
1987 yllmda Türkiye
Komünist Panisi'nin "Ll]u_
şa-l Konf'eıans Tezleri''nin
tarilşmaya açıimısıyla biı-
tikte girilen likidasyon sü-
recine ta baştan karaıh bir
biçimde karşı çıkmış yol-
daşlaı. bu ınücadelelerini
örgütlü ve eşgü<lümlü bir
tnılda yürüğnek üzsre Ko-
münist Birlik'i <ıiuştuıdu-
lar.

Likidasyon
tehlikesine karşı

Kornünişt Birlik,Mayıs
l988'de çıkardığı ilk bro-
şiir olan "Birlik ve Yasai-
hk"ta. ülkemiz koırıünist
hareketinin 1980 sonrasın-
da içinde buluıdufu duru-
mu değerlendirmiş ve ko-
münist hıreketin önüne
konan "Birlik ve Yasallık"
perspektiflerini irdelemiş-
ti.

O gün sunulduğu haliyie
bu perspekıiflerin Türkiye
komtinist hareketinin liki-
dasyonundan tite bir sonuç
vermeyeceğine işaret et-
mişti.

Ne yazık ki Koınünist
Birlik'in öngörüsü doğru
çıktı ve başta Türkiye Ko-

AçıKLAMA
münist partisi olmak iize-
re. komünist hareket için_
de bu perspektifi benimse-
yen birçok çevre likidas-
yona uğradı.

Komünişt Birlik, l0
Eylül 1988'de yayınladığı
Açıklama'da "Ateşi ve iha-
neü gördiik" demişü. Kimi
yoldaşlar ve dostlar. bu ni-
telemeyi oldukça ağır ve
haksu bulmuştu.

Ne yazık ki Komünist
Birlik'in değerlendirnıesi
doğru çıktı ve i980 I2Ey-
iülü'nde ateşten sınavı ba-

şanyla aşan komünistler.
Türkiye Komünist Parti-
si'nin merkez yöneticileri-
nin tam bir biıtik içinde s-
nıf uzlaşmacılığını teori-
ieştiren ihaneti kaışısında
önemli güç kaybına uğra-
dılaı.

uiuslarara§ı komü-
nist harekette esen
reformİst rüzgara
karşı

Komünist Birlik Ekim
l988'de yayınladığı
"Marksizm-Leninizm Yo-
lumuzu Bugiin de Aydın-
latıyor" yazısıyla uluslara-
rası komünist iıarekette

''prestroyka" yA "glasnost"
söylemleri1,1e ortaya çt-
kan, Marksizrn-Leniniznı
karşıtr reformist akıma
karşı tüm komünistleri
uyaJmış ve izleyen aynı
başlıklı dizi yazılarında bu
eğilimin sosyalist ülkelerin
ve onlann komünist pani-
lerinin oto-likidasyonun-
daıı başka bir sonuç ver-
ıne yec eğini vuf gu laırııştı.
Ne yazık h_i llçmüıist
Birlik'in öngörüsü doğr.ı
çıktı ve "yenilenme" adlı
reformisı rüzgar, insanlık
tarihi bakıırundan son de-
rece krsa bir stirede aıün-
cia insanlık için korkunç
bir yı}ım bırakarak nefesi-
ni tüketip gitti.

"De Te Fabula
Narratur"

Komünist Birlilı Ka-
sım 1988'de yayuiaüğı ve
bugün yeri ha]a dol<iurula-
ınıımlş yoldaşlanndan Al-
tuğ Yarat'ın kaieme aidığı
''oktobr 1917: De Te Fa-
bula Narratuı" adlı broşiir-
de, O}ıobr Devrimi'nin iı-
sanlık tarihi bakımındzuı
taşıdığı i5nemi vurguluyoı
ve broştirü şu sözlerie nok-
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talı.yordu:"Oktobr Devri-
mi'nden 12 yıl şonra, bu-
gün kcmiinistlere, artık ça-
ğın değişıiğini, Lenin'in
emperyalizm, parti. dev-
rim. devlet. sosyalizm öğ-
retilerinin eskidiğini söyle-
yerek "yeni" arayışlara gi-
rişenlere Oktobr Devrimi
deneyimi 72 yaşında bir
deiikanlırun capcanlı se-
siyle haykınyor: 'DE TE
FABULA NARRA-
T[jrR!'". Eveı "Anlatılan
senin hikayen" diyordu
komünist Birlik

Program §orunu
uzenne

Komünist Birlih he-
men 1989 başlarında ya-
yın.ladığı "Program Sorunu
Üzerine" başiıkh b,roşürcie.

koınünist hartketin öniin-
deki program sorununu ele
alıyor ve "yenileşrıe" dal-
gasıyla komiinist haıeketin
önüne sürülen reformist
pr0gramatik yaklaşımın.
örgütsel plandaki likidas-
yoıı projesiıin bir uzaııtrsı
olduğuna işaret ediyordu.

}.Ie yazık ki Komünist
Birlik'in öngörüsü doğru

çıktı ve programatik tart§-
malan bırakan kiıni çewe-
ler. komünist hareketin
varlığıru ve meşruiyetini
tartlşır oldular.

"10 Eylül " deneyimi

Komünist l}irtik yuni-

çi ve yurtıtışında ulaştığı
ideoiojik, politik örgütsel

düzeyin ve içinde buiunu-
lan nesnel koşulların bir
gereği olarak 1989 yılı 10

Eylülü'nde yasal periyodik
yayın aiıınında boy göster-
di.

I(ısa sürede bir caeibe
rnerkezi haline gelen yasal
yayın faaliyeti. yurtiçi ve
yurtdışından, başta TKF
kökenli arkadaşlar olmak
üzere geleneksel komünisı
hareket içindeki yoldaşla-
rıı Marksizm-Leninizm il-
keleri doğrulfusunda ör-
gütlü bir sr»yalizm müca-
delesi yürütme iradelerinj
peliştirdi.

Komünist Birlik. l990
başlannda gerek kendi öz-
nel geiişmesi, gerekse ül-
kaie gelişen konriinist ha-

reketin nesnel gereksinim,
ieri çerçevesinde. kendi
içinde bir "Ne Yapmalı?"
taftışması başlattı ı,e Ma-
yıs l990'da. önüne. komü-
nist hareketin birlik. top-
lumsal pratiğe ivedi müda-
hale ı.e yeni kadro kazan-
rnı. yasailık ı,e meşruiyet
sorunlaııyla bağlı taktik
örgütsel adım olarak "açık,
birieşik bir emek ve §oşya-
lizm partisi" projesini fbr-
müle etti.

Bu tartışmada KomÜ,
nist Birlik üyesi bir grup
yoldaş, işçi )-ınıflnın Le-
ninci öncüşiinü oluşrurma-
daıı girişilecek bu projenin
tastiyecilikle sonuçlanaca-

ğı görüşiinü savundu ve 10

Eylül dergisini bu anlayış-
la südiirecekleriıi belirtti-
ler.

Yasal Parti çalışması

Komünist Birlik. hiçbir
zııman "moda" eğilimlere
kendini kaptırmadı. "Ku-
ruçeşme Toplarıtılaıı" da.
"Devrimci Sosyalist Blok"
çalışmaları da Komünist
Birlik tarafindan doğru blr
biçimde değeriendirildi ve
ne yazık ki öngilrdüğü
tarzda sonuçlarıdı.

Komünist Birlik, i990
Aralık'ında "Gelenek" ve
"TSİP çevresi"nden kimi
aıkadaşlaıla "açık, birleşik
bir emek ve sosynlizm par-
tisi" çağnsı çıkardı. Bu
çÇrıl,a Mart 1991 sonla-
rında ''Emek" çevresi katı-
tırken. "TSİP çeıresi"nden
arkadşlar "kendi partilsri-
ni kuracak]arı" gerekçesi1,-
le süreçten ayrıidrlar.

Ortak bir parti kuruima-
sı çerçevesinde oı,tak bir
yayln ofganırun çıkarhl-
ması doğrultusunda ortak

çabalr siirdiirülüp. ortak
bir yayınevi kurulduktan
v€ yaym ilkeleri saptiul-
üktan sorııiı. um yasal ya-
yının çıkartıimasının ön-
görüldüğü Ekim 1991'de"
"Gtlenek" çevresinden ar-
kaclaşlar. bu çııiışmanın
kendi partileşmelerini en-
gellediği gerekçesiyle or-
tak çalışmayı akanrete uğ-
raıtrlar.

yarolan durum

Bu durum karşısmda. o
güne dek yasal yayın aia-
nında broşürler çıkartnıal,ı
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§iirdürmüş olan Komüni§t
Birlik. komiinist ve dev-
rimci haıeket içinde, top-
[umsal pratikİe de bağlı
olaıak işçi sınrfı ve çalı-
şanlar hareketinin yükseli-
şiyle nesnel bir ihtiyaç bi-
çiminde elverişLi yeni bir
birieşim olanaklaır doğun-
caya dek, bir siireç boyun-
ca tekbaşına yürümenin
kaçıruirnaz olduğu §onucu.-
na varü,

Bu uğrakta" bir dönem
ayrı konumlarda yeralmış
Komünist Birlik ve 10
Eylül çevresinden 5,olclaş-
laıın, karşılıklı olarak gö-
riişmeler yoluyla yeniden
birlik içinde rnücadele et-
me yollannı aramal,a baş-
lamaları önemli bir başarı
olarat kaydedildi.

Bu uzun sayiiabilecek
giriş, bir yerde Komünist
Birlik'in yoldaşlaıına ve
komiinist haıeketin bütü-
nüne verdiği biı lresıp ola-
rai, değertendiri]ebilir.

Bugiin kökleri u]us].ara-
rası komünist hareketle
bağlı 70 yılı aşkın çokkol-
lu bir komüni§t ht]ıeket ge-
teneğinden gelen. l960'lı.
l970'li ve 1980'li yılların
mücadeteleleri içinde bi-
çimlenmiş k<ımiinistterin
bir kesiminin gönüllü bir-
tiği ol ariık Koınünist
Birlik. bilimsel sosyalizmi
kılavuz alarak. teorimizi
her türlü deformasyondan
kurtarıp dünyarun ve ülke-
mizin koşullarında yeni-
den üretilnresini sağlaya-
rak, ülkemizde Marksizm-

Leninizm itke ve ülkiileri
doğrultusunda. kornüniz-
min topiumsal eşitlik, or-
tak mülkiyet ı,e tizyönetirn
hedeflerini gerçekleştir-
mek üzere mücadele eden
komünistleri. bıı likidas-
yon Y€ inkal ortamında öf-
gütlem€yi, işçi sınıfimızın
ve çalışanlann yeni yeni
kesim.lerini komünizrrı da-
vastni kaz,anrnayı önüne
koymııştur.

koınünist haıeketin en
üst örgütlğnmesi olan Tür-
kil,e konıünistlerinin Le-
ninci partisine giden yolda
kal,edilecek mes;rfenin bi-
lincinde olan ve bugıiır bu
yo}da iradelerini birleştir-
miş yoldaşiarından güç
alan komünist Birtih bu
süreçıe asgari işleyi ş
rrormiarı çerçevesinde bir
"iirgütlü grup" olmarun bi-
iinciyle lrareket edecşktir.

Öniimüzdeki siireç, ko-
münisllerden muazzam bir
özveri. büyük biı alçakgö-
nüllülük ve yılmak nedir
bilmeyen bir çalışma nzmi
i§tem€kt€dir. Komünist
Birlik. komtjnistlerin üst-
lerine düşeni yapmaya
hazır olduklarrna inaruyor.
İnançian bugüne dek boşa

çıkmadı, bundan böyle de

çıkmayacaktır.
Bu Açıklama'yı Komü-

nist Birlik'in Haziran
l990 tarihli "Çağrı"sıyla
noj<ıalamak istiyoruz:

"uzun bir dönenıdir
içinde yaşadığımız teorik
ve politik ataletin de bir
sonucu olarak, sosyalist

ülkelerde oto-likidasyonJa
sonuçlanan ve diinya ölçe-
ğinde komiinist haıeketin
tuzlanan prestij, güç. ikti-
daı kaybı ve bunun komü-
nistlerde yaıattlğı yılgın-
lık. yorguniuk umutsuz-
luk, inançlarda erime ve
çiirüme eğiümleri süreci-
ni durdurmak ve geri çe-
virmek, dün oirluğu gibi
bugün de. komünistlerin
işçi srnıfinın, emekçi yı-
ğınların. gene l olarak in-
sanhğın çıkarlanndan baş-
ka çıkarı olmadığını, diin
otduğu gibi bugün de
insan hak \,€ iizgüIlükleri-
nin. demokraıik kazaıım-
[aıın, barış ve özgürlüğiin
geıçek savaşçılarının, sa-
yunucu]armın ve koruyu-
culaiının. kornünistler
oiduğunu yığınlara göster-
mek vç kanrtiamak zorun-
dayız.

[9l?'den buyana insanlı-
ğın kaderinde tayin edici
bir rol oynayan komtinist-
ler- bugünden yarına da
insanlığın kaderini nihai
olarak belirleyecek biricik
siyasal hareket olmaya
devam ediyor ve etmek
zorundadıı.

Marksizır-Leninizm yo-
lumuzu bugiin de aydınla-
tıyor! Onun ayılınlattığı
yolda hiç durmadan iierle-
yelim!

Ş an olsun komünist
adını taşımaktan onur du-
yanlara. komünizm ilke ve
ülküleri doğrultusunda
mücadelelerini südiiıenle-
re! ı
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Diinyada duvarlar ykıl-
dı. sosyalist sistem oto-li-
kidasyon siiıecini yaşadı,
eski sosyalist ülkeler mil-
tiyetçilik rüzgarlarıyla
parçalanıyor, diinyada ka-
pitalist-emperyalist siste-
min ıekbaşına hükiim stir-
düğii giirüer yı§aıuyor.

tlltede 12 Eyliii 1980

sonrasında geniş yığııılar
bakımından yaşarıan depo-
titizasyon süreci sonunda
toptumsal muhalefet yok
denecek düzeyde. iktldara
DYP-SHP hükiimetinin
gelmesiyle birlikte cılız
ha]deki toptumsal muhaie-
fet hareketiniı iDerine öiü
toprağı serpilmiş gibi. Ra-
di}alizm bayrağına İslam-
cı akırn süip çıkıyor. Ko-
münist ve devıimci hare-
keı içinde l98O'lerden bu-
yana süregelen dağılma-
parçal anma süeci derirıle-

şerek devaın ediyor. Sos-
yalist harekette "Yenilen-
me" iıdına yola çıkanlar,
sosyalizm mücadelesini
epeydir terketmiş durum-
da. Hil6 sosyalizm ve
devrimçi mücadele içinde
yer aları kesimler ise, ken-
di öaıellikleri içinde özel
gündemieriyle uğraşıyor-
tar. Şu sıraiar hemen he-
men her çevre. en illegal-
cisi bile, değişik işlevler
yükieyerek legal parti kur-
marun çahşması içinde.

Ne yapıyoruz?
Niçin yapıyoruz?

komünist Birlik
ne yapıyor?

Bu sayıda y€r alan
,\çıklama, hareketimizin
genel bir hesüını çıkanı-
yor. Onümüzrleki sürece
ilişkin öngörii]erini ortaya
koyuyor. Düa somutunu
ele a]nıalç bu yazınn göre-
vi ııluvor,

Komünisı hareket- işçi
ve çalışanlaı hareketinden
bağımsız bir btiyiime gös-
teremez. komünist haıe-
kedn can damarı işçi ve

çalışaıılar hareketidir. Bu
haıeketteki yükseliş ko-.
miinizme yeni yeni kesirn-
leri getirirken, lıer türlü
gerileme de yeni kadro ka-
z:ınlmı bir yana. komü-
nizm davasından ijnerrıli
sayıda kadronun kaybını
da berabtüıde getirir. Bu
konuda uzun söze, başka
iilkelerdeki deneyimleıi
ı*ıarmaya gerek yok. He-
pimiz kcndi öz deneyimi-
ınizle bunları biliyoruz.

Arna yine bizler bugiin
"biz" diyerek çalışıyoruz.
Ne yapıyoruz? Bir yandan
yeni temasa geldiğimiz
sosyalime eğilimli insan-
lan örgütli.i bir hareket
içinde dıwanmaya yönel-
tiyoruz. diğer yancian
ctünün kadrolarından "sol
ıneınesiniu altındaki ceva-
lrir"in kararmaruş olduğu

yoldaşlarınızla ilişkileri-
mizi sıcaklaştırmaya çalı-
şıyoilz.

1987'den bugüne bu
mücadelemiz içinde bile
git-geller eksik olmadı.
Kimi zaman genişlerne
eğiiimi gösterdik, kimi za-
maıı yoldaşlarııruzdan ki-
milerini yitirdik. Komü-
nist Birlik'in siyaset sü-
nesine ilk çıi<tığı güıılerde
yanmrzda ııları yoldaşlar-
dan kimileri lıugün yok.
aııa yepyenileri var. Çok
mu'? Hayır. Dün de çok
değildi, bugün de değii.
Eski ölçüler içinde düşü-
necek olursak "dikküte al-
maya bile değmez". Bugü-
nün ölçüleri içinde baktı-
ğımızda örgütiü duran üç
kişi bile her tiirlü dikkate
rteğer.

işte bu bilinçle bugün
rırtak bir iradeyle, bir ha-
reket lçinde davranrnanın.
örgütten kaçışın moda ol-
rtuğu bir döncmde kornü-
nist haıeket içinde örgütlü
durnıann örneğini yerme-
nin değerini biliyoruz.

Nedenteri bir yana. top-
lumsal rnuhalef etin bu
denli clüşük olduğu koşul-
larria, işçi hareketinde
adeta gelenekselleşmiş
"Büar Eylemleri"nin bile
1,aşanmadığı koşullarda
düzçnli görüş ııtış-verişin-
de bulunmak. bulunulan

TÜ
ST

AV
 

TÜ
RK

İY
E 

SO
SY

AL
 T

AR
İH

 A
RA
ŞT

IR
M

A 
VA

KF
I



yerde insaılara ilke ve ül-
kiilerimizi taşımak şu tuıda
yaptlğımız temel iş. Çok
mu önemli? Yapmasak ne
olur? Dünya yıkılmaz el-
bette, ama yeni yari diin-
yalan kurmanın olanak]an
da tümüyle tüketilmiş
olur.

İşte bu koşullaıda bu ça-
lışma.yı niye ynpıyoruz?
Neden ııkıntrya karşı kü-
rek çekiyoruz? Cevabı çok
basit. Son yıllarcla gözden
düşen "O Büyük Giinier"
için yaplyoruz. Bugün
böylesine örnür törpüsü
bir çalışmayı yapmayan-

lar. işçi ve çalışanlar hare-
ketinde yiikseliş dönemle-
rine haz,ırlanmayanlar. o
günlerin görevlerinin üste-
sinden gelemez. Bugıin it-
tidara yönelik çok büyük
başaıılaı elde etrnek, top-
lumsal pratiğe sğs getire-
cek boyutlarda müdahale
edip bu müdıhaleden so-
nuç almak gibi hedetler
gerçekçi değildir. Gerçek-
çi oinıayan mücadeie, "so-
mut dununun somut üna-
lizini'' yapamayan bir ha-
reket, ya htisrana uğrama-
ya, ya da boş böbürlenme
içinde olmaya mahkum-

dur, Bugiin az olacak. öz
olacak. Bugün kurulan
çeııre ilişkileri. yarın çok
daha diizenli ilişkilcrın çe-
kiıdeğini oluşturıcak. Bu-
gıin kan kaybının kimi da-
marlarda durdurulabilme-
si, yaıın tiim bedenimiz
içiıı gerekti kanur hem ta-

şlnmasını. heın de üıeti]-
mesini sağlayacak,

Bugün taş taşıınayan,
yarın ey kıuamaz. Bugün
ev kuracağım diye ortada
dolaşanlar da önçe taş o1-

madan ev kurulamayaca-
ğını anlayacaklar. Taş ta-

şıyanlara koiay gelsin! l
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Oren Toplantısı öncesinde D|SK
Yeni bir örgütlenme atı-

lımınrn başında bulunaı
DISK ve üyesi sendikalar.
Haziran ayının 20'sinde
başlayacak Ören Toplantı-
sı'na hazıılanıyor. Toplann
hazırlıklaıı, daha çok tas-
lak olarak çıkartılan gün-
deınin DİSK ve üye sendi-
ka]arın y,öneticilerince tar-
tlşılması olarak siirüyor.
Katılımın sırurlılığı ve
gündemin kapalı kapılar
aıdında taıtışılması. Top-
latı'nın ne oranda verimli
geçeceği konusunda da bir
fikir veriyor. Toplantı gün-
demi kendini konfederas-
yonun iç sorunlarrndan ve
sendikal hareketin genei
şorunlarrndan soyutlamış
bir halde bulunuyor. Bu
haliyle gündem, 8. Genel
kurul'un ileri biı tarihe bı-
rakarak kaıar altına alaına-
dığı yönlendirici temei
belge ve kaıar tasarılarının
bıivle bir isimlendirrne ya-
pılmaksızın el altından so-
nuçlandırılmasını amaçiı-
yor. Oysa ülkerniz sendi-
kai haıeketi önemli bir sü-
reçten geçiyor. DYP-SHP
koalisyon hiiktimetinin işçi
haıeketinin 89 Bahaıı'yla
başlayan ileri atrlrmını
gemleme poliıikaları yaşa-
ma geçiıiliyor. Bu konuda
kimi başarılar da kazanılı-
yor. 92 sözleşmeleri, grev
enelemelerine rağmen ses-
siz ve tepk.isizce stiıüyor.
Betediycler dışıııda hare-

ketliliğe pek rastlaııınıyor.
Aralık 92'de toplanacak
Türk-İş Genel Kurulu ise,
sendikal giindemde yer bi-
le alamıyoı. Fabrikalarda
başlayan anti-Kürt ulusal
iıynmcı uygulama ve buna
tepki olarak gelişen yakla-

şımlar, işçi sındını milli-
y€tçiliğin daı sınırian için-
de böliinmeye doğru götii-
rüyor. Kıımu çaiışanlarınrn
sendikal örgütleri, hedefli
ve pmgramlı bir çalışma-
ıun üşında" gündelik eyle-
me bel bağIar halde görü-
lüyor. Tüm bu sorunlar ise
Ören gündeminde bulun-
muyor. DİSK'in kendi
içınde yaşaüğ sorurılar da
Ören gündemincle yeı ai-
ınıyor. l Mayıs kutlaması
ertesinde ortaya çıkan
olumsuzluklar, kiiçük sen-
dikaların üşlanması, hü-
kümeı programına bağlı
sendikal politikalarırı ya-
rattığı sorunlar gibi DISK
içi tartışma konulan da Ö-
ren gündeminin drşında nı-
iuluyor. Toplantı öncesin-
de DİSK'in hazıılaüğı taı-
tışılacak raporların henüz
açıklarımamrş olııası, sen-
dikalann toplıntı hazırlık-
lannı yönetici ve uzrnan-
larla sınırh tutarak sürdür-
meleri, örgütlenme atılımı
öncesinde fabrika ve işyer-
lerindeki kadrolarda yeni
ve hakk güvensizlikler ve
kuşkulaı yaratıyor. Sendi-
kal demokrasinin işleyişi

konusunda eski tarz yakla-
şLmları hatırlatıyor. Orgüt-
lenme atılımının temeliıi
oluşturacak kadrolann rlış-
landığı bir biçimde gelişti-
riien (}ren Toplanıısı ha-
z,ırlı,ğı ülkemizde çokyönlü
olarak şürdürülen sıruf ve
kit]e sendikacılrğurı lasfiye
etme girişimlerinin içine
DİSK'in de düil edilmek
istendiğini gö§tori yor. Ko-
mijıistler, sınıf ve kitle
sendüacılığı yanlısı alıii-
vistler, Ören Topiaıtı-
sr'ndaıı. suııf ve kitie sen-
dikacılığı ilkeleri ve müca-
deieci sendikal gelenekle-
rimizle bağlı sonuçlaııı
çıkınası. yeni getişmeleri
de kapsayarak yenileruniş
bir sınıf sendikacılığı
prograrntrun çıknrası için
eldeki rtlm olaııaklarla ça-
ba sarfediycır. DİSK'in 8.
Genel Kuru] öncesinden
bElayarak adım adım içi-
ne çekildiği çağdaş udaş-
macı şendikal yaklaşımla-
rın engellenerek etkisiz bı-
raiılması için sınıf sendi-
kasıiığı yanlısı tiim güçle-
rin eylem birliğini. ortak
davranışını sağlamaya ça-
lışıyorlaı. Uzlaşmacı sen-
dikacılığın karşısında ha-
len işçi sınıfınrn umudu ol-
ma özelliği taşıyan DİSK.
arıcık bu çabalaruı başansı
orarırnda umut olma özel-
liğiıi koruyabilecek ve iş-

çi suııfimzı 2000'li yıll;ıra
ıaşıyabiiecektır. l
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OtornobilJş Genel Kurulu'nun
ardından

Otornobil-İş sendikası
12. Merkez Genel Kurulu
2'7-29 Nlart tarihleri ara-
sında yapıidı. Bu Koırgre
de 1983 sonrasl dim Oto-
mobit-İş kongrtteri gibi
tartlşmü bir biçimde ya-
şandı. Kongıe sonrasl §en-
düanrn yönetiminde buiu-
nan "çağdaş dem<ıkratik
sendikacılık" yarüısı ekip.
kongreyi kaybederken.
"Şube Başkanları Listesi"
kongreyı kazandı. Otomo-
bi1-Is l2. Genel Kuru]u.
DİSl< ,_e üyesi Türkiye
Maden-[s Sendikası'nın
yasal çaİışmı o1anağına
kavuşarak kongresini yap-
ilğ,., işçi hareketi içerisinde
smd ve kitle sendikacılı.ğı
yanlısı güçierin yeniden
toparlarıınava bıışlarlığı bir
diiıreııde yapıldı.

Sendika yönetiminde
bulunan çağdıış uzlaşınacı
ekip, içine girilen stiıeçte.
yaşayacağı sıkışıklığı da
görerek. Kongre'ye uzlaş-
macılığın en açık ve net
ifadelerini içinde taşıyan
"Çahşma Raporu", "Yeni
Sendikal Anlayışımız".
"Neden Türk-İş" gibi bel-
gelerle çılıı.

Günümüzde dünyanın
değiştiğini, demokrasi ve
insarı haklarının esas oldu-
ğuıru. işçi sınıfı ve burju-
vazinin bütünsel sınıf
özellikleri gösrermediğini.
sorunlann çöziimünün uz-
laşmalarla mümkiin oldu-
ğunu, tekelci modeIine

karşı kapitalizmin denok-
ratik reformcu ınode]inin
hedeflenmesi gerekıiğini.
bu nedenie sınıf ve kitle
sendikacılığının geçersiz
hale gelrtiğini. DISK'in ör-
güt,lenmesinin ise, işçi ha-
rek.etini böleceğini ve işçi
harekeıinin birliğinin
Türk-lş te sağlandığını.
Otomobil-İş'in de Türk-
[ş'e katılması g€rektiğini
ifade ettiği bir dizi görüşü
deiegısyonıı sundu.

Bu görüşlere katıima-
dıklarını it'ade eden dels-
geier ise, somut bt örgüt-
lülükten uzak tavır içeri-
sinde görüldiiler.

Geienekstl san seııdii<a-
cılık yöntemi. burada da
egemen oldu. Şube Baş-
kan]arı Listesi adı ııjtındıı-
şendikal anlayış taİtlşmasl
yapmaksızın biraraya ge-
lindi. Uzlaşmacılık mü-
kum çdilrneksizin, yöne-
fim değişikjiği yapıidı.

Tiirk-Iş'e katılma karan
ise. Arılık'ta yapllacak
TiirkJş Genel Kurulu son-
rasına brakıldı. Otıımobil-
İş'te görülen durum. şube
kongrelerinden buyana sü-
ren örgütsüz ve kiiçtik si-
yasal hesapları öne koyan
yaklaşımlann bir sonucu
oidu.

Şube kongrelerinde kü-
çük siyasal lresaplar peşin-
de koşarı* çağdaş uzlaş-
macıiıkla Topkıpı Şube
kongresindeki gibi ortak
tiste çüıııaniar ya da Llm-

raniye Şube seçimlerinde
oldufu gibi, Şube kongre-
sinde keskin sıruf sendika-
cılığı yaııJısı fııtum sergile-
yıp Genel Kurul'da ilkesiz-
liğe bo;ıun eğerek Şube
Başkıuıları Lislesi'ne oy
veren devriınci. sosyaiist
kişi ve ekipler. Geııel Ku-
rul'un en ezik ve suskun
delegasyonunu oluşturdu-
Iar.

Komünistler. kendiieriy-
le birlikte davranarı deie-
gelerle seçim hesabırun dı-
şında durdular. Sınıf sen-
dikacılığı iiketeri temelin-
de sendika] harekerin yeni-
derı ayağa kalürıknası ge-
reğini öne koyarak Oto-
mobil-İş Sendikası'nın bu
görevte bağlı olaıak hare"
ket etmesini propagaıda
ettiier. Bu anlamda Türk-
İş'e katılmanın engellen-
mesini, ancak bunun yeto-
li olmaüğını, asıl olanın
rnetaluıji işkolunda sendi-
kal birliğe giden yolu aça-
cak cılanın OtomobilJş'in.
DiSK tıyesi Tiiıkiye Ma-
den-iş Sendikası'na katll-
ma.sından geçtiğini ifade
ettiler.

Komünist işçiler. bugün
de Otomobil-iş'in tabanın-
da sınıf sendikacılığının
yaşan]a geçmesi, sınıfın
sendikal birliğinin meta-
lurji işkolunda gerçekleş-
mesi doğrulfusunda önleri-
ne koyduklaıı görevi yeri-
ne getirme uğaşına devam
ediyoriaı. l
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"Bizler, 12 yıl radırn sonra
toplanrı DİSK'e bağlı Türki-
ye Maden-Iş Sendikası 24.
Genel Kurul delegeleri, eski
işyeri bEternsilcileri ve tem-
silcileri v€ s€ndikal kadrolan
olarak. Sendikanızrn çok
önemti kaııırlaı ıüacağı bu
Genel Kuru]'ü sizlere doğu-
rlın sesienmek iiıtiyacuu d.ıv-
üilü

Hepinizin bitdiği gibi. üike-
miııin iizerine bir karabasan
olarak çöken 12 Eylül dikta-
törlüğü işkolumuzun biricik
sıruf ve kitle sendikal örgütti
T.Matlen-İş'in çalışınaluruu
düdurmuş, yörıetici ve kadırı
laııru idanr istemiyle ymgıla-
ma yoluna gitrniş, bunun so-
nucu olarak işkolumuzdaki
serı dikai biriik parçai arrıış,
§kuiumuz işçileri MESS pat-
roıılan karşısuıda iirgütsiD bt-
rakıknak iste,nmişi.

Ancak işbiılikçı t€kellenn.
oiigaışik diktııtthiük yanrıhn-
rın bu çabaları. hepimiziı oı,-
tak direnciyle durdurulrnay a

çalışıldı. GAlVlr\K. Demir-
Dtikiilrı, Singer, Profilo dire-
nişlerini yıırııian. 1 Mayıslr1
DGM Eylernterini, tvIESS'e
krşı büytik grevleri başuıl,a
ulaşuran DJSK'i ytratan me-
talurji işilerl y,ani bizla. iş-
ten aülma ve aç kalma dı da-
hil herşevi göze atarak ijnü-
rnüze konan Tiiık-İ,ş ve Tiiık-
Metal a.itematifini eeçersız
htdlk

İşkolumuzda Senükaınız
T.Maden-İş'le MESS'e kaışı
eylem birliği protokolleri iıı-
zalıırıış bağırnsız CIunobil-İş
Seııdikası hda ff gri tlerırne ka-
ran a]drk. Tiim bölgelerde bu

Otomobi!-İş Delegelerine Çağrı*
karan yaşama geçirrne savaş-
mr verdik. Bu savaşım aynı
zamanda Dlsk ve sendika-
rnızın yeıriden ıçılması. sen-
dikal gglerıek]€ıimizin yaşart-
rııası, işkolumuzda MESS pt-
ronlarura kaışı oluşırduğu-
rnuz barikatın konınması. sı-
rııf ve kitle sendikacı.tığı ilke-
lainin yaşatimasını da arnaç-
Lıyordı.

Hepimizin ortak savaşınu
sonucu Otomobil-İş Sedikt-
sıhda srnıf sendikacılığ doğ-
rulrusunda bir rtönüşiim sağ-
lanü. T.Madeıı-\ Sendika-
sı'nda işyeri dtiııyinde gihev
aları kadnılrınuz Otcımbii- §
Sendilıası hda lvterkez yönen-
ninde g<hev alarak hepinrızin
ortıü bEarısuıı simgeiediler. .

12 E,ıjül §offas!ıln en göı:-
kemli sendikıü kutlaınası
T.Maden fu Sendikası'nın sa-
vaşkan rinderi G€rıel Başkru-
nı:z Kğna.l Tük]e/i anmage-
cesi o]du. Böylece açılan yol-
da Otmnobil-İ§ Seııdikası'nın
üye sayuı 80 bfuıleri aştı. Yiı,€
aynı siireçte dim demolrasi
yanlısı güçlerie birlike sijr-
diiıdtjğiimilz DISK'e tizgüliü
savaşıml somut iırİın]eıinj
verdi. Koıfederasyorumuz ve
tıağlı sendikıi an, <lolayısıyla
Sendikanıız T.Maden-İş de
aklanaralt yısal çalışma ola-
naklanrıa kaııışu.

Bu gelişmeler işkolumuz-
daki sendikal rnücadeleyi. sı-
nıf ve kitte sendikacı-tığı ilke-
leri remelinde ve serdikal mü-
cadele geleneklerinü doğul-
tustuıda yeniden ve hep birtik-
te siidiirrrıemDin olaıak]arıru
yarafn. İşkolum uz işçilerinin,
hepimizin bu onak beklennsi

ve isteminin yaşama gegne
olanağının ortava çıktığı sü-
r€çts ne yaakki CIomobil-İş
Sendikası yöneticilerinin bu
isteme karşı Ektığıru gördiü.
Faıklı bir sendika.l ariayışın
sözciilüğiine soyunarak gitgi-
de üve tabanını eriüikleri oto-
moÜl-iş'l TiirkJş'e. tiolayı-
sıyla Tiak Mstai'e katrıa yo-
lunda çaba içinde olduklanru
hayret ve ibretle iıJuyurız

Sıruf ve kitle sendiliacılığı
ilkeleri temelinde sendikal
mücadeleyi tiiin birlikte siir-
diiıdüğiimüz bu arkadaşi an-
mızın busün savundukları
şenıJika] .İnlay,şı. DİSK ve
TMaden-[ş kışıtlığuıı doğru
buLmuyoruz. Kabul etırıiyo-
ruz. Siz delegelerinde bizler
gibi di! şiindıi ğiinü ze inanıyo-
nJz.

İşte bu koşu}larda bizler.
şiz ınüçadele ve suufkaıdeş-
lerimize doğrudan seslerrne-
nin doğru ola.ağını di§iinaelı
bu merni kaleme aidk. son
söz ve karar tabançıdır. §ını{
sendikacılığının bu ilkesini
birlikle yaşana geçirerek iş-
kolumuzdaki sendikal birlik
§onnuını- rcndika] mücadele
geleneklerirnizle bağlı çüü-
miine yol ııçabilecelı bir karaı
hep biılikıe alatın.

MESS patronlarına karşı
metalurji işçisinin hak ve çı-
karl annın korunup geliştiril-
meşi mücadelesiıde ileri ka-
zarumlar için güçlerimizi bir-
teştirelim. Işkolumuzdaki bi-
rikimi Türk-iş ve Türk Me-
ni'e yem emıeyetirn DISK ve
TMaden-İş serıdikıısuıda bir-
leştirelirn" l
* Bu Çığn K<ıngrede dağıtılü.

TÜ
ST

AV
 

TÜ
RK

İY
E 

SO
SY

AL
 T

AR
İH

 A
RA
ŞT

IR
M

A 
VA

KF
I




