PAŞA PAŞA
YATACAKLAR

4,5 yıldır süren Ergenekon ana
davasında sona gelindi. Savcılık
eski Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ’un da aralarında bulunduğu 64 darbecinin müebbet
hapis cezasına çarptırılmasını
istedi. Mafya babaları ve faşist
tetikçilerin bulunduğu 96 kişi-

nin 7,5 ile 15 yıl arasında hapisle
cezalandırılması talep edildi.
Müebbet istenenler Kürtlere
karşı kirli savaşın generalleri.
Darbe planlamak, uygun şartları oluşturmak için Danıştay’ı
basmak, Malatya’da üç
Hristiyanın gırtlağını kesmek

suçtur. Bir daha olmaması için
en ağır şekilde cezalandırılmalılar. Balyozcular gibi Ergenekon
sanıkları da paşa paşa yatacak.
Onları serbest bıraktırmaya
dönük her türlü girişim karşısında darbelere ‘dur’ diyen milyonları bulacak.
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Kürt halkına
özgürlük!

İTÜ’de DSİP standı

sosyalis
t işçi
diyor ki

Bir yandan çözüm ve barış
süreci ilerliyor. Bir yandan da
çözülmesi gereken, kapitalizmden kaynaklı sayısız sorunla
karşı karşıyayız.
Önümüzdeki haftalarda ''Çözüme Evet Koalisyonu'' basın açıklamasıyla kampanyasını duyuracak. Bu kampanya, Kürt sorununun çözümünü, genel demokratikleşmenin olmazsa olmaz bir
adımı olarak görenlerin, barış
sürecinin tüm ezilenlerin üzerindeki baskıyı gerileteceğini bilenlerin kampanyası.
''Çözüme evet!'' demek, bugün,
her şeyden önce Kürt halkının
haklarının tanınmasına evet
demektir.
''Çözüme evet!'' demek,
demokrasiye evet demektir.
Ölümlerin durması, savaşa değil
emekçiye yatırım yapılması,
düşünce, ifade, gösteri ve örgütlenme haklarının önündeki
engellerin kldırılması için,
''Evet!'' demektir.
Kim ki, çözüm sürecine karşıdır, o, ölümün savunucusudur.
Bugün, çözüm için, demokrasi
için, güçlü bir kitlesel harekete
ihtiyacımız var. Bu hareketi hızla
örgütlemek zorundayız. Çözümden yana tüm güçleri birleştirmek zorundayız.
Bu yüzden şimdi örgütlenme
zamanıdır!
1915 yılında bu topraklarda
yaşayan kadim bir halk, Ermeni
halkı soykırıma uğradı. Soykırım
24 Nisan günü başladı. Bir ay
sonra, soykırımın 98. yılında
yine anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek anma etkinliği iki yıldır beş şehirde düzenleniyor.
Ermeni soykırımı tanınmadan,
devlet soykırımdan dolayı özür
dilemeden, ne geçmişle ne de
hakikatlerle yüzleşmek mümkün
olabilir. Irkçılığın kalıcı bir şekilde gerilemesi için, 24 Nisan'da
yapılan anma etkinlikleri en
önemli yüzleşme platformları
aynı zamanda.
Bir yandan da üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm ekolojik
dengesi onulmaz bir yara aldı ve
önlem alınmazsa, gezegen çığrından çıkacak. İklim değişikliğine ve nükleer santral gibi tehlikeli ve gereksiz bir enerji türüne
karşı mücadele çok önemli. İklim
değişikliği kapitalizmin doğrudan bir sonucu. Nükleer santral
ise kapitalizmin çılgınlığının en
teknolojik son adımı.
Fukuşima'da yaşananların üzerinden iki sene geçmeden hükümet nükleer santral çılgınlığına
dolu dizgin koşuyor. 26 Nisan'da
Çernobil felaketinin yıldönümünde KEG’in düzenleyeceği eylem
bu yüzden çok önemli.
Bütün bu can alıcı politik konularda süren kampanyalara karşı
örgütlenmek için, çok önemli bir
fırsat bizi bekliyor Nisan ayında:
Marksizm 2013! Marksizm toplantıları 18-23 Nisan tarihlerinde
gerçekleşecek. ''Çözüm-BarışÖzgürlük'' sloganıyla örgütlenen
Marksizm toplantıları, sadece
bir tartışma platformu değil, kitlesel bir sol partinin de oluşum
zemini. Şimdi örgütlenme
zamandır!

Barış ve özgürlük
isteyenlere çağrı
Türkiye'de yeni bir koalisyon
doğuyor. Koalisyonun ismi
''Çözüme evet''. Koalisyonda
''Ama'sız, Fakat'sız barış''
diyenler, Kürt halkının yıllardır verdiği mücadeleyle haklarını elde etme aşamasına ulaştığını görenler, çözüm sürecini
bir barış süreci, demokrasinin
gelişmesi süreci olarak görenler yer alıyor.
Dile kolay. 30 yıldır süren bir
savaşın sonuna yaklaştık. Faili meçhullerle birlikte yaklaşık
50 bin kişinin ölümü
ne neden olan bir savaşın
sonuna geldik.
Irkçılığın, milliyetçiliğin beslendiği sorunun çözümü
yönünde oluşan bu en önemli
virajın alınmasında, sürece
omuz verecekler bir araya geliyor.
Görüşmelerin sürmesi için,
diyalog ortamının güçlenmesi
için, Kürt halkının haklarının

tanınması için, özgürlüklerin
gelişmesi için her görüşten
aktivistlerin, gazetecilerin,
aydınların, sendikacıların,
işçilerin ve gençlerin kampanyasının çağrı metni şöyle:

“Çözüme Evet
Kürt sorununda tarihi günlerden geçiyoruz. Tarihi adımlar atılıyor.
İlk kez çözüm kapısının net
bir şekilde aralandığına tanık
oluyoruz.
Bizler, çözüm sürecini önemsiyoruz. Biliyoruz ki çözüm
yönünde atılan her adım, ölümün bu topraklarda yarattığı
kasvetli havanın bir kader
olmadığını herkese, hepimize
gösterecek.
Çatışmaların sona ermesi ve
diyalog sürecinin gelişmesi
politik açıdan kimin işine
yarar diye bir soru sormuyoruz.

Çatışmaların sona ermesi,
öncelikle, gençlerin yaşamaya
devam etmesi anlamına gelir.
Ölümlerin durması anlamına
gelir.
Ölümlerin son bulması... En
önemlisi bu.
Sorunun muhataplarının
konuşmaya başlaması... En
önemlisi bu.
Bu yüzden, çözüm için atılan
adımları desteklemek ve çözüme engel olmak isteyenlere,
'Hayır, bizler bu topraklarda
yaşayan milyonlarca insan,
çözümden yanayız' diyebilmek için yola koyuluyoruz.
Çözümü savunan milyonların
sesi olmak için hep beraber
harekete geçiyoruz.
Herkesin ve tüm kimliklerin
ortak geleceğinin eşitlik içinde
inşası açısından bu can alıcı
meselenin çözümüne katkı
sağlamanın insanlık borcu
olduğuna inanıyoruz.”

Çözüme evet demek için 10 neden:
1. Çözüme evet diyenler, barışı savunuyor.
2. Çözüme evet diyenler, Kürt halkının haklarının tanınmasını savunuyor
3. Çözüme evet diyenler, her hangi bir partinin
kazançlı çıkması için değil, siyasal demokrasinin alanı genişleyeceği için süreci destekliyor.
4. Çözüme evet diyenler, ölümlerin durmasını
savunuyor. 2012 yılında 1500'den fazla insan
çatışmalarda öldü.
5. Çözüme evet diyenler, ırkçılığa karşı.
Çözümsüzlük ırkçıları besliyor.
6. Çözüme evet diyenler, askeri vesayete, darbeciliğe, Ergenekon'a karşı çıkıyor. Çözüm,
askeri vesayetin gerilemesine paralel olarak
gündeme geldi. Bu tesadüf değil.
7. Çözüme evet diyenler, özgürlük alanlarını
hiyerarşik bir şekilde ayırmıyor. Bir özgürlüğü
savunurken bir diğerine karşı çıkan ve favori
özgürlüğü olanlardan farklı olarak, çözüm
sürecinin tüm özgürlük alanlarını, tüm ezilenlerin haklarını savunacağı platformları güçlen-

direceğini düşünüyor.
8. Çözüme evet gücünü, sadece ve sadece
halkların barış arzusundan alıyor.
9. Çözüme evet diyenler, toplantılarla, araç
konvoylarıyla, köşe yazılarıyla, televizyon programlarıyla, konserlerle, gazete ilanlarıyla,
sokak stantlarıyla, üniversite forumlarıyla,
basın açıklamalarıyla, beyaz mendillerle, sokak
eylemleriyle, öykülerle, sanatçıların, gazetecilerin, aktivistlerin, sosyalistlerin, dindarların,
Kürtlerin, kadınların çağrılarıyla, sosyal medya
duyurularıyla, kısa filmlerle, barış için milyonların içinde yer alacağı bir hareket ögütlemeye
çalışıyor.
10. Çözüme evet diyenler, süreci akamete
uğratmayı, provoke etmeyi düşünenlere, milyonların bu sürecin arkasında olduğunu göstermek, barış yönünde adım atanların yolun
yarısında geri dönmelerini engellemek için yola
çıkıyor.

''Çözüme evet'' diyerek
yola çıkanlar, Kürt halkının
özgürlüğünden yana olanlar. Kürt halkı, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı.
Asimile olmadı. İnkar edilse
de inkar edenlere aldırış
etmeden anadilini de kullandı, kendi simgelerini de.
Kürtlerin 30 yıldır gördüğü
şiddet, bugünlerde Kürt
siyasilere akıl hocalığı
yapanların yanından bile
geçmedi.
Köyler yakıldı. Evet ormanlar, evler sadece bombalanmadı, yakıldı.
Kürtler sokak ortasında
infaz edildi. Cesetleri asit
kuyularına atıldı.
Kürtlerin siyaset yapma
hakları ellerinden alındı.
Partileri defalarca kapatıldı.
Belediye başkanları tutuklandı.
Kürtlerin düşünmesine bile
tahammül etmedi devlet.
Kürt yayınları kapatıldı.
Gazetlerin sorumlu yazı işleri müdürleri onlarca yıl
hapis yattı. Yatıyor.
Kürtçe isimler yasaklandı.
Kürt şehirlerine Türk isimler
takıldı.
Anadilleri yasaklandı.
Bir halk varlığını kabul
ettirme mücadelesinde
baskı nereden gelirse gelsin,
milim geri adım atmadı ve
bugün bu mücadelenin
meyvesini toplamak üzere.
Bugün, verilen mücadele,
sonuç almaya hiç olmadığı
kadar yakın.
''Çözüme evet'' diyenler, bu
yüzden bir araya gelip yola
koyuluyor.
Çünkü biliyoruz ki, ezilen
bir halkın özgürlüğü için
açılan kapıdan içeri girmeden, bu sürece destek vermeden, barış ve demokrasi
bir arada gelişemez.
Barışın önündeki engellere
karşı, ''Ölüm değil çözüm''
demek, Kürt halkının haklarının her düzeyde garanti
altına alınmasını sağlamak
bizim vereceğimiz desteğe,
bu desteğin ne kadar kitlesel olacağına bağlı.
Bu yüzden, her yerde her
alanda, ''Çözüme evet koalisyon''larını hızla yaygınlaştırmalıyız. Çözüme karşı
çıkanlar, karşılarında bizi
bulmalılar.

ANTİKAPİTALİST
FORUM
İZMİR
6-7 Nisan 2013
Detaylı bilgi ve katılım
için arayın:

0555 7323429
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DÜNYA

MHP ve Ülkü Ocakları kapatılsın

Mevduat sahibi
vatandaştan protesto:
Banka atmsine
ekskavatörle girmeye
çalışıyor.

Kriz Kıbrıs’ı da vurdu
2008’den bu yana finans
sektöründe yaşanan kriz
Avrupa ülkelerini etkilemeye
devam ediyor. Ekonomik
istikrarsızlık, yükselen işsizlik ve yoksulluk oranlarıyla
birlikte pek çok ülkede siyasi
dengelerin de değişmesinde
etkili oluyor. Bugüne kadar
krizin en ağır etkilerinin
yaşandığı Yunanistan örneğinin önümüzdeki dönemde
artması oldukça yüksek bir
olasılık. Portekiz’de kesintilere karşı yüzbinlerce insanın
sokağa çıkması, İtalya’da
yapılan seçimlerin sonuçları
krizin faturasını yoksullara
ödetmeye çalışan IMF merkezli ekonomi politikaların
siyasete etkilerini gösteriyor.
Bütçe açıklarını toparlamak,
batan bankaları kurtarmak
adına Avro Bölgesi’nden
Uluslararası Para Fonu (IMF)
denetiminde alınan kredi
paketleri, krediyi alan ülkeler için sağlık ve eğitim gibi
sosyal harcamalarda kesintiye gitmek ve toplu işten
çıkartmalar demek. İkinci
kredi paketini alan
Yunanistan hükümeti önümüzdeki dönemde kamu sektöründeki departmanlarını
daraltmayı yani binlerce
kamu çalışanını işten çıkart-

İzmir’de nükleere karşı
sokaktaydık
Küresel Eylem Grubu
Fukuşima felaketinin yıldönümünde İzmir’de bir gösteri
düzenledi. DSİP’in desteklediği eylemde çok sayıda
kurum ve aktivist de yer aldı.
Fatih’te çözüm konuşuldu
İstanbul’un Fatih ilçesinde
her hafta düzenlenen DSİP
toplantılarının geçen haftaki
gündemi barış süreciydi.
Mazlum-Der eski genel başkanı Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun konuşmacı
olduğu toplantıda son on
yılın keskin politik dönemeçleri Kürt sorunu ekseninde
ele alındı.
2 yaşına giren Suriye devrimiyle dayanıştık

mayı ve ‘çok fazla sayıda üniversite var’ gerekçesiyle üniversitelerin bir kısmını
kapatmayı planlıyor.

Acımasız vergiler
Avro bölgesi maliye bakanlarıyla IMF yetkililerinin
geçen haftasonu yaptığı
müzakerelerin sonucunda
kriz sürecindeki egemen sınıfın yeni laboratuar alanı isebütçe açığı yüksek ve ekonomisi durgunluk içinde olan
Kıbrıs. Müzakerelerde alınan
karara göre 10 bin avroluk
kredi paketi karşılığında
Kıbrıs bankalarında yüz bin
avronun altında mevduatı
olan herkes yüzde 6,75 oranında vergi ödeyecek. Yani
bankalara belli bir vade
sonunda çekilmek üzere para
yatıran ve bankada küçük
hesap sahipli binlerce
Kıbrıslının omzuna yeni bir
vergi yüklenecek. İktidar koltuğundaki süresi henüz bir
ayı doldurmayan sağcı hükümet kredi paketi karşılığında
bu yaptırımı kabul ederse
kriz sürecindeki en ağır saldırılardan birini uygulamayı
da kabul etmiş olacak.
Bankacılık sistemini ayakta
tutmak için krizin başlangıcından itibaren başta ABD

DSiP’te
geçen hafta:
15 Mart 2010’da Suriye’deki
Baas rejimine karşı sokağa
çıkarak özgürlük talep eden
halk bir devrim başlatmıştı.
Ayaklanmanın yıldönümünde Suriye Halkıyla Dayanışma
Platformu’nun çağrısıyla
İstanbul Fatih Camii’de buluşan çoğunluğu kadın binlerce
kişi “Katil Esad Suriye’den
defol” sloganıyla yapılan
yürüyüşe DSİP üyeleri de
katıldı.
Üniversiteler barış istiyor
DSİP’li öğrenciler barışın
sesini kampüslerden yükseltmek için kolları sıvadı. İlk
adımı İTÜ’de atan öğrencile-

olmak üzere bir dizi ülkede
kamu kaynakları kullanılmıştı. Ne de olsa kapitalizmde
kârların özel, zararın ise
“kamusal” olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sefer
bankaları “kurtarmak” adına
böyle dolaylı bir yönteme
değil ya da onunla birlikte
doğrudan doğruya ahalinin
birikimlerine el konulması
yoluna başvuruluyor. Şimdiye kadar belki de Arjantin’de
on küsur yıl önceki krizin
hatırası nedeniyle böylesi
keskin bir yönteme başvurulmakta imtina edilmişti. Her
ne olursa olsun mevduat
hesaplarının garanti altında
olduğu ve bunlara dokunulmayacağı hükümetleri için
ortak bir temaydı. Arjantin
demişken: Arjantin’de hükümetin mevduat hesaplarıyla
oynaması toplumun çok
geniş kesimlerini radikalleştiren bir etkide bulunmuştu.
Kıbrıs’ta bu hareketin ve
genel olarak kesinti paketinin siyasal sonuçlarının ne
olacağını göreceğiz. Kesin
olan mevcut AB bütünleşme
sürecinin Avrupa’nın merkeziyle periferisi arasındaki
sosyal ve iktisadi açığı büyük
bir uçuruma dönüştürmekte
olduğu.

rin ‘Çözüme evet’ bildirileri
ve aynı sloganı manşetine
taşıyan gazetemizin blunduğu standına ilgi yoğun oldu.
8 Mart’ta ‘İnadına Barış’
İstanbul’da DSİP üyesi
kadınlar, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde
Beyoğlu’nda yapılan yürüyüşe ve 10 Mart’ta Kadıköy’de
yapılan mitinge katıldı. Barış
ve özgürlük talebinin dile
getirildiği miting sonrası
kadınlara yapılan faşist saldırıyı protesto etmek için 11
Mart’ta Kadıköy’de yapılan
protesto eyleminde ‘İnadına
barış’ sloganını haykırdık.
DSİP’e sen de üye ol!
0531 451 62 51
0555 637 24 50
www.dsip.org.tr

Medyada saygın bir siyasetçi
olarak boy gösteren Devlet
Bahçeli’nin ‘çözümü ne pahasına olursa olsun engelleyeceğiz’
temalı tehditleri, Sinop’ta BDP
ve DTK milletvekillerine linç
girişimi ile start alan yeni bir
saldırı kampanyasına dönüştü.
Son iki hafta yaşananlar, Kürt
sorununun demokratik çözümü
için atılan adımlara paralel olarak ve onları sabote etmek için
MHP’nin harekete geçtiğini gösteriyor:
 10 Mart’ta Kadıköy’de
mitingden çıkan Kürt kadınlara
saldıran ülkücüler de kendilerini Bursaspor taraftarı olarak
tanıttı. 10 kadın ülkücüler tarafından yaralandı.
 13 Mart’ta Öcalan’ın çözüm
yolunda bir jest olarak yaptığı
çağrıyı yerine getiren PKK elindeki esir devlet görevlilerini serbest bıraktı. MHP’nin gazetesi
Ortadoğu’nun “MHP meydanlara iniyor” başlığıyla aynı duyurduğu haberde "Milli Değerleri
Koru ve Yaşat" adı verilen faşist
gösterilerin ilkinin 23 Mart’ta
Bursa’da yapılacağı yazıyordu.
Newroz’dan iki gün sonra,
Kürtlere yapılan birçok linç girişimini örgütledikleri Bursa
gövde gösteri yapacakları yer
olarak seçilmişti. Esirler ailelerine kavuştuğu sırada Balıkesir’de
yürüyüş yapan Ülkücü Ocakları
üyeleri, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi AKP” sloganını attı.
 17 Mart günü birçok ilde gerçekleştirilecek Newroz mitingleri, Karadeniz’dekileri örnek alıp
gösteren MHP’liler tarafından
hedef seçildi. İzmir’de ulusalcılarla birlikte ülkücülerin
Göztepe ve Karşıyaka taraftarlarını Newroz mitingini basmaya
kışkırtma girişimi, polisin eylemin örgütçülerini gözaltına
almasıyla engellendi.
Kocaeli’nde mitinge katılmak
için yürüyenleri taşlayan ülkücüler “Kocaelispor Hodri
Meydan grubu” formasını giyiyordu. O saatlerde Erzurum’da
ise kalabalık bir MHP’li grup,
Newroz mitingi yapan Kürtleri
taşladı. Kürtler de kalabalıktı ve
bu büyük provokasyon çözüme
sahip çıkan Kürtler tarafından
boşa çıkartıldı. Onlar da facebook üzerinden örgütlenmişler
ancak İzmir’de olduğu gibi devletin gerekli engellemesiyle kar-

şılaşmadılar.
 23 Mart’ta Bursa’da yapılacak MHP mitingini, birçok ilde
mitingler izleyecek. Bu mitingler
provokasyon ve saldırıları da
körükleyecek.
1) Faşistlerin gücünü abartmamak gerekir. Saldırganlar çoğu
yerde bir avuçtur. Çözüme verilen toplumsal destek yüzde 70
ve halk çözümü sabote etmek
isteyen MHP (ve BBP) gibi rejimin tetikçilerini gayet iyi tanıyor.
2) Faşist hareketi küçümsememeliyiz. 1300 şubesiyle Ülkü
Ocakları yıllardır devletin himayesinde örgütlenmiştir. Özel
Harp Dairesi’nin görevlileri de
burada yetişmektedir. Barışı
sabote edebilecek en önemli
güç, bugün ulusalcı hareketin
merkezini elinde tutan MHP’nin
elindedir.
3) Devlet, Öcalan ile masaya
oturmaktadır. Masayı devirmek
isteyen ülkücüler ilk kez devletin tam desteğini almadan sokağa çıkmaktalar. Ancak devlet
içinde örgütlenmiş faşist kadrolar yerinde durmaktadır. Özel
Harp Dairesi gibi yapılar dağıtılmadan, faşist partiye devlet
kurumlarının desteği önlenemez.
4) Faşizm bir kitle hareketidir.
Bir kitle hareketi ancak kendisini aşan bir kitle hareketiyle yenilebilir. Barıştan olanlar, kendilerini engellemek için sokağa salınan faşistleri çözümden yana
olan dev kitle gösterileriyle bozguna uğratmalıdır.
5) Sağ politikalar en sağdakine
güç verir. CHP’nin oyları MHP’ye
kayıyor. Milliyetçi ve ulusalcı
fikirler, faşist MHP’yi besliyor.
İster solcu ister sağcı bir söylemle sunulsun, her türden milliyetçi fikre karşı ideolojik mücadeleyi aralıksız sürdürmek gerekiyor.
6) Türkiye tarihinde ilk kez
çözüm konuşulurken, yine ilk
kez ülkücü faşist hareketi geriletmek, bir kitle hareketi olmaktan çıkarıp marjinal bir konuma
itmek fırsatı ile de karşı karşıyayız. On yıllardır sola, sendikalara, Alevilere, Kürtlere,
Ermenilere ve rejim muhaliflerine kan kusturan MHP ile Ülkü
Ocakları’nın kapatılması için
mücadele zafere ulaşabilir.

Altüst 9. sayı
bayilerde!
www.altust.org

Volkan Akyıldırım

SORU

CEVAP

İşçi sınıfı kimdir?

Tarihi günlerden geçiyoruz.
30 yıllık savaş son bulabilir.
Kürtlerin 90 yıllık ezilmişliğin
ardından özgürlüklerini kazanabilir. Şimdi çözümü konuşuyoruz.
Çözüm süreci tüm ezilenlerin
özgürleşmesine kapıları açıyor.
Kemalist rejimin
sonuna gelirken,
darbeciler, ırkçılar
ve faşistler milyonlar tarafından
tecrit ediliyor.
Değişim aşağıdan gelen bir dalgayla köhnemiş
düzeninin tüm
kurumlarını sarsıyor.
Şimdi Yeni
Türkiye’yi konuşabiliyoruz.
Dünyaya bakınca
şunu görüyoruz:
Milyonlar özgürlük istiyor ve
bu özlem düne kadar sarsılmaz görünen engelleri yıkıyor.
On yıllar boyunca baskıyla
ayakta kalmış Ortadoğu’nun
diktatörleri, kralları, şeyhleri,
generalleri yeniliyor.
30 yıldır yeni-liberalizmi işçi-

lere ve emekçilere dayatmış
Batı kapitalizmi krizle sarsılırken, kitleler faturayı ödemeyi
reddediyor.
Savaş ve işgalle dünyayı kana
bulayan emperyalizm insanlık
tarafından mahkum ediliyor.
İklimi değiştiren, dünyayı
nükleer çöplüğe
çeviren, doğayı
tahrip eden ve canlılar üzerinde
tahakküm kuran
iktidarlar sorgulanıyor.
Marksizm 2013’te
çözümü ve özgürlüğü nasıl kazanacağımızı tartışacağız. Önümüzdeki
süreçte nasıl
mücadeleler yürütülmesi gerektiğini
birlikte ele alacağız. Yeni bir dünya
için devrimci fikirleri ve direniş politikalarını
konuşacağız.
Zamanın ruhu, mücadele
diyor. Ayrı yürüyen mücadeleleri birleştirmek ve tarihin
yönünü değiştirmek için
Marksizm 2013 Bahar tartışmalarında buluşalım.

Özgürlükçü solun en geniş tartışma
ve eylem platformu 21. yaşında!
DSİP’in ev sahipliğini yaptığı, özgürlükçü solun ve rejime karşı muhalafetin tüm
renk, ses ve güçlerinin kürsüsü olan Marksizm toplantıları 21. yılına giriyor.
5 gün boyunca otuzdan

fazla konuda onlarca konuşmacının yer aldığı Marksizm
2013 Bahar toplantıları, sadece tartışma alanı değil aynı
zamanda mücadelenin pratiğinin ele alındığı ve örgütlendiği bir eylem alanı.

BİLGİ VE KATILIM İÇİN BİZİ ARAYIN:

0531 451 62 51

sosyalist isci

NELER KONUŞULACAK?
BARIŞ, ÇÖZÜM, ÖZGÜRLÜK

 İklim manifestosu

 Neden ‘Çözüme Evet’ diyoruz?

 Nükleer santralı durduracağız

 Ortadoğu değişirken
Kürtlerin geleceği

(ATÖLYE)

 Marksist teoride ulusal
sorun (ATÖLYE)

(ATÖLYE)

2015’E DOĞRU: ERMENİ

 Cinsiyet klişelerini yok
etmek

 Türcülük ırkçılık gibidir

SOYKIRIMI İLE YÜZLEŞMEK

 Başka bir şehir mümkün

 1915’te ne olmuştu?

 Nefret suçlarını durdurmak

 Soykırım öncesi Ermeni
kültürü (ATÖLYE)
 100’üncü yılında soykırımla
yüzleşmek

AŞAĞIDAN SOSYALİZM
 İnsanlık hep böyle mi yaşadı?

BAŞKA BİR ORTADOĞU

 Marx’ın düşüncesinde
özgürlük kavramı

MÜMKÜN

 Troçki ve sürekli devrim

 Tunus ve Mısır: Devrim
nereye gidiyor?

 İşçi sınıfı gücünü ve önemini yitirdi mi?

 Suriye’de halkın özgürlük
mücadelesi

 Gramsci’de hegemonya
mücadelesi

 ABD emperyalizmi ne
kadar güçlü?

 Rosa Luxemburg’da kitle
grevi anlayışı

TÜRKİYE’DE REJİMİN KANLI
TARİHİ

 Lenin’in düşüncesinde devlet ve devrim

 Bir zamanlar Rumlar vardı
 İttihatçılıktan kemalizme:
Türkiye’de resmi ideoloji
 Darbeler dönemi bitti mi?
 Statüko, ulusalcılık ve sol

DİRENİŞ POLİTİKALARI
 Neoliberalizm ve antikapitalist direniş
 Küresel kriz karşısında
Türkiye kapitalizmi

KARŞI KÜLTÜR
 Fantastik sinemada toplumsal eleştiri
 Türk romanında genesis

MISIR, SURİYE,
LÜBNAN VE
İNGİLTERE’DEN
SOSYALİSTLER

MARKSİZM2013’TE!

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Yaygın iki inanç var. İşçi sınıfının sadece sanayide çalışan işçilerden ibaret olduğu ve günümüzde işçi sınıfının dünya çapında gücünü ve etkisini yitirdiği.
İkisi de yanlış. İşçi sınıfı sadece
mavi yakalı diye tabir edilen kol
emeği ile çalışan sanayi işçilerden oluşmaz.
İşçi, memur, sözleşmeli, taşeron, mavi ve beyaz yakalı gibi
tanımlamalar egemen sınıfın
yaptığı suni ayrımlardır.
İster sanayide ister hizmet sektöründe çalışsın, yaşamak için
her gün emek gücünü ücret karşılığında satmak zorunda olan,
yaptığı iş ve diğer çalışanlar üzerinde denetimi olmayan herkes
işçidir.
İşsizler, yedek işgücü ordusu
olarak, işçi sınıfının bir parçasıdır, kullanılmış ve dışlanmış
emekliler de, tarım işçileri ve
topraksız köylüler de.
Dünyada üçte biri sanayi sektöründe çalışan 700 milyon ücretli
işçi var. Aileleri ile birlikte 2 milyar insan demektir bu. Yani
dünya nüfusunun üçte biri. Buna
tarım işçileri ve topraksız köylüler de eklendiğinde, işçi sınıfının
sayısı dünya nüfusunun yarısı
demektir.
Sayısal olarak gücünün yanı
sıra işçi sınıfını özel kılan üretimde tuttuğu konum ve birlikte
mücadele yeteneğidir.
İşçi sınıfı hayatı her gün yeniden ve yeniden üretir. Üretimi
durduğu anda hayat durur.
Grevler ve genel grevler kapitalizmi felç etme gücünü işçi sınıfına verir.
İşçiler ortak talepler için mücadeleye atıldıklarında, aralarındaki bölünmüşlüğü aşıp kolektif
davranabilir. Çünkü her bir işçinin çıkarı, diğer sınıf kardeşleriyle rekabet etmekten değil, birleşmekten geçer.
İşçi sınıfı ekonomik talepler
için, daha yüksek ücret ve daha
iyi çalışma koşulları, kolektif olarak harekete geçtiğinde mücadele siyasallaşır. Bu kapitalist toplumun temelinde yürütülen sınıf
kavgasının doğasından kaynaklanır.
İşçilerin yerini robotların aldığı,
işçi sınıfının sayısının her geçen
gün azaldığı ve önceki iki yüzyıldaki belirleyici devrimci gücünü
bugün tamamen yitirdiği yönündeki görüşler maddi gerçeklikle
uyuşmayan subjektif görüşlerdir.
Tunus, Mısır, Suriye ve
Ortadoğu’daki devrimlerin öncülüğünü işçi aktivistler yaptı.
Avrupa Birliği’nde krize karşı
grevler ve kitle gösterileriyle
direnen her sektörden işçiler.
4 kıtada bugün kapitalizmin krizine isyan eden toplumsal hareketlerin tabanı ücretli emekçiler
ve bu mücadeleler politik değişim taleplerini açıkça dile getiriyor.
21. yüzyılda insanlığın kaderi
bir kez daha işçi sınıfının mücadelesinin kazanıp kazanmayacağı ikilemi tarafından belirleniyor.

