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KAT UAM EGEME\i GÜ(' L E Rİ \i TERTiBiDiR
Be~yüz

bin kol ve kafa eme kçisi nin katıldı ğ ı
Mitingi kana bulanarak da ğ ıtıldı. ABD
<·mper~ a lizmin in giid ümünd eki egemen güç lerin
iiniform:ıs ı z vuru cu gücü. önceelen tutm uş olduk la rı mcvzi lcrci<'n e mekç il eri kurşun yağ murun a
tu:tular. Mi ti ng ala nı bir a nd a savaş alanına dön dü. Bu si l a hlı çat ı ş m a d eğ ildi . Bu, bir k a tli a mdı.
F<ı şis
cc ll a tl ıır , karş ılık görm eksizin panik için de ka ç ı şa n h a lkın üzerine kur şu n yağd ırdıl ar. Sonuç: 34 ölü. yüzle rce ya r a lı. ka n ağ l aya n in sa nla r ve Türk iye'de fa şist ceph n in sici line eklenen
~i md iye kada r işlemiş o ldukl a rı siyasi ci nayeti eri n en büyüğü: l 977 - 1 M ay ı s katliamı.
Bu katliam kimin . kimlerin eseridir ? Son y ıl 
larda birbi r ini izleyen siyasi cinayetierin faili
ha ngi çevrelerse o nl a rın; Niksar. Şi r a n ve Erzin can 'd a fa ş i s t saldırıları düzenliyenler kimlerse
n nl n rın; "bu. M<ıo'cularla Lcninciler arasında bir
:\ I n~ ıs
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çatışmadır"

diyenler hangi çevrelerin sözcülüğü 
nü ediyorlarsa onların.
Onlar, ABD emperyalizmidir. Emperyalizmjn
işbirlikçisi bir avuç sömürücüdür. Onlar Türkiye
gibi sömürülen ülkelerde iktisadi, siyasi istikrarsızlık yaratan faşi st darbelere, emperyalizmin çı 
karlarına uygun iktidarların başa geçmesine elverişli ortam yaratmada usta olan CIA 'dır. Onlar
bizzat AP'li dışiş leri bakanının itiraf ettiği gibi
"CIA ile içiçe çalışan", yani CIA'nın Türkiye şu
besi olan MİT ' dir , kontr- gerilladır. Onlar, gelişen toplumsal muhalefeti ezmek ve yok etmek için,
faşist - polis - gerici i şbirliğini tezgahlıyanlardır .
Onlar MC'dir.
Bugün Türkiye'de emperyalist tekellerin, iş
birlikçi kapitalistlerin ve bunlarla ittifak halinde olan büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını savunan , bu çıkarlar gereği yurdumuzu emperyalist
dünya içinde sömürülen ülke durumunda tutan bu
halk düşmanı cephedir.
Türkiye'nin politik hayatında hiçbir olay bu
cephenin varlığı ve etkinliği hesaba katılmadan
değerlendirilemez. Ve 1 Mayıs katliamı da sol içinde yer alan bir çatışma değildir, egemen sınıfla
rın en saldırgan, en kana susamış olan bu kesiminin, kendi bayramlarını kutlamak için toplanan
yüzbinlerce emekçiye karşı önceden tasarlanmış
kanlı tertibidir.
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EL\'ERI. Lİ ORTAMI
1\ tMLER YARATTI '?
Ol;ıyı
'l'

bn <; ınd::ın

ele

:1lalım:

1

:Vlayıs

yuruyu.;;

ınitin~ini. ge~· cn yıl olduğu gibi bu yıl da DİSK

: <inetinıi düzenledi. DiSK. i!)çi sınıfımızın iktisadi.
dt·nıokr;ıtik müe<ıc!elPsinde. Türk. İş'in temsil et ·
ıığ i :\ınPrikan c ı sa rı seı<dik:-ıcılık kar .. ısında göre·
lı ıdarak ilf'rici bir kuruluştur. Yeri Türki\·e'nin
rkmokratik _
g üçleri s<ıfınd<ıclır. İç inde bulunduğu 
llluz ko~ull;ırd;ı J J\1ayıs yiirüyüş , .e mitingini dü t • 'nle ıncl ~ . bu niteliği ilc. DİSK'e clüşerdi. Ve i ~ 
c ı s ınıfının birlik. c!::ı ya nı ~ m;:ı ve mücadelP bilin (': ni bil e diği bu b::ıyramın ~ · ığınsal biçimde kutlan
m;ı ııı;ı iin .1~·nk olmnk DİSK' c elbette ki onur ge
lll'ir. An cak Di K yönetiminin bu g'ircYi gcr<;ck
lı ir IJirlik ,.c dayanı ş m;-ı zihniyeti ic;inde.) erine ge
tırdii~i söy lenemez. DİSK yönetimi süregelen grup ( u ,.l, t as fi~ ·cci tutumunu 1 :'>1;ıyıs lıazırlıkl;ın :ışa ·
ın;ısıncb cl;ı. ~ · i.iriiyü ş \ ' C mit ing s ını s ınd ;ı eieı si.ir
ıl ıirmii~tiir . I3u konfcclrTasyon kendi çatısı ;>ltın ·
ı Lı b;ırındınlığı ''ilcrlcmeci" sabloncu grup dı!1ın
ı!.: Tüı-lz iye solunun ('ll iincmli kesimlerini temsil
ı · drn iirgiil ' c ak ıml ;ıra l;::ırşı dıştalayıcı olmakt;ı 
<lır. lh tutuml;,ırı y::ılnızca Çin ~::ıb leıncula r ın;ı kar
... ı r](·ğildir . Her türiii doğınac!lığa k::ır ş ı c; ı l<a n. bi
:· m sl ·l s <ısyalizmi bağımsız \ ' C yar:-ılıcı b i r tutum
•. ı Tiirkiyc gerçekler in e u _v gul<ıııı<ı \'C clo.ğru serı
'( rh- rc ';ı rm;> H' s apt<ıdıkl;ırı dq;:!ru deYriınc! ri7
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giyi yürekle izleme çabasında olan proleter devrimcilerine de karşıdır lar.
Proleter devrimci örgüt ve çevreler DİSK yönetimi ile birçok önemli noktalarda görüş birliği
halinde olmamakla birlikte, bu yönetirole karşı devrim cephesine karşı tutum ve eylem birliğini
sağlamak amacıyla diyalog kurmak için çaba göstermişlerdir. Bunun karşılığı DİSK yönetiminin
tekkeci ve tasfiyeci, dolayısıyla da birlik ve da yanışmayı baltalayıcı tutumu oldu. Bu, ı Mayıs'
ın simgesi olduğu işçi sınıfının birlik ve dayanış
masına tam ters düşen bir tutumdur.
İKİ ŞABLONCU
ÇİZGİNİN İFLASI
şabloncularına karşı tutuma gelince: 1
günü Saraçhane'de toplanan ve daha ora da iken aynı alanda toplanmış bulunan TEP.
KURTULUŞ, EMEGİN BİRLİGİ gruplarına ve
DİSK'li işçilere karşı ı Mayıs ruhuna tam ters
düşen meydan okurcasına bir tutum içine giren
Çin şabloncu grupların kanlı olayda büyük soru mlulukları olduğu kesindir. Bunlar, egemen sı 
nıfların katliam tertibini tutum ve davranışl arıyla
kolaylaştırdılar. Beşyüz binlik emekçi topluluğu 
na faşistlerin yaylım ateşi açabilmeleri için bahaneyi sağladılar. Yöneticileri tam bir gaflet için deydi. DİSK barikatını yarabileceklerini ve miting

Çin

Mayıs

-6-

meydanında

ke ndi sosyal ;;o\·er. ~loganlarını hay mitingin hav as ına hakim ola bil ece kl er in i.
hatta (baz ıl a rının idd ias ın a göre) kür s üyü bile ele
geç ireb il ece klerini ve bu <ıra d a kar~ı - deHimin
iini f o rm Fısız vurucu güc ünün , -e p olisin hareketsi z ka l a bilece ği n i sanıyorlardı. Ne 5 Şub a t Anka ı -,ı TÖB - DER m itingi deneyind e n. ne Nik sa r. Şi
r:ı n, Erzincan deney le rinden hiç der s ;ıl m a mı ~
Lı rd ı.
k ır a rak

I M ay ıs arifesinde Dİ S!\: yö netimin in Çin !'iab
Jrınc usu g ruplara kar!'i ı tutumu. bu büyük milin
c: iıı so rumlul uğ unu ta ~ ıy an. güre\·inin hili ncindf'
ola n ki m sc krin soğukkanlı t utu mu olmnclı. Onl ;ı
r ın m erda n okuyuşlarına arnı yön tem \'(' 0nlem
le rl e ceva p verdi le r. Yangına köriikl C' gi tt iler .
Egemrn g üç le ri n prm ·o k8 s,, · omınu lı iç lı cscı bn k8l
m8dılar. Burada so ruml ıı .soğukkanl ı t utum. git
t ikçe gerg inle ~e n ha va ~· ı. bir ölçüde de olsa ~·il
l ı '? tırcıbilirdi . H iç k u~ku yok ki DT S!\: .' · iineliıninin
bu sorıımsıız tutumtı. 1 Mayı s arefe:-;inde gerginl ı
Qi n son ha ddin e \'8rınm;ındcı h ir etken ol mu ~ tm .
DİSK yönetiminin lı at;ıları bundan ib cı rel dt·

gi ldi r. 1\'Titingin soru mlu su olarak e .~emen güç·le
rin t erti p ve sa ldırı la rın a k:ır:: ı en ufa k bir iin
lem almadılar. Yirmi b in göredi y al nız cil ";\18o
c u" lma karşı harekete geç irilm ek üzere dü zene sn
kul m uo:;lu. Tüm personeli DİSK ü_,·eJcri nden olu
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şan ve 1 Mayıs toplulu~una açılan yaylım ateşin
esas mevzilerinden birini oluşturan İnterkontinen 
tal Otelinde, iki dairesinin MİT tarafından tutuldu~u bilinen bu otelde, müşterilere hiç benzerneyen görünüşte kimselerin koridorlarda, damda esrarengiz gidiş gelişleri dikkatlerini çekmedi. Sular İdaresinin damında provokatörlerin mevzilenmesiyle de ilgilenen olmadı. Yani yirmi bin görevlinin emniyeti (!) sa~ladı~ı, beşyüz bin kişinin
katıldığı bir mitingde faşistler hiç rahatsız edil meden mevzilenebildiler ve katliam planlarını uygulayabildiler. Bu korkunç bir gaflettir. DİSK yönetimi burada sorumluluk taşır.
Mitingi düzenleyenierin grupçu ve bölücü tu tumu her davranışlarında belli idi. Miting kurallarına uyarak "BAGIMSIZ TÜRKİYE" flaması
altında yürüyen TEP ile KURTULUŞ, EMEGİN
BİRLİGİ gibi Türkiye solunda önemli bir kesimi
temsil eden, ABD emperyalizmine ve faşizme karşı "BAGIMSIZ TÜRKİYE", "FAŞiZME KARŞI
OMUZ OMUZA", "YAŞASIN SOSYALiZM" sloganlarıyla, birlik, dayanışma ve mücadele anlayışı, proleter enternasyonalizmi ruhu içinde bu 1
Mayıs yürüyüş ve mitingine katılan biz proleter
devrimcilerine karşı dıştalayıcı bir tutum içindeydiler. Bu ve aynı çizgideki sloganıara sahip çıkan
DİSK'li işçilere, teknik elemanlara ve hatta ak
saçlı tabipiere karşı bile aynı tavrı gösterdiler.-
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'ı' i.i rü y ü şü n

b aş l a dı ğ ı S a r aç han e b nş ı 'nd a ve B cT a ksi m'd e ki yerl eş irnd e de, prole te r deYri mc i örgüt ve gruplar için ":Ylaoc ular a " k arşı
ta mpon gör evi uygun gö rülmü ş tü. D a h as ı , -ar.
Ta ksi m 'de ki ye rl eş im öyl e idi ki, kur ş unlar a ilk
hed ef ola n bu gruplar oldu. Ya ni onl a r poli sin
ön ünde de ta mpon d u rumun day dıl a r . F <ış i s tl erin
;ı ç tı ğ ı yay lım a t eş in e özellikl e bu gru plar hedC'f
nl m uştur. Bunu n b ir r as tl a ntı oldu ğ u na ina nm ak
istC'r iz.
'1i k taş' t a.

D İSK yöneti m ini n bölücü
man ının işi n i

en az

tu tumu . s ı n ıf düş 
kolay -

"\faocu "l a rınk i k acl<ır

liışt ırmı ş tır .

E vet. ik i .. abloncu tutum Ye bunla rı n a~-r ı lnı<ız
o l :ı n re for m izm egem e n güçlerin pr o,·:ı
k;ısyonlar ın a b iiy les in e elveriş li o rtnın hazı rl a ı ııı ~;
ı ır. \ ·c ayağ ı nı T ür k iye t o pr ağ ın a b asıın bağ ı m
- ız Ye yara tı c ı prole ter devri m c i akını Türki~· t'
solun da ege m enliğini gcrçekl c')tircnc cl C' k dcninıci
lı ;ırcketi m iz b u cins cl <ılıa nice p r onık :ı synnlrır ; ı
p ; ırça s ı

.ı ç ı k k a l aca ktır .

çok önem li bir noktayı bclirl m t'nin
Tüm bö lücü telk in lere karş ı n. faşist
IC'rin yayl ım a t eşi başla dı ğ ı . m iti ng m cyd;ı nı ka
ı ı ş lı ğ ı za m an b irço k DİSK ' li i şçi l e r den-i rn c i m i:ita nl ar la om uz om uza f nşi zm e k arş ı clircnd ilcr .
\'c dC'Hi nı ci işçi l er <1tC'ş kusn n. insan çiğ n C'_, · C'n .
Burarln

~ f'rcğ i nır.
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panzerler karşısında proJetaryaya yaraşır bir davranış gösterdiler. Mikrofondan DİSK yöneticilerinin "Arkadaşlar! Polise taş atm ayıp, polise yardımcı olun" biçimindeki ça~rıları onları etkilemedi. Tüm ters koşullara karşın Türkiye işçi sı
nıfının önemli bir kesimi bu kanlı 1 Mayıs'ta başarılı sınav vermiştir.

Mitingin arefesinde gergin havanın doru~una
ve faşist tertibin en ufak ayrıntısına
kadar hazırlanmasıyla, ufacık bir kıvılcım yangı
nı tutuşturmaya yetti. Tarlabaşı yönünden alana
girişre (alanın dışında) karşılaşan "Maocu" grupLa yollarını kesen DİSK göreviileri arasında önemLi bir çatışma olmadığı kesindir. Ancak bu çatış 
ma prokavasyonun bahanesi oldu.· Anında Sular
İdaresi damından, İnterkontinantal Otelinden, AP
İl Başkanlığı binasından, Air FRANCE'dan halkın üzerine yaylım ateşi açıldı. Panzerler ileri s ürüldü. Bunlar da halka ateş ettiler, insanları
çi~nediler. İstiklal Caddesi yönünden gelen bir
beyaz Renault içine mevzilenen polis, otomatik silahlarla halkı taradı. Toplum polisinin önemli bir
kesiminin, hiç değilse sıradan emniyet memurlarının, tertipten haberleri yoktu. Ama onlar da panik içinde halkın üzerine gelişi güzel ateş ettiler.
Yaylım ateşin başlıca hedefleri, alana "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganını atarak giren TEP,
KURTULUŞ, EMEGİN BİRLİGİ, PROLETER kor ç ıkmasıyla
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teji ile DEVRİMCİ GENÇLİK ve TÖB - DER grupoldu. Bu, bir rastlantı değildi. Provakasyonun
tertipçileri, bu gruplarda yer alanlarm Türkiye'
de her türlü şablonculuğa karşı olan proleter devrimci militanlar olduklarını biliyorlardı.
ları

PROVOKASYONU
AÇIGA ÇIKARTALIM!
Faşist

güçlerin böylesine ustaca hazırladıkla
rı ve etkin biçimde uyguladıkları ı Mayıs katliamı, herşeye karşın Türkiye'de demokratik güçleri
geriletemiyecektir. Gerileyecek olan dağmacı çevreler olacaktır. Bu da devrimci hareketin kaybı
değil kazancıdır. İşçi sınıfımız ve tüm demokratik güçler, bu kanlı olaydan gereken dersi çıkar
mayı bilecekler ve Türkiye'de devrimci hareketin birliği ve dayamşması doğrultusunda çabalarını yoğunlaştıracaklardır. Taksim Meydamnda
faşistlerin yaylım ateşi altında, o ana kadar yöneticileri tarafından şartlandırılmış olan DİSK'l i
i şç ilerin, bir anda gerçeği görmeleri de kendilerine düşman diye tanıtılan devrimcilerle faşizme
karş ı omuz omuza durmaları olgusu, Türkiye için
mutlu yarınların müjdecisidir.
Çin şabloncularının faşist komploya çanak tuttu kları bir gerçektir. Ama, onlar olmasa, ı Mayıs
katli a mının, egemen sınıflarca uygulanacağı ke-11-

sindir. Niksar'da, Şiran'da, Erzincan'da olduğu
gibi. ı Mayıs mitingine saldıracaklarını düşünme
mek gaflettir. Tertip gene uygulanacaktı, ama faşist komplocular tertibi maskelemekte daha büyük zorlukla karşılaşacaktı. "Maocuların" yaptı
ğı şey onlara bu maskelerneyi sağlamak olmuş
tur.
Şu kesinlikle anlaşılmalıdır, Çin çizgisi bağ 
nazları gaflet içindedirler, savundukları siyasi çizgi bilimsel sosyalizme ve Türkiye'nin gerçeklerine
ters düşen ve bir büyük devletin dış politikasının
ç ıkarlarını Türkiye devriminin çıkarlarına yeft
sayan doğmacılı~ın bir ürünüdür. Ama, gene de
bunlar emekçi halkın davasını güttükleri (!) inancındadırlar ve böyle inançta olan bir kimse beş
yüz bin emekçinin toplandığı bir alanda kalabalığa gelişi güzel ateş açamaz. Nitekim bunu yapmamışlardır. Gözünü kırpmadan emekçi topluluklarını yaylım ateşine tutabilecek olanlar ancal<
faşistlerdir. Nitekim ı Mayıs günü bunu yaptılar.
Kanlı 1 Mayıs'la ilgili demeçler, açıklamalar
birbirini izliyor. MC sözcüleri, büyük sermayenin
büyük trajlı gazeteleri daha önceki faşist saldırı
larda oldu~u gibi olayın sol fraksiyonlar arasında
bir çatışma olduğu yalanını ileri sürüyorlar ve bu
kez de katiiamın gerçek failierini gizleme yolunu
tutuyorlar. Yürütülen soruşturma da bu amaca
yöneliktir. Olaydan saatlerce sonra polis sokak-12-

larrlan yüzlerce vatandaşı gelişi güzel toplamış
tır. Bu sözümona soruşturma olayla ilgileri olmadığı açık olan bu insanların sorguya çekilmesiyle
yürütülecektir (!). Bu sözde soruşturma kamuoyunu oyalamak için bir yasak savmarlan başka
ş ey değildir. Burada tüm demokratik kuruluş, çevre ve kişilere görev düşüyor: 1 Mayıs katliamı
bütün yönleriyle açığa çıkarılmalı ve gerçekler
halkımıza duyurulmalıdır. Biz bu ilk açıklama yazısını bu amaçla kaleme aldık. Gerçekler saptandıkça yeni açıklamalarda bulunacağız. Bu, şu anda önde gelen bir yurtseverlik görevidir. Bu, aynı
zamanda, her gerçek demokratın görevidir.
Türkiye solunda yer alan bazı partilerin ve
kuruluşların bu görevin bilinciyle hareket etmedikleri ve grupçu bir zihniyetle gerçekiere aykırı
demeçler verdikleri ve böylelikle gerçeği gizleme
çabasında olan egemen çevrelerin işini kolaylaş
tırdıkları görülüyor. DİSK Genel Başkanının konu
ile ilgili ilk demeci, TİP ve TSİP'in demeçleri bunun birer örneğidir. "Maocular" da bunlardan
geri kalmamaktadırlar. Bunlar ~etle "Bunu karşı taraf yaptı" diyorlar. "Karşı taraf" yani hir
tarafa göre "Maocu komandolar", öteki tarafa
göre "Moskovacılar" yani "Sosyal faşistler". Bu
faşist propagandanın paralelinde bir tutumdur ve
katliamın gerçek failierini gizleme yolundaki çabalara destek olmaktır. Burada belirtelim ki, DİSK
-13-

Genel Başkanı ikinci demecinde bir dönüş yapmış
ve işin "bütünüyle CIA ve MİT güdümünde bir
tertip" oldu~unu söylemiştir. Ama Türkler ile bır
likte basın toplantısına katılan DİSK yöneticilerinden Mehmet Ertürk, Taksim Meydanını çevreleyen AP, Sular İdaresi ve İnterkontinental
Oteli binalarında mevzilenenlerin "Mao'cular" oldu~u yolunda gülünç bir iddia ileri sürmüştür. Bu,
faşistlerin bu işte aktif olarak görev aldı~ı gerçeğini gizlemekten başka şey de~ildir. Böylesine halkı aldatmayı yalnızca yanılma ya da "Maoculuğa"
duyulan düşmanlığın, bağnaz doğmacı tutumun bir
belirtisi saymak güçtür. DİSK yönetimi olsun, TİP
ve TSİP sözcüleri olsun, aralarında küfürleşmeyi
biran için bırakarak CIA'nın ve onun Türkiye şu
besinin planladığı ve uygulattı~ı ı Mayıs katHamının bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılması için
payiarına düşeni yapmalıdırlar. Bunu yapmazlarsa kaybedecek olan kendileridir. Çünkü gerçek ortadadır. Komplo tüm ayrıntılarıyla ergeç ortaya
çıkacaktır. Türkiye'nin demokratik güçleri bu
kanlı olayın karanlıkta tutulmasına izin veremezler. Halkımız ı Mayıs katliamının hesabını mutlaka soracaktır.
Egemen sınıflar beşyüzbin kişilik bir emekçi
toplulu~una silahlı saldırıya geçmekle, kan dökmekle, cana kıymakla, tarihin ölüme mahkUın ett~i sınıfların son çare olarak başvurdukları kan-
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h terör yöntemlerinden medet

ummuştur.

Ama fa-

şist

terör onları tarihin hükmünden kurtarmıya
Ve Türkiye işçi sınıfı, kendisi için sınıf olma bilinciyle hiçbir faşist komplocunun baltalamaya cüret edemiyeceği, kendi öz gücü ile sağlan
mış bir disiplin ve güvenlik ortamında, tüm emekçilerle birlikte, nice 1 Mayıs'ları türküleriyle,
marşlarıyla, devrimci sloganlarıyla kutlayacakdır.
caktır.

Cellatların

döktiikleri kan kendilerini

Emperyalizme
omuza!

karşı,

faşizme

boğacak!

karşı

omuz

Bağımsız

ve Demokratik Türkiye için ileri!
Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar herşey
emeğin olacak!
Yaşasın

Yaşasın

1 Mayıs!
Sosyalizm!
«BAGIMSIZ TÜRKİYE»
«KURTULUŞ»

«EMEGİN BİRLİGİ»
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