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3 Kasım genel seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamaları yapılıyor; ancak bu çalışmaların, 
örneklem büyüklüğü ve belirlenme yöntemi ve anket uygulama biçimleri açısından güvenilir 
olmadığı bilinen bir gerçek. Ayrıca, anketi yaptıranların anket sonuçlarına müdahalesi de 
biliniyor. Ancak, tüm bu çarpıklıklara ve çarpıtmalara karşın, iktidar olma olasılığı bulunan 
partilerin programlarına bakıldığında, insan geçici bir karamsarlığa kapılıyor. Ancak galiba 
toplumların öğrenme süreci, bir insanın yaşamının verimli evresinin çok ötesinde bir dönemi 
ve önemli burun sürtmeleri gerektiriyor. 
 
İşçi sınıfı açısından baktığımızda, gelecek, tehlikelerle ve tehditlerle dolu. 
 
2002 yılının ilk sekiz aylık döneminde devletin vergi gelirleri toplamı 36,5 katrilyon lira iken, 
faiz giderleri 34,6 katrilyon lira. 2003 yılı bütçe tasarısında 143 katrilyon liralık toplam giderin 
üçte birinin borçlanmayla karşılanması öngörülüyor. Bu tablonun anlamı, 

- 2003 yılında kamu kesimi toplu sözleşmelerinde büyük çatışmalardır, 
- memur zamlarının belirlenmesinde büyük anlaşmazlıklardır, 
- özellikle 15 Mart tarihinde İş Güvencesi Yasasının işten çıkarmaya ilişkin 

hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce kamu kesiminde ve özel kesimde yaygın 
işten çıkarmalardır, 

- özelleştirmelerin ve taşeronlaşmanın hızlandırılmasıdır, 
- işverenlerin talebi olan yeni İş Yasası Tasarısının Meclis’e gönderilmesidir, 
- kaçak işçiliğin yaygınlaşmasıdır, 
- Türkiye’yi, kaçak yabancı işçilerin yanı sıra, Avrupa Birliği işsizlerinin istila etmesidir. 

 
IMF’ye verilen niyet mektuplarından çıkan tablo budur. Avrupa Birliği’ne verilen sözlerden 
çıkan tablo budur. 
 
Adalet ve Kalkınma Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, ANAP-MHP-DYP-YTP de, “biji 
Avrupa Birliği” diye bağıranlar da bu programın dışına çıkamaz. 
 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 22 Ekim 2002 günlü Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2002/4809 sayılı karar, bu uygulamaların habercisidir. Bu karara göre, kamu 
iktisadi teşebbüslerinde ve bağlı ortaklıklarda memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve 
geçici işçi statülerinde çalıştırılan personelin sayısını azaltma çalışmaları sürecektir. 
“Oluşturulacak komisyon tarafından etkinlik, verimlilik, karlılık ve kamu yararı dikkate alınarak 
yapılacak müşterek çalışma çerçevesinde, kurum ve kuruluşlardaki ihtiyaç fazlası olduğu 
belirlenen personelden emeklilik hakkını kazananlar emekliye sevk” edilecektir. 
 
Türkiye bu seçimlerde somut bir saflaşma yaşayacaktır. Bir tarafta, emekten yana ve millici 
güçler yer alacaktır. Günümüzde emekten yana olmanın önkoşulu millici olmaktır; millici 
olmanın önkoşulu emekten yana ve anti-emperyalist olmaktır. Diğer tarafta ise, eklektik 
söylemleri ne olursa olsun, IMF ve onun arkasındaki güç olan emperyalizmin (ABD, Avrupa 
Birliği, ulusötesi sermaye) programını kabul edenler vardır. Ne yazık ki, bugün için, ikinci 
saftakiler daha güçlü gözükmektedir. Genel seçimlerde çıkacak sonuç, Türkiye’de başta işçi 
sınıfı olmak üzere, tüm emekçi sınıf ve tabakaların, sınıfsal bakış açısını benimsemekten ve 
millici olmaktan başka çare kalmadığını öğrenme süreçlerinde yeni bir dönemin başlangıcı 
olacaktır. 
 


