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Gazze-Halep-Roboski
Halklar direniyor

Suriye Devrimi atılım içinde.

Muhalefet, Esad’a karşı var

gücüyle direniyor. Esad rejimi

gidici, sorun, daha fazla insan

öldürmeden, en kısa sürede dev-

rilip devrilmeyeceğinde.

Suriye’de Esad’ın öldürdüğü

insan sayısı 40 bine yaklaştı, bu

40 bin kişinin yaklaşık 4 bini

çocuk.

Suriye Devrimi’ni El-Kaide eyle-

mine indirgeyen ve Esad rejimini

antiemperyalist mücadelenin

parlak mevzisi olarak görenlerin,

seslerini duymazdan, yoksulluk-

larını görmezden geldiği çocuk-

lar.

Esad rejimi er ya da geç devri-

lecek. Esad rejimini savunanların

dünya görüşüyle birlikte. 

Devrimle dayanışmak için hare-

kete geçmeliyiz.

Devrimi kendi devrimi olarak

görenler güçlerini birleştirmeli.

1 Aralık’ta Suriye Halkının

Yanındayız Platformu’nun düzen-

leyeceği İstanbul yürüyüşü bu

dayanışmanın en önemli ilk

adımı olacak. 

Bu adım, Gazze için de, İsrail

tarafından bombalanan

Filistinliler için de atılacak.

İsrail’in cinayetleri, Arap halkları

açısından sorunların sorunu

anlamını taşımaktadır.

İsrail korsan bir devlet. Sipariş

üzerine kurulu yapay bir devlet.

Bütün devletlerin üzerinde yük-

seldiği şiddet, silahlanma ve

savaşa dayalı ideoloji, İsrail dev-

leti için var oluş sorunu. İsrail,

şiddetle yaşamak ve şiddetle

yaygınlaşmak zorunda. Tüm

dünyanın gözü önünde Filistin

halkı, düzenli aralıklarla bu şid-

dete maruz kalıyor. İsrail saldırı-

larının dördüncü gününde ölen

Filistinli sayısı 84’e yükselmişti

ve yine çocuklar, bebekler öldü.

Suriye Devrimi’ni kendi devrimi

olarak görenler, Obama’nın des-

teğine sınırsız bir güven duyan

İsrail saldırganlığına karşı, Gazze

için de ses çıkartmalı ve küresel

bir intifada çağrısı yapmalı.

1 Aralık aynı zamanda küresel

intifada için de bir çağrı olmalı.

Suriye’de Esad, Filistin’de İsrail

ne yapıyorsa, geçen yılın sonun-

da da Türkiye devleti Roboski’de

aynısını yaptı. 34 çocuk savaş

uçakları tarafından bombalana-

rak öldürüldü. Neredeyse bir yıl-

dır, Roboski cinayetinin failleri

aranıyor. Mecliste araştırmayı

yürüten komisyon, Roboski’de

emrin kimden geldiğini bulama-

dığını açıkladı. Roboski cinayeti

faili meçhuller dosyasında yerini

aldı.

Kürt halkı, yıllardır barış istiyor,

anadilini kullanmak istiyor, tüm

halklar gibi siyasal statüsünün

tanınmasını istiyor.

Suriye halkları ne istiyorsa,

Filistin halkı ne istiyorsa Kürt

halkı da aynı şeyi istiyor, özgür-

lük talep ediyor.

Halklar, sadece talepte bulun-

muyor, hakları için direniyor.

Direne direne kazanıyor. Direne

direne maruz kaldıkları baskıları

püskürtüyor. Tarihi yeniden yazı-

yor.

Siyonist rejim, “ülkenin
güneyine atılan roketleri
engelleme” bahanesiyle gün-
lerce Filistin’e saldırdı. 

Hamas liderlerine suikast
yapmayı planladığını açık açık
söyleyen terörist devlet, El
Kassam birliklerinin komutanı
Ahmed El Caberi'yi öldürdü.
Mısır’ın cumhurbaşkanı
Mursi’nin de doğruladığı gibi,
bu hamle Filistin direniş
örgütleriyle İsrail arasında
ateşkesi sağlama çabalarını
ortadan kaldırmaya yönelikti.
Sosyalist İşçi yayına hazırla-
nırken 6. gününü dolduran
saldırılarda ölenlerin sayısı
110’u buldu. 

Gazze’ye karadan saldırının
gündemde olduğu konuşulu-
yor. Bir yandan da Mısır ve
Türkiye gibi devletler belli bir
çerçeve dahilinde ateşkes sağ-
lamaya çalışıyor. Hamas lideri
Meşal “Kurban, katile garanti
sunmaz. Gazze halkı cani
olmadığı için garanti sunmak
gibi bir yükümlülüğü yoktur.
İsrail'in kendisi cani olduğu
için ülkemizi terk etmesi
gerek” diyor. Siyonizmin söz-
cüleri ise Gazze’yi yerle bir
etme çağrıları yapıyor. El Fetih
ve Hamas ise Gazze krizi çözü-
lene kadar İsrail’e karşı birlik-
te hareket etme kararı aldı.

İsrail’i kimler
destekliyor?

Sürekli olarak demokrasi-
den bahseden Batılı emper-
yalistler koşulsuz bir biçim-
de İsrail’in arkasında duru-
yor. Haaretz gazetesinin bir
editörü 1951 yılında “İsrail,
bölgede Batı’nın bekçi köpe-
ği olmalıdır” demişti. Bu
durum bugün de geçerliliği-
ni koruyor. Gazze’ye yönelik
son saldırıların ardından
ABD ve İngiltere, İsrail’i des-
teklediklerini açıkladılar.
AB, Rusya, BM ve ABD'den
oluşan Ortadoğu Dörtlüsü
de İsrail'e destek verdi ve
“Gazze'den atılan roketlere
son verilsin” dedi. AB, BM
ve tüm “uluslararası top-
lum” İsrail’in “kendini
savunma hakkı” olduğunu
söyleyerek katliamları meşru
görmeye devam ediyor.

Hamas’ın roketleri
ve İsrail ordusu

İsrail’in abluka altında
tutulan Gazze’ye saldırıları-
na gerekçe gösterdiği
Hamas’ın roketleri sebebiyle
bugüne kadar İsrail’de 26
kişi hayatını kaybetti.
Bunların 7’si, İsrail’in 2008-
2009 ve
geçtiğimiz
hafta yaptı-
ğı saldırıla-
ra misille-
me olarak atılan roketler
sonucu gerçekleşti. Üstelik
İsrail ordusuyla Filistin dire-
nişinin askeri güçleri karşı-
laştırılamayacak düzeyde
eşitsiz. İsrail, Küresel
Militarizasyon Endeksi’ne
göre dünyadaki en militarist
ülke. Her yıl ABD yardımla-
rının dörtte birine yakınını
alıyor. Bu sayede en gelişkin
savaş uçaklarına, nükleer
silahlara, güvenlik sistemle-
rine, helikopterlere ve
ABD’nin NATO’daki mütte-
fikleriyle dahi paylaşmadığı
istihbarat bilgisine sahip.

2008 saldırısı ve
küresel direniş

İsrail 2008 yılının son gün-
lerinde Gazze’ye yönelik
Dökme Kurşun
Operasyonu’nu başlattı. 22
gün süren işgal ve bombar-
dıman sonucunda 355’i
çocuk en az 1500 kişi hayatı-
nı kaybetmiş, 7000 kişi yara-
lanmış, 4.000 ev yıkılmıştı.
BM raporu dahi İsrail’in
savaş suçu ve insanlığa
karşı suç işlediğini öne
sürüyordu. Bu saldırıyla
Filistin direnişi kırılamadığı
gibi, dünyanın her yerinde
yüzbinlerce kişi Gazze’yle
dayanışmak için sokağa
çıktı. Londra’da 150 bin kişi
gösteri yaptı. 2010 yılının
sonlarında başlayan Arap
devrimleri ise bölgedeki tüm
iktidarların üzerinde Filistin
sorununun çözümüne yöne-
lik muazzam bir basınç oluş-
turuyor.

� Ariel Sharon'un oğlu
Gilad Sharon: “ABD’nin
Hiroşima’ya atom bombasıyla
yaptığı gibi, biz de Gazze’yi
dümdüz etmeliyiz.”
� Ulusal Birlik Partisi mil-

letvekili Michael Ben-Ari:
“Gazze’deki hiç kimse masum
değil. Hiç düşünmeden ve
merhamet göstermeden öldü-
rün. Hayatınız en ufak bir
şekilde tehdit altında oldu-

ğunda biçin onları! Gazze’yi
kırmızıya boyayın.”
� İsrail İçişleri Bakanı

Yishai: “Askeri operasyonun
amacı Gazze'yi Ortaçağ'a geri
döndürmek.”
� Eski başhahamın oğlu

Yaakov Yosef: "İsrail ordusu
düşmanı nasıl katledeceğini
Suriye'den öğrenmeli."
� İsrail ulaştırma bakanı

Israel Katz: “Gazzeliler
Mısır’a kaçana kadar bomba-
lanmalı.”

Terörist İsrail, Gazze’de
katliam yapıyor

Siyonistler ne diyor?

Şimdi barışın ta
Açlık grevleri, hükümetin

süreci geciktiren tutumuna
rağmen, anadilde savunma
hakkının TBMM gündemine
sınırlı da olsa getirilmesi ve
İmralı'yla temasın sağlanma-
sıyla, ölümler yaşanmadan
son buldu.

Anadillerinin önündeki
engellerin kaldırılmasını ve
liderleri Abdullah Öcalan’ın
koşullarının düzeltilmesini
isteyen on bin mahpus ve
onlara destek için sokaklara

dökülen on binler Kürtlerin ne
istediğini güçlü bir şekilde
duyurdu.

Adalet Bakanı açlık grevleri
sırasında Öcalan’la birkaç kez
görüşüldüğünü “İhtiyaç
duyulduğu zeminde bunlar
yapılmıştır, bundan sonra da
yapılacaktır” sözleriyle açıkla-
dı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül “Daha çok konuşarak, bir
araya gelerek, açık, kapalı bu
şekilde problemlerimizi halle-

deceğimize inanıyorum” diye-
rek müzakere sürecinin yeni-
den başlayacağına işaret etti.

“Barış görüşmelerinin başla-
ması için en uygun zaman bu
zamandır” tespitini yapan
DSİP Merkez Komitesi, atılma-
sı gereken adımları sıraladı ve
bir çağrı yaptı:

�
Barış sürecinin muhata-
bı bir kez daha ortaya

çıkmıştır. Hükümet, özellikle
başbakan, hamaset yüklü
nutukları bir kenara bırakmalı

ve adım atmalıdır.

�
Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecrit tümüyle kal-

dırılmalı ve Öcalan’ın barış
sürecine aktif bir biçimde
katılmasının olanakları yara-
tılmalıdır.

�
Anadilde eğitim, savun-
ma ve gerçek bir eşitlik

hemen sağlanmalıdır.

�
KCK davasından tutuklu
bulunan milletvekilleri,

AÇLIK 
GREVLERİ

ÇÖZÜM İÇİN
MUHATABI
GÖSTERDİ
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Dünyaya aşağıdan
sosyalizmin
penceresinden
bakmak

Türkiye’de sol politika adı

altında piyasaya sürülen üç

fikrin nasıl battığını geçen

hafta gördük.

Açlık grevleri 68. gününde

Öcalan’ın çağrısı ile sona erdi

ve yeni bir diyalog süreci baş-

ladı. En sert sözlerin edildiği

bir anda PKK lideri ile BDP’nin

devletle görüştüğü, hükümetle

pazarlık yürüttüğü anlaşıldı.

“90’lara geri dönüyoruz”,

“Bugün 12 Eylül’den dönemin-

den bile kötü” diyenler yine

çuvalladı.

İsrail Gazze’ye saldırdı.

Siyonist rejim Filistin’i bomba-

larken Baas rejimi de aynısını

yapıyordu. Antiemperyalist

olduğu ileri sürülen Rusya, her

iki rejimi de destekledi.

Filistin’e karşı ABD ve AB ile

kol kola girdi.  Arap

Devrimleri’ne “emperyalizmin

oyunu” deyip Esad gibi eli

kanlı katillere “ilericilik” paye-

si yakıştıranlar yine faka bastı.

Avrupa işçi sınıfı Avrupa

Birliği’ne karşı sokağa çıktı.

Kitlesel eş zamanlı grevler

yaptı. Binlerce Avrupalı savaş

karşıtı ve sosyalist Gazze için

eylem yaparken, Siyonist reji-

me destek veren AB’ye de

meydan okudu. Türkiye’de

sosyalistlerin yürümesi gere-

ken yolun Avrupa Birliği üyeli-

ğini savunmaktan geçtğini öne

süren çizgi yine battı.

Sol olarak adlandırılan bu üç

yaklaşım, farklı hatta birbirine

zıt kesimler tarafından savu-

nulsa da aralarında güçlü bir

bağ var. Bu yaklaşımların mer-

kezinde işçi sınıfı ve yoksullar

durmuyor.  

Bu üç çizginin sahipleri, tari-

hin ve toplumsal gelişmelerin

aşağıda yürütülen mücadele-

lerle değil yukarıda, egemen

sınıfın partileri/kurumları/dev-

letleri arasındaki kavga ile

belirlendiğini zannediyor.  

Biz ise her bir olayda gözü-

müzü aşağıdakilere çevirip,

devletleri karşımıza alıyoruz. 

Aşağıdan sosyalizmin pence-

resinden bakıldığında geçen

hafta gördüğümüz, ne

Kürtlerin ne de Batı’da yaşa-

yan emekçilerin 90’lara geri

dönüşe izin vermeyeceğidir.

Filistin ve Suriye halkının zalim

rejimlere karşı özgürlük için

direndiğidir. Avrupa işçi sınıfı-

nın patronların örgütü AB’yi

reddettiğidir. Yeni bir dünya

umudunun, milyonların aşağı-

dan mücadeleleriyle büyütül-

düğüdür.

Volkan Akyıldırım

Suriye Devrimi, en genel
anlamda Esad’a karşı mücade-
le edenlerin lehine yavaşça
ilerlese de, kısa vadeli düşü-
nüldüğünde “kanlı bir denge-
de” durmaya devam ediyor. 

Baas rejiminin güçleri her
gün onlarca noktayı havadan
ve karadan bombalıyor ve 150
ila 200 kişiyi katlediyor. 

Özgürlük istemek için gösteri
yapanlar, ekmek kuyrukların-
da bekleyenler, Filistinli mül-
tecilerin yaşadıkları bölgeler,
hastaneler saldırıların hedefi
olmaya devam ediyor. 

Özgür Suriye Ordusu ise
tabandaki kitle desteği saye-
sinde birçok yerde denetimi
ele geçiriyor. 

Son olarak Esad’ın çeteleri-
nin en önemli kalelerinden
olan 46. üs muhaliflerin eline
geçti.

Rejimin uyguladığı yoğun
şiddet sebebiyle mücadelenin
büyük ölçüde askeri olarak
devam etmesi, toplumun
büyük bölümünün destekçisi
olduğu politik mücadele süre-
cinin gelişkinliğinin bir ölçüde

önüne geçiyor. 
Suriye’de ayaklanma 20.

ayını doldururken halk açlığa,
katliamlara, yalnız bırakılmış-
lığına rağmen özgürlük için
direniyor.

Esad’ı kimler
destekliyor?

Baas rejimini Çin-Rusya
emperyalist bloğunun yanı
sıra Kuzey Kore ve Küba gibi
devlet kapitalisti rejimler,
Ortadoğu’da ise İran ve
Hizbullah destekliyor.
Türkiye’de ise CHP’nin başı-
nı çektiği ulusalcı cephe
“emperyalizme direniş”
gerekçesiyle, daha önce pek
çok kez Batı emperyalizmiy-
le birlikte hareket etmiş olan
Esad’ı destekliyor.

Direnişçilerin
silahları ve Suriye
ordusu

Askeri harcamaların milli
gelire oranı, diğer sosyal
harcamalarla kıyaslanması,
askeri güçlerin ve ağır silah-
ların tüm topluma oranı
üzerinden hesaplanan
Küresel Militarizasyon
Endeksi’ne göre Suriye dün-
yada 3. sırada. Rusya, Çin,
İran ve Kuzey Kore rejime
silah sağlıyor. Baas ordusu-
nun 5 bin tankı, bine yakın
savaş uçağı var. Özgür
Suriye Ordusu ise ordudan
kopan asker ve subayların el
koydukları silahların yanı
sıra rejimin görevlilerine
rüşvet vererek silah elde edi-
yor. ABD ve İngiltere “radi-
kal islamcı” grupların eline
geçeceği gerekçesiyle muha-
lefete silah vermiyor. Bazı
batılı güçler ise isyancılara
silah vermeyi savunuyor.
Katar, Suudi Arabistan ve
Türkiye gibi bölgesel güçle-
rin muhalefet içindeki bazı
gruplara kısıtlı sayıda silah
verdiği tahmin ediliyor. 

Baas diktatörlüğü, yıllar önce
Lübnan İç Savaşı’nda hıristi-
yan faşist siyasi akım
Falanjistlerle birlik olarak
Lübnan solunu ve Filistin dire-
nişini askeri olarak ezmişti. 

İşgal altındaki Golan tepeleri
için zaman zaman gündeme
gelen uzlaşma arayışları dışın-
da hiçbir girişimde bulunma-
yan rejim, bölgedeki muhalif-
lere saldırırken yaptıkları
sebebiyle İsrail’in uyarı ateşiy-
le karşılaştı. Suriye’deki ayak-
lanmayla birlikte Filistin dire-
nişinin en kitlesel örgütü
Hamas tarafından yalnız bıra-
kılan Esad, Gazze’ye yönelik
saldırıyı kınadı ve Gazze bom-

balanırken o da kendi halkını
ve Yarmouk kampındaki
Filistinlileri bombalamaya
devam ediyor.

“Sana yardım edemiyoruz
çünkü Esad bizi bombalıyor”

Suriye’de Filistin halkının
gerçek dostu olan ise özgürlük
için mücadele eden kitlelerdi.
Pek çok yerde Gazze’yle daya-
nışma gösterileri yapıldı. “Ölü-
müne seninleyiz Gazze” slo-
ganları atıldı, “Sana yardım
edemiyoruz çünkü Esad bizi
bombalıyor” pankartları taşın-
dı. Pek çok yerde Özgür Suriye
bayraklarıyla Filistin bayrakla-
rı bir arada dalgalandı.

Baas rejiminin katliamları
sebebiyle 400 binden fazla
kişi Suriye’den komşu ülke-
lere kaçtı. Bunların dörtte
biri Türkiye’de. Sınırdaki
kampları sel basıyor, çıkan
yangınlar sonucu insanlar
ölüyor. Hükümet sınırdan
daha fazla sığınmacı almak
istemediği için Suriyelileri
bekletmeyi tercih ediyor.
Mevcut imkânlarla sığınma-
cıların kışı çıkarması zor
gözüküyor. Başka ülkelere
kaçanların sayısının yıl
sonuna kadar 700 bini bula-
bileceği söyleniyor.
Uluslararası çocuklara yar-
dım kuruluşu Save the
Children, Orta Doğu'da baş-
layan kışın, Suriyeli 200 bin
çocuk mülteci için ciddi teh-
like oluşturduğunu söyleye-
rek uyarıyor.

Esad rejimi öldürüyor,
Suriye halkı direniyor

Mülteci krizi 
büyüyor

Suriye rejimi Filistin’in dostu mu?

Suriye savaş uçakları yaşlı kadının
evini yerle bir etti.

Suriye savaş uçakları, halkı 14 aydır
bombalıyor.

m zamanı Irak merkezi hükümetinin
Federe Kürdistan Bölgesi’nin
petrol gelirlerini kısma giri-
şimi yeni bir savaşı körüklü-
yor. 100 bin Irak askeri
Kürdistan bölgesini kuşattı.
Dicle Birlikleri adı verilen
özel silahlı gücün Kürt şehir-
lerini kontrol etme girişimi
çatışmaları başlatan provo-
kasyon oldu. Tıgrit’te Irak
ordusu ile peşmergeler ara-
sında çıkan çatışmada 1 sivil

ve 12 Irak askeri öldü. Birkaç
gün önceki ilk çatışmada da
bir sivil hayatını kaybetmiş-
ti. Irak ordusunun 350 bine
yakın askeri var. Orduda
Kürtlerin oranı yüzde 4-5
civarında. Irak, son yıllarda
hızla silahlandı ve ordusunu
modernize etti. Peşmerge
birliklerinin sayısı 250 bini
geçiyor. Kürtlerin ağır silah-
ları ve tankları olsa da savaş
uçakları yok.

Suriye Kürdistanı’ndaki
Serêkaniyê kentinde,
Kürtlerin gösterisine silahlı
gruplar saldırdı. Halk
Meclisi Başkanı Abid Xelil
öldürüldü. Sert çarpışmalar

yaşandı. Çatışma esnasında
TSK da bölgeye top atışı
yaptı. Kürt kaynakları silahlı
grupların bölgeye Türkiye
üzerinden girdiğini söylü-
yor.

belediye başkanları, BDP üye-
leri serbest bırakılmalıdır.

�
Öcalan’ın belirleyeceği
bir listede yer alacak

olanların, çözüm ve diyalog
sürecinde çalışmalar yapması
için İmralı’ya gitmesi, bütün
sürecin barışçıl bir temelde
şekillenmesi açısından çok
önemli bir adım olacaktır.

�
Kürt halkı, en ağır koşul-
larda mücadele ediyor

ve haklarının tanınmasını isti-

yor. Batıda, insanların savaş
değil, ölüm değil, acı değil; iş,
ekmek, adalet istediğini bili-
yoruz. Savaşın her düzeyde
yarattığı tahribatın onarılması
ve barış, tek kelimeyle barış
milyonlarca insanın özlemi.

Bizler, barış için, batıda
büyük bir barış kampanyası-
nın da tam zamanı olduğunu
düşünüyor ve tüm yurttaşları
barış için harekete geçmeye
çağırıyoruz.”

www.dsip.org.tr 

Irak Kürdistanı’nda savaş alarmı 

Suriye’de çeteler Kürtlere saldırdı, TSK bölgeye top atışı yaptı
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sosyalist isci

Sendika bürokrasisi
aşılabilir mi?

Sendikal mücadelenin tari-
hi, sendika bürokrasisinin
tarihini de içerir. Sendika
bürokrasisi, işçi sınıfının
kaçınması mümkün olmayan
bir hastalıktır. Örgütlenme-
nin gerçek gücünü oluşturan
kitlelerle, bu kitleler adına
sendikaların belirli bir
dönem yöneticisi olan sendi-
ka temsilcileri arasında,
zamanla kalıcı bir farklılık
oluşur. Bürokratik mekaniz-
ma, bu farklılığın kalıcılaş-
ması sürecinde ideal biçim-
lere ulaşır ve mükemmelle-
şir.

Fakat kuruluş gerekçesi ne
olursa olsun, hiçbir işçi
örgütü,  sonsuza kadar sade-
ce geride durup saldırı oldu-
ğunda gardını alan bir örgüt-
lenme olamaz. Çoğu kez, işçi
sınıfının savunmak için yap-
tığı hamleler, egemen sınıfın
tam kalbine nişanlanan bir
silah işlevi görür. Hava yolla-
rında iş güvencesi için bir
grev, en pahalı ulaşım sektö-
ründe ulusal ve hatta ulus-
lararası bir krize neden ola-
cak kadar büyük bir etki
yapabilir.

İşte sendika bürokrasisi,
temsilcisi olduğu örgütlerin
tabanındaki kitlelerin eylem-
lerinin bu öngörülemez
değişkenliği nedeniyle her
dönemde değişken tutumlar
almak zorundadır.

Sendika bürokrasisinin en
son isteyeceği şey, kitlesel
işçi eylemleridir. Sendika
yöneticileri, kitlelerin eylem
gücünün hayaletini öne
sürerek, devletle ya da pat-
ronlarla masa başında anlaş-
maya çalışır. İşçilerin sokağa
çıkması son tercihtir. Ama
bir kez işçiler sokağa çıktı-
ğında sendika bürokratları
ya eylemleri erteleyip taba-
nın gözünde teşhir olmak ya
da eylemlere liderlik edip
devlet ya da patronlar tara-
fından gözden çıkartılmak
gibi bir açmazla karşı karşı-
ya kalır.

Bu yüzden sendika bürok-
rasisini aşmanın yolu, sendi-
kanın tabanını harekete
geçirecek taleplerle örgütle-
nen eylemlerdir. Sendika
bürokrasisinin panzehiri,
sendika yönetimlerine daha
dürüst solcuların girmesi
değildir. Bu sadece daha
solcu yeni bir bürokrasiyi
savunmak anlamına gelir.

Sendika bürokrasisi aşıla-
bilir ama sürekli tabanda
örgütlenen, devlete ve pat-
ronlara karşı tabanın çıkar-
larını savunan militan bir
sendikacılık anlayışının yay-
gınlaşması şartıyla. 

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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DSiP’in de bir parçası olduğu Uluslararası

Sosyalist Akım: “Direnişi genelleştirme ihtiyacı

her zamankinden daha fazla. İşçi sınıfına yapı-

lan saldırının derinliği düşünüldüğünde, sim-

gesel eylemlerin yetersiz olduğu açıkça görü-

lüyor. Bir günlük genel grevler seferber olmak

için mükemmel bir odak sağlayabilir; eğer

sınırları aşar ve tüm işçileri ortak bir mücade-

lede birleştirirse, bu daha da güçlü olur.”

Avrupa grevlerle sarsılıyor
Avrupa Sendikalar

Konfederasyonu’nun çağrısıy-
la gerçekleşen 14 Kasım Eylem
ve Dayanışma Günü AB’nin
kemer sıkma politikalarına
karşı grevlere, yüzbinlerin
katıldığı sokak gösterilerine
sahne oldu.

İspanya ve Portekiz eşzaman-
lı olarak 24 saatlik genel greve
yapıldı. Portekiz’de greve katı-
lım yüzde 90 gibi rekor bir
seviyede gerçekleşirken işçiler
hayatı durma noktasına getir-
di. Yunanistan, İtalya, Fransa
ve Belçika’da yarım gün grev
yapıldı. Kıbrıs, Malta,
Slovenya ve bir çok ülkede
grevler gerçekleşti.

İspanya ve İtalya’da kitle gös-
terilerine öğrenciler damgasını
vurdu. İki ülkede de onbinler-
ce öğrenci işçilerle birlikte
sokağa çıkarak eğitimdeki
kesintileri ve işsizliği protesto
etti.

Dünyanın 67 kentinde sokak
gösterileri gerçekleşti. Krizin

en derinden yaşandığı
Yunanistan’da son iki yılda
kemer sıkma politikalarına
karşı 21 genel grev gerçekleşti.
grevler 24 saatle başladı kısa
sürede 48 saate çıktı. Bu
süreçte iki hükümet devrildi
ve son seçimlerde sol güçlü bir
çıkış yaptı. Şimdi tüm Avrupa
işçi sınıfı aynı yolu izliyor.

Uluslararası Sosyalist Akım,
14 Kasım çağrısında krize karşı
mücadele eden kitlelere şunu
önerdi:

“Geniş bir kemer sıkma karşı-
tı cephenin yaratılmasıyla
–hem bu cephelerin içinde,
hem de yanında- politik olarak
bağımsız antikapitalist solun
güçlendirilmesi birleştirilmeli.
Sadece sermayenin öncelikle-
rini korumak amacıyla var
olan Avrupa Birliği'ne karşıtlı-
ğı güçlendirebilecek bir anti-
kapitalist sol. Alternatif, aşağı-
dan bir sosyalist demokrasi
için sınırları aşan bir işçi
dayanışmasıdır.”

İspanya’da öfkeliler:
“Bütün haklarımızı elimizden alıyorlar. Bankalar ve işadam-

ları bizim sokağa çıkmamıza neden oldu, onlar maaşlarımızı
çalıyor. Artık hiçbir hakkımız yok.”

Yunanistan’da işçiler:
“Biz bütün Avrupa’da işsizliği sona erdirecek yeni bir ekono-

mik sistem istiyoruz.”
“Ne zaman tüm Avrupa’daki işçiler sokağa inecek o zaman

sorunlarıyla yüzleşecekler. Şimdilik pek anlıyor gibi durmu-
yorlar.”

Marksizm 2012, 8-11 Kasım
tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleşti.Onlarca konuşmacı,
yüzlerce katılımcıyla birlikte
dünyada ve Türkiye’de bir dizi
politik ve teorik yaşamsal
sorunu hep beraber tartıştı.

Marksizm, kelimenin tam
anlamıyla özgürlükçü bir tar-
tışma platformu ve eylem ağı
için zemin oldu.

Marksizm sayısız politik ve
teorik konunun ve birbirinden
farklı görüşlerin tartışıldığı,

tartışmaların bugünkü geliş-
melerle harmanlandığı ve
gelecekte atılması gereken
politik adımların birlikte ele
alındığı özgürlükçü solun en
geniş ve kitlesel platformu
olarak bu yıl tam bir sıçrama
yaşadı. Gösterilen yoğun ilgi,
bir platform olarak Marksizm
toplantılarının bir dizi ihtiya-
ca yanıt verdiğini bir kez daha
kanıtladı.

Bu yıl Marksizm, batıda dev
bir barış hareketi örgütlemek

isteyen, Arap devrimleriyle
dayanışan, AKP’ye karşı ulu-
salcı olmayan özgürlükçü bir
muhalefeti sokakta örgütle-
mek isteyen, arayış içindeki-
aktivistlerin birlikte tartışaca-
ğı, birlikte karar alacağı, tüm
ezilenlerin eylem platformu
olacak kitlesel bir sol partiye
duyulan ihtiyacı bir kez daha
öne çıkarttı. Bu aynı zamanda
Marksizm toplantılarının da
temel vurgusu oldu.

www.marksizm.biz

Marksizm 2012: Kitlesel katılım, özgürce tartışma 

� DSİP Ankara İl
Örgütü:
Konur Sokak 14/13
Kızılay Ankara

� DSİP Beyoğlu İlçe
Örgütü:
İstiklal Caddesi,
Bekar Sokak, San
Han 16/4 Beyoğlu

� DSİP Ümraniye
İlçe Örgütü: Ümra-
niye Meydanı karşı-
sı, Gaffar Efendi
Sokak, Güder Han,
Kat: 4 No: 56

� DSİP Şişli İlçe
Örgütü:
Nakiye Elgün
Sokak, İkbal
Apartmanı, No: 38
kat: 1
Osmanbey (8
Aralık’ta açılış var!)

� DSİP İzmir İl
Örgütü:
1462 Sk. No:20 Da:1
Alsancak İzmir
(Saint Joseph
Lisesi’nin sokağı)

� Diğer illerde
örgütlenmelere
katılmak, partiyle
iletişim kurmak için
bizi arayın:
0531 451 62 51 
0555 637 24 50

DSiP’e 
üye ol 

dünyayı 
birlikte 

değiştirelim

İtalya’da protestocular:
“Dilerim Avrupa genelinde bütün işçi sendikaları biraraya

gelir ve biz fakirleri cezalandıran bu krize karşı ortak mücade-
le edilir.”

“Çok kötü bir durum. Kesinti, kesinti, kesinti.”
“Felakete doğru gidiyoruz. Takip edilmesi gereken bir ekono-

mi politikası değil.”

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu sözcüsü
Judith Kirton: 

“Kesinti paketleri eşitsizliği artırıyor, toplumdaki sosyal den-
gesizliği artırıyor ve ekonomik krize çözüm getirmiyor." 


