bulunduklarıüçtaraflı[tripartite]yapıyasahipbirörgüttür.ILO,ücretlilerinhak
vekolektifkazanımlarınıgüvenceyealarak,sözleşmelerininulusalparlamentolarda
onaylanması sayesinde uluslararası işçihareketi içinbirkaldıraçvazifesigörür.
Özelliklebugün,emperyalizmin,özellikledeAmerikanemperyalizminin,ulusların
varlığınıveişçilerinsınıfmücadeleleriylekazandıklarıhakveteminatlarınvarlığını
tehditettiğigünümüzdeILOSözleşmelerininsavunulmasıbağımsızemekörgüt-
lerini, kolektif kazanımları ve ulusları savunmanın bir parçası haline gelmiştir.
Bununla birlikte, ILO üç taraflı bir örgüt olması sebebiyle aslında patronlar,
hükümetler ve ücretli emekçi örgütleri arasında daimi bir bağ kurmaktadır.
Hatırlatılmalıdır ki ILO'nun 1919'daki Kuruluş Deklarasyonu'nda "emek meta 
değildir"ibaresiyeralmamaktaydı.1944yılındatümsiyasigüçlerin,-kibunafaşist
ve totaliter rejimlere karşı olan burjuva sektörleri de dahildir-, korporatizm ile
damgalanmasıylabukarardahiledildi.Buişçisınıfınınşevkininkırılmasıiçinbir
nedenolamaz.Nasılki1944ile90'larınortalarınakadarkırılmadıysa.

30 René Guédon tarafından 1942'de yayınlananÇalışma Yasası broşürüne
RenéBelin'inyazdığıönsözdenalınmıştır.



Metaolaraktanınanemek-gücüfikri,aynışekilde,bağımsızişçiörgütlen-
melerinin varoluşlarının ve sınıfın sınıf olarak örgütlenme hakkının
tanınmasının koşuludur. Dolayısıyla demokrasinin koşuludur.29 Oysa
bununtersine;demokrasiyiyadsıyantümkorporatistpolitikrejimlerişçi
sınıfınınsınıfolarakörgütlenmesini..."emekbirmetadeğildir"düşüncesi
adınayasaklamayayönelirler.

Korporatist Vichy Rejimi
Fransa 1941-1942 yılları: Nazi işgal güçlerinin himayesi ile
kurulmuşKorporatistVichyrejimi,işçisınıfınıkendinebağlamak
amacıylaÇalışmaYasasını(kibuyasaylaberaberbağımsızsend-
ikalarfederasyonuCGTyokedilmişveyasaklanmıştır)yürürlüğe
soktu.Commentry'dekikonuşmasındaMareşalPétainşöyledeme-
kteydi:

"İşçilerher şeydenöncebugünekadar  çoğunlukla içinesıkışıpkalmış
olduklarıbireyselliğihiçesayanortamdankurtulmakistiyorlar.Emeklerini
birmetagibisatmakistemiyorlar,biraletgibikullanılmakistemiyorlar,
tam tersine, düşünen, acı çeken, yöneticileriyle insani ilişkiler kurmak
isteyencanlıvarlıklarolmakistiyorlar.”30

Pétain iştebuyüzden işçilerlepatronlarınbirbirine,uzlaşmaz
bir sömürü ilişkisiyle değil de "insan-insana bir ilişki"yle bağlı
olduklarınıifadeeder.Onlar,çokdahagenişbirorganikbirimin,
sınıfmücadelesininolmadığı"örgütlü bir toplumun",birbirinden
ayrılmazparçalarıolmalıydılar.Bukonuşmadankısabirsüreönce,
Pétain,Saint-Etienne'dekibirbaşkakonuşmasındaşöylediyordu:

"İşçiler, teknisyenler, patronlar, eğer bugün mutsuzluk içerisinde allak
bullak isek, budün sizinbirbirinize  yumruklarınızı sıkacakkadardeli
olmanızdandır.Tamaksinebirbirinizidahaiyitanımayaçalışın.Birbirinizi
daha çok düşüneceksiniz , birbirinize güveniniz olacak ve  emekle
sosyaldüzeninbüyükproblemlerinibirlikteçözeceksiniz."

Buikialıntıarasındabirilişkimevcuttur.
1936'nın büyük devrimci dalgasından birkaç yıl sonra (ki bu

dalga,HalkCephesiHükümetiçerçevesindeburjuvaziyleittifaka
giren PCF [FransızKomünist Partisi] ile SFIO [Sosyalist Parti]
aygıtlarıtarafındançıkmazasürüklenmiştir)Pétain,karşı-devrimin
dilinikullanmayabaşlar:

"Dün, işçiler patronlara, patronlar da işçilere yumruk gösterecek kadar
deliydi; karşılıklı olarak birbirlerine itibar duymaya çalışmalılar, işçi
meta olarak değerlendirilmemeli ve bu insan-insana ilişkilerde her iki
tarafdaortakrefahiçinçalışmalıdır..."

Ortak refah kapitalist sömürü sisteminin emek-gücünün
sömürüsüne dayandığının kabulünü varsaymaktadır; ancak, bu
sosyalsınıflarınvaroluşununkatıksızvekolaybirbiçimde inkar
edildiği korporatist ilişkiler içinde, emek-gücünün sömürüsü
kamufleedilerekgizlenmektedir.
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Francocu Rejim
Aşağıda alıntı yaptığımız Franco'nun 1938'deki Fuero del
Trabajo'da (ÇalışmaYasası, ki 10 Ocak 1967'de İkinci Vatikan
Konsey'ineadapteedilmekamacıyladeğiştirilmiştir.)aynıgönder-
meleribulmaktayız:

Madde1:
"Emek,insanın(...)kendiyaşamkoşullarınıniyiliğiiçinveulusalekono-
minindahaiyigelişmesiiçin(...)üretimekatılmasıdır."

Madde2:
"Temelinde kişisel ve insani nitelikte olan emek, maddi bir meta
kavramınaindirgenemez."

Madde3:
"Çalışmahakkı; insana,bireyselamaçlarınıve refahınıgerçekleştirmek
ve vatanın büyüklüğü  içinTanrı tarafından verilmiş  görevin sonucu-
dur."

19.yy'dan Beri                                   
Bağımsız İşçi Hareketine Karşı Olan Kilise
Emek meselesiyle ilgili olarak Kilise'nin Tanrı'ya yaptığı gön-
derme hiç de tesadüfi değildir. 19.yy'dan itibaren, bağımsız işçi
hareketiningelişmesineilkateşaçanKiliseoldu..Sınıfmücadele-
sinebirkarşıduruşolarak, İsa'nındinkardeşliğiadınasermaye-
emek birliğinden bahseden ilk sarı sendika  örgütlenmeleri
Hristiyanlık'tan esinlenmiştir. 1920'lerin ve 1930'ların totaliter
korporatistrejimlerininetkilendikleri,işte,bukaynaktır.

1891'de Rerum Novarum [Yeni Şeyler], Papa XIII.Leon
tarafından"İşçilerin Durumu Üzerine"altbaşlığıylayayınlandı.

Buradaözellikleüzerindedurulmasıgerekenanlayışşu:
"İnsankenditabiatındavarolanşuzorunluluğukabuletmelidirki,sivil
toplumdaherkesinaynıseviyeyeyükselmesiimkansızdır"

Rerum Novarum genelgesi, buradan kimi pratik sonuçlar
çıkarmaktadır:

"Şimdi,konuylailgiliolarakyapılantemelyanlışbuikisınıfınbirbirler-
inedoğuştandüşmansınıflarolduklarınainanmaktır,sankidoğa,zengin-
lefakirbirbirleriylekarşılıklıbirçatışmayaşasınlardiyeçabalamaktadır.
Fazlasıylaakıldışıveyanlışolanbirgörüşaçısıdır,aslındahakikattam
dabununtersidir.Nasılkiinsan,vücudundakifarklıorganlarınınbirbirl-
eriyleuyumluilişkisisayesindesorunsuzişlerse,yinedevletlerdeböyl-
edir, ve toplumda da iki sınıf doğa tarafından uyumlu bir şekilde bir
birleşmeyevekarşılıklımükemmelbirdengedekalmayayazgılanmışlardır.
Her biri diğerine ihtiyaç duyar: sermayesiz emek, emeksiz sermaye
olmaz.Karşılıklıanlaşmaiyidüzeningüzelliklerineyolaçacaktır(...)."
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Böylesine bir karşılıklı anlaşma nasıl yaratılabilir? Herkese
görevlerinihatırlatan.RerumNovarumgenelgesinebirkezdaha
bakalım:

"Bugörevlerarasındafakirleriveişçileriilgilendirenlerşunlardır:özgür
vehakkauygunsözleşmelerlekendisinihükümlükıldığıtümçalışmalarını
eksiksiz olarak ve sadık bir şekilde yerine getirmeli patronunu zora
sokmamalıdır; (...) Zenginlerin ve patronların görevleri de şöyledir:
işçileriköleolarakgörmemelidirler(...).ayrıca, işveren[ler]in (...) temel
göreviherkeseadilolanneiseonagöreücretvermektir.(...)Birkimseyi
emeğinin karşılığından yoksun bırakmak Cehennemlik büyük bir suç-
tur."

Öyleyse, "işçinin görevi olan çalışmasının fiyatını" tespit
etmek patrona düşmektedir. Hiçbir pazarlık mümkün değildir,
çünkü burada emek-gücü meta değildir: işçinin köle olmadığı
olgusuna "saygı göstermek" yeterlidir (ki bu,Marx'ın her yerde
yaptığıanalizleregöre,kapitalistsistemde"emeğinfiyatı"kapital-
istinartıkdüşürmeyedevametmektebirçıkarıolmadığıbirseviy-
eyetekabületmektedir).Ancak,emek-gücünündeğerinibelirleyen
emtiamübadelesininolmadığıanda,işçisınıfınınörgütlenmekve
haklarınıdilegetirmekiçinbirbaşlangıçnoktasıolarakkullanacağı
hiçbir nesnel öğe olmayacaktır! İşçi sınıfının aşırı sömürülmesi
nasılönlenir?Kiliseherşeyhakkındadüşünmüştür:

"Buvebenzersorularda,meselaçeşitliişlerdekiişçalışmasaatleriyada
fabrikalardaveatölyelerdeişçileresağlanantemizliktedbirlerigibi,(...)
konuyla ilgiliolarakçeşitlicemiyetlereyadasendikalarabaşvurulması
tavsiyeedilebilirbirşeydir."

Çok açıktır ki burada bahsedilen "sendikalar" ve "birlikler",
işçisınıfınısınıfolaraktanıyanbağımsızişçisendikalarıdeğildir.
Bunlar, Pétain'in ve Franco'nun "Çalışma Yasaları"nda,
Mussolini'nin faşizmindeve1930'larınAvrupa'sındagelişen tüm
faşistkorporatistyapılardabulunabilecekfaşistcemiyetlereteka-
bületmektedir.

1931
1931'de Papa XI. Pi tarafından Quadragesimo Anno "sosyal
düzeninyerleşmesi"genelgesininyayınlanmasıyla,hem"sermay-
eninadilolmayantalepleri"nihemde"işçilerinadilolmayantale-
plerini" reddettikten sonra "adil dağıtım prensibini" tekrar
onaylanmaktaydı. Bu prensibin uygulamasında, Quadragesimo
Annogenelgesi"adilücret"tenbahsetmekteydi.Genelgeşunuilan
etmekteydi:

"İşçinin,emeğininkarşılığının tümünü talepetmeyehakkıolduğusonu-
cunuçıkaranlar(...)aslındayanılmaktadırlar."
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Öyleyse,meta olarak emek-gücü tükettiğindendaha fazlasını
zorunlu olarak üretmek durumundadır. Ancak, aynı zamanda,
emek-gücünü en yüksek fiyattan satmak için örgütlenen işçi
sınıfını kışkırtma korkusu yüzündenmeta olarak emek-gücünün
aslı mutlaka gizlenmek zorundadır. Quadragesimo Anno 
Genelgesine göre ücretlerin belirlenmesi 3 etmene göredir:
"Öncelikle, işçi, kendisinin ve ailesinin geçim ihtiyacını 
karşılamasına yetecek bir ücret almalıdır."Belirtildiğigibi,ailenin
tümüyeleriçalışmakzorundaolsabile,"çocukların ve kadınların 
zayıf emek gücünün istismarı"birbütünolarakyanlıştır.Kısacası,
istismaryok,ölçülüveadilbirtüketimvar...

İkinciÖlçüt:
"Ücretin belirlenmesinde, şirketin ve onun sorumlusunun koşulları göz
önünealınmalıdır;işyerininiflasınavesonuçolarakçalışanlarıylabirlikte
yıkımınanedenolacakaşırıücretleriistemekadilolamayacaktır."

Dolayısıyla:
"Herkes,hemişçilerhemdepatronlarbirliktebirçabavegörüşbirliği
içindetümgüçlüklerinveengellerinüstesindengelmeyeçalışmalılar."

Bitirirken:
"Nihayetinde ücret oranlarının belirlenmesinde genel ekonominin
ihtiyaçlarıdikkatealınmalıdır."

1961
Bu türden daha pek çok alıntı sıralayabiliriz, mesela, Mayıs
1961'de PapaXXIII. John tarafından hazırlanan, benzerleri gibi
temelde"[işçilere] gerçekten insan gibi yaşama ve ailelerine karşı 
maddi sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak tanıyan ücret-
lerin adil bir şekilde saptanması"nadayanan,"insan toplumlarının 
Hrıstiyanlık temellerinde yeniden şekillenmesi prensipleri" 
genelgesinebakılabilir.Ancak,PapaXXIII.Johnşunadikkatçek-
mektedir: "Adil bir ücretin saptanmasında her bireyin üretime 
yaptığı gerçek katkı da göz önünde bulundurulmalıdır",gibi.

Hatta daha fazla aktarmalar da sunabiliriz. Her biri göster-
ecektirki,emek-gücününmetaolmadığıdüşüncesininkökeninde
(vesonuçolarakdeğerinin;bakım,üretimveyenidenüretimiçin
gereklitoplammetalarındeğeriileilgisiolmayanbirkriteregöre
belirlenmesinde) kilisenin korporatist rejimlerde ifadesini bulan
sosyaldoktrinyeralır.

Bu noktadan hareketle, bugünün aşırı sağ ideologlarının bu
taleplerisürdürmeyeçalışmalarındaşaşırılacakhiçbiryanyoktur.
Hemenonlararasındanbazılarınabakalım;Jean-MarieLePen'in
MilliCephesi'ndenayrılarakM.Megnethimayesindebiçimlenen
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CumhuriyetçiMilliHareketinönderlerindenJean-YvesLeGallau
27Ağustos2000'de"milli tercihlere"destekkonuşmasındaşöyle
demekteydi:

"Bizemeğinmetaolmadığınısöylüyoruz.Emekkişiliğikuranbirunsur-
dur. Emek insanı bir eylem içinde, ticarette, şirkette, ülkede, vatanda
kökleşmesinisağlayanbirunsurdur."

Vichy'den Porto Allegre'ye
Porto Allegre Dünya Sosyal Forumunda "emek meta değildir"
sloganının şiar edilmesinin bu süreklilik içerisinde yer aldığı
görülüyor.

LaVérite'ninbugünekadaryayınlananbirçoksayısındaPorto
Allegre Sosyal Forumu'nun işleyişini, içeriğini ve hedeflerini
tahlilettik.Açıkçagörülüyorki,"emek meta değildir"sloganının
himayesi altında bu Sosyal Forum buraya bakanlarını gönderen
çeşitlihükümetlercedestekleniyor.SosyalForumudüzenleyenler-
inin kitapçıkları, onları "katılımcı demokrasi" modeline teşvik
eden Dünya Bankası tarafından basılıyor. Katılımcılar arasında
KiliselerinveözelliklesondereceetkiliBrezilyaKilisesinintem-
silcileri, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsil-
cileri, ve elbette, doğrudandoğruyakapitalist sınıfın temsilcileri
yeralıyor.

"Destekler ve Sponsorluklar"
Dünya Sosyal Forumu'nun internet sayfasında "Destekler ve
Sponsorluklar"başlığıaltındaaşağıdakiaçıklamagörülür:

"DSF'yi birçok şirketten, örgütten ve kuruluştan finansal ve kurumsal
destekalmaktadır.BudesteklerolmaksızınDSFgerçekleşemezdi."

Bu açıklamanın yapıldığı web sayfasında Dünya Sosyal
Forumu'nun"sponsorları"ileilgiliolarakinanılmasıgüçayrıntılara
yerveriliyor.FordKuruluşlarıyla (dünyanınenbüyükçokuluslu
şirketlerinden biri) birlikte bulunan Petrobras (özelleştirme yol-
unda ilerleyen Brezilyalı petrol şirketi) ve Banco do Brasil
Kuruluşu(uluslararasıfinansalsistemlevebüyükABDbankalarıyla
yakınilişkisiolanbubankaBrezilya'nınenbüyükbankalarından
birisidir)!

"Dernekler"ebakıldığında,ilksıradaOXFAMveonunBelçikalı,
Danimarkalı,İngilizveAmerikanyankuruluşlarıyeralmaktadır.
Bu,dünyanınenetkileyiciNGO'suDünyaBankası'ndanveAvrupa
Birliği'ndenhatırısayılırbir"yatırım"almaktadır.Bunadahasonra
değineceğiz.
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Bu tip forumlara işçi örgütlerinin katılımlarını sağlamaktaki
amaç, bu örgütleri, emeğin meta olmadığı, işçi sınıfının sınıf
olmadığı, işçilerin kapitalist sınıf karşısında maddi ve manevi
çıkarlarını savunacak işçi örgütlerinin böyle bir özgül vekalete
sahipolmadıklarıbirortamaçekmektir..

Buradanhareketle,DünyaTicaretÖrgütü,DünyaBankası,IMF
ve Avrupa Birliği'nin himayesinde küreselleşmiş ve uluslarüstü
yenibirkorporatizmedoğrubiryürüyüşsözkonusudur.

Saint-Denis'ye
Kasım 2003'te Paris Saint-Denis'dekiAvrupa Sosyal Forumu da
aynıözelliklerigösterir.

Yine burada da, Fransız Cemaatleri temsil eden örgütlenme-
lerin varlığını görüyoruz: Hristiyan Tanıklığı,Yaşamın Dostları,
Açlığa Karşı ve Gelişme İçin Katolik Komite (CCFD), Fransa
İslamiYardım,ATD-QuartMonde.

Hükümetlerin desteğiAvrupa Sosyal Forumu'nun resmi veri-
sidir.

Paris-Saint-DenisAvrupaSosyalForumu'nunAvrupahazırlık
toplantılarısırasında(Cenova,19-20Temmuz2003)sunulanfin-
ansalrapordanaşağıdakibilgileröğrenilmektedir:31

Tahminedilentoplamharcama:4353000euro
Tahminedilentoplamgelir:3867000euro
30Haziranbütçeaçığı:486000euro
Alacaklarlailgilitoplam3867000euro'nunhesapdökümüşu

şekildeyapılır:
Kayıtücretleri:450000euro
Kamudansağlananfonlar:3357000euro
Malalımı:60000euro
Budurumda,AvrupaSosyalForumu'nuntoplamfinansmanının

%87'si kamu fonlarından geliyor (kamuyardımı sadece finansal
olmaklakalmıyor,14Ağustostarihligörüşmeözetininişaretettiği
gibibedavakonaklamayıdakapsıyor).

Bu tahminler tamamen gerçekçidir. Eylül 2003 tarihli dokü-
manda, Avrupa Sosyal Forumu'nun Fransız Hükümetinden
şimdidenyarımmilyoneuroaldığınıbelirtilmektedir.

Tarihinironisi:bugünEylül2003tarihindeyizvegeçenAğustos
ayındanberiheray(vedahaaylarcadadevamedecek)400-500
eurokesintiyemaruzkalanücretleriyleyüzbinlercehizmetişçisi,
sanki geçen ilkbahardaki uzun grevin bedelini öder gibiler.
Öyleyse, yüz binlerce ücretliden 1000, 2000 ve hatta 3000 euro
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gerialınacak,çünkühükümetonlarıcezalandırıyor:çünküonlar,
ademi-merkezileşmeye karşı, kendi emeklilik haklarını ve yasal
mevzilerini savunmak amacıyla greve kalkıştılar. Hükümet
Avrupa'nın emirlerine uyarak bunu kabul etmiyor ve bedelini
grevcilereçokağırödetiyor.

Hükümet grevcilerin maaşlarında kesintiye giderken aynı
zamanda daAvrupa Sosyal Forumunu kendi isteği üzerine süb-
vanseediyor.NedenFransızHükümetiAvrupaSosyalForumu'nu
finanse ediyor? Brezilyalı büyük şirketlerin Dünya Sosyal
Forumunu finanse etme nedenleriyle aynı. Parayı veren düdüğü
çalar!SosyalForum'unkorporatist içeriği işçikarşıtı politikaları
hayata geçiren hükümetleri finansman için çağırıyor. Fransa'da
AvrupaSosyalForumu'nunkamusalfinansmanınınneredeyseyarı
yarıyasağcılarvesolculartarafındankarşılanıyorolmasıilginçtir.
Hükümetleeşitmiktardafinansmanakatılanlararasında,"sosyal-
ist"HuchontarafındanidareedilenIle-de-Francebölgesini,"sosy-
alist" Delanoe tarafından yönetilen Paris şehrini ve Fransız
KomünistPartisi'ninbirtemsilcisininyönetimindekiSeine-Saint-
DenisBelediyeMeclisinigörmekteyiz.

ASFÖrgütlenmeSekreterliğinin 16Mayıs 2003 tarihli rapo-
rundaşöyledenmektedir:"Finans grubu, küçük bile olsa her türlü 
ek finansman kaynağını özellikle OXFAM yönetiminde, Avrupa 
Parlamentosu grupları ve kurumları kanalıyla tedarik etme yetki-
sine sahiptir."

OXFAM'ın Ardında Gizlenen Nedir? 
İşte yine bir kez daha aynı isim: OXFAM. Emeğin "meta
olmadığı"nınvarsayıldığıherforumdakarşımızaçıkanbuNGO'nun
ardındakigerçeknedir?

Yüzlerce ülkede bulunan OXFAM dünyadaki en büyük
NGO'lardan birisidir. Tüm dünyadaki yıllık bütçesi 190 milyon
euro (200 milyon dolardan fazla) olarak tahmin edilmektedir.
Fransız Le Monde gazetesi Forum'un finansal temsilcisinin şu
sözlerineyervermiştir(26Ağustos2003):

"Toplanan 650 000 $ (740 000 euro) esas olarak uluslararasıOXFAM
NGO'sundangelmektedir.”

Buparaneredengelmektedir?
OXFAM-Quebec'in 2001 faaliyet raporunda şöyle denmekte-

dir: "bugün ve gelecekte OXFAM-Quebec'in başlıca bağışçıları 
arasında": Kanada Kamu Sağlığı Derneği, Dünya Bankası,
Uluslararası İşbirliği için Kanada Konseyi, Hollanda Hükümeti,
New-BrunswickHükümetlerarasıveUluslararasıİlişkilerBölümü,
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Göçmenler İçin BM Yüksek Komisyonu, Avrupa Topluluğu
bulunur.

Birbaşkaörnek:OXFAM-BüyükBritanya2002yılı için fin-
ansalkaynaklarınadetaylıhesaplarışuşekildeaçıklamıştır:

"BirleşikKrallıkHükümetiUluslararasıGelişmeDepartmanı:10,533,000
pound.Avrupa Birliği:10,382,000 pound. BMGöçmenler İçinYüksek
Komisyonu:2,323,000 pound. Diğer BM kuruluşları:1,243,000 pound.
Uluslararası OXFAM üyeleri:9,437,000 pound. Birleşik Krallık Harici
Hükümetler: 533,000 pound. Diğer Uluslararası kuruluşlar: 1,013,000
pound.Milli Piyango Fonu: 427,000 pound. Diğer İngiliz kuruluşları:
77,000 pound. Bağışlanan araç ve tıbbi malzemeler: 57,000 pound.
DünyaBesin Programından alınanYiyecek yardımı:15,915,000 pound.
AvrupaBirliğindenalınanYiyecekYardımı:2,237,000pound.Toplam:
54,177,000pound.”

ÖyleyseOXFAM,adlarının saklıkalmasını arzulayancömert
bağışseverlere (!) yani, Dünya Bankası'na, Büyük Britanya'ya,
Hollanda'yavediğerülkelerinhükümetlerine,BM'ye,AB'yeve...
SosyalForumlarınilksıralarındayeralanmutluçıkarsahiplerine
aracılık yapan bir şirkettir. Aslında, OXFAM-Büyük Britanya,
10000'den fazla kişiye maaş verdiğini söylemekte! "Emek meta 
değildir"derken...OXFAMiçinçalışmakkazandırırveönemlidir
diyebilmektedir!

OXFAM-BüyükBritanya'nınkıdemlipersonelindenolmakhoş
bir rahatlık sunsagerek.2001'deüç temsilcisi50.000 ilâ59.999
poundarasında,birdiğerüçü60.000ilâ69.999poundarasındave
birtemsilciside80.000ilâ89.999poundkazanmaktaydı.

Ve acaba, bu çok "Sosyal" Dünya, Avrupa ya da Asya
Forumlarının tüm bu finansmanı. kimin hesabından ne amaçla
ödeniyordersiniz?

Bir Korporatist Saldırganlık:                 
Katılımcı Demokrasi
"Emek bir meta değildir" sloganı, IV. Enternasyonal Birleşik
Sekreteryası'na bağlı Brezilyalı örgüt temsilcilerince yönetilen
PortoAllegreBelediyesitarafındanuygulanan"katılımcıdemokra-
si"ilkesinetamamentabidurumdadır.Ücretlilerinişçiörgütlerinin
belediye yönetimine entegre edilmesi-yönetimin emrinde olması
çabasıburadaesasolandır.

"Katılımcı demokrasi,ister devlet isterse belediye düzeyinde,, hükümet
tarafındanalınankararlaraboyuneğenveonlarıhalkarasındadoğrulatan,
sendikaları ve halk örgütlerini yok ederek onları katılımcı yönetimin
çarklarınaindirgeyenbirmekanizmadır"
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diyerek açıklamaktaydı geçen yılki bir röportajında, Porto
AllegreliRioGrandedoSul'dakiSiloveambarişçilerisendikasının
-SAGER-başkanıCourivalPereira.

Bu sendika aktivisti, kendi sendikasının deneyimlerini
anlatırken,belediyeidaresiiçinsendikalarınişçilerininveMahalle
DernekleriBirlikleri'ningerçekten"emildiğini"vetasfiyeedildiğini
hatırlatmaktadır:

"Sahip olduğumuz bir toplu sözleşmemiz vardır. Ancak bu sözleşme
yasadayeralmıyorveiştebuyüzdenbizheryılonuyenilemekzorunda
kalıyoruz (...). Bu yıl, %12.43 istedik. Greve gitmeliydik. Hükümet
polisiçağırdı.Herkese"katılımcıdemokrasi"denbahsedenbuhükümetin
bu yaptığını nasıl anlayabiliriz ki? Teslim olmadık. Grev küçük bir
zaferlesonlandı.İstediğimizücretlerialamadıkamatoplusözleşmelerimiz
onaylandı,yemekfişlerinde(bazıücretlilerinücretlerinin%30'udemek)
önemlibirartışeldeettikvehükümetindahaöncedendüşürdüğüemekli-
likfonlarımızıgarantiledik.
Açık olan bir şey var ki: hiçbir şey sert bir mücadele olmaksızın
kazanılmıyor.
"katılımcıdemokrasi"yolunukullanarakhükümetbizlereaçıklamayap-
maktanhiçgerikalmadı:İşletmekötüdurumdavesizintaleplerinizbunu
zorluktankurtarmadayardımcıolmuyor.Parayok,vs.
Ancak,aynıdönemlerde,hükümetbirözelşirkete,siloveambarsahibi
vegübreüretenTREVOşirketine,200milyonrealborçvermeyikabul
etti.
Eğer şirketin toplamücretödemesinin500.000 realolduğunuvebizim
istediğimiz artışın 750.000 realin atında kaldığını düşünürsek, onların
TREVO'ya verdiklerinden tam tamına 260 kez daha azını istediğimiz
görülür.Burada"demokratik"olanyada"katılımcı"olannedir?"

Bir başka Brezilyalı sendikacı "katılımcı" belediyenin içinde
belediyeçalışanlarınınsendikasınınsıkıştırıldığımengenedenbah-
setmekteydi:

"Bizeşuşantajıyaptılar:'herşeyiödeyemeyiz.Önceliklervar.Halksize
şöyle diyor: öncelik batakhanelerdir (ya da başka bir şey), sizler hep
sorunyaratacakücrettalepleriylegelemezsiniz.'Devamlıolaraktoplumla
aramızaengelkoymayaçalıştılar.Katılımcıbütçe,'ortakçıkar'adına,son
tahlilde kontrolü elinde bulunduranların çıkarlarından başka bir şey
değildir:'Bölveyönet'.Buçokeskibirgericikorporatistmetottur"

Sendikal Hareket Tehlikede
Öteyandan,bugünsendikalhareketinkendisinin,kendivarlığını
sorgulamayaitennekadarolağanüstübirbaskıaltındaolduğunu
görebiliyoruz.FransızCGTSendikaFederasyonunun6Ağustos'ta
"İşteçalışanmetadeğildir"adlıdemecindeşöyledenmektedir:

"Heryaştan,cinsiyettenvesosyal şarttan tümücretlilerinuygulanabilir
evrensel sosyal haklarının kazanılması gündemde olmalıdır. Bu konu,
uluslararası otoriteler (BM, ILO, WTO, IMF, ...) ile yürütülen tüm
tartışmalarınmerkezindeyeralmalıdır."
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Nitekim, CGT'nin "Çalışan ücretli meta değildir" demecinin
CGT'nin 1906AmiensYasasıyla kabul ettiği kuruluş ilkeleriyle
tamamen zıt olduğunu belirtmeye gerek var mıdır? (yukarıya
bakınız)

CGT(CGT-FOgibi),Fransa'daişçisınıfımücadelesininfarklı
sosyalkorumarejimleriyle,ÇalışmaKanunuyla,toplusözleşmeler
veyasalarlakazandığıhaklarvegüvencelertemelindeyapılanmamış
mıydı?

İşçi sınıfını sınıf yapan bu haklar ve garantilerin BM,DTÖ,
IMF veAB çatısı altında "kazanılacak evrensel sosyal haklar"a
indirgenmesi bağımsız sendika örgütlerinden vazgeçmek deme-
ktir,korporatizmyolundabiradımatmaktır.

Sendikalar üzerindeki bu baskı, doğal olarak, ilk planda
uluslararasıkuruluşlarıkendieylemmerkeziyapanbazıuluslararası
otoritelerce uygulanmaktadır.Bunlar arasındanUNI'nin bir kolu
olanUNI-Europa'nınYürütmeKomitesince 6Mayıs 2002'de şu
beyanatverilmiştir:

"UNI,'emekmetadeğildir'ilkesindenyanadurmaktadır."
Avrupa Birliği'nin bir kuruluşu gibi olan ETUC (Avrupa

SendikalarKonfederasyonu)daaynışeyiheryerdedilegetirmek-
tedir.Onagöre,Avrupa'daki tümsendikalar "AvrupaAnayasası"
kapsamında sözü edilen"Temel Sosyal Haklar Yasası"na göre
sebzeçorbasımisalibirentegrasyonagitmelivebununiçindeişçi
sınıfınınherbirilgiliülkedekazandıklarıhaklarınsavunuculuğundan
vazgeçmelidir.

Peki Ya Sağlık? Ya Eğitim?
Burada "emek meta değildir" efsanesive"sağlık meta değildir",
"eğitim meta değildir","metalaşmaya hayır"vs.türevleriüzerine
bellipratiksonuçlarçıkarmakuygundüşecektir.

Kapitalistsistemdesağlık,tercihedilenbir"meta"dır.Örneğin,
ABD'deki özel sağlık ağını ve sistemini incelemek, üretim
araçlarında (hastaneler, yataklar, cerrahi cihazlar,...) cisimleşmiş
sağlıkişçilerinin"meta-emek-gücü"nün,üretimedahilolantoplam
metadeğerinden fazlabirdeğere sahipolanbir "sağlıkhizmeti"
ürettiğini görmek için yeterlidir; artı-değer her bir meta-sağlık
üretimisürecindeortayaçıkmaktadır.

İştebunedenledirki,güçlükapitalistgruplarbualanayatırım
yaparlar.Sağlığımmetaolmamasınıntekkoşulubirkamuhizmeti
olarak kalması ve, tercihen devlet tekelinde olmasıdır. "Sağlık 
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meta değildir"ve"eğitim meta değildir" sloganlarınınbiranlam
ifadeetmesiiçinaşağıdakigibiformüleedilmelerigerekir:

"Sağlık (yada eğitim) meta olmamalı ve tamamen halkın ihtiyaçlarını
karşılamak için bir kamu hizmeti olarak tasarlanmalıdır: öyleyse, bu
şartsız bir şekilde sağlığın (yada eğitimin) kamu hizmeti olmasını
savunmayıveözelleştirmenintümbiçimlerininsözkonusuolduğuanda
reddedilmesinigerektirir;veherneredebutürbirkamuhizmetiyoksa,
varolanözelsağlıkkuruluşlarıylaeğitimkurumlarınınderhaltazminatsız
olarakvekesinliklesatınalınmadanmillileştirilmelerigerekir."

Herkeskabuledecektirki:
 "Sağlık (ya da eğitim) meta değildir"sözüişçiler,onlarınaile-

lerivegenelolarakdemokrasiiçinelletutulurveyararlıbiranlama
ancakiçiböyledoldurulursakavuşacaktır.

Ancakbuformülüniçihiçbirzamanböyledoldurulmaz
Çünkü, "Sağlık (eğitim) meta değildir" sloganının en yılmaz

savunucularıaynızamandasağlığı,eğitimivegenelolarakkamu
hizmetleriniözelleştirenlerdir.

Özelleştirenler... (ya da Mahrum Edenler)
Sağlığın meta olmadığını ileri sürenlerin bizzat özelleştirmeci
olduklarınıilerisürmekbelkiciddibirsuçlamaolarakgörülebilir.
Oyüzdenbuiddiamızıkanıtsızbırakmamalıyız.

İlk kanıt: Avrupa Sendikalar Federasyonu (ETUC) Avrupa
SosyalForumu'nunmerkezindeyeralıyor."Sağlık, eğitim vs. meta 
değildir" onun gündelik amentüsünün bir parçasıdır. Şimdi aynı
ETUC,Avrupalıişverenlerleortaklaşaolarak"genelçıkarhizmeti"
adıaltındabirtalimatıkalemealdı.

"Genel çıkar hizmeti"nedemektir?Avrupatalimatıbuhizmeti
"Gerçekleştiricilerinin ister idari, ister kamu şirketi, ister özel  
şirket, ister karma ekonomi şirketi, isterse belediyeler arası bir 
şirket" tarafından "topluma sunulan bir hizmet" olarak
açıklamaktadır.

AvrupaBirliği,bu"genelçıkarhizmetleri"silahınıAvrupa'nın
her ülkesinde kamu hizmetlerini yıkmak için kullanıyor..
Demiryolları,enerjiveeğitimgibikamuhizmetleridarmaduman
edilmiş ve tüm "parçaları" -ve özellikle de en kârlı olanları
özelleştirilmelerebırakılmıştır.Ancakbununadıhala"genelçıkar
hizmeti"olaraksunulmakta.Kamuhizmetleriniyokedenbusilah,
"sağlık (eğitim) meta değildir"diyenlertarafındangeliştirilmişve
uygulamayakonulmuştur!
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İkinci kanıt: OXFAM'da da gördüğümüz gibi "sivil" toplum
örgütleri tüm sosyal forumlarda her zaman en önemli yeri işgal
etmektedirler.Şimdi,Asya'da,Afrika'davegiderekAvrupa'dada
aynıNGO'lar IMFveDünyaBankası tarafındanyokolmasüre-
cindeki kamu hizmetleri için "hayırsever vekiller" olarak
kullanılıyorlar.

Bangladeş'deartıkkamusalbireğitimyok.NGO'lartarafından
şurada burada verilen birkaç saatlik eğitimler varolan yegane
"okullar"halinegeldi..

...ve "Adil Tüccarlar"   
Üçüncükanıt: "Sürdürülebilir kalkınmayı"ve sözde "adil ticaret
ağları"nı destekleyen dernekler -ki aralarında forumları ve diğer
alternatif küreselleşmeci"dünyayı yeniden şekillendirme"
toplantılarınıörgütleyenleryeralıyor-giderekdahafazlayerişgal
etmeyebaşladılar.

2003'te Avrupa Sosyal Forumu'nu ortaklaşa olarak organize
eden örgütleri "Adil Ticaret Platformu" kategorisi altında
incelediğimizde "adil ticareti" destekleyen Fransız kuruluşları
olarak; "MarkaAhlakı İçinKolektif"vekendini adilbir ticarete
adamışbirşirketolaraksunancommercequitable.comgörülmekte-
dir.

Adil ticaret nedir? Bunu anlamak için Max Havelaar gibi
derneklerin dağıttıkları broşürleri okumak yeterli olmalı  Adil
ticaret; üreticilere, belirli bir gelirin garanti edildiği koşullar
altındagerçekleştirilmişbiremtiaüretimiticaretiymiş.Söylendiğine
göre ilgili ülkedeki ortalamanın üzerinde bir gelirmiş ve gene
söylendiğine göremevcut  vahşi sömürü koşullarından daha iyi
ortamlardagerçekleştiriliyormuş.

Bunu doğru farz edelim (bu konu üzerine bir çalışma hiç
şüphesiz faydalı olacaktır). Kapitalist pazar koşullarında "adil"
denilen ticaret şu gerçeği ortadan kaldırmaz: bizim sözde "adil
ticaret"imizin kârı artı-değere dayandığından, eğer meta olarak
satınalınanemek-gücüartı-değerüretmezvemetanındeğerinde
cisimleşmezseozaman"adilticaret"ortayaçıkamaz."Adilticaret"
üretilmişmetalarındolaşımınıemek-gücününsömürüsüsayesinde
yapar."Adiltüccarlar"kiliseninemirlerinidikkatealarak(yukarıya
bakınız) hafifçe üretenlerin ücretlerini arttırsa da bu hiçbir şeyi
değiştirmez.32

"AdilTicaretYasası"ndaşunlarıgörmekteyiz:
"İnsaniçinbirilişkisürdürmearacıolanticaretgenellikleadilolmayan
bir iktidar oyunu haline gelmiştir (...), ticaretin bu şekli yönetenle
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yönetilen arasındaki ilişkiyi bayağılaştırır (...). bu ticaret mübadele
süresini bozar (...). böyle bir durumda da, üreticilermalların üretimini
genellikleinsanlıkdışıvehattakölelikkoşullarındayaparlar."

Öyleyse,adilolmadığıanlaşılanvemübadelesüresinibozanve
üreticinin üretim koşullarından sorumlu olan bu ticaret değil
midir?EskiKatolikideolojisinegöre,suçlanmasıgerekenticaretin
kendisi olmalıdır. Yoksa kâr, üretim sürecinin içinde ortaya
çıkmıyormu?

Burada "emek bir meta  değildir"ifadesiylebirilişkimevcuttur.
"Emek meta olmadığı" zaman artı-değerin kaynağı emeğin
sömürülmesiolmaz.Böylece,budahaadilbirticaretinolmasıiçin
yeterlidir.Ancak, adil toplumsal koşullar olmaksızın adil ticaret
olabilir mi? Ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin olduğu bir
sistemdeüretiminadiltoplumsalkoşullarımümkünolabilirmi?Ya
da, sorunu tersinden ele alırsak, "adil ticaret" operasyonunun
amacı-malıkullananvegereğigibikullanmayanlaticaretyapmak
dışında-temelolaraküretimaraçlarınınözelmülkiyetisisteminde
kökleşmiştoplumsalsömürüilişkilerinimaskelemekdeğilmidir?
Kaldı ki zaten, "adil ticaret yasası" bunu gizlemiyor. Yasaya
göre:

"Amaç üreticilerin ve tüketicilerin itibarlarının ve özerkliklerinin
sağlanmasıdır."

Buamaçla:
"Şu anki ticari işleyişte yapısal değişikliklere gitmek zorunludur.Adil
ticaretbuamacaulaşmakiçingerekliolankoşullarıyaratır."

Onlarcayıldır,işçilerkendiörgütlenmeleriyle,sendikalarkura-
rakvesömürüyekarşımücadeleleriylebudüzenindeğişebileceğine
inandılar.Onlarcayıldır, işçilerörgütleriyleberaber,özelliklede
sendikaörgütleriyleberaber,düzenideğiştirmekiçinsömürüdüze-
ninekarşıüretimdüzeyindemücadeleedilmesigerektiğigibibir
yanılsamaya kapılmışlardı. Halbuki bugün, dünyayı tepe taklak
edebilmekiçinmeğerse"adilticaret"inkoşullarınıyaratmakyeter-
liolacakmış.(!)

Peki gerçekten, bu "adil ticaret" nasıl işler? "Adil ticaret
yasası"nın"ilerlemekriterine"göreşucevabıbulmaktayız:

"Herbirkişininifadevedüşünceözgürlüğünesaygılıkatılımcıbirörgüt.
Budemokratikbirkararalanbirgrupiçinde,birişletmeninkendiiçinde
yadaişverenlesendikalararasındakimüzakerelerdegörülebilir..."

Bunundevamındaiseşudeniyor:
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"Çocuk işçi kullanımının çocukların çıkarına en uygun koşulların
kullanılarakortadankaldırılmasınaçalışmakgerekir.Çocukişçikullanımı
yalnızcaokulvemeslekieğitimisağlanmakamacıylaveancakbirgeçiş
dönemiiçinhoşgörülebilir"

Öyleyse"adilticaret"patronlarvesendikalararasındakimüza-
kerelerdengeçebileceğigibi,geçmeyebilirde.

Aynı şekilde, çocuk işçiliğin ortadan kaldırılmasından
geçebileceğigibi,birsüre içinkorunmasındandapekalageçebi-
lir.

Dolayısıyla, "adil ticaret işçilerinherbir ülkedeyürüttükleri
sınıfmücadeleleriylekazandıklarıhaklarvegüvencelerlepekilg-
ilenmez. Devletlerin ve hükümetlerin işçilerin kazandıkları işçi
haklarına-gençlerinkorunmasıyükümlülüğügibi-saygıgösterme
zorunluluğundanmuafolduğunudüşünür.

"Adil ticarete" göre ne ILO sözleşmelerinin savunulması ve
hükümetlerin sözleşmeleri onaylaması için çalışmak neÇalışma
Yasasıyadatoplusözleşmeleryapılacakişlerarasındasayılmaz.
Sözkonusuolanüreticilerleuzlaşıiçindeazçoksaygıduyulacak
birkaç sosyal kuralın yürürlüğe konmasını sağlamaktır. Şimdi
açıklığakavuşanşudurki,aslındasözkonusuolanRerum Novarum 
genelgesindebelirtilenadilücretinsağlanmasıdır.

Bunukendilerisöylemekteler.FransızkanallarındanTF1'in20
Kasım 2000'de yayınlanan bir programında Max Havellaar
Derneğininsorumlularıamaçlarınıveyöntemleriniaçıkbirbiçimde
ifade etmişlerdi: "Üretici emeği için adil bir karşılık alacaktır." 
Kelimesi kelimesine Kilisenin genelgesinin aynısı! Buradan
öğrendikki:MaxHavelaar'ınKostarika'dankahvealması sayes-
inde, oradaki bir kooperatif başkanı kahve üreten 4500 aileye
verdiğiücretlerdebiriyileşmeyigarantilemiş.Bukooperatifaynı
zamanda çeşitli projeleri de finanse etmekteymiş: örneğin,
Kostarikalı gençler için eğitim bursu sağlamak gibi. Bunların
doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyoruz. Ancak burada söz
konusuolan,devletinkamuhizmetisorumluluğundankurtarılması
ve sadece çeşitli NGO ve diğer Max Havelaar kuruluşlarının
baskısı altında alınabilen belli "hizmetler"dir. Asıl olan
özelleştirmedir,tümkolektifhaklarınreddedilmesidir.Buaslında,
azyadaçokdeğil,tamamenHrıstiyanhayırseverliğidir.

MaxHavelaar'ınbaşkanıVictorFerreradabunlarısaklamıyor.
Aynıprogramdaodaşunlarısöylüyor:"Onlara insani yardım adı 
altında para yollayabilirdik ama bizim yaklaşımımız tamamıyla 
bambaşka."Öyleysesözkonusuolan,eskisermaye-emekbirliği.
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Söz konusu olan açık özelleştirme. Söz konusu olan, kamu hiz-
metininyokedilmesinieşliksağlamak

Peki, Birleşik Sekretarya'nın                                
Tüm Bunlarda Rolü Nedir?
Gericikarakteriniburadakanıtladığımız"emek bir meta değildir" 
retoriğinin Birleşik Sekretarya tarafından bugünün gündemine
alınmasıkuşkusuzkaydadeğerdir!

BuradanhareketleBirleşikSekretarya'nınyerinidetayinetmiş
oluyoruz. Stalinizm'in uluslararası aygıtının parçalanmasından
sonra,emperyalizminbuçürümesafhasında,BirleşikSekretarya,
bütünuluslararasıişçihareketini,işçisınıfını,işçiörgütlerinivede
demokrasiyi tehdit edenkorporatist politikanınhakimiyeti altına
sokma saldırgan amacıyla sahtekar bir  biçimde kendisini IV
Enternasyonal'denyanagösteriyor.33

Emeğin meta olmadığını savunun anti-Marksist ve emekçi
karşıtı ifade ile bu entegrasyonun kurumsalmekanizmasında ön
saflara eklenen Birleşik Sekretarya'nın tutumu arasında gayet
yakınvedoğrudanbirilişkisözkonusudur.Örneğin,PortoAllegre
Dünya Sosyal Forumu'nun (kendi düzenleyicileri tarafından da
açıkça söylendiği gibi)DavosEkonomik Forumu'nun veDünya
TicaretÖrgütü'nünsosyalbileşeniolduğukesindir.Basitçe,Avrupa
Sosyal Forumu da Avrupa Birliği'nin ve "Avrupa Anayasa"nın
sosyal bileşenidir.Avrupa Parlamentosu bu yönde ciddi bir rol
oynamaktadır. LCR (Birleşik Sekretarya'nın Fransa seksiyonu
Devrimci Komünist Birlik)ve Birleşik Sekretarya üyesi Avrupa
"Parlamentosu"nun Pablocu üyeleri Krivine ve Vachetta'nın oy
verdikleribirdokümanadikkatinçekilmesigerek.Budokümanın
endikkatçekiciyanı,gelişmekteolanülkelereDTÖ'nündemokra-
tik çatısı altında yardım sağlanması ve halklarının çıkarlarını
savunmada bir araç olarak Avrupa Birliğinin durumuna
değinmesidir.34Avrupa Birliğinin uygulanmasında ilk sıralarda
yer alan Birleşik Sekretaryalı liderler, Brezilya hükümetindeki
yoldaşlarıBakanRossettoileaynırolüoynamaktalar.35Bunok-
tada,eğeremekmetadeğilseozamannebağımsızişçiörgütlerine
nedesınıfmücadelesineyerkalmazVeyapılmasıgerekensadece
küreselleşmenin"sosyalbileşenlerini"örgütlemekolur.

Marksizm'i Bir Bütün Olarak Savunmak 
Troçkibirseferindeideolojinin,Stalinizm'inpolitikasındaikincil
ve tali bir rol oynadığını yazmıştı. Gerçekte, ona göre, Stalin,
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Marksizm'iGPUpostallarıyla revizeetmiştir.BugündeKrivine,
Rossetto, Vachetta ve diğerlerinin Marksizm'i teorik yazılarının
mürekkebiyledeğil deAvrupaBirliği'nin,DünyaBankası'nınve
UluslararasıParaFonu'nunparalarıvealtınlarıylarevizeettikleri
ve IV..Enternasyonal'inprogramına ihanetettiklerigörülüyor.Ve
geneltoplumsalsorunuçözemeyeceklerinden,-Marx'ınzamanında
yazdığıgibi-,ancakkenditicarifonlarındanoluşanözeltoplumsal
sorunlarını çözerler.  Ve tabii bunu da, kendilerini IV.
Enternasyonal'inbayrağınasahtekarcasararakyaparlar.Otertemiz
bayrağı, işçihareketiniyıkıcı,engericiveişçidüşmanıpolitika-
larlakirletirler.

Bizimamacımızise,herdurumda,sömürüleneveezilenekendi
örgütlerininbağımsızlıklarınısağlamada,güçlendirmedevesavun-
madayardımcıolmaktır.Marksizm'ibirbütünolaraksavunmanın
birparçasıolarakbugörev,örgütiçindeteoriilepratikbirliğinin
kurulmasındangeçer..

Tamamlanmamış Kısa Bir Antoloji
Jacques Chirac(FransızCumhuriyetiCumhurbaşkanı)
- "Sağlık meta değildir", (23. Sağlık İşkoluUlusalMerkezi

Konferansı,Paris,14Şubat2002)
- "Herşey meta olamaz", (Fransızca Konuşan Toplumlar

YüksekMeclisionurresepsiyonu,Paris,12Şubat2002)
Allan Barrau(SosyalistParti,Fransa)
- "Dünya meta değildir",("AvrupaBirliğiveKüreselleşme"

adlıSempozyum,31Ekim2001)
Jean-Claude Sandrier(FransızKomünistPartisi)
- "Silahlanma meta değildir", (Fransız Ulusal Meclisi, 24

Ekim2002)
Padraig Flynn(AvrupaKomisyoneri)
- "Emek meta değildir",(Basında,28Nisan1998)
Alan Larsson(İsveçEkonomiBakanı)
- "Emek, alınıp satılacak ve herhangi bir ticari mal gibi 

atılacak bir meta değildir",Avusturya'nınAvrupaBaşkanlık
Konferansı,Viyana,10Kasım1998)

Mareşal Pétain
- "İşçiler emeklerini meta gibi satmak (...) istemiyorlar" 

(Commentrykonuşması,1941-1942)
General Franco
- "Emek bir metanın maddiliğine indirgenmemelidir",

(ÇalışmaYasası,1938)
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