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1 Mayýs, herkesin bildiði gibi, iþçi sýnýfýnýn birliðinin, enternasyonal dayanýþmasýnýn ve sýnýf mücadelesinin bir simgesidir. Bu simgesel niteliði ile 1 Mayýs, 1886 yýlýndan günümüze kadar dünyanýn her yerinde küçüklü büyüklü pek çok kitlesel eyleme
sahne olmuþtur. Burjuvazi, iþçi sýnýfýnýn sýnýf düþmaný, bu kitlesel eylemler karþýsýnda,
her zaman iþçi sýnýfýnýn kendi sýnýf gücünün bilincine varmasýný engellemeye çalýþmýþ,
1 Mayýslarý þenlik havasýna sokarak yozlaþtýrmaya, sýnýfsal içeriðinden soyutlayarak
sýradan bir iþçi günü haline getirmeye çalýþmýþtýr.
Ancak burjuvazinin bu çabalarý, iþçi sýnýfýný sýnýf bilincinden tümüyle uzaklaþtýrmak için yeterli olmamýþtýr. Bu yüzden iþçi sýnýfýnýn sýnýf örgütü görünümü altýnda
icazetli örgütlenmeler solda yaþatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu pasifist ve teslimiyetçi partiler, kimi zaman sosyalist, kimi zaman emek ve hatta komünist adlarýyla faaliyet yürütmüþler, her zaman ve her yerde iþçi sýnýfýný kendi ideolojisinden koparmaya
ve insanlýðýn kurtuluþ mücadelesinin öncülüðünden uzaklaþtýrmaya çalýþmýþlardýr.
Emperyalizm ve oligarþik yönetim ikilisi, iþçi sýnýfýnýn mücadelesini icazetli solla
saptýrmada baþarýlý olamadýklarý her yerde ve her zaman zora baþvurmaktan kaçýnmamýþlardýr. 1 Mayýs 1977de olduðu gibi...
1 Mayýs 1977 katliamý, iþçi sýnýfýnýn mücadelesini engellemek kadar, iþçi sýnýfýnýn halkýn kurtuluþ mücadelesinin öncüsü olmasýný da engellemeyi amaçlayan karþýdevrimci bir zor uygulamasýdýr.
Tarihler 12 Eylül 1980i gösterdiðinde, oligarþinin siyasal zoru askeri biçimde,
askeri darbeyle doruk noktasýna ulaþmýþtýr.
12 Eylül döneminde oligarþinin askeri güçleriyle yürüttüðü terör, þiddet ve pasifikasyon ortamýnda devrimci mücadele geriletilmiþ, devrimci örgütler büyük darbeler
almýþtýr.
Ama bununla yetinilmemiþ, devrimci mücadelenin tarihi çarpýtýlmaya, silinmeye
ve nihayetinde unutturulmaya çalýþýlmýþtýr. Bunun için tüm eskimiþ solcular devreye
sokulmuþtur.

Öte yandan iþçi aristokrasisinin gücü artýrýlmýþ ve yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Ýþçi sýnýfý
globalizm söylemiyle dünyanýn deðiþtiðine, sýnýf mücadelesinin öldüðüne, insanlýðýn bir bütün olarak kurtuluþunun söz konusu olamayacaðýna ve elde ettiði kazanýmlarla kendi baþýna ayrýcalýklý bir yaþam sürdürebileceðine inandýrýlmaya
çalý-þýlmýþtýr. Bunda da oldukça baþarýlý olmuþlardýr.
Ýþçi sýnýfý kendisi-için sýnýf olmaktan uzaklaþtýrýlmýþ, kendi-kendine sýnýf konumuna itilmiþtir.
Elveda proletarya söylemleriyle sýnýf mücadelesi bir yana itilmiþ, ne olduðu
belirsiz bir emekçiler söylemi yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Bununla da yetinilmemiþ, her çalýþan
emekçi ilan edilmiþ, devlet memurlarý baþlý baþýna kamu emekçileri statüsüyle
emekçi sýnýfýn merkezine yerleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu koþullarda iþçi sýnýfýnýn ideolojisini benimsemiþ pek çok aydýn, umutsuzluða düþerek iþçi sýnýfý ideolojisinden kopmuþ, sendikalar globalizmin savunucusu
haline dönüþmüþ ve solda neo-liberalizm güçlenmiþtir. Böylece kendilerini marksist ya da marksist-leninist olarak tanýmlayan sol örgütler bile, kamu emekçilerinin
kredi kartlý yaþamýnýn sorunlarýný çözmeye çalýþan sýradan sivil toplum örgütlerine
dönüþmeye baþlamýþtýr.
Tarih, yine kendi yolunda yürümüþ, globalleþme diye kutsanan emperyalizm,
Afganistan ve Irak iþgalleriyle gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuþtur.
Amerikan emperyalizminin Irak iþgaliyle birlikte, globalizm dönemi sona ermiþtir. Dünyanýn her yerinde emperyalizme karþý savaþmak gerektiði düþüncesi yaygýnlaþmýþtýr.
Ýþte tarihin bu dönüþümüyle birlikte, emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçileri
eski yöntemlerine geri dönmüþler, faþist milisleri yeniden sahneye çýkarmýþlardýr.
Her zaman olduðu gibi, faþist milislerin temel hedefi, devrimci mücadelenin
geliþimini engellemek, yükselen anti-emperyalist tepkileri pasifize etmek ve bunlarý
milliyetçilik ve din propagandasýyla emperyalizme yedeklemektir.
Bugüne kadar þeriatçýlýk karþýsýnda laikliði bile savunamayan bir sol hareketin, halkýn anti-emperyalist tepkilerini milliyetçilik görünümü altýnda kendilerine kanalize etmeye çalýþan faþist milis örgütlenmeler karþýsýnda yapabileceði hiç bir þeyi yoktur.
Bugün sol görünüm altýnda, legalistler ve legalist olmaya aday olanlar, birleþik
ve kitlesel 1 Mayýstan söz ederek, gövde gösterisi ile kendi sempatizanlarýný elde
tutmaya çabalamaktadýrlar. Bu, aymazlýðýn açýk ifadesidir.
Gün, oligarþinin siyasal zoruna karþý mücadeleyi örgütleme ve yürütme günüdür. Faþist milis saldýrýlara karþý mücadele, oligarþinin askerileþtirilen siyasal zoruna
karþý mücadelenin ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Bugün iþçi sýnýfýnýn ve devrimcilerin görevi, emperyalist saldýrganlýða karþý, oligarþinin siyasal zoruna karþý, faþist milis saldýrýlara karþý mücadeleyi örgütlemek ve
yürütmektir.
Bu mücadele, baðýmsýz Türkiye mücadelesidir.
Bu mücadele, demokratik Türkiye mücadelesidir.
Bu mücadele, faþizme ve þeriatçýlýða karþý demokrasi mücadelesidir.
Bu mücadele, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim mücadelesidir.

KAHROLSUN EMPERYALÝZM!
KAHROLSUN FAÞÝZM!
YAÞASIN HALK KURTULUÞ MÜCADELESÝ!
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!

