AÇIKLAMA
Çalışma ve Toplum 2 yılı geride bıraktı.
İktisadi mantığın yani sermaye egemenliğinin hakim kılınmaya çalışıldığı
bir dünyada, sosyal olanı bütün olumsuzluklara rağmen insanlığın geçmiş
kazanımları ve geleceği adına koruma ve geliştirme mücadelesinin bir parçası
olarak tasarlandı. Bu onurlu mücadeleye katkı verenlere davet çıkarıldı. Bu davete
yanıt verenler tarafından bugünlere kadar getirildi ve bu iki yıl zarfında gördük ki
daha önünde uzun seneler var. Çünkü davetimize katılanlar her geçen gün
artıyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası, Çalışma ve Toplum dergisini sıradan bir dergi
olarak tasarlamadı. Bilimi kendi içine hapsetmeye ve toplumsal olandan
koparmaya yönelik çabalara karşı bir katkı sunmayı ve bilimi kendi dışıyla
buluşturmayı hedefledi. Bunu Sendikamızın bir faaliyeti olarak yürütmemizin
doğru ve mümkün olmadığı da ortada. Toplumsal olanla buluşmak niyetinde
olanların üsleneceği bir sorumluluk alanı yaratılmasına katkı vermekten öte bir
şey değil yaptığımız. Onların ortaya çıkardığı ürünlere müdahale etmek gibi
niyetimiz hiç olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak. Dergide yayınlanan bütün
yazılar bizim için değerli, bu yazılardan sendikal faaliyetlerimizde faydalanıyoruz;
içinde katıldıklarımız da oluyor, katılmadıklarımız da.
Sendikamız politikalarını ve kararlarını yetkili organlarında alır. En üst
karar organımız Genel Kurulumuzdur ve bizim dünya ve ülke meselelerine nasıl
yaklaştığımız bu kararlara bakılarak ölçülebilir. Sendikal faaliyetimizin eleştirisi bu
kararlarla uyum içinde olup olmadığına bakılarak ve esas olarak da pratik
faaliyetimiz dikkate alınarak değerlendirilebilir.
Ürün; ortaya koymak eleştiriyi kaçınılmaz kılar. Bunlar ortaya konulan
ürünün daha iyi hale getirilmesine yararlar. Çalışma ve Toplum da çeşitli
kesimlerden, çeşitli dozlarda eleştiri almaktadır. Bu sevindiricidir. Bu eleştirilerin
her biri dikkatle değerlendirilmektedir.
Dergi ile Sendikayı birebir eşitleyen yaklaşımların bizim açımızdan kıymeti
harbiyesi yoktur; soyut eleştiriyi meslek edinenlerle işimiz yoktur. Biz yaşamda da,
politikada da tutarlılığın ve istikrarın en önemli meziyet olduğunu düşünürüz.
“Sosyal güvenliğin toplumun geleceğine umutlu bakış” olduğunu söyleyen ve yine
“sosyal güvenliği sistemin bir oyunu, bir aldatmaca” olarak gören aynı kişi
olduğunda şüphemiz tezlere yönelik değil, o kişiye yönelik olur.
Bu iki yıl zarfında Çalışma ve Toplum dergisinin önemli bir boşluğu
doldurduğu ortaya çıktı. Dergimize talep her geçen gün artıyor. Bizim açımızdan
acil görev bu taleplerin karşılanabilmesi. İşveren kuruluşlarının (TİSK ve MESS)

benzer içerikli dergi yayınlamaya yönelmeleri de derginin sınıf mücadelesinde bir
saflaşma yaratmayı başardığını ortaya koyuyor. Henüz Çalışma ve Toplum’un
davetine yanıt vermeyenlere de sayfalarımızın açık olduğunu duyurmayı bir görev
biliyoruz.
Geçmiş kazanımları ve gelecekteki kurtuluşuyla sosyal olanın
egemenliğinde bir dünya isteminin bu yürekler attıkça ve bu kalemler yazdıkça
süreceğine inancımız tam.
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