
1690

1 Mayıs’ın Anlamı

Bir Mayıs, farklı aşamalardaki dünya ülkeleri işçi sınıflarının sömürüden kurtulma, 
kapitalizmden sosyalizme geçme ve sosyalizmi geliştirme yolunda verdikleri ortak 
mücadeleyi ve oluşturdukları dayanışmayı, kısaca, işçi sınıfı enternasyonalizmini 
simgeleyen gündür. Bir Mayıs’ın işçi sınıfı bayramı olmasının anlamı budur.

Günümüz koşullarında, işçi sınıfı enternasyonalizmi anlayışı içinde yürütülen bu 
mücadele, dünya barışı için, uluslararası ilişkilerin yumuşatılması ve demokratik-
leştirilmesi için mücadeleyi de içerir. Uluslararası barış, yumuşama, yani detant, ve 
demokratikleşme dünya işçi sınıfı hareketinin güncel hedefleridir. Ama hemen be-
lirtelim ki, barış, yumuşama ve demokratikleşme, uluslararası ve ulusal düzeyde sınıf 
mücadelesinin ortadan kalkması veya zayıflaması demek değildir; tersine, dünya işçi 
sınıfı hareketinin en elverişli koşullarda geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Yine günümüz koşullarında, dünya işçi sınıfı hareketinin dayanışması ve birliği 
-işçi sınıfı enternasyonalizmi- emperyalizme bağımlı geri ülkelerdeki ulusal ve top-
lumsal kurtuluş hareketleriyle de dayanışmayı ve birlikteliği içerir.Çünkü bu hare-
ketler dünya devrimci hareketinin bir parçasıdır; çünkü işçi sınıfı, uluslararası ve 
ulusal düzeyde her türlü sömürü ve baskıya karşıdır; çünkü işçi sınıfı, tüm sömü-
rülen ve ezilen emekçi sınıfların olduğu kadar, tüm sömürülen ve ezilen ulusların 
ve halkların da savunucusudur; kendi kurtuluşu ile birlikte onların da kurtuluşunu 
sağlıyacak öncü, temel güçtür.

Dünyadaki emperyalizme bağımlı geri ülkelerin ulusal kurtuluş hareketlerine 
baktığımız zaman görüyoruz ki, kalıcı, sağlam bir bağımsızlığa kavuşan ülkeler, ulu-
sal bağımsızlık mücadelesini, işçi sınıfının sosyalizm hedefine yönelik mücadelesi 
öncülüğünde yürüten ve onunla bütünleştiren; bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra 
da sosyalizme yönelen ülkelerdir. Bunu başaramıyan ülkeler görünürde göreceli bir 
siyasal bağımsızlık elde etseler de, emperyalist-kapitalist dünya ilişkileri ağına ta-
kılı kaldıklarından bu dünyaya bağımlılıkları sürmekte, emperyalizmin sömürü ve 
baskısından kurtulamamakta, toplumsal kurtuluşa kavuşamamaktadırlar. Özünde 
demokratik olan bu hareketler demokrasiyi de gerçekleştirememekte, geliştireme-
mektedirler. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin bütünlüğü bu nesnel 
gerçeklerden doğmaktadır.

İşçi sınıfı hareketi özünde enternasyonaldir. Tüm kapitalist ülkelerin işçi sınıfları 
aynı sınıfa, kendilerini sömüren sermaye sınıfına, burjuvaziye karşı mücadele için-
dedirler ve hepsinin mücadelesinin hedefi bu sömürüden kurtulmak, burjuvazinin 
ekonomik ve politik egemenliğine son vermektir. Sosyalist ülkelerin işçi sınıfları da, 
sosyalist dünya sistemi içinde bütünleşerek, dünya burjuvazisine, uluslararası serma-
yeye, onun sömürü ve egemenliğine, dünya devrimci hareketini bastırma ve engel-
leme girişimlerine karşı mücadele vermektedir. İşçi sınıfı sömüren bir sınıf olmadığı 
için, çeşitli kapitalist ülkelerin işçi sınıfları arasında ve bunlarla sosyalist ülkelerin 
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işçi sınıfları arasında bir çıkar çatışması, uzlaşmaz çelişkiler yoktur. Dünya işçi sınıfı 
hareketinin bütünlüğü ve enternasyonalizmi de bu nesnel gerçekten doğmaktadır.

Ülkelerin işçi sınıfları bu nesnel bütünlüğün ve enternasyonalizmin bilincinde-
dirler ve nesnel durumla yetinmeyip, öznel -sübjektif - düzeyde de işçi sınıfı enter-
nasyonalizmini geliştirmek ve güçlendirmek görevini yerine getirirler. Kapitalizm 
bir dünya sistemidir. Sermaye ulusal sınırlar tanımaz. Kapitalist ülkelerin burjuva 
sınıfları, aralarındaki çıkar çekişmelerine ve rekabete rağmen, gerektiğinde ortak 
çıkarları doğrultusunda işbirliğine girişir, yer yer bütünleşmeye -entegrasyona- yö-
nelirler. Hele dünya sosyalist sistemine ve işçi sınıfı hareketine, ulusal bağımsızlık 
mücadelesine karşı birleşmekte, aralarındaki çekişmeleri daha kolayca arka plana 
itip, daha kolayca işbirliği ederler.

Bu durumda, işçi sınıfı enternasyonalizmini güçlendirmek, uluslararası sermaye 
karşısına uluslararası işçi sınıfı dayanışması ve birliğiyle çıkmak daha da ivedilik ve 
zorunluluk kazanmaktadır.

Tüm ülkelerin işçi sınıfı hareketleri gibi Türkiye işçi sınıfı hareketi de dünya 
çapındaki bu mücadelenin yükselen çizgisi ve dünyanın kapitalizmden sosyalizme 
geçiş süreci içindedir. Türkiye işçi sınıfı hareketi dünya işçi sınıfı hareketinin daya-
nışma ve birliğinin bilincindedir. Şunun da bilincindedir ki, işçi sınıfı hareketinin 
uluslararası niteliği bu hareketin her ülkedeki ulusal niteliğini reddetmez, dışlamaz. 
Tam tersine, dünya işçi sınıfı hareketine katkıda bulunabilmenin temel şartı, her 
işçi sınıfının kendi ülkesinde güçlü olmasına; politik, ideolojik ve ekonomik mü-
cadelesini geliştirip yükseltmesine; diğer emekçi sınıflarla ittifaklar oluşturup tüm 
ilerici, demokratik, yurtsever güçlerin dayanışma ve birliğini işçi sınıfı öncülüğünde 
gerçekleştirmesine bağlıdır. Tüm sömürülen, ezilen kitlelerin; demokratik hak ve 
özgürlüklerin; ulusal bağımsızlık ve çıkarların güçlü, tutarlı, yılmaz savunucusu işçi 
sınıfıdır. Egemen sermaye sınıfları, büyük burjuvazi, ulusal çıkarlar ve milliyetçilik 
maskesi altında kendi sınıfsal çıkarlarını gözetir ve korurlar. Bunun için de sınıfsal 
hesapları uğruna ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çıkarlardan ödün verirler. 
Emperyalizmle işbirliğine girerler. İşçi sınıfı ise kâr peşinde değildir; emperyalizmle, 
yabancı sermaye ile paylaşacak çıkarları yoktur. İşçi sınıfının amacı yabancı ve yer-
li sermaye sömürüsünden, baskılarından kurtulmaktır. Bu çifte sömürü ve baskılar 
kalktığında, tam bağımsızlık gerçekleşecek, tüm sömürülen, ezilen halk kitleleri öz-
gürlüğe, insanca bir düzene kavuşacaktır. Bunun için işçi sınıfı gerçek yurtseverdir; 
yurtseverlik işçi sınıfının başta gelen temel niteliklerinden biridir.

İşte Türkiye İşçi Partisi, bu enternasyonalizm ve yurtseverlik bilinci ve bu bilin-
cin verdiği mücadele azmi içinde 1 Mayıs 1975 günü kuruldu. Bugün de aynı bilinçle 
1 Mayıs İşçi Bayramı’nı ve Partimizin ikinci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemizi tüm engelleri aşa aşa tüm gücümüzle 
sürdüreceğimize and içiyoruz.

Yaşasın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemiz!
Yaşasın işçi sınıfımız, emekçi halkımız!
Yaşasın işçi sınıfı enternasyonalizmi!
Selam dünyanın ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine!

Çark Başak, Sayı 30, 1 Mayıs 1977


