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Bu	Sayı

Yayın Kurulu

Oldukça uzun bir aranın, bir senenin, ardından nihayet 
yine birlikteyiz. Nedenleri - IV. Enternasyonal Genel 
Konseyi, yerel seçimler - politik olmayan bu ayrılığın 
sonuçları elbette politik oldu: Bir sene boyunca PGB 
Sosyalizm olarak görüşlerimizi ayrıntılı olarak  açıklaya-
madığımız pek çok önemli gelişme yaşandı. Elinizdeki 
sayıyla bu eksikliği gidermeye çalışacağız ve bundan 
sonra da senede üç sayı sözümüzde duracağız.

Belirttiğimiz gibi yerel seçimler bu sayımızın gecikmesinin temel 
nedenlerinden biriydi. 2007 Genel Seçimleri’nde Kürt Hareketi 

dışında bağımsız bir tutum sergileyemeyen ve onun dayattığı adayı 
kabul etmek durumunda kalan Sosyalist Hareket bu seçimlerde nere-
deyse hiç varlık gösteremedi. Bu koşullarda biz İşçi Kardeşliği Partisi 
altında bir işçi kardeşimizi - Erhan Taş’ı - aday gösterdik ve sınırlı bir 
kampanya ile sesimizi duyurduk. Ne var ki Sosyalist Hareket’in çok 
değil, bin militanı ile kapitalizmin krizi koşullarında geniş yığınları 
etkileyebilir, işçi sınıfının kurtuluş için bir alternatif oluşturabildiğini 
dosta düşmana gösterebilirdik. Bu sınırlı kampanya tabii bunu ancak 
sınırlı bir biçimde başarabildi.

Bu sayımız yeni arkada bıraktığımız yerel seçimlerin bir değer-
lendirmesi ile açılıyor. Şadi Ozansü seçimlerde iki partinin özellikle 
analize ihtiyaç duyduğunu vurguluyor - AKP ve DTP - ve bu analizi 
yürütürken, emperyalizmin kıskacından kurtulmak üzere bir Kurucu 
Meclis için mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Kuşkusuz emperyalist sistemin krizi tüm politikayı doğrudan etki-
liyor, bu nedenle ikinci yazımız İşçi Kardeşliği Partisi’nin bu konuyla 
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ilgili bir bildirisi. Bildiri iki çağrı etrafında - işten çıkartmaların yasak-
lanması ve bankalara el konması - acil eylem birliği ve hükümetten 
bağımsızlık için çağrı yapıyor.

Sonraki yazı Şadi Ozansü imzalı ve son olarak Ergenekon Davası’nda 
kendini ifade eden liberaller ve ulusalcılar arasındaki çatışmaya ışık 
tutmaya çalışıyor. Ancak bunu Dava’nın detaylarında kaybolmak 
yerine dünya durumundan hareketle yapıyor, zira yazının tezi aslında 
tüm meselenin emperyalizmin krizi ve bundan çıkış için yaptıklarının 
Türkiye ayağı olduğu.

Çatı Partisi’ni tartışmak üzere yola çıkan Musa Uzun’un yazısı 
sınıfların durumu ve birbirleriyle ilişkilerinden yola çıkmayı tercih 
ediyor ve bu kapsamda birleşik işçi cephesi taktiğinin yakıcılığını da 
değerlendiriyor.

Devrimci Marksist çevrelerde yakından takip edilen bir gelişme, 
Fransa’da LCR’nin (Devrimci Komünist Birlik) feshi ve NPA’nın 
(Yeni Anti-Kapitalist Parti) kuruluşu Dominique Ferre’nin yazısında 
ele alınmış. Yazı, ayrıntılı olarak LCR’nin son dönemindeki tartışma-
ları irdeliyor ve NPA’da şeklini bulan yeni parti modelini ve onun başta 
AB olmak üzere tüm önemli konulardaki “ikili söylemini” eleştiriyor.

12 Haziran’da İrlanda halkına dayatılan referandumda “hayır”ın 
zafer kazanması ve ardından gelen sistem kriziyle Avrupa Birliği nere-
deyse dağılma noktasına gelmiş durumda. Bunun faili kapitalizmin 
çürümüş yapısı olduğu kadar, onun çürümüş aygıtı AB’ye direnen 
Avrupa halklarının direnişi de. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı karar-
larıyla, İrlanda’ya ve diğer ülkelere tekrar tekrar dayatılmak istenen 
Lizbon Antlaşması’yla ve diğer araçlarla saldıran Avrupa Birliği, artık 
giderek güçlenen bir başkaldırıyla boğuşmak zorunda. Christel Keiser 
de bu başkaldırıyı ve emperyalizmin onu kontrol altına alma çabasını 
inceliyor.

2008 yılı emperyalizmin Ortadoğu’daki koçbaşı İsrail devletinin 
Filistin’e vahşi saldırısıyla kapandı ve ne AB, ne de ABD en ufak 
bir engelleme çabasında bulunmadı. IV. Enternasyonal Uluslararası 
Sekreteryası’nın açıklamasına yer veriyoruz.

Bu sayımızda ufak bir KESK dosyasına yer verdik. KESK; mücade-
leci tarihi, işçi sendikalarının üye kaybetmesiyle artan önemi ve bugün 
içinde bulunduğu sorunlu durum nedeniyle ilgiyi hak eden bir konfe-
derasyon. KESK üyesi iki yazarın - Mahir Hamdi ve Kamil Karaağaç 
- ortak kaleme aldığı yazıda KESK’in iç işleyişi ve politikasıyla ilgili 
bir tartışma yürütülüyor.

KESK dosyasındaki diğer yazı ise Engin Bodur imzalı. Yazıda 
KESK’in mevcut tartışmalarından çıkma amacıyla Mustafa Sönmez’in 
hazırladığı program inceleniyor. Yazarımız, bu programın çok önemli 
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eksiklerine dikkat çekiyor ve işçi sınıfının tarihsel mücadelesinden 
damıttığı ilkeleri çerçevesinde bir program öneriyor.

IV. Enternasyonal Ekim 2008’de Genel Konseyi’ni topladı ve Ekim 
2009’da yapılacak VII. Dünya Kongresi için hazırlıklara başladı. 
Kapitalizmin bir kez daha yapısal krizine savrulduğu bu dönemde IV. 
Enternasyonal, işçi hareketinin içindeki herkesi, her akımı kendi uygun 
gördükleri biçimler altında Kongre’ye katılmaya veya onu izlemeye 
çağırıyor. Sonraki metin ise Kongre’ye giderken dünyanın içinde 
bulunduğu durumu ve IV. Enternasyonal’in görevlerini aktarmaya 
çalışıyor.

Genel Konsey’in Filistin üzerine aldığı karar, 1947’den beri bu 
meselede tutarlı bir zeminde duran IV. Enternasyonal’in tutarlı çizgisi-
ni bir kez daha yineliyor ve tek çıkış olarak FKÖ’nün 1968’deki laik, 
demokratik, birleşik Filistin devleti şiarını gösteriyor.

Genel Konsey’in Avrupa kararı Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu 
bunalımı temel alıyor ve şunun altını çiziyor: AB infilak ediyor, ancak 
bu onun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. İşçilere ve yoksul köylü-
lere karşı gerici bir “kutsal ittifak” olarak varlığını devam ettiriyor.

Yayımladığımız son Genel Konsey kararı ve bu sayımızın da son 
yazısı Amerika kıtası üzerine. Ekim 2008’den beri Barack Obama’nın 
seçilmesiyle metin güncelliğini yitirmiş gibi görünse de Obama’nın 
vaatleriyle kapitalist sisteme bağlılığı arasındaki sıkışmışlığını önce-
den görmesi sebebiyle önem arz ediyor ve IV. Enternasyonal’in temel 
çizgisinin - bir işçi partisinin inşasının - yollarını araştırmaya devam 
ediyor.

Dört ay sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.
Nisan 2009
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Kapitalizmin dünya krizi bütün uygarlığı 
ortadan kaldırmakla tehdit ediyor

“Ya sosyalizm Ya barbarlık” alternatifine 
olumlu bir çıkış bulmak için mücadeleye

IV.	Enternasyonal	
VII.	Dünya	
Kongresi’ni	topluyor

IV. Enternasyonal Genel Konseyi1

Bu davet dünyanın bütün emekçilerine ve halklarınadır 
Kent ve kır emekçileri, militanlar, gençler 
Dünyanın bütün ezilen halkları,

IV. Enternasyonal Genel Konseyi IV. Enternasyonal’in VII. 
Kongresini toplama kararı almış bulunuyor.

Bu davet; öldürücü emperyalizme karşı, savaşlara karşı, açlığa 
karşı, ulusların yıkımına karşı işçi hakları ve demokratik haklar için 
mücadelede yer alan herkesedir.

IV. Enternasyonal’in bu çağrısı hepinizedir, çünkü tahlillerimizi bir 
bütün olarak paylaşsanız da paylaşmasanız da, hedefi insan uygarlığı-
nın savunusu olan ortak kavganın içinde yer almaktayız.

1 Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
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IV. Enternasyonal’in bu kongresini toplamaya karar verdiğimiz an, 
insanlığın geleceğinin üzerine bir karara varılacak olan andır. Kapitalist 
sistem ortaya çıktığı andan bu yana hiç yaşamamış olduğu bir krize bat-
mış bulunuyor.Kapitalizmin herşeyi tehdit eden bu parçalanma krizine 
sürüklenmeyi halklar ve uluslar reddediyorlar.

IV. Enternasyonal, sömürülenler sınıfıyla sömürücüler sınıfının 
çıkarlarını karşı karşıya getiren yüzlerce yıllık mücadelenin ve işçi 
hareketinin bütün tarihsel geleneğinin sürekliliğini eylemine kazımış-
tır. Emeğin sermayeye karşı bu mücadelesi işçi örgütlerinin bağımsız-
lığını mutlak bir zorunluluk olarak görür.

IV. Enternasyonal ilk üç işçi Enternasyonallerinin kurucu ilkelerinin 
sürekliliği temelinde şunu yüksek sesle bir kez daha haykırır: İnsan 
uygarlığının geleceği üretim araçları üzerindeki çürümekte olan özel 
mülkiyet rejiminin varlığını sürdürmeye devam etmesiyle çelişki halin-
dedir. İnsanlığın kendi durumuna bir çözüm bulabilmesi ancak serma-
yenin mülksüzleştirilmesinden, üretim araçlarının kolektif mülkiyetin-
den ve evrensel sovyetler cumhuriyetinin yerleşmesinden geçer.

SSCB 1991 yılında çöktüğünde IV. Enternasyonal aç kurtlarla bir-
likte sevinç ulumalarına girmeyi reddetti. IV.Enternasyonal tarihsel 
olarak stalinist bürokrasiye karşı Sol Muhalefetin yürüttüğü mücade-
leden doğdu. Toplumsal mülkiyeti sırtından geçinerek dünya sosyalist 
devrimi perspektifinden vazgeçen bu bürokratların önünde eğilmedi. 
IV. Enternasyonal, uluslararası ölçekte işçi sınıfının en büyük kazanı-
mı olan SSCB’nin varlığını tehtid eden bürokrasiyi suçlayarak 1917 
Ekim’inin mrasını savunmak için mücadele etti. IV. Enternasyonal’in 
bu öngörüsü doğrultusunda bürokrasi SSCB’yi çöküşe ulaştırdığında 
IV. Enternasyonal bir an bile “İşte bu sosyalizmin sonudur!” korosuna 
katılmadı.

Tam tersine, IV. Enternasyonal, marksizmin bütün öğretileri teme-
linde daha çöküş anından itabaren şu öngörüde bulundu: SSCB’nin 
çöküşü kapitalizmin çözülme krizini derinleştirerek geliştirecektir.

IV. Enternasyonal Lenin’le birlikte emperyalist aşamasına varmış 
kapitalizmin her düzlemde gericilik anlamına geldiğini belirtir.
Kentlerin ve kırların emekçileri, militanlar, gençler, ezilen halklar,

Kapitalistler bütün dünyada kendi krizlerini işçi sınıfına ve halkla-
ra daha fazla darbe indirmek için kullanıyorlar. Kapitalistler, mevcut 
dünya krizi durumundan istifade ederek ulusların her türlü egemenlik 
biçimini sorgulatabilmek için onlar üzerindeki baskı, talan ve parçalan-
ma süreçlerini hızlandıracaklardır.

Bush yönetimi, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin de onayıyla 
bankalara ve spekülatörlere 1500 milyar Dolar sunan Paulson planını 
geçirdi. Sahibinin yolunu izleyen Avrupa Birliği de daha ilk kriz zir-
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vesinde bankalara ve spekülatörlere 17oo milyar Euro sunmaya karar 
verdi. Ve bu rakamlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bütün 
dünyada emperyalizmin hizmetindeki bütün kurumlar ve hükümetler 
benzer planları uygulamaya koyuyorlar.Kamu fonları ve ulusların 
bütün zenginlikleri spekülatörlerin, bankacıların ve halkların varlıkla-
rını çalan hırsızların hizmetine koşuluyor. Bu meblağları, halkların ve 
ulusların kazanımlarının tümünü yıkmak için, bütün düzenleme ögele-
rini dağıtmak için ve vahşi sömürüye engel teşkil eden bütün kolektif 
hakları ortadan kaldırmak için kullanacaklar.

Bütün emekçiler bu büyük meblağların boşuna akıtıldığının farkın-
dalar. Bunların spekülasyon ve sömürü makinasının yeniden gelişmesi-
ne imkan hazırlayacağının bilincindeler. Sorun kökünden çözülmediği 
taktirde bu krizi daha da yıkıcı bir krizin izleyeceğinin farkındalar. 
Sorunun kökü ise tabii ki, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 
rejiminin kendisidir.

O halde IV. Enternasyonal bütün erkek ve kadınlara şu soruyu 
soruyor: Buna izin verecekmiyiz? Şunu kabul etmek zorundayız ki, 
bugün tüm dünyada işçi sınıfı ve demokrasi adına konuşmaya yeltenen 
sayısız kişi, aktif oylarıyla ya da onursuz sessizlikleriyle bu planları 
destekliyorlar.

Oysa bütün emekçiler biliyorlar ki, bir bankere verilmiş olan her 
bir Dolar kendilerinin sömürü koşullarını ağırlaştırmaya hizmet ede-
cektir. Gene her emekçi, bu planların, Afrika’yı kırıp geçirmiş, Doğu 
Avrupa’da toplumsal mülkiyetin özelleştirilip parçalanmasına denet-
çilik yapmış ve günümüz Çin’ini tehdit eden Dünya Bankası ve İMF 
planlarından farklı tabiatta olmadıklarını, hatta sonuçlarının daha da 
yıkıcı olacağını görmektedir.

IV. Enternasyonal kendilerini işçi hareketinin ve demokrasi hareke-
tinin bir bileşeni olarak gören bütün örgütlere şu ciddi çağrıyı yapıyor: 
Ulusların, halkları ve demokrasinin savunulması bu planlardan kop-
mayı gerektiriyor.İşçi örgütlerinin bağımsız kalmasının bedeli budur. 
Bütün dünya emekçilerinin hepbirlikte ayağa kalkarak “bu rezil plan-
ları istemiyoruz!” demekten başka çareleri yoktur.

IV. Enternasyonal, işçi örgütlerini, hükümetlerin ve kapitalistlerle 
çokulusluların emirleri doğrultusunda zincire vurmayı hedefleyen her 
türlü milli birlik ve kutsal ittifak biçimlerine karşı mücadele etmeye 
çağırır.

IV. Enternasyonal bütün dünyada sosyal demokrat aygıtların 
–ki artık kendilerinin gölgesi haline gelmiş bulunuyorlar- sosyalist 
Enternasyonal aygıtının ve stalinizmin parçalanmasından doğan parti 
aygıtlarının izledikleri politikalarla halkların kurtuluş mücadelelerinin 
önünde temel engel oluşturduklarını ilan eder.Bu aygıtlar, işçi sınıfı 
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tarafından tarihsel olarak kurulmuş olan örgütlerin yıkımı için sürdülen 
saldırının zeminini hazırlıyorlar.

IV. Enternasyonal, Afganistan için savaş kredilerine İtalya’da par-
lamentoda oy veren, 1917 Ekim Devriminin sayfasının nihai olarak 
kapandığını ileri süren, “eski işçi hareketini” artık bitirmek gerektiğini 
ileri süren ve hala IV. Enternasyonal etiketini kullanmaya devam eden 
Birleşik Sekretarya adlı çevrenin bu rezilce tavrını mahkum eder.

IV. Enternasyonal gençliğe şu çağriyı yapar: Yaygınlaşan savaşlar, 
vasıfsızlaştırmalar ve genelleştirilmiş iğreti çalışma koşulları dışında 
kapitalizm size ne tür bir gelecek vaad ediyor?

IV. Enternasyonal ezilen uluslara ve halklara şu çağrıyı yapar: 
Çözülme krizi içindeki kapitalist sistem, sizlere, parçalanma, dağılma 
bitmeyen savaşlar ve ulusal baskı dışında nasıl bir gelecek sunuyor?

Evet, biz, Rosa Luxemburg’un öğretisine sadık kalarak, “Ya sos-
yalizm, Ya barbarlık” alternatifinin günümüzde her zamankinden daha 
yakıcı bir hale geldiğini ileri sürüyoruz.Çözülme süreci içindeki kapi-
talist sistemin büyük yıkımlar dışında insanlığa sunabileceği hiçbir şey 
kalmamıştır.

Sadece işçi sınıfı, kendi örgütleri içinde birleşmiş ezilen uluslar ve 
halklarla gençlik, insanlığa farklı bir geleceğin yolunu açabilir. Bu, üre-
tim araçlarının toplumsallaşması üzerine inşa edilecek bir gelecektir, 
bu temelde bir barış ve toplumsal adalet geleceğidir. Bu mücadelenin 
ilk adımı kapitalistlerin ceplerine milyarlarca Doları akıtan planlarla 
kopuşu sağlama mücadelesidir.

İşçi hareketinin bütün tarihinden şu dersi çıkartıyoruz:İşçi sınıfı bir 
sısnsf olarak örgütlenmedikçe hiç bir şeydir. İşçi sınıfının, “sınıfa karşı 
sınıf” olarak bir araya gelme mücadelesinde IV. Enternasyonal’in, işçi 
sısnsfının bütününden ayrı çıkarları yoktur.

İşte bundandır ki, IV. Enternasyonal, Emekçilerin ve Halkların 
Enternasyonal Birliği olan İLC’nin içinde bütün gücüyle yer alıyor. 
İLC; işçi örgütlerinin bağımsızlığının savunusu temelinde , her eği-
limden işçi partilerinin, örgütlerinin ve militanlarının bir araya geldiği 
geniş bir yapılanmadır. İLC’nin amacı; sınıf bağımsızlığının genişle-
mesine yardımcı olmak için mücadele eden bütün militanları ve akım-
ları, karşılıklı saygı, özgür tartışma ve ortak eylem arayışı temelinde bir 
araya getirerek savaşa ve sömürüye karşı mücadele etmektir.

İşte bundandır ki, IV. Enternasyonal ve onun seksiyonları, her ülke-
de farklı biçimler altında, işçi örgütlerinin bağımsızlığı için bağımsız 
işçi partilerinin inşası görevini önüne koyuyor.

İşte gene bundandır ki, IV. Enternasyonal ve onun seksiyonları, her 
ülkede ve uluslararası ölçekte işçilerin ve onların örgütlerinin birleşik 
cephesi için, sömürü sisteminden kopuş için, emekçi halkın kurtuluşu 
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yolunda acil eylem planlarının devreye sokulması için ve ulusların 
egemenliğinin savunulması için mücadele yürütüyor.

1938 yılında Lev Troçki tarafından kurulup, 1993 yılında yeni-
den ilan edilmiş olan IV. Enternasyonal, sömürülen halkın zorlu 
mücadelesinin başarıya ulaşması yolunda hazır reçetelere sahip 
olduğu iddiasında değildir. O, size sadece lekesiz bir bayrak sunu-
yor. Sizi, kazanmanın ve yaşamanın kavgasına çağırıyor.

IV. Enternasyonal, sizleri, kendinize uygun göreceğiniz şekilde, 
VII. Dünya Kongresine katılmaya davet ediyor.

25 Ekim 2008
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29	Mart	Yerel	
Seçimlerinin	Türkiye	
Politikasına	Etkileri

Şadi OZANSÜ

Bu yerel seçimlerin anlamının neredeyse bir genel seçimle 
karşılaştırılabileceği aylardır söylenegeldi. Gerçekten de, 
özellikle oylarını 2007 Genel Seçimleri’ne göre daha da 
arttırmayı hesaplayan hükümet partisinin seçim kampan-
yalarına hız katan (Erdoğan’ın devlet imkanlarını tümüyle 
seferber ederek neredeyse uğranmamış il merkezi bırak-
mamasının yanı sıra, İslami korporatizm anlayışının, yani 
“sadaka” kültürünün görece yoksul bölgelere hükümet 
eliyle ve tabii yandaş beyaz eşya tacirleri aracılığıyla 
devreye sokulması) politikaları sonucu, söylendiği gibi 
de oldu. İşte bu nedenle yıllardır ilk kez bu seçimlerde, 
iktidar partisinin oylarında meydana gelen kısmi düşüş 
ve DTP’nin Kürt illerindeki başarısı dışında kayda değer 
bir gelişmenin olmadığının altını çizmek gerekir. Kaldı 
ki, hükümet partisinin oylarının bir miktar düşeceği ve 
DTP’nin de bir öz-savunma hamlesiyle bölgede eski 
gücüne yeniden yaklaşabileceği dikkatli gözlemcinin 
zaten tahmin edebileceği gelişmelerdi. O halde bu seçim-
lerin öneminin nerede yattığını iyi tespit etmek gerekir. Bu 
yazıda buna çalışacağım.



Sosyalizm

14

Hükümet seçimlere niye bu kadar asıldı?
Hükümet açısından, bir erken seçimi gündeme getirecek büyük bir oy 
düşüşü ihtimalinin bulunmadığı koşullarda, 29 Mart Yerel Seçimleri’ne 
bir genel seçimmişcesine asılınmış olmasının nedenlerini araştırmak 
zorundayız. Son genel seçimlerde ülke çapında yüzde 47 oyu yakala-
mış bir partinin - ki bu oy oranı önemli ölçüde Genelkurmay’ın sanal 
muhtırası sayesinde gerçekleşti - içine girmiş olduğumuz uluslararası 
ekonomik krizle birlikte bir miktar oy kaybedeceği neredeyse aşikar-
ken, yüzde 50’lerin üstüne çıkma hayalleri kurması ilk bakışta anlaşılır 
gibi gelmese de, biraz daha “dışardan” bakıldığında o kadar da anlamsız 
olmadığı görülecektir. Her şeyden önce şunu açıklıkla belirtmek gere-
kir ki, gerek muhalefet partilerinin izlediği politikalar ve tabii gerekse 
“Dolmabahçe mutabakatı”na kadar Genelkurmay’ın AKP’ye karşı 
izlemiş olduğu politikalar, bu partiyi, ister istemez Amerikan emperya-
lizminin oyuncağı haline getirmiştir. AKP, Amerikan emperyalizmine 
üç taahütte bulunmuştur. Bunlardan birincisi, “ekonomik kriz koşulları 
altında geniş emekçi kitlelerini ancak ben kontrol edip dizginleyebili-
rim” taahhüdüdür. Bu taahhüt bugüne kadar fazlasıyla yerine getirilmiş 
olup, ancak şimdi çatırdama eğilimleri göstermektedir. Ama şunu da 
kabul etmek gerekir ki, AKP’nin yerinde bir başka burjuva hükümeti 
bu misyonu, bu kadar layıkıyla yerine getiremezdi. İknci taahüt Kürt 
meselesiyle ilgili olandır: AKP, emperyalizme bu konuda şunu söy-
lemiştir: “Türkiye’de yaşayan Kürtlerin çoğunluğunun desteğini ben 
alırım, dolayısıyla DTP’ye ihtiyacınız yoktur.” Seçimler, AKP’nin bu 
iddiasının Kürt illerinde tutmadığını, metropollerde ise varlığını sür-
dürmekle birlikte zayıfladığını göstermiştir. Ama bu konuda da diğer 
burjuva partileriyle kıyaslandığında, AKP’nin hayli “başarılı” olduğu 
teslim edilmek zorundadır. Nitekim Kürt meselesine yaklaşım birçok 
burjuva partisini en azından Kürt illerinde siyaset sahnesinden silerken 
AKP’yi göreli olarak “güçlü” kılmıştır. Üçüncü konu, uluslararası 
ilişkiler ve başta da tabii ki Filistin meselesidir. AKP bu konuda da 
Amerikan emperyalizmine şu taahütte bulunmuştur: “İsrail’in zulmü 
karşısında, Türkiye’deki Müslüman kitleleri ancak ben frenleyebili-
rim”. Bunun ne kadar doğru ve “hakkıyla” yerine getirilmiş bir taahüt 
olduğu besbellidir. Türkiye’de uzun yıllar sonunda belki de ilk kez 
AKP hükümeti altında İsrail zulmü islami kesimler tarafından bu kadar 
az tel’in edilmiştir. Saadet Partisi’nin Çağlayan mitingi, aslında yıllar-
dır süregelen tepkisizliğe verilen bir “tepki” patlamasıdır ki, Erdoğan’ı 
Davos’ta planlı olarak böyle davranmaya itmiştir. Nitekim Erdoğan’ın 
Davos tavrını zaman zaman birçok Arap hükümeti takınmakta ve İsrail 
tarafından “anlayışla” karşılanmaktadır.
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Yukarıda sıraladığımız üç taahhüt de layıkıyla yerine getirildiği 
halde, AKP, ABD emperyalizminin güvenine hep daha fazla mazhar 
olmak istemektedir. AKP, ne kadar fazla oy alırsa, haklı olarak, o 
güvenin pekişeceğine inanmaktadır. Seçimlere asılmasının nedeni 
budur. Amerikan emperyalizminin, özellikle yeni Obama yönetiminin 
kendisini desteklemeyebileceği zehabına kapılmıştır, oysa ki, Obama, 
Türkiye’deki en önemli müttefiklerinin şimdilik (!) AKP olduğunu 
açıkça ifade etmiştir.

Anayasa değişikliği meselesi
Türkiye’nin mevcut anayasasının AB’nin talepleri doğrultusunda değiş-
tirilmesi yıllardır gündemdedir. Emperyalizm tarafından istenmektedir, 
ama bugüne kadar konjonktür buna imkan vermemiştir. AKP açısından 
bu talebin yerine getirilmesi için de 29 Mart seçim sonuçları önem 
arz ediyordu. Bu sonuçlar kuşkusuz toptan bir anayasa değişikliği için 
artık çok elverişli gözükmüyor, bunun yerine kısmi değişiklikler söz 
konusu olabilir. Ama bilindiği gibi kısmi de olsa esas değişiklik ülkenin 
egemenliği meselesinde olacaktır. AKP’nin ABD’ye ve AB’ye verdiği 
taahhüt Türkiye’nin zaten çok sınırlı olan bağımsızlığının, tümüyle 
terk edilmesidir. ABD, artık 2. Körfez Savaşı’ndaki 1 Mart Tezkeresi 
gibi durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyor. Anayasa’nın bu doğ-
rultuda değiştirilmesini, yani bir diğer deyişle, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın ululararası “hukuka” bağlanmasını istiyor. “Uluslararası 
Hukuk”un ne anlama geldiğini, daha doğrusu nasıl da emperyalizmin 
hukuku olduğunu, Yugoslavya’dan, Afganistan’dan, Irak’tan ve tabii 
başta Filistin olmak üzere dünyanın bütün çatışmalı bölgelerinden bili-
yoruz. AKP’nin oylarının yüzde 46,7’den yüzde 38,6’ya düşmüş olma-
sı kuşkusuz hükümetin bu konuda atacağı adımları zorlaştırıyor, ama 
tümüyle de ortadan kaldırmıyor, çünkü talep “yüksek” yerden geliyor!

DTP’nin durumu
29 Mart seçim sonuçları ele alındığında dikkate değer iki gelişme oldu-
ğunu, bunlardan birinin AKP’nin kısmen de olsa düşen oyları, diğeri-
ninse devletin AKP’ye sunduğu büyük desteğe rağmen DTP oylarının 
Kürt illerinde eski düzeyine yaklaşmakta olduğuydu. Dolayısıyla bu 
seçim sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirmeye tabi tutulması gere-
ken diğer parti de DTP’dir. DTP 2002 genel seçimlerinde elde ettiği 
oy oranının gerisinde kalmakla birlikte, Kürtlerin çoğunluk nüfusu 
oluşturdukları illerde oylarını arttırdığı gibi, geçmiş seçimde kaybetmiş 
olduğu bazı il belediyelerini de geri almıştır. Bu DTP’nin, dolayısıyla 
Kürt hareketinin bir başarısı olarak görülmelidir; ancak buna yaklaşan 
bir durumla Kürt nüfusun diğer yarısının yaşamakta olduğu İstanbul, 



Sosyalizm

16

İzmir gibi şehirlerde karşılaşmıyoruz. Tam tersine, bu illerde DTP’nin 
oyları sabitlenmiş durumdadır. Aslına bakarsanız DTP’nin oyları da 
sanki Türkiye çapında sabitlenmiş gibi. Nasıl AKP’nin oylarının yüzde 
47’nin üzerine çıkması çok zorsa, DTP’nin de yüzde 6,5 in üzerine çık-
ması bir o kadar zor.1 Ancak kısa da olsa DTP’nin büyük şehir oylarıyla 
ilgili bir ön değerlendirme yapmanın mümkün olduğu kanaatindeyim. 
Evet özellikle İstanbul’da bir miktar potansiyel DTP seçmeni oyu yıllar-
dan sonra ilk kez yeniden CHP’ye yöneldi. Bu şunu gösteriyor: Büyük 
kentlerin Kürtlerinin çoğunluğu bilindiği gibi AKP’ye, yani bir Türk 
partisine oy veriyor. Şimdi bir kısmı da CHP’ye oy vermeye başlarsa, 
bu demektir ki, büyük kentlerde yaşayan Kürtlerin çoğunluğu zaten 
DTP’yi Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek bir parti olarak görmüyor. 
Ama aynı seçmen Diyarbakir’da oy kullansa muhtemelen ne AKP’ye 
ne de CHP’ye oy verecek, tercihini DTP’den yana kullanacaktır.

Kurucu Meclis meselesi
Dergimizin daha önceki sayılarında Kürt meselesinde olsun, emper-
yalizmden bağımsızlık meselesinde olsun, çözümün bir kurucu mec-
listen geçtiğini sürekli olarak ifade ettik. Ancak Washington’dan ve 
Brüksel’den bağımsız olarak faaliyet gösterecek bir kurucu meclisle 
Türkiye’nin sorunlarının çözüm yoluna girebileceğini belirttik. Böyle 
bir kurucu meclisin barajsız bir seçim sistemiyle, bütün partilere eşit 
propaganda hakkı tanınarak ve genel oyla seçileceğini vurguladık. 
Geçenlerde - kendisiyle geçen yıl henüz Saadet Partisi Genel Başkanı 
değilken görüşüp, kurucu meclis anlayışımızı ilettiğimiz - Numan 
Kurtulmuş çözüm yolunun bir kurucu meclisten geçtiğini açıkladı. 
Aslında benzer bir yaklaşımın içine DTP’nin de girmesi gerekir. 
Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulacak kurucu meclis komiteleri bu 
yolda atılacak ortak adımın ne olduğunu gösteriyor: Washington’dan 
ve Brüksel’den bağımsız, Türkler’le Kürtlerin eşit haklara sahip insan-
lar olarak kardeşçe yaşayacakları bir Türkiye! Böyle bir hatta birlikte 
yürünemediği takdirde her tür gelişmeyi önceden tayin edip uygu-
lamaya sokacak olan ABD yönetimi ve Avrupa Birliği komisyonları 
olacaktır. Şimdilik 29 Mart yerel seçimlerinin ilk elde düşündürdükleri 
bunlar. Önümüzdeki günler, hem ülkemizde, hem bölgemizde ve hem 
de dünyada çok tehlikeli gelişmelere hazırlıklı olmamız gerektiğini 
haykırıyor. İleride ayrıntılandırmak üzere Kürt kardeşlerimize şunu 
söylemeyi bir görev sayarım: Ortadoğu’da Kürt meselesinin çözümü 
Filistin meselesinin çözümünden bağımsız olmayacaktır.

1 Genel olarak Kürt hareketi ve DTP ile ilgili ayrıntılı bir yazıyı dergimizin bir sonraki 
sayısına hazırlamakta olduğumdan bu yazıda DTP’nin özellikle başarısızlıklarıyla 
ilgili bölümlere girmeyeceğim.
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İşten çıkartmalar yasaklansın! 
Krizin sorumlusu bankalara el konsun! 
Bu taleplerin yasalaşması için

Bütün	işçiler	
Ankara’ya!

İşçi Kardeşliği Partisi

Sefalet şartları altında çalışmamıza rağmen kriz bahane 
edilerek yüzbinlercemiz daha şimdiden sokağa atılmış 
durumda. Ev kiralarımızı nasıl ödeyeceğiz? Çocuklarımızın 
okul masraflarını nasıl karşılayacağız? Bakkala olan borç-
larımızı nasıl vereceğiz? Ne yiyip ne içeceğiz? Yoksa 
kara kışı sokakta mı karşılayacağız? Oylarımızla iktidara 
gelip taraftarları patronların kasasını dodurmaktan başka 
bir iş yapmayan hükümet uyuyor mu? “Kriz bizi etki-
lemez!” diyerek kimi kandırıyor? Dilenci mi olacağız? 
Namusumuz ve şerefimiz olan alın terimizle yaptığımız iş 
bize niye çok görülüyor? Bu vahşet daha ne kadar devam 
edecek? Hiç utanmadan Çalışma Bakanının ağzından, 
“biz işveren dostuyuz!” diyen hükümet daha ne kadar 
iktidar olmaya devam edecek?

İşten çıkartmalar yasaklansın!
Krizin sorumlusunun biz olmadığımızı herkes çok iyi biliyor. Kasalarını 
bizim alın terimizden çaldıklarıyla dolduranlar, lüks hayat yaşayarak 
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milyonlarca Dolarlık düğünler yapanlar, tatillerini sefahat içinde başka 
ülkelerin pahalı tatil beldelerinde geçirenler ve onların adına hükümet 
edenler hiç utanmıyorlar mı? Biz dilenci değiliz, onların verecekleri 
sadakalara ihtiyacımız yok, sadece alın terimizin karşılığı olan hay-
siyetli bir iş istiyoruz. Bize bu işi de çok görüyorlar. Neymiş efendim 
krizdelermiş! Ya peki biz çalşırken bile krizde değilmiydik? Onlarınki 
can da bizimki ne? İşlerimizi geri istiyoruz. Patronlar ve onların hükü-
meti eğer ekonomiyi yönetemiyorlarsa, bıraksınlar biz yönetelim!

İlk tedbir olarak işten çıkartmaların derhal yasaklanmasını istiyo-
ruz. İşten atılan kardeşlerimizin yeniden işe alınmalarını istiyoruz. 
Madem kriz de yok, o zaman biz niye sokağa atılıyoruz? Kaldı ki eğer 
kriz varsa da devlet bizim çalışma hakkımızı mevcut anayasaya göre 
bile savunmak zorunda.

Krizin sorumlusu olan bütün bankalara 
el konsun! Tek bir milli banka sistemine 
geçilsin!
Ziraat Bankası dışındaki bütün yerli yabancı bankalara el konsun! Tek 
bir milli banka sistemine geçilsin! Dış ticaret devlet tekeline geçsin! 
Sermayelerini yurt dışındaki bankalara kaçırmış olan bütün büyük 
patronların, bu paraları en kısa zamanda geri getirmedikleri takdirde 
bütün mal varlıklarına el konsun! Devlet buralardan elde edeceği 
gelirlerle büyük bir kamu yatırımları programı açıklasın, bunu derhal 
uygulamaya soksun! Görelim bakalım o zaman kimse işsiz kalıp dilen-
cilik yapmak zorunda kalıyor mu? Görelim bakalım o zaman kimse 
iftar çadırlarına, ya da hükümetin tahsis edeceği kömüre ve bakliyata 
muhtaç kalıyor mu?

Bu taleplerimizin yasalaşması için bütün işçi 
örgütleri Ankara’ya yürümeli!
Krize karşı tek güvencemiz olan sendikalarımız hızla paramparça 
ediliyor. Daha şimdiden Türk-İş 27 bin üyesini kaybettiğini açıkladı. 
Sendikalı işçiler bu durumdaysa varın siz bir de sendikalı bile olmayan 
hatta sigortasız çalışan kardeşlerimizin ne durumda olduklarını bir 
düşünün. İşveren dostu hükümetin yalakalığını yapmayan işçi örgütleri 
Emek Platformu çerçevesinde biraraya gelerek bu taleplerinin kanun-
laşması için Ankara’ya yürüyüşe geçmelidir. Bu çağrımız hükümeti 
destekleyen sendikaların tabanlarına da bir çağrıdır. Yokolmamak için 
harekete geçmek zorundayız. İşçi Kardeşliği Partisi olarak bu yolda 
atılan bütün adımları sonuna kadar destekleyeceğimizi dosta düşmana 
şimdiden ilan ederiz.
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Çürümüş	
Kapitalizmin	Krizi	
ve	Türkiye

Şadi OZANSÜ

Türkiye’de uzun süredir liberalizmin her iki kanadıyla 
(sağ ve sol) ulusalcı “sol” arasında keskin bir çatışma 
sürüp gidiyor. Bu çatışmanın kendini en açık biçimiyle 
açığa vurduğu politik düzlemse AKP ve Ergenekon dava-
ları oldu. Bu davalardan birincisinin AKP’nin “aklan-
ması” ile sonuçlandığı diğerinin ise daha uzun zaman 
adından söz ettireceği belli olmuş gibi. Bizi ilgilendiren 
bu davaların sonuçlarından ziyade Türkiye sosyalist hare-
ketinde yol açmış olduğu kırılmalar olsa gerek. Gerçekten 
sosyalist hareketin kimi kesimleri (hareketin kendi zaafla-
rı nedeniyle) taraflardan birinin yanında yer alırken, diğer 
bazı kesimleri de öbürünün yanında konumlanmayı tercih 
ettiler. Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz 
gibi, bizim, bu iki şer arasında ehven de gözükse harhan-
gibirine daha “yakın” durmamız kesinlikle söz konusu 
olamayacağı gibi, bu anlayışta olan kesimlerle bir tartış-
ma yürütmemiz bile söz konusu değildir. Dolayısıyla IV. 
Enternasyonal geleneğinin günümüzdeki ana temsilcisi 
olan akımımızın Türkiye’deki bu çatışmada kendileriyle 
tartışmaya değer verdiği akımlar bu iki kesimin dışında 
konumlanan ve bir “üçüncü” cephenin açılması gerek-
tiğini ileri sürenlerdir. Bu yazıdaki amacımız, öncelikle 
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üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimi olan kapi-
talizmin geldiği evrenin hiç de sadece bir “finansal” kriz 
nitelendirilmesi kolaycılığı ya da özürcülüğüyle geçiştiril-
mesi mümkün olmayan sistemsel krizinin binlerce yıllık 
insan medeniyeti üzerinde yaratacağı tahribatın neler 
olabileceğine ilişkin bir tartışma ve çürümüş kapitalizmin 
dünyayı içine soktuğu bu yoldan çıkartmanın araçlarının 
neler olduğunun araştırılması ve ardından da Türkiye’deki 
ulusal “sol” ile liberaller tepişmesinin arkasında yatan 
maddi temellerin neler olduğunun irdelenmesi ve bunun 
politiklarımıza nasıl yansıtılması gerektiği olacak.

Dünya kapitalizmi çürümüştür!
Lenin’in daha geçtiğimiz yüzyılın başında emperyalizmi, “çürü-
yen kapitalizm” olarak tanımlaması günümüzde, özellikle Sovyetler 
Birliğinin çöküşüyle birlikte mantıki sonucuna varmış bulunuyor: 
Kapitalizm artık çürümüştür. İnsanlığa hiçbir şey vaad etmediği gibi, 
binlerce yıllık insan medeniyetinin de sonunu getirmek üzeredir. Kar 
hadlerinin düşme eğilimini durdurabilmek için üretici güçlerin gelişi-
mini engellemekte, yani bir yandan delokalizasyonu, kuralsız çalışma-
yı, sosyal güvenlik sistemlerinin çökertilmesini gündeme getirmekte, 
bunun sonucunda da ucuz işgücünü, kadın emeğini, çocuk emeğini, 
hatta dünyanın birçok bölgelerinde, özellikle hapishanelerde köle 
emeğini (ABD’de 1 milyon, Çin’de 10 milyon mahkumun neredeyse 
bedavaya zorunlu çalıştırılması) istismar etmektedir. Öte yandan silah 
sanayiini geliştirerek üretici güçlerin yerini yıkım güçlerinin almasını 
sağlamaktadır. Bu ise savaşların genelleşmesinden ya da bir başka 
deyişle barbarlığın öne çıkmasından başka bir sonuç vermemektedir. 
Kuşkusuz ileri sürdüğümüz bu önerneye, “zaten emperyalizm çağının 
başından beri bu durum yaşanmıyormuydu, günümüzde ne fark var 
ki?” itirazı getirilebilir. Ancak kazın ayağı hiç de öyle değil! Şöyle 
ki: Sovyetler Birliğinin varlığı, yani gerek kendi işçi sınıfına gerekse 
dünya işçi sınıfına sunduğu imkanlar (özellikle Avrupa işçi sınıfının 
SSCB’nin varlığının yarattığı tehdit sayesinde elde etmiş olduğu sosyal 
devlet kazanımlarını unutmayalım) dünya kapitalizminin merkezlerin-
de aslında hiç de rasyonel bir sistem olmayan kapitalizmin varlığını 
sürdürmesine imkan sağladı. Bu, kapitalizmin, kendi ideologlarının 
ağzından otuz altın yılı (muzaffer yılı) olarak niteledikleri 1945-1975 
arası yıllarıydı. Dünya kapitalizmi bu inkitaları (uzatmaları) Sovyet 
devletinin varlığı sayesinde yaşadı. İşte bu yüzden de SSCB’nin varlığı 
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dünya kapitalizmi açısından bu diyalektik bütünlük içinde ele alınma-
lıdır: Yani hem kendi varlığını, kendisine rağmen kısmi bir “rasyona-
lite” içinde sürdürmesine imkan veren bir “dost” , ama aynı zamanda 
da ve esas olarak dünya işçi sınıfına sunduğu umutlar nedeniyle bir 
an evvel bertaraf edilmesi gereken bir can düşmanı. Kapitalizmin 2. 
Dünya Savaşı sonrası cicim yılları ancak 1974-75’lere kadar sürdü. 
“Tek Ülkede Sosyalizm” anlayışının girdabına girmiş Sovyet devleti 
yıkılmalıydı. Dünyanın Paris Komününden sonraki ilk işçi devleti 
olan SSCB, karşı-devrimci Sovyet bürokrasisinin caniyane politikaları 
ve dünya kapitalist pazarının basıncıyla yıkıldı. Böylece işçi sınıfının 
insanlığı kurtarma yolunda attığı ilk büyük adım 1. Dünya Savaşı 
sırasında “sosyal demokrat” önderliğinin, 2. Dünya Savaşı sonrasın-
da da “stalinist” önderliğinin ihanetiyle engellenmiş oldu. Özellikle 
SSCB’nin yıkılması kapitalizmin çürüme sürecini daha da hızlandırdı. 
Dolayısıyla 1991’den günümüze kadar uzanan dönem kapitalizmi iyice 
çürüterek geldiğimiz noktaya getirdi. Artık kapitalizm çürümüştür!

Marx’ın “artı-değer” teorilerinde dışarıda tutulması gereken (çünkü 
kapitalizmin doğasına aykırıdır) bir ihtimal olarak ileri sürdüğü “göreli 
artı-değer”in 2. biçimi olarak nitelenebilecek bir durumla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Bir başka ifadeyle, işçi sınıfının kendi yeniden üreti-
mini sağlayacak gelir düzeyinin altında sefalet koşullarında istihdam 
edilmesi durumu. Amerikan ve Avrupa işçi sınıflarının delokalizasyon-
larla çökertilmeye çalışılmasıyla başta Çin, Pakistan, Endonezya gibi 
ülkelerde sefalet ücretleriyle yaşayan bir proletarya yaratılmaya çalışı-
lıyor. Dünyanın bu yeni sanayi proletaryasının sayısal ağırlığı kuşkusuz 
geçmiştekinden fazla olmakla birlikte emperyalizmin kalbine hançer 
saplamada o kadar etkili olamayacak. Dolayısıyla çürümüş kapitalizm 
böylece bir taşla iki kuş birden vurmuş oluyor. Birincisi kendi can düş-
manını, yani kendi bağrında gelişmiş bulunan proletaryanın çanına ot 
tıkıyor, ikincisi dünya ölçeğinde artan proleter nüfusun geçmişe göre 
çok daha elverişsiz örgütlenme koşullarında ve çok daha az ücretlerle 
istihdamını sağlıyor.

Kapitalizm çürümüştür saptamasını yapıyorsak, bu, Rosa 
Luxemburg’un ünlü “Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık!” ikiliğinin barbarlık 
evresinin içine girdiğimiz anlamına gelir.

Bu durumda karşımıza hemen bir başka soru çıkıyor: Ya kapitalizm 
bu çürüme sonunda dağılırsa? Evet, kapitalizm proletaryanın bilinçli 
eylemiyle değil de kendi kendine dağılırsa... İşte barbarlık da zaten 
bu demektir. Kapitalizmin bütün bir insan medeniyetini ortadan kal-
dırıyor olması kendisiyle birlikte kendi mezar kazıcısı olan proletar-
yayı da beraberinde çürütmesi anlamına gelir. Kapitalizm çürümüştür, 
kendi yarattığı ve kendisinden daha yeni bir sınıf olan proletaryayı da 



Sosyalizm

22

çürütme yolundadır. Troçki’nin 1938 Geçiş Programında dediği gibi, 
“proleter devrim için gerekli nesnel önkoşullar sadece olgunlaşmakla 
kalmayıp, neredeyse çürümeye yüz tutmuştur. Rosa Luxemburg’un 
daha 1905’teki sloganında ifadesini bulan ikilemin barbarlık ayağından 
kastedilenin kapitalist barbarlığı aştığını görmek durumundayız. Sözü 
edilen “Ya Sosyalizm, Ya Kapitalist Barbarlık!” değildir. Kapitalizmin 
neden olduğu saf barbarlık durumudur. İşte çürümüş kapitalizmin 
ulusları parçalayıp yok etmesi de bunun bir göstergesidir. Yani eğer 
günümüzde, proletaryanın içinde serpilip geliştiği uluslar bir proleter 
devrimiyle değil de bizzat kapitalizmin çürümesinin yol açtığı sıkış-
mışlık nedeniyle parçalanıyorlarsa, bu da, barbarlığın içine girmiş 
olduğumuz anlamına gelir.

Geleceğe ilişkin kehanetlerde bulunmak bizim işimiz olmasa gerek, 
ama olayların gelişimi içinde mevcut durumdan hareketle bazı çıkar-
samalarda bulunmaktan ve bazı öngörülerde bulunmaktan da imtina 
edemeyiz. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimi eğer kendi 
kendine dağılırsa, bunun yerini alacak olan rejim köleci sistemle kapi-
talist sistemin kırması bir kaos ya da işleyiş olacaktır, yani yeni bir 
sistem bile değil!

Afrika’da 90’lı yıllarda 220 milyon insan yoksulluk sınırının altında 
yaşıyordu, günümüzde bu sayı 300 milyonu aşmış durumda. Afrika 
nüfusunun yarıdan fazlası günde 1 Doların altında bir gelire sahip. 
Kıta nüfusunun yüzde 70’i içme suyuna sahip değil. Her yıl veremden 
800 bin Afrikalı ölüyor. 1999 yılının UNAIDS raporuna göre Güney 
Afrika’nın 9 ülkesinde 15 ile 49 yaşları arasındaki 1 milyon 400 bin 
kişi AIDS virüsünü kapmış durumda. Etyopya’da çocukların yüzde 
48’i, Eritre’de yüzde 41’i, Burundi’de yüzde 37’si vs., yetersiz beslen-
me içinde. Afrika ülkelerinin yarısı savaşlardan kırılıyor. Bu savaşların 
sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybediyor. 1993’ten bu yana 
Burundi’de ve nispeten daha iyi bir durumda olan Cezayir’de 200 bin 
kişi öldü. Burundi’nin komşusu Ruanda’da 1 milyon kişi öldürüldü. 
15 milyon Afrikalı her yıl kıtanın bir ucundan diğerine göç ediyor. 
Gençlik silahlı çetelerin eline geçmiş durumda. Son verilere göre yaş-
ları 6 ile 14 arasında değişen 400 bin çocuk silahlı çatışmalara giriyor. 
Özelleştirmeler büyük kentlerdeki fabrikaların kapanmasına neden 
oluyor, işsizlik genelleşiyor. Eğitim sistemi neredeyse tümüyle çökmüş 
durumda. Hastahaneler ölümhaneler haline gelmiş. Tarımın çökmesi 
sonucu köylüler herşeylerini yitirmiş haldeler. Sendikalar tehdit altın-
da. Baskı genelleşiyor. Yakın zamanda, bütün Afrika kıtası şiddete ve 
sefalete itilmiş yetim çocuklarla yaşama imkanı kalmamış ihtiyarlar-
dan oluşacak. Sonuç olarak Afrika’da barbarlık başını almış gidiyor. 
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Kıtanın mevcut hali bize sanki geleceğin dünyasının resmini sunuyor. 
Gerçi Afrika bu halde de Uzak Doğu Asya mı farklı?

Bütün bunlara, “ne olacak orası zaten Afrika değil mi?” denilebi-
lir. Ama unutmayalım ki daha 30 yıl önce durum bambaşkaydı. Hadi 
Afrika’dan vazgeçelim. Ya gelişmiş kapitalist ülkelerde durum nasıl? 
Hani şu dünya kapitalizminin merkezi ABD’de. Emlak krizi sonrasında 
orada da 1 milyon 300 bin aile evlerini kaybettikleri ya da kira ödeme 
imkanları olmadığı için çadırlarda hayatlarını sürdürmüyorlar mı?. 
Sosyal güvenlikten yoksun oldukları için 44 milyon kişinin aspirin bile 
alamadığ bir ülke değil mi ABD? İngiltere gibi bir dünya kapitalist 
devinde insanlar açlığın eşiğindeler. Bütün bu örnekler, henüz başların-
da da olsak dünyanın barbarlığın içine girdiği anlamına gelmiyor mu?

Çürümüş kapitalizm ve uyuştucu kaçakçılığı
Daha 1993 yılı IMF ve Dünya Bankası raporlarına göre bile dünya gayrı 
safi hasılası içindeki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin 
payı toplam gayrı safi uluslararası hasılanın yüzde 9’unu oluşturuyor-
du. Son verileri bilmemekle beraber özellikle Afganistan’daki afyon 
ekim alanlarının Amerikan işgalinden bu yana yüzde 400 arttığı hesaba 
katılırsa ve Afganistan’ın da dünya afyon rezervlerinin (ki eroinin temel 
maddesini oluşturuyor) yüzde 95’ini sağladığı düşünülürse, günümüz-
de bu oranın daha da artmış olacağı kolaylıkla düşünülebilir. Gene IMF 
raporlarına göre bir başka uyuşturucu olan kokainin hammaddesi olan 
koka Latin Amerika’da yetiştirilirken, şimdilerde bu ülkelerde afyon 
ekim alanları da Çin’in güneyinin yanısıra bir diğer gelişmekte olan 
ekim bölgesi haline getirilmiş bulunuyor. Öte yandan çok iyi bilindiği 
gibi dünya marijuana üretiminin yüzde 95’i de bizzat ABD’de üretil-
mektedir. Gene IMF raporlarına göre dünyanın en önemli eroin tüketim 
pazarları başta ABD olmak üzere gelişmiş kapitalist ülkelerdir (toplam 
dünya tüketiminin yüzde 71’i).

Bu verilere bakarak dünya uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen 
gelirlerin petrol gelirlerinden bile daha önemli bir yer tuttuğu görülü-
yor. Bunun böyle olmasının iki ana nedeni var: Birincisi, petrol üreti-
minin maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi, petrol endüstri-
sinin petrol kuyularının açılmasına, sondaj çalışmalarının yapılmasına, 
petrol işçilerine, mühendislerine, boru hatlarına, petrol tankerlerine vs. 
ihtiyacı var. Oysa ki, afyon tarımsal bir üründür ve çeşitli laboratuar 
çalışmalarıyla ve kolaylıkla eroine, baz morfine dönüştürülebilmekte-
dir. Yani bir başka manada petrol endüstrisinin sadece rafineri kısmına 
tekabül etmektedir ki, o devasa rafinerilerden de çok daha ucuza gel-
mektedir bu laboratuarların inşası. Eroinin fiyatını arttıran sadece nakil 
sürecindeki kimi “zorluklar”dır. İkinci neden, eroinden elde edilen 
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gelirlerin büyük “sıcak” paralar olarak kolaylıkla dünya borsaları ve 
büyük kumarhaneler kanalıyla aklanmasıdır ki, bu çürümüş kapitaliz-
min vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Yıkım araçları olan silah sana-
yiinden elde edilen gelirlerin ardından uyuşturucu gelirlerinin geliyor 
olması bundandır.

Dünyada hiçbir ürün – borsalardaki bütün yüksek iniş ve çıkışlarına 
rağmen buna petrol de dahil- uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen 
gelirler kadar katlanarak büyümemektedir. Rusya İçişleri Bakanlığının 
raporlarına göre uyuşturucu gelirleri borsalarda ve büyük kumarhane-
lerde 7 hatta 8 misline katlanarak yılda 2000 milyar Dolara kadar ulaş-
maktadır. Sadece Yunanistan’ın uyuşturucu trafiğinden elde ettiği gelir 
yılda ortalama 11,5 milyar Dolar düzeyindedir (Koç + Sabancı’nın 
toplam varidatı).

IMF ve ABD yönetiminin verilerinden görüleceği üzere çürümüş 
kapitalizmin uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra başka kaçakçılıklar-
dan da elde ettiği muazzam gelirler vardır. Bunlar sırasıyla; dünya 
insan kaçakçılığı (özellikle kadınlar ve çocuklar), dünya fuhuş trafiği, 
korunması gereken hayvanların kaçakçılığı, korunması gereken doğal 
kaynaklar ve tehlikeli maddeler (nükleer bombalar yapımında kullanı-
lan “kırmızı” cıva vb.) İsrail polisinin tahminlerine göre İsrail devle-
tinin 17 milyar Dolarlık yabancı para rezervlerinin yaklaşık 5 milyar 
Dolarlık kısmı Rus mafyası tarafından sağlanmıştır. Çin’de uyuşturucu 
müptelaları yılda 17 milyar Dolarlık uyuşturucu satın almaktadırlar. 
Çin kökenli Asya mafya örgütlerinin dünya çapındaki üye sayıları 100 
bin kişiye varmış bulunuyor. Japon mafyası Yakuza’lar Japon banka 
sistemindeki tahsil edilemez alacakların yüzde 10’undan (70 milyar 
Dolar) doğrudan , yüzde 30’undan da dolaylı olarak sorumludurlar. 
Yakuza’ların yıllık birinci el (katlanmamış) gelirleri 13 milyar Dolar 
dolaylarındadır. Rus İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülkede 89 
büyük mafya ve 1000 kadar da daha küçük ölçekli mafya örgütlen-
mesi olup, bunların 11’i toplam 50 bin üyeli 243 grubun biraraya 
gelmesinden oluşmaktadır. Putin yönetimi mafyalararası denge üzerine 
kurulmuş bir rejimdir. Zaten 2000’li yıllarda yıkılan SSCB’nin üze-
rinde “serbest rekabetçi” bir kapitalizmin inşa edilebileceğini sanmak 
safdillik olurdu. İnsanların yaşam umudunun 1991’den bu yana 76’dan 
67 yıla düştüğü bir ülke Rusya!

Bütün bu verilerden çıkartılması gereken sonuç şudur: Uluslararası 
kapitalist sistem, yani çürümüş kapitalizm, mafyayla yan yana değil 
içiçe geçmiş bir sistemdir. Dünya ekonomisini kontrolleri altında tutan 
çokuluslu finans şirketleri bizzat mafya örgütleri haline gelmiş bulunu-
yorlar. İşte üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimini sürdüren 
bu şirketlerin iktidarı da ister istemez sistemin çürümesini getirmiştir.
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Sonuç olarak, kapitalizm artık çürümüştür saptamasında bulun-
mamız ne basit bir kelime oyunudur ve ne de “kıyametçi” bir yakla-
şımdır. Dünya insan medeniyetinin karşı karşıya bulunduğu durumun 
nesnel bir saptamasından başka birşey değildir. Bu açıdan bakıldığında 
Sosyalist Emek gazetesinin Ekim-Kasım 2008 tarihli 9. sayısında 
Kenan Kalyon’un yazdığı “21. Yüzyılın büyük buhranı” başlıklı yazı 
kayda değer bir önem arzediyor. Kalyon’un bu yazısında kapitalizmin 
geleceğiyle ilgili olarak her türlü ihtiyatı elden bırakmadan ortaya attığı 
sorular önemlidir, ama asıl önemli olan o noktada durmaktan çekin-
meyerek bu sorulara verilecek cevapları aramaktır. Nitekim, Kalyon, 
yazısının “Çubuğu tersine bükmek” adlı son ara başlığının altında 
şöyle diyor: “Güzel, tahlillerimizde ihtiyatı elden bırakmıyor, kıya-
metçi beklentilerden uzak duruyoruz. Bunalımın ağırlığına ne kadar 
vurgu yaparsak yapalım, mutlaka düzeltici ve dengeleyici bir ekleme 
yapıyoruz: Her bunalım, başka türlü aşılmadığı takdirde aynı zamanda 
sermaye birikiminin önündeki engellerin temizlenmesi ve emeğe ağır 
bir bedel ödetilerek birikimin çarklarının yenden döndürülmesidir. Zira 
kapitalizm ona vade biçenleri, dinamizmini hafife alanları ve şu veya 
bu krize nihai kriz gibi yaklaşanları kerelerce yanılttı.”

Kalyon’un bu söyledikleri kapitalizmin dünya ölçeğinde üretici 
güçleri muazzam geliştirdiği, henüz yıkım güçlerini devreye sokma-
dığı ve bir dünya pazarının oluşmasını sağladığı 1. Dünya Savaşına 
kadar uzanan dönemiyle ilgili olarak tamamiyle doğrudur. Üstelik 
bu dönemle ilgili olarak daha fazlası da söylenebilir. Yani o dönemin 
devrevi krizleri, aslında kapitalizmin “sağlıklı” yaşamını sürdürmesine, 
bir anlamda hayatiyetini sürdürmesine imkan veren krizlerdi. Bir başka 
ifadeyle, insan kalbinin bir öz savunma mekanizması olarak devreye 
giren “ekstrasistol”leriydiler. Doğaldır ki, bu krizler hep kapitalizme 
canlılık veriyorlardı. Ve tabii bu anlamda kapitalizm krizsiz yaşaya-
mazdı. Oysa ki, kapitalizmin çürüme (yani emperyalist) döneminin 
krizi olan 1929 krizi bunlardan her yönüyle farklıdır. Bu kriz kapitaliz-
min ekstrasistolü değil ağır bir “enfarktüs”üydü. Nazizmle ve 2. Dünya 
Savaşı ile sonuçlandı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin genç proleter 
nüfusunu (60 milyon kişi) aldı götürdü. Unutmayalım, savaş öncesinin 
2. büyük emperyalist ekonomisi olan Almanya Türkiye gibi ülkeler-
den işçi almak zorunda kaldı. İşte dünya kapitalizmi üretici güçleri 
yıkan böyle büyük bir felaket pahasına hayatta kalabildi. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi, ne kadar paradoksal gözükse de, hem uluslararası 
kapitalizm ve hem de Sovyet bürokrasisi bu savaşın sonucuna bağlı 
olarak varlıklarını sürdürdüler. (Savaş öncesinde, Alman proletaryası, 
iktidarı, önderliğinin ihaneti yüzünden ve tek bir kurşun bile sıkmadan 
nazilere teslim etmeyip iktidarı fethetseydi, hem savaş engellenmiş 
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olurdu, hem yıkılmanın eşiğine gelmiş olan stalinist bürokrasi çöker ve 
Sovyet sistemi bürokratik olmayan temellerde yeniden canlanır ve tabii 
bunun sonucunda da Avrupa devrimi gerçekleşeceği gibi, bir çıkışsızlık 
içindeki Amerikan proletaryası da bu gelişmeleri örnek alarak iktidarı 
ele geçirebilirdi. Ya da en kötüsünden proleter bir dünya ile Amerikan 
kapitalizmi nihai bir hesaplaşmaya girerlerdi. Kuşkusuz o koşullar 
altında dünya proletaryası böyle bir çatışmaya bugünkünden çok daha 
elverişli bir konumda girerdi.) Tarih böyle cereyan etmedi ve kapitaliz-
min krizini by-pass etmesine izin verdi. Ama Kalyon’un da haklı olarak 
belirttiği gibi, burjuvazinin “bilinci” ve “hafızası” 1929’dan çıkarttığı 
derslerle çok daha kötü koşullar altında patlak veren bu krizi aşmasına 
yardımcı olabilecek mi? Ben, çürümüş kapitalizmin bu krizi aşamaya-
cağını ve sürünen bir kriz ortamının nihai çöküşe kadar süregideceğini 
ileri sürmenin daha doğru olacağı kanısındayım. Kapitalizmin,” her 
düzeyde gericilik” anlamına gelen evresinin kapanmasıyla birlikte 
ortaya çıkacak olan çöküşse, eğer proletaryanın bilinçli eylemiyle 
son bulmazsa, bu, binlerce yıllık insan medeniyetinin sonu anlamına 
gelecek ve yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi, çürüyen kapita-
lizmden bile daha vahşi bir kaos ortamına girilecektir. Hiçbir yanlış 
anlamaya meydan vermemek için şunu açıkça ifade etmek gerekiyor: 
Kapitalizmin artık yeni bir yükseliş çağı yaşama imkanı olmadığı gibi 
(kar hadlerinin düşme eğilimini engellemek için yaptığı vahşeti yuka-
rıda anlattım), devrevi yeniden canlanma krizleri de yaşaması mümkün 
değildir. Ama zaten üstü örtülü bir biçimde de olsa Kenan Kalyon da 
yazısının sonunda bunu söylüyor: “Ama şimdi çubuğu biraz tersine 
bükmenin zamanıdır. Hali hazırdaki büyük buhran, ancak kapitaliz-
min tarihsel ve doğal sınırları konusunu tahlilimize dahil ederek yerli 
yerine oturtulabilir. Bu buhran, iktisadi bir krizle ekolojik bir kriz artık 
ayrılmaz biçimde iç içe geçtiği, kar oranlarını birikimin sürekliliğini 
güvenceye alacak ölçüde yükseltme olanakları azaldığı, sermaye şim-
diye kadar yararlandığı dışsallıklardan artık yararlanamaz hale geldiği, 
kendi hareketinin doğurduğu eğilimleri mantıki sonuçlarına kadar 
götüremediği, birikimin tetikleyicisi ve taşıyıcısı olacak yeni bir tekno-
lojik devrim kapitalist üretim ilişkilerinin çerçevesine sığmayacağı ve 
bütün bunlara bir de hegemonya krizi eklendiği için öncekilerden çok 
daha ağır ve özgün bir buhrandır.” İşte şimdi bu açılımların mantıki 
uzantılarının üzerine korkmadan yürümek gerekir. Mücadele ettiğimiz 
canavarın nasıl bir şey olduğunu daha iyi görmek ve onu altedebilme-
nin mümkün yollarını bulabilmek için.
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Çürümüş kapitalizmin 
işçi sınıfını çürütme savaşı
1997 Güneydoğu Asya krizi sonrasında Uluslararası Çalışma 
Bürosu’nun 1998 rakamlarına göre 7 milyara yaklaşan dünya nüfusu 
içindeki faal nüfusun sayısı yaklaşık 4,5 milyar civarında ve bu nüfu-
sun içindeki sanayi proletaryasının sayısı da 750 milyon kadar. Bir 
başka ifadeyle çalışan nüfusa göre sanayi proletaryasının oranı yüzde 
17-18 civarında ki, bu aslında ciddi bir oran. Söz gelimi 1917 devrimi 
sırasında bu oran Rusya’da yüzde 5’ler dolayındayken günümüzde 
SSCB’nin çöküşünden sonra bile hala yüzde 10 dolaylarında (çöküşten 
bu yana yüzde 25 oranında azalmış olsa bile). Ancak Rusya ve Doğu 
Avrupa ülkelerindeki müthiş azalma Batı Avrupa sanayi proletaryası-
nın da faal nüfus içindeki oranını azaltmış durumda: 1990-1997 yılları 
arasında Avrupa sanayi proletaryasının sayısı 45 milyondan 40 milyona 
düşmüş. Rusya’da 76 milyondan 67 milyona düşmüş, Doğu Avrupa’da 
benzer oranda bir düşüş var, ABD’de ve Japonya’da yerinde sayıyor 
(tabii 2000 yılı verilerine göre, içinde bulunduğumuz yılın verilerine 
göre sadece ABD’de 1 milyon 900 bin işçi işinden olurken, bu sayı-
nın 560 bin kadarı krizin ilk ayında gerçekleşti). Ama buna karşılık, 
Çin, Endonezya, Bengladeş ve hatta gariptir bazı Afrika ülkelerinde 
ise meydana gelen sanayi proletaryası artış oranı gelişmiş ülkelerdeki 
kayıpları fazlasıyla telafi ediyor. Aslında bu rakamlardan çıkartılması 
gereken ilk çıplak sonuç, yukarıda da ifade etmiş olduğumuz gibi, delo-
kalizasyonlar yüzünden dünya sanayi işçi sınıfının ortalama ücretinin 
önemli oranda düşürülmesi. Tabii bu buzdağının ilk bakışta görünen 
yüzü. Esas görünmeyen yüzü ise hem emperyalist ülkelerde hem de 
yarı sömürge ülkelerde işçi sınıfının alım gücünün geçmiş yıllara oranla 
anormal düştüğü. Özellikle Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde bu bariz bir 
şekilde gözlemleniyor. Söz gelimi, 60’lı yılların ortasında Türkiye’de 
emekliliğine kavuşan bir ilkokul öğretmeninin eline geçen emeklilik 
ikramiyesiyle hem bir apartman dairesi hem de bir otomobil satın alma-
sı mümkünken, günümüzde ancak bir otomobil satın alması mümkün 
olabiliyor (tabii eğer kredi kartı borçlarını kapatmak zorunda değilse!).
Benzer durum ABD gibi emperyalist ülkelerde de geçerli. 60’lı yılların 
Amerikan işçisiyle bugünkü Amerikan işçisinin satın alma gücünü 
karşılaştırdığımızda benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugünün 
Amerikan işçisi babasının ya da dedesinin 60’lı yıllardaki satın alma 
gücüne erişebilmek için esnek ve kuralsiz çalışma koşullarında üç ayrı 
işte birden çalışmak zorunda. Dolayısyla dünya işçi sınıfının alım gücü 
sürekli olarak azalıyor. Tam da Marx’ın göreli artı-değerin” 2. tip”inde 
andığı haliyle. Saat ücreti 7,5 Dolar olan ABD işçisinin kendi ülke-
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sindeki fabrikanın sökülüp Çin’de kurulmasıyla saat ücreti 0,65 Dolar 
olan bir işçi sınıfı yaratılmış oluyor.

Çürümüş kapitalizmin hedef tahtasında Avrupa işçi sınıfı var. Şu 
andaki bütün mücadelesi Avrupa işçi sınıfının direncini kırmak, çünkü 
dünya ölçeğinde çürümüş kapitalizme örgütleriyle birlikte direnen en 
önemli güç hala Avrupa işçi sınıfı. ABD emperyalizminin tam desteğini 
alan Avrupa Birliği (AB) “projesi” tam da bunu amaçlıyor. AB, işçi 
sınıfının yüzyıllar süren mücadeleleri içinde serpilip geliştiği ulusal 
yapıları dağıtmak istiyor, çünkü ancak bu ulusal yapılar dağıtılırsa işçi 
sınıfının ulusal hukuklarda yer etmiş ve kökleşmiş olan kazanımları 
ortadan kalkabilecek.

Avrupa işçi sınıfının örgütlülüğünün kırılabilmesi için emperya-
lizmle iç içe geçmiş sendikal önderlikler kullanılıyor. Geçmişin “sosyal 
demokrat” işçi önderliklerinin yanı sıra barbarlığa geçişin miladı ola-
rak kabul edilmesi gereken SSCB’nin çöküşünden arta kalan sendikal 
önderlikler de bu işe soyunmuş durumdalar. Nitekim Türkiye’de de en 
sağcısından en solcusuna bütün işçi konfederasyonlarının içinde yer 
aldıkları ETUC (Avrupa Sendikalar Birliği) böyle bir uluslararası “işçi” 
örgütlenmesi. ETUC, “yönetişim”i savunuyor. Yani işçi sendikalarının 
hükümetler ve devletle birlikte hareket etmesinden yana. ETUC’la 
birlikte korporatizmin yeni şafağına tanık oluyoruz. Korporatizm işçi 
sınıfının devletten ve sermayeden bağımsız mücadele yürütmesinin 
sonu demek. Korporatist örgütlenmenin kökleri laiklik düşmanı kilise 
ideolojisine dayanıyor. Korporatizm ideolojisine her dinden dayanak 
bulmak mümkün. Bu ideoloji dayanaklarını hıristiyanlıkta da bulabi-
liyor, islamiyette de. Nitekim AKP’nin işçi sınıfının örgütlenmesine 
karşı yaklaşımı tümüyle korporatist temellerde. Türk-İş’e karşı Hak-İş 
örgütlenmesi ya da bizzat Türk-İş sendikaları içinde yürütülen faali-
yetler bu zeminden güç alıyor. Korporatist örgütlenmenin işçi sınıfı 
açısından Avrupa’daki karşılığı 1789 Fransız Devriminin gerisine 
düşmek anlamına geliyor. Türkiye’de ise Osmanlının son dönemine 
denk düşen işçi cemiyetlerinin örgütlenmelerinin gerisine düşmek. 
Çürümüş kapitalizmin “küreselleşme” adı altında ne Türkiye’de ne de 
dünyanın herhangi bir ülkesinde “demokrasi” canlandırması mümkün 
değil. Demokrasinin temeli işçi hakları ve işçi örgütlülükleridir. İşçi 
sendikaları ve işçi örgütleri zayıflatılıp budandıkça demokrasi düş-
manlığı gelişecek, hepsinden önemlisi işçi sınıfı, örgütlerinin dağıtıl-
masıyla, genel nüfus içinde eriyip gidecektir. Dünyanın içine girdiği 
dönem böyle bir dönemdir ve işte bu yüzden barbarlığın ayak sesleri 
duyulmaya başlamıştır. Çürümüş kapitalizm kendi mezar kazıcısı olan 
sınıfı da çürütme yolundadır. İnsan medeniyetinin tek kurtuluş yolu, 
üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejiminin işçi sınıfı önderli-
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ğinde yıkılmasıdır. Dolayısıyla işçi sınıfının artık zamanla yarışı söz 
konusudur. Yani insanlığı barbarlıktan kurtaracak olan tek sınıf olan 
proletaryanın ulusal işçi sınıfı önderliklerinin yanı sıra bir dünya işçi 
sınıfı önderliğine acilen ihtiyacı vardır.

Çözüm
Yukarıda çizdiğimiz tablodan devrimci Marksistler olarak pratik 
sonuçlar çıkartmak zorundayız. Kategorileştirmelerden hoşlanmamak-
la birlikte üç temel noktanın üzerinde durmak zorundayız.

Çürümüş kapitalizm kaçtığı en son deliğe kadar kovalanmak 
zorundadır. Eğer bugün çürümüş kapitalizm, uygulayageldiği delo-
kalizasyonlarla Çin’e, Hindistan’a, Bengladeş’e hatta Afrika’ya ya da 
Fizan’a kadar kaçıyorsa oralara kadar kovalanmak zorundadır. Nitekim 
daha dün Endonezya’daydı, orada işçi sınıfı mücadelesinin güçlen-
mesiyle bu kez Vietnam’a kaçtı. Kaçtığı her yerde sınıf mücadelesi 
güçlendirilmelidir. Tuzla’daki tekstilcilerin Romanya’ya kaçması ve 
bu kez orada sıkışmaları gibi. Çürümüş kapitalizmin kaçtığı her ülkede 
sınıf mücadelesinin yükseltilmesi dünya proletaryasının yakıcı görevi 
olmalıdır.

İşçi sınıfı yıllar süren mücadeleler sonucu kazanımlar elde 
etmiş olduğu merkezlerde sonuna kadar direnmelidir. Başta Avrupa 
proletaryası olmak üzere emperyalist ülke proletaryası kendi içinde 
serpilip geliştiği ulusal yapıların kapitalizm tarafından parçalanması-
na kesinlikle izin vermemeli, delokalizasyonlara ve bölgeselleştirme 
politikalarına karşı çıkmalıdır. Avrupa proletaryası can düşmanının AB 
olduğu bilincine vardırılmalı ve küreselleşme karşıtı saldırısıyla AB’yi 
paramparça ederek Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri için mücade-
leye atılmalıdır.

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için dünya işçi sınıfının 
kitlesel bir işçi sınıfı Enternasyonal’ine, yani işçi sınıfının dünya 
partisine ihtiyacı vardır. Yukarıda andığımız iki mücadele alanı-
nın birleştirilmesi ve yürütülebilmesi için ulusal işçi partilerinin ve 
sendikal örgütlerinin yanı sıra bunların hepsinin biraraya gelmesiyle 
oluşacak bir dünya işçi sınıfı Enternasyonal’ine ihtiyaç vardır. Kendi 
ülkesinin sermayesinden ve devletinden bağımsız olmak kaydıyla işçi 
sınıfının bütün eğilimlerini kucaklayan partilerin kurulması ve bunların 
bir kitlesel işçi enternasyonalinde biraraya gelmeleri hayati bir önem 
taşımaktadır. Troçki 1938’de dünya polikasına damgasını vuranın 
esas olarak proletaryanın önderlik krizi olduğunu söylemişti. Çünkü 
o tarihlerde sosyal demokrasi ve stalinizm dünya işçi sınıfına ihanet 
konusunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Bugünse bu önderlikler bile 
kalmamış durumda. Proletarya bırakın önderlik krizini, neredeyse bir 
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“önderliksizlik” krizi yaşıyor. Sermayeden ve devletlerden bağımsız 
bir dünya işçi sınıfı önderliğinin inşası barbarlık yolundan çıkıp dünya 
sosyalizmini kurmanın olmazsa olmazıdır.

Türkiye ve bir kez daha liberaller ve 
ulusalcılar tepişmesinin arka planı
Çürümüş kapitalizmin insanlığı sürüklemekte olduğu uçurumdan nasıl 
kurtulunabileceğini yukarıda anlatmaya çalıştım. Kuşkusuz bu duru-
mun Türkiye politikası üzerinde de derin etkileri oluyor. Kapitalizmin 
bu çürümüşlüğünü tahlillerin içine dahil etmeden Türkiye’deki sınıf 
mücadelelerine anlamlı bir müdahalede bulunabilmenin de mümkün 
olmadığı apaçık ortada. Hal böyleyken, Türkiye’de son yıllarda ayyuka 
çıkmış olan liberaller/ulusalcılar tepişmesinin arka planını da deşmek 
bir zorunluluk halini alıyor ister istemez.

Yazımın başında çürümüş kapitalizmin kar hadlerinin düşme eği-
limini engellemek için hangi yollara başvurduğunu belirtmiştim. İşte 
uyuşturucu kaçakçılığı da bu yolların neredeyse başlıcalarından biri. 
Uyuşturucu kaçakçılığı meselesi gündeme gelince “Ergenekon”dan 
söz etmemek mümkün değil. Ancak soruna, yani Ergenekon örgütlen-
mesine, artık klasik 2. Dünya Savaşı sonrası Gladio örgütlenmesinin 
Türkiye ayağı ya da “Topal Osman” analojileriyle yaklaşmak anlam-
sız. SSCB’nin çöküşünün barbarlığa geçişin miladı olduğunu ısrarla 
vurgulamıştım. Nitekim 1991 sonrasında dünya uyuşturucu trafiği 
artık devletlerin denetiminden çıktı. Bu aslında çürümüş kapitalizmin 
de fazlasıyla arzuladığı bir durumdu. Çürümüş kapitalizm ile mafya 
örgütlenmesinin iç içe geçmişliğinden söz ederken bunu kastediyor-
dum. Ulus devletler, kapitalizmin bu saldırısı karşısında uyuşturucu 
trafiğini kendi denetimleri altına almak için umutsuz bir çabaya giriş-
tiler. Türkiye’deki Ergenekon örgütlenmesi uyuşturucu trafiğini Türk 
devletinin kendi denetimi altına almak istemesinin bir aracı haline 
dönüştü. Dikkat edilirse Türkiye’deki Ergenekon örgütlenmesinin 
esas işlevinin çeşitli mafya gruplarını temizlemek ve devletin bu işin 
denetimini tümüyle eline geçirme arzusu olduğu kolaylıkla görülür. 
Zaten Ergenekon çetesinin işlediği esas cinayetlerin de bu çerçevede 
gerçekleştiğini görmemek için kör olmak gerekir. Bu temel işlevin yanı 
sıra gerçekleşen cinayet ve katliam ise eşyanın tabiatına uygun şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Yani çeteyi hangi ideolojiden beslenen kesimlerden 
oluşturursanız, ona uygun cinayetler işletirsiniz. Esin kaynağı Türk 
milliyetçiliği olan bir çete elbette böyle kullanılacaktır. Ama sorun bu 
noktada bitmiyor, aslında başlıyor.

Bazı yarı sömürge kapitalist ülkelerin çok önemli bir petrol silahı-
na sahip oldukları ve bunun avantajlarını kullandıkları bilinir: İran ve 
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Venezuela gibi. Dünya uyuşturucu trafiğinde jeostratejik açıdan önemli 
bir yere sahip olmak da günümüzde neredeyse büyük petrol üreticisi bir 
ülke olmak kadar önem taşıyabiliyor. Türkiye işte böyle bir kavşakta 
yer alan bir ülke. Bilindiği gibi eroinin hammaddesi olan afyonun dünya 
çapındaki üretiminin yüzde 95’i Afganistan’da gerçekleşiyor. Ve gene 
çok iyi bilindiği gibi Afganistan’daki afyon ekim alanları ABD işga-
linden sonra yüzde 400 arttı. Büyük çokuluslu şirketler uyuşturucudan 
elde edilen büyük paralarla borsalara girerek astronomik kazançlar elde 
ediyorlar. Nitekim Ergenekon iddianamesinde Özdemir Sabancı’nın 
öldürülmesinin bile altında uyuşturucu meselesinin yattığı açıkça ifade 
ediliyor. Bu noktada SSCB’nin çökmesi çok önemli, çünkü daha önce 
Sovyet devleti ve onun Bulgaristan gibi uzantıları bu trafiği bürokratik 
devletin denetiminde tutuyorlardı. Günümüzde Putin’in işlevi mafya-
lararası dengeyi sağlamaktan ibaret ve tabii bu çürümüş kapitalizmle 
işbirliği halinde gerçekleştiriliyor.

Dünya uyuşturucu trafiği hükümetler devirip yeni hükümetler kura-
bilecek güçte. Ecevit 1974’te, “ben de Türkiye’fe afyon ekimini serbest 
bırakırım!” dediğinde hemen iktidarından olduydu. Mafya kapitalizmi 
herkese istediği yerde afyon ekimini serbest bırakmıyor. Öyle olsaydı 
uyuşturucu kaçakçılığının ne anlamı kalırdı? Ecevit bunu ve daha bir-
çok şeyi anlayamadığı için iktidar olamadı, ancak anladığında, yani 
tesilm olduğunda iktidara gelebildi. Nitekim aynı Ecevit kendisine 
hükümet olmanın kapısını ardına kadar açan Abdullah Öcalan’ın yaka-
lanıp Türkiye’ye teslim edilmesini de anlayamamıştı! Hatırlanırsa o 
sıralar Ecevit şu sözleri söylemişti: “Bu adamın yakalanıp bize teslim 
edilmesini hala anlayabilmiş değilim!” Oysa ki Abdullah Öcalan, “ben 
uluslararası bir komplonun sonucu olarak Türkiye’ye teslim edildim” 
derken işin aslını Ecevit’ten çok daha iyi anlamıştı. Bu “uluslararası 
komplo”nun ne olduğu belli değil mi? Tabii ki, uluslararası mafya 
kapitalizmi! Gerçekten de Kuzey Irak’ın Saddam’ın denetiminden 
çıkıp tümüyle mafya kapitalizminin denetimi altına geçmesiyle birlikte 
artık Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinde bir sakınca 
kalmıyordu.

SSCB’nin çöküşünden sonra çürümüş kapitalizmin dünyayı içine 
soktuğu süreç uyuşturucu kaçakçılığının da devletlerin denetiminden 
çıkartılıp “özelleştirilmesi” ya da “serbest piyasa”ya açılması sürecidir. 
Olayların gelişimini böyle değerlendirdiğimizde Türkiye’deki liberal-
ler ve ulusalcılar çatışmasının da ekonomik arka planını yakalayabil-
miş oluruz. Tabii iş böyle olunca da bu çatışmanın aslında nasıl sahte 
bir anlam kazandığı görülür. Artık “serbest piyasacı” AKP de uyuştu-
rucudan kendine düşen payı talep etme noktasındadır. Dengir Mir Fırat 
hadisesi bunun açık göstergesi değil de nedir?
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Bu değerlendirmelerden tabii ki şu sonuca varmak gerekmiyor: 
Ulusal solcuların ideologları ya da liberal ideologlar ve bunların her 
ikisin de arkasındaki kitleler bu uyuşturucu rantından paylarını düşeni 
talep etme mücadelesi içindeler. Hayır, tabii ki liberallerin kalemşorları 
(Altan kardeşler ve benzerleri) “demokratikleşme” konusunda samimi-
ler ya da ciddi bir yanılsama içindeler. Aynı şekilde ulusalcıların kalem-
şorları (İlhan Selçuk ve benzerleri) de “ulusal egemenlik” meselesinde 
samimiler ve tabii yanılsama içindeler. Bunların peşindeki kitleler 
haydi haydi öyleler. Ama önemli olan, kendi üzerlerinden dönen dola-
bın farkında olmayan kitlelerin durumu. Aşağıda çürüyen kapitalizmin 
neden olduğu muazzam bir uyuşturucu rantı kavgası var, yukarıda ise 
yanılsama içindeki kitlelerin tepiştirilmesi!

İşte buradan çıkartılması gereken sonuç: Sahte kamplaşmaların kar-
şısında bir 3. Cephe açmak gerekmiyor. Açılması gereken tek bir cephe 
vardır: Çürümüş kapitalizme karşı anti-emperyalist bir cephe ve onun 
içinde de birleşik bir işçi cephesi!
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Emperyalizmin	Krizi	
ve	Türkiye	İşçi	Sınıfı	
için	Birleşik	İşçi	
Cephesi

Musa UZUN

Yıllardır ekonomi haberleri diye finans sermayenin kumar-
hanesi olan borsa ve karşılıksız basılan paraların siyasi ve 
askeri gücüyle oynandığı döviz piyasası ve bankalar, faiz 
oranları gibi masallar dinledik. Üretimdeki düşüşe ve şir-
ketlerin bilançolarındaki faiz-rant gelirlerine dikkat uya-
rılarımız görmezden gelindi. Bütün dünyada üretici güç-
lerin nasıl yıkıldığını anlatmaya çalıştık. Felaket tellallığı 
yaptığımızı, ekonominin iyiye gittiği masalını anlatmayı 
sürdürdüler. Bütçenin yarıdan fazlasının faiz ödemelerine 
ayrılmasına rağmen borçlar büyüyor, elde avuçta olan her 
şey özelleştirme adıyla yağmalanıyor ama delik kapatıla-
mıyordu. Sonunda gerçek gizlenemez oldu ve kriz patladı. 
Zaten yaşamı cehenneme çevirmiş işsizlik patladı, işyerle-
ri kapanmaya ve işçi çıkarmaya başladı. Zamlar işkenceye 
dönüştü, işkenceciler sokak ortasında insanları öldürmeyi 
sıradan olaylar olarak yaygınlaştırdı.
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Kavgasını sürdürdüğümüz bir örnek bile çürümeyi ve vahşeti 
anlatmaya yetiyor. Kot kumlama işçilerinin slikozis hastalığı 

nedeniyle sağlıklarını iyileşmemek üzere kaybetmeleriyle başlayan 
süreç, ölümleriyle sürüyor. Başlangıçta sayısını bile bilemediğimiz 
işçilere ulaştıkça tehdit altında olan işçilerin 10.000 civarında olduğunu 
düşünmüştük. Türk Toraks Derneği’nin düzenlediği slikozis konulu 
bilimsel toplantıda gördük ki kumlama yapılan diğer işkollarıyla bera-
ber tehdit altındaki işçi sayısı 30 bin. Bu hastalık iş koşulları doğru 
düzenlendiğinde yüzde 100 önlenebilir olduğu halde bugünkü vahşi 
kapitalizm koşullarında geri dönüşümsüz tedavisi olmayan ve tam bir 
imhayla sonuçlanıyor. Onların masalcıları merdiven altı atölyeler gibi 
yalanlar söylese de küresel sanayi, taşeronluk yoluyla üretimi böldüğü 
için bütün taşeronlar büyük tekellerle çalışıyor. Çalışma Bakanlığı’nın, 
Sağlık Bakanlığı’nın, kısaca devletin denetlemeyerek koruduğu pat-
ronlar, belediyeleri de yanlarına alarak bilerek genç işçileri (15–25 yaş) 
ölüme gönderiyor. Bu gerçeği bilen İşçi Kardeşliği Partisi, başından 
beri mücadelenin içinde ve programına “patronlar üye olamaz” yaz-
mıştı. “Mazlumun dini ve milleti olmaz” temel sloganıydı. Ülkenin, 
hatta dünyanın her yerinden gelen Kürt, Türk, Çerkez, Azeri, Romen 
v.b. işçiler, milliyetleri ve dinleri sorulmadan bu ölüm atölyelerine 
girdiler. İşsizlikle dize getirilmişlerdi. İşçi Kardeşliği Partisi’nin diğer 
temel sloganı “Ya işçi-yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet” idi. Bundan 
daha büyük kıyamet düşünebiliyor musunuz?

Bu örnek ve bütün örneklerle biliyoruz ki krizin nedeni asalak, kan 
emici sermaye düzeni. Çözümü de bu sermaye düzeninin yıkılması. 
Yine İşçi Kardeşliği Partisi program ve tüzüğünün amaç maddelerin-
den alıntı yaparsak “İşçi Kardeşliği Partisi’nin amacı, Türkiye’de ve 
dünyada her türlü sömürüye son vererek işçi-yoksul köylü hükümetle-
rinin kurulmasını sağlayarak bir işçi iktidarına ulaşmaktır.” diyor.

Bu nasıl olacak? Bazıları çatı partisi diyor...

Çatı Partisi metropollerde AB-ABD emrindeki 
AKP’yi durdurabilir mi?
Daha önceleri Emek Barış Özgürlük Bloğu v.b. adlarla yürütülen bu 
süreçler, seçim işbirliğini aşamadıkları gibi bir gün bile taraflar öze-
leştirilerini vererek durumdan vazife çıkarmaya yanaşmadılar. Üstelik 
her işbirliği çabası, bütün bileşenleri güçlendirmediği gibi çoğunlukla 
daha zayıf ve ilkesiz bir hale getirdi. İşbirliklerinde ilkelerin yerine güç 
ilişkisi belirleyici olduğundan bu sonuç kaçınılmaz olarak daha ilkesiz-
liğe götürdü. Son seçimlerde Kürtler bağımsız adaylarla mecliste grup 
kurdular. Bu işbirliği metropollerden sadece İstanbul birinci bölgede 
Ufuk Uras’ın, üçüncü bölgede ise o günlerde cezaevinde olan Sabahat 
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Tuncel’in seçilmesinde olumlu bir katkıda bulundu. Seçimlerden sonra 
parlamentoda grup kuran DTP belirleyici güç olarak çatı partisini 
sürekli gündemde tuttu ama bir adım atmak yerine günlük yaşananlara 
yetişmeye çalışmaktan ülkenin ve işçi sınıfının sorunlarına yönelemedi 
bile. Ortak bir mücadele programı olmadığından emperyalizmin ve 
işbirlikçisi AKP’nin saldırılarına karşı korunma ve giderek içine dönme 
olarak tanımlayabileceğimiz bir süreç yaşandı. Tuzla’yla başlayan bazı 
işçi eylemleriyle ilgilenme çalışmaları, saldırıların yoğunlaşması ve 
batıda Kürtlere dönük tehlikeli ve ırkçı provokasyonlarla tekrar bölge-
ye dönmeyle sonuçlandı.

EMEP, SDP, EHP, bir kısım ÖDP’liler ve irili ufaklı sosyalist 
gruplar, önceleri bu kuruluşta olmak için çok istekliyken zaman geç-
tikçe heyecanlarını kaybettiler ve bir kısmı beklerken etkinliklerinin 
de iyice azaldığını gördüler. Hatta çoğunlukla bu gerilemenin de etki-
siyle bölünenler ya da ayrılanlar, dolayısıyla güç kaybı ortak bir payda 
olarak saptanabilir. Bu sonuçların sadece çatı partisi sürecinden değil, 
sermayenin ağır saldırılarına ve krize karşı politika üretememekten ve 
mücadelenin görevlerini yerine getirmemekten olduğunu saptamak 
sanırım abartı olmaz.

Şiddet ve savaş sarmalının belirleyici olduğunun en iyi göstergesi 1 
Eylül Dünya Barış Günü’nde yapılan İstanbul mitinginin zayıflığı idi. 
Ortak mücadele için taraflar ve önerdikleri politikaların aldığı destek 
yeterince gösterge oluşturdu. Aynı şekilde çatı bileşenlerinin (dışın-
dakiler de olduğu halde) katıldığı, DTP’nin Kadıköy “AKP’ye karşı” 
mitingi daha da zayıf bir örnek olarak yaşandı.

Farklı süreçlerde kimlerin nasıl tutum aldığını incelemeden önce bir 
durum tespiti yapmakta fayda var: İşçi sınıfının durumu.

İşçi sınıfının durumu
Daha önceleri 20 milyonu aşkın olduğu resmi rakamlarda bile söylenen 
işçi sınıfının sadece 6–6,5 milyonu sigortalı ve bunların da 500 bini 
sendikalı. Sendikalı işçilerin de 400 bin civarı Türk-İş’te, geri kalanı da 
DİSK ve Hak-İş’te örgütlü. Son süreçte Orman Bakanlığı, belediyeler 
ve Çaykur başta olmak üzere varlığını hükümete bağlamış bazı Hak-
İş sendikalarına hükümetle uzlaşarak yeni yönetimini oluşturan bazı 
Türk-İş sendikalarının da mücadelenin dışında tutulduğunu söyleye-
biliriz. Belediye-İş’e Genel Maden İş’in de eklemlediklerini söylemek 
çok abartı olmaz sanırım.

Yöneticilerinin bu işbirlikçi hesaplarından üyeleri doğrudan sorum-
lu tutamayız ama mücadeleyi birleştirebilmek için işimizin zorlaştığını 
söyleyebiliriz. Yine aynı süreçte nasıl bir tehdit ve pazarlıkta bu ittifaka 
girdiğini açıklamayan Türk Metal yönetiminin, toplu sözleşme süreci 
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öncesinde yeniden, bilinen yanlışlıkları basına çıkartılarak yeni satışla-
ra doğru yelken açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Özelleştirme süreçlerinde mücadeleleri yenilgiyle biten Yol-İş, 
Sümerbank ve Tekel işçileri de neredeyse bir bütün olarak mücadelenin 
dışına itildiler.

Her şeye rağmen bu ağır süreçten örgütüyle çıkabilmiş ve müca-
dele edebilecek olduğunu gösteren Hava-İş ve Petrol-İş sendikalarına 
Telekom greviyle kendini ispatlayan Haber-İş’i de ekleyebiliriz. Eski 
yönetimini deviren Harb-İş Sendikası da mücadele potansiyeli taşıma-
sına rağmen temsilci seçimleri yerine, atama yaparak ve işçileri gelişen 
süreçlere hazırlamayarak sendikal demokrasiye zarar verdi ve bu yüz-
den yeni sorunlara gebe.

İlk işten çıkarmalardan nasibini fazlasıyla alan Hak-İş’e bağlı 
Çelik-İş Sendikası’nı da işçi sınıfının ortak mücadelesinde görebilece-
ğimizi biliyoruz.

Şeker-İş özelleştirmelere karşı mücadelesini sürdürüyor. TekGıda-
İş, Tezkoop-İş, Koop-İş, Liman-İş yeni örgütlenme mücadeleleri ile 
hareketli günler yaşamayı sürdürüyor. Kristal-İş, Paşabahçe Beykoz 
sürecinden aldığı yarayı onarmaya çalışıyor. Banka ve sigorta işçile-
rinin koşulları çok ağırlaşmasına rağmen bu alanda örgütlü Türk-İş 
sendikaları adeta bir dayanışma sandığı gibi işverenlerin çatısından 
çıkmıyor ve bu alanda daha yolun başında bile değiliz.

Özelleştirme saldırısında ve krizle işsizliğin artacağı sağlık işko-
lunda toplu sözleşme yapabilen tek sendika Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş, 
Mustafa Başoğlu ekibinin satışı ve yönetememesi yüzünden kayyum-
da. Kongre sürecinde ortak ve birleşik mücadeleyi savunan bir ekibin 
yönetime gelme koşulları var ve bu sağlanırsa sağlık alanında ortak 
mücadelede bir yükselme olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

DİSK cephesinde ise Birleşik Metal-İş, merkez yönetimi DİSK’in 
bütün ilkelerine aykırı Lastik-İş ve belediye seçimlerine geleceği-
ni bağlamış Genel-İş dışında tüm sendikalar zayıf. Bütün diriliğine 
rağmen Nakliyat-İş ambarlar dışında örgütlenemedi. Limter-İş, Tuzla 
tersanelerinde ağır saldırı altında ve patron sendikası Türk-İş’e bağlı 
DokGemi-İş’e karşı mücadele, işçi hareketinin çözmesi gereken ilk 
sorunlardan.

Toplu sözleşme yapamayan sendikaların bir işçi örgütü olarak 
mücadeleye katkı sunduğu kesin ama bunlara o noktaya gelene kadar 
gerçek sendika olarak bakamayız. Tuzla’da işin durdurulamadığı grev 
girişimi doğru değerlendirildiğinde yapılan yanlışlar sınıf mücadelesin-
den öğrenmek yerine durumu gerçekliğinden saptırmaya kadar götürür. 
Grev, işçilerin üretimi durdurma eylemidir. Bunun dışındaki mücade-



Emperyalizmin Krizi ve Türkiye İşçi Sınıfı için Birleşik İşçi Cephesi

37

leler grev olarak adlandırılamaz. Tersanelerde ağır koşullara şimdi de 
işten atmalar eklendi. Kavga daha da kızışacak.

100 bin işçinin çalıştığı Çorlu’da daha şimdiden 10.000 sanayi işçisi 
işten çıkarıldı. Bunu genel sayıya vurursak 2 milyondan fazla işçinin 
işten atılacağını söylemek abartı değil, ihtiyatlı bir sayı olur.

Kamu sendikaları
İşçi hareketinde yaşanan dağılma aynen geçerli. Hükümetin kanat-
ları altına giren Memur-Sen, bir yandan güçlenirken ortak mücadele 
edemeyen Kamu-Sen ve KESK güç kaybetmekte. Özellikle kamu 
sendikacılığının öncülüğünü yapan sendikalarca kurulan KESK, yıllar-
dır bir azınlık tarafından ittifak pazarlıklarıyla belirlenen yönetimleri 
nedeniyle çoğunluğunu kaybetmektedir. Her geçen gün daha fazla içine 
dönmektedir. Son kongrede de bir mücadele programı yerine çatı par-
tisi tartışmaları ve ittifakları belirleyici olmuştur. Bu kaostan çıkması 
ancak yeni bir ortak mücadele ve örgütlenme programı yapması ile 
mümkündür. KESK ise bunun yerine eleştirileri susturmak için dar 
kadro eylemleri ile sürecin daha da parçalanmasına hizmet etmekte-
dir.

Başta eğitim ve sağlık olmak üzere imha edilmek istenen kamusal 
alanı ve işçi sınıfı kazanımlarını ancak Emek Platformu’nu yeniden ve 
güncel mücadele programıyla aşabiliriz.

Bu alandaki saldırıyı kendi başına göğüslemeye kalkması, kendisini 
parçalamaktan başka bir sonuç vermeyeceği gibi tüm işçi örgütlerinin 
de parçalanmasına neden olacaktır. Buna benzer bir süreci Eğitim-
Sen’in anadilde eğitim hakkını savunamazken de yaşamıştık. Çatı 
partisi bileşenleri, politikasızlık ve ilkesizlikleri yüzünden hem temel 
bir kararı savunamadılar hem de bu nedenle öncesinde ve sonrasında 
birçok üyenin örgüte olan güvenini sarstılar hatta ayrılmalarına neden 
oldular. Ayrılıkları sadece şoven saldırı ile açıklamak, yanlışlıkları 
örtme çabasıdır. Önce bu yüzden sendika bölünme noktasına getirilmiş, 
sonra da bu temel ilkeden uzaklaşıldığı için güven kaybına uğramıştır. 
Şimdi yeniden aynı ilkelerin konması için yeni yaraların açılmamasının 
yolu da pazarlıktan değil ortak mücadeleden ve bürokrasinin tasfiye-
sinden, sendikal demokrasiden geçmektedir.

Ortak mücadele için savaşmak yerine bürokratik yönetim organla-
rında aldığı eylem kararları, mücadeleyi yükseltmediği gibi umutların 
kırılmasını ve kadroların kendi kitlesine ve işçi sınıfına daha fazla 
güvensizleşmesi sonucunu doğurmaktadır. İşyerinde ve işkolundaki 
sorunlara müdahale edemeyen bir sendika, ülke ve dünya sorunları-
na hiç müdahale edemez. KESK’in kendini ispata değil, mücadeleyi 
birleştirmek için sabırlı, kararlı ve alçakgönüllü kararlara ihtiyacı var. 
Bürokrasiye karşı sendikal demokrasiye her zamandan daha çok ihti-
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yaç olduğu bu günlerde ya bu adımları atacak ve mücadelenin yüksel-
mesine katkı sunacak ya da erimeye devam edecektir.

Yoksul köylüler
Köylü sendikaları girişimlerinin yetersizliği ve tarım kooperatiflerinin 
hükümete bağlılığı düşünüldüğünde yoksul köylüleri bekleyen kara 
günlerdir. İşçilerin işten atıldığı günümüzde, işsizler ordusuna katılacak 
yoksul köylüleri kazanmak zorundayız. Ortak bir mücadele programı 
ve örgütlenmesi çıkaramazsak işçi sınıfının örgütlerine karşı düşmanlı-
ğın besleneceği bu alan, yoksullaşan küçük ve orta burjuvaziyle tehlike 
haline gelecektir. Hepimiz bilmeliyiz ki yoksul köylüler ya geçici işçi-
lerdir ya da bir kısmı işçi bile olamamış yarının açlar ordusudur.

İşçi hareketinde ortak taleplerle yaratılacak birleşik mücadeleye 
katılacak diri unsurlar olması ellerimizdedir. Çay-Kur işçisinin çay 
köylüsünden ayrı kazanma şansı var mıdır? Birleşik cephe politikaları-
nı başarıya ulaştırmanın zorunlu adımı yoksul köylüleri bu mücadele-
nin bir unsuru haline getirmektir.

Kürtler
“Her ulusal mücadele, içinde sınıf mücadeleleri barındırır.” diye 
sürekli söylüyoruz. Kamu işletmeleri tasfiye edildikten sonra bölge-
de sendikalı ve sigortalı işçi neredeyse yok denilecek düzeye indi. 
Diyarbakır’da Akyıl tekstil işçilerinin örgütlenme mücadelesi yalnız 
bırakılmış ve yenilgiyle sonuçlanmıştı. Bölgesel asgari ücret politika-
larına bile itiraz edilememektedir. İşsizler ve geçici işçiler ordusunun 
en büyük parçası Kürtlerdir. Bütün yıllar değerlendirildiğinde yoksul 
Kürtler, hak mücadelesinde üstlerine düşeni fazlasıyla yapmakta ama 
işbirlikçiler tarafından sürekli etkisiz kılınmaktadırlar. Ortadoğu’da ve 
Irak’ın işgalinde seyirci, hatta işgalcilerin yanında pozisyon belirleyen-
lerle yollarını ayırmamışlardır. İhale yağması peşinde koşanlarla, bele-
diyelerde taşeronlarla kamu ihalesi alan yağmacılarla birlikte olmaya 
zorlanmışlardır. Ne zaman saldırı sertleşse onurlarına sahip çıkan 
yoksul Kürtler, sınıf mücadelesi sınavından başarı ile geçmiştir ama 
kendi sınıf çatışmalarında tümüyle örgütsüz ve perspektifsiz bırakıl-
mışlardır. Akyıl grevi ve belediyelerde yaşananlar buna en iyi örnektir. 
Filistin halkıyla aynı kadere razı olmaları istenen bu halk, Ortadoğu’da 
ortak mücadele adımlarından alıkoyulmuştur. Irak’ta Amerikan uşağı 
Barzani ve Talabani’ye bile sempatiyle bakmaları kendi umutsuzlukla-
rının bir göstergesinden başka nedir ki?
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Kadınlar
Ağır savaş koşullarında ve ekonomik krizde en ağır koşullarda yaşayan 
kadınlar mücadelenin neredeyse dışında tutulmuşlardır. Göstermelik 
temsil dışında özne olma koşulları esirgenmiştir. Sendikal harekette, 
temsili barış mücadelesinde etkisizleştirilmişlerdir. Bu süreçte kadınla-
rın öncülüğü ve bağımsız örgütlülüğü sağlanamazsa yol alma şansımız 
yoktur.

Öğrenci gençlik
Gelecek umutları iyice zayıflamış ve teslim olmuş bir gençlik yaratıl-
mak istenmektedir. Geleceğin işçileri değil, işsizler ordusunun önemli 
bir parçası haline getirilmiş üniversite gençliği, işçi sınıfının öncülü-
ğünde yeniden mücadeledeki yerini alacaktır; yeter ki önleri açılsın.

Uluslararası mücadele
Türkiye’deki bütün konfederasyonlar ETUC (Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu) üyesidir. ETUC bir AB organıdır ve ekonomik açıdan 
AB’ye bağlıdır. Üyelerinin geliriyle yaşamak zorunda olan patronlar-
dan ve devletten bağımsız olması gereken bir örgüt, nasıl işçi sınıfının 
çıkarlarını savunur? Nitekim son olarak Türkiye’deki AB karşıtlığına 
karşı yürütülecek bir proje yapan ETUC’un bu projesine KESK girme-
miştir ama başta DİSK olmak üzere diğer işçi örgütleri içindedir.

DTP Sosyalist Enternasyonal üyesidir. Sınıf uzlaşmasını esas alan 
ve düzen partilerinin üst örgütünde nasıl bir birlik sağlanacaktır? Aynı 
şekilde ABD ve AB karşıtlığı, yani emperyalizme karşı mücadelede 
bile anlaşılamazken nasıl birlikte mücadele ve örgütlenme yapılacak-
tır.

14 Eylül 2008 Pazar günkü Alternatif gazetesinin sekizinci sayfası-
nın başlığı şöyle: “Marks’ın hataları düzeltiliyor, eksikleri tamamlanı-
yor.” Üst başlıkta ise daha küçük puntolarla “Kürt halk önderi Marks 
düşüncesini ve gerçeğini aştı. Hatta eksiklerini ortaya çıkardı ve onların 
yerine doğrular koydu. Yine Marksizm’in 19. ve 20.yüzyıla özgü olan, 
eskiyen ilkelerini de aştı, onun yerine de yenilerini koydu.” diyor.

Antikapitalizmden sermaye düzenini yıkmayı değil, demokratikleş-
tirmeyi, sömürüyü ortadan kaldırmayı değil sınırlamayı, emperyalizm 
karşıtlığından da demokratik federalizmi ve yerelleşmeyi anlıyor. 
Başına demokratik denince hiçbir şey demokratik olmuyor. Dünyayı 
yöneten ABD, AB ve onların aygıtları olan DB, IMF, DTÖ gibi örgüt-
lerin karşısında olmayan, NATO’nun dağıtılmasını, Amerikan üsleri-
nin kapatılmasını istemeyen hiçbir akım emperyalizm karşıtı olamaz. 
Sömürüyü ortadan kaldırana kadar mücadele programı olmayan hiçbir 
hareket de antikapitalist olamaz.
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Ortadoğu’da Filistin halkıyla kader birliği etmeyen hiçbir halk, 
özgürlük mücadelesini başaramaz. Çünkü Filistin Ortadoğu politikala-
rının temelidir. Parçalanmış, sürülmüş, yaşam hakkı elinden alınmaya 
çalışılmış ama her şeye rağmen direnen bir halktır. Tıpkı yoksul Kürt 
halkı gibi. Ortadoğu’da birleşik bir mücadele ancak dünyada enternas-
yonalist bir bakış açısı ile sağlanabilir.

Sivil toplum, yerellik ve iktidar mücadelesi
Bugün iktidarı alabilecek güçte değiliz ama toplumda yeniden bir-
leşik bir mücadele verebilmemiz iktidar perspektifi olmadan olmaz. 
Çürümüş, kokuşmuş bu düzene karşı Türk-Kürt eşit olduğu kurucu 
meclis ve kurucu anayasa şiarıyla;

• Kumarhane olan borsa kapatılacak,
• Bankalar devletleştirilecek,
• İşçi çıkaran veya kapatılan işyerleri tazminatsız millileştirile-

cek,
• Özelleştirilen işyerleri tazminatsız yeniden kamulaştırılacak
demeden bu gidişi durdurabileceğimizi işçilere ve yoksul Türk ve 

Kürtlere anlatamayız.
O yüzden bazen kronik hale gelinen, genç siviller gibi medya 

var etmese toplanamayacak gruplardan medet umar hale gelinemez. 
Yerellikte de hangi belediyeye bakarsanız bakın ihaleci, taşeroncu 
ve kaldırımcı olduğunu görürsünüz. Ortak mücadelenin hedefi “İşçi-
Yoksul Köylü” hükümetidir.

Temelsiz Çatı olmaz
Sonuç olarak sadece şovenizme, ırkçılığa karşı ve barış için biraraya 
gelmiş hareketler emperyalist saldırganlık ve kriz karşısında ortak 
bir mücadele yürütemez. Zaman zaman işbirlikleri yapılabilir ama bu 
işbirliğinden parti çıkarmaya çalışmak, örgütsel yapıları tasfiye etmek-
ten başka bir anlama gelmez. Metropollerde de başta işçi sınıfı olmak 
üzere, kitlesel bir mücadeleyi yönetemeyen hiçbir hareketin başarı 
şansı yoktur. Böyle bir mücadele için de olmazsa olmaz olan ortak 
program ve birleşik işçi cephesidir.
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LCR’nin	Feshi	ve	
NPA’nın	Kuruluşu1

Dominique FERRE

Fransız kapitalistlerinin gazetesi Les Echos 12 aralık 2008 
tarihli sayısında Fransız Komünist Partisinin krizinin kay-
nağında neyin yattığını yorumlarken şöyle yazıyor: “(...) 
bu kriz, Avrupa komünist hareketinin, kendi kaynağını 
oluşturan kolektivist modelin yerine ne tür bir model öne-
receğini bilememesinin ya da bu konudaki yetersizliğinin 
ürünüdür. Gerçekten de, esas sorun kolektivizmdir. Marx; 
sınai kapitalizmin öğütücü dişlilerinin karşısına işçi sını-
fının çıkarlarına dayanan kolektif bir cevabı getirmeyi 
tasarlamıştı. Ama bu cevap, sadece kapitalist ekonominin 
başarısıyla değil, aynı zamanda bireyin toplumsal hayat-
taki karşı konulmaz yükselişiyle de yenilgiye uğradı.”

Fransız Komünist Partisini vuran krizi, tam bir çöküş halindeki kapi-
talist rejimin “ekonomik başarısı”yla açıklamaya yeltenen Fransız 

kapitalizminin sözcüsünün bu palavrasını bir an için es geçmekle 
birlikte, şu lafının altını çizelim: “FKP’nin, Marx2 tarafından ortaya 
atılmış olan kolektivist modelin yerini alabilecek bir başka model bul-
madaki yetersizliği”.

Ve Les Echos şöyle ilave ediyor:
1 LCR: Devrimci Komünist Birlik, NPA: Yeni Anti-Kapitalist Parti (Fransa) 

La Vérité/Gerçek’in 64. sayısından dilimize çevrilmiştir.
2 Kaldı ki, FKP yöneticileri, resmi olarak zaten uzun zamandır,”kapitalizmin aşılma-

sı”, “küreselleşmenin insanileştirilmesi” söylemleriyle kolektivizmden vazgeçmiş 
bulunuyorlar.
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Oysa ki, dayanışma kavramı politika alanından silinip atılmamıştır (...) Bir 
anlamda, Besancenot (LCR’nin3 ve kurulmakta olan “Yeni Anti-kapitalist 
Parti”nin sözcüsü) bunu FKP’den daha iyi anlamıştır. Gerçekten de, 
Besancenot, varolanı protesto etmekle yetiniyor ve bir alternatif sunmaktan 
kaçınıyor. Bireyin isyan içgüdüsünü okşayarak serbestçe hayal kurmasının 
yolunu açıyor.

Peki o halde, kapitalistlerin çıkarlarını özlüce ifade eden ve 
daha geçtiğimiz hafta “krize” çözüm getirmek adına “kutsal Avrupa 
ittifakı”nın gerçekleştirilmesini talep eden bu gazetenin yukarıda alın-
tıladığımız açıklaması ne anlama geliyor?

Fransa’da, 29 Ocakla 1 Şubat 20094 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek bir kongreyle LCR’nin feshi ve “Yeni Anti-kapitalist Parti”nin 
(NPA) kuruluşu öngörülüyor.(Elinizdeki yazı anlaşılacağı gibi bu tarih-
ten önce kaleme alınmıştır,ç.n.)

Bu gelişmenin “Fransa’ya özgü” bir yanı kesinlikle yoktur. 
İspanya’dan Brezilya’ya, İtalya’dan Rusya’ya, Birleşik Sekretaryaya 
(SU) bağlı olan ya da olmayan bir takım politik güçler, “yeni anti-
kapitalist partiler” perspektifini “krize”, yani üretim araçları üzerin-
deki özel mülkiyet rejiminin çöküşüne çözüm getirme anlamında ileri 
sürmeye çalışıyorlar. İşte, işçi sınıfının insanlığı barbarlığa sürükleme 
tehdidini içinde barındıran çözülmüş bir sistemden kendini kurtarma-
sına yardımcı olma hedefini taşıdığımızdandır ki, “Yeni Anti-kapitalist 
Parti”nin kongresinin meşgalelerini tartışmaya açmayı önümüze koy-
muş bulunuyoruz.

NPA’nın kongresinin bir ay öncesinde 
LCR’nin yönetiminde kriz patlak verdi
Gerçekten de, NPA’nın kongresinin henüz bir ay öncesinde LCR’nin 
yönetiminde kriz baş gösterdi. LCR’nin 29 ile 30 Kasım tarihli Ulusal 
Yönetiminin çalışmalarının dökümünü yapan bülteninde, çok sayıda 
yönetim kurulu üyesi, LCR’nin kendini fesh etme kongresiyle NPA’nın 
kuruluş kongresine ilişkin olarak kaygılarını açıkça ifade ettiler. Örgüt 
içindeki krizin düğüm noktası tam da NPA’nın kuruluşu meselesiyle 
ilgiliydi.

Daha Eylül ayında gerçekleştirilen Ulusal Yönetim toplantısında, 
yönetimin 13 üyesi tarafından sunulan ve çoğunlukla reddedilen bir 

3 Devrimci Komünist Birlik (LCR), Fransa’da bundan 40 yıl önce kurulmuştur 
ve Birleşik Sekretaryayı temsil eder. Bilindiği gibi Birleşik Sekretarya da, IV. 
Enternasyonal’in 1950-53 yılları arsında patlak veren parçalanma krizinden doğmuş 
bir örgüttür ve hilekârca IV. Enternasyonal olduğunu ileri sürer.

4 Ya da iki hafta sonra, Fransa’daki belli başlı işçi sendikaları konfe-
derasyonlarının 29 Ocak 2009 tarihi için enterprofesyonel bir grev 
çağrısı yaptıkları sırada.
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öneride, bu fesih kongresinin koşulları konusunda üyelerin dikkati 
çekiliyor ve şöyle deniyordu:

LCR’nin bütün militanlarının NPA’nın kuruluşuna fiilen katılmalarını garanti 
altına almamız gerekir ki, şu an bundan kesin olarak emin değiliz.

Bu koşullar altında azınlık önerisi şunu talep ediyordu:
Aklıselim, LCR’nin feshine ilişkin nihai kararın NPA’nın kuruluş kongresinden 
önce değil, ondan sonra alınmasını gerektirir...

29-30 Kasım tarihlerinde kriz biraz daha şiddetlenir. Krizin derece-
sini anlamak için ezici bir çoğunlukla reddedilen aşağıdaki öneriye göz 
atmakta yarar var:

LCR militanlarının bütününün fesih kongresinin anlamını tümüyle kavraya-
bilmelerini sağlamak üzere, Parti Ulusal Yönetimi 22-23 Kasım tarihlerinde 
toplanarak aşağıdaki kararları alır: 1) Birincisi 30 Kasım, ikincisi 14 Aralık 
tarihli iki İç Bülten yayınlanması; 2) En azından şu gündemlerle toplanacak 
bir ‘kongre özel’ Parti Ulusal Yönetim toplantısı çağrısı yapılması: - Örgütsel 
sorunlar üzerine bir tartışma (gazete ve profesyonellerin durumu...). – Fesih 
kongresine ilişkin olarak daha önce seçilmiş platformların metinleri üzerinden 
bir tartışma. Partinin bu son Ulusal Yönetim toplantısı 13 Aralık tarihinde 
10.00 ile 19.00 saatleri arasında toplanır.

Söz konusu olan, 40 yıldan bu yana faaliyet gösteren bir örgüte son 
vermek olduğu halde, partinin yönetimi böyle bir kongrenin iç bülten-
ler yoluyla örgütlenmesi önerisini reddediyor. Büyük bir ekseriyetle 
reddedilen bir diğer öneri de şöyle formüle edilmişti:

“Ulusal Kongrenin gündemine LCR’nin bir 
bilanço çıkartmasını eklemek.”
Bu “bilanço” neden reddediliyor? Her demokratik örgütte olması 
gerektiği gibi, LCR neden hazırlık bültenleriyle ve bu tartışmaya 
gerekli zamanı ayırarak militanlarının egemen iradesiyle egemen bir 
kongre gerçekleştirmekten kaçınıyor? Bir siyasi partide uyulması 
gereken kural bu değil mi? LCR’nin fesih kongresinde klasik bir siyasi 
partinin iç işleyiş ve hukukunu hiçe sayan bir “zor kullanım” anlayışı 
görülüyor.

LCR’nin fesih kongresinden neler 
bekleniyor?
Gelişmelerin kaygı yaratan seyrini bizim ağzımızdan değil, doğrudan 
LCR’nin azınlık yönetcilerinin açıklamalarından izleyelim:

LCR’nin birimleri artık toplanmıyor ve mevcut durumda örgüt içinde derinlikli 
bir iç tartışma yürütülmediği gibi militanların ne düşündükleriyle ilgili de her-
hangibir bilgimiz yok. Yapılarımızın kısmi çözülüşü kuşkusuz kaçınılmazdı, 
ama bu konuda olması gerekenden çok daha ileri gidildi ki, bu da beraberinde 
çeşitli sorunlar getiriyor. Şu an, yani NPA’nın kuruluş kongresinin birkaç hafta 
öncesinde birçok yoldaşımız henüz NPA’ya katılmış değil. Birçok yoldaşımız 
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da işyerlerine yönelik çalışmalarının ortadan kalkacağı ya da marjinalize ola-
cağı kaygısını taşıyorlar.

Toplanmayan birimler, yol kenarına terk edilmiş militanlar 
ve hızla örgütlenmeye çalışılan bir fesih kongresi...

Azınlık yöneticileri ekliyorlar:
Bugün şunun farkındayız ki, LCR’nin bu son kongresi sadece bir formaliteyi 
yerine getirmekten ibaret olacaktır (çünkü kongre öncesinde örgüt içinde tek 
bir tartışma metni Ulusal Yönetim tarafından devreye sokulmamıştır). Oysa ki, 
NPA içindeki LCR’nin kadın ve erkek militanlarının hepsinin bu tür bir bilanço 
tartışmasına katılmaları kaçınılmaz olmalıydı(...).Peki ama neden Politbüronun 
çoğunluğu böyle davranıyor?, Örgüt tabanının demokratik sorunları gündeme 
getirmesi ve karara karşı asgari bir eleştiri getirmesi bile neden reddediliyor? 
Bu soruya henüz bir cevap alabilmiş değiliz.

Azınlık yöneticileri, NPA’nın5 “başarıları”na ilişkin yönetimin yap-
tığı açıklamaları açıkça eleştirirken şöyle diyorlar:

Yeni parti üyeliği kimlik kartlarının sayısının açık arttırmaya çıkartılmasının 
kimseye bir yararı yok. 11.000 üye kartı çılgınca fikrini kim icat etti?Yanlış 
bilgiler açıklamak bizi hiçbir yere götürmeyeceği gibi, tabanda serinkanlı bir 
inşaya da imkan tanımaz.

Gene aynı azınlık yöneticileri “yeni partinin” yapısına ilişkin olarak 
da şu soruyu sorararak:

NPA günlük hayatın gerçekleri üzerinden politika yapabilme yetisine ya da 
sınıf mücadelesine müdahale etme imkanlarına sahip olacak mıdır? NPA, 
adının çağrıştırdığı gibi geniş devrimci tabanının ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
midir?Henüz bu soruların cevaplarını alabilmiş değiliz.

diyerek şu çıkarsamada bulunuyorlar:
Geçici bir tüzüğe sahip, bir Enternasyonal bağlantısı olmayan, ilk zamanlarda 
bir gazete bile çıkarma hedefini önüne koymayan, tamamlanmış bir programı 
bulunmayan adsız bir parti... Artık bu kadarı da biraz fazla, ya da ne diyelim, 
belki de çok az.

5 Kuşkusuz, büyük medya, Olivier Besancenot’yu sabah akşam ekranlarına çıkart-
maktan hiç vazgeçmiyor. Ama, büyük medyanın “daimi” davetlisi olmak parti inşa 
ettirmiyor...LCR’nin 11 Ekim tarihli bir resmi sirkülerinde şöyle deniyordu: “Şu ana 
kadar 9 780 kimlik kartı dağıtılmış bulunuyor (...) Bundan kısa bir süre sonra talep 
edilmiş 10 000 karta ulaşacağız”, ama “şu ana kadar ancak 373 üyelik gerçekleşti”. 
Bir ay sonraki 8-9 Kasım tarihli NPA komiteleri ulusal toplantısında raportör üye 
sayısının 2347’ye ulaştığını bildirdi. Raportöre göre, bu sayı, 25 Kasımda 3222, 3 
Aralıkta 4500 ve 17 Aralıkta da 5218 oldu. Kurucu üyeliklerin son belirlenim süre-
sinin 31 Aralık olarak sabitlendiği göz önünde bulundurulursa, LCR yöneticilerinin 
aylar öncesinden muzaffer bir edayla ilan etmiş oldukları “10-11000” üye sayısının 
olduça gerisindeler demektir.
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“Adı olmayan, programı tamamlanmamış, ilk 
döneminde yayın organı da olmayacak olan 
enternasyonal bağlantısız bir parti”
Burada, biz, IV. Enternasyonal militanları olarak, LCR ve “Birleşik 
Sekretarya’yla olan politik anlaşmazlık noktalarımıza yeniden değin-
mek niyetinde değiliz. Ancak bütün bu anlaşmazlık konularının öte-
sinde LCR’nin azınlık militanlarının demokrasi düzleminde sordukları 
temel bir soru var: NPA bir siyasi parti olacak mı?

Evet bu temel bir sorudur, çünkü günümüzden 160 yıl kadar önce 
Komünist Parti Manifestosu’nda Marx ve Engels

komünistlerin merkezi görevi proletaryanın sınıf olarak örgütlenmesini sağla-
mak, yani siyasi parti olarak örgütlenmelerini sağlamaktır, çünkü bütün sınıf 
mücadelesi aslında bir siyasi mücadeledir ve bu mücadelenin hedefi de pro-
leterlerin siyasi iktidarı ele geçirerek toplumsal üretici güçlerin sahibi haline 
gelmeleridir.

diyerek şöyle devam ediyorlardı: “Komünistler bütün teorilerini 
şu tek formülde özetleyebilirler: Özel mülkiyetin ortadan kaldı-
rılması.”

Sömürü ilişkisi üzerine kurulmuş bir toplumda “siyasi demokrasi”ye 
en fazla ihtiyaç duyan sınıf sömürülen sınıftır. İşte bundan dolayıdır ki, 
geleneksel olarak işçi sınıfı, siyasi demokrasinin fethine, savunulması-
na ve yeniden fethi mücadelesine hep bağlı kalmıştır. Yani işçi sınıfının 
kendi sınıf çıkarlarını ifade etmesine imkan veren ve ulusun oluşumu 
çerçevesi içinde burjuvaziden sökerek kazandığı tüm şu demokratik 
güvencelerin savunulması mücadelesi: Örgütlenme hakkı ve basın 
özgürlüğü, grev hakkı, işçi parti ve sendikalarının varlığı,vb.

İşçi sınıfı 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte6 
kendisine indirilen darbeden bu yana dizginlerinden boşalmış bir kapi-
talist saldırı altındadır. Üstelik bu amansız saldırı, sadece işçi sınıfının 
içinde serpilip geliştiği ulusların varlığını tehdit etmekle kalmamakta, 
fakat aynı zamanda onun geçmişte oluşturmuş olduğu sendikal sınıf 
örgütlerinin bağımsızlığı da (işçi hareketinin “dünya yönetişim”inin 
korporatist aygıtlarına entegre edilmesini amaçlayan odakların varlığı) 
tehdit altına girmektedir. Tabii, bu genel çözülmenin ve yolsuzluk bata-
ğına batmış NGO’ların lehine bugüne kadar sınıfın oluşturmuş olduğu 
bütün siyasi parti biçimleri de tasfiye edilmek isteniyor.

O zaman LCR’nin azınlık eğilimi militanlarının sormuş oldukları, 
“adsız, tamamlanmış programsız, ilk önceleri gazetesiz, Enternasyonal 

6 IV. Enternasyonal olarak, Sovyetler Birliğinin çöküşüyle asalak Stalinist bürokra-
sinin iflasını aynı düzlemde ele almıyoruz. Çünkü SSCB, 1917 Ekim Devriminin 
dünya proletaryasına temel bir armağanı olmakla birlikte, asalak Stalinist bürokrasi 
bu işçi devletinin çöküşünün esas sorumlusudur bize göre.
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bağlantısız ve geçici tüzüklü...” diye başlayan soruyu, “NPA, acaba bir 
siyasi parti olabilecek mi?” şeklinde tamamlayabiliriz.

Gazetesiz bir “parti”
“Gazetesi olmayan bir parti” diyor azınlık eğiliminden militanlar... 
LCR yönetiminin çoğunluk eğilimi tarafından kabul ettirilen “LCR’nin 
NPA içindeki tasfiye süreci üzerine sonuç notları” başlıklı dokümanda 
şöyle deniyor:

NPA’nın oluşturulma sürecinin bir sonucu olarak LCR’nin feshi kongresini 
izleyen haftadan itibaren LCR’nin haftalık gazetesi olan Rouge (Kırmızı) ile 
aylık teorik yayını olan Critique Communiste (Komünist Eleştiri) yayımı dur-
durulacaktır. Gerçekten de, bir hafta gibi kısa bir süre için bile olsa, LCR’nin 
yayın organlarının yaşamını sürdürmesini kabul etmek uygun değildir. Bundan 
böyle, geçiş sürecini, NPA’nın basın sistemini devreye sokarak sokarak tamam-
lamamız gerekir. Şüphesiz bu geçiş süreci tümüyle doğrusal olmayacaktır, 
kaçınılmaz olarak kısa bir süre için ne Rouge ve tabii ne de NPA’nın oturmuş 
bir yayını olacaktır.

Bu karar üzerine, üç yönetici örgütü şöyle uyarıyor:
Bir aylık süre boyunca bir gazeteye sahip olmamanın makul olduğunu düşü-
nebiliyormusunuz? Bir internet sitesine sahip olma imkanına sahibiz, ama bir 
gazeteye değil, öyle mi?

Gerçekten de, siyasi tavır alışlarını düzenli olarak siyasi gazete-
sinde ifade etmeyen bir yapının “siyası parti” olması ne anlama gelir? 
Yukarıda alınmış olan karar bu soruyu şöyle cevaplıyor:

Herkesin farkında olduğu gibi, internet, haberleşme ve bilgilendirme konula-
rında verili durumu köklü olarak değiştirmiş bulunuyor. İnternet sitesini aygıtı-
mızın merkezi bir ögesi haline getirmeliyiz. Üstelik bunu sadece örgüte girişin 
cümle kapısı olarak değil, yayın faaliyetinin kendisi olarak düşünmeliyiz. 
Bununla birlikte, kağıda dökülü yayının da hala faydaları vardır.

Kuşkusuz “faydalı”, ama bir ay boyunca çıkmayacak. Kaldı ki, 
karar tasarısı zaten şu yeni kavramı ileri sürmekten de çekinmiyor: 
“Site-Gazete”.

Son yıllarda internet tartışılmaz bir teknolojik gelişme olmuştur. 
Üstelik daha bundan 70 yıl önce teknolojik gelişmeye ilişkin IV. 
Enternasyonal’in programının söylediklerinin tümüyle doğrulanması 
anlamında. Gerçekten de Troçki’nin 1938’de kaleme aldığı Geçiş 
Programı şöyle diyordu:

İnsanlığın üretici güçlerinin büyümesi durmuştur. Yeni keşifler ve yeni teknik 
ilerlemeler maddi zenginliğin gelişmesine hizmet etmeyecektir.

Örneğin internet, haberleşme işletmelerindeki yüzbinlerce istih-
damın ortadan kalkmasına yol açmıştır. Öte yandan bizzat kapitalist 
sistemin temellerini oyan asalak spekülasyonun bir vektörü haline 
gelmiştir (2001 yılındaki “Net Balonu” krizinin gösterdiği gibi). Gene 
internet bütün kriminel faaliyetlerin (pornografi, pedofili, her çeşit 
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kaçakçılık,vb.) şaşmaz vektörü olmuştur. Herkes, görünmeyen ano-
nimler tarafından bireysel olarak devreye sokulan bir internet sitesiyle, 
geliştirdiği politik yönelişlerden hareketle okuyucularını çevresinde 
örgütleyen ve elden ele dolaşarak satılan ve dağıtılan bir gazetenin 
yayımı arasındaki farkı kolaylıkla anlar. Oysa ki, bir “Site-Gazete”... 
ancak “virtüel (sadece potansiyel olarak mevcut) bir partinin” yayın 
organı olmanın ötesine geçebilir mi? NPA’yla bağlantılı olarak Les 
Echos’nun yazdığı gibi, her birey bilgisayarının arkasına geçerek, 
“diğer bireylerin isyan içgüdülerini okşayarak onların özgürce hayal 
kurmalarının yolunu açar... Ama bu artık bir parti olamaz.

Geçerken, söz konusu edilenin sadece gazete meselesi olmadığını 
da belirtmekte fayda var. Şöyle ki: LCR’nin yönetimi tarafından geri 
çevrilen önerilerden bir tanesi de, “gençliğin özerk bir yapılanma-
sının zorunluluğu”, yani bir gençlik örgütünün inşasıydı. Ama LCR 
yöneticileri buna da karşı çıktılar, çünkü onlara göre siyasi bir parti-
nin karakteristik özelliklerini çağrıştıran böyle bir simgeden en kısa 
zamanda kurtulmak gerekiyordu. Özüyle sözünü birbirine bağlayan 
LCR yönetimi, gençlik örgütüne “kendini feshetmesini” buyurdu. Ve 
13 Aralık 2008 tarihinde bir bölüm genç militanın protestoları altında 
gençlik örgütü kendini feshetti.

Her şeyden önce devlete mali olarak bağımlı 
bir “parti”
Bir siyasi partinin (özellikle bir işçi partisinin) bütün özelliklerinden 
vazgeçen NPA, henüz kuruluşu gerçekleşmeden önce, esas olarak 
devletin mali yardımlarıyla besleneceğini kabul etti (Siyasi Partilerin 
Devletce Finanse Edilmesi Yasası: V. Cumhuriyetin bonapartist kurum-
larından kaynaklanan bu gerici yasa, siyasi partilere seçimlerde elde 
ettikleri oy oranında devlet yardımı yapılmasını öngörür).

“LCR’nin NPA Süreci İçindeki Feshi Üzerine Sonuç Notları” baş-
lıklı yazıda şöyle deniyor:

LCR’den NPA’ya geçişte, politik açıdan olduğu kadar legal açıdan da en uygun 
geçiş biçimini garanti altına alabilmek için LCR’nin bazı mali kaynaklarının 
yeni partinin kuruluş kongresi öncesinde bu partiye aktarılacağı bilinmelidir.

Açıkça söylemek gerekirse, 2012 yılında yapılacağı varsayılan genel seçim-
lere kadar LCR’nin devletten alacağı 900.000 Euro civarındaki mali yardım 
NPA’nın hizmetine sunulacaktır.

Bu yasal düzenlemenin gerçekleşebilmesi için Haziran ayından bu yana 
LCR’nin mali komiserleriyle Hazinenin ilgili kurumunun yöneticileri arasında 
görüşmeler başlatılmış olup, halen devam etmektedir.

“Açıkça söylemek gerekirse”, büyük ölçüde kamu fonlarına bağım-
lı, yani burjuva devletinin kendi devlet aygıtına mali olarak bağımlı-
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lıklarını perçinleyebilmek için kendilerine akıttığı paralarla beslenen 
politik yapılanmaların arasında yer alan “tamamlanmış programı, ilk 
zamanlarda gazetesi, Enternasyonal bağlantısı olmayan ve geçici bir 
tüzüğe sahip” bir politik yapılanmanın politikası ne olabilir?

“Yaşlı işçi hareketine” karşı NPA
“NPA komitelerinin” 8-9 Kasım 2008 tarihli genel kararlarında, onların 
ifadeleriyle (komitelerin,ç.n.), “direnişler örgütleme yeteneğine sahip 
olmayan sendikalizm” şöyle mahkum ediliyor:

İşçi hareketi, sadece politik düzlemde değil, aynı zamanda toplumsal ve sendi-
kal düzlemde de yeniden inşa edilmelidir.

Birleşik Sekretaryanın belli başlı yöneticilerinden biri olan Pierre 
Rousset, kendi internet sitesinde7, bakın “yaşlı işçi hareketi” olarak 
nitelediği hareket üzerine ne yazıyor:

Bu ‘yaşlı’ sendikal ve politik işçi hareketinin radikal sola yeni bir gençlik vaad 
etme potansiyeli kalmamıştır(...) Meseleye sendikalar açısından bakıldığında, 
belli başlı her üç büyük konfederasyon da (CGT, CFDT, FO) çok bürokratlaş-
mışlardır. Bu, “yaşlı” işçi hareketinin içinde yer alan bazı bireylerin ve militan 
ekiplerin NPA’ya katılmayacakları anlamına gelmez (...) Ama (...) bu, gelenek-
sel işçi hareketini ‘yeniden birleştirmek’ (“yeniden yapılandırmak”) için yeterli 
değildir. Onu çok daha derinlikli bir biçimde “yeniden inşa etmek” gerekir.

Aslında bu açıklamalar yeni de değildir. Nitekim 2008 yılının 
Nisan ayında LCR şöyle demişti: “Amiens sözleşmesi (1906 yılın-
da CGT tarafından onaylanmıştı) izlememiz gereken bir tunç yasası 
değildir.” Unutmayalım ki, Amiens Sözleşmesi sendikal hareketin 
kurucu belgesidir8 ve bir yandan sınıf mücadelesinin uzlaşmaz karak-
terini vurgularken, diğer taraftan da sendikal mücadeleyi “işçi-işveren 
ilişkisinin”ortadan kaldırılması perspektifi içinde ele alır.

Üstelik işçi hareketine karşı yapılan bu açıklamalar rastgele bir anda 
ileri sürülmüyor. Tam tersine, dünya ölçeğinde, emperyalist kurumların 
ve onların işçi hareketi içindeki (ETUC, WTUC, ...) hizmetkarları-
nın binbir yoldan, sınıf mücadeleleriyle inşa edlmiş işçi örgütlerinin 
sonunu getirmeye çalıştıkları bir anda ortaya atılıyor. Ve işte NPA tam 
da böyle bir anda, önüne temel görev olarak “yaşlı işçi hareketinin” 
sonunu getirmeyi koyuyor. Bir taraftan partilerin, diğer taraftan işçi 
sendikalarının sorgulanması... NPA’nın kuruluşuna damgasını vuruyor. 
Ve bu damga, XIX. Yüzyılın ortalarından itibaren oluşmuş olan işçi 
hareketinin bütün temelleriyle açık bir kopuş anlamına geliyor.

İşte kapitalistlerin teorik gazetesi Les Echos’nun, “O (Besancenot), 
bir alternatif sunmayıp, sadece protesto etmekle yetiniyor” diye alkış-

7 Bkz. www.europe-solidaire.org
8 Amiens Sözleşmesi, günümüz Fransa’sında konfedere işçi hareketinin ortak matrisi 

olmaya devam ediyor.



LCR’nin Feshi ve NPA’nın Kuruluşu

49

ladığı tam da bu durum değil mi? İflas halindeki kapitalist rejimin 
hizmetindeki Les Echos (Türkçesi:Yankılar,ç.n.), “kolektivist model: 
İşte düşman!”diye haykırıyor. Bu yankıya NPA’nın yankısı da “yaşlı 
işçi hareketinin sonunu getirmek gerekir” oluyor. O yaşlı işçi hareketi 
ki; bilinçli işçi sınıfının üretim araçlarının kolektif mülkiyetini yer-
leştirerek kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak için kendi çıkarları 
temelinde örgütlenmesinden başka bir şey değildir.

“Enternasyonalsiz” bir NPA
LCR yönetiminin çoğunluk tarafından onaylanan kararında açıkça 
şöyle deniyor: “Yeni parti (...) IV. Enternasyonal’in Fransız seksiyonu 
olamaz” (yani, Birleşik Sekretarya’nın seksiyonu olamaz. O Birleşik 
Sekretarya ki bize göre, kendini büyük bir pişkinlikle Troçki tarafından 
1938’de kurulmuş “IV. Enternasyonal”in sözde devamıymış gibi gös-
termeye çalışıyor).

Bununla birlikte, LCR yönetimi, “NPA’nın, geçmişte LCR’nin 
IV. Enternasyonal’e ödediği aidatı, belirli bir biçim altında ödemeye 
devam edeceğini” beyan ediyor.

Bu kararı LCR’nin bazı yöneticileri şöyle yargılıyorlar:
Bir taraftan Enternasyonal’in üyelerinin bir dernek çatısı altında kalmaları 
reddediliyor (...) fakat aynı zamanda diğer taraftan yeni partiye, LCR’nin IV. 
Enternasyonal’le [Birleşik Sekretarya - Yazı Kurulu] olan bağlarına benzer bir 
sözde işlev yüklenmeye çalışılıyor.

Bu durum, LCR’nin bazı yöneticileri tarafından “saçmalık” olarak 
niteleniyor... Gerçekten de, böyle bir kararın mantıki sonucu; sabık 
LCR’nin sabık üyelerinin bireysel olarak kendi enternasyonal grup-
larının9 bir üyesi olamayacaklarını, çünkü “yeni parti”nin bu grubun 
üyesi olmadığını... Ama buna karşılık kendisi Birleşik Sekretaryanın 
bir üyesi olmayan “yeni parti”nin Birleşik Sekretaryaya aidatlarını 
ödemeye devam edeceğidir...

Bu “büyük açı” farkını nasıl yorumlamak gerekir? IV. Enternasyonal 
ile herhangi bir ilişkisi olmadığını ileri süren bir gruplaşma için, IV. 
Enternasyonal adını her ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmanın 
anlamı var mıdır?

“Programsız” bir “parti”
Bu soruya cevap verebilmek için açık bir çelişkiye geri dönüp bakmak 
zorunlu oluyor. LCR ile NPA’nın yayınlarının okurları, o yayınların 
sütünlarında ifadelerini bulan açık çelişkilerden dolayı yollarını kaybe-
9 LCR’nin birçok eski üyesinin Birleşik Sekretaryanın üyesi kalmasını devam etti-

rebilmek için bir “IV. Enternasyonal Derneği”, hatta böyle bir ağ oluşturulması 
doğrultusunda sunulmuş olan önerilerin hepsi LCR yönetimi tarafından reddedildi.
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debilirler. Birkaç haftalık zaman zarfında biribirinin tam tersini söyle-
yen bir dizi açıklamayla karşı karşıya kalmak mümkün.

Nitekim, Olivier Besancenot 9 Ekim 2008 tarihli Rouge gazetesinde 
şu ekonomik önlemlerin alınmasını öneriyordu:

Mali spekülasyonları frenlemek. Bu; borsadaki bütün alım satım işlemlerine 
caydırıcı bir vergi koyarak, borsada gerçekleştirilen hisse senedi satın alım-
larıyla bu hisse senetlerinin yeniden satışı arasına altı aylık bir yeniden satış 
yasağı koyarak ve gerekirse, hisse senedi satışlarının yasaklanması (Borsaların 
askıya alınması) yollarıyla gerçekleştirilebilir (...) Daha genel bir ifadeyle, 
kapitalistlerin kârlarını vergilendiren köklü bir mali reform yapmak gerekir.

Besancenot aynı yerde şunları söylemekten de kaçınmıyor: 
“Bankaların kurtarılmasına ilkesel olarak karşı çıkılamaz”...

Bu kez, Birleşik Sekretaryanın uluslararası yayını Inprécor, Bush-
Sarkozy ve Avrupa Birliğinin krize ilişkin önerdikleri “önlemler” 
üzerine kalın harflerle şöyle yazabiliyor: “bu önlemlerin bazıları 
desteklenmelidir, mesela mali cennetlerin yasaklanması gibi olanlar” 
(Inprécor, Sayı 541-542, Eylül-Ekim 2008).

Birleşik Sekretarya yöneticilerinden François Sabado 21 Kasım 
tarihinde yayınlanan “Krize Önlem Almak. Kriz Üzerine Bir Katkı ve 
Ona Getirilecek Cevaplar” başlıklı yazısında, yukarıda söylenenlerin 
hepsini mahkum etmek bir yana tümüyle tersini şu cümlelerle ileri 
sürüyordu:

kriz karşısında, somut önlemlerdense, kendilerini şu türden iyi niyet önlem-
leriyle yetinmeye uyarlamaya çalışanlar yanlış yapıyorlar: spekülasyon için 
daha az kredi, bankaların daha iyi denetimi, mali cennetlerin denetime alınması 
talebi, muhasebe normlarının değiştirilmesi, spekülasyon fonlarının düzene 
bağlanması,vb.

Olivier Besancenot, aylar boyunca NPA adına yaptığı konuşmalarda 
“anti-kapitalizm”in şu anlama geldiğini tekrarlayıp durdu:

muhasebe kayıtlarının denetlenmesi bağlamında işletme içi yeni haklar elde 
edilmesi, ama bunların da ötesinde, bu hakların arasına, çokuluslu şirketlerin 
zenginliklerinin, üretimlerinin işleyişinin ve bu zenginliklerinin nasıl kullanıl-
dığının denetlenmesi dahil edilmelidir. (Le Monde, 31 Ocak 2008)

Gene aynı Besancenot, gene NPA adına şu lafları telaffuz etmekten 
çekinmedi:

Çokuluslu şirketlerin elinden, üstelik sadece ekonomi alanında değil, bütün 
toplum üzerinde uygulayageldikleri mutlak ve denetimsiz iktidarı almak gere-
kir. Bu müdahale hakkını özellikle özel teşebbüs ekonomisi alanında kullanma-
yı talep ediyoruz. (Le Monde, 31 Ocak 2008)

Bu hak aradan beş ay geçtikten sonra tekrar talep edildi: “Özel 
ekonomiye müdahale hakkı talebinde bulunuyorum.” (Marianne, 31 
Mayıs).
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Burada söz konusu edilen, çokuluslu şirketler üzerinde bir dizi 
“denetim” talepleridir ve amaç da, çökmüş özel mülkiyet rejiminin 
“kurallılaştırılması”dır.

Ama işte Sabado ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette, bir kez bile 
NPA’nın bugüne kadar yaptığı açıklamaları anmaksızın, şunları söyle-
mek zorunda kalıyor:

Biz sadece zenginliklerin yeniden paylaştırılmasını savunmuyoruz, aynı 
zamanda üretim ilişkilerinin değiştirilmesini (...), ekonominin emekçilerin 
eline geçmesini savunuyoruz.

O halde, bir şeyin hem kendisini hem de tam tersini söylemenin ne 
anlama geldiğini nasıl anlayacağız?

Avrupa Birliği üzerine de aynı ikili söylem
Bu ikili söylem NPA’nın bütün politikalarına damgasını vuruyor. 8-9 
Kasım tarihinde Paris’te biraraya gelen NPA komiteleri ulusal toplantı-
sında “Genel Politik” duruma ilişkin bir kararla “Avrupa Seçimleri”ne 
ilişkin bir diğer karar kabul edildi. Bu kararların alındığı sırada, 
Fransa’da, Maastricht sözleşmesiyle Avrupa Komisyonunun emirleri 
doğrultusunda kamu sektöründe 30 bin, okullarda, hastanelerde ve 
posta idaresinde de onbinlerce çalışan işten atılma tehdidi altındaydı. 
Buna karşılık ilk kararda Avrupa Birliğinin adı bile geçmiyordu. Tabii, 
ikinci kararda, yani Avrupa seçimleriyle ilgili olanda, aynı sessizliği 
sürdürmek mümkün olmadığından, bu kez şöyle deniyordu: “2009 
seçimleri sırasında bütün liberal Avrupa anlaşma ve sözleşmeleri-
nin (Lizbon, Barselona, Schengen anlaşmaları) iptalini istemeliyiz.” 
Kuşkusuz; Lizbon anlaşmasına (ki zaten İrlanda halkının “hayır” oyuy-
la ölü doğmuştur), Barselona Zirvesine (2002 yılında gerçekleştirilen 
devlet başkanları zirvesi) ve polisiye bir amaç taşıyan Schengen anlaş-
malarına karşı mücadele yürütmek son derece doğrudur. Ancak, işçi 
düşmanı Avrupa sözleşmelerine karşı mücadele etmekten söz ederken, 
nasıl olur da, kitlelere karşı halen Avrupa’da uygulanmakta olan tek 
gerçek işçi düşmanı saldırının sorumlusu anlaşmanın adı unutulur, yani 
Maastricht-Amsterdam sözleşmesinin?

İşte o zaman, bu “unutkanlığı”nın arkasında yatan gerçek nedenin, 
NPA’nın, Avrupa Birliğinin gerici ve anti-demokratik kurumlarının 
“demokratikleştirilmesi” zemininde yer aldığının söylenmesine şaşır-
mamak lazım. Nitekim, NPA, bu durumda, “gerçek bir sosyal Avrupa” 
talebinde bulunurken.. bu talebi, özelleştirmeleri ve işçi sınıfının 
fiziksel imhasını örgütleyen Maastricht sözleşmesinin çerçevesi içinde 
kalarak (!) yürütmeye çalışmış oluyor. NPA, kararında şöyle yazıyor: 
“Anlamlı her durumda, yani; hava, deniz, demiryolu ulaşımlarıyla 
enerji, su ve ilaç tröstleri konularında Avrupa çapında bir kamu hiz-
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metleri programı uygulanmasını talep ediyoruz.” Oysa NPA’ya şunu 
hatırlatmak gerekir ki, Maastricht sözleşmesinin 87. ve 88. maddeleri 
gereğince, yani “haksız olmayan rekabet serbestisi” maddelerine daya-
nılarak, kamu hizmetleri (ve tabii kamuda devlet tekeli) yasaktır ve 
Maastricht sözleşmesinin anılan maddeleriyle uyuşmaz!

NPA aynı zamanda Avrupa Merkez Bankasının “yurttaş denetimi”ne 
tâbi olmasını talep ederken şöyle diyor:

Ekonomik durumun vehameti, acilen, Merkez Bankalarının ve özellikle de 
Avrupa Merkez Bankasının kitleler tarafından denetlenmesini dayatıyor. Ancak 
böyle bir uygulamayla tasarruf yapılabilir ve kanusal faydaya yönelik çalışma-
lar finanse edilebilir (konutlar, toplu taşımacılık, vb.)

Daha geçenlerde bankalara ve spekülatörlere 1700 milyar Euro 
tahsisat çıkartan ve tamamen kapitalistlerin hizmetindeki bir kurum 
olan Avrupa Merkez Bankasının “yurttaşlar”ca denetimi nasıl mümkün 
görülebilir?10

“Dünyanın büyüklerinin” NPA’ya verdikleri 
önem nasıl anlaşılmalı?
Şunu tekrarlatmakta fayda var: LCR’nin Fransa’da temsil ettiği siyasal 
akımla aramızdaki köklü anlaşmazlık noktaları ne olursa olsun, kendi 
militanlarına NPA lehine LCR’nin feshini dayatan “güç darbesi” nite-
liksel bir değişiklik anlamına geliyor.

NPA’yı inşa etmek için, bundan 40 yıl önce kurulmuş bir siyasi par-
tiyi bir gün içinde tasfiye etmek gerekti. LCR içinde bir siyasi partinin 
temsil ettiği bütün değerler, hatta bir siyasi parti formu bile sorgulanır 
olmalıydı.

Bu tartışılmaz bir olguydu, çünkü NPA, işçi hareketinin 150 yıl 
zarfında kendini oluştururken dayandığı bütün değerlerden koparak bir 
kuruluş süreci başlatma talebiyle ortaya çıkıyordu. NPA aynı zamanda 
şu “yaşlı işçi hareketinin” yıkılması da dahil olmak üzere, yani işçi 
sendikaları konfederasyonlarından siyasi parti formuna kadar uzanan 
bütün [ geleneksel işçi örgütlenme biçimlerinin] yıkılmasını talep 
ediyordu.11

10 Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Olivier Besancenot’nun bu açıklamalarından 
birkaç ay sonra, içine düşülen krizle yüzyüze kalan “dünyanın büyükleri” iflâs halin-
deki kapitalizmin krizine çare olarak Besancenot’nun önerdiği tedbirlerden başka 
bir şey ileri sürmediler. Nitekim Eylül ayı sonunda, Fransa devlet başkanı Sarkozy, 
“mali kapitalizmin sapkınlıkları”nı eleştirip, “spekülatörleri”, “kurallı davranmaya” 
çağıran konuşmasında şöyle diyordu: “Piyasanın her daim haklı olduğuna ilişkin 
yaklaşım artık bitmiştir”.

11 Şunu da ilave edelim: NPA, bir “Bölgeler Avrupası” çerçevesine bağlı olarak ger-
çekleştirilmek istenen bölgeselleştirme-parçalama politikalarına da olumlu bakı-
yor. Nitekim Korsika adasının bölgesel gazetesi Corse Matin’in 21 Kasım tarihli 
sayısında şöyle bir haber yer alıyor: “Korsikalı İşçiler Sendikasının sekreteri Alain 
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LCR’nin feshiyle birlikte, bu örgütün militanları, kendi gruplarının 
enternasyonal bağlantılarından da yoksun kalacaklardı... Üstelik aynı 
zamanda NPA’yı da, üyesi olmadığı bir enternasyonal gruplaşmaya 
aidat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakarak! Çünkü her 
şeye rağmen, en “kural dışı” yöntemlerle de olsa, ne yapıp edip “IV. 
Enternasyonal” etiketini korumak gerekiyordu.

Kasım ayının başlarında Fransız burjuva gazetesi Le Figaro, Olivier 
Besancenot’nun,”medyada adı en fazla telaffuz edilen Fransız siyaset-
çisi” haline geldiğini ileri sürdü. Yani iş başına geçen her hükümete 
yalakalık etmekle tanınan Fransız medyası nezdinde itibarlı olmak... 
Şimdi buna şaşırmak gerekir mi? Ya da, 14-15 Hazitan 2008 tarihinde 
10.072 işçi ve genç tarafından kurulmuş olup, içinde diğer bütün akım-
larla eşit haklara sahip olarak yer alan IV. Enternasyonal’in Fransa sek-
siyonunun militanlarının da bulunduğu Bağımsız İşçi Partisine (POI) 
ilişkin her türlü haberin (ki buna partinin kuruluşu haberi de dahildir) 
bu medya tarafından boykot edilmesine mi şaşırmak gerekir?

Kapitalistlerin ve onların gazetelerinin nadiren de olsa gerçeği 
söyledikleri durumlar vardır, bu konuda haklarını teslim edelim. 
Nitekim, Les Echos, “esas mesele kolektivizmdir” derken çok haklıdır. 
Evet, barbarlığın tek alternatifi olan sosyalizm, gerçekten de üretim 
araçlarının kolektif mülkiyetine dayanır çünkü. Ve evet gerçekten de, 
kapitalistler, onların “Avrupa kurumları” ve hizmetkârları, öldürülmesi 
gereken düşman olarak “kolektivizm”i işaret ettiklerinde haklıdırlar!

Bu medya tarafından NPA’nın öne çıkarılmak istenmesi anlaşılır bir 
politika değil mi? Otantik bir bağımsız işçi partisinin kuruluşunu gös-
termemeye çalışmak, her türlü parti formunu parçalamak anlaşılır bir 
şey değil mi? Ve bunu, yükselen barbarlık karşısında tek çıkış yolu olan 
üretim araçlarının kolektif mülkiyeti için örgütlü bir mücadele yerine, 
“bir alternatif önermekten imtina eden” [NPA türü bir yapılanmayı 
pohpohlayarak] yapmak çok anlaşılır değil mi?

Mosconi’ye (STC-Denizciler) Haziran 2009 Avrupa seçimlerinde adanın Güney-
Doğu seçim bölgesinde NPA listesinin başına geçmesi önerilmiş”. Meseleyle ilgili 
olarak sözü edilen sendika başkanı şu açıklamayı yapıyor: “İşi anlamlı kılabilmek 
için önemli olan, Avrupa Parlamentosunda Korsika’nın sözcülüğnü yapabileceğim 
bir seçilebilirlik konumuna gelebilmemdir(...) Adamızın(...) Akdenizin bağrında (...) 
bir Avrupa Birliği kurumu olarak yer almasından yanayız. Olivier Besancenot, kendi 
kaderini tayin hakkını kabul ediyor ve Korsika dilinin resmi dil olmasından yana.” 
Dolayısıyla NPA, Korsika’nın bir “Avrupa Birliği kurumu” olarak, yani mevcut 
Avrupa kurumları çerçevesinde, Akdeniz’de küçük bir Kosova olmasında yana tavır 
alıyor.
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Avrupa	Birliği’ne	
Karşı	İsyan	
Büyüyor1

Christel KEISER

Avrupa Kurumları’nın tanık olduğu kurumsal ve siyasal 
kriz, son aylar boyunca, büyük ölçüde derinleşti. Bu duru-
mun kökeninde, -kendisiyle beraber nüfusun diğer katman-
larını, özellikle de köylülüğü de sürükleyen- işçi sınıfının, 
bütün Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği siyasetine karşı 
gösterdiği direnç bulunmaktadır. İşçi sınıfının, genelde 
yöneticilerinin birincil iradelerinin ötesine geçerek, sürece 
örgütlerini de çekmeye çalıştığı [görülmüştür].

Bu, resesyon ve parçalanma sürecine girmiş kapitalizmin2 küre-
sel krizi bağlamında cereyan etmektedir. Öyle ki bu bağlam, 

Amerikan Emperyalizmi’ni, rakip diğer emperyalizmler, özellikle de 
Avrupa üzerinde, kıta işçi sınıflarının omuzlarındaki yükü arttırmak 
için gittikçe fazlalaşan bir baskı uygulamaya itmektedir.

Bunun sonucu, 2005 yılında Fransa’nın ve Hollanda’nın “hayır” 
oylarıyla daha önce başlayan ve İrlanda’nın heyecan verici bir biçimde 
canlandırdığı Avrupa Birliği Kurumları krizinin derinleşmesidir.

1 La Vérité/Gerçek’in 62. sayısından çevrilmiştir.
2 Bu konu hakkında, La Verite’nin bu sayısındaki Alan Benjamin ile Frank 

Wainwright’in beraber yazdıkları makale ile Pierre Cise’in makalesine bakılabilir.
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“Küçük” Bir Ülke Her Şeyi Engelleyemez!
Geçtiğimiz 12 Haziran’da, İrlanda Halkı, Avrupa Birliği Kurumları’nı 
altüst ederek, Lizbon Anlaşması’nı reddetti. İrlanda Hükümeti’nin ve 
Brüksel’in manevra ve baskılarına rağmen, bir Avrupa Anlaşması’nın 
onayı için referandumun zorunlu olduğu tek Avrupa Birliği ülkesi 
İrlanda “hayır” dedi!

Bu oylama, hasımlıkta birbiriyle yarışan birçok tepkinin konusu oldu. 
Genelde aynı konudan onurlar incinmişti: Hangi hak, İrlandalıların, bu 
“küçük” halkın, Avrupa’nın “kuruluşunu” engellemesinde beis görmü-
yordu?

En başta da Fransa’nın onuru…Çünkü, 1 Temmuz 2008’den iti-
baren, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Avrupa Birliği dönem 
başkanı olacaktı.

UMP’nin3 Millet Meclisi’ndeki Dış İşleri Komisyonu Başkanı, 
“Sadece İrlanda, Lizbon Anlaşması’nı engelleyemez. Dört milyonluk 
bir nüfusun, 500 milyonun geleceğini engelleyebilmesi normal değil-
dir.” diye söyleniyordu.

Sosyalist Partinin birinci sekreteri François Hollande, İrlanda’nın 
“hayır”ını “Avrupa için bir sınav” olduğu fikrindeydi.

Komünist Parti yönetimi ise, “bütün üye ülkelerde büyük bir 
kamusal tartışmanın düzenlemesi” gerektiğini düşünmekte ve Fransa 
Cumhurbaşkanlığı’ndan “yeni bir anlaşmanın hazırlanması için giri-
şimde bulunmasını” istemekteydi.

LCR’ye gelince, birinci yetkilisi Olivier Besancenot, “anlaşmayı 
kaleme alanların halk tarafından bunu yapmak için yetkilendirilmeme-
lerini” temel sorun olarak değerlendiriyordu.

Şu halde, Fransa’da herkes Lizbon Anlaşması’nın onaylanma 
sürecinin takip edilmesi veya mevcut anlaşmalar ve Avrupa Birliği 
Kurumları çerçevesinde, “demokratik bir şekilde”… yeni bir anlaşma-
nın hazırlanması konusunda ittifak etmişti.

Diğer yerlerde durum neydi? Alman diplomasisinin şefi 
F.W.Steinmeier “Doğal olarak hayal kırıklığına uğradık; bu yaralayıcı 
bir başarısızlık” ama “onaylama süreci devam etmeli” diyerek üzüntü-
sünü ortaya koydu.

İrlanda’daki oylama sırasında Avrupa Birliği dönem başkanı olan 
Slovenya Başbakanı J. Jansa “oylama sonuçlarından derin bir üzüntü 
duydu”. Avrupa Birliği’nin eski dönem başkanlarından ve Lüksemburg 
Başbakanı Jean Claude Junker’e gelince, “Bu oylama ne İrlanda, ne de 
Avrupa için iyi oldu” iddiasını ortaya attı.

3 Halkçı Hareket İçin Birlik. Sarkozy, söz konusu partinin mensubudur.
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Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, 13 Haziran’da, “Avrupa 
Komisyonu, yapılması beklenen onaylamaların seyirlerini izlemeye 
devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.” biçiminde açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nda Yeşiller Grubunun eş-başkanları Daniel 
Cohn-Bendit ve Monica Frassoni, İrlanda’daki oylamayı takip eden 
günde “İrlanda’nın “hayır”ı, Avrupa sorunlarının karara bağlanma-
sında, ulusal referandumların yetersiz bir araç olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.” tarzında beyanat verdiler.

Avrupa Birliği hakkında bir halka danışıldığında, her seferinde 
“hayır” cevabı çıktığı yadsınamaz. Eğer “evet” cevabı verilseydi, refe-
randum herhalde “yeterli bir araç” olacaktı.

“İrlandalılar Yeniden 
Sandık Başına Gitmeliler”!
15 Temmuz’da, Sarkozy, Elysée’de kabul ettiği kendi partisinden 
milletvekillerinin huzurunda “İrlandalılar yeniden sandık başına git-
meliler; yeni kurumlar oluşturulmadığı sürece, Avrupa Birliği’nin her 
genişlemesine karşı veto koyacağım.” sözlerini sarfetti.

Bu sözler, Cumhurbaşkanının bir danışmanı tarafından yapılan “Bu, 
Cumhurbaşkanının resmi bir açıklaması değildir.” izahatıyla derhal 
yalanlandı.

21 Temmuz’da Sarkozy, Dublin’e gitti. Avrupa Konseyi dönem baş-
kanı olarak yabancı bir ülkeyi ilk ziyareti söz konusuydu. Bu ziyaret 
sırasında, Avrupa Birliği’nin İrlanda’ya bir çözümü dayatmak isteme-
diği güvencesini verdi ve “İrlanda’nın yeni bir referandum yapması 
gerektiğini asla söylemedim(…) ama, kısa bir süre sonra İtalya ile 
birlikte, 24 ülke Lizbon Anlaşması’nı onaylamış olacağına göre, bunu 
da hesaba katmak gerekir.” şeklinde durumu belirtti. 4

Bundan, Parisien’de çalışan gazeteci şu sonucu çıkardı:
Gerçekten, Fransız diplomatlar (birkaç ay içinde) İrlanda’nın yeniden sandık 
başına gitmesi gerektiği ve bunu gerçekleştirmezse, kendi kendini Avrupa 
Birliği’nin dışına çıkarmış olacağı inancındalar. Bunlardan bir tanesi, Aralıkta, 
27 Avrupa ülkesinin 26’sının Lizbon Anlaşmasını kabul etmiş ve Dublin’in 
yalıtılmış olacağı hakkında güvence verdi. Avrupa, 4 milyon nüfusa sahip bir 
ülke tarafından engellenemez! İrlandalı yöneticiler, bizlere krizden nasıl çık-
mayı tasarladıklarını söylemelidirler.

Avrupa Birliği’nin yıkıcı bütün planlarını uygulaması için, onayla-
ma sürecinin sonuna kadar gitmemek, gerçekten anlaşılır şey değildir. 
Hatırlayalım ki, Avrupa Birliği’nin varlık nedeni, başından itibaren, ne 
her ülkedeki güç ilişkilerine ne de her ülkede sınıf savaşının aldığı biçi-
me bağlı kalarak işçi sınıfına darbeler indirmeye izin veren ulus-üstü 
kurumları yerleştirmektir.
4 Le Parisien, 22 Temmuz 2008.
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Ama, kurumların daha önceki anlaşmalar tarafından inşa edildiği 
şekliyle düzenlenişi, ulusların ve Devletler’in varlığı ile çatıştığı ve 
bununla birlikte önemli kararların alınmasının bütün Devletler arasında 
bir konsensüsün oluşmasına bağlı olduğu ölçüde hala yetersizdi.

Bu sorunu gidermek için, belirli birçok alanda nitelikli çoğunluk 
oyunun olanaklığını öngören, 2005 Avrupa “Anayasa”sı hazırlanmıştı. 
Öte yandan, Avrupa yürütmesine yeni yetkiler emanet ediliyor ve her 
altı ayda bir dönüşümlü olarak yapılan dönem başkanlığı yerine, beş yıl 
sürekli olarak yapılacak dönem başkanlığı olanağı ikame ediliyordu. 
Dönem başkanlığını, ulusal yetkiye sahip bir dönem başkanı tarafın-
dan, sağlanmasından [vazgeçiliyor], başka bir ifadeyle ülkesinin özgül 
çıkarları tarafından sarmalanmamış bir başkandan [söz ediliyordu].

Fransa’da ve Hollanda’da 2005’te yapılan oylamalar, bu “Anayasa”yı 
ortadan kaldırdı.

Ama, bu oylamanın üzerinden atlamak ve ne pahasına olursa olsun 
aynı ulus-üstü düzenlemeleri dayatmak için, Lizbon Anlaşması hazır-
landı. Tamamıyla aynı düzenlemeleri yeniden ele alan bu anlaşma, bu 
sefer de İrlanda oylamasına çarptı ve yeniden çözülmesi gereken büyük 
bir sorunla karşı karşıya kalındı.

Sözleri yalanlansa bile, Sarkozy, İrlandalılar yeniden sandık başı-
na gitmelidirler derken, aynı zamanda ulus egemenliği ve işçi sınıfı 
direncinden kurtulmaya izin veren aracın varolması gerektiğini açık bir 
şekilde göstermiştir.

Tersinden okunduğunda, İrlanda oylaması sadece sınıf direncini 
ifade etmez, ama aynı zamanda ulusun yok oluşunu görmeye ret anla-
mına gelir.

2005, 2008: Sınıf Oyları
Bu öfke seli orantısız gibi görünüyorsa da; kazanılacak olan şeyin 

karşısında bu, hiç de öyle değildir. Çünkü, İrlanda oylaması, ulus ege-
menliğine, demokrasiye saygı ve hakları savunma, çalışanlara güvence 
gerekliliğini açıkça dile getirdi. Fransa ve Hollanda’da üç yıl önce 
olduğu gibi, bu 12 Haziran’da da dile gelen sınıf oylarıydı.

Kaldı ki, 13 Haziran’da Avrupa İşlerinden Sorumlu İrlandalı Bakan 
Dick Roche “kentsel bölgelerde “evet” oyu daha yüksek orandayken, 
kentlerdeki işçi kesimleri ve kırsal çevreler genelde hayır oyu verdiler” 
sözlerini sarf etti.5

Bu sözler, Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiş bir çalış-
ma ile doğrulanmıştır.6 Bu çalışma, memurların %51’inin, işçilerin 
%74’ünün ve işsizlerin %58’inin hayır oyu verdiklerini göstermiştir.

5 AFP’ye beyanat, 13 Haziran 2008.
6 Flash Eurobarometer 245-Post-refefendum survey in Ireland.
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Sınıfın söz konusu kazanımları, son dönemde, Avrupa’nın duru-
muna damgasını vurmuştur. Bu nedenle İrlandalı çalışanların yeniden 
sandık başına götürmek pahasına (üç yıl önce Fransa ve Hollanda’da 
yapılmak istendiği gibi) İrlanda oylamasının anlamının dışarıda bıra-
kılmasının başarılması gerekmektedir.

Çünkü her yerde, işçi sınıfı doğrudan doğruya Avrupa Birliği’nin 
yıkıcı siyasetine karşı koymaktadır: İşyerlerinin yer değiştirmesi ve 
işten çıkarmalar, özelleştirme, emeklilik ile iş yasaları ve statülerinin 
tasfiyesi, demokratik fütuhat(!) vs… Ve bu aynı hareket içinde, işçi 
sınıfı, Avrupa Kurumlarına taraftar olanlar dâhil olmak üzere kendi 
öz örgütlerini, bu siyasete karşı yöneltmeye çalışmaktadır. Avrupa 
Birliği’nin kendi siyasetini oluşturmak ve uygulatmak için yükümlü 
hale getirdiği sendikal örgütleri ikincil yapılara dönüştürmeyi amaçla-
yan tüm mekanizmalara karşıtlık da [buna dâhildir.]

İsveç’te, çalışanların ve örgütlerinin, özellikle de Merkezi Sendikal 
Örgüt LO’nun, direnci daha çok Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın 
verdiği kararlar üzerinde yoğunlaştı. İsveç’te yapılan toplu iş söz-
leşmesini ve bu sözleşmeden Letonyalı memurların faydalanmasını 
reddeden, İsveç’te yerleşik Letonya menşeli Laval şirketine karşı, 
2004 yılında İsveç sendikalarının örgütlü olarak giriştiği ablukayı, 18 
Aralık 2007’de, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı hukuka aykırı buldu. 
Bu karardan bir hafta önce, aynı Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, 
Finlandiya’da yapılmış toplu iş sözleşmesinin etrafından dolanmak ve 
Estonyalı personel kullanmak amacıyla, gemilerini Estonya’da tescil 
ettiren (elverişli bayrak ülkesi sistemi) Viking Lines şirketinin bu tasa-
rısını başarısızlığa uğratan denizcilik sendikasını haksız bulmuştu. 13 
Nisan’da, ancak Bölgesel Toplu İş Sözleşmeleri tarafından belirlenmiş 
asgari ücrete uyan işletmelerle kamu sözleşmeleri akdedilebileceğini 
şart koşan bir Basse-Saxe Eyaleti Yasası, “serbest dolaşım” ilkesine 
aykırı olduğu gerekçesiyle mahkum edildi. En son olarak ise, Avrupa 
Topluluğu Adalet Divanı, toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş ücretin 
%46,5’ini memurlarına ödeyebileceğini ileri süren bir Polonya şirketini 
haklı gördü.(Rüffert Davası)

Bunlara Karar Vermek Avrupa Topluluğu 
Adalet Divanı’na Düşmez!
Bu kararlar, önemli sayıda İsveçli sendika sorumlusunun kazan kal-
dırılmasına yol açtı. Buna karşılık, İsveç sosyal modeline saygı gös-
terilmesini talep eden ısrarcı vaziyet alışlar [hızla] çoğaldı. Bazıları, 
işi İsveç’te yapılan toplu iş sözleşmelerinin korunmasına dair bir 
güvence verilmediği takdirde, Avrupa Birliği’nden çıkma sorgulaması 
yapmaya kadar işi vardırmakta…Son olarak, mart sonunda yapılan 
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Yapı İşleri Sendikası’nın yıllık kongresinde, sendikanın ulusal yöne-
timi “1)İsveç’te yapılan toplu iş sözleşmelerinin muhafazasını sağ-
lamak amacıyla Lizbon Anlaşması’nda değişiklik yapmak; 2) Lizbon 
Anlaşması’na hayır demek; 3) İsveç’in Avrupa Birliği’nden ayrılmasını 
istemek hususlarında İsveç Parlamentosu’nu zorlamak için bütün siya-
sal çözümleri araştırmak” konusunda görevlendirildi.

Bu kazan kaldırış neden peki? Merkezi Sendikal Örgüt LO’nun 
Sosyal-Demokrat ve reformist yöneticileri, Avrupa Birliği’ni ve bunun 
ülke için taşıdığı sosyal gerileme hususundaki sonuçlarını kabul 
etmekte çok ileri gitmişlerdi. Bu yüzden, bir çok İsveçli çalışan, kaza-
nımlarının bir çoğunun tartışma konusu olduğunu gördü. Ama Avrupa 
Topluluğu Adalet Divanı’nın kararlarıyla, yeni bir aşamaya geçildi. 
Yöneticilerden işçi sınıfını sınıf olarak inşa eden çekirdeğin tasfiyesi 
talep edilmekteydi. Bu çekirdek içinde, sınıf savaşı aracılığıyla zorla 
elde edilmiş iş yasaları ve Merkezi Sendikal Örgütün kendi varlığı 
da [yer alıyordu]. Bu son adım, birçok Sosyal-Demokrat yönetici için 
kabul edilemez nitelikteydi.

Avusturya’da büyük koalisyonun ortadan kalkmasına neden olan 
yine aynı süreçti. (Aşağıda)

Merkezi Sendikal Örgüt LO tarafından Stockholm’de yapı-
lan 1 Mayıs 2008’teki gösteriye 13.000 çalışan katıldı. Aynı gün, 
Sundbyberg’teki bir işçi banliyösünde yapılan yerel bir mitingde, 
Taşımacılık Sendikası’nın açtığı bir pankart üzerinde şunlar yazıyor-
du: “İsveç’te işçi haklarının ne olduğuna karar vermek Avrupa 
Divanı hakimleri’ne düşmez”

LO’nun Ulusal Kongresi, Haziran’ın başında oldu. Önceleyen aylar-
da yapılan iş kolu sendikaları kongrelerinde, tartışmaları Laval, Viking 
ve Rüffert kararları yönlendirdi. Metal İşleri Sendikası kongresinde 
işçilerin %72’si Lizbon Anlaşması hakkında bir referandumun örgüt-
lenmesini istemişti. Bu militanlar açısından, Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’nın kararları kabul edilemez… Avrupa Birliği Kurumları’nın 
meşruluğu konusundaki bakış açısı ne olursa olsun bu militanlar, 
İsveç’teki işçi hareketinin varlığını oluşturan ve bir yüzyıldan fazla bir 
sürede işçi örgütleri tarafından zorla elde edilmiş güvence ve hakların 
yok sayılmasına karşı duruyorlar.

Bu koşullar altında, geçen 25 Mayıs’ta, İsveç ve Danimarkalı 
militanlar ile Halklar ve Çalışanlar Uluslararası Antantı öncülüğünde, 
Almanya’dan, Danimarka’dan, İspanya’dan, Fransa’dan, Norveç’ten, 
Büyük Britanya’dan, İsveç’ten 65 sendikacı ve militan işçinin katıl-
dığı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarının kaldırılmasını 
amaçlayan, Avrupa İşçi Konferansı yapıldı. Bu konferans, sonbaharda 
Brüksel’e giderek, Laval, Viking ve Rüffert Kararlarının derhal kal-
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dırılması gerektiğini Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’na bildirecek bir kurulun teşkil edilmesine karar verdi. Kabul 
edilen çağrı metninin altını çizdiği gibi, bu kararların kaldırılmasını 
sağlamak, “başka ülkelerde böyle kararların yeniden ortaya çıkmasını 
engellemek, her birimizin ülkesindeki işçi örgütleri tarafından zorla 
elde edilmiş ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, özellikle de 94 
Sözleşmesince korunan haklarını ve güvencelerini savunmaktır.”

1-2 Haziran’da toplanan LO’nun ulusal kongresinde, bu tartışma 
belirli bir biçim altında yine sürdü.

LO Başkanı’nın7 Lizbon Anlaşması lehine ilan ettiği desteğe rağ-
men, birçok sorumlu, kongrenin bir konum alması için talepte buluna-
rak duruma müdahil oldu. İsveç Hükümeti’nin ve Avrupa Birliği’nin 
grev hakkının ve toplu iş sözleşmelerinin geleceği hakkında görüş 
bildirmesi temel amaçtı. Sendika tabanında ifadesini bulan dirence 
dayanarak, bu sorumlulardan biri şunları dile getirdi:

İsveç, Avrupa Birliği’ne girmeyi istediğinde; İsveç sosyal modelinin değiş-
meden kalacağına dair bir güvence almıştık. Eğer bu garanti verilmeseydi; 
sendikalar Avrupa Birliği’ne girmek için onay vermeyeceklerdi.

[Sorumlu], Parlamento Lizbon Anlaşması hakkında karar vermek 
aşamasına geldiğinde, İsveç modelinin tartışma konusu yapılmayaca-
ğını belediye memurlarına söz veren Sosyal-Demokrat sosyal sorunlar 
sekreterinin adını andı. Sendika ulusal yönetiminin baskılarını redde-
derek, anlaşmanın onanması ve garanti talebi hakkında kapalı oylama 
istedi. Değişik manevralarla bu öneriyi geri çekmesi için zorlandığında 
“Vaziyet almaya devam edeceğiz; boyun eğmeyeceğiz; sosyal dampin-
ge karşı İsveç sendikalarının mücadele edeceği güvencesini almamız 
lazım.” sözlerini sarfetti.

Bir başka sorumlu, Lizbon Anlaşması’nın Laval vakasının bir daha 
tekrarlanmaması hususunda bir güvence içermediği üzerinde durdu.

Bütün bu kongre süresince ifade edilen itirazlar; yönetimi, kongre 
tarafından ittifakla kabul edilen bir önerge sevk etmeye zorladı. Bu 
önerge, Parlamento tarafından onaylanma sorunu ele alınmadan önce, 
Lizbon Anlaşması ile toplu iş sözleşmelerinde İsveç modeli arasındaki 
uyumu incelemekle görevlendirilmiş hükümet komisyonunun çalışma-
larını bitirmesini talep ediyordu.

En başta kongrenin Lizbon Anlaşması’na destek veren bir konum 
almasını arzu eden LO yönetiminin bakış açısından, bu önerge karşıla-

7 LO Başkanı, Wanda Lundby-Wedin “Laval’ı unutmak ve sendikayı inşa etmek lazım-
dır.” diye birkaç gün önce açıklamada bulunmuştu! LO’nun bir başka yöneticisi, 
Erland Olaussen Merkezi Sendikal Örgütün Kongresi esnasında şu şekilde açıklama 
yaptı: “Yeni anlaşma, mevcut anlaşmalar göre daha iyi; grev hakkı bunu açıkça gös-
teriyor. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın kararı, Eski Anlaşmanın düzenlemeleri 
üzerine kurulu…
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şılan güçlükleri açığa çıkarmaktadır. Ama tabii ki bu önerge İsveç’teki 
işçi haklarının korunması bakımından hiçbir güvence vermemektedir.

“Sendikalar Böyle Bir Avrupa İstemiyor”
Alman işçi sınıfı hareketinde, son aylarda, önemli sayıda militan işçi-
nin ve işçi sorumlusunun Avrupa Birliği sorunu hakkındaki düşünme 
biçiminin baştan ayağa altüst olduğuna şahit oluyoruz. Avrupa Birliği, 
artık bir eleştiri, kınama, hatta bazı durumlarda ret konusu… DGB’nin 
merkezi sendikal başkanı Michael Sommer, Rüffert kararını açık olarak 
şu şekilde kınadı:

Eğer Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın yabancı çalışanlar hakkındaki yöner-
geden çıkardığı bu yeni yorum, Avrupa Birliği’nin siyaseti açısından bir ipucu 
sayılabilirse; ancak şunu söyleyebilirim: Sendikalar böyle bir Avrupa istemi-
yorlar. Piyasa özgürlüğünü işçi haklarının üzerine koyan, toplu iş sözleşmeleri 
ve ücretlerin aşırı ölçüde düşmesini engellemek için ulusal planda alınan koru-
ma tedbirlerini yıkan, uluslararası hizmetleri her ne pahasına olsa, hatta sözde 
bir özgürlük putu pahasına da olsa arttıran Avrupa’yı. Böyle bir Avrupa, işçi 
haklarını ayaklar altına alır.

Doğru! Başka yerlerden farksız olarak, Almanya’da da çalışanlar ve 
sendikalar “toplu iş sözleşmelerini ve ücretlerin korunması için ulusal 
planda alınan tedbirleri yıkan bir Avrupa istemiyorlar”. Ama Avrupa 
Birliği, bu Avrupa’dan başka bir şey olabilir mi?

Yapı İşleri Sendikası Başkanı (IG-Bau) Klaus Wiesehügel, Rüffert 
davası hakkında şu açıklamada bulundu:

Bu karar, vatandaşların Avrupa’yı kesin bir biçimde reddedeceği bir şeye 
sürükleyecek olan asalak kapitalizme doğru yeni bir adımdır.

Verdi Kongresi ise, Avrupa Birliği’nin, bu ülkenin Anayasası’nda 
yazılı olan Alman çalışanların haklarını düzensiz hale getirme hakkı 
bulunmadığını bildiren bir kararı kabul etti.

Berlin’deki 1 Mayıs gösterileri sırasında, Sosyal-Demokrat mili-
tanların ve sendikacıların girişimiyle, birçok militan Avrupa Topluluğu 
Adalet Divanı’nın kararlarının iptalini talep eden bir çağrıyı imzaladı. 
Bu çağrıda şu [satırlar] okunabiliyordu:

Berlin Senatosu’nun, bütçe kısıntıları sebebiyle ücret taleplerimizi reddet-
mesini kabul edemeyiz. Sendikal haklarımıza saygı talep ediyoruz. Aynı 
senato, senatör Wolf’un başkanlığında (Die Linke), Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’nın kararlarını açıklamasının hemen sonrasında şehir için çalışan 
işletmelerin memurlarına asgari ücreti güvence altına alan bir Berlin Eyalet 
Kanununun yürürlüğünü durdurdu. Senato, uzun süren tereddütlerini atlattıktan 
sonra, kamu hizmeti yapma yetkisini elinde bulunduran bütün işletmelerde saat 
başına yaklaşık 7.5 Euro’yu asgari ücret olarak uygulamayı kabul etmişti. Ama 
şimdi, Avrupa Topluluğu Adalet Divanının kararıyla, bu olanaksız hale geldi.

Avrupa Birliği siyaseti, Alman Anayasası’nda yazılı olan temel 
sosyal hakları yeniden tartışma konusu yapıyor. Anayasa’da yazılı 
Sosyal Devlet ilkesi gereğince, çalışanların hakları, işletmelerin mül-
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kiyet hakkından daha öncelikli sayılıyor. Bu durum, Alman Anayasa 
Mahkemesi’nin Rüffert kararının Alman Anayasası ile uyumlu olma-
dığını değerlendirme noktasına getirmiştir. Bununla birlikte, bundan 
herhangi bir sonuç elde edilememiştir.

Sosyal-Demokrat Parti içinde, birçok militan, SDP yönetiminin 
Avrupa Birliği diktatörlüğü ve büyük koalisyonun emri altında olması-
nı kabul etmemekte…

AFA (SDP’nin işçi komisyonları) ve federal kongre, SPD’nin 
Bundestag’taki vekillerine, Lizbon Anlaşması lehinde oy atmamaya 
davet etmek için seslenişte bulundu. Bu seslenişte şunlara işaret edi-
liyordu:

Konsolide bütçe siyasetine uyma amacıyla güçlendirilmiş yükümlülükler 
yanında, ki bu yükümlülükler namına bütün hükümetler Drakoncu sert siya-
setlere zorlanıyorlar, yeni anlaşmanın değişikliğe uğramış 87. maddesi, anlaş-
manın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra hükümetlere “Dayanışma Paktı” 
çerçevesinde Doğu Alman Eyaletleri’ne ve Berlin’e tahsis edilen Devlet yar-
dımlarına son verme olanağını veriyor. Bu durum, ilgili eyaletlerin bütçelerini 
daha da çok kurutacak ve sosyal yıkımı ağırlaştıracaktır.(…) Devlet yardımla-
rının engellenmesi hakkındaki madde, kamu hizmetlerinin ve işletmelerin süb-
vansiyonunu yasaklıyor, ve ayrıca belediyelerin özelleştirme deneyimlerinden 
sonra aldıkları kararla devletleştirdikleri temizlik işletmeleri gibi belediye ile 
ilgili işletmelerin, devletleştirilmesine kısıt getiriyor.

Bu vaziyet alış, geçen 24 Nisan’da, Bundestag’taki SPD fraksiyo-
nunun, anlaşmanın lehinde oy vermesini engellememiştir. Buna karşın 
SPD’nin işçi komisyonları tarafından Lizbon Anlaşmasına karşı bu 
vaziyet alış, Alman işçi sınıfının içinde bulunduğu devamı gelecek 
derinlemesine radikalleşme ve durulaşma sürecini belli etmiştir.

SPD yönetimine gelince, onlar Deutsche Bahn’ın (Alman 
Demiryolları) özelleştirilmesini henüz kabul etti.

Onlarca militan tarafından imzalanmış, SPD başkanı Kurt Beck’e 
açık mektup şunlara işaret ediyordu:

Steinbrück ve Steinmeier’in talebi8, kamusal nitelikte bir sosyal öngörüsü bulu-
nan son büyük işletme Deutsche Bahn’ın mali yatırımcılara teslim edilmesidir. 
Çünkü bu, Avrupa Birliği’nin ve büyük koalisyonun istediği şeydir. Avrupa 
Birliği’nin ve büyük koalisyonun emirleri, SPD üyelerinin ve kongresinin 
isteklerini sona erdirmeli; SPD’nin Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller’in 
ifadelerine göre Alman Sosyal-Demokrasisinin temel duruşunun ve halkın 
büyük çoğunluğunun isteğini yok saymalıdır.(…) SPD’nin sendikaların ve 
çalışanların taleplerine kulak kabartması gerekmez mi?: Hicap veren Hartz IV 
sosyal kanununu artık kaldıralım! Avrupa Birliği tarafından cesaretlendirilen 
ücretlerin aşağıya çekilme siyasetini engelleyelim! Toplu iş sözleşmelerine 
zorunlu saygı gösterelim ve tanıyalım!

Bu militanlar haksız mı? SPD’nin varlığı, çalışanların taleplerini 
tamamıyla üstlenen bir siyaset tanımına bağlı değil mi? Ve bu yönelim 

8 Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı.
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Avrupa Birliği kurumlarının sorumluluğu konusu daha net bir şekilde 
sorgulanmasını icap ettirmez mi?

“Avrupa Birliği Kurumlarına Daha Fazla Yetki 
Vermek Aptallık Olacaktır”
İrlanda’da geleneksel üç büyük partinin9 yöneticisi, 9 Haziran’da 
“evet” oyu verilmesi amacıyla ortak bir çağrıya imza atarken; birçok 
sendika, üyelerine Lizbon Anlaşması’nı reddetmeleri için çağrıda 
bulundu. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı tarafından verilen utanç 
verici kararlara dayanarak, Elektrik ve Sanayi İşçileri Sendikası yöne-
timi (TEEU), bu kararlar “şu andaki eğilimin büyük patronların lehine 
ve işçi haklarına karşı olduğunu göstermektedir. Bu güncel durumda, 
Avrupa Birliği Kurumlarına daha fazla yetki vermek aptallık olacak-
tır.” dedi.

Sendika durumu şu şekilde belirginleştirdi:
TEEU mensupları, bu sorun konusunda özellikle hassastırlar; iki açıdan, çünkü, 
Moneypoint’te, Alman taşeronlarının saat başına beş Euro vererek, yüzsüz bir 
şekilde sömürdükleri mağdur Polonyalı işçileri gördük. Bir başka durumda, 
Sırp elektrik teknisyenlerinin saat başına sadece 3,81 Euro alabildiklerini 
meydana çıkardık. Doğru tarifeye göre ücretlerinin verilmesini, ancak ilgili 
işletmeler üzerinde, gerekirse grev tehdidinde bulunarak yaptığımız baskılar 
sonucunda elde ettik.

Bunun yüzünden, sendika, “sadece büyük patronları güçlendiren 
kurumsal reformları” reddederek, referandumda hayır oyu verme çağ-
rısında bulunmuştur.

CES’e (ETUC) Göre, Lizbon Anlaşması 
Derhal Kabul Edilmelidir
Eşzamanlı olarak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) genel 
sekreteri John Monks, bütün Avrupa ve İrlanda çalışanlarına Lizbon 
Anlaşmasını kabul ettirtmek için uğraşmaktaydı.

ETUC, bütün Avrupa Anlaşmaları’nı destekledi. ETUC’un her 
zamanki işlevi, sendikal örgütlerle bütünleşmek için çaba gösteren 
her hükümete bunu sağlayacak çerçeveyi meydana getirmekti. Bütün 
bu zaman boyunca ETUC, bir “sosyal şartın” olanaklılığını hatırlatıp 
durdu. Ama bugün bu sözde sosyal şart bile fazladır. Bu nedenle, John 
Monks 6 Haziran’da , Lizbon Anlaşmasına ek olarak bir sosyal şartı 
hiçbir zaman önermediğini ve bu anlaşmanın üye devletler tarafından 
hızlı bir biçimde kabul edilmesini umduğunu dile getirdi. Çünkü, 
“Anlaşma üzerine bir tartışmayı yeniden açmak, bu aşamada ne pratik 
olarak gerçekleştirilebilir ne de arzu edilebilir olacaktır.”

9 Merkez-Sağ, Hristiyan-Demokrat ve İşçi Partisi.
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İrlanda’da yapılan oylamanın arifesinde, ETUC tarafından verilen 
oylama talimatı açıktı: evet oyu kullanın ve susun!

Ve 13 Haziran’dan itibaren, John Monks, İrlanda referandumu 
sonuçları “Avrupa için bir başarısızlık, ama bu sonuç Avrupa siya-
setine daha sosyal ve daha halkçı bir yön ilave etme acil ihtiyacının 
altını çizmiştir.” iddiasında bulundu. Bu son yıllar boyunca hiç ara 
vermeden Avrupa ve bütün ülkeler düzeyinde siyasetin eş-yasakoyucu 
adayı olmaya kendini kaptıran ETUC, yine aynı yolu takip etti: Avrupa 
Birliği’nin ulus-üstü kurumlarını kurtarmak.

Fransa’da Suez ve GDF’nin birleşmesi konusunda, ki bu birleşme 
GDF’nin özelleştirilmesini öngörüyordu, aynı ETUC, “Avrupa düze-
yinde enerji alanında bir konsensüsün yokluğundan” üzüntü duyuyor-
du. “GDF-Suez tipi ulusal şampiyon kuruluşlar, ortak enerji siyaseti-
nin yıkımı pahasına gerçekleştirilmemeliler”

Bu sıfata yakışır hangi sendikacı olursa olsun ancak GDF’nin kamu 
hizmetinin devamını ve tekele geri dönmesini talep edecek iken, ETUC 
“uzlaşma yokluğu”nun üzüntüsünü duymaktaydı!

İrlanda Referandumu Bizim Ortak 
Davamızdır!
24 Avrupa ülkesinden yüzlerce sendikacı ve militan işçi, Avrupa 
Çalışanlar Antantı çerçevesinde, İrlanda halkının Lizbon Anlaşması’na 
“hayır” oyunu desteklemek için bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya imza 
atarak, “Biliyoruz, Avrupa Kurumlarının tümünün ve onların emrinde-
ki güçlerin baskısı altındasınız. Bu yüzden büyük bir ciddiyetle “Yalnız 
değilsiniz!” diyoruz. Avrupa’nın her ülkesinden sendikacıların, işçi 
militanların ve çalışanların yüzü ve umutları İrlanda’ya doğru döndü. 
İrlanda referandumu bizim ortak davamızdır.” beyanında bulundular.

10 Haziran’da, Eğitimciler Sendikası sorumlusu Eddie Conlon’un 
başkanlığında, bir basın toplantısı düzenlendi. [Burada] herkes, işçi 
haklarına zarar veren Lizbon Anlaşması’nı reddettiğini dile getirdi. 
ATGWU-Unite Sendikası genel sekreteri Jimmy Kelly ise, şunları 
açıkladı:

Üç ay önce kampanyaya başladığımızda, sadece “evet” üzerine konuşuluyor, 
anlaşmanın gerçek içeriğine dair bize bir şey söylenmiyordu. Güney sendikala-
rının, ama aynı zamanda Britanya hükümetinin referandumu reddetmesi sebe-
biyle kendilerini dile getiremeyen Kuzey Sendikaları’nın bu salonda bulunu-
şunun altını çizmek gerekir. O halde, bu toplantı, Lizbon Anlaşması’na “hayır” 
demek için toplanan Birleşik İrlanda Cumhuriyeti’nin basın toplantısıdır.

12 Haziran’da “hayır” oyu vererek, İrlanda işçi sınıfı, “Birleşik 
İrlanda Cumhuriyeti”, ama aynı zamanda Avrupa Birliği siyasetine 
karşı örgütleriyle birlikte mücadele eden bütün Avrupa ülkeleri çalışan-
larının direncini dile getirmiştir.
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Alçı İşleri Sendikası genel sekreteri Irwin Niall, Sarkozy’nin 
İrlanda’ya yapacağı ziyaret konusundaki habere şu şekilde tepki 
verdi:

Irish Independant gazetesinde bugün yayınlanan bir kamuoyu yoklaması, 
Sarkozy’nin Lizbon Anlaşması hakkında yeni bir oylama düzenlenmesi 
hakkındaki önerisine, okuyucularının %80’inin karşı çıktığını göstermiştir. 
Sarkozy’ye şunu söylemek istiyorum: İyi oyundu! “Hayır” tarafını güçlen-
dirmek için, Lizbon Anlaşması aleyhine yürütülen bütün kampanyalara göre 
daha çok şey yaptınız. Ne dediğinizi bilmeden konuşmaya devam edin, iyi iş 
çıkardınız!

Gerçekten Sarkozy, 21 Haziran’da, ellerinde “Sarkozy, Lizbon 
hakkındaki oylamaya saygı göster. Hayır, hayırdır.” talebini içeren 
pankartlar taşıyan yüzlerce gösterici tarafından karşılandı.

Hayır, çünkü İrlandalı çalışanların sözde “istifade ettiği” Avrupa 
fonları, gerçekte üretim yerlerinin topluca Çin’e ve Doğu Avrupa ülke-
lerine taşınması için kullanıldı. Hayır, çünkü işsizlik oranları %31’e 
çıktı. Hayır, çünkü her ay ortalama bin çalışan işsiz kalıyor. Hayır, 
çünkü Ortak Tarım Siyaseti(PAC) sebebiyle küçük köylü yıkıma uğru-
yor. Hayır, çünkü bir yıl içinde gıda ürünlerinin fiyatları %8, fuel-oil 
ise, %47 arttı. İrlanda işçi sınıfı tarafından 12 Haziran’da reddedilen 
işte bu siyasettir.

“Avrupa Diktatörlüğü’ne Son”
Fransız çalışanlar tarafından, yıllardır reddedilen yine aynı siyaset 
olmuştur.

Geçtiğimiz ilkbaharda, eğitimciler, sendikal örgütleriyle beraber, 
bir sonraki eğitim yılında 11.200 kadronun kaldırılmasına karşı greve 
gittiler ve gösteriler düzenlediler. Fransız hükümetinin itirafına göre, 
istikrar paktına uyulmasını dayatan Avrupa Birliği taleplerine cevap 
vermek için bütçeden kısıntı yapmak söz konusuydu.

Bir süre sonra, sıra, dizel fiyatlarının yükselmesine karşı birçok kere 
gösteri yapan deniz balıkçılarına geldi. Bu seferberlik, hızlı bir şekil-
de, bütün Avrupa’ya yayıldı. Haziran başında, genelde İspanya’dan, 
İtalya’dan, Fransa’dan gelen balıkçılar, Brüksel’de gösteri düzen-
lediler. Bir Avrupa bayrağını da yakan göstericilerin pankartlarında 
“Brüksel, altımızı oyuyorsun”, “Avrupa Diktatörlüğü’ne son” yazıları 
okunuyordu.

Avrupa Komisyonu, kutsal “serbest ve müdahale edilemeyen 
rekabet”e dayanarak, Fransız Hükümeti’nin balıkçılara yakıt fiyatla-
rının düşmesini sağlamak için yaptığı yardımın hukuk dışı olduğuna 
karar verdi. Brüksel için tek çare kota uygulamasını ve balıkçı gemile-
rinin tasfiyesini dayatmaktı.
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Kısa bir süre önce, bağcılar dahi, Avrupa Birliği siyasetine karşı 
harekete geçti. Brüksel tarafından dayatılan üzüm asmalarının sökül-
mesi ve toprakların nadasa bırakılmasının yıkıcı sonuçlarını duyurmak 
için gösteriler yaptılar.

Siyasetleri, nüfusun büyük tabakaları tarafından redde uğradığı 
halde, Fransız Hükümeti’ne aynı yolu takip etmesi için kim cesaret 
vermektedir?

Bu soruya cevap verebilmek için, bütün Avrupa’da işçi hareketinin 
yıkıma uğratılmasını amaçlayan korporatist saldırılara geri dönmek 
gerekmektedir.

Her yerde olduğu gibi Fransa’da da Avrupa Birliği’nin korporatiz-
me doğru sürükleyen genel ilerleyişi sürüyor. Avrupa Birliği’nin özü, 
demokrasinin yadsınmasıdır. Bunun sonucu sendika örgütlerin bağım-
sızlığının tartışma konusu yapılması ve siyasal demokrasinin büyük 
ölçüde tarumar edilmesidir.

Bu saldırı, bugün, Sarkozy tarafından açıkça desteklenen, Medef’in, 
CFDT’nin genel sekreteri François Chérèque’in, CGT’nin genel sek-
reteri Bernard Thibault’nun imzasını attığı “ortak duruş” üzerinde 
yoğunlaşmıştır.10

Yetkili bir sendikal konfederasyona üye bir sendikanın, bir işyerle-
rinde kendiliğinden yetkili olarak addedilmemesi; sendikal konfederas-
yonların pazarlık yapmaya hakkı bulunan sendika temsilcilerini özgür 
bir biçimde belirleme olanağının kalkması bu anlaşmayla, Fransız 
hukukuna girdi. Kaldı ki bu anlaşma, toplu iş sözleşmelerinin ve İş 
Yasasının aleyhine düzenlemeler içeren işyeri sözleşmelerinin genel-
leşmesini de sağladı. Fiili olarak, işyerlerinin yasal haftalık iş sürelerini 
tartışma konusu yapmasının yolunu açan sözleşmeler…

CGT’nin Varlığına Karşı “Ortak Duruş”
Hükümetin, yasal iş sürelerini tartışma konusu yapmak için dayandığı 
husus, bu anlaşmanın 17. maddesidir.11 İş gününün düzenlenmesi tale-
bi, işçilerin ilk isteklerinden biridir. Bir yüzyıl önce, üç kere sekiz saat 

10 Yetki sahibi olarak bilinen diğer üç konfederasyon –CGC, CFTC ve CGT-FO- bu 
“ortak duruş”a katılmayı reddettiler. CGT-FO ile ilgili olarak, söz konusu örgüt, 1 
Haziran 2008’de, emeklilik paylarının süresi ve emeklilik ücretlerinin düzeyi hak-
kında şu açıklamayı yaptı: “FO kamu ve özeldeki bütün meslek gruplarının katıldığı 
bir günlük grev ortak çağrısı yapılmasını önermiştir. (…) Bu öneri, özellikle de 
CFDT ve CGT tarafından reddedildi. (…) Kabulü mümkün olmayan yasal iş saat-
lerinin ortadan kaldırılması dışında, bir de “ortak denen duruş”u harekete geçiren, 
ulusal iş kolu sözleşmelerinin yerine işyeri sözleşmelerini koyan ve aşama aşama 
ücretliler arasında desteklenen bir durum söz konusudur.”

11 Bu madde “işyerinin içinde bulunduğu ekonomik şartları dikkate alarak”, iş süreleri 
konusunda toplu iş sözleşmeleri ve İş Yasasına aykırı düzenlemeler içeren işyeri 
sözleşmelerinin imzalanmasına izin veriyordu.
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(sekiz saat iş süresi, sekiz saat boş zaman, sekiz saat dinlenme) bütün 
ülkelerdeki işçi hareketlerinin temel parolasıydı. Fransa’da bu, haftalık 
yasal bir iş süresinin tespit edilmesiyle bir işçi zaferi biçimini aldı, ki 
bugün “Ortak Duruş”un 17. maddesi ile tartışma konusu yapılmaktadır. 
Şu halde, işçi sınıfının sınıf olarak inşasına izin vermiş ana bir öğenin, 
bir sendikal örgüt yönetiminin kendisi tarafından ortadan kaldırılması 
söz konusudur.

François Chérèque, bu durumu, “Dünya grev şampiyonu ve reforma 
uğramaya elverişsiz Fransa’nın bu hali ne denli üzüntü vericiyse, bu 
tarihsel bir eylemdi” şeklinde açıklamıştır.

Bernard Thibault’ya gelince, Sarkozy ile beraber imzaladığı anlaş-
ma üzerinde şunları dile getirerek imzasında ısrar etti:

Biz, deneme amaçlı bir anlaşmada mutabık olduk(…) İşletme sözleşme-
leri, işkolları üzerinden belirlenmiş olağan saatlere aykırı düzenlemeler 
yapabilecek.12

İmzacı örgütler bakımından söz konusu olan şey, Avrupa Birliği 
tarafından dikte edilmiş, işçi sınıfı zaferleriyle elde edilenleri yok edici 
bütün karşı reformların sorumluluğunu üstlenmektir… Hem de, Avrupa 
Komisyonu’nun haftalık iş sürelerini, aykırı bir biçimde, 60 saate taşı-
dığı bir zamanda.

Medef’in başkanı Laurence Parisot’un şu şekilde doğruladığı gibi:
CGT ve CFDT ile beraber yaptığımız şey, olağanüstüdür. Sonunda onlar da, 
iş sürelerinin bir tabu olmadığını kabul ettiler.(…) Daha başka bir ifadeyle, 
sendikal örgüler, 35 saatten kurtulmak için, işkolundan işkoluna, iş kolu sözleş-
meleri ve işyeri sözleşmeleriyle çok güçlü sinyaller vermekteler.13

Sarkozy-Fillon hükümetinin kesinlikle dayandığı şey, işte bu “ortak 
duruş”tur. Ama bu durumun ana bir öğesi, konfederasyonun içinde 
gelişmekte olan dirençtir.

Öyle ki, Bernard Thibault’nun imzasını geri çekmesi için yapılan 
çağrılar çoğalmaktadır. Federasyonlar, yerel birlikler, sendikalar, kong-
re önergeleri; statünün ve taleplerin korunmasını, düzensizleştirmenin 
ve özelleştirmenin durdurulmasını, bunun doğal bir sonucu olarak 
“ortak duruş”a atılan imzanın geri çekilmesini talep etmekteler.

Bir federasyon tarafından kabul edilen önergede şunlar dile getiril-
mekteydi:

Yasal iş sürelerini tartışma konusu yapmak ve düzensizleştirmeyi daha ileri 
götürmek amacıyla ortak duruşa dayanan patronlar ve hükümet, CGT’yi araç-
laştırmaya çalışmaktadır. Bernard Thibault, haklı olarak hükümeti düzenbaz 
olarak nitelemektedir. Bu provokasyona, hükümetin ve patronların kullandığı 
dayanağı geri çekerek açık bir biçimde cevap vermek lazımdır. CGT’nin imzası 
geri çekilmelidir.

12 Le Journal de Dimanche, 16 Haziran 2008
13 Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro
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CGT konfederasyonunun her kademesinde yüzlerce vaziyet alışın 
varlığı, Bernard Thibault’nun etrafındaki küçük çekirdek haricindeki 
delegelerin ve sorumluların büyük kısmının sendikal örgütlenmenin 
varlığına bir tehdit olarak algıladıkları şeye karşı yöneldiklerini ortaya 
koymaktadır.

Avusturya’da Sosyal-Demokratlar 
Referandum İstiyor
İrlanda’nın “hayır”ının yarattığı kriz, bütün Avrupa’da yankılandı.

[Ancak], Avusturya basını haricinde, Avusturya’da İrlanda 
“hayır”ının sonuçları hakkında kimse konuşmadı. Bununla birlikte, 
Sosyal-Demokrat Parti’yi (SPÖ) ve Sağ parti’yi (ÖVP) aynı hükümet 
içinde birleştiren ve 2000 yılından beri iktidarda olan büyük koalis-
yon, referandum hakkında SPÖ sorumlularının yaptığı son açıklama-
lar karşısında bir tepki göstermedi. Şimdiye kadar Avrupa Birliği ve 
Anlaşmaları taraftarı olan Başbakan Alfred Gusenbauer ve SPÖ’nin 
yeni lideri Wemer Faymann konu hakkında şu sözleri sarfetti:

Avusturyalılar’ın çıkarlarını etkileyecek, Lizbon Anlaşması’nda yapılması 
beklenen değişikliler hakkında Avusturya’nın referandum vasıtasıyla karar 
vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Eurobarometre’in yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre, belirte-
lim ki Avusturyalılar’ın sadece %28’i Avrupa Birliği hakkında olumlu 
bir görüş sahibidir.

Sağ tarafından, SPÖ yöneticilerinin yaptığı açıklamanın, koalisyo-
nun hemen sona ermesine neden olacak popülist bir önlem olduğu ifşa 
edildi.

Bunun üzerine, Avusturya Sosyalist Geçliği, SPÖ’lü vekillere, şun-
ları söylemek için seslendi:

Nüfus, SPÖ’nün ÖVP’den yana olması için değil, kendi çıkarlarını savunması 
için SPÖ’ye oy verdi. Bize göre, bugün için bu, (…) ancak SPÖ’nin bir azınlık 
hükümetiyle mümkündür.

Böylece, Avusturya işçi sınıfı ve örgütlerinin gösterdiği direncin bir 
ürünü olarak büyük koalisyon ortadan kalktı. [Ama yine de] bu soru, 
Avrupa’nın başka yerlerinde sorulmaya devam etmektedir. Çünkü 
büyük koalisyonların kurulduğu her yerde, bu koalisyonların temeli, 
içeriği korporatizm olan Avrupa Birliği siyasetinin gayretli bir yürür-
lüğe konması oldu. Büyük koalisyonun Avusturya’da çatırdaması, 
demokrasinin, büyük koalisyonla, korporatizmle, Avrupa Birliği ile 
uyumlu olmadığını göstermiştir.
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Bir Milyon Çek Çalışan Grevde
Avrupa Birliği saldırılarına karşı kendini savunmaya çabalayan işçi 
sınıfı hareketinin Avrupa’nın batısındaki ülkelerle sınırlı olmadığını, 
Avrupa’nın doğusundaki ülkelerde de gelişme eğiliminde olduğunu 
tespit etmek çarpıcıdır. Bu direnç, işçi sınıflarının birleşme zeminidir.

Çek işçi sınıfı, Brüksel tarafından dikte edilen yıkıcı siyasetle [daha 
yakınlarda] yüz yüze geldi. Geçen 24 Haziran’da, sendikaların çağrı-
sıyla, hükümet tarafından güdülen sert önlemler karşısında bir milyon 
çalışan grev yaptı.

İşçilerin kazanımlarını yeniden tartışma konusu yapan önlemler dal-
gasını hükümetin ilan etmesi, Avrupa Birliği direktiflerini uygulama-
sından kaynaklanmaktadır. (üniversite hastanelerinin dönüşümü, sağlık 
sigorta sandıklarının sermaye şirketi halini alması, aşama aşama emek-
liye ayrılma yaşının 65’e çıkarılmasını öngören emeklilik reformu)

Bu grev, birkaç aydır grev hakkının ortadan kaldırılacağına dair 
yapılan tehditlere rağmen, 15 yıldır gerçekleşen en önemli protesto 
eylemiydi.

19 Haziran’da, Polonyalı demiryolu işçileri, Dayanışma Sendikası’nın 
çağrısı ile, Varşova’da bulunan Başbakanlık konutunun önünde emekli-
lik sistemini korunması talep etmek için gösteride bulundu. Polonya’da 
emeklilik sisteminin yeniden tartışılması, bütün Avrupa’da olduğu 
gibi, emeklilik yaşının her yerde ileriye doğru iteklenmesini talep eden 
Avrupa Birliği diktasının yürürlüğe konmasının doğrudan sonucudur.

Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri İçin 
Mücadele
Bugün, bütün Avrupa düzeyinde, farklı ülkelerin işçi sınıfları, bir ülke-
den diğerine değişiklik gösteren, tek bir amaca yönelik mücadeleye 
girişmişlerdir: sınıf olarak işçi sınıfının müdafaası; örgütlerinin savu-
nulması; Avrupa Birliği, hükümetler ve ETUC ile kurulmuş bağımlılık 
ilişkilerinin tümünü sona erdirme isteği.

İşçi sınıfı, bu mücadele aracılığıyla, ulusların egemenliğini savun-
mak için yapılan mücadelenin sorumluluğunu da üzerine alma nokta-
sına gelmiştir.

Eski Kıta üzerinde demokrasinin ve işçi sınıfının birliğine yönel-
miş bu pratik hareket, bazı şarlatanların iddia edebileceği gibi, Avrupa 
Birliği çerçevesinde değil, Avrupa Birliği karşısında oluşmaktadır.

Bütün sömürülenlerin ve baskı altında olanların çıkarlarına ve hak-
larına saygı göstererek ulusların serbest bir biçimde katılabileceği bir 
çerçevede Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri için mücadele, bu pratik 
hareketin gündemindedir.
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Bu mücadele yolunu açmanın şartı, bütün Avrupa kurumlarıyla iliş-
kiyi kesmek için ve Bütün Avrupa’nın Özgür Halklarının Özgür Birliği 
için mücadeleyi gündeme almaktır. Bu mücadele merkezine, örgütle-
rinin bağımsızlığını ve her ülkedeki biçimlere uyarlanan yeknesak bir 
cephenin gerçekleştirilmesine yardımı koyar.

Avrupa Birliği Kurumları ne iyileştirilebilir ne de reforme edilebi-
lir. Çünkü bu kurumların, Avrupa burjuvazine hâkim emperyalizmin 
diktatörlüğünü dayatmak ve bu yüzden sadece Amerikalı kapitalistleri 
çıkarlarını destekleyerek Avrupalı çalışanların bütün kazanımlarını par-
çalara ayırmak amacını güden kurumsal ve siyasal bir yapıları vardır.

Devletler ve uluslar çerçevesini her yerde tartışma konusu edecek 
kadar…14

IV. Enternasyonal militanları, işçi sınıfının çıkarlarının ve demokra-
sinin müdafaasının, Avrupa Birliği Kurumlarını yıkmayı talep ettiğini 
ifade etmekten çekinmezler.

Bu, Avrupa halklarının, özgürce yapacağı bir işbirliğine muvafa-
kat edebilmelerinin önkoşuludur. Ayrıca, bu önkoşul, Avrupa Birleşik 
Sosyalist Devletler yolunu da açacaktır.

14 La Verité no:58’deki “Un nouveau traité européen” makalesine bakınız.
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Filistin	Halkının	
Katline	Son

IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası

Emperyalizmin ve Kremlin bürokrasisinin desteğiyle bun-
dan altmış yıl önce Birleşmiş Milletler Örgütünün dayat-
masıyla gerçekleştirilen Filistin’in paylaştırılması kararı 
1947-48 yıllarında İsrail devletinin doğumuna yol açmış 
ve bu durum günümüzde de Gazze’de hapsedilmiş bulu-
nan 1,5 milyon Filistinlinin yeni ve korkunç bir katliama 
uğramasına neden olmuştur.

Üç gündür İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopterler ve füze-
ler Gazze şeridini aralıksız olarak bombalıyorlar. Ölü ve yaralı 

Filistinlilerin sayısı daha şimdiden yüzlerle ifade ediliyor. 30 Aralık 
tarihi itibariyle, 360 ölü, ve 300 kadarı ağır olmak üzere 1700 yaralı 
var. Bunların arasında İsrail savaş uçaklarının hedefine kendi evlerinde 
giren onlarca çocuk, kadın ve yaşlı insan var.

Günlük İsrail gazetesi Haaretz’in 29.12 2008 tarihli sayısında 
İsrailli gazeteci Amira Hass, “Gazze bombardımanı Hamas’a değil 
bütün Filistinlilere karşı gerçekleştiriliyor” diye yazıyor.

İlk bombardıman dalgası tam da okullarından çıkan çocukların 
evlerine dönüş saatlerinde gerçekleştirildi. Uçaklar bombalarını bırak-
tıklarında çocuklar henüz sokaktaydılar.

İsrail devletinin saldırıları başlattığı andaki felaket senaryosunun 
tanığı olan Gazze’deki az sayıdaki basın mesubu (az sayıda çünkü 
İsrail devleti gazetecilerin bölgeye girişini yasaklıyor) şöyle yazıyor-
lar: “Cesetler yol boyunca yerlere serilmiş durumdalar ve her birinin 
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başına aileleri tarafından tanınabilsinler diye kimlik kartları konmuş. 
Bu sahneye tam bir kargaşanın hüküm sürdüğü Gazze’deli El Şifa has-
tanesinde de tanık oldum” diye yazıyor Fransız gazetesi Le Jornal du 
Dimanche’ın muhabiri 28 Aralık tarihinde.

“Parçalanmış cesetlerin arasında derme çatma sedyelere uzandırıl-
mış yaralılar, kendi yakınlarını kitle halinde gelerek aramaya koyulan 
insanlar ve bunların arasında da ellerindeki son derece kıt imkanlarla 
ölümün eşiğindeki insanlara müdahale etmeye çalışan doktorlar.” 
Tıbbi müdahale imkanları son derece sınırlı çünkü İsrail devleti aylar-
dır bölgeye çok sert bir ambargo uyguluyor. İlaç, kan, anastezik madde 
ve cerrahi malzeme eksikliği ağır yaralıları ölüme mahkum ediyor. El 
Şifa hastanesinin doktorlarından biri üzüntü çaresizlik içinde, “ancak 
yaşama umudu olanlara müdahale edebiliyoruz” diyor.

Saldırının başladığı andan itibaren İsrail ordusu Doğu Gazze şeri-
dince uzanan bölgeyi “kapalı askeri alan” ilan etti. İsrail ordusunun 
özel yetki alanına giren bölgelerle İsrail vatandaşlarının yaşadığı küçük 
yerleşim birimleri dışıındaki bütün yollar araç ulaşımına yasaklanmış 
durumda. Fransız Haber Ajansı AFP’nin bildirdiğine göre “bu uygula-
ma İsrail’in her kara harekatı başlangıcında” mutad olarak gündeme 
gelirmiş. Ve tabii kara harekatları bombardımanlardan bile çok daha 
vahşi katliama neden oluyor.

İşte 60 yıldan bu yana, yani Filistin’in 1947-1948 paylaştırılma-
sından itibaren, Filistinlilerin kendi topraklarından, köylerinden ve 
anayurtlarından kanlı ve vahşice sürülmelerinden bu yana ; 1970 Kara 
Eylül’ünde Ürdün ordusu tarafından katledilmelerinden geçerek İsrail 
ordusu tarafından 1982 yılında Lübnan’da gerçekleştirilen Sabra ve 
Şatila katliamlarına uzanan dönemden geçerek günümüzdeki duruma 
gelinmiştir. Yıllardır Filistin halkı ; büyük emperyalist güçler arasın-
daki uluslararası bir uzlaşmanın - ki bunların başını Amerikan emper-
yalizmi çekmektedir- ve Birleşmiş Milletler Teşkilatıyla burjuva Arap 
hükümetlerinin suç ortaklığıyla ve tabii Kremlin’in stalinci eski bürok-
ratlarının işbirliğiyle gerçekleşen bir statükonun korkunç sonuçlarına 
katlanmaktadır. Bu uzlaşma, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde 
özgür ve egemence yaşama hakkının reddi üzerine inşa edilmiştir.

Ve bir kez daha, 60 yıldır “anlaşma” dan “anlaşma”ya uzanan bir 
süreçte (yani Camp David’den Oslo’ya varlığını hissettiren bu gerici 
ve yıkıcı politikanın işlerlik kazanması, başta Filistin halkı olmak üzere 
bölgenin bütün halkları üzerinde felaketli sonuçlar üretmektedir.

Fransız Le Figaro gazetesi Washington’a dayanarak verdiği haber-
de, “gelişmelerden G.W. Bush’un önceden bilgi sahibi olduğunu ve 
İsrail’e saldırılarını durdurması yönünde herhangibir telkinde bulun-
madığını, tam tersine İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu” 
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kabullendiğini belirtiyor. Sonuçta Gazze halkı, Amerikan F-16’larının 
ve Amerikan bombalarının hedefi olmuştur.

ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Barack Obama’ya gelince, o da, 
birinci danışmanı David Axelrod’un ağzından şöyle demiştir: “ABD 
ile İsrail arasındaki özel ilişkiler korunacaktır ve zaten şu anda ABD 
adına konuşabilecek tek kişi mevcut başkan George W. Bush’tur.”

Birleşmiş Milletler’e gelince: Güvenlik Konseyinin acil oturu-
munda bir araya gelen bütün “büyük güçler”, yani ABD, Rusya, Çin, 
Fransa, İngiltere, Almanya ve AB’nin çoğu devleti, “çıkışta isteyenin 
kendine göre yorumlayabileceği zorlayıcı olmayan” bir metin üzerinde 
anlaşmışlardır. (France Soir, 29.12.2008)

Mısır’da, Lübnan’da, Ürdün’de büyük protesto gösterilerinde 
Filistinlilere yapılanlar öfkeli halklar tarafından şiddetle tel’in edilmiş 
ve kendi hükümetleri İsrail’in suç ortağı olarak ilan edilmiştir.

Bizzat İsrail devletinin sınırları içinde dahi, milli birlik yasaklarını 
hiçe sayan bin kadar İsrailli genç İsrail’in Gazze’ye saldırısına karşı 
çıkan gösteriler yaparken, İsrail’in sınırları içindeki Filistinliler de 
Filistin halkının birliğinin bir ifadesi olarak grevler ve gösteriler ger-
çekleştirdiler.

Her şey bütün çıplaklığıyla orta yerde duruyor : “Altmış yıldır 
silahların konuştuğu Ortadoğu’da artık kelimeler anlamını yitirmeye 
başladı. Önce saldırı, sonra saldırıyı tırmandırma ve ardından da 
kucaklaşma. Hep aynı sahtekarlık ve ikiyüzlülük ve hep kalıcı bir barış 
umudunu yarına havale etme.” diye yazıyor Le Figaro’nun başyazarı 
bile.

“Kalıcı barış umudu”! Kuşkusuz başta Filistin halkı olmak üzere 
dünyanın bütün halklarının özlemi. Üstelik insanın insan tarafından 
sömürülmesi sistemini sarsan kriz ortamında bütün bir insanlığının 
geleceğini tehdit eden ağır tehlikelerin bilincinde olanların farkettikleri 
durum.

Katliam derhal durdurulsun!
IV. Enternasyonal’e gelince. O, Bütün bölgeye yayılma eğilimi göste-
ren sonu olmayan bir savaşa son vermenin tek mümkün yolunun, yani 
barışa varmanın yolunun, halkların kendi kaderlerine saygı gösterilme-
siyle tesis edilebileceğini ve bunun için de 1947-1948 yıllarında bütün 
hükümetler ve Birleşmiş Milletlerin dayatmasıyla gerçekleştirilmiş 
olan Filistin’in parçalanması kararın geri alınması gerektiğini ilan 
eder.

Filistinliler çeşitli Arap ülkelerinde yalıtılmış kamplarda yaşamaya 
devam ettikçe, Gazze ve Batı Şeria gibi açık hava hapishanelerinde 
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tutuklu kaldıkça ya da İsrail devletinin sınırları içinde ikinci sınıf vatan-
daş muamelesine maruz kalmaya devam ettikçe barış olmayacaktır.

Filistinlilerin kendilerine ait topraklara dönme hakları vazgeçilmez 
bir haktır. Bu hak hiçbir zaman Gazze ve Batı Şeria sınırları içinde 
kurulacak bir ya da birkaç sözde “devlet”le gerçekleşemez. Üstelik 
bilindiği gibi bu sözde “devletler” sekiz metrelik duvarlarla ve dikenli 
tellerle çevrilmiş olup, içlerinde de İsrail ordusunun nokta karakolları 
ile donanmışlardır. Dahası sürekli olarak da İsrail’in yeni işgal koloni-
lerinin oluşturulmasına maruz kalmaktadırlar.

Filistin topnakları üzerinde sadece yahudilerin yaşama hakkına 
sahip oldukları ve terör üzerine inşa edilmiş teokratik bir devletin varlı-
ğı Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkının tümüyle yok sayılması 
demektir. Kendi toprakları üzerinde sadece Arap oldukları için ikinci 
sınıf insan muamelesi görmeye itilmiş 1,5 milyon Filistinlinin varlığını 
sürdürdüğü bu devlet sürdükçe Filistin halkının kendi kaderini tayin 
etmesi mümkün olmayacaktır.

IV. Enternasyonal’in 1947-1948 yılında bu konuya ilişkin almış 
olduğu tutum günümüzde her zamankinden daha yakıcı bir anlam 
kazanmış bulunuyor : “Filistin’in parçalanmasının reddi dışında, 
halkların özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik haklarıyla demokrasiye 
uygun bir başka çözümün hayata geçmesi mümkün değildir. Toprakları 
üzerinde yaşayan kitlelerin bir kurucu meclis seçimi aracılığıyla ege-
menliklerini belirleyecekleri bağımsız ve birleşik bir Filistin mücadele-
si ancak bu yoldan gerçekleşebilir.” (La Verite, Kasım-Aralık 1947).

IV. Enternasyonal, dünyanın bütün emekçilerine, demokrasi ve 
halkların egemenlik hakları savunucularına bütün güçlerini şu talepler 
etrafında birleştirmeleri çağrısını yapar:

• Bütün Filistinli mültecilerin kendi ülkelerine dönme hakkı !
• Egemen bir Kurucu Meclis !
• Tek devlet ; Arap ve Yahudi bileşenlerini eşit haklar temelinde 

biraraya getirecek demokratik, laik ve özgür tek bir Filistin!
• Gazze’de katliam derhal durdurulsun!
• Bombardımanlara derhal son verilsin!
• Kara müdahalesi durdurulsun!
• Kuşatma kaldırılsın!
• Kahrolsun askeri işgal!

30 Aralık 2008
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Kamu	Sendikacılığı	
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Mahir HAMDİ & Kamil KARAAĞAÇ

Dünya kapitalizminin krizinin faturasının emekçilere 
yüklenmeye çalışıldığı; işsizliğin, iflasların, hak kayıpla-
rının, baskıların vb. giderek arttığı bir süreçten geçiyoruz. 
Önümüzdeki dönemde krizin genişleyerek derinleşmesi, 
kamu emekçileri dâhil bütün işçi sınıfının hayat koşulla-
rını daha da dayanılmaz hale getirecek ve çelişkileri kes-
kinleştirecektir. 1990’larda kamu çalışanlarının kararlı ve 
militan mücadelesi sonucu 11–12 Kasım 1995 tarihinde 
kurulan KESK, bugün önemli bir tarihsel sorumluluk-
la karşı karşıyadır. KESK bu süreçte ya yeniden ayağa 
kalkıp en geniş emek cephesine önderlik edecek ya da 
var olan hantal, statükocu yapılardan biri olarak işçi sını-
fının umudu olmaktan çıkacaktır. KESK halen Birleşik 
İşçi-Emekçi Cephesi’nin bu topraklarda oluşturulmasına 
önderlik edecek en büyük adaydır. Çünkü devletten ve 
sermayeden bağımsız bir politikada ısrarını sürdürüyor. 
Çünkü “işçi sınıfı buharlaştı” teorilerinin havada uçuştuğu 
1990’lı yıllarda verdiği fiili ve meşru mücadele ile kamu 
sendikacılığının önünü açtı. Çünkü geçmişinde verdiği 
militan mücadele birikimi ve bu geçmişe sahip çıkmaya 
çalışan bir kadrosu var. Çünkü son 15 yıldır toplumsal 
muhalefete önderlik ediyor…
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Ne var ki bütün bu olumluluklar günümüzde bir hoş anı olmakla 
karşı karşıya. KESK’in geçmişi şanlı mücadele ve kazanımlarla 

dolu olduğu kadar yapılan hatalar da az değildir. Amacımız burada ne 
KESK’e methiyeler düzmek ne de felaket tellallığı yapmak. Tek kaygı-
mız, ortak derdimiz olan sınıf mücadelesinin önünü açmak için yapıl-
ması gerekenleri yeniden açığa çıkarmaktır. KESK’in yeniden ayağa 
kalkması için geçmişindeki hatalarıyla yüzleşmesi kaçınılmazdır. O 
zaman biz de önce iğneyi kendimize (KESK’e) batırmak, sorgulamakla 
işe başlayalım istiyoruz.

Yapısal sorunlar ve politik açmazlar
“En çok gururlanacağınız şey hiçbir zaman düşmemek değil, 
her düşüşten sonra kalkmaktır” Konfüçyüs

Örgütlenme modeli
Kamu emekçileri hareketi, 90’lı yıllardaki hedeflerini, ortak örgütlen-
me perspektifini pragmatist nedenlerle terk edip yerine dünyada örneği 
az olan “memurların üst örgütü”ne dönüştürüldü. Yatay örgütlülükleri 
de içeren yeni bir örgütsel yapı yerine klasik örgüt yapısı benimsendi. 
2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı yasanın kabulü sürecin son halkası 
oldu. Bu model, örgüt içindeki birçok sorununa da kaynaklık teşkil 
etti. KESK’in bu yasa çerçevesinde oluşturduğu örgütsel yapıyla ayağa 
kalkması mümkün değildir. Emekçilerin işçi-memur-sözleşmeli-taşeron 
vb. parçalanmışlık sürecine müdahale edebilecek bir örgütlenme tarzı-
na ihtiyaç vardır. İşçi sınıfının birleşik mücadelesini kendi yapısında 
ortaklaştıracak ortak örgütlenmeye yönelik adımlar atılmalıdır. Bu 
amaca yönelik olarak iş kollarının azaltılması, tüm çalışanların aynı 
çatı altında örgütlenmesi mücadelesi, yeniden yapılanma sürecinin vaz-
geçilmez unsurları olmalıdır. Dikey örgütlülüklerin (işyeri temsilcisi-
şube-genel merkez-konfederasyon) yanında yatay örgütlülükler de 
(işyeri meclisi, şube meclisi, il meclisi, genel meclis) oluşturulmalıdır.

Sendikal demokrasi
Kuruluş sürecinde demokratik bir görüntü veren KESK’te, özellikle 
4688 sayılı yasanın kabulünden sonra hegemonik yaklaşımlar ön plana 
çıkmıştır. Buna örgütlenme modelinin de çanak tuttuğunu belirtelim 
ama esas sorunun bu modeli de tercih eden siyasette olduğunu açığa 
çıkarmak gerekir. Bir işçi örgütünde sınıfın tüm dinamikleri kendini 
ifade etme, temsil etme olanakları bulabildiği müddetçe, sınıf hareketi-
nin güçlenmesi ve dinamizmini koruması söz konusu olacaktır. Temel 
ilkelerimizden olan “demokratik merkeziyetçilik”, “merkezin uygun 
gördüğü kadar demokratiklik” şeklinde uygulanmaya başlanmıştır.
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Konfederasyonun mali anlamda da büyümesi, denetlenmeye açıklık 
ve bunu sağlayacak demokratik mekanizmaların daha da güçlendi-
rilmesini gerekli kılarken süreç tersine işlemektedir. Özellikle son 
genel kurullarda yaşanan “koltuk kavgaları” birçok kamu emekçisinin 
kafasında “Bir rant kavgası mı var?” sorusunu getirmektedir. Hele 
de gruplar arasında yaşanan tartışmaların ilkesel olmaktan çok kişi-
sel boyutlarda olması bu kaygıları da güçlendirmektedir. Tam da bu 
nedenle denetleme kurullarının seçimi kazanamayan muhalif listeden 
oluşması için gerekli tüzüksel değişiklik getirilmelidir.

Sendika içi demokrasinin kaybolması ve bürokratik kastların oluş-
masına meydan veren nedenler çok çeşitli olabilir. Bu sorunu sadece 
“iyi niyetlerle” çözmek yerine tüzüksel güvenceleri oluşturmak gerekir. 
Merkez yöneticilerle işyerindeki üye arasındaki bağ ne kadar zayıflarsa 
örgüte güvensiz, yabancılaşmış üyeler de o kadar çoğalır. Mali deneti-
min sağlanması ve örgüt içi organlarda görevini layıkıyla yapmayanla-
rın derhal geri çağrılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 
KESK Genel Yönetim Kurulu, karar alma yetkileriyle yeniden kuru-
labilir. Yoksa KESK Başkanı Sami Evren’i uygunsuz yerlerde yemek 
yerken görmeye devam ederiz!

Seçim sistemi
Genel Kurullar sendikal politikaların tartışıldığı, geçmişin muhasebesi-
ni yaparak geleceğe dair politikaların ortaklaştırıldığı yerlerdir. Ne var 
ki KESK ve bağlı sendikalarının son dönemlerde yaptığı genel kurullar 
giderek en çok kan kaybettiği yerler haline geldi. En son yapılan genel 
kurulda da gördüğümüz manzara aynı. Sınıf çıkarları yerine dar grup 
çıkarlarının gözetilmesi, mücadele hattını çizecek politikalar yerine 
yönetime gelecek kişilerin tartışılması, program temelli birlik yerine 
ilkesiz ittifaklar vb. Aynı meclisteki burjuva parti başkanlarının yüzde 
10 seçim barajına ilişkin yaptıkları gibi yönetime gelirse seçim sistemi-
nin adaletsizliğine göz yumma, gelmezse seçim sistemindeki adaletsiz-
likten yakınma ve bunu değiştirmeye yönelik bir çabada bulunmama. 
Seçim sistemindeki adaletsizliğin giderilmesinin yolu nispi seçimden 
geçiyor. Sendika içi azınlıklara çoğunluk hakkı tanıyan, onların da 
organlarda aldığı oy oranında temsilini sağlayan nispi seçim sisteminin 
uygulanması gereklidir. Ayrıca son dönemde bazı grupların profesyo-
nelliği savunup tabana genişleterek yayma tartışması, türlü gerekçeler 
öne sürerek “iki dönem üst üsteden fazla aynı organda yer alamama” 
tüzük maddesinin kaldırılması/esnetilmesi talepleri KESK’in geldiği 
noktayı gözler önüne seriyor. Seçimlerin sendikaları ele geçirmek için 
değil, bir programı hayata geçirecek kadroların belirlenmesi için yapıl-
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masını savunanların, tüzükte yer alan bu madde ile bir sorunu yoktur/
olamaz.

Sendika-siyaset ilişkisi
Şüphesiz, sendikal mücadelede siyasi mücadele ile ekonomik mücade-
le birbirinden ayrı tutulamaz. Dikkat edilmesi gereken nokta, siyasal 
mücadelede partilerle olan ilişkinin hangi düzlemde nasıl kurulduğu-
dur. Bu konuda Türkiye’deki diğer konfederasyonların karnesi oldukça 
kötü durumda. Kimisi “partiler üstü politika” dedi devletçi sendikacı-
lık yaptı, geldiği nokta partiler üstünden çok iktidarda olandan yana 
olmak. Kimisi devletten ve sermayeden bağımsız sendikacılık dedi, 
geldiği nokta AB’ye hayırhah bakan, CHP’nin etkisi altında ondan 
medet umuyor. Kimisi kendisini burjuva bir siyasal çizgiye eşitledi ve 
ona bağımlı kendini var etti, geldiği nokta yandaşları iktidardayken 
üye sayısını 3’e katladı, yandaşları gibi öncesi ve sonrasının ne olacağı 
belirsiz. Bugün KESK başka bir tehlikeli yöneliş içinde: “Çatı Partisi” 
tartışmaları.

Siyasal bir projenin KESK’in üyeleri tarafından tartışılması doğal 
sayılabilir ama KESK bu projenin kurucu unsuru değildir. Böyle de 
algılanmamalıdır. Eğer söz konusu olan Türkiye’deki emekçilerin siya-
sal temsilinin oluşturulması yani “kitlesel bir işçi partisi” projesi olsay-
dı KESK’in ve diğer konfederasyonların bu projenin başına geçmesini 
istemeliydik. Ama mevcut proje daha çok “Kürt sorununda demokra-
tik çözümü” hedefleyen ve sol-sosyalist parti ve çevrelerin birliğini 
hedeflemektedir. Örgüt yöneticilerinin çoğunluğunun bunun içinde 
olması KESK’in yer alması anlamına gelmez. Bu haliyle KESK’in bir 
örgüt olarak topyekûn bu projenin içinde yer alacağını –eğer o kadar 
da tabandan kopuk yaşamıyorlarsa - yöneticiler düşünmüyorlardır 
herhalde.

KESK bu partinin oluşumunda aktif rol almaya devam ettiği sürece 
son dönemin temel eğilimi olan “küçük olsun bizim olsun” mantığını 
besleyecektir. Oysa kitle ve sınıf sendikacılığını benimsemiş bir örgüt 
olan KESK’in bu ilkenin gereklerini yapması zorunludur. Karar organ-
larının genişletildiği, yetkilerin çeşitli birimlere dağıtıldığı bir ortamda, 
tüm diğer konular gibi sendika siyaset ilişkisinde kişilere/gruplara 
bağımlı olmaktan çıkartılarak organlara bağlı hale getirilebilir.

Kürt Sorunu
KESK, Türk ve Kürt emekçilerinin birlikte yönetimleri paylaştığı, bir-
likte politika yaptığı bir örgüt olarak önemli bir model oluşturmaktadır. 
Bu durum KESK’in bir zaafı değil, zenginliğidir. Bu model, Türk-Kürt 
emekçilerinin sistemden kaynaklı sorunlarının ortak olduğunun, veri-
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lecek mücadelenin de birlikte verilmesi gerektiğinin bilince çıkarılma-
sına yaramalıdır.

Oysa KESK’in son dönemde güç kaybetmesinin temel nedeni olarak 
Kürt Sorunu gösterilmektedir. Bunda da haklılık payı oldukça farklıdır. 
Kürt sorunu elbette ki Türkiye’de her alanda bir “bölünme” yaratıyor. 
Ama kamu emekçilerinin kitlesel örgütü olarak KESK, bu konuda 
daha dikkatli olmak zorundadır. KESK içerisinde Kürt Sorununun 
tartışılması elbette ki anlaşılır bir şeydir; ama asıl anlaşılmaz ve kabul 
edilemez olan, KESK’in bu sorunun çözümünde bir adres olarak lanse 
edilmesi, bu yönlü açıklamalar yapılmasıdır. KESK’i bir siyasi parti 
olarak görüp onu emek örgütü olma kimliğinden uzaklaştırırsanız bu 
ancak KESK’i küçültür, marjinalleştirir.

AB konusundaki ikircikli tavır
AB’nin politikaları ile IMF, Dünya Bankası’nın uygulamaları arasında 
hiçbir fark yoktur. Sermayenin serbest dolaşımına izin veren bu yapı, 
bir yanıyla bütünleşmeyi diğer yanıyla da rekabeti ve parçalanmayı 
temsil etmektedir. AB ülkeleri içinde sağlanan kimi demokratik hakları 
o ülke patronlarının hediyesi olarak görmek en büyük gaflettir. Bu 
haklar sınıf mücadeleleri sonucu işçiler ve emekçilerce kazanılmıştır. 
KESK, AB konusundaki ikircikli tavrından vazgeçmelidir. AB’den 
demokrasi, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü bekleyen bir anlayış 
bizi bulunduğumuz yerden daha gerilere taşıyacaktır. KESK, Avrupa 
Birliği’ne sınıf çıkarları temelinde emperyalistlerin birliği olduğu için 
karşı çıkmalıdır.

KESK’in AB konusunda gösterdiği ikircikli tavır ETUC’a üyeliğini 
sorgulamamasında da karşımıza çıkmaktadır. KESK, ETUC (Avrupa 
Sendikaları Konfederasyonu) üyeliğinden çıkmalıdır. Bir AB kurumu 
gibi davranan, gelirinin önemli bölümü enstitüsü ve eğitim kurumu 
dolayımıyla AB’den gelen, ETUC’un etki alanı küçümsenmemelidir. 
ETUC, etki alanı altındaki ülkelerde sendikaları küresel sendikacılık 
anlayışına ikna etme yolunda hızla ilerliyor. Bu etkiden Türkiye de 
payını alıyor. Sosyal diyalog yoluyla elde edildiği iddia edilen doğum 
izninin hak edilmesi için ETUC’un kısmi çalışma, sabit süreli sözleş-
meler ve ev içi çalışma yasalarının geçmesine izin verdiğini hatırlatmak 
isteriz. Kısacası Avrupa’da pişirilen ve ne yazık ki ICFTU ve ETUC 
gibi uluslararası sendikal örgütlerin de içinde yer aldığı “diyalog sendi-
kacılığı” ve bunun getirmiş olduğu sonuçların hesabını iyi yapalım.

Kriz ve yarattığı olanaklar
“Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, 
bir şey yapmak istemeyen nedenini bulur”. Arap Atasözü
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Kapitalistler 1970’lerden beri içine girdiği krizden çıkmak için imha 
ve yıkım politikaları uyguladılar. Bu politikalar; işçi sınıfının kölelik 
koşullarının ağırlaştırılması (ücretlerin düşürülmesi, işten çıkarmalar, 
kitlesel işsizlik, çalışma koşullarının ağırlaştırılması vb), rakip kapita-
listlerin piyasanın dışına itilmesi, sermayenin uluslararası hareketinin 
önündeki her türlü sınırlamanın kaldırılarak merkezileşme-yoğunlaşma 
sürecinin engelsiz ilerlemesi amacına hizmet etti.

Yapılan saldırılar doğrultusunda emekçiler cephesine genel olarak 
baktığımızda bir dizi yenilgi göze çarpmaktadır. Sosyalist hareket bir-
çok ülkede geri çekilmiş; bir kısmı sınıftan kopuk politikalar izlemiş, 
bir kısmı egemen liberal akımlara uyarlanmış; sendika bürokrasileri 
sermayenin yeniden yapılanışına ilişkin önlemler almamış; sendika 
tabanlarının yönetimlere inancı azalmış; işçi sınıfının yüzyıllar süren 
mücadeleleri sonucu olarak elde ettiği birçok kazanım tek tek kay-
bedilmiştir. Bürokratik işçi devletlerinin 1989’dan itibaren çökmeye 
başlaması bu ülkeleri kendine model alan kitlelerin sömürüsüz bir 
dünyanın mümkün olduğuna dair inancını zayıflatmıştır. Yaşanan bu 
gelişmeler sermayenin saldırılarının dozunu artırmış, ideolojik plan-
da ‘’yeni dünya düzeni’’ni ilan etmiştir. Dünyada ve Türkiye’de işçi 
sınıfının önderlik krizinin olması, bilânçonun daha ağırlaşmasına ve 
kitlelerdeki umutsuzluğun yaygınlaşmasına yol açmıştır. İşçi sınıfı 
üzerindeki egemenliğini görece de olsa sürdüren sosyal demokrat, 
geleneksel sosyalist-komünist partilerin iyice sistem içine girip, sınıf 
muhalefeti önünde engel hale gelmesi; işçi sınıfının savunma hattına 
çekilmesine neden olmuştur.

Oysa şimdi, küreselleşme efsanesinin çöküşü bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkmaya başladı. Krize çare diye sunulan ve uygulanan neo-
liberalizmin krizini yaşıyoruz. Kapitalizmin krizinde işçi sınıfının bir 
seçenek sunamadığı noktada bunun kapitalizmin seçeneğine mahkûm 
olmak anlamına geldiğini daha önceki örneklerine de bakarak anla-
yabiliriz. Bu kriz sermayeye olduğu kadar sendikal harekete de bir 
takım olanaklar sunmaktadır. Bu anlamda sermayenin krizini sendikal 
hareketin kendi krizini aşması için bir olanak olarak görmeliyiz. En 
başından işçi sınıfının en geniş cepheyi oluşturması için bir olanaktır 
bu. Çünkü bu krizden bütün sektörler etkilenecek, kimse, hiçbir emek 
örgütü işten atmalara, zamlara, ücretlerin düşmesine kayıtsız kalamaz. 
Bu işin doğasına aykırıdır. Tam da bu noktada bir kazanım olan Emek 
Platformu yeniden canlandırılabilir. Daha mücadeleci ve daha bağımsız 
bir politik hatta çekilebilir.
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Birleşik İşçi-Emekçi Cephesi ve KESK’in rolü
Sermayenin gündeminde üç konu var. Birincisi kıdem tazminatının 
kaldırılması, ikincisi işsizlik fonundaki paranın kendilerine kullandı-
rılması, üçüncüsü kamu personeli rejimi yasasının çıkarılması. AKP 
hükümetinin de öncelikli hedefleri arasında olan üç konu tam da kriz 
bahane edilerek fırsata dönüştürülmek isteniyor. Belirtilen üç konu 
aslında işçi sınıfının elinde kalan son haklardır. Son başlık ise kamu 
çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Çünkü yasanın çıkartılmasındaki 
amaç, kamuda esnekliği sağlamak ve bunun önündeki son engeli, yani 
iş güvenliğini kaldırmaktır. Tüm Bel-Sen Sendikası’nın 1993 yılın-
da TİS ile ilgili AİHM’e açtığı davanın 12 Kasım 2008’de sendika 
lehinde karara bağlandığının açıklanması ve TİS yolunun açılması bu 
süreci hızlandırmak amacıyla kullanılmaya çalışılacaktır. Hatırlanacağı 
üzere Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik zaten toplu sözleşmeye karşı 
olmadığını beyan etmişti. Yalnız bir şartla, iş güvencesi varken olmaz 
dedi. AİHM kararı kesin olduğu için hükümet yasal düzenlemeye git-
mek durumunda kalacaktır. Toplu sözleşmenin olduğu yasa çıkarılacak 
ama iş güvencesi yer almayacak! İş güvencesinin olmadığı noktada 
TİS’i kazanmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Tıpkı 2001’de çıkarılan 
ve güya kamu çalışanlarına verilen toplu sözleşme ve grev hakkından 
yoksun “sendika” hakkı gibi. Kamu çalışanları “sendika”yı kabul 
ederek ne kadar çok şey yitirdiklerine geriye dönüp bakmalı. KESK, 
hükümetin bu manevrasına hazırlıklı olarak toplu sözleşmenin uygu-
lanması mücadelesi vermelidir. Şüphesiz hukuki zaferler önemlidir. 
Ancak sınıf mücadelesiyle ete kemiğe büründürülmezse hiçbir anlam 
ifade etmeyeceği herkesin malumudur. Mücadelede yapılacak hatanın 
bedeli ise “sendikayı” kaybetmekten daha ağır olacaktır. Bu anlamıyla 
kamu çalışanları varolma mücadelesi verecektir. Tek başına buna gücü 
yetecek mi? Ne yapmalı?

Sermaye, işçi sınıfı örgütlerinin önüne tarihsel bir sorunu tekrar 
getirmiştir: Sermayeye karşı işçi sınıfının birliği. Bu sorunun yanıtının 
başlangıçta yeni proleter kitlelerden gelmesini beklemek hayalcilik-
tir. Bu yanıt örgütlenme ve harekete geçme yeteneğine ve önemli bir 
mücadele birikimine sahip işçi sınıfının örgütlü kesimlerinden gelebi-
lir. Eldeki veriler KESK’e işaret ediyor. Bütün çalışanları kapsayacak 
bir ortak iş yasası temelinde iş güvencesinin, toplu sözleşme ve grev 
hakkının uygulanması için işçi sendikalarıyla birlikte mücadele veril-
melidir. KESK bu kriz ortamında toplumsal muhalefete ve “birleşik 
işçi cephesi”nin kurulmasına önderlik etme göreviyle karşı karşıyadır.

Kim ne derse desin, önceki yönetimin devamı olan yeni yönetim en 
geniş işçi-emekçi cephesini örmek yerine daha “devrimci” ama daha 
marjinal bir cephe yaratmak peşinde. DİSK, KESK, TMMOB, TTB 



Sosyalizm

84

gibi örgütlerden oluşan “sol emek platformu” işçi sınıfının bütünlüklü 
mücadelesi için bir tehlikedir. Bu politika bizi geniş kitlelerden yalıt-
maktadır. Elbette Türk-İş bürokrasisinin devletçi ve uzlaşmacı tavrını 
eleştirmeliyiz ama Türk-İş’e, Hak-İş’e ve Kamu-sen’e bağlı emekçi-
lerle birlikte olmadığımız sürece sermaye bu krizi yine emekçilerin 
sırtından geçiştirecektir. Olan milyonlarca emekçiye olacak, kendi 
örgütlerine olan güvenleri daha da azalacak. KESK yönetimi daha 
kapsayıcı, bir emek cephesinin oluşturulması için harekete geçmelidir. 
Dilini, tarzını ayrılığa değil birliğe doğru evriltmelidir. Bu tarihsel bir 
sorumluluktur.
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Mustafa Sönmez programının eleştirisi 

Yıkıma	Karşı	
Birleşik	Mücadele	
Programı
Birleşemezsek kapitalizmin 
krizi işçi sınıfı için yıkımdır

Engin BODUR

Kapitalizmin krizlerle yaşayan, krizden beslenen bir sis-
tem olduğunu zaten onu tahlil eden bütün iktisatçılar 150 
yıl öncesinden açıklaya geldiler. Spekülasyon, aşırı üretim 
ve kriz kapitalist sistemin hamurunda var. Marx ve Engels 
de bundan 150 yıl önce kapitalist sistemin dönemsel ola-
rak krize girdiğini bütün bilimsel çıplaklığıyla açıkladılar. 
Elbette ki her yeni kriz ortaya çıktığı dönemin izlerini ve 
sorunlarını da bağrında taşır. Örneğin 1929 krizi, o yıllar-
daki dünya konjonktürü ve öne çıkan sınıfsal önderliklerin 
tahliliyle anlaşılabilir.

Bugünlerde kapitalizmin metropol ülkelerinde başlayan ekonomik 
krizin de anlamı üzerine birçok tespit yapılabilir. Bu tespitlerden 

en önemlisi belki de küreselleşme yutturmacasının iflas etmiş olma-
sıdır. Özellikle 1990’ların başından sonra bir ideoloji olarak da pom-
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palanan ama özünde emperyalizmin “dizginsiz saldırı programı” olan 
küreselleşme ve neo-liberal politika iflas etmiştir.

Emperyalist güçler ve yönetenler daha öncekilerde olduğu gibi bu 
krizde de kendini “kurtarma” programlarını hemen devreye sokmakta-
dır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Asıl konuşulması gereken, bizlerin 
kriz karşısındaki programımızın ve mücadele hattımızın ne olacağıdır. 
Artık işçi sınıfının daha büyük kısmı işsiz ve-veya geçici işlerde çalışır 
olacaktır. Daha şimdiden sendikalı işçi sayısı ciddi oranda düşmektedir 
ve sigortalı işçiler de çıkartılarak kayıt dışının miktarı arttırılmaktadır.

Her şeyden önce işçi-emekçi kitlelere ve yoksul halka bu krizle-
rin kaderimiz olmadığını, emperyalist sistemin bir sonucu olduğunu 
doğru anlatarak çözümün mümkün olduğunu göstermeliyiz. Bizlerin 
bu konuda programı nettir. Kar hırsına dayalı ve her şeyi yok etmeye 
programlı patronlar düzeninin yıkılması, yenine sınıfsız ve sömürüsüz 
bir düzen kurulması. Sorun, sermayenin programının karşısında kendi 
çözümümüzü emekçilere nasıl ve hangi yollarla duyuracağımızdır. 
Biz bunun adına geçiş programı diyoruz. Bugünkü acil taleplerle yola 
çıkacağız ama taleplerle ilgili mücadele, işçi sınıfını hem örgütleyecek 
hem de sermayeden ve devletten bağımsız kendisi için sınıf olmasını 
sağlayacaktır.

Çünkü kapitalizmin her krizi, özellikle emekçi sınıflar için bir yıkım 
planının da gündeme gelmesi demektir. Var olan kısmi kazanımların da 
budanması, daha fazla işsizlik, ücretlerin erimesi, daha fazla yoksulluk 
demektir. Bu nedenle, kendine sınıf örgütü diyen ya da sınıftan yana 
politika yapan hiçbir yapı bu krize kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır da. 
Metal işkolunda işten çıkarmalar başladığında bu Birleşik Metal’in 
sorunu olduğu kadar Türk Metal’in, Çelik-İş’in de sorunudur. Bu, ken-
dini ister sağda ister solda görsün bütün sendikal ve siyasal yapıların 
ortak sorunudur. Emekçiler böyle zamanlarda birlik olmanın ihtiyacını 
daha çok hissederler.

O halde yapılması gereken de ortadadır. Sınıfın en temel taleple-
ri etrafında en geniş sınıf ittifakını yaratabilmektir. Çözümün adresi 
sınıftır, sınıfın yapay bölünmelerden sıyrılıp sermayenin karşısına sınıf 
kimliğiyle dikilmesidir. O halde buradan başlayarak dilimizi ve tarzı-
mızı yeni ayrışmalara neden olmak yerine, birlik olmaya evriltmeliyiz. 
En basit ve somut ortak çıkarlar etrafında, bütün sendikal ve siyasal 
yapıları bir programda buluşturmak zorundayız. Bu konuda da tarihi-
miz olumlu ama tamamlanamamış örneklerle dolu. En yakın örneği 
Emek Platformu’dur. 1999’da yayınlanan EP Programı, bütün eksik-
liğine ve eleştirilere rağmen halen en geniş sınıf programıdır. Yeter 
ki EP’nu oluşturan bileşenler o programı uygulamak istesinler. Oysa 
bugün EP’nun sağladığı birlikten bile yoksunuz. Birileri “ben yaptım 
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oldu” diyor, “Ben programı yaptım gel katıl” diyor. Birleşik Metal’deki 
toplantıdaki gibi tartışılmış gibi yapıp geçirme taktiği de aynı çevrele-
rin sık kullandığı bir yöntem. Emek Platformu’nun yerine önce dörtlü, 
şimdi de ikili platformla çıkmak işçi sınıfı dışında herkesin işine gelir. 
Birileri bunları devrimcilik adına destekliyor. Tabi mücadeleden ve 
birlikten kaçan sendika patronlarına da gün doğuyor. Sınıfın birliği 
için herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmalı. Bu konuda etkili oldu-
ğumuz her sendikada ve yapıda önderliklere bu baskıyı yapmalıyız. 
Kişisel ve sendikal kaprislere sınıfın geleceği heba edilemez. Bu süreç, 
hem sendika içi demokrasiden taviz vermeden hem de geçmişten öğre-
nerek ilerletilebilir. Ancak o zaman kriz karşısında sermayenin değil 
emeğin programı uygulamaya sokulacaktır. Kesk tarafından yapılan 
29 Aralık Ankara mitingi, katılım açısından başarılı gibi gözükse de 
bu bürokratik ve birlik yerine kendini geçirme tavrının en iyi örneği. 
Birleşik bir eylemde krizden etkilenen bütün işçiler ortak tavır koyarak 
özgüvenlerini geliştirecekken, üstelik eylem de milyonlarca katılımla 
yapılabilecekken ikameci bir yöntemle Kesk yönetimi hem içerde 
hem de sınıf adına davranma hakkı mı kazandı? Düşünün, bu eylem 
Bursa’da yapılsa ve birleşik bir eylem olsa Türk Metal yönetiminin 
tavrı ne olursa olsun otomotiv işçilerinin katılımı kitlesel olurdu ve 
krizden ilk etkilenen örgütlü işçiler birleşik mücadeleye başlarlardı. 
Örgütsüz işçileri de katacak bu tarz, işbirlikçi sendika yöneticilerini de 
durduracak tek yoldur.

Krizden çıkış için “Sosyal Dayanışma ve 
Demokratikleşme Programı” taslağı
KESK tarafından Mustafa Sönmez’e hazırlatılan, Birleşik Metal’de 
sunulan ama tartışılamayan taslağı satır satır irdeleyeceğiz. Çünkü bu 
metin yanlışlarla doludur ve egemen ideolojik saldırı ortamında yete-
rince tartışılmadan hazırlanmıştır. Talepler için mücadele programı ile 
akıl vermeyi karıştırmaktadır. İşçi sınıfının durumunu tahlil etmekten 
uzaktır. Yıkımın ulusal ve dünya ölçeği arasındaki bağını kurmada 
zayıf kalmıştır. En önemlisi de sermaye ile işçi sınıfı arasındaki varlık 
yokluk kavgasını atlamaya çalışmaktadır.

Giriş: kriz, sosyal dayanışma ve 
demokratikleşme
Başlık yanlıştır. “Krize karşı işçi mücadelesinin birleştirilmesi ve 
talepler” olabilir ya da “Yıkıma karşı mücadele programı“Türkiye’de 
2007 yılı ikinci yarısından itibaren içine girilen ekonomik durgunluk, 
geçtiğimiz aylarda ABD’den başlayarak tüm dünyaya yayılan küresel 
krizle eklemlendi. Finans piyasalarında güçlü bir biçimde hissedilen 
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kriz, yakın bir dönemde ekonomik ve sosyal yaşamda da etkilerini 
göstermeye başlayacaktır. Sermaye çevreleri daha şimdiden krizden en 
az zararla kurtulabilecekleri programları oluşturarak, hükümetin de bu 
doğrultuda adımlar atması için baskı yapmaya başladılar.

İşçi sınıfının ekonomik yaşamında etkisini göstermeye başlayacak-
tır demek olsa olsa körlüktür. Daha en başında on binlerce işçi işten 
atıldı, bir o kadarı da ücretsiz izne çıkarıldı.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisi çok sayıda krizle karşı 
karşıya gelmiştir. Kimi zaman dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal gelişme-
lere bağlı olarak, kimi zaman içsel nedenlerle ama asıl olarak kapitalist sistemin 
doğası gereği ortaya çıkan bu krizlerin en büyük mağduru daima ücretliler ve 
yoksullar olmuştur. Geniş toplumsal kesimlerin krizlerin maliyetini ödemeyi 
kabullenmeyecek düzeyde örgütlü olduğu dönemlerde, dünya konjonktürünün 
de etkisiyle askeri darbelerle bile karşılaşılmıştır.

Askeri darbelerle bile karşılaşılmadı. Darbeler, kışkırtmalar, katli-
amlar, laik-şeriatçı ve Türk-Kürt çatışması gibi türlü oyunlarla müca-
dele engellenmiştir.

Kriz dönemleri, yalnızca ekonomik süreçleri değil, toplumsal ve siyasal yapıyı 
da derinden etkileyen dönemlerdir. Krizlerin toplumsal maliyetinin en aza 
indirilebilmesi için, krize karşı oluşturulacak mücadele programının ekonomik 
alanda olduğu gibi, sosyal ve siyasal alanlarda alınacak tedbirlerle de destek-
lenmelidir. Gerçek anlamda bütünlüklü bir program etrafında toplumun geniş 
kesimlerinin mutabakatı ve işbirliği olmaksızın ortaya atılan çözümlerin etkili 
ve kalıcı olması mümkün değildir.

Bugüne kadar yaşadığımız deneyimler göstermiştir ki, geniş toplumsal kesim-
lerin talepleri dışlanarak, sermaye kesimlerinin çıkarları doğrultusunda hazır-
lanan kriz reçetelerinin hiçbirisi kalıcı bir çözüm üretememiştir. Krize çözüm 
üretmek adına uygulamaya konulan her tedbir, bir sonraki krizin nedeni olarak 
ortaya çıkmıştır. Son 15 yıl içerisinde Türkiye üç büyük krizle karşı karşıya 
gelmiş ve bir büyük krizin daha içine sürüklenmektedir. 1994, 1999 ve 2001 
yıllarında yaşadığımız derin krizlerin tümünde artan hayat pahalılığı ve işsiz-
lik, dar gelirlilerin ve ücretlilerin yaşamlarını zorlaştırmış, acı veren toplumsal 
sonuçlar yaratmıştır. Türkiye, henüz 2001 yılında yaşadığı krizin etkilerinden 
tam olarak kurtulmadan yeni bir krize sürüklenmiştir.

Yaşadığımız bu kısır döngünün farkında olan emekçiler, 2001 yılındaki 
krizde, IMF programına karşı, Emek Platformu çatısı altında ortak bir “alter-
natif program” ortaya koymuş, ne yazık ki, hükümet bu programı ciddiye 
almamıştır. Krize emekten yana çözüm üretmek isteyenleri görmezden gelen 
dönemin iktidarının ve sonrasındaki AKP iktidarının Türkiye’yi sürüklediği 
nokta maalesef yeni bir kriz olmuştur. İçinde bulunduğumuz krizin tek nedeni 
uluslararası piyasalarda yaşanan kaos değil, 2001 krizinden sonra uygulanan 
ekonomik programdır. Dolayısıyla krizin asıl sorumlusu, bu dönemde iktidarda 
olan siyasi partilerdir.

Bu bölüm, 12 Eylül darbesi eklendiğinde tamamlanabilir. Uluslararası 
piyasalarda yaşanan kaosla onların emrindeki siyasal iktidarları ayırma 
çabası yanlıştır. Emperyalizm başta özelleştirmeler ve örgütsüzleştirme 
ile işçi mücadelesinin etkisizleşmesini sağlamıştır. Emek Platformu 
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programını iktidarın ciddiye almaması değil bileşenlerinin sahiplene-
memesi ve yerine bazılarının kendilerini alternatif görmesi yüzünden 
etkisi önce azalmış sonrasında da unutulmaya terkedilmiştir.

Türkiye’nin aynı hataları defalarca yineleme lüksü yoktur. Siyasal iktidarlar, 
artık emekçilerin ve yoksulların seslerine kulak vermelidir. IMF ve Dünya 
Bankası’nın sözlerine, kendi yurttaşlarının sözünden daha fazla değer veren 
bir siyasal anlayışın demokrasi kültürüyle bağdaşması mümkün değildir. 
Demokrasi, yalnızca oy vermeyle sınırlı bir siyasal tercih değil, siyasetin ve 
gündelik hayatın özüne yönelik bir işleyiş tarzı ve çözüm üretme biçimidir. 
Ekonomik işleyişin tıkandığı ve çözümsüzlüğe sürüklendiği kriz anlarında 
verilecek kararlar demokratik bir sürecin ürünü olmalıdır. Bu ise ancak toplu-
mun örgütlü kesimlerinin ekonomik ve siyasal alanlardaki çözüm önerilerinin 
dikkate alınmasıyla mümkündür.

Toplumun örgütlü kesimlerinin çözüm önerilerine dikkat ediliyor 
zaten. Yok sayılan, işçi örgütleri olan sendikalardır, yoksul köylülerdir, 
küçük esnaftır, yani ezilenlerdir. ESK (Ekonomik Sosyal Konsey) ben-
zeri patronlarla işbirliği örgütlerine sokulan sendikalar, sosyal güvenlik 
yasasında olduğu gibi sosyal yıkımların bir reform gibi gösterilmesine 
neden olmuşlardır.

Bugünlerde sözlerinin güvenilirliği iyiden iyiye sorgulanır hale gelen neo-
liberal iktisatçıların iddialarının aksine, ekonomi ile siyaset arasında derin 
ve kurucu bir bağ vardır. Dolayısıyla siyasal alanda bir demokratikleşme 
programıyla desteklenmeyen bir ekonomik çözümün etkili ve kalıcı sonuçlar 
doğurması mümkün değildir. Ekonomik uygulamaların toplumsal bir destek ve 
zemin kazanabilmesi için siyasal alanın da demokratik dönüşümü gerekmek-
tedir. Türkiye’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu bu demokratik dönüşüm programı, 
en az ekonomik tedbirler kadar önem ve aciliyet taşımaktadır.

Krize, işçilerin, kamu emekçilerinin, çiftçilerin, dar gelirlilerin, meslek sahiple-
rinin, küçük esnafın, gençlerin, kadınların, kent yoksullarının, köylülerin yani 
toplumun geniş kesimlerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanmış bir “sosyal 
dayanışma ve demokratikleşme programı” çerçevesinde çözüm üretmek, 
Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olacaktır.

Bu hoş lafların üzerine bakın neler söyleniyor:

1. Bölüm: sosyal dayanışma
Emekçi sınıflar için kurtuluş, herkesin yeteneğine göre emek koyduğu ve o 
ölçüde pay aldığı toplumsal bir dönüşümdedir. Bu amaca dönük, bu hedefe 
ulaşmayı kolaylaştıracak araç önlemleri ise makro politikalar ve sosyal önlem-
ler olarak şöyle sıralanabilir

Herkesin yeteneğine göre emek koyduğu ve o ölçüde pay aldığı 
toplumsal dönüşüm. Ne süslü laf değil mi? Bir anda sınıfsız toplum 
talepleri gündeme geldi, tabi çarpıtılarak. Sosyalist toplumun iki ayrı 
aşamasında olabilecek gelişmeyi Stalin’in dahi buluşuyla ürettiği ilk 
aşamasıyla birleştirmesini de aşıp kapitalizm içinde talep yaratma 
becerilerine şapka çıkartmak gerekiyor. Herkesin yeteneğine göre 
emek koyduğu, ihtiyacı kadar pay aldığı bir dönüşüm talebi olarak algı-
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layamayacağız; çünkü altı öyle doldurulmuyor. Bunun yerine herkese 
insanca bir iş, sendika ve toplu sözleşme –grev hakkı gibi daha azına 
razıyız biz.

A) Makro politikalar
IMF’den Uzak Durulmalı, Çalışanların Katılımıyla Yeniden Beş Yıllık Ve 
Yıllık Planlar Yapılmalı, Planlar Kamuya Emredici, Özel Sektörü Özendirici 
Olmalıdır.

Global kriz derinleşirken, çözümü IMF’de aramak hem beyhude hem de aynı 
acı reçeteleri kabullenmek demektir. IMF’den uzak durulmalı, tüm toplum 
kesimlerini Demokratikleşme sürecine katan bir planlamaya geçilmelidir.

Özelleştirmeler durdurulmalı, planda kamuya başta enerji, sulama yatırımcısı 
rolü verilmeli, kamu kuruluşları eliyle, bölgesel eşitsizliği azaltıcı, istihdamı 
artırıcı projeler geliştirilmelidir.

Yeni KİT’ler kurularak, sermaye-yoğun ileri teknoloji kullanan sanayi yatırım-
larına yönelinmelidir.

Mevcut KİT’lerde, yönetimde seçilmiş işçi temsilcileri bulunmalı, taşeron 
uygulamaları iptal edilmelidir.

Evet, dağ fare doğurmaya başladı. IMF’den uzak durulmalı değil 
IMF, DB, DTÖ gibi emperyalist örgütlerden çıkılmalı, beş yıllık plan-
lar yapılmalı (kısa, orta ve uzun vadeli denebilir ama buradaki tek 
doğru bu yine de), özel sektörü özendirmek yerine muhasebe kayıt-
larını açıklayarak yağma ve rantiye karları yasaklanmalı, kara işler 
yapanlara caydırıcı hapis cezaları getirilmelidir.

Özelleştirmeler durdurulmalı, daha önce yağmalanan kamu işletme-
leri tazminatsız olarak işçi denetiminde yeniden kamulaştırılmalıdır.

Yeni KİT’ler kurulmalı, mevcut kitlerde işçi denetimi getirilmelidir. 
İşçi yönetimini savunmak, yine sınıfsız toplum talebi gibi gözükse de 
yönetişimci yani sınıf işbirlikçi bir taleptir.

Zordaki Firma ve Bankalar Kamulaştırılırsa Yönetimleri Çalışanların 
Özyönetimine Bırakılmalıdır.

Kriz sırasında iflasın eşiğine gelen firmalar, eski sahiplerinden alınıp işyerinde 
çalışanların seçimle oluşturdukları özyönetim komitelerine verilmeli, üretim ve 
istihdam bu yolla korunmalıdır.

Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası birleştirilerek daha güçlü bir kamu 
bankacılığına geçilmeli, yönetim, çalışanlarca seçilmelidir.

İş Bankası ve iştiraklerinde çalışanların katılımı artırılmalı, yönetimi demok-
ratikleştirilmelidir.

Yabancı banka ve sigorta şirketleri yakından denetlenmelidir.

Yine aynı numara. Özyönetim değil, işçi denetimi; üstelik tazmi-
natsız olarak ve mülklerine el koymayı talep etmezsek bütün dünya-
daki gibi borçlarını kamulaştırırız. Doğru talep, bankaların ve sigorta 
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şirketlerinin kamulaştırılması ve dış ticaretin tek kamu bankasında 
birleştirilmesidir.

Gümrük Birliği Askıya Alınmalı, Yıkıcı İthalat Önlenerek Yerli Üretim Ve 
İstihdam Desteklenmelidir.

1996’dan bu yana Gümrük Birliği (GB), özellikle son yıllarda Türkiye’nin 
aleyhine işliyor. Türkiye, AB dışı ülkelerle, Çin, Hindistan ve diğer Asya ülke-
leri ile olan dış ticaretinde, onların yıkıcı rekabetine karşı bir şey yapamıyor. 
Çünkü GB’ye göre, AB, bu ülkelere ne tarife uyguluyorsa, Türkiye de ona 
uyuyor.

AB, Asya girişli ithalata dayanıklı ve toleranslıdır. Oysa Türkiye, aynı ücret 
malı ürünleri üreten bu ucuz emek ülkelerine karşı rekabet edemiyor ama önle-
mini de alamıyor, çünkü GB, elini kolunu bağlıyor. Türkiye gardını alamadığı 
gibi, bu ülkeler, AB üyesi olmayan Türkiye’ye karşı çok daha yüksek koruma 
oranları da uygulayabiliyorlar.

Aşırı değerli kur, birçok ürünü içeride üretmek yerine dış ülkelerden ithalini 
cazip kıldığı için, yerli üretim büyük zarar görmüş, istihdam artmak bir yana 
düşmüştür.

AB’nin dayattığı gümrük tarifelerini uygulamak zorunda bırakan GB’yi masa-
ya yatırmak, özellikle 2008 dünya krizi koşullarında daha büyük sorun haline 
gelecek cari açık sorununu aşmak açısından kaçınılmaz.

Solculuk oyunu devam ediyor, “gümrük birliği askıya alınmalı, 
Çin’le rekabet” vs. AB ve ABD başta olmak üzere emperyalistlerle 
yapılan ikili anlaşmalar feshedilmeli, Türkiye sermaye cenneti olmak-
tan çıkarılmalıdır. Planlı ekonomiye geçilmesi ancak bağımsız dış 
politika ile mümkündür.

Sermaye Hareketlerine Kısıtlama Getirilmeli, Dış Yatırım Yerine İç Yatırım 
Özendirilmeli, Sıcak Para Giriş ve Çıkışına Kontrol Getirilmelidir.

Sermaye giriş çıkışlarına kontrol getirilmesi “alternatif politika” demetinde 
atılması gereken ilk adımdır. 1989’da “sıcak para gelsin” diye getirilen 32 
sayılı kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sermaye giriş çıkışı 
belli kurallara bağlanmalıdır. Bu, hem sıcak para hareketinin yaratabileceği 
olası krizleri önlemek için gereklidir, hem de borçlar başta olmak üzere başka 
alanlarda alınacak kamusal önlemler için zorunludur.

Borsa’da spekülasyona meydan vermemek için hisse senedi alana, o hisse 
senedi belli bir süre tutma mecburiyeti getirilmelidir. Borsa kazançları, gelir 
vergisi kapsamına alınmalıdır. Son yıllarda, içerideki ücretler ve diğer şartlar 
gerekçe gösterilerek yurt dışına taşınan yatırımlar, içerideki olası istihdam 
imkânlarını kısıtlamak ve ülkede yaratılmış değerin dışarıya transferini getiri-
yor. Toplamda 13 milyar doları aşan bu sermaye ihraçlarına kontrol getirmek, 
yerli yatırıma dönüşmesini sağlamak gerekir.

Döviz kurunun, dezenflasyon programı gereği, yıllardır düşük tutulması, fiyat-
ları dizginlese de ithalatı kamçıladı, cari açığı büyüttü ve borçlanmayı cesa-
retlendirdi. Bu politikadan vazgeçilmeli, döviz kuru ÜFE’ye endekslenmeli, 
bu da zamana yayılarak yapılmalıdır. Burada ana fikir, sermaye kaçışları ile 
ekonominin kan kaybına uğramasını önlemektir.
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Özellikle yabancı bankaların, ana firmalarına Türkiye’den fon aktarması kont-
rol edilmelidir.

İşte gördüğünüz gibi yazarımız kutsal din adamı edasıyla buyur-
muş. Borsada spekülasyona meydan vermemek için, sermaye kaçışını 
engellemek için vs. Daha önce de söyledik, kontrol ancak dış ticaret 
bir kamu bankasında olursa ve bankalar millileştirilirse olanaklıdır. Bir 
kumarhane olan borsa kapatılmalıdır. Yıllarca ekonomi haberleri diye 
anlatılan masal yalandır. Borsa, döviz spekülatüf oyuncuların silahıdır. 
Onlar ekonominin temelleri değil temele yerleştirilmiş bombalardır.

Özel Sanayi Yatırımlarına Yeni Bir Vizyon Getirilmelidir

Özel sektörün rantiyeci kimliğinden sıyrılıp üretici kimliğine dönmesi için 
de bir dizi önlem geliştirilebilir. İstihdama, bölgesel dengeye ve döviz kazan-
dırmaya katkıda bulunan firmalara selektif krediler, enerji desteği, turizmde 
uygun kamusal arazi tahsisleri ile özel yatırımların teşvikine hız verilebilir.

Böylesi bir yatırım ortamı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları için de uygun 
iklimi yaratır.

Evet, itiraflar devam ediyor. Kararlı ekonomistimiz neo-liberallere 
karşı özel sektörü nasıl imana getireceğini vaaz ediyor. İmana gelenlere 
kredi, enerji desteği, arazi tahsisi ve özel teşvik. Üstelik de yabancı 
yatırımcılar da dinine uyarsa pay alacak. Anlayacağınız devlet des-
tekli burjuvazi yoluna devam edecek ama kurallar sıkı olacak. Artık 
yaşadığımız yüzyılda sermaye kendi yasalarını üretici güçleri yıkarak 
uyguluyor. Bizler bu yağma düzenini işçilerin birleşik mücadelesi ile 
durdurabiliriz. Akılcı bir kapitalizmin olmayacağı günlerden geçiyo-
ruz. Ancak bir işçi yoksul köylü hükümeti bu yıkımı durdurabilir.

Yerel Yönetimlere Daha Çok Yetki ve Kaynak Sağlanmalı: Vergi Reformu 
Yapılmalı, İç Borçlar Yeniden Yapılandırılmalıdır.

Yüzde 70’i aşan kentleşme, kent yatırımlarını, sağlıklı konut ihtiyaçlarını 
artırmıştır. Yerel yönetimlere merkezden daha çok kaynak aktarılmalı, yetki 
devri yapılmalı, katılımcı yerel yönetimcilik özendirilmelidir. Kent meclisleri 
ile demokratik katılım artırılmalıdır.

Bunun için gerekli kaynakları yaratmada daha adil bir vergi reformuna gidil-
meli, iç ve dış borçlardaki kamusal yükümlülüklerde de yeni bir takvimlendir-
meye gidilmelidir.

Sermaye iç ve dış borçlandırma ile kanımızı kuruttu zaten. Bugün 
yapılması gereken küçük hisse senedi sahipleri dışında bütün borçların 
silinmesidir. Onlar alacaklarını fazlasıyla aldı zaten. Bu yağmaya ortak 
olanlar da mutlaka yargılanmalıdır. Hem beş yıllık plan önerip hem de 
yerellere yetki devri ve kaynak aktarımı önermek yaman bir çelişki-
dir. AB’ye mesaj değilse bir anlamı yoktur. Öyleyse durum vahimdir. 
Tarımın yıkımı ve kentleşmeye karşı çıkarak herkese insanca bir konut, 
merkezi bir planlama ile olanaklıdır. Yerelleşme tek başına demokratik 
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bir adım değil emperyalist yıkım olan “yerel yönetim reformu” yalanı-
nın en önemli adımıdır.

Kürt Sorununa Barışçı Çözüm Paketi Geliştirilmeli Ve Uygulanmalıdır

Öncelikle en geri bölgeler olan Doğu-Güneydoğu’dan başlamak üzere bölge 
halkına dönük sosyal politika uygulamalarına gidilmelidir. Doğrudan gelir des-
teğinin yanı sıra bölge için eğitim ve sağlık yatırımları artırılmalı, kadın-erkek 
fırsat eşitsizliğini azaltıcı sosyal programlar uygulanmalıdır.

Bölgelerin özelliklerine göre, sınır ticaretini, kültür turizmini, yerli kaynakları 
kullanan sanayileri teşvik politikaları geliştirilmelidir. Kamu, altyapı yatırımla-
rı yapmalıdır. Yerel yönetimlere daha çok yetki ve kaynak sağlanmalıdır.

Ekonomik gelişme için kamu öncülüğünde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz 
için de gelişme planları uygulamaya sokulmalıdır.

Tümüyle burjuva iktisatçıların ve politikacıların söylemine dönülü-
verdi. Sosyal politika, doğrudan gelir desteği, fırsat eşitsizliğini azaltıcı 
sosyal politikalar. Bir liberalden veya sol liberalden duymaya alışkın 
olduğumuz bu emperyalist söylem terk edilmelidir. Sorun ekonomik ve 
siyasi eşitlik sorunudur. Kürt sorununun kalıcı, barışçı çözümü Türk, 
Kürt ve bütün halkların özgür, eşit kurucu unsur olarak yer alacağı yeni 
kurucu meclisin demokratik koşullarda seçilmesi ve kurucu anayasa 
ile olanaklıdır. Sınıf işbirliği yerine antiemperyalist mücadele birliği 
ile olanaklıdır. Bütün bu yıkım süreci, kapitalizmin çürütücü koşul-
ları yerine işçi demokrasisi ile durdurulabilir. ‘NATO’dan çıkılsın, 
Amerikan üstleri sökülsün, emperyalist ülkeler ve Siyonist İsrail’le 
yapılan ikili anlaşmalar iptal edilsin’ demezsek barışla ilgili bir şey 
söylememiş oluruz.

B) Sosyal önlemler
2009 Bütçesinden Hane Halkına, Tarıma, Küçük İşletmelere Daha Çok Ödenek 
Ayrılmalıdır.

Bitkisel üretim ve hayvancılık yeniden canlandırılarak gıda fiyatlarında üretim 
eksikliğinden kaynaklanan fiyat artışının önüne geçilmelidir.

GAP’taki sulama yatırımları tamamlanmalı, damla sulamaya geçilmeli, toprak 
reformu yapılarak bölgenin üretim gücü artırılmalıdır. Doğu Anadolu’da hay-
vancılığa başta yem olmak üzere devlet destekleri sağlanmalıdır.

Tarım kesimine, kullandıkları girdiler yönünden destekler sağlanmalıdır.

Vaazcımız hane halkına, tarıma, bitkisel üretime, hayvancılığa ve 
GAP’a daha çok ödenek istiyor. GAP’ın yanlış planlanması yüzünden 
yok ettiği doğal iklim ve dokudan da söz yok. Yıllardır umut olarak 
yutturulan GAP yalanına çok inanmış anlaşılan. Hakkını yemeyelim, 
toprak reformu bile demiş. Çokuluslu tekellerin tarım ve hayvancılığı 
yıkımından, gübre tohum ve enerji tekellerinden, Cargil vb.nin yağ-
masından söz yok. Kar için genetiğin değiştirilmesi, tarım alanlarının 
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çölleştirilmesi, köylü kooperatiflerinin yıkımı yerini tarım kesimine 
girdi desteğine bırakmış. Ne demek tarım kesimi sayın ekonomistimiz? 
Zengin çiftlikleri, çokulusluları mı destekleyeceksiniz? Ormanların, 
yeraltı ve yer üstü sularının yağmalanmasından ve imhasından kısa 
olsun diye bahsetmediniz herhalde.

Yeşil Kartlı Yoksullara Bütçeden Doğrudan Gelir Desteği Ödeneği 
Ayrılmalıdır.

Kriz karşısında en çok savunmasız olan kesimi kent ve kır yoksulları oluş-
turuyor. Öncelik Doğu ve Güneydoğudakilere olmak üzere yoksul ailelerin 
annelerine, merkezi bütçeden, her ay net asgari ücretin yarısı kadar bir mutfak 
maaşı bağlanmalıdır.

Bu doğrudan gelir desteği, 2009 bütçesinde “hane halkı bütçe transferi” kale-
minde gösterilmelidir. Finansmanı da lüks tüketime konulacak ÖTV ve varlıklı 
kesimlerden alınacak varlık vergisinden karşılanmalıdır.

Bizim ekonomistlerimiz de Erdoğan okulundan ama biraz daha yar-
dımsever. Zenginden alıp yoksula vermeyi sürdürüyor. Lüks tüketim 
yasaklanmadığına göre havai fişekler boğazda, düğünlerde patlamaya 
devam edecek ama vergi alacaklar. Bence her ikisi de Kuran’daki 
zekâtı savunsa daha ileri olurlar. Hiç olmazsa her yıl zenginin malının 
1/40’ını dağıtarak sosyal adaleti sağlarlar. Eğitimin ve sağlığın parasız 
olduğu herkese insanca bir iş, sendika, toplu sözleşme ve grev hakkı 
olursa böyle komikliklere gerek kalmaz.

Savunma-Güvenlik Harcamaları Azaltılıp, Eğitim-Sağlık Bütçesi 
Artırılmalıdır.

İlk ve orta öğrenim öğrenci sayısı 15 milyon, yüksek okul öğrenci sayısı 3 mil-
yonu aşarken bu 18 milyon öğrenci için, bütçenin ancak yüzde 13’ü harcanıyor. 
Yani, öğrenci başına ayda ancak 134 YTL bütçe ayrılıyor.

70 milyonluk nüfusun sağlık bütçesi, toplam bütçenin ancak yüzde 6’sıdır.

Buna karşılık emniyete ya da polis harcamalarına ayrılan bütçe de yüzde 6 
oranındadır. Silahlı Kuvvetlere ayrılan bütçe de polisinkinden 1 puan aşağıda. 
Dolayısıyla asker-polis harcaması yüzde 11dir. Yani sağlığa ayrılan payın 
neredeyse 2 katıdır.

“Savunma-güvenlik” bütçesi daraltılarak, bütçeden sağlık ve eğitime ayrılan 
pay arttırılmalıdır.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri ücretsiz olarak kamu tarafından 
sağlanmalıdır.

Tüm yurttaşların temiz bir çevrede yaşama ve su kaynaklarına erişebilme ola-
nakları kamu güvencesine alınmalıdır.

Hocamız rakamlara sahip, belli ki biliyor ama ne paralı askerliğin 
kaldırılmasından ne de emperyalizmin çıkarı için maceracı politikala-
rın terkedilmesinden söz etmiyor. Yine aynı şekilde özel okulların ve 
hastanelerin varlığını unutuyor yoksa onların tazminatsız kamulaştırıl-
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masını savunurdu eminim. Zaten 70’li yıllarda özel okulların kamulaş-
tırıldığını bilecek yaşta.

İstihdamı Koruma-Artırma Politikaları Geliştirilmelidir.

Kriz şartlarında istihdam azaltmayı caydırıcı önlemler geliştirilmeli, keyfi işten 
çıkarmalar sendikalarla işbirliği içinde önlenmelidir.

Ücretten alınan vergi ve sigorta kesintileri azaltılarak istihdam özendirilmeli-
dir.

Planlı büyümeye geçilmeli ve kamu, başta enerji, ileri sanayi sektörlerinde 
yeniden yatırımcı rol üstlenmelidir.

Yeni yatırımlarda istihdam ağırlıklı projeler teşvik edilmelidir. Özelleştirmeler 
durdurulmalıdır.

İstihdama olumlu katkıları olacak sektörler, projeler desteklenmelidir.

Sendikalarla işbirliği içinde, istihdama olumlu katkıları olacak sek-
törler, projeler desteklenmelidir ne demek? İşçi atanlar bir süre sonra 
yeni bir adla kurduğu şirketle yeni işçiler alıp bir de destek mi alacak? 
İşçi çıkarmalar yasaklanmalı, uymayanlara hapis cezası verilmelidir. 
Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, ücretlerden alınan vergi ve kesintiler 
gelire göre azaltılmalıdır. Emeklilere insanca yaşayabileceği bir ücret 
verilerek çalışmak zorunda kalmaları engellenmelidir. İşsizlik kamu 
yatırımlarıyla çözülür. Toplumun ihtiyaçlarının esas alındığı üretim 
planlanmalıdır. Lokavt ve işyeri kapatma yasaklanmalı, uymayan pat-
ronların mallarına tazminatsız el konulmalıdır.

Hane Halkı Borç Ödemelerine Kolaylık Getirilmelidir.

Toplamı 112 milyar YTL’yi bulan tüketici kredisi ve kredi kartı harcamalarının, 
kriz koşullarında faiz ve kur artışından kaynaklanan yük ağırlığı birçok ailede 
ciddi yoksulluklara ve aile içi felakete de neden oluyor ve olacak.

Bu tür ek yükleri borçluya yıkmayacak düzenlemelere gidilmeli, özellikle 
küçük meblağlı borçlarda vade uzatımına gidilmelidir.

Bankaların istismarcı, aşırı tüketimi kışkırtıcı, akıl çelici tüketici kredisi ve 
kart harcaması kampanyalarına kontrol getirilmeli, tüketiciye finansman bilinci 
kazandırılmalıdır.

Bu yönetişimci dil terk edilmelidir. Reklamlar yasaklanmalı, yoksul 
halkın tepesinde imha görevi olan küçük kredilerde ve kredi kartlarında 
faiz yasaklanmalıdır. Anapara ödemeleri de ödenen paralar düşürülerek 
uygun koşullara bağlanmalıdır. İşten çıkarma nedeniyle olduğu ispatla-
nan borçlanmalar da patronlara ödetilmelidir.

Nüfusun Yüzde 1’ini Oluşturan Süper Varlıklı Sınıftan “Varlık Vergisi” 
Alınmalıdır.

BDDK verilerine göre, Türkiye’de mevduat cüzdanı sahiplerinin yüzde 1’i, 
mevduatın yüzde 62’sine sahipler. Cüzdan sahiplerinin yüzde 2,3’ü ise, toplam 
mevduatın yüzde 83’ünün sahibidirler.



Sosyalizm

96

Kredi işlemlerinin binde 3’ünü gerçekleştirenler ise kredilerin yüzde 72’sini 
kullanıyor.

Borsada 10 bin yatırımcı, borsa portföyünün yüzde 77’sine sahip.

Yatırımcıların binde 1’i ise borsa portföyünün yüzde 64’ünü ellerinde tutuyor.

İlk 10 yatırımcı portföyün yüzde 21’ini, ilk 100 yatırımcı da portföyün yüzde 
44’ünü kontrol ediyor.

Mevduatta, kredide, borsadaki yüzde 1’in hâkimiyeti, 80 milyar dolarlık altın 
stokunun sahipliğinde ve Türkiye’nin gayrimenkul sahipliğinde de farklı 
değil.

Ailelerin yüzde 1’i, Türkiye gelirinin yüzde 17’sini kullanıyor, takip eden 
yüzde 5 de dâhil edildiğinde nüfusta ilk yüzde 6, milli gelirin yüzde 33’ünü 
yani üçte birini kullanıyor.

Öncelikle bu azınlığa etkin bir varlık vergisi uygulanarak, planlı büyümenin ve 
sosyal dayanışma programının finansmanına önemli bir katkı sağlanmalıdır.

Veriler bu kadar net olmasına rağmen bu yağmacılara biraz pamuk 
eller cebe diyebiliyor. Borsa kapatılmalı, spekülatif yağma engellen-
melidir. Nerden buldun diye sorgulanan her büyük sermayenin biri-
kimlerinde yağma ve hırsızlıklar ortaya çıkarılmalıdır. Kaçmalarından 
korkmayın efendiler, bankaları kamulaştırmazsanız zaten yapabilece-
ğiniz bir şey yoktur.

Ücretten Alınan Gelir Vergisi Oranı Düşürülmeli, Şirketlerden, Serbest 
Meslek Sahiplerinden Güçlerine Göre Daha Çok Vergi Alınmalıdır. Vergi 
Kaçakçılığının, Yolsuzlukların Yaptırımı Ağırlaştırılmalıdır.

Vergide ana ilke, herkesten gücüne göre vergi almak olmalıdır. Dolaylı ver-
ginin üçte ikilik ağırlığa sahip olduğu mevcut çarpık yapı dönüştürülmeli, 
doğrudan verginin ağırlığı artırılmalıdır.

Bunun için de gelir vergisinde çalışanların yükü azaltılıp banka ve şirketlerin 
vergisi yani kurumlar vergisinin ve serbest meslek sahiplerinin vergiye katkısı 
artırılmalıdır.

Varlıklı müteahhit, kuyumcu, doktor, avukat, eczacı gibi serbest meslek sahip-
lerinin, ücretlilerden az vergi ödediği çarpıklık hemen düzeltilmelidir.

Mülkiyet üzerinden, yani veraset ve intikalden, motorlu taşıt sahipliğinden 
alınan verginin payı yüzde 3’tür. Bu verginin oranı artırılmalıdır.

Vergiden kaçan ve kaçınanlar sıkı bir denetime tabi tutulmalı, yaptırımlar, etkili 
caydırıcı öğeler içermelidir.

Bakın uzmanımız verilerden söz etmiyor çünkü sermaye düşmanlı-
ğını körüklemek istemiyor. Başlık, ücretliden değil sermayeden vergi 
olmalıydı. Yıllarca alanlarda bu sloganı atmadık mı? Taksi, minibüs 
ve otobüs hattı benzeri kent yağmacılığına dayanan hat satışları yasak-
lanmalı, ulaşım kamuda toplanmalı ve bütün bu işlerde çalışan işçiler 
insanca yaşam koşullarına kavuşturulmalı. Toplu ulaşım sağlanmalıdır. 
Kira gelirleri asgari ücreti geçenler artan oranda yüksek vergiye tabi 
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tutulmalı, bu gelirlere bütçe ve plan dâhilinde herkese insanca yaşabilir 
konut yapılmalıdır. Vergi hırsızları hapse atılmalıdır.

2. Bölüm: demokratikleşme

A) Darbeciler yargılansın, karanlık ilişkiler açığa çıkartılsın
Türkiye’de bugüne kadar demokrasinin gerçek anlamda yerleşiklik kazanama-
masının en önemli nedenlerden birisi, kuşku yok ki yaşadığımız askeri darbe ve 
muhtıralarla gerçek anlamda hesaplaşılamamış olmasıdır. Askeri müdahaleler 
demokrasinin açık olarak ortadan kaldırıldığı, her türden demokratik kurumun 
yıkıldığı, demokrasi kültürünün onarılamaz yaralar aldığı dönemlerdir.

Türkiye tarihi, askeri darbe ve muhtıralarla doludur. Bugüne kadar darbeciler 
ve darbe döneminde yaşananlar hukuk ve toplum önünde hesap vermedikleri 
için, askeri müdahaleler gündemimizden bir türlü düşmemektedir. Halen 
Anayasamızın Geçici 15. Maddesiyle 12 Eylül darbecilerinin her türlü karar ve 
tasarrufu yargının denetiminin dışında tutulmaktadır. Bu durum, darbe heves-
lilerine ve her türden antidemokratik girişime cesaret vermektedir. Dahası, 
“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” ile her türden askeri müdahaleye 
yasal bir kılıf da sunulmaktadır.

Ülkemizin siyasal ve toplumsal yaşamında askeri vesayetin derin etkisi vardır. 
Darbecileri kollayarak, askeri müdahalelere hukuksal olanak sunarak demok-
ratikleşmeden söz etmek mümkün değildir. Kendi tarihiyle hesaplaşamayan 
bir ülkenin, geleceğe güvenle bakamaz. 12 Eylül döneminde yaşananlar, basit 
birer hak ihlali değil, insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçları işleyenler ne 
zaman aşımıyla ne de hukuksal düzenlemelerle aklanabilirler çünkü halkın vic-
danı bunları asla affetmemiştir. Demokratik bir Türkiye yolunda toplumsal bir 
barış sağlayabilmenin öncelikli adımlarından birisi başta 12 Eylül darbecileri 
olmak üzere, dönemin tüm suçlularının yargı önüne çıkartılması olacaktır.

Askeri müdahaleler, sadece resmi uygulamalarıyla değil, darbeye zemin hazır-
layabilmek için tertiplenen karanlık olayları ve ilişkileriyle birlikte ele alınma-
lıdır. Darbelerin üzerine gidilemediği için, toplumsal tarihimizde trajik izleri 
olan böylesi katliamların da çözümü mümkün olmamaktadır.

Karanlık ilişkilerin devletin ve toplumun her kademesinde ne denli yaygın 
olarak yerleşiklik kazandığının en önemli göstergesi, Ergenekon Davası kapsa-
mında ortaya çıkan ilişkiler olmuştur. Bu karanlık ilişkiler ağı tüm açıklığıyla 
ortaya serilmelidir. Bir ucu darbeciliğe, diğer ucu çeteciliğe uzanan bu kirli 
örgütlenmenin faaliyetlerinin açığa çıkartılması, tarihimizle yüzleşmemiz açı-
sından önemli bir fırsat olacaktır.

Nasıl dili çözülüverdi burada. Yıllarca en çok söz söylenen alan.

B) Eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa
Türkiye hala, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ürünü olan bir anayasayla 
yönetilmektedir. 1982 anayasası, her ne kadar, halkoyuna sunulmuş olsa da, 
halka değil, cuntaya dayanmaktadır. Bugüne kadar çeşitli dönemlerde yapılan 
düzenlemelerle yaklaşık üçte biri değişen 1982 Anayasası, toptan değiştirilme-
diği için, anti demokratik ve baskıcı karakterini muhafaza etmektedir.
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Anayasalar, toplumsal yaşamı şekillendiren temel belgelerdir. Demokratik bir 
anayasa olmaksızın demokratik bir ülkeden söz etmek mümkün değildir. 1982 
anayasası, yapılış tarzı kadar içeriğiyle de demokrasiyle bağdaşmaz bir nite-
liktedir. Çünkü temel zihniyeti “yurttaşa karşı devleti güçlendirmek” üzerine 
inşa edilmiştir. Böylesi bir anlayış üzerine kurulu olan devlet ve hukuk sitemi, 
“güvenlik ve nizam” adına her türden demokratik, değeri ve insan hak ve 
özgürlüğünü ayaklar altına alabilmektedir.

Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanların tamamı darbe hukukunun 
esareti altındadır. Türkiye’de baskıların, yasakların, hak ihlallerini, siyasal 
gericiliğin, muhafazakârlığın, ırkçılığın ve milliyetçiliğin yükselmesinde, 1982 
anayasasının özüne sirayet etmiş olan çarpık anlayışın büyük etkisi vardır. 
Dolayısıyla 1982 anayasası, başta demokratikleşme olmak üzere farklı alanlar-
da yaşadığımız pek çok toplumsal sorunun temel kaynağıdır.

Türkiye’ye 12 Eylül’le giydirilen deli gömleğinin yırtılıp atılması ve gelece-
ğinin ipotek altından kurtulması için mevcut anayasadan kurtulmakla müm-
kündür. Türkiye’nin eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı 
vardır. Böylesi bir anayasa ancak toplumun tüm kesimlerinin katılımına açık, 
çoğulculuğu esas alan bir tartışma ve ikna süreci sonucunda hazırlanabilir. Bu 
süreç derhal işletilmeye başlanmalıdır.

Bütün bu bölümün yerine İşçi kardeşliği partisinin yaptığı çağrı 
benzeri bir bölüm konulmalıdır. Yuvarlak, hoş gibi gözüken ama boş 
laflarla ancak onların masasında meze olunur:

Washington ve Brüksel tarafından yönetilmeye hayır!

Barış için, Egemenlik için, Demokrasi için, Türkiyeyi Meydana Getiren 
Halkların Hakları için bir “Kurucu Meclis” Çağrısı!

AKP hükümeti ülkemizin yıllardır zaten sınırlanmış olan egemenliğini, bütü-
nüyle ABD’ye, Avrupa Birliği’ne, NATO’ya ve genel olarak emperyalizme 
devrediyor.

• Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getiren Türkler, Kürtler ve diğer halklar 
arasındaki eşitliği reddettiği gibi, bu halkların toplumsal haklarını da inkâr 
ediyor,

• Bu toplumsal haklara saldırırken tüm kamu hizmetlerini yok ediyor, işçilerin 
kazanımlarını ortadan kaldırıyor, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olan 
gerçek laikliği sorgularken kadınların haklarına da darbe indiriyor,

• Belli başlı üretim sektörlerini çokuluslu şirketlere teslim ederek serbest piya-
sanın egemenliğini perçinliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getiren bütün Türkler, Kürtler, Sünniler, 
Aleviler; çalışanı, emeklisi ve işsizi ile işçiler, köylüler, kadınlar, gençler 
demokrasiye özlem duyuyorlar, bütün haklarına saygı gösterilmesini istiyorlar, 
onurlu bir hayat, sendikalı, sigortalı bir iş arzuluyorlar ve birbirleriyle barış ve 
kardeşlik içinde yaşamaktan yanalar. Onların bu taleplerini tatmin edecek tek 
çözüm yolu bütün iktidarı eline alacak ve yeni bir anayasa yapacak bir Kurucu 
Meclis’in meydana getirilmesidir.

Bu Kurucu Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getiren bütün halkların 
eşit haklarının tanınması temelinde Türkiye’nin emperyalizmden bağımsızlığı-
nı ilan edecek bir meclistir.



Yıkıma Karşı Birleşik Mücadele Programı

99

Bu Kurucu Meclis, bütün partilerin eşit propaganda imkânlarıyla katılacakları, 
adaylarını ön seçimle belirleyecekleri, barajların olmayacağı ve nispi temsil 
esasına dayalı genel oya dayalı bir seçimle oluşturulmalıdır.

Bu Kurucu Meclis;

• Bütün özelleştirilmiş ya da satılmış stratejik işletmeleri işçi denetiminde taz-
minatsız olarak yeniden millileştirmeli,

• İşçi çıkarmalar yasaklanmalı, çıkaran işyerleri tazminatsız olarak kamulaş-
tırılmalı,

• Bir kumarhane olan borsa kapatılmalı, özel bankalar tazminatsız kamulaştı-
rılmalı dış ticaret merkezi olarak denetlenmeli,

• Başta herkese eşit, parasız sağlık ve eğitim hizmetleri olmak üzere tüm kamu 
hizmetlerini güçlendirmeli,

• Bütün sosyal hakları ve özgürlükleri yerleştirmeli, tam bir sendikal hak ve 
özgürlükler düzeni sağlamalı,

• Avrupa Birliği ve onun direktiflerine karşı bağımsızlığını ilan etmeli,

• Dünyanın mazlum milletlerine karşı bir askeri saldırı aygıtı olan NATO ile 
ilişkilerini kesmeli, bütün yabancı askeri üsleri kapatmalı, Siyonist İsrail dev-
leti ile bütün askeri ve diplomatik ilişkilerini askıya almalı,

• Başta bölgesel asgari ücret uygulaması olmak üzere her tür bölgeselleştirme 
planına karşı çıkmalı,

• IMF, Dünya Bankası ve onların uzantısı çokuluslu finans kuruluşlarına olan 
dış borç ödemelerini ve küçük mevduat sahipleri dışındaki iç borç ödemelerini 
durdurmalı,

• TSK’nin askerinin, emperyalizmin talimatları doğrultusunda, İran, Irak, 
Afganistan, Lübnan vb. ülkelere karşı, geçmişte Kore’ye olduğu gibi gönderil-
meyeceğini açıkça söylemelidir. Ayrıca TSK’nın içine CİA tarafından sızdırıl-
mış Gladio uzantısı başıbozuk “çete”lerin örgütlenmesine izin vermeyeceğini, 
profesyonel ordulaşmaya karşı çıkacağını ve bölgenin bütün halklarıyla barış 
ve kardeşlik içinde yaşayacağını ilan etmelidir!

Barış için, egemenlik için, bütün demokratik hakların ve sosyal devletin yeni-
den fethi için görev başına!

C) Siyasal sistemin demokratikleşmesi
Anayasanın antidemokratik ve baskıcı ruhu, demokratik siyasal sistemlerin 
temelleri olan yasama, yürütme ve yargı organlarının şekillenmesine de yan-
sımıştır. Siyasal partilerden seçim sistemine, yasama dokunulmazlığından 
cumhurbaşkanının görev ve yetkililerine, Diyanet İşleri Başkanlığından Milli 
Güvenlik Kurulu’na, kamu yönetimi anlayışından yargı organlarına kadar 
pek çok başlıkta demokrasiyle bağdaşması mümkün olmayan unsurlar göze 
çarpmaktadır.

Siyasal sitemin demokratikleşebilmesi için öncelikle, siyasal yapının omurga-
sını oluşturan siyasal partiler yasasının baştan aşağıya demokratikleştirilmesi 
gerekmektedir. Siyasi partilerin iç işleyişlerine ve tüzüklerine müdahale ederek 
tüm partileri tek biçimli hale getirmeye çalışan bir yasal düzenleme kabul edi-
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lemez. Siyasi partiler yasası, partiler için bir tehdit değil, güvence oluşturmak 
durumundadır.

Parti kapatma davalarının hala temel gündem maddeleri olduğu bir ülkede 
demokrasinin yerleştiğini iddia edebilmek mümkün değildir. Yasa, siyasal 
partileri güvence altına aldığı gibi, tüm yurttaşların partilere üye olma hakkını 
da güvence altına alan ve parti üyelerinin haklarını koruyan bir yapıya kavuş-
turulmalıdır. Başta kamu emekçileri olmak üzere siyasi partilere üye olma 
hakları yasak olan tüm kesimlerin bu en temel demokratik hakları güvenceye 
alınmalıdır. Toplumun örgütlü kesimleri olan sendika ve meslek örgütlerinin 
siyasal partilerle demokratik ilişkilerinin kanalları açılmalıdır.

Türkiye’de demokratik bir temsil anlayışının yerleşiklik kazanamamasının bir 
diğer nedeni de, yürürlükte olan seçim sistemidir. İktidarda olan siyasi partinin 
çıkarları doğrultusunda belirlenmiş bu sistem, yurttaşların gerçek siyasal tutu-
munun parlamentoya yansımasına engel olmaktadır. Avrupa’nın hiçbir ülke-
sinde olmayan yüzde 10’luk ülke barajı kimi partileri parlamentonun dışına 
iterken, parlamentoya giren partilere de, güçlerinin ötesinde bir temsil olanağı 
sağlamaktadır. Seçim sisteminin yol açtığı bu antidemokratik temsiliyet iliş-
kisinin yanı sıra, seçim kanunun ittifaklara izin vermiyor olması da, mevcut 
durumu daha da kötüleştirmektedir.

Antidemokratik usuller üzerine kurulu siyasal sistem içindeki tüm organ-
lar bir domino etkisiyle, birbirini etkilemektedir. Antidemokratik olarak 
belirlenen yasama organı tarafından seçilen ve yürütmenin bir parçası olan 
Cumhurbaşkanı’nın görev ve sorumlulukları, parlamenter sitemle bağdaş-
mayacak denli fazladır. Cumhurbaşkanının sahip olduğu bu geniş yetkiler, 
Cumhurbaşkanının, toplumdaki bütün eğilimlere ve kesimlere eşit mesafede 
durarak, siyasal hayatın demokratik usuller ve hukuk devleti ilkeleri çerçeve-
sinde cereyan etmesini gözeten bir sembol olmasını imkânsız hale getirmekte-
dir. Cumhurbaşkanının yetki, sorumluluk ve denetimi arasında ortaya çıkan bu 
orantısızlık, demokrasi açısından açıklanabilir bir durum değildir.

Siyasal sistemin en önemli sorunlarından biri de askeri vesayetin etkilerine 
açıklığıdır. Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısından Genel Kurmay Başkanı’nın 
statüsüne, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden Askeri Yargıtay’a kadar pek 
çok unsur, Türkiye demokrasisinin sivilleşememe problemiyle karşı karşıya 
olduğunun açık göstergesidir. Demokratikleşme ancak ve ancak bu askeri etki-
nin tamamıyla ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

D) Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi
Kurumsal anlamda demokratik bir yapının oluşturulamaması, bu kurumlar ara-
cılığıyla işleyen mekanizmanın da antidemokratik sonuçlar doğurmasına neden 
olmaktadır. Türkiye, en temel insan hak ve özgürlükleri konusunda bile büyük 
zafiyetler yaşamaktadır. Bu zafiyetler Anayasadan Ceza Hukukuna, Terörle 
Mücadele Yasasından Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa, kadar her alanda 
kendisini açığa çıkartmaktadır.

Yurttaşların haklarının korunmasının teminatı olması gereken anayasada, temel 
hak ve özgürlüklerin belli durumlarda sınırlanabileceğinin ifade edilmesi, daha 
en başından bu hak ve özgürlükleri tehdit etmektedir. Buradan yola çıkılarak 
düzenlenen kanun ve uygulamalarda bu sınırlamaların sınırları keyfi biçimde 
yorumlanarak, baskıcı, anti demokratik ve şiddetin hüküm sürdüğü bir toplum-
sal yapıya dönüşmenin kapıları aralanmaktadır.
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Ülkemizde hala işkence ve kötü muamele konusunda ibret verici olaylar yaşan-
maktadır. Kimi zaman cezaevlerinde ve göz altılarda yapılan işkenceyle, kimi 
zaman da yargısız infazlarla kişilerin yaşama hakkı bile hiçe sayılmaktadır. 
Güvenlik güçlerine verilen orantısız ve adeta sınırsız yetkiler, telafisi mümkün 
olmayan hak ihlallerini beraberinde getirmektedir. F-Tipi cezaevleri ve tecrit 
uygulamaları en temel insanlık değerlerini ayaklar altına almaktadır.

Demokrasinin yerleşiklik kazanmasında hakların korunması kadar, özgürlük-
lerin kullanımının önünde engellerin kaldırılması da önemli yer tutmaktadır. 
Türkiye bu konuda da önemli sorunlarla yüz yüzedir. Başta düşünce, ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü olmak üzere pek çok özgürlük alanı çeşitli gerekçelerle 
kısıtlanmıştır. 301. madde, cezaevleri-gözaltı rejimi, inanç- ibadet özgürlüğü, 
basın-yayın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, iletişim özgürlüğü ve sendikal 
özgürlükler gibi pek çok konu başlığı Türkiye’nin yüz yüze olduğu sorunlu 
alanlardır.

Türk İslam Sentezi anlayışına dayalı resmi ideoloji, Türkiye’nin tarihsel kül-
türel zenginliklerini ve birikimlerini tehdit etmektedir. Etnik, dinsel, kültürel 
çeşitlilik karşısında tek tipçi bir anlayışın dayatılması, toplumsal barışı ve 
hoşgörüyü ortadan kaldırmaktadır. Ötekileştirmeye, ayrımcılığa, reddetmeye 
dayalı anlayışlar yerine, farklılık içinde biraradalığa ve kardeşliğe dayalı bir 
özgürlük anlayışı yerleştirilmelidir.

Bu konularda gereken demokratik adımların ivedilikle atılması, toplumsal 
barışın sağlanmasında en önemli dönemeçlerden biri olacaktır.

E) Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi ve sendikal 
hakların geliştirilmesi

Çalışma yaşamının demokratik değerlere göre düzenlenmediği, emeğin evren-
sel kazanımlarını koruyup kollamayı içermeyen bir demokratikleşme programı 
düşünülemez. Türkiye’de yıllardır çalışma yaşamı anti demokratik ve baskıcı 
sendikal yasalarla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Çok partili siyasal yaşama 
geçişle birlikte gündeme gelen sendika yasaları, ortaya çıkışından bu yana 
kadar devletin büyük bir cenderesi altında tutulmaya çalışılmaktadır.

Demokrasinin gerçek anlamda işlerlik kazanması için tüm çalışanların sendikal 
hakları tam olarak kamu güvencesi altına alınmalıdır. Sendikaların yönetmelik-
lerine ve iç işleyişlerine yönelik denetim ve baskılar tamamen kaldırılmalıdır. 
Tüm çalışanların istediği sendikaya kayıtsız şartsız üye olabilme hakkı tanın-
malıdır.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na konulan tüm çekinceler kaldırılarak 
evrensel değerlerle uyumlu sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır. Kamu 
emekçilerinin toplu sözleşme ve grev hakları tanınmalı ve tüm çalışanların 
ortak örgütlenmesine imkân veren bir yasal düzenlemeye gidilmelidir.

Neo-liberal uygulamalarla koşut olarak gelişen ve çalışma barışının tehdit 
eden her türden esnek, kuralsız, iş güvencesiz, sosyal hakları olmayan, kadro-
suz istihdam modelleri terk edilmelidir. Performansa dayalı ücretlendirme ve 
emekçileri birbirine düşüren rekabet yasaları ortadan kaldırılmalıdır.

Sanki AB ilerleme raporlarına benziyor. Bugüne kadar neler talep 
etmiştik onlara bir bakarsak böyle anlaşılması mümkün ama talep bile 
sayılamayacak genellemeler yerine açıkça taleplerimizi koyabiliriz.
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• Ortak çalışanlar yasası
• Herkese sigorta, sendika, toplu sözleşme ve grev hakkı
• Özgür sendika seçimi için referandum
• Sendikalara ve memurlara uygulanan siyaset yasağı kaldırılsın.
• Lokavt yasaklansın
• Sendika içi tam demokrasi

F) Kürt sorununa barışçıl ve demokratik çözüm
Cumhuriyet tarihimiz boyunca yabancı kışkırtması, asayiş meselesi ya da 
bölgesel geri kalmışlık gibi sorunlar çerçevesinde ele alınmaya çalışılan Kürt 
Sorunu, Türkiye’nin en temel meselelerinden biri olmaya devam etmektedir. 
Sorunun adını koymaktan bile kaçınan inkârcı yaklaşımlar, Kürt Sorununu şid-
detle ve askeri tedbirlerle “halletme” uğraşında olmuş fakat gelinen aşamada 
sorun çözümsüzlük nok tasına varmıştır.

Kürt Sorunu’nu demokratik bir perspektifle ele almayan, Türkiye’de yaşa yan 
tüm kesimlerin kendisini rahatça ifade edebileceği, dilini özgürce konuşa-
bileceği, anadilinde eğitim alabileceği, kültürünü korkusuzca yaşayabileceği, 
inancını gizlemeden taşıyabi leceği bir ülke yaratma gayretinde olmayan hiçbir 
siyasal yaklaşımın Kürt Sorunu’na çözüm üretme şansı yoktur.

Sınır içi ve ötesi operasyonlarla, askeri tedbirlerle ya da göstermelik bölgesel 
ekonomik teşviklerle sorunun üstünün örtülebileceği anlayışı, sorunu çözeme-
diği gibi, ırkçı milliyetçiliği de yeniden ürettiği için Türkiye’yi karanlığa doğru 
sürüklemektedir.

Kürt Sorunu demokratik ve barışçıl bir çözümle ele alınamaması, Türkiye’deki 
anti demokratik uygulamalara da yataklık yapmaktadır. Tama mıyla keyfi ola-
rak tanımlanan “güvenlik tehdidi”, özgürlüklerin tamamıyla as kıya alınabildiği 
otoriter ve baskıcı bir devlet mekanizması ortaya çıkardığı gibi, evrensel insan 
hakları değerleriyle bağdaşmayacak olayların yaşanma sına da zemin hazırla-
maktadır. Devlet içerisine yer etmiş çetelerden, karanlık tertiplere, işkenceden 
kişisel hak ve özgürlüklerin çiğnemesine kadar pek çok sorun, bu mesele 
etrafında oluşan kirli ortamdan beslenmektedir. Kürt Sorunu’na demokratik ve 
barışçıl bir çözümün bulunması Türkiye’nin en yakıcı ihtiyacıdır!

Biraz daha söz edilmiş burada. Kürtler nasıl yaşamak istiyorsa 
öyle yaşamalıdır. Türkiye bir Ortadoğu ülkesidir. Kürt sorunu da tıpkı 
Filistin sorunu gibi ortak, birleşik bir antiemperyalist cephe mücadelesi 
ile çözülebilir. Birleşik, Laik, Sosyalist bir Ortadoğu Federasyonu’na 
gidiş yolundaki engeller aşılmalı; Arap, Kürt, Türk, Acem bütün halk-
lar ortak mücadele zemininde buluşmalıdır. Bunun birleştirici unsuru 
işçi sınıfıdır.

G) Cinsiyetçi politikalara ve her türden ayrımcılığa son
Demokratikleşmenin olmazsa olmaz koşullarından birisi de toplumsal ve siya-
sal yapıya sirayet etmiş her türlü cinsiyetçi düşünce ve uygulamanın kökünden 
sökülüp atılmasıdır. Anayasa’dan başlayarak medeni yasaya kadar, çalışma 
hayatından başlayarak aile yaşamına kadar hem kamusal hem de özel alanda 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altı koyu bir biçimde çizilmiş durumdadır. 
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Cinsiyet ayrımcılığını içeren politikalar, iktidar ilişkilerindeki eşitsizlik ile iç 
içe geçerek, kadına yönelik şiddeti arttırmakta ve yeniden üretmektedir.

Toplumda egemen olan ataerkil sistem ve biçimlendirdiği cinsiyetçi bakış açısı 
kadınları toplumsal rolleri gereği öncelikle anne ve eş olarak görmektedir. 
Ancak kadınlar her şeyden önce üreten ve değer yaratan eşit haklara sahip 
yurttaşlar olarak algılanmalıdır. Ne var ki, ülkemizde bu algının yerleşiklik 
kazanmamış olması nedeniyle kadınlar haklardan tam ve eşit olarak yararla-
namamaktadır.

Kadınların sosyal haklardan, çalışma yaşamından, medeni haklardan eşit biçim-
de yararlanamıyor olmaları demokratikleşme önünde en büyük engellerden 
biridir. Özel ve kamusal alanda ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği, kadınların siya-
sal yaşama ve demokratik süreçlere katılımını da sınırlamaktadır. Ayrımcılığın 
önlenmesi ve kadın-erkek eşitsizliğinin fiilen ortadan kaldırılması, kadınların 
önündeki engellerin yok edilmesi, karar organlarında kadınların eşit temsilinin 
sağlanması için hukuksal ve kurumsal özel önlemler alınmalıdır.

Ataerkil zihniyeti besleyen ve kadını ikincilleştiren bütün toplumsal ve siya-
sal kanalların önüne geçilmelidir. Bu nedenle “toplumsal cinsiyet eşitliği” 
perspektifi bütün ana plan ve programlara yerleştirilmeli, hiçbir toplumsal 
ve siyasal alan görmezden gelinmeden fırsat eşitliği politikası altında olumlu 
ayrımcılık önlemleri uygulanmalıdır. Gerçek anlamda toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin sağlanabilmesinin önündeki en önemli adım, eşitlik ve özgürlük temelli 
demokratikleşmeyi savunan siyasal hareketler ile kadının özgürleşmesini 
savunan hareketler arasında kurulması gereken ideolojik ve yapısal bağlantıdır. 
Demokratikleşme mücadelesi, toplumun eşitlik ve özgürlük talep eden farklı 
kesimlerinin işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. Kesimlerden birinin bile 
talepleri dikkate alınmadığında atılan her adım eksik kalacaktır.

Bağımsız kadın örgütlenmesi, acil bir görev olarak önümüzde 
durmaktadır. Ortak örgütlerde kadının katılımının önündeki engeller 
kalkmalı ve başta sendika yönetimleri olmak üzere daha fazla söz ve 
karar süreçlerine katılması sağlanmalıdır. Örneğin üyelerinin büyük 
çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Eğitim-Sen’de yönetimlerde sınır-
lı kadın yönetici olması, buralardaki erkek egemenliğini göstermesi 
açısından önemlidir.

Sonuç
KESK bu örnekteki gibi bir uzmana hazırlatılan sosyal uzlaşmacı, 
yönetişimci ve mücadeleye hizmet etmeyen metinler ve yönetim organ-
larında alelacele eylem kararları almak yerine ortak mücadele zeminle-
ri yaratmak zorundadır. Sermayenin saldırıları karşısında sıradan eylem 
hattından uzaklaşılmalıdır. İşçi çıkarmaların en yoğun olduğu yerler 
olan Bursa, Çorlu, Gebze’den başlamak üzere bir dizi ulusal eylem 
planı çıkarılmalıdır. Kapatılan veya işçi çıkarılan işyerleri önünde ortak 
savunma komiteleri kurulmalıdır. Talepler de mücadele programı da 
sade ve tüm işçi örgütlerini kapsayıcı olmalıdır. İşçi cephesi şiarı açık 
olmadığında 29 Kasım mitingindeki gibi KESK ve DİSK destek için 
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bütün bu süreçten sorumlu ve hiç bir farkı olmayan CHP’ye gitmek 
zorunda kalır. Ya da bu kafanın gideceği yer CHP’dir. Bu yolla sınıf 
mücadelesinin bölünmesine izin vermeyeceğimizi bilsinler. Türk-İş’e, 
Hak-İş’e, Kamu-Sen’e gitmeyenler bunun hesabını verecektir. Bizim 
taleplerimiz de ittifaklarımız da ilkelerimiz de işçi sınıfı mücadelesinin 
kazanımları ve derslerinden oluşmaktadır.

• İşçi çıkarma yasaklanmalı çıkaranlar ağır cezalara çarptırılmalı-
dır.

• İşyerini kapatan patronlar yönetemiyor demektir, mallarına taz-
minatsız olarak el konmalıdır.

• Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen işyerleri tazminatsız 
olarak geri alınmalıdır.

• Bir kumarhane olan borsa kapatılmalıdır.
• Planlı kamu yatırımları.
• Herkese insanca bir iş, sigorta ve grevli sendika hakkı.
• Lokavt yasaklanmalıdır.
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IV.	Enternasyonal	
VII.	Dünya	
Kongresinin	Önemi

IV. Enternasyonal Genel Konseyi1

IV. Enternasyonal’in VII. Dünya Kongresinin çağ-
rısını yapacak olan Ekim 2008 Genel Konseyi IV. 
Enternasyonal’in Eylül 1938’deki kuruluşunun 70. yıldö-
nümünün birkaç hafta sonrasında toplanıyor. Dahası, bu 
toplantımız dünya ölçeğinde kriz yaşayan kapitalist siste-
min can havliyle saldırdığı bir zamanda gerçekleşiyor.

Küresel piyasanın parçalanmasının ardındaki asıl neden işçi sınıfı 
hareketini engelleyen aygıtların karşı devrimci eylemlerinin dev-

rimi geciktirmesidir. “İnsanlığın krizi proletaryanın devrimci önderlik 
krizidir” yargısının doğruluğu geçtiğimiz 70 yıldaki gelişmelerle 
ispatlanmıştır. IV. Enternasyonal 20. yüzyılın en güçlü altüst oluşla-
rını, asalak kastın güçlenişini, uluslararası aygıtın yaratılmasını, Lev 
Troçki’nin katledilmesini, İkinci Emperyalist savaşı ve Pabloculuk 
tarafından tertiplenen yıkıcı ayrışmayı aşmıştır.

70 yıl geçti. Yoldaş Lambert’le birlikte karşı-devrimci aygıtlara ve 
Pablocu yıkıma rağmen IV. Enternasyonal’i yaşattık. IV. Enternasyonal 
bu devamlılığını özellikle Stalinist bürokrasinin dünya proletaryasının 
en önemli kazanımlarını tehlikeye atarak kendi temelini çürütmesine 
ve 20. yüzyılın en büyük altüstoluşlarından biri olan SSCB’nin çökü-

1 Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
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şününe neden olmasına rağmen sürdürebilmiştir. Evet, bu çöküş dünya 
proletaryasına çok büyük bir darbe indirmiş fakat sınıf mücadelesinin 
ölüm fermanını imzalamamıştır.

IV. Enternasyonal zeminini tutmuştur. Zira süreç, devamlılığın ve 
bütün devrimci hareketin mücessemi olan programın doğruluğunu 
kanıtlamıştır. Ayrıca 1938’de çerçevesi belirlenen programın temel 
ilkeleri, hem bu yönelimi taşayabilecek ve geliştirebilecek Troçkist 
kadroları seçebilmeyi hem de 1993’te IV. Enternasyonal’i yeniden ilan 
edebilmemizi sağlamıştır.

Bu karar, saflarımızdaki uzun tartışmalarımızın sonucudur. Bunu 
mümkün kılan Pablocu krizden bu yana IV. Enternasyonal’i yeniden 
kurabilme kavgamızın, Pabloculukla aramızdaki sınırı çekmemizi, 
geçiş prensiplerimizle mücadele etme çabalarımızı ve işçi sınıfına kök 
salabilmedeki kararlılığımızı birleştirmesidir.

1. SSCB’nin çöküşünün ve bunun sonuçlarının 
değerlendirilmesi
Daha 1991’de açıkladığımız gibi SSCB’nin çöküşü 1917 Ekimiyle 
açılan çağı bitirmedi. Bu çöküş, kapitalizmin güç kazandığı anlamına 
gelmiyordu; emperyalizm için yeni bir ufuk açmıyordu. SSCB’nin 
çöktüğü zamanlarda kapitalist rejimin savunucularının mütemadiyen 
bunun sınıf mücadelesinin sonu demek olduğunu ve kapitalizmin 
ötesine geçmenin mümkün olmadığını iddia etmeleri dikkate değer. 
IV. Enternasyonal olarak tam tersine sürekli “savaşlar ve devrimler” 
döneminin temel özelliklerinin bu dönemin de ana karakteri olmaya 
devam ettiğini anlatıyoruz.
a) SSCB’nin çöküşü, sermayenin emeğe saldırısının arenası olan ulus-
lararası kavgada işçi sınıfına büyük bir darbe indirdi. SSCB; bu ülkede 
pdoletarya politik olarak mülksüzleştirilmiş olsa da, proleteryanın en 
büyük kazanımıydı. Çünkü ilk andan itibaren yozlaşmış işçi sınıfı 
devleti ne olursa olsun 1917 Ekim Devriminin kazanımlarını cisimleş-
tiriyordu.
b) SSCB’deki politikalarıyla ve tüm dünyadaki karşı devrimci eylem-
leriyle, devrimlerin başarısızlığa uğramasına neden olan Stalinist 
bürokrasi ve onun uluslararası aygıtları SSCB’nin çökmesinden mutlak 
olarak sorumludur.
c) Dünya proletaryasının yenilgisinden istifade eden dünya emperya-
lizmi saldırılarını arttırmış; işçilerin haklarını, işçi sınıfının, milletlerin 
ve halkların varlığını tehdit eder olmuştur. 1945 Doğu Avrupasındaki 
gelişmeler ve aynı dönemde dünyanın geri kalanında işçi sınıfı tara-
fından güvence altına alınan kazanımlar emperyalizmin sorgulatmaya 
çalıştığıdevrimci sürecin sonucudur. Bu kazanımlar sınıf mücadele-
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sindeki genel kabarışın öğeleridir. Emperyalizmin şimdilerde ezmeye 
çalıştığı da işte bu öğelerdir.
d) Ama emperyalizm kendi sınırlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 
SSCB’nin çöküşü sermayeyi güçlendirmek bir yana, onun uluslararası 
düzeydeki krizini şiddetlendirmiş ve hızlandırmıştır. Sermayenin can 
çekiştiği dönem olan emperyalizm, SSCB’de kapitalizmi sadece yağma 
ve toplumsal parçalanmayla yeniden kurabilmektedir. Toplumsal mül-
kiyetin imhası yolunda gündemde olan üretici güçlerin yeni ve devasa 
imhasıdır.
e) Tam da bu nedenlerden ötürü bürokrasi ve onun fraksiyonları ken-
dini burjuvazi olarak kuramamıştır. Bürokrasinin kendini egemen sınıf 
olarak kuramamasının nedeni sermayenin can çekiştiği bir dünya duru-
munda üretim araçlarının mülkiyetini SSCB’deki kapitalist gelişmenin 
temeli olarak restore edememesidir.
f) Troçki’nin 1939’da yazdığı gibi:

Bürokrasinin gelirlerinin ana kaynağı olan zimmete geçirme ve hırsızlık keli-
menin bilimsel anlamıyla sömürü sistemi değildir (...) Bürokrasi kelimenin 
bilimsel anlamıyla bir malikler sınıfı olmamasına rağmen kendi içinde yoğun 
olarak bir malikler sınıfının tüm bozukluklarını barındırır (...) Bürokrasinin 
sistematik hırsızlığa devam edebilmesi için aygıtlarının sistematik haydut 
eylemlerine başvurması gerekir.

Bu yüzden bürokratik fraksiyonlar SSCB’nin cumhuriyetlerini 
emperyalizme satmak için birbirlerinin gırtlaklarına yapışmışlardır.
g) Devlet mülkiyetiyle ve siyasal iktidarın tekelleşmesiyle dizginlenen 
bu eğilim SSCB’nin çöküşüyle yükselmiştir. Eski cumhuriyetlerin 
yağmalanması sistematik haydutluk eylemleriyle birlikte ilerlemiştir. 
Nomenklaturacılar, Stalinist bürokrasinin mafyavari özelliklerini sonu-
na kadar taşımış ve sonunda gerçek bir Mafya olmuşlardır. Eski SSCB 
cumhuriyetlerinin toplumsal ve siyasi yıkımının failleri siyasal iktidarı 
ellerinde tutarak cumhuriyetlerin ekonomilerini Mafyavari ekonomile-
re dönüştürmüşlerdir. Bunu yaparken de can çekişen sermayenin cum-
huriyetlerin ekonomilerine atfettiği “asalaklık” imgesini sahiplenip, 
pekiştirmişlerdir.
h) Rusya’nın yeri ve şu anki devlet bürokrasinin (Putin-Medvedev) 
doğası dünya durumu hesaba katılmadan saptanamaz. Bürokratik 
kast tarafından gerçekleştirilen SSCB’nin çöküşü de (henüz) 
Rusya’yı Amerikan emperyalizminin yarı-sömürgesine dönüş-
türmemiştir. SSCB’nin bölünmesi (henüz) toplumsal mülkiyetten 
arda kalanların topyekün imhasını getirmemiştir.
i) Küresel piyasa parçalanma noktasına ulaştığında emperyalizm adına 
hareket eden Nomenklaturacı mafyalar, eski SSCB cumhuriyetlerini 
küresel ekonomiye dahil etmeye girişmişlerdir. Bu yüzden ve kapitaliz-
mi yeniden kuramadıkları için, amaçlarına sadece Mafya ekonomilerini 
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tüm dünya ekonomisine yayarak ulaşabilirler. Eski SSCB’de hırsızlıkla 
elde edilen milyarların küresel ekonomik ve finansal şebekelere akı-
tılması, can çekişen emperyalizmin asalak özelliklerini (spekülasyon, 
silah üretme sanayisi) göstermektedir. Bu durum, dünya emperyalizmi-
nin asalak ve çürüyen özelliklerini daha da kötüleştirmektedir.
j) Kremlin bürokrasinin ve aygıtlarının yok olmaya başlaması, dünya 
ölçeğinde ABD tahakkümüne destek olmak bir yana, ABD emperyaliz-
mini küresel düzenin tüm çelişkileri kendi üzerinde toplamaya mecbur 
bırakmıştır. 1990’da Gorbaçov’un Stalinist Nomeklatura’sıyla işbirliği 
yapan emperyalizm, tüm dünya ilişkilerini kontrol altına almak için 
sürekli savaş durumuna girmeye mecbur kalmış ve bu Irak savaşını 
beraberinde getirmiştir.
k) ABD emperyalizmi, SSCB’nin çöküşünün ardından bu bölgede-
ki tahakkümünden vazgeçmemiştir; eski Sovyet Cumhuriyetlerinin 
Mafya Nomenklaturalarını (Gürcistan, Ukrayna) halkları bir-
birine düşürmek için kullanmaktadır. Bu ülkelerin NATO’yla 
entegrasyonunu kullanmakta ve Rusya’ya karşı büyük bir kuşat-
ma operasyonu düzenlemektedir. (Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Ukrayna’daki radar ve füze askeri bölgeleri)
l) Kremlin’in uluslararası aygıtlarının yokluğunda, emperyalizm dev-
rim karşısında en ön cepheye gelmek zorunda kalmıştır. En başta 
eski SSCB’de olmak üzere, Mafyayla işbirliği içinde Nomenklatura 
toplumsal mülkiyet üzerine kurulu Sovyet işçi sınıfını dağıtmak 
için Cumhuriyetlerin geri çekilmesine neden olmuştur. Fakat, eski 
SSCB’deki işçiler hayatta ve ayakta kalmak için toplumsal mülki-
yetin en küçük parçasına bile sarılmıştır. Bu yüzden Nomenklatura, 
emperyalizmin desteklerine rağmen sonuçları gerçek bir soykırıma 
varabilecek olan toplumsal ve ekonomik işlerini sona erdirememiştir. 
Dünya ölçeğinde emperyalizm, Stalizmin kriziyle oluşan tüm aygıtla-
rını kontrol altına almak zorunda kalmıştır, karşı-devrimci amaçlarına 
ulaşabilmek için onlara yardım eli uzatacak Pablocular’ı da aralarına 
almışlardır.
m) SSCB’nin ortadan kalkması, sınıf mücadelesinin sonunu yani 
barbarlığın medeniyete karşı zaferini ilan etmemiştir. Bu mesele hala 
dünyanın tüm işçi sınıfları için geçerlidir. İşte bu yüzden, geçtiğimiz 
20 sene boyunca her kıtada sınıfı sınıf olarak savunmak için güçlü 
bir sınıf mücadelesi yürütülmüştür. Özellikle 2002’de Brezilya’daki 
PT’nin (İşçi Partisi) zaferi, Venezüela, Bolivya, Ekvatordaki gelişme-
ler gibi Latin Amerika’da olanlar bunun kanıtıdır; başta Almanya ve 
Fransa’da olduğu gibi Avrupa’daki sınıf mücadelesi süreci ile Çinli 
işçilerin ve Filistin halkının süregelen direnişi gibi Asya’daki geliş-
meler şu yargıyı desteklemektedir: Proletaryalar ve halklar kendilerini 
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savunmaktan vazgeçemezler yoksa bu yokoluşları anlamına gelecektir. 
İşte tam da bu yüzden, işçi sınıfları kazanmak için farkında olsalar da 
olmasalar da mücadele gündemlerine sermayenin tahakkümünü tüm-
den sonlardırmayı koymalıdırlar. 1917 Ekiminde proletarya ve halklar, 
Çarcı barbarlığın ortasında tam da bunu başarmışlardır. Bu nokta bizi 
proletaryanın devrimci önderlik krizi ve IV. Enternasyonal’in konumu 
konusuna getirir.

2. Kapitalizmin dünya krizinin şimdiki biçimi 
ve bu krizin kaynakları
Hergün merkez bankalarının tonlarca dolar ve Euro’yu enjekte etmesi-
ne rağmen kontrol altına alınamayan kriz, kapitalizmin finans kapital 
tarafından kontrol edilen emperyalizm aşamasındaki krizidir: Lenin’in 
“Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Emperyalizm”de yazdığı gibi: 
“Serbest rekabet esasına dayanan eski sermayenin başat karakteri 
malların ihracıydı. Tekellere dayanan şimdiki sermayenin başat karak-
teri ise sermayenin ihracıdır.”

Gerçek olan ne “ekonomik mekanizmanın kötüye gitmesi” ne de 
spekülasyonun “aşırı” olmasıdır. Bu “finansal” bir kriz de değildir; 
esasında üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan sistemin genel 
krizinin finansal boyutudur. Birkaç ay önce Afrika’daki, Asya’daki, 
Haiti’deki gerçekleşen gıda ayaklanmaları krizin habercisiydi. Bu tüm 
kapitalist sistemin krizidir, burjuvazinin küresel ve ulusal düzeydeki 
tahakkümüne dayalı siyasi biçiminin krizini kötüleştirmektedir.
a) “Subprime” krizi ve ardından gelen kredi çıkmazı son darbe oldu. 
Fakat bu kriz neden kaynaklanıyor? Bu soruya doğru cevabı verebil-
mek için anektodlarla bezeli yüzeysel açıklamaların ötesine geçmemiz 
gerek. Kriz asıl olarak, büyük bir kısmını sanal sermayenin oluşturdu-
ğu sermayenin yığılması ve bunun “piyasa” tarafından kapsanamama-
sından kaynaklanmakta. Bu finansal sermayenin (banka sermayesinin 
kontrolü altında banka ve endüstriyel sermayenin birleşmesi) düşüş 
safhasına varması ve mal üretmek suretiyle değer yaratamaması ve 
asalak alternatifler aramasının sonucudur. Marx’ın yazdığı gibi serma-
yenin sınırı sermayenin kendisidir.

Fransız mali sermayesinin gazetesi Les Echos’ya göre, “türev-
lerin” (sermayenin yüksek derecede spekülatif hali) miktarı kri-
zin patlak vermesinin hemen öncesinde yani Eylül başında bir 
milyon dolara ulaşmıştı. Bu rakam dünyada üretilen malla-
rın toplam değerininin (50 bin milyar dolar) yaklaşık yirmi katı. 
Şimdiki krizin zeminini geçmiş uzun krizler silsilesi hazırladı. Bu krizi 
diğerlerinden ayıran sermayenin ve üretici güçlerin toplu imhası ger-
çekleşemeden “çözülemeyecek” boyuta ulaşması.



Sosyalizm

110

Bugün hiç kimse geleceği göremiyor. “İstikrar” mı olacak (şüphe-
siz bu sadece kısa vadeli bir istikrar olabilir), ne zaman olacak, bunun 
bedelleri ne olacak kimse bilemiyor.

Fakat kesin olan bir şey var. Bu durum proleter devrimin ve IV. 
Enternasyonalin programının doğruluğu: “İnsanlığın üretici güçlerinin 
büyümesi durdu. (.) Eğer sosyalist bir devrim gerçekleşmezse önü-
müzdeki tarihsel süreçlerde tüm medeniyeti tehdit edecek bir felaket 
bekliyor. Şimdi sıra proletaryada, devrimci öncüde.”

Mandel’i ve onun “kapitalizmin üçüncü çağı” fikirlerini yanlışladık. 
IV. Enternasyonalin programının artık işe yaramayacağını çünkü üreti-
ci güçlerinin büyümesinin durmadığını söyleyen tüm hayalci kuramları 
yanlışladık. Bu sayede günümüzdeki gelişmeleri anlayabilmek içn ve 
bu durumdan görevlerimizin ne olduğunu çıkarabilmek için donanımlı 
hale geldik.
b) Krizi hazırlayan bir çok önsel etmen vardır.

1945’te ikinci emperyalist savaş sona erdi ve insanlık tarihinin 
bilinen en büyük yıkımlarını ardında bıraktı. Sonraki yıllarda Stalinist 
ve sosyal-demokrat aygıtlar sermayeye beklenmedik bir rahatlama 
sağladılar. Bu aygıtlar 1945-1947’deki devrimci kabarmayı durdurmak 
için en ön cepheye geçtiler, iktisadi açıdan da savaşla darmadağın 
olan tüm bölgeleri yeniden yapılandırılmasıyla açılan büyük pazardan 
yararlandılar.

Ekonominin yeniden yapılandırılma dönemindeki “patlama” döne-
mi 1949’da sona erdi. 1950’teki Kore savaşı sayesinde ABD ve ardın-
dan da dünya ekonomisi toparlanabildi.

Fakat bu çok özel bir toparlanmaydı. Bazılarının “otuz altın yıl” 
dediği 1950’den 1970’lerin sonuna kadar uzanan dönemde emperya-
lizm benzeri görülmemiş silahlanma ekonomisiyle kar krizini aşma 
yollarını aradı. Ama bu yapay ve asalak makina henüz 70’lerin başla-
rında teklemeye başladı.
c) 15 Ağustos 1971’de Amerikan Başkanı Nixon doların altına 
çevrilmesinin durdurulduğunu açıkladı. Bunu yaparak 1945’ten 
itibaren empoze edilen altın-dolar paritesinin özünü oluşturduğu 
uluslararası para sistemini değiştiriyordu.

Bu saldırgan emperyalist eylemin ne demek olduğu OCI’nin 
(Uluslararası Komünist Örgüt) polit bürosunca 20 Ağustos 1971’de şu 
şekilde çözümlenmişti:

Beyaz Saray’da ikamet eden Wall Street temsilcisinin tek bir konuşması kuy-
ruklu yalanı açıkça gösterdi: Bu yalana göre kapitalizmin en yüksek aşaması 
olan emperyalizmde daha da kötüleşen uluslararası çelişkilerini aşabilmek için 
kendisini reforme etmesi yeterliydi. (..) Amerikan emperyalizmi ve ikincil 
emperyalistler tarafından meydana getirilen ölüm fermanı imzalanmış oldu. 
Kapitalizmin içsel trendi dünya piyasasını parçalamaktı.
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d) Amerikan emperyalizminin empoze ettiği doların ve faiz oran-
larının diktatörlüğü krizlerin patlamasını engeleyemedi. Ve her 
bir kriz dev dalgalar gibi bir sonraki krizi hazırladı. Her sonraki 
krizin şiddeti bir öncekine göre daha vahşileşti ve sertleşti.

1975’teki “ilk petrol krizi”yle başlayıp 2000-2002’dek “dot.com” 
ekonomisinin tepetaklak olmasına değin geçen süredeki birbiri ardına 
şişen çeşitli “balonların” ve bunların patlamalarının çeteresini tutma-
yacağız. Bugün “subprime kredilerinin” çöküşüyle patlayan, önceki 
krizlerin birikintileri üzerinde yükseldi.

“Dot.com balonu”nun patlamasının tüm etkileri 11 Eylül sayesinde 
görülmedi. O zaman biz şöyle yazmıştık:

11 Eylül’den önce emperyalizmin kendi politikalarını ve sosyal sistemini koru-
yabilecek araçları üretemekten aciz olduğu söyleyebilecek bir durumdaydık. 
O zaman emperyalizmin önündeki engelleri aşıp siyasi gerekliliklerini kar-
şılayabilmesi için yeni yöntemler bulması gerekiyordu. 11 Eylül emperyalist 
politikaların Bush’un şu sözü etrafında tekrar şekillendirilmesi için bir fırsat 
sundu: “topyekün, ekonomik, toplumsal, siyasi, askeri savaş.” Başkan yar-
dımcısı Dick Cheney’in sözleriyle “bugün dünyayı yönetenlerin ömürlerinin 
ötesine gidecek” bir savaş.

e) Savaş sanayisi hala başarısız ekonomik sistemi ayakta tutan 
birincil motordur.

General Eisenhower 1954’ten 1960’ya değin Amerikan başkanlığı 
yaptı. Kendisi 3.5 milyon askerin önderi olmakla ve dünyanın tanık 
olmadığı bir silah sanayine sahibi olmakla böbürleniyordu. Askeri har-
cama 1952’deki 50 milyarlık düzeyinden 70’lerin sonunda 150 milyar 
dolara tırmandı, 80’lerin sonunda ise bu sayı 300 milyar dolara çıktı.

Bu rakam o zamandan bu zamana iki kat arttı.
Kore, Vietnam ve Irak savaşları... Demokrat başkan Bill Clinton’nun 

ittirmesiye ABD’nin askeri bütçesi 2003’te 325 milyar dolara, 
Cumhuriyetçi GW Bush’un gayretiyle önce 355 milyar dolara ve 
nihayet Bush’a sağlanan askeri harcama serbestliğiyle 2008’de 647.2 
milyar dolara çıktı.

2007 Haziran’ında SIPRI (Stokholm Uluslararası Barış Araştırma 
Enstitüsü)’nün yayımladığı rapora göre tüm dünyaki askeri harcama 
2006’da 1204 milyar dolara çıktı (bir önceki yıla göre %3.5, 1997’ye 
göre ise %37’lik bir artış).

Ama bu istatistikler bu sanayinin başta ABD olmak üzere üç beş 
büyük kapitalist ülkede yoğunlaştığını göstermiyor. 2005’te silahtan 
elde edilen 290 milyar dolarlık karın % 63’ü 40 Amerikan silah üre-
ticisi ve % 29’u 32 Avrupalı silah üreticisi tarafından kaydediliyor. 
2007’de dört büyük Kuzey Amerikalı firmanın, Northop Gruman, 
General Dynamics, Raytheon ve L3 Communications’ın satışları bir 
milyar dolardan fazla arttı.
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Bu sayılar emperyalizmin ne kadar gerici olduğunu gösteriyor. 
Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetini koruyabilmek için 
askeri harcama yapıp piyasayı besliyor, üretici güçleri ve özellikle de 
insani üretim gücünü yıkma anlamına gelecek olan bir hedefe doğru 
yürüyor..
f) Genelleştirilmiş borca doğru hızla savrulmak. “Dot.Com 
ekonomisi”nin çöküşü bir dönüm noktası oldu. Alan Greenspan 
Amerikan faiz oranlarını 18 ayda 13 kez düşürdü; Federal Reserve’e 
devasa kredi teşvikleri sağlattı.

Haneiçi borçlar akıl almaz oranlara ulaştı: 2000’de 550 milyar dolar, 
2005’te 1250 milyar dolar (Yani toplam haneiçi gelir seviyesi olan 
247 milyar doların çok üstüne çıktı.) 2005’te Amerikan firmalarının 
borçları 7000 milyar dolara tırmandı. Bu dönemde Amerika Birleşik 
Devletlerinin borcu 2500 milyar dolara ulaştı ve bu GSMH’nin % 20 
kadarıydı.

Dizginlenmeyen kredi fırsatları “Amerikan büyümesi mücadelesi”nin 
başat motoru oldu. Dağ gibi biriken borçlar sanayinin, devletin, kasa-
baların harcamalarına ve federal harcamalara enjekte edildi.

Şimdi spekülatif fonlar (hedge funds) bu kızgın sularda 1500 mil-
yar dolarlık sermayeyi doğrudan kontrol ediyor (% 200’lük bir artış) . 
İstikraz yoluyla, bu, 6000 milyar doların doğrudan kontrolü anlamına 
geliyor.
g) Emperyalizm piyasanın parçalanmasına karşı piyasayı daha da 
çok parçalayacak araçlarla “savaşır”. Bu büyük miktardaki krediler-
le beslenen spekülasyon çok yüksek oranlara çıkmakta ve çok yüksek 
kar oranlarını güvence altına almak isteyen sermayeyi üretmektedir. 
Borsalardaki, tahvillerdeki, metalardaki, mülk piyasalarındaki spekü-
lasyon bu...

Politik durum ve IV. Enternasyonal’in görevleri hakkındaki 6. 
Dünya kongresi bildirisi. “subprime kredi” krizine yol açacak durumu 
şu şekilde özetliyordu:

Sermaye, üretimdeki kar oranını spekülasyondaki kar oranına taşımak için, 
“emek maliyeti”ni daha da düşürerek artı değere el koymak dışında bir araca 
odaklanamamaktadır. Ve bunun yolu yükselen kapitalizm dönemindeki gibi 
emek üretkenliğini arttırmak için emek gücü değerini düşürmek değildir (.) 
Emperyalist kapitalizm her zamankinden daha fazla miktarda emek gücünün 
değerini güvence altına alan tüm örgütlü formları ve kurumları imha ederek 
ayakta kalabilir. Toplu sözleşmeler, sosyal güvenlik sistemleri, bağımsız sen-
dikalar, hatta devlet kurumları ve milletler yani Troçki’nin deyimiyle proleter 
demokrasinin kalelerini inşa edebileceği birimler çatlamakta, yarılmaktadır.

(Ama) işçi sınıfı ve ezilen tabakalar güçsüzleştikçe malları satın alma kapasi-
teleri de azalmaktadır.

h) Her zamankinden daha güçlü bir şekilde “Komünistler kuramla-
rını tek bir ifadeyle özetleyebilirler: Özel mülkiyetin ilgası.”
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Büyük ve artan miktardaki üretimde katma değer elde edemeyen 
sermaye, Kuzey Amerikan devleti tarafından yürütülen oransız borçlar 
ve yokluğunda sistemin zaten çoktan çözülmüş olacağı silah sanayinin 
büyümesi bugün tüm insanlığı kaosa sürükleme riskini barındıran eko-
nomik krize götürmüştür.

Tüm bunlar bizi bir sonuca götürmektedir: insanlığı dipsiz kuyulara atılma-
sından kurtarak proleter devriminin acil önemine... (.) IV. Enternasyonal, 
Komünist Parti Manifestonusuna katılmaktadır: Komünistler kuramlarını tek 
bir ifadede özetleyebilirler: Özel mülkiyetin ilgası... (6. Dünya Kongresi Sonuç 
Bildirgesi, 27 Kasım - 1 Aralık 2006)

3. Amerikan emperyalizminin benzersiz 
konumu onu “süper emperyalizm” yapmıyor
a) Kapitalist sistemin büyük çırpınışları

Savaşlar, devrimler ve krizler; ekonomik, politik, sosyal ve devlet-
lerarası ilişkileri tüm gerçekliğiyle her zaman ortaya koymuştur. Çünkü 
bunlar, özel mülkiyetin üretim araçlarını elinde tuttuğu sömürü sistem-
lerinde temel çelişkilerin sonucu olarak ortaya çıkar.

Şu anki kapitalist ekonominin çöküşü de bu kuralı doğrular nitelik-
tedir.

Dünyada yaşanan krizin büyüklüğü ve derinliği kapitalist ekonomi-
nin çözülmekte ve çürümekte olan şu anki safhasından (ABD emper-
yalizminden) ayrı açıklanamaz.
b) Başka hiçbir emperyalizm ABD’nin dünya ekonomisindeki yeri-
ni doldurma kapasitesine sahip değildir.

Hiçbir emperyalizm ABD hegemonyasına savaşla veya başka bir 
araçla kafa tutmaya cesaret edemez. İçinde bulunduğumuz krizin de 
gösterdiği gibi, ABD emperyalizmi de diğerlerinin arasındaki denge-
lerin tamamen değişmesi—dünya pazarındaki dengelerin değişerek 
kapitalizmin gelişiminde yeni bir döneme işaret etmesi—mümkün 
değildir.
c) Bu gerçek, Amerikan emperyalizmini “süper emperyalizm” 
yapmaz.

Amerikan emperyalizmini nitel olarak diğer emperyalistlerden 
ayıran gücü, farklı emperyalist güçlerin yeni bir uluslararası ilişki-
ler fazına geçişinde yaşadığı çelişkileri bütünüyle çözemez. “Süper 
emperyalizm”in oluşması için gerekli olan ön koşul, içinde bulundu-
ğu kapitalist sistemi yürüten kanunların kaldırılmasıdır ve bu tür bir 
emperyalizm kendi sınırlarının ötesine geçmiş demektir. Sadece bu 
noktadan bakıldığında, çeşitli emperyalizmlerin egemen gücün altında 
birleşebileceği görülür. Diğer taraftan — Amerikan emperyalizminin 
başı çektiği — çeşitli emperyalizmlerin tepkileri şunu gösteriyor: 
Kabul edilen ortak değer “herkes kendi için”, bütün büyük ve küçük 
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emperyalizmlerse kendi konumlarını korumak için dişiyle tırnağıyla 
savaşmaya hazır. Hepsinin içine doğru sürüklendiği kaos ortamının 
oluşmasının nedeni de budur.
d) Kapitalist sistemi oluşturan kurallar iptal edilmedi

En ufağından en büyüğüne bütün burjuvaziler, sadece kendi dev-
letiyle ilişki içerisinde oluşabilir ve “kendi” kapitalistleri için kendi 
alanını müdafaa etmeye çalışır. “Üstün birlik”e doğru gitmekten çok 
uzak olan emperyalizmlerin, yaşam alanlarının daralmasıyla birlikte 
kendi aralarındaki çıkar çelişkilerin daha insafsız bir biçim aldığını 
görüyoruz.
e) Amerikan emperyalizminin gereklerini karşılamak için oluş-
turulmuş veya bu doğrultuda yeniden şekillendirilmiş Birleşmiş 
Milletler ve benzeri uluslararası kurumlar aynı zamanda bütün 
rekabetin ve çelişkilerin ifade edildiği alanlardır.

ABD emperyalizminin hakimiyetinin körüklediği ve bunun sonucu 
olarak ortaya çıkan emperyalist sistemdeki çürüme “yeni düzen” değil 
tamamen kaos ortamı getiriyor.

Şu an hâkim olan koşullarda emperyalist sistemin çürümesi ve 
dünya pazarının çözülmesi, sömürgeci kapitalist sistemin dünya çapın-
da hayatta kalmasının koşulları ve ABD emperyalizminin hâkimiyetinin 
devamlılığından ayrı düşünülemez. Diğer bir deyişle, herhangi bir 
kapitalist güç emperyalizm korunmadığı sürece kendisinin korunabi-
leceğini düşünemez. Kapitalist sisteminin dünya çapında egemenliği 
çerçevesinde düşünüldüğünde ABD hegemonyasının yok edilmesini 
olanaksız kılan sadece ABD’nin ekonomik, politik veya askeri alandaki 
büyüklüğü değildir.
f) Daha önceki bölümde de belirtildiği gibi silah ekonomisi önüne 
geçilemeyen bir büyümenin içinde. Son zamanlarda ulusları 
biçimlendirmek, her türlü demokrasi şeklini ve insan varlığını yok 
etmek günümüzün “norm”u oldu. Bunlar, Amerikan emperyaliz-
minin dünya üzerindeki her sektöre hükmetmek için kullandığı 
“normal” araçlar haline geldi. Kapitalizmin büyüme sürecinde ana 
kuvvetlerdeki politik rejimlerde, işçi sınıfına kendi gelişmesinde kul-
lanabileceği bazı demokratik özgürlükler verilmişti. Bugün Irak’taki, 
Afganistan’daki, Kosova’daki, Darfur Rwanda gibi Afrika ülkelerin-
deki durum, bütün insanlığa özel mülkiyetin üretim araçlarını elinde 
tutmak için kullandığı ve kullanacağı araçların gelecekteki resmini 
açıkça göstermektedir: Ulusların parçalanması, etnik katliamlar, sonsu 
olmayan bölünmeler... Bunların hepsi ABD emperyalizminin talanını 
dilediği gibi sürdürmesi içindir. Kapitalist sistemin ayakta kalabilmesi 
için bütün bunlara ihtiyacı vardır; üretici güçlerin yok edilmesini neden 
olmak ve en önemlisi de, “emek maliyetleri”ni sürekli dşürüp işçi sını-
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fının özgürlük ve kazanımlarını elinden almaya çalışarak “devrimci 
sınıfı” ortadan kaldırmaya çalışmak...
g) Bu genelleştirilmiş savaş ve talan politikası, başta Amerikan 
emperyalizmininki olmak üzere, üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyet rejiminin çözülmesi krizinin kurtarılmasına yetmiyor.

Ekonominin militarize edilmesi kapitalizmin çürüme noktasındaki 
emperyalizmin ihtiyacı olan bir şeydir. Bu “uzun savaş” emperyalist 
düzene dayanak oluşturur. ABD politikasına egemen olan kargaşa hali, 
Irak’ta ve Afganistan’da olanların tekrar edilmeyeceğinin garantisi 
olmadığının göstergesidir. Tam aksine emperyalizmin değişmezlerin-
den biri de, diğerlerini tehdit etmek ve bu tehditleri eyleme dönüştür-
mektir.
h) ABD emperyalizminin ekseni gittikçe “sürekli savaş”a yaslanı-
yor. Mart 2003’de Uluslararası Sekretarya’nın önergesinde de sunul-
duğu gibi “insanoğlunun yarattığı uygarlığın temel değerlerini tehdit 
eden bir tarih süreci içerisindeyiz. Dünyadaki bütün çalışan kitleler ve 
insanlar bu zalim ve insanlık dışı gidişatın karşısında duruyor.”

Geçen dört sene içinde bu barbarlık ve zalimlik bütün topraklarda 
ve sektörlerde kendini göstermiştir. Bu parçalanmanın en kötü koşul-
larında bile işçiler direniş göstermiştir. Şu anki krizde de ekonomiyi 
canlandırma çabaları olarak görülen birçok şey, yok etmeye ve asalak-
taştırmaya yönelik denemelere gebedir.

4. Sürekli devrim ve ulusal sorun
a) Bugün sömürü sisteminin ayakta kalması, işçi sınıfının 150 yıl-
lık mücadelesinin sonucunda kazandığı hakların yok edilmesini 
gerektirir: Sermayenin mülksüzleştirilmesiyle ve burjuva devletin 
sona ermesiyle elde edilen sosyal kazanımlar, demokratik ve işçi sını-
fı kazanımları, günümüzde tersine çevrilmiştir. Bu da doğal olarak 
demokratik özgürlüklere karşı bir saldırıya sebep oluyor. Sürekli dev-
rim teorisi, Marksist tahlilin özel bir duruma uygulanması (mesela bur-
juva devrimini geçirmemiş geri kalmış ülkelere) olmayıp, emperyalizm 
çağında proleter devriminin genel dinamiğinin teorisidir.

Kapitalist sistemin devamının insanlığı barbarlığa sürüklediği bir 
çağda, uygarlığın temelleriyle bağdaşan her bir kazanım ve demokratik 
talep işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi eyleminin bir bileşinidir ve pro-
leter devrimine giden yolda geçiş talepleri olarak savunulmalıdır.
b) “Her düzeyde gericilik” anlamına gelen emperyalizm çağında, 
demokratik taleplerin bütünü ve özellikle ulusların egemenliğine 
bağlı olanlar sadece proletarya tarafından savunulabilir.

Marx, Engels, Lenin ve Troçki bıkmaksızın, demokratik taleplerle 
ulusların oluşumu arasındaki organik bağı vurgulamışlardır. Özellikle 
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Lenin ve Troçki, emperyalizm üzerine yaptıkları analizlerde emper-
yalist güçler ve onların egemenliğindeki ülkeler arasındaki farkları 
tanımlamışlardır.
c) Sınıf mücadelesinin mevcut evresi; ulusal sorunun politik yeri, 
ulusal baskı olguları ve her biçim altındaki ulusal parçalanmalar 
tarafından belirlenmektedir.

Ortada birçok sorun var: İrlanda meselesi (Lizbon antlaşmasının 
reddi), Yugoslavya’nın yıkılışı ve bölgede bundan sonra oluşan durum, 
Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlığını bozmaya yönelik denemeler, 
Zimbabwe’ye müdahale tehditleri vb. Emperyalizmin bütün bu sorun-
lara tek bir çözümü vardır: insanları ezip geçmek ve ulusları yok etmek. 
Bu yöntem Filistinlilere karşı olan tutumda açıkça kendini gösteriyor..
d) AB kurumları tarafından tasarlanmış demokratik haklara ve 
işçi sınıfının haklarına karşı doğrultulan bu savaş makinesi - ki bu 
AB’ye üye ülkelerin de egemenliğini zedeler - genel bütünün bir 
parçasıdır.

Demokrasiyi savunmak ulusal çerçevede tanımlanmış ulus ege-
menliğini savunmak anlamına gelir ve bu hiçbir zaman emperyalizmin 
kalesi haline gelmiş kurum ve kuruluşları savunmakla karıştırılmama-
lıdır. Bu tutum Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri için verilen müca-
delede de gereklidir. 2. Dünya savaşı öncesinde (IV. Enternasyonalin 
oluşturulduğu zamanlarda) Troçki tarafından yapılan teorik katkılar 
bizim politik yönelimimizin temelleri olarak kalmıştır.

Örneğin 1934’te “Savaş ve IV. Enternasyonal”de Troçki şöyle yaz-
mıştır:

Ulusal sorun her yerde sosyal sorunla içiçe geçmiştir. Sadece dünyadaki prole-
terlerin iktidarı ele geçirmesi bize gerçek ve bitmeyecek bir gelişme özgürlüğü 
tanır... Biz faşizm karşısında demokrasiyi proletaryanın yöntemleri ve örgütleri 
aracılığıyla savunuyoruz Ama bu savunmada burjuva devletine vekalet vermi-
yoruz. Bununla birlikte işçi sınıfı kendi ulusuna karşı kayıtsız değildir. Tam 
tersine, tarih, ulusun geleceğini ve gelişmesini onun ellerine emanet ettiği için-
dir ki, proletarya, ulusal bağımsızlığı savunma görevini emperyalizmin eline 
bırakamaz. Kapitalizm ulusu kendi gelişimi için kullandığı halde dünyanın 
hiçbir yerinde ulusal soruna tam bir çözüm getirebilmiş değildir…Versailles 
Avrupasının sınırları ulusların kanlarıyla çizilmiştir. Kapitalist Avrupayı ulus-
ların sınırlarıyla devletlerin sınırları içinde birleştirmeye çalışma fikri ütop-
yaların en safçasıdır. Hiçbir hükümet, barışçıl amaçlarla topraklarının tek bir 
zerresini bile terk etmeyecektir. Yeni bir savaş Avrupa’nın sınırlarını yeniden 
çizecektir, ama bu, ulusların doğal sınırlarıkuralına göre değil savaşın kural-
larına göre bir yeniden çizim olacaktır. Bütün Avrupa’nın ulusal kimlikleriyle 
birlikte barışçıl bir işbirliği gerçekleştirmesi Avrupa’nın ekonomik açıdan bir-
leşmesiyle gerçekleşebilir ki, bu da ancak Avrupa’nın burjuva egemenliğinden 
kurtulmasıyla mümkün olabilir.

e) Bu yeni koşullar proleter devriminin gecikmesinin, dolayısıyla 
- demokratik zaferlerin ve işçi sınıfı zaferlerinin imha edilme-
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sinin aracı olacak şekilde - emperyalist sisteminin çözülmesinin 
ve ulusların parçalanmasının sonucudur. İşte bu koşullarda IV. 
Enternasyonalist politikalar, Marksist bir fikir olan milletlerin 
kurulması fikri temelinden hareketle irdelenebilir.

Örneğin AB’den ayrılmaya çalışmak sınıf özgürlüğünün somut ola-
rak kazanımından ayrı tutulamaz. Fransa’daki durum düşünüldüğünde 
“bağımsız işçi partisi”nin bu noktadaki hassasiyetini POI nin kuruluş 
temellerinde içselleştirmiş oluşunun sebebi de budur. Bu sadece bir 
Fransa durumu değildir. AB ve kurumları karşısındaki, AB taraftar-
larının bütün gücü ECB’ye (Avrupa Merkez Bankası) vermek olarak 
tanımladığı savaş, Avrupadaki bütün işçi sınıflarının ortak kavgasıdır. 
Bu kavgada sınıf mücadelesinin gelişiminin ortaya koyduğu bütün 
demokratik talepleri bulabiliriz. AB ve kurumları karşısındaki bu savaş 
Birleşmiş Avrupa Sosyalist Devletleri için verilen savaşın somut bir 
ifadesidir ve Avrupa içindeki tüm insanların kendi ülkelerinde egemen 
olması için verilen savaşı da içinde barındırır.
f) Büyüyen kriz ABD emperyalizminin diğer emperyalist kuvvetler 
karşısında güçsüzleşmesine değil tam aksine ABD emperyalizmi-
nin istekleri için gaddarlığını arttırmasına sebep olacaktır. Aynı 
zamanda bu kriz ABD emperyalizmini gerekli gördüğü bütün araçlarla 
hakimiyetini sağlamlaştırmaya çalışmaya itecektir. Şu ana kadar AB, 
doların egemenliğini ve Federal Reserve Bank’ın isteklerini karşılaya-
rak görevini yerine getirmiştir. Şu an yaşanan kriz AB’nin demokrasi 
karşıtı ve işçi sınıfı karşıtı taraflarını güçlendirmiştir. Her burjuvazi için 
tek çözüm ve son çare başkalarının hayatları pahasına kendi konumunu 
ve kurumlarının istikrarını sağlamlaştırmaktır.
g) Bu doğrultuda NATO (doğrudan ABD emperyalizminin kontrolün-
de olan ve onun politik ve askeri müdahale için en önemli aracı olan 
birlik) Amerikan siyasetinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaya 
mahkumdur. Bu açıdan Bosna’daki savaştan tutun da Kosova’nın 
“bağımsızlığı”nın ilanına kadar Balkanlardaki tüm gelişmeler Amerikan 
emperyalizminin Avrupa burjuvazilerine karşı yürütmekte olduğu 
ve yürüteceği politikaların bir göstergesidir. Üstelik bu politikalar 
Amerikanın yeni başkanı kim olursa olsun farklılık göstermeyecektir.
h) Çin devleti; Çin devriminin ortaya çıkardığı mülkiyet ilişkileri 
üzerine kurulmuş (yani yerli ve yabancı sermayenin mülksüzleşti-
rilmesi ve büyük toprak sahipliğinin ortadan kaldırılması) egemen 
ve merkezi bir devlettir.

Bütün bunlar; toplumsal mülkiyeti tasfiye etme yolundaki bürokrasi 
tarafından kontrol altında tutulan ve büyük ölçekte şekilsizleştirilmiş 
bir hale gelen devlet yapısına rağmen böyledir. Bütün bunlar; toplum-
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sal mülkiyete indirilen ağır darbelere, kapitalist sızmanın derecesine ve 
işçi sınıfına vurulan darbelere rağmen gene de böyledir.

Dikkat edilirse, dünya krizinin patlak vermesinden bu yana, 
dünya basınında kapitalizmin dalkavukluğunu yapanların Çin’in sözde 
“mucizesi”nden söz etmelerine giderek daha az tanık oluyoruz. Bu 
dalkavukların konuya daha ihtiyatlı yaklaşmalarının altında yatan ana 
neden tabii ki şu: Devrim tarafından inşa edilmiş olan kamu mülkiyeti 
temelinde oluşmuş olan 300 milyon üyeli Çin işçi sınıfı, günlük müca-
delesinde kendi ülkesinin yöneticilerinin politikalarına rağmen çoku-
luslu şirketlere, özelleştirmelere ve devlet işletmelerinin yıkılmasına 
karşı çok şiddetli bir mücadele yürütmektedir. Bürokrasinin koruması 
altındaki emperyalist çokuluslu şirketlere karşı her gün ayaklanmalara 
tanık olunuyor. Emperyalizmin Çin ekonomisini ve işçi sınıfını yok 
etme politikasına karşı şiddetli bir direniş söz konusu. Bürokrasinin 
emperyalizmle uyum sağlamak için hazırladığı “reform” açılımlarına 
karşı sert sınıfsal tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Çin ekonomisinin ekonomik büyüme oranının artmasının nedeninin 
yabancı yatırım şirketlerine bağımlı bir ihracat ekonomisine dayan-
masının bilincinde olan kapitalizm yanlısı yorumcular, Çin işçi sını-
fının büyümekte olan eylemli tepkisinin yarattığı tehdidin farkındalar. 
Bilindiği gibi, Çin’in toplam ihracat hacminin % 60’ı yabancı yatırım-
lardan kaynaklanıyor. Söz konusu olan elektronik ve telekomünikasyon 
ürünleri olduğunda, bu oran, % 80’lere kadar varıyor.

Bu durum karşısında, ihracata dayalı ekonominin öngörülür düşüşü, 
Çin bürokrasisinin işlerini fazlasıyla zorlaştıracaktır. Özellikle bütün 
göstergeler sosyal ilişkilerde bir patlamanın eşiğine varıldığını vurgu-
larken istihdam durumunun şiddetlenmesi altından kalkılması mümkün 
olamayacak yıkıcı sonuçlar yaratabilecektir.

Öte yandan, Çin’in günümüzde dünya pazarı olan ilişkisi - yani 
dünya mali sermayesiyle bağları - 1997 yılında patlak veren ve Çin’i 
büyük ölçüde ıskalayan “Asya krizi” dönemine göre çok daha sıkıdır.

Bütün bunlar, Amerikan emperyalizmin büyük bir dikkatle izlediği 
gelişmelerdir, çünkü Çin işçi sınıfının bütün haşmetiyle ortaya çıkma 
tehdidi onda ciddi bir korku yaratmaktadır. Bugün Çin’de devletin 
baskı politikaları nedeniyle birbirinden bağımsız binlerce ve binlerce 
işçi ve köylü eylemi birbirini izlemektedir.

Sürekli olarak dünya büyük basınında Çin’in dünya ekonomisindeki 
yeri üzerine yönetici çevrelerce şu yorumlar yapılmaktadır: büyük pet-
rol tüketicisi, dünya çimento tüketiminde birinci sırayı alan vb., büyük 
ihracatçı güç. Öte yandan, bilindiği gibi, Çin hükümetinin elinde tuttu-
ğu büyük dolar rezervlerinin ABD hazinesinin bütçe açığını kapattığı 
da altı çizilen gerçekler arasındadır.
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Ancak şu çelişkinin altı özellikle çizilmelidir: Her ne kadar bu 
rezervler günümüzde Çin bürokrasisi tarafından emperyalizmi kur-
tarmak için kullanılmak istense de, bunlar aslında emperyalizmin 
doğrudan kontrolü altında olmayan ve devrimin kazanımından bu yana 
oluşan kamu mülkiyeti temelinde yükselen muazzam bir işçi sınıfının 
üretici güçleridir.

İşte bu durum, emperyalizm açısından, her ne kadar kendi yararına 
kullanmak istese de, özellikle dünya olaylarının gelişmeleri nedeniyle 
tahammül edilemez bir tehlike oluşturmaktadır. Tahammül edilemez 
bir tehlikedir, çünkü kamu mülkiyetinin korunması temelinde yürüttü-
ğü direnişte Çin işçi sınıfı politik devrimi gündemine almaktadır.

5. Sınıf mücadelesinin şartları
a) Emperyalizmin saldırısı işçi sınıfının kendisi için bir sınıf olarak 
var oluşunu tehdit ediyor. SSCB’nin yok edilişi yıkım güçlerinin yeni 
bir safhasına işaret etti. Ulusları yıkmak işçi sınıfının sınıf oluşunu yık-
manın bir yoludur. Bu aynı zamanda egemen emperyalizmin rekabet 
halinde olduğu diğer emperyalizmleri yıkma veya zayıflatma yoludur. 
Daha da genelleştirecek olursak, kapitalizmin karşısında duran her şeyi 
ortadan kaldırmanın yoludur. Buna rağmen sınıf mücadelesinin kural-
ları ortadan kaldırılamaz. İş gücünün sömürüldüğü her zaman bu sömü-
rüye karşı bir direnç olması kaçınılmazdır. İşçi sınıfının, emperyalizm 
karşısında sınıf mücadelesini izlemekten başka alternatifi yoktur. Şimdi 
de var oluşunu savunmasından dolayı her zamankinden daha fazla bu 
çizgiyi benimser. Bu savunmanın merkezini onu sınıf yapan “örgütleri, 
güvenceleri, kazanımları” savunması oluşturur.
b) Bu sert sınıf mücadelesinde işçi sınıfı her zamankinden daha fazla 
aygıtların politikalalarıyla karşı karşıyadır. İnsanlık krizi devrimci 
önderlik sorununa indirgenebilir. Bu satırların doğruluğu yazıldıktan 
70 yıl sonra bugün tüm açıklığıyla kanıtlanmıştır. Öncelikle SSCB’nin 
yok edilişi. Stalinist bürokrasi restorasyonist yapısının sonuna kadar 
gitmiştir; bunu da kapitalizmi “restore” ederek değil, sosyal mülkiyeti 
yürürlükten kaldırarak yapmıştır. Daha genel olarak bu durum dünya 
siyaseti ve uluslararası sınıf mücadelesi için de doğrudur.
c) Geçiş Programı “Kapitalizmin çürüdüğü bir devirde Stalinizm, 
dönüşümünü burjuvazinin işçi sınıfı içindeki kurmayı olarak baş-
latmıştır; genelde sistematik sosyal reformlar henüz tartışma konusu 
edilmemişken” der. Bu satırlar Stalinizmin enternasyonal politikasının 
Kremlin bürokrasisi ve bunun sonucu olarak SSCB 1917’den kalan 
sosyal temelleriyle bağlantılı olduğu bir zamanda yazılmıştı. SSCB 
kaybolmaya başladıkça Stalinist düzen - ki Troçki bu düzene işçilerin 
devletinde ve enternasyonal hareketinde asalak tümör der - her ülke-
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de işçi sınıfının bağımsızlığını kirleten ve sürekli yayılan bir kansere 
dönüşmüştür. Bu öncelikle işçi sendikaları örgütlenmelerinde ve hatta 
doğrudan politik seviyede görülür. Dünyanın her yerinde Stalinizmin 
varisleri özelleştirme politikasını sürdüren hükümetlerin başındadırlar. 
Moldovadaki “komünist” hükümetten tutun da Berlin senatosundaki 
“kızıl kızıl” çoğunluğa kadar bu böyledir. Bu çeşitli bölünmelerin, 
grupların, militanların IV. Enternasyonale yüzlerini dönmesi ihtimalini 
olanaksız kılmaz.
d) Sosyal demokrasi genellikle kendisini oluşturanın gölgesidir. 
Sosyalist Enternasyonal sistemi emperyalist politikanın doğrudan 
kullandığı araçtır. Yine de Sosyal demokratların burjuva işçi parti-
lerinin özelliklerini muhafaza ettiği ülkelerde, genelde işçi sendikala-
rıyla bağlantılı şekilde, sınıf mücadelesinin organik sonuçları olarak 
saflarını tutarlar ve bu da onları Stalinizmin aygıtlarından farklı kılar. 
Ama böyle durumlarda bu partiler genelde saldırgan bir tutuma girerek 
emperyalizmin ihtiyaçlarına hizmet etmişlerdir. Büyük Britanya’daki 
Blair’in “Yeni İşçi Partisi” (New Labour) operasyonuyla Alman Sosyal 
Demokrat Partisi (SPD) içindeki operasyonlar bu yöndedir.
e) Birleşik Sekretarya örgütlerinin işgal ettiği yeni yer

Bundan böyle, onlar sınıf mücadelesinin ve proleter devrimin 
karşısındaki bir gücü temsil ederler. Bu açıdan baktığımızda artık 
onların “gerici merkezcilik”lerinden söz etmek pek mümkün değildir. 
Pabloculuğun bu yeni görevi birçok faktörün birleşiminden ortaya 
çıkar. Emperyalizmin, Birleşik Sekretaryayı sözde IV. Entarnasyonal 
olarak karşı devrimin hizmetine yerleştirmeye ivedi bir şekilde ihtiyacı 
vardır.

Bu Brezilya’da toprak reformuna karşı, özelleştirme yanlısı bir 
hükümetin içinde yer alarak başladı.

İtalya’da parlamentoda çoğunluk koalisyonunun bir parçasıyken, 
Pablocu temsilciler Prodi hükümetinin Afgan halkına karşı açtığı 
savaşa bütçe desteği için oy kullanmışlardır. Ayrıca hastaneleri, devlet 
okullarını ve işçi sınıfının kazanımlarını yok eden AB bütçeleri için 
de aynı tutumu sergilemişlerdir. İtalya’da da Pablocular Brezilya’daki 
motifi uygulamışlardır: sınıfların parçalanmasını benimseyen şekilde 
hükümetin bir parçası olduktan sonra, “muhalefet” işlerine başlayarak 
işçi sınıfının parçalanmasına ve dolayısıyla emperyalizmin çıkarlarına 
hizmet etmişlerdir.

Fransa’da, Besancenot önderliğinde yürütülen “Yeni Anti Kapitalist 
Parti” (NPA) operasyonu daha başından itibaren bağımsız bir işçi par-
tisinin inşasının engellenmesi temelinde yürütülmüştür. Bağımsız bir 
işçi partisini inşa etme girişimleri her adımda karşılarında NPA operas-
yonuyla yüzyüze gelmişlerdir. Nitekim, NPA operasyonu sürekli olarak 
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Avrupa kurumlarına saygı temelinde yürürken, Bağımsız İşçi Partisi 
(POİ) bu kurumlardan kopuşu önüne koymaktadır; NPA işçi örgütle-
rinin atomizasyonu temelinde yürürken, POİ bunların savunulmasını 
dile getirmektedir. NPA, işçi sınıfının saflarını parçalamaktan yana 
tavır alırken, POİ işçi sınıfının birleşik cephesi için hareket etmektedir. 
İşte bunlardan dolayı, NPA devlet başkanının ve büyük medyanın açık 
ve doğrudan desteğini alırken, POİ bilinen nedenlerden dolayı bunların 
düşmanlığını kazanmaktadır.
f) Bu nedenle merkezi soru işçi sınıfı ve örgütleri arasındaki ilişki 
olmalıdır. Bunlar emperyalizmin hizmetindeki aygıtların saldırı-
sının tehdidi altındayken, aynı zamanda, işçi sınıfının mücadele-
sinde kullanmaya çalıştığı araçlardır. Bu gerçek, işçi sınıfının sınıf 
mücadelesi içinde kendisi tarafından ve kendisi için kurulmuş bütün 
örgütlerde ifadesini bulmaktadır. Blair tarafından yıkılma yoluna 
sokulmuş olan “New Labour” gibi bir partide bile işçi sınıfının kendi-
ni en azından sendikal düzlemde savunma mücadelesi henüz tam bir 
yenilgiye uğramış değildir. Gerçekten de Blair bütün çabasına rağmen 
İşçi Partisi ile sendikalar arasındaki bağı nihai olarak koparamamıştır. 
Almanya’da SPD’nin bağrında ve özellikle “İşçi Komisyon”larında bu 
partinin “New Labour”laştırılmasına karşı çok bilinçli olmasa da bir 
mücadele sürmektedir. IV. Enternasyonal militanlarının Almanya’daki 
sorumluluğu bu direnişi birleşik cephe hattında sürdürmeye yardımcı 
olmaktır.
g) Rejime entegre olma ile sınıf bağımsızlığı arasındaki en sert 
çatışma sendikal örgütlenmelerin çatısı altında sürmektedir...

Özellikle vurgulanmalı ki emperyalizmin taarruzuna yoğunlaştığı 
zemin budur. Bugün, “krize karşı ulusal uzlaşma”ya gidiş bu korpora-
tizm taarruzun en üst noktasıdır. ITUC (Uluslararası İsçi Sendikaları 
Konfedarasyonu)’un yaratılışı işçi sendikalarını “uysal yönetişime” 
iten uluslarüstü bir dünya korporatizmine atılan nitel bir adımdır. 
Bunlar her bir ülkede farklı şekilde ifade edilmiştir. Örneğin İtalyada 
maden işçilerinin ısrarla karşı çıkmasına rağmen CGİL in önderliğin-
de emekli maaşlarının referanduma gitmesini engelleyen bir politika 
izlenmiştir. İngilterede TUC liderleri Blair’a ve daha sonra Brown’a 
destek vermişlerdir. Fransada da durum farklı değildir. Açıkça görül-
mektedir ki işçi konfederasyonunun tutumu hükümetle uyumlu bir 
şekilde emperyalizmin planlarına hizmet etmektedir.

Bundan dolayı reformizmle sosyal demokrasi arasındaki farkı ayırt 
etmek önemlidir. Tarihsel süreçte aynı akımın farklı iki yüzünü temsil 
etmelerine rağmen, yoldaş Lambert’in önceden belirttiği ve günü-
müzde daha açık görüldüğü üzere reformlar olmadan reformizmden 
bahsetmek reformizm içinde bir çelişkidir. Emperyalizmin işçi sınıfı 
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reformlarını yok etmeye yeminli olduğu bu dönemde reformistlerin iki 
seçeneği vardır: yok olmak veya direnerek kısmen de olsa var olmak. 
IV. Enternasyonal militanları, işçi sınıfının çıkarlarından farklı bir 
çıkar gütmediği için, bağımsızlığından ödün vermeden, emperyalizmin 
reformlardan kurtulmaya çalıştığı bu dönemde örgütlerin bağımsızlığı-
nın korumasına yardımcı olmalıdır.
h) Şunu yinelemekte fayda var ki örgütlerin imhasını merkez alan, 
sistem tarafından yürütülen politikalar hesaba katılınca, sınıf 
mücadelesi kaçınılmaz bir şekilde yansımasını işçi örgütlerinin 
kendi içinde bulacaktır.

IV. Enternasyonalin ana sorumluluklarından birisi bu sürecin olgun-
laşmasına ve hızlanmasına yardım etmektir. Örneğin Almanya’da, 
Sosyal Demokrat partinin etkili olmasını isteyen sektörlerle ve klasik 
sosyal demokrat çizgiye yakın duran sektörler (bu çizgi tarihsel süreç-
te sosyal demokrasinin alanında karşı-devrimci bir konumdadır, fakat 
günümüz koşullarında sosyal demokrasiyi işçi-sınıfı düzeni olarak 
savunur ve dolayısıyla sınıfın kendisini savunur) arasındaki tartışmaya 
IV. Enternasyonal militanlarının tarafsız kalması beklenemez. Onların 
kavgası Sosyal demokrasi içinde cesur ve esas bir öncü politika yürüt-
mekle sınırlı değildir.

Fakat bugün bu cesur politika Alman işçi sınıfına ve dolayısıyla 
Alman ulusuna karşı olan yıkıcı güçlere karşı olan direnci özetler. Aynı 
şey tüm ülkeler için geçerlidir. Brezilya’da sınıf mücadelesi sonucu 
doğan sendika federasyonu Lula hükümetinin baskısına rağmen bağım-
sızlığını sürdürüyor.
i) Bu esaslar yoluyla, adına demokrasi çizgisi dediğimiz, işçi sen-
dikalarının var oluşunun önemini vurgulayan, politik demokrasi 
ve ulusların var oluşuyla doğrudan bağlı olan çizginin yürürlüğe 
konmasıdır söz konusu olan. Ortaya koyulan IMF, AB, Dünya Bankası 
vb. uluslar üstü sermaye kurumlarını terk etmekten ayrı tutulamayacak 
olan bir sınıf bağımsızlığı mücadelesidir.
j) Sınıf mücadelesinin uluslararası çaptaki genel ozelliği savunma 
halinde olmasıdır.İşçi sınıfı sınıf olarak hayatta kalabilmek için kendi-
sini sınıf yapan şeylerin ateşli bir savunucusu olmak durumundadır.
k) Ama bu savunma durumundan saldırı durumuna geçiş çok 
hızlı olabilir. Şu an içinde bulunulan krizde ve emperyalizmin çözül-
mesinde bu hızı görebiliriz. Şu noktanın çok geçerli olduğunu vurgu-
lamakta fayda var: “Tamamen istisnai koşullar altında, Stalinistler 
de dahil olmak üzere küçük burjuva partileri burjuvaziden ayrılmaya 
kadar gidebilirler.” Bu cümlenin doğruluğu son zamanlarda özellikle 
Güney Amerika kıtasında kendisini göstermiştir. Özellikle Bolivya ve 
Venezuela’ da devrimci hareket kendini geliştirirken küçük burjuva 
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partileri emperyalizmle yollarını ayırma konusunda niyetlendikle-
rinden çok daha öteye gittiler. Bu tavır sürerse, kıtada, hatta kısmen 
uluslararası ölçekte sınıf mücadelesi için bir kilometre taşı halihne 
gelebilir.

6. IV. Enternasyonal, birleşik cephe icin 
verilen mücadele ve parti inşasında geçiş 
süreci
a) IV. Enternasyonal’in VII. Dünya Kongresi tartışmalarının teme-
linde şu soru yatıyor: Bağımsız bir politikanın temel koşulu IV. 
Enternasyonal seksiyonlarının bulundukları her ülkede kendileri-
ni politik olarak bağımsız bir biçimde ifade etmeleri değil midir?

Esas olan, her durumda, IV. Enternasyonal’in kendini bağımsız 
olarak ifade etmesidir. Seksiyonların kendilerini bağımsız bir şekilde 
ifade etmeleri de IV. Enternasyonal’in kendini bağımsız bir şekilde 
ifade etmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. VII.Dünya Kongresi bu soru-
ya net bir cevap vermelidir ve bunu yaparken de çeşitli seksiyonlar-
dan alınmış görüşlerin toplamının bir ortalamasını elde etmek üzere 
değil, daha genel ve geniş bir tablo sunmalıdır. IV. Enternasyonal’in 
seksiyonlarının varlığı ve politik güçlenmeleriyle ilgili bilançoları da 
kongrede masaya yatırılacaktır. IV. Enternasyonal seksiyonları ken-
dilerini muğlak ifadelerin yer aldığı ve geniş bir yelpazeye yayılan 
yayın organlarıyla ifadelendirmekle yetinemezler. Genel olarak troçkist 
görüşlerin sergilendiği yayınlar yeterli değildir. Seksiyonların kendi 
yayınları IV. Enternasyonal’ın merkezi yayın organı olan “Gerçek” ile 
bağlantılı olmak durumundadır.
b) IV. Enternasyonali inşa etmek her seksiyonun kendi içinde bir 
birleşik cephe politikası oluşturmasından ayrı olarak düşünülemez 
Bu politika işçi sınıfının temel ihtiyaç ve taleplerinden hareket eder ve 
sınıfın sınıf olarak savunulması ve kazanımlarıyla güvencelerinin de 
savunulmasında odaklanır. Bunu büyük bir gayretle ve işçi sınıfının 
iktidar mücadelesine bağlayarak yapar. Bu birleşik cephe politikasını 
siyasi demokrasinin tüm kazanımlarının (emperyalizmin bitirmekle 
tehdit ettiği) savunulması olan genel politikasına bağlar.
c) Parti inşasındaki geçiş meselesi üzerine bir tartışmayı yeniden 
ele almak zorundayız. Birkaç onyıldır, bir taraftan Fransız seksiyonu 
olan Devrimci İşçi Birliğinin (LOR) inşası, diğer taraftan Açık Dünya 
Konferansı hattında IV. Enternasyonal’in yeniden ilanı mücadelesinde 
ve gene bir diğer taraftan da İLC’yi oluşturma mücadelesinde yer aldık. 
Aynı hareketin bağlamı içinde her ülkenin kendi özgül koşulları altında 
ve ulusal ölçekli sınıf mücadelesinin biçimlerine uygun olarak bir parti 
inşa stratejisi benimsedik. Buna, parti inşasına geçiş adını verdik. Bu 



Sosyalizm

124

konuyu şöyle açımladık: Devrimci partinin inşası bugüne kadar kurul-
muş bütün Enternasyonallerin devamlılığını bünyesinde barındıran 
ve proleter devriminin billurlaşmış bir ifadesi olan IV. Enternasyonal 
programının dışında oluşmayacaktır. Ama bu, kurulacak olan devrimci 
partinin örgütlenmiş biçiminin onu derhal IV. Enternasyonal’in bir sek-
siyonu haline getirmeyeceğini bilmemizi de gerektirir.

Sonuç olarak şunu görmeliyiz ki; aygıtların zirvesindekilerin poli-
tikalarına rağmen, hala bilinçli, bilinçsiz ya da yarı bilinçli olarak sınıf 
zemininde kalmanın yollarını arayan militanların ve ara işçi kadrola-
rının hareketini yakalamak zorundayız. Evet, bu hareketi yakalamanın 
yollarını araştırmalıyız, ona örgütlü bir biçim vermeye çalışmalıyız ve 
onu proletaryanın iktidar mücadelesinin billurlaşmış bir ifadesi olan 
parti inşasına taşımalıyız. Her durumda, bu parti inşasına geçiş hattı, 
zorunlu olarak farklı biçimlere bürünebilecektir. Mesela, genel olarak 
sendikal hareketle bağlara sahip olan ve sınıfın çoğunlukla içinde 
örgütlenmiş olduğu birer kitlesel işçi partisinin varolduğu ülkelerdeki 
durum, bizi, bu partiler içinde örgütlenmeye (İngiltere, Almanya, vs., 
bir başka biçim altında Brezilya) sevkedebilir. Bir diğer durum, kendi 
eylemimizle böyle geniş bir işçi partisinin oluşturulmaya çalışılacağı 
durumda -ki böyle bir parti IV. Enternasyonal’in programına sahip 
olmadığı halde IV. Enternasyonal onun içinde bir bileşen olarak yer 
alır- onun içinde yer alınabilir (Fransa, bir başka biçim altında Güney 
Afrika veya daha başka örnekler). Son dönemde bu inşa türleriyle ilgili 
olarak önemli adımlar atmış bulunmaktayız ve dolayısıyla bunları bütün 
Enternasyonal’e ders çıkartmak açısından hepbirlikte tartışacağız.

25 Ekim 2008
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Filistin	Üzerine	
Karar

IV. Enternasyonal Genel Konseyi1

1. IV. Enternasyonal 1947-1948’de Filistin’in parçalanma-
sı kararının karşısında durmuştur. Filistin’in parçalanma-
sını kendi çıkarları doğrultusunda 2. Dünya Savaşını fırsat 
bilerek örgütleyen Amerikan emperyalizmidir. Stalinci 
bürokrasi bu konuda Amerikan emperyalizmine yardımcı 
olmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu operasyon için 
kılıf oluşturmuştur.

2. Filistin meselesiyle ilgili olarak onyıllardır savunageldiğimiz 
Filistin’in tarihsel toprakları üzerinde özgür ve demokratik bir 
Filistin için tek bir devlet anlayışımız günümüzde yakıcı bir 
önem kazanmış bulunuyor.

3. Sözde bir “Filistin otoritesi” adı altında Gazze ve Batı Şeria’nın 
ayrılmasını hızlandırıp Filistin halkının parçalanmışlık duru-
munu daha da pekiştiren durumun bütün sorumluluğu Oslo 
Anlaşmalarına aittir. Çünkü bu anlaşmalar, her şeyden önce 
Birleşmiş Milletlerin 1947-1948 kararlarını temel kabul ettiğin-
den Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşlerini 
reddetmektedir.

 Şunu kabul etmeliyiz kii, mevcut durumda, Filistin halkı her 
türlü resmi politik temsiliyet hakkından yoksun bırakılmış 
bulunmaktadır. Üstelik bu siyasi temsiliyet hakkını her türlü 
kaybetmiş bulunuyor. Yani Filistin halkının o anlaşmalardan bu 

1 Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
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yana deforme biçimi ya da gerici bir yönetim biçimi altında dahi 
bir siyasi temsili kalmamış bulunmaktadır.

4. Farklı kökenlerden güçleri FKÖ’nün 1968 Şartı (Laik, 
Demokratik, Bağımsız Filistin Devleti) çerçevesinde biraraya 
getirmenin yollarını aramak günümüzün acil sorunudur. Çeşitli 
hizipler ve gruplar aracılığıyla böyle bir çıkış yolunun arayışına 
girişmek Filistin ulusal hareketinin tek bir devlet kurucu pozis-
yonuna yeniden yönelmek anlamına gelir.

5. Bu doğrultuda bir politikayı hayata geçirmeye çalışmak IV. 
Enternasyonal’in bölgedeki inşasının temel dayanağı olmak 
durumundadır. Böyle bir politikayı hayata geçirmeye çalışmanın 
ilk aracı IV . Enternasyonal’in bu konudaki bakış açısını ifade 
eden 4 sayfalık bir yayını Arapça olarak dağıtmak demektir.

6. Ancak bu genel yönelişten hareketledir ki taktik adımları atabil-
me imkanına kavuşabiliriz.

7. “Diyalog”, özellikle Arap ve Yahudi militanlar arasında böyle bir 
tek devlet meselesinin tartışmasını örgütlemek üzere sürmekte 
olan bir yayın organıdır.

25 Ekim 2008
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Avrupa	Üzerine	
Karar

IV. Enternasyonal Genel Konseyi

1. Mevcut durumda büyük bir altüst oluşla karşı 
karşıya bulunuyoruz. Kuşkusuz bugün ortaya çıkan 
her durum geçmiş dönemdekilerin bir birikimi, yani 
onları da içinde barındırıyor, ama bugünkü durum bu 
birikimlerin basit bir toplamı olmanın çok ötesinde.

Ülkelerimizin işçi sınıfı ve dolayısıyla seksiyonlarımız çok ciddi bir 
durumla karşı karşıyalar. Bu ciddi durum gerçek bir çöküntüdür 

ve önümüze bütün çıplaklığıyla iktidar meselesini getirmiş bulunmak-
tadır.

İşte bu yaklaşımdan hareketle şu konuları yeniden tartışmak zorun-
dayız: Güçlerimizi biriktirmiş bulunduğumuz her ülkede, burjuva hükü-
metlerin saldırı planlarını boşa çıkartabılmek için bir birleşik cephe 
politikasını nasıl formüle edeceğimiz meselesi, Avrupa Birliğinden 
çıkma mücadelesine nasıl yaklaşacağımız meselesi, bu bağlamda 2009 
Şubat ayında yapılacak olan Avrupa Konferansına nasıl yaklaşacağımız 
meselesi ve tabii bütün bunlara bağlı olarak parti inşasına geçiş mese-
lesini nasıl ele alacağımız.
2. Bugüne kadar bildiğimiz haliyle Avrupa uluslarının siyasi ve 
ekonomik haritasından geriye neredeyse bir şey kalmadı.

Yaşadığımız bütün ülkelerde patlak veren iflas dalgası kıta çapında 
işten çıkartmaların geometrik artışına neden olduğundan, buna karşı 
mücadele de, ancak özel mülkiyet sisteminden kopuş çerçevesi içinde 
ele alınabilir.



Sosyalizm

128

Birdenbire patlak veren göç dalgaları sonucunda onbinlerce 
Polonyalı işçi İrlanda ve İngiltere’yi terk etmiş durumda. Gene onbin-
lerce Romen işçi de İspanyayı terk edip evlerine geri döndüler. Bu yeni 
durum Avrupa Birliğine yeni üye kabul edilmiş ülkelerdeki düzenleri 
temelinden sarstığı gibi, 1989-90 yıllarında Almanya’da yaşananları bir 
başka biçimde yeniden hortlattı. Gerçekten de o yıllarda Almanya’da 
politik ve sosyal devrimlerin iç içe geçmesinden kaynaklanan görevler 
yerine getirilemediğinden, bu sorun günümüzde de farklı bir biçimde 
yeniden kapitalist sistemin karşısına dikiliverdi.
3. İç çelişkileri nedeniyle parçalanmış bulunan Avrupa Birliği dün-
yayı sarsmakta olan ekonomik krizden çıkışa kesinlikle panzehir 
olamıyor. Gerçekten de Avrupa Birliği geniş kitlelerin gözünde 
berhava olmak üzeredir ve kuruluşundan bu yana Breznisky’nın 
çok berrak bir biçimde ifade ettiği gibi, özellikle Avrupa Merkez 
Bankası aracılığıyla Amerikan emperyalizmini Avrupa’daki uzan-
tısı bir aygıt biçimine bürünmüştür. Hatırlatmakta yarar var, bundan 
11 yıl önce Breznisky şöyle diyordu: “Gerçekten ‘Avrupalı’ bir Avrupa 
yoktur (...) Dobra dobra söylemek gerekirse, Batı Avrupa büyük ölçüde 
bir Amerikan protektorasıdır ve oradaki devletler de geçmişin impara-
torluklarının uyruklarını andırıyor(...) (Avrupa’nın) krizi, paternalizmi, 
koruyuculuğu ve korporatizmleri güçlendiren ve köklerini koruyucu 
devletin yayılmasında bulan bir krizdir.” (Büyük Satranç Tahtası, 
1997) Amerikan emperyalizminin kıta üzerindeki doğrudan aske-
ri müdahalesinin cisimleştiği düzen (NATO üsleri, Balkanlardan 
Kafkasya’ya uzanan Amerikan askeri işgali,vb.,)
4. Çeşitli Avrupa ülkesi hükümetleri yöneticilerinin bir çılgınlık ruh 
hali içinde yaptıkları son girişim, yani kitlelelerin ve ulusların zengin-
liklerinin spekülatörleri ve bankaları kurtarma amacıyla yürüttükleri 
politika ve bunun Avrupa’nın ekonomik rasyonalite kriterlerine cevap 
veren bir planla gündeme getirilmesi, her yerde kuşku ve kaygılara 
neden oluyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Sarkozy bir “Avrupa Ekonomik Hükümeti” 
lafını ağzında gevelemeye başladığıında, Merkel tarafından anında 
tersleniverdi.

Gerçekten de, son yıllarda bütün Avrupa ekonomisi Amerikan 
fonlarının istilasına uğramasına rağmen, Avrupa ülkelerinin kendi 
içlerindeki ulusal çıkar çelişkileri ortadan kalkmadı. Hatta tam tersine 
krizle birlikte bu çelişkiler daha da derinleşti. Bunun iki nedeni var, 
şöyle ki:

Birinci neden: Bağımlı bir burjuvazi bile, somut maddi çıkarlar 
biçiminde kendini ifade eden ve geçmişteki gücünden arta kalan imti-
yazlarını savunmaktan kolay kolay vazgeçemez.
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İkinci neden: Kendi ülkelerinde gelişen işçi sınıfı ve halkın çoğun-
luğunun direnişinin kaçınılmaz olarak halk egemenliği sorununu 
gündeme getirmek üzere ulusal çerçeveyi kullanmak istemesinden 
endişeye kapılan hükümetler, bu tehditten duydukları kaygı nedeniyle, 
bu hareketi rayından çıkartmaya ve özellikle sendikal ve politik aygıt-
ların da desteğiyle ulusun çıkarlarının savunulması taleplerini hilekarca 
kullanmaya çalışırlar.
5. Bu hükümetlerin hepsi gayet iyi biliyorlar ki, adına “Avrupa’yı 
kurtarma planı” dedikleri Avrupalı bankaları ve spekülatörleri 
kurtarma planları çok kısa sürede kitlelelerin doğrudan hedefi 
haline gelecek ve bizzat üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 
rejiminin sorgulanmasına neden olacaktır.

Bu durumda sosyal demokrasi imdada çağrılıyor. Sermaye; önce 
Brown’ı, ardından Merkel’den kopan Steinbrück’ü ve ardından da 
Fransız Sosyalist Partisinin bütün akımlarını spekülatörlerin ve banka-
ların hizmetindeki bir Avrupa “kutsal ittifak”ına çağırdı. Tabii bütün bu 
çağrılar, Avrupa Birliğinin “kurucu idealleri” olan demokrasi ve barış 
değerleri adına yapıldı.

İşte bu nihai çağrı, çözülmekte olan küçük burjuva demokrasisinin 
uzandığı bütün kesimlerin işbirliğiyle yapıldı ve krizden kurtulma 
olarak sunuldu. Bu benzeri görülmemiş talan politikası “işbirliği”, 
halkların egemenliklerini uygulamaları tarihsel hareketinin yarattığı 
bütün devletleri ve kurumları ortadan kaldırma hareketidir. Çeşitli çıkar 
gruplarının parçalayıcı basıncı altında yaşayan bu panik halindeki yol 
göstericilerin nihai girişiminin amacı, üretici güçlerin içinde boğul-
dukları ve parçalandıkları ulusal çerçevenin aşılmasına sözde akılcı bir 
cevap getirmeleri oluyor.

Avrupa Birliğinin yöneticileri, işte tam da böyle bir dönemde, 
“ahlaklanmış ve kurallılaşmış” bir sözde kapitalist ekonomiyi kurtarma 
adına, spekülatörlerin kasalarını yeniden şişirmek için bugüne kadar 
dört elle sarıldıkları ve proletaryanın toplumsal bütün kazanımlarını 
ölüme mahkum eden, herşeyi kuralsızlaştıran istikrar sözleşme ve 
anlaşmalarının yazılı ilkelerini çiğnemekten çekinmiyorlar. Ve bu yolu 
açmak için de, Avrupa Birliği üst otoritesine başvuruyorlar.

Bu yöneticiler, kendilerini hızla kendi halkları nezdinde gayrı meşru 
konuma sürükleyen bu süreçten sıyrılmak için de Avrupa Birliğinin üst 
(ulus-ötesi) otoritesine sığınıyorlar.
6. Avrupa Birliği infilak ediyor. Peki , bu, Avrupa Birliğinin ortadan 
kalktığı anlamına mı geliyor? Hayır!

Avrupa Birliği, herhangi bir Avrupa Ekonomik kendiliği imgesi 
gibi ortadan kalkıyor. Çelişkili olarak güçleniyor, çünkü bankerleri ve 
spekülatörleri kurtarma planı çerçevesinde ve Avrupa ölçeğindeki ikti-
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darların işbirliğini sağlama adına -bu iktidarlar AB üyesi olsun olma-
sın- dışarıdan bir itkiyle mümkün tek meşru imkan olarak kalıyor.

İşte “Avrupa Kutsal İttifakı” çağrısı bütün anlamını bu çerçevede 
buluyor. Avrupa kurumları, özellikle ETUC, hayali dahi görünseler , 
bütün güçleriyle işçi sınıfı hareketinin Avrupa Birliği karşıtı direnişini 
kırmaya çalışacaklar.

İşçi hareketinin Avrupa koordinasyonu adı altında, işçi örgütlerini 
her ne pahasına olursa olsun bankaların kurtarılması planı için bir 
araya getirilmesini sağlamak gerekiyor. Bu doğrultuda ve tabii milli 
birlik çağrısı altında, işçi sendikaları konfederasyonlarının üzerinde 
muazzam bir basınç uygulamak gerekiyor. Bunu sağlamak için de, kriz 
halindeki sistemin öngörebileceği tek yol korporatist bir düzendir. Bir 
Avrupa Birliği kurumu olarak ETUC yönetimi bu misyona soyunuyor.

Ve işte tam da bu kesin noktada, gerici pablocu örgüt, dünya düze-
ninin savunusunu yapan çevreler tarafından etkin bir rol oynamaya 
davet ediliyor. Gerici pablocu örgüt, çok incelikle hazırlanmış planlar 
da dahil olmak üzere, mümkün bütün biçimler altında mücadeleye 
atılıyor: Avrupa Birliğinden kopuşa karşı mücadele ediyor, örgütlü işçi 
hareketini dağıtmak için mücadele ediyor, birleşik cephenin yerine 
koordinasyonları geçirmeye çalışıyor, sivil toplum örgütleriyle sendi-
kaları aynı düzleme çekmeye çalışıyor. Bütün bunları, korporatist bir 
düzenin inşasının bilinçli ve örgütlü bir hazırlanışı stratejisi hanesine 
kaydetmek gerekiyor. Bu strateji özellikle Almanya’da “Die Linke” 
tarafından hayata geçirilmeye çalışılıyor.
7. Dolayısıyla günümüzde Avrupa Birliğinden çıkılması doğrultu-
sundaki politik ajitasyonumuzu yoğunlaştırıp geliştirmemiz her 
zamankinden daha yakıcı bir hal almış bulunuyor. Bu ajitasyon 
Avrupa Birliği sözleşmeleri ve kurumlarının cenderesinden kur-
tulmaya çalışanların özgür halkların özgür birliği mücadelesine 
çekilmesini gerektirir. Ancak bunu özellikle “Kutsal İttifak”a karşı 
ve sınıf örgütlerinin bağımsızlığı mücadelesine sıkı sıkıya bağlamamız 
gerekir. Üstelik, kitlelerin içinde bulundukları dramatik durum onların 
yönelişini bir birleşik cephe hattına uzandırmamızı da zorunlu kılar 
Öte yandan her özgül durumda, bu durumlara uygun geçiş taleplerini 
formüle etmemiz de kaçınılmazdır.
8. Yukarıda sıralamış olduğumuz nedenlerden dolayı, IV. 
Enternasyonal’in Avrupa seksiyonları için , ulusal biçimlerini ilgili 
her ülke için ayrı ayrı tartışıp oluşturacağımız mücadele çizgilerini 
saptamamız gerekmektedir. Sefalet içindeki kitlelerin harekete geç-
mesini sağlayacak geçiş taleplerinin bir birleşik cephe hattında formüle 
edilmesi ve bunların Avrupa Birliğinin onur kırcı politikalarına karşı 
devreye sokulması IV. Entenasyonal’in acil görevidir.
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Bu görevin yerine getirilmesi için atılacak adımlar her ülkede birer 
işçi ve köylü hükümetinin kurulmasına bağlı olarak gerçekleşecek olan 
Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri perspektifinden bağımsız olarak 
düşünülemez.

Troçki ile bitirelim: Günümüzde patlak vermiş olan kriz, ancak 
Troçki’nin 1940 yılında savaş sırasında sözünü ettiği krizle karşılaş-
tırılabilir. Troçki, o kriz ortamının muazzam bir hızlandırıcı rol oyna-
yabileceğini vurgularken, “iktidar meselesi bizim tahmin ettiğimizin 
tersine birkaç on yıl içinde değil, belki de birkaç ay içinde karşımıza 
çıkıverebilir” diyordu. Kendimizi buna hazırlayalım ve bu çerçevede 
tartışalım.

Önümüzdeki 2009 Şubat Konferansı bugüne kadar almış olduğu-
muz yolu ölçebileceğimiz bir imkan sunacaktır. Bütün seksiyonlarımı-
zın müdahale çerçevesini bunun üzerinden tartışabilmeliyiz.

25 Ekim 2008
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Amerika	Üzerine	
Karar

IV. Enternasyonal Genel Konseyi1

1. Amerikan başkanlık seçimlerinin sonucu ne olursa olsun dünya 
durumu için bir dönüm noktası oluşturacak. 4 Kasım günü ABD 
emperyalizminin önderlik ettiği çürüme krizinin yeni bir evresine 
geçilmiş olunacak.
2. GK tarafından kabul edilen metinde açıkça belirtildiği gibi üretim 
araçlarının özel mülkiyetine dayalı can çekişen rejim, eşi görülmemiş 
büyük bir krizin içine girdi. Daha da önemlisi bu kriz ABD emperya-
lizminin egemenliğinin yani toplumsal sömürü sisteminin doğasında 
var olan önlenemez ve kontrol edilemez çelişkilerin, sınıf mücadelesi 
sürecinin ve dünya çapında işçi ve halkların direnişinin krizidir.
3. Dünya durumunun genel gidişatını en tepe noktasına ulaştıran 
Paulson Planının oylanması ile kendi sınırları ve çelişkileriyle birlikte 
Ulusal Mutabakat sağlandı. Bu oylama krizin bir ifadesidir:

a) Çalışan halk kitleleri bu tedbirleri reddettiler. Çeşitli yollarla 
kitlesel bir reddediş yaşandı: Sendikalarda ve seçim döneminde 
Boeing’te yaşanan kitlesel grevler bu reddedişin ifadesiydi.

b) Cumhuriyetçi ve Demokratların büyük bölümünün bütçe planı-
nın aleyhinde oy kullanmış olması gerçeği krizin ABD emper-
yalizminin ne tepe noktasına kadar uzandığını gösteriyor: bur-
juvazinin bir kesimi kendi çıkarlarını korumak isterken kendi 

1 Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
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kurumlarıyla çatışıp çatışmamak arasında bocalıyor ve/veya 
devlet müdahalesini istiyor.

c) Obama ve Demokrat Parti liderleri planın kabul edilmesi için 
iki girişimde bulundu: Böylece hem ABD burjuvazisine hem 
de dünya emperyalizmine göz kırptılar: “Biz kendi payımıza 
düşeni yapmaya, krizin faturasını halka ödetmeye hazırız. İşçi 
hareketini Ulusal Mutabakat içinde disipline sokmaya hazırız.” 
Seçimle gelen yoğun baskı üst düzey sendika yöneticilerini pla-
nın sorumluluğunu üstlenmeye zorladı. Biz şunu biliyoruz ve 
tekrarlıyoruz: Siyahlar ve Latinler dahil çalışan halk kitleleri bu 
plana karşı. Hatta AFL-CIO’nun planı desteklemek için kullan-
dığı, “Bir dolar Wall Street için, bir dolar Main Street için” gibi 
korporatist ortaklık söylemlerinin de karşısındalar. Bu bugünün 
koşullarına ters düşüyor.ABD emperyalizminin bir rotası yok. 
Bir dolar kapitalist ve bankerler için bir dolar olarak kalmaya-
cak, 1,5 trilyon dolar olacak (ki bu bile yeterli değil). 1,5 trilyon 
doları daha yüz milyarlarca dolar izleyecek. Ödenen her bir dolar 
üretici güçlerin; işçi sınıfının, sanayinin, sosyal güvenliğin yıkı-
mı ve dünya çapında halkların parçalanması için harcanacak.

4. Seçimlerin ardından kitleler eşi görülmemiş bir yıkımla karşılaşacak. 
Can çekişen emperyalizmin genel seyrini, işçi sınıfının ve ulusun par-
çalanması ihtiyacı belirliyor. ABD ulusu dahi bu parçalanmadan kurtu-
lamayacak. ABD ulusunun tam kalbinde proletarya ve önemli ölçüde 
Siyah proletarya yer alıyor.

Yeni hükümet işçi sınıfını eskisinden daha fazla vuracak. Amerikan 
otomobil sanayindeki yeniden yapılandırma planları özelikle Detroit’te 
genel olarak dünyanın geri kalan bölgelerinde otomobil üretimini 
bitirecek. Hiç bir çözüm getirmeyecek 1,5 trilyon ödenilmek zorunda 
kalınacak. Kitlesel işsizlik ortaya çıkacak ve emeklilik sisteminin çök-
tüğü ilan edilecek.

Ağustos ayında kriz daha ortada yokken 25 milyon Amerikalı 
yemek kuponu için başvuru yaptı. Seçimlerin ardından kim bilir daha 
ne kadarı yemek kuponları için sıraya girecek? 35 mi 40 mı 50 mi? 
Tahmin etmek güç.

23 Ekim’de ekonomist Nuriel Rubuni, ABD’nin ekonomik durumu 
hakkında şöyle dedi: “En kötüsü henüz yaşanmadı. ‘Hedge Fonlar’ 
yüzbinlerce kez değer kaybedecek.”

İşte bu koşullar içinde ABD emperyalizminin üst düzey bazı yöneti-
cileri bugün Obama’yı tercih etti. (Colin Powell The New York Times, 
Washington Post ve diğerlerini bir araya getirdi.)

Açıkçası eğer onaylanırsa bu tercih işçi sınıfı ile bilinçsizleri acı-
masız yollarla karşı karşıya getirecek ve böylece sadece Demokratlarla 
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değil Cumhuriyetçilerle de ulusal mutabakatı sağlamış olacaklar. Daha 
da önemlisi işçi sınıfına saldırmak için kurumlardaki sendika yönetim-
leri atamayı denemek zorunda kalacaklar.

Seçimlerden sonra neler olup biteceği konusunda kimse emin 
değil.

Obama seçilirse Kendi seçmenlerini; işçileri, Siyahları, “değişim 
için” onu iktidara taşıyan on milyonlarca genci hayal kırıklığına 
uğratacak. Ama aynı zamanda burjuvazinin kriziyle de yüzleşecek. 
Koşullar ne olursa olsun ABD burjuvazisinin çoğunluğunun (ve küçük 
burjuvazinin) gözünde Obama Siyah olması ve Siyah halkın özlem-
lerini temsil ediyor olması nedeniyle her zaman çift renk taşıyacak. 
Emperyalizm politikalarını uyguladığı halde onun kitlelerin gözünde 
haklı bir yanı olacak.

McCain seçilirse, en temel demokratik haklarından mahrum bıra-
kıldıklarına inanan bu nedenle varlıklarının tehdit edildiğini düşünen 
milyonlarca Siyah halkın ve işçilerin öfkesini uyandıracağı için acilen 
koalisyon oluşturulacak.
5. Mevcut kriz durumunda seçimlerin hemen ardından bütün dikkatler 
Siyah parti inşasını da içeren bir İşçi Partisinin inşası ve sınıfın bağım-
sızlığı için politik mücadele veren IV. Enternasyonalin ABD seksiyo-
nun kapasitesi üzerine odaklanacak.

a) Seksiyon içinde son dönemde alınan yol göz ardı edilemez: sayı-
ca arttık, gençler arasından yeni üyeler kazandık ve yeni birimler 
oluşturduk.

b) Özellikle sendikalar içinde AFL-CIO dahil “Change to Win” 
liderliği tarafından dayatılan corporatist yönetim anlayışına 
karşı, sınıf bağımsızlığı düzeyinde sendikaların yönetim organ-
larında sendikaların doğasını güçlendirmek yoluyla verdiğimiz 
mücadele ve alınan yol yadsınamaz. Sendikalar içinde Demokrat 
partiden kopuş sorununun tartışılması için adımlar attık.

c) 6. Dünya Kongresinde tartışılan ve karara bağlanan Bağımsız 
Siyah aday ve yeniden inşa partisinin örgütlenmesi yönelimimiz 
seçim döneminde uygulandı ve birtakım kazanımlar elde edildi. 
Seçim kampanyamız sırasında bazı engel ve zorluklarla karşılaş-
tık. Sosyalist Organizer’ın kongresinin ana gündem maddesini 
ve 7. Dünya Kongresinin hazırlık tartışmalarının içeriğini seçim 
sürecinde çıkardığımız dersler oluşturacak.

d) 8 Kasım’da liderlik toplanacak ve Şubat’taki yaklaşan kongreye 
hazırlık mahiyetinde geçen süreçteki faaliyetlerimizin genel bir 
bilançosu çizilecek.
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6. Sosyalist Organizer’in seçimlerin hemen ardından şiddetlenecek 
krizdeki pozisyonunu kongrenin açılmasını beklemeden değerlendire-
ceğiz.

a) Bu soruna yaklaşmak için politik olarak donanımlıyız. Paulson 
planı oylanır oylanmaz, işçi sınıfının can alıcı taleplerinin sınıfın 
bağımsızlığı olduğunu açıkça belirttik: işçi sınıfının örgütleriyle 
birlikte Plana karşı olduğunu, Paulson Planının geri çekilmesini 
bunun korporatizmle bağların kopartılmasının koşulu olduğunu 
yazdık.

b) Bu temelde seçimlerin ardından örgütümüzün pozisyonunu 
belirlemek için ABD halkını vuracak vahşi koşullarla yüzleşece-
ğiz.

 Kitleler diğerini reddetmek için bir yol isteyecekler,
 Yanılsamaya düşerek Obama için oy vermeleri illüzyonun bozul-

mamış köklerinin varlığını açığa çıkardı. “değişim arzularının” 
yani savaşların bitmesi, iş garantisi, emeklilik aylığı, sağlık, 
barınma, kamu hizmeti, baskıların ve işçilere karşı yapılan yağ-
manın bitmesi, belgesi olmayan göçmenlere af getirilmesi için 
önlerin alınması arzularını dile getirdiler.

 Biz bu yeni durumda illüzyonun mevcut biçimine karşı müca-
dele vereceğiz. Yakıcı talepleri ifade etmek için kitlelerin maruz 
kaldığı saldırıları somutlaştıracağız.

c) Bu yönelişi işçi hareketinin her seviyesine tercüme edeceğiz. 
Sendikalarda, Siyahların ve Latinlerin toplumsal örgütlerinde, 
gençlik örgütlerinin içinde şunu söyleyeceğiz: Faturayı işçiler 
ödemek zorunda değil, kaçınılmaz acil tedbirler alınmalıdır: 
İşten çıkarmalar yasaklansın, özelleştirmelere, savaşa son veril-
sin, askerler derhal geri çekilsin, emeklilik aylığı ve kamu 
hizmeti sistemi korunsun. Bunlar acil tedbirlerdir. Herkesin 
bilmesini istiyoruz ki Obama’yı desteklemedik. Ama Obama’yı 
destekleyenler aslında bu acil tedbirlerin alınması için oy ver-
diler. Böyle bir kriz döneminde bunu anlayan biri aldırmazlık 
edebilir mi? Obama değişim ve halkın haklarının savunulması 
arzusunun kabardığı bir ortamda yükseldi. Obama’nın görevi 
acil önlemlerin alınması talebini yerine getirmektir. Beğenelim 
ya da beğenmeyelim sendikalar, işçi sınıfının savunulması için 
acil önlemlerin alınması için Siyahların ve Latinlerin iş ihti-
yaçlarının karşılanması için üniversiteleri özelleştirilen genç-
liğin taleplerinin yerine getirilmesi için Obama’yı destekledi: 
Obama’nın seçimlerden önceki pozisyonu ne olursa olsun bu 
koşullarda seçilmiş bir başkanın ona oy veren işçilere, Siyahlara 
ve ezilen halka sırt çevirmesi mümkün değildir.
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 Diğer taraftan Obama’yı desteklediğimiz için değil ama sendi-
kaların bağımsızlığını gerektiren siyasal demokrasinin tarafında 
olduğumuz için genel oya saygı duyduğumuz için, bağımsızlı-
ğımızı yitirmeden, koşulsuz olarak hilenin karşısında yer ala-
cağız. Herhangi bir şekilde Obama’nın seçilmesi engellenirse, 
hileye karşı mücadele edenlerin saffında yer alacağız. Ama diğer 
taraftan tam bağımsızlık içinde hileye karşı mücadeleyi, çalışan 
emekçi halkın saldırılara karşı korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması mücadelesiyle birleştireceğiz.

d) Böylece seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, sendikalar 
içinde, işyerlerinde, üniversitelerde yorulmadan propagandamızı 
sürdüreceğiz.

 Şu an karar vermediğimiz daha uzak bir dönemde, işçi sınıfının 
ve gençliğin birliği ve güvenliği için bir konferans toplamayı 
düşünüyoruz. Bu konferans İşçi Partisi içindeki konumumuzu 
ön koşul haline getirmeden içeriğini sınıfın bağımsızlığı esasının 
teşkil edeceği acil savunma programı üzerinde gençleri bir araya 
getirmeyi hedefliyor. Emek örgütlerinin Paulson Planından 
kopuşu bu esasa dayanak noktası olacak. Bu nedenle işte bu 
temel işçi partisinin inşası mücadelesinin bir parçası olacak.

7. Yeni bir dönem başlıyor. Dünyada ve özelikle ABD’de yeni bir 
sürece giriliyor.ABD emperyalizminin oynadığı rol dünya durumunda 
mevcut bütün çelişkileri ABD’de yaşanan doğal çelişkilerde somutlaş-
tırmak oldu. SO’nun Şubat kongresi ve 7. Dünya kongresi önemlidir. 
SO’nun ve her şeyden evvel (Canon’un ve ABD’de en iyi fikir akışını 
sağlayan Troçkizm geleneğini alan) liderliğin yeniden örgütlenmesi 
ve merkezileşmesi; örgütlenme yöntemi üzerine aksi fikirler ve tartış-
manın merkezileştirilmesi ertelenemez. Durum mevcut haliyle bunu 
gerektiriyor. Organizer’ın, aylık olarak yayınlamasına özen göstermeli 
ve işçi sınıfının korunması ve İşçi Partisinin inşası için verilen müca-
delelerin politik merkezileşmesinin bir organı olmasını sağlamalıyız. 
Bu aynı zamanda Orgaznizer içinde bağımsızlığa giden yolu tercih 
eden işçi hareketinin bütün kesimlerleriyle bağ kurulmasını sağlaya-
cak serbest kürsünün (İspanyolca ve İngilizce yayımlanan Birlik ve 
Bağımsızlık) yeniden yayınlanmasına ön ayak olacak.

La Vérité/Gerçek’in etkin kullanılması, IV’ü kuvvetlendirmek için 
önemli. GK bütün seksiyonların olduğu gibi ABD seksiyonunun da 
egemenliğine saygı duyarak, Uluslararası Sekretaryanın hem büyük 
tehlikelerle hem de sınıf mücadelesi için ufuk açıcı görüşlere gebe yeni 
durum karşısında ABD seksiyonuna destek için tartışacağı bu önergeyi 
kabul etti.
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