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Partililere 1 Mayıs Mesajı

Yoldaşlarım,
Gerek Türkiye’de, gerek kapitalist dünyanın diğer ülkelerinde işçi sınıfı 1 Mayıs 

1982’yi geçmiş yıllarınkinden daha da bunalımlı, çok daha çetin şartlarda karşılıyor. 
Dünya kapitalizminin 1974’den bu yana derinleşerek süren bunalımı tüm çalışan 
kitleler üzerindeki yıkıcı etkilerini 1982 yılında daha da ezici boyutlara tırmandı-
rıyor. Toplumsal kutuplaşma keskinleşiyor, çünkü burjuvazi bunalımın faturasını 
işçi sınıfına, emeğiyle yaşamını kazananlara, köylü ve küçük çiftçilere ödeterek bu-
nalımdan çıkmak hesap ve çabasında. Tekelci büyük sermayenin ise, buna ek olarak 
büyük tekellerin, zora düşmüş daha küçükleri ve tekel dışı şirketleri de yutarak, 
daha da devleşmek hesap ve uğraşı var. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi 
kitleler yoksullaşır; küçük, orta, hatta kimi büyük işletmeler kapanır veya iflasla yüz 
yüze gelirken, tekelleşme süreci, tekellerarası rekabet keskinleşerek daha büyük bo-
yutlara doğru sürüyor. Bunun sonucu, kitlelerin gerçek gelirleri düşüyor, işsizliğin 
artmasının önüne geçilemiyor, tekelci kârlar ise yükseliyor.

Bu nesnel koşullar doğal olarak işçilerde sınıfsal ve politik bilinci, çalışan kitle-
lerde kendilerinin hak ve çıkarları sırtından büyük sermaye yararına “bunalım ön-
lemleri” alan politik iktidarlara karşı öfke ve direnci yükseltmektedir. Keskinleşen 
sınıf mücadelesinin başını işçi sınıfı çekmektedir. Bu mücadelenin hızını kesmenin 
aracı olarak büyük sermaye ve gerici politik güçler yabancı düşmanlığını körük-
lemektedirler. Hükümetler de, artmasını durduramadıkları işsizliği ve bütçelerine 
ağır gelen sosyal yardım ödeneklerini düşürebilmek için yabancı işçilerin bir bölü-
münden olsun kurtulma yolları aramaktadırlar. Ne ki, ekonomik bunalım ve do-
ğurduğu politik, sosyal sonuçlar bu gibi zavallıca önlemlerle atlatılacak gibi değildir. 
Kapitalist düzenin temelleri çökmektedir.

Batılı gelişmiş kapitalizmin bu genel gidiş çizgisinde dikkat çekici ve çok önemli 
olan bir olgu, kitlelerin günlük yaşamlarındaki bunca sıkıntı ve sorunlarına karşın, 
nükleer savaş ve silahlanma konusunda gösterdikleri duyarlılık ve güçlü tepkiler-
dir. Kara kışın şiddeti atlatılır atlatılmaz yeniden başlayan, nükleer füzelere karşı, 
barışın korunması için birbiri ardına kitlesel protesto gösterileri ve bunların önü-
müzdeki aylar için şimdiden programlanması, bu konuda toplanan ve toplanması 
sürdürülen yarım milyonu aşkın imzalar, kitlelerdeki barışın korunması isteminin 
ne denli köklü ve ısrarlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bunda şaşılacak bir yan da yok; çünkü savaşın önlenmesi, barışın korunması 
tüm diğer ekonomik, sosyal ve politik sorunların çözülebilmesinin zorunlu birinci 
önkoşuludur.

Türkiye de, dünya kapitalizminin bu genel tablosu içinde yer alıyor, kendine 
özgü sorun ve koşullarıyla birlikte. Türkiye ve dünya kapitalizminin geri kalmış, 
emperyalizme bağımlı diğer ülkeleri hem kapitalizmin bu genel bunalımının sorun 
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ve sıkıntılarını, hem de kendi geriliklerinden ve bağımlılıklarından doğan sorun ve 
sıkıntıları birbirine geçmiş olarak yaşıyorlar. Bu ülkeler çifte kavrulmuş durumda-
lar.

Faşist cunta yönetimindeki Türkiye’nin özgün koşullarının kitlelerin yoksul-
laşmasını daha da yaygınlaştırıp derinleştirmesi ve buna eklenen ağır politik baskı 
ve devlet terörü ile, sınıfsal ve iç kutuplaşma keskinleşmiş ve keskinleşmektedir. 
Cunta’nın Türkiye’yi ABD’nin Ortadoğu’ya askeri müdahalede bulunabilme ve/
veya orta menzilli yeni Amerikan füzeleriyle Avrupa’da sözde “sınırlı nükleer sa-
vaş” açabilme planlarına alet eden dış politikasıyla savaş tehlikesi kapıya gelmiş 
dayanmıştır. NATO üyesi devletlerarasında Türkiye, Amerika’nın Avrupa’da veya 
Ortadoğu’da başlatacağı bir savaşa ilk ağızda ve tam bulaşması kaçınılmaz olan tek 
ülke durumundadır.

Cunta, Türkiye halklarını yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden iç politikasını ve 
nükleer savaş yıkımına ve birebir acılı ölüme uğratacak dış politikasını sağlamak için 
şimdiden önlemlerini alıyor. Türkiye İşçi Partisi’ne karşı açılan dava bu önlemlerin 
en önemlilerinden biridir. Savcının okuduğu iddianame, Türkiye İşçi Partisi’nin 
kurulmasına izin verilmiş olmasına şaşması, buna izin vermiş olanlar hakkında ko-
vuşturma açılması gerekir, demesi bu davanın açılışının haktan hukuktan ne denli 
yoksun olduğunu apaçık -ve de aptalca- ortaya koymaktadır. İzni veren yetkili ma-
kamlar hakkında yasalara göre kovuşturma açmak gerekiyordu ise, açsaydı, bu savcı 
olarak onun göreviydi. Şayet suç var idiyse, suç onlarındı; usulüne göre kurulmuş, 
onay almış Parti’nin ve partililerin değil.

Ne ki, ne onlar, ne de partililer için ortada suç yok. Olay, hukuk kapsamında 
değil. İddianameler, duruşmalar, sorgular ve daha sonra esas hakkındaki mütalea ve 
“karar”lar... hepsi elegüne karşı göstermelik bir mizansen. Olayı kitabına uydurma-
ya yönelik zavallı çabalar. Cunta’nın yerini alacak, “sağlam raylar üzerine oturtul-
muş Atatürkçü demokrasi”de, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda 
yürüyecek işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin hak ve çıkarlarını savunacak yasal parti-
lerin bir daha hiç kurulamaması için, Türkiye İşçi Partisi’nin kesin hesabı görülmek 
isteniyor, 80 partili için 30 ilâ 60 yıllık hapis cezaları istemiyle başlatılan ve arkası 
geleceği açıklanan bu davalar dizisiyle... İşçileri satarak patronla uzlaşmayı, sermaye 
sınıfının dümen suyundan gitmeyi reddeden sınıf ve kitle sendikacılığının da bir 
daha asla başkaldırmaması için DİSK yöneticileri idam istemiyle ve de savunma 
olanaklarından daha da yoksun bırakılarak -savaş hali uygulanıyor- sözde yargıla-
nıyorlar. Demokratik özgürlüklerin, yasal olanakların yokluğunda, ileriye yönelik, 
durdurulmaz toplumsal hareketlerin toprak altından yürüyüp ağaçlara can veren 
sular örneğine dönüşmemesi için yürüyorlar TKP’nin üzerine ardı kesilmeyen 
“operasyon”larla... Ve Kürt demokratlar, terörizme karışmış olsunlar olmasınlar 
acımasızca bastırılıyorlar, Kürt ulusal sorununu zihinlerden ve Türkiye tarihinden 
silmek için. Bütün bunlar Türkiye toplumunun elini kolunu bağlamak için giydiril-
mek istenen deli gömleği “sağlam demokrasi”ye “temiz” zemin hazırlamak için.

Niyet bu, hesap bu. Bu niyet ve hesabın gerçekleşemiyeceğini biz biliyoruz, çün-
kü tarihsel akışa, toplumun gelişme yasalarına aykırı olduğunu biliyoruz. Türki-
ye toplumu kendine çok dar gelecek bu “sağlam demokrasi” gömleğini yırtacaktır. 
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Türkiye’nin ileriye yönelik, diri, sağlıklı güçleri hiçbir gömleğin zaptedemeyeceği 
kadar gelişmiştir. Türkiye’nin nesnel koşulları bu gelişmeyi daha da güçlendiren 
niteliktedir. Eksik olan ve mutlaka başarılması gereken, bu güçlerin örgütlü, birleşik 
kitlesel bir güce dönüştürülmesidir. Barış, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm doğ-
rultusunda seferber edilmesidir. Başka çıkış yolu kurtuluş yolu yoktur.

Çark Başak, Sayı 89, Haziran 1982


