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Tansu Çiller'in Azınlık Hükümeti 15 Ekim 1995 günü yapılan güvenoylamasında başarısız 
kaldı; yıkıldı. TÜRK-İŞ, Türkiye tarihinde ilk defa, 20 Eylül'de ve 15 Ekim'de hükümetlerin 
yıkılmasında son derece etkili oldu. İşçiler, "hükümeti yıktık, yine yıkacağız" sloganını 
atıyorlardı. Hükümeti gerçekten yalnızca işçiler mi yıktı? 
 
İnsan bu soruya olumlu yanıt vermek istiyor. Ancak, konu o denli basit değil. Ülkede bazı 
başka dengeleri hesaba katmadan yapılacak kolaycı değerlendirmeler, gerçekliğin 
kavranmasını olanaksızlaştırır. 
 
Türkiye'de ücretli emek ile sermaye arasındaki çelişki giderek daha netleşiyor, keskinleşiyor 
ve toplumsal ve siyasal yaşamda belirleyici oluyor. Ancak toplumdaki tek çelişki bu değil. 
 
Genel bir kural var. Hakim sınıflar cephesinde bir gedik olduğunda, aradan işçi sınıfı hareketi 
çıkar. 1640 Cromwell Devriminde de, 1789 Fransız Devriminde de, Amerikan iç savaşında 
da bu olmuştur.  
 
Türkiye'de hükümetin dışında bir devlet olgusu tüm bu gelişmelerde gözönünde 
bulundurulmalıdır. Silahlı Kuvvetleri, çeşitli istihbarat örgütleri, bürokrasisi, v.b. ile devlet, 
hükümetlerin ancak bir dereceye kadar etkileyebildiği bir yapıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin birinci doğal amacı, kendi bütünlüğünün korunmasıdır. Devlet, kendi bütünlüğünü 
herşeyin (demokrasinin, insan haklarının, v.b. dahil) üstünde tutar. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllara kadar bütünlüğünün temel düşmanı olarak komünizmi 
görüyordu. Kürt milliyetçiliği ve şeriatçılık bu sıralamada daha sonra yer alıyordu. 
 
Sovyetler Birliği'nde sosyalizm doğrultusundaki bir modelin çökmesinin ve bu arada PKK'nın 
silahlı eylemlerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütünlüğünün korunması 
açısından birinci sıraya Kürt milliyetçiliğini, ikinci sıraya da şeriatçılığı aldı. Silahlı eyleme 
katılmayan komünistler ve sosyalistlerin, devlet açısından fazla bir tehdit oluşturmadığı 
düşünülmeye başlandı. 
 
Ancak 1980'li yılların sonlarından itibaren Kürt milliyetçiliğini, Orta Doğu politikası uyarınca  
destekleyen A.B.D.'nin ve A.B.D.'nin Türkiye'deki uzantılarının izlediği çizgi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğü açısından ciddi sorunlar yaratmaya başladı. Bu durumda, 
Devlet ile Hükümet arasında önemli çelişkiler ortaya çıkabildi. Ulusal devletin unsurları, 
globalleşme adına ulusal devletleri ulusötesi sermayenin ve uluslararası tekelci 
sermayenin denetimi altına almaya çalışan yeni dünya düzenine direnmeye başladı. 
 
Türkiye 1991 Körfez Bunalımında bunu çok açık bir biçimde yaşadı. Turgut Özal, Türkiye'yi 
A.B.D.'nin çıkarları doğrultusunda Körfez Savaşı'na aktif biçimde sokmaya çalışırken, Silahlı 
Kuvvetler buna karşı çıktı; Genel Kurmay Başkanı istifa etti. Devletin dediği oldu. Bu arada 
TÜRK-İŞ de savaşa karşı çıktı. Devlet ve TÜRK-İŞ işbirliği içinde miydi? Hayır. Ancak her 
ikisinin çıkarları da savaşa girilmemesini gerektiriyordu. Aynı kulvarda koşuyorlardı. 
 
1991 Körfez Bunalımını andıran bir süreç 1995 yılında yaşandı.  
 
Tansu Çiller'in izlediği IMF'ci ve A.B.D.'ci politikadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde de 
rahatsız olanların olduğu muhakkaktır. Bu unsurlar içinde ülkemizin bağımsızlığını bizim 
anladığımız gibi savunanlar da vardır, gizli işgal olarak ifade edilen durumu doğal kabul 



edenler de. Ancak tümünün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü savunduğundan kuşku 
yoktur. 
 
Tansu Çiller'in izlediği çizginin, A.B.D. emperyalizminin çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin 
Kürt milliyetçileri tarafından parçalanmasına yol açabileceği kaygısı, uluslararası tekelci 
sermayenin yeni dünya düzenine karşı ulusal devleti savunanların doğal tepkisidir. Böylesi 
bir hükümete karşı devletin kendisini savunması doğaldır (haklıdır veya haksızdır, 
demiyorum).  Ancak günümüz koşullarında bu savunma bir askeri darbe biçimini alamaz. O 
zaman ne olur? Toplumda başka dinamiklerin önü açılır. 
 
Ülkemizde ilk kez işçi sınıfı hareketi uluslararası tekelci sermayeye karşı Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ve demokrasiyi savunmakta ve emeğe saygı 
gösterilmesini talep etmektedir. İşçi sınıfı ilk kez kitlesel bir biçimde anti-IMF, anti-emperyalist 
bir çizgi izlemekte, ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmaktadır. İşçi sınıfı hareketi 
içinde Kürt milliyetçiliğinin ve şeriatçılığın son derece zayıf olması da bu süreci 
güçlendirmektedir. 
 
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilginç bir süreç yaşandı. Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık 
hareketi, hükümetlerin devrilmesinde, birbirinden bağımsız ve ancak birbirini dikkatle 
izleyerek adım atan iki başrol oyuncusundan biriydi. Hükümeti yalnız başına işçiler yıkmadı. 
İşçilerle aynı kulvarda koşan bir başka güç daha vardı. Bunun farkında olmakta yarar var. 
 
 
 
 


