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1 MAYIS
GEÇMÝÞTEN GELECEÐE
BÝR KÖPRÜ
emektir, ancak vampir gibi canlý emeði emerek yaþar ve ne kadar çok emek emerse o kadar çok yaþar’ (Marx, 1977: 342). Marx, nasýl ‘artý-emek için
kurtlar gibi açlýk çektiðinden’ (Marx, 1977: 353),
‘vampir gibi, emeðin taze kanýna susamýþlýðýndan’
(Marx, 1977: 367) bahsettiði sermayenin günün
her bir parçasýný iþ-zamanýna çevirmeye, ‘sermayenin kendini deðerlemesine adamaya (Marx, 1977:
375) çalýþtýðýný dile getirir.

1 Mayýs, alalede bir gün deðildir. Dünya iþçi sýnýfýnýn birlik, dayanýþma ve mücadele günüdür.
Pek çok ülkede dinsel ya da ulusal tatil günlerine
“alternatif” olmasa da 1 Mayýs’ýn da bir tatil günü
olarak “takvimlere” girmesinde, iþçi sýnýfýnýn müdahalesinin önemli bir payý bulunmaktadýr. Yüzü
aþkýn ülkede tek ortak bir tatil günü olmasýnýn ise
baþka bir anlamý olsa gerek. Böyle olduðu için de 1
Mayýs’ýn tatil günü olmasý baþka anlamlar taþýr. O,
sadece bir tatil günü deðil, iþçi sýnýfýnýn dünyanýn
dört bir yanýnda ayný ruhu hissettiði gündür. Sermayenin sýnýr tanýmaz saldýrýsýna, vahþiliðine karþý
insani ve vicdani bir duruþu temsil eder.

Ne var ki, sermayenin bu þekilde büyümesinin
önünde apaçýk engeller vardýr. Gün 24 saattir ve
bunun ötesine uzatýlamaz. Dahasý, iþçi dinlenmek,
tekrar güç kazanmak ve tabii ki ‘beslenmek, yýkanmak ve giyinmek’ (Marx, 1977: 341) için bu 24 saat içinde zamana ihtiyaç duyar. Bu durum, sermayenin artý-deðer üretme yeteneðini açýkça kýsýtlar.
Marx ayrýca manevi ve toplumsal engellere de iþaret eder - ‘iþçinin entelektüel ve toplumsal ihtiyaçlarýný karþýlamak için zamana ihtiyacý vardýr’
(Marx, 1977: 341). Yine de, sermayenin eðilimi
tüm bunlarý aþmaktýr: ‘Kör ve ölçüsüz dürtüsüyle,
artý-emeðe yönelik doymak bilmez iþtahýyla sermaye, iþgününün sadece manevi deðil, salt fiziksel sýnýrlarýný bile çiðner.’ (Marx, 1977: 375).

Kapitalist üretim iliþkilerinin doðasýndaki bu
vahþilik bireysel sermayedarlarýn davranýþlarýnýn
ötesindedir. 1 Mayýs bu vahþiliðe karþý iþçi sýnýfýnýn
ödediði bedellerin de bir göstergesidir. Bu anlamda,
kapitalizm diðer üretim tarzlarýndan ayrýlýr. Kapitalizmde kapitalist üretim bir kere sermayenin emekgüçlerini satýn alarak iþçileri biçimsel olarak kendine tabi kýlmasýyla baþlar. Sermayedar artýk bu ‘zorlayýcý iliþki’ içinde iþçiye hükmetmektedir (Marx,
1977: 424)*.
Sermaye açýsýndan artý deðerin azamileþtirilmesinin ilk yolu iþgününü sýnýrsýz olarak uzatmaya çalýþmasýdýr ‘mümkün olan en yüksek miktarda artýemeði emmek’tir. Sermaye, Marx’ýn ifadesiyle ‘ölü

Sermaye böylece ‘ne kadar saðlýksýz, zorlayýcý ve
acý verici olacaðýna bakmaksýzýn, bir günde mümkün olan en fazla miktarda emek-gücü sarfedilme14
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sini’ saðlamak uðruna ‘bedenin büyümesi, geliþmesi ve saðlýklý bir þekilde varlýðýný sürdürmesi için
gerekli zamaný’ gaspeder; böylece sermaye, ‘olaðan
manevi ve fiziksel geliþme ve etkinlik koþullarýný elinden alarak insan emek-gücünün durumunu kötüleþtirmekle kalmaz, ayný zamanda bu emek-gücünün erken tükenmesine ve ölümüne yolaçar’
(Marx, 1977: 375-6). Kýsacasý, ‘toplum onu bu
yönde zorlamadýðý sürece, sermaye iþçinin saðlýðýný
ve ömrünü hiçbir þekilde hesaba katmaz’ (Marx,
1977: 381).

d e r g i s i

iþçi hareketinin kutladýðý uluslararasý bir “bayramdýr”, bir “þölendir”, bir “mücadeledir”. Yüz yýl sonra bile sermaye cephesini ürküten bir “gündür” 1
Mayýs. Öyle olduðu için de sadece Türkiye’deki egemenleri deðil, tüm dünya egemenlerini de hala
korkutur, ürkütür. Sermaye cephesi iliklerine kadar
hissettiði bu huzursuzluðu her fýrsatta dile getirir.
1 Mayýs’ýn neden uluslararasý iþçiler günü olduðunu ve neden kutlamamýz gerektiðini herkesin tekrar hatýrlatmasý gerekir.
Bir proleter bayram gününü, sekiz saatlik iþ gününü elde etme aracý olarak kullanma düþüncesi
ilk kez Avustralya’da doðdu. Avustralyalý iþçiler,
1856’da, sekiz saatlik iþgünü lehinde gösteriler yaparak, toplantýlar ve eðlenceler düzenleyerek, hep
birlikte bir günlük iþ býrakmaya karar verdiler. Bu
kutlamanýn yapýlacaðý gün olarak da 21 Nisan tarihi saptandý. Avustralyalý iþçiler bu kararý, yalnýzca 1856’da uygulamaya niyetlenmiþlerdi. Ama bu
ilk kutlamanýn Avustralyalý proleter kitleler üzerinde çok büyük etkisi oldu, onlarý canlandýrýp yeni bir heyecana yol açtý ve bu kutlamanýn her yýl
tekrarlanmasýna karar verildi.

Ve ondokuzuncu yüzyýl Ýngiltere’sinde iþgününe getirilen sýnýrlamalara iliþkin olarak Marx’ýn
naklettiði gibi, ‘toplum’ sermayeyi büyümek için
baþka bir yol bulmaya zorladý. Marx iþgününün uzatýlmasýna karþý iþçilerin direniþini, ‘normal’ bir iþgününü korumaya çalýþtýklarý uzun bir sýnýf mücadelesi dönemini (Marx, 1977: 382, 389, 412) ve
sonunda On Saatlik Ýþgünü Yasasý’nýn (toprak sahiplerinin temsilcilerinin desteðiyle) geçiþini, ‘sermaye ile gönüllü sözleþme yoluyla kendilerini ve ailelerini kölelik ve ölüm karþýlýðýnda satmalarýný
önleyen güçlü bir topumsal engelin’ yaratýlmasýný
(Marx, 1977: 416) anlatýr.

Gerçekten iþçilere, kendi kendilerine kararlaþtýrdýklarý bir anda, kitle halinde iþi býrakmaktan
daha fazla cesaret ve kendi gücüne güven duygusunu ne verebilirdi? Fabrikalarýn ve atölyelerin ebedi kölelerine, kendi öz birliklerini toplamaktan
daha fazla ne cesaret verebilirdi?

Marx’ýn 19. yüzyýlda yaptýðý bu tespitler ve geliþmeler günümüz dünyasýnda da hala geçerliliðini
korumaktadýr. Gerçekten de emekçilerin kendilerini ve ailelerini köle olarak gören sermaye itkisine
karþý mücadelelerinin sonucunda kazandýklarý 8
saatlik iþgünü hakký günümüze kadar sermayenin
sýnýr tanýmaz vahþetine karþý bir toplumsal engel olarak durmuþtur. Ancak, günümüzdeki geliþmeler
bu toplumsal engelin sermaye tarafýndan aþýlmaya
çalýþýldýðýný göstermektedir. Türkiye’de ve bir çok
ülkede 8 saatlik iþgünü kavramýndan uzaklaþýlmaya baþlanmasý, hukuki olarak yeni iþ yasalarýnýn
devreye sokulmasý, iþçi saðlýðý ve iþgüvenliði mevzuatlarýnýn deðiþtirilmesine yönelik yaklaþýmlar
hep bu engelin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik adýmlardýr.

Avustralyalý iþçilerin örneðini ilk izleyen Amerikalýlar oldu. 1886’da Amerikan Emek Federasyonu’nun “sekiz saat 1886 Mayýs’ýnýn 1’i itibariyle yasal günlük çalýþma süresi olmalýdýr” ifadelerini taþýyan tarihsel önergeyi kabul etmesi ile baþladý her
þey. Bu günün öncesindeki aylarda, binlerce iþçi
daha kýsa (çalýþma) günü için mücadeleye katýlmýþtý. Kalifiye ve kalifiye olmayan, siyah ve beyaz,
erkek ve kadýn, yerli ve göçmen, tüm iþçiler katýlmýþlardý. Sonunda 1 Mayýs günü geldi iþçilerin gösterisi baþladý. l Mayýs’ta 200 bin Amerikalý iþçi iþ
býraktý ve 8 saatlik iþgünü talebinde bulundu. Polis
yasa dýþý olarak deðerlendirdiði eyleme müdahale
etti. 1886 1 Mayýsýn’nda yapýlan eyleme katýlanlar
üzerine ateþ açýlmasý sonucu 10 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Bu olaylarýn sorumlusu olarak 8 iþçi lideri tutuklanmýþ ve bunlardan 4’ü idama mahkum edilmiþ- infazlarý yapýlmýþtýr. Amerikalý iþçi lideri

Ýþte bu toplumsal engelin simgesidir 1 Mayýs.
19. Yüzyýl boyunca iþçilerin ve emekçilerin uzun
sürmüþ mücadelesinin bir sonucudur, sömürüye
karþý, emek cephesinin sermaye cephesine meydan
okuduðu ve bir bayrak gibi zaferini dalgalandýrdýðý
gündür 1 Mayýs. Bu nedenle de sýnýf mücadelesinde emekçilerin “önemli” bir uðraðýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn,
15
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Albert PARSAN idama giderken “Suçsuzum ben,
tüm dünya biliyor suçsuz olduðumu. Cani olduðum
için deðil, iþçi haklarýný savunduðum için, sosyalist
olduðum için asýlýyorum.” demiþtir. Bu liderlerden
Spies ölüm cezasýný takiben mahkemeye hitap ederken, bu gizli komplonun baþarýlý olamayacaðýndan oldukça emindi: “Eger bizi asarak... tahakküm
altýndaki milyonlarýn, sefalet içinde çalýþan ve kurtuluþu arzulayan, “kurtuluþu” bekleyen milyonlarýn bu hareketini, iþçi hareketini ezebileceðinizi umuyorsanýz -eðer düþünceniz buysa, o zaman asýn
bizi! Burada bir kývýlcýmý ezeceksiniz, ama þurda,
burda veya orada, arkanýzda ve önünüzde ve her
yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateþ. Bunu asla söndüremezsiniz.” Kývýlcým sönmemiþ ve giderek büyümüþtür. 1890’da bu gün iþçi bayramý olarak alanlarda kutlanmýþtýr. Bundan sonra da dünyanýn her yerinde iþçi sýnýfý ve emekçiler bugünü
kutlamaya devam ettiler ve edecekler. 1 Mayýs iþçi
sýnýfýnýn insanca çalýþma için gösterdiði direniþin
simgesidir. Ve bu simge her yýl yeniden ve yeniden
kutlanmaktadýr ve kutlanacaktýr.

g ü v e n l i k
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1920’ye kadar savaþ nedeniyle kutlanamamýþ
1921’de iþgal kuvvetlerinin yasaklamalarýna karþýn
kitlesel 1 Mayýs gösterileri yapýlýr. 1922 ve 1923’de
ilk kez 1 Mayýs gerçek anlamý ve içeriðiyle kutlandý. Ýstanbul-Ankara-Adapazarý, Mersin ve Ýzmir’de
emperyalist iþgalcilere ve yerli uþaklara karþý mücadeleye dönüþtürüldü. 1923 yýlýnda Ýzmir’de toplanan Ýktisat Kongresi’nde 1 Mayýs Türkiye iþçilerinin bayramý olmasý benimsenir. Bu yýlýn 1 Mayýsý
Ýstanbul- Ankara- Ýzmir- Adapazarý’nda kutlanýr.
1924’de hükümet 1 Mayýs’ý yasaklar. Buna raðmen
8 saatlik çalýþma günü þiarýyla çeþitli þehir ve iþyerleri iþçileri, 1 Mayýs’ý -iþçi bayramýný kutladýlar.
1935’de 1 Mayýs bahar bayramý olarak tatil günleri arasýnda yerini alýr. 1960’lardan itibaren iþçi sýnýfýnýn mücadelesinde önemli geliþmeler oldu.
1970’lerde daha da ileri boyutlara vardý. 15-16 Haziran iþçi hareketinden sonra, iþçi sýnýfý “22 Temmuz Sahte Ýþçi Bayramý”ný bir tarafa atarak kendi
bayramýný talep etmeye baþladý. Yarým yüzyýl sonra
1975’de Ýstanbul Tepebaþý’ nda bir düðün salonunda kutlanýr. 1976’da ilk büyük iþçi yürüyüþü
Taksim’de gerçekleþti. 1 yýl sonra yeniden iþçiler
Taksim’e yürüdüler. Bu kez bir provokasyon yaratýlarak 36 emekçi katledildi. 77 katliamý 1 Mayýs’ýn
kutlanmasýný engelleyemedi. 78’de 1 Mayýs’lar

Ülkemizde ise 1 Mayýs ilk kez 1906’da kutlanýr.
1908’de Üsküp’te, 1910’da Rumeli’nin bazý þehirlerinde ve 1912’de ilk kez Ýstanbul’da kutlanmýþtýr.
16
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devletin engellemesine raðmen her yerde kutlandý.
1979’da iþçiler her yerde yine kutlamalarýný
yaptýlar. 12 Eylül ile birlikte 1 Mayýs kutlamalarý
engellendi. Ama tamamen durdurulamadý.

d e r g i s i

bundan bir asýr önce iþçi sýnýfýnýn yarattýðý “toplumsal engelleri aþmaya yönelik hareketini engellemektir. Toplumsal engelleri aþmaya yönelik bu
gayri insani ve gayri ahlâki eðilimin karþýsýnda durmak ve 1 Mayýslarýn neden ve nasýl ortaya çýktýðýný “kan emici sermayeye” yeniden ve yeniden hatýrlatmak gerekmektedir. Görev, tüm milliyetçi ve
þoven düþüncelere karþý enternasyonal proletaryanýn birliðini savunmaktýr. Görev, iþçi sýnýfýn kazanýmlarýna sahip çýkmak, ülkeyi talan edenlere karþý, alýnterimizle yarattýðýmýz fabrikalarýn, iþliklerin
peþkeþ çekilmesine karþý durmak ve mücadele etmektir.

Bu yýl 1977 yýlýnýn 30. yýldönümünde 1 Mayýs
yine olaylý bir þekilde kutlandý. Polis, 1 Mayýs’ý taksimde kutlamak isteyen kitlelere karþý “aþýrý tepki”
gösterdi. Biber gazý sýktý, gözaltýna altý, dövdü, copladý. O gün Ýstanbul’da polis terörü yaþandý. Oysa
bu tarihten iki gün önce Cumhuriyet Mitingi adý
altýnda yapýlan bir mitinge yönelik tutumu ile 1
Mayýs’a karþý olan tutumu arasýnda daðlar kadar
fark vardý. Bunun nedenlerini sorgulamaya bile gerek yoktur. Devlet iþçi sýnýfýna yönelik olaðan tepkisini göstermiþtir. “Ýþçi sürece karþý tepkisini, coþkusunu bile dile getiremez.”, “bu ülkede komünistlik yapýlacaksa onu da devlet yapar, yaptýrýr”.

‘’Düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðünün
önündeki engellerin kaldýrýldýðý, haklarýmýzýn ve
özgürlüklerimizin güvence altýna alýndýðý, toplu
sözleþmeli, grevli sendikal hak ve özgürlüklerin
kullanýldýðý, iþsizlik, açlýk ve sefaletin olmadýðý, özelleþtirme uygulamalarýnýn son bulduðu, eþitlik,
kardeþlik içinde yaþadýðýmýz, baðýmsýz ve demokratik bir ülkeyi, bütün deðerleri yaratan emekçi ellerimizle kurmak için hep birlikte 1 Mayýs’ý geride
kalanlar ve doðmakta olanlar için kutlayalým. Bu
meþalenin sönmesine izin vermeyelim.’’

Bu olaylarýn arkasýndaki sýkýntý ise giderek daha da görünür hale gelen toplumsal engelin yokoluþunun emekçiler üzerindeki yarattýðý yýkýma karþý iþçi sýnýfýnýn tepkisinden korkmalarýdýr. 2003 yýlýnda yürürlüðe giren 4857 Sayýlý Yeni Ýþ Kanunu ile birlikte 8 saatlik iþgünü kavramý rafa kaldýrýlmýþ,
özel sektörde ölümlü kazalar artmýþ, iþçi saðlýðý ve
güvenliði kavramýndan “iþyerimi seviyorum, mutluyum, çalýþkaným, ülküm sermayemi sevmek”
kavramýna geçilmiþ, devletin denetimi fiilen ortadan kaldýrýlmýþ, ortalýkta çalan savaþ tamtamlarý
nedeniyle emeðin haklarý ve kazanýmlarýndaki kayýplar dikkate bile alýnmamaya baþlanmýþ, iþsiz kitleler ile iþsiz kaldýðý için intihar eden özelleþtirme
maðdurlarý basýn tarafýndan göz ardý edilmeye devam edilmiþtir.

Dipnotlar
*Marx, K., (2004) Kapital, 1. Cilt, Cev. Aladdin Bilgi, Sol Yayýnlarý,
7. Baský. 

Bu yýl yeniden 1 Mayýs’ý kutladýk ama sadece
kutladýk. Oysa Rosa Lüksemburg, bir yüzyýl öncesinde 1 Mayýs’a iliþkin yaptýðý þu tespit günümüzde
1 Mayýslarýn nasýl kutlanýlmasý gerektiðine dair oldukça doyuyurucu bir açýklama içermektedir: “…1
Mayýs düþüncesinin dayandýðý muhteþem temel,
proleter kitlelerin kendi kendilerine, doðrudan ileri adým atmalarýdýr; günlük parlamenter süreç içinde devletin engellemeleriyle atomize olan ve kendi
iradelerini ancak oy kullanýp kendi temsilcilerini
seçerek ortaya koyabilen milyonlarca iþçinin gerçekleþtirdiði siyasal kitle eylemidir.” Bugün artýk
görev emperyalizmin tüm gürültülerine raðmen iþçi sýnýfýnýn tepkisini göstermektir. Sermayenin
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