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1 Mayıs mücadele günüdür

2010 1 Mayıs'ı Taksim'de yüz binlerin coşkusunun 
yanı sıra devletin bu günün etrafında örmeye çalıştığı 
birlik, beraberlik ve kardeşlik halesiyle anılacak. Nasıl 
anılmasın? Memurların bile işçi olmadıklarının kafalarına 
kazıldığı bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp şunları söylü-
yor: “Herkes emekçi aslında, bizler de sizler de emekçi, 
herkes emekçi”. Ya da ayakların baş olmasını en büyük 
tehlike gören Başbakan “Böyle güzel günleri hepimiz 

birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz” diyebiliyor. İstan-
bul Emniyet Müdürü de Cumhurbaşkanı'nı tekrarlıyor, 
emekçi olduğunu hatırlıyor. Senelerdir işçilere zulmeden 
kendisi değilmiş gibi mutluluk pozları dağıtan İstanbul 
Valisi 1 Mayıs'ı kutlaya kutlaya bitiremiyor. Ve en acık-
lısı patronların örgütü TÜSİAD işçilerin 1 Mayıs'ını kut-
larken, “bütün işçilerin daha iyi çalışma standartlarında 
çalıştırılması sağlanmalıdır” açıklamasını yapıyor. Sanki 

bu ülkede esnek ve güvencesiz çalıştırmanın en militan 
savunucuları kendileri değilmiş gibi.

İzmir 1 Mayıs'ında da aynı komedi sahnede. Alanın 
bir yanında CHP'li belediye başkanları, diğer yanda bu 
belediye başkanları tarafından işten atılan Kent AŞ işçi-
leri ve son dönemde taşeronlaştırıldıkları için başkanları 
protesto eden park-bahçe işçileri. Diğer şehirlerdeki 1 
Mayıs'larda da AKP, CHP, DSP, SP ve DP kol kola omuz 
omuza 1 Mayıs'ı kutluyor.

Bu tablo bize apaçık bir tehlikeyi işaret etmektedir: 
1 Mayıs'ın evcilleştirilmesi. Nasıl kadın işçilerin mücade-
lesi sonucu ortaya çıkan 8 Mart, düzen tarafından pa-
zarlama aracı olarak kullanılıyorsa, nasıl Newroz Nevruz 
haline getirilip generaller ateş üstünden atlatılıyorsa, 1 
Mayıs da bütün halkın (zenginiyle, fakiriyle) birlik ve be-
raberlik içinde kutlayacağı bir bayrama dönüştürülmek 
istenmektedir. Türk-İş yöneticisi Faruk Büyükkucak'ın şu 
sözleri bu tehlikeyi açıkça göstermiyor mu: “Tüm siyasi 
partiler, odalarımız ve halkımız birlikte kutlayacağız. Bu-
rada taraf yok.” 

Hayır, 1 Mayıs bir bayram değil mücadele günüdür. 
Hayır, 1 Mayıs'ın tarafı vardır, o taraf işçiler tarafından 
iliğine dek sömürülen işçi sınıfının ve onun müttefiki ezi-
lenlerin tarafıdır. Bu taraf, işçileri yoksulluğa ve işsizliğe 
mahkum eden hükümetin, onları daha fazla sömürebil-
menin yollarını arayan TÜSİAD'ın ve bütün emekçi halkı 
kandırarak bu sömürü düzeninin devamı için çabalayan 
burjuva partilerinin karşısında olan taraftır.

Bu 1 Mayıs'ta 1977 yılında yitirilen yoldaşların anılması 
teması etrafında yaratılan nostalji politikası bu evcilleştir-
me politikasına hizmet etmiştir. Ancak bundan sonraki 1 
Mayıs'lar için buna izin verilmemelidir. 1 Mayıs'ın içeriği-
nin boşaltılmasına, basit bir dayanışma günü olarak kut-
lanmasına karşı mücadele etmek hepimizin görevidir.

DİP Girişimi 1 Mayıs’ta Alanlardaydı



2010 1 Mayıs’ı, öncesinde olduğu kadar sonrasında da tartışmalara vesile oldu. Öncesinde “provokas-
yon” sözcüğünü ağızlarından düşürmeyen AKP’liler ve liberal yazarlar, başarılı geçen eylemin sonrasında 
ise bu başarıyı AKP’nin hanesine yazmak için çabalamaya başladılar. Tayyip Erdoğan grup konuşmasın-
da “Oradan bazıları şu anda nemalanmak için, ‘Kopara kopara aldık, şöyle yaptık böyle yaptık’ diyor. 
Kimsenin bu iktidardan kopara kopara aldığı bir şey yoktur. Kopara kopara almak isteyen varsa, bunlar 
77’den iktidarımız dönemine kadar neredeydi, niye böyle bir şey almadılar?” cümlelerini sarf etti. Bun-
lar artık emekçilerin alıştıkları konuşmalar. Tekel işçileriyle pazarlık döneminde “bir şeyler veririz ama 
‘mücadele ettik kazandık’ propagandası yapmayın” diyen, Bülent Arınç’ın ağzından “bizi CHP, MHP 
korkutmaz sokağa çıkan işçiler korkutur” itirafında bulunan hükümetin aksi bir açıklama yapması bek-
lenemezdi zaten. Ancak işçi sınıfı bu laflara kanmaz. Taksim’in 1 Mayıs’a açılması AKP’nin bağışladığı 
bir hediye değildir.

1989’dan itibaren kesintili de olsa Taksim Meydanı 1 Mayıs için zorlanmıştır. 1989 yılında bir genç po-
lis kurşunuyla öldürülmüş, 1990 senesinde ise bir kadın yine polis kurşunuyla felç bırakılmıştır. 2007’den 
başlayarak 3 sene boyunca DİSK ve KESK’in öncülüğünde binlerce işçi ve sosyalist, polisin gazlı, tazyikli 
sulu ve coplu saldırısına uğramıştır. Sendikalar ve sosyalistler 3 senenin zulmüne rağmen 2010 senesinde 
de “Taksim” ısrarlarını sürdürmüştür. Bütün bunları unutursak Erdoğan’ın söylemine hak verebiliriz.

“AKP bu 1 Mayıs’ı engelleyebilirdi, neden engelleyemedi” diye sorulabilir. Evet hükümet istese bu 
sene de Taksim’i yasaklayıp, binlerce işçiye zulmedebilirdi. Ancak anayasa tartışmalarıyla ilgili politik 
hesaplar buna izin vermemiştir. Uzun süredir yazılarımızda bahsettiğimiz “burjuvazinin politik iç savaşı” 
bu politik hesapların çatışma yeridir. Batıcı-laik burjuvazi ile İslamcı burjuvazi anayasa muharebelerinde, 
işçi sınıfını arkalarına almak istemektedir. Batıcı-laik kanadın ağırlıklı olduğu Danıştay’dan çıkan Tekel 
işçileri lehine karara karşı İslamcı sermayenin temsilcisi AKP, yeni hazırladığı anayasa paketinde işçilere 
(sözde) haklar vermiştir. 1 Mayıs 2010’un Taksim’e açılmasında da AKP’nin bu “yumuşak karnı” etkili 
olmuştur. Ancak tabii ki asıl faktör kurşuna, gaza, copa, suya karşı direnen binlerce işçi, emekçi ve dev-
rimcinin kararlı mücadelesidir.
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Taksim’i emekçiler kazanmıştır! Sungur Savran

1 Mayıs 2010, 2007’den bu yana yapılmakta olan bir 
tartışmayı sonuca bağlamıştır. Bu tartışma, Taksim mi, 
Türk-İş mi tartışmasıydı. Bazı sosyalist parti ve gruplar, 
adlarını da sayalım, EMEP, BDİP (eski adıyla İKP) ve UİD-
DER, Taksim’in üst üste üç yıl boyunca 1 Mayıs meydanı 
haline getirilmesi mücadelesine, sosyalistlerin yerinin 
işçi sınıfının yanı olması gerektiği gerekçesiyle karşı 
çıkıyorlardı. Dolayısıyla, en büyük işçi konfederasyonu olan 
Türk-İş’in yanından ayrılmamak gerekirdi. Bu, 2007’de ve 
2009’da, bu partilerin ve grupların Taksim’e değil, Türk-
İş’in başını çektiği Kadıköy mitingine katılması biçimine 
büründü. (2008 iyice alemdi, çünkü Türk-İş önce Taksim’i 
desteklemişti, ama 30 Nisan günü başkanı çekildi, sekreteri 
DİSK ve KESK ile kaldı. Yani ortadan çatladı. İlle Türk-İş’in 
yanında olmak gerekir diyenlerin ne yaptığı muamma.)

Üç yıl boyunca tartıştık. Şimdi, her zaman olduğu gibi, 
pratik bu tartışmayı çözdü. Olgulara bakalım.

Olgu bir: Yukarıda sözü edilen partilerin dışındaki 
sosyalistler, 2007-2009 yılları arasında bir miktar DİSK 
işçisi ve epeyce büyük bir miktar KESK kamu emekçisi 
(bunlar proleterdir) ile birlikte gaza, suya, copa direnerek 
Taksim’i kazanmak için mücadele verdi. Bu partiler ise 
bunu yapmadılar.

Olgu iki: 1 Mayıs 2009’da Türk-İş’in düzenlediği Kadıköy 
mitingi sefil bir mitingdi. Taksim’in gazlı, coplu ortamına 
gelenden daha az işçi katılmıştı. Atılan sloganlar arasında 
“Polise uzanan elle kırılsın!” ve “Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez!” ön plandaydı. Televizyona demeç veren işçiler 
“Biz Taksim’de olmalıydık” diyordu.

Olgu üç: 1 Mayıs 2010 Taksim’de, Evrensel gazetesinin 
manşetinde söylendiği gibi, “görkemli” bir kitlesellikle 
kutlandı. Polis bile 150 bin rakamını verdi. Bazı tahminler 
300, 400, 500 binden söz etti. 

Olgu dört: EMEP, BDİP ve UİD-DER büyük bir 
memnuniyetle Taksim’de idi. Evrensel gazetesi bu eylemi 
göklere çıkardı.

Taksim’in kazanılmasının, yıllardır son derece zayıf olan 
İstanbul mitinglerine muazzam can kattığı ortada. Şimdi, 
bu parti ve örgütler için iki yol var: Ya meydanı üç yıl 
kahramanca direnerek kazananların haklı olduğunu teslim 
edecek ve özeleştiri verecekler. Ya da Tayyip Erdoğan ile 
birlikte, “kimse kopara kopara almadı, hükümet verdi” 
diyecekler. İkincisini yapacaklarını sanmayız!

Biz geçen 1 Mayıs sonrasında BirGün gazetesinde yazdığımız 
yazıda, bu partileri uvriyerizm, yani işçi kuyrukçuluğu ile 
suçlamıştık. Ya da işçi sınıfını politikleştirmeden peşinden 
gitmekle. EMEP adına yapılan açıklamada ise, “işçi sınıfı 
nerede ise orada olmalıyız” deniyordu. Bu uvriyerizmdir, 
yani işçi sınıfını politikleştirmeye çalışmadan peşine 
takılmaktır. İşçi sınıfı yarın Kürtlere saldırmaya başlasa, 
“bizim yerimiz işçi sınıfının yanıdır” demeyeceğinizi 
biliyoruz. Ama daha da önemlisi şudur: DİSK ve KESK 
birlikte yüz binlerce proleteri temsil ediyorlar. Taksim’e 
gidenleri, “sınıfı önemsememekle” suçlamak ne biçim bir 
demagoji?

Bilindiği gibi, Leninist parti işçi sınıfının mücadele ederek 
bilince kavuşmaya başlayan katmanlarını örgütlemeyi 
hedeflediği için öncü parti diye bilinir. 1 Mayıs Taksim 
mücadelesinden Türk-İş’in yanında durmak gerekçesiyle 
yan çizen ve başkalarının kazandığı meydandan çok 
memnuniyet duyan partiler ise tarihte yeni bir kategori 
olarak ortaya çıkıyor: artçı partiler.

Artçı partiler

Ötanazi, bir hastayı acı çekmesin diye kasıtlı olarak 
öldürme fiili için kullanılan tıp kökenli bir sözcük. 
Türk-İş ve Tek Gıda-İş anlaşılan Tekel mücadelesine 
ötanazi uygulamaya karar verdiler. Ama bu ötanazi 
başka ötanazi. Kendileri acı çekmemek için mücadeleyi 
öldürüyorlar!

Tekel işçisi Nisan başında Ankara’ya gittiğinde Türk-
İş böyle bir mücadele yokmuş gibi davrandı. İşçi kendi 
evi olan Türk-İş binasına gitmeye çalışıyor. Polis onu 
durdurmak için her türlü yöntemi kullanıyor. Ama ne 
Mustafa Kumlu, ne de başka bir Türk-İş yöneticisi 
ortalıkta görünüyor. Herkesin bildiği gibi Kumlu 
zaten mücadele doruk noktasında iken bile ipe un 
serdi. Tekel işçisi yorulsun, mücadele azmi kırılsın ve 
hareket dağılsın diye bekledi hep.

Konfederasyon yönetiminin bu taktiğini şimdi 
Tekel işçisinin sendikası olan Tek Gıda-İş yönetimi 
benimsemiş görünüyor. Bilindiği gibi, Nisan ayında 
Mustafa Türkel mücadele takvimini 3 Haziran’da 
Ankara’ya dönüp 3 gün kalmak, 4 Temmuz’da yeniden 
dönüp 4 gün kalmak, sonuç alınamazsa Ağustos’ta 
dönmemecesine Ankara’ya gitmek olarak açıklamıştı. 
Şimdi bu takvimin daha ilk ayağında sendika yönetimi 
tökezlemeye başladı.

Bazı şehirlerde Tekel işçisine yapılan açıklamaya 
göre, eğer 26 Mayıs genel grevi başarılı geçerse, 3 
Haziran’da Tekel işçisinin Ankara’ya gitmesine gerek 
kalmayacak! Yani, eğer yerel olarak söylenen doğru 
ise, Haziran başı eylemi iptal ediliyor!

Bunun neresinden tutmalı? 
Türk-İş yönetiminin 26 Mayıs 
konusunda hiçbir hazırlık 
yapmadığını sağır sultan bile 
duydu. Bu durumda 26 Mayıs 
başarılı olursa Ankara’ya 
gitmeye gerek yok ne demek? 
Böyle bir ihtimal var mı ki, işçiyi 
3 Haziran’a moral olarak da dahil 
olmak üzere hazırlamak yerine, 
“durun bakalım” diyorsunuz?

Farz edelim 26 Mayıs başarılı 
oldu. 3 Haziran’a ihtiyaç nasıl 
ortadan kalkıyor? Hükümet 78 
gün boyunca Türkiye’yi sallayan 
Sakarya eylemi karşısında 

ancak göstermelik olarak geri adım attı; şimdi tek bir 
günlük genel grev karşısında derhal yelkenleri suya 
mı indirecek? Eğer genel grev başarılı geçerse, tam 
tersine, 3 Haziran’da Ankara’ya gitmek çok daha 
anlamlı olur, çünkü işçi hareketi hükümet karşısında 
mevzi kazanmış olacağından atmosfer işçiden yana 
olur.

Bir de 26 Mayıs’ın tamamen sönük geçtiğini düşünelim. 
“O zaman biz Ankara’ya gideriz” ne demek? İşçinin 
moralini bazı kentlerde sendikayı açmayacak kadar 
ileri giderek bozan, işçiyi umutsuzluğa sevk eden 
çizgi, şimdi işçiye “biz buraya kendi gücümüzle 
geldik” demek yerine işi 26 Mayıs’ın gücüne havale 
edince, sonra da bu eylem başarısız geçince işçi iyice 
çökecektir. 

Sakarya Komünü sırasında sınıf bilincine erişmiş 
işçilerin bütün arkadaşlarını 3 Haziran Ankara 
eyleminin her durumda yapılması için ikna etmesi 
gerekir. Ama bunun için sendika yönetimine 
güvenilemeyeceği açığa çıkmıştır. Gereken bir Taban 
İnisiyatifi’dir. Bütün Tekel işletmelerinden seçilecek 
en güvenilen işçilerden oluşacak bu inisiyatif, işçinin 
sesini sendika yönetimine duyurmalıdır. 

Mahkeme kararı beklemek işi kadere bırakmaktır. İş 
kadere bırakılacaksa, işçiyi 78 gün perişen etmeye 
ne gerek vardı? Tekel mücadelesi tekrar ayağa 
kalkmalı, dosta düşmana ölmeye niyeti olmadığını 
kanıtlamalıdır.

Tekel mücadelesine ötanazi!
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Gazetelerin üçüncü sayfa haberleri, her gün 
kadın cinayeti haberleriyle dolup taşıyor. 
Türkiye’de -diğer nedenlerle işlenen kadın 
cinayetleri bir yana- kendilerini “seven” er-
kekler tarafından öldürülen kadın sayısı or-
talaması günde üç. Belki de en sevdikleri, 
güvendikleri, aynı evi ve yatağı paylaştık-
ları, en azından kendilerini sevdiğini söyle-
yen insan tarafından öldürülmek kadınları 
bu kadar hazırlıksız yakalıyor. Kadınların 
katillerinden kaçmaları bu nedenle daha da 
zorlaşıyor.  Ve başta devlet kurumları olmak 
üzere hiçbir güç onlara yardım etmiyor. Di-
zilerdeki “kendi ayakları üzerinde duran 
yalnız ve güçlü kadın” karakterlerinden ra-
hatsız olan yetkili bakanlıklar, nedense ka-
dınları erkek şiddetinden korumak için aynı 
hassasiyeti göstermiyor. Geçen günlerde 
Ardahan’da işlenen kadın cinayeti devletin 
bu konuya yaklaşımındaki ciddiyetsizliğin 
boyutlarını en çarpıcı biçimde ortaya koy-
muştu. Öğretmen Saadet Uslu, katilinden 

aldığı sayısız tehditlerle ilgili defalarca 
şikâyette bulunmuş ve tayinini isteyerek 
Ardahan’a kadar kaçmış olmasına rağ-
men devlet onu korumadı. Üstüne üstlük 
cinayetten sonra teslim olan katili teslim 
alan kolluk görevlisine de “üstün hizmet 
plaketi” vererek adeta tüm kadınların 
onurunu ayaklar altına aldı. Yine dört 
beş yıl öncesine kadar ceza kanununda, 
cezadan kurtarıcı bir uygulama olarak 
yer alan, tecavüzcüyle evlendirilmenin 
yol açtığı bir cinayet de çok çarpıcıydı. 
Adana’da dört yıl önce kendisine teca-
vüz eden adamla evlendirilen Ebru Şahin 
yıllarca gördüğü şiddet karşısında boşan-
mak isteyince eşi tarafından öldürüldü. Er-
kek egemen şiddet biçimlerinin bu kadar iç 
içe yaşandığı bu dramın neresinden tutmak 
gerektiğine bile şaşıyor insan.

Günde üç kadın, “aşka karşılık verme-
mek”, “kıskanılmak”, “beyaz pantolon giy-
mek”, “erkekliğe laf etmek” gibi bahane-

lerle öldürülüyor. Aslında “aşk”, “namus”, 
“töre”, “ihtiras”, adına ne denirse densin bu 
tür cinayetlere kurban gitmek için kadın ol-
mak yetiyor. Eve hapsedilmek için, işyerin-
de ve yolda tacize uğramak için, evlilik içi 
işkenceye maruz kalmak için de kadın ol-
mak yetiyor. Yüzlerce adamın tecavüzüne 
uğradıktan sonra davası zaman aşımına uğ-
ramak üzere olan N.Ç. veya bir şehrin sırrı 
olarak kalan tecavüz ve fuhuş mağdurları 

olmak için de, çocuk yaşta da olsa, kadın 
olmak yetiyor. Çünkü kadına yönelik her 
türlü şiddeti de kadın cinayetlerini de yara-
tan, erkeklere tanınan, kadın bedeni üzerin-
deki söz ve mülkiyet hakkıdır. Bu anlayış 
değişmedikçe de hiçbir kadın güvende de-
ğildir. Yani en temel hakkımız olan yaşam 
hakkımız için bile haykırmamız gerekiyor: 
Bedenimiz Bizimdir!

Üniversiteye geldiğinizde ailelerin nasihat-
leri de arkanızdan gelir: “Aman oğlum/kızım 
olaylara karışma”, ardından barınma derdi, 
karın doyurma derdi derken “olaylara karış-
maya” sıra gelmez. Diyelim bütün bu sorun-
ları aştınız ve ülkede hüküm süren sömürü 
düzeninin iç yüzünü gördünüz, bir şeyler 
yapmak istiyorsunuz. Bu sefer karşınıza kapı 
gibi “Üniversite Disiplin Yönetmeliği” çıkar. 
Üzerinde “üretim tarihi: 12 Eylül 1980” ya-
zan bu yönetmelik rektör ve dekanların elin-
de çok tehlikeli bir silaha dönüşebilmektedir. 
Örneğin, 
Tekel iş-
ç i le r ine 
d e s t e k 
o l m a k 
için bil-
diri da-
ğ ı t m a k , 
afiş as-
mak, bu 
d i ren iş i 
diğer ar-
kadaşla-
rına du-
y u r m a k 
i s t ed in : 
s o r u ş -
t u r m a . 
Tekel işçilerini desteklediğin için faşistlerin 
saldırısına uğradın: soruşturma. Okul bahçe-
sinde gitarla bağlamayla şarkılar söyledin: 
soruşturma. Öyle ki bu disiplin yönetmelik-
lerinde ıslık çalmak bile suç.

İstanbul’un çeşitli üniversitelerindeki öğ-
renciler iki yıldır bu yönetmeliğin cefasını 
çekiyorlar. Yukarıda saydığımız “suçlar” ne-
deniyle Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul ve 
İTÜ’den onlarca öğrenci okullarına giremi-
yor. Yürütmenin mahkeme tarafından dur-
durulmasının hemen ardından başka bir so-
ruşturma açarak öğrenci okula sokulmuyor. 
Yani üniversitenin ilgili birimleri bütün ya-
sal “oyunları” kullanarak öğrencilerle uğra-
şıyor. Öğrencilerin talepleri için “bürokratik 
işlemler uzun sürer” diyenler, bu bürokratik 
işlemleri en kısa şekilde hallediyor. Örneğin, 

Marmara Üniversitesi’nde faşist çetelerin 
saldırısına uğrayan öğrencilerden 6 kişi 6 
ay uzaklaştırma ile cezalandırıldı. Saldırıyı 
gerçekleştiren faşistlerden ise sadece 3’ü 
uzaklaştırıldı ve onlar da 3 gün içinde oku-
la geri döndüler. Devrimci öğrencilerin idari 
mahkemeye açtığı davalar ise hâlâ sonuçlan-
madı.

Üniversite yönetimlerinin el birliği için-
de öğrencilere karşı açtığı bu savaşa karşı 
İstanbul’da “Eğitim Hakkı İnisiyatifi” adı al-

tında bir araya 
gelen öğrenci-
ler bu durumu 
teşhir etmek 
için çeşitli et-
kinlikler yapı-
yor. Okulları-
na giremeyen 
bu öğrenciler 
her cumarte-
si Galatasaray 
Meydanı’nda 
bir akademis-
yenin katılı-
mıyla “Sokak 
Dersleri” or-
ganize ediyor. 
Bildiriler dağı-

tıyor, afişler yapıyor. Bu inisiyatifin verdiği 
bilgiye göre 2009-2010 öğrenim döneminde 
sadece İstanbul’da 400’den fazla öğrenciye 
soruşturma açıldı. Bu soruşturmaların büyük 
bir kısmı ise harçları ve ulaşım zamlarını 
protesto etmekten dolayı açıldı. Bu soruştur-
malar sonucunda ise öğrenciler 1 haftadan 2 
yıla kadar uzaklaştırılma cezası aldı.

Bütün bu saldırıların amacı bellidir. 12 
Eylül’den sonra oluşturulan politikadan kor-
kan gençliğin kimyasının bozulmasını kesin-
likle istemiyor egemenler. Sermayeleriyle 
kuşattıkları üniversiteleri, bu tür yöntemlerle 
“dikensiz gül bahçesi”ne çevirmeye çalışı-
yorlar. Ancak devrimci mücadele sürdükçe 
bu emellerine ulaşamayacaklar. Üniversite-
leri sermayenin çifliklerine çeviremeyecek-
ler.

Bedenimiz bizim olmadıkça 
hepimiz tehlikedeyiz

Soruştura soruştura “eğitmek”

Kadın cinayetleri:

1 Mayıs 2010, başka şeylerin yanı sıra, Barış ve Demokrasi Partisi’nin 
(BDP) ve genel olarak Kürt hareketinin uzun yıllar sonra yüzünü tekrar 
işçi sınıfına dönmesi bakımından önemli idi. İşçi eylemlerine ve 1 Mayıs’a 
son yıllarda ancak bazen, o zaman da neredeyse sembolik olarak katılan 
BDP bu kez büyük bir halk kitlesi ile meydanlardaydı. İstanbul’da BDP 
kortejini görenler, “Kürtler kendi başlarına bir miting yapabilecek çokluk-
ta” duygusuna kapıldılar. Batı’nın başka kentlerinde durum aynı derecede 
çarpıcı olmasa bile, birçok yerde BDP kortejleri geçen yıla göre dikkat 
çekici bir büyüme göstermişti. İş bununla da sınırlı değildi. BDP kortejle-
rinde “sosyalizm” vurgusu da yeniden canlanmıştı. Birçok yerde taşınan 
bir pankart şöyle diyordu: “Sosyalizmde ısrar, insanda ısrar demektir...”

Bölge’de ise Batman bu 1 Mayıs’ta bir başka İstanbul rolünü üstlenecekti. 
Başta Diyarbakır olmak üzere birçok kentten gelen göstericiler, aynen Tak-
sim gibi yıllardır gösterilere kapalı olan Batman Cumhuriyet Meydanı’nda 
merkezi olarak kutladılar 1 Mayıs’ı. Ayrıca Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Elazığ 
ve Kars’ta da kutlandı 1 Mayıs.

BDP’nin yüzünü işçi sınıfına dönmesi, burjuvazinin birbiriyle kavgaya tu-
tuşmuş iki cephesinden bağımsız, işçi sınıfını ve ezilenleri bir araya getire-
cek bir Üçüncü Cephe umudunu yeniden harlayan bir gelişmedir.

Kürt hareketi işçi sınıfının yanında!
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Deniz Baykal’ın özel hayatına ilişkin 
bir videonun internette dolaşıma so-
kulmasıyla ortaya çıkan gelişmeler, 
yerleşik düzenin politik hayatının na-
sıl bir çirkef olduğunu yeniden ortaya 
koydu. Bir yanda sekreterini milletve-
kili yapmış bir parti başkanı, öte yan-
da onun politik hayatını bitirmek için 
özel hayatının en mahrem anlarını teş-
hir edenler. Al birini vur öbürüne!

Deniz Baykal meselesi bin bir ayrı açı-
dan tartışılıyor. Bizi ilgilendiren açı, 
işçi ve emekçi kitlelerin Deniz Baykal 
giderse ve yerini yeni biri alırsa, CHP 
karşısındaki tavrının ne olacağıdır.

Bu düzende politika bir meslektir. Dü-
zen partilerinin liderlerinin amacı bü-
yük halk kitlelerine hizmet etmek fa-
lan değildir. Düzenin hakim güçlerine, 
onların çıkarlarını en iyi kendilerinin 
savunacaklarını kanıtlayarak onların 
desteklerini almak, böylece iktidara tırmanmak ve mümkün olduğunca iktidarda kalmak-
tır. Elbette bu insanların bağlı olduğu fikirler vardır, onlar için mücadele ederler. Ama 
bu fikirler uğruna mücadele etmeleri, tam da bunların hakim güçlerin çıkarlarına en iyi 
hizmet edecek fikirler olduğuna inanmalarıdır.

Peki bu düzenin hakim güçleri kimlerdir? Elbette patronlar, yani kapitalistler. Düzenin 
her partisi şu ya da bu yöntemle kapitalistlere (ve onların müttefiki olan emperyalizme) 
hizmet eder. 

Şimdi Baykal gittiği takdirde yerine gelen birinin “iyi” biri olmasını ummak, “iyi” biri ol-
duğuna kanaat getirdikten sonra da “Baykal gitti, CHP’yi destekleyelim” diye bu düzenin 
en sağlam kalesinin peşine düşmek, işçiler ve emekçiler için büyük bir yanlış olur. Kimi-
leri “Gandi” falan diye sayıklıyorlar. Bunlara Hindistan’daki esas Gandi’nin eserine bak-
malarını öneririz. Gandi’nin kurduğu kapitalist Hindistan, bağrında dünyanın en büyük 
eşitsizliklerini toplayan toplumlarından biridir. Büyük kentlerde yoksul halk sokaklarda 
uyur, yemek yer, banyo yapar. Karakollarda polis köylünün gözünü çıkarır! İnanmayan 
bilene sorsun! Ayrıca Hindistan’da hâlâ kast sistemi geçerlidir. 

CHP ister Baykal’la, ister Baykal’sız, işçi sınıfının düşmanıdır. Bir patron partisidir. 
Batıcı-laik burjuvazinin İslamcı yeni yetme burjuvaziye karşı kalesidir. Başına kim ge-
çerse geçsin, ondan işçiye, emekçiye yarar gelmez.

Baykal olsa da olmasa da

CHP’den hayır gelmez! Baykal yaşanan skanda-
lın ardından Fethullah 
Gülen cemaatinin suç-
lanmasına karşı Gülen’in 
ABD’de yaşadığı şehir 
olan Pensilvanya’dan aldı-
ğı telefondan bahsetti ve te-
lefonun samimiyetine inan-
dığını söyledi. Ardından 
Abdullah Gül’e de teşekkür 
eden Baykal tüm okları 
AKP hükümetine yöneltti. 
Belli ki Baykal bu olayda 
savunmanın yanında karşı 
ataklar da yaparak AKP’yi 
yıpratmaya çalışıyor. Fet-
hullah Gülen’in Abdullah 

Gül’e daha yakın olduğu ve bu ikilinin Başbakanla aralarında tam bir uyum olmadı-
ğı hatta çelişkiler olduğu biliniyor. Baykal kendince bu çelişkilere oynuyor.

Fethullah Gülen AKP’ye verdiği destekle biliniyor. Ancak bu Gülen cemaatinin 
AKP’li olduğu anlamına gelmiyor. Onun da kendince siyasi manevraları var. Gü-
len AKP’den önce Ecevit’in DSP’sini desteklemiş ve DSP’nin 1999 seçimlerinde 
iktidara gelmesinde rol oynamıştı. Bu destekle Gülen cemaati sadece AKP döne-
minde değil ondan önce de devlette yoğun bir kadrolaşma gerçekleştirmişti. İşçi ve 
emekçiler Gülen ve benzeri cemaatlerin gerçek yüzünü görmelidirler. Gülen sadece 
“Hoca” sıfatı taşıyan bir din adamı değildir. Gülen cemaatine yakın olan TUSKON 
adlı sermaye grubu 10 binden fazla irili ufaklı şirketi birleştiren dev bir burjuva 
örgütüdür. Gülen’in ABD emperyalizmine desteği, Siyonist İsrail’e karşı yumuşak 
yaklaşımı bilinmektedir. 

Parayla, sermayeyle ve emperyalizmle bu kadar içli dışlı bir cemaatin politikada 
esnek olması şaşırtıcı değildir. Aynı şekilde laiklik ve cumhuriyetçilik propagan-
dasının arkasında paranın, sermayenin ve Batı emperyalizmine bağlılığın timsali 
olan CHP liderinin de (daha önce DSP’nin yaptığı gibi) Gülen’e yaklaşması kimseyi 
şaşırtmamalıdır. İşçi sınıfının, kıblesi para, sermaye ve emperyalizm olanlarla işi 
yoktur. Tek alternatif işçi ve emekçilerin kendi çıkarlarını birlik içinde savundukları 
bağımsız bir üçüncü cephenin inşa edilmesidir.

Pensilvanya’dan gelen telefon

Şubat ayından bu yana “Laureate International Uni-
versities” şirketi tarafından satın alınmış olan Bilgi 
Üniversitesi’nde anayasal haklarını kullanarak DİSK’e 
bağlı Sosyal-İş’te örgütlenen çalışanlarla üniversite yöne-
tim arasında bir gerginliktir sürüyor. Geçtiğimiz hafta bu 
sürecin yeni bir kritik evresine gelindi. 4 Mayıs Salı günü 
Bilgi Üniversitesi yönetimi Sosyal-İş üyelerinden Kadir 
Karabulak, Bülent Karaçeperve, Rıza Karaçeper’in işleri-
ne son verdi. Yönetim, ahşap atölyesinin “düşük karlılı-
ğının” bu kararın alınmasının belirleyici nedeni olduğunu 
ileri sürdü. Yani söz konusu üç emekçi sendikalı oldukları, 
sendikalaşma girişiminde aktif tol oynadıkları için işten 
çıkarılmamışlardı. Bilgi Üniversitesi yönetimi sendikalaş-
manın karşısında değildi ve olamazdı.

Bu tür yetersiz açıklamalar karşısında başta işten atılan 
üç emekçi olmak üzere Sosyal-İş üyesi Bilgililerin tümü, 
büyük bir dayanışma örneği göstererek, tek bir ağızdan 
yönetimi samimi bulmadıklarını kamuoyuna yaptıkları 
eylemlerle duyurdular. Onlara göre, yönetim uzunca bir 
zamandır sendikalaşma girişimini engelleyebilmek için 
bir dizi klasik işveren taktiğine başvurmaktaydı, örneğin, 
işten çıkarılanlardan Kadir Karabulak sendikal örgütlen-
menin liderlerinden birisi olarak öne çıkmaya başlayınca, 
önce teknik personel direktörlüğü görevinden alınıp, ahşap 

atölyesine atandı. Böylelikle Kadir Karabulak’ın hareket 
alanı daraltılmış ve dolayısıyla örgütlenme sürecine katkısı 
azaltılmış oldu. Daha sonra Kadir Karabulak, kendisi gibi 
sendikalaşma sürecinin önemli eylemcilerinden Bülent 
Karaçeper ve Rıza Karaçeper ile birlikte inanılması zor bir 
nedenle işten atıldı.

İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Bilgi çalışanları 
5 Mayıs’ta Santralistanbul ‘da bir oturma eylemi düzenle-
diler . Aralarından seçtikleri dört öğretim üyesini Rektöre 
temsilci olarak gönderip, işten çıkarılan arkadaşlarının bir 
an evvel işe geri alınmalarını talep ettiler. 8 Mayıs’ ta ise 
Bilgi “sokaktaydı” ve üç bine yakın kişi bu eyleme destek 
vermek için onların yanına, Taksim’e, gelmişti. Coşku-
lu bir havada geçen bu kitlesel “sokak” eyleminde atılan 
sloganlardan Bilgili emekçilerin yalnız olmadıkları görü-
lüyordu. “Şirket değil, üniversite”, “Sermaye elini üniver-
siteden çek”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “İşte Bilgi, işte 
sendika”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “İşten atılanlar 
geri alınsın” ve daha pek çok benzeri slogana caddeden ge-
çenlerin ve binalardan bakanların alkışları eşlik ediyordu. 
Bilgili emekçiler, Tekel işçileri gibi, toplumun sempatisini 
kazanmayı başarıyor, sendikal mücadeleye yönelerek hak 
arayanların geniş tabanlı bir toplumsal desteği harekete 
geçirebileceklerini bir kere daha kanıtlıyorlardı. Belki de 

görkemli 1 Mayıs’ın ardından gelen bu canlı 8 Mayıs eyle-
mi yeni bir “emek baharının” ilk işaretiydi. Bu anlamda da 
26 Mayıs Genel Grevi için umutları bir hayli yükseltti.

Üniversite yönetimi işten atılanların işe geri alınma-
sıyla ilgi talep hakkındaki kararını bu Çarşamba gününe 
kadar açıklayacağını duyurmuştu. Bu satırları yazdığımız 
sırada daha henüz işten atılan emekçiler işlerine geri dön-
memişlerdi. Umut ediyoruz ki insan haklarına, ama daha 
da önemlisi, çalışma yaşamında örgütlenme hakkına say-
gılı olduğunu Birleşmiş Milletler’in “Global Cornpact” 
programını imzalayarak desteklediğini internet sitesinden 
duyuran Bilgi Üniversitesi yönetimi işten attığı emekçile-
ri geri alır. Santralİstanbul’daki çadırları önünde oturma 
eylemlerini sürdüren işten atılan direnişçilerden Bülent 
Karaçeper ‘ in dediği gibi. unutulmamalıdır ki aksi yönde 
bir karar alınsa dahi yani Bilgi ‘den sendika üyesi oldukla-
rı için işten çıkarılanlar olsa dahi. Bilgi ‘ ye sendika artık 
gitmiş durumdadır. Ve Bilgi artık sokaktadır. Darısı bütün 
sendikasız üniversitelerin ve işyerlerinin başına diyelim ve 
ekleyelim: Kadir, Bülent ve Rıza ve direnen bütün Bilgi 
emekçileri yalnız değildir. Yolları açık olsun.

(Bu yazı 11 Mayıs 2010 tarihinde Birgün Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır.)

Bilgi sokakta!
Ahmet Öncü




