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2014 1 Mayıs’ı 30 Mart yerel seçimlerinin peşinden gelmişti. 2015 1 Mayıs’ı  7 
Haziran genel seçimleri kampanyalarının kızıştığı bir dönemece rastlıyor. 30 
Mart bir güven oylamasına dönüşerek geçmişti. Seçimlere ortaya saçılan 
yolsuzluk dosyalarının gölgesinde giren AKP, bu seçimlerden bir miktar oy ve bir 
dizi belediyeyi kaybetmekle birlikte güven tazeleyerek çıktı. Buradan güç alarak 
Gezi Ayaklanması sırasında polise yasaklanan Taksim meydanını yeniden 1 
Mayıs’a kapatarak bu zayıf zaferini pekiştirmeye yöneldi.  

30 Mart seçimlerinin peşinden ve Gezi Ayaklanmasının yıldönümü yaklaşırken 
gelen 2014 1 Mayıs’ı hem sandıkta devrilemeyen AKP’ye karşı sokaklardan 
yükselen gerçek bir muhalefet hareketinin gelişmesi için, hem de CHP’nin önünü 
kesmek için bir fırsattı. Ama Gezi ayaklanmasının dinamikleri ile o ayaklanmada 
eksikliği hissedilen varoşlardaki patlayıcı dinamiğin buluşturulabildiği bir kitlesel 
eylem günü olmadı.  

İstanbul 2014 1 Mayısına da önceki senelerdeki gibi Taksim tartışmaları damga 
vurdu. İstanbul 1 Mayısı da diğer alanlardaki 1 Mayıs eylemlerini gölgeledi.  

Akıbetini değiştirmek için türlü tertiplerin peşinde koşan AKP, 2015 1 Mayısının 
kitlesel bir protesto eylemleriyle kendi kuyusunu kazacak bir seçim 
kampanyasının parçası olmasını engelleme gayreti içinde. Zira bu eylemlere 
HDP’nin damga vuracağı aşikar. Bu noktada ön alamayacağının farkında olan 
ve HDP’nin kendi seçmen tabanından oy devşirmesinden endişe eden CHP de 
bu noktada AKP ile benzer kaygılar taşımaktadır.  

Bu çerçevede DİSK’in 1 Mayıs için Taksim meydanını işaret etmesi ve valiliğin 
buna beklenebileceği gibi red cevabı vermesiyle, bir kez daha 1 Mayıs 
eylemlerinin politik gündemden kopmasının koşulları yaratılmıştır.  

Doğrusu seçimlerde şu ve ya bu şekilde boykotçu tutum alan akımlar da 1 
Mayıs’ın seçim gündeminden koparılmasından rahatsız değillerdir. 1 Mayısın 
Taksim tartışmaları ve Taksime yönelik girişimlerin damgasını taşımasını, 
kitlesel seçim mitinglerine dönüşmesine yeğlemektedirler. Zira seçimlerde 
gösterecekleri somut bir hedef bulunmamaktadır.  

Açıktır ki seçim kampanyalarının kızıştığı, seçim bildirgelerinin tartışıldığı bir 
ortamda emekçilerle ezilenlerin kendi taleplerini kitlesel 1 Mayıs eylemlerinde 
dile getirmeleri elzemdir. 1 Mayıs emekçilerin kitlesel eylemleriyle AKP’yi 
müstahak olduğu yere gönderme iradesini ortaya koymaları için de paha biçilmez 
bir fırsattır. Emekçilere ve ezilenlere seslenen bir Türkiye partisi olma iddiasıyla 
Kürt illeri dışındaki seçmenlerin dikkatini çekme arayışında olan HDP için de 
bundan ala fırsat olmasa gerektir.  

Ayrıca HDP’nin 12 Eylül barajını aştıktan sonra, istikrarın güvencesi değil,  
rejimin krizini derinleştiren bir faktör olması mecliste ve sokakta burjuvazinin 
beklenti ve telkinlerinin tam aksi yönde hareket etmesine bağlıdır.  

HDP’nin burjuvazinin şu ya da bu kanadına yaslanarak rejim krizini çözen değil, 
rejimi kilitleyen bir parti olması gerekir. Aslına bakılırsa, bir paradoks olarak 
görünse de, bugüne kadar HDP’ye, yahut benzer bir çizgiyi temsil eden önceki 
partilere oy vermemiş kesimler bu seçimlerde bu partiye tam da bu nedenle oy 
vermeyi düşünmektedir. HDP oylarını arttıracaksa bu artış seçim bildirgesindeki 
ekonomiden ekolojiye, çözüm sürecinden anayasaya yapıcı vaatler sayesinde 
değil, “Seni Başkan Yaptırmayacağız!” türünden çıkışları nedeniyle olacaktır.  

Kısacası emekçi ve ezilenlerin güçlenmesi için HDP’nin bir çözüm unsuru olarak 
değil AKP’nin karşı kutbu olarak hareket etmesi gereklidir. AKP’nin karşı kutbu 
olmak için sadece mecliste AKP aleyhinde oy kullanmak yetmez, her fırsatta 
emekçileri AKP’nin karşısına dikmek de, tüm emekçi eylemlerini AKP karşıtı bir 
çizgiye çekmek de gerekir.  

2015 1 Mayısı işte tam da bu noktada paha biçilmez bir fırsattır. HDP ve onu bu 
seçimlerde destekleyen güçler Amerikancı burjuvazinin uygun gördüğü AKP 
karşıtlığı ile arasındaki farkı göstermek istiyorsa, önünde en kitlesel AKP karşıtı 
seçim mitingini düzenleme imkânı bulunmaktadır.  

Erdoğan’a Beştepe’yi dar edecek bir siyasi iddianın sahibi olanlar 1 Mayıs’ı 
sendika bürokratlarına havale edemezler. İşçilerin, emekçilerin sesi olarak 
meclise girme iddiasında bulunan HDP’nin onların mücadele gününü kitlesel bir 
miting olarak örgütlememek için sorumluluk almaması bu iddiasıyla çelişir. 

İçindeki tüm bileşenleriyle birlikte HDP siyasi sorumluluklarından kaçıp topu 
sendikacılara atmakla;, “DİSK ve KESK neredeyse biz oradayız” tutumunu 
benimsemekle seçimlerde boykotçu bir tutum izleyenlerle aynı siyasetsizlik 
zemininde buluşmuş olacaktır. 

Bu bakımdan 12 Eylül barajını delerek AKP’nin tek parti sultasını tehdit eden 
başlıca güç haline gelmiş bulunan HDP’nin önündeki görev 1 Mayıs eylemlerinin 
sorumluluğunu sendika bürokratlarına, inisiyatifini de hükümete ve onun 
minderinde oynamaya razı olan sol oportünistlere bırakmamaktır. 

Kaldı ki her ne kadar 1 Mayıs dendiğinde daha çok İstanbul 1 Mayıs’ı ve 
İstanbul’da Taksim’e dönük eylem gelse de, 1 Mayıs İstanbul’dan ibaret değildir, 
İstanbul da Taksim’e dönük bir 1 Mayıs eylemiyle sınırlanamaz. Bu bakımdan 
HDP’nin Taksim 1 Mayısı bahanesiyle 1 Mayıs eylemlerini örgütlemekten 
kaçınması söz konusu olmamalıdır. Bu tutum 1 Mayıs eylemlerini siyasetten 
koparmayı ve 1 Mayıs sorumluluğundan kaçmayı anlatır.  

HDP ve destekçilerinin yaklaşan 1 Mayıs’ta “provokasyona gelmemek” baha-
nesiyle geri planda durmaması gerekir. Aksine seçimlere parti olarak girmenin 
ve 12 Eylül barajına meydan okumanın gereği, 1 Mayıs eylemlerinin sorumlulu-
ğunu da üstlenmektir. Ülkenin her köşesinde varoşlardan miting alanlarına kadar 
her yerde 1 Mayıs’ı AKP karşıtı bir kitle protestosuna dönüştürmektir.  

Önümüzdeki 1 Mayıs AKP’nin iktidardan alaşağı edileceğini ve yerine gelecek 
hükümet hangisi olursa olsun karşısındaki ana muhalefetin sokakta ve eylemde 
olan emekçi yığınları olacağını ilan eden bir eylem günü olmalıdır. 7 Haziran 
seçimleri 1 Mayıs eylemlerine damga vurmalı; 1 Mayıs eylemleri 7 Haziran 
sonuçlarını belirleyen bir nitelik taşımalıdır. AKP’nin provokasyonuna 
gelmemenin ve CHP’nin önünü açmadan AKPye muhalefet etmenin biricik yolu 
budur. 

Geçmişteki yıllarda olduğu gibi bu yıl da KöZ’ün arkasında duran komünistler 1 
Mayıs’ın göstere göstere siyaset dışı bir alana itilmesi tutumuna ortak 
olmayacaklar. Polisle sol akımların kadroları arasındaki apolitik çatışmaların 
devrimci 1 Mayıs olarak kutsanmasına ortak olmayacaklar.  

Bu nedenle KöZ 2015 1 Mayısında da “1 Mayıs’ta Taksim’e” çağrısını 
yükseltmiyor. İstanbul’da KöZ’ün arkasında duran komünistler 2008, 2013 ve 
2014 yılında takındıkları tutumu takınarak, 1 Mayıs’ın alternatifini ürettiğini iddia 
etmeden, 1 Mayıs günü bir varoşta tüm emekçilerin katılabildiği seçimleri 
merkeze oturtan bir eylem düzenleyecek.  

1 Mayıs’ın İstanbul’a ve İstanbul’da da Taksim’e kilitlenmiş bir eyleme 
indirgenemeyeceğinin bilinciyle, bulundukları tüm illerde ve alanlarda işçiden, 
emekçiden, ezilenden yana olduğunu iddia eden tüm akımları 1 Mayısta işçi ve 
emekçilerin kitlesel olarak toplanmasını mümkün kılacak eylemlere davet ediyor.  

KöZ’ün arkasında duran komünistler bulundukları tüm illerde ve alanlarda bu 
yöndeki girişimlere katılacaklarını ve bu yöndeki çağrılara icabet edecekler.
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Taksim Meydanı Ne zamandan Beri 1 Mayısa Yasaklanıyor? 
 

Ecevit CHP’si 1978 Maraş katliamının hemen ardından sıkıyönetim ilan etmiş, 
sonrasında da Taksim’i 1 Mayıs mitinglerine kapamıştı. Aynı dönem DİSK’in TKP 
aracılığıyla CHP’ye devredilmesine de denk geliyordu. DİSK yönetimi 1 Mayıs 
yasaklarına ciddiye alınabilecek bir tepki göstermemişti. DİSK’in tutumu 
devrimcilerin tutumunu da belirlemiş, bugünkünden kat be kat büyük bir kitlesel 
desteğe sahip olmalarına karşın dönemin devrimci akımlarından hiçbiri bugünkü 
gibi Taksim’i zorlamayı önemsememişti. 

Taksim’in 1 Mayıs Meydanı olarak zorlanması 12 Eylül yasaklarının kademeli 
olarak kaldırılmaya başlandığı 1987 referandumu sonrasında gündeme geldi.  Bu 
dönemde Taksimi zorlayanların arasında sendikalar yoktu. Taksim’e çıkmaya 
çalışanlar esas olarak sosyalist akımların militanlarıydı.  

1991 1 Mayısından sonra sol akımların ağırlıklı bir bölümü DİSK’in vesayetinde 
gerçekleşen 1 Mayıslara razı oldu. Böylelikle Taksim’de 1 Mayıs bir on yıllığına 
sol hareketlerin neredeyse tamamının gündeminden çıkmış oldu.   

Bu dönem aynı zamanda yeni-DİSK’in kış uykusuna yattığı bir dönem oldu. 
DİSK’in bu uykusuna ara vermesine yol açan şey ise 1996 yılında Susurluk 
kazasından sonra Erbakan hükümetini devirmek için pompalanan “temiz toplum 
eylemleri”ydi. 28 Şubat süreci boyunca TÜSİAD-TSK ittifakının “silahsız 
kuvvetlere” verdiği rolü, tüm solu da peşine takarak hakkıyla oynayan DİSK 
sonrasında tekrar köşesine çekildi. 

Yıllar sonra, Taksim’de bir 1 Mayıs mitinginin solun gündemine girmesi DİSK’in 
marifetiyle oldu. Yıllar boyunca her türlü militan hak arama mücadelesinden öcü 
görmüş gibi kaçan DİSK, 2004 yılında 1 Mayıs’ı, Taksim’de kutlayacağını ilan 
etti. Bu tutum esas olarak burjuvazi içindeki gerilim ve mücadelelerle alakalıydı. 
1999 seçimlerinden itibaren TÜSİAD-OYAK (TSK) ittifakı çatırdamaya 
başlamıştı. Özellikle 2002 seçimlerinden sonra Amerika AKP’yi koçbaşı olarak 
kullanarak burjuva iktidar bloğu içinde TSK’nın pozisyonunu iyice zayıflatmaya 
başlamıştı. 2003 Irak Savaşı ve tezkere krizi, TSK’nın, arkasına Fransız 
emperyalizmini de alarak iyiden iyiye savunmaya geçmesine yol açmıştı. Tam 
da bu sıralarda darbe söylentileri yaygınlaşmış, Cumhuriyet gazetesi “Genç 
Subaylar Rahatsız” benzeri manşetlerle çıkmaya başlamıştı. Deniz Baykal’ın 
CHP’sinin yanı Silahlı Kuvvetler olduğundan DİSK de durumdan vazife çıkarıp, 
28 Şubat döneminde olduğu gibi harekete geçmişti.Ancak 28 Şubat’ın aksine bu 
sefer kaybeden tarafta bulunan DİSK’in Taksim macerası hüsranla sonuçlandı, 
Saraçhane’de toplanmanın ötesine geçemedi. Fakat yine de solun geniş 
kesimleri DİSK’in kuyruğuna takılmış, sendika bürokrasisinin burjuvazi içindeki 
mücadelede oynadığı bu rolü işçi sınıfının ayağa kalkışı olarak selamlamaya 
başlamıştı. DİSK’teki tutum değişikliğini tabanın baskısıyla açıklayan “sınıf 
devrimci”lerinin sayısı da az değildi. 

Hâkim sınıf içindeki ilişkiler görece bir istikrara kavuşunca DİSK’in Taksim ısrarı 
yine ortadan kalktı. 2005 ve 2006 yılları “Taksim için bastırdık Kadıköy’ü aldık” 
tesellileriyle geçti. DİSK’in Taksim konusundaki ikinci şahlanışı 2007 yılında 
gerçekleşti. Bu da tesadüf değildi, zira 1 Mayıs tam da Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri öncesine geliyordu. TSK-OYAK elindeki azalan sayıdaki mevzileri 
kaptırmamaya, en azından vuruşa vuruşa çekilmeye kararlıydı.  

1 Mayıs öncesinde Cumhuriyet gazetesi “Tehlikenin Farkında Mısınız?” 
ilanlarıyla çıkıyor, Türkiye’nin bütün şehirlerinde milyonluk Cumhuriyet mitingleri 
düzenleniyordu. Silahlı Kuvvetler 27 Nisan’da bir muhtıra verdi, 1 Mayıs günü 
ise  Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal etti. Böyle bir 
iklimde CHP ve DİSK yine durumdan vazife çıkarmış, “1 Mayıs 1977’nin hesabını 
sormak için Taksim’e” şiarı ile Taksim’e çıkacağını ilan etmişti. Ne de olsa 1 
Mayıs katliamına zemin hazırlayanın DİSK’e çöreklenmiş sendika bürokrasisi ve 
dönemin TKP’si olduğunu hatırlatacak pek az kişi vardı. Böylelikle 1 Mayıs 
işçilerin ve başta Kürtler olmak üzere ezilenlerin taleplerini haykıracakları bir 
gün olmaktan çıkarıldı. Burjuvazi içindeki rekabetin bir aracı haline 
dönüştürüldü.  

TSK kanadı sol akımların kadrolarının polisle çatışmasının yarattığı gürültüyle 
AKP’yi sıkıştırmayı hedefliyordu. Sol akımlarsa ne bu hesaplaşmaya 
yedeklenmeyi ne de işçi sınıfının en geniş kesimlerini siyaset alanının dışında 
kalmasını önemsediler. Kendilerini DİSK ile o kadar özdeşleştirmiştiler ki 
Süleyman Çelebi’yi militan bir sendika önderi olarak ilan etmekten çekinmediler. 
Süleyman Çelebi ve çevresindeki 500 kişinin Taksim’e çıkması devrimcilerin 
hatta sınıfın Taksim’i fethetmesi olarak sunuldu.  

Hâlbuki 2007 yılında AKP’nin karşısında durabilecek bir partinin kalmadığı iyice 
anlaşılmaya başlanmıştı. Bu muhalefet boşluğunu ancak işçi ve emekçiler adına 
hareket eden sol hareketler doldurabilirdi. Sınıfın en geniş kesimlerinin katıldığı, 
sendikal hareketlerin Kürtlerle buluştuğu kitlesel bir miting bunun kalkış noktası 
olabilirdi. Ancak DİSK’in sözde militan tutumu peşine tüm sol akımları takınca 
bu ihtimal ortadan kalkmış oldu. Kemalistler ve AKP arasındaki çatışmanın bir 

uzantısı olarak DİSK 2008 ve 2009 yıllarında da aynı misyonu yerine getirerek 
sözüm ona Taksim’i zorladı. Böylelikle AKP’nin karşısına bağımsız bir güç olarak 
çıkmanın önündeki en önemli imkân iki yıl boyunca daha heba edilmiş oldu. İşçi 
kuyrukçusu tutumları ve Taksim fetişizmleri nedeniyle DİSK’in peşinden 
ayrılmayan sosyalistler de bu gelişmeleri alkışlamaya devam ettiler. 

KöZ bu yıllar boyunca akıntıya karşı yüzdü. Taksim’e çıkmayı amaçlaştıran 
tutumun sadece Taksim fetişizmiyle açıklanamayacağına işaret etti. Bu tutumun 
hem işçi kitlelerini siyasal mücadelenin dışına iten sol oportünizmden hem de 
siyasal mücadeleyi sendika bürokratlarına havale eden kuyrukçuluktan 
kaynaklandığının altını çizdi. Kuşkusuz KöZ komünistler 1 Mayıs’ın Taksim’de 
kutlanmasını bir ayrıntı olarak görmüyordu. Bu doğrultuda samimi bir mücadele 
içine girmek isteyenleri sendikaları beklemeden 1 Mayıs’ı Taksim’de örgütlemek 
için başvurmaya çağırıyordu. Bu konuda da en büyük sorumluluğun DTP 
(BDP)ye düştüğünü belirtiyordu. Ne yazık ki bu çağrılar karşılıksız kaldı, 1 
Mayısı sendikacıların bayramı olarak gören sol akımlar kendi tutumlarını 
sendikalara basınç yapmakla sınırlı tuttular. 

KöZ 2007-2009 yıllarında 1 Mayıs eylemlerinde Taksim’e yönelik çağrıların bir 
parçası olmadı. Bunun yerine 1 Mayıs günü düzenlenen mitinglere, bu mitingleri 
kitlesel ve birleşik 1 Mayıslarla bir tutmadan katıldı.2008 yılında ise, yine 1 
Mayıs’ın alternatifi olmak iddiasında bulunmadan, bir emekçi mahallesi olan 1 
Mayıs Mahallesi’nde emekçilerin ve kitle örgütlerinin katıldığı bir eylem örgütledi. 

2010 1 Mayıs’ı KöZ’ün tespitini bu sefer de tersinden doğruladı. BDP’nin 1 
Mayısı Taksim’de kutlamaya niyetli olduğunu belirtmesiyle telaşa kapılan AKP 
Taksim’in anahtarını DİSK’e teslim etti. 2010-2012 yılları arasında 1 Mayıs’ın 
Taksim’de kutlanılması BDP’nin toplumsal muhalefetin sokakta ve parlamentoda 
temsilcisi olma iddiasıyla sendikaların gücünden fazla ilişkisi vardır.. 

Nitekim 2013 yılında başlayan çözüm süreciyle birlikte BDP’nin kendini bu 
sürecin takipçiliğiyle sınırlamasıyla AKP’nin karşı saldırısı gecikmedi. 
Meydandaki inşaat bahanesiyle Taksim tekrar yasaklandı.  

Taksim’in fethedilmesindeki kerameti kendilerinde bulan sol akımlar aynı ısrarlı 
tutumlarını bir kez daha takındı. Fakat BDP’nin aktif bir girişiminin olmadığı 
koşullar altında Taksim’i zorlama girişimi yine hüsrana uğradı. KöZ’ün arkasında 
duran komünistler 1 Mayıs’a öngelen süreç boyunca da 2007-2009’daki 
tutumlarından farklı bir çağrıda bulunmadılar. 1 Mayıs’taki tutumları da farklı 
olmadı, direnen Koç işçileri ile birlikte saf tutarak Okmeydanı’nda bir eylem 
gerçekleştirdiler. 

2013 hüsranının peşi sıra gerçekleşen Gezi Ayaklanması Taksim’in ancak 
kitlelerin seferberliği ile fethedebileceğini bir kez daha gösterdi. Burnundan kıl 
aldırmayan Tayyip Erdoğan diklene diklene geri adımlar atmak zorunda kaldı. 
Taksim alanı Haziran günlerinde özgürleşti ve her türden eyleme açık hale geldi. 

Gezi Ayaklanması Türkiye tarihindeki en büyük siyasi ayaklanmadır. Bu yönüyle 
de emekçi ve ezilenlere gerileyen Erdoğan’ı ve AKP iktidarını süpürmek için 
önemli bir fırsat sunuyordu. Ancak Haziran günleri boyunca yedi milyona yakın 
emekçinin dahil olduğu bu ayaklanmada hiçbir siyasi parti Erdoğan hükümetini 
düşürme şiarıyla emekçileri seferber etmeye gayret etmedi. Aksine başta BDP 
olmak üzere tüm legal partiler Gezi’deki hareketi bir muhalefet hareketi sınırları 
içinde kalmasını tercih ettiler, AKP’yi devirmeyi hedefleyen bir karakter 
kazanmasından özellikle kaçındılar. Hal böyle olunca da Gezi’deki isyan 
dinamiği ilerleyen aylar içinde sönümlendi. Böylelikle AKP Taksim kapılarını bir 
kez daha kapamış oldu. Elbette gezi ayaklanması sırasında açılan bu kapıyı açık 
tutma sorumluluğunu bu ayaklanmaya göndermeler yaparak ilk kongresini 
gerçekleştiren HDP olması beklenmeliydi. Ne var ki HDP ağırlık merkezinde 
bulunan BDP’nin  1 Mayıs’ın sorumluluğunu üstlenmeye talip olmama tutumuna 
esir olmaya devam etti. 1 mayısların geçek sahibi olma iddiasındaki diğer HDP 
bileşenleri ise, bu bakımdan yanlış bir biçimde ulusal hareket olarak tasvir 
ettikleri BDP’nin çizgisine kuyrukçuluk etmekle 1 Mayısları kendi dar hesaplarına 
göre yararlanılacak bir fırsat olarak görme tutumu arasında gidip gelen bir 
çizgide kaldılar.  

2015 1 Mayısı’na ilerlediğimiz bugünlerde ise 12 Eylül sonrasının en büyük rejim 
krizinin içinden geçiyoruz. 2011’den bu yana derinleşen kriz 2015 genel 
seçimleri ile birlikte en önemli dönemeçlerinin birinden geçiyor. Bu dönemecin 
nasıl aşılacağı bir yönüyle HDP’nin barajı aşıp aşmayacağına bağlı. HDP’nin 
barajı aşamadığı koşullarda Erdoğan yeni bir Anayasayı referanduma 
götürebilecek milletvekili sayısını elde edecek. Böylelikle diğer burjuva 
partileriyle kendisinin avantajlı olduğu bir zeminde hesaplaşmanın yolunu 
açacak. Tersinden HDP’nin meclise girmesi Erdoğan’ın anayasayı değiştirme 
planlarını zora sokacak, AKP’yi belki de hükümet kuramaz bir duruma sokacak, 
rejimin bugünkü krizini daha da derinleştirecek.
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