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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK tarafından 2005 yılı 1 Mayıs’ı için hazırlanan ortak afişte 
“Özgürlük, Demokrasi, Barış ve Kardeşlik için 1 Mayıs’a” sloganı kullanılmış. 1 Mayıs’ta 
kullanılan slogan, işçi sınıfının en güncel sorunlarını, taleplerini ve politikalarını formüle 
etmeli. Bu slogan doğru mu? 
 
Tabii ki özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Ancak, “barış”la ne kastedildiğini anlayamadım. 
Kastedilen sınıflararası barış ise, sermayenin bu yoğun saldırısına “barış çağrısı” ile değil, 
“savaş”la yanıt vermek gerekir. Herhalde burada kastedilen, Türkiye’de PKK’nın 
emperyalizmin stratejisi doğrultusunda başlattığı yeni saldırılar karşısında bazı çevrelerce bir 
dönem önerilen “barış” adı altındaki teslimiyet de değildir. PKK’nın saldırılarına en uygun 
yanıt, emperyalizmin kullandığı bir maşa olan PKK’yı askeri olarak yine yenmektir. 
Kastedilen, bölgemizde “barış” ise, Irak’ı işgal eden ABD’nin ve Avrupa Birliği üyesi bazı 
ülkelerin emperyalist politikalarına verilecek yanıt “barış” değil, “daha yaygın, kapsamlı ve 
güçlü bir savaş” olmalıdır. Emperyalizm saldırırken atılması gereken slogan, “barış için 
savaş”tır. “Kardeşlik” talebi ile ne kastedildiğini de anlayamadım.  
 
Ben olsaydım ortak afişe “İŞ, EKMEK, VATAN” ve “KAHROLSUN EMPERYALİZM” 
yazardım. İşçi sınıfımızın ve ülkemizin en güncel sorunlarını, taleplerini ve politikalarını bu 
sözcükler ifade etmektedir.  
 
Vatanımız, ABD emperyalizminin ve AB emperyalizminin yoğun bir saldırısıyla karşı 
karşıyadır. Bu tehdit, işimize, ekmeğimize, bağımsızlığımıza, ulusal egemenliğe (yani 
demokrasiye) de yöneliktir. Artan işsizliğin insanlarımızın örgütlü gücünü hızla yıprattığı, 
yoksulluğun hızla yaygınlaşarak toplumsal çürümeye yol açtığı ve halkımızı bölüp birbirine 
düşürme tehlikesini artırdığı koşullarda, birinci talep soyut bir “kardeşlik” değil “sınıf 
kardeşliği”ni güçlendirecek “iş ve ekmek” olmalıdır. “Vatan” talebi ise bağımsızlığı, bütünlüğü, 
demokrasiyi ve ulusal egemenliği anlatır. Taleplerimiz bunlardır.  
 
Tehdidin kaynağı ABD emperyalizmi ve AB emperyalizmidir. Bu nedenle de, bu taleplerin 
altına “Kahrolsun Emperyalizm”i de eklerdim. 
 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK bu yıl da bir ortak bildiri yayımladı. Bu bildiride bir yerde 
“ülkemiz”, bir yerde de “ülke kaynakları” ifadesi geçiyor. “Vatan” sözcüğü yok. Halbuki 
“ülkemiz” ile “vatanımız” sözcükleri farklı anlamlar yüklü. “Vatan” sözcüğü herhalde 
unutulmuş. 
 
Bildiride ABD emperyalizmi eleştiriliyor; ama ABD’nin yanı sıra Irak’a asker gönderen ülkeler 
ve Türkiye’ye yönelik tehdidin ikinci kaynağı olan AB emperyalizmi herhalde unutulmuş.  
 
Türkiye’nin bağımsızlığının ve ulusal egemenliğinin ABD emperyalizmi ve AB 
emperyalizminin tehdidi altında olduğu koşullarda, ortak bildirinin başlığında “barış, 
demokrasi ve birlik için 1 Mayıs’a” hedefi yer alıyor. “Bağımsızlık” talebi ve “kahrolsun 
emperyalizm” tavrı da herhalde unutulmuş. Başbakan’ın bile AB’nin Türkiye’yi parçalamaya 
çalıştığını anladığı ve açıkça ifade ettiği koşullarda, bildiride AB emperyalizme aleyhinde tek 
bir sözcüğün bile yer almamasını da üzüntüyle karşıladım.  
 
2005 yılı 1 Mayıs’ının ABD ve AB emperyalizmine karşı “iş, ekmek, vatan” bayrağının 
yükseltildiği bir gün olarak kutlanması dileğiyle. 
  


