Gerçek
demokrasi!

Barış için
vekilime
dokunma!

 AKP, CHP ve MHP’nin anlaşması sonucu başlayan süreç
ilerliyor. Başbakan dokunulmazlıkların kaldırılmasında
ısrarlı olsa da bazı AKP milletvekilleri “hayır” oyu kullanacaklarını açıkladı. Erdoğan
şimdi onları ikna etmeye çalışıyor. Yardımcısı Bülent Arınç
ise AKP’nin bir grup kararı
almayacağını, her vekilin
kendi görüşü doğrultusunda
oy kullanacağını açıklamak
zorunda kaldı. Kürt illerinde
halkın tepkisi AKP’yi sarsıyor.

 1991 seçimlerinde Kürt seçmenler tarafından meclise
gönderilen 7 DEP milletvekilinin dokunulmazlıkları benzer
biçimde kaldırılmıştı. Kürt
vekiller meclis çıkışında apar
topar gözaltına alınmış ve her
biri 10 yıl hapiste tutulmuştu.
Bu on yılda savaş tüm şiddetiyle sürdü, binlerce insan
öldü, barış hiç konuşulmadı.
1994’ten 18 yıl sonra barış ve
siyasi çözüm konuşulurken
meclis çoğunluğunu oluşturan
üç parti aynı şeyi istiyor.

 Üç partinin üyesi milletvekilleri hakkında aralarında
yüz kızartıcı suçların da
bulunduğu onlarca dokunulmazlık fezlekesi var. Hiçbiri
işleme konulmuyor. Buna
karşılık BDP milletvekillerinin dokunulmazlığı sadece
siyasi görüş ve eylemlerinden
dolayı kaldırılmak isteniyor.
BDP’li vekillerin dokunulmazlığını kaldırmak, ardından yargı ve polisi üzerlerine
yollamak Kürt sorununu
çözümsüzlüğe iten hamledir.

 Ne Kürtler ne de Batı’da
yaşayanlar savaşı ve ölümü
daha fazla kabul etmiyor.
Barış için BDP’li vekillere
dokunulmamalı. Tepki gösterelim, bu tehlikeli girişimi durdurduralım. Vekilime
Dokunma kampanyası haftaya
BDP meclis grubunu ziyaret
ederek desteğini sunacak. Siz
de bu adresten imza verebilir,
yapılan eylem çağrılarına ulaşabilirsiniz:
www.vekilimedokunma.blogspot.com
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Hrant Dink’i 301’den mahkum
ettiren karara imza atan hakim
Mehmet Nihat Ömeroğlu, başdenetçi seçildi.

Hrant Dink’i 301’den mahkum
ettiren karara imza atan
Muhittin Mıhçak da denetçi
yapıldı.

Öldürüleceğini bildiği halde
Dink’i korumayan İstanbul
Emniyet Müdürü Cerrah, vali
yapılmıştı.

Hükümet ırkçılığı
ödüllendiriliyor
Dink’in hedef haline geti Hrant
ren 301. Maddeden verilen cezayı

onayan 18 Yargıtay hakiminden biri
olan Mehmet Nihat Ömeroğlu, TBMM
tarafından omdusman seçildi.
Ombudsman yani baş denetçinin görevi, devletle vatandaş arasındaki
sorunları yargıya taşımadan çözmek
olarak tanımlanmıştı.

seçilmesi protestolar laBaşdenetçi
karşılanan Ömeroğlu, "23 kişi-

den biriyim. Dosyadaki ismin Hrant
olduğunun farkına bile varmadım.
Zaten Fırat yazıyordu" diyerek kendini
savundu. Bu açıklamanın ardından

dosyada Hrant Dink adının geçtiği
ortaya çıktı. Adı geçmese bile tüm
Türkiye “Türklüğü aşağılamak” suçundan yargılanan AGOS Genel Yayın
Yönetmeni Dink’i tanıyordu.



Hrant Dink hakkında "Türklüğü
aşağıladığı" gerekçesiyle verilen
kararı Yargıtay'da onaylayan 18 hakimden biri olan Muhittin Mıhçak da
denetçi seçildi.
cinayeti ile Zirve Katliamı
 Dink
bağlantısını araştıran savcı HSYK

tarafından Bakırköy Cumhuriyet
Başsavcıvekilliği’ne atanarak davadan
el çektirildi. Savcı Hikmet Usta, Dink

suikastında “örgüt yok” diyen davanın
hâkimlerine “örgüt de var, delil de”
diyerek itiraz etmişti.



Hrant Dink’in makamında MİT
yöneticileri tarafından tehdit
edildiği dönemin İstanbul Valisi
Muammer Güler hükümet tarafından
ödüllendirilerek 2011 seçimlerinde
Mardin’den milletvekili yapılmıştı.
Dink’i öldürüleceğini bildiği halde
korumayan dönemin İstanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah da AKP tarafından Osmaniye Valisi yapılmıştı.
Hrant Dink cinayetinde rol oynayan
polis şefleri de terfi ettirilmişti.

derhal istifa etmeli.
 Ombudsman
Hrant Dink’in katledilmesine yol

açan tüm devlet görevlileri yargılanmalı. Cinyet davası yeniden görülmeli
ve arkasında kimler varsa ortaya çıkartılıp yargılanmalı. AKP hükümeti
Hrant Dink’in katledilmesine yol açan
devlet görevlilerini koruduğu sürece
Dink cinayetinin suç ortaklığını sürdürecek, bu ortaklıksa yeni ırkçı cinayetler üretemeye devam edecek.
2013’te vurulduğu yerde,
 19yineOcak
AGOS’un önünde olacağız.

Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz!
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Dokunmayın
BDP’li milletvekillerinden elinizi çekin! Dokunulmazlıklarına dokunmayın. Ne kadar barış
ihtimali kaldıysa, o kadarı heba
olur.
Barışa dair küçücük umutları
heba etmeyin!
Kendinizi kandırmayın. BDP’li
vekiller de halktan aldıkları
oylarla meclise girdi. Sizin
seçim kampanyalarınızdan çok
daha zorlu, devlet şiddetiyle
karşı karşıya, sokak sokak yapılan bir kampanyanın sonucunda oy aldılar ve vekil oldular.
Bazı vekillerin vekilliklerini
gasp ettiniz. Zaten bir hata yaptınız, meclisteki vekillere
dokunmayın.
Vekillere oy veren halkın sinirlerini daha fazla germeyin.
Barış ihtimalini sabote etmeyin.
Beşir Atalay, bugün yaptığı
açıklamada “Akan kanın durması için kiminle gerekiyorsa
görüşürüz” dedi. Kiminle görüşeceksiniz sahiden? 10 BDP’li
milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırdığınızda, kiminle
görüşeceksiniz?
Silahların susmasını istiyorsanız, yani konuşmak istiyorsanız, 10 milletvekilinin dokunulmazlığı kalktığında, diğer milletvekillerinin de dokunulmazlıkları kalkmış gibi tutum alacağını göremiyor musunuz?
Ya konuşmak istemiyorsunuz,
savaşın, kanın akmasının devamından yanasınız ya da ne
yaptığınızı bilmiyorsunuz!
BDP’li vekillere zaten dokunuyorsunuz. Gaz bombası, biber
gazı, polis yumruğu ve cop
dokunma araçlarınız. Vekillerin
dokunulmazlığıyla uğraşacağınıza, vekillere dokunanlara
dokunun. Emniyet müdürlerini,
valileri derhal görevden alın.
Vekillerin yüzüne biber gazı
sıkan polisler hakkında soruşturma açın.
Uludere’de cinayeti işleyenlere
ve emri verenlere dokunun.
Parti kongrelerinde 63 maddelik reform ve çözüm paketi sunmakla olmuyor bu işler.
Cenazesini almak için yaptığı
girişimde polis tarafından saldırıya uğrayıp çözümü camiye
kaçmakta bulan Kürtlerin üzerine hem de camiye gaz bombası
atarak mı 63 maddelik çözüm
paketini hayata geçireceksiniz?
Yanıldığınız temel nokta şu:
Kürt halkının korktuğunu ve
kaybedecek bir şeyleri olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa Kürt
halkı korku eşiğini aşalı çok
oldu ve ulusal haklarına sahip
olmadığı sürece, zaten varlığı
kayıp ilan edildiği, herhangi bir
siyasal statüsü olmadığı için
kaybedeceği bir şeyi olduğunu
düşünmüyor. BDP’li vekillere
dokunmak, Kürt halkı açısından kayıplar zincirine yeni bir
halka ekler. Zincir güçlenir ve
zinciri tutan elin öfkesi, tahmin
edemeyeceğiniz kadar çok yükselir.
Dokunulmazlıklara dokunmayın. Dokunmaya çok meraklıysanız, rüşvetçi, yolsuzluk
yapan, şirket ihalelerine bakan
vekillere dokunun.

sosyall

Suriye
halkı
yalnız
değildir!
Suriye devrimini destekleyen
ve Esad’ın katliamlarına dikkat çekmek isteyen aktivistlerin yaklaşık iki ay önce bir
araya gelmesiyle oluşan
Suriye Halkının Yanındayız
Platformu geçen Cumartesi ilk
yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Suriye Konsolosluğu’nun
önüne yürüyen aktivistlerin
vurguladığı konulardan birisi
de Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan göçmenlerin sorunlarıydı. Mülteci statüleri yasal
olarak kabul edilmeyen on

binlerce sığınmacının yaşamlarını idame ettirmekte karşılaştıkları zorlukların yanı sıra
maruz kaldıkları ırkçı muamelelere karşı da “Suriyeli sığınmacılar kardeşimizdir” sloganı atıldı.
Suriye Halkının Yanındayız
Platformu özgürlük için
mücadele eden Suriye halkıyla dayanışmaya devam edecek. Ocak ayında yeni bir
yürüyüş planlayan Platform
her Çarşamba toplanıyor,
kararlarını toplantıya katılan

aktivistler birlikte tartışarak
alıyor. Önümüzdeki dönemde
planlanan etkinliklerden birisi de Suriyeli sığınmacılara
yardım kampanyası.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde
200 bine yakın Suriyeli kamplarda kalıyor. Islahıye kampının dışında hiçbirisinde sığınmacılar kamptan çıkamıyor.
Hükümet hiçbir insan hakları
örgütünün kamplarla bağlantı
kurmasına izin vermiyor.
Suriye Halkının Yanındayız
Platformu tarafından kurulan

Aktif Dayanışma Derneği
hem kamplardaki Suriyelilere
uygulanan tecrit politikalarını
teşhir etmeyi hem de yaklaşan kış aylarında giderek aciliyet kazanan sığınmacıların
gerçek ihtiyaçlarını gidermeye
yönelik somut dayanışma
örmeyi hedefliyor.
Platformun web sitesi
www.15mart.org her gün güncelleniyor. Suriye’de yaşanan
son gelişmeler “günün özetinden” veya videolardan takip
edilebilir.

Esad’ı silahlandıran Putin Türkiye’de ağırlandı
Erdoğan, Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Vladimir
Putin’i İstanbul’da ağırladı.
Rusya’nın Esad rejimine sattığı
savaş uçaklarının bombalarıyla 3 bin Suriyeli çocuk ölmüşken Putin’e “dostum” diyen
Erdoğan “11 yeni anlaşma yaptık” dedi ve ekledi: “Rusya ile
Türkiye arasındaki ilişkiler
güçlenerek çok boyutlu bir
ortaklık niteliğini kazanacak.”
Suriye konusunda Rusya ve
Türkiye arasındaki gerilimde
taraf olan Esad taraftarı ulusalcılar Putin’i “ABD’ye direnen antiemperyalist lider” olarak niteliyor. Putin ise
İstanbul’da yaptığı açıklamalarda "Suriye'yle ilgili pozisyonlarımız birbirine benziyor"
dedi ve şöyle devam etti: “Biz

Suriye rejimini korumuyoruz,
bu rejimin avukatı değiliz. Bu
zor sorunun çözümü için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”
Rusya’nın Akdeniz’deki tek
askeri üssü Suriye’de bulunuyor. 1991’den önce stalinist
SSCB liderliğindeki Doğu
Bloku’nun bir parçası olan
Suriye rejimi silah ithalatının

yüzde 72’lik bölümünü
Rusya’dan karşılıyor. Suriye
muhalefetinin önündeki en
büyük sorun Rusya’nın sattığı
savaş uçaklarının 14 aydır
halkı aralıksız olarak bombalaması. Putin iktidarı bununla
da kalmıyor. Rus ordusu
subaylarının Suriye ordusunu
da eğitiyor. BM’de Suriye’ye

karşı yaptırımları veto eden
Rusya ülkedeki hegemonyasını ne pahasına olursa olsun
korumak istiyor.
Rusya’da Arap Baharı’nı takiben sokağa dökülen ve 500
binden fazla insanın katıldığı
dev gösteriler düzenleyen
rejim muhalifleri Putin’i diktatör olarak adlandırıyor.
Suriye halkının dostu olduğunu söyleyen Erdoğan, Beşar
Esad’la tatile çıktığı ya da
Sudan diktatörü Ömer El
Beşir’i ağırladığı gibi Putin’i
de el üstünde tutuyor. AKP’nin
derdi ne Çeçenler ne de özgürlük için direnen Suriyeliler.
Patronların her dediğini yapan
hükümetin önceliği Rusya ile
yapılacak yeni iş anlaşmaları.

%73’e rağmen
nükleerde ortaklık

Rusya patriotlara
neden karşı?

Çerkesler Putin’e karşı
sokaktaydı

“Suriye konusunda
anlaştılar”

1984: Rusya’nın Çernobil
kentindeki nükleer santralde
meydana gelen kaza sonucu
dünya radyoaktif felaketle
tanıştı.
2011: Fukuşima nükleer santralinin yarattığı felaketin
ardından BBC bir araştırma
yaptı. Türkiye halkının yüzde
73’ünün Akkuyu’da, Sinop’ta,
dünyada nükleer santrallere
karşı olduğu ortaya çıktı.
2012: Putin, İstanbul’da
"Nükleer santral projesini
finanse edeceğiz" dedi.
Yanıbaşındaki Erdoğan da bu
sözlere onay vererek şunları
söyledi: “Toplam yatırım
büyüklüğü 20 milyar dolar
olan Akkuyu santrali, ülkemizde bir seferde yapılan en
büyük proje olacak.”

Türkiye’nin talebi üzerine
NATO’nun Patriot füzelerinin
Suriye sınırına yerleştirilmesine en büyük tepki Rusya’dan
gelmişti. İstanbul’da gazeteciler Putin’e patriotları sordu.
Suriye’nin nükleer silahı olmadığını söyleyen Putin, Esad
rejimin yabancı bir ülkeye saldıracak durumda olmadığını
da söyledi ve ekledi: “Patriot
sistemi dünyanın en iyi sistemi değil.”
Patriot’lara karşı çıkan
Rusya’nın Türkiye’ye Antey
2500 füze sistemlerini satmak
için yoğun bir kulis yaptığı
ortaya çıkmıştı. Rusya dünyanın 2. en büyük silah satıcısı.
“Patriot en iyi sistem değil”
diyen Putin’in derdi Suriye’yi
NATO saldırısına karşı korumak değil silah satmak.

Putin’in Türkiye’ye gelişini
protesto eden Çerkesler sokaktaydı.
3 Aralık’ta Taksim’den Rusya
Konsolosluğu’na yürüyen Çerkesler, Rusya devlet başkanına
“Katillerini de al öyle git”
dedi. Putin’in İstanbul’a geldiği saatlerde Dolmabahçe’deki
Başbakanlık ofisi önünde protesto açıklaması yapan 3 Çerkes aktivist polis tarafından
gözaltına alındı.
Çerkesler, Soçi'nin 1864 yılı
öncesi Çerkesyası'nın başkenti
ve soykırım toprağı olması
nedeniyle, 2014 yılında Soçi'de
yapılacak olan Kış
Olimpiyatlarına karşı çıkıyor.
Rusya, Çerkes soykırımını ve
zorla göçü inkar etmeye
devam ediyor.

Erdoğan ile Putin arasında
dün gerçekleşen görüşme üzerine, Rus hükümetinin resmi
gazetesinde çıkan haberde,
ikilinin Suriye konusunda
anlaştıkları ancak bunu şimdilik gizli tuttukları iddia edildi.
Hükümetin resmi gazetesi
Rossiyskaya Gazeta'ya göre,
Erdoğan ve Putin arasında
Suriye'ye ilişkin yeni düşünceler ortaya çıktı ve her ikisi
henüz bunu sır olarak tutmayı
tercih ediyor.
Diğer bir çok gazetede de iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapılırken, Suriye konusundaki
görüş ayrılığının bu durumun
gelişmesini engelleyemeyeceği
belirtildi.

list isci
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Elektrik ve doğal gaza yüzde 48 zam yapan hükümet işçiye yüzde 3 diyor:

Kırıntı değil insanca yaşayacak ücret
Asgari Ücret Tespit
Komisyonu 4 Aralık’ta toplanıyor. Hükümetin 2013 yılı için
yapmayı düşündüğü zam
oranı yılın ilk ve ikinci aylarında yüzde 3. 2011’de elektrik ve
doğalgaz fiyatları yüzde 47.88
artmışken, hükümetin istediği
bu oran asgari ücretle yaşayan
10 milyondan fazla işçinin
gelecek yıl da yoksulluğa itilmesi anlamına geliyor.

para insanca yaşamaya yetmeyecek.
göre Ekim
 DİSK-AR'a
ayında açlık sınırı bin 50

lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin
335 lira.
Yüzde 3’lük zam hiçbir
 şeye
yetmez. Asgari

ücrette acil iyileştirme yapılmalı ve 10 milyon emekçinin
ücretleri insanca yaşayacak
bir seviyeye yüsletilmeli.
Hiçbir kesinti yapılmamalı.

16 yaşından büyük bekar

bir işçi brüt 940.50, net
739.79 lira

asgari ücret alıyor.
16 yaşından küçük işçiler için
asgari ücret brüt 805.50, net
643.14. Kapıcılar içinse brüt
940.50, net 799.42 lira. Asgari
ücretten 16 yaşından büyük
işçiler için 200.71 lira, 16
yaşından küçük işçiler için
162.36 lira, kapıcılar için ise
141.08 lira kesinti yapılıyor. Bir
asgari ücretlinin eline asgari
geçim indirimiyle birlikte aylık
773 lira geçiyor. Hükümetin
istediği olursa asgari ücret
23,19 lira artmış olacak.

Ücret Tespit
 Asgari
Komisyonu beşer kişilik

komisyonunda
 Meclis
dört partinin anlaşması

üzerine yeni anayasa metnine
“Asgari ücretten vergi alınamaz” ibaresi konulmuştu.
Kaldırılacak vergi tutarı şimdi-

ki durumda 125 lira. Bu paranın işçiye verileceği söyleniyor. Uygulama, yeni anayasanın kabul edilmesi ile netleşecekken asgari ücretten vergi
kesintisi kaldırılırsa dahi bu

işçi, sermaye ve devlet temsilcilerinden oluşuyor. Üçte iki
çoğunluk karşısında, işçilerin
yaptırım gücü yok. İşçi tarafını
en çok üyeye sahip konfederasyon Türk-İş, sermayeyi ise
TİSK temsil ediyor. İnsanca
yaşayacak bir asgari ücreti
kazanmanın yolu, tüm sendikaların bunu gerçek bir mücadele gündemi haline getirmesinden geçiyor.

DSiP’e
üye ol
dünyayı
birlikte
değiştirelim
 Ankara İl Örgütü:
Konur Sokak 14/13 Kızılay
Ankara
 Beyoğlu İlçe Örgütü:
İstiklal Caddesi, Bekar
Sokak, San Han 16/4
Beyoğlu
 Ümraniye İlçe Örgütü:
Ümraniye Meydanı karşısı,
Gaffar Efendi Sokak, Güder
Han, Kat: 4 No: 56
 Şişli İlçe Örgütü:
Nakiye Elgün Sokak, İkbal
Apartmanı, No: 38 kat: 1
Osmanbey
 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

Roboski’ye Çağrı
Bundan tam 1 yıl önce, 28
Aralık 2011’de, Roboskî’de
korkunç bir katliam yaşandı.
TSK savaş uçakları ‘sınır ötesi
operasyon’la, çoğunluğu
çocuk olan 34 sivil yurttaşı
bombalayarak katletti. 34
yitik can arkalarında iki koca
köyün onlarca ailesini acı
içinde bırakırken Başbakan,
İçişleri Bakanı ve
Genelkurmay Başkanı olayın
üstünü örtmeye çabalayarak
34 insana ve ailelerine hakaret etti.
Ölümlerin acısına devletin
ahlaksız tutumu ve üstünden
tam bir yıl geçmesine rağmen
suçluların, bombalama kararını verenlerin ortaya çıkmaması, çıkartılmaması ile adaletin yerini bulmaması da

eklenince çok iyi bildiğimiz;
“Devlet: katlet, inkâr et” politikası ile yüz yüze gelindi.
Yine, yeniden! Olayı aydınlatması için Meclis’te kurulan
komisyon başkanı ise
“Komisyon olarak sadece
fotoğraf çekeceğiz. Bizim
‘Mehmet tetiği
çekmiştir,Hüseyin ateş etmiştir, Ali yanlış yorumlamıştır’
gibi fantezi yapacak halimiz
yok” diyerek asıl amacın katliamın üstünü örtmek olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur.
Bu ülke artık bir katliam, bir
inkâr, bir adaletsizlik daha
kaldıramayacak duruma
geldi. Biz Fırat’ın batısında
yaşayanlar, Fırat’ın doğusunda olanları biliyor, duyuyor

ve görüyoruz artık. Ve sessiz
kalmaya niyetimiz yok.
Roboskî köylüleri yalnız değil
demek için, ailelerin acısı
bizim acımız olduğu için,
Roboskî katliamını unutmadığımızı hatırlatmak için,
Roboskî davasını başlatacağız ve sonuçlandıracağız
demek için, katliamın 1. yıl
dönümü 28 Aralık 2012’de
Roboskî’ye gidiyoruz.
Sen de gelir misin?
Balçiçek İlter, Cengiz Alğan,
Emine Algan, Esra Arsan,
İlkay Akkaya, Mehmet
Demir, Mehveş Evin, Şenol
Karakaş, Yasemin Göksu,
Zeynep Tanbay

Katılım için: 0545 550 16 16

haftanın
yorumu
Tektip kıyafet ve
eşitlik
1976 yılında ilkokula başladım. Önlük giymeye can
atıp atmadığımı hatırlamıyorum çünkü sadece beş
yaşındaydım, önlüğün ne
olduğuna, neyi simgelediğine kafam basmıyordu.
Sanırım şimdiki ana muhalefet partisinin lideriyle
ortak paydada buluştuğum
ender anlardan birisiydi;
tabii ben beş yaşındayken
önlüğün, devletin toplumsal
hayatı kendi tektipçi, tekdilci, tekdinci imgesi temelinde örgütlerken kullandığı
alçakça bir aygıt olduğuna
uyanamamıştım. CHP liderinin bu yaşında buna uyanamamış olmasının altında
yatan sebep ne olabilirdi?
Şöyle buyurmuşlar: “Şimdi
bakın tek tip getirilmesinin
nedeni bütün çocukların
kendilerini eşit hissetmesidir. Kim fakir, kim zengin
belli olmaz” Bizim sınıfta
bayağı belli oluyordu çünkü
kayıt defteri diye bir şey
vardı müdürün odasında ve
kimin ebeveyninin ne iş
yaptığı, nereli oldukları
yazıyordu orada. Bunun
sonucu olarak, bizim kapıcı
çocuğu Hakan hergün en az
bir fasıl sopa yiyor, öğretmen kim ne hata yaparsa
yapsın ibretlik olarak
Hakan’ı dövüyordu. Biz de
duruma uyandığımız için
herhangi bir suç işlediğimizde ya “Hakan yaptı”
diyor ya da onun dayanılmaz teşvikleriyle suça itildiğimizi itiraf ediyor ve
Hakan’ı yanakları tokattan
kıpkırmızı, yakası kopmuş
bir şekilde eve uğurluyorduk. Hakan tabii ki yalnız
değildi başka kapıcı çocukları ve işçi çocukları vardı
Hakan’ın kümesinde. Küme
olarak sıra dayağına çekilmeleri olağandı. O zaman
kümelerle oturuluyordu ilkokullarda, hâlâ öyle mi bilemiyorum, ama sözde korporatist, imtiyazsız, “her çocuğun kendini eşit hissettiği”
bir önlüklüler yığını basbayağı ekonomik sınıflarına
göre kümelenmişlerdi.
Zengin ailelerin çocukları
hep beraber öğretmen
masasına yakın; orta sınıflar sınıfın ortalarına yayılmış; ve en arkada da işçi
sınıfının çocukları…Önlüklerinden de, tavırlarından
da, yedikleri dayaktan da
kimin fakir kimin zengin
olduğu gözler önündeydi.
Egemen sınıfın kimin ne
giyeceğini düzenlediği bir
toplum modelinde dayağı
hep Hakan’lar yiyecek, beslenme çantasına ne koyarsanız koyun farketmez.

Tolga Tüzün

sosyalist isci

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

CEVAP

 Kyoto Protokolü
karbon salımının
1990 yılına kıyasla
%5 azaltılmasını
gerektirirken, karbon
salımı %58 arttı.
Protokole imza atmayan Çin, sera gazı
salımında %28 ile
birinci sırada. Onu
%16 ile ABD, %11 ile
AB, %7 ile Hindistan
takip ediyor.
 Türkiye karbon
salımını 20 yılda
%115 arttırmış
durumda. Kalkınma
adına 23 termik santralin inşasına devam
edilirken, 28 termik
santral inşaatı da
onay aşamasında.

Nasıl antiemperyalist
olunur?

İklim zirvesinden yine sonuç yok
Katar’ın başkenti Doha’da
BM’nin dünya iklim konferansı devam ediyor.
Görüşmelerden büyük bir ihtimalle sonuç alınamayacak.
Başını Hindistan’ın çektiği bir
grup ülke Kyoto Protokolü’nün
uzatılmasını talep ederken,
böyle bir sonucun çıkması olasılığı da az görünüyor.

Dünya Bankası 2060’a kadar
atmosferdeki ısınmanın 4
dereceyi bulacağını açıklamıştı, Norveçli ve İngiliz bilim
insanları da yüzyılın sonuna
kadar artışın 5 dereceyi bulacağını ifade ediyor.
Isınmayı 2 derecenin altında
tutma hedefi ülkelerin direnci
devam ederse imkansız hale

gelecek. 2 derecenin üzerindeki senaryolar felaket anlamına
geliyor. Şu an hissettiğimiz
iklim değişikliği yaklaşık 1
derecelik artışın ürünü. 2 derecenin üzeri ise çok daha
büyük yıkımlar getirecek.
Sera etkisi yapan karbon
salımlarını radikal bir şekilde
azaltmak mümkün. Bunun

için petrol ve kömüre dayalı
teknolojilerden hızla vazgeçip
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Bunu ancak
hükümetler gerçekleştirebilirler. Bizlere de hükümetlere
daha radikal tedbirler almaları
için baskı yapmak düşüyor.
Aksi takdirde yaşanacak bir
gezegenimiz olmayabilir.

Mısır: İkinci bir devrime doğru
25 Ocak devrimiyle Hüsnü
Mübarek’in devrildiği Mısır’da
tekrar patlak veren devrimci
hareket, halkın politik bir devrimden fazlasını istediğini
açıkça gösteriyor. Devrimin
ardından iktidara gelen
Müslüman Kardeşler, halkın
taleplerini karşılamayıp, aksine Mübarek rejimiyle uzlaşan
ve onun politikalarını devam
ettiren bir hat izledi. Mısır’ın
yeni başkanı Mursi, meydanlara inen devrimcilerin ve grevci
işçilerin üzerine polisi ve haydutları saldırttı. İlk ziyaretini
bölgede karşıdevrimin kalbi
olan Suudi Arabistan’a yaptı,
Gazze tünellerini yıktırdı,
Camp David anlaşmasına
bağlı olduğunu açıkladı.
IMF’den borçlanmaya devam
etti ve kemer sıkma önlemleri
dayattı. Tüm bunları yaparken
de devrimin temsilcisiymiş
gibi davrandı.
Ancak özgürlük, onurlu bir
yaşam ve sosyal adalet talepleriyle sokağa çıkan devrimin
gerçek temsilcilerinin hareketi
yok olmuş değil. İşçi sınıfının
öncü kesimleri Müslüman
Kardeşler’in sınıfsal yapısının
farkına çabuk vardı. Mursi’nin
verdiği sözleri tutmaktaki
isteksizliği, yeni anayasanın
yapılması sürecinin antidemo-

SORU

kratik ve tepeden işletilmesiyle birleşince devrimcilerin
öfkesi bu kez Mursi’ye yöneldi.
Anayasa taslağına ülkenin
başkanının çıkardığı kararnamelerin “hiçbir şekilde değiştirilemeyecek şekilde nihai ve
bağlayıcı”olması maddesinin
eklenmeye çalışılması 27
Kasım günü başlayan gösterilerin kıvılcımını çaktı.
Müslüman Kardeşler’in bürolarının yakıldığı gösterilerde
devrimciler yeni bir diktatöre
izin vermeyeceklerini gösterdi.
DSİP’in kardeş örgütü
Devrimci Sosyalistler, bugünkü görevin Müslüman
Kardeşlerin sermaye yanlısı
politikalarını teşhir ederek
onların tabanını kazanmak
olduğunu vurguluyor. Safların
İslamcı-laik olarak değil, devrim yanlısı-düzen yanlısı olarak kurulması gerektiğini
savunuyor. Hem ABD ve patronlarla uzlaşan Müslüman
Kardeşleri, hem yeniden
toparlanmaya çalışan
Mübarek dönemi kalıntılarını,
hem de “laiklik” maskesi
altında işçiler konusunda
Müslüman Kardeşlerle aynı
görüşleri paylaşan liberalleri
teşhir etmek ve işçi sınıfı
mücadelelerini birleştirmek
gerektiğini savunuyorlar.

On binler 27 Kasım protestosunda Tahrir Meydanı’nı doldurdu
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Muhalif edebiyatta en sık karşılaşılan kavram antiemperyalizm. Bu iyi bir şey gibi görünebilir ama çoğu kez olduğu gibi
burada da görünüş aldatıcı.
Türkiye’de, antiemperyalizm,
“6. Filoyu unutmayın!” sloganına indirgenmiş vaziyette.
Devletlerarası küresel hiyerarşik bir sistem olarak emperyalizm yerine, yıkılmaz kaplan
ABD’nin tüm dünyayı saran
ahtapot kolları teorisi, yani bir
baş düşman politikası tüm
emperyalizm analizlerinin
nirengi noktası haline geldi.
Bu analiz, sadece emperyalizmi ABD’ye indirgeme sorununa
ve hatasına sahip değil. Aynı
zamanda kapitalizmi de hemen
hemen ABD’den ibaret bir hale
getiriyor.
Emperyalizm sermaye ilişkisinin özünde gizli. Sermaye
köpekbalığı gibidir, ilerlemezse
ölür, genişlemezse ölür.
Sermaye, sermayeler arası
rekabet demektir ve bu rekabetten çıkmasının yolu, yeniden
üretimini garanti altına alacak
yayılmacılıktır.
Sermaye, iki düşmanından
çok korkar: Birisi, diğer sermayeler, diğeri ise sermayenin
mülksüzleştirdiği emekçi yığınlar. Her iki düşmana karşı, sermaye çok güçlü bir araca sahip
oldu. Bu aracın adı devlet.
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce
Almanya, Fransa ve İngiltere
arasında deniz savaş araçlarına
yatırım ve aynı dönemde her
meclisin bütçeden askeri harcamalara yönelik kesintilere gitmek için yarışa girmesi, sermayenin küresel rekabetten sağ
salim çıkmak için askerileştiğinin göstergesi olduğu gibi, bu
askeri aygıtın devlette kristalize
olduğunu da kanıtladı.
Bu yüzden, iç işlerinde ne
kadar demokratik görünürse
görünsün, her devlet, hemen
hemen dolaysız temsilcisi olduğu sermayenin kaygılarını
giderme, kısacası; yayılma ve
güvenliğini sağlama alma aygıtıdır.
Emperyalizm, sadece devletlerin küresel hiyerarşik ilişkisi
değil, küresel sermayenin çelişkilerinden, patlamalarından,
krizleri, savaşları ve yarattığı
acıların tepkilerinden kaçınması için gerekli olan askeri hegemonyanın adıdır.
Bu hegemonyaya karşı çıkmak
için, emperyalist âlemi bu âlemin tek bir figüründen,
ABD’den ibaret görmek, hem
kendi devletinin, kendi egemen
sınıfının yayılmacılığıyla uzlaşmak hem de emperyalist ağın
diğer büyük oyuncularını onaylamak demektir. Büyük bir
oyuncu olmasa da Esad’ın antiemperyalist sanılmasının
nedenlerinden birisi de budur.

