
Belediye İşçlleri Alanlarda
Genel hizmetleı işkolu

çalışanlarının en büyük
kesimini oluşfufan Beledi-
ye işçileri iilke düzeyinde
toplu iş södeşmesi staeci-
ni yaşıyor. Tıkanan görüş-
meler sonrasında Istanbul
dahil büyük illerin tümtin-
de grev karan alan Beledi-
ye-Iş Sendikasr, önümüz-
deki ay içerisinde başlat-
mayı düşündüğü gıevlere
hazırlanıyor.

Belediye çalışanları,
grev öncesi başvurduklan

iş yavaşlaırrı4 toplu vizite,
toplu protesto, afşleme ve
bildiri dağıtrna gibi eylem-
leıiyle taleplerini kabul et-
tirmeye çalşırken, medya-
lann yaıatıığı işçi kaışın
çarpık bilinci lırmayı da
amaçlryor.

. Belediye Işçileri Ne
Istiyor?

Bugün belediyelerde
siiren ücret uyuşmazlığı-
ırın en önemli yanını, bi-
linç çarprtrcı işleviyle
medyalann yaratağı yarıl§

bilgilendirme oluşhıruyor.
TV ve basın yoluyla ş§iri-
len ücret talçleri, bu ta-
lepleri vergi ve kesintile-
riyle karşrlayan diğeı
emekçilerde tepkiler do-
ğuruyor. Ne var ki gerçqk
böyle değil. Betediye-Iş
üyeleri, ücret ortalamasr
olarak şu anda 1 milyon
400 bin lira alıyor ve söz-
leşmeyle bu ortalamayı 4
milyon 200 bin liraya çı-
karmanrn mücadelesini
veriyor. İstenen bu ücret
ise, Devlet Istatistik Ensti-
tiisü'ntin açıklaüğı asgari
geçim rakamını oluştuu-
yor. Yani devletin resmi
kurumlarınrn açıkladığı
rakamı isteyen Belediye
çalışanları, vermemekte
diıenen sosyal-demokrat
belediyeler ve medya te-
kellerinin oluşaırduğu iui-
faka karşı mücadele veri-
yorAncak Belediye işile-
rinin bu dönem işverene
verdikleri teklif, medyala-
nn öne ç*aıdığı ücTet ta-
lebinin ötesinde, işi sını-
ftnın genel talepleri bakı-
mından öne çıkartılması
gereken özellikler de taşı_
yor. Bunlann başında iş

(Devamı 2. sıyfadı)
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haftasının hsaltslması ve
iş güvencesi geliyor. Söz-
leşme teklifi iş haftasını
35 saatle sınırlıyor. Bunu
5 işgiinüne bölerek uygu-
lama. zorunluluğu getiri-
yor. lsühdamdaki azalma-
nın ve teknolojik yenilen-
menin de zorhdığı iş siire-
sinin azalulmasr ve fazla
çalışmanın yasaklanmasr
talebi, böylelikle ift kez
yaşama geçirilebilir bir üa-

lep dururnuna yiikseliyor.
Belediyelerdeki karanım,
tilm i$ollan için bir örnek
olma özelliği taşıyacak ve
bu başrı, sendikal haeke-
ün genel talebi olarak uy-
gulanma alanı bulacaküı.
Siizleşmeyle geüıilmek is-
tenen iş güvencesi önlem-
leri, özellikle de işten çı-
karmanın disiplin kurulu-
nun oybirliğini zorunlu
lılması, önemli biı ileri
adımı oluşturuyor. Disip-
lin kurullanna eşit sayıda
kanrma ve dönerli başlon-
lık sisteminin getiıilmesi
de işverenin yetkisine §çi-
nin disiplin kıınılu araolı-
ğyh kanlmasını sağlaya-
rak, § güverıcesi konusun-
da ek bir önlemi oluşturu-
yor. Belediye-Iş tahanının
aktif çabalarıyla taslağa
koydurduğu bu talepler,
sözleşmenin de özünü
oluştıınıyc.

§endika Mücadeleye
Önderlik Yetendinden
Yoksun

Belediye işçilerinin
mücadelesi son yıllarda
genel hizmet işkolunda,

özellikle de belediyelerde
geüşen işi mücadelesinin
yeni bir halkasınr olıştunı-
yor. ANAP döneminde an-
tidemolraük, anü-sendi-
kal uygulamalaıa karşı
başlayan belediye işileri-
nin mücadelesi, belediye-
lgdeki özelleştirme-şirket-
leştirme politikalarına,
tensikatlara karşı verilen
mücadelelerle sürdü. Bu-
gtin de kamu çatışnlarının
en hareketli kesimini oluş-
uıran belediye memurlan-
nın mücadelesiyle içiçe
girmiş olaıak devam edi-
yor.

Ne ki BelediyeJş Sendi-
kası üşandan görülen gör-
kemliliğinin aksine, müca-
deleye önderlik etmelien
kaçrnan, iç örgüüülüğii za-
yıf, taban ile yönetim ara-
sında büytik kopukluklann
olduğu bir örgüt özelliği
taşıyor. Işçi popüizmini
körilkleyen, üyesini ey-
lemde yalnız brrakan, sen-
rtikal demokrasiyi şube ve
işyerlerini kendi koltukla-
nna dokunmadıklan siiıe-
ce ayn ayn beylikler oıa-
rak davranabilme öz giirlü-
ğü olarak anlayan, sınıf
sendikacılığı söylemini bir
dönem diünden düştirme-
yen ancak son dönemde
çağdaş sendikaolık anlayı-
şına transfer olan biı mer-
kez yönetimine sahip bu-
lunuyor. Uzman kadrola-
nnda ise kimi DISKü sen-
dikaolan da istihdam eden
Belediye-İş Sendikası'nın
bu zaaflan son mücadele-

de de kendini belli eri.
İşkolunun özelliğinden

kaynaklanan kamuoyuyla
içiçe çüşma ve kamuoyu
yıınıtma olanağına süip
olma özelliği, sendika yti-
netiminin basiresizliği ne-
deniyle geıçekleştirileme_
di. Medyanın yanlış bilgi-
lendiıme opera§yonunun
en kolay kınlabileceği iş-
kolunda medyanın yaıath-
ğı imaj, kamuoyu ile bele-
diye işçilerini karşı karşıya
getirdi. Bu durumun çok
geç farkına varan sendika
yönetiminin çabalan ise,
okunamayacak kadaı kötti
bir afişi asmak ve derdini
anlatamayan bir bildiriyi
üğıtmak oldu. Stratejik
işkollanndan birini oluştu-
ran genel hizmetler işko-
lunda, sıruf ve kitle sendi-
kacılığını geliştirmek, ta-
bandan gelen mücadeleci
kadrolarla sendikal yöne-
timleri yenilemek, taban
eylemüüklerinin basrncıy-
la taslağa giren maddelerin
mutlaka imzalanmasını
sağlamak, södeşme müca-
delesinin savaşkan ruhunu
öntimiDdeki günlerde yak-
laşan sendika genel kunı-
luna taşımak gerekiyor.
Belediye-Iş Sendikası'nda-
ki sınıf ve kitte senükacr-'
lığı taraftarı kaüolar, tiiy-
lesi biı görevi başarma so.
rumtuluğuyla kaışı karşıya
bulunuyor. Önce sözteş-
meyi kazanma, sonra sen-
dikayı kazanma; öncü işçi-
lerin hedefı bu olmalıdır.
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komünistler ve
"|ş Güvencesi Yasa Taslağı"

_ _ Ulk"mizi yöneten burjuva
hükiimeüer arasmda dcrıokıaıit-
!9_spe__şqpiyonluğunı aday
DYP.S HP koalisyor hiikiimeü1
nın işi-seııdika hareketine yiirıe-
lik iyileştimıeleri kapsayan İluu-
nın en tineın|i bileşaılerindeıı bi-
rini "iş güvencesi yas. lasansı'
oluştıtruyor.

Ne var ki işi ve işvercıı ku-
ruluşlannın giindemini uzun süır
işgal eden, scrt tartışmaları yol
açan ve soııuçlandınlınası yılan
hikayesine diiİen ıaslak çalışnısı
segsizce durdunıldu. Bu vısama
yılınuı sonı erdiği de dtlşuntlllln-
ce "iş güvencesi" yısıslnrn bir
bışka bıharı kaldığını ratıatlüa
söyleyebiliriz. Ancak tnı durum
taslak haLkındeki vc tıslak girişi_
minden yola çüaıak mevcuİ koa-
lisyonun yal,laşuntın tıatk]ndaki
di\iioceleriınizi açülamamrzı en-
gellememeli.
Tıs}ık vc Mevcut l}urum

Uluslararası bir yıkrmı yaşa-
yan işçi harekeıinin halen güç
toplamı dijrıeminde olduğu, ko-
miinist hareket içerisinde dihek-
lik ve siül topltnıculuğun. "yeni-
lenmeciliğin" moda olduğu bir
süreci yışyonız. Yığın hİckc-
tindeki kcsikli ilerteyiş hdcn sü-
rüyor. 12 yıllıt bir bıstı orıamı-
nın yırıııığ t€pkfuidik ve politi-
tılı1 u_zak dumıı hılcn ııılmış
dcğil. Eliiylcsi biı toflumsıl psi_
kolojinin yışııdığİ koşıllİrdı
DYP§HP hiiktiçnctinin i i_scn_
di}ı hıreketini ycdcğinJ alma
mınevnısııun bir aracı olırak
giindcmc getirilen "iş güveııccsi
yası tasınsı', hızırlavıcı|ınnın
dı bektemediğ, dalrası'ınceleııdi-
ğindc göriileccği gibi hıketme_
dikleri.kıdar tiiyiik bir tepkiyi
çekti- Ayncı ırc ilginçür ki. yısı
tıslığı, aynı zımandı yiııc hazır-
lıyıcılııının bekledilleri ıına hiç
dc haketmcdikleri bir övıü vö
dcstcği de yaıında buldu. -
Işizlli YıpuıHır

Yası tıslağııın somut olarak
elc alınmısındııı ihcc bctirtilme-
si gercken işsidiğin, dolayısıyla

işcıı çıtırıl_anın kıçİtılist sisc-
min ternel bir olgusu olduiudur.
yedek işgücü oıdusu, kapitalist
özel mülkiyet duzenindJ düa
fıda kir elde etınenin ve işi sı-
nıfi üzerinde bıcLı kurmanın bir
aıacı olaıak yapısal bir özelliktir.

Gelİşkin kıpitalist ülkelerde,
özellikle l970'li yıllann ikinci
yansıylı başlayan si.iıeçte, Lıilim-
scl-teknolojik gclişmelerin ve
bunlann üıetim teknolojisine uy-
guloamasınde sağlanan hızla biİ-
lilıte, ürctim sürccinde ya§anüı
9:ğişre. işi çıkaınıalan veİşsiz-
li ğ y.oğun] aşıırnı şır.

Ulkanizde 12 Eylül dilıaıör-
lüğü öncesinde seııdika| hareke-
tin 8_ücü ve eylemliliğiyle sağla-
nan ış giivencesi. 12 Eylül dikıa_
töİlüğüyle ortadan kaldınlmış,
ülkemiz ekonomisinde y§anan
yap değişikiiğyle de gideıek bü-
yüyen bir sorun olma özelliği ka-
zanınıştrr.
Tıslıktı Yent Blr Şey Yok!
. "Iş güvencesi yasa taslağı",

daha iiııce dc bclirttiğimiz gİbi,
ışı yan|ısı yeni hiçbir önleın ge-
ttım€zken, hiç dc hak etme.diği
bir desıeği yınındı butdu. Ne var
ki, t slsk, açıklandılcın sonraki
sürcçıe işerca yaalısı elcgirileıe
*ıanamaO ve yıpılın değişik-
liilerle kuşı çcvı.laıi.

Tıslığın Mcclis'e sunulan
Tn şcklinde, heksız fesih işlemi-
nin ı§patı durıımuııdı iş iade zo-
runluluğu kaldınlıralı. i§vercne
işinin bir yıllü ücrcti kıİlar tız-
minıı işiye iidcdiği takdirde iş_
tcn çıkaımı hıkt<ı tanınd1. }iag
fcshin haksız olduğunuı müke_
mecc karııı bığlaıımasr duru-
mundı, işinin eski işino iadesi
zoruılııluğu onıdıı kaldınlıralç
himct aktioin ycııideıı kurulması
zorunlul._uğu gclirildi. Böylccc işc
iadc edileıı işçi, işvercniİı kendİ_
sınc oneİpcegı ycnr ış ve ücrcte
mıtıhım edilıniş oldu.

Işeri Kapatılııak tçlııca iş_
ten çüarmı kmusunda isc, bıı
durum maiıkemecc karara bağla-
nırsa, karşılığ taslakta on millon

pıra cezısı olaralc bclirtilmiştir.
Yani tıslağın yeni biçiminde.
topluca iscn çüamıa, tek tek pe-
rakende uğraşmaktan çok daha
kolay ve ucun tıale çhıekrcdir.

Tasla&la 8etirilnek istenen
ıek olumluluk. hıkt12 fg3[ç yat-
gıç denetımidir. Ancak bıı olum-
luluk. mevcuı mahkemelerin iş
ytikii ditkıe alınırsa, işin&n atı-
lan işinin bir de mükeme kapı-
lannda süriinmesinden başka bir
sonuç veıoeyeceliir.
Tısbğı Tcplriler

Saydığımız ömeklerden dc
görüleceği gibi, işverenler için
herhaııgi bir ıehlikc taşımayan "işıtc taşımayan "iş

taslağı", tekelcigüvencesi yasa taslağı", lekelci
pıırorılanı kutsel ılanına bu hı-pıırorılanı kutsel ılanına bu hı-
liyle_bile müdahale sıyıimış ve
biiyiik tepkilerc yol açnışır. '

. Qqnp olan isc, Türk-lş, Hak-
lş, otsli a"ırı i r."lıltı-nĞÜti"
bütiiniiniin ve kimi ilcrici çevre-ncı çevre_

vcrdikieri
de*dÖr. işi
lerin yası tıslığına verdikleri
destelcır. Işi_seodikı hıreketinin
toplumsal uzlaşma projelerine
yedeklendiğinin açık örneğini
oluşorao bu tavır üşı, işi sınıfı-
ttıtjz unıirnavacalcrr.
Konıııo*iı Yıİlşın

Işçi sıııfmm bilinçü iincüleri
ohn koıniinistler, yısa ıaslağına
kıçiıatizııı koşıllınndı iş güvcn-
cqinin 6ııtlak anlımdı gcrçek-
leştirilmesinin olınıtsızlığının
bilincinde olırat yıklışılır. An-
calc yasa tıslığıylı getirilcbilccck
kimi iyileştirici önleınlcrin ise,
içinde bulunulaıı koşu|larda işi
sınıfimız için kızanım olabilece-
ğİni gözaıdı etmediler. Komü_
niCler, yısı tıslığını kırşı gcr-
çck iş gtivenccsinin tagı istih-
dıınla yani emcğin mctı kırık-
terinin orıadın kıldınlmasıylı
sığlınıbilcccğiıi bcliıterck, yı-
şıııüı vc yışı}an sosyalia pra_
titlcrinin bınu işı euiğni ifadc
ettilcr. DYP§HP bu{uva hiikti-
metinin dcmıgojik ııslığını dc-
şifıe etmcl iinlerinc göıev olırü
koydulaı. Yısa taslağının kısa sü-
rcde yaşadığı evrim, komiinistle-
rin öngöıüsiinü doğruladı.
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Kemal Türkler'in Anısına
22 Temmın |992: Ke-

mal Tiirkler'in ölümünün
12. yıldöniİmtı. DİsK ve
T.}vtaden-iş Genel Başka-
nı, işçi-sendika haıeketi-
mizin en önemli sendikal
önderlerinden biri olan
kemal Tiirkleı bundan 12
yıl önce,22 Temmuz 19E0
sabüı, faşist kurşunlaıa
hedef olaıak yaşamını yi-
tiıdi. Bugün onun adını,
§ııvaşrmını ve işçi sınıfı
için yaptığı çalışmalan
saygıyla anıyoruz.

Onun öldiiriildüğü gün
90.000 T.Maden-Iş üyesi
direniş geçü, fabrikalaıü
bayraklar yanya indi. Erte-
si gün DISK ve TtlrkJş
üyesi ve örgütsiiz yaktaık
l milyon işçi ve emekçi
yas ilan etti. Şalterler indi,
yaşam dıırdu.24 Temmı;z
günü DISKin Mertet'deki
binasında katafalka konan
naş'ı onbinlerce işi, me-
mın, emekçi, aydın ve de-

motrat taıafından ziyareI
edildi.25 Temmuz gtinü 4
bin k§i ile snnlandınla-
rak yasaklanmak istenen
cenzs töreni, srkryönetim
baritdlannı aşan 300 bin
kişinin katılımıyla hiçbiı
gücth engelleyemeyeceği
biı boyuta ulaşu ve Aksa-
ray Alanı yığınlaıa dar
geldi Cenazesi binlerce
nasıriı elin iizerinde, Tiik-
lde sevgi ve saygı, bqju-
vaziye kin ve neftet içinde
tqra$vedldi.

O, ıam doğru deyimiy-
le, işi sınıfımızın kariz-
maük lideriydi. O'nun br-
raknğ boşluğu işçi sınıfı-
mız ııt yazık ki halen dol-
durab&niş değildir.

Kerıal Ttirkter'in öldü-
rtilıneşi sıradan bir faşist
cinaya değildi. O güntere
geri ünüp hatılarsak; 24
Ocak Karrlan üye bili-
nen, Elkemizi emperyalist
yeni işbtlltimilntin bir par-

çası haline getiımeyi
amaçlayan karaılar uygu-
lamaya konmuştu. Emper-
yalizrnin işbirlikçisi büytik
sennaye çevıeleri, o güne
kadaı uygulanagelen "ithal
ikamgçi", yani iç pazara
döntik sanayileşme mode-
linin işlerine aruk yarama-
üğına karaı vermişlerdi.
Emperyalizmin, Tükiye
gibi geri bııalıırılmış ül-
keler için öngördüğü sana-
yileşme modeli, ileri ülke-
lerin terk ettiği emek yo-

ğun, "pis işler" diye tabir
edilen çevre kirliliğine yol
açan ve uluslararası pazaı-
la tamamen bütiinleştiren
bir sanayileşme modeliydi.
Ihıacata dönük sanayileş-
me diye de adlandırılan ve
ülkemizi emperyalizmin
alt entegrasyon zincirinin
bir halkası yapmayı amaç-
layan bu modelin uygula-
nabilmesi, yani 24 Ocal
karaılannın yaşma geçiri-
lebilmesi, o günkii paıla-
mento arirnetiğ ve yükse-
len toplumsal muhalefeı
göz öniine alındığnda pe}
de kolay görünmüyordu.
Bunu gerçekleştirmek için.
emperyatizm ve işbirlitçi-
leri bakımından parlamen-
to ve hükümeü feda et-
mek, işçi sınıfının başını

çeküği toplumsal müale-
feü sindirmek gerekiyor.
du. Bunu ise, ancak askeı
faşist bir cunta gerçekleşti.
rebilirdi.
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O yıllaıda cuntanrn ha-
zılığı yapıtıyor, iilke adeta
bir iç savaş yaşıyor, faşist
çeteİer eliyle anaışi ve te-
rör nrmandınlıyordu. Her-
gün onlaıca kişi kattedili-
yor, terör özellikle oplum-
da demokrat §»iliği ile lln
yapmış AMi Ipekçi, Prof.
Cavit Orhan Tütengil gibi
k§|ere yöne[yordu.

Işte Kemal Türkler,
böylesi bir ortamda, iki
büyilk planrn kesiştiği
noktada en önemli hecefi
oluşturuyordu. Birincisi,
darbeye zemin hazırlamak
için toplumda büyük çal-
kantılaı yaratacak bir isim
olması; ikincisi, daıbe er-
tesi yükselebilecek top-
lumsal başkaldınya işçi sı-
nrfinrn karizmatik lideri
olaıak öncüiik edebilecek
olması.

Böylesi hesaplaıla ta-
saılanmş bu büyiik komp-
lonun arkasında, yalnızca
faşist çetelerin olmaüğı
açıkur. Belki tetiği çeken
onlann kanlr elleridir ama
olayın arkasında emperya_
list iilke yönetimleri, on-
larla işbirliği yapan yerli
sermaye çevıeloi ve bun-
lara bağlı olarak gilli istih-
barat teşkilaüan MIT, CIA
varür. Bu nçdenledir ki,
katiller bulunamamış, ci-
nayetin üstiİrıe sis bulutlan
ört'ümüştiir. Tiikler'in öl-
diirümesinin 12 Aylül as-
keri faşist darbesinden 50
giin önceye rastlaması dik-
kat çekicidir. Darbeciler
hesaplannı doğru yaptılaı

ve kendilerinden istenen
işleıi başanyla uygulaü-
|ar.12 Eyliil dönemini he-
pimiz yaşadık, uzun söze
gerek yok

Kemal Ttirkler işçi sını-
fımızın kariznatik lideriy-
di dedik. Nereden geliyor-
du onun karizması? Bunun
iki ana nedeni vaıdır. Bi-
rincisi, yılmadan, ölümü

göze alarak mücadele edi-
ci kişiüğydi. Işi sınıfının
sermayeye karşı her bölge-
sel ya da yığınsal b§kalü-
nsında orada fiilen varol-
muş ve öne anlmşur. Ka-
vel Grevi, Singer, fuçelik,
Paşbahçe gıevleri birçok
mevzidc, savaşım yiirüten
işçilerin aıasındadıı. 196l
Saraçhane Mitingi, 15-16
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Hazııan 1970 Büyiü İşçi
Direnişi, 1975 Demokratik
Hak ve Özgiirliikler için
MücaĞle mitingleri,1976-
|977 -197 aI979 yığınsal 1

Mayıs göstoileri... 51 yıl-
lık yasağın kırılmasında
Tiirkler'in rolü çok büyü-
dir. Taksim Meydanr'na "l
Mays Alam" adını O koy-
muştur. Yine |9'76'da
DGM Diren§i" 1978'de 20
Mart "Faşizme İlk ihtaı"
diren§leri ve MESS'e kar-

şı T.Maden-Iş' In ytirüttiiğü
toplu gıevler. Ttim bu ey-
lemlerde K.Tiirkler hep
orada, hep en öndeydi.

İkincisi, K.Ttirkler her
önemli uğrakta, her yol
aynmrnda tarihsel ve top
lumsal ilerleme do$ulfu-
sunü yer almayı bilmiştir.
O ileriyi göıen, zeki ve
sağduyulu blr ki.şiliğe sa-
hipti. Tiirk-Iş/DISK ayn-
mında DISKten yaııa tayır
koymuş, bu yeni oluşumda
başı çetın§tir. Sosyal De-
mokrasi/Sosyalizm ayn-
mında sosyalizm safiarın-
ü yer almış, Tiirkiye Işi
prtisinin kıırırculan rası-
na girmiştir. 1973 Genel
Seçimleri'nde |2 lvlart fa-

şist cunuısına karşı de-
mokrasinin kazanılması
için sosyal demokıatlaıla
güçbirtiği yapmak zorun-
luluğu gelip üyannca ce-
saretle Disk üyelerini
CHP'ye oy vermeye çağıı-
mışür. 1975'te DISK'in 5.

Genel Kurulu'nda DISK
için önemli bir uğrak ve

dönüm noktası sayılabile-

cek karaılar alınırken (ki
bu kararlar Dısk'in sınıf
ve kitle sendikacılığı anla-
yışının biçimlenmesidir)
günün koşullannr ve top-
lumsal hareketin yönünü
iyi değerlendirerek
Dısk'teki komünistlerden
yana tavır koymuştur.
l977'de UDC çağrısına
DİSK ytınetiminde ve ba-
sında problem çıkar§lması
tizerine tek başına üstlen-
me kararlılığrnı göstermiş-
tir. DİsK'in 6. Genel Ku-
rul siirecinde başkanlık
koltuğuna sarılmamış,
DİSK'in büyuyup gel§me-
si uğuna sosyal demolf,at
ağulıklr iki büyiik sendi-
kanın üyeliğini sağlamış
ve bu gelişmenin sonucu
22-n fualıdr 1977 arihin-
de yapılan 6. Genel Ku-
rul'da onurlu bir biçimde
l1 yıl siirdiirdüğü DİSK
Genel Başkanlığı görevini
devretniştir. Olümiine dek
T.Maden-İş Sendikası'nın
genel başkanı olarak sava-

şımrnı siirdiirm§üir.
O ileri görüşlü bir ki-

şiydi dedik. Bunun.kanıt_
ları bugün yine DISK'in
gündeminde yer alan ve
tarnşılan; tiiketim koope-
raüileri, yapı kooperatifl e-
ri, karşı medya yııratma,
eğlence ve dinlenme ola_
rıakları, kiiltiir-sanat faali-
yetloi, yani losaca işinin
24 saatine giren sendikacı-
tık anlayışına O'nun daha
o giinlerde sahip olmuş ol-
masındadıı. Kemal Türk_
ler'den alacağımız çok

den vaıdır.
İşi sınıfrnın bağnnda ye-

tişen, savaşkan, karizmatik
ve erıder bir lider olaıak anrsı
daima yaşayrcaktır.

Şan olsun işi sınıtna yü-
rekten inananlara onun mü-
cadelesi uğruna ölilmü göze

danlara..

KEMALrÜnrrıa,İu soii
söa-ENDiR

Silin gözlerinizi
Aldaııdıyenidın
Beni vuranlar
Sürü şaşırır yolunu başı yi,

tiıııe
Sürü değilsiniz ki siz
İşçisiıiz

S ilin gözle r inizi gör n de si-
niz

Bunca ahttıkları kan
Değiştiremez tarihi
Y azar c e ll atl ı ğı nı onl arın
Bir kez dalw tarih
Acımız uııutturaınaz g ör ev,

lerinizi
Silin gözlerinizi

Alın terinindir yarın
Yok olup gitmenin telaşında

katiller
D u,r dur aınaz s.av a ş o ft as ın,

I ÜİYWUYUŞU
diişenler

Kitapları öl diiremez le r
Al anlarda b izi v ur anl ar
T arihi g e r iy e dö ndiir e mez,

ler
Hoşçakalın
S ürdiir iin s av aş ı ar kadaş lar

SENNUR SEZER
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ıı
DlS K Oren leşti ri lemeyecek*

DİSK ve bağlr sendika-
lann yönetici ve uzmanla-
rının kaaldığı Genişletil-
qıiş Organ Toplantısı,
Oren'de Genel -İş AMul-
lah Baştiirk Tesisleri'nde
yapıldr. Gündemi senükal
haıeketin pratik sorunlan
ve Konfederasyon içi so-
runlar üşlanarak hazııLa-
nan toplantr, önceki sayr-
mızda da belirttiğimiz gi-
bi, herhangi bir somut-pra-
tik karar alamadan sonuç-
landınldı. Dısk yonetim
kurulu'nca hazulanan ve
DİSK'i sınıf ve kitle sendi-
kacılığı ilkelerinden, mü-
cadeleci sendikal gelenek-
lerinden koparmanrn ideo-
lojik zemininin döşenmek
istendiği rapor, kimi
önemsiz eklemelerle kabul
edildi.

Toplann öncesinde "İş-
çilerin DİSKi İÇN" uaşlı-
ğı altında alternatif bir ra_
por hazırlayan ve kendile-
rini DISKteki "devrimci-
demokratik" sendikacılar
olarak ifadelendiren yeral-
r Maden-İş ve Devrimci
Sağlık-Iş sendikalarının
başını çektiği grup ise,
DISK'in paıçalanmış bir
görüntii vermemesi gerek-
tiği gibi demagojik bir ge-
rekçenin arkasına sıklına-
rak rapor ve sonuç bildiri-
sine imza atular. Hazırla-
d*lan meünde "OİSX yo-
netiminin başarrsızlığının
kanıtlandığı ve DISK'in

ancak yönetim ve anlayış
değişikliğiyle ayağa kalka-
bileceğini, kendilerinin de
bunu sağlayacak odak ol-
dukları" iddiasında bulu-
nan devrimci -demokratik
sendikacılar grubu, toplan-
ğnrn sonucundaki tavııla-
nyla, srnıf ve kitle sendi-
kacılığı mücadelesindeki
ilkesiz ve kaıarsız tutum-
Iannı b| kez daha belgele-
diler. DISK yönetimi ise, 8
Genel Kurul'dan geçireme-
diği ve ideolojik plaformu
olan "yönlendirici temel
belge ve karar tasarılan"nı
Oren Toplantısr raporu
olarak kaıar alnna aldıra-
rak, DisK'i srnıf ve kit]e
sendikacılığından koparma
yolunda kendilerince
önemli ileri bir adımı ger-
çekle.ştirmiş oldu.

DISK'e bağh sendikala-
nn yöneümlerinde ve ta-
banlannda görev alan, gö-
ntüü görev yapan sınrf ve
kitle senükacılrğı yanlısı
kadrolar ve komünistleı
ise, toplanE örrcesi hazııla-
dıklan "srnıf ve kitle sen_
dikacılığında Yeni Geliş-
meler yeni politikalar"
broşürünü yayınlayarak
dağıtulaı. Bu broştiriin taı-
Eşılması temelinde yeni sı-
nıf güçleriyle yan yana
gelmeyi hedef aldılar. Sı-
nıf ve kitle sendikacılığı
yanlsı sendika yöneticileri
aıacılığıyla fikirlerinin
Ören toplannsına taşınma-

sını sağladılar. Komünist-
ler bu çabalanyla işi-sen-
dika harekeü içerisinde
kan-ter ve emekle kazarııl_
mış mevzilerini, yetniş yı-
lı aşkın örgütlü mücadele-
nin kazanımlannı koruma
karaılrlıklannı gösteıdiler.
Srnıf sendikacılrğının gü-
nümüzdeki taşryıcılannın
kim olduğu konusundaki
bulanıklığı netleştirmede
önemli biı başn sağladı-
lar. Oren Toplanusı'yla
birlikte açık olarak görül-
dü ki, sınıf ve kitle sendi_
kacılığının tarihsel mirası-
n4 taşıyıcısı konumundaki
DISK'in reformcu ye uz-
laşmacı zeminleıe çekil-
mek istendiği, ühası bu-
nun DİSK yöneüm organ-
lannca gerçekleştirilmeye
çalışıldığı giinümüzde sı-
nıf sendikacılığr yanlısı
kadrolara büyilk görevler
düşüyor. Komiinistler, bu
görevin gönülü taliplileri_
dir, broştirde de betirtildiği
gibi "işçi sınrfı mücadele
eden,. kendini yenileyen
bir DISK'e ihüyaç duyu-
yor. Böylesi bir DISK'i ya-
rainanuı teorik-pratik biri_
kimine sahip sıruf biünçli
kadrolar bu görevi de yeri-
ne getirmeye lıazırlanıyor"

DISK'in Orenleşürile-
rek işlevsizleşürilmesine
engel olmanın yolu da bu-
radan geçiyor.
(.) Ören: Eski çağlardan kalma
yçı kaluıtılannın ve yrkrntılann
bulunduğu alaıılara vcrilen ad.

(

l
1

(

l
t

]
(

İ
(

ç
L
l
d

d
I

TÜ
ST

AV
 

TÜ
RK

İY
E 

SO
SY

AL
 T

AR
İH

 A
RA
ŞT

IR
M

A 
VA

KF
I



Erich Honecker:

Moskova'daki Şiü Bliyü-
kelçiliği'nde politik sığınmacı
olarak yaşamını stlrdüren
ADC eski Devlet Başkanı ve
ASBP eski Genel Sekıeteri
Erich Honecker, bir kitap yaz-
dı. Kitabında §osyıliz6Ş y"_

şadığı büyük yıkım ve
ADC'nin emperyalist poliüka-
lara kurban edileıek yok edil-
mesi üzerine düşilnceleıini
açıklayan Honecker, " dıhya,
da son zaınanlarda dıprem
niteliğinde gelğen olaylar
üzerine kendi yaklaşımlarını
ortaya koymadan tarih sah-
ne sin de n k aybo lıııoy ı s orıLm,
suzluk olarak gördüğünü"
vuıguluyor. Honecker, "sos-
yalizmin dünya sahncsinden
kaybolmadığını ve gelecekte
fu kcybolmoyac ağını* söy|!-
yo. Honecker, yryilan yanl§-
laı ve eksiklikleri de kabul
ediyor. Honecker, o günlerde
ülke gerçekliğini doğıu değer-
lendiremediğini, iilkeyi ve ya-

şamı yanla ahlil eniğini be-
lirtiyor. Paıti üyeleri ve or-
ganloı aıasında prti içi de_

"Gerçek Kazanacaktır"
mohasinin eksitliğinĞn kay-
ııaklanan ratıatsızlığın büyü-
düğünü, tiüetim rnad?eleri
alanında ukanıklıklaı oluştu-

ğunu ve yeni yetişen genç ku-

şağın dünyayı tanlma-gezme
isteminin yerine getirileme-
mesinin b§ilk bir politik tep
ki oluşturduğunu; kendisinin,
bunları giirmekte geç kaldığ-
nı kabulleniyor. STASI konu-
sunda" "§ıasi korkusunu, Batı
yapay bir biçindc bilinçli ya-
ratıı ve abarm- Asıl aınaçlırı
F AC' deki Anay as ay ı Kor uma
Örgüıüniin çalışmaları üze-
iııde y o ğunla şmı ş dikk at le r i
fuğıtıııak ve ADC'dıki sosya-
lizmi karalaınakn" diyor. Ho.
necker, ülkedeki sosyalizm
karşıtları için de, "iiretim
waçları üzerinde halk mülk
sahibi ise, öylc bir yerde sö-
müri olamaz ve lıoşnutsuzlu-

ğa nedın olabilecek ekono-
mik koşülo fu mcvcut foğil-
dİ" diyeıek görüşlerini beliı-
tiyor. Kuıuluşuna katıldığı
ADC'deki sosyalizmin yıkılışı
üzerine de " hcmen hemen

tüııı sosyalist ülkelcrde uluş-
lararası bir yönetim altında
karşı-devrimler gerçekleşti.
ADC de , FAC-ABD emperya-
lizminin p er e s tr oy ka z e mi nin-
deki bir kırbanıdıt'' açıIJa-
masını getiıiyor. Kitabında
Almanya'da kendisi aleyhinde
açılan dava konusuna da geniş
biı yer veren Erich Honecker
hakkında açılan davayı bir hu-
kuk sorunu olarak değil, dev-
letin yüriittilğü anti-komüniz-
min bil parçası ve politik bir
inükam çabası olarak değer-
lendiriyor. Rejim karşıtlarına
kaşı uygulandığı iddia edilen
sert önlemler içın"Beüm dö-
nemimidc bu tür uygulınıalar
yolou ve ben hiçbir zaınaı bu
tür uygulaınalara izin verme-
dim" diyerek cevap veriyor.
Ateş e§ne emri veıdiği iddia-
sııı ise "böyle bir emri ara-
ııakla yorulmasınlar. Ç ünkü
böyle bir emir yok" diyerek
karşılıyor. Honecker bir şeyı
çok iyi biüyor: "Gerçek Kaza-
nacaktıı" ve bunu açıkça söy-
l§a: "Zafer Sosyalizmirıdir".
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