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Bu dergi 17 Mayıs günü elinizde olacak. Bugün kendiniz veya gönlünüz Ankara’da 

Tandoğan Meydanı’ndaysa, aynı saftayız; ülkemizin bağımsızlığını, laik ve demokratik 
cumhuriyeti savunuyoruz; emperyalistlere ve onların ülkemizdeki işbirlikçilerine karşı açık 
tavır alıyoruz. Eğer Tandoğan’a karşı duyarsızsanız ve hatta Tandoğan’a düşmanca 
bakıyorsanız, biz de size karşı duyarsızız ve hatta size düşmanca bakıyoruz. 

1 Mayıs’ı kutlamak önemlidir. Nitekim bu yıl 3-4 bin kişilik bir kitle 1 Mayıs günü Taksim’e 
çıktı. Benim tercihim, emperyalizme ve AKP’ye karşı sloganların ön plana çıkmadığı bir 
küçük bir Taksim kutlaması yerine, yüzbinlerce işçinin, memurun, emeklinin ve işsizin, 
emperyalizme ve AKP’ye karşı sloganlar haykırdığı büyük bir kutlamaydı. 

Bugün sendikaların tavrını merakla bekliyorum. 
Sendikalarımız, emperyalizme karşı mücadele bayrağını Tandoğan’da dalgalandıracak 

mı, dalgalandırmayacak mı? 
Örgütler ve kişiler yaptıkları hataların bedelini bir gün mutlaka öder. İyilik de, kötülük de, 

doğru iş de, yanlış iş de unutulmaz, bir kenara yazılır. 
İstanbul’un işgal altında bulunduğu yıllarda, 1921 ve 1922 yıllarında 1 Mayıs kutlanmıştı. 

1921 yılında 1 Mayıs kutlamalarına damgasını vuran örgüt, İştirakçi Hilmi’nin Türkiye 
Sosyalist Fırkası idi. 1 Mayıs 1921 günü Şirket-i Hayriye, Seyrüsefain, Haliç İdaresi ve 
Tramvay Kumpanyası işçileri tatil yaptılar, işçi bayramını kutladılar. Önce Türkiye Sosyalist 
Partisi merkezinde bayramlaşma yapıldı. Sonra kırmızı kravatlarını takıp, Sadrazam Paşa’yı 
ziyaret ettiler.  

Böyle 1 Mayıs kutlanır mı? 
Anadolu’da bir bağımsızlık savaşı veriliyor. Türkiye Sosyalist Fırkası bu savaşa karşı. 

Kırmızı kravatlarını da takıp, emperyalistlerin uşağı Sadrazam ziyaret edilip, 1 Mayıs 
kutlanıyor. 

1 Mayıs’ı anti-emperyalist bir tavır almadan kutlayanlar, emperyalizm karşıtlığı olmayan bir 
enternasyonalizmden söz edenler, 1 Mayıs’ta Sadrazam’ı da ziyaret ederler.  

Bugün de aynı değil mi? 
1 Mayıs’ı anti-emperyalist bir tavır almadan kutlayanlar, emperyalizm karşıtlığı olmayan bir 

enternasyonalizmden söz edenler de benzer bir hata içinde değil mi? 
Benzer bir hata içinde olup olmadıklarının göstergesi, bugünkü tavırlarıdır. 
Kendileri veya gönülleri bizimle mi, bizimle değil mi? 
Mihenk taşı, Tandoğan’dır. 
Tandoğan, Atatürkçüsüyle, komünistiyle, her görüşteki vatanseveriyle, anti-

emperyalistlerin, bağımsız ve demokratik Türkiye özlemi çekenlerin, kulluğa karşı çağdaş 
vatandaşlığı savunanların ittifakıdır.  

Tandoğan düşmanlığı ise emperyalistlerle ittifaktır. Bazı kişi ve örgütler, emperyalist 
ülkelerin işçi sınıfları ve sendikalarıyla “küresel saldırıya karşı küresel direniş” 
örgütleyecekleri hayali veya oyunu içinde, enternasyonalist dayanışmadan söz edecektir. 

Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları ve sendikaları, bizlere değil, kendi sermayedarlarına ve 
hükümetlerine “sosyal ortağım” diyorlar. Emperyalist sömürüden pay aldıklarının bilincinde 
olarak davranıyorlar. Refahlarının ve demokratik haklarının, kendi mücadelelerine değil, 
emperyalist sömürüye bağlı olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunlardan hayır gelir mi? 

Mihenk taşı 17 Mayıs’tır. Kendiniz veya gönlünüz Tandoğan’da mı, değil mi? 
Herkes saflaşmada aldığı yerin sonuçlarına er veya geç katlanacaktır.   

 


