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İşçi Sınıfımız Tertip ve Tuzakların Üstesinden 
Gelmeyi Bilmiştir ve Bilecektir

Basın açıklaması, 2 Mayıs 1977.

Kamuoyunun önemle dikkatini çekmek istediğimiz birinci nokta, 1 Mayıs’ta 
Taksim’de katliama dönüşen olaylarda Maocu grupların oynadıkları rolün bu akı-
mın gerçek yüzünü bir kere daha açığa çıkarmış olmasıdır. Polisin müdahalesi olay-
ları bastırma yönünde mi, yoksa büyültme yönünde mi bir sonuç vermiştir o da 
üzerinde durulması gereken ikinci bir noktadır.

Taksim’de olaylar her ne biçimde başlamış ve gelişmiş olursa olsun, kamuoyu-
muz şunu iyi bilmelidir ki, maocu ve her çeşit maceracı, goşist gruplar, her ne ad 
taşırlarsa taşısınlar, her ne görüşü temsil ederlerse etsinler, işçi sınıfının dışındadır-
lar ve bunların işçi sınıfının politik hareketiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkileri, 
bağlantıları yoktur. İşçi sınıfı maceraperestliğin, goşizmin her çeşidinden uzaktır. 

DİSK üst yönetimi, uyguladıkları politikanın diğer yanlışları arasında, bir de 
DİSK örgütünü bir öğrenci gençlik grubunun peşine takmaktan, öğrenci grupları 
arasındaki çekişmelere DİSK’i bulaştırmaktan da sorumludurlar.

Büyük sermaye sınıfı çoktan beri DİSK üzerinde bir operasyonu tasarlamaktay-
dı. Bu gerçeği ve DİSK üst yönetimiyle CHP’nin ve kimi sosyalizm havarilerinin 
bu tasarlanan operasyonla aynı çizgi üzerinde olduğunu Türkiye İşçi Partisi bir 
yıl önceden açıklamıştı. Şimdi büyük sermaye sınıfı bu operasyonunu, DİSK üst 
yönetimini ve CHP’yi de dar boğaza sıkıştırarak gerçekleştirme yoluna girmiştir. 
Büyük sermayenin ve MC ile Demirel’in istediği ortam oluşturulmuştur. Bu or-
tamdan büyük sermaye sınıfı ve MC doğrudan sorumludur. Ama MC iktidarında 
seçime gitmeyi tercih etmekle CHP ve onu kayıtsız şartsız desteklemekle de DİSK 
üst yönetimi tırmandırılan cinayetlerin ve saldırıların dolaylı olarak sorumluluğu-
nu taşımaktadırlar. TİP düşmanlığı ile gözleri kararıp tertip ve tuzaklara düşenler 
bu düşüşün sorumluluğundan kurtulamazlar.

Her zaman söyledik, işçi sınıfının mücadelesi çetin şartlar içinde gelişir. Önü 
tertip ve tuzaklarla doludur. Ama işçi sınıfımız ve onun politik örgütü Türkiye İşçi 
Partisi bu çetin şartların, bu tertip ve tuzakların üstesinden gelmeyi bilmiştir, bun-
dan böyle de bilecektir.
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