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Halkın mücadelesi 
Balyoz darbecilerini yendi

SEVAG BALIKÇIHRANT DİNK

Paşa paşa 
yatacaklar
ama yetmez
�

Balyoz darbe girişimine katılan generaller cezalandırıl-
dı. Daha düne kadar “Asıp keseceğiz” diye tehditler

yağdıranlar, 28 Şubat’ı “Bin yıl” sürdürmek için yeni bir 12
Eylül darbesi girişimi demir parmaklıklar arkasında sonlan-
dı. Darbelere Karşı 70 Milyon Adım kazandı. Balyoz davasın-
daki karar, Ergenekon davasında örnek olacak. Bu bir kaza-
nım ama gerçek demokrasiye ve özgürlüğe yetmez.

�
Savaş sürdükçe, Kürt sorunu çözülmedikçe darbe üre-
ten ortam hep var olacaktır. Askeri vesayetin tüm

kurum ve uygulamaları sona erdirilmeden, 12 Eylül yasaları
kaldırılmadan, tüm darbeciler yargılanmadan, Ergenekon
çetesi bütünüyle dağıtılmadan gerçek demokrasiyi kazana-
mayız. Demokrasinin yolu Kürt sorununun demokratik çözü-
münden geçiyor. Darbecileri yendik, bu savaşı durdurabiliriz!

JİTEM’ci 
katillerden
hesap
sorulsun

Kafesçiler,
‘öldür’
diyenler
yargılansın BİNLERCE ‘FAİLİ MEÇHUL’ CİNAYET

Roboski’ye
adalet
barışın
şartıdır 34 ÇOCUK VE GENÇ

Yeniden
Oslo’ya

Vekilime
dokunma

1994, DEP MİLLETVEKİLİ ORHAN DOĞAN

AKP-CHP-MHP ittifakı, BDP

milletvekillerinin dokunul-

mazlıklarını kaldırmak isti-

yor. Yasaklarla Kürt halkının

özgürlük isteğini bastıra-

mazsınız. Silahların değil

çözümün konuşulacağı bir

ortam için BDP'li milletve-

killerinden elinizi çekin!

Savaşı körüklemeyin, halk

barış istiyor! 

İmza ver, tepki göster:

www.vekilimedokunma.blogspot.com

Kürt sorununun tek çözüm

yolu Kürtlerin haklarının

tanınmasıdır.

Barış, savaşanlar arasın-

da olur. Bu yüzden devlet

ve hükümet, Oslo’da PKK

ile çözüm masasına otur-

du, İmralı’ya gitti.

Müzakereden başka yol

yok.

Oslo görüşmeleri yeniden

başlasın. Artık yoksullar

ölmesin, barış gelsin.

Türkiye halkı katliam-
larla dolu geçmişle
yüzleşirken, 29 Aralık
2011 gecesi F-16’lar 34
Kürt çocuğu ve gencini
bombaladı.
Roboski katliamı, bir

hata değil planlıydı. Bu

katliam Kürt halkının
barış umutlarını kırdı.
Bombardıman emri
verenler 9 ay geçmesi-
ne rağmen hala yargı-
lanmadı. AKP hala bu
katliamın üstünü örte-
bileceğini zannediyor.

1990’larda devlet Kürt
özgürlük hareketini
destekleyen herkesin
öldürülmesine karar
verdi. 
Binlerce Kürdü öldür-

düler. Asit kuyularına
attılar. Köyleri yaktılar.

Askerler, polisler
JİTEM’in cinayetlerini
itiraf ediyor. Ancak çık-
maza sokulan JİTEM
davasında 5’i tutuklu
sadece 10 kişi yargıla-
nıyor. Mehmet Ağar’ın
yakasına yapışılmıyor.

MGK, 2001’de azınlık-
ların tehdit olduğuna
karar verdi ve arkasın-
dan ırkçı bir kampanya
başlattı. Kafes darbe
planında Rahip
Santoro, Hrant Dink ve
Zirve katliamı “başarılı

operasyon” diye geçi-
yordu. Sevag Balıkçı

da katledildi. Katili
tutuklanmadı bile.
Hrant Dink davasında

ilerleme yok. Öldür
diyenlere, ırkçılara
dokunulmuyor.

%70 BARIŞ İSTİYOR
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Devrimin 
tarafında
olmak!

Suriye devrimi sona ermedi.
Devrim sürüyor. Rejim her gün
onlarca insanı öldürüyor. Ama
geçtiğimiz hafta, rejimin katli-
amcı yüzünü her gün göster-
mesine rağmen, Suriye’de 540
yerde muhalifler gösteriler, kit-
lesel eylemler düzenledi.
Türkiye’de devrim çeşitli gerek-
çelerle, ihtiyaç duyduğu deste-
ği bulamıyor. Hükümet, devri-
me, kendi çıkarları için müda-
hale ediyor. Başka türlüsünü
beklemek doğru olmaz zaten.
Hükümet Türkiye egemen sını-
fının ihtiyaçları doğrultusunda
isyanın, Esad’ın tasfiyesi ve
bazı reformlarla sınırlanarak
sonlanmasını istiyor.

Türkiye’deki muhaliflerin
önemli bir kesimi ise Suriye’de
yaşananı, yaşandığı şekliyle,
yani bir halk ayaklanması ola-
rak görmüyor. Suriye halkının
isyanı, emperyalizmin müda-
halesinin ürünü olarak algılanı-
yor.

Öte yandan sağcı ve milliyetçi
bir AKP karşıtlığı, ortalığı
bulandırıyor ve Suriyeli sığın-
macılara karşı ayrımcı, ırkçı bir
propaganda örgütlüyor. Bu
propagandaya sol kavramlar
eklenmesi, propagandanın
sağcılığını ve tehlikelerini yok
etmiyor.

Suriye’de ayaklanma, dünya-
daki tüm siyasi güçlerin en
merkezi sorunu.

Bu sorunun Suriye halkı lehi-
ne çözülmesi için, Suriye devri-
miyle dayanışmayı kendi ege-
men sınıflarıyla süren mücade-
lenin en önemli politik odakla-
rından birisi olarak görecek kit-
lesel sol partilere ihtiyaç var.

Sadece Suriye sorunu değil!
Kürt sorununda barış talebini
yüz binlerce insanın eylemi içe-
risinde savunulan bir iddia
haline getirmek açısından da,
kapitalizmin krizine ve iklim
krizine anti kapitalist bir yanı-
tın yığınsallaştırılması açısın-
dan da kitlesel sol partilere
ihtiyaç var.

Devrimlere devrim diyebilen,
hilafsız bir şekilde ezilen halk-
ların yanında yer alan, küresel
ısınma ve enerji sorununun
çözümü olarak hükümetlere
acil geri adım attırmayı hedef-
leyen bir aktivizmi sokakta
örgütleyen, ne kendi halkından
ne de diğer ülkelerin halkların-
dan korkmayan, işçilerin, yok-
sulların eyleminden öğrenme
yeteneği taşıyan, mobbing
mağduru işçilere patronluk tas-
layan değil eylemlerinin yanın-
da yer alan, hiçbir fobiye taviz
vermeyen, ırkçılığın ve milliyet-
çiliğin tüm tezahürlerine karşı
anında tepki veren, darbelere,
darbe girişimlerine direnmiş
olan ve direnmeye devam
eden, AKP’ye karşı tüm ezilen-
lerin birliğini ve özgürlüklerini
savunarak mücadele eden,  kit-
lesel bir sol partinin yaratılma-
sı için, bu stratejik hedefe
sahip olan DSİP’i daha da
büyütelim. Antikapitalist bir
kitlesel sol parti için, gelin bir-
likte örgütlenelim!
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devrimci fikirler

MARKSİZM 
TARTIŞMALARI

8-9-10-11
KASIM

TAKSİM HİLL OTEL

MISIR, 
YUNANİSTAN, 
İSPANYA’DAN
KONUŞMACILAR

Özgürlükçü
solun en geniş

tartışma 
platformu!

Katılım için 05357718087 - 05557399317 no’lu telefonları arayabilir ya da

www.marksizm.biz

TERRY 
EAGLETON
���������

Hayatteyken Hrant Dink’e
saldıran ve katledilmesine yol
açan Ergenekon kampanyası-
nın başını çeken Doğu
Perinçek’in İşçi Partisi (İP),
şimdi de AGOS Genel Yayın
Yönetmeni Rober Koptaş’ı
hedef seçti.

Koptaş’ın, Ağustos 2011’de
yazdığı ‘İP’ye destek utancı’
adlı makaleye 10 bin liralık
“manevi” tazminat davası
açan İP Genel Merkezi’nin

başvurusu, tıpkı 301. davala-
rında olduğu gibi İstanbul 18.
Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafından kabul edildi.

Koptaş, makalesinde
Ergenekon davası sanığı
Perinçek’le dayanışma için
İstanbul’daki parti binaları-
nın önünde açlık grevi yapan
İP üyelerini ziyaret eden ÖDP
Genel Başkanı Alper Taş’ı
şöyle eleştirmişti:

“Bir sosyalist parti için, yıl-
lardır her türlü manipülas-
yonla, her tür yalanla, her tür
pis ilişkiyle demokratlara ve
devrimcilere karşı tetikçilik
yapan, aydınları hedef göste-
ren, derin devletin cephaneli-
ği olarak hizmet gören bir

‘siyasi’ harekete, sol adına,
demokratlık adına sahip çık-
mak, onunla birlikte hareket
etmeye kalkışmak, kamuoyu-
na bu yönde çağrıda bulun-
mak, vicdan ve izanla bağın
ne kadar koptuğunu gösteri-
yor (…) İnsan elbette ki hak-
sız tutuklamalara, haksız
uygulamalara karşı çıkabilir,
çıkmalıdır. Demokratlığın da,
özgürlükçülüğün de gereğidir
bu. Ama işin aslını astarını
bilmeden, İşçi Partisi gibi bir
karanlık odağa yönelik gözal-
tıların hukuki mesnetini sor-
gulamadan, alelacele daya-
nışma ilan etmek, o örgütle
birlikte hareket etme çağrısı
yapmak, en hafif tabirle,

sapla samanı birbirine karış-
tırmak değil de nedir?” 

Bir gazetecinin doğal işi
olan eleştiri, mahkeme açısın-
dan suç olarak kabul edildi.
Perinçek ve İP hakkında çok
daha ağır şeyler yazılmasına
rağmen hiçbiri dava konusu
olmazken Rober Koptaş’a açı-
lan dava ırkçı mekanizmanın
çalıştığını ve Ermeni olduğu
için hedef alındığını gösteri-
yor. Rober Koptaş’ın,
AGOS’un, Ermeni halkının
yanındayız. Tüm darbe ve ırk-
çılık karşıtlarını Koptaş’ın
yanında olmaya, Ergenekon
çetesini dağıtmak ve zihniye-
tine son vermek için mücade-
leye çağırıyoruz.

Darbeler yargılanıyor.
Darbeci generaller ağır ceza-
lara çarptırılıyor. Hükümete
muhalif olduklarını söyleyen-
lerin çoğu askeri vesayetin
bittiğini düşünüyor. Bu yay-
gın görüş tümüyle yanlış.

1 Eylül 2011’de AKP sözcüsü
Hüseyin Çelik, partisinin
“asker-sivil ilişkilerini nor-
malleştirme planı”nı şöyle
özetlemişti. 15 madde
AKP’nin karnesi olduğu gibi
Türkiye’de askeri vesayetin
sac ayakları. Bu ayaklardan
kaçı kesildi?

1- Genelkurmayın Milli
Savunma Bakanlığı’na bağ-
lanması. Sİ: Bu konu hiç
konuşulmadı bile. 

2- 35’inci maddenin kaldırıl-
ması. Sİ: Yeni anayasa hazır-
lıkları meclisin odalarına
sıkışmışken darbelere hukuki
zemin hazırlayan bu madde
yerinde duruyor.

3- Jandarmanın yapısı,
konumu ve görev tanımı. Sİ:
Jandarma bildiğini okuyor.

Telefonları dinliyor. Öğrenci-
leri ve öğretim üyelerini fişli-
yor.

4- Profesyonel orduya geçiş.
Sİ: Hükümet bir tek bu yönde
adımlar atı-
yor.
PKK’ye
karşı
kontrgeril-
la birlikle-
rinin sava-
şa sürülme-
si yeni
hamle ola-
rak açıkla-
nıyor.

5- Askerlik
süresinin
kısaltılması. Sİ: Rafa kaldırıl-
dı.

6- Zorunlu askerlik. Sİ: Hiç
tartışılmadı bile.

7- TSK’da verilen askeri eği-
tim. Sİ: Hala Kemalizm ve
darbecilik okutuluyor.

8- Okullardaki Milli
Güvenlik dersleri. Sİ: Bu sözü
tuttular. 

9- Kaç ordu komutanlığı ola-
cağı, bunların nerelerde
bulunacağı. Sİ: AKP,
Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı

konumlanan
3. Ordu’nun
fesh edilme-
si  fikrinden
hemen vaz-
geçti.

10-
Mustafa
Muğlalı
gibi isim-
lerinin
kışlalar-
dan silin-
mesi. Sİ:

Bu söz de tutuldu.
11- Askere dayak, kötü mua-

male sıfırlanmalı. Sİ:
Askerde, dayak, angarya
aynen sürüyor. Afyon’daki
cephanelik patlamasındaki 25
ölü gençlerin nasıl koşullarda
olduğunu gösterdi.

12- Milli günlerde tanklı,
toplu görüntülere son veril-
meli. Sİ: Militarist dayatma-

nın sona erdirilmesi için
adımlar atıldı.

13- Askeri harcamalar şeffaf-
laşmalı. Sİ: Vergilerimizden
kesilen milyarlarca lira gizli
askeri harcamalarda, silah
alımlarında harcanmaya
devam ediyor.

14- OYAK’ın varlığı ve işlevi
gözden geçirilmeli. Sİ:
Ergenekon ve cunta ile bağ-
lantısı davası konusu olsa da
OYAK Holding’in kendini bir
sosyal yardım kuruluşu ola-
rak gösteren ve vergiden yır-
tan statüsü konuşulmuyor.

15- TSK’da VET (verimlilik,
etkinlik ve tutumluluk) pren-
sibi uygulanmalı. Sİ: Bu bizi
hiç ilgilendirmiyor ama şid-
detlenen savaşta Türk ordu-
sunun verdiği kayıplar askeri
başarısızlığına işaret ediyor.

Çıkan sonuç hükümetin
askeri vesayetin bazı biçimle-
rine son verirken, ayakta
tutan kurum ve yapılara hiç
dokunmadığı. Başlıca neden
ise Kürt sorunu ve savaş.

Rober Koptaş’ın yanındayız

AKP’nin askeri vesayete son verdiği doğru mu?
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DSiP’e üye ol, dünyayı birlikte değiştirelim
0531 - 451 62 51�0555 - 637 2450

Y eni anayasayı görüşen
meclis komisyonunda 4
parti “Asgari ücretten

vergi alınamaz” maddesinde
anlaştı. Sendikaların yıllardır
dile getirdiği vergi kesintisinin
kaldırılması asgari ücretle
yaşayan milyonlarca işçinin
durumunu iyileştirecek mi?

�
Türkiye’de sigortalı işçi-
lerin yarısı asgari ücretli.

Yani 5 milyon 129 bin 623 kişi
ayda 739,79 liraya geçinmeye
çalışıyor. Asgari ücret sigorta-
sız çalışan işçiler için de baz
alınıyor ve genel ücretlerde alt
birim olarak kabul ediliyor. 

�
Brüt yani hiçbir kesintiye
uğramamış asgari ücret

940,50 lira. Bu para işçinin
eline geçmeden 200,71 lira
kesinti yapılıyor.  İşçinin eli-
neyse 739.79 lira geçiyor.
Kesintinin 125 lirası vergiden.
Bu kesintinin kaldırılması işçi
sınıfının bir kazanımdır.
Ancak 125 liranın kime gidece-
ği konusunda yasal belirsizlik
sürüyor. Bu para işçinin cebi-

ne girmelidir. 

�
125 liralık vergi kesintisi
işçiye gittiğe taktirde

asgari ücret 864,75 liraya yük-
selecek. 

Dört kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapması gereken
gıda harcaması tutarı (açlık
sınırı) 935,76 lira.  

Gıda harcaması ile birlikte
giyim, konut (kira, elektrik,
su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağ-
lık ve benzeri ihtiyaçlar için
yapılması zorunlu diğer harca-
maların toplam tutarı (yoksul-
luk sınırı) ise 3.048,06 lira.

Vergi kesintisinin ücrete yan-
sıtılması, küçük bir iyileştirme
olacak. Ancak milyonlarca
işçinin geçim sıkıntılarını çöz-
meyecek. 

Asgari ücretten verginin
kaldırılması yetmez:

�
Asgari ücrette acil iyileş-
tirme yapılmalı, net 1000

lira olmalı.

�
Asgari ücret demokratik
bir şekilde belirlenmeli-

dir. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nda 5 devlet büro-
kratı ve 5 patron temsilcisine
karşılık işçileri temsil eden 5
sendikacı bulunuyor. 10’a
karşı 5’in bir yaptırım gücü
yok. Üstelik asgari ücretli işçi-
lerin ezici çoğunluğu sendika-
sız. Örgütsüz oldukları için
grev ve eylemler yaparak ücret
artışı taleplerini  kabul ettirme
imkanları da yok. Bütün işçi-
ler sendikalı olmalıdır, sendi-
kalaşmanın önündeki her
engelin kaldırılması, örgütlen-
meyi işten atarak engelleyen
patronların maddi olarak
cezalandırılması yasalaştırıl-
malıdır. 

�
Türkiye ekonomisi büyü-
mektedir. Patronların

satışları ve karları artmakta-
dır. Asgari ücretin sefalet ücre-
ti olarak, %4’lük zamlarla sür-
mesi kabul edilemez. En
düşük ücret yoksulluk sınırı-
nın üzerinde belirlenmelidir.

Hükümetin yeni zam paketi-
nin bir bölümü Resmi
Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre,
Akaryakıt ürünlerine 30
kuruş, tapu harçlarına binde
3, alkollü içkilere de 15 lira
artış geldi. İlk zam paketi
bütçe açığının kapatılması
için yeterli görülmediğinden
hükümet yeni bir zam paketi
daha hazırlıyor.

Halkın vergileriyle kapanan
bütçe açığı, yine halkın
dolaylı vergi yöntemiyle
soyulmasıyla dengeye ulaştı-
rılmaya çalışılıyor.

Bu yılın ilk 8 ayında dolaylı
vergiler, geçen yılki aynı
döneme göre %7,5 artışla 182
milyar 177,3 milyon TL oldu.
Vergi gelirlerinin %65’inin
dolaylı vergiler oluşturdu.

2012 yılının ilk 8 ayında
tüketim harcamalarından alı-
nan dolaylı vergiler, %5,2’lik
artışla 118 milyar 437 milyon
TL’ye çıktı.

Halk, dolaylı vergilerle doğ-
rudan bir şekilde soyuluyor
ve hiçbir sorumluluğu olma-
dığı bütçe açığı emekçilerin
alın teri gasp edilerek kapatıl-
maya çalışılıyor.

Asgari ücret 
sefalet ücreti 
olmamalı

� 1.500 TL maaş alan bir
çalışan, her 100 liranın 53
lira 33 kuruşunu vergi ola-
rak ödüyor.

� 6 milyon 750 bin ücretli
çalışanın, 652 bin şirketin
ödediği vergiden daha fazla
vergi veriyor.

� Türkiye’de vergi gelirle-
rinin yüzde 48’i çalışanlar-
dan kesilmekte. Vergiyi ser-
veti oranında zenginler
ödemelidir. Vergi reformu
yapılmalı, çalışanlar üze-
rindeki bu yük kaldırılmalı.

Dolaylı vergi, doğrudan soygun!

TÜİK verilerine göre, nüfu-
sun sadece %38,6’sının borcu
yok. Yaklaşık 55 milyon
insan, kelimenin tam anla-
mıyla borç harç içinde yaşı-
yor. 

Nüfusun ezici çoğunluğu-
nun tatil yapma imkânı yok.
2011 yılında tatil yapma

imkanı olmayanlar, nüfusun
%86,5’uğunu oluşturuyor. 

Hastalık, kaza gibi beklen-
medik durumlarda oluşacak
harcamaları ise nüfusun
%67,6’sı karşılayamayacak
durumda. Yoksulluk, açlık,
hastalıklarla baş edecek
parasal olanaklardan yok-
sunluk, tatil yapmanın bir
hayal olmaktan öteye gide-

memesi, Türkiye’de yaşayan
emekçilerin ekonomik büyü-
meye rağmen içinde olduğu
sefaleti gösteriyor. Ekonomik
büyümeden dolayı böbürle-
nen hükümet yetkilileri, dev-
let bürokratları ve sermaye
sahipleri, bu büyümenin
yarattığı çelişkilerin bir gün
patlayacağı konusunda hiçbir
şüphe duymamalılar!

Borç harç içindeyiz!

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin önemli bölümünü çocuk-
lar ve anneleri oluşturuyor. “Kamplar kapatılsın” diye
Hatay’da yürüyüşler düzenleyen ırkçılar, sığınmacı çocuk-
ların geri gönderilmesini istiyor. Çocuklar için bir cehhen-
nem olan Suriye’ye.

Yardım kuruluşu Save The Children hazırladığı yeni
raporda Suriyeli çocukların işkence, hapis ve kaçırma
eylemlerine maruz kaldığını açıkladı.

Suriyeli mülteci çocukların tanıklıklarına dayalı rapor
vahim durumu ortaya koydu. Hemen her çocuk ailesinden
birinin öldüğüne tanık olmuş.

Bu haber yazıldığında  direnişçilerin kontrolünde olan
bölgedeki Halep Kalesi'nin yakınlarında bulunan Maadi
ilçesi merkezine hükümet güçleri tarafından yapılan bom-
balama sonucu aynı aileden üç çocuğun da aralarında
bulunduğu sekiz kişinin öldüğü dünya ajansları tarafın-
dan duyurulmuştu. Esad ordusu, polisi ve özel birlikleri
tarafından yüzlerce çocuk öldürüldü.

Mülteci çocuklar anlatıyor:
Ürdün'deki Zatari kampına bir ay önce anne-babası ve 7

kardeşiyle birlikte gelen 14 yaşındaki Ohad, sınırı Özgür
Suriye Ordusu milislerinin refakatinde geçtiklerini söyle-
di: "Gece, ses çıkarmadan üç saatlik bir yürüyüşten sonra
sınırı geçtik. Küçük kardeşlerim için çok zor bir yolculuk-
tu" diyen Ohad, okulda Arapça dersi aldıkları sırada
Özgür Suriye Ordusu ve Beşşar Esad güçlerinin ateşi ara-
sında kaldıklarını söyledi. Ohad, "Çok korkunçtu. Çocuk-
lar, kaçışmaya başladı. Çatışma bir saatten fazla sürdü.
Bu olaydan birkaç gün sonra ailemle birlikte Ürdün'e kaç-
tık" dedi.

14 yaşındaki Kerim: "Roketlerin evimizin üzerinden
geçerken çıkardığı sesi duyuyordum. Komşumuz bebeğini
emzirirken, bir şarapnel parçasıyla göğsünden yaralandı.
Üç çocuk öldü. Odadan dışarı çıkmadık. Çatışma bütün
gece sürdü." 

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir kasabadan kaçarak
Ürdün'e gelen 14 yaşındaki Hasan, kasabalarında katliam
yapıldığını belirtiyor. Özgür Suriye Ordusu üyesi bir mili-
sin cenaze törenine Suriye ordusunun helitopterle saldırı-
da bulunduğunu belirten Hasan, "Cenazede 5 bin kişi
vardı. Ben kenardan izliyordum. İnsanlar ağlıyordu ancak
roket saldırısı olduğunda ses bıçak gibi kesildi. Ceset par-
çaları her tarafa saçılmıştı. Herkes akrabalarını arıyordu.
Patlama sonrası kopmuş el, kol, bacak ve başlar gördüm"
dedi.

Sistematik işkence
Suriye’de hemen herkesin hayatı tehdit altında. BAAS

diktası, ayaklanma başladıktan sonra tutukladığı 200 bin-
den fazla politik mahkuma sistematik olarak işkence yapı-
yor. 

İnsanların hastaneye gitmekten korktukları da belirtili-
yor.

‘Kamplar kapatılsın’
diyenler Suriyeli çocukları
nereye göndermek istiyor?
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Birleşik cephe nedir?

Nazilerin yükselişine karşı,
reformist partinin çatısı
altında örgütlenen işçilerle
komünist partinin işçi kitle-
lerinin mücadele potansiyel-
lerini birleştirmek için
Troçki’nin önerdiği birleşik
cephe taktiği, her iki parti-
nin liderliklerince nefretle
karşılandı. Stalinizmin ege-
menliği altındaki Alman
Komünist Partisi, sadece bu
öneriye karşı çıkmakla kal-
madı, “sosyal faşist” olmak-
la suçladığı sosyal demo-
kratları Nazilerden daha
öncelikli bir tehdit olarak
gördü.

Hitler tehdidinden önce,
1917 yılında, askeri darbe
tehdidine karşı, Lenin ve
Bolşevikler, darbenin hükü-
meti ezmek için harekete
geçerken, işçi sınıfının dev-
rimle elde ettiği tüm demo-
kratik kazanımları da gasp
edeceğini savunarak darbe-
ye karşı birleşik mücadele
önerdi.

Kornilov darbesine karşı
tüm siyasi görüşlerden işçi-
lerin birleşik mücadelesi,
darbeyi püskürttü.

Birleşik cephe taktiğinin ne
günü geçmiştir ne de birebir
Almanya’da faşizme karşı
önerildiği şekliyle taklit edi-
lecek örnek modeldir. İşçi
sınıfının bölünmüşlüğünü
gidermek için gündeme gel-
diği oranda, maddi temeli
olan, gerçekçi bir mücadele
hattıdır. Sosyalizm mücade-
lesi işçi sınıfının önde
duran, daha mücadeleci
azınlığının, işçi sınıfının
egemen sınıfın fikirlerinden
daha fazla etkilenen çoğun-
luğu arasındaki politik hege-
monya mücadelesidir.
Harekete geçmek isteyen kit-
lelerle, harekete direnç gös-
teren kitleler arasındaki tar-
tışma, mücadelenin başla-
ması ve kazanması için en
kritik evreyi oluşturur.

Bu taktik ortak sorunlar ve
acil tehditler için tüm eği-
limlerden işçilerin birlikte
mücadelesini savunmak
anlamına gelir. Aynı zaman-
da harekete daha yavaş
geçen ve reformcu fikirlerin
etkisi altında olan kesimlerle
de, eylem içinde tartışmak,
mücadelenin değiştirici
dinamiğinin öğretici etkisiy-
le işçi sınıfının kurtuluşu-
nun kendi eyleminin ve
kolektif örgütlenmesinin
ürünü olacağı fikrine bütün
işçileri kazanmak için fırsat
yaratmak demektir.

İşçilerin her düzeyde birli-
ğini sağlamaya her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız
var.

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Rakamlarla
Suriye
Devrimi
� 2011 Mart’ında başlayan
ayaklanmanın ilk 8 ayında
muhalefet barışçıl yöntem-
lerle diktatörlüğe karşı
çıktı. Esad ise barışçıl pro-
testolara hep katliamla
yanıt verdi, bu yüzden
silahlı direniş başladı.
� 18 aydır süren ayaklan-
madan 30 binden fazla
Suriyeli direnişçi katledildi.
� 200 binden fazla Esad
muhalifi tutuklandı.
� 370 binden fazla insan
Esad’a bağlı askeri güçler
tarafından katledilmemek
için evlerini terk ederek
mülteci oldu.
� 21 Eylül’de Suriye’de
Esad’a karşı 540 protesto
gösterisi gerçekleşti.
� Rakamlar tek bir şeyi
gösteriyor: Suriye’de aşağı-
dan gelişen, yoksulların
ana güç olduğu politik bir
devrim yaşanıyor.

DSİP, Irkçılığa ve
Milliyetçiliğe DurDe, Küresel
BAK, MazlumDer, Barış İçin
Sanat ve Genç Siviller gibi
kuruluşların desteklediği
Suriye Halklarının Yanındayız
Platformu (SHYP), 22 Eylül
Cumartesi günü Taksim
Meydanı’nda yaptığı basın
açıklamasıyla, eylem progra-
mını kamuoyuna duyurdu.

Platformun basın açıklaması-
nı Yıldız Önen okudu. Önen,
açıklamada, Platformun önü-
müzdeki dönemde “Suriyeli
sığınmacılar kardeşimizdir”
başlıklı bir forum düzenleye-
ceğini ve 1 Aralık’ta
Galatasaray’dan Suriye
Konsolosluğu’na protesto

yürüyüşü yapacağını söyledi.
Kampanyanın aktivistleri,

şimdiden sokağa çıkmaya
hazırlanıyor. Sokak standları
açılacak, binlerce bildiri dağı-
tılacak.

Platform, genel hedeflerini
şöyle özetliyor: “Bizler, demo-
kratik ve sosyal talepleri için
baskı rejiminin tanklarının,

helikopterlerinin, savaş uçak-
larının önüne dikilen, ölümü,
sakat kalmayı, sığınmacı
konumuna itilmeyi hiçe sayan
cesur Suriye halkının yanın-
dayız ve Esad rejiminin katli-
amlarına karşı herkesi halkla-
rın kardeşliği adına, ayakla-
nan Suriye halkını destekle-
meye çağırıyoruz (…)
Türkiye'ye gelen Suriyeli
sığınmacıların koşullarının
iyileştirilmesi ve uluslararası
sözleşmelerden doğan tüm
haklarının tanınması için
mücadele ediyoruz.”

Suriyeli aktivistlerin de yer
aldığı kampanya İzmir ve
Ankara’da da önümüzdeki
günlerde ilan edilecek.

TMOB’ye bağlı İnşaat
Mühendisleri Odası yönetici-
lerinin psikolojik tacizlerine
maruz kalan, ardından işten
atılan temizlik işçisi Cansel
Malatyalı, 6 aydır işyerinin
kapısının önünde direnişini
sürdürüyor. İMO yöneticileri
işten attıkları kadın işçiye
neler yapmıştı?
� Yönetim katındaki tuvale-

te girmesi yasaklandı.
� Yemek parası maaşından

kesilip odanın lokalinde
yemeye zorlandı.
� Çalıştığı iki metrekarelik

çay ocağına kapı yapıldı ve
mutfaktan çıkışı kısıtlandı.
� Sürekli aşağılama ve

hakarete uğradı.
Cansel Malatyalı’ya yapılan-

lar mobbing, yani patronların
psikolojik tacizidir.

Malatyalı, direnişe geçtiğini

duyuran bildiride mücadele-
sini şöyle anlatmıştı:

“İşimi geri alana ve onurlu
bir şekilde çalışana kadar
mücadele edeceğim. En insa-
ni hakkım olan iş hakkımı
geri alma mücadelemde des-

teğinizi bekliyorum.” 
Cansel Malatyalı, atıldığı

işyerinin yönetim katından
“işimi geri istiyorum” pankar-
tını astı. 

İMO yönetimi ise polisleri
çağırdı. Polis direniş çadırın-

da bekleyenlere, ardından
pankart asanlara saldırdı.
İçeriye gaz sıktı. Malatyalı ve
onunla dayanışan herkes
kelepçeyle, kafalarına silah
dayayarak gözaltına alındı.
Cansel Malatyalı ile birlikte
gözaltına alınan oğlu, kocası
ve destekleyenler adli tıptan
işkence raporu aldı. İMO
yönetimi, emniyette
Malatyalı’dan şikâyetçi oldu. 

Malatyalı, güvencesiz ve
baskı altında çalışan milyon-
larca çalışandan sadece biri.

�
Mobbing’e Son kampan-
yası aktivistleri Cansel

Malatyalı’nın direnişine des-
tek olmak için 29 Eylül
Cumartesi, saat: 11.00’de
Cansel Malatyalı’ya ziyaret
düzenliyor. Adres: Necatibey
Cad. No:57 - Kızılay/Ankara

Mobbing’e son: Cansel Malatyalı’nın yanındayız

�
6 Ekim’de
İstanbul

Forumu

�
1 Aralık’ta
yürüyüş

Galatasaray’dan
Suriye
Konsolosluğu’na
yürüyüş

Katil Esad yenilecek
Suriye halkı kazanacak!


