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Bu Sayı

Bu Sayı
Yayın Kurulu

Dergimizin bu sayısı savaş tamtamlarının hızlandığı bir
dönemde çıkıyor. Ortadoğu bir kez daha, bu kez en derine işlemiş ayrım olan mezhepler temelinde bölünürken
emperyalizm yine “insan hakları havarisi” rolünde kan
dökmeye hazırlanıyor, önce Suriye ve İran’da ardından da
tüm bölgede.

B

üyük Ortadoğu Projesi’nin Büyük Ortadoğu Savaşı’na dönüşmesi demek olan bu gelişmeyi kapitalizmin 2007’de başlamış olan
krizinin bir sonucu olarak görmemiz gerekiyor. Bir kez daha kapitalizmin krizi devrimlere, karşıdevrimlere ve savaşlara yol açıyor. Dünyayı
yönetemez hale düşmüş durumda olan emperyalist kapitalist sistem onu
yakıp yıkarak kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Önümüzdeki
tercih üretim araçlarının özel mülkiyeti rejimi demek olan kapitalizmle
sosyalizm arasında değil, insan uygarlığının her türlü kazanımının tehdit altında olduğu barbarlık ile sosyalizm arasında.
Bu sayımızdaki ilk makale kapitalizmin krizinin boyutlarını açıklamaya çalışıyor ve işin nerelere gidebileceğini tartışıyor. ABD’deki
kemer sıkma programlarını ve onlara karşı mücadeleyi anlattıktan
sonra durumun Avrupa’ya yansımalarını aktarıyor ve kısa süre öncesine kadar sağlıklı gözüken Avro Bölgesi’nin şimdi varlığının tehdit altına girdiğini açıklıyor. Makale, bu krizden tek çıkışın bir proleter devrim olduğunun altını çiziyor, bu amaçla işçi sınıfının iktidar ve önderlik sorununu gündeme getiriyor ve insanlığın kazanımlarını korumak
üzere bir birleşik işçi cephesi için çağrıda bulunuyor.
5
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Sayımızın ikinci makalesi Doğan Fennibay imzalı. Fennibay, Türkİş kongresi vesilesiyle Türkiye işçi hareketinin mevcut durumunun bir
fotoğrafını çekiyor. Türkiye işçi hareketinin tek örgütü olarak sendikaları ve tek gerçek işçi sendikası olarak da Türk-İş’i işaret ederek bu
kongrenin ve Türk-İş içinde muhalefet yürüten SGBP’nin (Sendikal
Güç Birliği Platformu) önemine vurgu yapıyor. SGBP’nin, çizgisini
tutarlılıkla sürdürürken siyasallaşmasının ve uluslararası korporatizm
(sendikaları teslim alma) saldırısına karşı mücadele etmesinin gerekliliğine değiniyor.
Önceki sayılarımızda da Kürt meselesini işlemiş olan Kamil
Karaağaç bu sayıdaki makalesinde Kürt Hareketi’nin yakın tarihini incelemeye çalışıyor, ortaya farklı karakterlerde dört dönem koyuyor ve Kongre Girişimi özelinde beşinci bir Türkiyelileşme dönemine girildiğini tespit ediyor. Kürt Hareketi’nin sınıf bileşimindeki değişimi de izleyen Karaağaç Hareket’in başarıya ulaşması için emperyalizmle kesin bir kopuşun zorunlu olduğu sonucuna varıyor ve Kürtler
ile Türkler’in ortak mücadele zemini için Kurucu Meclis’i öneriyor.
Aydınlık Grubu, uzunca bir süredir sosyalist soldan ayrı, gerektiğinde MHP ile dahi işbirliği yapabilen bir hat izliyor. Son dönemde de
bu karakterinde değişiklik olmamakla birlikte sosyalist solun çoğunluğu hükümete karşı herhangi bir siyasi tavır gösteremezken aktif bir
muhalefet yürüttü. Aynı zamanda Cumhuriyet Mitingleri’nde etkin bir
politik rol almasını da bildi. Bunların sonucunda da hükümetin tepkisini çekerek ağır polisiye operasyonların hedefinde kaldı. Öte yandan Aydınlık, bir yandan Kürt meselesiyle ilgili yürüttüğü politikada
Kürt Hareketi’ni nefretle hükümetin tarafına iterek antiemperyalist bir
cephenin oluşmasını engellerken, öbür yandan kah işçilere yerli sermayeyle işbirliği yapmayı öğütleyerek kah başka milletlerden işçileri
düşman diye tanıtarak bir birleşik işçi cephesinin oluşmasını da engelliyor. Yasin Kaya kaleme aldığı makalesinde Aydınlık’ın bu karşıdevrimci tutumunu Aydınlık’ın Stalinist kökenlerine inerek tahlil ediyor ve
olumsuz etkisini engellemenin yollarını araştırıyor.
Lucien Gauthier imzalı Tunus devrimini ele alan makale bu devrimin içinde olup bitenlere dair bize çok önemli bilgiler veriyor.
Özellikle bugünkü Türk-İş gibi devlete yarı-bağımlı bir sendikayken
devrimin ana taşıyıcı örgütü haline gelen UGTT’nin - dolayısıyla işçi
örgütlerinin bağımsızlığının - önemine dikkat çeken yazar hem Mısır
hem de Tunus devrimleriyle ilgili başka ilginç noktalara da temas ediyor. Tunus’ta Nahda, Mısır’da Müslüman Kardeşler’in emperyalizm
hesabına devrimi kontrol etme görevi gördüklerini ve bunu da AKP’yi
örnek alarak yaptıklarını anlatan Gauthier Libya savaşının bu devrim6
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lerle ilişkisini de irdeliyor ve Birleşik Sekreterya’nın Tunus ve Libya
ile ilgili gerici merkezci politikalarını eleştiriyor.
Bu sayımızın son makalesi, kapitalizmin senelerdir süren krizinin son ismi olan “Borç Krizi” konusunu işliyor. Daniel Gluckstein ve
Pierre Cise imzalı makale krizin nasıl Borç Krizi’nin çok ötesinde bir
sistem krizi olduğunu açıkladıktan sonra borç ve kredi sisteminin işleyişini çürüyen kapitalizmin bir örneği olarak inceliyor. Makale, son
olarak durumun işçi hareketindeki yansımalarını tartışıyor.
Bir dahaki sayımızda buluşmak üzere, hoşçakalın.
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Kapitalizmin Krizi
Derinleşiyor
La Vérité/Gerçek

Aşağıdaki yazı, bu sayımızda sizlerle paylaştığımız “IV.
Enternasyonal ve Tunus Devrimine Dair Anahtar Sorular”
ve “Borç Krizi mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor” makalelerinin alındığı La Vérité-Gerçek’in Ekim 2011 tarihli 71.
sayısının Editoryal yazısının kısaltılmış çevirisidir.

I

Herkesin dediği gibi 1945’ten beri değil, II. Dünya Savaşı’na yol açan
1930’lardaki krizden sonra kapitalizmin yaşadığı en derin krizin yaşandığı bugünlerde, IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası’nın (US)
görevi krizi tüm karmaşıklığıyla, boyutlarıyla ve olası sonuçlarıyla ele
almaktır.
Her şeyin ötesinde bu kriz, toplumun temel sınıfları olan burjuvazi
ve proletaryayı acımasız bir şekilde karşı karşıya getirmiştir. Olayların
gelişimini ve ritmini önceden tahmin etmek mümkün olmamaktadır.
Ulusal ölçeklerde ortaya çıkan ve uluslararası bir kisveye bürünen sınıf
mücadelesi, bir kez daha bu krizin sonucunu belirleyecek ve tüm insanlığın kaderini tayin edecektir.
Yukarıda krizin 1929 yılında başlayıp dünyayı II. Dünya Savaşı’na
sürüklediğini ifade ettik. Bu amansız felaketin nedeni, proletaryanın
sıra dışı devrimci mücadelesine ve kapitalist sömürü düzenine son vermedeki kararlığına rağmen, var olan önderliklerinin mevcut sistemi
9
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sürdürmeye bağlılıkları yüzünden kendi çözümünü üretememiş olmasıdır.
Bugünkü koşullar IV. Enternasyonal Programı’nın merkezinde
yatan şu ifadenin altının tekrar çizilmesinin gerekliliğine işaret ediyor:
“İnsanlığın tarihsel bunalımı, devrimci önderliğin bunalımından ibaret
hale gelmiştir.” Bu gereklilik yalnızca basit bir referans noktası olmaktan öte pratik durumdan kaynaklanmaktadır.
IV. Enternasyonal’in sorumluluğu kendi programında ifade edildiği şekilde, kendi örgütlü eylemini krizin sınıf mücadelesiyle çözümüne
yöneltmektir: “tarihin kanunları bürokratik aygıttan daha güçlüdür.”
Engeller ne olursa olsun, işçi sınıfı mücadelesini sürdürecek, direnecek ve bu süreçte de kapitalist sömürü sistemini nihayete erdirme sorusunu soracaktır.

II

La Vérité-Gerçek’in bu sayısı bu sorunlar ışığında şekillendi. Tüm
makaleler, özellikle de kapitalist ekonominin dünya krizi sorununa odaklananlar temmuz sonu ve ağustos başı gibi kaleme alındı. O
günden bu yana krizin gelişimini etkileyen olaylar hızlanarak arttı ve
Avrupa Birliği’ni parçalanma noktasına kadar getirdi.
Bu yüzden son dönemdeki olayları ve onların sonuçlarını incelemek
uğruna bu sayıyı ertelemeli miydik?
Sonuçta, biz bu sayıyı var olan haliyle yayımlamaya karar verdik.
Bunun başlıca nedeni de erteleme kararının yaşanmakta olan yeni olayların önüne geçemeyecek olmasıdır. Her şeyden önce, bizce tartışmaya
sunulan bu sayıdaki makaleler, dünya ölçeğindeki gelişmelerin bütünsel bir değerlendirmesi için önemli unsurlar içermektedir, son gelişmelerin büyük ölçüde teyit ettiği değerlendirmeler ve unsurlar.

III

2 Ağustos’ta ABD Başkanı Obama, Demokratik Parti meclis grubu ve
Cumhuriyetçi muhalefet bir son dakika anlaşmasına vardı. Senato’da
ve Temsilciler Meclisi’nde bu anlaşma onaylandı. Her iki olayda da,
egemen sınıfın siyasi hakimiyetini sağlayan, ABD burjuvazisinin partilerinden farklı sesler yükseldi: Birtakım Demokratlar da çok sayıda
Cumhuriyetçi temsilci gibi Obama ile varılan bu pazarlığa karşı yönde
oy kullandılar.
Fazla detaylarına girmeden, bu anlaşmanın içeriğinin Amerikan
işçi sınıfına ve onun geçmiş kazanımlarına görülmemiş bir saldırı başlatmaktan oluştuğunu belirtelim. İlk feda edilecekler listesinin
başında emeklilik maaşları ve sağlık sistemine aktarılan çeşitli kamu
finansmanı geliyordu. Muhafazakar bir Cumhuriyetçi olan ve Soğuk
10
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Savaş’ın ilk yıllarında emperyalizmin lideri konumundaki Başkan
Eisenhower’ın bile, ancak aptalların sosyal güvenlik sistemini sorgulamaya kalkışacağını ifade etmesi bugünkü durumun derinliğini anlatmaya yeterli olacaktır.1
II. Dünya Savaşı’na giden süreçte, Troçki Fransa’daki Halk Cephesi
hükümetinin ekonomik programı hakkında “New Deal’ın minik bir
uyarlamasından başka bir şey değil” demişti.2 O zamanlar Roosevelt’in
New Deal Programı, güçlü bir grev dalgası sonucunda CIO federasyonunu kurmuş olan Amerikan işçi sınıfının mücadelesinin önünü kesmek için, Amerikan Komünist Partisi’nin de desteğiyle Amerikan kapitalizmini kurtarmak için işçi sınıfına büyük tavizler vermişti.
Bugün ise, ABD emperyalizmi geniş çaplı bir kemer sıkma politikasıyla ortaya çıkıyor. ABD emperyalizmi kapitalist sistemin merkezinde yer alıyor ve bugün bütün çelişkiler bu merkeze yönelmiş durumda. Bugünkü durumda yaşanan, Obama’nın seçilmesiyle bir başarı
kazandığı yanılgısına düşen ve Demokrat Parti politikalarının gerçeğini görmeye başlayan işçi sınıfına “aile-boyu” bir kemer sıkma politikası dayatılmasıdır. Bu işçi sınıfı yine de bugüne kadar herhangi bir
yenilgi yaşamadı ve nelere kadir olduğunu da Irak ve Afganistan savaşlarına karşı geniş çaplı örgütlenmesiyle, Katrina Kasırgası sonrasında
bağımsız bir Siyah partisi hareketiyle ve milyonlarca göçmen işçinin
ve öğrencinin katıldığı 1 Mayıs gösterileriyle ortaya koydu.
İşçi sınıfının bu kapasitesi Wisconsin eylemliliği sürecinde de ortaya çıktı. Bugün bakıldığında ABD işçi mücadelesinin temel talebi şu
sloganda düğümlenmiş durumdadır: “Kesintilere hayır! Sosyal güvenlikten, Medicare ve Medicaid’ten elini çek!”
Obama’nın kotardığı son dakika anlaşması, Wall Street için, yani
dünya kapitalist sistemi için yeterli değil. Amerikalı yoldaşlarımızın da dediği gibi “Wall Street hareketi geçti.”Kredilendirme kurumu
Standard and Poor’s ABD’nin ülke borcu notunu düşürdü. Bu her şeyden öte Amerikalı işçilere daha geniş çaplı bir saldırı olacağının göstergesidir. Ancak aynı zamanda ABD emperyalizminin siyasal temsilinin tüm katmanlarında yaşanan derin siyasi krizin de göstergesidir. Ve
emperyalist sistemin dünya krizinin ve üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan kapitalist sömürü düzeninin sürdürülebilirliği krizinin
derinliğini imleyen bir gelişmedir.
1

2

“Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortasının ortadan kaldırılması; iş kanunları ve tarımsal programların yok edilmesi için girişimde bulunacak herhangi bir partinin adı
siyasi tarihimizde tekrar duyulmayacak.” (Dwight Eisenhower’dan kardeşi Edgar’a
mektup, 8 Kasım 1954, http://www.eisenhowermemorial.org/presidential-papers/
first-term/documents/1147.cfm)
Lev Troçki, Marxism in Our Time, Nisan 1939.
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Fransız gazetesi Les Echos‘un da ifade ettiği gibi “ABD ekonomisiyle ilgili kaygılar, borç anlaşmasını da tehlikeye atıyor.” Gazetenin de
dediği gibi Avrupa’daki kriz ABD ekonomisindeki üzerindeki kaygılar
yüzünden her geçen gün daha kötüye gidiyor.

IV

Avrupa’daki kriz, diğer bir değişle Avrupa burjuvazilerinin ve işçi
sınıflarına ve halklara karşı kurdukları yapının çökmesi yalnızca ABD
krizine etki etmekle kalmıyor, var olan gelişmelerin küresel karakterine
de işaret ediyor. En eski emperyal burjuvazilerin bulunduğu Avrupa’da
aynı zamanda en zengin sınıf mücadeleleri tecrübesine sahip olan işçi
sınıfları da bulunuyor. Onlar da sendikal bürokrasilerin desteğiyle gerçekleştirilen hatırı sayılır darbeler almış olmalarına rağmen henüz
yenilmiş değiller.
TIME dergisi geçenlerde (11 Ağustos) “Avrupa’nın Sonu” başlıklı bir yazıyla konuya değindi. Yazıda şöyle deniyordu: “Ekonomik birlik çözülüyor, Londra alevler içinde ve kıtanın bir zamanlar güvendiği ortağı ABD avroyu içine düştüğü durumdan kurtarmak için pek dermansız. Hoşçakal eski düzen!”
Bu yazının yazıldığı sıralarda bir araya gelen Merkel ve Sarkozy
de bu yargıların aksini kanıtlayamadılar. Dünya genelinde panik giderek büyüyor.
Finansör George Soros Fransız Le Monde gazetesine şu demeci
verdi (17 Ağustos):
Avrupa tehlikede. Bugün avro bölgesinde yönetişimi ilerletmekten başka bir
seçenek yok. Artık sorun tek para biriminin doğru bir seçim olup olmadığı
değil. Artık avro diye bir olgu var ve eğer çökerse tamamen kontrolden çıkmış
bir krize yol açacak. Dünya ekonomisi büyük bir durgunluk içerisine girecek.

TIME dergisiyse durumu şöyle özetliyor:
Avrupa’yı kurtarmanın devasa bir ekonomik ve siyasi bir faturası olacak. Bu da
Avrupa’da Brüksel merkezli bütün kaynakları ve mali politikayı kontrol eden
gerçek bir siyasi birlik ihtiyacını doğurabilir. Her ne kadar zor ve siyasi olarak imkansız gibi gelse de, bu sadece başarılması gerekenin başlangıcı olacak.
Eski düzeni krizden çıkarmak için her şeyin ciddi bir şekilde reforme edilmesi gerekiyor, başta da halen finans sektörü karşısında kırılgan durumda bulunan Avrupa’nın katı emek piyasalarının. En önemlisi de, katı ve aman vermez
tasarruf politikalarının uygulanması gerekecek ve bu durum da zaten ekonomik gerilemeyle baş etmekte zorlanan toplumların daha fazla şiddete yönelmesine yol açabilir.
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Emek piyasası “reformu” elbette bir dizi sosyal hakların (işveren
katkılarının) imhası ve doğrudan ücretlere saldırarak emek gücünün
değerinin daha ciddi bir şekilde düşürülmesi anlamına geliyor. Tüm
kamu açıklarının “azaltılması” için kaçınılmaz olarak dayatılan bir yol
bu. Bu yüzden Soros, en azından hayata geçirilecek yolların ihtiyatlı
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olmasına vurgu yapmasına rağmen “ihtiyacımız olan yapısal reformların hayata geçirilmesi, emek piyasasının daha esnek bir hale getirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasıdır” diyor.
TIME dergisi “İngiltere yanıyor” diye yazdı. Bu tali bir olay değildi. İngiliz gençliğinin en mahrum kesiminin öfkesinin aldığı biçim,
İngiliz toplumlunun derininde neler yaşandığının bir göstergesi. Kemer
sıkma politikaları artık toplumsal yapıyı derinden zedelemeye başladı.
Bu durumda da karşımıza önemli bir paradoks çıkıyor: Habeas Corpus
ilkesinin ve kuvvetler ayrılığı fikrinin doğduğu bir ülkede, Cameron
yargıçlara ağır cezalara hükmetmeleri çağrısı yaptı. Bunun sonucunda, iki gence sırf internet aracılığıyla eylem düzenledikleri gerekçesiyle herhangi bir indirim uygulanmaksızın dört yıl hapis cezası verildi. Üstelik bu gençler hiçbir şekilde yakıp yıkma eylemlerinde bulunmamışlardı.

V

Özetle yakın zamanda yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki, bugün var
olan kapitalist sömürü düzeninin genelleşmiş krizidir ve bu kriz toplumsal sınıfları karşı karşıya getirmektedir.
Bu dünya krizi karşısında, uluslararası proletarya ayağa kalkmak
ve kendisini sömürenlere ve ezenlere karşı bir araya gelmek için yollar aramaktadır. Tunus’ta başlayan ve emperyalist hükümranlık düzenini tehdit eden devrim bu arayışın sonucudur. Tunus’taki proleter devrim, bir işçi devriminin Avrupa’nın kapısını çalmakta olduğuna işaret
etmektedir.
Bu dönemde Çin bürokrasinin hükümetinin, ABD yetkililerini sorumsuzlukla suçladıklarına ve onları gerekli önlemleri almaya
çağırdıklarına tanık olduk. Bu çağrının kararlı tonu aslında yaşanan
büyük korkuyu gizlemiyor. Dünya kapitalist piyasasının yer değiştirmesi, toplumsal durumun kötüleşmesinin (örneğin, ihracatın yavaşlamasına bağlı olarak işsizliğin artması) bir patlama tehlikesi barındırdığı ülkede, Çin bürokrasisinin tüm politikalarının temelinden sarsılması
anlamına geliyor. Bu toplumsal patlama tehlikesi Çin önderliği kadar
ne yapması gerektiğini bilmeyen kapitalist sistemin savunucularını da
ürkütüyor.

VI

La Vérité-Gerçek’in bu sayısında yer alan makaleler tam da bu dünya
krizinin karakteri ve bu vesileyle ortaya çıkan sınıfların birbirine meydan okuması konularını ele alıyor
“Kriz, bir borç krizi değildir. İçinde bulunduğumuz kriz, üretim
araçlarının özel mülkiyetine dayalı kapitalist sisteminin çürüme kri13
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zidir.” “Borç Krizi mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor” makalesi sorunu
bu şekilde özetliyor ve günümüzde borç mefhumunun emek gücünün
değerini düşürmeye yönelik saldırıların bir aracı, gerçekte üretici güçleri ve medeniyeti toplumsal olarak imha etmenin bir silahı haline geldiğini gözler önüne seriyor.
(...)
Barbarlığa doğru bu gidişatı durdurabilecek tek bir toplumsal güç
var: işçi sınıfı. Ancak işçi sınıfının haklarını, kazanımlarını ve örgütlerini savunma mücadelesi insanlığın yenilgisinin ve medeniyetin kazanımlarının ortadan kaldırılmasının önüne geçebilir. İşçi sınıfının mücadelesi, bizi barbarlığa götüren sistemin ortadan kaldırılmasında ifadesini bulur. Troçki’nin formüle ettiği gibi biz “insanlığın komünist yeniden inşası için iktidarı işçi sınıfının eline geçirecek devrimin perspektifinden tarihe” yaklaşmalıyız. Bugün sorun gerçekten budur.

VII

Tüm bir sistemin krize girmesi, en güçlü emperyalist ülkelerinki de
dahil olmak üzere tüm hükümetlerin alelacele firar etmesi, işçi sınıfının ve halk kitlelerinin direnişinin bir sonucu olarak iktidar sorununu
gündeme getiriyor.
Borç üzerine makalede insanlığı vahim bir sona götürecek yıkıcı düzenlemelere ancak işçi sınıfının dur diyebileceğine değiniliyor:
“Yalnız işçi sınıfı insanlığı bu durumdan özgürleştirebilir.” Ancak
bunun için işçi sınıfının, yıkım makinesine karşı mücadele etmekten
uzak, onun her hareketine onay veren ve eşlik eden aygıtları ortadan
kaldıracak siyasi araçlara ihtiyacı var.
Sınıf mücadelesinin tüm gelişmelerle birlikte yoğunlaşması IV.
Enternasyonal Programı’nın merkezinde yatan sorunu gündeme getiriyor: proletaryanın devrimci önderliği sorunu. Bu sorun, işçi sınıfının
borcun diktatörlüğünü hayata geçirmeye çalışanlara karşı verdiği ayaklanmadan ve en temel talepler de dahil olmak üzere kendi ivedi çıkarlarını savunma eylemliliğinden ayrı olarak düşünülemez.
(...)
Kendi yaşam standartlarına yapılan saldırıları reddeden, kendini
ifade yolları arayan ve ses getirebilir bir etki yaratmak için çabalayan
işçilerin istekleri ile “kamu açıklarının kapatılması” için “tavizlerin”
şart olduğunu öne sürenler arasındaki çatışma kaçınılmaz bir hal almıştır. Üstelik bugün Amerikan sınıf hareketi içerisinde Obama planı sonrasında yaşanan tartışmalar tam da buna işaret etmektedir.
Verili koşullar altında sermayenin taleplerine boyun eğmek aynı
zamanda siyasal demokrasinin ve onun burjuva kapitalist egemenliği altında çıkmış şekli olan parlamenter demokrasinin ortadan kaldırıl14
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masına da göz yummak anlamına geliyor. Burjuva devrimlerinin temel
prensiplerinden biri olan “temsil yoksa vergi de yok” ilkesi, bütçelerin parlamentolar tarafından yapılması ve onaylanması gerekliliğine
dayanmaktadır. Aksine bugün “avroyu kurtarma” planları, parlamentolar tarafından hiçbir denetime tabi olmayan ulusüstü kurumların kararlarının dayatılması anlamına gelmektedir.
Yunanistan örneğinde veya Avrupa Merkez Bankası’nın İtalya’ya
verdiği emirlerde, durum daha da vahim bir hal almıştır. Ulusların egemenliği, yani toplumsal egemenlik açıkça çiğnenmektedir. Financial
Times’ın dile getirdiği gibi (12 Ağustos) “Yunanistan Başbakanı
George Papandreou’ya, Atina hükümetinin üzerinde hiçbir söz söyleme yetkisinin bulunmadığı, Brüksel tarafından hazırlanmış bir tasarruf
planını hayata geçirmesi tebliğ edildi.”
Bugün demokrasiyi muhafaza etme sorunu, yani halkın geleceğine kendi karar verme hakkını savunma sorunu çürüyen kapitalist sistemden ve Avrupa özelinde “Avrupa kurumlarından” kopuş sorunudur.

VIII

Gönülsüzce de olsa sistemin savunucularından bazıları çürümeyi
ikrar ettiler ve bunun aşılmasının mümkün olmadığını dile getirdiler. Örneğin, kökeninde sosyal Hıristiyanlık fikri bulunan ve korporatist bir işbirliğiyle sendikaların emek karşıtı planlara ortak edilmesinin
sabit destekçisi bir sendika olan CFDT’nin (Fransa Demokratik İşçi
Konfederasyonu) eski danışmanlarından Jacques Juillard bunlardan bir
tanesi. Juillard geçenlerde Fransız dergisi Marianne için kaleme aldığı makalede şöyle diyordu: “Sistem son demlerini yaşıyor.” Peki, buna
verdiği cevap ne: “Tamamen değerini kaybetmemiş olsa, geleceğin sosyalizmde olduğu söylenebilirdi. Ancak elbette üretim araçlarına kolektif olarak el koyulması anlamınla değil.”
Reddetmek için bile olsa Juillard’ın “üretim araçlarına kolektif
olarak el koymayı” telaffuz etmesi, kapitalist sistemin krizinin ulaştığı noktaya ve kendini bu sistemin muhafaza edilmesine adamış ideologların dağınıklığına işaret ediyor. Bir yerde bu yiğidi öldürüp hakkını vermektir.
Ancak biz yine de Jacques Julliard’ın ne dediğine bakalım: gerekçe
göstermeye bile gerek görmeden reddettiği “üretim araçlarına kolektif
olarak el koyulması” fikri neden aslında bugünkü krize bir çözüm olabilir? Onun iddia ettiğinin aksine bugünkü durum gösteriyor ki, toplumun ilerici bir şekilde yeniden inşasının yolu ve insanlığın gelişmesine
herhangi bir şekilde katkı sağlayacak bir çözüm tam da işçi ve köylü
katmanlarının mücadelelerin sonucunda ortaya çıkacak bir işçi sınıfı
iktidarından geçiyor. Her devrimci dalgada olduğu gibi, bunda da kuru15
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lacak işçi ve köylü konseylerinin rolü büyük olacak. Ancak bu hükümet üretim araçlarına kolektif olarak el koyup onları kamulaştırabilir
ve sonuç olarak sistemin çürümesine yol açan hâkim sınıfların onları
birer yıkım aracı olarak kullanmasına engel olabilir.

IX

IV. Enternasyonal’in verdiği mücadele tam da budur. Bu mücadele, radikal bir dönüşümün ancak üretenler tarafından başarılabileceği
bilinciyle, işçi sınıfının kendi siyasi partisini örgütlemesi fikridir –“işçi
sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır”.
La Vérité-Gerçek’in bu sayısındaki makaleler deklarasyonlar üzerine kurulu değil, bilakis şu anda yaşanmakta olan olayların somut
çözümlemesine dayanmaktalar. Biz burada, bu makalelerin bugünkü durumun dinamiğini açıklamak için bütün verileri içerdiğini iddia
etmiyoruz. Ortada sonlanmış bir tartışma yok, ancak sınıf mücadelesine organik olarak bağlı ve proletaryanın kendini ve insanlığı savunabileceği yegâne çözüme odaklanmış bir siyasi değerlendirmenin zemini hazır.
La Vérité-Gerçek’in bu sayısı baskıya girdiğinde bütün ülkelerde
daha fazla “kemer sıkma planı” yürürlüğe sokulacak ve zaten kötü olan
durum daha da vahim bir hal alacak. Aynı zamanda sendikal hareketlerin liderlikleri “krizin etkilerini hafifletmek” amacıyla, kötünün iyisi
burjuva hükümetler ve devletlerle, kapitalizmin uluslararası kurumlarıyla işbirliğini savunacaklar. Bu yönelim aslında emek örgütlerini korporatist kapitalist düzende birer payanda aracına indirgeyecek ve işçi
sınıfını, halkları ve tüm sömürülen kesimleri daha berbat felaketlere
hazırlamaya yarayacak.
IV. Enternasyonal tüm gücüyle hiçbir çekince ve koşulu olmaksızın emek örgütlerinin bağımsızlığı için mücadele ediyor. Ayrıca IV.
Enternasyonal, önkoşulu, krize son vermek yalanıyla sömürenler ve
sömürülenler arasında gerçekleştirecek bir “konsensüsü” reddetmek
olan bir direniş örgütlemek için mücadelesine devam ediyor.
Programları ve ilkeleri çerçevesinde tüm IV. Enternasyonal seksiyonları, kendi özgün ulusal koşulları altında bağımsız işçi partileri kurmak için mücadele ediyorlar. IV. Enternasyonal’in görüşüne göre, bu
işçi partileri her kesimden işçi sınıfı deneyimlerini, yenilgi ve zaferlerini bünyesinde toplamalı ve var olan gelişmeleri ve olayları Marksist
bir bakış açısıyla anlamlandırmalıdır.
Bağımsız işçi partilerinin inşasına dönük bu çaba, IV. Enternasyonal
seksiyonlarının, sistemi “reforme” etmeyi reddeden tüm güçlerin oluşturacağı birleşik bir cephe için mümkün en geniş birlikteliğin gerçek16
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leşmesi yönünde yürüttüğü daimi mücadelesinden bağımsız olarak
düşünemez.
Bu açıdan bakıldığında La Vérité-Gerçek’in bu sayısı, var olan
koşulların ciddiyeti ve proletaryanın ihtiyaçları konusunda, gelecekteki
tartışmalara yön verecek önemli değerlendirmeler içermektedir.

17
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SGBP, Türkiye
İşçi Hareketi
ve İşçi Sınıfının
Siyasallaşması
Meselesi
Doğan FENNİBAY

Türkiye işçi sınıfı örgütsüz ve her geçen gün daha da
örgütsüzleştirilen bir işçi sınıfı. Tarihi boyunca kısa TİP
(Türkiye İşçi Partisi) deneyimi haricinde bir sınıf partisine
sahip olmadığı gibi sendikal örgütlülüğü de sürekli burjuvazinin müdahaleleriyle karşılaşmış, buna rağmen bağımsız sendikalarını koruyabilmiş bir işçi sınıfı. Bugün sendikalarımız bir ölüm kalım mücadelesinin arifesinde; ya
köklü bir değişim geçirerek işçi hareketinin temel prensiplerine dönecekler ve güçlenecekler ya da bu prensiplerden
tamamıyla uzaklaşıp sermaye ve devlet örgütlerinin uzantıları haline gelecek ve yok olacaklar.

B

u metinde amacımız, Türk-İş kongresinin arifesinde ortaya çıkan
Sendikal Güç Birliği Platformu etrafında sendikalarımızın bugün
19
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içinde olduğu durumu ortaya sermek ve çıkış yolunu ortaya koymak
amacıyla tartışmaya bir katkıda bulunmak.

Sendikalar Türkiye İşçi Sınıfının
Tek Örgütüdür

Girişte belirttiğimiz gibi Türkiye işçi sınıfının TİP deneyimi haricinde bir sınıf partisi olmamıştır. Tarihte daha nadir rastlanan örgütlenme biçimlerinden fabrika komiteleri ve sovyetler ise Türkiye’de ortaya çıkmamışlardır. Dolayısıyla işçi sınıfı asıl örgütlenmesini sendikalar
vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Modern tipte ilk örgütlenmesi 1946’da
başlayan sendikalar bugüne değin inişli çıkışlı bir seyir izleseler de
daima işçi örgütleri olarak var olmuşlardır. İşçi sınıfının siyasal bir
önderlik oluşturamadığı koşullarda, sınıfın tek tek işçiler haline indirgenmesini engellemişler, “kendisi için sınıf” olma yolunda kalmasını
sağlamışlardır.
Dahası, öğrenci hareketleriyle başlamış bir hareket olan Türkiye
sosyalist hareketinin çoğunluğu zaman zaman sınıf mücadelesinden uzak düşse de sendikalar en baskıcı politik dönemlerde dahi sınıf
mücadelesi hiç durmadığından daima bir şekilde pratik sınıf mücadelesinin içinde yer almışlardır. Bu koşullarda, Türkiye tarihindeki en
büyük işçi eylemlerinin (15-16 Haziran, Zonguldak Büyük Madenci
Yürüyüşü ve TEKEL direnişi) sendikalarla bağlantılı şekilde gerçekleşmesine şaşırmamak gerek.
Sendikaların Türkiye işçi sınıfı için başka bir hayati önemi de tüm
ülkeyi kucaklıyor olmalarıdır. KİT’lerin tasfiyesiyle beraber gelen
sendikasızlaştırma sonucu bu niteliklerinde zayıflama olsa da bugün
sendikalar Türkiye’de Türk-Kürt, Alevi-Sünni demeden tüm işçiler
arasında bir zemine sahip olan sayılı örgütlerdendir. Belediye-İş ve
Petrol-İş bunun en önemli örneğidir. Geçmeden belirtelim ki sendikaların bu niteliği sadece Türkiye’de değil, emperyalizmin AB ve GOP
(Genişletilmiş Ortadoğu Projesi) projelerinin etkisiyle içindeki merkezkaç eğilimler güçlenen çoğu ülkede birliğin güvencesi durumunda. Bugün, bunun en önemli örneği Belçika ve oradaki Flamanları ve
Valonları birlikte örgütleyen FGTB (Belçika Genel İşçi Federasyonu).
Tüm bu niteliklerin sendikalara kazandırdığı bir diğer önem, bugün
sendikaların işçi sınıfının siyasallaşması için en önemli zemini sunmasıdır. Eğer bu yönde irade oluşursa sendikaların öncülüğünde bir işçi
partisinin kurulması birkaç hafta içinde gerçekleşebilir. Böyle bir gelişme Türkiye siyasetini kökten değiştireceği gibi sendikalardaki bürokrasiyi de temizleyecek, ülkenin ve Ortadoğu’nun pek çok önemli sorununa hızla çözüm getirecek niteliktedir.
20
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Türk-İş, İşçi Sınıfının Elinde Kalmış Tek
Gerçek İşçi Sendikasıdır

Geçtiğimiz on sene içinde DİSK büyük miktarda üyesini kaybedip bir
sendika olmaktan çıkma noktasına geldi. Üretim yapılan işkollarındaki zayıflığını Emekli-Sen ve Genç-Sen gibi örgütlerle kapatmaya çalışıyor. Ne var ki ne üretimden gelen gücü, ne toplu sözleşmesi ne de
grev imkanı olan bu örgütler ancak işçi sınıfının örgütlü ana gövdesinin
desteğiyle sermayeye ve hükümete karşı bir tehdit oluşturabilip ayakta kalabileceklerinden DİSK’in bu yöntemi sonuç vermiyor. Hükümet
de tüm acımasızlığını bu örgütler üzerinde uyguluyor, onları tanımaya
bile yanaşmıyor, yasaklıyor, kapatmaya uğraşıyor.
Hak-İş ise – ki 28 Şubat döneminde Emek Platformu’nun oluşmasında öncü rol oynamıştır – hükümetin kendine üye kaydırma operasyonları karşılığında korporatizm hattına girdi. Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul belediye başkanlığı döneminde İETT’de oynadığı rolü istekle
Kocaeli belediyesinde, Çaykur’da ve THY Teknik’te devam ettirdi. Bu
durumda sadece Türk-İş gerçek bir işçi sendikası olarak elimizde kaldı.
Kabullenmesi zor olsa da maalesef içinde bulunduğumuz durum
bu. İstisnaları – Hak-İş içinde Çelik-İş, DİSK içinde Birleşik Metal
ve Genel-İş – saymazsak, Türk-İş elde kalan son gerçek işçi sendikası
konfederasyonu. Bu tespiti, DİSK’in “solcu” yahut Hak-İş’in “sağcı”
yönetimlerini değil bu konfederasyonların üyelerinin sayısını ve niteliğini dikkate alarak söylüyoruz. Bilindiği gibi Türk-İş, 2007 yılında
AKP’nin basıncıyla Mustafa Kumlu’yu başkan ve Mustafa Türkel’i
genel sekreter olarak seçmişti. Ancak Türk-İş yönetimi tümüyle hükümet yanlısı bir politika izleyemedi. Başta TEKEL eylemi sırasında
olmak üzere hükümete karşı tavırlar almak zorunda kaldı, Türkel’in
istifası da bunun doruk noktası oldu. Öte yandan, DİSK’in TÜSİAD’la
ortak açıklamalar yaparken ya da Hak-İş’in 12 Eylül referandumunda
hükümete tam destek verirken veya kendisine üye kaydırmaları hoşnutlukla kabul ederken Türk-İş’in içine düştüğü ikilemlere düşmediklerini görüyoruz. Türk-İş’i diğerlerinden ayıran faktör onun tabanıdır.
AKP hükümetinin Türk-İş’i yok etmek için her türlü operasyona girişmesi de bu sebeptendir.
Bu yaz başında çıkan Torba Yasa ile toplu sözleşme yetkisi tespit
edilirken SGK verilerinin esas alınması değişikliği getirildi. Bu, fiiliyatta örgütlü işçi oranı yüzde 10 işkolu barajının altında olan sendikaların (51 yetki sahibi sendikanın 35’i) sonu; Türk-İş’in ise büyük, belki
nihai bir darbe alması demek iken hükümet, tamamen siyasi bir hesapla
bu yasanın uygulanmasını erteledi. Oluşacak bunalım pekâlâ yeni sendikal hareketlere, bunlarla beraber Türk-İş içinde dönüşümlere neden
21
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olabilirdi. Hükümet bu riske girmeyerek bu yasayı şimdilik bir tehdit
olarak kullanmakla yetindi, ancak kıdem tazminatı başta olmak üzere
yeni depremler kapıda. Biz bir şey yapmazsak Türkiye sendikal hareketi şimdikinden çok daha ağır bir bunalım dönemine girecek.

Burjuvazi Tüm Gücüyle Tüm Dünyada
Sendikalara Saldırıyor

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 12. Kongresi’ni mayıs
ayında Atina’da yapmaya karar verdi. Kongreden çıkan Atina
Manifestosu’nda şu maddeler yer alıyordu:
ETUC,
(...)
7. Hangi biçim altında çalışırlarsa çalışsınlar tüm işçilerin, düzgün bir hayat
sürebilmeleri, toplu sözleşmelerle ve/veya yasalarla korunmaları, eşit muamele görmeleri ve işçi haklarından yararlanabilmeleri için çalışır.
(...)
9. Sürdürülebilirliği, uzun vadeli düşünmeyi ve herkes için adil ücret düzeylerini sağlamak üzere yeni kurumsal yönetişim sistemleri talep eder. Bu sistemde Avrupa İşyeri Konseyleri, sendikalar ve işçilerin bilgilenmesi, danışmanlık
ve katılımcılık temel bir rol oynamalıdır.
(...)
15. Türkiye ve Batı Balkanlar’daki bağlantılarla beraber çalışarak AB’nin
genişlemesine yardımcı olur.
(...)
20. Sendikal gündemin Avrupa düzeyindeki etkisini güçlendirmek için
ETUC’un kullanabileceği araçlar dizisinin kullanımını artırır: kampanyalar ve seferberlikler düzenlemek, AB kurumları ve işverenlerle sosyal diyalog, sivil toplum içindeki müttefikler, Üçlü Sosyal Zirve ve AB dış ilişkileri.1

Kongrenin Atina’da yapılmasının altında Yunanistan’daki ekonomik kriz ve gösteriler yatıyordu. ETUC’un bu krize cevabı ise işçiler
kapitalizmden kopma noktasındayken onları patronlarla ve hükümetlerle daha çok sosyal diyalogun ve kurumsal yönetişimin içine sokmak; AB ve avroya bağlılık Yunanistan’ı çökertmiş, Yunan halkı da
buna tepki olarak AB’den kopmak istediğini belirtirken yeni ülkelerin
AB’ye bağlanmasına yardım etmek oldu.
Özellikle Üçlü Sosyal Zirve incelendiğinde sosyal diyalog politikalarının ne işe yaradığı açıkça ortaya çıkıyor. Bu Zirve, sosyal ortaklar
diye anılan işçi (ETUC) ve işveren örgütlerinden (özel işverenler adına
BUSINESSEUROPE, küçük işverenler adına UAPME ve kamu işverenleri adına CEEP), AB Dönem Başkanlığı yapmış hükümetlerden,
1
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“Atina Manifestosu”, ETUC 12. Kongresi, 16-19 Mayıs 2011.
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Avrupa Komisyonu’ndan ve Avrupa Konseyi Başkanlığı’ndan oluşuyor. Yani Türkiye’de şimdilerde pek işletilmeyen, öte yandan 12 Eylül
referandumunda anayasaya giren ESK’nin (Ekonomik Sosyal Konsey)
bir benzeri.
ETUC, kendini “sınıf mücadelesinden değil, Avrupa’nın kurumlaşmasından” doğmuş bir örgüt olarak tanımlıyor. Bu ifadeye uygun
olarak AB kurumlarıyla iç içe geçmiş durumda. ETUC ve onunla
beraber ona bağlı olan ETUI (Avrupa Sendikalar Enstitüsü) ve SDA
(Toplumsal Kalkınma Ajansı) açıkça ve doğrudan Avrupa Komisyonu
tarafından destekleniyor. ETUC yürüttüğü pek çok projede AB fonlarını kullanıyor. Böyle yollarla ETUC mali kaynağının ¾’ünü AB’den
karşılıyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinde ve on yıl öncesine kadar
Türkiye’de bir sendikal konfederasyonun bu kadar göbekten sermaye
ve devlet örgütlerine bağlı olması bir skandala yol açardı. Oysa ETUC
kurulduğu 1973 yılından beri bu yapıda faaliyet gösteriyor ve kendine
bağlı ulusal örgütlere de bu politikaları aktarıyor.
ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) ikinci kongresini
Haziran 2010’da Kanada’da düzenledi. Kongrenin açılış konuşmacılarından biri ilginç bir şekilde, Yunan halkının tepkilerine rağmen sermaye politikalarını sürdüren Yunanistan başbakanı Papandreu’ydu. Ancak
bu durum diğer açılış konuşmacısı tarafından gölgeleniyordu: zamanın IMF başkanı Dominique Strauss Kahn! Diğer konuşmacılar arasında ise bir diğer isim göze çarpıyordu: Dünya Ticaret Örgütü başkanı Pascal Lamy.
Sadece bu manzara bile ITUC’un karakteri hakkında çok şey söylüyor ama biz bununla yetinmeyelim. ITUC’un 2006 yılındaki kuruluşu
Avrupa’da ETUC ve ABD’de CTW (Kazanmak için Değişim, 2005’te
AFL-CIO’yu bölerek ortaya çıktı) sendikaları tarafından organize edildi. ICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve
WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) birleşmesiyle kurulan ITUC’tan
kuruluş öncesinde pek çok üye sendikanın haberi bile olmadı. ITUC,
CTW ve ETUC’un hattını takip ederek “yeni sendikacılık” adına uluslararası sermaye kurumlarına entegrasyonu, sosyal ortaklar arasında
sosyal diyalog politikasını getirdi. Diğer yandan antidemokratik bir
uygulamayla kendine üye ulusal konfederasyonların egemenlik statüsünü kaldırdı.
ITUC, ETUC, CTW ve bir bütün olarak dünya sendikal hareketindeki gelişmeleri dergimizin sayfalarında geçmişte işledik ve işlemeye
devam edeceğiz. Pek çok gelişme başlı başına ayrı bir makaleyi zaten
hak ediyor. Bu yazı kapsamında vurgulamak istediğimiz nokta, Türkiye
sendikal hareketinin nasıl uluslararası ölçekli bir kuşatma altında olduğunu vurgulamak. Hâlihazırda Türkiye’deki tüm işçi sendikaları kon23
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federasyonları (Türk-İş, DİSK, Hak-İş) ve KESK2, ETUC’a ve ITUC’a
üye. Bu uluslararası örgütlerden sendikalarımıza akan talimatlar, eğitim içerikleri ve metinler pek çok yeni kavramı içeriyor: “flexicurity”
(“esnek güvence”: iş güvencesini esnekleştirmeye yönelik bir girişim),
yönetişim (yani işçilerin patronların istismar faaliyetlerine ortak edilmesi), sosyal ortaklar (sınıf mücadelesini dışlamak amacıyla sosyal
taraflar yerine kullanılan yeni kavram), sosyal diyalog vb. İşveren ve
devlet örgütleriyle ortak projeler yapma alışkanlığı, böylece sınıf işbirliğini meşrulaştırmak ve daha önemlisi mali bağımlılık da sendikalara
bu kanallardan aktarılıyor.
Dolayısıyla Türkiye’deki sendikalar üzerine yaptığımız tartışmayı
yozlaşmış sendikal bürokrasi, yaygın deyişle “sendika ağaları” ufkunun ötesine taşımak durumundayız. Zira burjuvazi tüm dünyada sendikaları korporatizm saldırısıyla kuşatmış durumda ve ülkemiz de bunun
istisnası değil.
Bu bölümü bitirmeden korporatizme karşı olmakla enternasyonalizmi birbirinden ayırmak adına Aydınlık yazarı Yıldırım Koç’un ETUC
üzerine görüşlerine kısaca değinelim. Koç, ETUC Kongresi’nin ardından kaleme aldığı yazısında3 Lenin’in Emperyalizm’de geliştirdiği işçi
aristokrasisi tezini, emperyalist ülke işçi sınıfının içindeki aristokrasiden emperyalist ülke işçi sınıfının tümüne genişletiyor ve yazısını 1920
Bakü Doğu Halkları Kongresi’nin emperyalist ülkelerdeki işçilere patronlarıyla birlik oldukları için hakaret eden sonuç metninden alıntıyla bitiriyor.
Birkaç düzeltme yapmak gerekirse... İşçi aristokrasisi ancak bir
reformlar dizisi üzerinde gelişebilirdi, aşağıda inceleyeceğimiz gibi
bugün kapitalizm yeni reformlar yapmak şöyle dursun eldeki kazanımların tümüne saldırmanın peşinde. Kaldı ki bu ayrıcalıklı durum
emperyalist ülkedeki işçi sınıfının ancak bir kesimi için yaratılabilirdi. Ayrıca Koç’un Kongre sonuç metnini bağlamı içinde ele almaması büyük hata, zira bilmesi gerekirdi ki Doğu Halkları Kongresi
emperyalist ülkelerdeki komünist partilerin de bağlı olduğu Komünist
Enternasyonal’in çağrısıyla toplanmıştı ve bizzat Kongre’ye çağrı metninde başta gelen imzacılar Rus, İngiliz, Fransız, İtalyan ve ABD’liydi.
Koç bu bağlama dikkat etse elbette metindeki dilin işçi sınıflarının
tamamını değil reformist sosyal demokrat parti önderliklerini hedeflediğini görürdü. Tabii o zaman enternasyonalizmi reddeden yazısını
kaleme alamazdı. Ancak tüm bunlardan daha vahimi Koç’un “Avrupa
2

3
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Bize göre kamu emekçileri de işçi sınıfının mensubu olmakla beraber bu metin çerçevesinde daha anlaşılır olmak amacıyla işçi ve kamu emekçileri gibi bir ayrımda
bulunacağız.
Yıldırım Koç, “ETUC Genel Kurulu Toplandı”, Aydınlık, 22 Mayıs 2011.
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Sendikalar Konfederasyonu da Avrupa’nın emperyalist ülkelerinin işçi
sınıflarının temsilcisidir ve sözcüsüdür.” yazarak ETUC’un konumunu meşrulaştırmasıdır. ETUC bir sendika değil sermayenin korporatist
politikalarına hizmet eden bir AB kurumudur.

Çağımızda Sendikaların Bağımsızlığını
Savunmak Devrimci Bir Politikadan Geçiyor

Korporatizm saldırısının altında kapitalist sistemin krizi yatıyor.
Çürüyen kapitalizm işçi sınıfının hiçbir yeni kazanımını karşılayamadığı gibi ancak mevcut kazanımlara saldırarak ayakta kalabiliyor. Batı
Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan sağlık sistemleri tasfiye edilmek isteniyor, tüm kamu hizmetleri özelleştirilmek, bölgeselleştirilmek isteniyor, adeta her şehrin bir şirket gibi çalışması talep ediliyor. Sosyal güvenlik sistemleri revize ediliyor, sigorta şirketlerinin
talanına açılıyor. İş yasaları elden geçiriliyor, işçi hakları tırpanlanıyor,
güvencesiz çalışma statüleri, taşeronlaşma dayatılıyor. Durum ne 20.
yüzyılın başına ne de II. Dünya Savaşı sonrasındaki 20 yıllık “boom”
dönemine benziyor.
Reformların imkânsızlaştığı koşullarda reformizm de miadını doldurmuş oluyor. 1990’lardan günümüze sosyal demokrat partilerde
izlediğimiz dönüşümler (Blair’in İşçi Partisi’nde uyguladığı “üçüncü
yol” politikası, Schröder liderliğindeki SPD’nin Gündem 2010 kapsamında uyguladığı Hartz karşı-reformları ve son olarak PASOK’ta
Papandreu’nun izlediği kriz politikası) reformizmin yaşadığı krizi açıkça ortaya koyuyor. Bu krizlerin etkisiyle istisnasız tüm sosyal demokrat
partiler sonunda iktidarı kaybediyor. Yeni reformlar – yani işçi sınıfının koşullarında iyileşmeler – ancak devrimci bir politikayla mümkün.
İşçi haklarına olan saldırılar elbette sendikaları da gözeterek hayata geçirilmek zorunda. Bu nedenle eskiden doğrudan devlet sendikası
kurarak uygulanan korporatizm, yeni biçimler (sosyal diyalog, yönetişim vs.) altında yeniden piyasaya sürüldü ve doğrudan sendikaların bağımsızlığını hedefliyor. Mesele işçi hareketinin temel prensiplerini değiştirmek: toplumun uzlaşmaz çıkarları olan sınıflara bölündüğü, bunların ancak bir mücadele içinde var olabileceği reddediliyor; bu
sınıfların “ortak” olabilecekleri söyleniyor. Bu bir kere kabul ettirildikten sonra da sermaye örgütlerine dahil olmak, zirvelere katılıp beraber deklarasyonlara imza atmak, son tahlilde kapitalist sistemin bekası
uğruna her türlü tavizi vermek de kolayca meşrulaştırılıyor.
Bu koşullar altında en basit reform talebini yahut sadece sendikaların sermayeden ve devletten bağımsızlığını savunmak dahi tutarlı bir
şekilde uygulandığında devrimci bir politikanın kanalını açıyor. Başka
bir ifadeyle “sendikaların burjuva devlet karşısında bağımsızlığı ancak
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bütünüyle devrimci bir önderlik tarafından, yani IV. Enternasyonal’in
önderliği tarafından sağlanabilir.”4

Sendikal Güç Birliği Platformu Girdiği Yolda
Sonuna Kadar Gitmelidir

Bilineceği gibi temmuz ayında Türk-İş’e üye on sendika (Basın-İş,
Hava-İş, Kristal-İş, TGS, TÜMTİS, Deri-İş, Petrol-İş, Tek Gıdaİş, Belediye-İş ve Tez Koop-İş) ilk hedefe aralık ayındaki Türk-İş
Kongresi’ni kazanmayı koyarak Sendikal Güç Birliği Platformu adıyla
bir muhalefet kampanyasına giriştiler.
Sendikal Güç Birliği, Türk-İş’e üye otuz beş sendikanın içinde çoğunluğu elinde bulundurmuyor, dolayısıyla kongreye giderken
mümkün olabildiği kadar güç toplamaya çalışıyor. Bunun için kendini
aktif olarak tanıtıyor, bölgesel toplantılar düzenleyerek mümkün olduğu kadar çok işçiyi bünyesine katmayı hedefliyor. Ayrıca Türk-İş’in
partiler üstü sendikacılık anlayışını reddederek işçi sınıfının siyasallaşması gerektiğini savunuyor. Bunların hepsi çok olumlu gelişmeler.
Öte yandan Türk-İş yönetimi buna karşı duyulur bir kampanya yürütmüyor, daha çok kongre delegasyonu arasında daha derinden çalışıyor
olsa gerek. Zira Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere ülkedeki her
örgütü ve kurumu kontrol altında tutmaya çalışan AKP hükümetinin
Türk-İş’i kolayca bırakabileceğini düşünmek, özellikle de derinleşecek
kriz, kıdem tazminatı karşı-reformu, yeni sendikacılık ve toplu pazarlık mevzuatının arifesinde hayalcilik olur.
Ancak belirtmeliyiz ki Sendikal Güç Birliği’nin girdiği yolu olumlarken asla onların sütten çıkmış ak kaşık olduklarını iddia etmiyoruz. Zira bu sendikaların da bürokratik sorunlardan mustarip olduklarını unutmamak gerek. Daha bir önceki Türk-İş Kongresi’nde Mustafa
Türkel, AKP’nin desteklediği listenin Kumlu’dan sonra gelen ikinci
adamıydı. TEKEL direnişi sırasında Türkel’in izlediği politikayı ayrıntılı olarak dergimizin 42. sayısında işlemiştik: Bu politika, bir yandan Türk-İş’ten istifaya götüren bir militanlığı, öbür yandan ise işçilerin kendi eylem komitelerini kurmalarını engelleyen bir bürokratlığı
içeren ikili bir karakter taşıyordu. Platform’da yer alan Tek Gıda-İş’in
daha yeni yapılan kongresinin siyasi partilere kapalı gerçekleştirildiğini de belirtelim. Petrol-İş sendikasının TÜPRAŞ özelleştirmesine karşı mücadelede işçilerin eylemini oldukça sınırladığını, bunu
bir reklam kampanyasıyla ikame ettiğini hatırlıyoruz. Tez Koop-İş
Genel Merkezi’nin ise sırf 2 Nolu İstanbul Şubesi’ne istediği yönetimi
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Lev Troçki, Emperyalist Çürüme Çağında Sendikalar, Ağustos 1940.
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getirmek için usulsüzce yeni bir şube kurduğu da halen hafızamızda.
Kuşkusuz başka örnekler de sıralanabilir.
Devrimciler aygıtlara karşı politika üretirken asıl dayanakları bu
aygıtların tabanındaki işçilerdir. Sendikal Güç Birliği bugün Türkİş’in işbirlikçi yönetimi karşısında işçileri seferber etmek üzere hareket etmektedir. Olumlu olan, Sendikal Güç Birliği’nin bu tabanı aktifleştirmek üzere hareket etmesi ve onları bir sınıf hattında siyasallaştırmaya çalışmasıdır. İşte bu zemin üzerinde Türkiye sendikal hareketinin bağımsızlığını da koruyacak bir devrimci politika inşa edilebilir.
Bu devrimci politikanın hareket noktası Sendikal Güç Birliği’nin girdiği yolda sonuna kadar devam etmesi talebidir.

Bir Kitlesel İşçi Partisi İçin

Sendikal Güç Birliği metinleri hâlihazırda siyasallaşmaya vurgu yapıyorlar:
Türk-İş’in politikalarına yön veren, siyasetten uzak “partiler üstü” anlayış, geçmişte olduğu gibi bugün de işçi sınıfı mücadelesine vurulan bir prangadır. Biz
siyasi partilerin ve hükümetlerin güdümünde olmayan ama siyasete müdahale
eden, siyasi alanı sermaye temsilcisi odaklara terk etmeyen bir sendikal hattın
gerekli olduğunu düşünüyoruz. İşçi sınıfının kaderini belirleyen kritik hamlelerin sermaye ve iktidar eliyle ardı ardına devreye sokulduğu, yasal-hukuksal
zeminin esaslı bir dönüşüme uğratıldığı bir dönemde yapılması gereken; emeğin en geniş temsilini sağlayacak, tüm emekçilerin giderek ortaklaşan sorunlarını gündeme taşıyacak, güçlü sosyal-siyasal platformlar yaratmaktır. Biz bu
tür platformların yaratılmasını ve güçlendirilmesini görev sayıyoruz.5

Bu değerlendirmeye katılmamak elde değil; 550 vekilden birinin
bile işçi olmadığı, sandıkta oy atacak tek bir işçi sınıfı partisinin ne
şimdi ne de TİP hariç geçmişte olmadığı bir ülkede işçilerin siyasi temsilinden daha acil bir ihtiyaç düşünmek zor. Buna eklememiz gereken
bu platformun adını koymaktır. Siyaset – bilhassa Türkiye’de – siyasi
partiyle yapılır. Kitlelerin bildiği biçim budur. Meclis’e vekil gönderebilecek örgüt siyasi partidir. Sendikal Güç Birliği’nin bu doğru değerlendirmesini sonucuna götürerek bir siyasi partinin temelini atması
gerekir.
Bu siyasi parti; şimdiye kadar hangi partiye oy vermiş olurlarsa
olsunlar tüm işçilerin katılabileceği, sınıfın çıkarlarını siyaset alanında temsil eden, sınıfın laikçi-İslamcı, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadınerkek vb. tüm bileşenlerinin dayanışmasını sınıf kardeşliği temelinde
kuran ve her birinin haklarını ayrı ayrı savunan bir parti olacaktır. Bu
parti, sendikaların örgütleyemediği işçi kesimlerini saflarına katacak
ve onların haklarını savunacaktır; dolayısıyla bu parti sendikalı olma
imkânı edinmiş işçilerin diğer işçi kardeşleriyle dayanışmasının sem5

Sendikal Güç Birliği Platformu Broşürü, 28 Ekim 2011.
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bolü ve aracı olacaktır. Bu parti aynı zamanda, sendikal hareketin içinde bulunduğu çıkmazları çözmesine ve bürokratik yapısından kurtulmasına yardımcı olacaktır. İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) de böyle bir
partinin kurulmasıyla beraber, söz verdiği gibi, o partinin içinde yer
alacaktır.

Sosyalistler Sendikal Alana Gözlerini Açmalı

Bu yazı çerçevesinde sosyalistlerin gerici sendikaların içinde çalışıp
çalışmamasıyla ilgili bir tartışma yapmayacağız. Bunun için Lenin’in
Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı adlı eserindeki özel olarak bu
konuya ayrılmış bölüm okunabilir.
Sosyalistlerin işçi hareketinin bir parçası olması gerekir. Türkiye
koşullarında bu, diğer alanların yanı sıra birincil olarak sendikaları
aktif takip etmek demektir. Ancak, Türk-İş Kongresi arifesinde görünen o ki hiçbir sosyalist hareket bu konuyla yeterince ilgilenmiyor.
Meydan tümüyle Aydınlık’ın müdahalesine kalmış durumda.
Oysa bugün Türkiye’de yaklaşan en büyük saldırı kıdem tazminatının tasfiyesidir. Eğer aralık ayındaki Kongre’den AKP’nin istediği
yönetim çıkarsa bilelim ki ocakta yasa kapımıza dayanabilir. Türk-İş’in
mevcut yönetiminin bürokratik karakteri ve Sendikal Güç Birliği’nin
geçmiş uygulamaları ne olursa olsun bu mücadeleye bu kadar hazırlıksız mı girmek gerekir?
Dahası bugün Türkiye’de iki yeni siyasi parti adayı vardır. Birincisi
Kongre Girişimi’dir ki tamamen Kürt hareketine bağımlı ve hareketin
kendi sorunları nedeniyle oldukça yavaş gelişmektedir ve parti olmayan parti anlayışını ayyuka çıkararak yanlış bir hattı takip etmektedir.
Elbette bu konu başka bir yazıda daha ayrıntılı incelenmeyi hak ediyor.
İkincisi ise işçi sınıfının siyasallaşmasını savunan Sendikal Güç Birliği
Platformu’nun partileşme yoluna girmesi ihtimalidir. Bu Türkiye’de
tarihi bir değişim, TİP’ten sonra yeni bir sınıf partisi demektir. Aydınlık
grubunun müdahalesi İşçi Partisi’ne rakip olabilecek böyle bir girişimi
kontrol etmek amacıyladır, yani böyle bir partinin kurulmaması içindir.
Sosyalistlerin bu engellemeye karşı durması gerekmez mi?
6 Aralık 2011
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Ek: Türk-İş Genel Kurulu ve Sendikal
Güç Birliği Platformu1
Doğan Fennibay

T

ürk-İş 21. Genel Kurulu’nu 8-11 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirdi. İşçi Kardeşliği olarak yakından takip ettiğimiz Genel Kurul sürecine Sendikal Güç Birliği Platformu’nun
(SGBP) yürüttüğü kampanya damgasını vursa da SGBP Genel
Kurul seçimlerini 227’ye karşı 123 oyla kaybetti.

SGBP’nin Genel Kurul’a
olumlu etkileri oldu

SGBP seçimleri kaybetse de beklediğinden fazla oy aldı ve Genel
Kurul’u olumlu yönde bir miktar etkilemeyi başardı. Kumlu
yönetimi Genel Kurul’u şehir dışında düzenleyerek, özel güvenlik güçleri kullanarak işçileri dışarıda tutmaya çalışsa da az sayıda işçi Genel Kurul’a girmeyi başardı ve 21. Genel Kurul’un tarihe hükümetin protesto edildiği bir Genel Kurul olarak geçmesini sağladı. Öte yandan, kıdem tazminatının fona devrinde dahi
genel grevi öngören karar, uygulanıp uygulanmayacağı su götürür olsa da olumlu bir karardı. Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren karar da benzer nitelikte.
Kıdem tazminatına karşı saldırı Genel Kurul’da alınan net
karar sebebiyle ve SGBP basıncını sürdürdüğü için bir süre ertelenmiş gözüküyor. Bu erteleme işçi mücadelesinin başarısı olsa
da kıdem tazminatının imhasının patronlar ve hükümet için eskisi kadar önemli olmadığını unutmamalıyız. Zira taşeronlaştırma
vasıtasıyla zaten işçi sınıfının büyük kesimi kıdem tazminatına
hak kazanamıyor. Büyük birkaç fabrikadaki işçilerin kıdem tazminatı ise patronlar için bir eylem dalgasını göze almaya değmeyecek kadar ufak bir meblağ oluşturuyor. TÜSİAD Başkanının
temmuz ayında kıdem tazminatıyla ilgili hakların hem bugün
hem de ileriye dönük olarak korunması gerektiğini ifade etmesi
de bu sebeple idi.

Fırtınalı bir dönem bizi bekliyor

Kıdem tazminatındaki durum bu olmakla beraber önümüzdeki dönem Türk-İş için hiç de sakin bir dönem olmayacak.
1

Tarihe not düşmek adına, Türk-İş Genel Kurulu’ndan sonra İşçi Kardeşliği gazetesinin 56. sayısında yayımlanmış olan metnimizi de burada sunuyoruz.
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Şeker-İş Başkanı, Genel Kurul’da sendikasının özelleştirmelere karşı başarılı bir mücadele vermiş olduğunu söylese de
Özelleştirme İdaresi ülke çapında otuz iki fabrikayı ve Şeker
Enstitüsü’nü özelleştirme kapsamına almış durumda. Danıştay’ın
aralık ayı ortasında ihaleyi iptal etmesi süreci yavaşlatsa da
kasım ayı sonunda altı şeker fabrikası özelleştirildi. Öte yandan,
Kumlu’nun geldiği işkolu olan enerjide yaşanan özelleştirmelerin ardından, bu dönem sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma
saldırıları beklenmeli. Yine bazı sendikacıların umutla beklediği
yeni sendikal yasalar aslında yeni saldırıları bağrında taşıyorlar.
Örneğin, işkolu yetki barajının düşürülmesi ya da barajın yerine
“her işkolunda en büyük iki sendikaya yetki verilir” hükmünün
yürürlüğe girmesi doğrudan hâlihazırda Hak-İş’in henüz örgütlü
olmadığı işkollarında örgütlenmesiyle mevcut sendikalardan üye
kaydırma operasyonlarına zemin hazırlayacaktır. Patron dostu bu
hükümetten sendikal örgütlenmeyi kolaylaştıracak yasalar beklemek saflık olur. Önümüzdeki dönemde sendikal alanda öngörebildiğimiz saldırılar bunlar, daha da fazlasına hazırlıklı olmak
durumundayız.

SGBP’nin önerdiği politikaları
tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesinin tek
yolu bağımsız bir işçi sınıfı siyasetinin
inşasından geçiyor

SGBP bu etkiyi birkaç kitlesel bölge toplantısı örgütleyerek elde
etti, büyük bir miting örgütleme imkânı olmadı. SGBP’nin önünde duran en önemli mesele işçi kitlesiyle olan güven ilişkisini sağlamlaştırmak ve sokağa inme imkânı elde edebilmektir.
Bunun yolu kuşkusuz SGBP’nin dile getirdiği çizgisini tutarlı
biçimde sürdürmesinden ve eyleme dökmesinden geçiyor.
Mustafa Kumlu konuşmasında hükümetin saldırılarından vazgeçmeyeceğini söylemekle beraber, kendilerine önceki Genel
Kurul’da işçi sınıfının iktidarını kurma gibi bir görev verilmediğini söyleyerek muhalefetle alay ediyor. İşçileri daima patron hükümetlerine tabi olmaya mecbur sanan Kumlu’ya karşı
SGBP’nin “partiler üstü sendikacılık” anlayışına karşı çıkan
tavrı çok olumlu. Öbür yandan, bundan CHP gibi alternatif patron partilerinin altında sendikacılık yapma anlamı çıkarılmamalı.
Ayrıca, SGBP’yi siyasi olarak etkilemeye çalışan Aydınlık grubunun işçi sınıfı ve “milli burjuvazi” arasında ittifak arzulayan
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politik hattının etkisine girilmemeli. İşçi sınıfının kendi bağımsız siyasal ifadesini oluşturma hattına girilmeli.

Uluslararası korporatist
saldırıya karşı mücadele şart

Son olarak, SGBP uluslararası alana gözünü daha çok açmalıdır. Bunun birinci ayağı, yanı başımızda haklarını savunmak
için ayağa kalkmış Tunus, Mısır, Yunanistan işçileri ve halklarıdır. Aynı mücadeleyi vermek istediğini söyleyen SGBP’nin
bölge toplantılarında bu ülkelerdeki durumlara değinilmemiştir. Oysa örneğin Tunus’ta gerçekleşen, Türk-İş gibi köhneleşmiş
bir yapıdaki sendikal konfederasyonun, örgütün basıncıyla devrimin iskeletini oluşturması olmuştu. SGBP’nin bu benzerlikleri görmesi ve çevre ülkelerdeki mücadelelerle dayanışma göstermesi gerekir.
Uluslararası alanın ikinci ayağı ise sermayenin dünya çapında
sürdürdüğü korporatizm, yani sendikal hareketi bütünüyle teslim
alma saldırısıdır. Sosyal tarafların yerine sosyal ortakların, toplu
pazarlığın yerine sosyal diyalogun geçirildiği bu anlayış sınıf
mücadelesinin değil, sınıf işbirliğinin yoludur. Avrupa ölçeğinde ETUC (Avrupa Sendikaları Konfederasyonu) ve dünya ölçeğinde ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) bu çizgiyi
temsil etmekte ve üyesi olan sendikalara bunu dayatmaktadırlar.
SGBP bu hattı incelemeli ve neden halen ITUC ve ETUC üyelikleri konusunda Kumlu yönetimi ve Hak-İş’le aynı hattı paylaştığını sorgulamalıdır.
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“Devrim uzun düz bir çizgiyi takip etmez; ilerlemeler ve
gerilemelerden, dönemeçlerden, dalgalanmalardan oluşur; engeller, ihanetler, baskılar, tehditler ve aşamalara
bölünmeyi aşılayan politikayla karşılaşır... Aynı zamanda tabandan yükselen güç, kendilerini ve haklarını savunmak için mücadeleden başka seçenekleri olmayan gençliğin, işçilerin ve köylülerin yaşam mücadelesi – devrim
temelindeki itici gücünü bunlardan alır.”1

1

“IV. Enternasyonal ve Tunus Devrimine Dair Kilit Sorular”, La Vérité-Gerçek, Sayı
71.
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H

er gün, ay ve yıl her şeyin bozulup yeniden dizildiği Ortadoğu
coğrafyasında bütün halklar gibi Kürtler de her şeyi gördüler.
Katliamlar, savaşlar, mücadeleler ve ihanetlerle dolu zorlu yıllar yaşadılar. Olanları anlamak için tarihsel bilgimizi yeniden gözden geçirmek
zorundayız. Bunu yaparken de evrelere ayırarak soyutlamaya gittik.
Kürt ulusal hareketinin geldiği noktayı ve bu bağlamda Kongre
Girişimi’ni anlamak ve değerlendirmek için hem uluslararası bir boyutla ele alınması hem de hareketin geçirdiği evrelerin hesaba katılması zorunludur. Çünkü sorun ne sadece Türkiye’ye içkindir ne de Kürt
ulusal hareketinin dünüyle bugünü aynıdır. Bu coğrafyada zulüm hep
başattır. Zalimliği dostları ile İsrail temsil eder. Emperyalizmin efendisi
olan Amerika şiddeti en çıplak haliyle onun elinden sıradanlaştırmıştır.
Varlığı Filistin yurdunun işgaline dayanan bu teokratik devlet sürekli
kan ve gözyaşı üretir. Bunu sağlayabilmek için üretilen silah teknolojilerinin yanında, başta tarım olmak üzere her alanda yüksek teknolojiye
sahiptir. En önemli “icraatı” ise bölgede bütün tarihsel süreçleri temsil eden Filistin’e yaptıklarıdır. Sadece işgal etmekle kalmayıp köyü
mahalleden, köylüyü tarlasından, işçiyi işyerinden ayırmıştır. Hasta
olanlar hastaneye gidebilmek için onun iznine ve kontrol noktasındaki
tavrına bağlıdır. Yenidünyanın ilk deneyleri burada yapılır ve sonrasında başka yerlerde uygulanır. Yugoslavya’nın, Afganistan’ın ve Irak’ın
parçalanması bu deneylerden çıkan derslerle yapılmıştır.
Kürt sorunu yazısına girerken İsrail’le başlamamızın nedeni,
Filistinlilerle Kürtlerin ortak kaderleri ve ortak düşmanlarına vurgu
yapmak içindir. Tabii ki doğal olarak kurtuluşlarının da ortak olduğunu
bildiğimizdendir. Uluslararası ortamdaki değişimin de kaçınılmaz olarak üzerinde önemli etkiler bıraktığı Kürt ulusal hareketini beş evreye
ayırarak incelemeye çalışacağız.

Kuruluş Evresi

Biz bu evreyi 1983’le başlatıyoruz. İlk silahlı eylemini yapan PKK’nin
önderlik kadrosu kendisini Marksist olarak tanımlıyordu. İşçi sınıfı önderliğinde her milliyetten patrona karşı yürütülen bir sınıf mücadelesi bu evrenin temel şiarıydı. Militanların çoğunluğu ise yoksul
Kürt köylüsüydü. Devrimci Marksistler hareketin ulusal birlik meselesine yaklaşımını tutarlı buluyordu, çünkü KUKH (Kürt ulusal kurtuluş hareketi) devrimci önderliği; ulusal birliği Kürdistan olarak somutluyor, bağımsızlık ve birleşiklik temelinde ele alıyordu. Bu yönüyle
de kendisinden önce bölgede çıkmış küçük burjuva ve işbirlikçi orta
sınıf önderliklerden üstün bir stratejiye sahipti. SSCB’nin de var olduğu bu tarihsel süreçte hareket alanı da daha genişti ve emperyalizme karşı daha cesur tutum alınabiliyordu.12 Eylül darbesiyle inleyen
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Türkiye’de baskının simgesi olarak en öne çıkan Diyarbakır Cezaevi
idi. Kürt olmanın aşağılanmayla, işkenceyle, zulümle anıldığı bu yıllarda direniş başkaldırıyı ve umudu beslemeye başlamıştı. Birleşik mücadele şiarı Türkiyeli, Iraklı ve Suriyeli Kürtlerde karşılık buluyor oradan
da İran’a doğru varlığını hissettiriyordu.

Yükseliş ve Yayılma Evresi

1990’lı yıllar, özellikle Kürt direniş hareketinin kitleselleştiği ve kent
merkezlerine yayıldığı dönemdi. Bu dönem aynı zamanda, TSK tarafından yürütülen “düşük yoğunluklu savaşa” rağmen Kürt realitesinin
resmi ideoloji tarafından tanınmak zorunda kalındığı dönemdi. Bahar
Eylemleri ve Zonguldak yürüyüşünün yapıldığı o tarihler KUKH’nin
de işçi sınıfıyla yakınlaştığı ancak bu yakınlaşmanın değerlendirilemediği bir evreydi. Nitekim bu evreyi “Zonguldak-Botan el ele!” sloganı güzel özetler.
Ancak bu döneme damgasını vuran elbette SSCB’nin dağılmasıyla dengelerin değişmesine neden olacak sürecin başlamasıdır. Hareket
alanı giderek daralan KUKH’nin Stalinist önderliğinin zaafları belirgin olmaya başlamıştır. Devrimci Marksistler o dönemde hareketin devrimci potansiyelini belirtip desteklerini sunarken zayıf yanlarını da (örneğin SHP-HEP ittifakı) eleştirmişlerdir. Kürdistan devriminin bağımsızlığı konusundaki netliğin, devrimin karakteri konusunda
olmadığını vurgulamışlardır. Demokratik devrim mi sosyalist devrim
mi algılamasındaki Stalinizmin izleri deşifre edilmiş ve ulusal kurtuluşun ancak proleter bir devrimle olabileceği söylenmiştir. 1993 yılında, Sınıf Bilinci’nde proletaryayı sadece ideolojik önderlik olarak görmenin hatalı olduğu uyarısı yapılmış; partinin yoksul köylülerle birlikte işçilere daha açık tutulması, burjuva kesimlerin önüne ise uzun
süreli deneme engelleri konulması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde
maddi olanakları nedeniyle burjuva kesimlerin asimilasyondan daha
çabuk kurtuldukları için kolaylıkla “yurtsever” kategorisine dahil edilip, öncünün inşasında daha aktif rol oynayacakları ifade edilmiştir.2
Bu evrede, özelleştirme ve sendikasızlaştırma saldırıları önemsenmeyip, bunlara karşı geliştirilecek talepler yerine sadece demokratik taleplerin konmasının – hareketin az evvel dile getirdiğimiz temel
zaafı nedeniyle – önü daha fazla açılmış oldu. Bu dönem bölgede başta
Et Balık Kurumu, Sümerbank, Köy Hizmetleri, Şeker fabrikaları ve
Tekel olmak üzere bütün işlerin yok edildiği, dolayısıyla sendikalı ve
sigortalı çalışmanın ortadan kaldırıldığı yıllar oldu. İşçi mücadeleleriyle uğraşmayı esas işinden sapma olarak görenlerin bu baskısı, önderlik
2

“Enternasyonalist Sömürgede Devrim”, Sınıf Bilinci, Mart 1993, sayı 12.
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üzerinde esas olarak çok uluslu sermaye ile karşı karşıya gelmek istememe olarak gün yüzüne çıktı.
Sosyalizmi, Stalinizmden öğrenen tüm benzerleri gibi KUKH içinde
de sınıf işbirliği artık açıkça dillendirilmeye başladı. Burjuva Boyner’in
önderliğinde kurulan burjuva partisi Yeni Demokrasi Hareketi bile dost
görülmeye başlandı. Yine bütün bu döneme damgasını vuran Talabani
ve Barzani peşmergelerinin kendi aralarındaki iktidar savaşı ve onların PKK gerillaları ile çatışmalarıydı. Taliban peşmergelerinin Amerika
tarafından bir adaya götürülüp aileleriyle birlikte CIA eğitiminden
geçirilmesi de bu döneme damgasını vuran önemli olaylardandır. Irak
Kürt bölgesinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, yeni dönemin hazırlanmasında önemli gelişmelerdendir.

Siyasal Alanda
Silahsız Siyasetin Öne Çıkması
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Öcalan’ın CIA-MOSSAD ortak operasyonu ile teslim edilmesiyle,
yani 16 Şubat 1999 tarihinde yeni bir evreye geçildi. Emperyalizmin
dünya düzleminde egemenliğini pekiştirdiği ve saldırılarını yoğunlaştırdığı bu dönemde ulusal hareketler de bundan nasibini fazlasıyla aldı. Bölgeselleştirmeye yönelik atılan adımlar sonucu Yugoslavya,
Afganistan ve dağılan SSCB bloğu ülkeleri parçalandı. SSCB’nin
çöküşünün sonuçlarının görülmeye başlandığı ortamda KUKH de
Öcalan’ın yakalanmasıyla kısa süreli bir önderlik krizi yaşadı. Bu konjonktürde ulusal hareketlerin önderliklerinin de politikaları uzlaşmacılığa doğru evriliyordu. Dağılan sovyetik hareketlerin etkisinde liberalleşmiş Kürt ve Türklerin harekete müdahalesi daha doğrudan gerçekleşmeye başladı. PKK silahlı gücünü tamamen tasfiye etmese de ciddi
oranda azalttı, silahsız siyaset alanında verilen mücadele daha öne çıkmaya başladı. KUKH ya ülke işçilerine, işsizlere ve yoksul köylülere
dayanarak proleter devrimin başını çekecek ya da bütün cesur ve iyi
niyetli çabalara rağmen emperyalizm ve sömürgeci devletler karşısında yenilecekti. Ne yazık ki hareket tehlikeye doğru ilerliyordu. Pratikte
görülen “yurtsever” küçük burjuva/burjuva unsurların siyasal alanda daha görünür olmalarıydı. Kurulan partilerle parlamentoya girme
hedeflendi. Aynı zamanda toplumun diğer unsurlarıyla blok siyaseti de
hep hareketin gündeminde oldu.
KUKH’nin parti çatısı altında küçük burjuva ve burjuva temsilcileriyle kaynaştığı, programatik değişimin yaşanmaya başlandığı
geçiş evresi... Artık “antiemperyalizm” daha az telaffuz ediliyor, ABD
emperyalizminin Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nin (GOP) temeline
dinamit döşeyecek güçteki bağımsız birleşik Kürdistan tezi ikinci planda kalıyordu. Öne çıkan, demokrasi talepleri ve Kürt kimliğine yöne-
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lik isteklerdi (anadil, tanınma vs.).Özelleştirmelerin özgürlük olarak
satıldığı 2000’li yılların başında büyük törenlerle açılan özel Kürtçe
dil kursları kısa bir süre sonra anadilde eğitim için bir adım olmaktan uzaklaştı ve anadil yoksul Kürtler için sadece hoş bir seda olarak
kaldı. O kurslardan alınan belgeler iş bulmaya yaramıyorsa ne işe yarayacaktı?
KUKH’nin bu evrimi emek alanına da başta KESK olmak üzere
doğrudan sirayet etti. 4688 Sayılı sahte sendika yasasının kabulü ve
işçi hareketinin Emek Platformuyla sağladığı birleşik gündeminden
uzaklaşması tasfiyeyi hızlandırdı. Bugüne kadar işbirliği yapılan güçlerin dağılması ve/veya bölünmesi üzerine (örneğin ÖDP) KUKH artık
tek belirleyen ve diğerlerini etkisiz kılan bir pozisyon elde etti. Renkli
dünyalar vadeden yeni dünya düzeninin kan ve göz yaşı o kadar görünür oldu ki insan hakları emperyalizmi Irak işgaliyle Kürt hareketinde
yeni bir dönemi başlattı.

Irak’ın İşgali ve Kuzey Irak Özerk Kürt
Yönetiminin Oluşturulması

ABD’nin GOP çerçevesinde bölgeye doğrudan müdahalesi ve
Türkiye’ye biçilen rol neticesinde gelişen ve devam eden evre... Bu
evre, KUKH içinde bir önceki dönemde öne çıkan yaklaşımın daha
da güçlenmesine zemin hazırladı. Hareketin yüzünü Türkiye’ye dönmesi ve kendini esas olarak Türkiye’ye göre konumlandırması sonucu
dile getirilen “demokratik özerklik” politikası... Kuzey Irak’taki durum
(Kürt yönetimi ile ABD’nin ilişkisi), Türkiye’deki Kürtlerin ABD’ye
doğrudan cephe almalarını engellediği gibi Türkiye’den de beklentilerinin artmasına yol açtı. AKP’nin başka hesaplarla giriştiği “açılım”
politikası da bu beklentileri kendine kanalize etmeyi hedefliyordu. Kürt
işçileri ve yoksul köylüleri ile Kürt burjuvazisini daha fazla işbirliğine sürükleyen, Kürt ulusunun kendi içindeki sınıf mücadelesini bastıran DTP’nin, deyim yerindeyse “Kürt milliyetçiliğini” öne çıkarması
sonucu KUKH’nin Türkiye işçi sınıfıyla olan mesafesi açılmaya başladı. Özelleştirmelere karşı verilen mücadelede geri planda durması ve
söylemini barış ile sınırlaması bunun somutlanmasıdır. Hareketin temel
mücadele ekseni “askeri-bürokratik vesayet rejimine karşı savaş” olarak belirlendiğinde AKP’nin iktidarını sağlamlaştırması adına giriştiği karşı-reformlar Kürtlere cazip görünmeye başlamıştır. Ne gariptir ki KCK tutuklamaları ile baskıyı eksik etmeyen AKP ile diyalogun geçmişe göre daha çok öne çıkması, nihayetinde yeni anayasanın
yapılacak olması AKP’ye ilişkin beklentilerin devamını sağlamaktadır.
Referandumda AKP ile işbirliği yapan “yetmez ama evetçi” liberal ve
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sol liberallerin AB kurumları ile birlikte artık Kürt hareketinde daha
fazla söz sahibi olduğunu ve AKP’ye olan beklentileri taze tuttuğunu
söylemek durumundayız.
Bu tabloda, BDP içinde artık Kürt burjuva temsilcileri ağırlığını
daha da artırmış, Meclis boykotunun sonlandırılması kararında belirleyici olmuşlardır. İşte bu siyasi koşullarda, KUKH’nin öncülüğünde
“çatı partisi” diye formüle edilen – esas olarak federatif yan yana gelişi
ifade eden – birlik girişimi, 15-16 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yaptıkları kongre ile bundan sonra “Halkların Demokratik Kongresi” olarak yola devam edeceklerini ilan ettiler. Bu durum yeni başlık altında
incelenmeyi hak ediyor.

Halkların Demokratik Kongresi ya da
Türkiyelileşme
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DTP’nin niyetlenip gerçekleştiremediği Türkiye partisi olma projesi
BDP öncülüğünde kurulmaya çalışılıyor. Kürt hareketinin temsilcilerinin geldiği nokta ya da dönüşümünün somutlanması: bağımsız, birleşik
Kürdistan’dan Türkiye partisine ya da demokratik özerkliğe… Kendini
Türkiye’ye göre konumlandıran hareket Türkiye partisi olarak sorunun
çözülebileceği doğrultusunda bir hat izliyor. Ortadoğu’daki dengeleri gözeten yani uluslararası boyutu hesaba katan ama Türkiye düzleminde politika yapan bir parti. Çelişki buradan başlıyor. Ortadoğu’daki
dengeleri gözetmek ihtiyacı bile sorunun uluslararası olduğunu ve
çözümün de sadece Türkiye ile sınırlı olamayacağını göstermiyor mu?
Ayrıca Kürt halkının son dönemdeki hareketliliği Türkiye’deki gelişmelerden olduğu kadar bölgedeki gelişmelerden de doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Irak’taki durum, Suriye’deki gelişmeler bunun ileriki
dönemde daha da çok yaşanacağının işaretlerini veriyor.
KUKH kendini Türkiye partisi projesine adapte etmeye çalışırken
öte taraftan cenazesini sınırları aşarak alan, sahiplenen bir halk var. Bu
çelişki ileriki dönemde daha belirgin bir hal alabilir. Ortadoğu’daki
devimci ve karşı-devrimci hareketlerin Türklerden çok Kürtleri etkileme olasılığının olması tam da kendi coğrafyalarının yakınlığı ile alakalı değil mi? Oysa demokratik özerkliğin verilmesi, af ve Öcalan’a
ev hapsi ilk elden sorunun çözümünde yeterli gibi bir görüntü veriliyor. Demokratik özerkliğin de sadece bölge için değil tüm ülke sathına yönelik dile getirilmesi Türkiyelileşmenin bir gereği olarak sunuluyor. İşte tam da bu nokta, sınıfı esas alan politikalardan uzaklaşıp kimlik siyaseti üzerinden demokratik hak ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin AB odaklı bölgeselleştirme politikalarıyla buluştuğu noktadır.
Yerellerin yetkilerinin genişletilmesi, “demokratikleşme” kisvesi altında aslında ulusun parçalanmasını hedefleyen bir yerelleşme Kürtlere

Kürtlerin 30 Yıllık Yolculuğu: Bağımsız Birleşik Kürdistan’dan Demokratik Özerkliğe

özgürlük getirmeyeceği gibi (hakkın kendisi değil de kırıntısı olabilir)
Türklerin de birliğini parçalayacaktır. İşçi sınıfı da bu sürecin sonunda kazanılmış haklarını (ilk elden bölgesel asgari ücret uygulamasıyla) demokratikleşme palavrasıyla kaybedecektir. Bu sürecin mimarları olmaya aday Kürt ulusalcılarla birlikte liberal Kürt ve Türkler aynı
çatı altında hareket ediyor. Sınıfsallığı bir yana bırakan parti girşiminin
program taslağı da bunu tescilliyor.
Kongre Partisi Girişimi’nin program taslağı incelendiğinde özelleştirmelerden hiç bahsedilmediğini dolayısıyla özelleştirilen KİT’lerin
millileştirilmesi diye bir talebin de olmadığını göreceksiniz.
Kongre program taslağında;
[ç]ökme noktasına getirilen tarım ve hayvancılık tekellerin ve tüccarın insafına terk edilmiştir. Kongremiz tarımsal destekleri yok eden, tarımsal birlikleri
güçsüzleştiren yasaların, ürün kotalarının kaldırılmasını ve tekellerin çıkarına
endeksli politikalar altında ezilen üretici köylülüğün hak ettiği insanca yaşama
kavuşmasını hedefler.

diyor. Oysa “çökme noktası” çoktan geçti, yoksul köylüler çöküntüden sonra köylerini terk edip kent varoşlarına taşınalı çok oldu.
Diyarbakır, Van, Antep… nereye isterseniz bakın. Kendi il merkezlerine, olmadı yakın bir ile veya bir büyük kente taşındılar. Bu laflar 10 yıl
önce geçerliydi. Şimdi üretici köylülük orta ve zengin köylülerden oluşuyor. Onlar için de politika yapılabilir ama bizim sorunumuz yoksul
köylülük, tarım işçileri ve işsizler ordusu olarak yedeklenmiş bir işçi
sınıfının parçası olan milyonlar... Tekel, EBK, Sümerbank, SEK gibi
KİT’leri tazminatsız olarak yeniden millileştirip tütün, şeker, pamuk
üretimini ve hayvancılığı inşa etme hedefiniz yoksa aslında bir şey söylemiyorsunuz demektir.
KUKH’nin geldiği sınıfsal noktayı göstermesi bakımından bunlar
önemli, ayrıca birlikte hareket eden sosyalist yapıların da bu programı onaylaması boyutuyla da ibret vericidir. Kürt ulusal hareketi içinde
sınıf mücadelesini hapseden DTP, şimdi BDP olarak sosyalistleri aynı
çatı altında olmaya çağırıyor. Kürt hareketine destek niyetiyle birliğe
giden sosyalistlerin aslında onlara en büyük kötülüğü yaptığını bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu birliktelik Kürt hareketini değil, onun içindeki burjuva/küçük burjuvaları güçlendiriyor ve nihayetinde sağlıklı bir
sosyalist hareketin gelişimini engelliyor.
“Parti olmayan parti”, “herkesin partisi” demagojisi Marksist yapıların ve eğilimlerin tasfiyesine zemin hazırlayacaktır. Kürt halkının
eylemini, mücadele isteğini ve direncini karar süreçlerinin tamamen
dışına itmek için kullanılacak bu süreç, sınıf uzlaşmacı adımların, ortak
karar diye sunulmasına olanak sağlayacaktır. “Referandumda burjuvazi
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ile kol kola olanlar nasıl ve kimler tarafından Kongre hareketine sokulmuştur ve tarihsel görevleri nedir?” sorusunun başka cevabı yoktur.
Bir kez daha tekrarlamak gerekirse: Kürt sorunu ancak Ortadoğu’da
proleter devrimlerle kurulacak bir Sosyalist Ortadoğu Federasyonu
içindeki bağımsız, birleşik Kürdistan’la çözülebilir. Bunun da ön koşulu, emperyalizmin bölgeden kovulması ve İsrail devletinin yıkılmasıdır. Emperyalizme karşı mücadele Kürt burjuvalarına ve liberallere
bırakılacak bir iş değildir. Birleşik işçi cephesiyle yan yana gelmeyen,
büyük toprak sahiplerinin topraklarına yoksul ve topraksız köylüler
tarafından el konulmasını mücadele programına almayan ulusal mücadelenin tutarlı bir mücadele yürütmesi söz konusu olamaz.
Ülkenin ve bölgenin emperyalizmle bağlarını koparmasıyla Kürtler
kendi kaderlerini belirlemeye muktedir olacak ve ancak bu koşullarda oluşturulacak kurucu meclis ile bunu anayasal güvence altına alabileceklerdir. Bu gerçekliği yok sayarak şimdiki Meclis’ten çıkarılacak anayasa sürecine dahil olmak, Kürtleri boş beklentilere sokup yanlış patikalara sürükleyecek ve işçi sınıfının da haklarını geriletecektir.
Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan’ın projesinde – tabii aslında emperyalist projede – yer alan anayasal reformlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bölgeselleştirmeye de hizmet edilmiş olunacaktır.
Sonuç olarak, Kürt hareketi tarihsel bir dönemeçten geçerken önemli bir tercih ile karşı karşıyadır. Kongre Girişimi yıllardır savunageldiğimiz kurucu meclisin bir tarafı olabilir. Ancak kurucu meclisin diğer
tarafının da oluşması gerekir ki, bu da ancak barajsız, bütün partilere eşit propaganda imkânları sunan bir özgür ve âdil seçimle gerçekleşebilir. Böyle bir seçimle oluşacak bir milli meclis ise bugünkünden
farklı olarak emperyalizmin direktifleriyle yönetilmeyecek, kendi bünyesindeki halkları eşitleyecek, başka ülkelere emperyalizmin emirleri
doğrultusunda saldırılarda bulunmayı ya da savaş açmayı yasaklayacaktır. İşte ancak böyle egemen bir meclis ülkede siyasal demokrasiyi
bütün kurumlarıyla işletebilir ve tüm halkların eşit ve kardeşçe yaşamasını garantileyebilir. Türk sosyalistlerinin de görevi, böyle bir meclisin içinde yer alacak bir birleşik işçi cephesi inşası için tüm gücüyle örgütlenmektir.
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Aydınlık Grubunun
Eleştirisi
Yasin KAYA

Bu yazıda Aydınlık grubunun “antiemperyalizm” politikası eleştirilecek. Yazıdaki iddiamız; Aydınlık grubunun
antiemperyalizm söylemini propagandasının merkezine
almasına rağmen, Stalinist aşamacılık anlayışı ile Kürt
halkına ve hareketine düşmanca yaklaşımları nedeniyle
antiemperyalist mücadeleye büyük zarar verdikleri olacak. Bugün Türkiye’de gerçek ve gerçekçi tek antiemperyalist mücadelenin Türk ve Kürt halklarının birlikte, sermayeden ve devletten tam bağımsız şekilde kurulacak birleşik işçi cephesinin önderlik edeceği antiemperyalist cepheyle mümkün olduğunu savunacağız.

B

aşlangıçta açıkça belirtmekte fayda var; Aydınlık grubu emperyalizmin antidemokratik baskısı altında. Emperyalizmin emir eri
AKP’nin yürüttüğü Guantanamo hukuku uygulamaları, İşçi Partisi
(İP) yöneticileri ve Aydınlık militanlarının anayasal haklarını çiğniyor.
Ayrıca, parti olarak Anayasa Mahkemesi’nde yargılanma hakkına sahip
olan İP’ye değil yöneticilerine dava açılarak bu yargılanma hakkına
saldırılmış olunuyor. Türkiye’nin sözde demokratları, mevzu Aydınlık
grubu olunca tüm bu antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluk karşısında sessiz kalıyorlar. Sessizlikleri, AKP vahşetine sessiz onay vermek demek oluyor. Daha kötüsü göbeklerini kaşıyarak Aydınlık grubuna “faşist” diyenler, AKP’nin Aydınlık’a uyguladığı baskıyı “demok41
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ratça” hazmedebiliyorlar. Aydınlık grubunu eleştirir gibi yapıp onu
karalayan ve bu sayede AKP’nin hukuksuzluğuna ideolojik dayanak
sağlayan sayısız lafazan türüyor. Bu ortamda, Aydınlık grubunu eleştirirken ona uygulanan baskı karşısında yer aldığımızı açıkça ifade etmeyi faydalı görüyoruz.
Yazımız Aydınlık grubu üzerine olduğu için önce muhatabımızı neden bu şekilde tanımladığımızı belirterek başlayalım. Bilindiği
gibi Aydınlık gazetesi İP’nin yayın organı. Fakat Aydınlık gazetesinin kadroları partinin kuruluşunun öncesine uzanan bir geçmişe sahip.
Aydınlık ismi, 1920’lerin ilk yarısında aktif olan aynı isimli yayın
tarafından da kullanılsa da, bugünkü Aydınlık 1968’de yayımlanan
aylık dergiye dayanıyor (Bugünkü Aydınlıkçılar geçmişlerini 1921’de
yayımlanmaya başlayan Şefik Hüsnü Değmer’in kurduğu dergiden
başlatsalar da, kadro ve düşünce devamlılığı açısından böyle bir özdeşleştirme bizce doğru değil). Bu yazıda, 1968’de Aydınlık’ı yayımlamaya başlayan, 1970’in başındaki bölünmenin ardından Proleter Devrimci
Aydınlık adı altında dergiyi yayımlamaya devam eden, bugün de
“Aydınlıkçılar” olarak nitelenen oluşumu tarihsel bütünlüğü içinde ele
alıyor, bu gelenek üzerine olan yazımızın konusunu İP değil Aydınlık
grubu olarak belirtmeyi daha uygun buluyoruz. Dahası, son yıllarda
İP’ye Aydınlıkçı geleneğin dışından gelip dahil olan “aydın” ve bürokrat takımını, kendini “sosyalist olmayan Kemalist” ideolojiye ait gören
kesimlerin düşüncesini yazı dışında bıraktığımız için böyle bir ifade
seçimi yapıyoruz. Kısacası, İP içinde mevcut olan (ama otoriter önderlik sayesinde kontrol altında tutulan) eski-yeni bölünmesinin “eski”
kısmıyla ilgileniyoruz.
İP ve Aydınlık Grubu arasında yaptığımız bu ayrım, neden böyle bir
tartışma açmak istediğimizle ilişkili. Aydınlık yıllardır Stalinizmin ihanet politikalarına iman ediyor. Aydınlıkçı militanlar Türkiye sosyalist
hareketini içeriden çürütmeye, işçi sınıfı mücadelesini patronların siyasetinde—kimi zaman kasten kimi zaman farkında olmadan—eritmesi
yolunda uğraşıyorlar. Oysa emperyalizmin son zamanlarda şiddetlenen
saldırısı karşısında vicdanları sızlayan fakat güçlü bir işçi sınıfı önderliğinin yokluğunda siyasi olarak savrulan kesimler kendilerini Aydınlık
grubuyla özdeşleştirebiliyorlar, İP’de örgütlenmeyi seçebiliyorlar. Bu
noktada kendisini “solcu” hatta kimi zaman “devrimci Marksist” olarak niteleyen çoğu siyasi oluşumdan farklı olarak biz, Aydınlık grubuyla özdeşleşen bu kesimlere arzu ettikleri antiemperyalist mücadelenin, sempati duydukları siyasetle mümkün olmadığı çağrısını yapmayı
bir borç biliyoruz. Bilhassa, “antiemperyalizm” vizyonu Türkiye sosyalist hareketi içerisinde ya tamamen silinirken ya da Stalinist geleneğin temsilcileri tarafından üstlenilmiş gibi yapılırken, böyle bir çağrı42
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nın acil olduğunu düşünüyoruz. İşte bu nedenlerle bu yazıyla böyle bir
çağrıyı başlatıyoruz, bu çağrıda dile getirdiklerimiz üzerinden yürüyecek tartışmalara açık olduğumuzu duyuruyoruz. Bu yazının diğer işlevleri de Aydınlık grubunun eleştirisinin önemini tüm devrimci Marksist
gruplara hatırlatmak ve bir yandan Aydınlık’ı “tu kaka” olarak görürken diğer yandan bu grubun siyasetindeki Stalinist öğeleri benimseyen
hareketlere hatırlatmalarda bulunmak.

Cumhuriyet Mitingleri

Türkiye solunun neredeyse tamamı Cumhuriyet mitinglerini yaşam
tarzlarının tehdit edilmesinden rahatsız olan orta sınıfların milliyetçi
refleksinden ibaret gördü. Hatta bu mitingleri demokrasi karşıtlığı olarak görenler de oldu. Oysa orta sınıf önderliğinde olsa da bu mitinglerin sınıf kompozisyonu daha genişti. Bu genişlik, ana talepleri milliyetçi olan mitinglerin farklı şekilde politikleşmesi ve ilerici talepler
doğurması potansiyeline sahipti. Özünde antiemperyalist, şeklen milliyetçi bir hareketti bunlar. Bu hareketlerin içerisinde yer alma avantajını iyi kullanan Aydınlık grubu, mitinglerde özelleştirme karşıtı talepleri yükseltti, milliyetçi söylemi antiemperyalist söyleme kaydırdı. Bu
sayede hareketin büyümesine, devrimci ivme kazanmasına önayak
oldular. Sezar’ın hakkı Sezar’a!
Cumhuriyet mitinglerinin kıvamı Türkiye’ye has olsa da mayası evrenseldi. Bu tür eylemler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görüldü. Kitlesellikleri, talepleri ve seslendikleri bağlamlar farklı olsa da bu eylemler emperyalizmin son dönemdeki saldırılarına verilen tepkilerdi. Türkiye’deki tepki, küçük burjuva
önderliğinin taşıyamayacağı kadar büyüdü, ancak Cumhuriyet mitinglerinin emperyalizmin varlığını tehdit edecek şekle gelmesinin önkoşulu olan işçi sınıfı önderliği gerçekleşmedi. İlerleyen satırlarda bahsedeceğimiz gibi Aydınlık grubu zaten işçi sınıfı önderliğini isteyen bir
politik oluşum değil, ama Cumhuriyet mitinglerinin başarısızlığının
faturası Aydınlık grubuna kesilemez. Fakat Aydınlık gurubu bu bağlamda yaptığı hatanın kurbanı oldu.
Neydi Aydınlık grubunun hatası? Tek cümleyle söylersek; TSK’ya
kendini teslim etmesi. Hareketin TSK tarafından şekillendirilmesine müsaade ettiler. Cumhuriyet mitinglerinin ivmesinin azalmasına
seyirci kaldılar. Hareket sönümlenince TSK, Aydınlık grubunu sahipsiz bıraktı. Emperyalizm karşı saldırıya geçti ve Aydınlık yöneticilerini hapse attı...
Aydınlık, TSK’ya endeksli politikası nedeniyle Cumhuriyet mitinglerinin devrimci dalgasının büyümesine engel olan bir pozisyona düştü.
Bu sürecin peşi sıra, TSK’nın mutlak olarak teslim olmasıyla TSK’yı
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önderlikleri olarak belleyen ve Cumhuriyet mitinglerinin içerisinde yer
alan kitleler yüzlerini Aydınlık’a çevirmeye başladılar. TSK’nın teslim
olması yeni bir milliyetçi dalganın yükselmesine zemin hazırladı. Bunu
gören Aydınlık grubu, TSK’yı önderleri belleyen ve onun teslim olmasıyla önderlik krizine giren milliyetçi kesimlere sesleniyor artık. Bu
kesimin önderi olmak istiyor. Fakat Aydınlık grubunun tarihsel siyasi
hattından kaynaklanan bir yanlışı tekrarlayacağını öngörmek müneccimlik olmaz... Küçük burjuva milliyetçiliği şeklini alan antiemperyalizmin uzun soluklu ve başarılı olamayacağını görmüyor, antiemperyalist mücadelenin başarısının sadece ve sadece işçi sınıfı önderliğinden
geçtiğini kabullenmiyor. Peki neden?

Yenilenen Haliyle “Milli Demokratik Devrim”

İlk olarak Aydınlıkçıların düşünsel temellerine değinelim. Bu noktada hatırlatalım; Doğu Perinçek’in belirlediği siyasi çizgide teori ve
programın önemsizleştirilmesi gayreti var. Elbette ilkesizlik manasına
gelen programsızlığın güncel siyasi manevralarda kuracakları ittifakları mümkün kılacağını düşündüklerinden, bu tür oportünizmi suni bir
teori-pratik ayrımı yaparak ve pratiğin karşısında teoriyi ikincil öneme
sahip olduğunu söyleyerek kılıfına uyduruyorlar. Bu yüzden bizim
Aydınlıkçıları kuramsal bir tartışmaya çekmemiz, onların oportünizmini kırma hamlesi olarak da görülebilir.
Bilindiği gibi Aydınlık grubunun politikalarının temelini Milli
Demokratik Devrim (MDD) tezi oluşturuyor. Bu tezin Marks’ın ve
Lenin’in tezleriyle uyuşmadığı çoktan gösterildi. Bu tezin varsayımlarını Ekim Devrimi, ardından mağlup 1927 ve muzaffer 1949 Çin devrimleri yanlışladı. Bu zengin ama eski tartışmalara tekrar dönmeye
gerek yok, çünkü bugün Doğu Perinçek zaten MDD’nin Marks’ın ve
Lenin’in düşünceleriyle uyuşmadığını ifade ediyor. Bunu desteklemek
için, bugün Amerikan akademisinde yaygın olan hatalı görüşü tekrarlayarak Marks’ın analizlerinin sadece gelişmiş ülkelere dair olduğunu,
sömürgecilik ve emperyalizmi içermediğini söylüyor; Lenin’in antiemperyalizmini sanki proletarya-burjuvazi mücadelesiyle ilgisizmiş gibi
gösterip Leninizmi Kemalizm ile eş tutuyor:
Yine Lenin bakmış ki 20. yüzyılda artık burjuvazi ile proletarya arasındaki
çelişmeden bir devrim çıkmaz. (…) O zaman Lenin, Marks’ın devrim teorisini
almış çöpe atmış ve şu gerçeği saptamış: Ezen dünya ile ezilen dünya arasındaki çelişme, artık baş çelişmedir. (...) Atatürk de bunu yakalamış, zalim milletler,
mazlum milletler olayı. (...) Türkiye’de o bütün devrim teorilerini proletaryaburjuvazi mücadelesi üzerine kuranlar, hâlâ 19.yüzyılda çırpınıyorlar ve görüyorsunuz her tür mücadelenin kenarına düşüyorlar.1
1
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Hatta bugün Rusya’nın MDD öncesi bir aşamada olduğu saptamasına katılıyor, böylece Rusya’nın bugün Ekim Devrimi’nin öncesindeki bir aşamada olduğunu söylüyor:
(…) Türkiye’den gelişmiş bir ülke olan Rusya Komünist Partisi bile, önlerindeki aşamayı ‘milli demokratik devrim’ olarak tanımlıyorlar ve ülkenin milli
sermaye kesimini yanlarına çekmeye çalışıyorlar.2

Marks ve Lenin yanıldı: Rusya’nın başından bir proletarya devrimi
geçse bile aşılması gereken bir MDD aşaması var! Yani Perinçek’e göre
bugün MDD ne Marksist ne de Leninist bir tez(!) Oysa 1970’lerin tartışmalarında MDD, Aydınlıkçılar tarafından Türkiye gibi yarı sömürge bir ülkede sahiplenilebilecek en Marksist ve Leninist program diye
sunuluyordu. Bunda şaşılacak bir şey yok: Aydınlıkçılar DNA’larını
oluşturan küçük burjuvaziyi o gün sosyalizmden koparıp kendi içlerinde eritmeye çalışıyorlardı, bugün Kemalizmden... MDD tezi özetle şunu söylüyordu: Dünyada ezen milletler ve ezilen milletler vardır. Ezilen milletlerde burjuva devrimleri olmadan sosyalist devrim
olamaz. İşçi sınıfı, milli burjuvaziyle birlikte halk cepheleri içinde
yer almalı, emperyalizme ve gerici sınıflara karşı mücadele etmelidir.
Kemalist devrim Türkiye’nin burjuva devrimidir ve bu devrim tamamlanamamıştır. Bugün sosyalistlerin görevi Kemalist devrimi tamamlamaktır. Ancak bu aşama gerçekleştirildiğinde sosyalizm mücadelesine geçilecektir. Bu tez, burjuvazinin ilerici özelliğinin kapitalizmin
her aşamasında devam ettiği varsayımına dayanıyordu. Bu varsayımdan Türk burjuvazisinin ilerici bir kuvvet olarak emperyalizme karşıt
çıkarlarının olduğu, dolayısıyla Türk işçi sınıfıyla ortak çıkarlara sahip
olduğu sonucu çıkarılıyordu. Kendi içerisinde sayısız tutarsızlık içeren bu görüş, sosyalizmin o zamanlar pusulasını belirleyen Stalizme ve
Maoizme uygun düştüğü için güçlenebildi.
Başka yerlerde olduğu gibi Türkiye’de de Stalinistler, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından kâbelerini kaybettiler. Kâbesiz
mümin olamayacaklarını anladıkları için kendilerine yeni kâbeler aradılar. Bir kanat kendini liberal sola ve dolayısıyla Avrupa Birlikçi
demokratlığa bıraktı, diğer kanat ise Kemalizme ve devlet içindeki
ayrışmada şimdilerde hegemonyasını yitirmiş olan sivil bürokrat ve
askeri kanada... İlki demokratik devrimi AB reformlarında aradı, diğeri Kemalizmin canlandırılmasında... İkinci grup içerisinde yer alan
Aydınlık grubu, bu tür bir “açılım” için MDD tezini esnetti ve duruma
uygun hale getirdi. Buna göre Kemalizm ve Leninizm aynı şey olarak
görüldü ve dendi ki “Kemalizm ile Bilimsel Sosyalizm arasında sanıldığı gibi duvarlar olmadığını, araştırmalara yöneldikçe, kuyulardan ger2

http://gizlibelge.wordpress.com/2011/08/22/sanayici-ve-tuccar-surecin-neresinde/
(erişim: 26.10.2011)
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çekleri çıkardıkça öğrenmeye başladık”.3 Sınıf çelişkilerini “solidarist
korporatist” milliyetçilikle yönetmeye çalışan Kemalizm ile bu çelişkileri proletarya öncülüğünde kaldırmaya çalışan sosyalizmi aynı kefeye koymak için işçi sınıfı sorunsalını devrim perspektifinde tali kılmaya ihtiyaç vardı.

Sınıf Mücadelesi Değil Sınıf Birlikteliği

Aydınlık grubuna göre Türkiye gibi yarı sömürge ülkelerde milli
demokratik devrimlerde önderlik küçük burjuvazinin olmalıydı. Somut
olarak, Türkiye’nin milli devrimi Kemalist devrim, bunu öncüsü ise
askeri ve sivil bürokrasiydi. Halledilmesi gereken bu devrimi tamamlamak olduğundan, önderlik yine küçük burjuvazinindi. Bu önderliğin
yöneteceği cephe “halk sınıflarından” oluşuyordu, bu politik kategorinin içine küçük ve orta sermaye dahil ediliyordu. Bu düşünce bugün
hâlâ devam etse de Aydınlık grubunun söylemlerinde işçi sınıfı küme
düşürüldü. Ve Perinçek şu tür manasız sözler edebildi:
Programda [İP programında] işçi sınıfı önderliğinden de söz edilebilirdi. Fakat
geldiğimiz, olgunlaştığımız noktada, önder sınıfın göğsüne vurarak “ben sana
önderlik edeceğim” demesi, önderliğe hizmet etmiyor. İğneyi hemşire cart diye
yaptığı zaman, diyorsun ki bu hemşire beceremiyor, acıtıyor, diğerinin eli ne
kadar hafif diyorsun. Önderin de eli hafif olmalı, hissettirmemeli. Bu da siyasi olgunluk meselesidir. Hiçbir önder, “sen benim arkamdan geleceksin” diyerek önderlik yapamamıştır.4

Ve sınıf mücadelesi yerine sınıfları birleştirme mücadelesi konuldu: “Geldiğimiz noktada milleti birleştirmek, milletin bütün sınıflarını birleştirmek, yakıcı, önemli bir görev haline geldi.”5 Elbette işçi
sınıfından, mücadelesinden bahsedilmeden sosyalistlik yapılamayacağı bilindiğinden, sosyal demokrasinin kelime dağarcığına başvurulup sosyalist-komünist ayrımı tekrar üretildi. Sonuç olarak politik vizyon “halk cephesi” taktiğinden, ne idüğü belirsiz ama sosyalistleri dışlayıcı bir ittifaka evrildi: “Bu Milliyetçi, Halkçı ve Sosyalistlerin birliği, bizi vatan savunmasının önderliğine taşıyor. Bu cephenin dışında
kalanlar ise, gitsinler ABD denetimi altında sözde Komünistlik yapsınlar. Başka ne yapabiliyorlar ki?”6 Perinçek bu sözleri söylerken muhatabının ÖDP, EMEP ve TKP olduğunu belirtiyorsa da, Aydınlıkçıların
siyasi çizgisiyle emperyalizmle mücadele edilemeyeceğini işçi sınıfına
ve tüm Türkiye halklarına hatırlatma vazifesini biz üstlenelim.

3
4
5
6
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Aşamacılığın Çıkmazları

Bu tür “aşamacı” bir düşüncenin üç temel yanlışı var. Birincisi, her
ülkenin izlemesi gereken tek bir yol olduğunu varsayıyor. Örneğin,
Fransa’da burjuva devrimi tamamlandı, sıra sosyalist devrimde;
Türkiye ise henüz ilk aşamayı geçemedi deniliyor. Bu düşünceye göre,
ülkeler uzayda birbirlerine bin ışık yılı uzaktaki gezegenlere kurulmuş
sanki. Oysa bir ülkede olan başka bir ülkeyi etkilemez mi? Bir ülkedeki
devrimci süreç, diğer ülkelerin tarihiyle bağlantılı değil midir? Gelişmiş
ülkelerle, onlara bağımlı olan ülkeler aynı süreçlerden mi geçerler? Her
ülkeyi kendinden menkul bir birim gibi gören ve her ülkenin soyut bir
gelişim modelini izlemesi gerektiğini söyleyen düşünce, tarihsel materyalizm değil teolojik idealizmin ürünü. İkincisi, tarihsel değil idealist
olan bu düşünce, kapitalizmin tarihsel dönemlerinin ayrı özelliklerini
dikkate almıyor. Bu yüzden kapitalizmin hala ilerici bir sistem, burjuvazinin de hala ilerici bir kuvvet olduğu söyleniyor. Oysa emperyalizm
aşamasında tüm ilerici fonksiyonunu kaybeden kapitalizmin yönetici sınıfı burjuvazi de uzun süre önce ilericiliğini yitirmiş durumda.
Aydınlık grubuna göre, Türkiye’de burjuva devriminin nihayete erememesinin nedeni, burjuvazinin kendi çıkarlarını ve tarihsel görevini
göremeyip (zira gelişkin bir burjuvazi yok deniliyor) yabancı sermaye
ve gerici sınıflarla işbirliği yapması. Oysa Aydınlıkçıların dar vizyonuna girmeyen, burjuvazinin sınıf çıkarlarının emperyalizmle ve çoğu kez
gerici sınıflarla örtüştüğü, bu yüzden ilerici bir potansiyelinin kalmadığı... Üçüncüsü, bu düşünce emperyalizm karşısında duracak bir milli
burjuvazinin var olabileceği inancına dayanıyor. Milli burjuvazi kavramı kimi zaman doğrudan kullanılsa da, kimi zaman orta ve küçük sermaye denilerek kavram karmaşasına giriliyor.

Milli Sömürü

Öncelikle, Türkiye’de emperyalist dünya sisteminin çıkarlarından
bağımsız çıkarları olan, dolayısıyla emperyalizmden bağımsız bir milli
kapitalist gelişme programını gerçekleştirecek, yani antiemperyalist
mücadelenin parçası hatta önderi olabilecek bir “milli burjuvazi” ne
şimdi ne de geçmişte mevcut olmuştur. “Türk” burjuvazisinin emperyalizme göbekten bağımlılığı en net olarak ekonomik boyutunda görünebilir. Bugün ekonomik faaliyetlerini dünya sermaye hareketlerinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiren hiçbir sermaye fraksiyonu yok.
İki örnek verelim: İlk örnek Koç gibi büyük sermaye grupları, ikincisi “Anadolu Kaplanları” denilen bizce daha isabetli bir tanımlamayla
“Anadolu Çakalları” gibi görece daha küçük ve sermaye birikimlerini
daha geç sağlamış gruplar olsun.
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Büyük sermaye grupları üretimlerini yurtiçinde ya da yurtdışında
gerçekleştirirken, ürünlerini sadece iç pazarda değil, aynı zamanda dış
pazarlarda da satıyorlar. Avrupa ülkeleri bu grupların ihracatları için en
büyük pazarı oluşturuyor. Elbette Avrupa pazarında pay almak için sert
rekabete girmek zorundalar. Nihayetinde sermaye birikimlerini görece geç sağlayan ve geç uluslararasılaşan bu grupların verimlilik seviyeleri görece düşük. Bu yüzden rakipleriyle, örneğin Yunanistan sermayesiyle rekabet edebilmeleri için en kolay yol, ücretleri baskı altına
alarak üretim maliyetlerini azaltmak. Bu durumda Türkiye sermayesi
ve Yunanistan sermayesi kendi işçilerini daha fazla sömürme yarışına
giriyorlar. Kısacası, bu resimde “milli” olan tek şey, işçilerin sömürülme alanı. Öyle ya, bu gruplar kendi ulus devletlerinin çıkardığı yasalar
ve bunları uygulatmak için sahip olduğu aygıtlar vasıtasıyla “kim daha
fazla sömürecek” rekabetine giriyorlar.
Anadolu Çakalları, sermayenin uluslararası çevrimlerine (dolayısıyla emperyalist ekonomik sisteme) iki şekilde bağlanıyor. Ya son ürünlerinin satılacağı ihracat pazarındaki rekabet gücünü arttırabilmek için
sömürü oranlarını çekebilecekleri en üst seviyeye çekiyorlar ya da ulusal veya uluslararası büyük sermaye gruplarına taşeron üretim yaparak, ucuz iş gücüne ulaşım avantajlarını uluslararası sermayenin hizmetine sokuyorlar. Kısacası, Türkiye’deki hiçbir sermaye fraksiyonunun “milli” vasfı yok, olamaz da, olmasını da istemezler.
Sermaye sınıfı ne zaman “milli çıkardan” bahsetse bunun anlamı
diğer ülkelerin sermayeleriyle rekabet gücünü arttırmak için talep ettiği
düzenlemeler oluyor. Rekabet gücünü arttırıcı düzenlemeler de ekseriyetle mutlak sömürü oranını arttırmayı hedefliyor. Yani milletin çoğunluğu daha fazla sömürülüyor. Yani bugün Türk burjuvazisinin çıkarı ile
milli çıkar birbirinden sadece farklı değil, aynı zamanda birbirine zıt!
Bunun net olarak konulması ve milli mücadelenin burjuvaziyle değil,
burjuvaziye karşı yürütülebilecek olduğunu bilmek gerekiyor.

Enternasyonalizm Emperyalizmmiş!

Aydınlık gazetesinde enternasyonalizmin ne olduğu konusunda büyük
bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Kaynağı “milli burjuvazi” sanrısı ve
MDD tezi olan bu kafa karışıklığından dışa yansıyan görüşler şu şekilde özetlenebilir: Avrupa, ABD ve Japonya gibi emperyalist ülkelerin
patronlarıyla işçilerinin ve işçi örgütlerinin çıkarları ortak(!) Türkiye
gibi ezilen ülkelerde de benzer bir durum söz konusu. Dünya çapında işçi-patron çelişkisi olmadığı, ezen ülke ve ezilen ülkeler arasında
çelişki olduğu için, emperyalist ülkelerin işçileri ezilen ülkelerin işçilerin sömürüsünde pay sahibi. Bu yüzden, örneğin Türkiye işçisi Avrupa
işçisiyle birlikte değil onlara karşı mücadele etmeli. Halkı “bir arada
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tutmak” için işçi sınıflarını karşı karşıya getiren bu çarpık görüşün alt
başlıkları şunlar:
Birincisi, işçi sınıflarıyla önderlikleri ve örgütleri eş tutuluyor.
Örneğin Avrupa işçi sınıfını bölmek için kurulan, bürokrasinin elindeki ETUC’un emperyalizmi destekleyen politikalarına atıf yapılıp tüm
Avrupa işçi sınıfının emperyalist politikalardan çıkarı olduğu, dolayısıyla Türkiye’deki antiemperyalist mücadelenin Avrupa işçi sınıfına karşı olması gerektiği söyleniyor.7 İşçi sınıfının nesnel çıkarları ile
tarihin bir anında önderliğinin sahiplendiği çıkar bir midir hep? Altına
çamur bulaştırırsanız, altın olmaktan çıkar mı?
İkincisi, gelişmiş ülkelerdeki işçi kazanımları sınıf mücadelesinin ürünleri değilmiş, sömürge ülkelerin işçilerden gasp edilmiş haklarmış gibi bir düşünce var. Oysa tarih bize gösteriyor ki işçi sınıfının
bir ülkedeki kazanımı diğer ülkedeki işçilerin mücadelesine katkı sağlıyor. Ayrıca, örneğin Yıldırım Koç’un yazılarında Avrupa’da reel işçi
ücretlerinin arttığı, Avrupalı işçilerin tuzunun kuru olduğu, bu yüzden
onlarla birlikte enternasyonal mücadeleye girmenin ne olası ne de yeğlenir olduğu düşüncesi mevcut. Bu düşünceyi savunmak için örneğin
Yıldırım Koç Uluslararası Emek Örgütü’nün (ILO) verileri yanlış yansıtma sakarlığını(!) bile yapıyor.8
Üçüncüsü, enternasyonalizmin ulusal egemenliğe karşı bir güç
olduğu, hatta onu parçaladığı söylenebiliyor. Oysa kelimenin kendisi
bile uluslararasılık anlamına geliyor. Bu sayfalarda ve İşçi Kardeşliği
Partisi’nin yayınlarında sürekli altını çizdiğimiz gibi bugün Türkiye
gibi ülkelerde parçalanmaya çalışılan ulusal egemenliği korumak uluslararası işçi dayanışmasıyla mümkün. Aydınlık, sermayenin küreselliği
ile işçi sınıfının enternasyonalizmini aynı şey gibi görüyor.

Hangi Küçük Burjuvazi?

Troçki “Sonuçlar ve Olasılıklar” adlı kitabında küçük burjuvazinin
önderlik edemeyeceğini, ancak ya burjuvaziyi ya da proletaryayı takip
edebileceğini belirtmiş ve küçük burjuvazinin genel siyasal karakterini
çok iyi çözümlemişti. Küçük burjuvazinin genel siyasi pasifliği bugünün Türkiyesinde bilhassa net olarak görülmekte. Oysa Aydınlıkçılar
hâlâ küçük burjuvaziden önderlik umuyorlar. İtikatlarını gerçeklikle sınamıyorlar, küçük burjuvazi kelimesinin tekabül ettiği sosyolojik
varlığa dair fikirlerini güncel tutmuyorlar. Kapitalist ilişkiler her geçen
7

8

Bkz. Yıldırım Koç, “ETUC Genel Kurulu Toplandı”, ttp://www.aydinlikgazete.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=1115:yildirim-koc-etuc-genelkurulu-topland&catid=57:yldrm-koc&Itemid=124 (erişim: 20.10.2011)
Bkz. “Avrupa İşçilerinin Tuzu Kurudur”, http://www.aydinlikgazete.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=4311:yildirim-koc-avrupa-icilerinintuzu-kurudur&catid=57:yldrm-koc&Itemid=124 (erişim: 20.10.2011)
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gün derinleşirken, halk işçileşiyor, ara sınıflar küçülüyor. Eskiden
küçük burjuvazi olarak görülenler, ya patron sınıfına dahil oluyorlar
ya da ücretli emekçi haline geliyorlar. Örneğin, öğretmenler dershane kurup patron olabiliyorlar ya da patronların dershanelerinde düşük
ücrete emek güçlerini satıyorlar. Köylüler yoksullaşıyor, ya kendi topraklarında ya da büyük şehirlere göçerek işçileşiyorlar. Aydınlık grubu
köylülerin değişen sınıf karakterini hesaba hiç katmıyor. Küçük burjuvazi erirken Aydınlık grubu toplumu hala 1970’lerin toplumuymuş gibi
tahlil ediyor. Dahası bir yandan küçük burjuva ideolojisine bel bağlarken, diğer yandan yükselen küçük burjuvanın ideolojisinin ve yaşam
tarzının Amerikanlaşma ve teslimiyet için itici güç olduğunu hesaba
katmıyorlar.

Kürt Düşmanlığı

Aydınlıkçılar, antiemperyalizm adı altında Kürt hareketine saldırıyorlar. Kürt halkının derhal ve koşulsuz Kürt hareketi önderliğinden
kopmasını istiyorlar. Bu kopuş gerçekleşmediği müddetçe Kürt halkına yapılan her askeri müdahale mübah! Bu kopuş gerçekleşmedikçe PKK Amerikancı, TSK değil! Bu sakat düşüncenin üstüne sahipsiz Kemalistlerin gözüne girmek için kullandıkları şovenist propaganda dili de eklenince, Aydınlıkçılardan MHP’den daha ırkçı laflar duyuyoruz.
Kürt hareketi önderliğinin geçmişte emperyalizmle işbirliği yapabildiğini, bugün de emperyalizmin desteğini aradığı söyledik. Kürt ulusal hareketinin kurtuluşa emperyalizmden tamamıyla bağımsız, Türk
işçileriyle birlikte yürütecekleri bir mücadeleyle kavuşabileceklerini yazdık. Bu bağlamda kurucu meclis talebini yükselttik. Bu talebimizi “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” ilkesinden ayrı düşünmedik. Peki, Aydınlıkçıların Kürt hareketine önerdiği ne? Nasıl olacak da
Kürt halkı mücadelesini sermayeden ve emperyalizmden bağımsızlaştıracak? Ortada böyle bir politika önerisi yok. Ortada olan sadece Kürt
ve Türk halklarını birbirine kışkırtan bir politika. Emperyalizmin ve
onun Türkiye’deki kolu AKP’nin de yaptığı bu değil mi? İç savaş hali
yaratmak emperyalizmin işine gelmiyor mu? İç savaş ortamı sınır ötesi
operasyonlara, Suriye örneğinde olduğu gibi komşulara emperyalizm
adına savaş açmaya yaramıyor mu?
Yani Aydınlıkçıların antiemperyalizm adı altında yaptığı Kürt düşmanlığı, Kürt ve Türk işçilerinin birlikte olmasının önünü kesmeye
çalışarak emperyalizme hizmet ediyor, emperyalizme karşı mücadele
olanaklarını tahrip ediyor.
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Sonuç

Aydınlık grubunu eleştirdiğimiz bu yazının sonuçları en iyi, yazının
siyasi amaçlarını belirterek verilebilir. Özetle amacımız şu: Kapitalizm
krizler içinde can çekişirken, uluslararası işçi hareketlerinin potansiyeli artıyor. Türkiye’de böyle bir dalganın yükselme ihtimali gün geçtikçe
fazlalaşıyor. Ayrıca, her yarı sömürge ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
antiemperyalist dalga potansiyeli var ve bu emperyalizmin saldırılarının artmasına paralel şekilde artıyor. Elbette bu potansiyel Türkiye’nin
özgül koşullarında vücuda gelebilir. Antiemperyalizm, Türk ve Kürt
halklarında ayrı dinamiklerinden beslenerek büyüyebilir fakat başarıya ulaşması Türk ve Kürt halklarının birlikte mücadelesiyle mümkün
olacaktır.
Aydınlık grubu ise ayırıcı politika üretmektedir. Antiemperyalizmin
Türk kanadının önderliğine soyunmaktadır. Bunu yaparken milliyetçiliğe ve Kürt düşmanlığına başvurmaktadır. Bu, antiemperyalist mücadelenin ölü doğması, başarıya ulaşması ihtimalinin başlangıçta yitirilmesi demektir. Zira antiemperyalizm burjuvaziden bağımsız, işçi sınıfı
önderliğinde başarıya ulaşabilir. Oysa Aydınlık grubu aşamacı Stalinist
ideolojinin sonucu olan milliyetçilikle sınıfların birlikteliğini savunup “milli burjuvaziyle” ittifak arayışındadır, bu ittifakın küçük burjuva önderlikle başarıya ulaşacağına inanmaktadır. Dahası, antiemperyalizm Türk ve Kürt haklarının bir arada mücadelesiyle başarılı olabilir. Oysa Aydınlık grubu siyasi çıkarını mücadelenin başarısından daha
önemli görerek; antiemperyalist özün Kürt halkının tepkileriyle bütünleşmesini engellemekte, bunun Türk milliyetçiliği şekline bürünmesine neden olmaktadır.
Antiemperyalizm işçi sınıfı önderliğinde, Kürt ve Türk halklarının
bir arada mücadelesiyle başarıya ulaşabilir. Aydınlık grubunun büyük
olasılıkla yükselecek antiemperyalist dalgayı yanlış politikalarla başarısızlığa mahkum etmesinin önü kesilmelidir. Ancak bunu yapmanın
yolu, AKP’nin Aydınlıkçılara saldırılarını savunmaktan değil, sahici bir
antiemperyalist cephenin inşası için “milli burjuvazi”ye yedeklenmeyen, “halk cephesi” adıyla sınıf uzlaşmacılığının borazanlığını yapanların peşine takılmayan güçlerle egemen bir kurucu meclis için mücadele etmekten geçer. Bu önemli tarihsel dönemeçte, Türkiyeli devrimci
Marksistlerin görevi, birleşik bir işçi cephesinin öncülüğünde antiemperyalist bir cephenin oluşturulması için tüm güçlerini seferber etmektir.
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IV. Enternasyonal
ve Tunus Devrimine
Dair Anahtar
Sorular1
Lucien GAUTHIER

“Arap Baharı: umut, sonrasında hayal kırıklığı” – bu,
Mağrip ve Ortadoğu’daki gelişmelere dair uluslararası basında tekrarlanan yeni temalardan bir tanesi. “Arap
Baharı” ya da “Arap devrimi” tanımlamalarının Tunus
ve Mısır’daki devrimci gelişmeleri, Yemen ve Libya gibi
ülkelerde yaşananlarla aynı kategoriye koymayı amaçladığını zaten ilan etmiştik.2 Bu tanımlamalar, sadece
Arap dünyasının değil, tüm dünyada devam eden sürecin bir parçası olan Tunus Devrimi’nin proleter niteliğini,
emperyalizme karşı bir işçi devrimi olduğunu inkâr etmeyi amaçlıyordu.

G
1
2

eçen sürede Libya, Yemen ve Suriye’deki olayların gidişatı bu
tahlili doğruluyor. Tunus’ta olanlar gerçekten proleter devrime

La Vérité/Gerçek’in 71. sayısından dilimize çevrilmiştir.
“Tunus, Mısır: IV. Enternasyonal için proleter devrim başlamıştır”, La VéritéGerçek, sayı 70.
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(ve bir diğer açıdan, Mısır’da bir devrimci sürece) doğru ilerliyor. Bu,
emperyalizmin kışkırttığı karışıklıklar ve savaşların yol açtığı saldırılarla ilişkisi ayaklanmaların yaşandığı diğer ülkelerde söz konusu değil.
“Arap” coğrafyasını (Mağrip ve Maşrık)3 bir bütün olarak aldığımızda, devrim ve karşı-devrim, proletarya ve emperyalizm arasındaki
bir çatışmaya tanıklık ediyoruz. Ve emperyalizmin gezegeni egemenliği altına alması, her ulusal devrim sürecini doğrudan emperyalizmin
dünya egemenliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle, Tunus devrimi enternasyonaldir.
20 yıl önce SSCB’nin çökmesinden bu yana, “sol” ve “aşırı sol”dan
gelen tüm iddiaların aksine, bizler hâlâ Lenin’in dediği gibi “savaşlar
ve devrimler çağındayız”.
Kapitalizmin (emperyalizm) can çekiştiği evre olan bu tarihsel çağda, kapitalizm hayatta kalma çabasında, işçilerin ve halkların adına hareket ettiğini savunan bu güçlerin işbirliği ve teslimiyetine bel bağlamaya çalışıyor. IV. Enternasyonal’in kuruluş programının
[Geçiş Programı – çn] “insanlığın tarihsel bunalımı, devrimci önderliğin bunalımından ibaret hale gelmiştir” ifadesiyle başlamasının nedeni budur. Bu, her ülkede kendi ifadesini bulan enternasyonal bir sorun.

Tunus Devrimi Yoluna Devam Ediyor
Devrim uzun düz bir çizgiyi takip etmez; ilerlemeler ve gerilemelerden, dönemeçlerden, dalgalanmalardan oluşur; engeller, ihanetler, baskılar, tehditler ve saflarında bölünmeyi aşılayan politikayla karşılaşır…
Aynı zamanda, tabandan yükselen güç, kendilerini ve haklarını savunmak için mücadeleden başka seçenekleri olmayan gençliğin, işçilerin
ve köylülerin yaşam mücadelesi – devrim temeldeki itici gücünü bunlardan alır.
Bin Ali’nin iktidardan düşüşünün hemen ardından, IV. Enternasyonal
şunları ifade etmişti:
Evet, gerçekten de Tunus’ta başlayan bir devrimdir. Ancak, batı medyasının naklettiği gibi sadece bir “demokratik devrim” meselesi değildir. Tunus
Devrimi, halk egemenliği ve ulusal egemenliği savunmak için, Avrupa Birliği
ile yapılan ortaklık antlaşmaları ve sömürgecilikten kurtulmuş, işçileri aşırı
sömürü koşullarında çalıştırılan bir ülke olan Tunus’un ulusal egemenliğini
tehdit eden IMF planları doğrultusunda emperyalizmin, özellikle Fransız ve
Amerika emperyalizminin, emirlerine göre hareket eden yozlaşmış bir azınlığa karşı gençliğin, işçilerin ve çalışanların haklarını korumak için bir devrimdir. Tunus halkının seferberliği, Bin Ali ve Tunus sisteminde gerçek bir kang3
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Mağrip; Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Moritanya ve Batı Sahra’nın ihtilaflı topraklarını kapsayan, Mısır’ın batısında uzanan Kuzey Afrika bölgesinin adıdır. Mağrip ile
birlikte anılan Maşrık ise, genel anlamda Mısır’ın doğusu ile Arap Yarımadası’nın
kuzeyinde yer alan, Akdeniz ve İran ile sınırlı olan Ortadoğu’da büyük bir alanı kapsayan Arap ülkeleri bölgesidir.
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ren olan “partisi” RCD’nin [Demokratik Anayasal Birlik – çn] başını çektiği
yozlaşmış azınlığın kamulaştırılmasını talep etmektedir. Tunus Devrimi, sermayeye ve üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan sömürü düzenine karşı
ayaklanan bir işçi devrimidir.4

Bu kitlesel devrim dalgasının masaya yatırdığı rejim ve iktidar sorunudur: ya emperyalizmin kontrolündeki iktidar ya da işçilerin, gençlerin ve köylülerin, çalışanların ellerinde tuttuğu iktidar:
“Bin Ali’nin ölüm mangalarından kendilerini korumak için, gençlik ve işçiler,
sendikaları UGTT5 ile birlikte, mahallelerde ve yerellerde özsavunma komitelerini kurdular. Bunu, Bin Ali’yi destekleyen bütün uluslararası koalisyon güçlerine karşı kendi başlarına yaptılar. Savunma amacıyla kurulmuş bu komiteler acil işleri halletme, günlük hayatı düzenleme sorumluluğunu üstleniyorlar. Yerel UGTT bürolarında toplantılar yapıyorlar. Tamamen emperyalizm
adına hareket eden yozlaşmış bireylerin küçük azınlığına hizmet veren rejimin
kurumlarına karşı ayaklanıyorlar. Tunusluların gelecekleri hakkında özgür ve
egemen tarzda karar vermeleri, diğer bir deyişle devrimi savunmaları için tartışmalar yürüttüğü, halen devam eden yoğun heyecana dayanan bu komiteler
demokrasinin en gelişkin biçimlerindendir.6

Fransız patronlarının gazetesi Les Echos’nun 7 Mart tarihinde yazdıkları doğruydu: “Kaos Tunus’u tehdit ediyor, fabrikalarda sovyetler
kuruluyor.”
IV. Enternasyonal’in kuruluşu ve inşası; halk adına konuştuğunu
iddia ederken emperyalizmi korumuş ve korumaya devam eden, ancak
işçi ve köylü kitlelerin hareketlerinin başarıya ulaştığını görmeleri için
alaşağı etmek zorunda oldukları aygıtların yürüttüğü politikanın üstesinden gelmesi için kitlelere yardım etme gerekliğine cevap verir.
IV. Enternasyonal’in inşası, devrimin “Ekmek ve su! Bin Ali’ye
hayır!” talebinin, yani ülkenin emperyalizmin kölesi olmasına karşı
duran, halkın kendi kaderini tayin etme talebinin gerçekleştirilmesinde Tunuslu kitlelerin kavgasına eksiksiz bir biçimde katılmayı amaçlamaktadır.
Devrim devam etmektedir ve engellerle karşı karşıyadır. Bu engelleri tanımlamak, devrimin gelişimiyle ortaya çıkan politik sorunları
somut olarak formüle etmek devrimin ilerlemesi için gereklidir.
IV. Enternasyonal’e göre, kuruluş programının da dediği gibi:
IV. Enternasyonal sihirli değnek peşinde koşmaz, böyle icatlara meraklı değildir. IV. Enternasyonal tavrını, gerçeği anlamaya, yenilgilerin ardında yatan
nedenleri ortaya çıkarmaya ve bilinçli olarak zafere hazırlanmaya olanak sağlayan tek devrimci öğreti olan Marksizm zemininde alır. IV. Enternasyonal, proletaryaya iktidarın nasıl fethedileceğini ilk kez göstermiş olan Bolşevizm’in
geleneğini sürdürür. IV. Enternasyonal, sahtekârları, şarlatanları, işe yara4
5

6

“Tunus: bu bir devrim!”, 21 Ocak 2011.
UGTT: Tunus Genel İşçi Sendikası. 1946’da kurulan UGTT’nin Haziran 2010 tarihinde 517 bin üyesi vardı.
“Tunus: bu bir devrim!”
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maz ahlak öğretmenlerini bir yana iter. Sömürü üzerine kurulmuş bir toplumda en üstün ahlak sosyal devriminkidir. İşçilerin sınıf bilincini, kendi güçlerine
güvenlerini ve mücadelede özveriye hazırlıklarını artıran her yöntem ve araç
geçerlidir. Reddedilmesi gereken yöntemler ise, ezilenlere kendilerini ezenler karşısında korku ve uysallık aşılayarak onların öfke ve başkaldırma ruhlarını ezen ya da kitlelerin iradeleri yerine önderlerininkini; ikna yerine zorlamayı; gerçeğin tahlili yerine demagoji ve iftirayı geçirenlerdir. Bundan dolayıdır ki, Marksizmi peşkeş çeken Sosyal Demokrasi ve Bolşevizm’in karşıtı olan
Stalinizm, proleter devrimin ve ahlakının amansız düşmanıdır.
Gerçeklere dürüstçe bakmak; işim kolayına kaçmamak; olgulara adını koymak; ne derece acı da olsa kitlelere doğruyu söylemek; engellerden çekinmemek; önemlilerde olduğu gibi önemsiz meselelerde de titiz olmak; programı sınıf mücadelesinin mantığına dayandırmak; eylem anı geldiğinde cesur
olmak; ,işte IV. Enternasyonal’in kuralları bunlardır. IV. Enternasyonal akıntıya karşı mücadele edebildiğini göstermiştir. Yaklaşan tarihsel dalga onu doruğa yükseltecektir.7

Tunus Devrimi’nin Enternasyonal Niteliği

Eğer Tunus’taki devrim hemen enternasyonal bir kapsam kazandıysa, bunun nedeni devrimin, Bin Ali rejimini kendi çıkarlarını koruması için destekleyen dünya emperyalizmini doğrudan karşısına almasıdır. Bin Ali rejimini iktidardan eden devrimci hareketin gücü, farklı
emperyalizmleri kendi politikalarını yeniden düzenlenmeye de zorladı
(çelişkileriyle birlikte: Birleşik Devletler Bin Ali’yi yalnız bırakırken
Fransız emperyalizminin temsilcisi Fransız Dışişleri Bakanı AlliotMarie, Fransız hükümetinin Birleşik Devletler’in emirlerine uymasından önce Bin Ali’ye destek verdi). Farklı emperyalizmler, sistemin,
diğer bir deyişle, Tunus üzerindeki hâkimiyetlerinin korunması adına
Bin Ali’yi düşürerek “demokratik geçişi” (sanki halkların demokrasiyi gerçekleştirmek için bir “geçişe” ihtiyacı varmış gibi!) destekleme
yoluna girdiler. Bu amaçla, rejimin yürütücüleriyle işbirliğine girmeyi
kabul edecek “muhalif” güçler bulmaya ihtiyaç duydular. Kimi partiler
ve “muhalifler” bu karşı-devrimci işbirliğini hemen kabul etti.
Çünkü Tunus’taki devrim dalgası emperyalizmi gafil avladı ve bu
bölgede emperyalizmin planlarını yürütmek için görevlendirilmiş bir
dizi diktatörlüğe dayanan dünya düzenini istikrarsızlaştırdı.
Bizatihi Bin Ali’nin düşüşü bu düzendeki ilk çatlağı açtı. Bin
Ali diktatörlüğü, düzenin bölgedeki önemli payandalarından biriydi.
Rejimin ikili bir bağlılığı vardı: bir taraftan, Avrupa Birliği ortaklık
anlaşması nedeniyle Fransız emperyalizmine bağlılığı, diğer taraftan
7
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Geçiş Programı olarak da bilinen Kapitalizmin Can Çekişmesi ve IV. Enternasyonal’in
Görevleri. Lev Troçki’nin 1938’de kaleme aldığı ve aynı yılın Eylül ayında IV.
Enternasyonal’in (Sosyalist Devrimin Dünya Partisi) Kuruluş Kongresi’nde kabul
edilen temel programatik belge.
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2000’lerin başından beri “Büyük Ortadoğu”yu8 yaratma planının gerçekleştirilmesi girişimlerine katılımı ve İsrail devleti ile ilişkilerin (Tel
Aviv’de Tunus temsilcilik ofisinin açıldığı 1996’dan beri) normalleştirilmesi üzerinden Birleşik Devletler’e olan bağlılığı. Bu bağlılık devrimin ciddi tehdidi altındaydı.
Tunus Devrimi aynı zamanda bölge halkları için, Mübarek’i devirmek için toplanan gençler, işçiler ve Mısır halkı için bir gedik açtı.
Hem Tunus hem de Mısır’daki kitle hareketlerinin sınıfsal, toplumsal ve ekonomik içerikli talepleri, Avrupa Birliği ve IMF’nin istekleri için aktarma kayışı rolü oynayan rejimlere karşı geliştirilen demokratik taleplerden ayrı tutulamaz. Rejimlerin diktatörlük karakteri, işçilere ve gençliğe sermaye adına aşırı-sömürünün dayatılması ihtiyacından geçmekteydi.
Şurası kesin ki – demokratik, sınıfsal ve ulusal görevleri birleştiren–
bu hareketin bölge genelinde yankıları oldu: Yemen, Bahreyn, Ürdün
ve hatta Suriye’de. Bu kitle hareketlerinin başlangıç noktası, emperyalist efendilerinden ayrı düşünülemeyecek nefret edilen rejimlerden kurtulma isteğiydi.
Bu kitle hareketleri, Birleşik Devletler’den başlayarak emperyalist
hegemonyayı tehdit etti; Arap rejimlerinin tehdit edilmesi, her şeyden
önce Birleşik Devletler’in hâkimiyetini ve onun “Büyük Ortadoğu”
planını, ama aynı zamanda Birleşik Devletler’in bölgedeki ileri karakolu İsrail’nin konumu da tehdit etmek demekti.
1979 yılında ABD’nin, Mısır’ın İsrail Devleti’ni tanımasını sağlamış olması gerçeği; 1993 yılında Filistin önderliğinin çoğunluğunu Siyonizm karşıtı mücadeleden vazgeçiren, İsrail Devleti’ni tanımayı kabul ettiren ve böylelikle Filistin’in bölünmesini onaylatan Oslo
Anlaşması’nın Filistin halkına dayatılmasının yolunu açtı. Bunun karşılığında, Filistin önderliği, Yahudi devletinin güvenliğini garantileme misyonuyla Batı Şeria ve Gazze’deki Bantustanlardan sorumlu
“Filistin Otoritesi” olarak tanındı!
Mısır’daki devrimci gelişmeler ve bölgede bulunan devletlerdeki
ayaklanmalar bu dengeyi tehdit etti.
İsrail lideri Silvan Shalom’un Ocak 2011 tarihinde İsrail radyosundaki konuşmasında dediği gibi:
Mevcut Tunus rejiminin çökmesi bir emsal oluşturacaktır. İsrail ve birçok
Arap rejimi, İsrail’i tehdit eden “radikal” örgütlerle mücadelede ortak çıkarlara
sahiptir. Demokratik bir Arap dünyası şu anki ittifakı bozacaktır, çünkü demokratik bir sistem genel olarak İsrail karşıtı olan bir halk tarafından yönetilecektir.
8

Konu ile ilgili olarak bkz. La Vérité-Gerçek: “Büyük Ortadoğu planı üzerine bazı
düşünceler” (Sayı 42, Şubat 2005) ve “Filistin: Amerikan düzeni bir dönüm noktasında” (Sayı 45, Ağustos 2005).
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Birleşik Devletler’e gelince, tek risk altında olan onun bölgedeki
“ileri karakolu”nun kaderi değil, özellikle kırılma noktası olan 11 Eylül
ve ikinci Körfez Savaşı’ndan beri izlediği dünya politikasının tamamıdır. ABD emperyalizminin, asker-petrol kompleksince [silah sanayi, ordu ve petrol şirketlerinin oluşturduğu lobi; Eisenhower’ın dikkat
çektiği asker-sanayi kompleksine atıfla – çn] kuvvetle itildiği bu savaşı başlatma amaçlarından biri, tüm dünya petrolünü kontrol etme amacıyla Irak petrolünün ve Basra Körfezi’nin bütününün kontrolünü ele
geçirmekti.
Birleşik Devletler dünya petrol rezervlerinin sadece yüzde 2,5’ine
sahipken bunun yaklaşık yüzde 25’ini tüketiyor. “Enerji güvenliği”nin
ABD’nin öncelikler listesinde üst sıralara tırmanmasının sebebi bu. Bu
kritik meselenin çözümüne yönelik, 2000’lerin başında uygulamaya
konulan Büyük Ortadoğu projesi tüm bölgenin ABD kontrolünde yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.
ABD egemen sınıfının (Eylül 2001’den beri, dünyanın en güçlü
burjuva sınıfının çözülmesinde bir adım daha atıldığı anlamına gelen
Obama’nın seçilmesiyle benzeri görülmemiş bir seviyeye doğru derinleşmeye devam eden) kendi krizini kontrol etmede ve dünya düzenini kendi kontrolünde yeniden kurmadaki beceriksizliği, onu yaşadığı krizin tüm etkilerini diğer emperyalizmlerin üstüne yıkmaya ve her
bir kıtada kontrol edemediği patlamalar zincirini ateşlemeye götürdü.
2008-2009’daki subprime krizinin9 Avrupa’daki sonuçlarının
ardından, ABD’nin egemenlik krizinin yeni evresinin Mağrip ve
Ortadoğu’daki devrimci süreçlerle bütünleşmesi, 2011’de Avrupa
Birliği’nin uzun süredir üstü örtülen krizinin fitilini ateşledi ve böylelikle AB’nin dağılmaya doğru hızlı gidişatının yolunu açtı.
Bu açıdan bakıldığında, Avrupa’daki işçi hareketleri – biçimleri
ve onları içeren aygıtların karşı-devrimci eylemleri ne olursa olsun–
Tunus Devrimi’nin öncülük ettiği emperyalizm karşıtı sınıf mücadelesinde, dünya çapındaki bu ayaklanmaların bir parçasını oluşturuyor.

Emperyalizm Bir Cevap Vermeliydi

Bu devrim dalgası ile karşı karşıya kalan emperyalizm – özellikle ABD
emperyalizmi– bu dalgayı engellemek ve “düzeni” savunmak için tepki
göstermeliydi. Fakat kapitalizmin “düzen”i dünyadaki en büyük düzensizliktir.
Emperyalist güçler, Libya’daki sivil halkı – bu noktaya gelene kadar
ABD’nin bir müttefiki olan– Kaddafi’ye karşı koruma kılıfı altında
9
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Subprime; kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkândan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan
kredi türü. Subprime krizi: mortgage krizi – çn.
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bir savaş başlattılar. Dört ay boyunca, halk elinden geldiğince saklanmaya çalışırken, yoğun hava bombardımanı Libya’nın kasabalarının
ve kentlerinin üzerine yağdı. Libya’ya müdahale tercihi önemsiz bir
mesele değil. Ne de olsa, zengin petrol ve gaz rezervlerine sahip olmanın yanı sıra batıda Tunus’a (ve tabii Cezayir’e), doğuda ise Mısır’a
sınır. Bu nedenle, Tunus ve Mısır halklarını baskılayan bir tehdit olarak
Libya’daki askeri müdahale doğrudan doğruya bu iki ülkedeki devrim
süreçlerinin aleyhine döndü. Tüm Tunus sınırının bombalanması, 200
bin Libyalı mültecinin ülkeye girişi, savaşın Tunus için yarattığı ekonomik sonuçlar – tüm bunlar Tunus üzerinde baskı aracı oldu.
Emperyalizm düzeni savunmak için ateş açtı. Bahreyn’deki halk
hareketini kırmak için – Körfez ülkelerinin kararı ve ABD desteği
ile– güç kullanarak müdahale eden Suudi ordusuydu. Yemen’de, ABD
yönetimi, Başkan Salih’in oğlunun başında bulunduğu Amerikalılar
tarafından eğitilmiş özel bir birlik ile – ABD’ye göre Yemen’i üs olarak kullanan– El-Kaide’ye karşı yürütülen mücadelede ABD adına bölgeyi arındırmada önemli bir rol oynayan Başkan Salih’i elbette destekliyor. Fakat ABD yönetimi, aynı zamanda “demokratikleşme” ve
reformların sürdürülmesi adına muhalif gruplarla birlikte hareket ediyor. Bu politika, hepsi yeniden su yüzüne çıkan aşiret sorunları, Güney
ve Kuzey’in bölünme tehlikesi, İslamcı muhalifler gibi çatışmaları
açığa çıkarmaya paralel olarak – kısacası, kaosa doğru– işliyor. Tunus
ve Mısır’daki devrimci gelişmeler ve bunların tüm ülkelerde yarattığı
sonuçlar, ABD’nin bölge üzerindeki planını son derece istikrarsızlaştırıyor: kendi kontrolünde yeniden yapılandırmayı amaçladığı, Irak’taki
askeri varlığını, İsrail Devleti’ni ve parmağında oynatacağı bir dizi diktatörlüğü de kapsayan Büyük Ortadoğu planı.
Devrim ile karşı karşıya kalınca, sözde “demokratik geçiş” alanına girme ihtiyacı, ABD emperyalizminin bu “geçiş” ile ilişkilendireceği muhalif güçleri bünyesine katabilmesi için kartları tekrar karmasını gerektiriyor. Mısır’daki devrimci gelişmelerin seyri sırasında, ABD
temsilcilerinin Müslüman Kardeşler ile görüşmesi bu gerçeği gösteriyor. Birleşik Devletler için yeni bir evre başlıyor. Boyunduruğu altında
olanlar da dahil olmak üzere rejimler hizaya girmelidir.
Suriye’de Beşar Esad’ın iktidara geldiği 2000 yılından bu yana, özellikle de 11 Eylül 2001’den beri, rejim 2005’te birliklerini Lübnan’dan
çekerek ve IMF’nin ekonomik taleplerini yerine getirerek gösterdiği
gibi ABD ile ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışıyor.
Bölgedeki gelişmeleri mevcudiyetine bir tehdit olarak gören rejim,
ilk gösterilerin cereyan etmesiyle birlikte yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Suriye’deki kitle hareketi, son on yıldır yaşam standartlarında yaşanan dramatik kötüleşmenin sonucu olarak ülkenin en yok59
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sun bölgelerinde başladı. Özelleştirmeler, aşırı pahalılık ve para yardımlarının kesilmesi Suriye nüfusunun büyük bir çoğunluğunu yoksulluğa sürüklüyor.
2000’lere kadar, Beşar’ın babası Hafız Esad’ın rejimi, muhaliflerine uyguladığı aşırı baskıyı ve korumacı, sübvansiyona dayalı ekonomi
politikasını bir arada yürüttü. Rejim, kendi aşiretinin bir kısmının ve
destekçilerinin dış ticarete doğrudan katılımına izin verirken, aslında
1967’den beri İsrail Devleti’nin elinde bulunan Golan Tepeleri’nin geri
alınmasından yana Siyonizm karşıtı bir söyleme dayanıyordu.
Beşar Esad’ın 11 Eylül ve II. Körfez savaşını takiben yürüttüğü
siyasi ve ekonomik dönüşüm, rejim içerisinde Birleşik Devletler ile
işbirliğini sürdürmeyi isteyenlerle buna karşı duranlar arasında yoğun
çatışmaları körükledi. Bu durum, Beşar Esad’ın babasınınki kadar diktatör ama kendisini özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikasının uygulaması, mali yardımların kesilmesi ve bölgesel dengesizlikleri keskinleştirilmesi ile sınırlama eğiliminde olan rejimini hedef alan toplumsal
öfkeyle sonuçlandı.
Bu çerçevede, Beşar Esad karşıtı ayaklanma mevcut kimlik fikri
çeşitliliğinin gevşemesine izin vererek rejim içerisindeki çeşitli grup ve
fraksiyonlara yardımcı oldu. Suriye, yarım yüzyıldır liderleri, özellikle üst düzey subayları Alevi cemaatinden gelen ama Hafız Esad’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra Sünni çoğunluğa mensup büyük işadamlarıyla yapılan anlaşma aracılığıyla istikrar kazanan rejim tarafından
“korunan” bir halklar mozaiğidir (Sünniler, Şiiler, Aleviler, Dürzüler,
Kürtler, Batılı Hıristiyanlar, Yunan Ortodokslar, Katolikler, Doğulu
Hıristiyanlar, Süryaniler, vb.).
Devrime doğru ilerleyiş ile zayıflıkları ortaya çıkan krizdeki diktatörlük rejimlerin ABD emperyalizmini tatmin edemeyeceği bir dünyada ve bölgesel durumda, rejim kaynaklı fraksiyonların faaliyeti,
ABD’de belli çevrelere ve – çok uzun bir süre rejim tarafından baskı
görmüş– Müslüman Kardeşler’e bağlı muhalif gruplar ya da İsrail gizli
servisinin faaliyeti merkezkaç güçlerin kontrolsüz gelişimini harekete geçirdi.
Devrimle karşı karşıya kalındığında, emperyalist düzenin korunması kaçınılmaz olarak savaş, bölünme ve kaosa neden olur. Çeşitli
emperyalizmlerin ve uygulayıcılarının etkili müdahalesi halkların
seferberliğini çıkmaza sürüklemektedir.
Tunus ve Mısır’daki devrimci süreçlere yanıt olarak, – özellikle 2001’den beri “savaş terörü”, “İslamcılık” ve el-Kaide kılıfı altında maaşa bağladığı rejimleri biçimlendiren– ABD emperyalizmi politikasına yeni bir yön verdi. Bundan böyle, “demokrasi” adına müdahalede bulunacaktı. Bin Ladin’in ölümüyle sonlanan askeri operasyon
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özenle seçilmiş bir zamanda gerçekleşti. Artık ABD emperyalizmi egemenliğini demokrasi ve reformlar bayrağı altında temin etme eğiliminde. Fakat şiar değişse de talepler değişmez, ulusları parçalamak ve iç
savaşlar başlatmak anlamına gelse bile.
Bu nedenle, işçi hareketinin tarihinde daima siyasi kararlılığın belirleyici kriteri olan emperyalizme karşı mücadele ile emperyalizmin
taleplerine tabi olma arasındaki seçimin daha da fazla keskinleşmesi
bekleniyor.
Bölgedeki ilk askeri müdahale tehdidinde, IV. Enternasyonal bildirileriyle konumunu açıkladı ve savaş karşıtı faaliyetlerini artırdı.
IV. Enternasyonal; Irak, Afganistan ve Fildişi Sahili’ndeki savaşlardan ve daha sonrasında da Libya’nın bombalanmasından sorumlu olan
Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm çağrılarını kategorik olarak reddetti.
IV. Enternasyonal, 14 Mart 2011 tarihli bildirisinde hatırlattı:
Kaddafi rejiminin barbarlığı bize ABD emperyalizminin Afgan ve Irak halkları için tayin ettiği kaderi unutturamaz. ‘İnsani müdahale’ ve ‘uçuşa yasak
bölge’ye yapılan ikiyüzlü göndermelerin ardında, Libya’yı; petrolünü, gazını ve halkını doğrudan kontrol eden emperyalizm sorunu yatmaktadır. Ayrıca
Mısır ve Tunus komşu halklarının devrimci süreçlerine, Cezayir ve Fas’ın
bütünlüğü ve egemenliğine de doğrudan bir tehdit bulunmaktadır.

Komünist partilerin (KPler) ve Birleşik Sekreterya’nın (BirSek)
içinde bulunduğu kriz nedeniyle ortaya çıkan “Sosyalist” Enternasyonal
(SE) güçler, emperyalizmin “demokrasi için” kampanyasına çeşitli
şekillerde iştirak ettiler.
SE ve onun çeşitli partileri Libya’ya askeri müdahaleye taraf
olduklarını açıkladılar. KPler ve BirSek, bir yandan kendilerini “antiemperyalist” olarak gösterirken, her biri kendi tarzında saldırıyı destekledi.
Nitekim Yeni Anti-Kapitalist Parti’nin (NPA) Tout est a nous!10
gazetesinin, 10 Mart 2011 tarihli 93. sayısının başyazısı “Ne NATO ne
Kaddafi – Halkın iktidarı” başlığını taşıyordu. 9 Mart’ta, hemen bir
gün önce, NPA “Avrupa Birliği’nin Akdeniz’e dayanışma temelli müdahalesi için” başlıklı bir çağrı imzaladı. Devamında şöyle deniliyordu:
Kısa bir süre öncesine kadar Avrupa, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı politikası
yürütmekle övünüyordu. Tam da Avrupa-Akdeniz bölgesindeki ortak uluslar
birer demokrasi olma yoluna girmişken bu amacın artık hayal olduğuna mı inanalım? Tüm Avrupa hükümetlerine ve AB otoritelerine gerekli önlemlerin ivedilikle alındığını temin etmeleri konusunda ciddi çağrıda bulunuyoruz.

10

Tout est à nous! [Her şey bizim!], Fransa’daki BirSek üyelerinin içinde faal olarak
çalıştığı NPA’nın Mart 2009’dan beri çıkan haftalık yayını.
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NATO’ya Hayır… Peki, Avrupa Birliği’ne Evet
mi?

18 Mart’ta NPA’nın internet sitesi, bir sonraki gün Paris’te gerçekleştirilecek “Libya halkı ile dayanışma gösterisi” için “birleşme” çağrısı
yapan bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle deniliyordu:
17 Şubat ayaklanmasından beri Batılı hükümetler ve Arap diktatörlükleri
duraksayıp kaçamak cevaplar verirlerken ve BM Güvenlik Konseyi’nin nihai
kararı üzerinde anlaşmaya varmışlar gibi davranırlarken, Kaddafi tam bir dokunulmazlık içerisinde Libya halkına karşı suç işlemeye devam etmektedir (…).
Libya’da kanun dışı bir karşı-devrim sürmektedir. Acilen harekete geçmeliyiz.

Eğer doğru anlıyorsak, insanların kaçamak cevaplar vermeyi bırakmaları ve Güvenlik Konseyi kararını onaylamaları gerekmekteydi!
19 Mart’ta, NPA gösteriye katıldı. Fakat bir gün önce BM Güvenlik
Konseyi yeşil ışık yaktı ve 20 Mart Pazar günü Libya’ya hava saldırısı başladı. Aynı gün NPA şöyle dedi: “Askeri müdahale çözüm değildir,
NPA olarak tırmanan militarizme karşı uyarıyoruz.”
Yine Fransa’da, KP ve NPA Libya’ya askeri müdahaleye muhalefetlerini duyurdular ve 26 Mart için Libya halkına destek gösterisine çağrıda bulundular. Bombardımanın durdurulmasına yönelik talebin bu tür
bir gösteride bulunması beklenebilirdi. Ama böyle olmadı. Tam tersine, bu çağrı “savaşın tırmanmasına ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1973
sayılı kararına ilişkin olası herhangi bir kaymaya karşı uyanık” olmaya bir gönderme içermekteydi. Sivil halkı korumak adına hava saldırısına izin veren 1973 sayılı karar!
Emperyalizmin müdahalesi karşı-devrim aygıtlarının desteği ile
bir dizi ülkede halk ayaklanmasının hedefinin şaşırmasına neden olup
bölünme için genel bir çerçeve çizdiği halde, Tunus ve Mısır’daki devrimleri tek başına etkisizleştirmeyi başaramadı. Bu ülkelerde emperyalizm halkın seferberliği tarafından gafil avlandı. Bu seferberlik rejiminin başındakini devirdi, rejimde bir kriz yarattı ve kitleler taleplerinin
gerçekleştiğini görmek için oluşan gedikten içeri akın ettiler. Durum
böyle olunca, emperyalizm devrimci süreçte engeller oluşturmak, sınıf
mücadelesini kontrol altına alıp zayıflatmak için “demokratik geçiş” ile
ilişkilendirebileceği siyasi “muhalif” güçler bulmaya ihtiyaç duyuyor.

Mısır Örneği

Mübarek rejimini sonlandırmayı isteyen insanların gerçek bir kabarışıyla ile karşı karşıya kalınca, ordu halkın taleplerinin yanında olduğunu söyleyerek, kendini halkın güvenliğinin muhafızı olarak göstererek
ve sonrasında da tüm çözüm yolları kapandığında Mübarek’in ülkeden
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ayrılışını hızlandırarak hareketi yönlendirme çabasına girişti. Birçok
muhalif parti ve grup “halk taraftarı ordu” tezine inanıyor.
Gerçekler oldukça farklı. Ordu 60 yıldır Mısır rejiminin kalbinde yer alıyor. Mısır’ın tüm cumhurbaşkanı ve başbakanları ordu kademesinden geliyor. Askeri karargâhlar sadece devlet kurumlarının değil
ülke ekonomisinin de stratejik merkezini oluşturuyor.
Askeri rejim, 1950’lerde bir ordu fraksiyonunun iktidarı ele geçirmesine, Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesine ve ekonomiyi kontrol etme – ve bunu yapabilmek için emperyalist baskıya denge olarak
SSCB ile ilişkiler tesis etme – çabasına yol açan anti-emperyalist dalganın sonucu olan korumacı bir ekonomik sistem üzerinde temellenir.
Uzun lafın kısası, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgedeki politik hareketleri etkileyen Nasırcılık, Arap milliyetçiliği, “sosyalizme
giden Arap yolu”na olan inanç, Arap ulusu gibi yanıltıcı bir perspektifi
yaymak için Birleşik Sekretarya tarafından desteklenen de dahil olmak
üzere tamamen kör inançtır.
Fakat hakim dünya ilişkileri ve SSCB’nin ABD’nin taleplerine gittikçe artan oranda uyum göstermesi ve Kremlin bürokrasisinin tavizleri nedeniyle, Mısır’daki askeri rejim kendini koruyabilmek için ABD
emperyalizmine dönüş yapmak zorunda kaldı.
1973 yılındaki İsrail’e karşı savaş Mısır olmadan hiçbir çözümün
mümkün olamayacağını göstermeyi amaçlıyordu. Mısır askeri rejimi,
emperyalizmin kendisini bölgenin güvenliği ve istikrarında bir etken
olarak tanımasını planlıyordu. Bu, Birleşik Devletleri Yahudi devletine
olan ayrıcalıklı desteğinin uzun süreli olamayacağına inandırma meselesiydi. Mısır’ın 1974 yılında IMF’ye katılması; rejimin aşırı borçlanması ve bu yılları takiben borç faizinin ödenmesi için ekonomik korumacılığı sonlandıran bir siyaset yürütmesi ile sonuçlandı. Bu çerçevede, uluslararası “yardım”ın koşullarından biri İsrail Devleti ile ilişkilerin normalleşmesiydi.
1978’de Mısır ve İsrail, “Siyonist oluşum” varlığının bir Arap rejimi – herhangi bir tanesi değil – tarafından resmi olarak ilk kez tanındığı Camp David Antlaşması’nı imzaladı. Buna karşılık, Mısır ordusu
her yıl 1,5 milyar dolar gibi büyük bir miktarla ABD idaresi tarafından
desteklenmektedir. Geçen süre zarfında, askeri aygıt Mısır ekonomisinin (tersaneler, limanlar, kamu binaları ve iş sektörü, turizm vb.) kontrolünü ele geçirmiştir.
İşte bu askeri aygıt, tam bir politik ekonomik güç ve baskı ahtapotu olarak, rejimin kendisidir.
Mısır’da mevcut kitle hareketleri başlar başlamaz ABD emperyalizmi Mübarek’i destekleyerek ve reform çağrıları yaparak rejimi korumaya çalıştı; sonrasında da Mübarek’in ülkeyi terk etmesini talep eden
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hareketin büyümesiyle karşı karşıya kaldılar. Ordu tarafından kontrol
edilen ve ABD tarafından desteklenen sözde “demokratik geçiş” süreci ile ABD tehdit dolu yol haritasını açıkça belirledi: Mısır ile imzalanan uluslararası antlaşmalara uyulmalıdır. Açıkça bu, İsrail Devleti ile
imzalanan Camp David Antlaşması’na gönderme yapmaktaydı.
Mısır’ın bölgedeki ABD düzeninin kilit unsuru olması nedeniyle Mısır’daki sürecin, Tunus’ta devam etmekte olan (işçilerin devrim
hareketi, UGTT’nin varlığı, halk komitelerinin oluşturulması ile görünür hale gelen) kadar geniş ölçekte olmasa da küresel etkisi vardı.
Mübarek’in ülkeden ayrılmasının ardından ordu, mevcut uluslararası antlaşmalara uyulacağının sinyalini açıkça verdi. Kitleler hareketleri kapsamında, demokratik ve toplumsal isteklerini Yahudi devleti ile
yapılan anlaşmaların reddi talebiyle birleştirdilerse de önemli muhalif
partilerin hiçbiri bunu dile getirmedi.

Sözü geçen ve geleneksel konumu İsrail Devleti’nin tanımamak
ve İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşmada yer almayı
reddetmek olan Müslüman Kardeşler, sıra kendisine geldiğinde
uluslararası anlaşmalara uyulmasına taraf olduğunu açıkladı.
Ordu, askeri aygıtı sorgulayan ilk gösterileri ve oturma eylemlerini
engelinde Müslüman Kardeşler, kendilerince “devrimin saffında” yer
alarak orduyu savundular.
Rejimin sonlanması talebinin gittikçe büyümesi karşısında askeri kadro, Kurucu Meclis talebine karşı çıktı ve – bir grup siyasi parti
ile birlikte– hileli bir anayasa reformu organize etti. Bu durum karşısında bazı muhalif partiler boykot çağrısında bulundu; buna karşılık, Müslüman Kardeşler sadece bu işbirliğine katılmakla kalmadı bu
reform için oylama çağrısında bulundu. Böylelikle – karşı-devrimci
ABD düzeninin “istikrar” unsuru olduklarını– geçmişte ve şu an ne
olduklarını göstermiş oldular.
Askeri rejim, düzenin yeniden tesisi adına ve “demokratik geçiş”i
garantilemek için grevleri “yasadışı” kılma ve böylelikle bu dikteyi
kabul etmeyen işçileri dava açmakla tehdit etme kararı aldı. Bu karara rağmen grevlerin sayısı her işkolunda arttı ve engellemelerle karşılaşıldı.
Geniş muhalif kesimlerin, özellikle güçlü Müslüman Kardeşler’in
“demokratik geçişi” desteklemesi gerçeği, tüm halkın kitlesel rejimin
yıkılmasını amaçlayan seferberliğinde pek önemli değildi. Birkaç aşırısol gücün rejim sorununa değinmeden devrim ve kitlelerin kendiliğinden örgütlenmesi üzerine dersler vermesi sınıf mücadelesinin ortaya
çıkardığı sorunları muğlaklaştırmayı amaçlıyordu.
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Emperyalizmin kölesi askeri bir rejimi, talepleri nedeniyle karşısına
alan işçi hareketi, rejimin defedilmesi sorununa odaklandı. Her öznel
hareket bu genel sorunun ortaya atılmasını amaçlıyordu. Böylelikle,
bu yılın [2011 yılı] mayıs ve haziran aylarında tüm işkollarında devam
eden grev dalgasının ardından bir kez daha tek bir talep gündeme geldi:
rejimin sonlandırılması.
Temmuz ayının başlarında bir kez daha yüz binlerce Mısırlı ülke
çapında gösterilerde bulundu. Önceleri küçük bir azınlığın yükselttiği sloganlar daha büyük işkolları tarafından sahiplenildi: “Halk,
Mareşal’in11 gitmesini istiyor” ve “Halk, rejimin gitmesini istiyor”.
Örgütlü olarak yaygın gösterilerde yer alanların arasında gücünü binlerden alan üniversite öğretmenleri, üç haftadır grevde olan Süveyş
Kanalı İdaresi işçileri delegasyonu, ticari liman ve tersaneler işçileri
vb. göze çarpıyordu. Tüm bunlar süreçlerin işlemekte olduğunun göstergesiydi.
UGTT’nin kilit rol oynadığı Tunus’un tersine, Mısır’da bağımsız
bir ulusal işçi sendikası örgütlenmesinin yokluğu tüm yükü hareketlere
bırakıyordu. Mısır Sendika Federasyonu (ETUF) rejimin bir kurumu,
çarkın dişlilerinden biri, işçi sınıfını kontrol etme araçlarından biriydi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından fonlanan
Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu’nun (EFIU) varlığı ve sivil
toplum kurumlarının (STK) – dışarıdan fonlanan– sayısındaki hızlı
artış bağımsız işçi sendikalarının kurulması önünde engeldi. Bu durum,
geniş Mısır işçi sınıfının rejim karşıtı halk ayaklanmasının merkezinde
örgütlü bir güç olarak toplanmasını daha da güçleştirdi.
İşçiler mücadeleleri esnasında hem işyerlerindeki resmi sendika yapılarından hem de mevcut bağımsız sendikalardan yararlandılar. Fakat bu ayrılığa – ve askeri aygıtın ilan ettiği grev yasağına– rağmen ülkedeki birçok fabrika ve işletme özel talepleri olan grev dalgasıyla karşılaştılar. Tüm bu gelişmeler Mısırlı kitleleri 8 Temmuz’da
bir kez daha “Şerif istifa!”12 diye haykırmak için Kahire’nin Tahrir
Meydanı’nda bir araya getirdi.
Bu durum, hükümeti bir taraftan – halkın anti-emperyalist taleplerine taviz vererek– yeni IMF kredilerini reddettiğini duyurmaya, öte
taraftan da İsrail Devleti’ne pazar fiyatının altında doğal gaz satışından
sorumlu olanlara karşı yasal takip başlatmaya zorladı. Açık ki Camp
David Anlaşması’ndan beri Siyonist devlete gaz satan rejimin, şimdi
suçluları araması işlemekte olan süreçlerin bir göstergesidir. 8 Temmuz
11

12

Muhammed Tantavi, Mısır Silahlı Kuvvetler Komutanı, Şubat 2011’den beri Silahlı
Kuvvetler Yüksek Şura Başkanı – devletin de facto lideri.
Essam Şerif, Mübarek’in devrilmesini takiben ordu tarafından başbakan olarak atandı.
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gösterilerinde “İsrail’e gaz, halka çerez parası!” gibi sloganlar duyulabilirdi. Bu, geniş kitlelerin acil talepleri ile İsrail Devleti ve ABD’yle
yapılan anlaşmaların feshi arasında bağlantı kurduğunun bir göstergesidir. Diğer bir deyişle, her açıdan tam bir ulusal egemenliği engelleyen tüm uluslararası anlaşmaların reddinin.

Tunus’taki Devrimci Dalga

Tunus’taki devrim dalgasının derinliği, şüphesiz geçmişi 1920’lere uzanan tarihi işçi sendikası federasyonu Tunus Genel İşçi Sendikası’nda
(UGTT) örgütlenen işçi sınıfının pozisyonu ve merkezi rolünden kaynaklanmaktadır.
İşçi sınıfının yapılandırılmış olması gerçeği, kitleler en küçük olan
da dahil olmak üzere rejimin tüm kurumlarını tasfiye etmek için harekete geçtiğinde, toplumun inşa edilmesine yardımcı oldu. Nitekim
gençlik ve işçiler – rejimin yerel mevki sahiplerinin (yerel yönetim,
polis) kaçtığı gerçeğiyle kaşı karşıya kalınca– her şeyden önce kendilerini korumak amacıyla yerelde toplumun örgütlenmesi sorumluluğunu
almak zorunda kalan savunma komiteleri kurdular. Bunu yaparak, bu
komiteler, emperyalizme hizmet eden rejimin karşısına işçilerin iktidarını yerleştirerek bir ikili iktidar durumuna aracılık ediyorlar.
İşçi sınıfının UGTT’yi güçlendirdiğini ve yine bu hareketin bir parçası olarak – UGTT’nin belirleyici katılımıyla– komiteler oluşturduğunu gösteren bu durum, siyasi partilerin ve grupların (sadece Maocu
bir parti olan Tunus İşçileri Komünist Partisi (PCOT) ve İslamcı parti
En-Nahda yeraltı örgütlenmesi olarak güçlerini sürdürdüler) varlığının acımasız diktatörlük nedeniyle neredeyse ortadan kaldırıldığı gerçeğini de yansıtmaktaydı. Bu nedenle, ilk aşamada, “Ekmek, su! Bin
Ali’ye Hayır!” talebinde temellenen kitle hareketleri bu kadar hızlı ve
ileri gidebildi.
UGTT’yi de beraberinde sürükleyen devrimci seferberlik, Bin
Ali’nin partisi RCD’nin resmi görevlilerinin oluşturduğu büyük güçlerin desteği ile 14 Ocak’tan sonra yürürlüğe giren iki demokratik geçiş
hükümetini istifa etmeye zorladı.
Kitleler rejimi defetmek istiyordu. Gannuşi hükümetlerinin düşmesinin ardından, – yaşı 85’i aşkın, bu yüzden saygın fakat herhangi
bir gelecek planı olmayan, 1990’larda Bin Ali’ye doğrudan bağlı kalmadan Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan ve öte yandan Burgiba13
13
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Habib Burgiba, Tunus Cumhuriyeti’nin 25 Temmuz 1957’den 7 Kasım 1987’e kadar
görevde kalan ilk Cumhurbaşkanı, Fransız sömürge idaresine karşı çıkan Tunus’un
başlıca ulusal partisinin uzun dönem lideri. Burgiba 1987’de, ABD hükümetinin
onayıyla Başbakan olarak atanan Zeynel Abidin Bin Ali’nin göreve gelmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden Bin Ali tarafından sağlık gerekçesiyle istifaya zorlan-
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hükümeti eski devlet bakanı– Cahit Essebsi’nin başbakanlık mevkiini
kabulü, belli partilerin işbirliği ile “demokratik geçiş”in kabul edilmesinde bir fırsat olacaktı.
Yeni hükümet bunu yapabilmek için “geçici” olduğunu duyurdu ve
temmuz ayında Kurucu Meclis seçimleri için çağrıda bulundu, çünkü
aksi halde bir Kurucu Meclis talep eden devrimci sürecin karşısında
duramazdı. Bu talep, savunma komitelerinin çağrısıyla gerçekleşen 4
Mayıs gösterisinin ardından, Gannuşi hükümetinin düşmesini dayatan
halk seferberliği sayesinde kazanılmıştı.
Bu durum, “Devrim Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi, Siyasi Reform
ve Demokratik Geçiş Yüksek Kurulu” (HAARO) [kısaca “Yüksek
Kurul” – çn] başkanı İyad Bin Aşur tarafından tanındı: “Başkanlık
seçimlerine doğru giderken, Kurucu Meclis fikrini dayatan halkın kendisidir.”
Hükümet tarafından bağımsız bir organ olarak devreye sokulan bu
“Yüksek Kurul”a hükümet politikalarını izleme ve seçimleri Kurucu
Meclis’e hazırlama görevi verildi. Yüksek Kurul, hukuki uzmanlar,
diğer bilirkişiler ve önemli şahsiyetlerin yanında “aşırı sol” da dahil
olmak üzere siyasi parti temsilcilerini bir araya getirdi. Kuruluşu kesinlikle hükümet meşruiyetinin yokluğuna işaret etmektedir, fakat en
önemlisi “demokratik geçiş”in tüm politik güçler tarafından kabulünü
ifade etmektedir. Sözüm ona geçişi gözlemlemek için muhalefeti içeren bir “Yüksek Kurul” gerekliydi, ama aslında amaçlanan hükümete meşruiyet kazandırmaktı. “Aşırı sol”dan İslamcı partilere kadar tüm
partiler, rejimin mirasçılarıyla işbirliği için emperyalizmin “demokrasi” kampanyasında çizdiği yolu izleyen bir çerçeveye sahip “Yüksek
Kurulu” kabul ettiler.
Bunun da ötesinde, HAARO Başkanı Aşur şu açıklamada bulundu: “İnsan hakları için asgari siyasi standart ve şiddetin kesinkes
reddi üzerinden tüm adayların uymak zorunda olduğu ‘cumhuriyetçi
bir pakt’ hazırlığındayız.” “Siyasi standartları” belirlemek için “aşırı
sol”dan eski RCD’ye oradan İslamcılara kadar herkese cevap verecek
“cumhuriyetçi bir pakt”? Yabancı sermayenin kamulaştırılması da bu
standartlara dahil mi acaba?
Benzer şekilde, ordunun Bin Ali rejimi iktidarının kötü muamelelerinde hiçbir şekilde rolü olmadığı ve şimdi de devrimin yanında yer
aldığı miti etrafında gösterilerde bulunan birçok parti, ordunun eskiden
olduğu gibi şu anda bir parçası olduğu rejim kurumlarının ortadan kaldırılması sürecinin engellenmesi amacına hizmet etmektedir.
Bu çerçevenin yürürlüğe girmesiyle Essebsi hükümeti işe kitlelerin
seferberliğiyle başladı.
mıştır.
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Hükümet merkezinin önünde bir işgal düzenleyen grev gözcülerini dağıtmak için güç kullanan ve göstericileri baskılamaya başlayan bu “demokratik” orduydu. Provokasyon eylemleri çok daha sık
olmaya başladı. Rejimin çeteleri tarafından şiddet eylemleri tertiplendi. Grevlere karşı “UGTT defol” yazılı dövizlerle düzmece gösteriler düzenlendi. İşçi militanlarına saldırıların, UGTT’nin yerel ofislerine yapılan aramaların sayısı oldukça arttı; tehditler, barışçı gösterilere polisin güç kullanarak yaptığı müdahaleler, yüzlerce adli suçlunun kaçmasına ve yakın bölgelerde saklanmasına neden olan cezaevlerinin ateşe verilmesi… Kısacası, şiddet ortamının ve güvensizlik hissinin yaratılması.
Bu durum karşısında, Metlavi Halkı’nın Devrimi Savunma
Komitesi, 10 Mart tarihinde, yaratılmış sözüm ona aşiret çatışmalarında kiralık yandaşların provoke ettiği şiddete tepki gösterdi:
Huzursuzluk, 10 Mart Perşembe günü bir takım RCD rejimi yandaşının, halk
arasında düşmanlığı ve aşiret çatışmasını kışkırtmak amacıyla şehrimizin
duvarlarını yazılaması ile başladı. Halkın tartaklanması ve mallarının yakılması ile durum tehlikeli bir hal aldı. Atılan taş ve molotof kokteyllerin sonucunda
birçok kişi yaralandı ve bir kişi hayatını kaybetti.
Polis ve ordunun müdahalesi ile durum daha da kötüleşti. Samia Brahmi adlı
kadın, bazı medyada yer aldığı gibi av tüfeğinden çıkan kurşun nedeni ile değil,
helikopterlerden açılan ateş sonucunda şehit düştü. Vurulduğu sırada olayların
devam ettiği yerden uzakta, evinin önündeydi. (…)
İşlerle ilgili sorun çözülmeden ve [Gafsa] Fosfat Şirketi14 tekrar çalışmaya başlamadan durumun normale dönmesi Pazar gününü buldu.
Bölgemizde ortaya çıkan rahatsızlar oldukça ciddiydi.
Tek amaçları halkın bölünmesi olan bozguncuların hedefi devrimi ileri taşıyan
talepler etrafında oluşturduğumuz birlikteliğimizdi. Bölünme, Bin Ali rejiminin fark gözetmeden kanını kuruttuğu, fakirlik ve sefalete ittiği işçilerin, köylülerin ve işsizlerin menfaatine değildir. (…)
Bizim talebimiz şudur: herkes için iş. Bu da kararlılığımızın ve birlikteliğimizin temeli ve hareketimizin çimentosudur. Bu talebi, istikrarlı ve haysiyetli
bir yaşamın garantisi olması nedeniyle devrimin başından beri savunmaktayız.
(…) Bu savaşa birlikte başladık ve birlikte kazanacağız, çünkü bu bizim, bölgemizin ve ülkemizin geleceği ile ilgilidir. Gafsa Fosfat Şirketi binlerce işçiyi
istihdam ederek işsizliği kesin olarak sonlandırabilecek kapasitedir.
Metlavi Halkı’nın Devrimi Savunma Komitesi, durumun ciddiyetinin bilicinde olarak, istihdam mücadelemizi durmaksızın sürdürmek için sükûnet ve birlik çağrısı yapmaktadır.15
14

15
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Gafsa Fosfat Şirketi’nin genel merkezine ev sahipliği yapan maden ve endüstri
kenti Metlavi, güneybatı Tunus’un tüm fosfat bölgesinin idari ve pazar merkezidir.
Metlavi, yerel madenlerin yanı sıra geniş bir çevreden gelen fosfatı, ortak sanayi ve
enerji santralleriyle birlikte işleyen bir dizi modern tesise sahip.
Fransız Bağımsız İşçi Partisi’nin (POI) haftalık Informations Ouvrières gazetesinden
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Metlavi Komitesi daha sonra 25 Nisan 2011 tarihinde aşağıdaki bildirgeyi kabul etti:
Komite üyeleri olarak bizler, özellikle hükümetin devrimi kendi başına gerçekleştirmiş yüce halkımızdan onu gasp etme teşebbüslerinin ardından, devrimin kazanımlarının korunması için Devrimi Savunma Komiteleri’nin ulusal bir
kongre düzenlenmesi çağrısında bulunmaktayız.
Belli siyasi partiler hedeflerine ulaşmak için olayların gidişatından faydalanmaya çalışmaktadır. Sonunda ölüm bile olsa başaramayacaklar.
Hükümete istihdam ile ilgili sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıyoruz,
çünkü çalışmak bir haktır, tüm uluslararası anlaşmalarca kabul edilen bir kazanımdır. Yabancı ve kişisel çıkarlara hizmet etmek için devrik rejim altında satılan tüm ulusal teşebbüslerinin yeniden millileştirilmesine dair sorumluluklarını da yerine getirmesini istiyoruz.
Gafsa Fosfat Şirketi bu teşebbüslerin arasındadır.
Bu türden bir hainlik yüce halkımızı gafil avlayamaz.
Çok yaşa özgür ve bağımsız Tunus! Şehitlerimize şan olsun!16

Komitelere yapılan bu ulusal konferans çağrısı, içinde “aşırı solun”
da bulunduğu tüm politik partilerin katıldığı HAARO ile tezat oluşturmaktaydı. Tek bir parti bile – ulusal bir konferans çağrısı yoluyla–
komiteler meselesini Kurucu Meclis’te halkın egemenliği hususunda
ısrarcı bir tutum olarak ortaya atarak, halkın Kurucu Meclis taleplerini
kesin ve açık bir şekilde ifade eden Metlavi Komitesi’ni desteklemedi.
Şiddet çarçabuk Metlavi Komitesi’ni vurdu: yerel büroları yakıldı,
bazı militanlar vuruldu ve yaralandı, diğerleri ise tehdit edildi.
“Devrimci” partiler sessizliklerini ve kayıtsızlıklarını korurken,
rejim Devrimi Savunma Komitelerini sessizleştirme girişimini sürdürdü.

“Düzenin Yeniden Tesisi”

Başbakan Cahit Essebsi şunları söyledi: “Düzeni yeniden tesis etmeliyiz. Grev ve gösteriler durmalıdır.”
Fakat bu “düzen” çağrısına rağmen, haziran ayı boyunca ülkenin
çeşitli işkollarında ve bölgelerinde grevlerin sayısı arttı. Ücretler ve
çalışma koşulları ile ilgili, alt-sözleşme ve taşeron iş statülerine karşı
tanınmış iş statülerinin geçerli olması lehine ve hepsinden önemlisi
çalışma hakkı için düzenlenen grevler. Üniversite mezunlarının ülke
çapında işsizlik oranı yüzde 30 civarındaydı (Gafsa, Metlavi, Sidi
Bozid ve El Kef bölgelerinde yüzde 40’ın üzerindeydi).

16

alıntı, sayı 140 (17-23 Mart 2011).
Informations ouvrières’de tekrar basım, sayı 146 (28 Nisan-4 Mayıs 2011).
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Üniversite mezunu genç işsizler hareketi kitleselleşti. İstihdam talebini dile getirerek, Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasının taleplerine
doğrudan karşı durdular.
Bölgeden bir sendikacının açıkladığı gibi:
İşsizlik sorunu ciddi ve acil önlemleri gerektirir. Ve bu ciddi ve acil önlemler,
fosfat atığının değerlendirilmesi ve alçıtaşı yataklarının kullanılması gibi çeşitli sektörlerde muazzam istihdam kapasitesine sahip olabilecek Gafsa Fosfat
Şirketi’nin millileştirilmesi anlamına gelmektedir.

Sadece siyasi bir karar, bu genç mezunların kitlesel ölçüde istihdam
edilmesine olanak sağlayacaktır. Mevcut durumda, Tunus’un Avrupa
Birliği ortaklık anlaşması sadece özelleştirmeyi ve kuralsızlaştırmayı
gerektirmiyor aynı zamanda millileştirmeyi yasaklıyor, yabancı yatırımı özendiriyor ve kamu teşebbüslerine yapılacak mali yardımlara
izin vermiyor. Avrupa Birliği ile yapılan ortaklık anlaşmasına uyulması durumunda gençliğin ve işçi sınıfının tek bir temel talebi bile yerine
getirilemez. Siyasi güçlerin her birinin, Devrimi Savunma Komitelerini
tecrit etme ve boğmanın yollarını aramalarının nedeni de bu.
Aynı dönemde, devam etmekte olan hareket birçok teşebbüste ortaya atılan taleplerde başarı kazandı. Bu devrimci sürecinin sonucu olarak, UGTT kamu sektöründe alt-sözleşme uygulamasını sonlandırmayı ve bu işçilerin kamu sektörüne, ama aynı zamanda fosfat endüstrisi gibi belli özel sektörlere entegrasyonunu başardı. Ülkenin birçok
kasaba ve kentinde çalışma hakkı için hareketlerin büyümesi, bir kez
daha hareketlerin merkezileşmesi sorununu ortaya koyan yeni bir evrenin başlamakta olduğunu gösterdi. Sidi Bozid’de 16 Temmuz tarihinde
üç kişinin ölümüyle sonuçlanan, kitleleri bastırmak için kullanılan şiddet, rejimin korktuğunun kanıtıydı. 19 Temmuz’da hükümet merkezinde düzenlemek istenen bir gösteri ordu tarafından acımasızca engellendi. Fakat hareketin önderliği bu şekilde ortayaçıktı. Devrimi yapan bir
taban hareketiydi ve bu taban hareketi devrimi devam ettirecek, aşamalarını öngörmek de mümkün olmayacak.
Her hareket, her türlü talep kısmi de olsa Avrupa Birliği ve IMF
tarafından Tunus’a dayatılan tahakkümcü bağlara karşı direnme eğilimindeydi.
Zira Tunus ekonomisinin gerçek efendileri onlardır. Lev Troçki’nin
de açıkladığı gibi “Sömürge ve yarı-sömürge ülkeler yerli sermayenin
değil, dış kaynaklı emperyalizmin boyunduruğu altındadır.”17 Devrimin
– “Ekmek, su! Bin Ali’ye hayır!”– taleplerini yerine getirmek ekonominin kontrolünü gerektirir ve bu nedenle, tahakkümcü emperyalist bağları koparma ve rejimi ortadan kaldırma yolu izlenmelidir.
Troçki’nin işaret ettiği gibi:
17
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Lev Troçki, Emperyalist Çürüme Çağında Sendikalar, 1940.
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Görevler geniş tarihsel anlamı ile demokratik olduğu müddetçe, burjuva
demokratik görevlerdir, fakat bu noktada, burjuvazi bunların üstesinden gelmekten acizdir. (…) Demokratik görevler mücadelesi esnasında, proletaryayı
burjuvazi ile karşı karşıya bırakmaktayız.

Ulusal Kurucu Meclis sloganı “demokratik” bir slogandır, fakat
Tunus gibi emperyalizmin hâkimiyetinde olan bir ülkede devrimci
demokrasinin bir sloganıdır, çünkü ulusal demokratik özlemlerle işçilerin ve köylülerin sosyal özlemlerini birleştirmektedir ve bu özlemleri yerine getirebilecek hükümetin biçimi sorusunu ortaya atmaktadır.

Kurucu Meclis Meselesi

Temmuz 2011 tarihinde bir Kurucu Meclis seçimi yapılması için çağrıda bulunma kararı açık ki Tunuslu kitlelerin devrimci hareketinin
bir zaferiydi. Aylarca hedef, “demokratik geçiş”in garantilenmesi için
Batılı hükümetlerin desteği ile rejimin “reformu” idi – ki böylelikle
sürekliliği sağlansın. Emperyalizmin aktarma kayışı rolündeki rejimin
esasına dokunmadığı sürece herhangi bir “anayasal düzenleme” kabul
edilebilirdi. Bu Mısır’da sahnelenen senaryonun kesinlikle aynısıdır.
Fakat Tunus’ta, Kurucu Meclis talebi kısa bir sürede mücadele
halindeki kitleler tarafından üstlenildi. Aynı zamanda UGTT tarafından somutlaştırıldı ve en sonunda tüm siyasi partilerin bu talebi desteklemesi sağlandı. Bu talep, Fransız sömürgeciliğinden kurtulmak
için verilen mücadelenin bir parçası olarak kendilerine Düstur (Arapça
“anayasa”) ya da neo-Düstur [Yeni Anayasa – çn] adını veren örgütlerin18 var olduğu bir ülkenin tarihine dek uzanır. Bu nedenle halkın bilincinde Düstur (Anayasa) talebinin, halkın ve ulusun egemenliği ile açıkça bir bağı vardır.
Ve emperyalizm söz konusu olduğu müddetçe, Tunus için egemenlik kesinlikle söz konusu değildi.
Böylelikle seçimlerin gündeme gelmesinden sonraki süreç gelgitli
yaşandı. Bir grup parti, insanların yasallığını daha yeni kazanmış partileri tanımaması gibi anlaşılır argümanlarla seçimlerin ertelenmesini
istedi. HAARO ve seçim kanunun hazırlanmasından sorumlu komisyon – “teknik nedenler” sebebiyle– seçimlerin sonbahara kadar ertelenmesinden yana olduklarını duyurdular. İlk tarihe sadık kalınmasını
isteyen Fransız hükümetini ve seçimlerin ertelenmesini isteyen Birleşik
Devletleri destekleyen farklı görüşler hükümet içerisinde çatışma
yarattı. Başbakan Essebsi ertelemenin söz konusu olmadığını söyledi.
Birkaç gün sonra seçimler resmi olarak Ekim 2011 tarihine ertelendi.
18

Düstur: 1920’de Tunus’taki bağımsızlık mücadelesini örgütlemek için kurulan siyasi
partinin yaygın olarak bilinen adı. Düstur Partisi’nden kopan Habib Burgiba önderliğindeki genç üyeler 1934’te neo-Düstur’u kurmuştur. – çn
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Bu koşullarda, o tarihe kadar (eski RCD’den doğan yaklaşık 20
parti de dahil) 105 parti kurulmuştu ve seçim kampanyası başladı.
Erteleme kararıyla beraber seçimleri yeni bir anayasa hazırlama için
geçici olarak görevlendirilmiş bir Kurucu Meclis seçimine yönlendirme girişimi – partiler arasında bir program üzerinden yapılan tartışma
vasıtasıyla – organize edildi.
Bazı partilerin yürüttüğü (bazı durumlarda gerçekçi ama bazılarında tamamen gerçek dışı) seçim kampanyaları, anayasa seçimlerini milletvekili seçimlerine dönüştürmeyi ve böylece rejimin “reformunu” ve
“demokratikleştirilmesini” gerçekleştirirken, mevcut rejimi sürdürmeyi amaçlıyordu.
Amaç; rejimi ve tüm kurumlarını ortadan kaldırmayı ve tahakkümcü emperyalizmle bağların “Ekmek, su! Bin Ali’ye Hayır!” talebi üzerinden koparılmasını içeren bir halk egemenliği ve ulusal egemenliğin
hedeflendiği herhangi bir anayasal sürecin içini boşaltmaktı.
Kurucu Meclis, bir deli gömleği gibi kendi kanununu Tunus’a dayatan Avrupa Birliği’nin ortaklık anlaşmasını bozmadan ne tür bir egemenlik tasavvur edebilir? Bin Ali rejimi tarafından özelleştirilip uluslararası spekülatörlere devredilen ülke zenginliğinin millileştirilmesini
içermeyen ne tür bir egemenlik olabilir?
Çözülmesi gereken sorun buydu ve bunu yapabilmek için krizdeki
rejimin, demokrasinin en yüksek biçimi olarak sunulan seçim rekabetinde “muhalif partiler” ile yüzleşmesi gerekiyordu.
Başkentte dini eleştiren feminist bir filmin gösterilmesinin ardından kiralık eşkıyalar fiziksel şiddet içeren bir saldırı gerçekleştirdi.
Doğrudan “İslamcılar” suçlandı. İslami parti En-Nahda şiddet eylemlerini kınadı. Birkaç gün sonra “sakallılar”dan birinin polis memuru
olduğu ortaya çıktı.
Provokasyonun özel bir amacı vardı: anayasal çerçeveye resmi olarak uyumu sağlamak seküler bir yaklaşıma odaklanmayı gerektiriyordu. Yeni Tunus laik bir devlet olarak kalmalı mıydı?
Birdenbire “laikler” (tüm sınıflardan ve görüşlerden – eski RCD,
aşırı sol vb.) ile “İslamcılar”ı (tüm sınıflardan) karşı karşıya getiren bir
tartışma başladı.
Bir grup parti, dernek ve feminist grup İslamcılığa karşı laikliği
savunan bir kampanya başlattı (Bu kampanya bazılarına Bin Ali iktidarını hatırlattı). En-Nahda kendi payına şeriat istemediğinin güvencesini vererek ve Türkiye’den ılımlı Müslüman parti –ABD emperyalizminin de desteklediği– AKP’yi örnek aldığını açıklayarak karşı saldırıya geçti.
Bu “tartışma”, devrimin temel meselesini ekarte etme isteğinin
bir ifadesiydi: ekonomik ve toplumsal sistem meselesi. Laiklerin ve
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İslamcıların büyük kısmının üzerinde hemfikir olduğu bir mesele…
Avrupa Birliği ve IMF’nin etkilenmemesi gereken bir mesele.

UGTT’nin Rolü

Baskı, şiddet, provokasyonlar ve partilerin işbirliği bağımsızlık eyleminde izlenen yolu kitleler için daha zorlaştırdı ve bu noktada, hükümet merkezinde gösteriler düzenleyerek rejimin düşmesini talep eden
kitle hareketinin herhangi bir şekilde merkezileşmesini frenledi. Bu
aynı zamanda, başkentteki gösterilerin fitili konumundaki komitelerin
eylemlerini de duraklattı.
Ve fakat bu süreçte, farklı bölgelerde bir dizi kısmi işçi (ve genç
mezunların) hareketleri gelişmekteydi. Bu hareketler, katılan işçilerin bilincinden bağımsız olarak, emperyalizmin boyunduruğuna karşı
ortaya çıkıyordu ve bir kez daha merkezileşmeye yönelik eğilimi ifade
etmekteydi.
Burada işçi sınıfının bütün pozisyonu ve rolü süregiden devrimin başını çekmektedir. Devrimci sürecinin en başından beri işçiler bu süreçten yararlanmak için UGTT’ye başvurdular. Bu hareket
kapsamında, UGTT militanları gösterilerin ve aynı zamanda Devrimi
Savunma Komitelerinin denetimini sağladılar. Bu komitelerin şu an
için kontrol altında olması UGTT’nin işçilerin tek ulusal örgütlenmesi
olarak rolünü daha da güçlü olarak vurgulamaktadır.
UGTT, Tunus’un ulusal bağımsızlığını takiben ortaya çıkmamıştır. Kökleri Tunus’taki sınıf mücadelesinin tarihine dayanmaktadır: işçi
hakları mücadelesini ulusal bağımsızlık mücadelesi ile birlikte yürüten
Tunus Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGTT) Eylül 1924’te kurulmasına öncülük eden, Ağustos 1924 tarihinde Tunus ve Bizerte’de eşit
ücret talebiyle düzenlenen büyük tersaneler grevine dek gider. Yıllar
boyu devam eden sınıf mücadelesi, işçi hareketinin tüm bileşenlerini
bir araya getirerek 1947’de UGTT’nin doğumuna tanıklık etti. UGTT
Kongresi 1955 yılında, sömürge mallarının millileştirilmesi ve toprak
reformu için bir karar önergesi kabul etti. UGTT, 1956’da Tunus’un
bağımsızlığına öncülük eden harekette büyük rol oynadı. Açıkçası,
bağımsız Tunus tarihi merkezi iktidar ve sendika konfederasyonu arasındaki belli bir tip ilişkinin kurulmasına tanıklık etti. UGTT, önderliği aracılığıyla devlete yarı-entegre olurken, aynı zamanda bir sendika konfederasyonu olarak işçi sınıfı için örgütlenme yapısından uzaklaşmadı. Ancak hiçbir zaman bir devlet kurumuna, bir devlet sendikasına dönüşmedi. Bu durum, gelecekteki birçok çelişkili gelişmeye
ışık tutmaktadır. 1978 yılında UGTT genel grev çağrısı yaptı ve ardından gelen baskı dönemi 500 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bunun üzerine konfederasyon hiçbir yöneticisinin iktidar partisinde sorumluluk
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alamayacağına karar verdi; UGTT’nin kurucularından biri olan Aşur
Habib parti ile tüm bağını kopardı. Elbette, karşı taraf da hamle yaptı.
Bin Ali rejimi altında UGTT önderliği yakından kontrol ediliyordu,
fakat örgüt varlığını sürdürmeyi başardı. Böylelikle, 2011 patlamasını
hazırlayan ve duyuran ilk büyük sınıf hareketi, 2008 yılında UGTT’nin
bölgesel birimi ile birlikte küçük bir maden kasabası olan Redeyef’te
“Yolsuzluğa hayır! Çalışma hakkı ve onur için!” sloganı altında meydana geldi.
Bu tarihsel şartlarda, devrimci gelişmeler sırasında işçiler mücadele için tarihi işçi konfederasyonlarına sıkıca tutundular. 600 bin üyesi
olan (11 milyonluk bir ülkede) UGTT, 14 Ocak 2011 tarihinden beri
200 binin üzerinde yeni üyeye ulaşmıştır.
Elbette her türden akım kendisini UGTT saflarında ifade etmektedir. UGTT işçi sınıfının örgütlendiği bir çatıdır, bu nedenle farklı siyasi güçlerin müdahalesine olanak sağlayan – keza, yüzleşmelerinin de
gerçekleştiği– bir yapıdır.
Bin Ali’nin devrilmesini takiben kurulan yeni bir hükümet UGTT’ye
yakın üç üyeyi de içeren RCD’nin eski tüfeklerinden oluşmaktaydı. Bu
karar, UGTT’nin belirli birimleri arasında anlaşma olmaksızın mümkün değildi. Fakat UGTT’nin ulusal kadrolarının, bölgesel ve federasyon yetkililerinin tepkisi, sendika yönetim kurulunun bu üç kişinin geri
çekilmesini talep eden bir karar almasıyla sonuçlandı ki bu da hükümeti düşürdü.
Benzer şekilde, UGTT Libya’daki savaşa karşı, kredilerin ve borç
geri ödemelerinin durdurulması yönünde Kurucu Meclis seçimleri için
greve gitti. Geçici hükümetin Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşmayı
görüşme yetkisini reddetti.
Bu, işçi sınıfının – merkezi konumunu koruyarak– kendi örgütünün
kontrolünü tekrar ele almaya çalışmasına tanıklık eden devrimci sürecinin bir kanıtıdır.
Açıkçası bu; rejimden ve yurtdışından, özellikle de ITUC önderliğinden kaynaklı baskı sonucu ortaya çıkan konfederasyon içi tartışmalar ve çatışmalar olmaksızın gerçekleşmedi. UGTT Genel Sekreterliği
bu nedenle Avrupa Sendika Konfederasyonu (ETUC) Kongresi’ne
davet edildi. ETUC ve ITUC, Haziran G20 Zirvesi’nde Tunus’a yeni
bir “mali yardım” teklifi yönünde çıkış yapmıştı.
Fakat her şeye rağmen gerçek olan şu ki UGTT’nin varlığının – tek
ulusal işçi sınıfı örgütü olarak– bir sınıf mücadelesi meselesi olduğudur.
UGTT’den federal bir yetkili şu açıklamayı yaptı:
Cahit Essebsi hükümeti, Kurucu Meclis seçimlerine dek mevcut devlet işlerinin yürütülmesi görevine sadık kalmamaktadır. Tam tersine, G8 çatısı altında,
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20 milyar dolarlık kredinin alımı ulusun yükünü artırmıştır. Bu sadece emperyalist güçlerin işine yarayacak çok ciddi bir meseledir. Bugün, ne bizi yaygın
işsizlik döngüsünden çekip çıkaracak düzenli bir ekonomi ne de büyüme politikası mevcuttur.
Var olan tek şey, kamu borçlarındaki artış ve ülkemizin giderek daha açık bir
biçimde mallar için bir nakliyat noktası ve en düşük maliyetle üretim yapan
atölyeler merkezi haline gelmesidir. Tüm bu seçenekler ve sorular devrimin
savunduğu ilkelerle, özgürlük ve onur ilkeleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Tunus halkının her türden ihtiyacına cevap verebilecek bir ekonominin inşası
için tahakkümcü emperyalist bağlardan kendimizi kurtarmamız gerektiği anlamına gelen özgürlük. UGTT bunlara cevap verebilecek bir ekonomik ve toplumsal program hazırlamalıdır.
Sömürge bağlarını koparmamızı sağlayacak bu program UGTT’nin
sorumluluğundadır.19

Bu, Tunus’ta sendika geleneğinin bir kısmını biçimlendiren
emperyalizmin baskısı altındaki bir ülkede, ulusal bir işçi
sendikası örgütlenmesinin rolüne yapılan doğru bir vurgudur.
Birbirinden farklı durumlar (emperyalist ülkeler/emperyalizmin
egemenliğindeki ülkeler, devrimci durumu/karşı-devrimci durumu)
farklı eylem biçimleri gerektirse de, sendika örgütlenmesi işçi sınıfının
bir sınıf olarak örgütlenmesinin temeli oluşturur.
Lev Troçki bu konuda şunları yazdı:
On yıllar boyunca, işçiler burjuva demokrasisi içerisinde, ondan yararlanarak,
ona karşı mücadele ederek kendi kalelerini ve proleter demokrasinin üslerini:
işçi sendikaları, siyasi partiler, eğitim ve spor kulüpleri, kooperatifler vb. inşa
etmektedirler. Proletarya, burjuvazinin resmi sınırları içerisinde güç elde edemez, bunu ancak devrimin yolundan giderek yapabilir: hem teoride hem de
pratikte bu kanıtlanmıştır. Ve işçi sınıfı demokrasisinin, burjuva devlet içerisindeki bu siperleri devrim yolunun izlenmesi için kesinlikle gereklidir.20

Sendika örgütlerinin – Tunus’ta UGTT’nin– varlığını savunmak
sınıf hareketinin bağımsızlığını savunmak demektir, işçi sınıfının bir
sınıf olarak rolünün ve konumunun savunulması demektir. Günümüzde
siyasi meselelere bu sorunsal üzerinden yaklaşılmaktadır.

Besancenot-Krivine’in
Birleşik Sekreterya’sı ve Tunus

Bin Ali’nin devrilmesinin hemen ardından, bir “14 Ocak Cephesi”
oluşturuldu. Bu cephe, Sol İşçi İttifakı’nı (LGO, Birleşik Sekreterya’ya
bağlı), Tunus Komünist İşçi Partisi’ni (PCOT, Maocu kökleri olan),
19
20

Informations ouvrières, sayı 153 (16-22 Haziran 2011).
Ya Sonra? Alman Proletaryası için Hayati Meseleler, bölüm 2, Ocak 1932.
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ama aynı zamanda çeşitli Arap milliyetçisi ya da demokrasiyi savunduğunu ileri süren partiyi yeniden bir araya getirdi.
Bu platform “ülkemizdeki devrimin hedeflerine ulaşma yolunda ilerletilmesi için kullanılacak siyasi bir çerçeve” olmayı amaçlar.
Farklı eğilimlerden bir düzine partiyi, devrimi “hedefleri” doğrultusunda “ileriye taşımak” için bir araya getirmek kolay bir iş değildir. Daha
çok da devrimin “hedefleri”ni anlamayı ve bunlar üzerinde mutabakatı
gerektirir. Platformun on dört başlığı arasında bulunan bir dizi demokratik ve sosyal alana (istihdam vb.) dair tamamen eksiksiz talebin, bir
Kurucu Meclis talebi ile birlikte dillendirilmesi gerekmektedir.
Dokuzuncu başlık devrimin “hedefleri” konusunda bir çerçeve çiziyor: “Hayati ve stratejik sektörleri devlet kontrolüne veren ulusal bir
ekonominin inşası, özelleştirilmiş kurumların yeniden millileştirilmesi ve liberal kapitalist yaklaşımdan kopmuş bir ekonomik ve toplumsal
politikanın belirlenmesi.”
Fakat burada bir pürüz söz konusudur. “Liberal” yaklaşımdan kopmuş bir politika nedir? Düşünüldüğü gibi bir liberal olmayan yaklaşım
var mıdır? Ekonomiye liberal olmayan bir yaklaşım, her şeye rağmen
kapitalist bir ekonomi olarak işleyecek olan ekonomi üzerinde devlet kontrolü politikası ne anlama geliyor? Çünkü bu söylemde Avrupa
Birliği ve IMF’den tek bir kez bile bahsedilmemektedir. Şu an için
Avrupa Birliği ortaklık anlaşması Tunus ekonomisini tamamen daraltmakta ve herhangi bir egemenlik politikasına izin vermemekte, böylelikle özellikle tekstil alanında Tunus’u Avrupa Birliği için çalışan koca
bir taşerona dönüştürmektedir. Ayrıca, uluslararası şirketlerin son yirmi
içinde, kârlarının bir bölümünü iktidardaki mafya tipi aşirete aktararak Tunus’a nüfuz etmesini hiç kimse göz ardı edemez. Avrupa Birliği
ortaklık anlaşmasından ve IMF’nin planlarından kopma talebi somutlaşmadığı sürece devrimin tek bir “hedefi”ne erişilemez.
“14 Ocak” partilerinin tüm diğer partilerle birlikte – Cahit
Essebsi’nin oluşturduğu– “Devrim Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi,
Siyasi Reform ve Demokratik Geçiş Yüksek Kurulu”na katılımında
da benzer bir mantık bulunmaktadır. Aşırı solun sağ, sol, İslamcılar ve
milliyetçiler ile birlikte bir “Yüksek Kurul”da, hem de “devrim hedeflerinin gerçekleştirilmesi” amacıyla yer almasında bir sorun yok mu?
Öyleyse “devrimci” bir kamp oluşturmak için Bin Ali’nin tüm
muhalifleri olarak “karşı-devrimci” kampın, yani Bin Ali’nin eski
savunucularının karşısında olmak yeterli mi farz ediliyor? Yani bundan
böyle Tunus toplumu bir tarafta işçiler, gençler ve işsizler; diğer tarafta
da emperyalizm yanlısı küçük azınlık olarak bölünmeyecek mi?
BirSek (üyeleri içerisinde Tunus’tan LGO, Fransa’dan NPA bulunan) Tunus ve Mısır devrimleri konusunda şunları yazdı:
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Demokratik ve sosyal devrim süreçlerinin başlaması için koşullar yaratıyorlar. Bu, kapitalizm karşıtı taleplere sahip radikal demokratik bir devrimdir. Diktatörlüğe son verip tüm temel demokratik hak ve özgürlükleri içeren
demokratik bir süreci başlatmak gerekmektedir.21

Demek ki, IV. Enternasyonal olduğunu iddia eden BirSek’e göre, bu
güya “kapitalizm karşıtı toplumsal talepler” içeren bir “radikal demokratik devrim” meselesidir. BirSek tarafından bakıldığında devrimin
“hedefi” bu olabilir mi?
Sahtekârca IV. Enternasyonal’in yerine geçtiğini iddia eden BirSek,
Lev Troçki’nin yazdıklarını görmezden gelemez:
Gecikmiş bir burjuva gelişimi yaşayan ülkeler açısından, özellikle de sömürge ve yarı-sömürge ülkeler açısından sürekli devrim teorisinin anlamı şudur:
Bu ülkelerde demokrasi ve ulusal kurtuluş görevlerinin tam ve gerçek çözümü,
ancak boyunduruk altındaki ulusun ve en önemlisi de köylü kitlelerinin önderi
olarak proletaryanın diktatörlüğü ile mümkündür.22

Buradaki mesele hareketin genel önderliğidir. Elbette IV.
Enternasyonal bundan, bir slogan olarak proletarya diktatörlüğü ajitasyonu yapılması sonucunu çıkarmaz. Ancak emperyalizme karşı işçi ve
köylü hükümeti meselesi tek çıkar yol ise, o zaman tüm devrimci politika bu perspektiften düzenlenmelidir.
Troçki IV. Enternasyonal’in görevini de tanımlar:
Devrimin kesintili ilk aşamaları münferit ülkelerde ne olursa olsun, proletarya
ve köylülük arasında devrimci ittifakının gerçekleşmesi sadece proleter öncü
gücün Komünist Parti’de örgütlenmiş siyasi önderliğinde mümkündür.23

IV. Enternasyonal söz konusu olduğunda, meselenin kendini siyasi “önderlik” olarak ilan etmek olmadığına bir kez daha dikkat çekelim. Tam tersine, IV. Enternasyonal üyeleri için mesele, kitlelerin devrimci hareketleri sırasında ne talep ettiklerini net bir şekilde ifade ederek, devrim sürecinin kendisinde bir devrimci partinin inşası meselesidir. Öne bu hedefin konması, kitlelerin taleplerinin, özellikle çalışma hakkı talebinin karşılanması için somut olarak Avrupa Birliği’yle
ortaklık anlaşması ve IMF ile bağları koparma görevinin öne konması anlamına gelmektedir. Devrimlerde bir Kurucu Meclis talebinin, halkın egemenliğini ve ulusal egemenliği tesis edebilecek bir meclis talebinin formüle edilmesi, aynı anda emperyalizmin tahakkümcü bağlarından kurtulmak gerektiğini söylemeden mümkün olabilir mi? Avrupa
Birliği ile anlaşma devam ettiği sürece ne tür bir Kurucu Meclis, ne tür
bir egemenlik olabilir?
Fakat tam tersine, BirSek’in Fransız örgütlenmesi BesancenotKrivine NPA’ya [Yeni Antikapitalist Parti, Fransa’daki eski BirSek
21
22
23

27 Ocak 2011 tarihli açıklama.
Sürekli Devrim, “Sürekli Devrim Nedir? Temel İlkeler”, 1931.
age.
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örgütlenmesi LCR’nin (Devrimci Komünist Birlik) kapanmasıyla
kuruldu. Olivier Besancenot önde gelen isimlerindendir, Alain Krivine
ise halen etkili eski önderlerindendir – çn] göre büyük güçlerin Tunus’a
“yardım” etmesi gerekiyor: Sol Parti ve KP birlikte “Fransız hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin gerçek bir demokratik geçişi desteklemesini bekliyoruz” diyen bir ortak çağrı yaptılar. KP yetkilisi ve Avrupa
Parlamentosu’ndaki Birleşik Avrupa Solu’nun (GUE) başkan yardımcısı Patrick Le Hyaric, KP’nin günlük gazetesi L’Humanite’de bu çağrının anlamını açıkladı: “Tunus ile işbirliği ve ortaklık anlaşmaları
olan Avrupa Birliği, Tunus halkının değişimden yana kendi demokratik yolunu seçme hakkının tanınması mevcut sürecinde faal olmalıdır.”
BirSek’e bağlı Tunus LGO’nun nasıl derin dalgalanmalar yaşayabileceği anlaşılıyor: genel ortam hakkında doğru olabilecek ifadelerde
bulunmak, fakat bir yandan da “Yüksek Kurul” üyesi olma gerçeğini
gizleyemeyen devrimci bir lisan kullanmak.
LGO’nun sözcülerinden Nizar Armani şunları açıkladı: “Tunus 21.
yüzyılın ilk devrimidir. Yeni bir toplumu ve gerçek bir demokrasinin
kurulmasına muktedir bir Kurucu Meclis’i amaçlayan.”
Demek ki Kurucu Meclis’in amacı güya “gerçek bir demokrasi”
kurmak; fakat emperyalizmden kopmak, Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını reddetmek sorgulanmıyorsa bu ne tür bir “gerçek demokrasi”
olabilir?
24 Şubat 2011 tarihli NPA Kongresi’nde LOG’yu temsilen
Ahlem Belhadj konuşmasında bunu soruyordu: “Hiçbir şey net değil.
Demokratik bir devrimden mi geçiyoruz? Demokratik devrim bir sosyal devrimden ayrılabilir mi? Sürekli bir devrim (aynen aktarıyoruz)
demokratik bir devrim midir? Tüm bunlar tartışmaya açıktır.”
Görünen o ki tartışma henüz bitmedi.
Bu nedenle, LGO’nun açıklamalarından birinde şunu buluyoruz:
“Halkımız gökyüzüne ulaştı: yaşamları, gerçeklikleri bütünüyle devrim
oldu. Onur ve toplumsal haklar devrimi.”
Bunu da “işsizlere iş sağlamak”, “tüm daimi işçiler için süresiz sözleşme”, “cinsiyet eşitliği”, “halk kitleleri yararına adaletli bir vergi sistemine geçiş” gibi birkaç iyi şey içeren ve hatta “borçların silinmesi”ni
bile ifade eden bir “acil reform programı” talepler listesi takip etmektedir. Evet fakat borçları kim silecek? “Demokratik geçiş” hükümeti değil, “Yüksek Kurul” değil. Devrimci olduğunu iddia eden bir partinin rolü, – Kurucu Meclis perspektifinin bir parçası olarak– ulusal
egemenliği, Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını sonlandırma ve rejimi
defetme talepleriyle birleştirmek değil midir? Neden bu konu üzerine
tek bir kelime edilmiyor? Bu sessizlikleri sorunun “cevabını” vermiyor
mu aslında? Uluslararası referans noktası BirSek (ve Fransa’da NPA)
78

IV. Enternasyonal ve Tunus Devrimine Dair Anahtar Sorular

Avrupa Birliği’ne Tunus’a “yardım” çağrısı yaparken, LGO’nun yaşadığı güçlükler anlaşılabiliyor.

Tunus İşçileri Komünist Partisi

PCOT’a [Tunus İşçileri Komünist Partisi – çn.] göre sorun farklıydı.
Bu parti, yeraltı mücadelesi sürdüren ve Bin Ali rejiminin baskısından çekmiş savaşçı kadroları olan, işçi sınıfında kök salmış bir partidir. Maoist kökenleri olan bir partidir ve bizim PCOT ile fikir ayrılıklarımız bu nedenle siyasidir; onlar açısından sorunlu bir durum yok,
PCOT yönelimini açıkça belirtiyor; devrimci sürecin ulaştığı aşamanın burjuva demokratik bir devrim olduğunu belirtiyor. Bu Komünist
Enternasyonal’deki sürekli devrim polemiğine kadar giden devrimin
“aşamalı” kavramsallaştırılmasına karşılık gelir.
PCOT lideri Hama Hammami, 4 Mart 2011 tarihli demecinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
Bu cephe, sloganlar ve halkın talepleri etrafında oluşmuştur. Bu nedenle hükümetin, iktidar partisinin dağılması istenmektedir. Cephe aynı zamanda Bin
Ali rejimi, partisi ya da diktası ile hiçbir ilgisi olmayan unsurlardan oluşacak
bir geçici hükümetin kurulmasını istemektedir. Geçici hükümetin asli görevi Kurucu Meclis seçimlerinin hazırlanması olacaktır. Anayasayı, kurumları,
Tunus halkının beklediği Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin temel hukukunu
belirleyecek olan işte bu Meclistir.

Hammami bir hedef de belirledi:
Biz sadece siyasi demokrasi değil toplumsal demokrasi de istiyoruz, çünkü
şu anki devrimin ulusal demokratik bir devrim; gelecekte tüm Tunus toplumu
için temel değişiklikler hazırlaması gereken bir halk devrimi olduğunu düşünüyoruz.

Hammami sosyalist devrimin gündemde olmadığını söyledi:
Gündemde olan sosyalist bir devrim değildir. Evet, Marksistler olarak bizler,
sonuçta sosyalizm mücadelesine inanıyoruz. Bu, ABD ve diğer ülkelerden çok
uluslu büyük şirketler tarafından desteklenen dünya kapitalizm ağına yakalanmamak için gerekecektir. Aynı zamanda, insanın insanı sömürmesine son verecek tek yol da bu olacaktır. Fakat bu bakış henüz herkes tarafından paylaşılmıyor burada. Acele etmemeliyiz.
Siyasi güçler dengesini unutmamak gerekiyor. İşçi sınıfı bilinç ve örgütlenme seviyesinin altında. İlerleme kaydetmesine rağmen Komünist hareket hala
ülkemizde çok zayıf. Diğer sınıflar liberal kamp, İslamcı kamp…tarafından
gayet iyi temsil ediliyor. Bu gerçeği görmeliyiz.
Bu devrim yoluyla, ekonomik düzeyde, sosyalizme doğru ilk adımlar hâlâ atılabilir. Bu nedenle, büyük işletmelerin işçiler yararına millileştirilmesini istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bağımsızlığımızı yeniden kazanmamızın gereğidir. Millileştirmeyi devlet burjuvazisi24 çıkarına yapmayacağız. İşçi
sınıfı bu teşebbüsleri demokratik biçimde işletebilmelidir.
24

Yeni devletin başına geçerek kendini varsıllaştıracak sınıf.
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Fakat bu tüm ekonomik sektörler için geçerli değil. Çünkü küçük esnafları, serbest meslek sahiplerini, ülkemizde çok sayıda bulunan atölye sahibini korkutabilir; devrime düşman edebiliriz.

Hamma Hammami takiyye yapmıyordu. Partisinin siyasi
görüşünü, ki bu aşamalı devrim fikridir, açıklıkla dile
getiriyordu: Mevcut aşamanın, ulusal ilerici güçlerin yeniden
bir araya gelmesini, dolayısıyla ulusal burjuva kesimlerle bir
ittifakı içerdiği kabul ediliyor.
Hamma Hammami “14 Ocak Cephesi” ve PCOT’ın HAARO’a
katılmasının anlamını açıklamış oldu. Bu, BirSek’in, IV.
Enternasyonal’in programı ve sürekli devrim ile bariz biçimde
çelişkili “demokratik geçiş”i kabul eden bir fikirle ittifakına
kuvvetle işaret etmektedir.

IV. Enternasyonal’in Mücadelesi
Lev Troçki bize şunu hatırlattı:

Marksizmin kalkış noktası; ulusal parçaların bir toplamı olarak değil, uluslararası işbölümü ve dünya pazarı tarafından yaratılan kudretli ve bağımsız bir gerçeklik olarak, çağımızda ulusal pazarlara zorla hükmeden dünya
ekonomisidir.25

Bu yazıldığından beri, “kudretli gerçeklik” daha da çok tekrarlanmaktadır. Tunus’un dünya emperyalizminin boyunduruğunda olduğu
gerçeğinden hareket etmeden devrimin görevlerinden bahsetmek mümkün değildir. Bin Ali diktatörlüğü emperyalist taleplerin aktarma kayışından başka bir şey değildi.
Troçki’nin vurguladığı gibi: “Sömürge ve yarı-sömürge ülkeler yerli
kapitalizmin değil yabancı emperyalizmin egemenliğindedir.”
Sadece eski Fransız sömürge gücünün günümüz Tunus’undaki işletmelerine ait sayılara bakılırsa, yüz bin kişinin istihdam edildiği binden
fazla işletmenin bulunduğu görülebilir. Ve bu sayılar, Bin Ali aşireti
ile Fransız işletmeler tarafından varılan anlaşmalardaki “gri alanlar”ın
dahil olmadığı, sadece açıkça tanımlanmış Fransız işletmelerine aittir.
Bu sayılara dünya finans sisteminden, Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasından, IMF’den, borçlardan… akan her şey dahil edilmelidir.
Devrimin düşmanı her şeyden önce, Tunus içerisindeki nakil istasyonları ile birlikte emperyalizmdir. Hiçbir devrimci bu gerçeğin etrafından dolaşamaz.
Troçki’nin işaret ettiği gibi:
25
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Lev Troçki, Sürekli Devrim, Almanca basıma önsöz, 29 Mart 1930.
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dünya devriminin gelişimi için yukarıda çizilen şema sosyalizm için ‘olgun’ ve
‘gelişmemiş’ ülkeler meselesini kapsam dışı bırakır(…). Kapitalizm; bir dünya
pazarı, uluslararası bir işbölümü ve dünyadaki üretici güçleri yarattığı kadar,
dünya ekonomisini bir bütün olarak sosyalist dönüşüm için de hazırlamıştır.26

IV. Enternasyonal mücadelesini bu yaklaşım üzerinde temellendirmektedir.
İşçi sınıfı, tarihi sendikal örgütlenmesi olan UGTT’yi yeniden
sahiplenerek ve özörgütlenme biçimlerinin ilk tohumlarını atarak, toplumun tüm katmanlarını emperyalizme karşı hazırlamak için kendi
etrafında yeniden toplayacak tek güçtür.
Köylüleri, küçük işletme sahiplerini ve küçük burjuvayı işçi sınıfı
ile yeniden bir araya getirmek, ancak Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasından ve IMF’nin faiz ödeme planlarından kopuş sloganları aracılığıyla emperyalizmin tahakkümcü bağlarından kopma zemininde gerçekleşebilir. Köylülerin istediği toprak reformu, örneğin, sadece Bin Ali aşiretinin özelleştirdiği arazilere değil yabancıların elindeki arazilere de
el konulmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda geniş köylü kitlelerinin yararına olacak büyük sübvansiyon politikasına da ihtiyaç vardır.
Devrimin esas sorunlarını – “Ekmek, su! Bin Ali’ye hayır!”–,
Kurucu Meclis seçimlerinin merkezine yerleştirebilecek olan, olası en
geniş katmanların işçi sınıfı ile ortak seferberliğidir.
Devrimi, “demokratik devrim” çerçevesinde almayı hedefleyen,
emperyalizmi sorgulamayan her türlü politika, sadece, menfaatlerini savunan rejimi korumak için emperyalizm tarafından desteklenen
“demokratik geçiş süreci”ne “sol-kanat” görünümü kazandırmakla
sonuçlanacaktır.
Sizce bu, BirSek ve diğerlerinin “Yüksek Kurul”a katılmasına biraz
olsun ışık tutmuyor mu?
Troçki’nin hatırlattığı gibi: “demokratik devrimin zaferi, kendini köylü ittifakında temellendiren ve ilk olarak demokratik devrimin
görevlerini üstlenen proleter diktatörlüğü ile mümkündür.”27
Tunus Devrimi, – emperyalizmin arabulucusu olan– rejimin tamamen ortadan kaldırmasını gerektirmektedir. Kurucu Meclis, sadece
rejimin kurumlarının, yenilerinin inşa edilebilmesi için tümden dağıtılması talebi temelinde geçerli olabilir. Bu yeni kurumlar, Avrupa Birliği
ve IMF’nin diktesini hiçbir şekilde yerine getirmeyecek mümkün
olan en bütünlüklü egemenliği esas almalıdır. Bu sorular bir Kurucu
Meclis’in merkezinde olmalıdır; aksi takdirde, engellenemez çalışma
hakkı ve toprak reformu lafta kalacaktır. Şimdi, kendini eylemde ifade
eden, özellikle – Tunus Telekom çalışanlarının yaptığı gibi– işletme26
27

Sürekli Devrim, “Sürekli Devrim Nedir? Temel İlkeler”.
age.
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lerinin millileştirilmesi meselesine odaklanan işsiz gençlik ve köylü
hareketleri bazı kesin cevaplar beklemektedir.
Bu nedenle IV. Enternasyonal şunları demiştir:
Tabandan başlayan bu hareket, UGTT ve Devrimi Savunma Komiteleri ile milyonlarca kişiyi harekete geçirmiş ve bir kez daha hükümeti geri çekilmeye ve
Kurucu Meclis seçimleri için çağrıda bulunmaya zorlamıştır. Fakat emperyalizme bağlı aynı güçler bu anayasal seçimleri, rejimi koruma amacıyla derhal
idari seçimlere dönüştürmeye çabalamaktalar.
Bir Kurucu Meclis sloganı, eski rejimin bütün yapılarını dağıtmak; Avrupa
Birliği ile ortaklık anlaşmasını sonlandırarak, IMF’nin yapısal uyum planlarını reddederek ve dış borçları iptal ederek ulusal egemenliği kurmak demektir. Ve (işçilerin rejim yöneticilerini ve diğer idarecileri sürdüğü) işletmelerin
ve bankaların yeniden millileştirilmesi ile diktatör ailenin varlıklarının kamulaştırılması için işçi hareketlerinin ve grevlerinin merkezindeki talepler anlamına gelir.
Gerçek bir Kurucu Meclis; kitlelerin haftalardır uğrunda gösterilerde bulunduğu “ekmek, su” gibi talepleri, diğer bir deyişle, Avrupa Birliği ile yapılan ortaklık anlaşması, IMF planları ve borç faizlerinin ödenmesinin getirdiği zorunluluklara karşı duran talepleri, Anayasa’ya geçirerek tüm gücü elinde tutmalıdır.
Her fabrikada, işçiler ücret artışı ve işletmelerinin yeniden millileştirilmesini
istemektedir. İşsiz gençlik bir an önce devlet işletmelerince işe alınmayı talep
etmektedir. Güvencesiz işlerde çalışanlar mevzuatta tanımlanmış kalıcı pozisyonlara atanmalarını talep etmektedir. Köylüler toprak reformu istemektedir.
İşte tam da komitelerin UGTT tarafından desteklenen bu hareketi sahici ve
egemen bir Kurucu Meclis ile sonuçlanabilir.”28

IV Enternasyonal’e göre, devrimci süreç çerçevesinde bir slogan
olsa da Kurucu Meclis mücadelesi kendi içinde bir son olamaz.
Lenin 1905’te Kurucu Meclis mücadelesi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
Bir meclise ‘kurucu’ demek yeterli değildir, her ne kadar evrensel ve eşit oy
hakkı, doğrudan seçimler ve gizli oy ile seçilmiş olsalar da, her ne kadar seçim
özgürlüğü garanti altına alınmış olsa da halk temsilcilerini bir araya getirmek
yeterli değildir. Bu şartlara ek olarak, kurucu meclisin yeni bir düzen kurmak
için otorite ve güce sahip olması gereklidir.29

Lenin şöyle devam eder:
Geçmiş hükümetin başı tarafından ‘onaylanacak’ yeni bir siyasi düzen ‘kurmak’, bu, sadece iki hükümetin, (kağıt üzerinde) eşit iki yüksek otoritenin
– başkaldıran halkın ve geçmişteki otokrasinin otoritesinin– meşrulaştırılması
demektir. İkisi arasındaki eşitliğin sadece görüntüde olduğu açıkça ortadır(…).
Kurucu meclis sloganının içi boşaltılmıştır (…). Kabul etmek gerekir ki, kurucu meclisin, hem ‘tam’ güce ve girişime sahip olmasını, hem de marjinal partileri ‘ılımlı’ olanlarla, diğer bir deyişle tüm gücü isteyenler ile bunu istemeyenleri birleştirmesini (…) beklemek [boş duygusallıktır].
28
29
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“Tunus Proleter Devriminin Etkisi”, 14 Mart 2011.
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“Demokratik geçiş” onayının “Yüksek Kurul”a katılımla duyurulması, emperyalizmin reddi (ki sadece rejim ve emperyalizm karşıtı toplumsal, ekonomik ve demokratik talepler çerçevesinde geliştirilebilir)
konusundaki sessizlik, Devrimi Savunma Komitelerini marjinalleştirme politikasına eşlik ediyor.
LGO’nun demeçlerinde “kitlelerin özörgütlenme organlarının izleme ve takip araçları olarak tanınması” gibi ifadelerle karşılaşılabilir.
Kim tarafından izlenmesi? Kim tarafından tanınması?
Bu semantik bir soru değildir. IV. Enternasyonal için Komiteler
“dönüşümü izleyen” organlar değil, rejim ve emperyalizm karşıtı
mücadelede kitlelerin örgütlenmesi için bir çatıdır.

1924 Ekim Devrimi derslerini incelerken Lev Troçki, sovyetler
üzerine yürütülen tartışmalara ilişkin şöyle yazmıştır, bazı
insanlar
demokratik devrimin tamamlaması için Geçici Hükümete baskı uygulamak
gerektiği ve bu süre zarfında sovyetlerin burjuva iktidarı üzerinde ‘kontrol’ organları olarak kalacağı görüşüne sahiptiler. (…) Demokratik devrimin
tamamlanmasından Kurucu Meclis aracılığıyla yapılan bir dizi reform anlaşıldı! Bunun da ötesinde, Bolşevik Parti’ye Kurucu Meclis’te bir sol kanat rolü
verildi.30

“Demokratik geçiş”in sol kanadında, rejim ve emperyalizmden
kaçınılmaz kopuşu netleştirmeyi reddetmek başı çekiyor. “Ekmek, su!
Bin Ali’ye hayır!” devrimin sloganıdır. Bundan kaçınmak devrime
muhalefet etmek demektir.
Devrimin arifesinde Bolşevik Parti içinde yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Troçki şunu açıkladı:
“artimizdeki görüş ayrılıkları yeni değil. Geçmişte ayaklanma konusunda
kendini gösteren eğilimi burada da görüyoruz. Şu anda bazı yoldaşlar devrimin Kurucu Meclis ile taçlandığını düşünüyorlar. Kendilerini görgü kurallarına göre konumlandırıyorlar. Düşüncesizce hareket etmemeliyiz vs. diyorlar.
Kurucu Meclisin toplanacağı tarihe, içerideki güç ilişkilerine vs. karar veren
meclis üyesi Bolşeviklere karşı çıkıyorlar. Meseleye tamamen şekilci bir açıdan yaklaşıyorlar, Bolşeviklerin bu kontrolünün sadece Kurucu Meclis dışında olup bitenin bir yansıması olduğu ve bu düşünceyle Kurucu Meclis’e yönelik tavrımızı saptayabileceğimiz gerçeğini anlamıyorlar... Biz şu an proletaryanın ve yoksul köylülerin çıkarları için mücadele ettiğimiz kanısındayız; oysa
bir avuç yoldaş Kurucu Meclis ile taçlanacak bir burjuva devrimi yaptığımız
kanaatindeler.31

30
31

Lev Troçki, Ekim Dersleri, Bölüm 4.
Moisei Uritsky’nin Bolşevik Parti’nin Petrograd Komitesi’ne verdiği 12 Aralık 1917
tarihli rapordan Troçki tarafından alınmıştır. Ekim Dersleri, Bölüm 6.
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Bolşevik Parti içerisindeki özgür tartışma bu farklılıkların üstesinden gelinmesine ve proletaryanın sovyetler rejimini kurarak yönetimi
ele geçirmesine yardımcı oldu.
Bu sadece partinin birleşik cephe için aralıksız mücadelesi yoluyla, işçi sloganlarını demokratik sloganlarla birleştirmesiyle, “Kurucu
Meclis” ile “iktidar sovyetlere” sloganını bir araya getirmesiyle mümkün oldu. Başka bir deyişle, siyasi gücün işçiler ve köylülerce ele geçirilmesi için burjuvaziden ve emperyalizmden bağımsız bir sınıf çizgisi ile.
Fakat Tunus’ta gerçek bir devrimden bahsedilse de, Bolşevik Parti
yoktur.
IV. Enternasyonal, devrimin “tek” siyasi lideri olduğunu iddia
etmez. Tam tersine, görevimizin – güçlerimize uygun olarak– gençlik ve işçi kitlesi ile birlikte devrimin ileriye doğru yeni adımlar attığını görebilmeye katkıda bulunmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yolda;
devrimi emperyalizme meydan okumayan bir çerçevede hapsetmek ya
da “Yüksek Kurul”a katılarak “demokratik geçiş”e eşlik etmek veya
tekrarlarsak, Avrupa Birliği ortaklık anlaşması konusunda devam eden
sessizlik gibi ilerleme sürecinde oluşan engelleri tanımlamak gerekmektedir.
Bizler işçi sınıfının ulusal örgütlenme çatısı olan UGTT’nin bağımsızlığını savunuyoruz.
Devrimin yaklaşan ikinci evresine ilişkin, devrim sürecinde kurulan
Devrimi Savunma Komitelerinin, işçilerin temsilcileri olarak Kurucu
Meclis’e dair tüm rollerini üstlenebilsinler diye geliştirilmesi, yapılandırılması ve koordine edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
IV. Enternasyonal,,Tunus’ta emperyalizmle yolların ayrılması ve
rejimin devrilmesi üzerine odaklanan mücadele yürütüyor. Çünkü bizler, Tunus Devriminin; dünya devriminin, dünya arenasında burjuvazi
ve proletarya arasında devam eden, IV. Enternasyonal’in de diğer siyasi güçler ve birlikteliklerle katıldığı mücadelenin bir ifadesi olduğunu
düşünüyoruz.
Tunus devriminin başlamasından birkaç hafta önce, Cezayir’de,
İşçilerin ve Halkların Uluslararası Bağlantı Komitesi’nin davetine
karşılık olarak Cezayir İşçi Partisi ve Cezayir İşçi Sendikaları Birliği
(UGTA) tarafından bir Açık Dünya Konferansı düzenlendi.
Konferansın sonuç bildirgesinde şöyle denildi:
Tüm acılara ve yıkımlara rağmen işçiler ve halklar direnecekler ve güçlerini
muhafaza edeceklerdir. (…) 4 Ocak 1991’de Barselona’da geliştirilen sloganı
kendi sloganımız olarak kabul ediyoruz: ‘Savaşın ve yoksulluğun sorumlusu
olan hükümetler halkların isyanından korkuyorlar. Kahrolsun savaş! Kahrolsun
sömürü!’.
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Tunus’ta farklı politik geçmişleri olan birçok işçi militanı, sendikacı ve işçi, IV. Enternasyonal’in programını paylaşmaksızın hiç olmazsa kısmen bu görüşü sahiplenmektedir.
IV. Enternasyonal’in Tunus’taki üyeleri için militanlar ve işçiler ile
mücadeleyi paylaşmak, devrimin savunulmasında ve ilerletilmesinde
esas olandır. Devrim sorumluluklarının sürdürülmesinde gerekli olan
örgütlenme biçimleri bu birleşik mücadele yolunda daha da netleşecektir.
20 Temmuz 2011
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“Borç Krizi” mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor

Emperyalist Çürüme Çağında

“Borç Krizi” mi?
Hayır, Sistem Can
Çekişiyor1
Daniel GLUCKSTEIN ve Pierre CISE

“Borç krizi” ve “temerrüt”: Bu yumuşak laflar kapitalist
iktidarın hatta tüm sistemin iflasını gizliyor.

Ç

aresizce sistemi ayakta tutmaya çalışan sermayedar sınıfı, başta
işçi sınıfı ve örgütleri olmak üzere toplumun tüm katmanlarını bir
arada tutmak için masallar uyduruyor. Diyorlar ki borçlar devletlerin,
kamu hizmetlerinin, sosyal refah sistemlerinin ve bireylerin aşırı harcamalarından kaynaklanıyormuş. Bu yüzden borcun sınıfsal özelliği yokmuş. Tıpkı veba salgını gibi tüm insanlığı etkileyen bir lanetmiş bu. Bu
yüzden “kutsal birlik”2, uzlaşma ve yönetişim çağrısı yapıyor. İşçi hareketinin içinden doğmuş partiler ve bazı işçi sendikalarının önderlikleri de bu kutsal birliğe, uzlaşmaya ve yönetişime katılıyor. Yazının ilerleyen bölümlerinde ifade edeceğimiz gibi, bugün işçi sınıfının önündeki en büyük sorun da bu.
1
2

La Vérité/Gerçek’in 71. sayısından dilimize çevrilmiştir.
“Kutsal birlik”, II. Enternasyonal’in I. Dünya Savaşı sırasında emperyalizmle uzlaşmasını ifade etmek için Fransa’da kullanılan ifade. Sosyalist hareketin önemli bir
bölümü kendi burjuvazileriyle, hükümetlere karşı muhalefet edilmemesi ve hiçbir
grev başlatılmamasını içeren bir uzlaşmaya varmıştı.
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Bu makalede iktisadı, kurumları, hükümetleri ve tüm siyasi temsil
organlarını temelden etkileyen krizin basitçe bir borç krizi olmadığını
göstereceğiz. İçinde bulunduğumuz kriz, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı kapitalist sisteminin çürüme krizidir.
Kriz, 2010’un sonunda Tunus’ta patlayan proleter devrim dalgasıyla birleşmektedir. Bu devrimci dalga Tunus’ta ve diğer ülkelerde
yayılmış ve derinleşmiştir, bugün ise Avrupa’nın kapısını çalmaktadır. Sermayedar sınıfın önderleri korkularını gizleyemiyorlar. 2010’un
haziran ayında Yunanistan’da krizin tepe noktasına çıkmasıyla birlikte ABD emperyalizminin sözcüleri Avrupa liderlerinden, “Avrupa’nın
çeperinden merkezine, oradan da tüm dünyaya yayılan krizi engellemek için” bir an önce önlem almalarını istediler3 . Fakat kriz yayılmaya devam etti. Fransız patron gazetesi Les Echos (17-18 Haziran)
Avrupa’da iktidarda bulunanların zihnindekileri şu şekilde yansıttı:
Avrupa liderleri Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İspanya’da olanları şaşkınlıkla izliyorlar. Brüksel ile IMF tarafından dayatılan kemer sıkma politikalarına
ve reformlara karşı yükselen öfkeli gösteriler her seçimde görevlilerin yerinden edilmelerine neden oluyor. (...) Halk her yerde liderlerini cezalandırıyor.
Krizin sonunu göremeyen siyasetçiler korkudan titriyorlar. Biliyorlar ki artık
koltukları sağlam değil.

Kapitalist sistemi vuran kriz, işçilerin ve halkların gündemine
sömürü sistemini yerle bir etmeyi koydu. Bu yüzden borçlanma mekanizmasını anlamamız, bu borçların halkın borcu olmadığını görmemiz
ve bundan siyasi sonuçlar çıkarmamız gerekli. Hiçbir şey işçi hareketinin bu borçların ödenmesi ya da bütçe açıklarının azaltılması uğraşlarına dâhil edilmesini meşrulaştıramaz.

Bugünkü krizi diğerlerinden ayıran ne?

Bugünkü kriz diğerlerinden şu özellikleriyle ayrılıyor:
1. Gelişmiş ülkelerin kamu borçları, ancak savaş zamanları (böyle
zamanlarda devletler askeri harcamaları karşılayabilmek için
borçlanırlar) ve iflasın varlığının genel kabul gördüğü zamanlarla (örneğin, 1929 Büyük Buhranı) mukayese edilebilecek seviyelere ulaştı.
2. Kamu borçları en güçlü ülkeler dâhil olmak üzere tüm ülkelerde
arttı.
3. Kuşkusuz en önemli öğe; bu borç senetlerini elinde tutan özel
mukrizlerin [borç verenlerin, alacaklıların – çn] (emeklilik fonları, bankalar, uluslararası finans kurumları) uyguladığı fahiş

3
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John Lipsky, IMF Başkan vekili, Avro Bölgesi politikalarıyla ilgili 4. Madde kapsamındaki konsültasyon sonuçlarının açıklandığı basın toplantısı, 21 Haziran 2011.
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faiz oranlarının, bu borçların faizlerinin ödenmesini çoğu ülke
için imkansızlaştırmasıydı.
4. Bunun sonucunda, kâğıt üzerinde egemen ve bağımsız olan uluslar, tıpkı aşırı borçlu bir işçiyle banka müdürü arasındaki ilişkide olduğu gibi, özel yatırımcıların insafına kalmış durumdalar.
Yatırımcılar, tüm ulusal varlıkların en fazla parayı verene satılmasını talep ediyorlar, ülkelerin ve başta da işçi sınıfının parçalara ayrılmasını istiyorlar.
5. Bu aşamaya ulaşan borç ve kredi sistemi, işçiler ve halklar için
ölüm ve yıkım aracından başka bir şey değil. Üretici güçlerin kitlesel imha aracı…
6. Durum hep böyle olagelmedi. Kredi, geçmişte üretici güçlerinin gelişimine katkıda bulunmuştu. Ama günümüzde bu güçlerin
yıkımının aracı. Borç krizi, üretim araçlarının özel mülkiyetine
dayalı kapitalist sistemin çürümesinin yoğunlaşmış biçimi. Bu
da sistemin can çekişmesinin temelini oluşturuyor. Yazıda göreceğiniz gibi hiçbir şey tesadüfi değil, sistemin mekanizmalarının “mantıksal” evriminin sonucu ve kapitalizmin ölüm sancılarının kısa sürmesi için tek bir “ilaç” var: sömürücüleri ve zalimleri mülksüzleştirmek için devrim.

Borcun Kaynağı Kredi

Tarihsel olarak borcun kaynağı kredi sistemine dayanıyor.
Kredi ise üreticiler ve tüccarlar arasındaki borç senet sisteminden
doğdu. Ardından sermayedarların metaların değerlerini ödemeleri için
kullandıkları kredi sistemine dönüştü. Fakat sermaye birikimi ve kapitalist piyasaların büyümesi kredi sistemini dönüştürdü. Şöyle yazıyordu Michel Dauberny4 :
Kısa vadeli kredi, sermayedarların yatırımlarını (makine alımı, fabrikaların
kurulumu, liman, demiryolu ve gemilerin inşası) finanse etmeleri için gereken uzun vadeli krediye dönüştü. Parayı merkezileştiren bankalar (faiz getiren ya da getirmeyen şahsi mevduatlar ve kısa vadeli borçlar aracılığıyla) parayı borç sermayesine dönüştürdüler. Bankalar hissedarları adına borç verdiler veya diğer kapitalistler için—büyük uluslararası tahvil ihraçlarında olduğu
gibi—aracı görevi üstlendiler.

Ve şöyle devam ediyordu:
Kredi işlemlerinde para, sermayeye yani artı-değer üreticisine dönüşür. Elbette
para şeklinde borç alınan sermaye, döngüye dahil olur. Bu döngü; sermayenin
sırasıyla üretim aracı (makineler, hammadde), emek, üretilmiş meta ve nihayetinde eğer satış gerçekleşmişse yeni paraya dönüşme aşamalarını içerir. Son
yekûn üretim araçlarının değerini, emek gücünün değerini ve işletim kârı biçi4

Michel Dauberny, “Maliye krizi ve finansal kriz, geç emperyalizm çağının özel
formları”, La Vérité – Gerçek, 14. Sayı, Mayıs 1995.
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mini alan artı değeri içerir. Fakat bu kâr, ilk sermayeyi veren mukrize ödenen
faizin düşülmesiyle azalır.
Borç sermayesi A-A’ formülüyle gösterilebilir. Bu formüle göre para daha fazla
miktarda paraya dönüşmektedir. Fakat aradaki faizin kaynağı artı-değerdir ve
artı-değer kapitalist sürecin üretim safhasında—yani emek gücünün sömürüldüğü safhada—gerçekleşir. Faiz oranı aslında borç sermayesinin artı-değerden
yani işletim kârından aldığı paydan başka bir şey değildir.”

Faiz oranı artı-değerden alınan paydan ibaret olsa da kredi, kapitalizmin gelişim çağında üretici güçlerin gelişimine katkı yapar. Bu
konuda Marx şöyle yazmaktadır:
Kredi sisteminin aşırı-üretimin ve ticari aşırı-spekülasyonun ana kaldıraç kolları gibi görünmesinin tek nedeni, doğası gereği elastik olan yeniden-üretim
sürecinin buralarda son sınırlarına kadar zorlanmasıdır. Bu ise toplumsal sermayenin büyük bir kısmının ona sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması ve bunun sonucunda bu kişilerin işleri sermaye sahibinin hallettiğinden farklı şekilde halletmesiyle mümkün olur—eğer sermaye sahibi işleri kendi başına halletmek isterse şahsi sermayesinin sınırları altında ezilir. Bunun gözler
önüne serdiği hakikat şudur: Kapitalist üretime dayanan sermayenin değerlenmesi gerçek anlamda serbest büyümeye ancak bir noktaya kadar müsaade eder.
Bu durum üretimin önündeki kendisine içkin bir zincir ve bariyerdir. Kredi sistemi bu zincir ve bariyerleri kırar.5

Peki, Marx “kapitalist üretimin çelişkili doğası” derken ne kastetmektedir?
[Ü]retmek, sadece sermaye için üretmek demektir (“bunun tersi de doğrudur”
denilemez) (…). Büyük üretici kitlelerin mülksüzleştirilmelerine ve yoksullaştırılmalarına dayanan sermaye değerinin korunup genişlemesinin sınırları değişebilir. Bu sınırlar, sermayenin kendi amaçları doğrultusunda kullandığı üretim yöntemleriyle (üretimin sınırsız genişlemesi, üretimin kendi kendinin
amacı olması ve emeğin toplumsal üretkenliğinin koşulsuz gelişimi hareketleriyle) mütemadiyen çatışma haline girer. Araçlar (yani toplumun üretici güçlerinin koşulsuz gelişimi) sınırlı amaçla (yani mevcut sermayenin değerlenmesiyle) sürekli çatışır. Bu yüzden kapitalist üretim biçimi, maddi üretim güçlerini geliştirirken, buna uygun bir dünya pazarı yaratmanın tarihsel aracı olup;
aynı zamanda bu tarihsel görev ve buna uygun düşen toplumsal üretim ilişkileri arasındaki sürekli çatışma durumudur.6

“Kredi sistemi üretici güçlerin gelişimini
hızlandırır”...
Başka bir deyişle:

Kapitalist üretim, kendine içkin bu engelleri sürekli aşmaya çalışır. Fakat bu
engelleri yoluna bu kez aşılması daha da zor, daha büyük engeller koyacak

5

6
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Karl Marx, Kapital, 3. Cilt, 5. Kısım, 27. Bölüm, “Kapitalist Üretimde Kredinin
Rolü”.
Karl Marx, Kapital, 3. Cilt, 3. Kısım, 15. Bölüm, “Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi”.
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araçlara başvurarak aşabilir. Kapitalist üretimin önündeki asıl engel sermayenin kendisidir.7

Marx’ın burada bahsettiği “araçlar”dan biri de kredidir. Kapitalist
sistemin yükselme döneminde şöyle yazmıştır Marx:
Kredi sistemi üretici güçlerin maddi gelişimini ve dünya pazarının oluşumunu
hızlandırır. Kapitalist üretim sisteminin tarihsel görevi tam da yeni üretim biçiminin maddi temellerini kusursuzluk seviyesine çıkartmaktır.8

Henüz üretilmemiş değerlerin yaratılacağı varsayımına olanak tanıyan ve kârdan pay almak için piyasaya akan kredi, bu yüzden üretim
ilişkilerinin gelişiminde ve dünya piyasasının genişlemesinde büyük
bir kaldıraç işlevi görür. Fakat Marx, kredinin bu özelliklerini nitelerken şu noktaya dikkat çekmiştir: “Kredi aynı zamanda çelişkilerin şiddetli patlamalarını yani krizleri hızlandırır; bu yüzden eski üretim biçiminin öğelerinin parçalanmasına neden olur.” Değerlerin yaratılacağı varsayımı, o değerlerin hiç yaratılmaması riskini beraberinde getirir. Fakat kapitalizmin yükselme aşamasında sadece bir eğilim olan bu
durum, bugün baskın özellik haline gelmiştir. Artık bugün, kapitalizmin kredi vasıtasıyla sınırlarına dek götürülebildiği yükselme aşamasından, piyasaya sürülen büyük miktarda kredilerin ve dağ gibi biriken
borçların üretici güçlerin kitlesel yıkımına yol açtığı çürümüş emperyalizm aşamasına geçilmiştir bugün.

Kendini yıkım gücüne
dönüştürmeden önce…
Marx, Engels’e şöyle yazmıştı:

Üretici güçlerin gelişiminde öyle bir safhaya gelinir ki, o günkü ilişkiler bağlamında üretici güçler ve iletişim araçları yalnızca ziyan yaratırlar, üretici güç
olmaktan çıkıp yıkım güçlerine dönüşürler (makine ve para).9

Daha sonraları makine ve paranın yer aldığı bu listeye kapitalist
ekonomiyi asalakça harekete geçiren üçüncü bir faktör eklenecektir:
militarizm (biz buna bugün “silah ekonomisi” diyoruz)10. Makine ve
A.g.e.
Karl Marx, Kapital, 3. Cilt, 5. Kısım, 27. Bölüm.
9
Karl Marx ve Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, 1. Cilt, Bölüm 1D. “Proleterler ve
Komünizm”.
109
Rose Luxemburg 1913’te Sermaye Birikimi adlı eserinde şunları yazıyor: “Salt ekonomik bakış açısıyla, militarizm artı değer üretiminin başlıca araçlarından biridir,
başlı başına bir birikim yöntemidir. Bu yolla sermaye tarihsel gerekliliği bir erdeme
dönüştürür: Kapitalist dünyadaki şiddete dayalı rekabet büyük bir sermaye birikim
olanağı sağlar. Kapitalist olmayan ülkelerin üretim araçlarına ve iş gücüne el koymak amacıyla saldırgan bir dış politika uygulanması için sermaye, militarizmi kullanır. Aynı militarizm kapitalist ülkelerde de işçi sınıfı ve küçük meta üreticileri gibi
kapitalist olmayan sınıfların satın alma gücünü yönlendirme işlevi görür. Öte yandan, bir yandan işçilerin yaşam standartlarının düşürülmesi, diğer yandan küçük
7
8
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paranın yıkım güçlerine dönüşme eğilimi, kapitalizmin yükselme aşamasındaki döngüsel krizlere yol açmıştır; bugün, yani emperyalizm
aşamasında, bir eğilimden ziyade kapitalizmin ana özelliğine dönüşmüştür11.
Eskiden yükselen kapitalizm bir noktaya kadar sınıf mücadelesinin
sonuçlarını “soğurabiliyor”, bunları üretici güçlerin büyümesi ve dünya
pazarının genişlemesiyle telafi edebiliyordu. Bugün ise büyük miktarda sermaye kapitalist sömürünün normal koşulları içinde kullanılamıyor. Sermayedar sınıfı en suni araçları kullanarak, yeni kâr alanları bulmak zorunda.
“Kredi endüstrisi” (dolayısıyla artan borç) bugün en büyük araçlardan biri haline geldi. Büyük miktarlara ulaştıkça ekonomi yerinden
oynuyor. Kârlılığı azalan sermaye yeni yatırım alanları “yaratmak”
zorunda, bu yüzden sınırlarını aşmak için kredi talebi yaratıyor. Bu bir
yanda ipotekli konut finansman krizine ve başka bir seviyede sürdürülemez kamu borcu krizine yol açıyor. Fakat kredi ekonomisinin yaygınlaşmasının, emek gücünün sömürülmesi üzerinde doğrudan etkileri var. Zira borç faiz oranları işçi sınıfından çıkartılan artı-değerden alınıyor. Yatırımdan ne olursa olsun kâr etmenin garanti altına alınması
demek artı-değere el konulmasının koşullarının kötüleşmesi ve gerekli
kârlılık oranını sağlamayan her türlü üretici faaliyetin acımasızca sonlandırılması demek.
Emek gücünün vasıfsızlaştırılıp parçalarına ayrılması (emek gücü
değerinin belirsizleşmesi, ücretler ve toplu sözleşmelerin düzensizleştirilmesi) ve sanayisizleştirmelerden geçen yolda borçlar arttı ve bugünkü duruma gelindi. Marx’ın üretici güçlerin gelişiminin ve dünya pazarının oluşturulmasının ivme kazanması olarak gördüğü kredi sistemi,
bugün üretici güçlerin maddi imhası ve dünya pazarının parçalanma-

10

92

üreticinin üretim araçlarına el konulması yoluyla büyük sermaye sahiplerinin birikimi giderek artar. Doğal olarak bir müddet sonra içerideki ve dışarıdaki sermayenin
birikim koşulları terse dönmeye başlar, bu da kapitalizmin krizini beraberinde getirir.” Ardından Gerard Bloch şu görüşü geliştirdi: “Ürünün ekonomiden dışlandığı
tek ekonomi silah ekonomisidir. Burada üretilen ürün ne üretime yeniden kazandırılır ne de tüketim döngüsüne girer. Üretim ve tüketim araçları parazit bir şekilde karşılığında ekonomiye hiçbir şey kazandırmadan tüketilir. Böylece burjuvazi üretim ve
tüketim araçlarının aşırı üretimi sorunundan kurtulmuş olur. Bu aşamada ekonomiyi
istikrara kavuşturmanın ve kar oranlarını makul bir seviyeye yükseltmenin tek yolu
üretici güçlerin ve üretken sermayenin yok edilmesidir. Genellikle savaş ekonomisiyle sağlanan süper sömürü tek başına bunu başarmak için yeterli olmayacaktır.”
(Gerard Bloch, “Marx’ın tarihi öngörüsü – Üretici güçler sorunu” La Vérité-Gerçek,
Sayı.556, Nisan 1972).
V.I. Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması.
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sı demek. Ve parçalanan üretici güçlerin en ön safında asıl üretici güç
olan proletaryanın emek gücünü görüyoruz12.
Kamu borcunun işçi sınıflarını, halkları ve milletleri kitlesel olarak imha eden bir silaha dönüştürülmesi iki dönemde gerçekleşti: İlk
dönem bağımlı ülkeleri vurdu ve bugün yaşanmakta olan ikinci dönemde kapitalist güçlerin kendilerini vuruyor. İki durumun kökenlerini de
1970’lerdeki dönüm noktasında bulabiliriz.

Kırk Yıl Önce:
1971 Ağustos’undaki dönüm noktası

15 Ağustos 1971’de ABD başkanı Nixon tarafından alınan kararla
dolar ve altının fiyatı arasındaki bağ kopartıldı. Böylece bir dizi düzensizleştirme uygulamalarına başlandı. İlk olarak mali seviyede, sonra
finansal, iktisadi, siyasi, toplumsal seviyelerde... Ve günümüze gelindi.
Bu karar temelden bir yön değişimine işaret ediyordu.
Bildiğimiz gibi paranın iktisadi ilişkilerde özel bir yeri var. İlk olarak, diğer metalardan tüm metaların değerini yansıtma ve metalardaki toplumsal emek miktarını gösterme özellikleriyle ayrılan “genel eş
değerleştirici/denkleştirici” bir meta olarak yaratıldı.
Yüzyıllar içinde “meta”-paranın bir meta olarak gerçek değeri ile
para olarak nominal değeri arasında uyuşmazlıklar oldu. Gerçek ağırlığıyla resmi ağırlığı arasındaki uyuşmazlıklar13, itimatnamelerin oluşturulması, kağıt paralar, banknotlar vs.
Ancak, spekülasyonlara rağmen para hep—her ne kadar çarpıtılmış olsa da—üretilmiş değerin dolaşımdaki temsilcisi oldu. Milli para
biriminin değeri her ne kadar çarpıtılmış olsa da ülkedeki üretkenlik
seviyesi ve dolaşımdaki zenginlik miktarıyla ilişkiliydi. Bu ilişkinin
başka bir ifadesi tüm para birimlerinin altına çevrilebilmesiydi. Yani
özünde tüm paralar, bir metanın üretimi için gerekli olan toplumsal
emek-zaman tarafından belirlenen “genel denkleştirici metanın” değerini gösteriyordu.
Bu hat iki tarihsel süreçle kırıldı:
1944’te Bretton Woods’ta toplanan ulus-devletler Amerikan dolarının uluslararası ödeme ve rezerv aracı olmasına karar verdiler14. Altın
standardı, dolar standardıyla değiştirildi. Aynı zamanda ABD kendi11

12
13

Para için geçerli olan bu durumun makine için de geçerli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İnternet ve bilişim ve iletişim teknolojisinin, emek gücünün vasıfsızlaştırılması ve parçalarına ayrılması yoluyla üretici güçlerin yok edilmesi sürecinde oynadığı
rol üzerine La Vérité-Gerçek’te kapsayıcı bir makaleye ihtiyacımız var.
Para basımında kullanılan değerli metal miktarı kastedilmektedir.
Bretton Woods’ta (ABD) toplanan bu uluslararası konferansta IMF ve Dünya
Bankası kurulmuştur.
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ni para basmasının önündeki tüm dış sınırlandırmalardan azade tutmaya çalıştı.
Yine de dolar-altın paritesi aracılığıyla “reel ekonomiyle” olan bağlar muhafaza edildi. Ama bu ilişki Amerikan başkanının 15 Ağustos
1971’te dünya para sistemi ve altın arasındaki son bağı da koparmasıyla sona erdi. Nixon bu yolla acil önlemler alıyordu: ABD’nin altın
stokları ve üretilen dolar miktarı arasındaki uçurumu kontrol ediyordu
(Öyle ki ABD yeniden inşanın finanse edilmesi, dünya ekonomisinin
kontrolü ve Vietnam Savaşı için çok miktarda para basmıştı.)
Bağımsız İşçi Partisi (POI) içinde yer alan IV. Enternasyonal’in
Fransız seksiyonu, bugünkü adıyla Uluslararası Komünist Akım (CCI),
o günkü adıyla ise Uluslararası Komünist Örgüt Siyasi Bürosu (OCI)
20 Ağustos 1971’de şöyle bir açıklama yapmıştı:
Kapitalist sistem insanlığın ihtiyaçlarını gidermek için üretmez. Metaları piyasada satarak kârlarını paraya çevirmek için üretir. Kârın kaynağı ise sermayenin ücretli emekten gasp ettiği artı-değerdir. Kârın yatırım sermayesi şeklinde
birikmesiyle kapitalist üretim sisteminin işleyişi sağlama alınır.
Üreticiler fi tarihinden beri kendi ürettikleri ürünleri satın alamadılar. Bazı
dönemlerde kapitalist üretim biçimi aşırı meta üretti, aşırı işçisi oldu, aşırı sermayesi oldu.
Artı-değeri gerçekleştiremeyen kapitalist sistem ekonomik krize girdi. Ve üretici güçlerin ani ve kitlesel imhası geldi, milyonlarca insan işsizliğe mahkum oldu, ta ki kapitalist sistem kendini dengeleyene kadar. Bir yandan yıkıcı eylemlere başvurup, diğer yandan yeni pazarlar açarak yürüyüşüne devam
edebildi.
Kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmle birlikte tüm gezegen
kapitalist pazar oldu. Dünyanın üleştirilmesi tamamlandı.
Bir emperyalizmin diğer bir emperyalizmin gücünü azaltmaksızın yayılması uzun vadede artık mümkün değil. Ve böyle bir yayılma ancak emperyalist
savaşların ardından olabilir.
Ekonominin militarizasyonu ve silah ekonomisi artı-değerin gerçekleştirilmesinin asli aracı haline geldi. Diğer bir değişle militarizm sermaye üretiminin
asli yolu oldu. (...)
Metaların ordular için ve ordular tarafından tüketilmesi (...) diğer her şeyin
eklemlendiği yeni bir piyasa yaratır. Makinelerin, milyonlarca üreticinin emeğinin, bilimsel ve teknolojik araştırmanın, endüstriyel araştırmanın eklemlendiği bir piyasa...
Silah ekonomisi sonunda tüm sistemin ve sermaye üretiminin tüm kollarının
devamını sağlama alır (...). Ama bu kapitalist ekonomiye istikrar kazandırmak
yeterli değildir. Üretim araçlarının özel mülkiyeti üzerinde inşa olan piyasanın
sınırları, emperyalizm çağında er ya da geç kapitalist ekonominin tüm sektörleri gibi silah ekonomisini de kısıtlar.
Nixon’un aldığı önlemler bu sınırları ifade etmiştir.
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ABD’nin ödeme dengesindeki açık ABD ekonomisinin “askeri metalar dahil
tüm metalardan aşırı ürettiğinin” göstergesi. (...)
Birbiri ardında gelen mali ve parasal krizlerin sonunda büyük bir kriz patladı.
Tüm bu krizlerin tek bir nedeni var: dünya pazarı üretilen metaları ememiyor. Silah ekonomisine rağmen meta ve üretim aracı şeklini alan dünyasal
artı-değer mevcut.
Aşırı-üretim krizi beliriyor.
Bu tehdit, burjuva devletlerinin silah ekonomisini kredi ve enflasyonla, bin bir
türlü manipülasyon yöntemiyle, sonuç olarak giderek artacak şekilde hayali
sermaye yaratarak beslemesiyle daha da büyüyor15.
Uluslararası para sisteminin krizi ancak ve ancak bu noktada anlaşılabilir. Tüm
burjuva devletleri bin bir türlü asalakça harcamayla, bilhassa askeri harcamalarla, üretim için suni pazarlar yarattılar, böylece ekonomi işlemeye devam
edebilmiştir. Başta ABD hükümeti olmak üzere tüm kapitalist hükümetler silah
sektörünü sahte çeklerle16, borçlarla, enflasyonla ve finansal teknolojinin binlerce aracılığıyla finanse etmişlerdir.
Büyük miktarda hayali sermaye yaratılmasının kalbinde yatan ticaret ve ödeme
dengelerindeki açıklar (bilhassa ABD’deki) üretim araçlarının özel mülkiyetine
dayanan bir ekonominin girdiği çıkmazı ifade etmektedir17.

“Sonra ne yapacağız?”

15 Ağustos 1971 kararlarını müteakiben büyük hacimlerdeki hayalî
sermaye, bedeli ne olursa olsun yeni değerlenme alanları bulmalıydı.
15 Ağustos bir dönemin sonuydu. ABD emperyalizminin ulusal ve
uluslararası düzeydeki politikalarını yürütme şeklinde bir kırılma noktasıydı.
ABD İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sürdürdüğü ulusal ve uluslararası büyümesini finanse etme yöntemi olan para basımını birden
14

15

16

Marx’a göre fiktif sermaye, meta üretiminin ötesinde bir değeri (kredi, hisse senedi,
borç, spekülasyon ve çeşitli kağıt para formları) ifade eder.
Sahte çek, bankalardan borç alabilmek amacıyla düzenlenen bir ödeme aracıdır.
Örneğin bir tüccarın paraya ihtiyacı var ama bankalardan kredi alma prosedürüne
girmek istemiyor. Bu tüccar oturup New Orleans’ta çalıştığı bir firma adına bir çek
düzenler ve bunu bankaya vererek parayı alır. Diğer bir ifadeyle sahte çek düzenler.
Çekin ödeme vadesi geldiğinde New Orleans’taki firma da New York’taki bir tüccar
adına başka bir çek düzenler, New Orleans’taki bankasına bu çeki satar ve ilk çeki
bu parayla öder. New York’taki tüccar da ikinci çeki ödemek için üçüncü sahte çeki
düzenler. Oyun bu şekilde devam eder ve orijinal borç badminton topu gibi sürekli
havada kalır. Tüccar iyi iş çıkardığını düşünürken aslında sadece borç para bulmuştur. (“Wall Street’te sahte çek oyunu”, New York Evening Post, 19 Ağustos 1841. Bu
makale, Power for Sanity: Selected Editorials of William Cullen Bryant, 1829-1861
adıyla 1994’te Fordham University Press tarafından yeniden yayınlandı.)
OCI’nin Ağustos 1971 bildirisi. Bu bildiri Sınıf Savaşı ve Globalleşme’ye ek yapıldı
ve La Vérité-Gerçek’in Pierre Lambert’e adanan 60 ve 61. özel sayılarında yeniden
yayınlandı.
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bire değiştirdi. Keynesyen model denilen yöntemi terk etmek temiz iş
oldu. Artık sermaye kârlılığı için üretim kapasitesinin iyi kullanılmasına gerek yoktu. Sermaye kârlılığı ekonomik yatırımların tek kriteri haline geldi.
Enflasyon 1971’de rekor seviyelere ulaştı. Yatırıma dönüştürülmüş
sermayeyi koruyacak koşullar artık kalmamıştı. Bu zamana dek uygulanan ve Vietnam Savaşı’nın finanse edilmesinde doruğa çıkan yöntem silah ekonomisinin ekonominin ana çarkı gibi kullanılmasıydı. Bu
politika nihayetinde ters tepti ve dolarla altının değeri arasındaki bağın
koparılmasının yolunu açtı.
Bir dönemin sonuydu bu. Bu tarihten sonra, sermaye kârlılığını sağlamak için ortalama koşulları güvence altına alan enflasyonla mücadele edilmesine karar verildi. Enflasyon ayrıca sınıf mücadelesinin
“düzenlenmesine” de müsaade ediyordu. Nitekim emperyalizmin proletaryanın mücadeleler sonucu kazandığı kazanımlarını didiklemesine,
geri almasına ve azaltmasına yarıyordu. Emperyalizm sağ eliyle verirken, sol eliyle alıyordu. Aslında özünde emperyalizmin verdiği bir şey
yoktu. Proletaryanın mücadelesinin sonucunda tavizler vermeye zorlanıyor ve enflasyon sayesinde bu tavizleri geri almaya çalışıyordu.
Sadece ABD’de değil, tüm ülkelerde enflasyon sermayenin yeniden
elde edilmesini sağladı. Fakat 1960’ların sonundan 1970’lerin başına dek, bilhassa ABD’de enflasyonun çok yüksek seviyelere ulaşması,
yatırım sermayesinin korunması için gerekli olan koşulların sağlanabilmesini tehdit eder hale geldi. (…)
Emperyalizm 1971 Ağustos’undan itibaren yeni bir saldırıya girişti. Elbette her zaman olduğu gibi bu saldırıların öğeleri önceden alınmış bir karara göre belirlenmiyor, pragmatik bir şekilde oluşuyordu.
Bu durum tarihe geçen şu anekdotla özetlenebilir: Nixon işte o kararı almadan danışmanlarına döndü ve onlardan birinden şöyle bir soru
geldi: “Her şey tamam da, bundan sonra ne yapacağız?”18 Bunun üzerinden kırk sene geçti. “Bundan sonra ne yapacağız” sorusu cevabını buldu: Ekonomi parçalandı, büyük kapitalist ülkeler kaosa ve iflasa sürükleniyor. Elbette Marksist yöntemle kuşanmış ve olacakları ta
1971’de görmüş kişiler için üretim araçlarının özel mülkiyete dayalı
sistemde yıkım araçlarına dönüşmesi şaşırtıcı değil.

Bağımlı Ülkelerin Borçları:
Bir Talan Aletinin Yaratılışı

15 Ağustos’taki açıklamayı izleyen yıllar içinde emperyalizm burnunu suyun üstünde tutmak için iki yöntem kullandı: merkez bankala17

96

Daniel Gluckstein, Sınıf Savaşı ve Globalleşme, 10. Bölüm, “Para politikasının yeni
rolü veya faiz oranı diktatörlüğü”. (APIO, 2010)
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rı aracılığıyla faiz oranlarını manipüle etmek ve iktisadi faaliyetleri (bilhassa finansal faaliyetleri) düzensizleştirmek. Bunun peşi sıra
emperyalist talanın temel silahı olarak kamu borçları, özellikle Afrika,
Asya ve Latin Amerika’daki bağımlı ülkelerin üzerinde kullanıldı.
IV. Enternasyonal doğrudan borçların iptali temelinde birleşik cephe
kampanyasına başlamıştı. IV. Enternasyonal’in Fransız seksiyonu,
Venezüella’dan MIR-MAS ve Peru’dan PT, 1987’de Venezüella’nın
başkenti Karakas’ta borçların iptali üzerine uluslararası konferans
düzenledi. İki yıl sonra ise aynı örgütlerin katılımıyla Peru’nun başkenti Lima’da “IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
Suçlarını Yargılamak için Uluslararası Mahkeme” toplandı19.
O günlerde borcun şansızlıktan, kaderden ya da “halkların” sorumsuz aşırı harcamalarından kaynaklanmadığını ifade etmiştik.
1989’daki Lima’da toplanan mahkemede sunulan iki belge şunları söylüyordu:
Üçüncü Dünya hep borç içindeydi. Ama bu borçlar hiç bu seviyelere ulaşmamıştı. (...) 1960’ların sonunda finansal ağlarda aşırı dolar birikti. Marshall
Planı’yla canlanan Avrupa ülkelerinin savaş sonrası yeniden inşası sona erdiğinde ortada kullanılmadan duran büyük miktarda dolar kaldı (...) Bu yüzden
Avro-dolar pazarı yaratıldı ve bu pazar 1973’deki “petrol krizi”nin yarattığı petro-dolarlarla büyüdü (Bu krizi ABD emperyalizminin körüklediği kanıtlandı.) Dahası, yeniden inşa döneminin sona ermesiyle aşırı arz pazar ihtiyaçları doğurdu ve emperyalizmler arasında yeni pazarlar için kıyasıya bir rekabet başladı.
Tüm bu faktörler birleşti ve borcun artmasına neden oluşturdular. Büyük miktarda Avro-dolar hiçbir koşula bağlı olmaksızın kolaylıkla erişilebilir hale
geldi. Yerli burjuvazilerinin cebini dolduracak her türlü harcamaya müsaade edildi. 1971 ve 1980 arasında Üçüncü Dünyanın borçları beş kat arttı.
1980’lerde faiz oranlarının artmasıyla durum daha da kötüleşti ve 1982’de
döviz rezervleri tamamıyla kuruyan Meksika hükümetinin (bu rezervler borçları ödemek için kullanılmıştı) moratoryum ilan etmesiyle ilk kırmızı alarm
şiddetle yandı.
Emperyalizmin ilk tepkisi borçların sistemli bir şekilde yeniden yapılandırılması oldu. Bunun sonuçları şunlar oldu:
• Halihazırdaki borçların faizlerinin ödenmesi için yeni borçların alınmasıyla borç yükü büyüdü.
• Borçların ödenme sorunu ertelenmiş oldu.
• IMF ve Dünya Bankası’nın savunduğu “yapısal yeniden uyum” programlarının uygulanmasıyla borçlu ülkelerin ekonomileri “temizlenmeye” çalışıldı.20

Çeyrek asır önce demokratik emek mücadelesinin içinde olmayan
okurlarımız, o günkü durumla bugünkü durum arasındaki benzerlik
18
19

Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) daha sonra Avrupa Birliği adını aldı.
Lima Tribunal (SELIO, Paris) için çalışma dokümanlarının derlendiği “IMF:
Halkları soymak için kurulmuş bir kurum” adlı kolektif çalışmadan alıntılanmıştır.
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karşısında şaşırabilirler. Bedeli ne olursa olsun kredi alma politikaları,
spekülatif emlak balonunu şişirmek, (ardından büyük bankaların batması ve emperyalist hükümetlerin bu bankaları kurtarması ve nihayetinde borç krizi) devletlerin borçlarının tavan yapması, bunların sonunda uygulanmaya çalışılan uyum mekanizmaları... Benzerliklerin listesi uzun.
Lima Uluslararası Mahkemesi şu sonuca varmıştı:
Borçlar hakkında edindiğimiz geniş ve detaylı bilgi çerçevesinde mahkememiz
şu kararlara varmıştır:
IMF’nin söylediklerinin aksine borçlar üçüncü dünya halklarının “aşırı tüketimden” kaynaklanmamakta, finans kapitalin kâr etme arayışından kaynaklanmaktadır (...)
Bugün talep edilen borç ödemeleri hiçbir zaman halkların yararına olmamıştır (...)
Bu borçlar halkların borçları değildir. Zira borçları halk talep etmemiş, borçlardan halk yararlanmamıştır (...)
Borç ödeme dayatmalarının bir sonucu olarak dünya halkları yetersiz beslenme, işsizlik, cehalet ve hastalık oranlarının artışının; sağlık, gıda, eğitim, üretici yatırım ve konut hizmetlerinin azalışının kurbanı olmaktadırlar (...)
Bu temelde uluslararası mahkeme, gelişmekte olan ülkelerin borçlarını zaten
ödediğini ve artık borcu kalmadığını ifade eder (...) ve dış borcun, uluslararası
finans kapitalin IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi failleriyle halkları sömürmesinin ve ezmesinin bir aracı olduğuna hükmeder. (...)
Mahkeme Asya, Afrika, Latin Amerika, Karayip ve Doğu Avrupa (Polonya,
Yugoslavya) ülkelerinin dış borçlarının topyekûn, hemen ve koşulsuz iptaline karar vermiştir. Halkların dış borçların ödenmesine ve IMF’ye karşı olan
mücadeleleri meşrudur.21

Lima Mahkemesi’nin IMF ve sorumlu hükümetlere dair verdiği
karar sadece emperyalizmin baskısı altındaki Latin Amerika, Asya ve
Afrika ülkelerine değil, aynı zamanda Stalinist aparatın baskısı altındaki Doğu Avrupa ülkelerine de ilişkindi. Karakas Konferansı’nda ve
Lima Mahkemesi’nde sağlanan, IV. Enternasyonal ve emperyalizmden
kopuş ve bağımsızlık arayışındaki diğer grup ve akımlardan oluşan birleşim dikkate değer bir etki yarattı.
Dahası, borçların iptalini talep eden bu iki inisiyatif (1980-90 yıllarındaki Stalinizmin çöküşü, SSCB’nin dağılışı, Birinci Irak Savaşı gibi
küresel karışıklıklar bağlamında) Ocak 1991’de ILC’yi (Uluslararası
Bağlantı Komitesi) kuracak Açık Dünya Konferansı’nın toplanmasına zemin hazırladı. İki yıl sonra, yani 1993’de, ILC’nin ifade ettiği
geçiş çizgisiyle uyum içinde olmak için IV. Enternasyonal’i Yeniden
Kurma çağrısı ve toplantısı yapıldı. Bu toplantının hazırlık metinlerinin tümünde borç meselesi ve kapitalist sistemin çöküşü merkezdeydi.
20
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27 Eylül 1989’da Informations Ouvrières 1437. sayıda yayınlanmıştır.
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Önceleri sömürge ülkelere sermaye ihraç eden emperyalist güçlerin amacı,
yerelde üretilen artı-değere el koymaktı. Bu artı-değere ihraç edilen sermayenin sahibi el koyuyordu. Sömürgecilikti bu.
Bugün ise IMF’nin ve emperyalizmin diğer kurumlarının dayattığı uygulamalar, bağımlı ülkelerin gelirlerinden her geçen gün daha fazla pay almayı amaçlıyor. Bu yüzden bağımlı ülkelerin politikalarına, hatta finans, dış ticaret, silahlı kuvvetler, polis vs. gibi ekonomik alanlara doğrudan müdahale ediliyor. Bu;
IMF, Dünya Bankası ve BM kalkanı ile gerçekleştiriliyor. Öyle ki tüm ülkeler
bu kurumlardan “danışmanlık” alarak hizaya sokuluyor ve uluslararası finansal sermayenin amaçlarına uygun düşecek yapısal değişikliklere zorlanıyorlar
(…) ve bunun sonucunda askerî müdahaleler artıyor.
Borç ekonomisiyle aslında bağımlı ülkelerde üretilen artı-değere doğrudan
vergi uygulandığını görüyoruz. Emperyalizm bu sayede devletin asgari sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve konut harcamalarını kemiriyor, milli ekonominin temellerini (gıda ekonomisini, küçük işletmeleri, kamu hizmetlerini, kısacası sermayenin para kazanması için gerekli olmayan her şeyi) yıkıyor. (…)
IMF’nin kamu harcamalarına, özelleştirmelere ve kamu teşekküllerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanan yapısal uyum politikaları, bağımlı ülkelerin
milli miraslarını kapitalist ülkelere satmalarına neden oluyor.22

Büyüme ve Bağımlı Ülkelerin
Borçlarının Sözde Azaltılması

1968 ile 1980 yılları arasında bağımlı ülkelerin borçları toplamda 12
kat arttı.
1980’den bu yana bağımlı ülkelerin yaptığı anapara ve faiz ödemeleri, 1980’deki toplam borçların 13 katı. Geçen 30 senede dış borçlar
6 kat arttı.
1990’lı yıllarda bağımlı ülkelerin borçlarına dair önemli değişiklikler oldu. Borçların azaltılması veya kısmen iptali sürecine girildi. Bu
süreç, bankalar, IMF ve Dünya Bankası gibi finans kuruluşlarıyla birlikte uygulandı.
Bu iki kurum, 1996’dan bu yana 42 yoksul ülkede borç azaltma
programı başlattı. ABYÜ (Aşırı Borçlu Yoksul Ülkeler) inisiyatifinin
amacı bu ülkelerin borçlarını iptal etmek değil, “sürdürülebilir” kılmaktı. Fakat borçlar, indirildiği seviyelerde bile ödenmesi mümkün
miktarlar değildi.
Elbette bu programın “olanaklarından” yararlanmak isteyen aday
ülkeler “IMF ve Dünya Bankası’nın desteklediği programlarda iyi performans gösterme” koşullarını yerine getirmeliydiler23.
21

22

La Vérité-Gerçek, yeni seri 5. sayı, Şubat 1993: “IV. Enternasyonal programı yaşanan olaylarla doğrulandı mı?” (IV. Enternasyonal’in yeniden inşası için toplanan
dünya konferansı hazırlıkları kapsamında Uluslararası Sekretarya adına sunulan
rapor).
IMF broşürü, “ABYÜ (Aşırı Borçlu Yoksul Ülkeler) İnisiyatifi”.
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Tablo 1: Bağımlı Ülkelerin Borçları

1960: 7.6 milyar $; 1970: 66 milyar $ (GSYH’nin %14’ü)

Yıl

Dış Borç
(Milyar
ABD
Doları)

%
Uzun Vadeli
GSYH Kamu Borcu
(Milyar
ABD Doları)

Uzun Vadeli
Özel Sektör
Borcu (Milyar
ABD Doları)

1980 534

20

500

10

1990 1253

192

967

65

2000 2122

128

1281

496

2005 2489

75

1278

686

2006 2463

65

127

861

2007 3180

65

1304

1118

2008 3425

58

1342

1330

2009 3545

75

1396

1363

Kaynak: Dünya Bankası
Borçların ödenmemesinden kaynaklanacak olan mali ve bütçe fazlaları “yoksulluğa karşı mücadele” için kullanılmalıydı. Fakat bu sözde
“mücadele”, çokuluslu şirketlerin ihtiyaçlarını gözetmeli ve IMF’nin
“yapısal uyum politikalarını” uygulamalıydı. Bu da devletlerin parçalanması, özelleştirmeler, kamu bütçelerinin azaltılması vs. anlamına geliyordu. Nihayetinde “yoksulluk için mücadele” acıklı bir komedi filmine dönüştü. Yeni okullar yapıldı ama yapısal uyum politikaları
yüzünden o okullardaki öğretmenlere verilecek para kalmadı.
ABYÜ kategorisine uymayan, IMF ve Dünya Bankası’nın “yükselen ülkeler” olarak nitelendirdiği ülkeler (unutmayalım ki gezegenin
yoksul insanlarının çoğu bu ülkelerde yaşıyor)24, borçlarını son kuruşlarına kadar ödemeye ve bunu yapabilmek için kendilerini finans piyasalarının kollarına bırakmaya zorlandılar25.
Bu borçların halkların borçları oluğunu söylemeye nasıl cüret ederler! Tahminlere göre borçların yaklaşık yarısı yerel burjuvazi ve maf23

24
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ABYÜ ülkeleri yaklaşık 700 milyonluk bir nüfusa sahipken dünyada günde 2 doların altında geliri olan yaklaşık 3,5 milyar insan bulunmaktadır.
Unutmayalım ki “yükselen ülkeler” tabiri 1980’lerin başlarından bu yana (özellikle
medyada sıkça kullanılır) borsaları kurulan, yoğun bir özelleştirme politikası uygulanan, böylece “yatırımcılar” için yağlı fırsatlar sunan ülkeler için kullanılmaktadır.
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Tablo 2: ABD’nin Borcu
Yıl

Kamu Borcu (Milyar
ABD doları)

% GSYH

1940

43,0

52,4

1950

257,4

94,1

1960

290,2

56,1

1970

389,2

37,6

1980

930,2

33,3

1990

3233,0

55,9

2000

5674,1

58,1

2007

9007,6

65,5

2008

10024,7

70,6

2009

11909,8

83,6

2010

13561,6

92,5

2011

14344,0

95,5

ABD’nin toplam borcu 49 trilyon dolar. Bu rakam ülkenin
GSYH’sinin 3,5 katı. Bu rakam dış borçları (özel sektör ve kamu
kesiminin ABD dışına borçlarını) ve 10 trilyon olan içi borç ve hane
halkı borçlarını içeriyor.
Bugün 14 trilyon 344 milyar dolarlık borcun 1/3’ü yabancı devlet ve şirketlere. Bunun yarısı ise Çin’e. Yani ABD’nin kamu borcunun yüzde 15-20’sinin alacaklısı Çin.
yaların zimmetine geçti ve bu paralar tekrar yurt dışına akıtıldı. Kalan
yarısı da hayat standartları birçok kritere göre kötüleşen halk kitlelerinin ihtiyaçları için kullanılmadı. Oysa, örneğin BM’nin resmi kuruluşlarının yayınladığı birçok raporda gıda güvenliğini (temiz suya ve sağlıklı tesisat sistemine erişim vs.) sağlamak için onlarca milyar doların
yeterli olacağı yazıyordu. O zaman geriye cevaplanması gerek bir soru
daha kalıyor: Bağımlı ülkelerin aldığı 3545 milyar dolar (artı 1400 milyar dolarlık kamu borcu) nereye gitti, ne için kullanıldı?

Kapitalist Ülkelerin Borçları
Neden ve Nasıl Tavan yaptı?

Son yıllardaki en çapıcı gelişme emperyalist ülkelerin borçlarındaki
artış oldu. Bu ülkelerin borçlarının artış hızı, bağımlı ülkelerin borç101
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larının artış hızını geride bıraktı. Bağımlı ülkelerin kamu borçları
1980’den bu yana 2,8 kat, yani 500 milyar dolardan 1396 milyar dolara artarken, aynı dönemde ABD’nin kamu borcu 15,4 kat artarak, 930
milyar dolardan 14.345 milyar dolara yükseldi. Fransa’nın borcu ise 18
kat arttı. Bugün emperyalist ülkelerin çoğunda kamu borçları o ülkelerin GSYH’sına yakın ya da ondan fazla (devletlerin spekülasyon piyasalarında borç aramalarıyla bu borçlar daha da artıyor.)
Wall Street Journal’in 2011 Haziran’ında yayınladığı bir grafik
vaziyeti gösteriyor.

Grafik ABD Kongresi’nin onayladığı kamu borçlarını gösteriyor. Grafiği yayınlayan Wall Street Journal şunu da vurguluyor:
“Kongrenin borç alım üst limitini arttırması rutin bir olay. Zira bu
borçlar özünde ülkenin halihazırda yaptığı harcamaları ödemek için
alınmakta.” Kongre kamu borç alım limitini tartışırken, bunun neden
uluslararası krizi şiddetlendirdiğine ise ilerleyen satırlarda döneceğiz.
Bu noktada dikkatlerinizi grafikteki eğrinin 1980 ortalarından bu
yana dikleşmesine, bunun son zamanlarda iyice görünür hale gelmesine çekmek istiyoruz. Bu kamu borçlarının tavan yaptığını gösteriyor.
1940-1950 arası yaşanan artışın (ABD’nin 2. Dünya Savaşı yüzünden borçlanmasıyla ilgili) ardından 1974’e uzanan süreçte ABD’nin
borçları görece sabit kalıyor. 1974’den sonra ise sürekli artıyor. Bu
tesadüfi bir durum değil. Kamu borçlarının bütçe açıklarıyla paralel bir
şekilde büyüdüğünü görüyoruz.
Kamu borçları 1980’lerden bu yana tüm emperyalist ülkelerde arttı.
Bu esasında Bretton Woods uluslararası sisteminin çöküşünün etkilerinin ifadesiydi. Nixon’un altın ve dolar arasındaki bağı koparma kararının büyük etki taşıdığını görmekteyiz. Ama gelişmiş kapitalist ülkelerde bu sürecin daha uzun süreceğini ve birkaç döneme yayılacağını
görmekteyiz.
1970’lerin başlarına dek (İki dünya savaşı süreci dışında) kapitalist
ülkelerin gelirleri doğrudan ve dolaylı vergilerden oluşuyordu. Vergi
102
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gelirleri yetersiz geldiğinde ise merkez bankalarının piyasalara borçlanmasına başvurulurdu. 1970’lerden sonra ise merkez bankalarının
bütçeleri finanse etmesinin önüne sınırlar konuldu. Merkez bankaları önceki dönemlere kıyasla formel anlamda “özerk” hale getirildiler.
Bu bağlamda dolarla altın arasındaki bağın koparılması, yaşanan
parasal kaos ve bunun finans piyasalarını coşturmasının yanına, kâr
amaçlı yeniden yapılandırmalar (emek gücünün değerine saldırılar
gibi) eklendi; ve sonuçta hükümetler Amerikan finans sermayesinin
hükmettiği finansal pazarlarda kredi aramaya koyuldular. Bu, emperyalist ülkelerinin borçlarının patlamasının başlangıcı oldu.
Borç patlamasının ikinci nedeni ise emek gücünün değerine ve
kamu hizmetlerine saldırılmasına rağmen bütçe gelirlerinin düşmesiydi. Bu düşüşün nedeni sermayedarların işine gelen vergi indirimleri
yüzünden gelirlerin azalmasıydı.
Bu koşullarda hükümetler harcamalarını azalttılar (kamu sektörü
işlerini azaltarak, kamu hizmetlerini parçalayarak ve özelleştirerek vs.)
ve sınıf mücadelesine karşı durdular. Bunlar yetmediğinde ise düşen
bütçe gelirlerini karşılamak ve piyasalara olan borçlarını ödemek için
yeni borçlar aldılar. Alınan yeni borçların tek amacı finansal sermayenin normal işleyişini güvence altına alıp kredi değerlendirme kuruluşlarının onayını almak, ve böylece daha yeni borçlar alınması için olanak yaratmaktı.

Borç Borcu Doğuruyor

Fakat, basit bir borç ödeme sorunsalı değildi bu. Finansal piyasalar devleti borçlandırdığında, tüm ilgilendikleri anaparanın kendilerine faiziyle geri dönecek olmasıdır. Bu fırsat (tabii borçlu devlet taahhütlerine sadık kalabilirse) tahvil, bono gibi menkul kıymet araçlarının
milyonlarca kez alınıp satıldığı piyasalarda paraya dönüştürülür. Faiz

Tablo 3: Avro Bölgesi Kamu Borcu
Yıl

Kamu Borcu
(Milyar Avro)

Borcun
GSYH’ye
Oranı %

2000

4.492,3

69,6

2008

6.424,6

69,4

181,2

2,0

2009

7.062,6

78,7

565,1

6,3

2010

7.837,2

85,1

550,5

6,0

2011

94,8

Kamu Açığı
(Milyar
Avro)

Açığın
GSYH’ye
Oranı %
0,2

4,2
103
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oranları ve üzerine yapılan spekülasyonlar borç artış sürecinde esas
rolü oynar. Bugün küresel borç; 40 trilyon dolar kamu borcu ve 50 trilyon dolar özel borç olmak üzere toplam 90 trilyon doları buluyor. Bu
rakam, küresel sermaye piyasalarının toplam değerinin yarısına tekabül ediyor. Türev ürünler, faiz oranları üzerinde yapılan spekülasyon
üzerinde oluşturuluyor ve türev ürünler piyasalarının toplam büyüklüğü Haziran 2010 itibariyle 452 trilyon dolar, yani toplam borç miktarının 5 katı. Türev ürünler piyasasının %80’i faiz oranları üzerine yapılan spekülasyonlardan ibaret.
Bu koşullar altında bundan böyle borç ve faiz oranları, kendilerinin ve kendilerine bağlı fiktif sermayenin yüksek hacimlerinden dolayı dünya ekonomisi için kritik önem arz edecek.
Peki kamu borcunun faiz oranı ne anlama geliyor? Bu, devletin
gelecekteki gelirleri üzerinde bir haciz. Devlet gelirleri daha önce bahsettiğimiz sebeplerle gerilerse ve alınan önlemlere rağmen ekonomik

Borçlar

• Dış Borç: Devletin ve özel sektörün yabancılara olan borcunun toplamı. Bu borç tüm para akışlarının ve ülkeden çıkan
sermayenin kaynağını oluşturmaktadır.
• Kamu Borcu (Devlet Borcu): Merkezi devletin, yerel kamu
kuruluşlarının, kamu teşebbüslerinin ve teşekküllerinin ve
sosyal güvenlik sistemlerinin toplam borcu.
• Borcun kaynağı nedir? Resmi propagandaya göre, kamu
borcunun ve özellikle bütçe açığının kaynağı aşırı devlet harcamalarıdır. Oysa hakikat göstermektedir ki özelleştirmeler
arttıkça, kamu hizmetleri, kamu istihdamı ve kamu yatırımları azaltıldıkça borç artmaktadır.
• 2009 yılında Fransa’daki durumu ele alalım. Kapitalistlere
sağlanan vergi istisnalarından dolayı kamu gelirlerindeki
azalmanın 100 milyar avrodan fazla olduğu tahmin ediliyordu. Kamu borcu için yapılan ve sürekli artan faiz ödemeleri
46 milyar avroya ulaşmıştı. Vergi istisnalarından kaynaklanan
gelir kaybıyla faiz ödemelerinin toplamı 146.5 milyar avroydu ve bu rakam 145 milyar avro olan toplam bütçe açığının
biraz üzerindedir. Kısacası borç, kapitalistlerin vergi yükünün azaltılması (bu tasarrufun çoğu yatırım ve istihdam yerine spekülasyona aktarılmıştır) ve spekülatörlere faiz ödenmesi için bir araç olarak kullanılmıştır.

Kaynaklar: IMF; Bank for International Settlements (BIS); McKinsey Global Institute; The
Economist dergisi. Fransa rakamları: Şubat 2010 Sayıştay Yıllık Raporu; Mart 2009 Zorunlu
Vergiler Kurulu raporu; Ulusal Parlamento Finans Komitesi raporları; INSEE istatistik kurumu.
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durgunluk nedeniyle daha da azalırsa, faizi ödeyebilmek için devlet
daha fazla borç almak zorunda kalır. Alınan bu yeni borç eski borca
eklenir ve toplam borç tıpkı bir çığ gibi büyür. Bu döngüye, son 30 yıldır daha fazla kâr elde etmek amacıyla faizlerin yükseltilmesine yönelik baskıları, 2007’den beri bankaların kurtarılması için verilen yardımları ve ekonomik durgunluk nedeniyle azalan vergi gelirlerini de eklediğimizde bu “çığ etkisi”nin giderek büyüdüğünü görüyoruz. AB’de
2007-2009 arasında kamu borç toplamı 7,3 trilyon dolardan 8,7 trilyon
dolara yükseldi.
Borcun artışındaki lokomotif güç, borca ödenen faizdir. Burada
bağımlı ülkelerin borç miktarında ikinci benzer noktayı buluyoruz.
Teorik olarak bu borç miktarındaki artışın bir sınırı var: Geri ödeme
gücünü aşan borç sebebiyle iflas.
Borç miktarındaki artış finansal piyasaları tedirgin ettikçe, daha
yüksek faiz oranları talep edilmeye başlar, devletler eski borçlarını
ödeyebilmek için aldıkları yeni borçları geri ödemek amacıyla bütçede
daha fazla kesintilere giderler.
Ardından borç iş gücü değerine saldırının bir aracı, üretici güçlerin ve tüm uygarlığın kitlesel imhası için gerçek bir silah haline gelir.
Tekrar etmek isteriz ki, burada borcu kapitalist sistemin kötü yönetiminin bir sonucu olarak algılamamalıyız. Bu bağlamda kamu borcu,
kapitalist sistem içerisinde oluşan, tedavi adına alınan her önlemin sistemin ölümünü daha da hızlandırdığı olağan dışı bir kanser hücresini
ifade etmektedir.

Açıklar

• Kamu Açığı: Merkezi devlet, yerel kamu kuruluşları ve sosyal güvenlik sistemlerinin toplam harcamaları toplam gelirlerini aştığında ortaya çıkmaktadır. Bütçe açığı kamu açığının
bir parçası olup, hesaplanmasında sadece merkezi devlet harcamaları göz önünde bulundurulur.
• Kamu açığının iki temel sebebi bulunmaktadır. İlki gelirlerdeki azalmadır. Açığın diğer sebebi ise borç ödemeleridir. Örneğin 2009’da Fransa’da bankalar Avrupa Merkez
Bankası’ndan %1 faiz oranıyla borç alırken, devlete on yıllık tahviller için %3,5 faiz oranıyla borç vermekteydiler, yani
%2,5’lik bir kar oranı söz konusuydu. 2008’de Fransa devletinin almış olduğu borcun yarısı eski borçların ödenmesi için
kullanılmıştır.

Kaynaklar: INSEE; Sayıştay; Zorunlu Vergiler Kurulu; çeşitli finansal kanunlar üzerine yapılan çalışmalar; Alternatives économiques dergisi; Paul Champsaur (Kamu İstatistik
Otoritesi’nin Başkanı) ve Jean-Philippe Cotis (INSEE Genel Müdürü) tarafından kamu maliyesinin durumu hakkında hazırlanan rapor; Sosyal Güvenlik Merkezi Kurumu (ACOSS)
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Sadece işçi sınıfı insanlığı bu kötü sondan kurtarmaya muktedirdir. Daha da önemlisi işçi sınıfı, kendi aygıtları tarafından bu kurtarıcı
görevinden alıkonulmamalıdır.

“Piyasaların Diktatörlüğü”ne Girişten Alıntı…

Bugünlerde piyasaların diktatörlüğünden kaygı duymak (borç ve kamu
açığının azaltılması çabalarına destek veren sol çevreler de dahil) popüler oldu. Bu durumun yeni olmadığını belirtmek gerekir. 12 yıl önce bu
konu hakkında şunları yazmıştık:
Genel anlamıyla sermayenin çıkarını ifade eden Amerikan emperyalizmi,
bütün diğer devletleri enflasyona karşı daraltıcı politikalar uygulamaya, gümrük tarifelerinin düşürülmesi yoluyla korumacı politikaları terk etmeye, sermayenin serbest dolaşımı için “reformlar” yapmaya zorlayacaktı. Aynı zamanda
bu düzensizleştirme dalgası, devletlerin sermayeye boyun eğmesini kolaylaştıracaktı. IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası finansal örgütlerin baskısıyla özelleştirmelere ve vergilerin düşürülmesine yönelecek devletler finans
piyasalarında kendilerine finans kaynağı bulabilme şansını yakalayacaktı. Çok
büyük hacimlerde menkul kıymet ihracı gerçekleştirildi. Bu yıkıcı politikaları dayatan finans kapital, devletleri emri altına alarak daha fazla düzensizleştirme, özelleştirme, kamu istihdamının azaltılması politikalarını dayattı.
Piyasaların diktatörlüğü olarak adlandırılan bu süreç, artı değere el konulması
ile gelişen meta üretimi modelinden üretimde sermayenin spekülasyonla değerlendirilerek üretici güçlerin yok edildiği bir modele geçişin temelini oluşturmaktadır. İşte bu sebeple finansal düzensizleştirmeyi diğer düzensizleştirme
dalgaları takip etti. Bu aynı zamanda düzensizleştirmenin neden ABD’de başladığını da açıklar.
Finansal düzensizleştirme her şeyden önce sermayenin yayılımının, daha doğrusu spekülasyonun önündeki tüm engellerin kaldırılması çabalarını içermektedir.
Bu önlemler çoğunlukla para politikalarıyla ilintilidir. 1984’te, ABD’de yurt
dışı yerleşiklere satılan menkul kıymetlerde kaynakta vergi kesilmesi kaldırıldı. ABD kamu açığının giderek yükseldiği bu dönemde, bu önlem yabancıların
daha fazla ABD menkul kıymeti satın almasını sağladı. Vergi cenneti kavramı
da bu zamanlarda ortaya çıktı ve birçok ülkeye yayıldı.
Benzer şekilde, borçlanma önündeki engel ve kontroller aşamalı olarak kaldırıldı. Örneğin 1986’da Fransa’da, bankaların ve işletmelerin sermaye piyasalarında rahatça spekülasyon yapabilmeleri amacıyla borç kontrol sistemi kaldırıldı.
Aynı bölgede, döviz kontrolleri de kaldırıldı. Küresel sermaye piyasalarına erişim kolaylaştırıldı. AET (bugünkü adıyla AB) yayınladığı direktiflerle Avrupa
ülkelerinde sermayenin serbest dolaşımını sağladı. Tüm bu düzenlemeler, yatırım üzerindeki tüm engellerin, monopol piyasa önlemlerinin ve denetime tabi
piyasaların önündeki sınırlamaların kaldırılmasını amaçlamaktaydı.
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Düzensizleştirmenin bir diğer örneği de spekülatif yatırımların önünü açmak
için bankalara, sigorta şirketlerine ve emeklilik fonlarına yönelik tüm düzenlemelerin ortadan kaldırılmasıdır.26

Tüm ulusların egemenliği sallantıda…

Bu satırlar on iki sene önce yazıldı. Bu açıklamaların günümüzü
yorumlamak için de kullanılabileceğini söylemek çok mu abartılı olur?
Burada anlatılan düzenlemeler, bugün milyonlarca Amerikan ailesini
kredilendiren ve ardından borç batağına saplayan ipotekli konut finansmanı mekanizmasını kapsamamakta mıdır?
1971’de kurulan çarkların bugünkü sonuçları açığa çıkarttığı çok
açık değil mi? Bu düzensizleştirme politikaları yüzünden bugün devletler astronomik boyutlarda borçlarla karşı karşıyalar. Bu suni şekilde
şişirilmiş borçlar, ulusların zenginlikleri üzerine daha ağır vergi yükleri bindirilmesinin ve halklara ve işçi sınıflarına karşı en ağır darbelerin
vurulmasının aracı olarak işlev görmektedir.
Ancak bu satırların yazıldığı 1999 tarihiyle bugün arasında ciddi
bir farklılık var: Artık hacimden öte içerik önem kazandı. Artık eski
emperyal uluslar dahil tüm ulusların egemenlikleri tehlike altında. Bu sebeple, AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Kurulu’nun lideri Jean-Claude Juncker, yabancı uzmanların yer alacağı ve bağımsız
bir özelleştirme ajansının kurulmasını Yunan hükümetinden rica etti27.
Kendinden istenen her şeyi kabul eden sözde sosyalist Yunan hükümeti
dahi bu açıklama karşısında korkuya kapıldı. Yunanistan’ın yatırımlardan sorumlu bakanı Haris Pamboukis dahi AB’nin böyle bir özelleştirme programı dayatamayacağını, Yunanistan nezdinde AB’nin imajının
yerle bir olacağını, bunun AB’nin mandası altına girmek olarak adlandırılacağını ve Yunanistan’ın bu öneriyi kabul etmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

IMF ön cephede

Gelişmiş kapitalist ülkeler ve Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin yakın takipte izlenmeye alınma eğiliminde olduğunu ifade eden
IMF’nin yeni rolü da şekillenmiş oluyor. Yakın zamana kadar ve
bağımlı ülkelerde yaşananların tam aksine, kamu bütçesinde kesintilere gidilmesi, kamusal hizmetlerin tasfiye edilmesi ve finans piyasalarının taleplerinin uygulanması gibi politikalar, emperyalist ve gelişmiş kapitalist ülkelerde IMF’nin doğrudan müdahalesi ve IMF tarafından dayatılan yapısal uyum politikaları olmaksızın uygulanagelmiş25

26

Sınıf Savaşı ve Globalleşme, tamamlayıcı çalışmanın başlığı: “Dünyanın 50 yılının
muhasebesi: “30 zafer yılı”nın hurafeleri ve gerçekleri ve onu izleyen 20 yıl”.
Alman haftalık dergisi Der Spiegel’de Mayıs 2011’de yayınlanan röportaj.
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ti. Örneğin Avrupa’da; Avrupa Birliği, Maastricht Anlaşması ve bazı
ülkelere Avro’ya geçme zorunluluğu getiren uyum kriterleriyle İstikrar
Paktı, kalıcı yapısal uyum politikalarının uygulatılması için araç olarak
kullanıldı. 2009-10’dan beri bu süreci yürüten AB, daha önce görülmemiş bir kapsam ve derinliğe sahip yıkım planlarını dikte etmede yetersiz kaldı. IMF’nin sahneye çıkması gerekiyordu. Elbette IMF yıllardır çeşitli emperyalist Avrupa ülkeleri üzerine raporlar yayınlamaktaydı. Fakat pis işlerini her defasında AB kurumlarının üzerine yıktı. 2010
yılı ise dönüm noktası oldu. İrlandalı bir sendikacı, o yıl kemer sıkma
politikalarının doğrudan uygulanması için IMF yetkilisi ülkesine geldiğinde, “barbarlar kapımızda” diye haykırıyordu. Uzun bir ziyaret serisinin başlangıcıydı bu. IMF’nin önderliğini yaptığı AB-Avrupa Merkez
Bankası-IMF troykasının oluşması, Avrupa ülkelerinin kendi iç sorunlarının çözümünde Amerikan emperyalizminin himayesi altına girmiş
olduğunun göstergesidir.
Troyka Portekiz’de Haziran 2011 parlamento seçimlerinde kendini gösterdi. Seçimlerin ardından vereceği borcun koşulu olarak, ülkenin tüm büyük partilerinin liderleri tarafından imzalanmasını istediği
özelleştirme, düzensizleştirme ve yağmayı meşrulaştıran ölüm planını dayattı ve istediğini de aldı. Atandıktan hemen sonra yeni IMF başkanı Christine Lagarde, “sosyalist” Yunanistan Başbakanı Papandreou
tarafından parlamentoya sunulan kemer sıkma planı için sağ muhalefete telkinde bulundu.
IMF birkaç hafta sonra bu kez Fransa’da saldırıya geçti. 2012 başkanlık seçimleri öncesi tüm adaylara kamu bütçesindeki kesintileri anayasaya bir zorunluluk olarak koymalarını şiddetle salık verdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet ironik bir şekilde, Aix-la-Chapelle’de 2011 Charlemagne ödülünü alma vesilesiyle
yaptığı 2 Haziran tarihli konuşmada bakın neler söylüyordu28:
Avrupa kurumsal yapısı her alanda güçlendirilmeli. (…) Sıkı koşullara bağlı
finansal yardımı da içeren çeşitli düzenlemeler IMF politikalarıyla tam bir
uyum içerisinde planlanıyor. (…) Yapısal uyumun varlığı çok önemli; hükümetler ve muhalefetler birlik içerisinde programın titizlikle yürütülmesini sağlamalılar. Ancak bir ülke bu sorumluluğu yerine getirmezse, oyunun ikinci perdesi ilkinden farklı olacaktır. Bu ülkeler yoldan saptıklarında, AB kurumlarına
ülkelerin ekonomi politikaları üzerinde daha fazla yetki ve söz hakkı vermeyi
düşünüyoruz. (…) Bu yeni dönemde, AB kurumlarının (örneğin AB Bakanlar
Konseyi) ülke ekonomileriyle ilgili doğrudan kararlar alabilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu kapsamda AB kurumlarının ülkelerin ekonomi politikası kararlarını veto etme hakkı olabilmelidir. Ülkelerin rekabetçiliğinde belir-
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Charlemagne Ödülü, Almanya Aachen şehri tarafından 1950’den beri her yıl verilen bir ödüldür. Bu ödül “Avrupa anlayışına ve topluluk çalışmalarına, insanlığa ve
dünya barışına en fazla katkı yapan” kişilere verilmektedir.
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leyici olan bazı temel para politikası araçları bu veto mekanizmasının dışında tutulabilir.

Trichet’nin bu sözleri mevcut durumu açıkça özetliyor. AB politikalarının IMF politikalarıyla tam bir uyum içerinde olduğunu belirtiyor. IMF’nin ABD tarafından yönetildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, buradan Washington’ın boyunduruğuna girmenin talep edildiği
anlaşılıyor. Ayrıca, hükümetlerle muhalefetlerin uzlaşısı kurumsal bir
gereklilik olarak dayatılıyor. Bu aynı zamanda uluslarüstü bir korporatizmin arayışı, ileride bu konuya değineceğiz. Son olarak, ülkelere destek karşılığında kurumlara özellikle bütçe hazırlanması sırasında veto
hakkı tanınması şeklinde ileri sürülen koşullar olayın özünü oluşturuyor. Bütçelerin parlamentolar tarafından onaylanıyor olması milli egemenliğin ifadesinden başka nedir? Bütçelerin hazırlanmasının ve onayının AB’nin denetimine tabi kılınacak olması, milli egemenliğin en
ufak kalıntısının dahi yok olması anlamına gelecektir.

Avro, bir imha silahı

Avro bölgesindeki emperyalist ülkelerin 2011’de ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler olmalarına şaşırmamak gerekir. Bugün
Avro’nun doğru kullanımını destekler tavır takınan sol ve aşırı sol
unsurların aksine, IV. Enternasyonal başından beri tek para birimine
geçişin Avrupa’daki milli burjuvazilerin zaaflarını örtbas etmek amacını taşıdığını ve ülke politikalarının ne pahasına olursa olsun ABD
Merkez Bankası FED’in ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu hale getirilmesini hedeflediğini ileri sürdü.
13 Ekim 1997’de, Avrupa Merkez Bankası’nın ilk ve en önemli yetkililerinden Hans Tietmeyer şunları söylemişti: “Maastricht
Anlaşması, kamu yararını gözeterek gelecekte aşırı bütçe açıklarını
önlemeyi amaçlıyor (…). Ancak bu, milli parlamentoların yetkilerini
açık bir şekilde gasp ediyor, özellikle de borçlanma yoluyla bütçenin
dengelenmesine karar verme hakkını…”29
Avrupa Merkez Bankası’nın ilk başkanı Wim Duisenberg, 31
Aralık 1998’de Le Monde’a verdiği bir röportajda şunu kabul etmiştir: “Tarihte ilk kez 11 egemen ülke, kendi milli paralarını terk ederek
bağımsızlıklarından feragat ediyor.”
O günlerde Tietmeyer, şu dikkat çeken sözleri sarf ediyordu: “Döviz
oranlarıyla daha fazla oynayamayız (…). Yapısal uyum yükü (…), bundan böyle işçi maliyetlerinin üzerine yıkılacaktır. Ücretler ve ücretlerden kaynaklanan tüm maliyetler, üretkenlikte farklılık sorununun çözülmesi için temel konular olacak.”
28

Bu ve sonraki iki tırnak içine alınmış cümle Sınıf Savaşı ve Globalleşme’den alınmıştır.
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Fakat emperyalizmin her türlü sınıf mücadelesini baskılamak için
kurduğu bu büyük labirent, işte tam burada sınıf mücadelesinin gerçekliğiyle karşı karşıya kaldı. Peki ne oldu? Tietmeyer’in de savunduğu gibi, farklı siyasi görüşlerde olan muhtelif AB hükümetleri (özellikle Avro bölgesindekiler) yapısal uyumun yükünü işçi sınıfı ücretleri üzerine yoğunlaştırdı. Son on yılda, tıpkı sağ hükümetler gibi istisnasız tüm sol hükümetlerin tek yaptığı, yapısal uyum değişkeni olarak
yalnızca iş gücünün değerine saldırmak oldu. Daha somut hale getirelim: İşçi ücretlerinin azaltılması talebi ve bu talebin uygulanması için
yapılanlar, işçi sınıfını büyük bir bozguna uğrattı. Ancak işçiler tekrar savaşmaya ve direnmeye başladılar. Son on yılda Fransa, İngiltere,
Yunanistan, İtalya ve diğer birçok ülkede düzenlenen grev, genel grev
ve milyonların katıldığı gösterilerin sayısını hesaplamak mümkün
değil. Milli burjuvazilerin faşist veya korporatist diktatörlük rejimlerini kurabilecek güçlerinin bulunmadığı ortamda, bu işçi direnişi hareketleri AB’yi uluslarüstü korporatizmin semeresini yemekten alıkoydu.
Hiç kuşkusuz işçi sınıfları yediği ağır darbelerden olumsuz etkilendi.
İşçi kurumlarının bağımsızlıkları ciddi şekilde zarar gördü. İşçi kurumlarının en tepesindekiler yani liderler işçi sınıfına ihanet etme konusunda birlik oldular. Ancak işçi sınıfının bu direnişi, çürümüş kapitalizmin krizinin derinliğiyle birleşince kapitalist sınıfın işçilerden aldıklarını geri kazanmak anlamına geliyor, bu aynı zamanda finans kapitalin
desteklenme taleplerine karşı elde edilebilecek kazanımlarla kıyaslandığında sınırlı bir kazanımı ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında, mevcut direniş mekanizmalarının artık yeterli olmadığı anlaşılıyor.
Borç faizlerinin ödenmesi ve bankaların kurtarılması için hükümetler tek başlarına iş gücünden daha fazla kan emerek işçi sınıfından
gerekli parayı koparmayı beceremediler. Bunun sonucunda IMF doğrudan yardıma koştu: Kapitalizmin kurtarılması görevinde herkesin
etkin desteğini alabilmek için geniş bir konsensüs ve Avrupa çapında
bir ortak yönetim oluşturmak amacıyla “troyka” kuruldu.

“Troyka” sahneye çıkıyor

Borç; büyük bankalar, emeklilik fonları ve hedge fonları (kısa vadeli ve yüksek riskli yatırım fonları) tarafından hükümetlere karşı şu
amaçlarla bir silah olarak kullanılır: Hem büyük zarar edilen dönemlerde bu kurumlar hükümetler tarafından kurtarılır, hem de bu kurumların satın almış olduğu devlet tarafından çıkartılmış tahvil ve bonoların ödenmesi garanti altına alınmış olur. Borç aynı zamanda sermayenin genel çıkarları adına konuşan (şu veya bu milli burjuvazi adına değil) kurumların yıkım planlarını hayata geçirmek için kullandıkları bir silahtır. Politik ve kurumsal bir kavram olarak troyka110
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nın yakın zamanda Avrupa’da kullanılır olması bir tesadüf değil. IMF;
AB, Avrupa Merkez Bankası ve kendisinden oluşan bir takıma liderlik ediyor. Bu takımın görevi, bankacıların, spekülatörlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının talepleriyle örtüşür şekilde bütçe açıklarının azaltılması ve faiz ödemelerinin garanti altına alınabilmesi amacıyla yıkıcı kemer sıkma politikalarının uygulanabilmesine olanak sağlayacak şartları Portekiz’den Yunanistan’a, İrlanda’dan İspanya’ya ve
şimdi de Fransa ve diğer ülkelere dikte etmek. Bu şartlar IMF ve aslında IMF’yi kontrol eden Amerikan emperyalizmi tarafından emredilen
şartlar. Uygulanan bu yöntem her ülkede çelişkilerin daha da keskinleşmesine sebep oluyor ve bu sebeple işçi sınıfının direnişiyle karşılaşıyor. Troyka, Yunanistan’da “sosyalist” Papandreou’yu, İspanya’da
“sosyalist” Zapatero’yu, İtalya’da “sağcı” Berlusconi’yi ve diğer ülke
liderlerini işçi sınıfı, milli egemenlik, demokrasi ve emeğin kazanımlarına karşı yıkıcı önlemler almaya zorluyor. Troyka bu ülkelerde hükümetlerin işçi sınıfı direnişine karşı sendelemesini önlemek için görevde. Şu ana kadar, politik ve sendikal işçi sınıfı örgütleri bu alışılmamış korporatist baskıya teslim olmuş görünüyorlar. Bu sayede hükümetler Yunanistan’daki yedi veya sekiz genel greve, İspanya, Portekiz,
İngiltere ve diğer ülkelerdeki muazzam kitle hareketlerine karşı koyabildiler. Örneğin, 2010 güzünde Fransız hükümeti emeklilik reformuna
karşı harekete geçen milyonlarca işçiyi durdurabildi. Ama bu ne zamana kadar devam edecek? Bu kırılgan denge sonsuza dek sürdürülemez.
21 Temmuz Zirvesi’ni ve Avro bölgesi hükümet başkanlarının yaptığı
açıklamayı ortaya çıkaran koşullar aslında çok şeyi açıklayıcı niteliğe
sahipti. Zirveden iki gün önce Merkel, Fransız ve Alman emperyalizmlerinin çıkarlarının çatışmasından dolayı anlaşma olmayacağını açıklamıştı. Obama ve IMF’nin 48 saat içinde yaptıkları doğrudan müdahaleleri, tüm Avro bölgesi ülkelerini, spekülatörleri ve bankacıları rahatlatan ve Yunan borçlarının ödeneceğini garanti eden meşhur 21 Temmuz
bildirisini kabul etmeye zorladı. Bu garantiyi ülkelerinde daha önce
görülmemiş düzeyde ağır kemer sıkma tedbirlerini taahhüt ederek veriyorlar. Aslında bu işçi sınıfına şu ana kadar vurulan en ağır darbe gibi
görünse de uygulanması da oldukça zor ve bunun farkındalar, taahhüt
ettikleri planları uygulamaya koyamayacaklarını gayet iyi biliyorlar.
Buna rağmen bu taahhüt altına girdiler. Bildiride bu taahhüdün sadece
Yunanistan için yapıldığını ve diğer ülkeler için geçerli olmadığını söyleseler de, birkaç hafta sonra aynı süreçlerin diğer ülkeler için de tekrarlanacağını biliyorlar. Gerçek bir panik havası içindeler, işçi sınıfını
tam bir yenilgi anlamına gelecek bu kemer sıkma planıyla cezalandırmalarını sağlayacak koşullar mevcut değilken “piyasaların” öfkesinden
korktukları için bu taahhüdü vermek zorunda kaldılar.
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Bu durum AB kurumlarını ve birçok hükümeti doğrudan sarsacak
büyük bir krizin kaynağını teşkil ediyor. Bu aynı zamanda işçi sınıfının kapitalist saldırganlığa son vermesiyle tüm planların çöpe atılması şeklinde ortaya konabilecek çözüme ulaşabilme sorunsalını önümüze getiriyor.

ABD’de kriz

Dünyanın en güçlü emperyalizminin üst seviyelerinde de ciddi çelişkiler mevcut. Yunanistan, İrlanda v.b. ülkelerin astronomik borçlarının bütün bankaların ve uluslararası kuruluşların varlıklarını tehdit ediyor olması Amerikan finans kapitalinin pozisyonunu da etkiliyor. Fakat
Amerikan ekonomisinde borç oldukça farklı bir rol oynuyor. Amerikan
kapitalizminin dünya ölçeğindeki egemen pozisyonu sayesinde, dolar
dünyanın tüm ekonomilerinde zorunlu bir rezerv para olarak tutuluyor.
Tüm dünya trilyon dolarlık rezervler tutan merkez bankaları aracılığıyla Amerikan ekonomisini finanse ediyor. Başka bir açıdan, ABD taahhütlerinin güvenilirliği konusunda sorgulanamaz oluşuyla dünya ekonomisinde her zaman başat role sahip olduğunu biliyor. Ancak bu borç
krizi aynı zamanda ABD’nin borç krizi.
Mayıs ortasında ABD’nin toplam 14,3 trilyon dolarlık borcu,
Kongre’nin yetki verdiği borç tavanı limitine ulaştı.
Herkes, ABD’nin temerrüde düşmesi (borcunu ödeyemez duruma gelmesi) halinde tüm dünya ekonomisinin sarsılacağının farkındaydı. Bu her şeyden önce politik güç için bir sınama olacaktı.
Sosyalist Örgütçü’den (Socialist Organizer) yoldaşlarımızın Gerçek’in
bu sayısında belirttikleri gibi bu durum en güçlü emperyalizmin politik hakimiyet krizine girmesinin bir ifadesiydi. Aslında borç tavanının Kongre tarafından arttırılması, son yıllarda onlarca kez yaşanmış
sıradan bir olay. Federal borç limiti krizi Amerikan emperyalizminin en yüksek seviyelerinde patlak veren büyük krizin bir ifadesiydi.
Elbette Cumhuriyetçiler ve Demokratlar krizin sonuçlarının işçi sınıfı ve kazanımlarının üzerine yıkılması konusunda bir uzlaşma içerisindeler. Ama nereye kadar? Kongre’de çoğunluğu elinde bulunduran
Cumhuriyetçiler Obama ile pazarlıklar sırasında sosyal güvenlik sistemi ve ulusal sağlık sistemine ağır darbeler indiren ve tüm işçi sınıfını yoksulluk ve işsizlikle baş başa bırakacak önlemleri masaya getirdi. Ancak bunlar dahi kapitalist sınıfın en saldırgan kanadını oluşturan kesimleri barındıran Cumhuriyetlerin taleplerini karşılamaya yetmedi. Hep daha fazlasını istediler. İpotekli konut finansman krizinin
patlak vermesinden bu yana Amerikan işçi sınıfı Amerikan kapitalizminin en şiddetli saldırılarına maruz kalıyor. Göreve geldiğinden beri
Başkan Obama, seçimlerden önce siyahların, gençlerin, ezilenlerin,
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dışlananların ümidi olmasına rağmen, verdiği taahhütlerin (özellikle
sosyal güvenlikle ilgili olanlar) hepsine sırtını döndü. Ancak tüm bunlar ABD’yi kârlılıkta büyüme yarışında tekrar öne geçirmek için yeterli önlemler değildi. Kapitalist sınıf krizi durduracak güce sahip olamadığı için bunalmış durumdaydı. Bütün sektörler giderek radikalleşerek işçi sınıfına karşı güç kullanılmasını ve federal hükümet desteğiyle Wisconsin Valisi’nin aldığı şiddetli önlemlerin diğer eyaletlerde de
alınmasını talep etmeye başladı. Obama’ya güvenmeyen ve onu hiçbir
zaman çıkarlarının güvenilir bir temsilcisi olarak görmeyen Amerikan
finans sektörü ise bu süreçte işçi haklarının budanması yönünde eline
geçen hiçbir fırsatı kaçırmadı. Wisconsin’deki olaylar sırasında AFLCIO (Amerikan Sendikalar Federasyonu) pazarlıklarda milyonlarca
doları taviz olarak ikram etti ancak bu ne kitlesel işçi ve gençlik eylemlerini durdurabildi ne de valiyi pazarlıklarda ikna edebildi. Bu olaylar
ABD’de ve tüm dünyada kritik sorunun işçi hareketinin bağımsızlığı
olduğu bir kez daha gösteriyor.

Uluslarüstü korporatizm

12 yıldan daha uzun bir süre önce neler yazdığımızı tekrar hatırlayalım:
20. yüzyılın sonunda, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı form ve ilişki düzeylerinde uygulanan politikaların temel taşının yeni bir tip korporatizm olduğu su
götürmez bir gerçektir. Uygulanan tüm politikaların kalbinde sendikal yapıların sivil toplumun bir parçası haline getirilmesi çabası yatıyor. “Genel çıkar”
söylemi altında, sendikalar “sosyal” ve “istihdam yaratan” politika ve anlaşmaların birer parçası haline getiriliyorlar. Bu anlaşmaların içeriği çok açık: Ücretli
çalışanlara bireyselciliğin aşılanması için işçi sınıfını sınıf yapan kolektif kazanımların tartışma konusu yapılması ve sendikaların makinenin bir dişlisi haline getirilmesi. Yükselen kapitalist çağda, karın düşme eğiliminin önlenebilmesinin değişkeni dünya pazarının genişletilmesiydi. Düşüşe geçmiş kapitalist
çağda ise tek kriter işçi maliyetlerinin azaltılması. Bu politikalar hem hükümetlerin programlarında hem de uluslararası kuruluşların rollerindeki değişimde açıkça ifade ediliyor. Bu kapsamda AB eşsiz bir test zemini oluşturuyor.
Doğrudan ABD Merkez Bankası’nın emirleri doğrultusunda şekillenecek yeni
bir uluslarüstü neo-korporatizm çağına giriyoruz. İşçi sınıfının gücünü kırma
politikalarının uygulanabilmesi için Sosyalist Enternasyonal’in ve Stalinizmin
yapılarının sürecin içerisine çekilmesi ve ön plana çıkartılması gerekiyor.30

Bugün karşılaştığımız durum bunun ta kendisi değil mi? Daha önce
hiç görülmediği kadar gerilemiş kapitalist sistemin mevcut çağında,
devasa boyutlardaki sermayenin değer kaybetmesinin önlenmesi için
üretici güçlerin toplu kıyımına ihtiyaç duyuluyor. İşçi sınıfının bugün
bu politikalara direnirken karşı karşıya olduğu en önemli sorun, işçi
hareketiyle tarihsel bağları olan siyasal partilerin liderleriyle işçi sını29

Sınıf Mücadelesi ve Küreselleşme, “Yükselen kapitalizm çağında inşa edilmiş
demokratik kurumlar” başlıklı bölüm
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fı kurumlarının liderlerinin iş birliği içerisinde olmasıdır. Papandreou,
Zapatero, Socrate ve diğer parti liderlerinin yıkım planları karşısında takındıkları tavır, bu konsensüsün işlediğinin bir ifadesi. Yine aynı
şekilde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve sendikaların liderlerinin kamu
bütçesi kesintilerini onaylamaları da bu konsensüsün bir sonucu
(Yunanistan borç krizinin ortasındayken, Mayıs 2011’de Atina’da toplanan ETUC Kongresi’nde kamu açıklarında kademeli düşüşün onaylandığına dair bir karar çıktığını hatırlayalım). İstisnasız tüm sosyalist ve komünist partiler (Birleşik Sekretarya da dahil) kamu açığının nasıl düşürülmesi gerektiğine dair öneriler sunuyorlar ve borcu
meşrulaştırıyorlar.31
İşçi hareketindeki bu problem her yerde meydana geliyor. Fransa’da
Sarkozy’yi indirmek isteyen Sosyalist Parti 2013’e kadar kamu açığının
GSYH’nin %3’üne düşürülmesini desteklediğini duyurdu. Almanya’da
borçların azaltılması için temel yasalarda değişiklik yapılması SPD ve
CDU-CSU’nun desteğiyle 2009’da onaylandı. İtalya’da parlamentodaki sol partiler kemer sıkma politikalarına olumlu oy kullanmadı; ancak
La Repubblica gazetesinin haberine göre İtalyan sol partilerin liderleri 9 Temmuz’da bütçe dengesini sağlamak adına sıkı reformlara destek
verileceğine dair aralarında bir anlaşmaya vardılar. Ve her yerde sendikalar konsensüsün bir parçası olmaya davet ediliyorlar.

İşçi hareketi içinde ayrışma

IV. Enternasyonal’in militan aktivistlerinin politik talepleri şöyle:
“Borçlar iptal edilsin! IMF-AB-AMB troykası ve diktaları reddedilsin!
Kamu açıklarının düşürülmesi uzlaşmasına hayır!” Bu üç slogan işçi
hareketi içinde ciddi bir ayrışma yaratıyor. Yunanistan’da, İspanya’da,
İtalya’da, Portekiz’de, Fransa’da, İngiltere’de, ABD’de – her yerde
işçiler kendilerine karşı geliştirilen ölümcül planlara karşı sınıf olarak seferber olmuş durumdalar. Her yerde işçiler liderliklerin direniş
hareketlerini engelleme çabalarıyla, yalan ve kararsızlıkla karşı karşı30
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Inprecor, Birleşik Sekretarya organı, Yunanistan’da Left Tribute grubunun kamu
borçlarının iptal edilmesi ve Avro bölgesinden çıkılması üzerine belirlediği politikasını terk ederek borcu izlemekle sorumlu olacak bir komisyonun kurulması yönünde görüş bildirmesini desteklemiştir. Inprecor bu durumu “açık bir şekilde doğru
bir karar” olarak yorumlamıştır. Öyleyse kamu borçlarının iptal edilmesini talep
etmek bir yanlış mıdır? Fransa’da 2011 Haziran’da Yeni Anti-Kapitalist Parti (NAP),
Komünist Parti, Sol Parti ve diğer kurumlar ortaklaşa bir bildiri imzaladılar. Bu bildiri, kamu borçlarının iptal edilmesi sloganını bir kenara bırakırken moratoryum ilan
edilmesini (başka bir deyişle borçların geçici olarak askıya alınması) ve bir denetim
mekanizması (aslında Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı tam budur: Ödenebilir iyi
borç ile yeniden takvimlendirilecek ödenemeyen kötü borcun birbirinden ayrılması)
kurulmasını talep etmektedir.

“Borç Krizi” mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor

yalar. IV. Enternasyonal militanları, işçi örgütlerinin yetkilerine saygı
duyarken, işçi sınıfı aygıtlarının kamu açıklarının düşürülmesi ve borçların ödenmesi konularında oluşturulan konsensüse tabi tutulmalarına karşı çıkanları bir araya getirmeyi kendine bir görev bilir. İşçilerin
ve Halkların Uluslararası Bağlantı Komitesi çatısı altında ve 2010
Kasım’ında Cezayir Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda işçi
sınıfının bu yöndeki mücadelesine destek verir.
Herkes, borçların ve kamu açıklarının düşürülmesi adı altında gerçekleştirilen saldırıların sınıf çelişkilerini daha da keskinleştirdiğinin farkında. Kaçınılmaz bir çarpışma kapımızda; sadece işçi sınıfı ve
kapitalistler arasında değil, aynı zamanda bir yanda işçi sınıfı, militan
aktivistler ve direnen işçi örgütleri, diğer yanda planların uygulanmasını ve uluslarüstü korporatizmi dayatmaya çalışan işçi örgütlerinin tepe
yöneticileri arasında bir çarpışma söz konusu. İşte bu yüzden dünyanın her yerinde IV. Enternasyonal aktivistleri yukarıda bahsettiğimiz
üç sloganı mücadelede başlangıç noktası olarak belirlemelidir. Bu sloganlar büyük bankaların ve uluslar-arası finans kuruluşlarının millileştirilmesi talebini de beraberinde getiriyor; bu talep toplumun çoğunluğunun çıkarlarını savunan bir işçi köylü hükümetinin alması gereken
olmazsa olmaz bir önlemdir. Bugün her zamankinden daha geçerli bir
hal alan “Sosyalizm mi barbarlık mı” sorunu, borç ve kamu açığı soruları karşısında alınacak pozisyon ile çözüme kavuşturulabilir.
Bugün bu soruların sebep olduğu işçi hareketi içindeki ayrışma,
bizlere Birinci Dünya Savaşı sırasında hükümetlerini destekleyenlerle,
savaşa karşı proletarya enternasyonalizmini ve işçi sınıfı örgütlerinin
bağımsızlığını savunanlar arasındaki ayrışmayı hatırlatıyor. Borçların
iptali ve kamu açığının reddedilmesi, bugün sınıf bağımsızlığının ve
proletarya enternasyonalizminin bayrağını oluşturuyor. Bu talepler
olmadan insanlık uygarlığını kurtarmak için savaşılamaz.
Çürümüş kapitalist sistemin süpürüleceği sınıf savaşını yükseltmek
için, IV. Enternasyonal militanları bu taleplerin çatısı altında işçiler
ve çeşitli kesimlerden aktivistler ile birlikte savaşmalıdır. Bu talepler
insanlığın kurtuluşu için işçi sınıfının kendi bağımsız hareketini kurabilmesine destek olabilmeyi sağlayacaktır. Bu talepler, devrimci partiyi
kurma sürecinde ve işçi enternasyonali kurulması ve insanlığın kurtuluşu yolunda IV. Enternasyonal saflarının güçlendirilmesinde bize yardımcı olacaktır.
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