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Herkesin Yetene¤inden,
Herkese ‹htiyac›na Göre!

1 MAYIS 2012’DE
TEKELC‹ BURJUVAZ‹N‹N D‹KTATÖRLÜ⁄ÜNE
KAP‹TAL‹ST AVANTALAR-YA⁄MALAR DÜZEN‹NE
“KALP ‹LACI” OLAN SARI 1 MAYIS ANLAYIﬁLARINA
KARﬁI MÜCADELE EDEL‹M!

Kara gerici, ›rkç›, ﬂoven politikalarla devlet tekelci kapitalizminin
“yüksek” ç›karlar› korunuyor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n düﬂman› politikalar ve bu türden orta oyunlar›yla idare-i maslahatç›l›k
yap›l›yor.

Uluslarötesi tekelci sermayenin yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu kimli¤i ile tekelci burjuvazi diktatörlü¤ünün devam› için e¤itimde, sa¤l›kta, hukukta, tekelci militarist polis devletinin daha da
güçlenmesinde ve her alanda tahkimat›n› yap›yor. Kitlelerin soka¤›
kullanmaya baﬂlamas›n› ve politikleﬂmesini zora ve kaba güce baﬂvurarak, devlet terörü ile engellemeye çal›ﬂ›yor.
Tekelci sermaye, devleti ve hükümetiyle “Kürt Aç›l›m›, Alevi Aç›l›m›, ‹leri Demokrasi, Toplumsal Bar›ﬂ, Ana ve Baba Yasa” uyutmalar›yla kitlelerin sosyal uyan›ﬂ›n› ve örgütlenmesini engelleyece¤ini
umuyor.
Mevcut “sol cenah” örgütleri “Tutarl›-somut-amaçl› bir demokrasi
mücadelesi” ile “Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar mücadelesini” koordineli götürecek bir örgütsel yap›ya sahip de¤il. Ba¤r›nda önemli/anlaml› devrimci nüveler taﬂ›yan ve giderek ideolojik, politik ve örgütsel aç›dan iﬂlevsiz bir konuma evrilen “sol cenah” örgütleri burjuvaziye karﬂ› alternatif projeler üretemiyor. Küçükburjuva solculu¤u hayat ve mücadelenin reddetti¤i/onaylamad›¤› program, teori ve pratiklerden özeleﬂtiri yaparak bir türlü kurtulam›yor. “Somut durumun
somut tahlilinden” hareketle “Marksizmin yorumu, pratikte yeniden
üretimi” yöntemini de¤erlendiremiyor. ﬁekilsiz duruﬂlar›yla “sol cenah” örgütleri ne aralar›nda hesaplaﬂabiliyor ne ayr›ﬂabiliyor ne de
yeniden üretimi gerçekleﬂtirebiliyor.
ABD ve AB emperyalizmi, sömürücü/sömürgeci kimlikleriyle insana ve insanl›¤a karﬂ› bütün melanetiyle sald›r›yor. Bir yandan
ölüm tüccarlar› yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada, Bölgede ve Yak›ndo¤u’da
emekçi halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›yor. Düﬂük yo¤unluklu savaﬂlar›, iç savaﬂlar› deniyor. Di¤er yandan III. Dünya Paylaﬂ›m Savaﬂ›n›n
haz›rl›¤›n› yap›yor.
Devlet tekelci kapitalizmi ise hegemonlar›n niyet ve amaçlar›na
uygun alt-emperyalist/küçük-emperyalist kimli¤i ile bu hengâmede
kendisine sunulacak k›r›nt›lara iﬂtah›n› kabart›yor. Emperyalizmin ç›-
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Devlet tekelci kapitalizmi bir yandan kendi yasalar›n› dahi çi¤nemeyi göze alarak iﬂçi s›n›f›n›n hakl› ve meﬂru taleplerine bask› ve terör uyguluyor. Yeni yasal düzenlemelerle kazan›lm›ﬂ haklar›n› daha
da budamay› düﬂünüyor. ‹ﬂçi s›n›f›n›n talep ve ihtiyaçlar› için yapt›¤›
eylemlerine karﬂ› polisi ve jandarmay› devreye sokuyor, gaz bombas›, cop ve ﬂiddet uyguluyor. Patronlar›n art›-de¤er sömürüsünün
devam› için partisiz, sendikas›z, sigortas›z, güvencesiz, grevsiz bir
çal›ﬂma hayat›n› dayat›yor. ‹ﬂ güvenli¤ini hiçe sayarak iﬂ cinayetlerinde günde 10 iﬂçi öldürüyor. Kad›n cinayetleri yay›l›yor. Roboski
köyündeki gibi katliamlar› gerçekleﬂtiriyor, keyfî-fiilî infaz yöntemleriyle insanlar›m›za sald›r›yor. Di¤er yandan belli disiplinlerle soka¤›
kullanan, kütlesel ç›k›ﬂlar›yla haklar› için mücadele edenlere karﬂ›
tekelci militarist polis devleti kimli¤i ile sald›r›yor. Sistem emekçi
halklar›m›za karﬂ› uygulanan inkâr-imha ve asimilasyon politikalar›ndan geri ad›m atmad›¤› gibi gerici reform dahi yapam›yor. Kapitalist anarﬂi bütün kurum ve kuruluﬂlar›yla çözüldükçe çözülüyor.
F Tipi cezaevlerinde 12 bin siyasî tutsak, ideolojik, ruhsal ve bedensel sa¤l›¤›n› kaybedece¤i ﬂartlarda tutuluyor. Talepleri karﬂ›lanm›yor. Siyasî zorunlu göçe ve sürgüne zorlanan insanlar›m›z yurtd›ﬂ›ndaki kamplar›nda âdeta esir tutuluyor. Sistemin e¤itim politikalar›n›
protesto ederek karﬂ› ç›kan 600 ö¤renci cezaevlerine dolduruluyor.
Say›lar› 2 bini bulan taﬂ atan çocuklara “terörist” iﬂlemi yap›l›yor.
Göstermelik “Darbe Karﬂ›t›” ve “12 Eylül Hesaplaﬂmas›” yöntemleriyle kitlelerin sosyal uyan›ﬂ› ve örgütlenmesinin önü kesilmek isteniyor. “Hangi Hukuk?”, “Hukuk mu Dediniz?” “Hangi Demokrasi?”,
“Hangi Adalet?” sorular›n›n hiçbir geçerli karﬂ›l›¤› yoktur.
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karlar› uzant›s›nda komﬂu ülkelere karﬂ› sald›r›da “Koç Baﬂ›” rollerine soyunuyor/soyunduruluyor.
Bu tarihsel/sosyal/s›n›fsal dönemeçte ve 1 May›s’ta ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve komünist cenah›n ideolojik, politik ve örgütsel konumu yeniden tart›ﬂ›l›yor ve yeniden s›nan›yor.
Burjuvazinin görmek istedi¤i 1 May›s, tarihsel, sosyal, s›n›fsal
içeri¤inden kopart›lm›ﬂ, devrimci içeri¤i boﬂalt›lm›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n gündemini, tekelci sermayenin uzlaﬂ›r çat›ﬂk› ve kavgalar›n›n gündemiyle parçalamay› görev edinen sendikal konfederasyonlar›n gözetim
ve denetimine teslim edilmiﬂ bir sar› 1 May›s’t›r.
Mevcut sendikal anlay›ﬂlar, kapitalist avantalar-ya¤malar düzeni
ile uzlaﬂan, iﬂçi s›n›f›n›n taban›ndan gelen ilerici bas›nc›na ve iﬂçi s›n›f›n›n meﬂru ve hakl› taleplerine karﬂ› baraj oluﬂturan bir devlet
sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›d›r.
Sistemle bir çeliﬂkisi olmayan devlet sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›, 1 May›s’› eme¤in sermayeye karﬂ›; birlik, dayan›ﬂma ve mücadele ruhu
ile yükseltti¤i enternasyonal kavgas› olarak görmüyor. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
kazan›lm›ﬂ haklar›n›n, burjuva “sosyal devlet” anlay›ﬂ›n› bile çi¤neyen ve de vahﬂi kapitalizmi kutsayan gerici bir anlay›ﬂt›r onlar›nki!..
Yaﬂad›¤›m›z topraklarda 1 May›s, tek tek ülkelerdeki ve tüm dünyadaki bütün milletlerden dünya iﬂçi s›n›f›n›n ENTERNASYONAL
B‹RL‹K günüdür.
Bu türden anlaml› bir s›n›f birli¤inin kapitalist sistemi y›kmak ve
yerine iﬂçi s›n›f›n›n iktidar›n› kurmak için örgütlü S‹YASAL MÜCADELE günüdür.
Yüz y›ll›k s›n›f mücadelesi tarihimizde iﬂçi s›n›f›n›n kendi eme¤i
üzerinde paylaﬂ›m kavgas› veren tekelci sermaye fraksiyonlar›yla
ve onlar›n liberal, ulusal, “sosyalist” etiketli uzant›lar›yla de¤il, bütün
dünyada sosyal kurtuluﬂ mücadelesi veren SINIF KARDEﬁLER‹
VE EMEKÇ‹ HALKLARLA DAYANIﬁMA günüdür.
‹ﬂçi s›n›f› ancak, 1 May›s ve di¤er gündemleri kendi ba¤›ms›z politikas›n›n ve bu politikay› ete kemi¤e büründürecek Devrimci S›n›f
Partisi’nin inﬂas›n›n ç›karlar› aç›s›ndan de¤erlendirmesini bilerek nihai kurtuluﬂa giden yolu açabilir.
Ne var ki 1 May›s’ta oldu¤u gibi s›n›f mücadelesinin giderek keskinleﬂti¤i, iç savaﬂlar›n gündeme getirildi¤i önümüzdeki günlerdeki
mücadeleye bir kez daha ba¤›ms›z s›n›f politikas›ndan, takti¤inden
ve Devrimci S›n›f Partisi’nin kurmayl›k ve güvencesinden yoksun
olarak gidiyor.
“‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve Sendikal Birli¤i”nin henüz gerçekleﬂmedi¤i ﬂartlarda sosyal muhalefet dinamikleri de geliﬂip yayg›nlaﬂmaktad›r. ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi, Sosyalist Hareket, Emekçi Kad›n Hareketi, ‹lerici Gençlik Hareketi, Kürt Ulusal Hareketi, K›z›lbaﬂ Alevi
Hareketi ve hatta “Devrimci ‹slâm” Hareketi kendi meﬂreplerince
sistemi sorgulamaya baﬂlayarak karﬂ›ya alm›ﬂt›r. An›lan bu sosyal
muhalefet dinamiklerinin iﬂçi s›n›f›n›n birleﬂik, ciddî, güçlü, güvenilir ve donan›ml› siyasî kurmayl›¤›nda ve de Proleter Dev-
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rimci bayra¤› alt›nda birleﬂerek do¤rudan tekelci sermayenin
egemenli¤ini hedef alabilece¤i nesnel ﬂartlar› olgunlaﬂmaktad›r.
Proletaryan›n siyasî kurmayl›¤›n›n hayata geçirmesinin, kuvveden fiile ç›kar›lmas›n›n önündeki esas engel, “iﬂçi s›n›f›n›n, eme¤in
dostu” geçinip sosyal pratikte burjuvazinin gündemini uygulayan içimizdeki elo¤ullar›, her boydan ve soydan kuyrukçu oportünizmin
temsilcileridir. Onlar bu türden tav›rlar›yla burjuvaziye “kalp ilac›” olmaktad›r. Hemen her önemli siyasî gündemi büyük bir aymazl›kla,
“dar grup kültü ya da tap›n›m›” ilkesiz duruﬂlar›yla bu gibi anlay›ﬂlar›n inisiyatifine b›rakan, kendi ilkel dar grup kavgalar›ndan ülke, bölge ve dünyada sürmekte olan burjuvazi-proletarya uzlaﬂmaz çeliﬂkili s›n›flar mücadelesinin gündemini unutan, s›n›f›n ve emekçi halklar›m›z›n nabz›n› bir türlü tutamayan ve onlara öncülük yapamayan,
hakikî S›n›f Öznesini yaratamayan, bu arada komünist ve devrimci
geçinen cenah›m›z›n da bunda büyük bir sorumlulu¤u vard›r.
1 May›s 2012’de:
• S›n›fsal, ulusal, cinsel, dinsel, inançsal her türlü bask› ve sömürüye karﬂ›, iﬂçi s›n›f›n›n, emekçi halklar›m›z›n, ilerici gençli¤in ve
emekçi kad›nlar›n ortak mücadelesini proletaryan›n devrimci kurmayl›¤›na kavuﬂturmak için,
• Kuyrukçu oportünizme ve devlet sendikac›l›¤›na karﬂ›, Ba¤›ms›zDevrimci-Birleﬂik S›n›f Partisi ile ilerici sendikas›n› oluﬂturmak
için,
• Komünistlerin Birli¤i için,
• Devrimci tarih ve geleneklerimizin uzant›s›nda, orijinal s›n›f iliﬂki
ve çeliﬂkilerimizi de¤erlendirerek kendi özgün sentezimizi üretmek için,
• Burjuvazinin “ﬁeriatç›-Laikçi” sahte gündemini bozmak için,
• S›n›flar mücadelesinin Proletarya-Burjuvazi as›l gündemini dayatmak için,
• Tekelci militarist polis devleti anlay›ﬂ›n› aﬂmak/y›kmak için,
• “SINIF UZLAﬁMASI DE⁄‹L, SINIF KAVGASI!”
• B‹RLEﬁ‹K GÜÇLÜ DONANIMLI “TEK PART‹, TEK SEND‹KA,
TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ!” ﬁ‹ARLARIMIZLA
• K‹RL‹ VE HAKSIZ SAVAﬁLARA HAYIR!
• SÖMÜRÜCÜ “BAﬁLAR” EMEKÇ‹ “AYAKLARIN” ALTINDA
KALINCAYA KADAR!
• SARI 1 MAYIS ANLAYIﬁLARINI YERLE B‹R EDEL‹M,
• KIZIL 1 MAYIS’LAR ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M!
• SOSYAL MUHALEFET D‹NAM‹KLER‹N‹ 15/16 HAZ‹RAN D‹REN‹ﬁ‹’N‹N COﬁKUSU, HEYECANI VE DEVR‹MC‹ RUHUYLA,
KURUMSAL MERKEZ‹ D‹S‹PL‹NL‹ SINIF PART‹S‹ GÜVENCES‹YLE KUCAKLAYALIM!..
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