
Galiptir Bu Yolda Mağlup
Genel hizmetler işko-

lunda 40 bine ya-lun işçi.
adım adım hazırlandıklan
grevlerini büyük bir daya-
nışma, tutkunluk ve karar_
lılık içinde sürdürürken,
B akanlar Kurulu'nun kara-
rıyla hak arama kavgala-
rından kopaıtıldılar. Ek-
ınek ve onur mücadeleleri,
sözümona halkın sağlığı
tehdit altına giriyor gerek-
çesilıle Bakanlar Kurulu
k,aranyia enelentii.

Ne var ki Betediye-İş
üyesi genel hizmet işkolu
çalışanlarının bu onurlu
mücadelesi onlar için ger-
çek bir okul oldu. çalışan-
laı mücadele süreci bo-
yunca gerçek dostlannr ve
düşmanlannı tanıdılar.

Beiediye işçileri, bu
mücadeleleri boyunca her-
şeyden önce güçlerinin ne-
lere kadir oiduğunu öğren-
diler. Hayatı 1.,aratanlaı,
gündelik yaşamı her gün

yeniden ve yeniden üre-
tenler, onlar "yeter gayrı"
dediklerinde hayatın hiç
dc onlaısrz yaşanabiiir ot-
madığı gördüler ve göster-
diler. Belediye işçilerinin
grevi, stratejik işkolu sı-
nıflandırmasında "genel
hizmet işkolunun kazandı-
ğı önem'' diye dile getiri-
len gerçeğin ne aniama
geldiğini pratikleriyie or-
iı.vı tışCıı|çr

Belediye işçileri, bu
grev mücadelesi sırasında
en |jnemli şeyi, smıf ve
kitle sendikacılığı anlayı-
şıyla mücadele vürütecek
bir sendika] örgüte sahip
olma zorunluluğunu öğ-
rendiler. Grev iincesinde
ve grev boyunca dillendir-
diği tUm radikal söylemine
karşın Belediye-Iş sendi-
kası merkez yönetimi, ça-
hşanların istemlerini dile
getirip savunmakta, hakiı-
lığını kamuoyu önünde
göstermekte büyük bir acz
ve suskunluk içinde kaldı.
Bunun faturası da, kaçınıl-
maz olarak, grev siirecin-
de ve sonucunda belediye
işçilerinin kendilerine ke-
sildi.

(Devamı ?. sa,Jiada)
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(Baştaıafı 1. sayfada)
Belediye işçilerinin

grevi şu gerçeği tüm çıp-
laklığıyla ortaya koydu:
Işçi hareketinin, sendikal
mücadelenin, iletişim ve
medyanın bu denli gelişti-

ği günümüzde işyeri ya da
işkolu düzeyinde kalma-
ması gerekiyor; haklıhğını
ve meşruluğunu genel
emekçi kamuoyunda ka-
zanmı§ı ve onlann bölün-
memiş desteğini sağlaması
gerekiyor.

Belediye işçilerinin.
güçleri, kararlılıkları ve
maddi kadrosal olanaktan.
bu gereklilikleri yerine ge-
tirebilecek diizeydeydi. Ne
var ki sendikalannın mer-
kez yönetiminin cesaretsiz
tutumu, kendilerini kamu-
cyirnda yaüruzlığa ğöıiirdü.
Başanya ulaşmak için ge-
rekli dayanışmanın örül-
mesini engelledi. Emek ve
demokrasi yanlısı güçlerin
birlik içinde kamuoyu
oluşturması ve mücadele-
nin haklılığını dosta-düş-
mana kabul ettirmesi ola-
naklan kullarulamaü.

İşçilerinin bu grevi ye-
niden çalışmalanna başla-
yan DISK ve genel hizmet
işkoiundaki sendikası Ge-
ne1-Iş'in niteliğini de açığa
çıkarü. Belediye işçileri
dün üyesi olduklan, müca-
dele alanlarına, l Mayıs
Alanlanna DISK-GeneI-Iş
flamalanyla çıktıklan sen_
dikanın halen merkez yö-
netiminde bulunan zakir
Kayhan'ın İstanbul Ana-

kent Belediyesi işvereni
adrna sözleşme görüşmele-
rine katıldığını gördüleı.
Bugün üyesi olduklan Be-
lediye-Iş sendikasında ise
DISK-Aster-Iş sendikası-
nın genel başkanı Ayhan
Dümen'in çalıştığını ve
neler yaptığını gördüler.
DISK'e bağh iki sendika-
nrn merkez yöneticiliğini
yapan bu kişilerin savrul-
duğu ilkesizlik, tutarsızlü
ve işveren vekilliğine so-
yunma. belediye işçilerine
DISK'in getirildiği noktayı
da gösterdi. Işçiler müca-
dele okulunda ekmek ve
onurlanna saldrranlan ve
onlann alıl hocalannı öğ-
rendi. kör biı sendikal re-
kabetin yanlışlığının da
açık ba göstergesini oluş-
iıran bu gerçck kaı,şısınCa
belediye işçileri asıl olanm
sendikal anlayış ve ilkeler
olduğu tespitinin altını çiz-
diler.

Belediye işçileri, grev
mücadelesi boyunca sos-
yal demokrasiyi, emekten
yana olduğunu iddia eden
SHP'li belediye başkanla-
nnı, demokıasi şampiyon-
luğuna soyunan koalisyon
hiikümetinin gerçek niteli-
ğini de öğrendiler. Grev
boylannda ekmek ve onur
mücadelesi yiirüten beledi-
ye işçileri, dün seçim mey-
danlarında alkışladıklan
SHP'li politikacılann ger-

çek yüzlerinin ne olduğu-
nu arüaülar.

Yaşarn öğretiyor. Müca-
dele okulu yetiştiriyor.

Grev kıncı girişimleri en-
gellemeye çahşan işçilere
polisin uyguladığı terör,
gözaltına alınan 200'ün
üzerindeki işçinin varlığı,
belediye işçilerine burjuva
demokrasinin ne olup-ol-
madığını parlak nutuklar-
dan ya da uzun söylevler-
den çok daha iyi gösterdi.
onlarrn sınıf mücadelesi-
nin okulunda bilinçlenme-
lerini sağladı.

Belediye işçileri, birlik
ve kaıarlılık içinde ytirüt-
tiikleri mücadeleden, sen-
dikal önderliğin tutarsızlı-
ğı ve burjuvazinin topye-
kun saldınsı karşısında el-
le tutulur bir başan sağla-
yamadan çıkmış gibi gö-
ründüler. Ancak açık olan
şu ki bu grev boyunca be-
lediye işçileri hiçbir topiu
sözleşme maddesinin ken-
dilerine kazandıramayaca-
ğı, bir işçilik-emekçilik
yaşmlan boyunca yarar-
lanacaklan kazanımlaı el-
de eniler. sınıf konumlan-
nr ve düşmanlannr öğren-
diler. Bir sonıaki mücade-
leye nasıl hazırlanmaları,
nasıl bir önderliğe sahip
olma]an, kimleri yanlarına
almak için çaba haıcama-
lan gereküğini öğrendiler.

Grev okulu öğreticidir.
Bu okulun başarılı öğren-
cileri genel hizmet işçileri,
verdikleri mücadeleyle
dosta düşmana zaiere gi-
den yolun mücadeleden
geçtiğini bir kez daha gös-
terdiler. Galiptiı bu yolda
mağlup gibi görünenler.
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Koalisyon Hükümeti'nin
"Devlet ve Demokrasi" Anlayışı

Başbakanlık Personel ve
Prensipler Genel Müdürlüğü, 3
Ocak 1992 tanhli Başbataıı Sü_
leyman Demirel imzalı devlet an-
layışı ile itgili bir genelgeyi dev-
let kuruluşlan. yüksek öğretim
kurumlan ve meslek örgütlenne
dağıtıı. Genelgede. 49'uncu TC
Hüki.imeti'nin programında yer
alan devlet anlayışı ve "kamu
idaresinde öncelikle ijnem verile-
cek hususlar" ayrıntılı olarak
açıklanıyor. Seçim mitinglerınde
ve daha sonra da yapılan her ka-
demeden devlet açülamalannda
koalisyonun her iki kanadınca da
ifade edilen ama özellikle Başba-
kan Derrıirel ıarafındarı altı çizile-
rek wrgulanan "şeffailık", "açü-
lık", "babalık" edebiyatının bir
resmi belgesi oluyor bu genelge.

. "Devlet yönetimi şeffaf bir
yönetim olacalıtır."

. "Herkes hakbnı arayabile_
cek, sauınabilecef y9 hıkl1 q|du_

ğu konuda muhakkak surette
hıkkını a]abilecekır.''

. "Halka şefkatle, adaletle ve
eşit şekilde yaklaşılarak onuior_
ku l ar dan ııaklaştırmak esas ola-
caliır."

. "Heşeyin açık ve herkesin
gözü iiniinde cereyan etme§i, her_
şeyi hukul:urı içinde ve mutlaka
hukukun üstünlüğü sağlanarak
başarmak esas olacallır, "

. "Dev|ete itibar ve saygınlık
kazarıdınlacaktır."

. "Türkiye'de bir tane hüki.i-
met olacak, birkaç ıaııı hükürcı
o lmay ac ak, birden f az.la hükiimet
olma dewi son bulacaiiır."

Bu ifadeler genelgeden aynen
alurmıştır. Devlet anlayışına iliş_
kin açıklamalann özüdür. Tarih
olarak genelgeyi biraz gecikmiş
olarak ele alıyoruz. Böylesi daha
iyi oluyor. lşimiz kolaylaşıyor.
,Söylenenler, hatta datn ileri gide-
,rek belki yapılma& istenenler ile
hi.ikiimetin pratik uygulamalan
]arasındaki çelişkileri göstermek
]ve aıılatmak dahı kolay olacak;
I Genel olarak kamuoyunda ve
|özellikle l2 Eylül ve ANAP Hü-

kümetlerinin açık. kaba baskı.
şiddet ve hukuk dışı uygulamala-
nndan yılmış emekçi yığınlarda
yeni bir umutla değişim beklenti-
si yarıaıı koalisyon hiikiimeıi. ne
yazü ki, çok krsa sürede beklen-
tileri boşa çıkarttı, umutsuzluğa
yol açtı. Bu hiikiimetten beklenen
en önemli şey, ekonomık olmak-
tan çok demokratikıi. 12 Eylül
reımİnın politik alanda hedeflİdi-
ği ve gerçekleştirdiği, tekelci
devlet kapiıalianıne özgü dönü-
şiimler ve yeniden yapılandırma-
lar sürecinde, devlet daha çok ve
açık biçimde tekellerin hızmetıne
ve doğrudan denetimine sokul-
muş ve bunun için gerekli meka-
nizmalar kurulmuştu. Yığınlann
depolitizasyonu ile devleı erki
içinde yürütme organırun etkinli-
ği artınlmış, soııımsuz Cumhur-
başkanı olağaniistii yetkılerle do-
na!ılmış, Milli Civenlik Konse-
yi'nin hiiki.imet üzerindeki gücü
ordunun denetimini kuracak öl-
çüde güçlendirilıniş, kolluk kuv_
vetlerine pervasız yetkiler veril-
miş, toplumsal katılım olanaklan
sınırlanmışttr. Kısacası, l982
Anayasası'nın şekitlendirdiği açü
şiddete dayalı baskrcı ve tekelci
devlet uygulamalannın yığınlar
üzerinde yaraüIğı olıırnsuz tepki_
lerin öne çıkardığı istemleri po-
pülist bir dernagojiyle ıfadelendi_
riyor genelge. Genelgeyle ifade
edilenleı aynı zamanda 12 Eylül
reiminin getirdiği devlet yapısrna
ilişkin önemli ıespitleri de veri-
yor dolaylı olarak. "Birkaç tane
hüki.imeı oImavacak" denivor.
Bununla 'devlİt içinde devlet'
olarak ifade edilen hiikümetler
değişse de sürekliliğini koruyan.
uluslararası emperyal isı oda.klarla
bağlarıtılan olan kontr-gerilla tü-
rü örgütlenmelerin varlığı ve et-
kinliği resmi olarak açıklanmış
oluyor. Şimdi koalisyon hiiktime-
tinin bir yla yaktaşaıı sürede uy-
gulamalanna bir göz aıalım:

.Her şy halkın gözü öniinde
oluyor, her şey açık, haıta bakan
gözetıminde: Polis infaz gerçek-

leştirebiliyor.
. Dergi, gazete, kitap toplat-

ma, yasaklama ve gazeteci tutuk-
lama, tufuklama bir yana gazeteci
avlama sirüyor.

. Işkence giindelik uygulama
olarak sıirüyor.

. Hakkını arayanın haklı ve
yasal grevi erteleniyor. Hak veril-
miyor. "Dedik dedık de bu kadar
da demedik" oluyor. "Olmayaıı
şeyi nasıl verelim'' mazereıinin
arkasrna saklanıvor "Baba".

. Kllrt nalkİ üzerinde şiddet
ve baskr politikası yoğunlaşrak
sürüvor.

ğütün bunlann sonucu da,
"açıklık ve dürüsılük esas" alın-
madığı için "devleıe sayguılık ve
itibar" kazandrn lamıyor.

"lşlerin devlet kaıuıda kayır-
ma, ruşvet ve iltımasla yürütül-
mesi ortadaır kaldınlacak. dürüst-
iiik. eşiıiit ve aç*lü. işienn çö-
ziimüne hakim ilke olacalıır"
dense de bizzaı DYP Genel Baş-
kan Vekili Mehmet Dülger tara-
fındarı iş alınacaklardarı yöneti-
cilerin paniden kart getirmeleriru
istcdikleri açıklanıp kınanıyor.
Genelgede sözü edilen "Kamu
yönetimine katıl ımcı demokıasi-
nin gereklerine uygun olarak ge-
tirilecek yeni yapılanma"nuı il ve
ilçelerde kurulacak bürokratlarla
meslek kuruluşlan ıernsilcilenn-
den oluşcak danışma kurulu ni-
teliğindeki "meclisler''le halledi-
leceği düşiinülüyor. Vali, kayma-
kam ve diğer devlet görevlileri-
nin iyi ve etkili çalışmasıyla so_
runlann üstesinden gelineceği
ileri sürüüyor. Buradan bir soııuç
çıkıyor. Hükiimetin vaadettiği
devlet anlayışı ile bunu gerçek-
leştirmek için önerdiği çözümleı
ve yapıığı uygulamalar çelişkili,
tutarsız. Ya ne söylediğini bilıni-
yor, ya da ne yapıığırun faıkında
değil. Yığınlann beklenıisini ve
umutlannı sömürüyor. Neden
tıiiyle olduğunu, "devlet ve de_
mokrasi" üzerine daha genel bir
değerlendirmeyi daha sonnki ya-
amıza bırakıyoruz.
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Kemal Türkler Anıldı
İşçi sınıfımızın değerli

temsilcileri; Kemal Tiirk]er'in
kavga aıkadaşları; Basın-ya-
yrn ve iletişim organlannrn
değerü men-suplan, sanat ve
kültiiı yaşamımızın vefalı ve
özveriti emekçileri; Anma ge-
cemize katılarak gücümüze
güç katan saygıdeğer konuk-
larrmız; Dostlarımız, Yoldaş-
larımrz:

Kemal Tiakier'in, karanlık
odaklarca alçakça katledilişi-
nin l2. yılında, O'nun, salt bir
eşi olarak değil, O'nunla ya-

şamı boyunca, biılikte ytirü-
müş bir kavga ve yihek arka-
daşı olarak, hepinizi saygıyla
ve coşkuyla selamlıyorum.

Aradan, Kemal Tiiıkleisiz
12 yıl gibi büyük bir zarnan
geçmesine karşın, herşey o
denli taze ve sıcak ki, sanki
bu salonda sizleri o'nunla bir-
likte selamlıyor, bu görkemli
geceyi bir anma gecesi değil
de, DiSK'in, T.Maden-iş'in
ve DİsK'e bağlı tiim sendika-
ların yeniden doğuşunun coş-
kusunu yaşıyorum.

Gerçekten de, O'nun top
rağa düşen bedeni, sanki to-
hum olmuş, acılarla, çilelerle,
işkencelerle geçen, 12 uzun
yıldan sonıa, yeniden yeşere-
rek, filizler vererek, sizlerle
bu salonda ete kemiğe biirün-
müş. Bu açıdan, sevincim acı-
larımr bastırıycır. Artık Kemal
Tüıkler adı, işçi srnıfımrzrn
ve emekçi halkımızın banş,
demokrasi ve sosyalizm yo-
lunda bir bayruk, bh ışık oldu

, , diyerek; geleceğe,daha,bir
umutla, daha bir i'nançla bakı-
yorum.
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Dostlanm, tarihte yaşanan
hiçbir siyasal ve sosyal olay,
bir rastlantı değildir. Kemal
Türk]er'in alçakça katledilişi
de biı ıastlantı ya da gözü
dönmüş bir kaç faşist fanati-

ğin silahlı saldınsı değildi.
Hedef, tasarlanarak seçil-

miş, tetikler, bilinçli olaıak
çekilmişti. Çünkü, Kemal
Tiiıkler, Türkiye'de ilk kez
uzlaşmacı ve sarı sendikaolı-
ğa savaş açmış, yerine, sınıf
ve kitle sendi}acılrğı ilkeleri-
ni temel alan biı sendikal an-
layışı getirmişti. Bu anlayışı
getirmekle de kalmamış,
Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu'nu kurarak,
bu görüşün sendikal örgütlü
güç durumuna gelmesine ön-
derlik etmiştir.

Türkiye'de, barışa düş-
man, demokrasiye düşman,
işi sınıfına düşman olanlann
gözünde, Kernal Türkieı'in
suçu bununla da sınulı değil-
di, O, Tihkiye'de işçi sınıfının
ilk yığınsal legal sınıf partisi
olan Türkiye İşçi Partisi'nin
kuruculaıı arasında yer aldı,
sendikal yaşamrnı işçi sınıfı-
nın politik yaşamıyla bütün-
leştirmiş bir kişiliğe sahipıi.

kemal Türkler adı, demin
değindiğim karanlık ve gerici
güçlerin hep korkulu rüyası,
işçi sınıfı ve tiim emekçi hal-
kın ise umudu, ışığı, alanlara
çıkan hasretiydi. Şanlı 15-16
Hazııan direnişlerinde, De-
mokrasi Mitingleri'nde. işçi
srnıfının birlik-dayanışma ve
mücadele günü olan 1 Mayıs
kutlamalarrnın Tiirkiye'de ilk
kez ve yığınsal oiarak gerçek-
leşmesinde, DGM Eylemle-
ri'nde hep O'nun adı ve ön-
derüğ vaıdır.

Karanlık güçler, bir şeyi
iyi hesap edememişlerdi. Ke-

mal Tiirkler'lerin bedenlerinin
toprağa düşmesini sinsice ve
giziice tertipleyebilmişlerdi,
ama onların inançlarını, dü-

şiincelerini, uğrunda canlarrnı
verdikleri yüce ve soylu sava-
şım geleneğini yok edemez-
lerdi ve edemediler de...

Bugün bu salonda Kemal
Tiirkler'i anryor, O'nun sava-
şım geleniğini yaşatabiliyor-
sak,

Bugün, O'nun kurduğu
T.Maden-İş'i, DİSK'i ve bağlı
sendikalarrnı l2 Eylül faşiz-
minin tüm yasaklama, baskr
ve hukuk cinayetlerine karşın
yeniden sendikal yaşama ka-
zanduabiliyonak,

Yine sesimizi yükseltip,
hasretimizi salonlar4 alanlaıa
taşıyabiliyorsak,

Bunlaı bile,
Hiçbir gücün bizi yıldıra-

mayacağrna, banş, demokrasi

ve özgiirliik yolunda verdiği-
miz yüce ve soylu savaşlml-
mrzı durduramayacağına en
somut ve canh kanıtlardr.

Dostlarrm, bugtln DİSK
ve bağlı sendikalar yeniden
sendikal yaşama döndü. Bu
uğurda işi sınıfımızla birlik-
te onun dostları, yandaşlan da
büyiik bir siniı ve hukuk sa-
vaşı verdiler. Bu kazanım, ay-
nı zamanda, tüm Ti.irkiye ay-
drnınrn, demohatırun, yurtse-
verinin de bir prestij savaşıy-
dı. Şimdi bizleri, kazanı]an bu
savaşta daha büyük biı görev
ve sorumluluk bekiiyor.

Hedefimiz,
DİSK'in kuruluş amaçla-

nnda da belirtilen, srnrf ve
kİtle sendİkacılığı temeÜnde,
bu prestijimizi korumak ve
hatta daha da zenginleştirmek
olmalıdu. Emeğin niteüği de-

ğişmemekle biılikte, değişen
dünya koşuiları iie bilim ve
teknolojinin sunduğu olanak-
ları gözönünde nıtan yaratıcr
ve tiretken bir sendikal politi-
kayı, DİSK'in yeni dönem pG,
litikasının ana ekseni yapma-
lıyız. Dolayısıyla DİSK'in
biıliğine, savaşlm geleneğine
gölge düşiirecek giıişimlere
fırsat vermemeye özen gös_

termeliyiz.
İşte o zaman, Kemal

Tilrkler'i anmaktan da öte, ya-

şatmış olacağu.
Selam olsun, kendini işi

sınıfına adayanlara!
Selam olsun, bu uğurda

can verenlere'
Selam olsun DİSK'i ku-

ranlara, O'nun yolunda sava-

şanlara ve onu yaştanlara!
Selam Olsun bu geceye

katıIarak gücümüze güç ka-
tan, beni hiç bir zaman yalnız
bırakmayan siz değerli dost-
larıma!

1926-1980

Alınterinin onuru
KEJuAt rÜnrı.rn
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"Ekonoml k-Sosyal Konsey" :

Uzlaşmacılığın Açık ltirafı
Tekelcilerin öteden beri

savunduğu "Ekonomik-Sos-
yal Konsey"in kurularak işçi-
işveren-hükümet üçlüsünün
burada temsil ediimesi talebi,
son günlerde Başbakanın ağ-
zından da yenilenir oldu. Ge-
rekçesi ise, günün moda olan
söylemiyle "Batı demokrasi-
lerindeki uygulamalar gibi
demokratik toplumsal muta-
bakatı sağlamak" olarak açık-
1andı.

24 Temmuz 1992 krihli
Milüyet gazetesi üç büytik iş-

çi konfederasyonunun görüş-
lerini toplu olarak verdi.
Tiirk-İş ve Hak-İş konfede-
rasyonlar genel başkanlarrnın
ağzından "mevcut yasal du-
rum devam eıtiği müddeçe
t6ylesi bir yapılanmanın iş-
levsiz olacağını" beliıterek
"genel demokratikleşmeye
paralel olaıak önerinin ele.alı-
nabileceğini" beiirttiler.DlS K
ise, genel sekıeteri Süleyman

Çelebi'nin ağzmdan "öneriyi
olumlu bulduğunu, demokra-
tik-toplumsal mutabakat anla-
yışı çeıçevesinde değerlendir-
diğini ancak yaptrnm gücü
olan bir konsey oluştunılması
gerektiğini" ifade eri.

Hiiktimetin, tekelcilerin ve
DİSKin tavırlannın tıtiylesine
yakın diişmesi, içinde bulun-
duğumuz dönemin çarpık
gerçeğini gösteriyor. Koaüs-
yon hükümeti, işçi-sendika
hareketini kendi programına
yedeklemek istiyor. Böylece
demokrarikleşme söyleminin
başarısrnr toplumsal rnuhale-

fetin bütününe kabul ettiıebi-
leceğini ve siiren sözleşmeleri
kendi beliılediği oranlarda bi-
tiıerek atlatabileceğini umu-
yor. Tekelciler ve koalisyon
hiikümeti, işçi örgütlerini de
ortak edecek]eri bir üçret ve

çalışma yaşaml programını
bu konseyden geçiıerek, ulus-
lararası rekabet olanağı sağla-
yan düşük ücret poiitikasını
ve onun sağladığı yüksek
kaild* oranlannı "demokrasi
içinde" koruma ve sürdürme-
yi planlıyor.

Tekeiciler ve hükümetleri
kendi smıfsal yaklaşımiarı
açısından haklı ve tutarh bir
colitika izliyorlaı.^ Tilrk-İş ve Hak-İş Konfe-
<ierasyonlan da sendikal anla-
yışları çerçevesinde hak]ıdır-
lar. İktidan ve işverenleri ür-
kütmeden ama tabanr da
unutmadan davranryorlar.

Ancak, işçi sınıfımrzın sı-
nıf ve kitle sendikacılığr ania-
yşının tarİhsel mİrasınrn.taşı-
yıcısı konumundaki DISK,
"Konsey" önerisine yaklaşımı
ile sendikal mücadele gele-
neklerimizden olumsuz an-
lamda radikal biı kopuşu ifa-
delendiıiyor. Sınıf çıkarları-
nın ve bunlann elde edilmesi-
nin yolunun sınıf mücadele-
sinden, meşru kitlesel çıkış-
Iardan geçtiği gerçeğinin biiy-
lesi çıplak ve net inkarınl or-
taya koyan OİSKin yaklaşı-
mı, uzun siiredir oynanan bir

, oyunun da geldiği düzlemi
gösteriyor.İçinden yönetici ve
uzmanları eliyle düzene ye-

dek]enmek istenen DİSK'te uz-
laşmacılığın açıkça ifadelendi-
rilmesi, bu düzlemin hafifsen-
memesi gerektiğini gösteriyor.

Sınıf uzlaşmacılığı mı? Sınıf
mücadelesi mi? İşçi sendika ha-
reketinin önündeki her uğrakta
kendİne sormasr ve net yanıtla-
rnası gereken bu tarihsel soruya
DİSK bugüne kadar verdiği
doğru yanıh terk ediyor. Top
lumsal mutabakat anlayışını öne

çıkartan yaklaşımıyla srnıf uz-
iaşmacıl_ığına doğru dümen krrı-
yor.

Böylesine önemü bir uğakta
öncelikle DİSK içerisindeki sı-
nıf ve kitle sendikacrlığr yanlrsı
sendika yöneticilerine, sendika
çalışanlarına ve tabandaki üye
aktivistlere büyük görevler dü-

şuyor. DİSK içinde uzlaşmacı
aniayışa ve kof radikalime kar-

şı güncel getişmeleri kapsayan
bir sınıf ve kitle sendikacılrğr
programıyla donanmış biı sen-

dikal bloklaşma yaratmak, uz-
laşmacı yaklaşımlara konfederal
ve sendikal organlardan başla-
yarak karşı çıkrnak, sendikal an-

iayış ve geleneklerimizi öne çı-
karmak gerekiyor. Siyasal yak-
laşım farklrlıklarımızı bilerek ve
koruyarak, ama ayrılık noktala-
rrnl öne çıkarmaksızın sınrf ve
kitle sendikacılığı anlayışı,
Dısk ilkeleri ve mücadeleci
sendikal geleneklerimiz eüafın-
da birleşmek gerekiyor.

Alın terimiz-göz nurumuzun,
mücadele ve inancrmızrn yeni-
den varettiği DİsK'i . özlediği-
miz ve hak etteğİ yere gerirme-
nin yolu da buradan geçiyor.
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(Başı 8. sayfada)
Günümüzde Almanya bir-

leşmeyle birlikte 80 milyona
varan nüfusu, üstijn teknoioi-
si, gelişkin ekonomisi, gide-
rek artan askeri gücüyle, ye-
niden emperyaüst biı güç oia_
rak dünyadaki yerini alıyor.
Bu yıl içinde somut olarak
gerçekleşmeye başlayan Av-
rupa Birliği, bu gelişmeiere
denk düşüyor. AET ülkeleri
ve diğer Avrupa ülkeleri, Al_
manya'nrn ekonomik, politik,
askeıi gücünü hesaba katmak
zorunda kahyor. Avrupa'da
yayıimacı, hegemonyacı biı
politika izleyen Alman em-
peryalizminin, Yugoslav-
ya'nın kilünmesinde, Sloven-
ya ve Hırvatistan'ı ilk tanıyan
üike olarak, bu ülkelere aske-
ri-ekonomik yardımda bulun-
ması, diğer tüm Avrupa ülke-
lerinin Yugoslavya konusun-
daki yakiaşı-mlaıını etkilivoı.
Fransa ile ortak Avrupa ordu-
su oluşturmaya ve Avrupa
güveniiği konusunda belirle-
yici olmaya çalrşıyor. l996'da
Müttefik güçlerin Alman-
ya'daki varlığınln sona erece-

ği düşünülüne, askeri açıdan
da gelişecek olan Alman-

ya'nın elindeki ekonomik-tek-
nolojik gücünü bu alanda se-
ferber edeceğini söylemek
pek yanlış olmayacaktır.
ABD ve NATO'nun askeri
gücü dışında Avrupa'da olu-
şacak tiiylesi biı ekonomik-
askeri odaklaşma, A]man he-
gernonyacılığının gelişmesine
hizmet edecektir. Yugoslav-
ya'nın bölünmesi ertesinde
Çekoslovakya'nın da kilün-
mesinde de Çekleri krşkırta-
rak başarılı olan Almanya,
sosyal intikamcı bir poütüayı
da elden bırakmıyor. Volga
Aimanlarrnrn yaşam standar-
dının yükseltilmesi görünür
gerekçesiyle, Rusya Federas-
yonu'na verilen büyük btilü-
mü geri iidemesiz kredinin
kaışılığının ne olduğu, ADC
devlet başkanı Honecker'in
Almanya'ya tes lim edilmesiy-
le açığa çrkıyor. ADC eski
deı,!eı başkaıı .,,e .a.SBP esi<i
MK Genel Sekreteri Erich
Honecker, Alman emperya-
lizminin sosyal intiiarncı po-
litikalarınınkuıbanı haline ge-
tirilmek isteniyor. Almaıı em-
peryalizmi, sosyalizmden
tjcünü Honecker'in şahsından
almak istiyor.

Emperyalist çıkarları doğrul-
tusunda diğer emperyalist güç
odaklannı da iifkütmeksizin
sistemdeki yerini almayı
programlayan Almanya, bu
arada eski müttelıki Japonya
ile de ekonomik-askeripoli-
tik işbirtiği ilişkisini gelişrir-
me yolunda gayret sarf edi-
yor-

Sonuçta tüm bu gelişme_
ler, karşımrza güçlü bir eko-
nomiye, teknolojik biıikime,
dünyada gitgide artan bir po-
ütik ağıılığa, son savaş tekno-
lojisiyle donanmış orduya sa-
hip birleşik, milliye4i, yayıi-
macı, adrm adım [V. Reich'a
doğru ilerleyen bir Almanya
çıkartıyor. Emperyalist yeni
dünya düzeninin egemen ol-
duğu dünyamz, tek sistemii-
lik içinde ABD, Almanya ve
Japonya'nm başını çektiği çok
merkezüliğe doğru ilerliyor.
Ç<ık nıeıkezlilik, geiecek d&
neri:ıierde emperyalistler arası
çelişkinin yoğunlaşarak bğü_
yeceğini gösteriyor. Emper-
yalİstler arası çelişkinin kiİ.
rüklediği paylaşlm savaşları
gerçeği, dünyamrzr yeni bir
toplumsal devrim dalgasının
eşiğine doğu götiiıüyor.
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1945 yılında İkinci Dünya
Savaşı'nın sona ermesiyie bir-
likte Müttefik Devletler tara_
fından işgal edilen ltr. Reich
t Hitler A]manyası l, ABD-İn-
giJtere ve Fransa ile SSCB'nin
Avrupa'nın geleceği konusun-
da anlaşmazlığa düşmeleri
üzerine iki ayrı parçaya bii.
lündü. Kapitalist kampın de-
netimi altındaki topraklarda
1949 yılında Federai Alman-
ya Cumhwiyeti (FAC) kurul-
du. SSCB'nin denetimindeki
ıopraklarda ise. komünis tleri n
yönetiminde, SSCB'nin de do-
laysız katkı-larıyla Alman De-
mokratik Cumhuriyeti (ADC)
oluşturuidu. İkinci Dünya Sa-
vası sonrası <iöneıni güniirnü-
ze kadat iki sisıemli olarak
yaşayan dünyamız, i945-
1989 arasını bu iki sistemi
temsil eden iki Alman devie-
tiyle yaşamak durumunda kai-
dı.

1985 yılında Gorbaçov'un
SSCB'de işbaşına gelmesiyle
bfutikte izlenen sağcı-revizyo-
nist glasnost-prestroyka poli-
tikalan, dünyada 70 yidır uy-
gulanan bir scsyalizm pratiği
ne, özellikle de Ikinci Dünya
Savaşı sonunda ortaya çıkan
dünya sosyalist sistemine son
verdi. Gorbaçov'un izlediği
"açıklık, yeniden yapllanma,
demokasi, banş, silahsızlan-
ma'' politikaları sosyalist sis-
temin çözülmesini, emperya-
lizmin denetim ve güdümü al_
tında tek sistemli biı dünya
diizeninin oluşmasını geıirdi.

1989 yılrnda, SSCB ve sos-
yalist sistemdeki yıkımdan

Birleşmeden lV. Reich'a Doğru.

ALMANYA
payını alan ADC, "değişim"
rüzgarlarrna uzun süre daya-
namadı. Honecker ve yöneıici
ekibi, ADC'nin 40. kuruluş
yıldönümü ertesinde yönetim-
den ayrılmak zorunda bırakıl-
dılar. İşbaşına geien Egon
Krenz ve ekibiyle birlikte em-
peryalist ABD ve özelli_kle de
FAC'nin müdahaleleri sonu-
cunda 1989'a kadarAlman-
ya'yı sembolik olarak da olsa
birbirinden ayıran Beriin Du-
varı yıkılmaya ve Batı'ya olan
srnulaı açılmaya başlandı.
Değişen ADC'de ilk "serbest
seçimlerde", muz, kola, tüke-
tim ve kapitalizm vaad eden
muhafazakar sağ, komünistler
kırşısında bül,ük bir başan el-
de etti. Aıdından FAC'nin
ADC'yi ilhak etmesi iie iki
AJmanya'nın kapitalizm teme-
linde birleşmesi gerçekJeşmiş
oldu.

FAC'de yönetimde bulunan
gerici sağ muhafazakar CDU,
ADC'nin tarih sahnesinden si-
linmesi ve yıilardu A]man fa-
şistlerinin hayali olan birieş-
meyi gerçekleştiımesi ile biı-
likte, büyük bir politik atağa
kaiktı. Yıllardu gerçekieşıiri-
lemeyen sosyal-ekonomit po-
litik tedbiıler adrm adım uy-
gulanmaya başlandı. Sosyal
güvenlik, kürtaj, ilticacılar,
yabancı emekçiler, vergiler,
eğtim gibi biıçok konuda bu-
güne kadar elde edilmiş bir_

çok hakkı ieker lekeı budama-
ya başladı. Biıleşik Alman-
ya'ya güçlü bir yeni sağ dalga
egemen oldu.

Geıici Helmuth Kohl yöne-

timğ birleşme sonrasında, ül-
kenin yoğunlaşan sosyai-eko-
nomik sorunlaıı karşısında ça-
resiz kaldı. Birieşme sürecin-
de ADc halkına vaad ediien
iş, konut, eğitim, "özgür" tü-
keıim konularında sislemin
çözürnsüzlüğü iyice belirgin-
leşti. 1992 ortalannda işsizllk
had safhaya çıiaıken, konut
açığı 3 milyona yakJaştı. Ha-
yat pahalİığı yüzde 4, yüzde
5 _gibi bir oranla yükseiiyoi.
Eski ADC'de konut kjraları
eskiye oranla yüzde 800- 900
arnı. Kapitalist Almanya biı-
leşrrie sonrası insanlara "öz-
gür" muz ve ko]a tiiketirni dı-
şında, işsiziik, konutsuzluk,
pahalıl* ve sefaietin dışrnria
hiç bir şey veremedi. Bu so-
runlarrn açmazı içindeki kapi-
ıalist sistem, bilinçti olarak
ülkede milliyetçiliği körükte-
di. Bunun doğal sonucu ola-
rak yabancı düşmanlığı üike-
nin güniük yaşamına girdi.
Gerçekte ise tüm bu ekono-
mik-sosyal açmaza bir günah
keçisi gerekiyordu. Alman
halkrnın giderek artan hoşnut-
suziuğuna karşı fatura yaban-
cı işçilere ve politik sığınma-
cılara çıkartıldı. Faşist Hitler
Almanyası'nı anrmsaıu göiri,in-

tüler, artık günliik hayatta sık_

ça rastlanf oimaya başladı.
Alman faşistlerinin konutlaıı
kundaklaması, yabancı emek-
çi ve sığınmacı]arı öldikmele-
ri, bombaiamalar olağanlaştı.
Almanya'da tarih tekerrür mü
ediyor sorusu sıkça sorulmaya
başlandı.
(Devamı bir önceki sayfada)
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