
F*ğikl}rT}rt 1. YrEında §flas Httl
D}'P-S§P koalisyon hü-

kümcli, finans oligaışisinin
yrllardıı ha;-,alini kurduğu bü-
1.,ük kozilis5,cnun geıçekleş-
mesi ıılarak biiy,iik biı rck-
la,rıia ıktidaı gedriidi.

Hükünıel kuruluşunda, l2
E1,lül rejirnlı:n taslıye edile-
ceği, ycisuz!uklarCan hesap
soıulacaiı, çalışaı yığııları
ez,:n eıf'!as1,onun önleıeceği,
ü]k eJc J:ıno}::-as i n iı yerleşti-
riieceği ilan edıldi.

D:,miıe'l, seçim rnevdan-
larınCa "Özalı İndire".ğlr",
"LIesap Soracağrz" naralan
atıl,crılu.

İnönü "İısan Haklakları",
"De;ııokrasi" sör,}eı jeri veri-
yordu.

Bu demago_iik raatler ça-
buk unutuldu. Ijü}:ümetiı biı
vılı geride ka]u}:en ne ülkede
demokıasi yöııünde anlamlı
biı gelişn,,e sağlandı, ııe eko-
nrımik bir başaıı eide edildi.

Biiyük reklamlaıja ortava
aıılan "İş tü.,eııçesi" ı,asa
taslağı hasiraltı edilirken, de-
ııok;asinin öiç:ütü il;ın edilen
Ciı'lUK kuşa çevrilerek ve
Anti-Terör yasasınln va:lığı-
na ve arkasrna gizlenerek an-
c;ü ç*:aıtıJabildi.

Çer,ik Gücün süresinin
uzaIiı}rnama,sı gerekıiğini sa-
vunan, Olağanüstü HaI ıeji-
mine son verilmeıi gerekli-

ğini söl,iel,enler, }]iikümete
gelinee ABD'nin direkıiüeri
doi;ıı]ıu: unda Çeı ik Gücün
göı:*r, süresini uz-atmakla ka]-
madı]ar. Sınrıölesi haıekaı
aıiı ahında Kuzey lıak'ta
PKK ka;ııplarına dönük scy-
tııım g irişin-,iıe başı,ı:ıju]aI^.
Ol.,ğ:,ıüsiii hal rejin-,ini ıüın
seltliği},]e u,", g ılamanın \,:inı-
_.ıra, üike ç.lFrnCa Kiirrjere
dönıik. sa5,ıın Kürı b,iıJırieri-
ne dönük "iek luışun'ope-
L]tr }ion] ann a g iıi ş tileı.

CMLrK ile üli:enin de-
mokratüleştiğini iddia eden
hükümet dön*mİnde gözal-
ıında kaybolari]ar altarken,
yeriııde iııfaz ul,guiamzıiarı
1,ar: gınl aştı. Kollu_k kuvşeıle-
ıL,r ıjth;;ki.},]e proı,okanf Cüs-
maı-ılıklar, Türk]eıi Küıı]ere
karşı kışi:ırtııa)as 1,ürirlüğe
kondıı. Bugün artrk .valnızca
O)ağanii_stü }lal bölgesinde
ıieğil ttjm Türkiye'de. .Alan-
yada, Fe[hiyede, İzmiı'in il-
çelerinde , Trabzonda, Kay-
seride Kürıle re dönük yığın-
sal lerörize etme uıkıj},-leıi
ul,gul;.nıyor. Bu teröıizm öy-
ie boyullaıa varmıştır ki
DİSK, Arıştırma dairesinin
çıka;ttığı bir vayındarı ürke-
rek bunu toplaıııal,a gir§ebi-
liyoı.

Ekononıik 1ianda ise hü-
küınetin başarı hanesinde

gösıerilecek tek bi_r olumlu
puan huIunın;ı1,or. Asgaıi
ücreti ı,ine sef:ılcrt ücreıi o]a-
ıak ıespiı eden l-ıüküırıet, top
)u işçi çıkzırııaIarr, fatıri.ka
kapa!nıaları k;ırşısında elHsiz
kı'liıken. enfla_çı tınla müca-
dele konusunda bir prograrna
bile sahip bulunmu1,or. ILO
söz!eşrrıeieriıin Cuınhuıbaş-
!-anrnca ı,eto erii]mesinin ar-
k.ıi ına S]ğrnrja\,:: \'3ltşl'\ or.

Bö5,1esi duıum!-.ıdıj buı-
jur,ı hüLiimetierin in tümün,Jn
sarildığı çare, lehli}leli tiış
ma;era]ar 1,oluna giriıcl:ıiı.
DYP-Sİ{P hükür*eti de iç sc-
rı_ınlarla b;-ışedem*l,iııce,
o]um]ıı bir çözüm geiiıeme-
yiııce, kurtuluşu haikırı di1i-
katini &ş soıurılaıa çel:melıe
bııldu.

TC lJükümeti, Kore ına-
ceraıınd:.n L,ul,aıa ilk kez üj-
ke dışına asker göndeıııe ka-
rarı aldı ve ,qBIJ'nin bulıuğu
uyarınca Somaii'ye asker
gönd*ıdi. Tüm mcdi,a]ar kı-
nalıyla biı yandan bakrıij
Kürt soruı-ıu diri tuluJurken,
r!iğer yaııdarı Bosna-I{ersek'e
müd:ıhiıi,, e.lilmesi grıeği iş-
leniyor. Bu konuda liükü-
rnet'in aktif tulum alması
pomp;,lanıyor.

Yeni maceralar çözüm
değildir. I]üküıneıin deıııa3o-
jilerİ 1. yılında iflııs ctmiştrr.
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Reİirnin yeni kozrnetiğl: üMUK
Bilindiği 3ibi bir ülkede re.ji-

min karaliıerisıik göııeışelcrin-
den biri de ceza ve yaç;lamaya
ili şkin hukuk sisıemleridir. Tarih
boyunca hakim sınıflar ilıidarla-
rını korunıanın, ezilenlenn baş-
kal dınlannı engellemenin tıi r ara-
cı olarak baöarca yöntemleri, iş-
kenceyi bir araç olarak ku]lan-
mış!ardır.

Ülkeniizd. ise. işLence sisle-
matik bir sorgulama biçimi ola-
rak devleı politikası düzeyinde
ul,guI aıımı ştı r ve uygulmmalla-
dır. Bu ul,gu}am.alar, askeri faşist
dönernlerde da}ıa ıçık ve kii]esel
bir özel]ik kazanmaktadır. Lllke-
mizde de 12 Mart ve i2 Eylul fa-
şizmleri işkenceyi olağan ve
meşru bir sorşulama biçimine
dönüşıümüştiir. Yargılanıa sisıe-
mine getirilen değişiLJik'ler, çıoli-
se veri }en yeıkil er, işkencecilerin
açıkça savuıulması ve korunması
yoluyla ıoplumsal muhalefetin
sind iriln-,*iıe çalı şılmıştır.

Öte yandan iç ve dış dtmokra-
ıik kamuoyı.ından gelen lepkileri
izole eımek için. işLcnce, emni-
yet teşkiların da}ıi Limi polislerin
kişiseI davraıışlan o}arat laııse
edilmel,e çahşılmıştır. A]{AP hü-
kiimeıleri larafııriarı da i:oruıan
ve yürütülen bu u1,,gulamalara
karşı biriken tei*iiyi kı.ıl}a:nı ko-
alisyon parıiieri seçim meydarüa-
nnda 12 Eylüi rejirnini ıasfiy,e et-

meyi aıı-,açlayan "<ienıokı-arikleş-

me" cIaral lınrc edilcn bir söy-
ler.,, l:uU ar, dt]ar. llükiimeı progra-
mında da bu söyleme uvtun ola-
rak C ]llliK (Ceza Müakerııeleri
Usul Kanunu) da kök]ü değişik-
iilJer yapılarak işkence iddia}an-
na snn ı,rrileı,eğı ,ı,aad edildi.

"Demrıkıaıikleşme" ile ilgili
diğer kcıoularda olduğu gibi bu
konuda da koalisyonun vilrin
sü slemeklen öıeye gidemeyeceği
orıaya çıliıı. Hükiirneıin iJk ayla-
rında biraz da heyecaııla çıtartı-
lan CMUK, Özal tarafından gcri

çeıırilince, tasan }ı'lGK'nın istcm-
lerine u;-guıı olarak yorılulup ku-

şa çevrilerek TB]ı'i|v{ ıarafından
yeniden ona1,landı ve yürürlüğe
girdi. Yargı refomıu olarak lanse
edilen değişil:liklerin aslında
makyaj malzcmcsi olJuğunu ise
bizzat Demirel lngiltere dönüşü
DYP grubunda yaplığı konuşma-
da "dışandaki imajımız için
CML'K ve İLO sözleşmelerinin
onaylanrnası fevkalade önemli-
dir" diyerek ifade etti.

ClvlUK'ta yapılan değişikliğin
özü şu: Gözalıı süresinin lısaltıl-
ması, futukluluk süresinin }ısal-
lılması, sorgudı arııkal bu]uııdur-
ma, sus;Tıa bakk,, polisin sanığa
haklannı anımsatrnasl zorunlulu-
ğu vb. Ancıi yasayla getirilen bu
değişiklikJer olağanüstü hal böl-
gesinde uyguIanmayacak ve
DG]ç{ ile ile S:!ı_vörıeıim mahke-
meleri _vasa kapsamı dışında ka-
lacalıı. I{erkes bilivor işLence
deyince aıdından heıren akla si-
yasi suç kaı,rırmı geliyor. Sorgu-
da işkence u1,gulanıası, gözaltın-
da kayıplar. ),artjsız infazlar. iş-
kenccde ölümler. daha çok siya-
sal suç kaırarrurıda ifadesini bu-
lan düzen muhalifleıini ilgi}endi-
riyor. l2 E5,1ül dön.,nıinde 1ijz-
binlerce insan bu ıezgahtan geçi-
rildi. Burjuva mülkiin temeli olan
ada}el siya sa! suç kavramını or-
ıadan kaldırmayı değil, lerörle
mücade.le 5,asalanyla siyasal suç
kaı,ıaıırnr dbneme ulgun bir bi-
çime kavuşturuyor. Sınıfsal oları
belirle,vici oluyor.

Bug,in dc burjuva hukulu. in-
sanlı} dışı siyasal suç kavranını
terörle özdeşleştirerğk, bu ilkel
ve üla}:sızca uy8ulajnalara 1op-
lumsal meşrui.vet kaııandırmaya
çalışıyor. O halde işkenceyi önle-
menin bir aracı olarak gözalıı sü-
resini k ısaltrnayı, sorgu&ı avukal
bulundumra5,ı, su snıa halJiını. iş_

kenceyle aIııdiğı iddia edilcı ifa-
delerin ma}J<emelerce delil ola-

rali kabul erlilmemesi vb, hukuk-
sal önlemler öncelikle siyasal
suçlu olarali adlandınlan düzen
muhaliflerine yönclik olmak du-
rumunda dcğil midirl Elbrtıe öy-
}edir. Anca}i perçelıen toplumu
ve devleıi demokrauh dönüşünıe
uğraınıak niyeıi var ise. Q,sa
burjuı,a koalisyonuı huııa niyeti
olmadığını. d;ıtıa önce konu1,1a il-
g ilı vazılanmızda açıkl amıştü.

Türk Ceza K{rnunu'nda l25.
maddeden l74. maddeye kadar
sa"vılan ve D6}{ kapsamında
oian suçlan yani düzen m,ıhalif-
lerini kapsam dışı bırai.arak ne
eşiılik ilkesine, ra, hu},r:};ta yer
alan san-ığın suçsuduğu prensibi-
nğ u\ma\,2ü), sıl,asal suçiulara i§-

kence uvgulanmasını mübah sa-
y-an bir yasal değişi}:liğin yargı
refonıu olarak sunulması, koılis-
1,onun sınıfsal Laralıcrini. bu{u-
va diktaıörlüğünıiı özünü çırıl-
çıplak gösteriyor.

Komünistler, kapiıalist ıop-
lumda ada}eıin lıilll-iiı temeli ol-
duğunu biIi1,or. Gerçek özgürliit
ve eşiılik gibi, adaleıin de sınıfsız
ı,e srimürüsüz biı toplunıda sağ-
Ianaca!ı bilinciyle miicadcle edi-
yor. AncaI egemen sırırfın key,fi-
liğine göreceli de olsa gem rıır-
rnali, onun iradesine sınırlar Loy-
mak ve insanlığın rarih bolı.ınca
sa\,§ımt sonucu ı,azgeçilrrıez k-ıl-
dtğl ıemel insan halJarına u3,gun

nomılann üliemiz hııLukuna gır-
mesinin, bu anla:nda denıokratik
metziler kazanılmasının da bu
mücadelenin sonucuna bağlı ol-
duğunu unutmuyorlar.

"CNlUK'a llayır', "Kürolsun
İnsan Hak]arı' naralanyla polisin
sokaklarda dolagbildiği, Valili-
ğio insaı}an yzsadışı gösırriye
çağı rdığı, işkencenin ya_ıallaşıınl-
dığı, soykınm uygulamalannın
süregitıiği biı ülLede vaıolmaııın,
komünist kimIiğini korumanın
yolu tünı bunlara karşı mücadele-
den geçiyor.
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tşçi-sendika hareketinin yeni
1ükseliş dalgasının yaşandığı bir
sürecin eşiğindel,iz. I"iemen hc-
men tüm işkollarını kapsayan
322 işyerinde ıoplam 170,000 iş-
çi için grev kararları alındı. 130
işyennde ıoplanı 80,000 işçi içın
de görüşmeler tkandı. Greı, ka-
rarlan önümüzdeki şünlerde bir-
bjri ar}arına aiınaca]t. lşçi sınıfı-
mız, 1992'yi _erev boylannda
uğurlaır^al,a, l993'ü saı,aş alanla-
nnda karşılamaya hazırlanıyor.
Ayak ssslcn duyulan yeni işçi
bahan, bu 51,ğuk kış nıevsiminde
ülke güdemini ısıımaya geliyor.
Peıro-kimy& carn ve n]eıa]ürji iş-
kc,llannda yaşanan e1.,lemler,
yükselen işçi daigasınm ilk filiz-
|erini oluşıuru1,oı. Bıında Türk-Iş
lıongresi anfesınde kaşer|enmiş
sendikacılann hesaplan bu}un-
matla bir}iiıe. ağırIığı işçi!enn
aılü laşınmaz ha}e gelmiş ı,aşm
ve ça|ışrna koşullan belirlel,ici
rolü oyıuyor. Bu topiu iş sözIeş-
nıesi siireri, 1,ahJaşık 250.000 i şçi
ve çalışanı kapsıyor. AiIeleriyle
bir]il«e, rnilyonlaıca insanı doğ-
rudan etkiliyor. lşkolu dağılımı
acısındm kamu-özel a\ nm ını or-
t d- krld,n1,or, lşçi İ,e çalışm-
lann her ikı kesimini de l:apsıyor.
TBL{M'de 3örüşülerek L,abul edi-
len, ]0-0 sözleşmeleri erlesinde
venjden hrekeılenen n]emuı sen-
"d,k"ürnn,n 

saı aşmıı,lı içiçe giri-
vor. lşçi ve çalı9n yığınlann bir-
Iiğini eylrmde seğlama tılana!ını
sunuvor, Buıjui,azinin sa]dınlan-
na, ıensikatlara, fabrika kapatn-ıa-
lara. taşcronlaş|ımıava karşı mü-
cadelenın, tekelci patronlara doğ-
rudaıı, cepheden saldındarl 8eçe-
ccğini, bunun sendıktl harckelin
yaşadığı darboğaz-ı aşmanın da
yolunu açacağ ın ı gösıeriyor.

Sendikal hareket ise, yükse-
Ien işçi dalgasının bellcntilenne
cevap vermenin. ç<ık uzağında bu-
lunu1,or. TürkJş Konlcd<rasyo-
nu, kon5re kul is}eriy}e uğraşıyor.
Faşist Ozbek'in denrokrat lv{eral
ile birlikıe liste oluşıurduğu, yıl-
lann scndikacısı Ş.Yılmaz'ın ye-
niden yenni koruma telaşı içinde

§endikal Hareket

Dipten Gelen Dalga
işi hatlan sallnmusu kesi}diği
Ttırk-lş yüksclen işçi dalgasının
ksndini de aşarak koalisyonu zor
durunıda bıralimama_sınrn, iş tra-
nşııın bozulııamasınu hesüıru
yapi}or. Yeni bir öreüıler,me sü-
reci içine giren DISK ise. müca-
deleci sendikal gelenekJerden, sı-
nrf ıe kitle sendikacılığı aırlaşın-
daı kopnıanın. çağdaş sınditacı-
lü denen 1,eni ıip uzlaşmacılığın
teon si ni },aprılan n proE ramı içırı-
de. O;şüıienmesini militaı işçi
irısil-arifl eriyle bağlayaığ işyer-
leıinde ve işçi lı:!l3eIennde önce-
lüle fiili sendika olmaLıan çok,
vasa] zorunluluklanı esas alrndı-
ğı bir zenıiıe s*ıştııarak gelişn
poransivelden kopma noLlasrna
3eli1,or. Kendi yarıını töplatmak
zoru-ıda kalıyor. Yeni bir iç çal-
kaılrıın ipuçlannı veren bu top_
Iaıma, D]SK'in işçi sınrfı arasın-
daH kredisinin giderek azaldığı
bir süreçte, yeni olumsuzluLlara
Laş; açıvor. Kısacasr, işçi sınıfı-
ıın Lonfe.deral örgüıleri. sınıfrn
rijLtlcn haı<keıinin re bek}enti-
İe.iniı uzağında, hendi iç giin-
dm}cri;-,le boğu şuyor.

Tü ıiiiye kapiıalizminin çıh ş-
sıdığınn sorıucu olaü-ak yiüselen
ve şid.rek büvürecek olan işi
dal5"sı. son on 1,ılın belirşin
ozel.iiği o}an kendiliğiııdenlik ze-
minirıde gelişiyor. Bu özellik,
cınun istem ve hedeflerine ulş-
nıasndaki temel el-si[liği oluştu-
ru1,or. Yükselecek işçi dal3asın-
dan da hülijk bcllcntiler içtnsin-
de oimaırıa"l; gerekiyor. Zongul-
dak madenci eylenıi dahil, 89 Işçi
Ba}an ve sonrasudaki e1,Iemleı,
bu Lonuda yeterince fıkır venyor.

§endika] harekerteki bunalı-
mın da, işçi hareketindtb eksik-
liğiı de 1emel nedenini, işçi harc-
keti ile komiinisı harekeüı biöir-
lerinden kopukluğu oluşturuyor.
Bilinç ve öıgütlü|üLıen, siyasal
öncüıün yol göstericiliğinden
1,oksııı kendiliğinden işçi hareL,e-
ıi, bplurıısal muhalefeıin başını
çekme}ılen, onu kendi etrafında
biiıiiıIeşıirmelxen uzal:ıa, ya}ııüi
bir biçinıde kaban1,or ve sönü_

yor.
Böylesi önemli bir uğralıa,

ülkemiz komünisılen iıe, işçi ha-
ıeketin in u ııağ uı daki varol u,slanru
realize etmek çabalarını },a§ıvor.
İç ıanışmalar yaparak yeni biı
sosyalizm aravanından, kendiıi
öncü ilaı edenine; 8rup partisi
kuranından, eski!,i a}Tıen tfkraı
etmeyi bekleyen nosaljik a\,tm-
rulaı,a kadar her çeşitten düşince
te e5,1em. ülkemiz komünisıleri-
nin özel gündcmini oluşıuruyor.
BöyIesi çabalann hepsi, fat,rika-
sız sosyalizm vapma anlamına
geliyor. Komiinisı hareketin ıop-
lmsal valıılklığrıl artıınvor.

İçine sirjİİn bu dönemde,
komünisıIere di§en. işi hareketi
içindeki yeralımianıı gei iştirmek
ve işçi haıeketi1,Ie daha sıkıca
lıağlarımak olmalidır. Bunun volu
ise, fabrikalrdaki. işçi stmıJtrin-
deki birebir kahırlı çalışmadan
geçiyor. Fabrikalarda temel bi-
rimler oluşturmaii, ileri işçiierle
olan bağlan gelişıirmek. yeni ye-
ni işçi eğitim gruplan 1-,aramıak
geıeliyor. Bu ise, ne kendi özrıel
gijıdemini işçi harekeıine dayat-
mak, ne de işçi hareketinin ken-
diiiğinden oluşn gündernine ta-
pır.mak arılarnına gel i1,or, B iiınç-
li, henefii, müler.azı bir çalışma-
yı, işçi hareketi içinde ısraı ve
inalla yürülrııelsen, b{ıırısız sos-
yalist propagandayı .anıırarak
sürdürmeL:ren geçiyor. Işçi-sendi-
ka harc\eıindrki çıbşsızlığı gi-
dermek. kendiliğinden hareketi
hedefli ıe örgütlü bir niteliğe ka-
\.uşturrnak. işçi haıel;eıi içindeki
kornünisı öğelerin artmasııı, ko-
münisı işçi}erin fabrika te semı-
leı düzel,inde eymelı birliğinin
sağ lanmasını, komünistlerin bir-
lcşme ve ıc}.leşme çahalannın iş-
çi harekeıi zemininde.3erçeIJeş-
mesini gerelıinyor. Ozeıle işçi
harckeıiyle bağlaıımış bir komü-
nisı parıisine ulaşnadan gcçjyor.
Komünist BirlıJi. çaba!:,rının yö-
nünü ve eksenini b<!,ylesi bir he-
defle bağlıyor. Tiim yoldaşlannın
bilinç, birikim ve enerji}eriıi bu
yoIda sarfeııneye çağınyor.
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MetaIıirji işçiierinin Savaşımı
Metalürji işçileri yeni ve

zoriu bir sayaşınlın eşiğinde
MESS'e kaşı 1trütülen ıoplu iş
söz}c,şmesi göıüşnıelerinde, gö-
rüşneleri yürüten 3 sendika da
uluşmazlık zapünı tuttu. Gre\,
giiıiinü behliyor. Oıomobil-İş.
Öz ÇelikJş ve TtlrL-IV{eııl sendi-
ka]aruıca tutulan ulırşmazlıklaı,
hemen her dönem olduğu gibi,
TiiıL-Mera]'in meta!ürji işçi lerini
bcrlme, MESS'e karşı güçsüz dü-

şünne poliıikalan1,1a birli}.ıe gi-
diyor.

MESS'e kaşı birlike müca-
dele karan alan Olomobil-iş ve
Öz Çelik-İş sendikalan DİSK'e
tıağlı T. L{aden-İş sendikasınca
da destekleniyor. Ne ı,ar lıi,
Türk-\{eıal işkoluıdaki en tıii-
yük sendika olaıak bu beıaberli-
ğin dışında kalıyor. BöyIece
MESS'in değiırnenine sıı taşıya-
ra.lç uzlaşmacı ıijrüıü metal işi-
siıe bir kere daiıa kaııtlıyor.

Bu dönem sözlcşnıe müca-
delesinde MEss salt ücret ve
soeyal haklarda uzlaşnaz bir tu_
tı.ırn sergilemiyor. ldari m.ddeler
de içinde iş güı,encesi, çalışna
süreleri, mesleki eğitim hakkı.
çevıeyi koruma. standart üretim
gibi yeni talepler dahil söleşme-
niı tiiıününde udaşmaz bir ıavır
sergitiyor. İştn çıkırma. işyeri
kapatma ]ia da iaşeronlaştlama
tehditlerini gündeme peıiıen
}ı{ESS palronlan, işyerlerinde
"sıfır sözleşme' denen işilerin
eski ücrellei_vle iş devam etme-
si a_nlunına gelen saldınyı söz-
Ieşme diye da,vatıyorlar. Olurıo_
bil-İş'in çaresizliği ve mücadele-
yı şöze alamal,an tavn, MESS
palrorılannın gtivenlerini arttın_
yor.

Meıalürji işkolunda mücade-
le zemini daha çoL ubandaki, iş-
yederindcki işi insiyaıifl erine,
sınıf bilinçli kadrc*ann omuzlan-
na kalıyor. Bu durum meralürji
işilerinin sözleşme §avaştmının

serl ıe savaşkaı bir süreçten ge-

çereğini 8ösıeıi),or. Meıalürji iş-

çilerinin işkolundaki eylem birl!
ğini güçlendırmeleri, bunu sendi-
kal birliğe büyütrneleri ve metal
paıronlarının saldınsına cephe-
den açü bir yanıt vermeye haar-
lanmaIan geı-ekiyor.

Bu ntıkıada ise, işkolunda}ii
sendikal kilünnıüşlüğün ve me-
tal sendikalanndztki çağdaş uz-
laşmacılığın yaraltlİı zaaflann
giderilrntsi, sınrf ve kit]e sendi-
kacılığı anlar,ışının 1ijkselti lınesi
görevi gündeme geliyor. lüeta-
lürji işçileriniı önlerindeki zoriu
sınav güı|eriıin savaşım hedef-
leri b{i,v{yor. }{eıal pıronlannın
yanına işkolundaki uzanlılan
çağdaş uzlaşnıacılar da ekleni-
_vor. Grev sa\.aşunı, senciikal bir-
liL vvaşımıı,la içiçe bir süreç
olaraL gelişiror, Binnde kazaı-
lacak bt tıaşannın, diğerinin yo-
lunu açacağı. gitgide daha açık
belli o!uyor.

Sendüal birlik ve MF-SS'e
kaışı onak davtuıış. e1,-lem birli-
ği çabaları. Türk }r{etal'in dışın-
dalJ Gomobil-İş. Oz Çclik-iş ve
T.Maden-İş sendikalan taıafrn-
dan sürdürüIüyor. Bugüı her üç
sendikmın da 1,öneıinrlerinde sı-
nrf ve kiıle sndi}iacıIığı yanlısı
kadrolann ağırlığı bulur,mu1,or.
Her üç sendika yönetimi de çağ-
daş sendikacıiık dcn<n yeni uz-
laşmacı sendikal aılayışın ağır-
lıLlı olara}i ),er aldığı sendikacı-
lardaı oluşuyor.

Sendikal birlik çabalannıı
ana slocanını "metal işçilerinin
birliği' oluşturuyor. Ancali bu
birliğn üzerine yükse}eteği sen-
dik-al ınlayış ve ilkeler açık ve
net olarak ifadelendırilmiyor.
Otomobil-İş ı,e T.\'tadenJş an-
suıda tekıil düzeyde koıı-ıitelerin
kurulmasına kadar inen birlik gci-
rüşmelcri. sonuçlandı nlnıai için
}V{ESS sözIeşmesi ertesiıi bek!i-
yor, Bu üreçte, Öz ÇeükJş'in de

DİSK'in dışında sağlandığı ıakdir-
de, biiylesi bir birlik içinde yer ala-
cağı ifade ediliyor. Bu konu gaz.eıe-

lere sızdırıl arak kamuolıı oluşlurul-
maya çalışılıyor, nabı z yoklani_vor.
tşte böylesi bir süreçte "meıal işçi-
lerinin birliği" belgisi, aılia planı
açıklanmadığı, üzerine ;iİkseIeceği
zemin orııya honmadığı sürece. de-
magojik bir slogan özelliği kazını-
yor. Düası hiçbir şeyi izah etmez
hale geliyor. Çünkü bu belginin
praıiğirıi, sendİkal yakIaşımların
açıkJanıp 1ırtışılması değil, sendika-
lar arası yöneıim pazarlıklan oluş-
turuyor. Yönetimler düz-eyinde kal-
dığı sürece içi boş, yönetim pazaı-
lıklarının aracı olaca]< l,e melalürji
işkolunda sınrf ve kiıle sendiiacılığı
an!ayışının, mücadeleci sendilçal
gelenekl erin usfi yesi sonucunu ver-
mesi istenen birlik çabalan, meıal
işçilerinin birliği aılamına geimi-
yor.

Meıalürji işkolundalıi srnıf sen-
dikacılığı yaıılısı ka,Crolara, özellik-
le tıu dör,enıde önemli göretler dü-

şüyor. MESS'e kaışı savaşımı taviz-
siz sürdünnek, bu gvaşrmr sendikal
bırlik süreciyle bağlamak, bunuı ilk
adımı oluyor.

Birl ik sürecinin bülüniıJüiin, ta-
banın gözü iiıiinde ve onun karany-
la yol almasuıı sağlamak, pazadü-
lan erıgellemeli ve sendika] birliğın,
sınıf sendıkacılığı iIkelcri ı,e müca-
deleci sendikal geleneklerimiz doğ-
rultusunda gerçekleşmesini sağla-
rnak ise, takip eden adlrnı oluşıuru-
yor.

Metalürji işkolundaki komü-
nistlerin, exıcü işçilerin, sınrf sendi-
kacılığı yanlısı }iadroların böylesi
bir yakJaşınıla güçIerini birlrşıi rme-
leri ve ilerleyen süreç üze,rinde al,tif
olmalan gerekiyor.

Komünisı Birlik kadroları, mü-
cadeIeyi b<iylesi bir yaklaşımla sür-
dürüyor. Meıal işkolunda}ii ıiim ko-
miinisi, sosyalist, devrimci l:adrola-
n, ileri işçileri bu anlayış ıerneliııde
birlikte davranmaya çağ ınyorlar.
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Almanya'da Yükselen Neo-Nazizm :

"Yabancıiar Dışarı"
Geçtiğimiz dönmdc Almmya so-

kaklannda en çok yankıJanan slogm
'Aus]aender Rausfl'abucılar Dışan"
oldu. Bu ıloşım Möl]n LaLCak]aması

ile pntilı.eki ifadesini tuldu. Alrim-
ya'da an]k ürkürücü bolıtlan ulaşan

ırkçılık geçtiğimiz sy üç göçmcn
Türk'ün Ir4öl}n kasbasmda vüşicc
yakılrosıyla birli[ıe üikcdeki yabm-
cılm yönelik ırlrlı-fşist saiönlar do-

rık nollasna ulaşlı. l7.000!ik kiişiik
biı kasabadaki bu ıüçı kudaklma
olalı, Avrupa'nrn göbcğinde yenidcn
güçicncn neo-faşist Calsmr €n çarpL
cı z]çvi oldu.

foi A].mmya'nın birleşnaiyle bir-
lihe aıcn geçmişte de ülkedc vaıola
iştiz]ık Lonuruz]üt. püa]ıI* St irc
miar çığ gibi tij)ijdü. Geıiş haik kiı-
iclcri biıleşme1,le birlilıe üi<c,j:ki bu
sry]anı illi dardaki muhafaza]arlaı-
e çi_iziirıleneceğüe iıaı1,ordu. Aoa
giin gğçitç€ A]ma halkıai nhatsız
eden tru sorelu anarak genişiedi. İlı-
üdardaki muiafu}ar CDl--CSU Bir-
ıiğ ti.n,n bu ekcnomik ve sosyal çık-
maz]am rcrumiusu olank yabaıcı iş-

çileri ve ilticacılm gösrerdilcr. §ağcı
il:tidaı, sistgndeı ve onu şcmlam-
da ahaısız o]a: Alma hallııı bu aı-
giiftarrla s§trrmaya çaliŞılar. SPD dc
ge}cneksel 1rclili.kası olm uılşrocılr
ğ: vt kaypaklığ iie tu 1,ıhencı dt§ma.

nı politikal,ı dşteklrdi. Ama tiiol til
gelişmeleı son aylarda geri ıtpnıeyc
baş]ad]. İ!1idam ve şos),al dcınokmt-
lm 3.5 oi uĞroa sü,dürdNrri 1:5ç.
fııen işçi ve ilticacı di§mı,nlığını kö-
ıüldeyen bu politikı, neo-faşisl harc-
kerlcrin gelişmaine katkıda bulundu.
Hijkiimetin izlediği bu ırkçı poliıika
vc Almm halknın ikıidaıdm mdu-
ğuu bulamaması, komiiıistitrin dc
ıiim bu açmulan kaçı alıe matif bir
odak oluştrırmmalan ve diiıl,adakİ

1,eni millil.açi Cal6a, nccnui harckc-
ıin gelişip taban bulrrıaıına zcmin hı-
zrrladı.

lıkçı, faşist harcktı]cı bir tanfte
Almm halkı içe ri§iıldc örgüı]mip 4liç-
ltııiıken. diğcr tarafian da valıancı ğçi
vc iiıicacı]ara kıqı ıaldınlan yoğm-

laştıımk erttırd]lar. On yllık muhafa-

zakaI sağcı hüklirıetin tru faşist uldı-
nlan lrışı yımuşak vc hatrı dşıçk]cr
tavn. bu harekeı](nn w. üç yıl içcri-
sindc ül,e vc §empaiix. xyısında biı
patImya ncdo oidu. !989'da l9._500

civmnda olo üyc vc ffipatiru §i-
yısı, i992 1,ı}ınn ortalaında 40.000'i

aştı. l989 birlcşme 1rlrıda yatancılan
yOrıelik ı*çı-faşisl saldınlar l89 tmc
ikcn. l992 Kasımı'nda bu sa]dınlar
2003'c ulaştı. Bu 1,ıid. da ırkçı.faşist
saldınlarda l7 göçn« iıçi ha},ataı
kal,tedcıken, 1713 yaiwı işçi nco-

nui]erin saldın]annda yanludı. Al-
nu;-ı'ü ırkçı,[aşist tıatket yabmcı-
lan ı5neiik sckak sa)d:nbn1,la yetin-

miyoı. lllega} öıgütiemclcrinin yffi _

sın. leşl olarak da öş,Jticne n ırkçı-
faşisılcr son l,eıel el,a'}ct xçimierindc
(j.7 5 Berlıı %10.9 Ba.&r,) ı,aran oy
ile 1,crel paılar,entolaı L:dır giıdilcr.
19E9 ,Avrupa seçLnleinde dc Ç, 7.|

onnxie oy a]ank Aıış: Parlmm-
tcu'E tmsi]ci gönderi!cr-

Sm MölLı'deki Lııod:l,.lma olayı,
tiim düıya vc ülke içi kınuol.ınm
gözJ erini Almaya'öki bs lrtçı- fa!ist
geiişr,elere kaydııdı- A}ıuya'nm bir-
leşm dönemiıde diiı1: ölçeğıde cl-
de ettiği pıatij, bu gidıılula ciddi
biı hl,ba uğndı. Batı §srupa, ABD
vc özctlik]e de Lnil'cit Bıfik AltM-
1,a'dı Ye nidcn Nazizm pi Honluyor?
sonsuu gündcmt ged.di. Möllı'de 3

göçmcnin vüşicc vaLlmasna kaşı
Batı .4vnıpa ülkeieriıiı. üke içi mu-

ha]cfetiı ve lsmil'in lç§si beklencn-
den g:l oldu. Sağcı ikidar, ülkedcki
ırkçı -faşist haıekere kı:şı gösı.cmelik
de o]sa adım amıak ıorunda ka}dı.

Mölln ka§abasrdaki clayın faillcri
o)u tir işsiz vt bir çın!ı gencc hal,ali
bir *naryo iie 31e rçckre varclmayan

1,ısadışı ıchlikeli bıı n*nazi örgütü

kuıdunımk bu örgüıijn iiderleri ilan
çdi}dilçr, Gcrçektc ülkğde fa]iyel
göstcren ırkçı faşisı öşütlcnrnelcrc
ka§t tuıarİI bir tepki şı5sıtıleyen hü-

kiimaiı. bu iki dazlr§ı ağır bır biçim-
dc cczlaıdıracağı da sıaryonun di-

ğer parçısını oluştunl,u. Buıun ymı-

sın. Doğu Almm,va'da yısıl olmk
Laru]u bulunm lü1-150 kişilik üd Lil-

çük nco-nazi örEiitij dc ycaklmnk
6engryo tamaa}sndı. Ama tiin bu
göstcreclik adımlar, ııkçı, Naf harc-

kcıinin tıgllı Aiınmyı'da uiaşÇı bo,

)rutlan vc yabmcı işçl vc i]lict:ılan
yönelik şiiidct saldınlamın geç:kIi-
ğinin ön'oas çdiimcsini sağ!rcq,oı.
özünde muiıafzakar htiiiimcıiı bu

adnlan. ülkc içi ve dışı kamwluu,
§usu]may ve _Qc.çtği gözlcrdm gizlc-ı
mel,i u,açlmairudır. ;

Yru 4 giin boluca sürcı i,os-
lock'taki ııtçı saldlnlar v€ ğ& §on

Völ]n Lrndz_k]mul yön.ti$c.L tıoş-
nusuz Almm ha]knr, da tır.jaz dş-
tek vcmai, ıru ylladır ütkdt ya-

şym yabencı işi ve ihimqlan tiı dc-

rinden smtı. GeneJde kendileis yö- ı
nclik ııtçı eldınlaa karşı tşkisxka-
lm göçnenler, bu gldrüaıda sonn
yeni yeni örgütlemeye ve gı-ffi
mekaniznzluı örgütiemeye başladı-
la. Özelükle Hmburg FnnHg w
Berlin gibi biiliü meırcpollcrde }aşa-
ym 3. ku,eh yebucı geçler, grrçek
biı önderijhen yoksu clmrua nğ-
men bu faşist saldınlan karşı y*l di-'
rcniş konitcleri kunr.k keod:]«ini
§awm2ya çahşıycı}ar. Birleşik AI-
mol,a'da Alma x,]unw vc gf4=ım-,
lerin örgiiılülüğiinün zayıflığı 1-iik*-
lcn tru ırğı-faşisı şidcieıe Lışı doğru
ve fuiallr bir diıeniş batıı

1.abmcılm ycni açılnlaı
zorunda bınkıyor.

Son döımde ııtçıIığa ksşı
puif dc olsa tepLiler
]ırıinih'te 400 000, Hanburg'dz 30O

OO0 ingırıı g'xaklan döküLşşi vc
ğn son Fğlfu('ta 350.000 kişi Lt$ı,
Iığa Son adı altuda gerçeklcşa kon-
scrdc bimya gelcrck ırliçrfaşiı.t ha-

rckctc kışı ıcpkileriıi },cıcrıi cknasE
da dile getirdilcr. Titm hıien Eğncn
şu an yabmcı işçi vc ilıicıcıların
önürıdc şu ikilcm dumatıııdr: }'ı
kcıdini şwnacaLsın ya dı 1oL olı,
caksın. Ya "Auglacndcr Rau' ya dı
"Nuis Rau'.

'Komiinişt B irlik Ahıaıye"
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H*rıeçkeı, S*syağiami §avu nuyor
I990 başlanndaki açıkla-

manrda sö;,Iediğim gibi, "1988
Alnıanya Sosi,alisı Bir]ik Parıisi
]üerkez Konıitesi 7. Tamüyeli
Toplanıısı'nda ortiça a1|la, soru-
lan, dcııohrasinıizin daha da ge-

iişmesini, ha!}:ın daha güçlü ola-
n}i d<ığrudan ıoplum. işyeri^ yer-
ieşiıı tıölge|eri ve halk ıemsi|ci-
liklı.ri ydneıirnine kaiılımını ve
işyeri leısilciiik!eri o'luşt:rmala-
n sorın}annı kapsayırn sor,ıIan
gereken hız.ia ele a}mtyışımız bir
}ıaıa ıdi. Bugün saıki ıosyalizm-
de dc.ıio};rasi yolıu gibi darra-
rı:liıasi. ü:ğıiaş, sınıfı:;ı ba! ı:nsı z

3c,.,ezil ilJuiiı dernokfü si s+ı"ınu
ü;ıı.ıinCı o!i.:şlı;rdı:ğu sis p<ı desi-
ıiı çei:ilııesini geı*iıJi }:r}nakıa.
De:nokn:i neCir] 'ierıtlleri ne-
lerCir? Gerçel; de::,tl::z!ikJeşme
aııca'x değııltri -1,ı::aıaı iısanla-
nn. beIli başlı üıeiirı aıaçian
i-!ı:riııı,!. nıu}l_ *-iibİ ı.jCuk}ın ve
ıJe tıçıa5iı heıC:;.,int aiı oldu-
ğu ı rı,lt c,]aıiai]ıdır. Bı;ıjuva ,le-

rnoiırasi s: nin e3eıı ın,_.i diığu her
ı,eı,:ie, }:aza:ı:nıiar, hili İşçİ sıı-ıı-

finın ırıücaılele sonucu semaye-
den kcpırCığı F,ai]arrlır, Serma-
yeıin ikıidaı- oiduğu _verlerde,
ha]k m*vcuı "demckratik" yapı
ı,e ıı*kaıri:ı:alaıı mğn,en nıülk-
siiı-Ieşıirilııiştir. Scısyali ::r,ıde
halkın nıü!!:ı,üz o1,juğu 5eveze-
lıLi,,i icmr!*;ıCir. J{,,ll:i:. ü,cıim
aaıçianna sahip oiduğu lıir ye;-de.

sörıiiıüye ve halkın müiks,lızleş-
mesine nedeı oıaıın *Liııonıik
zt,ru:ıJuluklaı rokıır. Biziııı de-

rrırıkratik yaptlntz. yeleıli rni,-di?
NcIerin g<iıştırilip di-izc}ıiinıcsi
gerekiyo;dut Demr:Lrasiıniz bir
çok LolieLıilie .veıırsizdi, en [ıii-
yılk yeıc,rsiz-iik, hal|:ııı öneıırli ka-
raılaıa kaııIıııırıdali eksik]ik, so,
n,rn !uluL ve lı.ıplunisal nıüIkİyet
biliıir,inin yeıerli dııecede gelişli-

ri ie,neznesıvdi. yarolanın il erleti-
lip gel;şirilnıesi açısııdan baka-
rnk. gelişmenin, yeoılenmrnin
acıurıluluğundan söz ediyorduk.
Parıi ranhimizde biz hiç bir za-
rıaı yeni yol ve yapılanmalara
tarşı çıkmadık.

Bu kaıramlan. l985'den çok
c'ıba i!ıce gerçek anlamlarıyla
J,ani t*lgelennde bu]abiliriz. Biz
l.al.ı!n §grı.elltrtle acı dcneyım-
ii:r tonu.u yenicilik \.e,nacelacı-
i;k ,;laai odava çi}3Jr bövltısi bir
ııriiiennıe;..e !{-L gereği kaşı
ı;k,.ık. Diğer hiçtiir sosvalisl ül-
i.;e bizdeki gibi. SBKPdeH ye-
ıid:n 1,ap:i;nma kcınusundaki
i,tiçeier aç:klaııı:adı. An-ia ben.
S,o\yaıIer Biıtiği'nın tarihse!, ak-
tüe} gelişne koşullan sonucu or-
ta.ıa çıkan SSCB'rjn yeııiden ya-
l-.ılaruna ıorunlıluğu ve veniden
vapılannıanın ayıen ADCye
ı :yali aıma_srnrn d ıığ rı: o};iatl iğ ını
l.e haıİ.a çok teh]ik.]i olacağını
Lıe,]ittin ıe Lıuna bugiin de karşı
çıkıyorm. Bi;:irn ytniden yapı-
iııı; arı,ızdı iii}ıkafe al ımıas; ge_
,;keıı çc,L ö:'ıi" iarkjı e},:orrrfr)ik.

scsyal ve ıaiihsc] }ıcı§u]]§ıımız
ı,ar jıı:c}cjik çai:şnaiaıııı-ıızCa
!:rnarizm, dognıı:ıial-, var rnıı,dı?
Eveı \,aıi. İdtı.l;jik ça}ışmayı ve
gençliğin eğiıinıuii ıiejer düa da
zorl aşi rdı1 Nede;r so.-1,aiizrııe ve
cnun ideaIlerine Cuıı:lan inaıç
kıl,boidu va da sarsıldı. Sosya-
liznı tırihinin ele aiınişında. zı-
1,ıfiık ve eksik]ıklerin partiv. sırt
çeı.irmiş "h:ıtasız konıiini sl" olma
nireıindc u]anlar larafındrur sü-
rekli abanılması, buı;lann doğal
sonucu oldu. Lksi}Jik ve haiala-
nn ıespiti, bııgün ve 5,ann daha
il,isini ge ıçekJeştimıcnin gerekli -

}iğinin biı 1tziiydü, D*rsIer çıka-
nlnıalıydi, Aırıa neydi bu tıizi
y,tinsüzce eüileyen? Medva, pro-

paganda, edebiyat ve sanatın
araçIanyla sosyalizmIe sınırsız
bir "hesaplaşma" yürüıülı{ü. Aına
bunun saiıekarlığın ve ha_vduılu-

ğun bir yolu olduğu onaya çıkar-
tılmalıydı. Bıına PDS (I)ııınokra-
tik Sosyalizrn Panisi) Başkanı
Gysi de SED';,i (Almaıı Sosıalisı
Biriik Panisi) perici bir panı ye

sosvalizmi de feodalizm olarak
niteleııdirerek bu sürece katıldı.
Böylece düşmana eski bir ıez
olan sosıai:zm = faşız.m ıezini.
can]r,dınlma.ına Lola1,Iık sağ-
lanrr,ış oldu, Bör,lece ikiıcimlik
elı}di, irjcalier grsı]dı.

Eizier i,eni düşünce fikrini.
silüs:z]anrııa ve or1a}: Ayrupa
Evi'ne dıi*ük çabalan se)a:n}sdı}:.

Ama bizleı, !ı{a:tsisıler o!aı,ak,
d!:.1,ada ri.oIııı |aiJı ı,ıl,al sis-
reıı} erin yai.-ı nl a.sııaşına. bi.Jrda
yaşıoıa oiaıağına rağmen. sınıf-
lann. sı.nıf arücıcielesinin. 1,cl-
sulIuk ve zeııgüiiğı:,,. aı:ti-kı.mü-
niz;n re ııiliiyeıçiiığin buşiinıien
ya_nna ya da farklı idec}oji ve ıie-

ğer m}ayışlaıının dilııyal,a tıakış
açılannrı sınıdaıru aşrak kesdi-
}erini dağııacakJ;.rını ha;-ai elıne-
dik. .A.ma açıkçası biz. üçiincü
yol teoıileıine, kimi]eri taıafin-
dan yerı clrıamasına rağmen ye-
niymiş gibi algıl;uıan anra hep re-
foımist a};lm içiıde yerini a!mış
olan ulus]ararası "yeni bıı ıeon''
olarak onaya çıkan belirsiı bir
deı,ol.ralil soş a!:.ım riü;üıccsı
sa}dınsına hanriıklı değildik. Re-
foımizryı, şu an. hairk.ıimi;in
önündeki en iemel engeidir. Sos-

_valizm kaıgasırıda yeniden sağ-
lam bir adıın almak isıiviırsak.
kunulınamız şerekcn refomrizın
harekeıiniiziı önündei:i en bü5,ük
tehlikediı.

E. Ilcınecker "Drarnatik
Olaylar Llaerine " sf , 2ü -2l
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