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16 Haziran 1970 günü ODTÜ'de bir forum düzenlendi. 15 Haziran günü İstanbul'daki olayları 
yaşayan bir arkadaşın ateşli konuşmasının ardından otobüslere binildi ve Ankara'daki işçilerin 
yanına gidilmek üzere hareket edildi. Ben ikinci grup otobüsteydim. Bizim otobüsler şimdiki 
Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu bölgeye geldiğinde, birinci grup otobüslerden arkadaşların 
koşarak geldiğini gördük. Sanayideki işçiler bizim arkadaşlara saldırmıştı. O gün Ankara'da dişe 
dokunur bir işçi eylemi olmadı. 
 

Ama 1989 yılından beri, aynı yerlerde, binlerce işçi ve memur, genellikle izin almadan, yürüyor ve 
gösteri yapıyor. 
 

1994 yılının bu son günü geriye dönüp bakıldığında, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak 
birçok olayı hatırlamak mümkün. 
 

5 Nisan istikrar programı sonrasında, işyerlerinin kapatılmasına karşı Zonguldak, Karabük, 
Kırşehir, Beykoz mitinglerinde ve diğer eylemlerde, işçi sınıfının halkın öncülüğünü yakalamasını 
hatırlayın. 
 

20 Temmuz Genel Eylemi'ni hatırlayın. 12 Mart öncesinde Dev-Güç vardı. Dev-Güç içindeki 
sendika sayısı çok azdı. 12 Eylül öncesindeki demokratik güçbirliğinde  işçi sendikalarından 
yalnızca DİSK yer alıyordu. Bugünün Demokrasi Platformu ise, işçi sınıfının işçi, memur ve 
sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen tüm kesimlerini, meslek örgütlerini ve demokratik 
örgütleri kucaklıyor. 
 

26 Kasım 1994 Büyük Yürüyüş'ünü hatırlayın. 100 bin işçi ve memur, 2,5 günlük bir ön 
çalışmayla Ankara'da toplandı. 100 bin kişi, laikliğe,  demokrasiye ve bağımsız cumhuriyete sahip 
çıkarak, Mustafa Kemal'i ziyaret etti, TBMM'ne 100 metre kalana kadar yürüdü. 
 

20 Aralık 1994 kamu çalışanları eylemini hatırlayın. Yüzbinlerce memur, halkımızın da desteğini 
alarak, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan meşru haklarını kullandı. 
 

Bütün bu olaylarda eksiklikler ve hatalar bulabilirsiniz.  
 

Tarihsel gelişim sürecinde ileriye doğru adım atılmasını sağlayan her harekette de eksiklik ve 
hatalar olmuştur. Olacaktır da. 
 

Hayatta hiç yenilgi yaşamayan ve böylece dalganın her yeniden yükselişinin değerini bilmeyenler 
için, eksiklik ve hatalar ön plandadır. Ama eğer dalganın geri çekilişini yaşamışsanız, yenilgileri 
tatmışsanız, yeni bir dalganın belirleyici yanı yükselişidir. 
 

Türkiye işçi sınıfı yeni bir dalga, yeni bir yükseliş yaşıyor. Ve hem öyle bir yükseliş ki, nicelik ve 
nitelik itibariyle 1960'lı ve 1970'li yıllardakinden çok daha ileri. 
 

Türkiye işçi sınıfı tarihinde ilk defa bir bütün olarak meşru ve demokratik kitle eylemlerini 
gerçekleştirmeye hazır durumda. Türkiye işçi sınıfı, toplu sözleşme görüşmeleri sırasındaki vizite 
eylemlerinde gerçekleştirilen bütünlüğünü, siyasal alana taşımanın arifesinde. Türkiye işçi sınıfı, 
ilk defa tüm halkın öncülüğünü fiili olarak ele geçiriyor. 
 

Türkiye işçi sınıfı tarihimizde ilk defa ülkemizin toplumsal ve siyasal sürecine bağımsız bir güç 
olarak müdahale etmeye ve bu süreci yönlendirmeye hazırlanıyor. 
 

Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Sermayenin bu krizini bir fırsat olarak değerlendirecek güç, işçi 
sınıfıdır. 
 

Türkiye'nin ve hatta dünyanın geleceğine umutla bakmak için birçok neden var. 1994 yılında zor 
ve güzel günler yaşadık. Türkiye işçi sınıfının sınıf bilinci ve mücadele birikimi, 1995 yılının daha 
da zor günlerini daha da güzel günlere çevirmeye yetecek düzeydedir.  


