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SSGSS eylemleri sırasında AKP’yi ürküten bir gelişme oldu. Türban meselesi gibi
sembolik siyaset örgütleme üzerinden tamir ettikleri koalisyon çöktü. Sınıfları birbirine
bağlayan hat koptu. AKP önce Hak-İş’i uyararak hizaya soktu. Sonra da Türk-İş’e de
müdahalede bulunuldu ve emek platformundan çekilmeye zorlandı. Böylece emekçiler
gayet güçlü oldukları zemini kaybettiler ve SSGSS yaralı bereli de olsa geçti.
1 MAYIS
Biraz geriye çekilen emekçiler yalnızca rasyonel çıkar siyaseti üzerinden
örgütlenemeyeceklerini biliyorlardı. Hislere hitap eden sembollerin, kursağa hitap eden
çıkarlar kadar önemli olduklarını bildiklerinden Taksim Alanı’nı istediler. Türk-İş
içindeki öncü sendikaların basireti, Türk-İş yönetiminin sağduyulu tavrı, KESK ve
DİSK’in olgun ve diplomatik tavrı sayesinde 1 Mayıs’ta AKP çıldırdı!
Hiçbir savcının yapamadığını sendika liderleri yaptı. Kendine güvenden kasılma
krizleri geçiren yeni İslamcıları emekçiler salladı. AKP 14 Mart’ın öcünü 1 Mayıs’ta aldı.
TAKSİM
AKP’nin Taksim’e karşı çıkma nedeni kimseyi ikna etmedi. Gece gece hem de
patlayıcılarla yılbaşı kutlaması düzenledikleri yerde, işçilerin öğlen öğlen 1 Mayıs
kutlamasına karşı çıktılar. Ancak Türk-İş’in de bu numarayı yemediğini görünce, tehdide
başladılar. İkide bir provokasyon olacak dedikleri için, herkes bir provokasyondan
korkmaya başladı.
Türkiye işçi sınıfı artık biliyor ki devlet 40 kere provokasyon derse, olur.
Taksim’i bir 30 sene daha kapatmak için kimler eline ne alır bilinmez. Ondan güvenliğin
sağlanabileceğinden kimse emin değildi. Böylece Türk-İş başkanı geri adım attı. Ama
emekçiler nezdinde çok yıprandı. Umarım seneye böyle davranmaz.
1 Mayıs 2009
Taksim’e böylece uzaktan bakıldı. Ama AKP’ye emekçinin nazarı değdi. Avrupa’ya
demokrasi mağduru ayakları çekilirken, faşist (çok az ve dikkatle kullandığım bir
kavramdır) sindirme taktikleriyle AKP’nin geleceğinin eskizini de çizdiler. Buna dur
demek gerek.
Bu nedenle Taksim 2009 hazırlıklarına hemen başlanması gerektiğini
düşünüyorum. Türk-İş’in bu sefer 30 Nisan’a kadar değil, 2 Mayıs’a kadar Taksim 2009
platformunun içinde kalması sağlanmalı. KESK ve DİSK radikal bir söylemden ziyade
diplomatik ve uzlaşmacı bir duruşla diğer emek konfederasyonlarıyla Taksim’i
emekçilere açmalı. AKP bütün gücüyle buna karşı koymaya çalışacaktır. Taksim sonrası

emekçi birliği kadar burjuva İslamcıları korkutan bir şey yok. Emekçi önderlerine çok iş
düşüyor. Özellikle KESK’e ve Eğitim-Sen’e.
EĞİTİM-SEN’den İYİ HABERLER
Bu yazıyı 9 Mayıs Cuma günü bitirdim. Siz okuduğunuzda Eğitim-Sen Kongresi bitmiş
olacak. Yeni yönetim seçilecek. Onlara hem başarılar dileyeyim hem de müjde vereyim:
Aydın Eğitim-Sen’den şube başkanımız Orhan Aygün, örgütlenme kampanyasını
yürüten temsilcilerimiz Hakan Özel, Haydar Uncu, Kayhan Delibaş, Erdal Özyurt ve
diğer Eğitim-Senliler inanılmaz bir başarıya imza attılar. Son anda Adnan Menderes
Üniversitesi’nde Eğitim-Sen yetkisini korudu. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde
Eğitim-Sen’liler bir günde %15 üyelik artışıyla bir rekor kırdılar ve yetkilerini son anda
korudular. İzmir’de de önemli bir hamle var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde
kaybedilen yetki kazanıldı! Eğitim-Sen İzmir 3. Şubeyi kutluyorum. Yeni-Sendikal
mücadelenin ön adımları bunlarsa, Eğitim-Sen’i 150,000 üyeye çıkaracak bir çalışmanın
başarılı olma şansı yüksek.

