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Devrimci Sosyalist İşçi Partisi; devrimci bir örgütün ve geleceğin sosyalist toplumunun, 
bugün yaşanan sınıf mücadelelerinin içinde belirginleşen özgürlük ve adalet mücadelelerinin 
aktif bir parçası olarak inşa edileceğini savunur. Bunun için var olan özgürlük mücadeleleri-
nin katılımcısı olmakla yetinmeyiz, bu mücadeleleri bizzat inşa etmeye, geliştirmeye çalışırız. 
Üyelerimizin olduğu tüm ilçe ve illerde kapitalist sisteme ve onun dayattığı esnek ve güvence-
siz iş koşullarına, sendikasızlaştırmaya karşı işçi sınıfının hakları için mücadele ederiz. Kürt 
halkının yanında özgürlük mücadelesinde yer alırız. Soykırıma maruz kalan hakların üzerin-
de yükselen devlet yapılanmasının teşhiri için mücadele ederiz. Cinsiyetçiliğe karşı, kadınla-
rın özgürlüğü için, LGBT bireylerin özgürlüğü için kapitalist sistemden kaynaklanan ahlak 
anlayışına karşı süren direnişin içinde yer alırız. İklim değişikliğini durdurmak için, nükleer 
santrallere ve HES’lere karşı, darbecilerin yargılanması için, türcülüğe karşı, milliyetçiliğin ve 
ırkçılığın her görünümüne karşı her düzeyde antikapitalist direnişin olanaklarını yaratmak için 
mücadele ederiz.

Milyarlarca insana eğitim, barınmak, giyinmek, “iyi” yaşamak bir lüksmüş gibi anlatılırken 
küçük bir azınlık gezegenin tüm olanaklarını tüketiyor. Bunun için yoksulluk içinde yaşayan 
milyarları daha fazla yoksulluğa, daha fazla çalışmaya mahkûm ediyor. En doğal haklarımız 
lüks değil ve bu dünyada yoksulların doğal haklarına sahip olmasına yetecek kadar zenginlik 
var! Sömürünün olmadığı özgür bir dünya mümkün ve böyle bir dünya için mücadeleye değer.

Egemen sınıf, zenginliğinin yanı sıra, ideolojisi, gelenekleri, devlet içindeki gücü gibi işçi 
sınıfını örgütsüz, güçsüz kılan ve kendi özgücünün bilincine varmasını engelleyen birçok araca 
sahip. Egemen sınıfa karşı verilen mücadele ekonomik, siyasi ve ideolojik bir mücadele olmalı-
dır. Bu mücadelenin kazanabilmesi politik bilinç ve örgütlülükle, harekete geçmekle mümkün.

DSİP işçi sınıfı adına birilerinin değil ancak işçi sınıfının yani yoksul çoğunluğun kendi 
eylemiyle bu dünyayı değiştirebileceği ve sosyalist bir toplumu inşa edilebileceğini düşünür. Bu 
yüzden tüm üyelerimiz işyerlerinde, okullarında, sokaklarda bugünkü özgürlük mücadeleleri-
ne güç katmak için örgütlenir ve başka bir dünya için sosyalist fikirleri yaygınlaştırır.

Tartışmak ve mücadele etmek için çeşitli demokratik platformlarımız vardır. Bu 
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platformların tamamı DSİP’in üyesi olan ya da fikirlerini merak eden, tanışmak isteyen her-
kese açıktır. Politik tutumlarımızı, kampanyalarımızı, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bu 
platformlarda tartışırız ve birlikte karar alırız. Aldığımız kararları nasıl gerçekleştireceğimizi 
yine bu platformlarda konuşarak sorumlulukları paylaşırız. Herkesin koşulu, olanağı ne olursa 
olsun mücadeleye sunabileceği katkılar vardır. Herkesin katkı sunabilmesi için gereken araçla-
rı, platformları yine birlikte yaratırız.

Neden ilçe örgütlerimiz var?
Politik fikirlerde anlaştığımız ve birlikte mücadele edebileceğimiz herkese ulaşabilmenin en 
önemli yollarından biri, mümkün olan her yerde, her şehirde ve ilçede yerel ilçe örgütleri aç-
mak. Birçok ilçede düzenli toplantı yapmak, sokaklarda stant açmak gibi faaliyetler yapmak 
daha fazla kişiye ulaşmayı sağladığı gibi bu ilçelerde yaşayanların politik faaliyete katılma süre-
cini de kolaylaştırmaktadır. Çalışan, okuyan, sınırlı vakti ve koşulları olan birçok kişi yaşamını 
sürdürdüğü yerlere en yakın ilçe örgütünde mücadeleye daha fazla katkı sunma olanağı bula-
caktır. Politik faaliyet herkes için ulaşılabilir bir etkinlik olmalı.

Her hafta ilçe toplantısı yapmaya ne gerek var?
Her ilçede haft ada bir toplantı yapıyoruz. Herkesin katılımına açık olan bu toplantılarda gün-
lük siyasi gelişmeleri tartışıyoruz. Toplantılar bizi tanımak isteyenlerin fikirlerimizi öğrene-
bilmeleri için bir olanak olmasının yanı sıra tüm üyelerin de siyasi gelişmelere dair fikirle-
rini anlatabilecekleri, deneyimlerini aktarabilecekleri ve aynı zamanda partinin politikalarını 
tartışabilecekleri bir organ. Her haft a düzenlediğimiz toplantılar partinin birincil demokratik 
aracıdır.

Demokratik örgütün, tartışmanın, her bireyin katkısını alabilmenin en önemli temeli yılda 
bir iki kez yapılan kongrelerden önce ilçe örgütlerinde atılır. 

İlçe toplantılarında genellikle, daha önceden ilçelerin ihtiyaçları, istekleri doğrultusunda 
belirlenmiş politik konularda, DSİP üyesi olan ve kimi zaman da olmayan kişiler sunum ya-
par. Ardından toplantıya katılanların soruları veya konuyla ilgili yorumlarıyla tartışma devam 
eder. Toplantılar bir moderatörle yönetilir. Moderatörler konuşmacıların sunumlarının önce-
den uzlaşılmış sürelerde tamamlanması ve tartışma kısmında söz almak isteyen herkesin eşit 
koşullarda söz alması için kolaylaştırıcı roldedir. Örgütlü olan ya da olmayan herkesin politik 
tartışmalardaki katkıları aynı önemdedir. Bilincimizi belirleyen tarihsel ve toplumsal koşulları-
mız ne yazık ki yaşadığımız toplumsal düzende kendimizi politik olarak var etmek istediğimiz-
de her birimize eşitsiz ilişki biçimleri dayatıyor. Bu durumu aşmanın yollarından biri de ortak 
tartışma platformlarında cinsel kimliği, deneyimi, teorik birikimi, yaşı, toplumsal konumu vb. 
ne olursa olsun herkesin kendisini politik olarak eşit koşullarda var edebileceği ortamları ya-
ratmak. İlçe toplantılarımızdaki moderasyonlar bu yaklaşımla kolaylaştırıcı bir misyon üstle-
nirler. Moderatörler aynı zamanda ilçe toplantıları katılımcıları tarafından, örgütlü olduğumuz 
politik organizasyonun bir temsilcisi olarak muhatap alınırlar. Bu yüzden moderatörler de 
konu ve konuşmacı seçimi gibi önceden belirlenmeli ve toplantıya ve haft anın politik ve pratik 
gelişmelerine hazırlıklı bir şekilde toplantıya katılmalıdır.

İlçe örgütleri tarafından bilinçli olarak özel konularda tersi tercih edilmediği sürece, top-
lantılarda konuşmacılara 15, en fazla 20 dakikalık sunuş yapma süresi tanınır. Böylece toplantı 
katılımcılarının tartışmaya katılmak için geniş bir zamanı olur. Salondan konuşmalarda da mo-
derasyon, beşer dakikalık söz haklarıyla toplantının demokratik bir şekilde ilerlemesini sağlar. 
Tek bir kişinin salondan on beş dakika konuşma özgürlüğüne sahip olması değil, çok sayıda 
katılımcının toplantıya politik ya da teorik katkı yapması demokratik olan yöntemdir.
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İlçe toplantılarında politik sunum yapmak için ne gerekli? Konu üzerinde uzmanlaşmış ol-
mak mı ya da daha deneyimli olmak mı gerekir? Hayır. DSİP’in bütün üyeleri, ilçe toplantı-
larında politik sunum yapmak için gönüllü olabilir. Bunun için akademik çalışma veya konu 
hakkında uzmanlaşmış olmak gibi bir ön koşul yoktur.

Her ay aidat vermek ne işe yarıyor?
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin, üyelerinin her ay verdikleri aidatlar dışında bir gelir kay-
nağı yok. Kapitalist sistemin ekolojik tahribatına, kadınları ikinci cins olarak gören cinsiyetçi 
zihniyete, farklı cinsel yönelimleri hastalık olarak damgalayan homofobiye karşı, darbecilerden 
hesap sorulması, ırkçı-milliyetçi politikaların teşhir edilmesi ve işçi direnişleriyle dayanışmak 
için verdiğimiz mücadelede kullandığımız birçok araç var. Dünyayı değiştirmek için verdiği-
miz mücadeleye daha fazla aktivisti katmak ve bu mücadelelerin kazanmasını sağlamak için 
toplantılar yapıyoruz, bildiriler, afişler, stickerlar çoğaltıyoruz. Dergi ve haft alık gazete gibi ya-
yınlarla, broşürlerle sokakta yürüttüğümüz politik mücadeleyi aynı zamanda teorik olarak da 
sürdürüyoruz. Değişimin mücadele içinde gerçekleşeceğini sınıf mücadeleleri tarihi defalarca 
kanıtladığı için farklı şehirlerde yürüyüşler, eylemler, mitingler düzenliyoruz. Yaşadığımız sis-
tem, teorik-politik mücadelemizin araçları için bizi paraya ihtiyaç duymak zorunda bırakıyor. 
Bu yüzden üyelik aidatları, çevremizden, politik faaliyette tanıştığımız insanlardan parasal kat-
kı almaya çalışmak, tümüyle politik bir hamledir. Bu konuda eksik davranmak, parti bürola-
rımızın kiralarını, temel ihtiyaçlarını karşılayamamanın yanı sıra yukarıda bahsedilen politik 
araçların üretilmesi konusunda da eksik kalmamız anlamına gelir. Her DSİP üyesinin vereceği, 
çevresinden alacağı katkılar sürdürdüğümüz politik mücadelenin yaygınlaşmasını olanaklı kı-
lacaktır.

İnternet çağında gazete satmanın bir anlamı var mı?
Sosyalist bir gazete neden önemlidir? Merkez medyada yüz binlerce satan gazeteler varken, 
televizyonlarda milyonlarca insana seslenen ana haber kanalları, diziler varken, internette sos-
yal paylaşım ağlarında herhangi bir haber ya da yorum birkaç saniyede on binlerce insana 
ulaşırken, 15 günde bir 1000 adet basılan, 500 adet satılan sosyalist bir gazetenin bir etkisi, bir 
katkısı olabilir mi?

Bu soruların kestirme bir yanıtı yok. Sosyalist bir gazetenin etkisinin ve katkısının, sosya-
list bir örgütle birlikte düşünülmesi bir zorunluluk. Sosyalist bir gazetenin ne mali olanakları 
ne de muhabir ağı ve uzman gazeteci istihdam etme yeteneği merkez medyanın olanaklarıyla 
kıyaslanabilir. Sosyalist bir gazetenin gücü, farklı bir kaynaktan beslenmesinde yatar. Devrimci 
bir yayın organına gücünü verecek olan kaynak, mücadeledir. Ama bir internet sitesi de bir 
mücadelenin ayrıntılarını başarıyla yansıtabilir, mücadele içinde direnenlere gerçekleri teşhir 
edebilir, baskının her biçimine göre bir kadının neden şiddete maruz kaldığını, bir LGBT bire-
yin üzerindeki baskıyı, bir işçi direnişinde patronun derin planlarını, polisin rolünü anlatabilir. 
Devrimci bir gazeteyle, diğer teşhir ve propaganda alanlarının arasındaki temel fark, gazete 
bizzat mücadele eden aktivistlerin arasında, aktivistlerin örgütlenmesinin aracı olmayı başa-
rabilirken, diğerlerinin bu yeteneği hiçbir zaman sergileyemeyecek olmasıdır. Bu, gazetenin 
sadece bir iletişim, haber verme ve teşhir etme aracı olmamasından kaynaklanır. Gazete, kolek-
tif bir örgütün üyesi olan gazete dağıtıcıları ağı demektir çünkü. Bu ağın, bir mücadele alanına 
müdahalesi, o alanın içinde, o mücadelenin öncüsü, sözcüsü olan insanlarla birebir yan yana 
olması demektir.

Sosyalist bir gazetenin, öncelikle, sosyalist bir örgütün iskelesi olması bu yüzden çok önem-
lidir. Egemen sınıf sayısız kollu bir canavar gibi dört bir yandan, sosyal ilişkilerden, aileden, 
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eğitimden, ordudan, dinin kullanımından, medyadan, atasözlerinden, cinsiyete dayalı iş bö-
lümünden, üniversitelerden, parlamentodan, internetten ve tüm bir kültür alanından milyon-
larca insan üzerinde fikri hegemonyasını kurmak için sürekli müdahale ederken, sosyalist bir 
örgütün faaliyeti, örgütleri arasındaki, üyeleri arasındaki ilişki tesadüfl ere bırakılamayacak ka-
dar büyük bir önem taşır. Tüm örgütün rutini, bireylerin, bazı üyelerin keyfiliğine bırakılama-
yacağına göre, üyelerin zamanlarını, faaliyet tempolarını ve faaliyet alanlarını koordine etmek 
için kolektif olarak çıkartılan bir gazete belirleyici bir önem taşır.

Bu, gazetenin çıkışının tüm üyelerin katkısına açık olması anlamına gelmez sadece, bu katkı 
olmadan gazete, örgütün kendisini merkeze alarak koordine olacağı bir yayın organı işlevini 
göremez. Parti örgütlerinin öne çıkartacağı politik tartışmaları, sloganları, teorik konuları be-
lirleyen temel araç da tek tek üyelerin faaliyet alanlarında yaşadığı tartışmalara yön gösterecek 
olan da periyoduna sıkı sıkıya bağlı olan gazetenin politik içeriğidir. Gazete, tüm üyelerine bu 
yüzden en kısa sürede ulaştırılmalıdır. Bu ulaştırma çabası, ulaştırılırken yapılacak tartışmalar, 
propaganda toplantılarının gazetenin çıkış ve örgütlere ulaşma periyoduna göre belirlenmesi, 
bu toplantılarda gazetenin değerlendirilmesi, değerlendirmelerin ve politik deneylerin hızla 
gazeteye yeniden ulaştırılması, öncelikle, örgütün kolektif bir biçimde ve en önemlisi yüz yüze 
örgütlenmesi açısından en önemli ilk örgütsel adım olarak görülmelidir. Çünkü ancak bu ilk 
adım atıldığında, örgüt, gazete her yayınlandığında yeniden politik olarak birleşir. Gazetenin 
örgütün tüm üyelerinin deneyine, birikimlerine ve katkılarına bağlı olarak çıkması gazetenin 
politik içeriğine kolektif bir karakter kazandırır. Böylece, tartışma ve faaliyet alanlarında tek bir 
üye bile, gazete aracılığıyla kolektif bir deney birikimiyle müdahale etme şansı kazanır.

Bir örgüt yaptığı eylemlerle, ürettiği sloganlarla, genel medyayı kullanarak, internet üzerin-
den, ani politik gelişmelere karşı gösterdiği politik yanıtların etkisiyle, bazı üyelerinin tanın-
mışlığıyla ve etkinliğiyle kendi tanınmışlığını artırabilir, çok geniş bir çevre yaratabilir, politik 
olarak ilgi odağı olabilir. Ama bu ilgiyi bir örgütsel faaliyetin etkin parçası haline getirmek için 
bu insanlarla doğrudan politik temas ve tartışmayı sağlayacak ilk ağ, gazete vasıtasıyla kolektif 
bir şekilde aynı politik vurgularla hareket eden, çevre geliştirmeyi siyasi bir çevre geliştirmek, 
siyasi tartışmalar yaptığı insan sayısını düzenli olarak artırmak olarak gören gazete dağıtıcıla-
rıdır.

İşçi sınıfının ve aktivistlerin, fikri açıdan homojen bir grup oluşturmadığı ve mücadele et-
mek, değişimin bir parçası ve aktivisti olmak isteyen insanların da sürekli olarak tartıştığı-
nı gözden kaçıramayız. Değişim için mücadele eden insanlar hem yukardan, egemen sınıfın 
entelektüel üretim araçlarıyla yaygınlaştırdığı fikirlerin basıncı altındadır hem de aşağıdan, 
değişim isteyen kitlelerin egemen sınıfın fikirlerinden etkilendikleri oranda dile getirdikleri, 
tartıştıkları, kabul ettikleri ya da inandıkları fikirlerin basıncı altındadır. Sosyalizm mücade-
lesi, bir azınlık olan burjuva sınıfıyla yüz yüze sürmez ne yazık ki, bu çok kısa süren, basit bir 
mücadele olurdu. Dünya çapında birkaç yüz milyon burjuvaya karşı, yaklaşık dört milyarlık 
işçi ve yoksullar kitlesi, bu mücadeleye hızla sona erdirebilirdi. Gerçek mücadele, yoksulların 
kendi arasında süren hegemonya mücadelesidir. Sosyalist bir örgüt, işçi sınıfının ve mücadele 
eden aktivistlerin en önde duran, bilimsel tartışmalar yapan, egemen sınıfın fikirlerine karşı iş-
çilerin bu fikirlerden (bu fikirler genellikle reformist fikirlerdir) etkilenen büyük çoğunluğunu 
kazanmaya çalışan kesiminin siyasi birliğidir.

Bu yüzden, yüz binler satan gazetelerin karşısında, mücadele eden aktivistlere seslenen Sos-
yalist İşçi’nin bir önemi var. Sosyalistler, işçilerin ve ezilenlerin ne komutanıdır ne de akıl ho-
cası! Sosyalist bir örgüt, sadece ve sadece işçi sınıfının hafızasıdır. Mücadele deneylerinin yeni 
mücadele deneylerinde kullanılması için canlı tutulduğu bir havuzdur. Bir örgütün bu işlevini 
yerine getirebilmesi için, aynı zamanda, mücadele eden işçilerin hafızasında da yer edinmesi 
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gerekir. Hafıza görevini yerine getirmek için hafızlarda yer edinmenin aracı da yine sosyalist 
bir gazetenin kolektif bir ajitatör, propagandacı ve örgütleyici olmasıyla mümkündür.

Sokakta Sosyalist İşçi
Sokaktaki özgürlük mücadelelerinin sesi olan Sosyalist İşçi, sadece mücadeleleri sayfalarına 
yansıtmakla kalmıyor, bu mücadelelerden öğreniyor, dersler çıkartıyor. Sosyalist İşçi gazetesi 
özgürlük mücadelelerinden öğrenirken aynı zamanda okulda, evde, işyerinde, sokakta, dire-
nişte, yürüyüşte, grevde kısaca başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatabileceği her alan-
da kendisini var ediyor. Sosyalist İşçi, yaşadığımız dünyada büyük şirketlerin elinde olan ve 
egemen fikirlerin propagandasını yapan, bunu yaparken de her türlü manipülasyondan geri 
durmayan büyük medya organlarının karşısında ezilenlerin ve özgürlük isteyenlerin fikirlerini 
yansıtan bağımsız bir gazetedir. DSİP üyeleri gazetelerini var oldukları bütün ilçelerde, ilçe 
üyeleriyle birlikte sokakta da satarlar. Böylece fikirlerini daha fazla insana ulaştırıp yeni müca-
dele arkadaşları kazanırlar.

Bütün işler nasıl organize oluyor? Kararlar nasıl alınıyor?
Yılda iki kez yaptığımız konferanslarda tüm il ve ilçelerden üyelerin katılımıyla var olan politik 
süreci değerlendirip, önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atmamız gerektiğini birlikte tartışı-
yoruz. Karar alırken oy çokluğu değil karşılıklı ikna ve uzlaşı önceliğimiz oluyor. Yılda iki kez 
yaptığımız konferanslardan birinde Merkez Komite adını verdiğimiz yönetici organı seçeriz. 
Merkez Komite seçimine en az üç DSİP üyesinin aday gösterdiği herkes aday olabilir. Tek tek 
isimleri oylamaktansa bir liste üzerine uzlaşmak yine önceliğimizdir.

Merkez Komite; bir sonraki seçime kadar partinin günlük politik faaliyetinin örgütlenmesi-
ni ve merkezi politik yöneliminin şekillenmesini üstlenir. Denetleyici bir üst kurum olmaktan 
ziyade koordine edici, kolaylaştırıcı rolü vardır. Merkez Komitesi, günlük faaliyetin hızına ayak 
uydurabilecek koşulları olan, zamanının daha büyük kısmını parti faaliyetine ayırmayı beyan 
eden, hızla bir araya gelmeye ve birlikte çalışma yürütebilmenin koşullarını yaratabilmeye gö-
nüllü yoldaşlardan oluşur. Cinsiyet, yaş, deneyim gibi ayrıcalıklar söz konusu değildir. Haft ada 
en az bir gün toplantı gerçekleştiren Merkez Komite politik değerlendirmeleri ve faaliyet rapo-
ru içeren parti notlarıyla çalışmalarını ve örgütsel deneyimleri haft alık olarak partiye duyurur.

Pozitif ayrımcılık
Egemen sınıf, farklı ırklardan, milliyetlerden, dinlerden vb. olduğumuzu anlatarak aslında biz 
ezilenlerin çıkarlarının ortak olduğu ve birlikte mücadele edersek kazanabileceğimiz gerçeğini 
gölgelemeye çalışır. Kapitalizm işçi sınıfına aynı ekonomik ve ideolojik koşulları dayatırken 
aynı zamanda işçi sınıfını kadın-erkek diye ayırır. Cinsiyetçi fikirlerle kadınları “kadın” ol-
dukları için ayrıca ezer. Kadınların esas yerinin aile, misyonunun da aileyi korumak olduğu 
anlatılır. Erkeklerden daha az ücret ödenerek kadına sürekli evine dönmesi gerektiği anlatılır. 
Kadınlar politik mücadele içerisinde bu tarihsel ve sosyal ezilmişliğin koşullarından soyutla-
narak yer almazlar.

Kitlesel siyasi partilerde veya sendikalarda kadınlar aktif ve yoğun olarak yer alırken söz ko-
nusu kurumların yönetici organlarında, karar mekanizmalarında aynı yoğunlukta yer alamaz-
lar. Bu yüzden sendika gibi örgütlenmelerde kota uygulaması kadınlar için önemli bir reform 
talebidir. Şekilsel bir çözümden çok cinsiyetçiliğin bir sonucu olan ayrımcılığa karşı politik bir 
taleptir. Ancak kota kadına yönelik ayrımcılığa karşı tek çözüm değildir.

Devrimci bir örgütte pozitif ayrımcılık ilkesinin işliyor olması, kadına yönelik ayrımcı-
lığa karşı önleyici bir tedbir olan kotaya ihtiyaç duyulmamasını sağlar. Kadınlar zaten kota 
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gerekmeksizin mücadelenin sözcüsü, inşacısı ve aktif unsurlarıdırlar.
Başka bir dünya için verilen mücadelede politik olarak anlaşan, cinsiyetçi fikirlerle her gün 

hesaplaşan, günlük faaliyetinde bunu asli konulardan biri olarak gören, kadınların özgürlük 
mücadelesini devrimden sonra halledilecek bir mesele olarak değil güncel bir mücadele olarak 
gören bir örgütte kadınların “önünün açılmasına” gerek kalmaz çünkü kadınlar bizzat en ön-
dedir. DSİP pozitif ayrımcılık ilkesini benimser. Pozitif ayrımcılık zaten erkeklerin çoğunluk-
ta olacağı düşünülen alanlarda kadınlar için yer açmak değil, gündelik faaliyetin her anında, 
örgütün tüm araçlarında, kampanyalarda kadınların daha fazla inisiyatif almasını, daha önde 
olmasını, politik olarak daha donanımlı olmasını ısrarla savunan sürekli bir politikadır.

Disiplin Kurulu nasıl çalışıyor
DSİP’te Disiplin kuruları Merkez Disiplin Kurulu dışında il teşkilatı olan yerlerde kurulur ve 
3 asıl bir yedek üye üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu; Partinin merkez organlarında gö-
revli olanlar, il başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulunda yer alanlara ilişkin 
şikayetleri inceleyerek karara bağlar. Ayrıca İl Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlarda 
başvuru konusu olayın tarafl arı (şikayet eden ve edilen) itiraz ettiği takdirde Merkez Disiplin 
Kurulu tekrar inceleme yapar. İl Disiplin Kuruluna yapılan itirazlar en geç 15 gün içerisinde 
Merkez Disiplin Kurulu’na iletir. Merkez Disiplin Kurulu’nun kararları kesindir. Disiplin Ku-
ruluna başvurular, Disiplin Kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Bireylerin mağdur olduğu 
şikâyetlerde başvurunun şahsen yapılması zorunludur. Diğer başvurularda her bir parti üyesi 
yazılı başvuru yapabilir. Disiplin Kurulu kendisine yazılı olarak bildirilen başvuruları makul 
olan en kısa sürede değerlendirilmeye alır. Bu süre başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 15 
günü geçemez. Aynı şekilde değerlendirmeye alınan başvuru olayın özellikleri de dikkate alı-
narak makul olan en kısa sürede incelenerek karara bağlanır. Bu süre başvuru yapılan tarihten 
itibaren 3 ayı geçemez. Disiplin kurulunun her toplantısı tutanak altına alınarak, kurul üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakta kurula yapılan başvurular tarih ve olayın kısa özeti ile alınan 
kararlar yazılır. Disiplin Kurulu karaları ilgililere ve ilgili parti birimlerine en geç 30 gün içeri-
sinde yazılı bildirilir.

Çalışıyorsan ya da öğrenciysen nasıl katkıda bulunabilirsin?
Geçinmek için çalışan bir işçi veya henüz bir öğrenci olduğun için parti faaliyetine zaman ayı-
ramayacağını düşünebilirsin. Ancak çalışıyor veya okuyor olman mücadeleye daha az zaman 
ayırabileceğini değil aksine mücadele için yapabileceklerinin daha fazla olduğunu gösterir. İş 
yerinde veya okulunda çevrendeki arkadaşlarına yayınlarımızı ulaştırarak, kendi bölgende bil-
diri dağıtarak, yayınlarımız için yazı yazarak, çeviri yaparak, çevrende bağış toplayarak, tartı-
şarak ve daha birçok şeyi yaparak sandığından daha fazla katkıda bulunabilirsin.

Sorumluluk alabilirsin. İlçe örgütlerimiz ve birimlerimizde, gazete sorumluları yayın da-
ğıtım ağını organize eder. Sorumlular ya ilçe toplantılarında seçilir ya da gönüllü olanlar ilçe 
üyelerince onaylanır ve çalışmaya başlar. Gazete dağıtım sorumluları, gazetenin tüm üyelere 
ulaşmasını haft alık bir periyod içinde koordine eder. Gazete paralarını toplar, gazete ulaşma-
yan üyelere ulaşmasını planlar, yeni çevrelere gazete ulaşması için ön ayak olur. İlçe örgütü 
başkanlarımızın çoğu, gazete sorumlularıdır aynı zamanda.

İlçe örgütlerinde mali sorumlular da aynı şekilde seçilir. İlçe örgütünün giderlerini karşı-
lamak ve yeni gelirler elde etmek ama en önemlisi tüm üyelerin aidatlarının toparlanmasını 
sağlamak için mali sorumlular aylık planlamalar yapar.

DSİP’te her örgüt organına seçimlerle gelinir. Seçimlerde aday olmak için üç kişinin öne-
risi yeterlidir. İlçe örgütleri yönetimlerinden genel merkez yönetimlerine kadar aynı yaklaşım 
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geçerlidir. 
Tüm bu süreçlere aktif bir şekilde katılmak mümkün. Üstelik DSİP’in içinde yer aldığı çeşitli 

kampanyalarda sorumluluklar almak da çok kolay. 

Marksizm Toplantıları
Marksizm toplantıları bahar ve güz Marksizmleri olarak yılda iki kez örgütleniyor. Bu toplan-
tılarda çok sayıda panel, tartışma toplantısı, film gösterimi yapılarak konuların hemen hemen 
sayısız çeşitliliği içinde sayısız konuşmacıyla, DSİP üyesi olmayan panelistlerle birlikte güncel 
ve teorik konular ele alınıyor. Sadece Türkiye’den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ko-
nuşmacılar, dünyada süren mücadelenin deneylerini Marksizm toplantılarında paylaşıyorlar.

Marksizm’den önce en az iki kere konuları, konuşmacıları tanıtan broşür çıkartıyoruz ve 
Marksizm’den aylar önce bilet satışlarına başlıyoruz. Marksizm’i bilet satarak yapmamız Mark-
sizm’i düzenlemek için başka hiçbir kaynağımızın olmamasından kaynaklanıyor. 

Marksizm toplantılarını aynı zamanda tüm üyelerimizin, toplantılara katılanların mücadele 
deneylerini ve politik tartışmalarını birleştirebileceğimiz bir platform olarak görüyoruz. Tartış-
malar, teorik ve politik konular üzerinde fikirlerimizin birleşmesine yardımcı oluyor.

Marksizm aynı zamanda DSİP’in en çok üye kazandığı platformlardan birisidir. Bu yüzden 
Marksizm örgütlemesine özel bir önem veriyoruz. Her il, ilçe ve okul örgütünde Marksizm 
sorumluları çok önceden seçilir ve tüm faaliyet yoğunluğu içinde Marksizm’e katılımı artırmak 
için Marksizm sorumluları aylar öncesinden çalışmalara başlar.

Marksizm, gönüllülerden seçilen ve her haft a düzenli ve herkese açık toplantılar yapan 
Marksizm Komitesi tarafından koordine edilir. Marksizm Komitesi gönüllü olan ve Merkez 
Komitesi tarafından önerilen üyelerce şekillenir. Komite, konuları, konuşmacıları, broşürü, 
Marksizm’in yerini, tarihini planlar.

Uluslararası Akım
DSİP, sosyalizmin işçi sınıfının kendi kurtuluşunun ürünü olacağını savunuyor. Bu kurtuluş 
mücadelesinin tek bir ülkenin sınırları içinde tamamlanması mümkün değildir. Ezilenlerin öz-
gürlük mücadelesi, milli bir çözüm alanına sahip değildir. İşçi sınıfı ancak tüm dünya çapında, 
ezilenlerin küresel dayanışmasının, eylem birliğinin sonucunda özgürlüğünü kazanabilir. Bu 
yüzden sosyalistler ilk günden itibaren dünya çapında dayanışmak, deney alışverişinde bulun-
mak, birbirlerinden öğrenmek zorundadır.

DSİP, kendisini bir enternasyonal olarak görmeyen ama işçi sınıfının uluslararası tarihinde 
aynı bakışa sahip olan çeşitli ülkelerdeki devrimci örgütlerle aynı akım içerisinde, Uluslar arası 
Sosyalizm Akımı içerisinde birlikte mücadele eder.

Uluslararası Akım yılda bir kez çeşitli ülkelerdeki kardeş partilerin bir araya gelmesiyle po-
litik ve örgütsel tartışmalar yapar. Merkez Komitesi’nden temsilciler bu toplantılara katılır. Bu 
toplantılarda dünya çapındaki güncel deneyimlerin değerlendirilmesinin yanı sıra, bürokratik 
ve milliyetçi olmayan, aşağıdan sosyalizm geleneğini savunan sosyalistler birlikte mücadelenin 
dinamiklerini ele alırlar.

Kampanyalar
DSİP üyeleri, hem koşulların öne çıkardığı hem de içinde daha çok yer almak istedikleri 

çeşitli kampanyalara destek verir, çoğu kez bu kampanyaların örgütleyicileri arasında yer alır. 
Savaşa, ırkçılığa, darbelere, sendikasızlaştırmaya, soykırım savunanlara, kadın cinayetlerine, 
iş kazalarına, küresel ısınmaya, nükleer santralarla, Kürt halkının üzerindeki baskılara, küre-
sel antikapitalist mücadele platformları içinde süren mücadelelere LGBT bireyler üzerindeki 
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şiddete, nefret söylemine ve suçlarına karşı sayısız kampanya içinde mutlaka çalışan, aktif bir 
şekilde mücadele eden DSİP üyeleri vardır. Kampanyalar, somut sorunların çözümü için kit-
lelerin bir araya geldiği radikal mücadele platformlarıdır. Bu kampanyalarda yer almak, hem 
barış, özgürlük ve adalet ve emek mücadelesinin kazanılması için önemlidir hem de kampan-
yalarda çok sayıda aktivistle yan yana gelerek, tartışarak hem DSİP üyelerinin gelişimi hem 
de kampanya aktivistlerinin gelişimi doğrudan mücadele içinde çok daha dinamik bir şekilde 
yaşanır.

DSİP’in yıllardır içinde olduğu, örgütleyicisi olduğu ya da desteklediği kmapanyalardan 
bazıları şöyle: Direnişi Küreselleştir, Cenova 2001, Savaşa Hayor Platformu, Irak’ta Savaşa Ha-
yır Platformu, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Küresel Eylem Grubu, Barışarock, İstanbul 
Sosyal Forumu, Türkiye Sosyal Forumu, Dünya Sosyal Forumu, DTP Kapatılamaz İnisiyatifi, 
Özgürlük İstiyoruz İnisiyatifi, Demokrasi Platformu, Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Koalis-
yonu, Kenan Evren’i İzleme Komitesi, Tuzla’da Ölümlere Son İnisiyatifi, SaKa, Irkçılığa ve Mil-
liyetçiliğe DurDe, Hrant’ın Arkadaşları, Emek-Barış-Özgürlük Bloku, Antikapitalist Öğrenci-
ler, Başörtüsüne Özgürlük kampanyası, Tekel işçileriyle dayanışma, Antikapitalist Çalışanlar, 
Su Hakkı Platformu, Özür Diliyoruz Kampanyası, Nefret Suçlarına Karşı Platform, Antikapi-
talist Çalışanlar.

Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kızılay

İstanbul:
Kadıköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rıza Paşa Çıkmazı, No: 10, Kat: 
3, D. 6, Kadıköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdağ Cd, Çakıroğlu İşhanı, A Blok, No: 
202, Kat: 3, D. 113, Sondurak, Ümraniye
Beyoğlu: 0555-423 74 07
İstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2, Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakırköy: 0532-713 54 52
Şişli: 0536-971 69 78
Kartal: 0536-432 92 27

İzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kıbrıs Şehitleri Cd, 1462. Sk, No: 20, D:1, 
Alsancak

Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 15, D: 101, Bornova
Karşıyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15

Bursa
0537 774 47 86
Hacılar Mh, Konakardı Sk, Petek İşhanı N.18, 
Heykel 
(Bursa Baro Lokali Üstü)
Akhisar
0554-327 04 45
Antalya
0536-335 10 19
Çanakkale
0554-398 07 11
Edirne
0534 872 76 69
İzmit
0537-471 19 05

DSİP’e nasıl ulaşılır?


