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üreselleşme odı verilen saldırı, emperyolist 

ülke ve tekellerin, kapitalizmin, dünya ge

nelinde daha geniş ölçeklerde derinleme

sine ve genişlemesine hakim olma hare

katıdır. Mali sermayenin, tekellerin sınırsız yatırım, 

dolaşım, spekülasyon özgürlüğü, bunların önündeki 

her türden engelin kaldırılması, ekonomik, siyasal, 

sosyal, kültürel koşulların ulusal çerçevelerin ötesine 

taşan ve hız kazanan sermaye hareketleri ve kombi

nasyonlarına uygun hale getirilmesi, sistemin yeniden 

yapılanma stratejisinin temelini oluşturmaktadır.

Üretici güçlerin var olan ve hızla gelişen düzeyi, 

mevcut üretim ilişkileriyle olan çelişkisini büyütmekte, 

yeniden yapılanma süreçlerine ilişkin tüm olay ve ge

lişmeler, emperyalizm/çürüyen kapitalizm zemininde 

olmaktadır. Genişletilmiş yeniden üretim ve sermaye 

birikim süreçleri, aynı zamanda krizsel birikim, sıçra

mak ve daha derin, daha geniş çaplı kriz üretim süreç

leridir.

Sermaye ihracı, meta üretim ve dolaşımı, hız ka

zanmış spekülatif para sermoye hareketlerini, globa- 

lizasyonu, kanın vücuttaki dolaşımında olduğu gibi, 

bir yerde tıkanma olursa bunun bütün kan dolaşım sis

temini etkilemesi, sekteye uğratmasına benzer sonuç

lar doğurması tehlikesine karşı, emperyalistler ve dün

ya burıuvazisi, tam bir kontrol ve güvence yaratma pe

şindedir. Bu yönden, tek bir dünya kapitalist ekonomi

sinin günümüzdeki anlamı, dünya kapitalist ekonomi

sinin az çok önemli bir parçasında ortaya çıkan bir 

krizin diğer parçalara yayılma olasılık ve hızının eski

sine göre kot be kat fazla olabilmesidir.

Günümüzde, kapitalist canavar, yaşayabilmek 

için eskisine göre çok daha büyük sermayelere ihtiyaç 
duymakta ve tüm kaynakların kendisine doğru akışını 

frenleyecek, geciktirecek hiçbir engel bırakmak iste

memektedir. Sermaye ihracının, meta üretim ve dola

şımının, işgücü sömürüsünün, spekülatif para sermoye 

hareketlerinin serbestçe, hiçbir engele takılmadan 

gerçekleşebilmesi, genişletilmiş yeniden üretim ve ser

maye birikim artışının kesintiye uğramaması, krizlere 

karşı güvence oluşturma ve kriz yönetimi, emperya

list/kapitalist ekonominin küresel düzeydeki örgüt

lenişinin, stratejik yeniden yapılanmanın temel poli

tikalarını oluşturuyor. Kârların realizasyonu, sıkı sıkıya 

bu politikalara bağlıdır. Meta üretim ve dolaşımına 
okışkanlık kozandırılmayo çalışıldığım, para sermoye 

ve ticari dolaşımı hızlandırıcı internet gibi araçların 

devreye sokulduğunu görmekteyiz.

LÇİNDEKÜ-JR:
* Özgürlük ve demokrasi mücadelesi 

sürece kendi eksenimizden müdahale
* İşçi platformları ve hedeflerimiz
* "F Tipi" cezaevine karşı mücadele 

perspektifimiz genelgesinden...



Küresel emperyalist saldırı, çok daha büyük ser

mayelere duyulan ihtiyacın sonucu olarak, daha 

yoğun ve daha hızlı ortıdeğer birikimine yönelmekte, 

yonsomurge ve bağımlı ülkelerdeki birikmiş a rtıdeğer 

ve tüm zenginlik kaynaklarına el koyulması ve bunla

rın tasfiyesi gerçekleştirilmededir. Bu, işçi sınıfı ve di

ğer emekçilerin daha fazla sömürülmesi, hak yoksun

luğu, orgutsüzleştirilmeleri, mücadelelerinin bastırıl

masıyla birlikte olmaktadır.

Emperyalistlerin ve dünya burjuvazisinin bütünü

nün genel ve ortak çıkarları, kapitalizmin dünya gene

linde derinlemesine ve genişlemesine gelişiminin istik

rarsızlık ve krizlere karşı olobildiğince güvence altına 

alınmasını gerektiriyor. Sermaye akışkanlığı ve pazar 

genişlemesinin, tekellerin hareketlerinin önündeki sı- 

mrlandınalıklann kalkması, uluslararası sermayenin 

genel ve ortak eğilimi olurken, bu, emperyalist ülke ve 

tekeller arasında rekabet ve eşit olmayan gelişme ile 

birlikte gerçekleşmektedir.

Keza emperyalist ülke sermayeleri uluslararası 

gelişime uygun olarak dilsel, ulusal, dinsel, üretim ve 

pazarın dünya ölçeğindeki ve bölgelerdeki geliştiril

mesinin önündeki engelleri kaldırma yönünde ilerle

mektedir. Bunların her birisinin, sistemin bugünkü eko

nomik yönelim ve ihtiyaçlarına uygun olarak sistem 

içerisinde de yemden biçimlendirmeye uğratıldığını 

görmekteyiz. Bu genel bir eğilim olmakla birlikte, bu

nun içerisinde de her bir emperyalist ülke kendisinin 

üstünlük kurmasını sağlamaya, kendisine ait olanı ha

kim kılmaya çalışmakta, emperyalist ülkeler arasında 

siyasal kültürel alanda egemenlik rekobeti sürerken, 

yorısomurge ve bağımlı ülke halklarının siyasal ege

menlik kırıntıları, demokratik halkçı, ulusal kültür ve 

gelenekleri fam bir tasfiyeye uğratılmaktadır.

Ekonomik krizlerin sıçramalı gelişimi ve daho yıkı

cı sonuçlarla ortayo çıkışının ve sermaye birikim süreç

lerindeki tıkanmaların önüne geçebilmek, asgaride 

tutabilmek için, meta üretim ve dolaşımının, sermaye 

ihracının, hız kazanmış spekülatif para sermaye hare

ketlerinin gidiş dönüşlerinin -faizleriyle birlikte borç

ların geri dönmesinin- IMF, WB (Dünya Bankası) gibi

kurumlar ve emperyalist tohkim, özelleştirme gibi poli

tikalarla sürdürülen yeniden yapılanmaların denetim 

ve güvence altına alınması, politik stabılizasyonu ge

rektirmektedir.

Tekeller, özgürlük değil egemenlik ister. Emper

yalizm ve proletarya devrimlerı çağının değişmez ge

rekliliğidir bu. İşçi sınıfının, bütün emekçilerin, ezilen 

halkların üzerindeki azami kâra dayalı sömürü, ser

mayenin giderek daha do az sayıda elde toplanması, 

tekelleşme düzeyi ve mali sermaye hakimiyeti, ekono

mide olduğu gibi siyasal planda da oligarşik bir ha

kimiyete yol açar. En ileri olduğu söylenen burjuva 

demokrasilerinde dahi iktidarların aşırı merkezileşme

sini gösteren Başkanlık, Güvenlik Konseyi gibi kurum

lar, keza IMF, WB, G-8, NATO vb... burjuva parla

menter sistemin işlerliğini, siyasal egemenlik haklarım 

hiçe soyan başlıca oligarşik oygıtlardır. Onlar, ordu, 

polis, özel güvenlik gibi çok sayıda ve son teknolo/ik 

silahlarla yüksek bir donanım sağlanmış saldırı ay- 

gıtlorıyla tahkim edilmişlerdir.

Emperyalist tekel hakimiyetinin -ekonomidekı- 

gerici niteliği, siyasal egemenliğin de bunun dışında 

bir şekillenmesine olanak tanımaz. Uluslararası tekel

lerin, bankaların sermaye, yatırım, meta üretim ve do

laşımını engellemeyecek, sınırlandırmayacak, krizleri 

yönetme olanağı sağlayacak bir serbesti arayışı, eko

nomide olduğu gibi siyasal alanda da ülke içi ve dışı, 

küresel düzeyde buna uygun düzenlemelerin yapıl

ması, bugünkü adlandırmasıyla neotiberal politikalar 

nasıl bir kapsam ve içerikle sunulursa sunulsun, bu ge

rici öz üzerinde şekillenir. Ulusal, dinsel, dilsel, kültürel 

sorunların, emperyalist-kopitalist ekonominin küresel 

ve bölgesel ihtiyaçlarına uygun çözümü, bu özsel geri

ci niteliğine uygun, demokratik, halkçı, ulusal, sosya

list çözümüne tümüyle karşıt, köklü olmayan, onları 

sınırlandırırken yeni koşullar içerisinde üreten bir çö

züm olmaktan öteye gidemez.

Çok daha büyük sermayelere duyulan ihtiyaçla 

artıdeğer sömürüsü şiddetlendirilir, azami kâra dayalı 

sömürü büyütülür, yarısömürge ve bağımlı ülkelerin 

yağması artırılırken, bunların sonucu olarak zenginlik



ve yoksulluğun uçlardaki birikimi artar; ülkeler içe

risinde, emperyalist ülkelerle yonsömurge ve bağımlı 

ülkeler arasında gelir dağılımı uçurumu buyur, ücret 

ve gelirlerde, tüketim harcamalarında eskisine göre 

kot be kat buyuk farklar oluşur. Alaka kıtası yoksulluk, 

sefalet ve olume itilirken, emperyalist bur/uvozmm, ege

men sınıflonn iktidarlarını, buguva demokrasisi içeri

sinde sömürülen ve ezilen sınıflara, ezilen uluslara ve 

bağımlı ülke halklarına eşit hak ve özgürlükler tanı

yarak sürdüreceklerim düşünmek safdillik olur.

Onların demokrasisi, sermoyenm yatırım ve dola

şım özgürlüğü, kârların serbestçe transferinin güvence 

altına alınması demokrasisidir. Vahşi kapitalist sömü

rü için küresel düzeyde alanı düzlemeyi hedeflemek

tedir. Onun hedefi, yüksek o rtıdeğer için işgücü fiyatı 

ve çalışma koşullarının esnekleştirilmesi, serbest böl

geler oluşturmaktır. Dünyanın neresinde işgücü fiyatı 

daha düşük, dünyanın neresinde pazar olanakları da

ha geniş, dünyanın neresinde faizler, borsa kârları, 

özelleştirme rantları doha büyük ise, banko ve tekel

lerin, spekülatif sermaye kuruluşlarının o ülke ve böl

geye hızla akabilmesinin ve azami kârları transfer 

edebilmelerinin koşullarını yarotmak, sermayenin üre

tim süreçlerinin ve ekonomilerin yeniden yapılandırıl

malarında onları güvencesiz kılacak, denetimi kaybet

tirecek, ya da boylesı bir risk oluşmasına yol açacak 

bir siyasal istikrarsızlıkla karşılaşmamaktır Ekonomik 

yapıların istıkrarsızlaşması, krizler -yayılma ve sıçra

mak gelişme tehdidinin artmış olması- siyasal koşulla

rın dengesizliği, sermaye hareketlen m, yemden yapı

lanma süreçlerim güçleştirmekte, bunun için daha us t 

düzeyde kapitalist birlik oluşumlarına uygun, onların 

gelişiminin onunu açacak politik, kültürel koşulların 

yaratılması ve stabıhzosyonun bu düzeyde sağlanması 

yoluna gidilmektedir

Benimsenen politikalar, emekçi sınıfların istek ve 

özlemlerine uygun, bu istek ve özlemleri ıçm örgütlen

melerim ve daha etkin mücadele yürütmelerim ola

naklı kılacok demokratik koşulların yorahlmosmı de

ğil, tersine emekçilerin daha fazla somurulmesmı sağ- 

layacok koşulların yaratılmasını, malı sermoye ve te

kelleri için küresel düzeyde daha geniş hareket ser- 

besfısı ve egemenlik koşullarının sağlanmasını am aç

lamaktadır. Ezilen uluslara tam hak eşitliği tanınması 

bir yana, halkların iradesi ulusal egemenlik haklan, 

ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı hiçe soyılup 

bütünüyle tasfiye edilmektedir.

Emperyalist ülkelerdeki dev tekeller başta olmcık 

üzere büyük sermayelere duyulon ihtiyaç ve pazar so

runundan dolayı birleşmeler olmaktadır. Keza siyasal 

birliği de amaçlıyor oluşuyla -en ilerisi AB olan- çeşiıtli 

ekonomik düzeylerde gerçekleşen birlikler, pazar bir

likleri ortaya çıkmaktadır. Emperyalist kapitalist düny-a 

ekonomisi içinde hiyerarşinin daha altlarında yer olan 

yonsömurge ve bağımlı ülke işbirlikçi tekelci kapita

listlerinin bu eğilimin dışında kalmaları beklenemez v'e 

olanaklı da değildir. Bu ülkelerin ekonomik yapısı giıbi 

siyasal yapı ve koşulları do kapitalist dünya ekono

misinin bugünkü ihtiyaçlarına uygun olarok girilen 

bölgesel işbirliği, sermaye ortaklıkları ve pazar iliş

kilerine bağlı olarak yeniden biçimlendirilmektedir.

Bu, yonsömurge ve bağımlı ülkelerde egemen sı

nıflar içerisinde sistemin siyasal yapısına ilişkin olarcık 

rejim içi çelişkilere yol açmaktıdır.

Türkiye işbirlikçi tekelci kapitalistleri, emperyalist 

burıuvozınm, dünya emperyalıst-kapıtalist ekonomisi

nin yönelimlerinden ve isteklerinden ayrı hareket edil

mez. Türkiye bur/uvazısi kimi yönlerden uyum göster

mekte zorlansa do, parçası olduklorı ve hiyerarşide 

daha altta yer ald ıkları, bağımlılık ilişkileri çok doha 

fozla admış dünya emperyalıst-kapıtalist ekonomisi 

içerisinde hareket etmek, kararlarım, konum ve duru

munu ona uydurmak durumundadır. Bu sadece dünya 

kapitalist ekonomisinin içerisinde hiyerarşinin offlonn- 

da yer alışından gelen bir zorunluluktan dolayı değili

dir, dünya kapitalist ekonomisinin bütününde ve böl

gesel düzeyde one çıkan eğilimler, Türkiye burjuvazi

sinin yönelimlerim de belirlemektedir ve bunların alı

şında kolmosı soz konusu olamaz. Türkiye işbirlikçi te

kelci kapitalistlerinin çok zayıf olmayan sermaye biri

kimi, bulunduğu bolgenm sağladığı kon/onkturel 

avonto/lorı değerlendirme potansiyeli, orta düzey ba-



ğımlı kapitalist bir ülke olarak daha ust düzeyde en

tegrasyon süreçlerine girmesini olonaklı kılmaktadır

Bu eğilim ve yönelimi, Türkiye işbirlikçi tekelci bur

juvazisinin önde gelen örgütü TUSIAD'm politikaların

da görmek mümkündür. Türkiye işbirlikçi tekele buğu- 

vozisinin ithol ikameci polıtıkolordan vazgeçme zorun

luluğu, bölgesel ekonomik entegrasyon, tekelci ortak

lıklar ve pozor birliklerine kendisi için en ovanta/lı ko

şullarda girmek gibi sorunlorm yom sıra, siyasal geçiş 

koşullarının hazırlanmasından ■ Kopenhag kriterleri 

vb.- kaynaklanan sorunlar bulunmoktadır.

Türkiye'deki rejim başındon itibaren emekçileri, 

ezilen Kürk ulusunu bastırdığı gibi, egemen sınıflar 

arasındokı çelişkilerden kaynaklanan muhalefetlere 

dahi pek olanak tommayan, sınırlandıran, monopohst 

bir yapıda olmuştur. Faşist rejimin tekelci siyasal yapı

sının sağladığı olanakları kullonarak, emekçi sınıf mü

cadelelerini ve her türlü toplumsal muhalefeti bastır

maya ve bu şekilde yüksek kârlar elde etmeye alışmış 

olan Türkiye burjuvazisi, bugünkü koşullara uygun si

yasal yapı değişikliklerini gerçekleştirmekte zorlan- 

makto, dirençle karşılaşmaktadır. Bu noktodo doğan, 

karşıtlık biçimiyle ortaya çıkan bir çelişki değildir. Em

peryalist ülke ve tekellerle birlikte Türkiye işbirlikçi te

kele burjuvazisinin de yönelimlerim içeren ekonomik 

politikalarla, bu stratejik yönelimi henüz politika düze

yinde karşılayacak, politik yapı değişikliklerinin (par

tiler, parlamento, devletin temel organları) henüz ger

çekleşmemiş olmasından kaynaklı bir geçiş dönemi 

çelişkisi, gerilimidir.

Bu çelişkiler, özellikle siyasal düzeyde karışık bir 

tablo olarak kendisini açığa vurmaktadır. Temel 

önemde değişikliklere gidilmeden rejimin eski biçi

miyle sürdürülmesindeki ısrarlarını görece bağımsız 

davranmalar!o da gösteren ordu, devletin bazı kurum

lan, kimi partilerin hareketlerini bir geçiş dönemi çe

lişkisi olarak bu sınırların içerisinde görmek gerekir. 

Burada açık bir karşı çıkış değil, sınırlandırma ve ge

ciktirme bulunmaktadır. Bu güçlerin direnci, bizzat 

emperyalıstlenn ve işbirlikçi tekelci sermayenin ba

ğımlı ülkelerdeki sömürü ve sermaye birikim modelle

rine yanıt veren re/ımın dunku biçimlenişin kendilerine 

sağladığı özel (tonum ve çıkorlorm (sadece parasal 
değil, dofıa çolc siyasal etkinlik ve statü avoniaılarmm) 

korunup sürdürülmesi amoemdan olduğu gibi, politik 

yapı değişiminin henüz işbirlikçi tekelci burjuvazinin 

ortak ve Icorarlı politikası haline gelmemiş olmasından 

do guç olmaktadır. Keza politik yapıdaki görece deği

şikliklerin ve geçiş döneminin, emekçi muholefetını 

‘azdıracele' gelişmelere olanok tanımaması, denetimli 

bir geçişin gerçekleştirilmesi, dolayısıyla faşist rejimin 

halk muholefetme karşı bastına, onun çizmeden yu 

kan çıkmasını kesinkes önleyecek nitelik ve özellikleri

nin korunması biçimindeki burjuvazinin genel ve ortak 

tutumundan da güç olmoktodır. Bunlora ABD emper

yalizmiyle özgül bağımlılık ilişkileri bulunan ordunun 

siyasal bağımlılık pozisyonunu -NATO, bölgesel he 

defler, vb dolayı- tümden gen itmeyip koruma hesa 

bım ve başkalonnı do ekleyebiliriz.

Neoliberal yeniden yapılanma, 
mail sermaye egemenliğini 
güçlendirmek içindir
Liberalizm ile demokrasi ilişkisinin kuruluşundaki, 

derin sapmalara neden olan tarihsel yanılgı, burjuva 

zinin ekonomideki serbest rekabet gereksinmesinin sı 

yasal olanda da otomotıkmon demokrasiye karşılık 

düştüğü görüşüdür. Burjuvo liberallerinin özgürlük ıs 

teklerinin belirleyici etkeni, serbest rekobet koşullan 

nın oluşmasıdır. Gelişiminin ve iktidarlarının başlangı 

anda, henüz tekelleşmenin olmadığı koşullarda, but 

juvazmin çeşitli bireylerinin kendi içlerinde az çok eşil 

konumda oluşları, kendileri ıçm bir demokrasiyi de ya 

nı sıra oluşturmaktadır Burjuvazinin kendi içerisindeki 
demokrasisi bu ekonomik koşullardan doğmokfudır 
Tekelci rekobet koşullarında ise oralarındaki denge 

bozulmuş, birbirlerine üstünlük kurmak ıçm giriştikleri 

entrika ve mucodeleler, devlet içerisinde etkinlik 

soğlayorak onun siyasal ve ekonomik olanaklarından 

daha fazlo yararlanma sovojımı, en buyuk tekellerin, 

malı oligarşinin hakimiyetine doğru ilerlemiştir



İşçi Sınıfı ise o donemde vtahşı kapitalist bir sö

mürü, 1 2 1 8  soof omsmdo değişen çok ağır çolışmo 

koşullan altında, sefalet içerisinde yaşamaktadır İşçi 

smıh ve d'ğer emekçiler, feodallere korşı burjuvalarla 

birlikle dövüşerek, izleyen donemde de 'silahı bir 

omurdan diğerine olarak' burjuvaziye karşı yürüttük

leri mucodelelerle oııcok bazı haklar elde etmişlerdir. 

O  donem Lyon, Sılezya, 1848, Porıs Komününe uza

nan buyuk işçi oyoklanınaları donemidir. İşçiler, 

‘Sefalet içerisinde yaşamaktansa oyakta ölmek yeğ

dir‘ sloganıyla bir sınıf olarak davronarok görkemli 

eylemlerle tarih sahnesine çıktılar.

Emperyalizm çağında ekonomideki tekel, siyasal 

planda da gericiliğe tekabül eder Sermaye birikimi ve 

yoğunlaşmasıyla gitgide daha az sayıdaki tekel, bu

lundukları ülkede ve oluşturulan kapitalist birliklerle 

bölgesel düzeylerde ve dünya kapitalist ekonomisinin 

bütünü üzerinde daha fazla etkin ve belirleyici olmak

tadırlar. Onlar, siyasal partiler ve devletin temel ku

rum ve karar mekonızmolorım ele geçirmiş, oligorşık 

bir hakimiyet kurmuşlardır.

Tekeller, tekelci kapitalist birlikler ve onların içle

rinde yer aldıkları emperyalist ülkeler köpek balıkları

dı reşi l  olmayan gelişme koşulları içerisinde birbirler

ine üstünlük kurma ve yok etme savaşları yürütürler.

Emperyalist tekeller, ortalama değil azami kör 

peşinde koşarlar. Nispi ve mutlak arhdeğer sömürüsü

nün buyütülmesinin yom sıra yüksek tekel fiyatı uygu

lamaları ve ağır vergiler, borçlandırmalar vb ile iş ç i  

sınıfı ve bütün emekçiler, ağır bir somuru altında tutu

lurlar. Azamı kârların sürdürülmesinin güvencesi, kit

lelerin çeşitli yol ve yöntemlerle denetim aftmdo tutul

ması ve baskıdır.

Emperyalist ülke ve tekellerin egemenliği her dü

zeyde çelişkileri keskinleştirir Çağı aynı zamanda ka- 

roktenze eden ıkı temel olgudan bınsı olo/ı proleter 

sınıl mucodelelen ve proletarya devrimlerı tehdidinin 

karşısına, daha kıso ve sık orohklorlo gerçekleşen, bir

birini izleyen krizlerle ıstıkrarsızloşan egemenliği m 
koruyabilmek ıçm burjuvan, laşızm tehdidi ve sal

dırısıyla çıkmıştır Vb, vb

Emperyalist burjuvazinin 'küreselleşme'sine yön 

veren, ekonomi politik diliyle neoliberalizm, sınıfsal ve 
toplumsal bir özgürlük isteği ve arayışı peşinde değil

dir. Emperyalist burjuvalar ve işbirlikçi tekelci kapita

listlerin guduk ve gerici reformları, dünya kapitalist 

ekonomisinin ve bölgesel birliklerin yem ihtiyaçlarına 

uygun kum düzenlemelerle sistemi tahkim etmeyi 

amaçlamaktadır. Sermaye ihracı, meta üretim ve do

laşımı, görülmemiş bir hız kazanon spekülatif para 

sermaye hareketlerine; dünyayı soran uluslararası te

keller ve uluslorarosı kapitalist birliklerin serbestçe ha

reket edebilme, istedikleri ülkeye girip çıkabilme, an

laşmalar yapabilme, yem kapitalist birlikler oluştura

bilme, krizlere müdahale ve yemden yapılanma süreç

lerinin kesintisiz işleyebilmesine en uygun ve tüm bu 

hareketlerin hiçbir riskle karşı karşıya kalmayacakları 

siyasal koşulların bölgeler, tek tek ülkeler ve dünya öl

çeğinde yaratılması -neoliberol siyaset, bu ekonomik 

politik bütünlük içerisinde uygulanmaktadır. Dolayısıy

la her ülke ve bölgedeki siyasal ve toplumsal koşul ve 

dengelere de bağlı olarak, sınıf mücadeleleri, ezilen 

ulus ve çeşitli düzeylerdeki ulusal çelişkiler, dinsel/- 

mezhepsel ayrım ve çelişkilerin oluşturduğu istikrarsız

lıkları sistem içerisinde asgariye indirecek yeni düzen

lemelerle sermayenin hedeflediği istikrar güvencesinin 

sağlanması ve üst düzeyden tahkimi gerçekleştirmek

tedir. Emperyalist ülkelerin krizlerin oluşturduğu istik

rarsızlık ve tehditleri asgariye indirebilmek, yeni üre

tim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla dünyo ölçe
ğinde üretim örgütlenmesinin yem bir hiyerarşik düzen 

içerisine sokulması yönündeki reorganizasyonu, em

peryalist polıtıkolar temelinde, ekonomide olduğu gibi 

siyasal, toplumsal, kültürel koşullarda do yapı değişik

likleri ve yem ilişki biçimleri geliştirmektedir. Bu yukarı

dan aşağı çozuculuk, kimi bölge ve ülkelerin egemen 

sınıflarının alışageldikleri egemenlik biçimleriyle de 

belli noktalardan yer yer çelişmektedir

Sınıfsal çelişkilerin torpuleıimesıy/e, ulusal, dm- 

sel/mezhepsel çelişkilerin emperyalist ve bur/uvo sis
tem içi çözümleri ve bunlardan doğan sınırlandırmala

rın azaltılmasıyla sermaye hareketlerine, meta üretim



ve dolaşımına akışkanlık kazandırılmakladır Bunlar

dan doğan smırlandıncılık, sermaye birikim süreçleri

ni yavaşlatmakla, krizleri derinleştirici bir rol oyna

makta, yemden yapılanmanın önünde engel oluştur

maktadır

Emperyalistler, buğunku politikalarım dunyo ölçe

ğinde yaratmış oldukları stobilizosyon zemininde uy

gulamaktadırlar. Emperyalistler ve dunyo gericiliği, 

bugün ne güçlü proletarya hareketlerinin, ne güçlü 

devrimci demokratik ulusal kurtuluşça hareketlerin ire 

de fiilı bir alternatif oluşturan yaşayan bir sosyalist sis

temin devrimcı tehdit ve baskısı altmdodır Bunun sağ

ladığı olanaklar, onlara çok daha geniş manevra ya

pabilme imkanı sunmaktadır Bu durumdan do yarar

lanarak özgürlük ve demokrasi üzerine daha kolay 

demogo/» yapabilmektedirler.

Ayrıca dünya emperyolist kapitalist ekonomisinin 

içerisinde bulunduğu süreçte, yem üretim teknolo/ılerı- 

nin üretim ve pazar olanaklarım derinlemesine ve ge

nişlemesine büyütebılme imkanı sağlamosı, emperyo

list ülke ve tekeller orasındaki rekabetle birlikte ekono

milerin bugünkü düzeyinde birleşme ve yeni kapıtolist 

birlikler oluşturma, birlikte karar alma gibi foktörler 

ön plandadır. Emperyalist ülkelerin, mali sermayenin, 

uluslararası tekellehn ekonomik düzeyde büyüyen, 

güç kazanan hakimiyeti, onlonn siyasi hakimiyetini 

kolaylaştırdığı gibi, üst düzeyde örgütlenmiş baskı ay

gıtlarını gerektiğinde kullanmak üzere gende tutorak - 

ve amansızca do kullanarak-, isteklerim farkı yol ve 

yöntemlerle gerçekleştirebildikleri gibi, ekonomik ve 

siyasal egemenliklerim pek çok başka aroç, yol ve 

yöntemi devreye sokarak daha soğfom bir zemine 

oturtmakta, bunlon kullanorok kitleleri mampule ede

bilmektedirler.

Belirtilenler, emperyalist-kapitalıst ekonominin 

bugünkü durumuyla, içerisinde bulunduğumuz done

min siyasal, tarihsel, toplumsal koşullorıylo sınırlı, gö

reli ve geçicidir Emperyalizm çağı, kapitalist sistemin 

iç istikrarsızlıklarının büyüdüğü, çelişkilerin daha de

rinde uzlaşmaz karşıtlıklar biçimde ortaya çıktığı bir 

tarihsel dönemi oluşturur. Mutlak ve kaçınılmaz olan

budur Emperyalist kopıtohsl ekonominin içerisinde 

bulunduğumuz süreçte kendisini usl düzeyde örgütle
mesi. çoğa ıhşl.ın temel çe'ışkılen, uzloşmaz karşıtlık

ları ortadan koldmnadığı gibi, onları tarihsel olorak 

sosyohsf çözüme yakloştıron yönde olgunlaştırmakta
dır Keza emperyalist kapitalist dünya ekonomisinin 
bu büyüme ve genişlemesi, sermaye hınkım ve yoğun

laşmasının buğunku düzeyi, ust düzeyde yeni tekelci 

bıdık oluşumları, doha buyuk boyutlu kriz oluşumla

rım, çelişkilerin her düzeyde boyutlonmosmı, sistemin 

tahrip ediciliğinin, yıkımlonn kal be kat büyümesini, 

doloyıs/ylo emekçi insanlığın ondan kurtuluşunun zo

runlu koşullarını ortaya çıkarıp proletarya devnmlennı 

daha gerekli kılar. Dunyo komünist hareketinin ve 
proletoryanın uluslararası düzeyde birleşik mücade

lesinin zeminini de güçlendiren bu koşullar, tek tek ül
kelerde, zincirin en zayıf holkodon kopması olanağım 

soğ/odığı gibi, bölgesel düzeyde de hatta sıçramolı 

gelişmelerle ıçıçe geçm ş zincirse! ilişkilerin sonucu 
olarak doha büyük kopmaların olabilmesinin olanak

larım do artırmaktadır.

Siyasal demokrasi sınıf 
mücadelesinin ürünüdür
Butun ülkelerdeki özgürlük ve demokrasi savaşımı 

tarihi göstermiştir ki, boşta işçi sınıfı olmak üzere 

emekçiler, kendi özgürlük ve demokrasi istemleriyle ve 
bu istemlere uygun yasal ve yasadışı bütün mücadele 

biçimlerini uygulayarak doğrudan ve sürekli bir mü

cadele yürütmediklerinde gerçek bir demokrasinin ka

zanılması olonoksızdır. Ancak işçi sınıfının sosyalist bir 

perspektifle yürüttüğü demokrasi mücadelesi diğer 

emekçi sınıflan da ileriye doğru hareketlendirebilir Ve 

ancak o, demokrasi mücadelesini kırıntı siyasal re

formlara indirgemeden, hatta sadece sıyasol demok

rasi istemiyle de sınırlandırmadan, ekonomik ve top

lumsal hedeflerim de gerçekleştirecek devrimci de

mokratik ve sosyalist amaçları doğn/lfusundo güncel 
talepleriyle ılışkılendıren bir çizgide yurutur

Burjuva demokrosısı, burjuva egemenliğinin bir 

biçimidir Buguvo demokrosısı, proletarya demokrasisi



korşısmdo tonhsel ve siyasal bokımdon gencidir Bu

ğun emperyolıst burjuvalar, işbirlikçi tekelci kapita

listler sermaye ihracını, pazarlan ve kârların transferi

ni güvence oltma alırken, çürüyen kapitalizmin de

mokrasisini işletmektedirler Sermaye ıhıoç ve borç
landırmalarına, spekulohf para sermoye hareketlerine 

dayalı yüksek kârların transfer edildiği bir demokrasi; 

işgücünün, kadın ve çocuk emeğine varıncaya dek sö- 

murulduğu, işçi sınıfının kendi içerisinde rekabete so
kulup sendikal örgütlerine varıncaya dek dağıtıldığı, 

serbest bölgelerin boşfocı edildiği bir demokrasi, yük

sek fiyatlar ve ağır vergilerle halkın belim yerden kal

dıramaz hale getirildiği bir demokrasi Ote yandan 

borsa spekülatörlerinin, kupon kesicilerin, kara para

cıların, tarihin gördüğü en asalak rantıyerlerin baştacı 
edildiği bir demokrasi.. Emperyalizm çağının çürüyen 

kapitalizminin çürüyen demokrasisidir bu.

Tekelci kapitalizm özgürlük değil egemenlik iste

mektedir Bu, yeni sömürge ülkelerde emperyalist te

kellerin güncel ve strate/ık hedeflerine uygun olarak 

işbirlikçi sınıfa dayalı bir siyasal egemenlik biçimlen

mesi olurken, işçi sınıfının, diğer emekçi sınıfların bas

kı ve zor yoluyla ya da bu aroçlorı geride tutarak fark

lı yöntemlerin uygulanmasıyla orgutsuzleştırılmelen, 

hareketsiz bırokılmalorı, sistem karşıtı bir eyleme kal

kışmalarını önleyici her turlu mekanizmanın devreye 

sokulmasıyla sürdürülmektedir. Buguvozı, ekonomik 
hakimiyetini güçlendirip üstyapı olanından kitleleri ku

şatıp sistemi ve rejimi ıçselleştırmelenm yo da forklı a l

ternatiflere yönelme cesaret ve kararlılığım göstere- 
meyıp kabul etmelerim sağladığı ölçüde, bu mekaniz

maların geliştirilmesine o nem vererek egemenliğim 

bunların üzerinden yurutur Bu, ekonomik yönden hay

van terbiye yöntemi, sefalete mahkum ederek ya do 

sürekli bunun tehdidi altında tutarak boyun eğdirme 
ve kabullendirme yöntemidir, yom sıra da kopsomlı 
bir ıdeolo/ık, kültürel saldırıyla kitlelerin mompule 
edilmesidir

Siyasal demokrasi, simi mucodelesınm urunudur 

İşçi sınıfının, emekçi halkların tarihsel ve güncel siya
sal mucodele/erıne. bunların ortaya çıkorttığı denge

lere göre biçimlenir. Emperyalist küreselleşmeyle bir

likte ortaya çıkan felsefi, sosyolojik, tarihsel, siyasal 

yem teoriler bu basit gerçekliği, demokrasinin sınıf sa

vaşımlarının urunu olduğunu, hak ve özgürlüklerin de 

ancak bu temelde var olabileceğim yadsımaktadırlar. 

Neolıberal küresel saldın, sadece ekonomik alanda 

değil, onun için yolları düzlemeyi, koşulları doha elve

rişli hale getirmeyi de amaçlayan bir şekilde siyaset

ten felsefeye, üstyapının bütün kurum ve olanlarının 
kullanılmasıyla birlikte gerçekleştırilmektedir. Bu felse

fi, siyasal, tarihsel, sosyolojik görüşlerin tümü, sınıfsal 

ve toplumsol her türlü yapı ve örgütlülükleri, ulusal ve 
sosyal kurtuluşçu güçleri her düzeyden çözmeye ve ör- 

gütsuzleştirmeye yönelmişlerdir. Antikapitalist, anfi- 

emperyalist ve demokratik kurtuluşçu güçlerin, müca
delelerinin dayandığı haklı temel ve çelişkiler örtbas 

edildiği gibi, objektif varlıkları dahi yok sayılıp tasfiye
ye uğratılmaktadır. Onlara göre işçi sınıfı yoktur, on

lara göre ezilen sınıflar yoktur, onlora göre ezilen bir 

cins olarak kadınlar yoktur, bireyler ve grupsal yapılar 

vardır! Dolayısıyla, hak ve özgürlük tanımlamaları da 

ancak bu temelde yapılabilir. Sınıfsal ve toplumsol sis

tem karşıtı olma dinamikleri taşıyan her güç gruplara, 

azınlıklara, bireylere oyrılmokto, üstelik kendilerini en 

fazla sistem için, asla onun dışına taşmayan ve buna 

cesaret ve niyet edemeyecek, hatta bunu düşünmeye

ceği otorşık (içe dönük) yapı içerisinde ve bununla sı

nırlı bir muhalif kimlikle ifade etmelerine olanak tanın
maktadır.

Üstelik bu goruş bireysel haklara dayalı daha g e 

lişkin bir demokrasinin temel düşüncesi olarak ifade 
edilmekte, sadece neolıberal propagandıstler tarafın

dan değil, sanki sistemin siyasal olarak daha üst dü

zeyde bir örgütlenmesiymiş gibi oportünist lıberoller, 

reformistler tarafından da hararetle savunulmaktadır. 

Son donemde Kurt ulusal horeketıne karşı derinleşen 

tasfiyenin bir parçası olarak, Abdullah Öcolon gibi 

Kurt reformistleri tarafından da benimsenerek ileri sü

rülmektedir bu görüşler. Ezilen Kurt ulusunun tam hcık 

eşitliği, isterse ayrılıp kendi devletini kurmak dahil 

kendi kaderim rayın hakkı gibi en temel ulusal hakları



yadsınıp bunlar anayasal düzeyde kendi dillerim ko- 
nuşobılme vb. ile sınırlı birey haklarının tonınmasmo 

indirgenmekte, üstelik bu daha ileriymiş gibi sunul

maktadır.

Doğabılımsel alanda materyalizm karşıtlığı, tarih

sel toplumsal süreçlere ilişkin sınıfların, s mil mücade

lelerinin ve onların er geç sosyalizme vorocoğınm red

di, bir diğer deyişle tarihsel materyolızm korşıthğı, 

neolıberol, postmodernist, post yopısolcı görüşler ve 
torihselcilik eleştirilen (büyük anlatılar döneminin so

na erdiği, işçi sınıfına ve füm emekçi insanlığa gelecek 

umudu sunan sosyalist ıdeolo/ı ve onun teorik bütün

lüğünün tasfiyesi) aynı karşıdevrimeı zincirin halkala

rıdır.

Felsefi, sosyolo/ık, tarihsel bu görüşlerin salt teo

rik bir saldırının sınırları içinde görülemeyeceği çok 

açıktır. Sınıfların, sınıf mücadelelerinin, halkların öz

gürlük istemlerinin, ancak bu temelde var olabilen, 

kozonılabılen, bunların urunu olan hak ve özgürlükle
rin, siyasal demokrosinın tasfiyesi ve bunun derinleşti

rm esidir hedeflenen. Sınıfsal ve toplumsal olanın 

reddi, her düzeyde bireyselliğin propaganda edilmesi 
ve dayotılmosı ile birlikte, birey hücreleştirilmiş bir ya

şama mahkumiyet içerisine sokularak olmaktadır. Bu 

bireyselleştirme, kapitalist üretim örgütlenmesindeki 

deregülizasyon, 'emek piyasalarının esnekleştirilmesi', 

sendikaların, sınıf örgütlenmelerinin ekonomik düzey

de dahi tasfiyesi politikalarıyla içiçedır ve onun gerek

sinmelerine yanıt vermektedir. Sistemin meta fetişiz

miyle ürettiği yobancılaşmo da bunu bir başka yön

den tamomlamoktodır

En genel ve en geniş anlamıyla bireyin yaşam öz

gürlüğü, sısfeme aykırı olmayan, ona karşı çıkmayı 

içermeyen sınırlandırılmış bir alanın içerisindeki öz

gürlüktür! Büyük gözoltı sürdürülürken, cam bir fanus 

içerisindeki birey, kendi yaşamıyla sınırlandırılmış ola

rak özgürdür! Asla onun dışına çıkmayacak şekilde 

yaşamaya mahkumdur; sistem zor aygıtları ve denet

leyici mekanizmalarıyla bunu kabul efhrmış, hatta ıç- 

selleştırmesinı sağlamıştır. Bireyin farklı bireylerle iliş

kiye geçmesi cemaatse! düzeyde, sistem karşıtı ol

mayan, içe donuk, tercih ve eğilimlere göre yaşama 
biçimiyle olabilir ancak Küreselleşmeyle çelişmeyen, 

uyum gösteren etnik veyo dinsel bir 'ah kimlik' edine

bilirsiniz Bu şekilde 'kültürel' olan, aynı zomando bir 

‘alt kültür', tobıyet kullum olarak sürdürülür. Postmo- 

dernızmm kurolsızloştmo bırleştırıcılığı, rolünü oynar 

Fakat bu bireysel ve cemoalsel sahfe uyum, kaçınıl

maz olarak yobancılaşmo ve yıkıma varır.
Özgürlüğü ko festeki kuşun özgürlüğü kadar olan 

bireylerin ’öfefcı'nm haklan üzerine bir şeyler söyleme
si yo do mücadele etmesi düşünülemez Kı 'farklı dü

şünen', 'azınlık olan', 'öteki' üzerine bir özgürlük de
mokrasi anlayışı inşa etmek, neolıberol, postmoder

nist bir aldotmoco yo do safça bir yanılma olur. Ö z

gürlük ve demokrasinin ’otekı’nın hakları temelinde 

savunulması neolıberolızmm bireyi hapsetme politika

sının öteki yuzu olabilir ancak. 'Otekı'nın hoklonnın 
savunusu, hak ve özgürlüklerin bireyler temelinde elde 

edilebileceği, azami ölçüde donanımlı bir savaş maki

nesi kurmuş olana, sınıf egemenliğine solup olana, ör

gütlü olana, örgütsüz olanı, sınıflarından uzaklaştırıl

mış bireylen teslim etme, ancak ohmak bir kuçukbur- 

juvo ütopyası olarak var olabilir. En fazla, yerel, por- 

çosol sorunlar üzerinden geliştirilen ’sivil toplumcu 

muhalefet’ de muhalefetinin bu içerik ve şekliyle an

cak sistemin boşko bir yönden tamamlayıcı bir unsuru 

ve tamponu olabilir. Siyasal ve sınıfsal iktidar müca

delesinden ayrı bir toplumsal dönüşüm olamaz Mü

cadeleyi bu eksen üzerine kurmayan, sistem karşıtı bir 

programla ortaya çıkamayan her düşünce reformcu
dur. Bireyler, en fazla topluluklar arası bir uzloşı teme

linde gerçekleşecek bir ütopik demokrasi düşüncesi, 

ezilen sınıf, ezilen ulus ve ezilen ansın var oluşunun 

tarihsel, ekonomik, toplumsal koşullarını, bu koşullar 

içerisinde bulunuşlarının sistemin bir urunu olduğunu, 

emperyalist tekellerin daha fazla egemenlik peşinde 

olduklarım örtbas etmekten ve onların ışmı koloyloşhr- 

moktan başka bir işe yaramaz

Emperyalizm çağında uzlaşmaz suni karşıtlıklarım 

uzlaştırmak istemek sodece oportünist bir bönlük ola 

rak görülemez Neolıberolızmm kuyruğuna takılarak



onun görüşlerim iş ç i  sınıfının içerisine taşıyan oportü

nist liberaller, reformistler, iş ç i  sınıfını, emekçileri or- 

gutsuzleştırmekte, onlara ihanet etmekledirler.

İşçi sınıfının, emekçilerin bireysel ve grupsol top

luluklara doğru çözülmeleri, hak ve özgürlüklerin bu 

temelde olacağı iddiası, bir yanda az sayıda yüksek 

ücretli ve statü sahibi gruplar, obur yanda ise osgorı 

ücret hatto onun altında sefalet koşulları içerisinde 
yoşamoyo mahkum edilmiş, ış bulabilmesi bile yanın

daki sınıf kardeşi ile rekabete girmesine bağlı olan, 

taşeronluk sistemi ve serbest bölgelerde çalışmak zo

runda bırakılan işçiler kitlesi biçimindeki yeni üretim 

ve ış örgütlenme süreçlerindeki bölünmenin ideolojik 

düzeyden tamamlanmasıdır. Gitgide daha az elde 

toplanan uluslararası tekellerin hakimiyeti, donemin 

sağladığı ovon/o/lorlo borsa ve yüksek faiz gelirlerin

den yararlanarak -çok kuçuk paylar olan- görece ge

nişleyen orta sınıfların ve sisteme adapte olmuş yük

sek ücretliler grubunun desteğini alabilmekte; emper

yalist tekeller bu koşullarda stobilizosyonu sağlamak 

ıçm bir dizi farklı yol ve yöntem uygulamaktadır.

Sınıfların var oluşu, ezilen sınıf, ezilen ulus ve ka

dının ezilmesi, tarihsel, ekonomik, toplumsal koşulla

rın bir urunu ve sonucudur. Tum tarih sınıf mücadele

leri tarihidir Tarihi ilerleten, msan toplumlannın geli

şimim sağlayan, lokomotif olan do sınıf mucodelelen 

olmuştur. Kapitalist üretim koşulları devam ettikçe, 

birbirine karşıt sınıflar, proletarya ve bur/uvozı var 
olacok ve oralarındaki uzlaşmaz karşıtlık biçimindeki 

çelişki, bir devrimle çözülecektir Ezilen ulus gerçeği 

de, kapitalist sömürgeciliğin ve kapıtohst emperyaliz

min sömürgeci ve yemsomurgecı politikalarının urunu

dur Sömürünün yöntem ve biçimlen, yenısomurgecılık 

vb. gibi değişse de, emperyalizm vor oldukça, ekono

mik somuru, gelişim düzeyindeki eşitsizlik ve ulusal 

baskı siyaseti de değişik biçimlerde devam eder ve 

ulusal sorun varlığım sürdürür. Hatta sorunun demok

ratik bir çozumu dahi kesm, nihai bir çozum oluştur
maz. Ulusal sorun ancak sosyalist demokrasi içerisin
de, ekonomik temellen yaralılorok, halkların her biri

nin iler ı yönlerini katacakları us t düzeydeki bir kay

naşmasıyla, güven ortamı yaratılarak, uzun yıllar içe- 

risinde çözülebilir.

Kapitalist emperyalizmin, en gelişmiş bur/uva de

mokrasilerinde dahi bu çelişkileri çözemediğini, yeni 

biçimler altında sürdürdüğünü görmekteyiz. Kapitalist 

emperyalist sistemin yıkılmasıyla, ezilen sınıfların, ezi- 
len ulusların ve kadının ezilmişliğinin ortadan koldınıl- 

masının önkoşulları ele geçirilmiş, zemin temizlenmiş 

olur. Proletarya ile burjuvazi, ezilen halklarla emper

yalizm ve emperyalistler arasındaki çelişkiler, emper

yalizm ve proletarya devrimlerı çağının başlıca çelişk i

leri olmaya devam etmektedirler. Neolıberol, postmo- 
dernıst, post yapısalcı vb. görüşler hangi felsefi, sos
yolojik, tarihsel, siyasal teorilerle ortaya çıkarlarsa 
çıksınlar, bu nesnel torihsel gerçekliği, bundan doğan 
çelişkileri ve onun üzerinden ilerleyecek ulusal ve sos

yal kurtuluş savaşımlarının, kapitalizmin yıkılması v'e 
sosyalizmin kaçınılmazlığım gösteren torihsel mater

yalizmin bilimsel gerçekliğim yok edemezler.

Demokrasi mücadelesinde 
proleter ayrım çizgisi
Sosyalizmi amaçlayan, sosyalizm hedefinden 

kopmayan, devrımımizın içerisinde bulunduğu aşa

manın görevlerine sosyalizm perspektifi içerisinden 

bokon bir devrimci demokrasinin savunulması, libe

ralle/le, oportünist reformistlerle ve devrimci demok

ratlarla progromatık ve siyasal düzeyde ayrım çizgimi

zi oluşturacaktır Devrımımizın iktisadı içeriği itibariyle 

sosyalist nitelikteki görevlerinin kapsamı genişlemiştir. 

Proletaryanın önderliğinin yom sıro ittifak bileşimi ele 

bu yönde yoğunluk kazanmaktadır. Bununla birlikte 

tarihi, sıyası, sosyal gericilik birikiminin yoğunluğu, ne

timin yapısı, demokratik siyasal görevlen ön plana ç ı
karmaktadır Buğun guçlu bir sınıf hareketinin olma
yışı, emekçi sınıfların devrimci demokratik istek ve öz

lemlerim n mücadele içerisinde ve açıktan dile getiri

liyor olmayışı, ancak alansal taleplerle birlikte sınıflı 

düzeyde ifade ediliyor oluşları, özgürlük ve demokrasi 

mücadelesinin siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşüm

leri öngören sosyalist bir görüş açısından yürütülme-



Sinden bizi alıkoyamaz Bu noktoda gerı durmak hır 

yona, işçi sınıfının her turlu liberal bur/uvo ve oportu- 

nisf etkiden arınarak ve ayrımım çizerek boğımsız bir 

siyasal sınıf hareketi olorok gelişebilmesi ıçm sosyaliz

min demokrasi programının, buno ilişkin goruş ve dü

şüncelerinin özellikle dile getirilmesi gerekir. Bu yapıl

dığı ölçüde, bağımsız ve etkin bir eylem çizgisi gelişti- 
rilerek, Cumhurbaşkanının memur kararnamesini red

detmesi için emekçi memurların KESK yönetimince 

kuyrukçu bir beklenti içerisine sokulmalarının, keza 

Türk-lş sendika ağalarının ricacı dovromşlanno karşı 

sessiz kalmalonnm önüne geçilebilir.

Proletarya demokrasisi, en gelişmiş bur/uva de- 

mokrasisinden daha ilendir; bir avuç sömürücü azınlık 

dışında ezici halk çoğunluğunun iktidarıdır Üzerine 

ne kadar demogo/ık gürültü kopanlırso koparılsın, ta

rih, Sovyet tipi demokrosıden daha ilen bir demokrasi 
görmedi. İşçi sınıfının siyasal özgürlükler ıçm mücade

le ve demokrasi bilinciyle eğitilmesi, diğer emekçi sı- 
nıflorın demokratik istem ve özlemlerine sahip çıkışı, 
sınıfın siyasal eğitimi ve ılerki dönemde toplumun sos

yalist dönüşümü için koşullar m hazırlanmasının ve ön
cülüğünün koşuludur. Proletaryanın eğitimi, genel bir 

demokrasi kültürü ya do devrimci demokratik bir bi
linçle sınırlı olamaz; proleforyamn iktidar bilinciyle ve 

sosyalist demokrasi görüşü temelinde eğitimi, bağım

sız sınıf tavrının şekillenmesi için şarttır. İşçi sınıfım 

kuyrukçulukton kurtarıp öncü bir sınıf olmasını sağla

yacak olan budur. Yaşanmış sosyalizm deneyimlerin

den ve bütün tarihsel tecrübelerden sonuç çıkarmış, 

kendi sınıf iktidarı altında bürokratizmin gelişmesine 

ve geriye dönüşlere olanak tanımayan, kitlelerin yöne

tim görevlerinde etkinleşmelerini ve daha geniş katılı
mını öngören bir demokrasi anlayışı, proletarya ile 

burjuvazi arasındaki program savaşının en temel un
surlarından birisini oluşturur. Bu aynı zamanda, hangi 

yöntem ve biçimlerle gizlenmek istenirse istensin kitle

lerin yanılsamadan kurtarılması için, ekonomideki te

kelleşme ve sermayenin ileri düzeydeki merkezileşme

sine bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde olu

şan siyasal oligarşik yapıların, egemenliğin çok az 

sayıda elde toplanmasının açık teşhirini gerektirir.

Yuksek sesi** ı/on erilm es> gereken bir rl/ğer 
onem/ı nokra do. gerçek b-r demokrasinin sosyalist 
gelişme yoluntto ilerlenerek bu demokratik halk ikti

darının bu devam olmadan gerçekleşmeyeceğidir II 

Enternasyonalcilerin, onları izlenen modern revizyo
nistlerin, oportünist liberallerin, iktisadı evrimin doğal 

bir uzantısı olorok soğlonorok dönüşümlerle ya da 

bur/uvo parlamenter demokrasisi içerisinde onun mü

cadele yöntemleriyle -seçimle- gerçekleşecek bir Men 
demokrasi* düşüncesi ve ilen demokrasi bilmemin ge
lişiminin ve geçişin orocı olacak 'sivil toplumculukla 

ayrım net olmalıdır

80ylesı görüşler işçi sınıfının örgütlülük düzeyinin 

ve mücadelelerinin daha yaygın ve yığınsal olduğu 

dönemlerde doğobı/mıştı, sınıf ve kitle hareketlerinin 

buguıiku gerilemiş durumunda parti düzeyinde örgüt

lenme zayıflığı, mücadelenin siyasal düzeyde orgut- 

lendırılemeyışı gibi çok daha gen koşulların varlığının 

yanı sıra, liberal basınç ve oportünist reformist etkmm 
görece fozlolığmm sonucu olorok bur/uva demokrasi
sine teslim olma, en fazla onu 'ileri demokrasiye g e

nişletme gibi utangoç, korkak, teslimiyetçi görüşler 

doğabılmektedır. Özgürlük ve demokrasi ıçm devrim

ci şiddetin gerekliliği, yasal olduğu gibi yasadışı mü

cadele yöntemlerinin de uygulanmasının şart oldu

ğundan söz edilmediği gibi, bu yöndeki her girişim, 

öncelikle oportünist, reformist 'demokratlar' tarafın

dan engellenmeye çalışılmaktadır. Proleter sınıf mü

cadelelerinin, proletarya diktatörlüğünün ve devrimci 
şiddetin savunulması, gerçek bir özgürlük ve demok
rasinin koşullarıdır.

Özgürlük ve demokrasi mücadelemiz, anayasa! 
bir reform isteğine, onun etrafında şekillenmiş bir ta
lepler programına indirgenemez. Demokratik bir ana

yasa, halkın devrimci demokratik iktidarının bir ürünü 

olabilir ve ona göre şekillenir Demokratik bir anaya

sa, emekçilerin ekonomik sosyal haklarının sıyasol-hu- 
kuksal bir güvencesi olacaktır Dolayısıyla, o, üstya

pıya oıt bir kurum olorak, işçi sınıfının, emekçilerin si
yasal iktidar sorunundan, bu iktidarın öııgorduğu ve 
hedeflediği ekoiKrmık ve toplumsal yapılonmadon 
oyrı düşünülemez.



Emekçi sınıfların özgürlük ve demokrasi ıçm yürüt
tüğü savaşım çeliştikçe, bu, bur/uvozıyı anayasal de
ğişiklikler, reform yapmaya zorlayacaktır. Özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinin gelişimine ve siyasal sınıfsal 
guç dengelerine bağlı olarak anayasada, emekçilerin 
siyasal, hukuksal, toplumsol, ekonomik haklarının ve 
özgürlük istemlerinin en ilen düzeyde yer olması için 
mücadele ederiz. (Örneğin, düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğü, ış güvencesi, her emekçiye insanca yaşa
ma koşullarının sağlanması zorunluluğu, faşist, ırkçı 
yasa maddelerinin temizlenmesi gibi.) Bununla birlik
te 12 Eylül fojısf Anayasası'nm kaldırılması istemimizi 
bir anayasal reform istemine bağlamayız. Kitleler ikti
dar sorunundan bağımsız olarak anayasal reformlar
la durumlarında koklu değişiklikler olacağı yanılsama
sına sokulmamalıdırlar.

Egemen sınıfların yönetememe krizi
Son oylardaki gelişmelere ve siyaset gündeminin 

bütününe bakan bir kimse, Türkiye'de bir rejim krizinin 
varlığım ve ondokı yoğunlaşmayı zorlonmadan göre
cektir Her biri şu ya da bu evrede o ne çıkıp tartışma 
konusu olan, fakat hiçbirisi çözümlenmemiş MGK, 
YOK, RTUK, sendikalara yüzde 10 boro/ı, memurlara 
sendika ve grev yasağı, 3 1 2  madde, Kurt sorunu, 
dinci gericilik ve mezhep ayrımcılığı, TMY, emperyalist 
tahkim ve özelleştirmeler, IM F’mn hükümetçe uygula
nan ekonomik terör programlarının gittikçe emekçi sı
nıfların c/oho geniş kesimlerim vurmosı vb. sıralana
bilir. Daha önce hükümet krizlerine, parlamentonun 
yapısındaki istikrarsızlığa bağlanan sorunların seçim 
sonuçlarıyla her ikisinde de görece bir istikrar ve net
lik sağloıımış olmosmo korjm sürüyor olmaları, soru
nu gerçek nitelik ve boyutlanyla re/ırn krizi olorok oçı- 

ğo çıkartmıştır Son donemdeki hükümetle Cumhur
başkanlığı orasındaki yenlim de bur/uva politikasının 

ikiyüzlü, kişilere bağlama ve daraltma yöntemleriyle 
açıklama biçimi ne olursa olsun temeldeki oym nede
nin dışavurumundan başka bir şey değildir S» s temin 
hol.hoz’rdukı siyasal yapışma örgütlenişine baktığı
mızda do bu çelişki ve so'cnlann fcıso donemde gide 
nlebılmelen ya da çozuln esinn mümkün olmadığı do 
yorı/lu» Zafer bizim uçımı/don da sorun. ıe/m kazının 
S'Sfn»; ıijiiı ço/urnlen bm a bağlı ne g I» değişiklik ve 
«'/Jojmu'UM'i gerçekleşt'b-le- eğı deş)’■ d o v m ın ı rılteı

nohfm güçlendirilerek krizin bu yönden derinleştinlmesi 
ve buna dayalı bir çözümünün gerçekleştirilmesidir.

Resmettiğimiz tablonun bütününe bakıldığında, 
re/ım içi, egemen sınıflar, partiler, devlet yapısı içeri
sindeki femel kurumların oralarındaki yönetememe 
krizinin, çelişkilerinin yeniden yapılandırma politikala
rı temelinde, bunların hangi düzey ve bileşimlerle uy
gulanarak yo da uygulanmayarak aşılacağı yönünde
ki tadışma ve gerilimle bu sorunlarla farklı bir pers
pektiften ilgili olmanın yanı sıra doğrudan emekçilerin 
güncel ve daha köklü çözümler bekleyen sorunlarının 
yonyano ve içiçe durdukları görülür. Bu aynı zamanda 
re/ım krizinin dış ve iç unsurlorı, sistem içi çelişki ve çö
zümleriyle, daha köklü neden ve sistem karşıtı çözüm
lerini ayrıştırmayı gerektirir.

Dünya emperyalist-kapitalist ekonomisi ve işbir
likçi tekelci sermayenin genel, bölgesel ve ülke düze
yindeki ihtiyaç ve yönelimlerine bağlı olarak siyasal 
yapının şekıllendinlmesinm gerekliliği, faşist azami 
merkezi ve tekelci siyasal yapıda örgütlenmiş rejimin 
yapısında bazı değişikliklerin yapılmasını öngörmek
ledir. özellikle faşist 12  Eylül Anayasası ile çok sayı
da yasa ve kurumlarla biçimlendirilmiş rejimin bu ya
pısı, mevcut konjonktür içerisinde aranılan istikrarı 
sağlamamakta, hatta tersine istikrarsızlığı her düzey
de boyutlondırmakto, bastırılso bile, emekçi sınıfların, 
Kurt ulusunun mücadelelerinin yeniden yeniden ve sis
ler»» ıçm tehdit oluşturacak düzeyde ortaya çıkışma ze
min oluşturmaktadır. Türkiye'deki iş ç i  sınıfı mücadele
leri, anhfoşıst holk hareketi, Kurt ulusal direnişi, dinsel 
gericiliğin korunmosı ve mezhepsel ayrım politikaları
nın sürdürülmesi, son 20-30 yıllık mücadelelerın birik- 
fıregeldrk/en ve gösterdikleri, bir bolumu re/imm ba
şından itibaren var olan, tarihsel siyasal şekillenişin
de/) kaynaklanan sorunlar yumağının o/ujması, siya
sal planda, tam bir tekelci faşist hokmvyet temeli üze
rinde re/ımın istikrarının olamayacağım göstermekte
dir Dolayısıyla bu değişiklikler, emperyalist bur/uvozi- 
nm ve ^bıdıkçı tekelci sermayenin tercih politikaları
nın sonua/ değil, yönetememe krizim olupuroı), işçi 
smıfı, halk muhalefeti, Kurt ulusal direnişi ve re/ıının si
yasal yopılanışmdon doğan diğer çelişkilerin zorloyı- 
şıylodu Buğun de sorun siyasal yapı değişikliklerinin 
hangi sınırlar içerisinde yapılacoğı, nelerde yapılaca
ğı. nelerde de yupılmoyocağı, zamonlomosının ne



olacağı, halta bir değişiklik yapılmasının gerekli olup 
olmadığı, bunların en asgari sınırlarda nasıl tutula- 
coğı, vb üzerinde toplanmaktadır Egemen sınıflar 
içerisindeki bu tortışmado, en liberal, reformist görüş
leri dile getirenlerin dohı sorunların emekçi sınıflar 
cephesinden koklu bir çözümünü dile getirmedikleri
nin, en reformist çözümlerin dahi sistemi tohkım etme 
omocını taşıdığının bilinmesi gerekir.

Siyaset kurumlan ve devlet yapısı içerisinde orta
ya çıkan tartışmo ve gerıhmlere baktığımızda, onun 
gerisinde rejimin monolıtık faşist yapısını, tarihsel sı- 
yasal ve loplumsol düzeydeki gericilik birikiminin yo
ğunluğunu ve bunların kurumsal düzeydeki köklülüğü

nü, bunların da temelinde emperyalistlerin ve işbirlikçi 
tekelci bur/uvozının sermaye binitim süreçlerim ve ülke 
zenginliklerim emekçileri baskı oltmda tutarak, hiçbir 

hak fommadon gerçekleştirdiklerim buluruz Türkiye'

de kısmı guduk bazı reformların olesme geçilmemiş, 
demokratik devrim gerçekleşmemiştir. T um gericilik bi

rikimi, burjuvazinin kendi tarihidir. Faşist re/ımm kimı 

kurumlorınm siyasal yapı değişikliklerine karşı göster

dikleri direnç ve dayatmalar da, rejimin bugüne ka- 
darki yapısından ve bu gerici foşist tarihsel birikimden 

güç almaktadır.
Burjuva demokratik bir geçmiş ve geleneği olma

yan, emekçi sınıfların, ezilen Kürt ulusunun demokra
tik istek ve özlemlerini boğmuş, dinsel gericiliği koru

muş, mezhep ayrımcılığını sürdürmekten medet um

muş, varlığını bunların üzerinden sürdüren, sermaye 
birikimini bu temelde gerçekleştiren bir burjuvazi, fa

şist siyasal yapı onun tercihidir ve bu onun, ne kadar 

'liberal', 'demokrat' olacağının do göstergesidir.

Mevcut siyasal yapıda değişiklik, gerek emperya
list burjuvazinin gerekse Türkiye işbirlikçi tekelci burju
vazisinin dünya ölçeğindeki, bölgesel ve ülke ıçı istik
rar arayışlarının zorunluluğu olorok ortaya çıkmak

tadır. Bu, tarihsel, siyasal sınıfsal etmenlerle sınırlı 
olacağı gibi, ne emperyalistlerin ne de Türkiye işbir

likçi burıuvazısmııı bugunku politikaları emekçi sınıfla

ra, sınıfsal, siyasal hak ve özgürlükler tanıma, bu te
melde mücadele yürütmeleri olanağım vermekten ya

nadır. Türkiye'de siyasal yapı değişikliğim gerekli kı
lan, giderek daha fazla zorunlu hale getiren etmenler 

çoğalmakla birlikte henüz bunun siyasal kurumlorınm

oynı düzeyde oluşmamış oluşundan doğan karışıklık

lara, keza re/ımm eski temellerinin olduğu gitn korun- 

masında ısror eden, çok kısmı ve biçimsel bazı deği

şikliklerin otesme geçememesinden yono olon güçle
rin (ordu vb ) görece bağımsız dayatmalarına vb bu 
tablonun bütünselliği içerisinde bakmak gerekir Kum 
oportünistlerin ilen surduğu gibi ne TUSIAD ilericidir, 
ne emperyalizm ilerici bir rol oynomoktodır ne de libe

rallik demokratlıktır.
Emperyalistlerin buğun ellerindeki kortlar daha 

gemş oynamaya elverişlidir Emperyohst ülkelerin sağ

ladığı stobıhzasyon, malı sermaye ve tekellerin haki

miyetinin ekonomik düzeyde sağladığı guç, sermaye 
hareketlerine, meta ureturı ve dolaşımına, yüksek kâr
ların transferine, krizleri yönetebilmesine ve yemden 
yapılanma süreçlerine uygun istikrar arayışlarım daha 
geniş ölçeklerin içerisinde yürütebilmesine olanak ta

nımaktadır Buno bağlı olarak, her bir ülkedeki, böl
gedeki istikrarsızlık yaratan soruıilorın, sistem içerisin
de sorunların aldığı bıçıın ve boyutlaro göre farklı dü

zeylerdeki çözümüne yonelebılmekte, bu emperyalist 
çözümlerin bazıları o ulkernn egemen sınıfının, siyasal 

güçlerinin çıkarlorıylo da belli düzeyde çe/ışebı/mekte- 
dır. Fakat, sınıfsal, ulusal, dmsel/mezhep ayrımcılığı
na doyalı vb nitelikteki sorunların her birisinin emper

yalist çözümü, çelişki ve gerı/ım/erı sistemin çıkarları 

yönünde gevşetip sımrlondırsa bile, onların gerçek 
demokratik bir çözümü değildir Ulusal sorunların, 

mücadelenin düzeyine ve geldiği yere göre dil, kültü
rel haklar vb. temelli çözümlen olabileceği gibi, en g e
lişkin haliyle de emperyohzm-kapıtolızmin sınırlan içe

risinde siyasal bağımlılık ve yem sömürgeci yöntem
lerin kabulu temeli üzerinde yükselen bir ’çozum'dur 
Kaldı kı, tu m bu tur sorunlar, çürüyen kapitalizm zem
ininde yem biçimler altın do üretilmektedirler İşçi sınıfı 
ve emekçiler üzerinde ise, emperyalist burjuvazinin 
neolıberal ekonomi politikaları, vahşi bir ekonomik 
somuru, birikmiş artıdeğerm yağmolanmosı politikala
rı sürdürülmektedir Ve bu politika, dünya ölçeğinde, 
işçi sınıfının orgufsuzleşlınlmesıyle, ekonomik terörle 
uygulanmaktadır

Siyasal, toplumsal, kültürel, hongısmden bakar
sak bakalım, tarihsel açıdan proletarya karşısında 
bur/uvazı, sosyalizm karşısında kapitalizm gencidir



Açıktır kı, fojıst re|imm tekelci sıyusol yapısını es
kisi gibi sürdürmesi olonoklı değildir O  bugünkü var
lığım 12 Eylül faşist Anayasası ile fobkım edilmiş faşist 
yasa ve kurumlaro, Türkiye'deki tarihsel, siyasal, top
lumsal gericilik birikiminin yoğunluğuna dayandır
makla birlikte, emekçi sınıfların, erilen Kurt ulusunun 
mucodelelerı, re|imın aşırı tekelci yapısından kaynaklı 
çelişkiler ve bunların da zorladığı emperyalistlerin ve 
işbirlikçi lekeleı kapitalistlerin istikrar arayışlarının si
yasal yapı değişikliğim gerektiriyor oluşu, içteki ve dış- 
fokı gelişmelerin toplamı olarak, ona eski biçimiyle 
sürdürme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Burju
va siyasal yapı da, tum ıç çelişkilerine, sancı ve zor
lanmalarına karşın bu yönde bir değişim surecine gir
miştir. Siyasal partiler, parlamento, hükümet, Cumhur
başkanlığı, M GK, YOK, Diyanet İşlen, vb. kurumlar 
arası ilişkilerde, kurumlann ıç yapılarında, siyaset 
gündeminin şu ya da bu konusunda -en son KHK kri
zinde olduğu gibi- bunun çelişki ve genlımlerını, d a
yatmalarım goruyoruz.

İşçi sınıfı, tum emekçi halk güçlen ve enlen Kurt 
ulusu açısından yamtlonmosı gereken soru, egemen 
sınıflar arasındaki çelişkilere, sorunların onların siya
sa/ gündemindeki biçimlenişlere göre taraf olmak ya 
da tulumunun ne olocoğı değil, kendisinin bir eksen 
oluşturup onun bir kutbu olup olıııayoı ağıdır Kuşku
suz, izlenme sı gereken yol bu olmalıdır Egemen sınıf

lar orasındaki çelişki ve gerilimler, proletarya ve 
emekçi sınıflara, Kurt ulusal boreketme horefcet ola

naklarını genişletici kum imkanlar sunmakla birlikte, 
bunlara göre loraf olmok, oıılora bel bağlamak, hele 

özgürlüğün bu şekilde elde edilebileceğim düşünmek, 
siyasal düzeyde kuyrukçuluk olduğu gibi, elde edilen 
de kum kınnl'lar olmaktan öteye geçmeyecektir Po
litik süreçlerde göreli farklılıkların, bunlardan doğan 
çelişkilerin önemi vardır, hesap edilmeleri gerekir, fa
kat, buıılordan doğru biçimde yararlanma siyaseti, 
komünist ve devrimcilerin, proletaryanın ve emekçi sı
nıfların, boğımsız politikalar ve fııh güçlerle sıyosel 
sahnesinde yet alması ve ısrarını sürdürmesiyle ola
bilir Göreli olumu -KHK kuzinde KESK’ın, Kurt ulusal 

reformistlerinin yoptiği gibi- desteklenmesi biçimiyle 
politika yopmak, kuyrukçuluklur Guııuıııuz tasfiyeci- 

lığı bu yönde ilerlemektedir

Türkiye'de on yıllardır süren işçi sınıfı mücadelele
ri, köylülüğün, emekçi memurların, gençliğin mücade
leleri, ontıfaşist halk direnişleri, ezilen Kürt ulusunun 
özgürlük için yürüttüğü savoşm bir sonucu o/arofc; de
mokratik devrimin gerçekleşmemiş oluşundan ve reji
min tekelci loşıst yapısından kaynaklı diğer çelişkilerin 
de büyümesiyle, bir re/ım krizi ortaya çıkmıştır. Ege
men sınıfların yonetememe krizinin temelinde kitle 
mücadelelerinin basıncı vardır.

Emekçi sınıf hareketlen, Kurtlenn özgürlük müca
deleleri, halkın demokratik istek ve özlemleri için yü
rüttüğü mücadeleler, her ne kadar bastırılmış ve geri
letilmiş dahi olsa, faşist re/ıın eski siyasal yapıyı sür
dürmekte ısrar ettiği sürece bunların yemden canlan
ması, üst düzeyde birleşik bir mücadele olarak, dev
rimci taleplerine daha sıkı sarılarak gelişme tehdidi 
bulunmoktodır. Emekçi sınıfların, Kürt ulusunun müca
deleleri bizzot mücadelenin sonucu olan derin devrim
ci demokratik ve halkçı dönüşümleri gerçekleştirme 
düzeyine ulaşomadi; fakat, bu mücadeleler, egemen
lerin istedikleri gibi yönetemeyeceklerini de gösterdi.

Egemen sınıflar içerisinde, yonetememe krizinin 
bir çelişkisi olarak, iki farklı eğilim bulunmaktadır. 
Emekçi sınıfların mücadelesindeki durgunluk, dağınık
lık, Kurt ulusal direnişinin aldığı yenilgiyle birlikte tos- 
fıyeahğı derinleştirip reforımzme yönelişi, yöneteme- 
ıne krızmm bur/uvazı lehine hafiflemesi, bir kesimi, en 
kuçuk bir hak kırıntısı dobı tanımadan rejimi eski biçi
miyle sürdürme yönünde cesaretlendirmiştir. Bir kesimi 
de gelişmelerden sınıfı adına tecrübe çıkararak, böl
gedeki ve dünyadaki trendlen (AB ile bütünleşme, 
bofge düzeyinde emperyolıstler/e birlikte kon/onktürel 
ovonfa/lardon yororlonorok otılıın yapma gibi hesap
larla) gözleyerek, bu güçlerin, bazı hak kırıntıları fanı
nı p sistem içerisine çekilerek eritilmelerim savunmak
tadır Her ıkı goruşun uçlarda kararlı savunucuları 
olmakla birlikte, yoğunluk ortadadır, bur/uva liberal
len, oportünistler, Kurt reformistleri tarafından övülen 
TUSIAD dahil bur/uvazı, siyasal partiler sarkaç gibi 
gidip gelmekledirler G e n ci tarihsel birikimleri, 
yonetememe kazının kuru unsurlarının geriletilmiş 
o/mosı, re/ıımn olduğu gibi sürdürülmesi yönündeki 
eğilimi, bu durumdan kurnazlıkla yararlanma siyaseti
ni o ne çıkarmaktadır. Gerici sınıf içgüdüleri bu yönde 
çalışmaktadır



Emekçi smıflor, görkemli bir sovoşo odım yormış 
Kürt ulusu, keııdı özgürlük ve demokrasi istemleriyle, 
bağımsız mücadele çizgisiyle seslerim duyurma, etkili 
ve kararlı bir mücadele yürütme tutumunu geliştirme
dikçe, hak kırıntıları bile çok görülecektir İşçiler, diğer 
emekçi sınıflar, Kurt özgürlük savaşçıları, tum demok
rasi güçlen için tutulması gereken yol ne olmalıdır 
sorusunun yanıtı, buguvo liberallerinin peşine takılan, 
onlardon beklentiye giren bir yaklaşım değil, siyasal 
gündemin öne çıkan çelişkisinde kendisi eksen oluş
turmak, bağımsız sınıf mücadelesi çizgisinden ilerle
mek, özgürlük ve demokrasi için sovoşımı bu temelde 
yürütmektir.

Birleşik mücadele, taleplerin 
devrimci bütünlüğü İle yaratılmalıdır
Bugün ihtiyaç duyulan, emekçi sınıfların çeşitli 

kesimlerini bir ve ortak talepler etrofındo birleştirecek, 

mücadelenin güncel istem ve hedeflerinin bir bütün 

olarak ortaya konulması ve işçi sınıfının ve tüm emekçi 
halk güçlerinin onun etrafında hareketinin sağlan

masıdır. Güncel demokratik siyasal bu istemler, daha 
temel nitelikteki istemlere bağlanmalı, propaganda

mız içeriksel olarak böyle bir bütünlüğe sahip olma
lıdır. Kendisini sadece güncelle sımrlondıran bir talep
se! çerçeve reformculuk derekesine iner. Öte yandan 
sadece genel talepler, devrımimizin strote/ık nitelikte

ki hedeflerini belirleyen istemlerle yürünemez. Yokıcı- 
laşon, kitlelerin ekonomik mücadelelerindeki tıkanma

nın do önünü açacak, emekçilerin siyasal ufkunu ve 
hedeflerini genişletecek, onlorı bugünkü (son yıllarda

ki ve birkaç on yıllık mücadelelerinin biriktıregeldığı) 

bilinç düzeyinden ileriye taşıyacak, siyasal istem ve 
hedeflerle yürüıımeyışinin sonucu da sınıf mücadelesi
nin halihazırdaki düzeyde tutulması, gerıleyışmın aşı

lamaması olacaktır.
12  Eylül sonrası donemde, değişik emekçi sınıf 

kesimleri ekonomik tolepleriyle birlikte, onlara eklen
miş olarak alanlarıyla ilgili demokratik bazı istemlerde 
de bulundular. İşçilerin sendikal kısıtlamaların kaldırıl
ması, emekçi memurların grevli sendika hakkı, öğren
cilerin YOK'e karşı eylemleri, ekonomik, akademik 
istemlerle birlikte ileri sürüldü. Kitle hareketinin bı- 
lınçsel durumu ve gelişme düzeyine bağlı olarak, bır-

birim destekleyen, orfok bazı taleplerin. Kurt ulusunun 
özgürlük taleplerinin dile getirildiği eylemler de ger 
çekleşti Kurt ulusol hareketi ise, doğrudan siyasal bu 
istemle, bağımsızlık talebiyle ortoyo çıktı ve onun mü
cadelesini yuruttu Diğer alanlardaki mücadelenin 
geriliği ve Kud ulusal harekelinin önderlik yöneliminin 
kendi mucodelesım emekçi sınıfların mücadelesiyle 

devrimci temelde birleştirme zayıflığı, bütüne yansıdı 
Kurt ulusal hareketim ayrı tutarak söylersek, nedenleri 
bir yana, iş ç i  sınıfının ve diğer emekçi sınıfların müca
delesinin en onem/ı zaafı, bulundukları olandan boş
layarak demokratik siyasal istemleri o ne çıkarmoyışı, 
en yakın müttefik olabilecek güçlerin istemlerinin 
kararlı savunuculuğu ile bırleştıremeyışı, demokratik 
siyasal istemler ilen sürse bile, -emekçi memur ha
reketinde olduğu gibi- bunların çok dar ve sınırlı 
biçimde ileri sürülmesi, hem de isteme uygun, onu fii
len gerçekleştirecek, sokup alacok bir mücadele düze

yine çıkılomoyışı -örneğin, bir suresiz genel grev or- 
gutleyememe- olmuştur.

Kabaca son on yıhn, 12 Eylül sonrasının toplam 
mücadelesi göstermektedir kı, hakim olan ekonomik 

talepler ve bir olanla sınırlı demokratik bazı istemlerin 

dile getirilişi, mücadelenin ise bu istemlere uygun bir 
düzeyde dahi orgutlenemedığıdır. Hatta kum zaman, 

kıtlesellığıyle görkemli ve mıhtan bir ofkenm olduğu 

eylemlerin de gerçekleştirilmiş olmasına karşın, istem
lerin böyle sı bir kapsam içerisinde dile getirilmiş olma
sının sımrlondıncıhğı ve sendika ağolonnın fiili engel 

ve çelmelerı ile istenilen sonuçlara ulaşılomomıpır.
Bunlar son 10 -15  yıllık mücadelenin sınıfsal dene

yimi olarak görülmeli, siyasal fecrübe hanesine yazıl
malıdırlar Bununla birlikte, emekçi sınıflar, gelişen 

olaylar, katıldıkları eylemler, süreçteki gelişmelerle 
birlikte, mücadele pratiği ve bilinç düzeyinde azım
sanmayacak bir kazanımın da sahibidirler Faşist re
lim karşıtı bilinç ve devlete güvensizlik, politik düzeyde 

kendini örgutleyememekle birlikte oldukça yaygındır
İşçi sınıfının, diğer emekçi kesimlerin, halk ay

dınlarının görece öncü kesimleri içerisinde, sezgisel ya 

do belli bir bilınçlilık düzeyinde oslolarak kendisini 
hissettiren, birleşik bir mücadele isteği ve bunun ge

rekliliği görüşüdür. Oluşan Hücre Karşıtı F’latformlar’a, 
Aydın/Sanofçı Girişimlerine orgul konu/hedeflenmn



ötesinde bu gözle bakmak gerekir. Birlikte mücadele 

isteği ve bırarayo gelişler, bir yandan bir zorunlulu
ğun, hemen her alandaki mücadelenin tıkanmasının, 

duvoro dayanmanın, güçlerin azalması ve ancak bir
likte bir şeyler yapıldığında guç oluşturma ve etki 
yaratma olanağının elde edilmesinin sonucudur Bun

larla da ıçerılı olarak, olay ve gelişmelerin, siyasal sü
recin bir butun olarak ortaya koyduğu tablonun da az 

çok kovronışıyla oluşan bir bilinç, oncu kesimlerde 
doğmaya başlamıştır. İstanbul Emek Platformunun 

yaz oylarında hücre tıpı cezaevine karşı çıkma ve dev
rimci tutsoklorlo dayanışına gibi maddeleri de içeren, 
sodece kendi alansal istemleriyle sınırlı olmayan ta
lepler ileri surmuş olması bunun gösterge ve örnekle

rinden birisidir. Bu platform, sınıfsal sendikal hareket 
içerisinde oldukça sınırlı bir güce sahiptir; sendikal re- 
formızmden kopomomış olmak gibi zaaf ve zayıflıkları 

olmasına karşın içerisinde devrimci etki görece daha 

fazladır. Konumuz bu değildir ve burada görülmesi 
gereken, İstanbul Emek Platformunun daha bütünsel 
bir içerikte taleplerim sunmuş ve bu doğrultuda bir 
mücadeleye de yönelmiş oluşudur.

Gerek siyasal düzeyden, gerekse kitlelerin 10 -15  
yıllık mücadele deneyimlerinden çıkarılmış bir sonuç 
olarak, gerekse oncu kesimlerde ortaya çıkan bir yö
nelim ve onun örgütlenişlerinin gösterdiğiyle, tek tek 
olanlarla ve hatta tekil taleplerle sınırlamadan, ortak 
hedefler doğrultusunda birleşik bir mücadelenin yürü
tülmesi ve öne çıkan bozı taleplerin de mücadeleyi ge
nelleştirmenin, kitlesel katılımı büyütmenin koldırocı 
olarak kullanılması amaçlanıp gerçekleştınlmehdır

Emekçi sınıfların yolu özgürlük İçin 
savaşımla açılacaktır
Gunun yokıcı sorununu, özgürlükler ve demokrasi 

ıçm savojım oluşturmaktadır Özgürlüklerin ve de
mokrasinin kazanılması, i ş ç i  sınıfı ve f u m  emekçilerin 
birikmiş ve yokıcılaşnuş sorun ve özlemlerinin gerçek
leşebilmesinin birincil koşulu ha İme gelmiştir 
Emekçileri her geçen gun daha fazla yoksullajhron 
ekononuk terör programının uygulanabilmesinin 
yegane koşulu, siyasal leıorun sürdürülmesiyse, 
emekçiler ıçm de yopılması gereken, özgüllüklerin ve 
demokrasinin kazanılması, bu ekonomik feıor progro-

mının uygulanmasının siyasal koşullarını ortadan kal
dırmak, faşist rejime karşı yoğun bir sovajımın yürütül
mesi olmalıdır. İşçilerin, emekçi memurların, küçük 
üretici köylülerin, işsizlerin, emperyalizmin IMF reçıe- 
teleriıiın uygulanması olan bu ekonomik terör prog
ramına karşı savaşımı, siyasal bir sovajım olmak zo
rundadır Belediye işçilerinin grevlerinın Bakanlor 
Kurulu kararıyla ertelenmesinin de gösterdiği gibi, yo- 
sokloro karşı ve siyasal özgürlükler için dövüşülmeden 
ekmek de kazanılamaz.

Emekçi halkın özgürlük ve demokrasi istemi, eko
nomik, sosyal, siyasal, kültürel her alanı kapsayan bir 
bütünlük oluşturur. Bundan dolayı gerçek demokrasi, 
proletarya iktidarına doyalı sosyalist demokrasidir. 
Emperyalistler ve işbirlikçi tekelci sermayenin liberaliz
mi, dunyonm her yerinde, işgücünün en ucuza sömü- 
rülebılmesim sağlamak, sermayenin geniş dolaşım ve 
yatırım olanaklarını, yer değiştirebilmesini lam onfo- 
ııııyla güvence altına alabilecek siyasal koşulların yo- 
rofılması amacını taşımaktadır. Sosyalizm dalgosınm 
tarihsel gerileyişi, güçlü işçi sınıfı ve antiemperyalist 
demokratik kurtuluşçu hareketlerin bulunmadığı bir 
konjonktürden geçiliyor oluşunun sağladığı manevra 

kolaylığı ile hareket etmektedirler. Emperyalist tekel
lerin bugunku özgürlük isteklerinin amacı bu olunaa, 
bunun anlamı, rjçı ve emekçilerin sendikalarının tas

fiyesine varıncaya dek öngutsüzleşfirılmelerı, ekono
mik terörün politik terörle birleştirilmesi ve IMF po)i- 
tıkolarınm bu şekilde güvence altına alınması olmak
tadır

İşçi sınıfının demokratik istek ve özlemleri, anccık 

gerçek anlamda sosyalizmde karşılanabilecek demoık- 
rohk, ekonomik ve toplumsal istek ve özlemleriyle ta
ban tabana zıt olan bu küreselleşme liberalizmi, 
emekçi sınıf örgütlülüklerinin her düzeyde tasfiyesi, ör

gütlü mücadele ve toplumsallık bilmemin yok edilmesi 
amaç ve hedeflerim de taşır. İşçi sınıfı, gerçek demok
rasi, proleter bir demokrasi istemektedir İşgücü uzo- 

rmde sömürünün olmadığı, toplumsol artıkla toplu
mun ıhiıyoçlormm karşılandığı, sömürünün ve butun 
toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı, ezilen 

ons ve ezilen ulusların boskı oltmda tutulmadıkları ve 
lam bok eşitliğine sahip oldukları bir demokrasi; ortak 
toplumsol çıkar ve hedefler etrafında birleşmiş bırey-



lenn kendilerini her yönden geliştirebildiği bir 
demokrasi istemektedir Bugün siyasal özgürlükler için 
sovoşım ve hoklonn kazonılmosı, işçi sınıfının belirti
len omaçlorına ulaşması için koşullan hazırlayarak, 
dizginsiz ve gittikçe daha vahşileşen sömürü koşul

larının sınırlandırılmasını ve kazanılan mevzılerle simf- 
sol ve siyasal örgütlenmesini, müttefikleriyle birlikte, 
daha ileri düzeyden gerçekleştirebilecektir Sosyalist 

gelişme yoluna girmeyi sağlayan bir halk demokrasisi, 

halkın devrimci iktidarı için savaşım, günümüzde si
yasal özgürlüklerin kazanılması için faşizme karşı, tum 
kurumsal yapı ve yasalarıyla örgütlenmiş faşist dikta
törlüğe karşı sovoşım olarak yürütülmek duru

mundadır.

Siyasal özgürlükler için savoşıfmolıdır, ancok bu 

savaşımla önümüzü açabiliriz. Siyasal özgürlükler için 

savaşım, 12  Eylül faşist Anayasosı'no, devletin bu fa

şist Anayasa temeli üzerinde gerçekleştirdiği örgütlen

meye, onun oluşturduğu füm kurumsal yapılara ve ya

salara karşı savaşım olmalıdır. Faşist M GK, YOK, 
RTÜK, 3 12 . madde, sendikalara yüzde 10 barajı, 

emekçi memurların grevli, toplusözleşmeli sendika 
örgütlenmesini yasaklayan yasalar, Terörle Mücadele 

Konunu, devletin bütün faşist örgütlenmesine siyasal 

hukuksal temel oluşturan 1 2  Eylül faşist Anayasosı'no 

karşı mücadele edilmelidir. Siyasal özgürlükler ve 
demokrasi mücadelesinin bugünkü taktiksel hedefi, 

faşist 1 2  Eylül Anoyasosı'nın kaldırılması, faşist 12  

Eylül Anayasosı'no doyalı bütün yasa ve kurumların 

tüm sonuçlarıyla birlikte iptalidir. Düşünceden örgüt

lenmeye, siyasal örgütlenmeden sendikal örgütlenm

eye kadar tüm yasak ve engeller, bu temel faşist yasa

dan kaynaklanmakta ve beslenmektedir.

12  Eylül foşist rejiminin dikişleri patlamaktadır. 

YÖK, RTÜK, M G K  çeşitli kesimlerce eleştiriliyor. Fakat 

bugün öne çıkon, faşist rejimi, 12  Eylül Anoyasası'm 
ve devlet yapısını olduğu gibi korumak, sürdürmek is
teyenlerle, Avrupa Bırlığı'ne daha hızlı bir geçişi ön

gören, siyasal yapının do bununla uyumluloştırılmo- 

sini isteyen ve tek bir siyasal poriıde örgütlü olmaktan 

çok bur/uva sıyosol yapı içerisinde dağınık olmakla 

birlikte görece geniş bir kesimi oluşturan güçler ara
sındaki gerilimdir. Egemen sınıfın içerisindeki gerilim,

çelışkıh-uzlaşmah bir süreç olarak biçimlenmekledir 

Egemen suni partileri ve buyı/k bürokrasi içerisinde bu 

sorun gerıluıı kaynağı olmakla birlikte, uçlaşmış bir 

çelişki durumunda değildir Keza, Türkiye'de hiçbir 

zomon bur/uva demokrasisinin gerçekleşmemiş oluşu
nun bir sonucu ve re/ım krizinin bir unsuru olarak dmcı 

genci güçlerle yme düzen ıçı sıyosol ve sermaye reka

betine dayalı bir çelişki biçimiyle de ortaya çıkmak

tadır.

Fakat rejim krizinin ve demokrasi isteminin daha 
temel ve koklu etken ve nedenleri, unsurları bunlar 

değildir. Bunlar re/ımın ıç yapısı içerisinde, sınıfsal, 

siyasal, egemen sınıflar içerisindeki çelişkiler nite

liğindedir Buğun, bostırılmış ve geriletilmiş bile olsa, 

rejim krizinin temeldeki unsuru, halkın, emekçi 
sınıfların ekonomik, demokratik, toplumsal istek ve 

özlemleri, bunların gerçekleşmemiş oluşudur. Emekçi 

sınıfların, ezilen Kürt ulusunun mücadele sı bastırılmış, 

geriletilmiştir fakat, onların istek ve özlemleri, bu istek 

ve özlemleri ıçın mücadelelerini daha özgür koşullar
da örgütleyebilecekleri demokrasi isteği yakıcı bir 

talep olarak durmaktadır. On yıllardır suren işçi sınıfı 

mücadelesi, halkın ontifoşist savaşımı ve Kurt ulusu

nun özgürlük ve bağımsızlık isteği, mücadeleleri bastı
rılmış bile olsa derinlerde yer etmiş bir istek ve özlem 

olarak, bilinçli bir kavrayış olarak duruyor. Kilit sorun, 

mücodele adımı, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin, ezi

len Kurt ulusunun demokratik atılımınm örgütlenme

sidir. Faşist re/ım, vahşi kapitalist sömürü koşulları, en 

küçük bir eylem için dahi sokağın yasaklanması kar

şısında emekçi halkın yosal ve yasadışı bütün müca
dele biçim ve yöntemlerim uygulayarak ve bu çizgiyi 
geliştirerek, sert ve soluklu, sürekli bir mücadelenin ör

gütlenmesi, mücadelenin talepler düzleminde de buna 
uygun bir şekilde geliştirilmesi gereklidir.

Öncelikle siyasal mücadele sahnesine ve şu yo do 
bu emekçi sınıf kesiminin kendi istemiyle sınırlı değil, 
bundan do önce bütün emekçileri birleştirecek bir 

özgürlük ve demokrasi istemiyle, bütününü kapsayan 
en temel güncel taleplerle çıkmalıdırlar Bu, günümüz

de sorunun konuluşundo ve kovramhşında kilit halka
yı oluşturmakladır Butun emekçi sınıflar, sımf olarok 

kendi taleplerim, hatta sınıflarının değişik kesimlerinin



taleplerim istemeli, yansıtmalıdırlar. Fakat, temel 

özgürlük ve demokrasi talebi, emekçiler için özgürlük 

ve demokrasi istemi, bunların en üstüne yazılmalıdır. 

Emekçi sınıfların her bınsmın, isterse ekonomik olsun, 
sınıfsal istekleri ancak bu genel özgürlük ve demokrasi 
istemi ile bırleştırıhrse bu, gerçekleştiği ölçüde ko- 

zomlobıhr ve mücodelemn geliştirilebilmesi için daha 
geniş ve güçlü bir zemin de ancak bu şekilde oluştu

rulabilir.
Emekçiler için özgürlük ve demokrasi isteminin 

başa yazılması, tüm emekçi sınıfların birleşik müca
delesinin örgütlenebilmesinin de koşuludur. Örgütlen

miş, savaş makinesini pekiştirmiş faşizme karşı etkin 
bir savaşım yürütmek, sonuç alabilmek, emekçi sınıf

ların, öncü kesimlerden başlayarak birleşik örgütlü bir 
mücadelesini gerektirmektedir. Bundan dolayı, emekçi 

sınıfların vor olan örgütlülüklerinin, bir hedef altında 
eylem birliğini sağlayacak platform vb. yapılar düze

yinde örgütlenmesi ve bunların tekil konular etrafında 
bile başlasa/gerçekleşse, hedeflerin büyütülmesi ve 
emekçilere özgürlük ve demokrasi talebi etrafında da
ha geniş bir programla hareket etmeleri sağlanma

lıdır. İşçilerin ve diğer emekçi sınıfların öncü kesimleri 
ve aydınlar içerisinde birleşik mücadele isteği, kendi 
alansal talepleriyle özgürlük ve demokrasi taleplerini 
birleştirme düşüncesi gelişmektedir. Bu hem her bir 
kesimin, parçasol olarak yürüttükleri mücadelelerin 
çıkmazım görmelerinden bir tıkanma noktasına gelin

miş olmasından bir zorunluluk olarak, aynı zamanda 
ve yom s/ra da bilinçse! düzeyde gerekliliğinin kovra- 
nışı olarak gelişiyor. Buna daha bilinçli bir ifade Ico- 
zondırmok ve daha genel hedeflerde ortaklaştırılması, 

günün taktiksel talep ve hedeflerinin ifade edilmesi 
olmalıdır. M GK, YÖK, RTÜK, 3 12 , TMY, F Tipi ceza
evi, ESK, YHK, yüzde 10 barajı, grevli toplusözleşmeli 
sendika hakkı; herkese iş, kırlı savoj yasaları (Ola
ğanüstü Hal, özel tim, koruculuk), Anayasadaki Kürt 
halkının varlığım yadsıyan maddenin kaldırılması, tam 
hak eşitliği, kendi kodennı tayın hakkı, tutsaklara öz
g ü rlü kd in sel gericiliği destekleyen, mezhep ayrım
cılığ ın ı sürdüren yaso ve kurumlorm (tarikat örguilen- 
melen, Diyanet, vb ) kaldırılması, faşist 12  Eylül Ana
yasasının loğvı, emperyalist tohkım ve kölelik anlaş
malarına, özelleştirmeye, IMF sultasına son verilmesi

İnsanca yaşayabilecek asgari ücret, yoksul ve küçiik 

üretici köylülüğün desteklenmesi, tekelci kapitalistler

den, spekülatörlerden, emperyalist tekellerden gelire 

göre ortan oranlı vergi; savaş bütçesinin loğvı, işken

cecilerin, Susurlukçukmn, deprem katillerinin, Ulucan- 

lar, Burdur katliam sorumlularının yargılanması, ceza

landırılması...

İŞÇi sınıfı için bu mücadele sürecinde, emekçilere 

özgürlük talebinde somutlanan siyasal örgütlenme s'e 

düşünce özgürlüğü talebi, sendikal özgürlüklerin tam 

olarak tanınması taleplerinin yom sıro, emperyalist 

tahkim, özelleştirme,serbest bölgeler ve her yerin ser

best bölgeleştirilmesine karşı mücadele, asgari ücret in 

bugünkü toplumsal koşullara uygun insanca yaşaya

bilecek bir ücret olması, iş  güvencesi, herkese İş, her

kese çalışma hakkı ve koşula bağlı olmayan işs iz lik  

sigortası, 6  saatlik çalışma ve 8 saatlik ücret istemleri 

olmalıdır.

İşçi sın ıfının kendi sın ıfsa l talepleri için yürüfecejği 
mücadele ve bu istemlerin ileri sürülmesi, işçi sın ıfıyla  

liberal özgürlük istemleri arasındaki ayrımı oluşturur. 

Bu çizgi, emperyalist tahkim ve özelleştirme, ücretlerin 

düşük tutulması ve aşağı çekilmesi, serbest bölgeler, 
vb. ortıdeğer sömürüsünü doğrudan ve doloyımlı yal

larla şıddetlendirmeyi/orhrmayı omaçloyon ve onu b ir 

ekonomik terör programıyla uygulayan emperyalist 

burjuvazi ve işbirlikçi tekelci sermayenin program ve 
hedeflerinin karşısına dikilmek olocaktır.

IMF programlarının doyatılmosına karşı sadece 

İŞçı sınıfım değil, düşük ücrete mahkum etme ve işten 

atmalarla, KHK ile emekçi memurları, tobon fiyatlarını 

duşuk tutmaktan taban fiyatı destek uygulamasını da

hi kaldırmaya yönelerek vurulan köylülüğü de ho- 
rekete geçirmek ve birleşik mücadelenin örgütlenmesi 

de emperyalist ve işbirlikçi tekelci sermayenin prog

ramlarının karşısına güncelde dikilmek olocaktır.

Her alandaki mücadelenin nesnel gelişim seyri, 

sezgisel ve yan bılmçlılikle kavranmaya boşlayan do 

bu olmaktadır Gerekli olan istemlerin tolepsel bir bü

tünlük içerisinde ilen sürülmesi, birleşik eylem zemi

ninde ve bu zemini güçlendirerek yürütülmesidir, fiu 
taktiksel çerçeve, emekçi sınıflar mücadelesini ilerlet

menin koşulu ve yoludur.



“F Tipi” cezaevine karşı 
mücadele perspektifimiz

Yoldaşlar,

( . . . )

Bu konudaki laktiğimiz, buğun karşı karşıya bulun
duğumuz Hücre Tipi saldırısının stratejik amaç, buna 
bağlı olarak kapsam ve derinlik bakımından daha önceki 
saldırılardan farkını dikkate alan bir çözümleme üze
rinden yükselmektedir

Cezaevlerındeki komünist-devrimci tutsaklara yöne
lik her saldırı, doğası gereği, devrimci harekeli darbele- 
me amacının yanı sıra, işçi ve emekçi sınıflar başta olmak 
üzere toplumsal muhalefete bir gözdağı verme, korkutma 
ve sindirme amacını da taşır. Bazen saldırının boyutları 
ve şiddeti dolayımlı bir sonuç olarak bu mesa|i kendi 
içinde taşır; bazı durumlarda ise (örneğin 1996 saldırısın
da olduğu gibi) dışarda 'sokağa hakim o!md . toplumsal 
muhalefete gözdağı verme amacı içerdeki tutsaklara 
yönelik saldırının şiddetini ve boyutlarını büyüten doğru
dan bir etken rolünü oynar. Sonuç olarak bugüne kadar 
cezaevlerine yönelik hiçbir saldırı salt 'cezaevleri ile sınır- 
f i 'bir saldırı değildir ve olmamıştır.

Fakat 12 Eylül dönemi de dahil bugüne kadarki 
saldırıların her şeye rağmen ilk ağızdaki hedefi; 'içerde- 
kilerin teslim alınması, onların ezilip kişiliksizleştirilmesi, 
dışarıya yenilgi ve yılgınlık ruhunun taşıyıcıları olarak çık
malarını sağlayacak bir tükenişe sürüklemek olmuştur 
Kısacası bugüne kadar ki saldırılarda ağır basan yön 
'içeriye dönük'tür, içerdekilerin ezilmesi, kafaca ve 
ruhen de teslim alınmasıdır

Özellikle “901ı yılların saldırılarında bu artık 'ceza
evlerine hakim olmd çabası ve amacı halini almıştır Çün
kü bütün zaaf ve zayıflıklarına karşın, gerek devrimci ha
reketin gelişimi ve mücadelesi gerekse işçi sınıfı ve 
emekçi kitle hareketindeki yükselme, içeri ile dışardaki 
hareket arasındaki iletişim ve etkileşimi genişletip büyüt
mekle kalmamış, cezaevlerinde devleti rahatsız eden bir 
‘otorite zafiyeti' ortaya çıkarmıştır.

Bugün karşı karşıya kaldığımız Hücre Tipi CF tipi') 
saldırısı ise, 12 Eylül ve ^O'lı yılların saldırıları ile ortak 
çizgilere ve tarihsel bir devamlılık ilişkisine sahip olmakla 
birlikte, onlardan farklı olarak çok daha geniş kapsamlı 
ve strate jik  bir amaca sahiptir Hücre Tipi saldırısı, 
burjuvazinin 'devleti yeniden yapılandırma* yö

nelimi kapsamında Türkiye devrimci hareketini 
tasfiyeyi amaçlayan bir saldırıdır. Kurt ulusal 
devrimci hareketinin yenilgi ve tasfiyesinden sonra Tur 
kıye cephesinde de devrimci radikalizmi, militan bu dev
rim ve sosyalizm anlayışını bu temelde örgütlenme ve 
yönelimleri boğmayı, en azından marjınalıze edip ’ kabul 
edilebilir sınırlat içme çekmeyi hedefleyen bir saldırıdır 
Esneme olanakları neredeyse kalmamış, uzun yıllardır 
derin ve genel bir krizin pençesinde kıvranan sistem ve 
rejim dışından bu artık bir 'tercih veya 'niyet sorunu 
olmaktan da çıkıp bir zorunluluk halını almıştır Zaten 
'devletin yemden yapılandırma' ihtiyacının kendisini do 
ğuran zorunlulukların başında da sistem dışı bir karakter 
ve potansiyel laşıyan her türlü muhalefet örgütlenmesi 
ve eğiliminin ezilerek sıkı bir denetim altına alınması 
ihtiyacı gelir

TDH'ni tasfiye yöneliminin bugünkü ayağını, bir yö
nüyle de 'kilit halkasını' cezaevlerine saldırının oluştur
ması doğaldır Çünkü TDH'nın omurgasını oluşturan dev
rimci radikal örgütlerin yetişmiş, deneyimli kadrolarının 
ezici bu çoğunluğu bugün cezaevlerındedir Bu kuşağın, 
fiziki imha da dahil bir biçimde etkisiz kılıp tasfiye edilme
si. TDH içinde 12 Eylül yenilgisi ve arkasından gelen bir
inci tasfıyecılık dalgasının yarattığı 'kuşak kopuk
luğunu derinleştirmekle kalmayacak; devrimci radika
lizmde ısrarlı istisnasız butun örgütleri, kapatılması isler 
istemez yılları alacak ciddi iç zayıflık ve boşluklarla karşı 
karşıya bırakacaktır Dünya devrim ve komünist partiler 
tarihinde geçmişle gelecek arasında dolaysız bir köprü 
işlevini gören yetişmiş kadro kuşaklarının kaybı ile sonuç
lanan yenilgi veya büyük darbelerin arkasından gelişen 
süreçlerin tarihsel sonuç ve dersleri ışığında düşünülecek 
olursa, tehlikenin büyüklüğü ve ciddiyeti daha açık ve de
rinlemesine görülür. Saldırının bir de ikinci tasfıyecılık 
dalgasının derinleştiği, dönemdeki durgunluk ve sıkışma 
ile birlikte birçok örgütün geçmiş devrimci çizgi ve kon
umlarını dahi koruyamayarak ciddi ideolojik politik kay
malar sergilediği, bazılarının ideolojik tasfıyecılıkle birle
şik ciddi örgütsel tıkanma ve krizler de yaşadığı bir done
me denk gelmesi, tehlikeyi çok daha buyuk kılmaktadır 
TDH bu süreçten sadece fizik kayıplar anlam ın
da büyük bedeller ödeyerek çıkm ayacak, ideolo- 
jik-politik  bakımdan da büyük güç kayıplarına 
uğrayarak, muhtemelen bugünün bazı devrimci 
güçlerini kaybetmiş olarak çıkacaktır.

Bu noktada bedeli ne kadar yüksek olursa 
olsun eğer direnilmeyecek veya doğru dürüst 
dövüşülmeyecek olursa tarihsel sonuçları çok



daha ağır ve yıkıcı olacak bir saldırıya karşı 
direnme sorumluluğu ile tek yanlılıkla da sakat 
bir dar görüşlülükle direnm e' adına eldeki 
yetişmiş kadrosal güçlerin gereksiz ve aşırı kay
bına meydan vermeme sorumluluğu arasında  
çok hassas bir devrimci denge tutturm a yüküm
lülüğü çıkar karşımıza Bu sorumluluklardan biri adına 
diğeri ihmal edilecek olursa her ıkı durumda da sonuçta 
devletin Hücre Tıpı saldırısı ile TDH'ne indirmek istediği 
darbeyi kolaylaştırıcı ve derinleştirici bir sorumsuzluk 
sergilenmiş olur ( )

Hücre Tıpı saldırısını. 1996 saldırısı da dahil, ceza
evlerine yönelik daha önceki saldırılardan ayıran bütün 
farklılıklar, onun amacındaki farklılıklar, onun amacındaki 
farklılıktan ve bu amacın burjuvazi için taşıdığı önemden 
kaynaklanır. Bu farkı göremeyen veya onu lafzen telaffuz 
elmekle birlikte iç tutarlılığa sahip bütünlüklü bir devrim
ci çözümlemeye tabi tutamayan her yaklaşım, bu tarihsel 
süreçte, sadece ciddiyetsiz bir tutum olmakla kalmaz, so
nuçları çok ağır olabilecek bir sorumsuzluk biçimine bu- 
lunme riskini de içinde taşır Bunlardan birincisi bugün 
karşımıza Hücre Tipi saldırısının daha halâ bir 
'c e za e v le r i s o ru m ! olarak algılama darlığı biçimin
de çıkmaktadır Bu darlık. Hücre Tipi saldırısının baştan 
boşa çıkartılıp geri puskürtulmesının. TDH'nin geleceği 
ve önümüzdeki yıllardaki gelişim seyri açısından taşıdığı 
belirleyici öneme denk düşmeyen gen ve titrek duruşlara 
zemin hazırlar Ole yandan bugunkü Hücre Tıpı saldırı
sının daha öncekilerden farkını gozardı ederek onun hala 
barikat ve rehin gibi fiili direniş biçimleriyle yapılacak bir 
yüklenme sonucu geri püskürtüleceğim düşünmek de. 
özde ılkı gibi düşünen bir yüzeysellik ve darlık anlamına 
gelir Bu düşünce tarzı ilkinden farklı olarak militan tu 
tum ve önerilerin sahibi görünümünde karşımıza çıkabilir 
Fakat Hücre Tıpı saldırısının kapsamı ve boyutlarım ama 
cm burjuvazi açısından taşıdığı önemden dolayı devletin 
bu seferki hazırlık ve kararlılık düzeyinin farklılığını dev- 
ıımcı hareketin guçlu yanları kadar zayıflıklarını vb yeter
ince dikkate almadığı ıçm. önerdiği fiili direniş biçimleri
nin cılız kaldığı, istenen sonuçları alamadığının görüldüğü 
vb durumlarda kırılmaya uğrayarak tam tersine dönüşe
bileceği gıbr bu süreçte kılıfına uydurabileceğim düşün 
dugu durumlarda Ulucanlar benzen katliamlar yapmak
tan kaçınmayacak olan devletin arayıp da bulamayacağı 
fırsatları kendisine sunan bir 'umutsuzluk ve maceracılık 
eğilimi1 haline dönüşmesi de uzak bir olasılık değildir

Hücre Tipi saldırısı ve ona karşı direniş tek 
bir ham leden ibaret o lm ayacaktır. Ulucanlar

saldırısı ve ardından gelen "Üçlü Protokol1, Burdur 
ve Bergama sürecinin gelişimi göz önüne getirilecek 
olunursa bu gerçek daha açık görülür Hücre Tipi sal
dırısı ve ona karşı direniş. 96 benzeri belli bir kesitte yo
ğunlaşmış tayın edici sert bir çatışmadan daha ziyade, 
zamana yayılmış, zaman zaman alevlenip zaman 
zaman yatışmış gibi görünen ama her seferinde  
tarafların  bir önceki kapışmada kaldıkları nok
tadan istedikleri sonucu elde etmek üzere ham
le tazeledikleri b ir süreç olarak gelişecektir Sürecin 
muhtemel gelişim seyrinin nasıl kavrandığı, en başta, 
içerde ve dışardaki güçlerin kafaca ve ruhça hazırlanma- 
lan bakımından olduğu kadar güçlerin kullanımı ve eylem 
biçimlerinin belirlenmesi bakımından da belirleyici bir role 
ve öneme sahiptir (...)

Hücre Tipi saldırısı ve buna karşı direnişin  
uzun süreli bir karakter taşıyacağı gerçeğinin  
görülmesi, hücrelerin fiilen kullanıma açılm asıy
la yaşanacak ilk raundun belirleyici önemini gö- 
zardı etmeye dönüşm em elidir. Yüksek bir bedel 
ödemeyi gerektireceği açık olan bu etaptaki çatışma, 
sadece sürecin daha sonraki gelişim seyri ve nihai sonuç 
üzerinde belirleyici bir etkide bulunmakla kalmayacak; 
devrimci açıdan hedeflenen sonucun daha erken veya 
geç alınmasının yanı sıra ödenecek toplam bedellerin 
daha yüksek veya nispeten daha düşük olması üzerinde 
de tayın edici bir rol oynayacaktır Başlangıçta belli bir 
direnişi ve kamuoyunda doğabilecek tepkileri göze almış 
olmakla birlikle süreç uzadıkça durumun aleyhine döne
ceğinin bilmemde olan burjuva devlet, bu aşamada bir an 
önce sonuca gitmek isteyecektir Bu gerçekten hareke
tle o. bu aşamada/ılk hamlede, daha sonra kısmi kimi 
tavizler vermek zorunda kalacak olsa bile kendisi açısın
dan asıl önemli olanı, yanı komünist-devrimci tutsak k it
lesini istediği zaman istediği gibi denetleme imkanını 
kendisine kazandıracak olan Hücre Tıpı cezaevlerine nak
letmeyi başarmayı hedefleyecektir Bu aşama devlet açı
sından aynı zamanda gelişecek direnişin gücünü, karar
lılık. kitlesellik ve yaygınlık düzeyi ile direnme iradesini 
pratikte  sınayarak ölçme aşaması olacaktır Geri
leyip gerilememeyı. gerileyecek olsa bile hangi sınırlar 
içinde nereye kadar gerilemenin yeterli olacağını büyük 
ölçüde bu kesitte göreceği tepkilerin ve direnişin gücüne 
ve kararlılığına bakarak tayin edecektir. Ote yandan ka- 
muoyundaki destek güçlerim izin tutum ları, özel
likle de zaten sallantılı ve güvenilmez dolaylı ye
deklerin duruşu, büyük ölçüde bu aşamanın sey
rine, özellik le  de cezaevlerindeki direnişin



kararlılık ve kitlesellik düzeyine bağlı olarak şe
killenecektir. Salt bunlarla sınırlı olmayan ama aslı ela 
rak her bin sonuç açısından önemli bu etkenlerin şekille' 
nişindeki rolü nedeniyle ilk aşamada sergilenecek dev
rimci duruş netliği ve bunun biçimi çok önemlidir Bu du
ruş herhangi bir muğlaklığa Hücre Tipinin zaman içinde 
kabul edilebileceği vb yanılsamalara, tereddüt ve kaça
maklara meydan vermemelidir. ( .)

I06'dan -haliyle 12 Eylül döneminden de- 
farklı olarak Hücre Tipi saldırısına karşı direniş 
sürecine, baştan önemli avantajlara sahip o la
rak giriyoruz. Bunların başında, ailelerin hareketlen
mesiyle de sınırlı kalmayan ve kendisini büyütme potan
siyelleri çok geniş bir kamuoyu desteğinin yaratılmış ol
ması gelir. 96 sürecinde belirleyici bir rol oynayan ve 
esasında örgütlerin yakın güçlerinin dahi harekete geçi
rilmesindeki bir zayıflık ve zaafın itirafı özelliğim taşıyan 
'Cezaevleri hareketlenmeden dışarısı hareketlenmiyor‘ 
düşüncesi, bugün artık pratikte de mahkum olmuş ve 
aşılmış durumdadır İçerisi hareketlenmeden önce de dı
şarısının hareketlenmesi, hem de hiç umulmadık liberal 
güçleri bile içine alacak şekilde ve kurumsal düzeylerde 
hareketlenmesi, demek ki pekala mümkündür Bu ger
çek. bu hareketin önümüzdeki süreçte daha da büyütül
mesi açısından da geçerlidir ve bugün bu derse işaret 
etmemizin asıl amacı da budur.

Bu noktada bütün örgüt güçlerimiz, daha ortada 
bugünkü kadar bile bir hareketlenme yokken, 1999 Ma- 
yıs'ında başlatılan 'Hücre Tipi Cezaevlerine ve Ya
şamın Hücreleştirilm esine Hayır* kampanyasının 
önemi ve anlamı üzerinde düşünmelidirler Bu. iki yönlü 
bir düşünme olmalıdır. Bir taraftan örgüt taktiğinin ve 
kampanyanın daha işin başında belirlenen içeriğinin sü
reci önden karşılayan uzak görüşlü ve kapsayıcı karakteri 
görülmelidir. Cezaevlerine yönelik Hücre Tipi saldırısı ile 
işçi sınıfı ve emekçi halkın ekmeğine ve özgürlüklerine 
yönelik neoliberal saldırılar arasındaki dolayımsız bağın 
'yaşamın hücreleştirilm esi’ ekseninde kuruluşu, bu
gün dışımızdaki güçler tarafından da benimsenip pay
laşılmakla kalmamış, sorunun özü ve kapsamının liberal 
aydın çevreler tarafından bile baştan doğru kavranışını 
kolaylaştırmıştır Aynı ön açıcı ve esinleyici tulum, soru
nu kamuoyunun gündemine taşımak için kullanılan biçim 
ve yöntemler konusunda da görülebilir. Sokak eylemleri
ni esas alan, tiyatro ve mim gösterisi gibi sanatsal etkin
liklerle birleştirilmiş bir biçimde, meydanlarda ve İstiklal 
Caddesi gibi merkezi yerlerde imza toplama, sendikalar, 
kitle örgütleri, aydın ve sanatçılar vb. arasında ilan yoluy

la kamuoyuna çağrı n-lel gmde ım/a kampanyaları düzen 
leme. Hücre Tıpme karşı sanatçı ve aydın inisiyatifleri ile 
çeşitli tiple eylemlere on ayak olma Bugün bunlar 
başkaları tarafından da kullanılan yaygın biçimler halme 
gelmişin Ve daha yapılacaklar vardır Fakal ote taraftan 
aynı kampanya süreci ve deneyimi, olumsuz 
dersleri yönüyle de geriye doğru dönülüp değer
lendirilm elidir. Birçok alan ve birimimizin kampanyaya 
gereken önem ve ağırlığı vermeyışı. çalışmalarda görülen 
istikrarsızlık sonuç almada yetersizlik, farklı alan ve bı 
rımlerın çalışmalarındaki koordinasyon zayıflığı birbirini 
güçlendirici değil zaman zaman çelmeleyıcı tutum ve yak 
taşımların görülebilmesi başta olmak üzere yapılma
yanların da devrimci bir muhasebesi yapılmalıdır Eğer 
bunlar da yapılmış ve kampanyaya daha sıkı bir biçimde 
yüklenilmiş olsaydı. Hücre Tipine karşı genel direniş ve 
kamuoyu desteği açısından olduğu kadar bu hareket için
deki konumumuz itibariyle de bugün nerelerde olabile
ceğimiz düşünülmelidir Bu özeleştirel değerlendirme, 
aynı savsaklama ve hataların hiç olmazsa bundan sonra 
sürmemesi biçiminde kendisini pratikte göstermelidir 

Bu sürece '96'dan farklı olarak baştan önem 
li koz ve avantajlara sahip olarak giriyor olma 
m ıı C96'nın moral ve siyasal etkisi ile derslerinin bellek 
terdeki tazeliği ve canlılığı da avantajlar içindedir ve bu 
bugün önemli bir silahımızdır). bazıları oldukça ciddi 
zayıflıklarım ızı gözden kaçırmaya yol açm am a
lıd ır. Hücre Tıpı saldırısına karşı direnişin biçim ve yön
temlerinin belirlenmesinde her ıkı yönün de dikkate alın
ması bir zorunluluktur ( )

Bugün karşı karşıya bulunulan zayıflık ve handikap 
farımızın başında, sınıf ve kitle  hareketindeki dur
gunluk ile devrimci örgütlerin k itle lerle olan ör
gütlü bağlarının cılızlığı başta olmak üzere dev
rimci hareketin genel zayıflığı gelir. Zaten faşizmin 
Hücre Tıpı saldırısını zamanlama olarak tam da bu do 
nemde gündeme getirmesinde TDH olarak bizi son 10 
yılın olabilecek en zayıf konumunda yakalamış olmasının 
önemli bir payı vardır Her zaman bulamayacağı bu el
verişli fırsatı kaçırmak istemeyişi önümüzdeki çatışma 
sürecinde de. kimi tepkilere ve sonuçlara aldırmaksızın 
saldırıda belli bir ısrar biçimine burunmuş olarak karşımı 
za çıkacaktır Ama faşist re|imm ve burjuvazinin bu ısra 
rını kendi içinde de kırılmaya uğratacak dınam'klor ve et 
kenler daha fazladır ve devrimci hareketin göstereceği 
direnme iradesi ve kararlılığı bu dinamikleri eıgeç ha 
rekete geçirerek düşman saflarında ıç çözülme suıecmı 
hızlandırma yeteneğine sahiptir



Devrimci hareketin bu surecin başındaki bir diğer 
buyıık handıkapı cezaevlerinde dahi güçlerin fazlaca 
parçalanmışlığıdır Başta PKK'lı tutsaklar olmak üzere, 
buçok cezaevinde neredeyse örgütlü devrimci güçler 
kadar kalabalık sayılara ulaşan bağımsızlar küçük tas- 
I yecı çevıelenn mensupları pilini iyice tüketmiş refor
mistlerden vb oluşan buyuk bir kesim vardır Gerçi bu
ğun herkes 'Hücre Tipine karşı olduğunu ve direneceğinf 
söylese de. bunların içinden hangilerinin Hücre Tipine 
karşı ne kadar ve nasıl direnecekleri meçhuldür Zaten 
devlet do hesaplarını. PKK'lı tutsaklar başta olmak üzere 
bunla'in önemli bir kesiminin fazla bir direniş sergile
meyecekleri beklentisi üzerine kurmaktadır Bunun te
melsiz ve isabetsiz bir öngörü olduğu söylenemez Ama 
bu tabu, geniş bir devrimci direniş cephesi örgütlenmeye 
çalışılırken, bu güçleri hiç hesaba katmama ve onlara 
bütünüyle sırt dönme biçimim asla almamalıdır Bu. zaten 
mevcut olan ciddi bir zayıflığı derinleştirici ve kabalaş
tırın sorumsuz 'so f bir tutum ve yaklaşım olur

Diğer bir handikap ve zayıflık, geriye kalan güçler 
arasında da tam bir uyum ve homojenliğin olmayışıdır Bu 
cephede de bazdan süreç içinde giderilebilir ama bazıları 
addı yaklaşım ve tutum farklılıkları vardır

Bir diğer önemli handikap lasfıyecılığm tahribatına 
da bağlı olarak devrimci örgütlerin dışarda yaşadıkları 
zorlanma ve sıkışmalardır Sınıf ve emekçi kitle hareke
tindeki genel durgunluk ve moıal yıpranma ile de birleşen 
•ve zaten bir yönüyle de ondan kaynaklı bu zayıflık bu 
süreçte en geniş destek güçlerinin örgütlü bir biçimde 
seferber edilebilmesini sınırlandırıcı bir rol oynamaktadır

Bütün bu zayıflık lar ortamında devrimci ha
reket, içerde ve dışarda, Hücre Tipi saldırısını 
ağırlıklı olarak ana gövdesiyle karşılam a zorun
luluğu ile karşı karşıyadır. Fakat faşizmin 'Hücre 
Tıpı' saldırısıyla darbeleyıp fiziki imha da dahil olabildi
ğince zayıflatmayı hedeflediği guç tam da bu gövdedir 
Bizim istek ve tercihlerimizin dışında karşımıza çıkan bu 
çelişkinin çözüm yöntemi Hücre Tipine karşı direnme
mek veya 'duenıyor g ibi yapan bu titrek duruş olamaz 
Kendi mantığı içinde bu da bu 'çö/unfduı ama devrimci 
bu çozum değildir ( )

Hücre Tıpı salduısma kaışı bugünden yaratılmış olan 
kamuoyu duyarlılığı /emminde u/un yıllardan sonra ilk 
ko; demokrasi ve özgürlükle- sorununda egemen bur
juvazi ve faşist rejim ile devrimci radikal üçler 
eksenli bir saflaşma ortaya çıkmıştır Kümleri AB 
yoni'hmı ve tercihleri neden-yk* kimilen Hücre Tipinin 
çok açık olan insanlık dışı faşist karakterim duydukları

tepkiden olayı, kimileri artık boğucu bir hale gelen özgür
lük ve demokrasi yoksunluğunun peşpeşe gelen yansı- 
malanna bir yerde bir karşı çıkma mecburiyeti duymanın 
baskılanmasıyla .. sonuçta kimi liberal çevreler bile bu 
saflaşmada devrimci harekete yakın bir duruş içindedir
ler İşçi sınıfı ve em ekçi k itle lerle  olduğu gibi d i
ğer toplumsal m uhalefet dinam ikleri ile de iliş 
kileri ve örgütlü bağları zayıf olan devrimci ha
reket açısından bugün 'F tip i' eksenli olarak o r
taya çıkan bu saflaşm a bir şans ve olanaktır. Bu 
saflaşma, yeni güçlere ve alanlara açılma imkanlarını 
sunmanın yanı sıra, sınıf ve kille hareketini dinamize e t
menin imkanlarını da içinde taşımakladır. Bugün ailelerin 
ve çevre güçlerinin hareketlenmesi ile başlamış olan pro
testo eylemlerim, yaşamın hücreleştirilmesine karşı bir
leşik mücadele ekseninde ortak genel ve kesimsel talep
lerle de birleştirerek sınıfın ve emekçi kitlelerin içine doğ
ru taşıma, onları da hareketlendirme, onların hareketi ve 
eylemleri ile Hücre Tipi protestolarını birleştirme imkan
ları gözle görülecek kadar açıktır. Kısacası, devrimci ha
reket açısından burada, zayıflıklarını altederek sıçramak 
bir gelişme kaydetme ve güçlenme olanakları ve fırsatı 
yatmaktadır.

Fakat bu olanak içinde aynı zamanda ciddi bazı risk
ler ve tehlikeleri de barındırmaktadır Devrimci hareketin 
genel zayıflığı ortamında liberallerin de içinde yer aldığı 
böyle 'cephesel' bir saflaşmaya tutarlı devrimci bir pers
pektif ve omurga kazandınlamazsa, bugün bu aşamada 
Hücre Tipine karşı mücadele cephesine güç katan, onu 
genişletici bir rol oynayan kimi sallantılı müttefik güçler, 
yarın bir gun direnişin karşısına kabul edilmesi olanaksız 
kimi 'ara çötün l önenleri ile çıkabilir, nesnel olarak dire
nişi zayıflatan, geriye çekici bir iç basınç ve çözülme 
etkenine dönüşebilirler Bu tehlikeyi önlemenin yolu; baş
tan Hücre Tipini püskürtmeyi esas alan net bir tutum ve 
programın ortaya konulmasını ve bu konudaki kararlılığın 
nedenleriyle birlikte kamuoyuna ve müttefiklerimize kav- 
ralılması yönünde ısrarlı ve yaratıcı bir çaba harcamayı 
şart koşar

Demokratik kamuoyu tepkisinin erken harekete ge
çirilişi devletin plan ve hazırlıklarına şimdiden gözle gö- 
ruluı bir darbe indirmiştir Aylar öncesinden Mayıs'ta 
başlayacağı ilan edilen saldırı, önce Ağustos Eylül ayları
na sacmış şimdi ise en erken Meclisin açılışını izleyen 
Kasım -Ar alık aylarına ertelenmiştir Tabu bu arada orta
ya çıkabilecek kimi sürpriz gelişmelere bağlı olarak geliş
melerin hızlanması olasılığı bütünüyle ortadan kalkmış 
değildir, fakat bugün ıçm daha ağır basan olasılık. Hücre



Tipine fiilen geçişin yılbaşından da sonraki bir tarihe 
sarkma olasılığıdır Burada asıl görülmesi gereken nokta, 
devletin geriletilebileceği gerçeğidir 'İçerde' ölümüne bir 
direnme kararlılığı içinde olmakla yetinmeyerek 'dışarda' 
hatırı sayılır bir kamuoyu desteğinin yaratılması ve ha
rekete geçirilmesinin bu konuda nasıl bir önem taşıdı
ğıdır. Kendisini daha şimdiden pratikte somut sonuçla
rıyla gösteren bu gerçeğin ışığında, genellikle oportünist 
bir tek yanlılıkla karşı karşıya konulan 'içerisi-dışansı' 
diyalektiği ile bu diyalektik bağlantı içinde dışardaki 
sahiplenme ve mücadeleyi büyütme yönündeki ısrarlı ve 
inatçı çabaların önemi üzerinde tekrar tekrar durul
malıdır

Cezaevlerindeki mücadele ve direnişlerin sonucu, 
elbette öncelikle içerdeki komünist-devrimci tutsak k it
lesinin tutum ve yaklaşımlarına bağlıdır. Çünkü sorunun 
ve saldırıların doğrudan muhatabı, bu anlamda 'asli sa
h ib i' onlardır Bu konumlarıyla onlar, karşı karşıya bulu
nulan saldırının anlamı ve şiddetine denk bir devrimci 
duruş ve kararlılık içinde olmazlarsa eğer, aileler de dahil 
dışardaki güçlerin sorunu sahiplenişlerı de ona göre olur 
İçerdekilerin bu sorumluluğu. 12 Eylül gibi dışardaki top
lumsal muhalefetin ezilip bastırıldığı yenilgi dönemlerinde 
çok daha belirleyicidir Fakat bunun dışında kalan dönem 
ve kesitlerde de içerdekilerin duruşu, dışardaki harekeli 
tetikleyip ivmelendirici bir rol oynar Örneğin bugün hiç 
umulmadık liberal-aydın çevre ve güçler dahi ’F tipi' 
cezaevlerine karşı çıkıp devlet üzerinde bir baskı uygu- 
luyorlarsa. bunun belirleyici nedenlerinden biri de. içer
deki komünist-devrimci tutsak kitlesinin Hücre Tipine 
karşı ölümüne bir direniş kararlılığı içinde olduklarını 
bilmeleri ve bu durumda Hücre Tipi saldırısının çok kanlı 
sonuçlar doğurmasından duydukları endişedir

Öte yandan eylemlilik düzeyi ve kapsadığı nicel güç
ler itibariyle çekırdeksel öncü çıkışlar çerçevesini henüz 
fazla aşamamış olan bu hareketin, bu düzeyi ile bile dev
letin uzun süredir hazırlandığı planlarını sekteye uğratıp 
geriletici bir etkide bulunabilmesi. Hücre Tipi saldırısının 
daha az bedel ödeyerek bütünüyle püskürtülmesi açısın
dan dışardaki mücadeleyi ve destek halkalarını büyüt
menin yaşamsal önemini gösterir. 'İçerdekıler* olarak en 
yüksek bedelleri dahi göze alan bir kararlılık içinde olmak 
ayrıdır -ve bu tabu ki önemli ve gereklidir, halta şarttır, 
fakat bu bedelleri en aza indirecek imkan ve dinamikleri 
sonuna kadar zorlamak ayrıdır Bu ikisini birbirinin kar
şısına çıkarıp birinin önemine yapılan vurguyu hem diğe
rinin 'yokluğtl veya 'zayıflığınd yormak, akılsızca bir 's o l
culu# veya oportünist bir titrekliğin yansıması olabilir 
sadece.

Ailelerin ve demokratik güçlerin hücre karşıtı hare
keti. peşinden sürükleyebileceği bütün guç ve alanları 
kapsayan bir yaygınlık kitlesellik ve eylemlilik duzeyme 
çıkamamıştır henüz Fakat o bu haliyle bile devletin sal 
diri hazırlıklarına sekte vurup inisiyatifi onun elinden al 
mıştır Bugünden sağlanan bu gelişme, tabu kı devletin 
bütün kozlarını oynadığı ve artık sürekli bir gerileme için 
de olacağı anlamına gelmez Faşist devlet henüz bütün 
kozlarını oynamadığı gtbı. Hücre Tipi saldırısından da ko 
lay kolay vazgeçmeyecektir Bu nedenle, bugunku du
rumdan hareketle rehavete kapanmamalıdır; fakat öte 
yandan devletin önümüzdeki süreçte atak yaptığı, kısmı 
bazı tavizler de vererek bazı kesimleri ve ara güçleri tek
rar yanına çekmeyi başardığı durumlarda dahi paniğe 
kapılmamak gerekir Süreç bu yönüyle de dalgalı bir seyir 
izleyecektir, karşılıklı hamlelerin, ileri atılmalar ve mevzi 
kayıplarının iç içe geçtiği, ortalığın zaman zaman durulur 
gibi olduğu sonra tekrar alevlendiği vb anlar ve kesitler 
yaşanacaktır Bundan dolayı bütün bu süreç boyunca 
içerde ve dışarda. çok soğukkanlı, sabırlı ve sorumlu 
hareket etmek, gelişmeleri ve olguları anlık, kesılsel veya 
parça ile sınırlı olarak değil, sürecin bütününe ilişkin 
devrimci bir perspektifin içine oturtarak değerlendirmek 
gerekir Bu kavrayışla hareket ederek, dışarda, erken 
yorulma, bezginlik ve karamsarlık eğilimlerine kapılmak 
sızın hiçbir çabanın boşa gitmeyeceği ve bunların ürün 
lennın çatışmanın kızıştığı kesitte kendisini bir biçimde 
mutlaka göstereceği bilinciyle ısrarlı ve inatçı bir faaliyet 
sürdürmek yaşamsaldır

( . . . )

Bu arada ittifaklar anlayışı olarak bu süreçte.
• Saldırının kapsamı ve genelliğini de dikkate alarak 

olabildiğince genel ve birleşik bir direniş cephesi 
yaratma temel perspektifinden hareketle erken, za
mansız. zorlama ayrılık ve kopuşmalardan mümkün 
olduğunca kaçınmaya çalışacağız

• Fakat bu 'geniş cephe' siyasetinin bu kez de 
bulanıklık ve belirsizliği kronikleştiren bir ‘ayak bağI 
haline gelmesine de izin vermeyecek, gereksiz alın 
ganlık ve tepkilere meydan vermemeyi gözetmek 
surece hazırlıkların ılerlelılmesıne katkıda buluna 
cak ama bunlara yem katılımların da orunu kesme 
yecek bir hal izlemeye çalışacağız

Birim cezaevlerindeki ve dışardaki yönetin organ 
larımız ve oıgut güçlerimiz d.> bu ittifaklar perspektif.no 
uygun hareket etmelidirler
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İşçi platformları ve

(iıttıkçe güçlenen birleşik mücadele 
ihtiyarının bir sonucu olarak, çeşitli p lat
formlar oluşmaktadır. Bunlar değişik d ü 
zeylerde m ücadele birikim ve yönelimini 
temsil etmektedirler. Yazımızın konusu 
olan İstanbul Emek Platformu (İEP), k e n 
disini doğuran koşul ve ihtiyaçların so n u 
cu olarak şimdiye dek kurulmuş işçi-sen- 
dıka platformlarına göre daha ileri yöne
limlere sahiptir. Ancak, kendisinden ö n 
ceki platformların sınırlılıklarını da b ü n 
yesinde barındırmaktadır

Örgütümüz, İEP'in kuruluşundan iti
baren politikalarını onun içerisine taşıma, 
toplantı ve diğer etkinliklerinde öncü bir 
konuııılanışla yer almayı hedefledi ö z e l 
likle "Hücre Tipi Cezaevi ve Yaşam 'a kar
şı yürü ttüğüm üz kampanya doğru ltusun
da çalışmalarına katılmaya, öncü işçi, 
temsilci ve sendikacılarla bu persjıektifle 
ilişki kurmaya çalıştı Sınıf mücadelesini 
daha ileriye taşımaya yönelik yeni bir 
kam panyaya  baş lad ığ ım ız  bir süreçte, 
lEP’teki konumlanışırnızın önem i ar tm ış
tır Hangi alanda olursa olsun tüm komite 
ve yoldaşlarımız, İEP ve onunla benzer 
yönelimleri taşıyan yerel öncü işçi o lu
şumları karşısındaki duruşlarını, bu bi
linçle gözden geçilmeli, bir bütün olarak 
çalışmalarını sınıf çalışmasını güçlendirici 
tur lotada yürütmelidırler.

ö n ce l ik le  platformların hangi ihtiya
cın ürünü olduklarının kavlanması, bu 
o luşum ları m ü cad e len in  birer sıçrama 
noktası haline getirilmesi ıçııı bir çıkış 
noktası verecektir. Ayrıca, hangi nabzı 
tutmamız, hangi zeminde, nasıl bir a n 
layış ve performansla çalışmamız gerek
liğim kavramamızı da kolaylaştıracaktır.

İşçi platformlarının 
olanak ve sınırlılıkları
Bugün işçi ve em ekçilerin  send ika la r 

dan başka örgütlülükleri olmadığı gibi, 
sendikalarda örgütlü işçi sayısının da g i t 
g ide  düşü rü lm esi ,  pro le taryayı b u r ju 
vaziye karşı m ücade les inde  a labildiğine 
güçsüzleştirmektedir.  Sınıf içi rekabetin  
derinleştirilmesi,  taşeronluk gibi "e sn e k  
ç a lışm a "  biçimlerinin yoğun kullanımı vb. 
sonucu, p ro le ta ryan ın  kolektif bilinç, 
ö rgütlenm e ve eyleminin önü t ıkanm ak
tadır. Bu durum, işçi sınıfının hâlâ s e n d i 
kalarda örgütlü kesimlerinin proletarya 
hareketi aç ıs ından  önemini artırmaktadır. 
Sendikalı işçilerin eylemleri işçi sınıfı ve  
emekçilerin geniş kitleleri üzerinde esirı- 
leyici bir rol oynarken, burjuvazi de örgü t
lenme ve eylem isteğini yoğunlaştıran bu  
esiııleyiciliği ortadan kaldırmak, sınıfı tam  
bir örgütsüzlüğe m ahkum  etm ek için s a l 
dırısını şiddetlendirmektedir .  Bu saldırı
nın temel bir unsuru, sınıfa ihanetin d e 
rinleştirilerek sendikaların  sendika ağ*ı- 
lığı eliyle burjuvazinin "siv il to p lu m  ö r g ü t
leri" olarak konumlandırılmasıdır. Yeni
den yapılandırma politikaları d o ğ ru l tu 
sunda TÜSİAD-MGK'nın "taktik ö n d e r 
liğinde" gerçekleştirilen bu konuııılandı- 
rılışla, sınıfın yüzyüze olduğu saldırıların 
her önemli dönem ecinde ihanet derinleş- 
tirılmiş, proletaryanın m ücadele isteğinin 
önünde daha yüksek barikatlar çekilm iş
tir. İşçi ve emekçilerin m ücadele  arzusu  
ve sendikal ihanetin  bu arzuyu boğmakta 
gösterdiği alçakça çabanın  en belirgin 
ö rn ek le r in d en  birisi,  ’99'da m e za rda  
emekliliğe karşı verilen H aziran-Tem m uz 
ey lem lerin in  k ırılm ası olm uştur.  Sınıf 
hareketin in  belli bir istim k az a n a ra k  
genel g reve doğru ivmelendiği bu kesitte,
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bir ihanet cephesi olan Emek Platformu 
Marmara depremi bahanesiyle dalyayı 
bastırmış, sınıf hareketi önemli bir eşikte 
bir kez daha geriye düşürülmüştür

Bu ihanetler manzumesinin, gitgide sı
nıfın daha geniş kesimlerine doğru ya
yılan bir güvensizlik ve Öfke yaratması 
kaçınılmazdı. Ancak bu güvensizlik ve 
öfke, sınıfın aşırı örgütsüzlük derecesiyle 
birleşik olduğundan, sendika ağalığı ba
rikatını aşma noktasına gelememiştir. Ü s
telik bu durum onu sendika ağalarının 
kararları içinde kalmaya zorlamaktadır 
Öte yandan, işçi sınıfı, yaşadığı irili ufaklı 
her mücadele deneyiminde, mücadele ge
rektirip de hareketsiz kalınan her kesitte, 
güçlü bir örgütlülüğün ve önderliğin boş
luğunu daha fazla yaşamaya, gerekliliğini 
daha fazla bilince çıkarmaya başlamıştır. 
Bugün hız kazanmış olan devletin sendi
kaların altını oyma operasyonları, bu ihti
yacı ve arayışı daha güçlü hale getirmek
tedir. Bütün bu vb. sonucu olarak sendika 
ağalığından bağımsız inisiyatif geliştirme 
ve taban örgütlerinin zorunluluğu fikri, bir 
kat daha büyümüş, daha geniş bir işçi kit
lesinin ortak eğilimi haline gelmeye baş
lamıştır. Tekil düzeyde kalan ve gerek 
burjuvazinin topyekûn saldırısı, gerekse 
dayanışma yoksunluğu sonucunda boğu
lup giden eylem ve direnişlerin yenilgisi 
de, birleşik mücadele ihtiyacını büyüt
mektedir. İşte bu zemin ve koşullar, muh
telif taban örgütlülüklerinin ve işçi plat
formlarının doğduğu zemin okluğu gibi, 
işçi sınıfı devrimcilerinin yeni devrimci bir 
sendikal hareket yaratma fikrinin sınıfla 
buluşacağı, hayata geçeceği zemindir de.

Bugüne dek kurulmuş olan muhtelif 
platformlar, ya kendilerini doğuran ne
denlerin çıkış noktasıyla sınırlı kaldılar ve 
kısmi -çoğu kez beklenenden oldukça 
geri- bir işlevsellikten sonra sönümlendi
ler. Varlığını sürdürebilenler, sendika 
ağalığı barikatını aşamadılar, ondan kök
lü bir kopuş gerçekleştirerek sınıfın öncü 
çıkışlarının örgütleyicisi olamadılar. Dola

yısıyla temsil ettikleri taban üzerinde 
harekete geçirici etkileri gitgide zayıfladı 
ve işlevlerim "se n d ika  m e rk e z le r i ü ze rin d e  
b ir  b a sın ç  o lu ş tu rm a k "' adını veıdıklcrı, 
sendika meıkezlerırıe "'ç a ğ rıla r la sııııılı 
tuttular

Bunun nedenlerinden birisi, bu plat
formların çelişkili yapısıdır Burada, öncü 
işçi ve temsilciler, sınıfına nispeten dalıa 
bağlı ve hatta devrimci fikirlere yakınlık 
duyan sendikacılar olduğu gibi, küçük 
ağacıklar, tescilli oportünist ve reformist
ler de yer alırlar Bu sonuncular, karşıla
rında güçlü bir sınıf basıncı ve devrimci 
etki bulunmadığında, platformların faali
yetini geriye doğru çekmekte zorlanmaz
lar. öncü işçi bilincindeki zayıflıklar, ta
banın geri bilinci onların platform içinde
ki gücünü besler. Bir diğer önemli neden, 
sendikaların sınıf hareketini geriye çekici 
pozisyonundan dolayı platformların ta- 
banlaııyla bağlarının zayıflığı, onları ha
rekete geçirici bir örgütlülük ve etki gü
cüne sahip olmamalarıdır. Ve en önemli 
eksikliklerden fiilisi de, sınıf mücadelesini 
ileriye taşıyacak, sınıfın diğer bölükleri 
için de esin kaynağı olacak tutarlı ve kap
samlı bir sendikal programa, buradan kay
nağını alan militan bir mücadele çizgi ve 
pratiğinden yoksun olmalarıdır. Sonuçta, 
platformlar sendika ağalığı çemberini yar
mak yerine, o çemberin içine doğru knıl- 
ıııakta ve sınıf harekelinin sendikal iha
nete "mahkumiyeti" sürmektedir. Fatura 
sınıfa ve sınıf mücadelesine çıkmaktadır

Bütün bunlardan çıkan sonuç, işçi 
platformlarının, kendilerini doğuran tepki 
ve mücadele arzusunu aktif bir pratiğe 
çevirebilmeleı i için, devrimci bir hatta 
çekilmelerinin zorunluluğudur. Kı, bu tıp 
oluşumların çıkış nedenleri düşünüldü
ğünde, belirli öncü işçi birikimim barın
dırdıklarından, devrimci bir dönüşümün 
potansiyellerini taşıdıkları görülecektir. 
Bu nedenle, bu sorun doğrudan doğruya 
işçi sınıfı devrimcilerinin sorunudur



Burjuvazinin çok yönlü saldırısına  
kaışı işçi sınıfının her düzeyde örgütlen
mesi, sınıfın devrimci girişkenliğinin  
sefeıher edilmesi ve onun önderliğinde 
emekçi kıtleleıııı birleşik mücadelesinin 
l)iı genel greve doğru ılerletilebılmesinde 
kilit önemdedir. Bu saldııılara karşı örgüt
lenme ve eylem arayışının ifadesi olarak 
bııçok alan ve bölgede çiçeklenmeye 
başlayan platformlar, devrimci bir önder
lik ve sınıfın gücüyle donatıldıklarında 
s ın ı f  kitle hareketinde güçlü bir kaldıraç 
olma potansiyelim bağırlarında taşııııak- 
tadırlar. Komünistlerin platformlardaki 
etkinliği, bu potansiyeli gerçeğe dönüş
lümle hedefine yönelik olmalıdır.

Sınıf hareketinin selimimi ve İEP
II P de, belirli eksiklik ve zaaflara ama 

.iyin zamanda gelişmeye açık yanlara da 
sahiptir. En önemli zayıflıklarından biri, 
sendikal hareket içinde sınırlı bir güce sa
hip olmasıdır. Kuşkusuz o, örneğin Tuzla 
işçisi gibi sınıfın öncü, mücadeleci ve 
dığeı bölükleri esinleyici kesimleri de 
kapsamasından ötürü bu sınırlılığı belli 
ölçüde dengeleyebilir. Ancak gerek bun
dan gerekse de aynı sektörde faaliyet gös
teren bazı sendikaların İSŞP içerisinde 
yer almasından dolayı, daha geniş bir ke
simi seferber etme olanakları şimdilik nis
peten dardır. İkinci olarak o da diğer plat- 
fortnlar gibi kendi tabanıyla örgütlü ve 
güçlü bir ilişkiyi yaratabilmiş değildir. A l
dığı eylem kararlarını dar bir işçi kitlesi ile 
uygulayabilmekte, kimi konularda ise da
ha çok sendika yöneticileriyle sınırlı kalan 
bıı tavır alış sergıleyebılmektedir O luş
masıyla birlikte estirdiği olumlu hava ve 
öncü işçi ve eıııekçıleım ondaıı beklenti
sine yanıt verebilmek için, -kendi karar- 
laııııdn da heluttığı gibi- derhal taban 
üıgüllülükleri oluştuıma işine gırişılıııe- 
İldir l ıı önemli hatıdıkapı ise. istikrarlı ve 
tutarlı devrimci bir sendikal çizgi ve pratik 
temelinde reformızm ve sendika ağaların
dan köklü bu kopuşu gerçekleştııeıııemış

oluşudur. Bu, diğer platformlar gibi faşiz
min ve sendika ağa ların ın  yüklenm esi 
karşısında zayıf düşme, çıkıştaki iddia ve 
yönelimlerine uygun bir duruş sergileye- 
ıneme riskinin İEP için de geçerli o lduğu  
anlam ına gelir.

Ancak İEP, bütün bünyesel zayıflık
larına rağmen -aynı zam anda işçi h a re k e 
tinin birikim zayıflıklarıdır bunlar- ş im 
diye dek kurulm uş işçi platformlarından 
daha  ileri yönelimlerle kurulmuştur. En 
başta kendisini EM E P  vb. reformistlerin 
anladığı tarzda ve dar  an lam da "işçi s ı n ı 
f ın ın  talepleri'" ile sınırlanmamıştır. Daha ilk 
toplantısında hücre  tipi cezaevine kar:§ı 
eylemli tutunı alması,  -eksik ve yetersiz d e  
olsa- aldığı kararların arkasında durm a 
çabası, bun u n  en önemli göstergelerirı-  
dendir  Bu, sınıfın siyasal talepler için m ü 
cadeleye daha  uzak  duran  kesimlerinin 
sınıf içerisinden bir gücün  etkinliğiyle bu  
m ücadeleye çekilebilmesi açısından o l 
duğu  gibi, bizzat öncü işçilerin siyasal b i 
lincini devrimci yönde olgunlaştırmak için 
de elverişli bir zemindir, ö t e  yandan  İEP 
sadece işçi sendikalar ından  oluşmamakta, 
aynı zam anda emekçi m em ur s e n d ik a 
larının yaııı sıra de rnek  vb. tipi devrimci 
işçi örgütlülüklerine de  açık bir yapıya s a 
hiptir. Bu özelliğiyle o, işçi ve emekçilerin 
birleşik m ücade le  istemine u y g u n lu ğ u 
nun yanında, bu mücadeleyi ö rgü tlem e
nin de olanaklarını barındırmaktadır.

İşçi sınıfı devrimcileri olarak bu öncü 
işçi platformundaki etkimizi büyütmeliyiz. 
Sınıf iç indeki g ü c ü m ü z ü n  sınırlı lığına 
rağmen, bunu gerçekleştirmek için d ü n 
den daha elverişli nesnel koşullara s a h i 
biz ö n c ü  işçiler, sınıfın ih tiyaç lar ına  
denk düşen siyasal ve sendikal polit ika
larımızı kavrama ve uygulamaya bug ü n  
her zam ankinden daha açıktırlar G enel 
olarak işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin s iy a 
sal birikimi, önemli ölçüde kendiliğinden 
olmakla İmlikte artmıştır. En dar talepleri 
için lıaıekete geçtiklerinde bile, doğrudan  
doğruya polisle ve genel olarak devlet po-
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litika ve kurulularıyla yüzyüze gelmeleri, 
saldırıların arkasında IM F'in durduğunu 
açıkça görmeleri başta olmak üzere bu 
bağlamda kendiliğinden bir siyasallaşma 
düzeyinin yakalanmasını getirmiştir el
bette. Ancak sınıfın siyasal birikimi, yal
nızca burjuvazinin doğrudan doğruya işçi 
sınıfına yönelik ekonomik-siyasal terörü 
bağlamıyla sınırlı değildir. Sistem ve reji
min emek ve halk düşmanı karakterini ve 
çürümüşlüğünü ortaya koyan bir dizi eko
nomik, siyasal, sosyal olay ve gelişmenin 
bilinçlerde yarattığı yansımalar, bu siya
sallaşmada önemli bir rol oynamakta ve 
patlama dinam iklerini çoğaltmaktadır. 
Susurluk, Marmara depremi, devrimci 
tutsakların katledilmesi ve başeğmez 
direnişleri, emekçi memurlara yönelik 
KHK, mezarda emeklilik yasası, hükümet 
kararlarının MGK tarafından dikte edil
mesi, MAI, MIGA, ABD emperyalizmine 
uşaklığın ve ABD jandarmalığının çeşitli 
örnekleri, Bergam a köylülerinin direnişi, 
F tipi cezaevi saldırısı vb. sınıfın ve emek
çi kitlelerin bilincinde derinleşen izler 
bırakmaktadır. ’89'larda tüm işçi eylem
lerinde ekonomik taleplerin yanı sıra 12 
Eylül faşizminin dikişlerini patlatma ihti
yacı nasıl dile geldiyse, bugün de kitlesel 
her işçi-emekçi eyleminde, her öfkeÜ hay
kırışta, yalnızca "ekmek" talebi değil, bu 
kendiliğinden siyasal birikimin izleri yat
maktadır. En son İstanbul ve İzmir bele
diye işçilerinin grevlerinin M G K  tarafın
dan yasaklanmasının ardından, İstanbul'
da sendikalarda yapılan toplantılarda işçi
lerin yasak karşısında Taksim'e çıkmak, 
Ankara'ya yürümek vb. gibi sokak eylem
leri istemeleri, bu konuda oldukça anlam
lı ipuçlarıdır, dipteki kabarmanın yüzeye 
vuran birkaç görüntüsüdür.

İşçi hareketinde 12 Eylül karanlığını 
ağartan ilk grevlerin, son 10 yılın işçi 
eylemlerinin birikimine sahip eski öncü 
kuşağın yanı sıra yeni ve mücadeleci bir 
işçi kuşağı yetişmektedir. Bütün yıpran- 
mışlığına, reformizm tarafından kuşatıl

mışlığına, ’S o s y a liz m  ö ld ü "  propagan
dasından etkılenmışlığıne rağmen eski 
kuşak, gerek buıjııvazinın saldırılarının 
mücadeleden başka yol bırakmaması, ge
rekse de örgütlenme ve eylem deneyimiy
le alanları zorlamaktadır Yeni kuşak ise 
sınıf içi rekabet ve parçalanmışlığın en 
derin olduğu kesitte gözünü açmasına, 
sendikal örgütlülükten bile yoksun olarak 
çalışmasına, kimi bölgelerde faştst etkiye 
maruz kalmasına rağmen, aynı saldın 
zemini onu da harekete geçirmektedir. İki 
yıl önce Türk-M elal'e tıağlı işyerlerinde 
yaşanan T İS  ihanetini protesto eylemleri, 
konfeksiyon sektöründeki yanıp sönen di
renişler, kargo gibi örgütlenmemiş sektör
lerdeki sendikalaşma çabaları ve daha bir
çok eylemde öne çıkan, bu kuşağın ey
lemci inisiyatifi olmuştur

Özgürlük yoksunluğu, ekonomik ve si
yasal kuşatılmışlık, saldırıların sınırsızlığı, 
işçi ve emekçileri siyasal taleplere ve 
genel olarak özgürlükler mücadelesine 
daha duyarlı ve açık hale getirmiştir. Salt 
ekmeğin büyütülebilmesi için dahi işçi 
sınıfı ve emekçi kitlelerin birleşik müca
delesinin ve siyasal istemlerin yükseltil
mesi, öncü işçi ve emekçiler için sıcak
laşan bir gereklilik halini almaktadır

İEP de bu zeminde kurulmuştur. Bi
zim platformu mücadelenin bir kaldıracı 
haline getirme, devrimci bir hatta dönüş
türme ve yeni, devrimci bir sendikal hare
ket yaratma çabamızın güçlülüğü oranın
da yanıt alabileceğimiz bir zemindir bu. 
Ancak bunların gerçekleşmesi için yoğun 
bir çaba gerektiği de açıktır. Platformlarda 
yer alış biçimimiz bu gerekliliklere uygun 
olmalıdır Soruna bugüne dek sınıf çalış
ması çerçevesinde yaptıklarımız cephe
sinden baktığımızda, işçi eylem ve dııe- 
nişleıınde, yürütmüş olduğumuz çeşitli 
kumpanyalarda birçok öncü işçiyle tanı
şılmış, sınıfın hareketli olduğu dönem
lerde çok geniş yazılı ve sözlü ajıtasyon 
yapılmışlı! İşçi ve emekçi platformlarına 
katilinmiş, buralarda olum lu-oluııısuz



Inıçuk doneyim sahibi olunmuş, ayrıca 
binalarda da yem güçlerle tartışılmıştır, 
^ıındı bize gereken, deneyimlerimizden 
de çıkardığımız deıslerle kuşanarak bu 
11l.ıtlorrııun içinde sınılın ihtiyaçlarına 
yanıl veren bir çalışına yürütmektir Sınıf 
mücadelesi kesintisiz ve sürekli yükseliş 
halinde bir seyir izlemez. Önümüzdeki sü- 
leçte de yıııe düşüşler, başa dönüşler vb. 
yaşanabilecektir. Bize gerekli olan tüm bu 
değişkenlik içinde, ısrarlı ve istikrarlı bir 
çalışına tarzı tutturmaktır. Bugün İEP  
içinde aktif bir yer alış, öncelikle, tabana 
gitmek, öncü işçileri yaygın bir biçimde 
taban öıgütlülükleri ağı içinde örgütle
mek ve platforma taşımakla ve bunları 
yaparken hiçbir kırılmaya uğramayan bir 
ısrarla mümkündür.

İstikrar, maddi güç ve 
dönüştürme iradesi
Platformlarda nasıl çalışılmalıdır sorıı- 

suııuıı ilk yanıtı, İşçi hareketinin hatta 
platformun kendisinin İniş çıkışlarından  
bağımsız, İstikrarlı bir çalışma olmalıdır. 
Devi imciler genellikle kurulan işçi plat
inimi,»mıa başlangıçta belirli bir "devam'' 
sağlarlar. Platformu yaratan ya da can
landıran dalga geri çekildiğinde, yine 
genellikle katılım ve gündemler daralır ve 
ardından yeni bir yükselişe kadar devrim- 
ciler "yok" yazılırlar. Bir süre sonra süreç 
yeniden başlar, vb. Bu açıdan kendi pra
tiğimizde de ileri örnekler yaratılamamış
tır 95te yürütülen İSŞP Kurultayı çalış
malarında -sendika bürokratları ve opor
tünizmin dışlama çabalarına rağmen- bir 
süre ısrarlı bir biçimde yer alındı Ancak 
Kuıııltay'ın bitişinden soma bu ıııevziyle 
dışkımız kesildi Genel olarak sınıf çalış
masında istikrar ıınsuıuııun l>aşlı başına 
taşıdığı öneme uygun konıımlanış, örgü 
tümüz, açısından zayıftır Sınıf (piçleri
mizin sınırlılığını da gözöııüno alarak, 
çalışmalarda istikran güvenceye alacak 
hır örgütsel mevzılenışe gidilmeli ve çalış
ına bu yönüyle sürekli denetlenmelıdır.

İEP'in yönelimlerinin bir ürünü olarak 
devrimci etki ve katılıma açıklığı, avanta- 
jırruzdır. Ancak onun üzerinde etki gücü
müzü artırmak için en önemli unsurlardan 
biri olan sınıf güçlerimizle konuşma ko
şullarımız zayıltır. Sınıf çalışmasında İçer
den konuşmanın yakıcılığı ise, büyük kit
le mücadelelerini örgütleme ve hedef
lendirme gerekliliği ile birlikte artmıştır. 
Bu durum, politikaları maddi bir güçle ifa
de etmenin imkansızlığı fikir ve edilgen
liğiyle değil; bizzat bu politikalar üze
rinden o gücü yaratma iradesiyle karşı
lanmalıdır. Aksi, bizi dışardanlık ve dışar
dan eleştirelliğe götürür. Platformun tüm 
sorumluluğunu üzerimizde hissetmeliyiz. 
Onu bulunduğu noktadan alıp devrimci 
bir rotaya sokabilmek için, uygun poli
tikaları saptamalı, platformun önündeki 
tüm sorunları çözmekten sorumlu tek 
merci bizmişiz gibi yönelmeli, bütün soru 
ve sorunlara yanıt verecek tarzda yoğun- 
laşıııalıyız. Platformu toplantılar vb. yoluy
la işler halde tutmak, bu toplantıları içe- 
rikiendirmek, öneri ve çözücülüğümüzle 
buralarda ileri bir duruşu temsil etmek gö
revimizdir. Toplantıları organize etmekten 
teknik sonınları çözmeye, karar almaktan 
bu kararı işçilere iletmeye vb. varana 
kadar sorunların sahibinin platform bile
şenlerinin olduğu, bizirnse hazırlanmış 
toplantılara 'dışarıdan' giderek, yapılanı- 
yapıJmayaııı eleştiren, amiyane tabirle 
"d ışa rıd a n  g a ze l okuyan" bir eleştirellik 
konumunda olduğumuz bir duruş herkes
ten önce bizim açımızdan kabul edilemez. 
Propaganda malzemelerinin dağıtımı gibi 
teknik sorunlara varana dek, kendimizi 
sorumlu hissettiğimiz ve bunun gerekleri
ni yerine getirdiğimiz bir konuınlanış 
içinde olmalıyız. Bu aynı zamanda bizim 
platformdaki öncü işçilerle ve geniş işçi 
kitleleriyle sürekli yüzyüze olmamızı geti
recektir.

Platformda, herhangi bir bileşimle 
değil, asıl olarak İşçi ve emekçi güçleri
miz, sendikal öncü güçlerimiz ama en



önemlisi çeperimizdeki öncü İşçilerle yer
almalıyız. Bu güçlerimizin başka st'ktör ve 
alanlardan öncü işçilerle birlikte hareket 
etme, örgütlenme, karar alma, eylem 
örgütlemelerinin zeminini oluşturan plat
form, yalnızca öncü işçi kitlesiyle bar) kııı- 
marruzı ve onlar üzerinden sınıfın geniş 
kesimlerine ulaşmamızı sağlamakla kal
mayacaktır. Aynı zamanda genellikle okur 
düzeyinde olan, ancak politikalarımızı 
doğrudan kendi alanına, sınıf içine taşıya
cak işçi ilişkilerimizin siyasal olgunlaş
ması açısından da yararlı olacaktır. Asıl 
önemlisi, platform içinde önerilerimizin 
bizzat öncü işçiler tarafından sahiple- 
nilmesiııi kolaylaştırıcı bir rol oynayacak
tır. ’95 İSŞP çalışmaları, katılımcı güçleri
mizin genellikle senitlerden ve işsiz un
surlar olması ve bu tablonun süreç içinde 
toplantıları ve diğer çalışmaları değerlen
direrek değiştiriiememesi, öte yandan 
sendika bürokratlarının bu bileşim za
yıflığından doğal olarak yararlanmaları 
nedeniyle istenen sonucu verememiştir. 
Platform çalışmalaruıa katılım ve burada 
kurulan doğal bağların sürekli büyü
tülmesi ve politikalarımız doğrultusunda 
derinleştirilmesi, temel bir hedef olarak 
izlenmelidir.

Platformu oluşturan öncü işçilerle  
ilişkileri alabildiğine çok yöıılüleştirmeli, 
toplantı, kitle eylemleri gibi belirli an ve 
zamanlarla sınırlamadan, onlarla iç içe 
yaşamalı, onları ikna etmek, eğitmek, 
kazanıp örgütlemek için insanüstü bir 
çaba harcauıalıyız. Platforma ilişkin prog
ramımızı, mücadele ve eylem hatlımızı, 
kesintisiz bir biçimde onlara yeniden 
yeniden anlatmalı ve platformda bunların 
karar olarak çıkması için onların da sefer
ber olacakları bir düzeye getirmeliyiz İşçi 
gazetesi başta olmak üzere tüm a/p ma
teryallerimizi tüm katılımcılara istikrarlı 
bir biçimde ulaştırmak, bunun en önemli 
araçlanndandır. XKK çalışmasının baş
langıcında "5 b in  öncü İşçiye ulaşmak" 
olarak sloganlaştırdığımız hedef, bu çalış

manın da içe dönük o lm a k  ana amaçlanıl 
dan bıtıııı nluşlııımalıdır İşçi bile olsa 
güçleıım ızııı kıramadığı "d ış a rd a n lıh "  
durum ve psikolojisini aşınanın yolu, bu 
ilişki ağına sabitin yem ilmeklet atarak 
onu süreklıleşlıımekteiı geçmeklerin Bu 
bağlamda kendimizi platfoıın toplan
tılarıyla asla sınıılamaıtıalıyız. Bsas yönel
memiz gereken, sürekli, ısrarlı bir taban 
çalışması olmalıdır İşyeri ve fabrıkalaıa 
yönelmek, binalarda yaygın a/p, işyeri 
komiteleri vb tülünden örgütlenmeleri 
hayata geçirmek, bu örgütlülükleri plat
formun tartışma ve karar süreçlerinin aktif 
katılımcıları haline getirmek çalışmamızın 
ağırlık noktasını oluşturmalıdır. Bu çalış
ma, bizim sınıfın öncü kesimleriyle geniş 
ölçekte ilişki kurmamıza, ilişkilerim izi 
kalıcı ve örgütlü hale getirmeye hizmet 
ettiği kadar, platform çalışmalarında iz
leyeceğimiz poli t i kalanınıza maddi bir 
güç ve geçerlilik de kazandııacak, bu 
mevzileri devrimci bir dönüşüme uğrat
mamızın önünü açacaktır.

Platformun gündeminin oluşturulma
sında yalnızca katılımımızın sürekliliğiyle 
değil, önerilerimizin isabetliliği ile de ön 
açıcı olmalıyız. İşçi sınıfının ve platfor
mun durumunu ve sorunlarını, öncü işçi
lerin psikolojisiyle birlikle bütünden 
kavrayan, nereye varmak istediğini bilen, 
planlı ve hedeflendirilmiş bir çalışına 
yürütıııeliyiz. Bu çalışmanın içeriğini, tüm 
hedeflerini başlatmış olduğumuz kam
panya ve oıımı özgül hedefleri belirleye
cektir. Platformda atacağımız her adını, 
her günkü çalışmamız, gelip bu hedefte 
düğüııılenmelidır. Çalışmayı, toplantıların 
organizasyonundan gündeminin belirlen
mesine, kararların alınmasından hayata 
geçirilmesine dek aktif bir yer alış, iyi dü
şünülmüş bir ön hazırlık temelinde yüıüt- 
rneliyiz. Genel İni plana sahip olunmalı, 
ancak her toplantı öncesi mutlaka kam 
paııya ile sınıf harekelinin özgül dunıımı 
arasındaki dışkıyı canlı biı biçimde kur
maya, buna uygun öneııler dıllendiımeye



• lönilk özel bir hazırlığa girişilmelidir. 
Konusuna hakim, yapıcı, hedeflerini net
likle tanımlayan, platformda yer alan güç- 
leıı ikna edici ve ileriye doğru çekici bir 
mİ oynamalıyız.

Temsil ettiği tabanın istemleri doğrul
tusunda, kararlı ve militan bir eylem hat
tının yaratılması, söz konusu mücadele 
potansiyelini açığa çıkararak platformun 
İni çekim merkezi haline gelmesini sağ
layacaktır. Ayrıca böyle bir taban çalışma
sı, platformun sadece sendikacılardan 
oluşan bir 'tavan h a re ke ti' olarak daralıp 
(pderek sönümlenmesini önleyeceği gibi, 
daha ileri bir mücadele isteği ve basıncını 
da canlı tutacaktır. Kararlar asıl olarak bu 
taban örgütlerinde tartışılarak platform
dan çıkmalıdır. Platformun, kendi taba
nını oluşturan bu örgütlenmeler tarafın
dan denetlenerek, alınan kararların eyle
me dönüşmesi konuşumla zorlayıcı olun
masını sağlamalıyız.

Hu Uığlarnda platform içerisinde yer 
alan sendikacılara karşı tutum önem ka
zanmaktadır. Onlar sendika genel rııer- 
kczlerine çöreklenmiş ağaların, faşist 
ıcjiiııin giderek daha fazla hedefi haline 
geleceklerdir. Tabanlarıyla olan bağla
nılın zayıflığı, reformizmden köklü bir 
kopuşu gerçekleştirememiş olmalarından 
ölürü bu basınçtan değişik düzeylerde et
kilenmeleri olasıdır, öte yandan öncü iş- 
çılor üzerinden sınıfın, yanı sıra devrimci- 
dcınokratik güçlerin de olumlu basıncı 
altındadırlar. Bütün bunlar sendikacılara 
kaışı tutumumuza özgüllük kazandırmak- 
tadıı Sendikacılara yönelik bugüne ka- 
daıkı pratik tutumumuz, devrimci konum 
ve duygulardan çıkış almakla birlikte, 
tümünü aynı kefeye koyan toptancı bir 
algılamanın ürünü olmuştur Bu, özellikle 
alanda hiçbir yol alınmaksızın salt sendi
ka ağalan ile tartışma ile sınulanarak bir
çok kez de yapabileceğimizin de gerisinde 
luı etkide bulunmamıza yol açmıştıı Bu 
ke/. işçi hareketinin ve sınıf mücadelesi

nin daha elverişli olan bir zemininde 
sendikacılar cephesinden de farklı bir tu
tum sözkoııusudur. Yeni devrimci bir 
sendikal hareket yaratına perspektifimizi 
onlara taşımalı, burada da yine "d ışa rd a n  
u n s u r la r ' ' olarak değil, bizzat onlar cep
hesinden de sınıf hareketinin çözüm hal
kalarını öneren ve bu doğrultudaki her 
pratik çabayı destekleyen işçi sınıfı dev
rimcileri olarak algılamalarını sağlama
lıyız. Kuşkusuz bu, onlarla çelişkilerimi
zin olmayacağı anlamına gelmez. Bu çe
lişkileri onları da ileriye taşıyarak çözmek 
işin bir yanını oluştururken; asıl önemlisi 
tabanın örgütlenmesi ve eylemiyle sınıf 
basıncını artırmaktır.

Platforma dar bir siyasallıkla gitme
m eliyiz. Bugün sınıf hareketinin en 
önemli eşiklerinden biri, kuşkusuz hare
ketin siyasallaşmasıdır, işçi ve emekçile
rin kafasında bu bilinçsel sıçramanın 
sağlanabilmesi, yaşanan tüm sorunların 
kendi içinde siyasal mücadele ile kopmaz 
bağını kurabilmek, onlann gözünde "k e n 
d i b a ş ın a  b ir  şe y *  gibi görünen sorunların 
güçlü bir açıklayıcılık ile bağlantılarını 
kavratmak becerisini göstermekle müm
kündür Ekonomik ve sosyal yıkımın hiç
bir adımı, faşist siyasal zor olmadan ger- 
çekleşerııemektedir. Üstelik bu sadece po
lis copuyla değil, onun eşliğinde yasalarla 
(hücre tipi cezaevi, mezarda emekliliğin 
yasalaştırılması, grev yasaklamaları, K H K  
vb.) da yapılmaktadır. "E k m e k "  için müca
delenin özgürlük mücadelesi ile bağı her 
somut durumda yeniden ve kendi içinden 
kurulduğunda, işçi ve emekçiler için -öz- 
deneyimleri de söz konusu- kavranılması 
ve harekete geçilmesi daha kolay olacak
tır. "Hücre tipi yaşama ve cezaevine" karşı 
kampanyamızın yürütülüş biçimi bu açı
dan gözden geçirilmelidir. Kampanyanın 
pratik yürütülüşü sırasında çoğu durum
da, a/p’miz "hücre tipi cezaevi"ne doğru 
daraltılmakta, neredeyse sadece doğru
dan doğıuya hücre tipi cezaevine karşı



eylem çağrılan yapmaktayız Kuşkusuz 
bunu yapmalıyız, ama tek başına bu yet
mez. Kampanyamızın adından da anla
şılacağı gibi, işçi ve emekçi kitlelerin ya
şamını hücreye çeviren saldırıların her 
cephesinde verilecek olan bir mücadele, 
en geniş kesimleri kapsayıcı olacaktır 
Sıfır sözleşmeden grev yasaklarına, sen
dikal barajdan K U K ’ya, özelleştirmeden 
sosyal hakların gaspına, YÖK'lil eğitim
den, köylülüğün yıkımına yol açan düzen
lemelere ... kısaca ekonomik ve siyası te
rörün her cephesine ve bütününe karşı tur 
mücadelenin adını adım ilmik ilmik örıl- 
lüşü... Bu ise, işçi sınıfı ve emekçi kitle
lerin güçlerimiz tarafından genellikle pra
tikte ''e k o n o m ik "  olarak ele alınıp kayıtsız 
kalınan genel talepleri için verdikleri mü
cadeleye önderlik etmeyi -ve aynı zaman
da ondan öğrenmeyi -gerektirir Önderlik 
edebilmenin önkoşulu da, bu mücadele
lerin içinde yer almaktır. Güçlerimizin bu
na uzaklığını kırmalıyız. Belediye işçile
rinin grev öncesi eylemlerine, daha geriye 
gidecek olursak, geçen yıİki Haziran- 
Temmuz eylemlerine katılımdaki sınır
lılık, yalnızca işçi eylemine değil, bir bü
tün olarak sınıf çalışmasına ve sınıfa 
uzaklığın göstergesidir. Platformdaki ça
lışmamız, bu uzaklık ve zayıflığı bütünde 
sarsacak bir buzkıran rolü oynamalıdır 
aynı zamanda. Örneğin, İEP  içinde be
lediye işkolundaki sendikaların da olması, 
belediye TlS'leri için ortak bir taslak 
hazırlamamızı emreder. Tekslil-metal Tİ S 
sürecine ilişkin olarak öncü bir hazırlık, 
TİS'in satışının engellenerek grev ilan 
edilmesini sağlamaya ve grevi örgütle
meye yönelik çalışmaların yürütülmesi 
anlamına gelir. Nasıl sonuçlanırsa sonuç
lansın biten büyük grev ve direnişlerle 
ilgili olarak bir değerlendirme yapmayı, 
bunu sınıfın hâzinesine sunmayı gerek
tirir. IM F haydutlarının " z iy a re t le r in i ' '  
geniş işçi kitleleriyle "Go hornel” diyerek 
protesto etmeyi, uluslararası proletaryanın

eylemleriyle aynı sloganlar etrafında bir
leşmeyi örgütlemeyi gerektirir. Platfor
mun hangi sektör/sendıka bünyesinde 
olursa olsuıı, direniş ve grevlere klasik 
ziyaret tarzı ile sınırlı olmayan bir daya
nışma ve ön açıcılığı taşımasını sağlamayı 
gerektirir vb. vb. Tabii bu, aynı zamanda 
bizim cephemizden de grev ve direniş 
ziyaretlerinde dahi gecikmeli, işçi eylem
lerine katılım bakımından cılız ve katılım
cılıkla sınırlı tutumumuzu, istikrarsız ça
lışma tarzımızı kırmamız anlamına gele
cektir.

Platformdaki çalışmamızın özgül ve 
sürekli izlenmesi gereken bir hedefi de, 
sendikalarda çeşitli düzeylerde mevzi ka
zanmaktır. İçerden konuşmanın, politi
kayı maddi bir güç halinde ifade etmenin 
hem göstergesi hem de araçlarından  
biridir bu. Böylesi mevzilerin kazanılması, 
sınıf hareketi, aynı zamanda parti hedefi 
açısından hayati ve muazzam sonuçlar 
doğuracaktır Sektör çalışmaları, öncü işçi 
ve temsilcilerle ilişkiler, aynı zamanda bu 
temel hedef çerçevesinde yürütülmelidir. 
Yeni devrimci bir sendikal hareket, yeni 
devrimci sendikal önderler, aktivistler, 
sosyalizme kazanılmış öncü işçiler de
rnektir aynı zamanda. Sınıf hareketinin 
önünün açılması, bu doğrultuda yürütülen 
ve kendisini kazanılan sendikal mevzi
lerde de somutlayan güçlü bir taban ör
gütlülüğü ve eylemiyle mümkündür.

Hücre Tipi Yaşama ve Cezaevine karşı 
yürüttüğümüz kampanyanın en önemli 
eksikliği, sınıf ayağının cılızlığıdır. Şimdi 
yeni bir kampanyaya başlarken, bu eksik
lik de hızlı giderilme yoluna girilmelidir. 
İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin birleşik 
mücadelesinin yolu genel grev yönünde 
ancak bununla döşenebilir. Aynı zamanda 
her türden liberal toformcu "öz( jü r lu k "  
çağrı ve yanılsaması ile sınır çekmek de. 
özgürlük kavgasının proleter renklen ku 
şauaıak ve pıoletaryaııın pratik öncülü
ğünde verilmesiyle mümkündür.



Murat dit yoldaş
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