SAVAŞ DEĞİL
MÜZAKERE!

Savaş yine can almaya devam ediyor. Kürt sorununda 90 yıllık
çözümsüzlüğün bedelini yine Kürt
ve Türk yoksulları ödüyor.
AKP, önceki hükümetler gibi ordu
ile kol kola girerken, askeri vesayetin bekçileri MHP ve CHP barışçıl
çözümün hepten yok edilmesi için
bastırıyor. Kürt halkının oylarıyla
meclise gönderilen BDP’li vekiller
susuturulmak isteniyor.

Kürt sorunu baskıyla bitirilemez.
BDP’nin kuşatılması, vekillerin
dokunulmazlıklarının kaldırılması
90 yıllık çözümsüzlüğün sürdülmesidir.
BDP’li vekillere dokunmayın.
Kürtlerin eşit haklarını tanıyın. Bu
savaşı bitirin. Çözümün yolu savaş
değil barış için müzakeredir
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ve Mısır devrimlerinin ardından 2011
 Tunus
Mart’ında Suriye halkı 48 yıldır iktidarı elin-

de tutan Esad diktatörlüğüne karşı ayaklandı.

başladığından bu yana 25 bin
 Ayaklanma
insan Suriye ordusu, Esad’a bağlı özel kuv-

vetler ve gizli polis örgütü tarafından katledildi.

kurtamak isteyen 200 bin insan
 Canlarını
kaçarak komşu ülkelere sığındı. Bunlardan

80 bini Türkiye’deki kamplarda kötü koşullarda
ayakta kalmaya çalışıyor, bazıları ise devlet tarafından sınırdışı ediliyor.

ve ölümden kaçan insanlara karşı
 Savaştan
Türkiye’de ırkçı bir kampanya başlatıldı.

Suriyeli mülteciler milliyetçi ve ulusalcı odaklar
tarafından tehlikeli ilan ediliyor.

diktatörlüğünün vahşetinden kaçanla Esad
rın başımızın üstünde yeri var. Bu, bırakın

sosyalist olmayı, insan olmanın gereğidir.

mültecileri hedef gösterenler, kamp Suriyeli
ların kapatılmasını isteyenler, onlara bir

Suriyeli
mülteciler
kardeşimizdir

çadırı bir kap ekmeği çok görenler, onlara ev kiralamayın diyenler ırkçıdır ki ‘kanımız canımız
Esad’a feda olsun’ diyerek durdukları karanlık
yeri göstermektedirler. Mültecilere karşı olanlar
Ortadoğu’da zulmün devam etmesini istiyor.
özgürlük için ayaklanan Suriye halkları Biz
nın yanındayız. Suriye Devrimi’nin yanında-

yız. Halk er ya da geç tıpkı Bin Ali ve Mübarek
gibi Esad diktasına da son verecek. Biz savaşa,
dışardan müdahaleye karşıyız. Katil Esad’ın hakkından halk gelecek.

kadar Esad ailesinin dostu olan
Düne
Türkiye hükümeti Suriyeli mülteci kardeşleri-

mize gereken insani yardımı yapmıyor. Mülteci
kamplarındaki insanlık dışı koşullar derhal düzeltilmelidir. Sınırda bekletilen onbinlerce mülteci
içeriye alınmalıdır.

Suriye Devrimi, efsaneler ve gerçekler
sayfa 3’te

2

si

sosyalist
işçi
diyor ki

Avukatları
Öcalan’la görüşsün

Kürt sorununda savaş giderek ağırlaşıyor. PKK eylemleri, Kürt hareketinin yer yer
sağladığı alan hakimiyeti,
bombalamalar, ordu operasyonları, savaşın şiddetinin
arttığını gösteriyor.
Bu savaşın temel bir nedeni var. Devletin, Kürt halkının haklarını inkar etmesi
ve görmezden gelmesi. Hakları için mücadele eden insanları baskı altına alması.
Bu baskı en bariz şekilde
Kürt halkının lideri
Abdullah Öcalan’ın bir yılı
aşkın süredir tecrit edilmesinde görülüyor. Öcalan avukatlarıyla görüştürülmüyor.
Öcalan’ın sağlığı konusunda kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmıyor. Milyonlarca
insanın ne düşündüğünü
merak ettiği Öcalan’ın
düşünceleri bilinmiyor.
Bugün savaş sesleri hatırlamamızı zorlaştırsa da PKK
liderliği, barış istediğini
defalarca dile getirdi. Barış
için, Kürt sorunun demokratik temellerde ve Kürt halkının haklı taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak
çözülmesi için, Oslo süreci
adı verilen müzakere sürecinin yeniden başlaması gerekiyor. Fakat hem Kürt hareketinin her düzeydeki liderliğinin hem de milyonlarca
Kürdün en temel sloganının
“Muhatap Öcalan” sloganı
olduğu unutulmamalıdır.
Çok açık ki, bir sorunun
çözümü o sorunun muhataplarının görüşmesiyle
mümkün olur. Kürt sorununda müzakere için, tartışma
için Kürt halkının öne çıkardığı muhatap Abdullah Öcalan’dır ve Öcalan’dan bir yılı
aşkın bir süredir haber alınamıyor.
Tam da bu koşullarda, bir
grup sosyalistin, aydının
gazetecinin ve aktivistin
başlattığı, “Avukatları Öcalan’la görüşsün!” kampanyası özel bir öneme sahip.
“Her tutuklu ve hükümlünün Türkiye’deki yasalardan
ve uluslararası hukuki sözleşmelerden kaynaklanan
hakları vardır. Biz, aşağıda
imzası bulunanlar, bir yılı
aşkın bir süredir bu hakkını
kullanamayan Abdullah
Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini
savunuyoruz.” talebine
sahip olan imza kampanyası
hedefine ulaştığında
kamuoyuna bir basın toplantısıyla açıklanacak.
Şimdi bu talebin güçlenmesi, bu talebi savunan
insanların sayısının artırılması ve tecritin son bulması
için mücadele etme zamanı.
Barış için, “Avukatları Öcalan’la görüşsün!”

sosyall
Ölüm değil çözüm:

Kürtlerin hakları tanınsın
İki yıl önce devlet “terörist”
dediği PKK ile Oslo’da masaya
oturmuş, Kürt sorununda
çözümü konuşuyordu.
Batı’da ve Doğu’da milyonların özlemi olan barışa çok yaklaşmıştık.
İki yıl sonra savaş patlak
verirken, Başbakan “müzakere
süreci” kapandı diyor. Çözüme
ve müzakereye başından beri
karşı çıkan CHP ve MHP
mutlu.



Kürt sorunu PKK’nin
kurulması ve silahlı
mücadeleye girişmesi ile başlamadı.
1925’ten bu yana Kürtler eşit
hakları için ayaklanıyor. 28
Kürt isyanı devletin şiddeti ile
bastırılmıştı.
29. isyan ise 1984’ten bu yana
sürüyor.
28 yıllık savaş, 90 yıllık cumhuriyet tarihi tek bir şeyi gösteriyor: Kürt sorunu askeri
yöntemlerle bastırılamaz. Ordu
ile kol kola giren hükümet ise
savaşla Kürt direnişini ezeceğine inanmamızı bekliyor.

Erdoğan “Müzakere

süreci kapandı. Bunlarla
neyin müzakerisini yapacak-

sın?" diyerek PKK saldırılarına
işaret ediyor. Oslo’da ve
İmralı’da Başbakan’ın emri ve
devletin kararıyla yapılan
görüşmelerden önce de PKK
birçok saldırı düzenlemiş, devlet görevlilerini öldürmüştü.
Buna rağmen devlet, PKK ile
masaya oturdu ve çözümü
konuştu. Çünkü başka yolu
yoktu.
Bugün de başka yol yok,
ancak Erdoğan kanlı tarihi
unutturmak istercesine hala
tankla, topla, savaşla PKK’yi
bitirebileceğini ileri sürüyor.



Batı’da yaşayanların bir
kısmının gözünde PKK
“terörist” bir örgüt. Fırat’ın

Hakkari, 2012
Doğu’sunda yaşayanlar için,
Kürtler içinse kendi haklarını
savunan bir direniş hareketi.
Kürt meselesi PKK ile başlamadığı gibi PKK yok edilse de
bitmez. Kaldı ki savaşla geçen
28 yıl dünyanın en büyük
ordularından birine sahip olan
devletin, devasa ekonomik
kaynaklar harcamasına rağmen Kürt gerillalarını yeneme-

diğini gösterdi. Devlet ve
Başbakan ne derse desin PKK,
Kürt halkı tarafından destekleniyor ve bu destek giderek
artıyor. Devletin artık PKK’yi
yok edeceği iddiası ise Batı’da
yaşayanlara söylenmiş ucuz
bir yalan.



Savaştan bıktık. Ölümlerden bıktık.

Tutuklu Kürt gazetecilerin yanındayız
35’i tutuklu 44 basın çalışanı 10 Eylül’de İstanbul’da mahkemeye çıkacak. Ancak ne gazetecilik meslek örgütleri ve
sendikası ne de Ergenekon davasında tutuklu gazeteciler
için bir çok gösteriyi örgütleyenler seslerini çıkarmıyor.
Çünkü yargılanacak olanlar Kürt medyası çalışanları.
10 Aralık 2011’de İstanbul’da polis, Türkiye’nin ilk Kürt
haber ajansı DİHA, çalışanları öldürülen ve binaları bombalanan Özgür Gündem ve Kürt dergileri ile dağıtım şirketlerine baskın yapmıştı.
“KCK’nın medya ayağı çökertildi” diye duyurulan operasyonlarda 29 gazeteci ve 6 basın emekçisi, toplam 35 kişi
tutuklanmıştı. Haklarında hazırlanan iddianame sırf gazetecilik faaliyetlerinden dolayı “terörist” ilan edildiklerini
gösteriyor.
Ergenekon sanıkları için basın özgürlüğü bayrağını kaldıranlar sıra Kürt gazetecilere gelince suskun. Onların derdi
ifade özgürlüğü değil cunta üyelerini kurtarmaktı.
Biz 10 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde olacağız, dün olduğu
gibi bugün de Kürt meslektaşlarımızla dayanışacağız.

Vergilerimizin silaha harcanmasından usandık. Bu sorun
sadece siyasi yöntemlerle
çözülebilir. Kürt sorunu muhataplarıyla konuşarak halledilebilir. Barışın tek yolu
Erdoğan’ın “bitti” dediği
müzakerelerin yeniden başlamasıdır. Savaştan, ölümden,
şiddetten bıkanlar şimdi öne
çıkmalı ve haykırmalıdır: Kürt
sorununu savaşla çözemezsiniz, derhal barış yapın!



Daha fazla operasyon,
daha fazla asker ve
polis, daha fazla bombardıman, daha fazla yalan değil
Kürtlerin hakları vakit kaybetmeden tanınsın. Şeş Tv, seçmeli Kürtçe dersi yetmez!
Kürtler siyasi ve kültürel eşit
haklara kavuşsun. Tutuklu 14
bin Kürt serbest bırakılsın.
Silahların susmasını isteyenler
AKP hükümetinden bunları
talep etmeli. Devlet Kürtlere
karşı tutumunu değiştirmeden, ulusal baskı tarihe karışmadan barış gelmez. Biz devrimci sosyalistler özgürlük
isteyen Kürtlerin yanındayız,
Türkiye işçi sınıfının yeri de
devletin yanı değil burasıdır…

CHP çözüme
kökten karşı

MHP ve BBP
kapatılmalıdır

Sevag’ın katili
tutuklansın

Berfo Ana gibi
‘o’ da gelmeli

Kürtlere şirin gözükmek isteyen CHP maskesini şiddetlenen savaşla indirdi. Devlet
partisi CHP’yi değiştirip solcu
yapacağı öne sürülen
Kılıçdaroğlu “TBMM 'ye gelmeyenler Oslo'ya gidiyorlar”
diyerek AKP’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. AKP ile dalaşması bizi ilgilendirmez ancak
bu sözler Kürt sorununun
müzakere yoluyla çözümüne
kökten karşı olmanın ifadesi
ve CHP örgütleri bir çok ilde
Oslo barış görüşmelerini
hedef alan pankartlar asıyor.

Kürdistan’da her çatışma ve
ölüm sonrası MHP lideri D.
Bahçeli “sağduyu” çağrısı
yapıyor. Medya Bahçeli’yi
alkışlarken, ülkücü faşistler
BDP binalarına ve Kürt göçmen işçilere saldırıyor. Tüm
ırkçı saldırıların ve linç girişimlerinin arkasında MHP ve
küçük kardeşi BBP var. Ancak
binlerce terörist eyleme imza
atan, sokakta linç ve provokasyon örgütleyen faşist partilere hiçbir soruşturma açılmıyor. MHP ve BBP kapatılsın!
Irkçılık yasaklansın!

24 Nisan 2011’de, tam da
Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde, zorunlu askerliğini
yaptığı sırada bir başka asker
tarafından öldürülen Ermeni
genç Sevag Balıkçı’nın cinayet
davası 7 Eylül’de
Diyarbakır’da görülecek.
Cinayetin üzerinden bir buçuk
yıl geçti. Katil hala dışarıda,
elini koluna sallayarak dolaşıyor.
Sevag’ın katili tutuklanmadığı sürece her Ermeni gencin
hayatı tehlikededir. Sevag için
adalet istiyoruz!

12 Eylül davası 14 Eylül’de
Ankara’da görülecek. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlar heyeti, mahkeme kararını hiçe sayarak Evren’in ayağına gitti ve “sağlık durumu
duruşmaya katılmaya uygun
değil” diyerek darbeciyi mahkemeye çıkmaktan kurtarmaya çalıştı. Oğlu darbeciler
tarafından katledilen 103
yaşındaki Berfo Ana ise her
duruşmaya katılıyor. Katil
Evren de gelmeli ve hesap vermeli. 14 Eylül’de Ankara
Adliyesi’nde buluşalım.

list isci
Parasız ve anadilde eğitim
mücadelesi sürüyor
Üniversitelerde birinci öğretimde ve açık öğretimde
harçların kaldırılması, medyada “öğrencilere müjde”
diye duyuruldu.
“Başbakan’ın talimatıyla”
yapıldığı ısrarla vurgulanan
bu değişiklikle öğrenci hareketinin on yıllardır talep ettiği parasız eğitimin
Erdoğan’ın lütfuyla verildiği
ve öğrencilerin minnettar
olması gerektiği ima ediliyor.
Oysa gerçek hiç de öyle
değil. Birinci öğretimdeki ve
açık öğretimdeki harçların
kaldırılması öğrenci hareketinin mücadelesinin sonucudur. Her yıl bu talebi güncel
tutan, parasız eğitim için
hapse, polisin sert saldırılarına, soruşturmalara ve okuldan atılmaya maruz kalan

öğrenciler bu kazanımın elde
edilmesini sağladı. Ancak bu
sınırlı bir kazanım. İkinci
öğrenim öğrencileri, kazandığı bölümü okurken başka
bir bölüme geçenler ya da
okulu uzatmak zorunda
kalanlar harç ödemeye
devam edecek.
Öğrencilerin yüzlerce lira
ödemek zorunda kaldıkları
barınma, yemek, kitap gibi
harcamaları ise devam ediyor.
Harçların kaldırılması üniversitelerin kendi giderlerinin kendilerinin karşılamasını isteyen yeni-liberal bir
dönüşümün parçası haline
getirilebilir.
Parasız eğitimin öğrencilerin taleplerinden sadece biri
olduğunu hatırlatmak önem

taşıyor. Bugün Türkiye’de
milyonlarca öğrenci kendi
anadilleriyle eğitim göremiyor. Anadili Kürtçe olan milyonlarca öğrencinin ilköğretimden başlayarak tüm öğrenimlerini anadillerinde alabilmelerini savunmadan
parasız eğitimi kazanmak
mümkün değil. Başbakan
“Benden anadilde eğitim
beklemeyin” diyor, parasız
eğitimi sadece harçları kısmen kaldırmakla “verdiğini”
düşünüyor. Oysa Kürt halkına karşı kullanılacak tank
projelerine 500 milyon lira
bütçe ayrılan Türkiye’de
parasız eğitim de gerçekleşebilir, anadilde eğitime de
geçilebilir. Bunu başaracak
tek güç ise öğrencilerin kitlesel ve birleşik mücadelesi.
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DÜNYA
Suriye Devrimi,
efsaneler ve gerçekler
Esad emperyalizme karşı bir güvence mi?
Baas rejiminin tarihi Batı emperyalizmiyle işbirliği örnekleriyle dolu. Suriye rejimi geçmişte Lübnan’da aşırı sağcı falanjistlerle birlikte solu ve Filistin direnişini ezdi. Körfez savaşına ABD’nin yanında 17 bin asker ve yüzlerce tankıyla katıldı.
2003 yılındaki Irak işgalinde de direnişin boğulmasına dolaylı olarak destek verdi.

Esad halkçı mı, yeni liberal mi?
Beşar Esad iktidara geldiğinden beri yeni liberal programları uyguluyor. Suriye egemen sınıfı ve yönetici kastı zenginleşirken halk büyük oranda yoksullaştı. Ayaklanmanın
nedenlerinden biri de bu.

Suriye demokratik bir ülke mi?
Suriye, özgür seçimlerin olmadığı, Esad’ın her seçimde
%98 (!) gibi oranlarda oy aldığı; basının susturulduğu ve her
tür muhalefetin baskı altında tutulduğu bir rejime sahip.

Halk neden ayaklandı?

İşte halkın kazanımı: “Ordu, değil darbe
yapmak, açıklamadan da çekinir durumda”
Aralarında TSK’nın komuta
kademesini oluşturan orgenerallerin yüzde 10’unun bulunduğu 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz davasında sona gelindi. 20’şer yıl
hapis cezası yemek üzere olan
darbeciler bir yandan tehditler
yağdırıyor, bir yandan da itiraf
ediyor.
2003’te planlanıp hayata
geçirilmeye çalışılan başarısız
darbe girişiminin lideri eski 1.
Ordu Komutanı Çetin Doğan,
son savunmasında Kürtlere ve
dindarlara karşı sıkıyönetimi
savunarak Balyoz’un oyun
değil darbe plan olduğunu itiraf etmişti. Tuttuğu günlüklerle cuntanın açığa çıkmasına
neden olan eski Deniz
Kuvvetleri Komutanı Özden
Örnek ise birkaç ay öncesine
kadar mağduru oynarken, son
savunmasında aslan kesilmiş,
mahkemeyi, hükümeti, darbe
karşıtlarını, hemen herkesi
tehdit etmişti.
Balyoz darbe girişiminin yargılanmasının ne büyük bir
demokratik kazanım olduğunu ise davanın tutuklu sanıklarından Hakim Albay Onur
Uluocak son savunmasında
dile getirdi: “Ordu, değil darbe
yapmak, açıklamadan da çekinir durumda.” Uluocak’ın
şikayeti sokağa dökülerek, suç
duyurularında bulunarak darbecilere yargılatan bizlerin ne
denli büyük bir kazanım elde
ettiğini gösteriyor.

Tunus ve Mısır’da başlayan Arap Baharı süreci Suriye’de de
ayaklanmaları tetikledi. Geniş kitleler hem on yıllardır süren
siyasal baskı ortamına hem de giderek artan yoksullaştırma
politikalarına isyan etti. Ayrıca, Mübarek ve Bin Ali gibi diktatörlerin birkaç haftalık kitle gösterilerinin sonucunda devrilmeleri, bölgedeki sıradan insanlara kazanmanın mümkün
olduğunu gösterdi, Suriye halkına ilham verdi.

Gerçekten bir halk ayaklanması var mı?
2011 Mart’ında başlayan protesto gösterileri kısa süre içerisinde ülkenin birçok yerine sıçradı. Birkaç ay sonra ayaklanma, Şam ve Halep’e kadar yayılmıştı. Muhalifler gıda dağıtımından sağlık hizmetlerine kadar hayatın akışını örgütleyen
pek çok komite kurdular. Esad’ın binlerce tankına ve savaş
uçağına ve 20 bin kişiyi öldürmesine rağmen direnişi ezememesinin sebebi de bu kitlesellik.

Dış güçlerin bir komplosu mu?

24 Ocak 2010, yılın en soğuk günlerinden biri. Balyoz darbe planının açığa çıkmasının ardından Darbelere Karşı 70 Milyon Adım
Koalisyonu’nun eylem çağrısıyla binler İstanbul’da sokağa döküldü.

Muhalif değil katil sürüsü
18 Nisan 2007, kara bir
gün… Malatya’da Zirve
Yayınevi 5 kişi tarafından
basılıyor ve içerde bulunan 3
çalışan gırtlakları kesilerek
vahşice katlediliyor… Öldürülenler Hıristiyan ve katiller
sanki İslam adına bu cinayeti
işlemiş gibi lanse ediliyor…
5 yıl sonra katliamın failleri
ve gerçek amacı aydınlatılmış durumda. Malatya’da
Zirve katliamı Ergenekon
çetesi tarafından gerçekleştirildi ve katliamın 1 numaralı
sorumlusu eski 1. Ordu
komutanı emekli orgeneral
Hurşit Tolon.
Katliam günü Malatya’da
olan ve İnönü Üniversitesi’nde azınlıklara karşı kon-

ferans veren Tolon, tüm darbeciler gibi rapor alarak
davanın 40. duruşmasına
katılmadı, ancak er geç mahkemeye çıkacak ve hesap
verecek.
Ergenekon’a “fasa fiso”
diyenler, generallerin ve
işbirlikçilerinin muhalif
görüşlerinden dolayı yargılandığını ileri sürenlerin
yalanı, Zirve katliamı davasında duvara çarpıp dağılıyor.
3 Hıristiyan’ı, Hrant Dink’i
ve Rahip Santoro’yu darbeciler öldürdü. Ergenekoncuları
aklamak isteyenler ırkçı
cinayet ve katliamları meşrulaştırmak istiyor. Buna izin
vermeyeceğiz.

DSiP’e üye ol, dünyayı birlikte değiştirelim

0531 - 451 62 51 0555 - 637 2450

Her toplumsal devrim sürecine “yabancı güçler” müdahil
olmaya çalışır. Hem ABD ve Batılı ülkeler, hem de bir diğer
emperyalist blok olan Rusya-Çin hem de Türkiye gibi bölgesel
aktörler, Suriye’deki mücadeleyle kendi lehine ilişkilenmeye
çalışıyor. Batı, Suriye rejiminin baskıcı yapısı korunurken
Esad’ın yerine belki biraz daha Batı yanlısı birinin geçmesini
istiyor. Rusya-Çin ise Esad’ın gitmesine karşı. Ancak muhalefet içinde Batı’yla bağları olanlar çok küçük bir azınlık, milyonlarca Suriyeli nezdinde bir temsiliyetleri yok.

Sığınmacılar halka rahatsızlık mı veriyor?
Hatay, Kilis ve Antep’e Esad diktatörlüğünün baskısından
kaçan 80 bin kişi sığındı. Bu insanlar medyada “bıyıksız ve
sakallı olmak”, “çok gürültü yapmak” gibi gerekçelerle suçlu
ilan edilmeye çalışılıyor. Avrupa’nın birçok yerinde bu argümanları göçmenlere ve mültecilere karşı nazi partileri kullanıyor.

Batı Kürdistan’a özgürlük
Esad’ın yardımıyla mı geldi?
Kürtler, Suriye’nin yıllardır baskı altında tuttuğu halklardan biri. Esad, ayaklanmalar başladığında Kürtlerin katılmaması için onlara kimlik ve çalışma hakkı vadetti. Suriye ordusu muhaliflere daha çok saldırabilmek için güçlerini başka
yöne kaydırdığında ise bölgede yıllardır örgütlülüğünü arttıran Kürt halkı, Batı Kürdistan’da özerkliğini ilan etti. Pek çok
yerde Hür Suriye Ordusu’nun bayraklarıyla Kürdistan bayrakları yan yana dalgalanyor. Aşağıdan mücadele Kürtlerin
özgürlüğünün de kapısını açtı.

Ayaklanmayı mezhepçilik mi tetikledi?
Muhaliflerin saflarında –baskın güç Sünniler olsa da- Alevi
ve Hıristiyan olmasının yanı sıra, Esad’ı destekleyen Sünni iş
çevreleri de var. Geçtiğimiz ay 29 HSO birliği ile Yerel
Koordinasyon Komiteleri’nin imzaladığı bir anlaşmayla devrimin etik değerleri kararlaştırıldı, bu metinde mezhepçilik çok
açık bir biçimde reddediliyor. Mezhep çatışmasını kışkırtmak
tam da rejimin yaptığı ve yapmak istediği şey.

sosyalist isci

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Küresel ısınmaya
durdurmak için
kapitalizmi yok et!
Yaşadığımız tüm bu felaketler gösteriyor ki iklim değişikliği şimdi ve her yerde! Ve
hala, küresel ısınmanın daha
da kötüye gitmesini engellemek için vaktimiz var.
Yapılması gereken ilk şey,
fosil yakıt kullanımını durdurmak. Ancak, dünya hükümetleri tam da olması gerekenin
tersini yapıyor. Hala iklim
değişikliğine sebep olan fosil
yakıt kullanımını teşvik ediyorlar. Dünya çapında yılda 1
trilyon doları fosil yakıt şirketlerine teşvik olarak veriyorlar.
İklim değişikliğine neden
olan karbondioksit salımlarının üçte biri kömür kullanımından kaynaklanırken
dünya hala birincil elektrik
ihtiyacının %43'ünü kömürden karşılıyor. Üstelik, her yıl
yüzlerce yeni kömürlü termik

santral planı endüstriye giriş
yapıyor.
Türkiye de şu an 51 yeni termik santral projesi ile iklim
değişikliğine çözüm değil,
sebep olmaya devam ediyor.
İklim değişikliği, fosil yakıt
şirketlerine teşvik vererek,
orman alanlarının şehirlere
dönüşmesine göz yumarak
mücadele edebileceğimiz bir
sorun değil. İklim değişikliği
bir sistem sorunu; dahası bir
irade sorunu! Yeryüzünde
yaşamın sürmesi için, sistemi
değiştirmemiz ve yenilenebilir
enerjiler ile enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor. Yoksa yalnızca gelecek
nesillerin varlığını değil,
kendi neslimizin geleceğini de
riske atıyoruz demektir! Buna
izin vermeyelim, kapitalizmi
yok edelim.

Sel felaketi sonrası Samsun

MARKSİZM
TARTIŞMALARI

7-8-9-10 KASIM
TAKSİM HİLL OTEL

 Grönland’ın yüzey
tabakasındaki %40 oranındaki erime, 4 günde
%97 oranına yükseldi.
Bu erime “öngörülemeyen” boyutlarda ve hızda
gerçekleşti! NASA yetkilisi Son Nghiem “O kadar
şaşırtıcıydı ki sonucu ilk
sorgulayan ben oldum;
bu gerçek miydi yoksa
veride bir hata mı vardı?”
sözleriyle bu durumu
değerlendirdi.
 1979 yılından beri kuzey kutup bölgesini uydudan gözetleyen Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) rekor erime ile buzulların
şimdiye kadar hiç olmadıkları kadar küçüldüklerini açıkladı.
Rusya Meteoroloji Servisi Başkanı Aleksander Frolov'a göre
ise, küresel ısınmanın önüne geçilemezse, önümüzdeki 3040 yıl içinde buzul kalmayacak.
 ABD, son 50 yılın en kurak dönemini geçirdi. Gıda piyasasında fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Dünya Bankası, bundan
sonraki süreçte gıda fiyatlarının küresel ekonominin gidişatını belirleyeceğini açıkladı.
 Isaac Kasırgası, ABD’de 60 bin kişiyi evlerinden etti.
Muson yağmurlarının şiddetinin artması ve neden olduğu
seller Filipinlerde, Pakistan’da, Hindistan’da yüzlerce kişinin
ölümüne sebep oldu.
 Dünyanın dört bir tarafında orman yangınları yaşandı.
 Nisan ayında Elazığ’da gerçekleşen hortumda 6 kişi hayatını kaybetmişti ve aynı hafta içerisinde Türkiye’nin dört bir
tarafında şiddetli ve yıkıma sebep olan çok sayıda hortum
gerçekleşmişti. 3 Temmuz’da Samsun’da gerçekleşen sel felaketinde de 9 kişi yaşamını kaybetti. Aynı gün Sinop’ta gerçekleşen sel felaketi can kaybına yol açmadıysa da ciddi maddi
yıkım yarattı.
 DSİP ve Küresel Eylem Grubu (KEG) 2005’ten bu yana küresel ısınmaya karşı mücadele ediyor. Sen de katıl!
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Sosyal-şovenizm nedir?
Şovenizm, kendi ulusal
üstünlüğünü vurgulayan ve
sürekli olarak bu üstünlüğü
tehdit eden düşmanlar belirleyen, yaratan ve bu “düşmanlara” karşı kışkırtıcı bir
dil kullanarak kamuoyu
yaratmaya çalışan bir egemen
sınıf fikridir. Şovenizm, en
başından beri yayılmacı bir
güdüye sahip olan sermayenin ihtiyaçlarını tüm ulusun
ihtiyaçları olarak anlatmasının en vahşi ideolojisi olarak
ayırdedici bir özelliğe sahip.
İnsanlık tarihinin gördüğü
en büyük iki savaş dahil,
kapitalizmin kopmaz bir parçası olan tüm savaşlarda,
şovenizm harekete geçirici
temel fikir olarak işler. İşte sol
içinde kendi egemen sınıfının
çıkarlarını savunmak anlamına gelen sosyal şovenizm,
kamuoyunun şovenizmin pratik sonuçlarına ikna edilmesinde bir dizi “masum” fikri
devreye sokarak görev alır.
Sosyal şovenizm, egemen
sınıfın şiddet, ayrımcılık,
savaş, kışkırtma talep eden
şovenizminden sadece tek bir
vurguyla ayrılır: Yurtseverlik!
Yurtseverlik, sosyal şovenizmin arkasına gizlendiği maskedir. 1. Dünya Savaşı’nın
başlangıcında işçi sınıfının
birleşik örgütü olan 2.
Enternasyonal’in bölünmesinde anahtar rolü oynamıştır.
Almanya’da sosyalistler,
Almanya’nın savaşa girmesi
lehinde tutum aldıklarında,
işçi sınıfının uluslararası
dayanışması ve her ülkenin
işçi sınıfının kendi egemen
sınıfını devirmesi yerine, farklı ülkelerdeki işçilerin ulusal
üniformalarla savaş meydanlarında birbirini boğazlamasını savunmaya başladı. “Yurt
savunması” işçilerin bir birini
katletmesi için o dönemin
sosyal şovenistlerinin en çok
başvurduğu iddia oldu.
Rosa Lüksemburg, Lenin ve
Troçki gibi devrimciler ise
savaşa doğrudan karşı çıktı ve
savaşta her ülkenin işçi sınıfının kendi devletinin yenilgisini savunması anlamına gelen
“devrimci yenilgiciliği”, şovenizme karşı işçilerin uluslararası birliğini savundu.
Türkiye’de ise kemalizmin
özel etkisi, sol içinde şovenizmin rahat rahat savunulmasına yardımcı oluyor. Ermeni
soykırımının tanınması için
mücadele edenleri emperyalizmin piyonu ilan eden, Kürt
halkının özgürlük mücadelesinden tiksinen ya da ezilen
halka akıl veren ve eleştiri
oklarını hep ezilenlere yöneltenler, farkında olsalar da
olmasalar da sosyal şovenizmin karanlık sularında yelken
açıyor.

