
İşçi sınıfı 1 Mayıs’a bölünmüş
olarak gidiyor. KESK ve DİSK
Taksim’e çıkarken, Türk-İş
İzmir’de eylem yapıyor.
Bölünmenin nedeni Kürt soru-
nunun 1 Mayıs kutlamalarında
öne çıkartılışı olarak açıklanı-
yor. İşçi hareketinin geri çekil-
mişliğinin nedeni bölünmüş-
tük. Biz DSİP üyesi sosyalistler
işçilerin birliğini savunuyoruz. 

Türkiye halkları özgürlük
istiyor. Türkiye işçi sınıfı
özgürlük istiyor. Bu isteğimizi
12 Eylül referandumunda gös-
termiştik. 12 Eylü, 28 Şubat,
halka balyoz indirmek isteyen-

ler bizim mücadelemizin
sonucu yargılanıyor, ancak
yapacak daha çok şey var.
Baskı altında tutulan halklar,
inançlar ve düşünceler özgür
olmadan işçi sınıfı daha iyi bir
yaşamı kazanamaz. 90 yıllık
baskı rejimine son verelim.
Sınırsız düşünce, örgütlenme
ve ifade özgürlüğü istiyoruz! 

Kürt sorunu çözülmeden işçi
sınıfı kazanamaz. Savaş sür-
dükçe sadece Kürtler değil
Batı’da yaşayan emekçiler de
kaybedecek. 1 Mayıs’ın bölün-
mesi bunu bir kez daha gös-
terdi. Kürtlerin hakları bir an

önce tanınmalıdır. Devlet ve
hükümet muhataplarıyla
masaya oturmalıdır. Müzakere
yeniden başlamalıdır. Yeni
anayasada Kürt kimliği ve dili
tanınmalıdır. Akan kan dur-
sun. Ölüm değil çözüm istiyo-
ruz!

Türkiye ekonomisi büyüyor
ancak zengin daha zengin
olurken emekçiler fakirliğe
mahkum ediliyor. Bankalar ve
holdingler kârlarına kâr katar-
ken milyonlar açlık sınırının
altındaki asgari ücretle geçin-
meye çalışıyor. OYAK’ın sahibi
generaller ise ayrıcalıklarını

devam ettirmek için
Ergenekon soruşturmalarını
bitirtmek istiyor. Bizleri sömü-
renlere, kanımızı emenlere,
tüm zenginliğe el koyanlara
karşı eşitlik için harekete geç-
meliyiz. Özgürlük, barış ve
eşitlikten yana olan herkesi 1
Mayıs’ta sokağa çıkmaya,
DSİP’le yürümeye çağırıyoruz.

Milyonları aç ve işsiz bıra-
kan, küresel ısınmayı yaratan,
en önemli kaynakları bankala-
ra ve silahlara harcayan bu
düzen değişmelidir. Özgür bir
dünya için DSİP’le 1 Mayıs’a!
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Barış,
özgürlük ve
eşitlik için 1 Mayıs’ta DSiP’le yürü!

ÖZGÜRLÜK
BARIŞVE
EŞİTLİK

için

TÜM EZİLENLERE ÖZGÜRLÜK 
ONURLU BARIŞ

EŞİTLİK İSTİYORUZ

BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN

Önemli 
açıklama

Sosyalist İşçi’nin 18

Nisan 2012 tarihli 435’inci

sayısında birinci sayfada

yayınlanan “28 Şubat

davası genişletilmelidir”

başlıklı yazıda Kamu

Emekçileri Sendikası

Konfederasyonu KESK’in

28 Şubat darbesinde

Türk-İş ve DİSK ile birlikte

TÜSİAD’ın yanında dar-

beyi desteklediği söylen-

miş ve özür dilemesi

istenmiştir.

Bu yazıda KESK bir olgu

hatası olarak darbeyi des-

tekleyen bir kuruluş ola-

rak gösterilmiştir

28 Şubat darbesi döne-

minde KESK liderliği bir

dizi patron ve işçi örgütü

liderliği gibi darbeyi des-

tekleyen bir tutum alma-

mıştır.

435. sayımızdaki maddi

hatanın KESK üyelerini

rahatsız ettiğini fark etti-

ğimiz için KESK üyelerin-

den özür dileriz.

Sosyalist İşçi, ilk sayı-

sından bu yana KESK’in

mücadelesini destekle-

miş, okurları daima KESK

eylemlerine katılmıştır.

Bu nedenlerle Sosyalist

İşçi’nin KESK üzerine

şüphe düşüren bir yayın

yapma niyeti olamaz.
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1 Mayıs’ın sloganı:

Özgürlük,
barış ve eşitlik

Paralel yürüyen iki süreç
bugün bütün diğer geliş-
meleri belirliyor.
Bunlardan birincisi ve
daha önemlisi savaş.
İkincisi ise askeri vesayete
karşı mücadele.

30 yıldır süren savaşın
maliyeti çok yüksek. Oysa
bu savaşı sona erdirmek de
bir o kadar kolay.

Kürt halkı özgürlük isti-
yor. Kürt ulusal kimliğinin
tanınmasını istiyor, kendi-
sini yönetmek istiyor ve
siyasi temsilcileri ayrılmak
istemediklerini her fırsatta
belirtiyor.

Barışı kazanmak için bir
iki adım atılması yeterli.
Herşeyden önce görüşmele-
rin muhatabı belli: Öcalan.
Devlet de bunu tesbit etmiş
ve görüşmeler yapmıştı. Bu
durumda onun koşulları-
nın düzeltilmesi, taraflarla
daha sağlıklı koşullarda
görüşebilmesi barış konu-
sunda atılacak en ciddi
adım olacaktır.

Kürt dilinin özgürlüğü,
öğretimde kullanılması,
KCK tutuklularının serbest
bırakılması gibi adımlar ise
barışı garantileyecek geliş-
meler olacaktır.

Öyleyse devletten barış
için adım atmasını istiyo-
ruz.

Askeri vesayetin geriletil-
mesi konusunda bazı
olumlu gelişmeler oldu. 12
Eylülcüler yargı önünde,
300’e yakın general ve
subay darbe planlama
suçundan yargı önünde.
Eski genelkurmay başkanı
İlker Başbuğ tutuklu.

En son kudretli general
Çevik Bir tutuklandı.

Bunlar iyi ama yetersiz.
darbelerin  daha kapsamlı
yargılanmasını istiyoruz.

Sosyalist İşçi barışı kazan-
mak için özgürlüklerin
gelişmesini, özgürlüğün
kazanılması için ise barışın
kazanılmasını gerekli görü-
yor.

Barış ve özgürlük müca-
delesi birbirinden ayrıla-
maz.

Tiyatroyu
tiyatrocular
yönetmeli

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın
yönetmeliğinde Belediye
Meclisi’nin yaptığı değişiklikle
oynanacak oyunların seçilme-
sine bir dizi yeni kriter getiri-
lirken diğer yandan da oyun-
ların seçimi bürokratlara bıra-
kılıyor.

Şehir Tiyatroları oyuncuları
ve yönetmenleri bu karara
tepkili. DSİP, Şehir Tiyatroları
çalışanlarını destekliyor.
Tiyatroyu tiyatrocular yönet-
melidir.

Darbe yasaları
Türkiye’de yürürlükte 7300

yasa var. Bu yasaların büyük
çoğunluğu ya tek parti dikta-
törlüğü zamanında, ya 27
Mayıs darbesinin ardından ya
da 12 Eylül darbesinin ardın-
dan hazırlanmış. İleriki yıllar-
da bazıları değişikliklere
uğramış olsalar da yasal yapı
esas olarak askeri vesayetin
hakim olduğu dönemlerde
biçimlendirilmiş.

Askeri vesayetin sona erdiri-
lebilmesi ancak bütün bu
yasaların baştan yazılması ile
mümkündür.

TEDAŞ direnişi
sürüyor

3 ay ücretlerini alamayan
TEDAŞ işçileri Adana’da vali-
likten izin alarak 1 gün iş
bıraktı.

Şirket bunun üzerine 52 işçi-
yi işten çıkardı. Bunun
üzerine işçiler TEDAŞ önüne
açtıkları çadırla direnişe baş-
ladılar. Haklarını almakta
kararlı olan işçilerin direnişi
2. ayını tamamlamak üzere.

Hey tekstil
direnişi

HEY tekstil işçileri 2.5 ay
önce tazminatları verilmeden
işten çıkarıldı. İşçiler 30 gün
Hey Teksti önünde direndiler-
ve şimdide direnişlerini üreti-
min yapıldığı Li Fung fabrika-
sının önüne taşıdılar.

Hey Tekstil işçilerinin direni-
şi 75. gününe ulaştı.

$
Dünyanın en zengin
%20’si zenginliğin

%86’sını alırken, en
yoksul %20’si ise

zenginliğin sadece
%1.3’ünü alıyor.

Türkiye’de özgürlükçü
solun en geniş tartış-
ma platformu olan
Marksizm toplantıları
İstanbul’da beş gün
boyunca canlı tartış-
malara sahne oldu.
DSİP tarafından düzen-
lenen ve bu yıl 20.
yaşına giren Marksizm
toplantılarında dünya-
daki ayaklanmalar ve
devrimci politikalar,
Kürt sorununun barış-
çıl ve demokratik çözü-
mü, Ergenekon’a ve
darbelere karşı müca-
dele ile 1915 Ermeni
Soykırımı ile başlayan
kanlı tarihle yüzleşme
konuları tartışmalara
damgasını vurdu.

Yüzlerce kişinin katıldığı
canlı tartışmalarda öne
çıkan bazı cümleler:

# DTK Üyesi Seydi Fırat:
"Yeni anayasanın yapım
süreci için barışın sağlan-
dığı bir ortama ihtiyaç
var"

# DSİP Genel Başkanı
Doğan Tarkan:
"Emekçiler asıl olarak
AKP'nin arkasında. Bu
emekçileri AKP'den kopa-
rabilirsek yığınsal bir sol
kurabiliriz."

# AGOS Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Rober
Koptaş:
"Solculuğu bir duygu, his,
vicdan meselesinden
çıkarmalıyız, pratik hayat-
taki bir mücadele hâline getir-
meliyiz."

# BDP eski milletvekili ve
EDP üyesi Ufuk Uras:
"Solda hegemonik bir güç
olan CHP'nin ve kemalizmin
etkinliğine karşı mücadele
etmemiz gerekiyor."

# DSİP üyesi Roni Margulies:
"Batı'da yaşayanların görevi
ise Türk milliyetçiliğine ve
kemalizme karşı mücadele
ederek Kürtlerin mücadelesine
destek vermek."
“Sosyalistler ulusların kendi
kaderlerini tayin hakkını savu-
nur.

# BDP İstanbul milletvekili
Sebahat Tuncel:
"Türkiye cephesinde demokra-
si güçlerinin daha cesur sözler
söylemesi lazım."

# DSİP’ten Yıldız Önen:
"Bir fabrikada işçi Rojin ve
Ohannes ismini kullanamıyor-
sa işçi sınıfı sosyalizm için
mücadele edemez."

# Tarihçi Ayşe Hür:
"Ermeni meselesinde resmi
yalan kurucu yalan olarak
görünüyor bana."

# Taksim Platformu sözcüsü
Korhan Gümüş:
"Devlet kisvesi altındaki sivil
toplum yerine sınıfsal siyaseti
öne çıkaran girişimlere ihtiya-
cımız var."

# SWP üyesi, marksist düşü-
nür Alex Callinicos:
"İşçi sınıfının örgütlü direnişi-
nin gücünü, Tahrir'de gördü-
ğümüz antikapitalist ayaklan-
ma ruhuna nasıl bağlayaca-

ğız? Ekonomik kriz yeni aşa-
maya girdi, bu yeni aşamada
sistem daha güçlü ve savaşkan
bir düşmanla karşı karşıya."

# DSİP eşsözcüsü Şenol
Karakaş:
"Devrimler saf değildir, çelişik
bir dizi fikri barındırır, müca-
dele geliştikçe işçiler ve ezi-
lenler kendi bağımsız hareket-
lerini güçlendirir."

# Yazar Murat Belge:
"Dünyanın her yerinde halen
yığınla sorun varken yıllar
boyunca sürmüş emek müca-
delesinin yolunda ama orto-
doks olmayan bir çizgiyle yeni

sol fikirler gerekiyor."

# Yazar Oya Baydar:
"Ben değişmeden hep aynı
noktada duruyorum ama
dünya değişiyor, dünya deği-
şirken aynı şeyleri söyleye-
mem. Marksizmin değişme
yeteneğine güvenmeliyiz."

# Bilgi Üniversitesi öğretim
üyesi Ferda Keskin:
"Tarihin bizzat kendisi bir
özneleşme sürecidir. İçinde
bulunduğumuz dünyanın
maddi koşullarını sosyalizm
çerçevesinde kavramsallaştır-
ma ve onları yine sosyalist
perspektifle değiştirmek."

# Prof. Dr .Sinan Özbek:
"Marks ve Lenin'in önerdikleri
yapı, "devlet olmayan
devlet"tir, komünitedir. Sovyet
örgütlenmesi, devleti aşmak
üzere verilebilmiş en iyi yanıt-
tır. Daha iyi bir fikri olan varsa
tartışalım."

# Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlık Özel
Danışmanı, AKEL üyesi
Nikos Moudouros:
“Ortak liderliği Kıbrıs
halkı seçmelidir.”

# CTP-BG Genel
Sekreteri Asım Akansoy:
“Kıbrıs adası kalıcı ola-
rak bölünmek üzeredir.
Her iki taraftaki milliyet-
çiliğin yükselmesi, genç
nüfusun ayrılıkçı eğilim-
leri artırmaktadır.”

# Taraf yazarı, Avukat
Orhan Kemal Cengiz:
"Ergenekon bir kızıl elma
koalisyonudur. Geçmişle
hesaplaşmadığınız
zaman onu yeniden ve
yeniden üretirsiniz.
Ergenekon davasının
sonuna kadar gitmemesi-
ni sadece savcılara bağla-

yamayız.”

# Mor ve Ötesi üyesi,
DSİP’ten Kerem Kabadayı:
"Yetmez ama evet tavrının
kazanımlarını hatırlamamız ve
hatırlatmamız lazım. 12 Eylül
referandumunda AKP değil
TC'nin resmi ideolojisi oylan-
dı. 12 Eylül'de, 12 Eylül anaya-
sasının dokunulmazlığı orta-
dan kalktı.”
“Vesayete karşı bugüne kadar
olmadığı kadar radikal bir
mücadele vermeliyiz. AKP'ye
oy verenlerin değişim talebini
görüp bunu bir kat daha artır-
malıyız. Bunun geniş kitlesel
sol bir parti ile yapmalıyız."

Marksizm 2012

Direnişlerin ve
mücadelelerin fikirleri

İki çocuktan biri
çalışıyor

DİSK’in yaptığı bir araştırma-
ya göre Türkiye’de her 2
çocuktan biri çalışıyor. 2008
yılına göre 5 ila 17 yaşları ara-
sında çalışan çocuk sayısı 306
milyon. Ayrıca evde çalışan
çocuk sayısı da 2006 yılında 7
milyona ulaşmış.

DİSK araştırmasına göre çalı-
şan çocuk sayısı artıyor
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Fransa:

Faşistler
seçimlerde
sıçradı

Pazar günü yapılan
Fransa başkanlık seçimle-
rinin ilk turunda Sosyalist
Parti adayı François
Hollande oyların yüzde
28.4’ünü alarak önde bitir-
di. 

Nicolas Sarkozy ise yüzde
27 oyla Hollande’ın gerisin-
de kaldı ama seçimlerde en
büyük sürprizi faşist Milliyetçi Cephe’nin lideri Marine Le
Pen yaptı. Oyların yüzde 18.5’ini alarak üçüncü gelen faşist
aday “Artık Fransa politik hayatının merkezine oturdum”
diyor.

Le Pen seçim kampanyası boyunca göçmen işçilere,
Fransa’da yaşayan Müslümanlara karşı propaganda yaptı.

Seçim öncesi çok başarılı bir kampanya sürdüren ve bir-
çok yorumcu tarafından Marine Le Pen’in önüne geçeceği
söylenen Jean Luc Mélenchon ise yüzde 11 alarak dördüncü
oldu.

Yeşil aday yüzde 2’de kalırken önceki başkanlık seçimle-
rinde oldukça yüksek oranda oy alan Yeni Antikapitalist
Parti (NPA) adayı sadece yüzde 1.5 oranında oy bulabildi.

Fransa seçimlerinde faşistlerin oylarını yüzde 18’e kadar
çıkarmış olması Avrupa için alarm zillerinin çalınmasına
neden oluyor.

2008’de başlayan, inişler ve çıkışlarla hala sürmekte olan
kriz radikal kutupları öne çıkarmakta ve faşist hareketi
ciddi bir tehlike olduğunu göstermekte. 

Avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa’da
yüzde 18.5 oranında  oy alan faşizm Avrupa’nın en zengin
ülkesi olan Norveç’te de 77 kişiyi gözünü kırpmadan öldü-
ren Anders Behring Breivik’i çıkardı.

Avrupa’da sosyalistlerin önde gelen görevlerinden birisi
faşizme karşı mücadele.

Bahreyn’de mücadele sürüyor
Ortadoğu’da dünyanın ve Türkiye’nin de en az ilgisini

çeken ayaklanma bir Körfez ülkesi olan Bahreyn’de
yaşanıyor. 

ABD 5. filo üssünün bulunduğu Bahreyn, bir ada ülkesi,
nüfusunun çoğunluğu Şii ama iktidardaki al Khalifa ailesi
Sünni.

Demokrasi istemiyle başlayan gösterilerde önce sadece 49
yıldır başbakan olan sultanın amcasının istifası istendi ama
Bahreyn ordu birliklerinin ve polisin kullandığı şiddet kar-
şısında göstericilerin de sloganları ve talepleri değişti.
Şimdi göstericiler sultanlığın son bulmasını ve cumhuriyet
kurulmasını istiyor.

Kendilerine Mısır’daki Tahrir Meydanı direnişini örnek
alan Bahreynliler Başkent Manama’nın merkezindeki İnci
Meydanı’nı seçerek orada toplanmaya ve kalıcı bir kamp
kurmaya başladı. 

Bahreyn ordusu bu kampa saldırıp boşaltmasına rağmen
aynı gün göstericiler yine gelerek İnci Meydanı’na yerleşti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan ve Katar orduları
Bahreyn’e girerek göstericilere acımasızca saldırarak dağıt-
tı.

Aradan geçen yaklaşık 1 yıl boyunca  rejim halka şiddetle
saldırıyor. Binlerce tutuklu var, işkencede ölenler giderek
çoğalıyor.

Son mücadele dalgası F1 otomobil yarışlarının Bahreyn’de
yapılmasını engellemek için başladı. 

Sultan, yarışların Bahreyn’de yapılması herşeyin normal
olduğunun bir kanıtı olarak göstermeye çalışıyor. 

Halk ise baskı ve zulmün devam ettiğini teşhir ediyor.
Son gösterilerde bir kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.
Suriye konunda çok hassas olan  bazı Türkiyeli politik çev-

reler Bahreyn söz konusu olunca nedense sessiz kalmakta.

list isci

DÜNYAİdris Naim Şahin
istifa etmelidir

İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, hükümetin gerçek
yüzünü temsil ediyor. Bulduğu
her fırsatta Kürtlere karşı düş-
manlık yapan İdris Naim
Şahin, 26 Şubat günü İstanbul
Taksim’de yapılan “Hocalı
Katliamı” protestosuna da
katılmış ve bu defa Ermeni
düşmanlığına ortak olmuştu.

Hocalı katliamını bahane
eden Türk milliyetçileri ve
ırkçı çevreler 19 Ocak’ta ger-
çekleşen ve 50 bin kişinin
katıldığı Hrant’ın ölümünü
anma yürüyüşüne karşı göste-
ri yapmışlardı. Yürüyüşte
“Hepimiz Hrantız, hepimiz
Ermeniyiz” sloganına karşı
“hepiniz Ermenisiniz, hepiniz
piçsiniz” yazılı dövizler taşı-
mışlardı.

İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin bu gösteriye katılarak
konuşmuş ve Ermeni düşman-
lığı yapmıştı.

İdris Naim Şahin Meclisteki
BDP grubuna hitaben “Siz on
para etmeyen insanlarsınız”
derken de Kürt halkına haka-
ret etmişti. 

Birçok insanın ölümüne
neden olan gaz bombalarını
“zararsız” bulan İdris Naim
Şahin, “Birileri teröre destek
veriyor. Neyiyle veriyor? Belki
resim yaparak tuvale yansıtı-
yor, şiir yazarak şiirine yansıtı-

yor, günlük makale, fıkrayaza-
rak aralarda birşeyler yazıp
çiziyor” diyerek sanatı, yazar-
lığı ve gazeteciliği suçlamıştır.

KCK operasyonlarının büyük
bir hızla sürdüğü günlerde
İçİşleri Bakanı’nın bu sözleri
adeta hedef gösteriyordu.

“Kürt sorunu diyorlar, ben
arıyorum bulamıyorum” da
diyen Bakan, Kürt hareketine
“hain” derken “tükürükle”
boağacağını söylemişti.

Prof. Büşra Ersanlı’nın tutuk-
lanmasına gösterilen tepkiye
“Türkiye’de 30 bin profesör
var, bini tutuklansa haydi

neyse ama bir kişi için koparı-
lan bu kıyamet de ne” derken
çirkin yüzünü bir kere daha
göstermekten çekindemedi.

BDP’lilerin verdiği KCK
tutuklu sayısını fazla bulan
İdris Naim Şahin “Gerekirse
BDP’nin açıkladığı sayıyı da
tamamlarız” dedi ve bunu laf
olsun diye söylemediğini KCK
operasyonlarını yoğunlaştıra-
rak kanıtladı.

AKP’lilerin bile şikayetçi
olduğu İdris Naim Şahin bir
an önce istifa etmeli ya da
görevden alınmalıdır. Barış ve
demokrasi için bu şart!

Sol Cephe adayı Mélenchon

Genelkurmay Başkanlığı,
1937-38 Dersim katliamını
araştırmak için TBMM’de
kurulan alt komisyona 11 bin
belge gönderdi. 

Dersim isyanının lideri Seyit
Rıza idam edildikten sonra
İsmet İnönü ve Mustafa
Kemal’in birbirlerini tebrik
eden mesajları 11 bin belgenin
arasından çıktı.

İnönü’de Atatürk’e: “Seyit
Rıza’nın teslim olması
Cumhuriyet ıslahatının yeni
bir safhasıdır. İltifatınız bizim
için çok kıymetli bir teşviktir.” 

Atatürk’ten İnönü’ye,
“Teslim olması Cumhuriyet
hükümetinin Dersim’deki yük-
sek şuurlu hareketinin netice-
sini gösteren bir müşahhas
delildir. Ondan dolayı kendile-
rini tebrik ederim.”

Belgeler Dersim katliamının
CHP’nin tek parti diktatörlüğü
tarafından planlanıp işlendiği-

ni, Mustafa Kemal’in de iddia
edilenin aksine bu korkunç
olayın başında olduğunu

kanıtlarken, meclis alt komis-
yonu incelemelerini Dersim’de
sürdürecek.

Atatürk’ten İnönü’ye
Dersim katliamı için tebrik

Seyit Rıza teslim olduktan bir gün sonra idam edildi
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SORU
CEVAP
Neden işçi sınıfı?

Sosyalizmin neden işçi
sınıfına dayanmak zorunda
olduğu çok sık tartışılan bir
soru. Kimileri artık işçi sını-
fının önemini kaybettiğini
çünkü azaldığını söylüyor.
Onlara göre işçilerin yaptığı-
nı robotlar yapıyor.

Kimileri ise artık işçi sınıfı-
nın toplumsal rolünü kay-
bettiğini savunuyor.

Sosyalistler sınıfsız bir top-
lumu hedefler. Sömürü,
birinin diğerlerini çalıştıra-
rak kendisi çalışmadan
yaşaması, bunun gerçekle-
şebilmesi için uygulanan
şiddet, baskı ve zorbalık
ancak sınıfların ortadan
kalkması ile biter.

Öncelikle bu mücadeleyi
sürdürmeye en yatkın sınıf
işçi sınıfıdır.

İşçi sınıfı grev yaptığı
zaman bütün üretim durur.
Kapitalist sistem çalışmaz
hale gelir. Kaybedecekleri
bir şeyi olamayan ve toplu
olarak çalışan işçilerin
mücadelesi çok etkilidir. İşçi
sınıfının yığınsal kollektif
eylemi kapitalist sınıfı dize
getirecek olan tek güçtür.

Nitekim Mısır’da, Tunus’ta
işçi sınıfının eyleminin
gücünü gördük.

Ancak bunlardan daha
önemlisi, işçilerin kapitalist
üretim araçlarına sahip
olmamasıdır. Bu nedenle
iktidarı ele geçiren işçi sınıfı
toplumun bütün diğer sınıf-
larını mülksüzleştirerek pro-
leterleştirir ve sonra kendi-
sini de ortadan kaldırır.
Böylece sömürüsüz, özgür
bir topluma, komünist top-
luma geçilmiş olur.

İşçi sınıfının gücünü kay-
bettiği, artık robotların üre-
timi yaptığı iddiasına gelin-
ce bu bütünüyle yanlış.

Kapitalist sınıf ürettiği
satmak zorundadır.
Satacağı bir pazar olmadan
kapitalistlerin ürettikleri
ellerinde kalır.

Kapitalist sınıfın ürettiği
malları, bu malları üreten
işçiler alır. Eğer işçi sınıfı
olmazsa robotların alım
gücü yoktur, dolayısıyla
üretilen mallar elde kalır ve
kapitalist sistem tıkanır. Bu
nedenle kapitalist sınıfın
daima işçi sınıfına ve onu
sömürmeye ihtiyacı vardır.

İşçi sınıfının toplumsal
rolünün zayıfladığı iddiası
da yanlıştır.

Mısır ve Tunus’ta diktatör-
lerin yıkılmasını sağlayan
işçi sınıfı hareketinin müca-
delesidir. Bu iki örnek işçile-
rin kolektif mücadelesinin
ne kadar güçlü ve belirleyici
olduğunu gösteren günü-
müzün gelişmeleridir. Tarih
içinde çok daha güçlü
örneklerle karşılaşırız.

24 Nisan 19:15’te Taksim’deydik

Acıyı paylaşmak,
soykırımla yüzleşmek

1915 Soykırımı kurbanları İzmir Alsancak’ta anıldı

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde buluşan DurDe aktivistleri “bu acı hepimizin” dedi

2010 yılında DSİP ve
DurDe’nin başlattığı Taksim
24 Nisan anmaları 3. yılında
farklı kesimlerin katılımıyla
büyüdü. Dindarlar, Kürtler,
sosyalistler, demokratlar,
her yaş ve görüşten ırkçılık
karşıtları 3 yıl önce bir tabu
olan Soykırım anmalarına
katılarak yüzleşme ve nor-
malleşme sürecini hızlandı-
rıyor.
Su çatlağını buldu. Çatlak
bir kapıya dönüştü. Bu
kapının arkasında tüm ezi-
lenler için özgürlük var.
1915 gerçeğiyle yüzleşme-
den özgürlük kazanılamaz.
DSİP, tüm ırkçılık karşıtları-
nı bir araya gelmeye ve
mücadeleyi yükseltmeye
çağırıyor.

1915 Soykırımı’nda katledi-
len Ermeniler 97 yıl sonra
binlerce insan tarafından
anıldı. İstanbul, İzmir,
Ankara ve Bodrum’da
düzenlenen 24 Nisan anma-
ları Türkiye toplumunun
1915 gerçeğiyle yüzleşmesi
yolunda atılmış önemli
adımlar oldu. 

3 yıldır 24 Nisan anmaları-
nın yapıldığı Taksim’de bu
sene öncekinin 3 katı kadar
insan toplanmıştı. Öne
çıkansa çok farklı kesim ve
görüşlerden insanların
Ermeni halkının acısını bir-
likte paylaşmaları oldu. Üç
dilde, Ermenice, Kürtçe ve
Türkçe haykırıldı: Bu acı
hepimizin!

Taksim’de 24 Nisan 1915
günü İstanbul’da gözaltına
alınan ve çoğundan bir daha
haber alınmayan Ermeni
toplumunun önde gelenleri-
nin resimleri taşındı, adları
okundu. 2007’de katledilen
Hrant Dink ve geçen yıl 24
Nisan’da katledilen Sevag
Şahin Balıkçı’nın resimleri

taşınırken, acılı aileleri alan-
da yerlerini aldı.

Soykırım inkacılarına soka-
kağın verdiği yanıt 1915’le
yüzleşme sürecinin engelle-
nemeyeceğini gösterdi.
Bundan sonra, anmaların
daha da büyümesi ve soykı-
rımın 100. yıldönümü olan
2015’te kitlesel yüzleşme
eylemleri artık kaçınılmaz.

24 Nisan anmaları, resmi
ideolojiye bir meydan
okuma olduğu gibi
Soykırımın tanınması müca-
delesinde de bir dönüm nok-
tasıdır.

1915 Soykırımı devlet tara-
fından tanınmadan, Ermeni
halkından özür dilenmeden,
Hrant Dink’in ve Sevag
Balıkçı’nın katilleri yargıla-
nıp cezalandırılmadan bu
topraklara özgürlük gelmez.

Özgür bir gelecek için soy-
kırım inkarcılarına karşı ger-
çekleri yüksek sesle haykır-
malıyız: Soykırımı tanı! Özür
dile! DSİP bu mücadeleyi
sonuna kadar götürmekte
kararlıdır.

Fotoğraf: Gökçe Değirmen


