AKP’YE, SERMAYE DÜZENİNE VE EMPERYALİZME KARŞI 1 MAYIS
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Yıldırım Koç
Bugün 1 Mayıs; işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü.
Bugün bazı gazetelerde, dergilerde ve bildirilerde, 1 Mayıs’ın kaynağı olarak 3-4 Mayıs 1886 günleri
ABD’de Chicago’daki olaylar anlatılacak. Böyle bir bağlantı yoktur. 1 Mayıs’ın kutlanmasına ilişkin 1889
kararında, 3-4 Mayıs 1886 olaylarıyla bir ilişki kurulmamıştır.
Yine bazı yayın organlarında, Chicago olaylarıyla bağlantılı olarak 11 Kasım 1887 günü haksız yere asılan
dört anarşistin (Parsons, Spies, Fischer ve Engel) son sözlerinde sosyalizmi savundukları yazılacak. Halbuki son
sözleri “yaşasın anarşi” olmuştu. Suçsuz yere asılan bu işçi önderleri sosyalist veya komünist değildi; anarşistti.
1 Mayıs’a ilişkin yanlışlar bunlarla sınırlı değil.
Türk-İş, DİSK, Hak-İş, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB’in ortak 1 Mayıs bildisi, “emekçilerin
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü” ifadesiyle başlıyor.
1 Mayıs “emekçilerin” değil, “işçi sınıfının” günüdür.
Emekçi, emeğiyle geçinen kişi demektir.
Küçük burjuvazi emekçidir.
Köyde kendi tarlasını veya bahçesini kendi emeğiyle işleyen, kendi hayvanına kendi bakan kişi emekçidir;
ancak işçi sınıfından değildir. 1 Mayıs’ın onlarla ilgisi yoktur.
Kentte esnaflık yapan, kendi sahip olduğu dükkanda çalışarak yaşamını kazanan kişi emekçidir; ancak işçi
sınıfından değildir. 1 Mayıs’ın onunla da ilgisi yoktur.
Bu tabakalar, küçük burjuvazidir. 1 Mayıs, küçük burjuvazinin günü değildir.
İşçi sınıfı, hayatını kazanabilmek için işgücünden başka satacak bir şeyi olmayan insanlardan oluşur.
İşgücünü satmak istemesine karşın, iş bulamadığı için işsiz kalan insanlar da; geçmişte işgücünü satmış, artık
çalışma hayatından ayrılmış emekliler de işçi sınıfındandır.
Günümüz Türkiye’sinde işçi, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve farklı statülerde çalıştırılan, tek
veya ana geçim kaynağı aldığı ücret/maaş/aylık/yevmiye olan kişiler, işçi sınıfını oluşturur.
1 Mayıs, istihdamda hukuki statüsü, etnik kökeni, dini inancı, siyasi görüşü, mesleği, cinsiyeti veya cinsel
tercih, işkolu, yöresi ne olursa olsun, bu sınıf aidiyetini veya kimliğini öne çıkaranların gövde gösterisi günüdür.
1 Mayıs, işçi sınıfından olmasına karşın, başka aidiyetlerini veya kimliklerini öne çıkaranların günü de
değildir.
1 Mayıs, emekçilerin değil, işçi sınıfının günüdür.
1 Mayıs, Kürt milliyetçilerinin değil, etnik kimliği kenara iterek sınıf kimliğine öncelik vermiş kişilerin
günüdür.
1 Mayıs, meydanlarda boy göstererek reklam yapmak isteyen cemaatçilerin değil, sermayeye karşı mücadele
edenlerin günüdür.
1 Mayıs, işçi sınıfı düşmanlarına “seslenen”lerin değil, sermayedar sınıfla ve sermaye düzeniyle mücadeleyi
savunanların günüdür.
1 Mayıs, yaptıkları yapacaklarının teminatı olan AKP ile mücadele günüdür.
1 Mayıs, emperyalizme başkaldırı günüdür.
İşçi sınıfının AKP’ye, sermayedar sınıfa, sermaye düzenine, emperyalizme karşı uluslararası birlik
dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ınızı kutluyorum.

