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Katillerden
hesap sor!
Gezi direnişi sırasında 16
Haziran'da polis tarafından
başından gaz kapsülü ile
vurulan ve 269 gündür
direnen Berkin Elvan
hayatını kaybetti.
Ethem Sarısülük, Ali
İsmail Korkmaz ve diğerlerinde olduğu gibi, bu cinayet de polisin demokratik
gösterilere gaz bombaları,
TOMA'lar ve plastik mermilerle saldırmasının bir
sonucu.
Gezi direnişinde halka saldıranlar, saldırma emrini
verenler hâlâ görevlerini
sürdürüyor, hiçbiri yargılanmıyor. "Destan yazanlar" korunuyor.
Bu adaletsizliğe sessiz
kalmak istemeyen herkesi
sokağa çıkmaya, "Polise
emri ben verdim" diyen
Başbakan Tayyip Erdoğan
ve AKP hükümetinden
hesap sormaya çağırıyoruz.
Berkin Elvan'ın katilleri
hesap verecek!
DSİP-Devrimci Sosyalist
İşçi Partisi

Ergenekon'u aklamayı, yolsuzluğu gizlemeyi

Berkinleri öldürmeyi
iyi bilirsiniz...
“Şimdi soruyorlar ‘Polise
talimatı kim verdi?’ diye.
Polise talimatı ben verdim.”
Recep Tayyip Erdoğan (23 Haziran 2013)
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Hükümet, yolsuzluğunu aklamak için katilleri teker teker
tahliye ediyor.
AKP liderliği, Ergenekon’la,
darbecilerle, eli kanlı katillerle
uzlaşıyor.
Bütün meselenin, 17 Aralık’ta
başlayan yolsuzluk soruşturmalarının üzerini örtmek olduğunu biliyoruz.
Hükümet, büyük bir “kumpas” olduğunu kanıtlamak
için, darbe davalarının da kumpas olduğunu iddia etti ve
uzun tutuklulukla ilgili kanunla
beraber, Danıştay cinayetinin,
Hrant’ın öldürülmesinin,
Malatya’da Zirve katliamının
sorumluları ve darbeciler,
darbe için çalışan ırkçılar teker
teker tahliye edilmeye başladı.
Tahliyeler, ulusalcılara moral
veriyor. Yolsuzluğu örtmek için
hükümetin cuntacılarla girdiği
uzlaşma, ırkçılara, faşistlere
moral veriyor.
Morallenen ırkçılar, her yerde
HDP üyelerine saldırıyor.
Faşistler, Özel Harp Dairesi
üyeleriyle birlikte HDP tabelalarını indiriyor.
Irkçılar, faşistler, darbeciler,
darbecileri aklamak için en
başından beri Ergenekon davalarını sulandırmaya çalışanlar,
içinden geçtiğimiz günlerde
daha moralli, daha kendilerine
güvenliler, ama emin olmak
gerekir ki, bu günler gelip
geçici.
Bu toplumda, darbelere karşı
çıkanlar çoğunluk.
Bu toplumda, ırkçılara karşı
çıkanlar çoğunluk.
Bu toplumda, demokrasi,
özgürlük ve barıştan yana
olanlar çoğunluk.
Şimdi, bu çoğunluğu harekete geçirmenin zamanıdır!
Aynı anda üç adımı birden
atarak, bu hareketi örgütlemeye başlamalıyız. Yolsuzluklara
hesaplaşmalı, yolsuzluk
yapanların cezalandırılmasını
sağlamalıyız! Ergenekon’la
hesaplaşmaya devam etmeli,
katil ve cuntacıların ait oldukları yere, cezaevine gönderilmesi için kampanyaya ara vermemeliyiz. Son olarak, barış,
demokrasi ve özgürlükler için
mücadele etmeyi sürdürmeliyiz.
Hrant Dink’in anmalarında ve
katillerinin duruşmalarında yıllardır bağırıyoruz: “Katilleri
koruyan cinayete ortaktır!”
Bu kez, sadece katilleri kollamakla kalmıyor, hırsızlıklarının
gizlenmesi ve aklanması için,
katilleri salıyorlar.
Katiller ve hırsızlar aramızda,
muteber insanlar gibi dolaşıyor. Katil ve hırsız olduklarını
yüzlerine haykıracağımız ilk
etkinlik, 16 Mart günü saat
16.00’da Taksim Tünel
Meydanı’nda.

sosyall

Katiller aramızda!
İlker Başbuğ, Tuncay Özkan,
İbrahim Şahin, Hasan Iğsız,
Doğu Perinçek, Sedat Peker,
Yalçın Küçük, Muzaffer Tekin
ve Kemal Kerinçsiz gibi çok
sayıda Ergenekon sanığı, tahliye edilerek serbest bırakıldı.
Danıştay’a ve Cumhuriyet
gazetesine yönelik saldırıları
yapanlar, internette propaganda için onlarca site açtıranlar,
Rahip Santoro, Zirve Yayınevi
ve Hrant Dink cinayetlerini
işleyenler, bir dizi eylem planıyla hükümeti devirecek bir
darbe yapmayı amaçlıyordu.
Ergenekoncuların mahkemesi geçtiğimiz yaz aylarında
sonuçlandı ve sanıklara ceza
yağdı. Ancak “gerekçeli karar”
bir türlü yazılamadı. Şimdi ise
uzun tutukluluk sürelerine
sınırlama getiren düzenlemeyle salındılar.
“Hukukî” kılıfı bir kenara,
tahliye kararları tamamen
siyasî. Yolsuzluk ve rüşvet
operasyonları sonrası “paralel
yapı”yı hedef alan Tayyip
Erdoğan ve AKP liderliği,
Gülen cemaatinin yargıyı ve
emniyet teşkilatını ele geçirerek kendilerine komplo kurduğu algısını güçlendirmek için,
darbe davalarını da itibarsızlaştırmaya başladı.
Ergenekon’un “savcısı”
Erdoğan, şimdi “Bir katakulli
olduğu çok açık” diyor.
Hükümete göre, millî orduya
“kumpas” kuruldu.
Ergenekoncuları, Orhan
Pamuk ve Hrant Dink’in yargılandığı 301 davalarında mahkemelerin önünden hatırlıyoruz. Darbeci generalleri, bütün
basını karşılarına alıp toplumu hizaya getirmek için parmak salladıkları görüntülerden hatırlıyoruz. Türkiye'de
darbeci yapılanmalara ve
kontrgerillaya karşı açılan en
büyük davada müebbet hapis
cezaları alanların “itibar”larını geri kazanmalarına müsaa-

de etmeyeceğiz.
Yetti Artık! Yolsuzluğu da
Ergenekoncuları da AK’lama!
Sokağa salınan
Ergenekoncular, “göreve
hazır” olduklarını dile getirip
“Mustafa Kemal’in askeri,
Mahmut Esat Bozkurt’un

hukukçusuyuz” diyorlar.
Hükümet, çözüme düşman
olanlara, Ermenilere ve tüm
gayrimüslim azınlıklara düşman olanlara destek veriyor.
Erdoğan affetse de biz affetmeyiz! Katillere, ırkçılara, darbecilere geçit vermeyeceğiz!

Sağcılar ne diyor?
Tayyip Erdoğan: "Balyoz
davasını alelacele hallettiler.
Ergenekon'da hâlen gerekçeli
karar hazırlanmadı. Burada
bir katakulli olduğu çok açık.
Bu davalarda haksızlığa
uğrayan insanlar var. Çok
ciddi sayıda tutuklu insan
var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler."
Eski Bakan Zafer Çağlayan:
"Bunları bize bir Yahudi, bir
ateist, bir Zerdüşt yapsa
anlarım. Ama bunları yapan
Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun."
MHP’li Ümit Özdağ: “30
Mart yaklaşıyor. Bu seçimler-

de PKK/BDP’nin oylarında
önemli bir artış olacak. Bu
seçimlerde Erzurum’da
PKK’ya dur demenin tek yolu
vardır. O da Milliyetçi
Hareket Partisi’ni seçmek.”
Kemal Kerinçsiz:
“Mücadelemize kaldığımız
yerden devam edeceğiz.
Mustafa Kemal'in askeri olarak, Mahmut Esat Bozkurt'un
bir hukukçusu, bir varisi olarak kaldığım yerden hukuk
mücadelesine aynen devam
edeceğim.”
Mustafa Sarıgül: “Devlet
Bahçeli'nin çocuğu yok ama
ayyıldızlı bayrağımız tehlike-

ye düştüğünde, o cepheye
gidecek Devlet Bahçeli'nin
milyonlarca çocuğu var.”
İlker Başbuğ: “Oynanan
oyunu, iddiaların geçersizliğini, bir Genelkurmay
Başkanı’nı ve karargâhını
terör örgütü olarak suçlamanın kabul edilmez bir durum
olduğunu, bizlerin darbecilikle hiçbir alakamız olmadığını yüce Türk milleti kısa
sürede anladı.”
Doğu Perinçek: "Kınından
çıkmış kılıç gibiyiz. Göreve
hazırız. Hepsinin kökünü
kazıyacağız."

İbrahim Şahin: Özel
Harekât Dairesi eski başkanvekili, kontrgerillanın
has adamlarından. "Ben
Ermenilere karşı kurulan
ilk örgütün başkanıyım"
diyor. Diyarbakır
Cezaevi’nde 1980 darbesi
sonrası işkencecilerden.
Emrindeki infaz timleriyle
1990'larda Kürtleri katlediyordu. Gazi katliamını da
onun emrindeki timler gerçekleştirdi. Ergenekon
davası kapsamında evinde
yapılan aramalarda,
Ermeni Patriği II. Mesrob,
Sivas Ermenilerinin ruhanî
lideri konumundaki Minas
Durmazgüler, Alevi Bektaşi
Federasyonu Başkanı Ali
Balkız ve Genel Sekreteri
Kazım Genç'e yönelik suikast planları ve
Ankara'daki Optimum
Alışveriş Merkezi'ne bombalı saldırı planı bulunmuştu. “Otuz yıl teröre
karşı mücadele ettim, şimdi
terörden tutukluyum”
demişti.
Şener Eruygur: Sarıkız ve
Ayışığı adlı darbe girişimlerinde cuntanın lideri. Aynı
zamanda yolsuzluklarıyla
biliniyor. Jandarma Genel
Komutanı olduğu 2002
yılında var olmayan bir şirkete 600 bin TL aktardı.
Örtülü ödenekten bir
dönem başkanlığını yaptığı
Atatürkçü Düşünce
Derneği’ne, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’ne ve
Vatansever Kuvvetler
Güçbirliği Hareketi'ne yüz
binlerce liranın aktarıldığı
ortaya çıktı. Zirve Katliamı
davası şüphelisi.
Hasan Iğsız: Kürtlere karşı
kirli savaşın komutanlarından. İnternet Andıcı davasında yargılandı. İlker
Başbuğ’un emriyle kurdurduğu sahte internet sitelerinde Ermeniler,
Hristiyanlar, Müslümanlar
ve Kürtler hedef gösterilmiş, Kemalizm ve ulusalcılık propagandası yapılmıştı.
Muzaffer Tekin: Veli
Küçük’le birlikte Danıştay
saldırısının azmettiricisi.
Hrant Dink hakkında suç
duyurusunda bulunanlardan.1970’lerden 2000’lere
kontrgerilla üyesi.
Kemal Kerinçsiz: Hrant
Dink, Orhan Pamuk, Elif
Şafak hakkında TCK'nın
301. Maddesi'ne dayanarak
dava açan Büyük
Hukukçular Birliği başkanı.
Mahkeme önlerinde ırkçı
gösteriler örgütleyerek bu
isimlerin hedef hâline getirilmesini sağladı.
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Barışın önünü açın:
 21 Mart 2013 günü Amed
meydanında milyonların
katıldığı Newroz alanında
Pervin Buldan ve Sırrı
Süreyya Önder tarafından
Öcalan’ın sürece dair mektubu okundu.
4 Nisan 2013’te aydın,
sanatçı, akademisyen ve
kanaat önderlerinden 63
kişilik Akil İnsanlar Heyeti
oluşturuldu ve yaklaşık üç
ay boyunca süreci anlatmak üzere Türkiye’nin birçok yerini dolaştı.
 Mayıs 2013’te Öcalan’ın
süreç boyunca dile getirdiği
gerillanın çekilme süreci
başladı. KCK Eylül ayında
gerillanın çekilmesinin
devamının sağlanması
konusunda ikan edici
adımların atılmadığını
açıkladı ve ateşkes kararını
bozmadan çekilmeyi durdurdu.
 Eylül 2013 sonunda içinde Kürt özgürlük hareketinin ve liderliğinin çözüm
sürecine dair taleplerine
hiçbir şekilde cevap vermeyen ve 19 maddeden sadece
altı maddesi çözüm süreci
ile ilgili olan Demokrasi
Paketi açıklandı.
 Kasım 2013’te Amed’de
Tayyip Erdoğan, Barzani ve
yıllardır yurtdışında yaşamak zorunda kalan Şivan
Perwer toplu nikâh töreninde biraraya geldi. Tayyip
Erdoğan’ın Osman
Baydemir ile de ilk buluşması oldu.
 Aralık ayında hırsızlık
skandallarının patlamasıyla süreç iyice duraksadı.
Ancak bizler Kürt halkının
40 yıllık mücadelesi ile
gelinmiş bu sürece omuz
vermeye devam edeceğiz.
Biz toplumda baskın olan
barış talebini sokakta dillendirmeli ve Kürt özgürlük
hareketinin canını ve tüm
varlığını ortaya koyarak
kazandığı bu sürece omuz
vermeliyiz.
 DSİP Ankara il
örgütü: Konur Sok.
14/13 Kızılay 0507
654 22 54
 DSİP Kadıköy ilçe
örgütü: Serasker Cad. Nergiz
Apt. No: 88-90 Kat 3 - 0533 447
97 09
 DSİP Şişli İlçe Örgütü:
Rumeli Cad. Nakiye Elgün
sokak. İkbal Apt. No: 32 Kat:1 0555 637 24 50
 Beyoğlu: 0555 423 74 07
 İst/Fatih: 0506 438 63 26
 İzmir: 0507 304 45 67
 Çiğli: 0505 825 29 91

Timsahları beslemek

Çözüme omuz
verelim
Çözüm sürecinin kamuoyuna
ilanının üzerinden bir yıldan
uzun zaman geçti. İlk ayları
epey hareketli ve hararetli tartışmalar ile geçen süreç yılın
son aylarında yavaşladı ve hırsızlık skandalının patlamasıyla birlikte bambaşka tartışmalara evrildi.
En büyük tartışma şüphesiz
ki Sayın Öcalan’ın muhatap
olarak kabul edildiğinin resmî
olarak açıklanması ve görüşmelerin kamuoyu ile paylaşılması oldu. TSK’nın da operasyonları durdurması ve
Kürdistan’da bombalamalardan ve saldırılarından vazgeçmesi de toplumsal olarak barışın hissedilmesini sağladı ve
bir kez daha bizlerin “TSK
savaşın tarafı” hattımızı halkı
çıkardı. Bunca zamandır
Kürtlerin onlarca kez ilan ettiği barışı bozan, savaşı başla-

tan ve bitirmeyen de kendisi
idi.
Sürece dair her türlü tartışma Türkiye tarihine baktığımızda olumlu karşılıklar getirdi. Sürecin kamuoyu ile paylaşılması milyonlarca insanın
içindeki barış isteğini daha
güvenli bir şekilde ifade etmesini ve barışın tarafında yer
almasını sağladı. Bu artık toplumda geri dönüşü olmayan
bir değişim. Bir yılı aşkın
süredir ölüm haberinin gelmediği bir durumdan kimse eski
savaş koşullarına dönmek
istemeyecek ve bu sürecin
peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Bizim yapmamız gereken, bu gerçeklere bakmak ve
hükümetin adım atmasını
sağlamak adına toplumda ağır
basan barış talebini örgütlemek olmalıdır.
Bunun için elimizde pek çok

araç var. Savaş isteyen ırkçı ve
faşistlere karşı HDP seçim
kampanyasını güçlendirmek
ve Kürt halkının bu mücadelesine destek vermek bunlardan
bir tanesidir. Savaşın en kanlı
dönemlerinde Kürdistan’ın
her köşesinde cinayetleri ve
işkenceleri ile korku salmış
olan ve yıllar önce darbe karşıtı mücadelemiz sonucunda
içeri tıkılan katiller ve darbeciler, bugün hükümetin kendi
iç hesapları sonucunda serbest bırakılıyor. Katilleri,
işkencecileri AK’lama dediğimiz Yetti Artık kampanyasına
güç vermek de bir diğer aracımızdır. Darbelerle hesaplaşmak, 17 bin faili meçhulün
katilleri, boşaltılan köylerin
sorumluları, binlerce insanın
işkencecisi ile hesaplaşmaktır.

Ne istiyoruz?
 Abdullah Öcalan’ın koşulları müzakereye uygun hale getirilmeli;
 KCK tutsakları ve tüm tutuklu Kürt siyasetçileri bir an önce
serbest bırakılmalı;
 Demokratik özerklik talebi gündeme alınmalı ve tartışılmaya başlanmalı;
 Anadilde eğitim her yerde koşulsuz olarak kabul edilmeli
ve anayasal güvence altına alınmalı;
 Kürtçe ve talep edilen diğer tüm diller kamu kuruluşlarında
kullanılabilmeli;
 Gerillaların geri dönüşü ile ilgili gerekli ve güvenceli hukukî düzenlemeler yapılmalı. Siyasî ve gündelik hayata eşit katılımın önü açılmalı, güvence altına alınmalı, bunun için gerekli
hukukî düzenlemeler yapılmalı.
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Başbakan’ın ve hükümetin
Seferberlik Tetkik Kurulu’yla, Özel
Harp Dairesi’yle, JİTEM’le, “faili
meçhul” cinayetler işleyen timlerle
hiçbir zaman ilkesel bir sorunu
olmadı.
Tüm millî ve muhafazakâr Türk
gençleri gibi, bütün hükümet üyeleri
Türk devletinin kutsallığına, Türk
ordusunun kahramanlığına, Türk’ün
üstünlüğüne inanır.
Bu konularda Şener Eruygur, Veli
Küçük ve İlker Başbuğ’dan farkları
yoktur. Biraz daha dindardırlar,
Mustafa Kemal’in bazı yaptırımlarını
yanlış bulurlar, o kadar.
Önce Refah, sonra da AK Parti iktidara geldiğinde, önce Çevik Bir,
sonra da Eruygur, Küçük, Başbuğ
filan bu herifleri rahat bıraksaydı,
devirmeye çalışmasaydı, Erbakan’ın
da Erdoğan’ın da bu heriflerle bir
sorunu olmayacaktı.
Generaller, başörtüsü Kemalist
devlete karşı bir tehditmiş gibi davranmasaydı, AK Parti’ye “taşralı,
bidon kafalı öküzler” gibi davranmasaydı, “ille de içki içeceksiniz,
içmezseniz Cumhuriyetçi değilsiniz”
diye zırvalamasaydı, hükümetin hiçbir generalle hiçbir sorunu olmayacaktı.
Tüm başbakanlar gibi, Erdoğan da
memleketi askerler ve derin askerlerle birlikte babalarının çiftliği gibi
yönetmek isterdi. İzin vermediler.
“Şeriatçısın, karın başörtülü, kaba
sabasın” diye vermediler.
Sanıyor ki Erdoğan, artık verecekler. Birlikte Cemaat’i halledeceğiz,
sonra beraberce ülkeyi yöneteceğiz.
Erdoğan’ın Avrupa tarihini iyi bilmediğini tahmin ediyorum. Bilse, şu
anekdottan bir ders çıkarır mıydı
acaba?
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce
Almanya, Çekoslovakya’nın bir bölgesini istila eder. Savaşın geliyor
olduğu bellidir. Çekoslovakya işgaliyle İngiltere ile Fransa’nın önüne
keskin bir ikilem konmuş olur: Ya
Almanya’yı engelleyecekler, işgale
karşı çıkacaklar ve Çekoslovakya’yı
savunacaklardır. Ya da alttan alacaklar, savaş çıkmaması için Çekoslovakya’yı feda edip Almanya’nın
yaptıklarına göz yumacaklardır.
İkincisini seçerler ve 1938 Münih
Anlaşması imzalanır.
İngiltere Başbakanı Neville
Chamberlain Münih’ten Londra’ya
döndüğünde, Anlaşma’yı imzalayarak savaş tehlikesini bertaraf ettiklerini, “Zamanımızda barış” sağladıklarını savunur.
Winston Churchill’in cevabı tarihe
geçmiştir:
"Savaş ile onursuzluk arasında
seçim yapmanız gerekti.
Onursuzluğu seçtiniz ve sonuç yine
savaş olacak."
Ve Churchill haklı çıkar tabii.
Bunları bilmediği için, Erdoğan
karanlık bir hücrede otururken şu
sonucu çıkaramayacak: “Bir seçim
yapmam gerekti. Yolsuzluklarımın
Cemaat tarafından ortaya çıkarılması sonucu devrilmek ya da
Ergenekoncuları serbest bırakıp
müttefik kazanmak. Ergenekoncuları
bırakmayı seçtim ve sonuç yine devrilmek oldu.”
Churchill şöyle demiş:
"Düşmanına ödün verip yatıştırmayı seçenler, bir timsahı besleyip
en son kendisini yiyeceğini umanlara benzer."
Chamberlain hakkında demiş.
Erdoğan’ı tanımıyormuş çünkü.

Roni Margulies
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Faşizme geçit yok:
Oylar HDP’ye!
Yerel seçim faaliyetleri başladığından beri, AKP ve CHP’ye
bir alternatif oluşturmak isteyenlerin desteklediği
Halkların Demokratik
Partisi’nin (HDP) çalışmaları
bir dizi yerde saldırıya uğradı.
Dikili, Urla, Kadıköy, Ankara,
Aksaray, Giresun, Ordu, Bolu
ve Fethiye’de ırkçılar
HDP’lilere saldırdı.
Urla’da BDP’nin ilçe bürosu
ve HDP’nin seçim aracı tahrip
edildi, biri ağır olmak üzere
dokuz kişi yaralandı.
Aksaray’da Vali, HDP bürosuna linç için yürüyen kitlenin
“protesto hakkı” olduğunu
söyledi.
Son olarak Fethiye’de, kentin
mülki amirleri, faşistleri
“sakinleştirmek” için HDP
bürosundaki tabelayı indirip
yerine Türk bayrağı astı.
Birçok yerde saldırıların asıl
gücünü ülkücü MHP’liler oluşturuyor. HDP yöneticilerinin
ifadelerine göre, Dikili, Urla ve
Fethiye’deki saldırılarda
CHP’liler de yer aldı. Urla’da
“Kurtuluş için CHP” sloganları
atılırken, Fethiye’de bir yandan tekbir getirilirken bir yandan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” deniyordu. Ergenekon
uzantısı İP-TGB’liler de HDP’ye
saldıranlar arasında yer alıyor.
HDP eş başkanları,
Gladyo’nun devrede olduğunu
ve saldırıların tek bir merkezden planlandığını söylüyor.
Her yerde linci örgütleyenlerin
başında bir “kamu görevlisi”

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, ırkçılara "Tabelayı indirip, Türk bayrağı asacağım" diye söz verdi.
Belediye Başkanı Behçet Saatcı, itfaiye ekiplerini çağırıp bunu gerçekleştirdi.

bulunuyor.
Ulusalcı-faşist koalisyon saldırılarını sürdürürken, hükümete yönelik en ufak protestoya dahi TOMA’lar, tazyikli su,
gaz bombası ve plastik mermi
kullanarak saldıran polisler,
genelde ırkçılara ya müdahale
etmiyor ya da son anda engel
oluyor.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının üstünün örtülmesi
için darbecilerin ve çetecilerin
serbest bırakılmasını sağlayan
AKP, ırkçı/faşist grupların saldırılarına uygun zemini yarattığı gibi, seçimlerin güvenliğini sağlamıyor.

mücadelenin içinden
Marmara Üniversitesi: Grev hakkı engellenemez!
Marmara Üniversitesi’nde
baskılar artarak devam ediyor. Gezi Parkı direnişi sırasında KESK’in ilan ettiği
greve katılan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğretim elemanları cezalarla
karşılaştı.
Eyleme katılan Dr. Figen
Algül ve Araştırma Görevlisi
Can Özbaşaran’ın işten atılması isteği YÖK’e gönderildi.
"Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik eylem yapmak”
suçlaması yöneltilen iki öğre-

tim elemanı hakkındaki kararı YÖK verecek.
Greve katılan sekiz araştırma görevlisine de iki yıl
kıdem durdurma cezası verildi. Aynı ceza Gezi Direnişi
sırasında Ethem Sarısülük’ü
öldüren polis memuruna da
verilmişti. Belli ki sendikanın
grev kararına uymak, silahla
bir insanı başından vurarak
öldürmekten daha büyük bir
suç olarak görülüyor.
Bu kararı protesto etmek
için Eğitim-Sen tarafından
üniversite önünde eylem çağrısı yapıldığı gün araştırma

DSİP: HDP’nin yanındayız!
DSİP, bileşeni olduğu HDP'nin yanındadır. Demokrasiden
yana olan herkesi HDP'ye oy vermeye, her yerde seçim çalışmalarına omuz vermeye çağırıyoruz.
Bu sağcı dalgayı kırmanın tek yolu, barış ve özgürlük isteyenlerin kol kola girerek mücadele etmesidir.
AKP'yi de, CHP-MHP ittifakını da yeneceğiz.
Gün, halkların kardeşliğini sokakta savunma günüdür.
Irkçılar, faşistler, ulusalcılar iyi bilmelidir ki, Türkiye'de ve
Kuzey Kürdistan'da milyonlar, barışı ne pahasına olursa
olsun savunacak ve kazanacaktır.
Irkçılığa dur de!
Yaşasın hakların kardeşliği!
Biji Aşiti! Yaşasın barış!
Meltem Oral ve Şenol Karakaş
DSİP Eşbaşkanları

görevlileri “hizmet içi eğitim”
mazeretiyle başka kampüslere gönderildi. Bu okulun adı
daha önce de fişlemeler,
öğretim üyelerinin tehdit
edilmesi, ekşi sözlük’e dekan
Yusuf Devran hakkında yazı
yazan bir öğrenci ve sendikasının e-posta grubuna yazı
yazan bir araştırma görevlisi
hakkında açılan soruşturmalar ile gündeme gelmişti.
M.Ü.’de yaşananlar sadece
bu üniversitenin değil,
Türkiye’deki tüm üniversite
emekçilerinin ve üniversite
bileşenlerinin sorunudur.
Akademik özerkliğin, iş
güvencesinin pervasızca
gaspı üniversitelerdeki üretimin önünde engel olduğu
gibi her tür özgürlüğün de
budanması anlamına gelmek-

tedir. Üniversitelerdeki emek
rejiminde tam bir güvencesizlik hâkim kılınmaya çalışılırken, YÖK ve üniversite içindeki uzantıları tarafından iktidar merkezîleştiriliyor, üniversiteler siyasî iktidarın
kontrolüne geçirilmeye çalışılıyor.
M.Ü.’deki uygulama AKP’nin
Gezi Parkı Direnişi’ne dönük
intikamcı tavrının bir uzantısı. Bu tavır her çalışanın en
doğal hakkı olan grev hakkı
gasp edilerek gösterilmeye
çalışılıyor. Grev hakkımız
olmadan ne patronlara ne de
iktidarlara direnme şansımız
var. Bu yüzden Marmara Üniversitesi’ndeki baskılara karşı
tüm üniversite bileşenleri ve
tüm emekçiler ses çıkarmalı.
Can Irmak Özinanır

Sosyalizm
sohbetleri
Faşizm nedir?
Son yıllarda sıkça yapılan
hatalardan biri faşizm kavramını bol keseden kullanmak.
Ülkede adeta bir faşizm enflasyonu yaşanıyor. Oysa herhangi
bir burjuva partisi faşist olamayacağı gibi, eylemlere polis
müdahalesi, askeri darbe, sansür gibi baskıcı, özgürlükleri
kısıtlayan icraatlar da ‘faşist’
olarak tanımlanmak için yeterli
değildir. Peki bunun ne önemi
var?
Faşizm kavramının ne olduğunu tanımlamak ve kavramın
doğru kullanılmasını savunmak entelektüel bir tartışmadan ibaret değil. Faşizmin her
baskı biçimini tarif etmek için
kullanılan alelade bir sıfata
dönüşmesi, faşizme karşı
mücadele etmenin olanaklarını
daha baştan sınırlıyor. Faşizm
kavramının devlet baskısını
teşhir etmek için sık kullanılması, gerçek faşist tehlikenin
önemsizleştirilmesine neden
oluyor. O nedenle faşizmin ne
olup ne olmadığı hakkında bir
berraklaşmaya, asıl faşizme
karşı somut bir mücadele vermek isteyenlerin ihtiyacı var.
Eğer 12 yıllık AKP iktidarıyla
faşizmin ‘geldiğini’ iddia ediyorsak, son bir haftadır HDP
bürolarına ve Kürtlere yönelik
linç girişimlerini açıklamak için
yeni bir kavrama ihtiyacımız
var demektir. Her şeyi faşizm
başlığı altına tıkıştıranlar her
şeyden önce faşist tehlikeyi
sıradanlaştırmış, önemsizleştirmiş oluyor. Faşizm ‘her
yerde, ikili ilişkilerimizde bile
var’ diye yorumlarda bulunanların atladığı bu. Oysa faşizmin
ne olduğunu Fethiye’de Özel
Harp Dairesi’nin, belediyenin
ve polisin işbirliğiyle, yüzlerce
kişilik güruhun çığlıklarla HDP
tabelası indirip yerine Türk
bayrağı asmasında, Fethiye’de
yaşayan Kürtlerin hedef gösterilmesinde açıkça gördük.
Faşizm aşağıdan örgütlenen
bir kitle hareketidir. İşçi sınıfı
hareketini ve tüm özgürlükçü
örgütlenmelerini bütünüyle
yok etmek, şiddetle bastırmak
üzere örgütlenir. Faşizmin gizlisi, saklısı, örtüğü yoktur.
Sıradan bir ideoloji değil, özellikle küçük burjuvazinin umutsuzluğunu örgütleyip tüm ezilenleri hedefleyen bir sokak
hareketidir.
Her baskı biçimini faşizm
diye anıp faşizmin içini boşaltmak, Türk bayrağı gibi milliyetçi simgeleri ‘normalleştirmeye’
çalışmak, faşist hareketin meşrulaşmasına, olağanlaşmasına
zemin hazırlar.
Meltem Oral

