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Bu daha başlangıç: Mesele ağaç değil –Erdoğan’ın politikaları

Tam Demokratik Haklar –
Neo Liberal Saldırılara Son!
► Polis şiddetine son
► Erdoğan’ın bir avuç sermayedarın çıkarlarını kollayan
talan politikalarına son
► Gezi Parkı direnişini kamu çalışanlarının mücadelesini,
THY grevini, Kürtlerin, Alevilerin, eşcinsellerin, toplumda ötekileştirilen her kesimin haklarını ve emekçilerin
her türlü hak arama mücadelesini savunalım
► Asgari ücret insanca bir yaşamı güvenceye alacak oranda yükseltilsin
► Yaşam tarzlarımızın devlet zoruyla dizaynına artık yeter
Erdoğan bize „çapulcu“ diyerek bizi
aklınca küçümsemek istiyordu. Biz ise
bu çapulcu ismini artık gururla
taşıyoruz. Çünkü direnişin çapulcuları
Erdoğan ve hükümetinin bir avuç
sömürücü elitin çıkarı doğrultusunda
yağmalamalarının aksine, yolsuzluğa,
cebini doldurmalara, polis şiddetine
ve tüm sermaye taraftarı politikacılara
karşı sokaklarda günlerdir mücadele
veriyor.
Şuan Erdoğan daha geri atmadı ve
ilk raunddu elindeki devlet zorunu en

vahşi biçimde kullanarak atlatmış
görünüyor. Fakat fena sarsıldı. Muktedir „tek adam“ iddası tarihe karıştı.
Milyonlar ise, ki bir çoğu hayatlarında daha önce hiç bir protestoya
katılmamış insanlardan oluşuyor -bu
direnişte deniyimler elde etti. Polisin
rolü ve keyfi tutumuna tanık olup tecrübe kazandı.
Şimdi bu deneyimlerden sonuçlar
çıkarmanın zamanı. Bu sonuçlar bir
sonraki raunddun bizim lehimize olmasında önemli olacaktır.

Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul’da
mitingler düzenlemesinin arkasında
sokakta direnenlere karşı gücünü
gösterme isteği yatıyor. Fakat onun
„gücü“ polis şiddeti, sindirme, yandaş
medya ve baskılar üzerine kurulu.
Biber gazıyla „boşatlılmış“ şehirlerde
zafer geçidini yapmak için çevik
kuvveti bir iç savaşta kullanır gibi
kitlelerin üzerine saldı.
Direniş şimdilik geri püskürtülmüş
gibi görünebilir.Fakat bu Erdoğan’ın
hanesine yazılmış görünürde ve geçici

bir zaferdir. Yeni jenerasyon bu direnişte bir çok deneyim kazandı. Bu
yüzden de ortadan kaybolmayacaktır.
Direniş kendini yeniden biçimlendirip
son haftaki deniyimlerden de sonuçlar
çıkararak yeniden daha güçlü ortaya
çıkacaktır.
Bu çerçevede Sosyalist Alternatif
olarak 3 adımlık bir plan öneriyoruz.
1) Direnişin birlikte değerledirilip
bilançosunun çıkrarılması –yeniden
güç toplama ve bir sonraki raunda örgütlü bir hazırlık: İstanbul’da Taksim

Dayanışma, sol sendikalar, HDK,
Halkevleri, diğer gruplar tarafından
organize edilecek bir konferans.
2) Güçlü bir biçimde tekrar dönmek
için direniş hareketinin güçlü yönleri
ve zaafları üzerine tartışma ve görüş
alışverişi
3) Safları sıklaştıralım: Erdoğan
hükümetine karşı geniş bir sosyal
hareketin inşaası; mücadeleci ve demokratik sendikalar; güçlü bir Marksist örgüt. Bunlar için sen de Sosyalist
Alternatif’e ve CWI’ye katıl.

Şimdi Direnişin Bir Sonraki Raundunu Hazırlayalım
Merkezi bir direniş konferansı: Değerlendirme, tartışma, bir sonraki
adım için hazırlık
Bu hareketi büyütelim!
Bu direniş Erdoğanı sarsmış durumda. Milyonlar, AKP’ye
alternatif
olabilecek bir gücün arayışında.
CHP egemen bir avuç elit sermayedarın diğer kısmının temsilcisidir
AKP’nin alternatifi olamaz.
Bu boşluğu doldurmak ve bir sonraki aşamya politik bir cevap verebilmek için bir kongreye ihtiyacımız var.
KESK, HDK, Halk Evleri, sol

sendikalar, sol grupların hep birklikte,
bu hareketle aktifleşen kitleleri içine
alarak demokratik biçimde tartışılıp
kararların alınacağı bir „Çapulcular
Konferansı“ düzenlemeye ön ayak
olabilirler. Bunu yapabilecek olanaklara sahipler. Bu konferanstan yola
çıkarak yeni bir toplumsal hareketin
temelleri atılabilir.
Böyle bir konferans kitlelere ikinci
raund için tekrar moral umut verecektir.

Demokratik bir konferans direnişlerin kapsamlı bir muhasebesini
çıkaracaktır.
Emekçilerin ve solun böyle geniş
katılımlı bir konferansı, direnişin
kaldığı yerde devam etmesini sağlar:
Erdoğan’a,
onun neo liberal
politikalarına ve onun arkasındaki
kapitalist sisteme karşı birlikte
DİRENİŞ!

İş ve Sosyal Güvence – Demokratik Hak Mücadelesini Yükseltelim!
Tam Demokratik Haklar İçin
Mücadele:







Protestolardan dolayı gözaltına
alınanlar ve tutaklananlar hemen
serbest bırakılsın
Gezi Parkı’nda ve ülke çapındaki
polis şiddetiyle ilgili olarak
sendikaların ve hereketin temsilcilerden
oluşan
demoktatik
koşullar altında seçilmiş bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun
Bütün
siyasi
tutsaklara
özgürlük! Toplanma, gösteri, örgütleme hakkı dahil olmak üzere
tüm demokratik haklar tam
olarak tanınınsın
Anti Terör Yasası, Özel Yetkili
Mahkemeler kaldırılsın; AKP
hükümetinin son yıllardaki bütün
gerici yasaları iptal edilsin









Sansüre son! Gazeteciler, Bloggcular vo sosyal medya kullanıcıları üzerindeki baskılara
son!
Herkese dini inacına göre yaşama
hakkı!
Aleviler
üzerindeki
baskılara son. İnançlı ya da inançsız herkesin yaşam tarzından
devlet elini çeksin!
Kürtler üzerindeki tüm baskılar
son bulsun! Tüm azınlıklar ve
azınlık hakları tanınsın! Ayrılma
hakkı da dahil olmak üzere
kendi kaderini tayin hakkı!
İşyerlerinde, şehirlerde, mahallelerde ve köylerde demokratik
olarak seçilmiş temsilcilerden
oluşan kitlelerin tüm demokratik
ve sosyal haklarını güvence
altına alacak bir anayasayı hazırlayacak bir konsey kurulsun

İş, İyi Ücret, Sosyal Güvenlik:









Küçük bir azınlığın servetine servet katmasına son.
Taksim Meydanı üzerindeki
dönüşüm planlarına, insanı ve
doğayı dikkate almayan, kar
dürtüsüyle yapılan tüm projelere
son
Özelleştirmelere son! Özelleştirilmiş mülklerin hepsi tekrar
kamu mülküyetine alınsın
Kamu emekçilerinin haklarına
saldırılara son
Asgari ücret insanca bir yaşamı
güvece altına alacak oranda yükseltilsin
Herkesin iyi koşullarda barınma
hakkı güvence altına alınsın
Ekonomide baskın olan tüm
bankalar
ve
holdingler
emekçilerin demokratik denetimi



ve yönetimi altına alınarak kamulaştırılsın
Ekonomiyi emekçilerin çıkarları
doğrultusunda ve çevreye uyum
içinde olacak şekilde organize
edecek ve geliştirecek sosyalist
bir planın demokratik koşullar



altında oluşturulması
Sömürüye,
baskıya
ve
KAPİTALİZME karşı enternasyonal direniş! SOSYALİST bir
demokrasi için! Gönüllü ve eşit
bir beraberlik temelinde Sosyalist
Otadoğu ve Sosyalist Avrupa

Bizimle Kontak Kur, Sosyalist Alternatif ile
Birlikte Mücadele Et!
Biz 45 ülkede sosyalist bir alternatif için mücadele eden
İşçi Enternasyonali Komitesi’nin (İngilizce: Committee a
Workers' International) üyesiyiz: Yoksulluğa, İşsizliğe ve
Baskıya Yeter! Direniş, Dayanışma ve Sosyalizm!
solidarity@socialistworld.net
www.sosyalistalternatif.com
www.socialistworld.net

Direnişin Ara Bilançosu
Son üç haftanın ardından
Türkiye’de hiç birşey eskisi
gibi değil artık. Erdoğan’nın
kendisinin de inandığı yenilmezlik görüntüsü tarihe karıştı.
Arap devrimlerinin ardından
„model demokrasi“ propagandaları boşa çıktı. Milyonlar
daha bir cesaretli artık.
Yine de Erdoğan ve onun
hükümeti elinde bulundurduğu
devlet zorunun her türlü
imkanlarını en sert biçimde
kullanarak hareketi şimdilik
geri püskürtebildi.
Şimdi yapmamız gereken, bu
toplumsal hareketin eksiğinifazlalığını analiz ederek bir
sonraki raunda hazırlanmak.
Direnişeteki Yeni
Toplumsal Katmanlar
Çok açıktır ki Türkiye son
on yılda çok değişti. 2001’deki
ekonomik krizin ardından
gelen büyüme sadece Erdoğan’nın güçlenmesine ve
iktidarını sağlamlaştırmasına
olanak veren koşullar oluşturmadı. Bu koşullar aynı zamanda bağrından yeni bir emekçi
ve genç jenarasyonu da çıkardı.
Her ne kadar haziran direnişinde güvencesiz çalışma,
düşük ücret ya da işsizlikten
kaynaklı yoksulluk gibi sosyal
konuları ön plana çıkmadıysa

da bu yeni jenarasyon bu
koşulları ve Erdoğan’nın bir
diktatör edası ve kibirliliğiyle
yatak odalarına kadar burnunu
sokamsını kabul etmiyor artık.
Bu, bir ateş topuna dönüşen
kararlı ve özverili yüzbinler;
bu yeni toplumsal katman
önümüzdeki
mücadelelerin
öderliğini oluşturacaklardır.
Öz Örgütlenmeler

Gezi parkındaki ağaçların
dozerlerle sökülmesine karşı duran insanlara polisin vahşice
saldırmasından sonra Türkiye’nin hemen hemen tüm şehirlerinde yapılan dayanışma
gösterileri bir anda ülke tarihinin
baskılara karşı e0n büyük toplusal mücadelesine evrildi.
Yalnız, bu muhteşem hareket,
koordinasyon konusunda eksik
kaldı.
Özellikle Gezi Parkı’nda ve
diğer şehirlerde belli bir derecede direniş komiteleri ya da
platformlar kurulmuş olsada
bunlar hareketi yaygınlaştırıp
daha ileriye götürme gibi
hedefler belirlemedikleri için
çok sınırlı kaldılar.
Durum değerlendirme, taktik
geliştirme, bir sonraki adımın
belirlenmesi vb. konular için
herkesin söz alıp fikrini söyleyebildiği (2011’de Atina’da

yapılan „açık mikrofon“ tarzında toplantılarda yoğun
ilgiden dolayı o gün konuşacaklar kurayla belirleniyordu)
düzenli toplantılar düzenlenmeliydi. Bu tarz toplantılar
direnişin olduğu her mahalle
ve
semtte
oluşturmalıydı.
Ayrıca ortak hareket edebilmek
için şehirlerde mahalle ve
semtlerin birbiriyle koordinasyonun ve ülke çapında da şehirlerin bir biriyle koordinasyonun sağlanarak bir üst komite
oluşturulabilirdi -mahalle ve
semt komiteleri, şehir komiteleri, ülke komitesi. Bu sayede
gerçek bir demokrasinin nasıl
olması gerektiğinin ipuçları da
kendisini göstermiş olurdu.
Buna benzer öz örgütlenmeler oluşturlamdığı taktirde bir
taraftan polisin saldırıları diğer
taraftan aktivistlerin yorgunlukları gibi bir çok nesnel sebepten dolayı hareket düşüşe
geçer. Oysa direnişin yükseltilmesi gerkiyordu.
Emekçi Sınıfın Rolü!
Emekçi sınıfı toplumda en
büyük
potansiyel
güçtür.
Sendikalarda emekçiler cinsiyet, mezhep, milliyetlerden
bağımsız olarak birarada bulunurlar; bu açıdan, sendikalar
her türlü bölme çabalarına

karşı bir set oluşturular. KESK
ve DİSK’in direnişe katılma
çağrıları, grev ve eylemlilikleri
iyi ve doğru kararlardı. Fakat
diğer
büyük
sendikalara
basıncı yükseltmek ve onları
da eylemler mobilize etmek
için bir strateji üzerinde
tartışmaları gerekirdi. Böylece
yukarda saydığımız sosyal talepler de direnişin teleplerine
eklenebilirdi.
Şimdi Ne Yapmalı?
Gezi Parkı çok vahşi bir
şekilde boşaltıldı fakat, „duran
insanlar“ eylemlikleri, semtlerdeki parklarda forumlar düzenlemek ve başka daha ortaya
çıkacak yeni eylem çeşitleriyle
mücadele şimdilik başka bir
biçim alarak devam ediyor.
Şimdi esas olan, iyi bir
muhasebe yaparak, „Gezi
Direnişi“nden dersler çıkartıp
mücadelenin
bir
sonraki
aşamasına iyi hazırlanmak.
Sosyalist Alternatif olarak ülke
çapında bir „direniş konferansı“ düzenlenmesini öneriyoruz. Böyle bir konferansa HDK,
Halk Evleri, KESK, DİSK gibi
büyük oluşumların ön ayak olmaları gerekmekte ve bir sonraki adımı belirlemek
için
bütün sol grupların ve örgütsüz
bireylerin katılımı sağlanmalıdır.
Sosyalist Bir Emekçi
Partisi Gerekli
Kapitalizm yanlısı ve ulusalcı bir parti olan CHP bu direnişlerden kendisi için yararlanmaya çalışıyor. Oysa CHP de
Türkiye’deki zengin sınıfın
diğer bir rengini temsil ediyor.
Milyonlarca yoksul emekçiye
insanca bir gelecek sunabileceği bir alternatif programa ve
yapıya sahip değildir.
Türkiye’deki
emekçilerin
-hangi milliyetten ya da inaçtan olurlarsa olsunlar, kendi
çıkarlarını savunan, onların taleplerini dile getiren ve kapatalist sistemin sınırları içinde

mümkün olabileceklerin dışına
çıkabilecek bir partiye ihtiyacı
var. Sosyalist bir perspektive
sahip olan; onu toplumsal
hareketin içinde ve orada
oluşan komitelerde savunan bir
partiye. Bu açıdan Halkların
Demokratik
Kongresi
bir
başlangıç noktası oluşturuyor.
Halk Evleri, ÖDP gibi oluşumlar ve sol sendikalar HDK ile

birlikte böyle bir kitle partisinin kurulması için inisiyatif almalılar. Böyle bir parti
bankaların
ve
şirketlerin
emekçilerin demokratik denetimi ve yönetiminde kamulaştırılmasını savunmalı; kar
yerine insanların ve doğanın
ihtiyaçlarına göre üretimin
yapıldığı bir ekonomik sistem
için mücadele etmeli.

Soyalist Alternatif – İşçi Enternasyonali Komitesi
Kapitalizm 2008’den beri dünya
çapında bir ekonomik krizin içinde.
Bu kriz, kapitalizmin 80 yıldan bu
yana girdiği en büyük kriz. Milyonlarca insan işten atıldı, sosyal
güvenceler tahrip edildi ve insanlar
yoksulluğa sürüklendi. Çevre tahribatı
da daha tehlikeli biçimler almaya
devam ediyor. Avrupa’daki kriz bitmek bilmiyor. Avro’nun iflasını, egemenlerin kapitlizm yanlısı politikaları
önleyemeyecektir. Bunun da yine ülke
ekonomilerinin ve halkların yaşam
standardı üzerinde yıkıcı etkisi olacaktır.
Bu kriz er ya da geç Türkiye’yi de
bütün hışmıyla vuracak ve milyonlar

işsiz kalma tehtidiyle karşı kaşıya
kalacaklardır. Şimdi bile Türkiye,
korkunç düşük ücretlerle işi olan yoksullar ülkesi durumunda. Sosyalist Alternatif, emekçi sınıfın yaşam standardındaki en ufak kötüleştirmeye karşı
ve her türlü iyileştirme için kitlesel bir
şekilde mücadele edilmesi gerektiğini
savunuyor. Tek tek olarak değil,
birlikte ve örgütlü bir şekilde. Bunun
için toplumsal hareketler içinde aktif
olmak zorundayız.
Zenginlerin ve ultra zenginlerin bir
çok siyasi partisi mevcut. Emekçilerin
de çıkarlarını politik olarak dile getirebilecekleri güçlü bir partiye ihtiyaçları var. Sosyalist Alternatif böyle

Sosyalist Alternatif

bir sosyalist kitle partsinin kurulmasını savunuyor. Bu parti, çeşitli
mücadele ve hareketleri birleştirerek
toplumu,
toplumun
temelden
dönüştürülmesi hedefini taşıyacaktır.
Böyle bir partinin, günümüzde
tanıdığımız sisteme adapte olmuş,
yolsuzluklarla iç içe geçmiş, kapitalizim yanlısı partilerle en ufak bir benzerliği olmayacaktır.
Sendikalar emekçi sınıfın en önemli
örgütlenmeleridir. Onlar olamadan
emekçilerin gündelik ücret ve çalışma
koşulların
mücadelesi
mümkün
değildir. Türk-İş ve DİSK gibi
sendika yönetimleri kapitalizmle barış
halindeler. Ancak, biz demokratik ve
mücadeleci bir sendika anlayışını
savunuyoruz.
Bütün deneyimler gösteriyor ki;
Kapitalizm barışçıl ve sosyal adaletin
geçerli
olduğu
bir
topluma
dönüştürülemez. O yüzden iyileştirmler için verilen mücadele sosyalist bir toplum için verilen mücadeleyle
birleştirilmelidir.
Sadece
emekçilerin ve gençlerin güçlü ve örgütlü bir hareketi kapitalizmi devirip
yeni bir toplum kurabilir.
Sosyalizm, ekonomi dahil, bütün
toplumun, çalışan nüfusun demokratik
denetiminde ve yönetiminde olması
demektir. Bunun için bankaların ve
holdinglerin kamu mülkiyetine geçirilmesi lazım. Bu durumda kapitalist
rekabet ve kar mantığının yerini, insanların ve doğanın ihtiyaçlarına uy-

gun olarak elbirliği ile yapılan bir demoktatik planlama alır. Bunun eski
Doğu Blok’u ülkelerinde ve Sovyetler
Birliği’nde var olumuş olan Stalinist
diktatötlüklerle hiç bir ilgisi yoktur.
Oralarda toplumun üzerinde ayrıcaklı
bir bürokrasinin hakimiyeti söz konusuydu.
Sosyalizme, ancak ve ancak
enternasyonal çapta ulaşılabilir. Sosyalist Alternatif enternasyonal dayanışma ve direnişi savunuyor. Biz
45’in üstünde
ülkede aktif bir
mücadele veren ve sosyalist bir dünya
örgütü olan “İşçi Enternasyonali Komitesi”nin (ingilizce kısaltması, CWI)
bir parçasıyız.
İşçi Enternasyonali Komitesi
Afrika, Asya, Ortadogu, Batı ve
Dogu Avrupa, Rusya, Kuzey ve
Güney
Amerika'da enternasyonal,
mücadeleci ve sosyalist örgüt ve
partilerin
üyesi olduğu bir
yapı. Dünya çapında sosyalist
demokratik bir toplum için mücadele
ediyoruz.
CWI büyük şirket grupları ve küresel kapitalizmin egemenliğinin yıkılması için verilen mücadelenin aktiv
bir parçasıdır. Emekçilerin, gençlerin mücadelelerinde;
emperyalizme,
zulme
ve haksızlığa karşı verilen
mücadelelerde olduğu gibi onları örgütleme ve ileriye taşıma çabasındadır.
Kapitalizmi ortadan kaldırma mücedeleside başarılı olmak için emekçi

sınıfın zaferlerinden ve yenilgilerinden
ders çıkarmak zorundayız. Kuzey
Afrika’daki devrimler ve ayaklanmalar,
ani kitle hareketlerinin, egemenleri
alaşağı ederek, devrimci durumlara
neden olabileceklerini gösterdiler.
Fakat, egemenlik ve mülkiyet ilişkilerinde başarılı ve kalıcı dönüşümlerin
gerçekleştirilebilmesi kitelerin güçlü ve
etkili
bir
örgütlenmeye
sahip
olamasıyla mümkündür. Bu nedenle,
bu fikirlerin, sol ve emekçi sınıf
hareketleriyle buluşmasını sağlayacak;
kendisini,
yaklaşmakta
olan
mücadelelere hazırlayan enternasyonal
bir Marksist örgüte ihtiyaç vardır. Biz,
böyle bir örgüt inşaa etmek istiyoruz.
Sende ücret gaspına, özelleştirmelere,
talana,
sömürü
ve her
türlü
baskıya karşı dire
nişe katıl! Marksist bir enternasyonalin inşaası içi
n bizimle birlikte
mücadele et!

www.sosyalistalternatif.com

Daha fazla bilgi için:
www.socialistworld.net

