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Yıldırım Koç
Hak‐İş Konfederasyonu, 1 Mayıs’ı Erzurum’da kutladı. Miting, Kuranı Kerim okunmasıyla başladı ve
mehter marşıyla devam etti. Sağlık Bakanı da bir konuşma yaptı. Bu arada da işçilerin temel talepleri
dile getirildi.

YAHUDİ BAYRAMI 1 MAYIS
Hak‐İş’in 1979 yılında toplanan 2. Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu’nda 1 Mayıs
konusunda şu değerlendirme yapılıyordu:
"Bu bayram, komünist yahudi bayramıdır. Yahudi tarafından 1 Mayıs'ın bütün dünyaya empoze
edilmesi, 1890 senesinde başlar. Bu tarihin tercihi, Amerika'daki Yahudi‐Komünist tahrik ve tertibi
neticesinde meydana gelen 'işçi hadiseleri' ile alakalıdır." (s.33)
"HAK‐İŞ camiası ve bütün Türk işçileri 1 Mayıs Yahudi Bayramını lanetlemekte ve 1 Mayıs'da
hiçbir hal‐ü karda bayram yapılmamasını, 1 Mayıs'ın tatil günü olmamasını istemektedir!
"HAK‐İŞ ve bütün Türk işçileri, 1 Mayıs'ların Beynelakvam Yahudiliğin ve onun hempalarının şenlik,
şirretlik, azgınlık ve zafer günü olmaması için elinden geleni yapmıya kararlıdır!
"Bundan böyle 1 Mayıs'da hiçbir bayramın yapılmaması için her hak kullanılacaktır!" (s.36‐7)

ANARŞİSTLERİN DERNEĞİ VE ANARŞİSTLERİN ANITINA PLAKET
Hak‐İş 1989 yılından itibaren 1 Mayıs’ı kutlamaya başladı.
28 Nisan 2017 günü Hak‐İş’in internet sitesinde açıklandığına göre, Hak‐İş temsilcisi Pınar Özcan, 1
Mayıs 2017 günü ABD’de Illinois eyaletinin Şikago kentinde Illinois Emek Tarihi Derneği’nin (Illinois
Labor History Society) etkinliğinde bir konuşma yapacaktı. Ardından da “Hak‐İş ve bağlı sendikaların
logolarından oluşan levha, 1 Mayıs’ta Chicago Hay Market’e asılarak, konfederasyonumuz ve bağlı
sendikaları ölümsüzleşmiş olacak.”
“Fulya Pınar Özcan yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek Hay Market Anma törenine katılarak
levhamızı takdim edecek ve binlerce kişinin katılacağı 1 Mayıs kutlamalarında konfederasyonumuzu
temsil ederek bir konuşma gerçekleştirecektir.”
“Illinois İşçi Tarihi Kurumu (ILHS) 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden işçilerin gömülü olduğu Illinois
Orman Parkı’nda bulunan Haymarket Anıtı’nın sahibi olup, 1 Mayıs kutlamalarının yapılması adına İşçi
Bayramı onuruna heykel yapılmasına da vesile olmuş bir topluluktur.”
Bu etkinlik gerçekleştirildi; ancak çok ciddi hatalar var.

HATALAR
(1) Illinois Emek Tarihi Derneği (ILHS), anarşistlerin kurduğu ve yönettiği bir kuruluştur. Bu örgütün
internet sitesine girer ve gerek sattığı kitaplara, gerek internet sitesinde bağlantıların verildiği diğer
sitelere bakılırsa, bu örgütün ABD’nin anarşist ve anarkosendikalistleriyle bağı açıkça görülmektedir.
(2) Asılarak öldürülen 4 anarşistin ve 4 Mayıs mitinginin 1 Mayıs eylemiyle hiçbir ilişkisi yoktur.
McCormick Biçerdöver Fabrikası’nda greve çıkan işçilerle grevkırıcılar arasında 3 Mayıs’ta çıkan
kavgada işçilerin polis tarafından öldürülmesi üzerine anarşistler 4 Mayıs’ta bir miting düzenlediler.
1889 yılında 1 Mayıs 1890 günü gösteriler düzenlenmesine ilişkin kararın sözkonusu anarşistlerin
öldürülmesiyle hiçbir bağı yoktur.
(3) Adil bir yargılama olmaksızın 11 Kasım 1887 günü asılan 4 kişi, Alman kökenli anarşistlerdir.
Asılanlardan Albert Parsons’un 1887 yılında yayımlanan kitabında anarşizm anlatılmakta ve
övülmektedir (Albert R.Parsons, Anarchism: Its Philosophy and Scientific Basis, Chicago, 1887).
Hak‐İş’in anarşistlerin kurduğu bir dernek tarafından düzenlenen bir toplantıya katılıp, 1 Mayıs’la
hiç ilgisi olmayan bir olay nedeniyle haksız yere asılan 4 anarşist için yapılmış bir heykele plaketini
koydurtmasını gerçekten anlayamadım.

