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TARiHTEN, BiR YAPRAk
66 yıl önce, 1912 yılı nisan ayının bir günüydü. O zamanlar Osmanlı
imparatorluğu içinde bulunan Selanik'te iki tütün işçisi konuşuyordu,

«Amele Gazetesisnde okudum
Geçenlerde Selanik'de bir konuşma yapan

Bayındırlık Bakanı Cavit Bey,
Hükümetin 1 Mayıs yürüyüşüne

gerekli izni vermeyeceğini,
toplantı alanını kapatacağını

açıklamış ve hükümetin
işçilere karşı alacağı
tedbirleri bildirmiş.

1 Mayıs geçen yıl Selanik'te
• binlerce emekçinin

katılmasıyla kutlanınca
içlerine kurt düştü galiba.
Neden korkuyorlar ki?

Bu İttihat ve Terakki Partisi
«ilerici bir partiyim»_ diy:::,y



~@rrkaeaklar elbet. Karşılarında
işçiıleri topluca görmek
istemiyorlar. İşçilerin diğer ülke
işçileri ile dayanışma içinde
olmalarım istemiyorlar.

Peki ne yapacağız,
bu durumda.

1\foyıs 'ı kutlamayacak mıyız?

'Ellx·t ;.;,.:1:ıyncnğız. Korkm;ık
ycktı.:' ı .. .irn kitabımızda.

\ 'ürü.\·ü~ yapm.: \ ı engellcyebiiirler.
Mcvdanda toplantı vaprnavı da

engelleyebilirler. Hatta parklarda
toplanıp marş, türkü

söylemek bile yasaklanm ı".
Ama yine de kutlayacağız

1 Mayıs'ı. 1 Mayıs gününde tünı ,..__· . 16:
işçi arkadaşların calısmamasını __-'A v...--
sağla.rac~iğız en azından. İşc;·ileı =- ,r- t,
hep birlikte o gün cahsmayaral

gereken cevabı vt-rr-cekk-r
1 Mayıs.': unutturmak

istcvcnlr-rc.



\"t sonunda 1' ': , ı,ınıl;: Sclanikıc işçiler 1 \1ayıs·ı vürüvü.
vaprradan kutb,ı1.ır. Yine saldırdı polisler, _süı-ari ıni.:« ,ı :, •. .vn ı ..
kitleseldi vinr 1 uı larna. Sclanik Sosyalist lşçi fcdrr:ı~yunu l, • :"it
1.200 ın~r,r• ı,,pl;ın,lı. \"t~iıli dillerde konuşmalar yapıldı. i,ı +.ı ınm

.. ulıı,lar,ıra,ı m:u ,ı olan Enternasyonal söylendi )'inr hq· \.ır . . ,:ı.
\"t 1 ~ta,ı~ l'l12 günii Selanikıc ıarn ·7.000 i~ı·i i~k,· ı v a: .,eh.
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1 MAYIS 19n'YE KATI LAN iŞÇi LER
ÇAĞIRIYOR TÜM I_ŞÇILERI EMEKÇiLER

1 MAYIS'TA 1 MAYIS ALANINA



1 Mayıs'ın Türkiye'de işçi
bayramı olarak
benimsenmesine

inancımız tamdır.
Kesin kararlıyım; geçen

yılki katliam beni
1 Mayıs'a katılmaktan

alıkoyamaz.
Arkadaslarımıza bu

yönde yol· göstermeliyiz.
Ulker Temsilcisi
Jlkcr PEHLİVAN

1 Mayıs egemen çevrelerce
bahar bayramı olarak
tanıtılıyor. Ama 1 Mayıs
aslında işçinin bayramıdır.

. 1 Mayıs'ta işçi sınıfını tek
. bir yumruk haline getirmek
ve avuç kapitaliste karşı
daha büyük bir gösteriş
yapmak gerekir. ··Bilinçsiz

a-::------

1
\,/ııstofa Gedik
Derby Lastik
( baştcrnsilcisi)

arkadaşlarımıza, bu
davanın kendi davaları
olduğunu, kendi
çocuklarının geleceğinin
davası olduğunu
göstermemiz lazım.'

/

/.(
~

.,
-9-



1.:.,:,,11 ( .:11/'"'·; l-L. ., .mi/Iil,
\krhll ı~ı t·ri 1.:ktıııc·
)d li.iii 1:, ııı,:ilri,i l

Yaklaşmakta olan
1 Mayıs, işçinin,

emekçinin, sömürülen
herkesin bayramıdır.
Aynı zamanda şehit

verdiğimiz
arkadaşlarımızı da

anma anlamını
taşıyacak.

Sömürüye karşı olan tüm
işçi, emekçi ve aydın

kesimi davet ediyorum.

-10-
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Biz dünya isçi snuf ınu:
bir parçası olan 'I'ürkivc
işçi sımf'ının 1 Mav ısu:
dünya işçi sınıfıyla bir

dayanışma _günü olduğunı:
ve nihai amacımız olaı:
baskısız. sömürüsüz bir

dünva için kavaa
verdiğimizin bilincindeyiz.
1976 ve 197Tnin ardından

1 Mayıs 1978'in
burjuvaziye karsı

daha disiplinli ve daha
büyük bir kitleyle·
kutlandığını onlar.

ispatlamak için 1 Mayi
Alanı 'na akacağırnız.

inanıyoruz.

Muharrem Sütçü - Topkapı
Şişe Cam işçisi



'Şu an tek düşünccmız.
1 Mayıs'ın geçrni~

yıllardakinden dahu
görkemli. daha kitlesel n

daha • ~ oğun bir isçi \ t
emekçi katılınu, L
gerçekleşmesidir

1 Mavıs'ın anlam
saptırılıyor fakat bu güm

daha öz olarak sahi»
cıkmalıvız ve cıkacain.

İsci sınırı' oliıraİ<. bu bi.ziı'
uôrevimi zr] i r.

idil S.ı;'ı
\!.\\ (\ı;ı,ı"m,ıl, •. ,

I ı,i

.\/elımer. Yrnıoı
Kilsan Trığla
i abrikası (Temsilcisi)

Hi.c;bir i~c
arkadasrmız «buna 11L'

dememelidir. 1 l.VI,ı:ns·L,
1 :'ıl,1\·h Alanıda toplanm

i~lcmlcrini clile
_ getü·nıcliclir.,

1 Mayıs
vasalarda Bahar Bayramı
olarak değil, İşci Bayramı
olarak geçmelidir. Egemen
güçlerin dediğini ortadan
kaldırmak için, 1 Mayıs'ı
perçinlemek için 1 Mayıs' ı
1 Mayıs Alanı'nda
kutlamalıyız. Değil bir
sefer 77, bin sefer 77'de
olsa, ben alana gideceğim .



1976 ve 1977'de 1 Mayıs'a
sahip çıktık. Geçen yıl

tertiıp karşısında kaldık ve
35 arkadaşımızı yitirdik.
İnanıyorum ki işçiler bu

gibi saldırılara karşı
koyacaktır, göğüsleyecektir.

1 Mayıs 1978 daha iyi
kutlanacaktır. Bayan
arkadaşlarımız «tüy(:

bitmemiş çocuklarımızı
şehit verdik» diyor ve
«gideceğiz, onlarm da

intikamını alacağız
diyorlar.

. '1 Mayıs, işçi sınıfının
birlik ve dayanışma

günüdür. Bunun yüzyıllık
bir tarihi geçmişi

vardır. İşçi sınıfının kanı
pahasına kazanılan bu

günü kutlayacağız
Tilin işçi arkadaşları

1 Mayıs'ı kutlamak· için
1 Mayıs Alanı'na

gelmelidir. Tek vucüt
. halinde kutlayalım .
Gelelim arkadaşlar.
1 Mayıs Alanı bizim •

alanımız.
Yılmadan akalım

alana.

I.
A> 1_.A\i...... f J,

,, ıcr ~ ,ı_ıııı - \I,·, ,iııı "den atılma
-ı2~

,'ı./i Rıza Giıze! - ı.n Fen Fakültesi
Matbaası (temsilcisi)



1 MAYIS NEDİR
1 Mayıs, eğlenerek. kırlara giderek kutlanacak bir bayram günü de
ğildir.

ı Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Tüm emekçiler ile bağlarını pekişti
ren, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesini geliştiren işçi sınıfı
nın uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.

1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin uluslararası günüdür. işçi sınıfının
uluslararası birlik ve dayanışmasının simgesidir.

1 Mayıs işçi sınıfının bütün dünyada «8 saatlik işgünü» için verdiği
mücadeleyi simgeler.

1 Mayıs işçi sınıfının ve tüm emekçilerin demokratik hak ve özgür
lükler, sendikal haklar için verdiği mücadeleyi ortaya koyar.

1 Mayıs işçi sınıfının istemlerinin 'hayata geçirilmesi yolunda rnüca
dele azmini özel bir biç-imde sergilediği bir gündür.

1 Mayıs emperyalizme karşı. çok uluslu tekellere karşı. faşizme karşı
işçi sınıfının mücadele azminin bilendiği bir gündür.
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KAPİTALİZMİN
ORTAYA CIKTIĞI GÜNLERDE

- İSGÜNÜ 8 DEĞİL,
- 16-18 SAAT İ D 1

Hugiin giinliik çalışma ortalama 8 saauir. Ancak işçi srnıfı 8 snnt lik
işgiiniinii kolayca kazanmamıştır.
..ıvrupa'da re öncelikle lngiltcrc'dc 1700, 1800 yıllarında sanayi ,·e
ı ir.ırcttc (ıiiyiik gelişmeler kaydedildi.
l.rnckçiicrin kullandıkları iiretiııı aletlerinin gelişmesi ile birlikte. Ame
rika kıtasmrn keşfi ve siiıniirgeleştirilmesi, Hindistan n· Çin gibi yeni
paı",ırlar:ı deniz yolu ile gidilebilmesi gemicilik. ticaret , l' sanayide o
giinl' kadar giiriilınl'ıniş bir nnlım gerçekleştirdi.
Avrupa'da çöküş halindl'ki frod:ıl toplumun (derebeyi toplumu) b:ığ
nnda yeni bir toplum lıiçiıni çıktı ortaya: /\apiıa/ist ıop/11111.
Usta - kalfa - cırnklunn loncalarda gerçekleştirmiş oldukları iiretim ar
uk yetmez olmuştu. 1 onca üretiminin yerini yavaş yavaş imalathane
/1,1,ıııiiLıkıiir) urrt iıu: .ıklı. iııı:ıl,itlı:ıııelc-nll' işlıi,liiınii y:ıygınlaşıyordu.
Pazarlar durmaksızm lıiiriidii.
-[4-



Manüfaktür üretimi de yeterli olmadı. Yeni yeni makineler ort::ıy::ı çı
karıldı. Yavaş yavaş çıkrığın yerini iplik makinesi. demirci çekicinin
yerini buharlı pres· ::ıldı. Mekanik dokuma tezgahı yapıldı. Buharlı
1,!t·milcr. buharlı makineler, trenler. dcmiryolları önce Avrupa'nın daha
<onr.ı dn Amerika'nın çchrcslni deği~tirnwyı: başladı.

btı· lıiivlc bir ortamda ::ıt~l.Yclcrin.. imalathanelerin yerine yüzlerce.
ı{atta binlerce işçinin çalıştığı FABRiKALAR kuruldu. Böylece modern
sanayi ortaya çıktı. •
Fabrikalarda üretim-iyice ortaklaşa yapılmaya haşlandı. insanlar tek tek
üretmek yerine topluca üretmeye başladılar, Ama üretimin daha da
ortaklaşa yapılmasına karşılık üretim araçları ufak hir azmlıjhn elin
de toplanıyordu.

• fabrikalar ile birlikte birbirine zıt iki temel sınıf çıktı ortaya : fabri
kalara. makinelere. tüm üretim araçlanna sahip olan ve işçileri sö
mürerek yaşayan kıı{>italisı sııııf (/Jur;upa::,i} ile üretim araçlarından
yoksun. işgücürıden başka satacak hiçbir şeyi olmayan işçi sınıfı (/ıro~
/et arya). •
Elbette kolay olmadı tüccarlann, sanayicilerin ·gelişmesi. Kapitalist s,:
nıf kendisinin gelişmesini önleyen her türlü engele karşı yoğun . lıir
savaş verdi. Derebeylerle, toprak ağalarıyla. faizle para verilmesini y,ı,
saklayan \'e gelişmesini köstekleyen kilise ile mücadele etti. Burjux ;ı

devrimleri olarak bilinen tarihsel olayların sonunda kapitalist snuf A, -
rupa'da birçok ülkede siyasal iktidarları ele geçirdi.
\'e siyasal iktidarları sömiirii ,·e baskı düzenlerini sürdürmede kullan
dılar.
Fabrikaların kurulması çok sayıda işçinin biraraya gelmesi demekti.
işçiler büyük sayılarda bir araya gelmeye ve aynı sömürü çarkında ezıl
meye başlayınca sefalete ,·e sömürüye karşı birleşmeye başladılar. An
cak kolay olmadı işçilerin ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gl'i
melerl. .
Modern sanayinin ortaya çıktığı ilk günlerde işçi sınıfı çok zor koşul-
larda çalışıyor ve yaşıyordu. •
işçiler çok ağır çalışma koşulları altında çalıştırılıyordu. Gün doğu
şundan giin batışına kadar sürüyordu iş giinii. iş kazaları birbirini
izliyor. ne hekim bulunuyor. ne tazminat veriliyor, ne de ilaç parası
ödeniyordu. Olenlerin yakınları hile iş yerine alınmıyordu. • Çiink(ı ölen
işçi suçlu sayılıyor ve bu suçu işleyenlerin yakınları o işyerinc işçi ol.ı
r..k alınmıyordu. Dilleri'. ulusları.. dinleri. ırkları ne olursa olsun ti:ı ı
i~ı;ilcr aynı sömürü re afür çahsma koşulları ile karşı karşıyaydı. l~,::•

,,..

l
l;..
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ler ezilir, kazaya uğrar ve ölürken üretim araçları sahipleri zenginlikle
rini artıyorlardı.
Makinelerin 'ortaya çıkması ve ilk fabrikaların kurulmasıyla birlikte ön
celeri çok işçl ile yapılan üretim, bu kez daha az işçiyle \'e daha çok
verimli olarak sürdürülüyordu. Onun için topraklarından kopan! ın ve
kentlere göç ettirilen işçilerin bir bölümü işlerinden çıkarıldı, maki
nelerin kullanımı da kolaylaştığı için artık yetişkin erkek -işçilerc du
yulan ihtiyaç azaldı. Erkek işçilerin yerine kadın ve çocuk işçiler Ç:!
lıştırılmaya başlandı. Jngiltere'de sanayi devriminin ilk günlerinde iş
çilerin üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyordu. Kadın ve çocuk
işçilerin çalıştırılması kapitalist sınıf için çok kürlı idi.

Böylece • kapitalizmin kaçınılmaz bir sonucu olan işsizlik daha yaygın
laştırılıyor, daha büyük bir işsizler ordusu oluşturuluyor ve ücretler
düşük tutuluyordu.
Kapitalizmin özelliği olan «kar, daha fazla kar, en fazla kar» dürtüsü
ile 6 yaşındaki çocuklar bile çalıştırıldı.
lşgünü 15-16, hatta 18 saat idi. Bazan 20 saat süreyle çahşan zişçi
ler oluyordu. lşçilerin çoğu evlerine bile gidemiyor, fabrikanın bir
köşesinde kıvrılarak birkaç saat uyuduktan sonra yeniden çalışm~ya
başlıyorlardı. • • ·

işsiz ve her an çalışmaya hazır· kitleler nedeniyle kapitalist sınıf iş
çileri makinelerin basit bir uzantısı haline getiyor, işçilerin tiİm
bedensel ve zihinsel olanaklarını sonuna kadar zorlayarak onları aşı
rı bir biçimde calışnnyordıı,



1831 tarihli bir yasa ile yaşları 9 ile 21 arasındaki çocuk ve gl·n~
lerin geceleri çalışmaları yasaklandı. 18 yaş altındaki işçilerin giinliiK
çalışması 12 saate indirildi.

1833'de haftalık çalışmanın 9·13 yaşlarındaki işçiler için 48 ~a:ıı i.
13-18 yaşlarındaki işçiler için ise 69 saati aşmaması kabul edildi,
1834'te lngiltere'de pamuk ipliği işçileri 8 saatlik işgürıün elde ıxiıl
mesi amacıyla 1 Mart günü genel grev yapılması için çağrı yaptılar..
\'e lngiltere'dc mücadele sonunda 1844 - 47 yılları arasında kadın ve
çocuklar için 10 saatlik iszünü kazanıldı.

Cauşma koşulları ağır, ücretler düşük. gıda maddeleri pahalı. buna
hağlı olarak yaşama koşulları da son derece kötüydü.

Uzun çalışma saatleri nedeniyle işçiler yeterince dinlenerniyorlardı.
Çok düşük ücretler nedeniyle yeterince beslenemiyorlar, hayvan ahır·
lan gibi· konutlarda oturuyorlardı. işçi mahallelerinde bulaşıcı hast,ı
lıklar çok yaygındı ve bu hastalıkların getirdiği yıkım çok ağır olu·
yordu.

Böylesine bir ortamda işçiler çok çabuk tükendiler. Normal olarak
3 neslin tükendiği dönemde. lngiltere'de dokuma· s :ı na y i in ti c
'J nesil tükenmişti,
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İSCİ SINIFI HAKLARINI
- - SÖKE SÖKE ALIYOR

i~l' lııı k"qılJ;ır/;ı mür.ıdele edebilmek için işçiler çeşitli yolları dene
dilvr.

ı ııll·l lcıi sık sık dilekçelerle yönetenlere başvurdular. Ama kurttan
~,ılı;ııı olamazdı. Busvurdukları devlet onları sömürenlerin devlet ivdi.. -
l!ıı yol ile hiı, lıir Şl'Y elde edemediler. Edemezlerdi de.
h,ıııprr:ıı if lı-r kurarak kapitalist sömürüve karşı çıkmak istediler. Anın
koopcrnt illrr dl' kurtuluş yolu değildi.

Bu .ır.ıda makinelerin çok hızlı bir biçimde geli~tiği döneııı içinde iııı
unımli yanlı~ dahn vaptılar.

Makinelerin lıulunmnsı binlerce işçiyi işinden etmiş. sokağa armış. ı.
islerinden olan binlerce işçi bilinçsiz lıir biçimde suçun makineler de
olduğunu düşünerek makine kırmaya başladılar. işçiler makincl erc
.. ekmeklerini ellerinden alan .ılerlcr» olarak bakıyor \'e onları yok
ederlerse yeniden işlerim: kavuşnc.ıklannı sanıyorlardı.

C ıy,a gerçek düşm.ın makineler de_Qildi. M:ıkiııeler işçilerin yaptığı işi.
onların üzerindck: :ığırlı,Qı :ıı:ılııı_Qı ırin i~,-ikrin dostu idi. Esas mu
cıdele nlilmesi gereken ııı.ıkıı:t"!ı·ı in J...ıpit:ıfist bir biçimde kullamhs:
idi.
-18-



lsçi sınıfı böylesi bir miıcadclc içimle yavaş yavaş bilinçlenmeye
,:c tek tek işçiler ile tek tek burjuvalar arasındaki mücadele iki sı
nıf arasındaki mücadeleye dönüşmeye başladı.
\'c işçiler mücadele içinde. ekonomik mücadele iirgütü olan sendika
larını yarattılar ve geliştirdiler.

işçiler sendikaları ile çalışma koşullarının duzeltilrnesi yolunda sü
rekli bir mücadeleye giriştiler. Sanayim ilk gl'iiştiği ülke olan lngilt c
re'de çalışma süresinin kısaltılması ve kadın ve çocuk işçilerinin çalış
tırılmalarının sınırlanması yolunda yoğun bir mücadele verildi. Özel
likle 1824 yılından sonra lngiltcre'de sendiknl.ır ın kurulması yasaklan
maz oldu.

1802 yılında çıkarılan «Ahlak ve Sağlık Yasası» bazı sınırlamalar gl'·
tirdi. J819'da çıkarılan bir yasa ile de dokuma sanayiinde 9 yasından
küçük çocukların çalıştırılması yasaklandı.

Ama sömürgelerden elde ettiği zenginlik iil' iyice güçlenen lngilı«
burjuvazisi acımasızdı. Ekonomik istemlerinin yanısıra siyasi istemler
de de bulunan İngiliz işçi sınıfının mücadelesini durdurabilmek için
en kanlı yollara başvurdu.

lngiltere'de 18l9'da !(t·nel oy hakkı isteyen <,O bin tekstil işçisine ateş
açıldı. Tarihe «l'eler's l'icld i~çi kıı ıttıı» olarak geçen bu olayda çok
sayıda i~çi öldürüldü,
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l li-10 - -l'i yılları arasında Fransa'da yapılan resmi bir araştırmaya göre
yetişkinlerin çalışma süresi _l 5 - 18 saat arasında değişiyordu.
işçi sınıfı yoğun bir mücadele içinde çalışma süresini azaltma konusun
da önemli mevziler kazandı. «I.? s,uıtlik işgiiııii» daha sonra «10 saat
lik işgiiııii» mücadelesine ,·e sonra da «8 saatlik işgiiııii» mücadelesine
dönüşrü.
Hu arada . lngiltere'de işçiler seçme ,·e seçilme hakkını elde edebil
mek için yoğun bir mücadele verdiler. 400.000 kişilik gösteriler yap
tılar. 3.5 milyonu aşkın imza topladılar.
Jngiltcre'de. Alrnanya'da. Fransa'da kapitalizm gelişiyordu. Ama kari
talist sınıf ile işçi sınıfı arasındaki mücadele de gittikçe daha yo
ğunlaşıyor ve keskinleşiyordu.
Frarısa'da 1830 devriminden sonra 1831 'de Lyon dokuma işçileri da
ha yüksek ücret ve çalışma saatlerinin azaltılması yolunda greve gıı -
uler.

Kadifeleri ve ipeklileri ile iinlii Lyon'da 30 bin dokuma isçisi çalısı
yordıı. Lyorı'Iu grevci işçiler bayraklarına «ya çalışarak ytışamtı): ycı d,ı
s,ll'ıışarak iıiınek» sloganını yazdılar re giinlerce direndiler. Askeri bir
likler i~ı·ikre karşı sildh kullandılar. Arıcak işçiler kente sahip çık
tılar re !O gün kenti ellerinde tuttular.
-:w-



1834 yılında zulüm, • işkence ve cinayetleri kitlesel seçen iktidara
,karşı yeniden ayaklanacak olan Lyon işçileri şöyle diyorlardı:

1 Başlayınca bizim saltanatımız
Son bulunca senin saltanatın
Bu eski dünyanın kefenini
Öreceğiz işte o zaman
Aç kulağını duy! gümbür gümbür geliyor
isyan...,

Almanya'da ise 1844'de Silezya işçileri geniş çapta bir greve girişti•
tiler. Sömürücülerin çıkarlarını savunmak için yine askeri birlik gön
derildi grevcilerin üzerine: 11 işçi öldürüldü, 24 işçi yaralandı.
Burjuvazinin iktidarı bir kan denizi üzerinde yükseliyordu. Yalnız Fran
sa'da 1825 - 47 yılları arasında grevler- nedeniyle 1.250 işçi öldürüldü.
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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ
• BİRLEŞİNiZ...

19. yü1yıld:ı işçi sınıfı Avrupa \'e Amerika'da çıkarlarını savunmak için
gösterilere, grevlere \'e kitlesel öldürmelere karşı silühlı mücadele
dahil her yola başvurdu. Ancak yalnızca ekonomik mücadele ile yetini
Jcrneyeceğl artık iyice ortaya çıkmıştı.
işçiler ekonomik mücadele alamnda (ücretlerin artırılması, iş günü
nün kıs:ıltılm::ısı, çalışma koşullarının düzeltilmesi. .. ) zaman zaman
galip geldiler. Ancak siyasi iktidarı ellerinde tutanlar onları sömüren
Icrdi. Kapitalist sınıf derhal verdiği tavizleri geri almakta gecikmi
yordu. işçi sınıfının kurtuluşu için aynı zamanda siyasi mücadele ya
pılması gerektiği artık kafalara iyice yerleşti. Ekonomik mücadele ile
elde edilen zaferler ancak siyasi mücadelede elde edilen başarılar
ile katırı olabilirdi.
18-rn - -l'l yıllarında tüm Avrupa bir kez daha işçi sınıfının ayakları
ması ile sarsıldı.
Huştu lransa olmak üzere, Almanya, İtalya, Avusturya. Polonya ,·c
Macaristan'da işçiler 18-18 • -19 Devrimleri diye bilinen büyük tarihi ola
yı gerçekleştirdiler. Fransa'da -ın • -15 bin işçi üzerine 300.000 kişi ile
saldırıldı. Bu, tarihte ilkkez burjuvazi ile proletaryanın sınıf olarak

. karşı karşıya gelmesiydi,
18-18 • 49 devrimleri bastırıldı. ama proletaryanın bilinci ve örgütlen
me düzeyi biraz daha gelişti.
1848 yılında bilimsel sosyalizmin kurucularınca yayınlanan Manilcs
ro'da işçi sınıfının ekonomik, siyasi ve ideolojik mücadelesinin bii
tiinlüğü vurgulandı, Mani]esro şöyle sona eriyordu:

«Proleterlerin zincirlerinden baska
kaybedecek bir şeyleri yok.J
Kazanacakları koskoca bir

bir dünya var.
«Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!»
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ı :-;.rn yılında Avrupa'da fabrika duvarlnrına kavılan ,·t· i~çi sınıfnu..
ıılıı~lar:ırası hirlik ,·c dayaruşmastm dik gttiren \ııı slogan 130 yıl
sonra Jı:ıl:ı ellerden ve dillerden düşmüyor.
isçi sınıfının müca,kk,i gl'li~i,ordıı. Anın aynı 1:ıııı:ınıl.1 ulusal sı
nırlan da aşıyordu \ııı rniicadclc. i,çi sımumn ulu-Iarar.e-t luılik , ,.
dayanışması 186-t yılında lllıı,lar:ıra,ı t~~i lkrne~fn:ıı il. lnı cmasyu
nal) kunılnıasıyl:ı somutlaştı.
Uluslararası işçi Dcrnejilnin lR<,Cd:ı Ccncvrc'de tnp!:ııı;ın l\ıriııri 1'011;:-
resi için hazırlanan «Talirnao-tu r:ıyit• denildi:

6 ilk şart işgücünün
sınırlandırılmasıdır. Bu olmadan.
düzeltme ve kurtulus için diğer
bütün çabalar boşuna olacaktır.
İşçi sınıfına. yani her ulusun
büyük kesimine cntclloktücl
uotismc. toplumsal ili~ki.
toplumsal ve politik ovlcm f'ırsau
s,ığlarnak olduğu kadar. l.u sımf'm
s,ığlığını ve bedeni cncrjivini ele
düzeltmek gereklidir.
İşgününün yasal sınırı olarak
sekiz saatlik çalışmayı teklif
ıxlivoruz. Genellikle .\BD
İ'il,'İlcrinin talebi ohm bu
.mrlnma kongrenin ovlnrıvl«

•11:tiin dünyadaki cmekci
·ıııfların ortak talebi haline

~L•lecrktir.,

\'<' ,,s S:\.\TLiK iŞGt:ı.\T:» kı~a 1,ını.ıııda tiiııı iılkc i,,çil,·riııiıı 111 ı.ı],
lemi haline geldi.
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işçi SINIFININ
TARiHTEKi iLK IKTIDAIRI

1871 PARİS KOMÜNÜ

1870'Jere gelirken Frarısa'da sınıf mücadelesi yeni boyutlara ulaştı.
Grevler, ayaklanmalar en yoğun biçimde sürüyordu. lJ!kedeki hoş
nutsuzluk burjuvaziyi telaşa düşürdü.

Bu hoşnutsuzluğu gidermek ve kitlelerin dikkatler-ini iç durumlar
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dan başka yöne çekmek için Prusya'ya karşı bir macera savaşı açtı.
Ama sonunda yenildi. Alman -birliklerinin Paris'i kuşatması üzerine
işçiler kenti savunmak için silahlandılar

18 Mart 1871 günü Paris'te iktidar işçilerin eline geçti. Bütün dev
let kurumlarına işçiler el koydu. Ve seçilen Ulusal Muhafız Merkez
Komitesi, Komün (belediye) seçimlerinin yapılmasına karar verdi. 26
Mart'ta seçim yapılarak Faris Komünü ilan edildi. Komünde ·işçiler
çoğunluktaydı, •

Işçi sınıfının uluslararası marşı olan Enternasyonal'i yazan Eugene
Pottier de bir komüncüydü.

Komün, işçilerden, emekçilerden ve onların örgütlerinden destek alı
yordu. İşçiler Parls'i yeni kurdukları organlar ile yönetmeye başladı
lar. Kiralar düşürüldü. Parasız ve zorunlu eğitim getirildi,

Ancak Fransız burjuvazisi boş durmuyordu. Alman egemen sınıfları
ile anlaşarak saldırdılar işçilerin üzerine. Sokak, sokak, ev ev, bari
kat barikat çarpışan işçiler sonunda 28 Mayıs 1871'de yenildiler. 72
gün sonra Komün düşmüştü. •

Burjuvazi korkunç bir katliama girişt]. 30 bin işçi kurşuna dizildi, -40
binden fazla işçi sürgüne gönderildi.

- Komün deneyi işçi sınıfına iktidar mücadelesinde hazır olmadan, dev
letin yapısı kavranmadan bir parti olmadan ve başta topraksız ve az
topraklı köylüler olmak üzere en geni şernekçi yığınları ile ittifak kur
madan iktidar mücadelesinde başarıya ulaşmanın olanaksız olduğunu
gösterdi.

Paris Komünü 19. yüzyılda işçi sınıfı mücadelesinin en yüksek nok
tası oldu.
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TEKELLEŞMEKTE OLAN
AMERiKAN BURJUVAZiSi

BASTIRIYOR,
DÖVEREK,. ASARAK, KURSUNLAYARAK

Avrupada işçi sı.nıiının eylemleri gelişirken. Amerikada da Amerikan
işçi sınıfı yoğun bir miicadele veriyordu.
Amerika kıtasının kuzeyinde kapitalizm 1776"ya kadar Ingiirerc'rıin
egemenliğinde gelişti.
ABD"de kapitalizm gelişirken özellikle Giineyde pamuk tarlalarında
çalışan zenci köleler sık sık ayaklandılar. Bu arada 1785 yılında New
York'ta ayakkabıcılar. 1876'da ise Philadelphia'da matbaacılar greve
gittiler. ABD'de özellikle 1827'den sonra sendikaların kurulması ve
grevler yoğunlaştı.
ABD'de yalnız 1833 - 37 yılları arasında 173 grev yapıldı. İşçi sınıfı
daha kısa çalışma günü n· daha yüksek ücret için mücadele ederken.
aynı zamanda siyasal part ilerini de kurmaya başladı. Aynı yıllar içinde
ABD"de çok sayıda yerel i~~-i partisi kııriıl,lıı.
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ABD'nin kuzeyinde gelişen kapitalizm ile güneyinde yayuml.ışan l,. ...
Jecilik arasındaki çelişki 1861- 65 yılları arasında iç Savaşa yol açıı.
Güney, Kuzeyin gelişmesini önlüyordu. ikisinden. birinin yok olması
gerekiyordu. Köleci emeğe dayanan Güney ile ücretli emeğin sömürü
süne dayanan Kuzey arasındaki savaşı Kuzey kazandı. Kapitalizm ABD'
de de önündeki engelleri yıkıyordu.

Amerikan işçi sınıfı iç Savaş sırasında örgütlenmesini daha da hıı
Jandırdı. 1861 - 65 iç savaşından sonra Amerikan işçi sınıfın en can
lı sorunu «8 saatlik işgünü» oldu. 20 - 25 Ağustos 1866'da Baltirnorcd.ı
toplanan Ulusal Emek Birliği (NLU) Kongresinde işgünün 8 saat ııi

rnası konusunda önemli bir tartışma yapıldı.

1870'lerden sonra ABD'deki şirketler artık emperyalist tekeller lı.
line geliycclardı. iç Savaştaki zaferden gözü dönmüş Amerikan bur
juvazisi işçi sınıfına karşı yoğun bir saldırıya geçti. Ekonomik ve si
yasal yaşam yavaş yavaş tek-el-leşen, tröst haline gelen şirketlerin
eline geçerken, Amerikan kapitalist sınıfı en acımasız bir sınıf oldu
ğunu kanıtlıyordu.

Amerikan burjuvazisi işgücünün fiyatını düşürmek için her yola h.ı~-
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vuruyordu. Fiyatlar sürekli olarak yükseliyor, Amerikan işçi sınıfı ve .
emekçi halkı korkunç bir sömürü çarkının içine atılıyordu. Burjuvazi
dışarıdan milyonlarca göçmen işçi getirirken, buhranların ve teknik
gelişmenin sonucu yüzbinlerce işçi sokağa atılıyor, işsizler ordusu gi
derek büyüyordu.

Büyük balığın küçük balığı yutması gibi küçük şirketlerin tasfiye edil
diği, büyük şirketlerin daha da güçlendiği ;bu dönemde tekelci kapi
talistler işçi sınıfının örgütlenmesine karşı fiilen savaş açtılar.

lşyerlerinde işçilerin giriştiği grevlerin çoğu yerel iç savaşlara dönüş- •
türülüyordu. Şirket muhafızları, kiralık katiller, profesyonel grev kırma
çereleri.ı. grevci işçilere karşı katliama girişiyorlardı.

işte bu koşullar içınde büyüıc sanayiciler 1874 yılında bir karar ala
rak dört eyalette birden ücretleri düşürdüler. Korkunç .blr sömürü ve
baskı altında inleyen Amerikan işçi sınıfi gerçekte henüz yeni örgüt
leniyordu. Bölük pörçük örgütlenme dönemi henüz geçirilememişti.
Büyük sanayi krallarının bu kararını dilekçelerle, resmi yerlere yapılan
başvurularla önleyebileceklerini sandılar. Ancak bu çabalar bir sonuç
vermedi, Artık tekelleşmekte olan büyük şirketler bastırıyordu, döve
rek, asarak, kurşunlayarak.

işçiler ücretleri düşürme kararını p r o t e s t o e tm e k amacıyla
13 Ocak 1874'te New York'ta büyük miting düzenlediler. Ancak bir
sanayici olan New York Belediye Başkanı .bu gösteriyi yasakladı. Yıl
madı işçiler. Onbinlercesi New York'un Tompkins alanını doldurarak
kararı protesto etti. Ama atlı polisler, silahlı özel çeteler onbinlerce

• • işçinin üzerine saldırdı. Çok sayıda işçi yaralandı, bir kısmı tutuk
landı.

New York gösterisinin ardından Pennsylvania (Pensilvanya) kömür iş
çileri direnişe geçtiler. ABD'nin o güne kadarki en uzun grevi başladı:
Aralık 1874 - Haziran 1875.
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8 SAATLİK İSGÜNÜ
AMERİKAN ıscı SINIFININ
TEMEL HEDEFİ OLUYOR

Amerikan burjuvazisi gelişmekte olan sınıf mücadelesini bastırmakta
kazarlıydı. Çok sayıda ajan soktular kömür işçilerinin arasına. Profes
yonel grev kırıcılar, kışkırtıcı ajanlar hep birlikte direnişin kanlı bir
biçimde bastırılmasını sağladılar. 10 lrlanda'lı göçmen işçi lideri asıldı,
1 «'.'ii mun hapis cezalarına çarptırıldı.

ABD'de artık işçiler ölüm dirim kavgası veriyordu. Günlük mücade
lede sürekli olarak bilenen, her .geçen gün yeni deneyler kazanan Ame
rikan işçi sınıfı yeni yeni eylemlere girişiyordu. Bu arada «8 saa'tlik
lşgünü» istemi tüm ABD'ye yayıldı. «8 Saatlik lşgünü Birlikleri» ku
ruldu. bu mücadelenin örgütlü bir biçimde sürdürülmesi için.
1877 yılında birçok eyalette birden patlak veren demiryolu işçileri
nin grevi diğer sanayi kollarındaki işçilerin de harekete geçmesine yol
açtı. ABD tarihindeki ilk gercek genel grev sarstı dört bir yanı.

Sermayenin muhafızları olan gönüllü birlikler, polisler, askerler hun
harca saldırdılar grevdeki işçilere. St. Louis kentinde saldıran güçleri

• püskürten sosyalist işçi iindrrlerin yönetimindeki işçiler kenti yedi l!İin
dininde tuttular.
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Ba/timorc'da polisler demiryo/unu işgal eden işçilere ateş açtı, ÇOK
sayıda işçi ö/diirüldii.

.uncrikan işçi sınıfının en militan unsurlarının oluşturduğu demiryolu
işçilerinin greı-i kanlı bir biçimde bastırıldı. Ama işçi sınıfının gucu
nii göstererek. geriye oldukça önemli dersler bırakarak ve yeni lider
/er yetiştirerek.
Ş:ınlı ı Mayıs 1886 eyleminin önderlerinden Albert Parsons işte bu
t·)fonin içinclc doğdu.

l'arsons demiryolcularmm grevi içinde işçi önderi oldu. Yıllarca yıl
madan işçi davası için çalıştı. Çok sayıda sendikanın kurulmasına ön
ciiliik etti. Gece gündüz grevci işçilerin yanında kaldı. Çocuklarını ay
larca göremediği olurdu. <(8 saatlik işgünii» eylemi içinde önemli bir
yer aldı. Washington'daki büyük «B saatlik işgünü» kongresine delege
olarak gönderildi.
işçi sınıfının yalnız ekonomik sorunları ile ilgilenmedi, işçi sınıfının
kurtuluşu için siyası mücadele gerektiğini bilerek. siyası partide ça
lıştı. Sürekli olarak işçi sınıfının tek kurtuluş yolunun SOSYAU1/.\I
olduğunu an/attı işçi/ere. Daha sonra Uluslararası işçi Derneği (Entvr
nasyonal) iiyesi oldu.

1881 yılında kurulan Amerikan Emek Federasyonu (AFL) 1884 yılında
y;ıptı~ı genel kurulunda işgününün B saat olarak saptanmasını ve iş
çilerin 8 saatlik işgünü konusunda ne denli kararlı olduklarmı göster
nıelcri için 1886 yılının l Mayıs günii iilke çapında genel grev .yapıl-
111.ısını kararlaştırdı.

< In yıl cince Industrial Brotherhood (Endüstriyel Kardeşlik) adlı bir
i~\·i iirgiitii de «8 saatlik işgiinü»ne kavuşmak için genel grev öner-

. ıııişıi.
\'L• nihayet o büyük gün geldi.
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ABD: 1 MAYIS 1886

1 Mayıs 1886 Cumartesi günü Chicago l~ikago) kentinin sokakları gıev
yapan işçilerle dolmaya başlamıştı. Kentin dört bir yanından akın
akın yürümeye başlayan işçiler kararlı bir biçimde ilerliyor, meydan
ları dolduruyordu.

Bu günü kendileri seçmişlerdi. Yıllardır uğrunda mücadele ettikleri 8
saatlik işgünü hakkını söke söke alacaklarını Amerikan burjuvazisine
göstereceklerdi. Aynı saatlerde New York, Philadclphin, St. Louis, San
Francisco, Baltimore gibi ABD'nin diğer kentlerinde de işçiler iş bırak
mışlardı. Greve giden işçilerin sayısı yarım milyona yaklaşıyordu. Di
siplinli, kararlı ve bilinçli bir eylemdi bu.

1 Mayıs gösterileri gerçekten görkemli oldu. ABD baştan başa işçi sı
nıfının 8 saatlik işgrınü konusunda gösterdiği düzenli ,·e kararlı eylem
ile sarsıldı.

Ama işçi sınıfının birliği ve dayanışması. örgütlü mücadelesi. disiplinli
"' kararlı oluşu korkuttu burjuvaziyi. Amerikan burjuvazisi işçilerin
karışıklık çıkaracağını. düzeni bozacaklarını savunuyor ve bu iddiaların
arkasına saklanarak kendi muhafızlarını. kiralık adamları silôhlandın
yordu.

Ve 3 Mayıs 1886 günü tezgahlanan komplo gerçekleştirildi. 3 Ma) ı~
Pazartesi günü Chicago'da bugün için en büyük tekellerden biri oian
Ye Türkiye'de de faaliyet gösteren McCormick Harvester şirketine ait
bir fabrika önünde grevci işçiler, greve katılmayan işçileri kendilerine
katılmaya çağırırken daha önceden planlanan oyun kiralık katillcro
sahneye kondu.
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'
3 Mayıs 1886 Günü
Polis ve
Silahlı Grev kırıcıları
McCornıick Harvester
Fabrikası Önündeki
Grevcilere saldrrdılar

McCormick grevcileri fabrikaya
yürümeye başladılar. Kimse

kışkırtmadı onları; kimse
zorlamadı yürümeye; dinlemeyi

bıraktılar dıs kapılara doğru
yürümeye başladılar. Belki de
taş aldılar ellerine, belki de

kötü sözler söylediler ...
Ama daha onlar bir şey

vaomadan fabrika polisi ates
etmeye başladı. .. Savas alanına

• döndü orası. Grevciler
silahsızdı. Polis sıra olmus

.tabancalar bir kol boyu
uzaklıkta, tüfekler desen öyle,
raszole ateş ediyorlar ... İsciler
sav.ıs alanındaki askerler· ·gibi

döküldüler

-
- r, :~'l-~ '°'-..r. -ı. •
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r, işçi öldürüldü McCormick Harvester fabrikası önünde. ~nesi gun
i,<;ikr Haymarket alanında toplanarak olayı protesto etmek isbeclillen.
i~çiier kararlı olduklarım ve bu tür katliamlarla dağılrnayacaklajıüı
güstcrcccklcrcli.

Toplanı ı sırasında işçiler Parsons un konuşmasını istcuıtcr. Passons
.ıulatu. işçi sınıfının içinde bulunduğu durumdan söz etti. Tekelleşme
> i. 8 saatlik işgününü anlattı. Katliamın burjuvazi tarafından nasıl
~u·cckkştirildiğini açıkladı.

Parsons konuşmasını bitirip olay yerinden ayrıldıktan bir süre soma
ıupluluk dağılırken nereden atıldığı belli olmayan, ancak bir kıskımoı
ajanın attığı belli olan bir bomba patladı. Hemen ateş etmeye baş
l.ıdı gösteriyi izleyen polisler. -; pııı;, ı L' 4 işçi öldü, çok sayıda iş~i
yaralandı.

Mitinge Katılan işçiler Dağılırken 4 Mayıs 1886 günü, Sonradan Bir ı\janın
Attığı Ortaya Çıkarılan Bir Bomba Patladı. Polisler derhal ateş etme1ı:e
başladılar •
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EĞER ASI L1 RSAM,
CANİ OLDUĞUMDAN DEĞİL,
SOSYALİST OLDUĞUM İCİN

ASILACAĞIM.
Olay üzerine burjuvazi saldırıya geçti. Her yanda işçilerin. anarşist
lerin polise bomba attığı söyleniyor. gazeteler «düzeni bozan bomba
lı anarşistler» diye yayın yapıyordu.
l'vlcre baskınlar yapıldı. işçiler tutuklandı. hapishaneler işçilerle dol
duruldu. Bu arada polis, Alberr Parsorıs ve arkadaşlarını suçlu il.ırı
.rri.
lşadamları Birliği Parsons'u ele geçirene 10.000 dolar veriyordu. Anın
I'arsorıs gidip kendi teslim oldu.
Olaydan sonra otuz kişi tutuklandı. Bunlardan biri kaçtı, üçü de sav
cının istediği gibi ifade vermeyi kabul etti. Sonunda olayın sorum
luluğu sekiz kişi üzerinde kaldı : sendikacılık tarihimle Ctıicago'nun
Seki: Kurbanları olarak bilinen, Albert Parsons, August Spies, Michacl
Schwab, Sam Fielderı, Adolplı Fischer, George Engel, Oscar Necbe,
Louis Lingg.
Mahkeme daha başında bu sekiz yiğit insanın yokedilmesini istiyordu.
Ama onlar ölüme giderken dahi yiğitliklerinden bir şey yitirm·ediler.
Son sözleri bile mücadelenin ateşiyle doluydu.
Düzmece duruşmalar sonunda önce hepsi idama mahkum edildiler, an
cak halkın tepkisini dikkate alarak Neebe, Fi elden ve Schwab 'ın ölüm
cezalarını hapis cezasına çevirdiler. Parsons, Spies, Engels ve Fischer
idama mahkum edildiler. Louis Lingg ise daha önce hücresinde ağzına
dinamit lokumu konularak öldürüldü. Ve ardından da «hücresinde
bomba imal ederken, ôldü» denildi.
idama mahkum edilenlere i·,ıiir dilekçesi verirlerse cezalarının ömiir
boyu hapse çevrilebileceğini '''i lvdilcr. Arıcak bu teklife Parsorıs si",ı ' ..
cevap verdi:

Bütün dünya biliyor ·ıır(
suçsuz olduğumu. Eğer

asılırsam, cani
olduğumdan değil,

sosyalist olduğumdan
asılacağım..

-34-



\"e asıldı 11 Kasını 1 S87 günü işçi sımfının mücadelesinde caı:ılarıı,ıı
vcrmıktcn çekinmeyen t\ürt yigit işçi.
Parsons ölmeden önce kansı ve çocuklarına su mektubu söndcrdi •' , o •

'Bu kelimeleri yazarken. Babanız, özgürlük ve
adlarınız üstüne mutluluk uğruna gönüllü
gözyaslarım damlıyor. olarak canını vermiş bir
Bir daha hiç kurbandır.
karsılasmavacaeız. Ah,
sevgili çocuklarım, nasıl
içten, derinden seviyor
sizi babacığınız.
Sevdiklerimiz için
vasamakla gösteririz
sevgimizi, ve
gerektiğinde sevdiklerimiz
için ölmekle gösteririz
sevgimizi. Benim hayatım
ve doğal olmayan haksız
ölümümü başkalarından
öğreneceksiniz.

Size, miras olarak seref'Ii
bir ad ve yapılmış bir

görev bırakıyorum. Onu
koruyun, bu yolda

yürüyün. Kendinize karşı
doğru olun, o vakit

başkalarına karşı sahte
olamazsınız. Yaratıcı,
uyanık ve neseli olun.
Anneniz! O kadınların

en yücesi, en
şereflisidir. Onu sevin,

çocuklarım, değerli
varlıklarım,bu mektubu
yalnız sizin için değil,

daha doğmarms çocuklar
icin de ölen bir kişinin
ölüm yıldönümlerinde
okumanızı istiyorum.
Yavrularım, elve.da.,
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\ıe toprağa verildi dört işçi lideri sessiz bir törenle. Mezbaha işçileri.
McCormick işçileri, derniryolu işçileri. maden işçileri. işsizler... dü

. zenli sıralar ile katıldılar-cenaze törenine.
Suskundu isciler cenaze töreninde.

' Biz... susuyoruz,
bir fişek yatağında kurşun
susarsa,
Haykırsın sıkıysa
süküturnuzdan hızlı gök
kubbenin altında öyle
bir sada varsa! ! ' f

Ve Amerikan işçi sınıfı ölenlerin davasını her yerde savundu. Sonunda
26 Haziran 1893 günü tllinois (llinoy) Valls] ı Mayıs mahkemesinin
taraflı yapıldığını, sanıkların polisleri ôldürme suçunu işlemediğini n:
asılan dört işçinin adli hataya kurban gittiklerini belirterek hapisteki
Fielden, Neebe ve Schwab'ı affetti.
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işçi

MÜCADELE DURMUYı0R,
SÜRÜYOR... 1 MA'6IS

SINIFININ ULUSLARARASI,
BiRLiK, DAYANIŞMA V·E

MÜCADELE GÜNÜ OLUYOR.
Unutmadı işçi sınıfı 1 Mayıs'ı, Artık 1 Mayıs işçi sınıfının tarihine kazıl
mıştı.
Amerikan Emek Federasyonu, (AFL), 1888 yılında yaptığı toplantıda 8 sa
atlik işgürıü elde· edilinceye kadar 1 Mayıs 1890'dan itibaren her yıl 1
Mayıs gününde gösteri yapılmasını kararlaştırdı.
Aynı günlerde Belçika ve Fransa'da işçi örgütleri 8 saatlik işgünü için ül
ke çapında gösteriler düzenlenmesine, grevler yapılmasına karar ver-
diler. ••
8 saatlik. işgünü tüm ülkelerde işçi sınıfları arasında kök salıyordu.
Nihayet 14 • 21 Temmuz 1889'da Paris Kongresi ile kuruluşu gerçek
leştirilen ll. Enternasyonal, işçi sınıfının uluslararası birlik ve daya
nışmasının kutlanacağı gün olarak 1 M:ıyıs'ı seçti.
Sosyalistlerin yönetiminde gerçekleştirilen Paris Kongresinde şu ka
rara varılmıştı:

'Tesbit edılen tarihte, bütün
ülkelerde ve bütün şehirlerde aynı
zamanda uluslararası büvük bir
gösteri yapılacak ve gösteri
aracılığıyla emekçiler,
8 saatlik işgününü yasal olarak
kabul etmesi için resmi
makamları zorlayacaklardır..•.
Amerikan Emek Federasyonu
1 Mayıs 1890'da böyle bir gösteri
yapılması konusunda daha .
önceden karar vermiş olduğundan
aynı tarih uluslararası
gösterinin yapılma tarihi olarak
kabul edilmiştir ...,
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1890'd:ın sonra ı Mayıs'lar artık her ülkede uluslararası işçi bayramı
olarak kutlanmaya başladı. 1890 1 Mayıs'ı birçok ülkede genel grev
ile kutlandı. ABD. Fransa ve Avusturya işçi sınıfları 1 Mayıs'ı genel
grev ile kutlarken. Almanya'da 1 Mayıs 1890 kapalı salon toplantısı
ile kutlandı.

lngiliz işçi sınıfı ise 1 Mayıs'ı 4 Mayıs Pazar günü kutladı. iinlii Hyde
Park'da. 200.000 isçi flamaları ile birlikte. mars ,·e türküler söy
leyerek büyük bir gösteri yaptılar, <<4 Mayıs'da lngiliz işçi sınıfı ulus
lararası büyük ordu ile birleşti. >>

ı Mayıs 189rde Fransa'da daha büyük gösteriler düzenlendi. UNO
yılında 1 Mayıs gösterileri üzerine korkarak Paris 'i tcrkeden burju
valar bu kez 1 Mayıs'ları terör ile durdurmak btl'di..\ı ,·~ açtılar Kuzey
Frarısa'da bir dokuma nahiyesi olan Fourmi- --· 1 :n üzerine. 1(:
kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Zamanla çeşitli ülkelerde .ı Mayıs tatil ı,:iinii olarak kabul edildi. 8
saatlik işgünü resmen tanındı. Uluslararası Çalışma Orgiitü'nün (ILO}
1919'da Washlngton'daki kuruluş kongresinde ilk ı...ırar:ı bağlanan ko
nu 8 saatlik Işgünü oldu.

Burjuvazi 1 Mayıs'ı unutturmak için her yol.ı başvurdu. Hapsetti, iş
kence yaptı, vurdu, öldürdü.

Her 1 Mayıs kutlamasında çeşitli ülkelerde çok sayıda insanı katlet
tiler. Nitekim geçen yıl Türkiye'de ı Mayıs Alanında 36 yurttaşımız
öldürülürken, El Salvador'da 10 emekçi kurşunlanıyordu.

Ama burjuvazinin tüm saldırıları unutturamadı işçi sınıfının ulus
lararası birlik, dayanışma ve mücadele gününü. Dünyanın çeşitli ülke
lerinde 1 Mayıs'Iar artan bir çoşku ve heyecan- ile kutlanmaya devam
etti. Bugün de dünyanın tüm ülkelerinde kutlanıyor.

1 Mayıs'lar sömürüsüz ve baskısız bir dünya için. bağımsızhk, demok
rasi ve sosyalizm için savaşan halkların mücadelesinde önemli bir yer
tutuyor.

1 urkiye işçi sınıfı da kutluyor uluslararası birlik. dayanışma ,·e mü
:.::3s~·le gününü.

-----·--.,-...___..,. ~- -.,~..., -----..
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1 MAYISLAR,
TÜRKİYE'DE KÖKLÜ BiR

GELENEĞi YAŞATIYOR

ı Mayıs 1976 ve 1 Mayıs 1977'de yarım milyonu aşkın işçi ve emekçi
1 Mayıs Alaru'rıda DISK'in öncülüğünde emeğin bayramını kutladı, bü
yük bir coşkuyla. Gerçekte bu, yılların köklü bir geleneğini yansıtı
yordu.
Türkiye'de 1 Mayısların tarihi Osmanlı imparatorluğu dönemine kadar
uzanır.
Osmanlı İmparatorluğu emperyalist ülkelerin güdümünde geç bir ta
rihte kapitalistleşmeye başladı. Ama yine de bilinen ilk işçi eylemleri
1830'lara, 1840'lara kadar uzanır.
Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde işçiler ilk grevlerini 18721er·
de gerçekleştirmeye başladılar, özellikle aradan geçen uzun bir dur
gunluk döneminden sonra, 1908 yılında grevler büyük bir hız kazandı.
lşçi sınıfının çalışına ve yaşama koşulları çok kötüydü, ücretler dü-
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şük, çalışma saatleri çok uzundu. Sabah erkenden işe gidiliyor, akşam
ezanı ile işten dönülüyordu. lşgünü 14 saat ile 20 saat arasında deği
şiyordu, Çalışma koşulları sağlığa çok zararlı bir ortam içinde ger
çekleştiriliyordu. Meslek hastalıkları çok sayıda işçinin ölümüne yol
açıyordu. Emperyalist şirketlerde çalışan işçilerin yabancılar tarafın
dan ezilmesi ayrıca sorunlar doğuruyordu.

Aydın Demiryolu işçileri. Sclanik Tiitiin işçileri, Bağdar Dcmiryolu
işçileri, Balya Karaaydın .m.ı.k-n i~ııkri. hava gazı, tramvay, deri.
fırın işçileri ... grevlere gittikı
Bu grevlerde ücretlerin :ırıııı'·:· , •• " -a.ıt lerinin azaltılması, çalışma
koşullarının düzeltilmesine ı, ,, •.. •· ,,ı.-~ll'riıı ı-armıra siyası istemler
de yer almaktaydı.

JIJ07'de lskeçe'del işçiler i~_l!ıınıiniiıı 11 <n.n t cn 10 saate indirilmesini
istemişlerdi. 1908'de ise izrııır ır:11111 .ıv i~çill'ri ıo saatlik işgiinii için
greve gitmişlerdi. Türkiyed« i:~iırıiiıııirı kısalulmas: mücadelesi veri
lirken elbette işçi sınıiınııı uhı-Lır.ır.ı«: ç:ıpu .~ s.ıarllk işgiinii muc.ı
dclesinden uzak kahnrnav.ıc.ıku.

\ıı"kinı 1909 yılında Osm.ınl: lıııp.ır.ıııırlıı_l!ıı ,ınırları içinde ilk 1 \l.ı
ı ı-Lır kutlanmaya başlandı.

~
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SELA~İK'TE TÜRK, RUM,
YAH~DI, BULGAR iŞÇiLER

OMUZ OMUZA 1 MAYIS'I KUTLUYOR

Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde ilk 1 Mayıs Usküp ve Sela
nlk'te kutlandı. Bu kutlamalar kitlesel olmamakla beraber ilk olduk
ları için son derece önemlidir.

özellikle Selanik'te sosyalist kuruluşların da katıldığı ı Mayıs işçi
bayramında Türk, Bulgar, Yahudi, Rum işçiler kırmızı bayraklarla
kolkola yürüyüş yaptılar.
ı 910 yılında Türkiye'nin diğer bölgelerinde de kutlama törenleri ya
pılm:ıy:ı başlandı.

19 l l yılımla ise Selarıik'tc görkemli bir kutlama gerçekleştirildi. ı Ma
yıs günü 1 Z bin işçi greve çıkarak işbaşı yapmadı. öğleden önce 7 bin
kişinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Türk, Bulgar, Rum ve Yahudi is
çiler hep birlikte işçi sınıfının uluslararası marşı olan Enternasyonaİ'i
söylediler. öğleden sonra da çoğu 7-8 yaşındaki işçiler olan 7 bin kadar
işçi bir işçi bandosunun önderliğinde yürüyüş yaptı.

Ama Sel::ınik işçi sınıfının bu görkemli gösterisi korkuttu yönetenleri.
1912 yılında Selanik'te yapılacak olan 1 Mayıs yürüyüşüne hükümet
izin vermedi. işçilere daha önceden ı Mayıs'ı kutlamamaları için göz-·
dağı verildi. Ancak yine de 1 Mayıs giinfı 7 bin işçi işbaşı yapmadı.
Polis, o gün toplantı yapmak isteyenleri zorla dağıttı.
lstanbul'da bilinen ilk 1 Mayıs kutlaması 1921'de yapıldı. Ancak
bu. Parıgaltı'ndaki Belvü Bahçesinde yemekli bir biçimde gerçekleşti
rilcn hir kutlamaydı.

Uzelliklc il. Enternasyonalin devrimci niteliğini yitirdiği bu dönemde
çeşitli ülkelerde işçi sınıfı hareketini susturmak isteyen bazı sözde i~
çi önderleri ı • Mayısların bir gösteri biçiminde değil de yemekli top
lantılarla bir eğlence günü olarak kutlanması için çaba harcıyorlardı.
l 91-1- - 1918 yılları arasındaki Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sı
rasında 1 Mayıslar, gösteriler biçiminde kutlanmadı.
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TÜRKiYE işçi SJNIFJ
ULUSLARARASI İŞÇi SINIFI

DAYANIŞMASI iLE
ULUSAL BAGIMSIZLIK

MÜCADELESiNi BÜTÜNLEŞTiRiYOR

Savaş sonrasındaki emperyalist işgale karşı ilk tepkiler yine işçi sını
fından geldi. Emperyalist işgalcilere karşı Izmir ve Istanbul'da yapılan
toplantılara işçiler de kitlesel .bir biçimde katıldı. İşçiler Ulusal Kur
tuluş Savaşını desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. Binlerce işçi
cephede ön safta savaşırken, özellikle Irnalat-ı Harbiye işçileri, inşaat

. işçileri. mavnacılar, liman işçileri cephane üretiminde ve Anadolu'ya

. silüh kaçırılmasında önemli görevler aldılar. cesaret ve yurtsever
liğin en güzel örneklerini verdiler

1920 yılında I Mayıs, rşgal idaresinin ve işbirlikçi Osmanlı Hükümeti
tinin ~·oğun baskılarına rağmen kutlandı. Çok sayıda işçi ellerindeki
«bağımsızlık» isteyen pankartlarla Haliç'ten Karaköy'e, oradan da
Beyoğlu'na kadar yürüyüş yaptılar.

işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, Türki
ye'rıin o günkü koşullarında emperyalizme karşı mücadele azminin
bilendiği bir gün oldu. Uluslararası işçi dayanışması ile 'gerçek ·yurtse
verliğirı nasıl kaynaşabileceğlne ilişkin en güzel bir örnekti.

. 1921 1 Mayıs'ı ise o güne kadar yapılan 1 . Mayıslar içinde en gör·
krmlisiydi. lsranbul'un iszal altında olmasına rağmen onbinlerce iş
çi meydanları doldurdu. 1921. yılı ı • Mayıs'ı da emperyalizme karşı
somut bir gösteri olarak kutlandı.

l9l9 yılında ırr. Entemasyonal'irı kurulmasıyla birlikte, Il. Enternas
yonal'a bağlı birtakım örgütler tarafından devrimci özü boşaltılan
ve basit bir kutlama haline getirilen 1 Mayıs gösterileri yeniden dev
rimci öze kavuştu. Tüm ülkelerin işçilerinin bilincine kazınmayacak
bir bic-•rnde vazıldı.
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2 Mayıs 1921 tarihli lkdam gazetesi 1 Mayıs kutlamasını şöyle an
latıyordu:

6 Şehrimizde amele bayramı dün
ameleler tarafından tesit
edilmiştir. Şirket-i Hayriye, Haliç
ve Tramvay şirketleri amelesi
çalışmadıklarından vesait-i
nakliyenin büyük kısmı muattal
kalmıştır. Ameleden bir kısmı
bayramlarını tesit için mavi
amele gömlekleri giydikleri,
kırmızı boyunbağı taktıkları gibi
hepsi de kırmızı rozetlere hamil
idiler. Amelenin bindiği bazı
otomobillere de kırmızı bayrak
takılmıştı. Türkiye Sosyalist
Fırkası'nın Babıali'deki
merkezinde tören yapılmış, saat
10.00'dan 01.00'e kadar mızıka
Enternasyonal'i çalmıştır.,

ı92l"de 1 Mayıs Ankara'da da kutlandı toplantılar biçiminde.
1922 ı Mayıs'ı yalnız lstanbul'da değil. Ankara, İzmir, lzmit ve Ada
pazarı'nda da kutlandı. Bu kutlamalara da aynı anti-ernperyalist hava
egemendi. •
istanbul'da bildiri dağıtan tütün işçilerinin grevi bastırıldı. Mersin'de
yapılan ı Mayıs gösterilerinde işçiler halkı Fransız işgaline karşı di
renmeye çağırdılar. Adapazarı'nda lmalat-ı Harbiye işçileri direnişe .
geçtiler.
Ankara'da ise işçiler eş ve çocukları ile istasyon dolayında toplandılar.
Dünya işçilerine ve lstarıbul'daki işçi örgürlerlne kutlama telgrafları
çektiler. Aynı gün Millet Bahçesinde bir gece düzenlendi ve geliri has
talara bırakıldı.
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O günkü 1 Mayıslara katılanlardan 1903 doğumlu Fadıl Gararı l 92!
Mayısını şöyle anlatıyor: •

·,Gençliğimde benim hatırladığım ilk 1 Mayıs misli
görülmemiş bir şekilde 1921 'de yapılmıştı. Pangaltı 'da
Amele Birliği Merkezi önünde toplandık. Muhteşem
bir işçi topluluğuydu. Önde bando «Marş
Enternasyonal»i çalarak ilerliyor, ardından
bayraklar, pankartlarla işçiler yürüyordu. Şişli'ye
gidildi. Bugünkü camiin önünde bir konuşma yapmak
istediysek de mani olundu. Hürriyet tepesine doğru
yüründü.,

1 MAYISLAR
BASKI VE TERÖRLE

UNUTTURULMAK İSTENİYOR

l'J23 yılında Izmirde toplanan ve Türkiyenin kapitalist yoldan kal
kınması için kararlar alan İzmir iktisat Kongresine işçiler adına katı
lanlar çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin somut istemlerin ya
nısıra özellikle şu iki istem üzerinde durdular: 1 Mayıs gunıı yasıı
ılc işçi lrnyraıııı olaral: kutuıııacaktır l'e 8 saatlik işgünü kabul edi
l,, ckıir.
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ı Mayıs 192_3 gôstcrileıinderı önce çok sayıda işçi tutuklandı. Tutuk·
[ananlar Türkiye işçi Çiftçi Sosyalist Fırkası üyeleri idi. O yıl 1 Mayıs
lsranbul'da gösteriler biçiminde kutlanamadı, Ancak yine de çok sa
vıda işçi Çırpıcı'da bir toplantı yaptı.

ı Mayıs 1923 lzrnir. Ankara \'t' Adapavannda toplantılar biçiminde
kutlandı.

1 Mayıs için yapılan baskılar 192-ı'Jl· de sürdürüldü, lstanbul'da çeşitli
yayın organlarına baskın yapıldı. Bildiri dağıtan işçiler tutuklandı. 1
xtayıs': kutlamak isteyen işçiler askerler tarafından dağıtıldı. •

Ancak işçiler Ankara ve Adapazar'ında :ı- Mayıs'ı toplantılar ve gösteri
ler biçiminde kutladılar. Uzellikle Ankara'da çok sayıda işçi Türkiye
Büyük Millet Meclisi ününde toplandı ve orada çalışma koşullarına
ilişkin yasanın bir an ünce çıkartılması için bir konuşma yapıldı. Biiy
lece 1 'l2-I 1 Mayıs'ı bir kutlamadan çok işçi sınıfının istemler! yolun
th bir mücadele günü oldu.

ı Mayıs. l 925'dc yeniden kutlandı. 1 'l25'de çıkarılan I akrlr-i' Sükun
l\;ıııunu ile işçi sınıfının örgütlenmesi ve grevleri tanı anlanuyla ön 

lvumck istendi. Daha sonra 1 Mayıs, «BAHAR \'E ÇiÇEK RAYRAMI» ola
r;ık kabul edildi. işçilerin kırlara giderek hayranı yapması. çiçek top
l.ıması istendi yalnızca. Böylece . burjuvazi yıllardır kıırkııığıı I l\l:ı
, ,,·ı unutturacağını samlı.

.\ ma işçi sınıfının daha kısa çalışma günü için n·rdıii.i mücadele her •
gt•çen biraz daha yoğunlaşıyordu. Çalışma günleri h:ıla çok uzundu.
Bir İstanbul gazetesi olan Vakit lR Mart 1926 tarihinde şunları yazı
yordu:

6Demiryolu insaatında çalışan Türk
iscisi günde 15 saat çalışır.

Dokumacılar ve tütün iscileri günde
14 saat calısırlar... İstanbul'un bazı
semtlerinde· lokanta, otel. kasap ve

buna benzer işletmelerde işçiler günde
• • 20 saat calısırlar... Fırın _işçisinin
durumu daha da berbaattır. Isgünleri

18 saatten fazladır.,
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''I Mayıs 1921 Amele Bayramı Münasebetiyle Ankara'daki SovyetSefnrethane
sinde Hazır. Ba lanarı Davetliler" (Türk lnkilap Tarihi Enstitüsünden Sağlan
mıştır)

işçi sınıfının daha kısa çalışına gunu için verdiği mücadelenin sonucu
olarak 1936 yılında 3008 sayılı iş Kanunu çıkarıldı. Bu yasada nor
mal haftalık çalışma 48 saat olarak saptanmıştır. Ancak işçi sınıfının
henüz güçlü olmayışı yasaya da yansımıştı. Yasada kapitalist sınıla
önemli açık kapılar bırakılmıştır. Bu yasa ile fazla çalışma bir zorun
luluk haline getirildi. Ve yasadaki haklar uzun yıllar uygulanmadı. Ni
tekim Uluslararası Çalışma Orgütü'nün (ILO) 1950 tarihli raporunda
«Türkiye'de normal işgünü genellikle 10-11 saattir» deniliyordu.
Egemen sınıflar işçi sınıfına 1 Mayıs'Iarı unutturmak için herşeyi ya
pıyorlardı. Ozellikle _1 Mayıs'tan önce sosyalist işçilerin gözaltına alın
ması, 1 Mayıstan birkaç gün sonra salınması, ı Mayıs günlerinde
polislerin izinlerinin kaldırılması sürekli bir uygulama haline getirildi.
Türkiye işçi Sınıfı yine de 1928'de 1 Mayıs'ı kutladı. 1 Mayıs 1931'de
1 Mayıs bildirileri yayınlandı. 1938'de bir grup işçi Adana'da topla
narak 1 Mayıs'ı küçük çapta da olsa yine kutladı.
1935 Mayısında Mecliste kabul edilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ler Yasasında 1 Mayıs «Bahar Bayramı» olarak nitelendi ve resmi ta-
tiller arasında yeraldı. " ..
1936 yılında faşist ltalyan Ceza Yasasından ithal edilen 14 ı. ve 142.
maddeler Türk Ceza Kanununa kondu. Böylece işçi sınıfının örgütlen
mesi ve kendi dünya görüşünü dile getirmesi yasaklanıyordu. 193'8'de
sınıf esasına göre cemiyet kıirrna yasağı getirilince artık isçilere rı'ii(
cadele'erinde her türlü yasal yol ortadan kaldırılmış oluyordu.
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G YAŞASIN 1 MAYIS



DİSK VE 1 MAYISLAR

1961 Anayasasının getirdiği nisbi demokratik ortamda sendikalar hızla
gelişmeye başladılar. Anayasadaki hakların yasalara geçirtilmesi yo
lunda yoğun .bir mücadele verildi. Büyük Saraçhane Mitingi gerçekleş
tirildi. DISK'e bağlı Maden-iş üyeleri Kavel'de bir destan yazdılar sen
dikal hak ve özgürlükler alanında. Ve sonunda Sendikalar Yasası ile
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası çıkarıldı.

Türkıye ce hızlı bir gehşu.e vardı. işçi sınıfı ve emekçi halk hızla bi
linçlerıiyordu. Bu arada DISK"in kurucuları Türkiye lşçi Partisi'ni
kurmuşlardı.
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Türkiye işçi sınıfı eninde sonunda devrimci geleneğine sahip çıkacak,
uluslararası· İşçi sınıfı dayanışmasını güçlendirmek için çaba harca
yacak ve ı Mayısları işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve
mücadele günü olarak kutlayacaktı.

Işte böyle bit ortamda Amerikancı sarı sendikacılığı sürdüren Türk
iş yönetimi işçi sınıfını saptırmak amacıyla Sendikalar Yasası ile Toplu
Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasasının çıkarıldığı gün olan 24 Ternmuz'u
işçi bayramı olarak ilan etti. Böylece unutturulmak istendi, 1 Mayıs'lar
ama mümkün mü güneşi balçıkla sıvamak!

Türk-iş yöneticileri böylece sınıf uzlaşmacısı sendikacılık anlayışında
kendi kuruluşunu gerçekleştiren Amerikan sendikacıları gibi davran
mış oluyordu. ABD'de zamanla devrimci atılımını yitirerek patronla
rın dümen suyunda sarı sendikacılık yapan ve Türkiye'deki sendikal
hareketi etkileme için Amerikan Casusluk örgütü CIA ile ortak ça
lışmalar yapan Amerikan Emek Federasyonu {AFL) da Amerikan işçi
sınıfına emeğin bayramını unutturmak için işçi bayramı olarak 1 Ma-

. yıs'ı değil, Eylül ayının ilk pazartesi gününü kabul etmişti. •

Neydi 24 Temmuz? 24 Temmuz'da 1961 Anayasa'smda sözü edilme
yen ve toplumsal bir suç olan lokavt yasaya geçirtilmişti. Ayrıca bu •
yasalar ile işçi sınıfının grev hakkı sınırlandırılmıştı. işçilerin grev
hakkı yalnızca iş anlaşmazlıklarına bağlanmıştı. Ayrıca bu yasalarla
işçi sınıfının kendi sendikasını kendisinin seçmesi de ortaya konmu
yordu. Bu yasalarda işçiye hapis, işverene ise para cezası getiriliyordu.
«Partilerüstü sendikacılık» anlayışı ile işçilerin saptırabileceğini sanan
sarı sendikacılar bu engelleri getiren yasaların çıktığı günü işçi bay
ramı olarak kutlamak istediler. Bir süre de başarılı oldular. Ama işçi
sınıfının devrimci mücadelesi eninde sonunda bu oyunları bozdu. Ve
kutladı DiSK 1 Mayıs'ı 1968'den beri bildiri ve toplantılarla ve 1976
yılında kitlesel bir biçimde, 1 Mayıs Alam'nda, Taksirn'de...

Kurulduğu günden itibaren işçi sınıfının sendikal umudu haline gelen
ve işçi sınıfının gerçek kurtuluşu yolunda ekonomik, politik ve ideo
lojik mücadelesinin bütünlüğünü vurgulayan DiSK, ı Mayısların an~
lamını sürekli olarak açık· bir biçimde dile getirdi,

DiSK. 1969 yılında ı Mayıs'ı Merter'dekl Sendikalar binasında sendi
ka yöneticileri ile birlikte toplantı biçiminde kutladı.
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Aynı yıl Lastik-iş gazetesinde 24 Temmuzdan önce şöyle deniliyordu:
«24 Temmuz işçi Bayramı değil, lşı•erenlerin Bayramıdır.»
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\'r 1. Mayıs 1976'ya gelende DISK"in gücü bir kez daha kanıtlanuı.
1 Mayıs 1976'.Y,ı kitlesel bir biçimde kutladı DiSK, yüzbinlerce emek
çinin katılmasıyla.

DİSK'in öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler 1 Mayıs'a konan
yasak zincirini kırdılar, 1976'ya. Artık 1 Mayıs Alanı olarak adlan
dırılan Taksim Meydanında yüzbinlerce işçi emekçi mücadele azmini
göstererek korku saldı yüreklerine egemen sınıfların.

Yürüdü şanlı emekçiler ordusu, yürüdü kolkola, omuz omuza, 1 Mayıs
1977 için de. aynı biçimde hazırlandı DiSK. Ama bu kez 1 Mayıs
Alanı artık dar geliyordu, yüzbinlerce işçi ve emekçiler için. Yine yü
rüdüler; hep birlikte, işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler,
teknik elemanlar, öğretmenler, yurtsever· aydınlar, öğrenciler... Tüm
ilericiler. Yine düzeniydi gösteri. Yine başlar dimdik, gözler çakmak
çakmaktı. Yine işçi sınıfı disiplinine yaraşır bir biçimde girildi, ı Mayıs
Alaru'rıa.

Ancak burjuvazi korktu işçi sınıfının bu ·büyük güç gösterisinden, işçi
sınıfı ve tüm emekçilerin mücadele azminden, kararlı ve disiplinli olu
şundan.
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Ve 1 Mayıs Alanı'nda bazı ajanlarla birlikte Cla'nın, Kontr-gerilla'nın
daha önceden tezgahladığı büyük bir komplo gerçekleştirildi. Oldiiıül
dü 36 yurttaşımız: Ziya Baki, Kahraman Alsancak, Niyazi Darı. M.
Atilla dzbelen, Hasan Yıldırım, Leyla Altıparmak, Omer Narman,
Mustafa Elmas, Hikmet Ozkürkçü, Dirarı Nergis. Kenan Çatak, Bay
ram Çıtak, Hüseyin Kırkın. Nazan Onaldı, Meral Ozkol, Kıymet Dl;!•
man, Rasim Elmas, Nazmi Arı, Bayram iyi, Ahmet Gözükara, Ercüment
Günkut, Aleko Konteus, Mehmet Ali Genç, Hacer ipek Saman, Sibel
Açıkalın, Karabe't Akyan, Jale Yeşirnil, Kadir Balcı, Hamdi Toka, Hül
ya Emecan, Bayram Sürücü, Mustafa Ertan, Ali Yeşilgül Yücel Elbistan
lı, dzcan Gürkan, Tevfik Beysoy.

Kana bulandı' 1 Mayıs. işçi sımtına korku vermek için burjuvazi katletti
onları. Ama korkmadı işçi sınıfı. 2 Mayıs ,-1977 günü ses geldi fabrika
ve tarlalardan «l MAYIS'TA. 1 ~AYIS ALANI'NDA». işçi sınıfı unut
mayacak 1 Mayıs şehitlerini. anılarını yaşatacak. Ve işçi sınıfı bu kanlı
'komployu mutlaka: ortaya çıkaracak. faşist canilerden hesap soracak.
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iŞÇiYiZ BiZi ..
AYNI iPLiKTEN DOKUNMUŞ,

AYNI HAMURDAN YOĞRULMUŞUZDUR...

Bugün yeryüzünde yüzlerce ülkeye dağılmış milyonlarca işçi var. Dil
leri ayrı, derilerinin renkleri ayrı, ırkları ayrı, dinleri ayrı, ulusları ayrı,
meslekleri, yaşları farklı ... Ama hepimiz de· aynı sınıfın üyesiyiz. He
pimizin de yüreği bir tek amaçla atıyor : sömürüsüz ve baskısız bir
dünyanın kurulması.

Tüm dünya işçilerinin çıkarları bir, amaçları ortak, mücadeleleri aynı
hedeflere yöneliktir. Bu nedenle daha. ilk günlerde· (<BrJTDN. DLKELE-

.• RIN iŞÇiLER/ BiRLEŞiN» denmiştir.

Kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde tüm işçilerin yaşamları ortak.
Hepsi de kapitalistler tarafından sömürülüyor ve baskı altında tutu
luyorlar. Sömürülmeleri aynı biçimlerle artırılıyor.

Çalışma koşulları genellikle birbirine benziyor. işçi sağlığı ve işgü
venliği konusunda benzeri koşullarla karşı karşıyalar. Aynı kimyasal
maddelerle zehirleniyor, aynı maddeler nedeniyle _karı,ser oluyor,. yine
«kar, daha fazla kar, en fazla kar» yolunda benzeri biçimde iş cirıa-
yerlerine kurban gidiyorlar.

Belki bazılarının evinde buzdolabı, çamaşır makinesi var. Belki bazı
ları biraz daha yüksek ücret alıyor. Ama kapitalistlerce aynı biçimde
sömürülüyorlar, Kapitalistler aynı biçimlerde onların artı-değerlerine
el koyuyor.

Kapitalizmin egemenliği bir ülke ile sınırlı değil. Kapitalizmin tekel
ci aşaması olan emperyalizm dünyanın belli • bir kesimine yayılmış
durumda. Emperyalizm çağında sermaye uluslararası bir nitelik kazan
dı. Çokuluslu tekel dediğimiz dev emperyalist tekeller dünyanın bir
çok iilkı•~inde vavıldı. •
Çokuluslu tekeller Tokyo'da da, Paris'de de. lstanbul'da da, Madrid'de
de, Brezilya'da • da, • Güney Afrika'da da aynı biçimlerde _ sömürüyor
fabrikalarında çalışan işçileri. Bu işçilerin çıkarları aynı. Aynı tekeller
tarafından sömürülüyorlar. Aynı tekellere karşı mücadele ediyorlar.
Türkiye'de çokııluslu bir şirkette grev yaptık mı, ses geliyor Paris'ten.
Lizbon'dan, • Karaçi'den, Avusturalya'dan.. Japonya'dan'. oniarın başarısı

-57..-·



lıi7Jm de başarımız oluyor. Bizim başarımız onların da başarısı oluyor.
lşcilerin çalışma ve yaşama koşulları aynı. Bu yüzden dertleri aynı.
çıkarları ortak ve kurtuluş yolları bir. O nedenle işçiler için ayııı İ/J·
tıkıcıı dolwımıuş, aynı hamurdan yoğrulmuş/ardır, denilmiştir.
Bugün işçiler dünya çapında birlik ve dayanışmalarını güçlendirmek,
zorundadırlar.
Yurtseverlik ile uluslararası işçi sınıfı dayanışması bir bütündür. işçi
sınıfı bütün dünyada çeşitli. uluslardan işçi ve emekçileri birbirine
düşman eden. burjuva milliyetçiliğine k.ırs). ulusnl baskılara kars ı.
söventzme karşı yılmadan mücadele eder.
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:ıosyalist sistemin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının, ulusal kurtuluş
mücadelesi Yeren halkların devrimci birlik ve dayanışmasının daha
da pekiştiği, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin hızlandığı bir
dünyada yaşıyoruz.
lmpervalrzm çağında sermayenin uluslararası bir nitelik kazanması
i~~-i sınıfmm birlik ı L' dayamsmas: için yeni maddi temeller s.ıul.ı
_ıı;ı~tır. Emperyalizme ve laşızınc karşı, cokuluslu tekellere Karşı.
ulusl.ırurus: çaptaki gericiliğe karşı. savaş kişkırtıhcıiiına karşı verilen
mücadele. barış mücadelesi daha da anlam kazanmaktadır.
işçi sınıfının ırkçılığa, şövcnizrne. ayrımcılığa karşı mücadelesi her
geçen gün biraz daha güçlenmektedir.



1 MAYIS
KAPiTALiST SINIF iÇiN

KORKU GÜNÜDÜR
iŞÇi SINIFI iÇiN iSE
MÜCADELE AZMiNiN

BiLENDiĞi BiR GÜNDÜR

1 Mayıs kapitalist sınıf için bir korku günüdür. Kapitalistler korkar
lar işçi sınıfının örgütlü gücünün açıkca sergilenmesinden. Korkarlar,
işçi sınıfının birlik ve davanışmasından. bilir işçi sınıfının mücadele
azminin ne olduğunu

Bu yüzden 1 Mayıs kapitalist sınıf için korku günüdür. Ama bugün
işçi sınıfı için mücadele azminin bilendiği, işçi sınıfının istemlerinin,
dile getirildiği ve bu istemlerin hayata geçirilmesi yolunda haykırıl-
dığı bir gündür. •

Dünyada tüm zenginliklerin yaratıcısı olan emekçilerin günüdür ı Ma
_y_:1s.

Kaldıracağız kollarımizı: Tutacağız Iaponya'daki, Şili'deki, Küba'daki,
Fransa'daki, Hindistan'daki, Cezayir'deki... Işçi kardeşlerimizin elle-

" rini. Sesleneceğiz hep ibirlikte Şili zindanlarındaki devrimcilere, Arıgo
la'daki, Mozambik'teki, Vietnam'daki dostlara, ulusal kurtuluş müca
delesi veren gönüllü neferlere, sosyalist ülkelerin halklarına...

Türkiye işçi sınıfı ekonomik, siyasal ve ideolojik mücadelesinin birli
ğinin bilincinde olarak aşacak tüm engelleri, grevlerde, direnişlerde,
eylemlerde, _ 15·16 Haziran'da, DGM mücadelesinde, 20 Mart Faşizme
ihtar eyleminde ulaştığı bilinç. düzeyi yeni boyutlar kazanacak.
lşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadelesinin ne anla-

- ma geldiğini unutmadan, yurtseverlik ile uluslararası işçi sınıfı daya
nışmasınm bütünlüğünü vurgulayarak yeniden dolduracağız alanları.
Tertiplere ve tüm baskılara rağmen uluslararası birlik, dayanışma ve
miicadele gününü kutlamaya kararlıyız ve vargücümüzle sesleniyoruz.
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1 MAYIS'TA 1 MAYl·S ALANl'NA
BÜTÜN ÜLKELERiN

İŞÇİLERİ BiRLEŞiNiZ
YAŞASIN işçi SINIFININ

ULUSLARARASI BiRLiK VE
DAYANIŞMASI

YAŞASIN ŞANLI 1 MAYIS
YAŞASIN TÜRKİYE ıscı SINIFI

YAŞASIN DiSK
YAŞASIN SOSYALİ:ıM



1 MAYIS

..,;(inlerin bugün getirdiği
.Iask: zulüm ve kandır
Arıcak bu böyle gitmez.
'iiinıürü devanı etmez
·ı·, '.l.\ eni bir güneş doğar
J .'('.,• ve ülkelerde

.. -
UJ ıl!!1.,

·~ .;>'

l MAYIS!·ı MAYIS!
İsçinin emekçinin bavr.uıu
Devrimin şanlı yolunda
İlerleyen halkın· bayramı

: :\1A.YIS ! 1 lVIAYIS !
~~c-iııin emekçinin bnvranu
Devrimin sarılı yolunda
İlcıleyen halkın bayramı

Yepyeni bir güne~ doğ,ır
Jağların doruklarındun
Mutlu bir hayat filizlcnir
Kavganın ufuklanndan
Yurdumun güneşli günlni
Mutlak gelen gündedir

• ,·l'rmeyin insana izin
.v.ınması ve susması icin
llakkını alması için
Kitleyi bilinçlcndiıin
Yurdumun mutlu günleri
vlutlak gelen gündedir

Giin gelir gün gelir
Zorbalar kalmaz gidl'I'
Devrimin şanlı yolunda
Bir küğıt gibi erir gider

:\IAYIS! 1 MAYIS!
:~c:inin emckcinin bnyrauu
:)(·Hinıin şanh yolunda
i hıloven halkın bayramı
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TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM
Türkiye işçi sınıfına selam!
Selam yaratana!
Tohumların tohumuna; serpilip gelişene. selam!
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günler ellerinizdedir.
Haklı günler, büyük günler,
Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde ·aç

yatılmayan,
Ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selam!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara
Toprağa, kitaba, işe hasretimizi
Hasretimizi, ayyıldızı esir bayrağımıza

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam! .
Paranın padişahlığını
Karanlığını yobazın
Ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam!

Türkiye işçi sınıfına selam!
Selam yaratana!
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