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Anadilde eðitim!
Baþörtüsüne,

Cemevlerine özgürlük!

Özgürlük 
istiyoruz!

Yazarýmýz Roni Margulies’e 
yapýlan ýrkçý saldýrýlarý kýnýyoruz!



2 sosyalist iþçi sayý: 403

ssoossyyaalliisstt  iissççii  
Özgürlük  istiyoruz
“Özgürlük Ýstiyoruz” imza kampanyasý, ken-

disini bir inisiyatife dönüþtürdü. Ýnisiyatifin iki
önemli etkinliði var önümüzdeki günlerde. 25
Aralýk’ta Üniversitelerde Özgürlük Ýstiyoruz
diyecek ve Ankara’da bir miting gerçekleþtire-
cek. 

Anadilde eðitimi, baþ ötürüsüne özgürlüðü ve
Aleviler üzerindeki baskýlarýn hemen sona
ermesini savunan öðrenciler Ankara’da buluþa-
cak.

Ýnisiyatif yeni bir eylemi de 12 Ocak’ta gerçek-
leþtirecek. KCK davasý yeniden baþlamadan bir
gün önce Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Ýzmir’de
gösteriler, forumlar düzenleyecek. 

Özgürlük Ýstiyoruz Ýnisiyatifi böylece ezilen-
lerin baský altýna alýndýðý çeþitli alanlarý bir-
leþtirmeye, ezilenler arsýnda elinden geldiðince
güçlü bir dayanýþma aðý örmeye ve somut tale-
plere sahip birleþik bir mücadeleyi örgütlemeye
çalýþacak.

Bu kampanyanýn baþlýklarý dýþýnda bir dizi
alanda daha mücadele bizi bekliyor.

Hrant Dink’in öldürüldüðü 19 Ocak’ta
“Hrant’ýn arkadaþlarý”nýn düzenleyeceði
anmanýn en kitlesel bir biçimde gerçekleþmesi
çok önemli.

Diðer þehirlerde anmalarýn örgütlenmesi,
ýrkçýlara, milliyetçilere tepki gösterilmesi,
Hrant’ý öldüren tüm yapýdan hesap sorulmasý
açýsýndan mutlaka atmak zorunda olduðumuz
bir adým.

Hrant anmasýndan bir süre sonra Hrant
Dink’in katillerinin duruþmasý gerçekleþecek.
Duruþma günü kitlesel bir adalet nöbeti tutmak
için þimdiden baþlamalýyýz.

24 Nisan’da ise Ermeni soykýrýmýnýn baþladýðý
gün öldürülen yüz binlerce Ermeni’yi anma
etkinliðinin ikincisinde yer alacaðýz.

Türk milliyetçiliðinin bir kez daha masaya
yatýrýlmasý ve anýsýna tutunmanýn bile yasak-
landýðý Ermenileri anmak, hem geçmiþle hem
bugünle yüzleþmek anlamýna gelecek.

24 Nisan anmasýnýn hemen ardýndan 1 Mayýs
kutlamalarý gelecek. 

1 Mayýs’ý tek, birleþik ve etkili bir miting
olarak örgütlemek çok önemli. Antikapitalist,
ýrkçýlýða ve Türk milliyetçiliðine karþý, iþçi
sýnýfýnýn birleþik eyleminin öneminin savunul-
duðu bir 1 Mayýs için devrimci sosyalistler þim-
diden kollarý sývamalýdýr.

Darbecilere karþý mücadele, iþsizliðe, yoksul-
luða, ücret düþüklüðüne ve zamlara, sendikasý-
zlýða karþý mücadele her gün dert edinmemi,
gereken mücadele baþlýklarý olarak öne çýkacak.

Önümüzdeki hiçbir eylem baþlýðý sadece bir
takvim günü deðildir. Böyle görülmemelidir.

Her bir eylem, ayný zamanda dinamik,
yaþayan güçlerin özgürlük mücadelesinin bir
baþlýðý olarak görülmeli ve tüm baþlýklar arasýn-
da baðlantý kurulmalýdýr.

Devrimci bir parti, ezilenlerin eylemlerini,
mücadelelerini birleþtirebildiði, bir ve ayný
eylemin etkin bir parçasý haline gelmesine
yardýmcý olabildiði ölçüde doðru adýmlarý atýy-
or demektir.

Hem ýrkçýlýða hem de iþsizliðe ayný anda karþý
çýkmayý baþaramayan bir hareket ýrkçýlýða ve
iþsizliðe karþý çýkan emekçilerin eyleminin
kazanmasýna yardýmcý olamaz.

Devrimci sosyalistler, tüm geleneklerinde
olduðu gibi, 2010 yýlýnda yaptýklarý gibi, bugün
ve yarýn da “birleþen iþçiler yenilmezler” diy-
erek, ezilenlerin saflarýndaki egemen sýnýf fikir-
lerine karþý mücadele etmeye devam edecekler.

Gelin, bu mücadeleleri birlikte örgütleyelim.

2010 yýlýnýn Türkiye açýsýndan en
önemli olayý 12 Eylül referandumu
oldu. En þiddetli darbeden 30 yýl

sonra halkýn yüzde 58’i 12 Eylül
düzeninin son bulmasýna ‘evet’ diyerek
askeri vesayet rejimin son bulmasýný
istedi. Kürdistan’da referandumu
boykot eden Kürtler, Ergenekon
düzenini reddederken özgürlük istedi.
Ýlk kez halkýn geniþ kesimleri
demokratik mekanizmalarý kullanarak
12 Eylül anayasasýný çöpe atarken
Kemalist düzeninin son bulmasýný
isteyenlerin oraný yüzde 65’lik bir
çoðunluða ulaþtý.

Bu durum, sadece 12 Eylül, 28 Þubat
ve 27 Nisan e-muhtýralarýna, toplumu
“laik” “dindar” sahte bölünmesine day-
atan ve sayýsýz cinayete, katliama, pro-
vokasyona imza atan katiller örgütü
Ergenekon’a karþý halkýn dur demesi
deðildir. 12 Eylül 2010 günü halk oyla-
masýnda halk tarafýndan reddedilen 27
Mayýs 1960 darbesiyle kurulan, sürekli
darbe yaparak yaþayan düzenin tam
kendisidir.

12 Eylül referandumu Hrant Dink
cinayetinin ve Ergenekon soruþtur-
malarý arkasýndan baþlayan büyük
yarýlmanýn etkisiyle politize olan,
deðiþim, demokrasi ve özgürlük isteyen
milyonlarýn týpký Kürtler gibi artýk
kazanmak istediðini ortaya koydu.
Ayný zamanda askeri vesayet rejiminin
ve darbeler düzeninin devam etmesini
isteyen güçlerin kim olduklarýný ve
yürüttükleri muhalefetin gericiliðini de
sergiledi.

Halkýn yüzde 58’i bir bölümü ‘yetmez’
þerhiyle baský rejiminin son bulmasýna
‘evet’ derken, ayný zamanda hükümetin
ve devletin Kürt lider Öcalan’la
görüþmesine, sivil demokratik özgür-
lükçü bir anayasaya, demokrasiye,
özgürlüðe ve insanca bir yaþama da
‘evet’ dedi.

Yüzde 42’lik bir kesim ise 27 Mayýs’la
temeli atýlan, 12 Eylül’le pekiþtirilen, 28
Þubat’la “bin yýl sürecek” denilen, E-
muhtýrayla “ne mutlu Türküm
demeyenler düþmandýr”la halka karþý
yürütülen bir savaþ boyutuna ulaþan
düzenin son bulmasýna ‘hayýr’ dedi.

12 Eylül referandumu toplumdaki

yarýlmayý ve sýnýfsal kutuplaþmayý
açýkça sergiledi.

CHP ve MHP’nin baþýný çektiði yüzde
42’lik hayýr cephesi, içinde ordu ve
yargý olmasýna raðmen büyükþehirlerin
zengin mahallerinden ve Batý’da geri
kalan illere görece daha zengin sahil
kentlerinden oy alabildi.

Buna karþýlýk iþçi mahalleleri,
Türkiye’nin yoksul illeri darbe
düzeninin son bulmasýna ‘evet’ dedi.

Kürdistan’da milyonlarca yoksul
“hayýr cephesi”ni reddetti ve
hükümetin Kürt sorununda iki yüzlü
politikasýna karþý sandýða gitmedi.

Bu tablo 2001’den bu yana süren eði-
limlerin ve toplumsal yarýlmanýn
doruða yaklaþtýðýný gösteriyor.

Yetmez ama Evet kampanyasý yarýl-
mayý belirleyen politik fay hatlarýnýn
üzerinde yükseldi. Kitlesel bir harekete
dönüþen Yetmez ama Evet, hükümeti
kendi anayasa deðiþikliðini “yetmez”
olduðunu itirafa zorlarken CHP-MHP-

ulusalcý sosyalistlerin oluþturduðu saðcý
muhalefetin dýþýnda AKP’ye karþý yeni
bir toplumsal muhalefetin ne denli
gerçek ve güçlü olduðunu gösterdi.

Þimdi yüzde 42’nin sözcülüðünü
üstlenmiþ olanlar Yetmez ama Evet’e
saldýrýyor. Bunlar nafile çabalar.
AKP’nin sonunu getirecek hareket
Yetmez ama Evet diyenlerin hareketidir
ve bu hareket bir yandan hükümete sol
muhalefet yaparken öte yandan tüm
muhalefet alanlarýný iþgal etmeye
çalýþan ýrkçý-faþist koalisyonunu da dur-
duracaktýr.

Sosyalistler yeni yýlda deðiþim isteyen
yüzde 58’e AKP’den gerçek bir deðiþim
gelmesinin imkansýz olduðunu anlatma
ve yüzde 42’yi bölme þansýna sahiptir.
Geleceðe umutla bakmak için bir çok
nedenimiz var. Bunlarýn baþýnda
gücünü hiçbir iktidar odaðýndan
statükodan almayan sosyalistlerin
önderlik ettiði bir hareketin varlýðý
geliyor.

2010’da birçok tabu halk tarafýndan
yerle bir edildi. Bu tabularýn baþýnda
PKK ile Kürtlerin ulusal lideri
Öcalan’a dair Batý’daki bakýþ geliyor-
du. “Bir avuç terörist” olarak gösteri-
len Kürt özgürlük hareketi milyonlar-
ca yoksulun katýlýmýyla kazanmaya
doðru ilerlerken savaþ çýðlýklarý atan-
larý kimse dinlemiyor.

2009 sonbaharýnda hükümet tarafýn-
dan baþlatýlan Demokratik Açýlým
hemen rafa kaldýrýlmýþtý. Silahlarýný
býrakarak daðdan inen Barýþ Elçileri
aðýr cezalarla yargýlanmaya baþlarken
aralarýnda BDP’li belediye baþkan-
larýnýn da bulunduðu 2 bin Kürt poli-
tikacýsý tutuklanmýþtý. PKK’nin ateþkes
çaðrýlarýna ise kimse kulak asmamýþtý.
AKP Kürt sorununu Kürtsüz çözmeye
kalkýp generaller ve polis þefleriyle
kola kola girdi.

2010’un ilk aylarý PKK gerillarýnýn

bir çok askeri hedefe yaptýðý eylemler-
le baþladý. Onlarca asker ve gerilla
ölürken, toplum savaþýn son bulmasýný
ve demokratik açýlýmýn devam etmesi-
ni istiyordu.

Bu koþullar içerisinde devlet ile
Abdullah Öcalan arasýnda görüþmeler
baþladý.

Yýl ortasýnda PKK tek taraflý ateþkes
ilan etti ve bu hem batý’da hem
Doðu’da sevinçle karþýlaþtý.

12 eylül referandumu kampanyalarý
Kürt sorununda çözüm tartýþmalarýna
dönüþtü.

Hayýrcýlar, hükümeti “terörizmle”
iþbirliði yapmakla suçladý ve
“evet”oylarýnýn Türkiye’yi böleceðini
ileri sürdü. Ancak halk bu yalana bu
kez inanmadý.

MHP’nin seçmenleri bile devlet ile
Öcalan arasýndaki görüþmeleri “evet”
diyerek onayladý. Evet ve boykot yan

yana geldi, Kürt sorununda barýþçýl
çözüm isteyenler ilk kez çoðunluða
ulaþtý.

Ýþte bu güç týkanan çözümün önünü
açtý. Referandum sonrasý Öcalan ile
devlet arasýndaki görüþmeler açýkça
tartýþýldý. Hiçbir milliyetçi gösteri
olmadý. Taksim’de bomba patladý, linç
isteyen kalabalýklar sokaða çýkmadý.

Þimdi herkes çözümü, barýþý bekli-
yor. Yeni yýl ise anadilde savunma
haklarý bile gasp edilen KCK davasý
tutuklusu Kürt siyasetçilerin davasý ile
baþlayacak.

2011 seçimleri, yeni anayasa tartýþ-
malarý Kürt sorunundan ayrý ele alýna-
maz. Sosyalistler Kürtlerin özgür-
lüðünü kazanmasýný, anayasal olarak
eþit vatandaþlar olmasýný, demokratik
özerkliði destekliyor. Yeni yýlda aþaðý-
dan mücadelelerimizle barýþý
kazanalým, akan kaný durduralým!

2010’a damgasýný vuran kampanya:

YYeettmmeezz  aammaa  EEvveett!!

RReeffeerraanndduummaa  33  hhaaffttaa  kkaallaa  1100  bbiinnlleerrccee  YYeettmmeezz  aammaa  EEvveettççii  TTaakkssiimm’’ee  yyüürrüüddüü..

Kürt  sorunu:  Çözüme  ve  barýþa  daha  yakýnýz
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DSÝP üyeleri açýsýndan
2010 yýlý mücadeleyle
dolu geçti. Bir çok

þehirde on binlerce emekçiyle,
yoksulla ve ezilenle birlikte sis-
teme karþý, demokrasi ve özgür-
lük talepleri yükseltildi.

DDaarrbbeecciilleerr  hhaallkkaa  hheessaapp
vveerreecceekk

Darbe giriþimlerine karþý ilk
eylem 23 Ocak 2010’da gerçek-
leþti. Kar fýrtýnasýnýn olduðu
gün binlerce insan Balyoz darbe
planýný yapanlara karþý çok
büyük bir öfkeyle bir araya
geldi.

Darbe giriþimlerine karþý son
eylem ise aslýnda “Yetmez ama
evet” kampanyasýnýn en büyük
eylemi olan ve on binlerce
insanýn katýldýðý 28 Aðustos
eylemi oldu. “Ama”sýz,
“fakat”sýz tüm darbelere karþý
çýkanlar, referandum kampa-
nyasýnýn yürüyüþünde “Asker
kýþlaya” sloganýný da attýlar.

Ergenekon davasýnýn derin-
leþerek sürmesi için Balyoz
darbe plancýlarýna suç duyu-
rusunda bulunmaktan, Ýzmir,
Ankara, Bursa ve Ýstanbul gibi
þehirlerde yapýlan eylemlere
kadar, cuntacý zihniyetin karþýsý-
na sokakta ses çýkartan etkin bir
sosyal hareketin örgütlen-
mesinde DSÝP üyeleri de rol
aldý.

BBiirrlleeþþeenn  iiþþççiilleerr  yyeenniillmmeezz
Hükümetin yeni liberal poli-

tikalarýna karþý Tekel iþçilerinin
gösterdiði dirençli yanýtý DSÝP
tüm gücüyle destekledi. 

Tekel direniþi bir yandan da
yeni liberal politikalara karþý
iþçiler arasýnda daha etkili kam-
panyalar yapma fikrinin ürünü
olarak Antikapitalist Çalýþanlar
adýyla yeni bir kampanya yarat-
mak için bir adým atýlmasýna da
neden oldu.

Ne yazýk ki iþçi eylemleri
yaygýnlaþýp geniþleyemedi, iþçi
eylemleri içinde özellikle ýrkçý
fikirlere sahip olanlarý hareketi
bölen etkisi eylemlerin yaygýn-
laþmasýnýn önündeki önemli
engellerden birisi oldu.

KESK önceki yýllardaki gibi
hareketi birleþtirip bir öncülük
yapamamasý da tek tek eylem-
lerin birleþik bir iþçi hareketine
dönüþememesinde etkili oldu.

Yine de 1 Mayýs on binlerce
iþçinin katýlýmýyla kitlesel bir
biçimde yýllar sonra yeniden
Taksim’de kutlandý. DSÝP, hem
“Ermeni soykýrýmýný tanýyacak-
sýnýz”, hem “Kürt halkýna
özgürlük” hem de “Birleþen
iþçiler yenilmezler” sloganlarýy-
la alanda yerini aldý.

BBuu  aaccýý  hheeppiimmiizziinn
2010 yýlýnda 19 Ocak’ta Hrant

Dink ölümünün üçüncü yýlýnda
binlerce insanýn katýlýmýyla
anýldý. Binlerce insan kara,
soðuða raðmen Hrant’ý unut-
madýðýný gösterdi. Arat Dink
Agos’un penceresinden öfkeli,
meydan okuyan ve sonuna
kadar haklý konuþmasýnda,
Hrant’ýn ölümünden sonra
geçen üç yýlda hesabý sorulacak
bir dizi geliþmenin daha
yaþandýðýný vurguladý.

Hrant’ýn anmasýndan bir hafta
sonra Hrant’ýn katillerinin
duruþmasý gerçekleþti. 

24 Nisan’da ise Türkiye’de bir
ilk gerçekleþti: Ermeni
soykýrýmýnýn baþladýðý günde,
soykýrýmda yaþamýný yitiren yüz
binlerce Ermeni Ýstanbul
Taksim’de, sokakta anýldý. “Bu
acý hepimizin” diyen bini aþkýn
insan bir araya geldi. DSÝP
üyeleri Hrant Dink’in katil-
lerinin duruþmalarýnda da, “Bu
acý hepimizin” anmasýnda da
yerlerini aldýlar.

2010 yýlýnda ýrkçýlýða ve mil-
liyetçiliðe karþý mücadele aralýk-
sýz bir biçimde devam etti.

SSaavvaaþþaa  hhaayyýýrr
DSÝP üyeleri bir yandan

Irak’taki iþgalin sona ermesi
için, bir yandan Afganistan’da
NATO iþgalinin maðlup olmasý
için sürdürülen mücadelenin de
aktif bir parçasý oldu. Ýsrail’in
Mavi Marmara’ya saldýrýsý son-
rasýnda týrmanan savaþ karþýtý
öfkenin içinde yer aldý. 

Bu öfkenin içinde yer alýrken
anti semitizm tehlikesine vurgu
yapmak ayrýca önemliydi ve
DSÝP tüm eylemlerde Yahudi
düþmanlýðýný teþhir etti.

Yýl boyunca Kürt sorunundan
füze kalkaný projesine,
NATO’nun varlýðýndan Ýsrail
devlet terörü ve ABD’nin iþgal
politikalarýna kadar yürüyüþ,
basýn açýklamasý ve toplantýlar
düzenleyen Küresel BAK etkin-
liklerine DSÝP aktif destek verdi.

KKüürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa,,
nnüükklleeeerree  hhaayyýýrr

Ýklim deðiþimine karþý
mücadele ve yeni liberal enerji

politikalarýna karþý direniþi
örgütleyen KEG’in
aktivitelerinde DSÝP üyeleri de
yerini aldý. 25 Nisan’da
Kadýköy’de gerçekleþen mitinge
katýlan KEG aktivistleri,”Ýklim
deðiþimine, nükleere karþý baþka
bir enerji mümkün diyerek
yürüdüler.

Yýl içinde çok sayýda toplan-
týya, foruma ev sahipliði yapan
iklim hareketinin aktvistleri,
350.org hareketinin Türkiye’deki
örgütlenmesinde de yer aldý. 10
Ekim’de tüm dünyada binlerce
noktada gerçekleþen “350
hemen þimdi!” eylemi Ýstanbul
ve Ýzmir gibi þehirlerde de KEG
vasýtasýyla örgütlendi.

Ýçinde DSÝP üyelerinin de
olduðu KEG aktivistleri TBMM
önünde nükleer enerji
santraliyle ilgili yasayý protesto
ettikleri için göz altýna alýndý. 

Kasým ayýnýn sonu Aralýk
ayýnýn baþýnda Cancun’daki
iklim zirvesi sýrasýnda Ýstanbul’-
da örgütlenen KEG eyleminde
sýk sýk “Hükümet elini vadiler-
den çek!” sloganý atýldý.

HHeeppiimmiizz  KKüürrtt’’üüzz
2009 yýlýnýn sonunda baþlayan

Kürt açýlýmý hýzla geriledi,
hükümet arka arkaya kendi ilan
ettiði açýlýmdan geri adýmlar
attý. 

Hükümetin bu yaklaþýmý, özel-
likle KCK operasyonu adý altýn-
da BDP üye ve belediye baþkan-
larýna yönelik tutuklama
furyasýnda iyice belirgin-
leþtiðinde, PKK tek taraflý
ateþkes tutumunu sona erdirdi.
Çok sayýda askerin ölmesi,
karakol baskýnlarý, bombala-
malarla savaþ gündemin
neredeyse tek belirleyici öðesi

oldu. 
Bu, bir kez daha, Kürt halkýnýn

savaþarak yenilemeyeceðini
hatýrlattý hem hükümet hem
devlet yetkililerine.
Referandumdan önce PKK lideri
Abdullah Öcalan’la görüþmeler
baþladý, Öcalan’ýn önerileri
konuþulmaya baþladý. 

Devletin çözüm için sürecin en
önemli muhataplarýyla görüþm-
eye baþlamasý Kürt halkýnda
yeniden barýþ umudunu
güçlendirdi ve ateþkes önce
referanduma kadar, referan-
dumdan sonra ise 2011 yýlýnýn
Haziran ayýna kadar uzatýldý.

Bu dönemde DSÝP üyeleri ter-
cih ettiði mücadele yönte-
minden baðýmsýz olarak, hangi
yöntemi tercih ederse etsin Kürt
halkýnýn mücadelesini koþulsuz
olarak destekledi. 

Ahmet Türk’e yumruk atýl-
masýný protesto eyleminde de
Ceylan Önkol anmasýnda da, 1
Eylül Barýþ Günü’nde de,
Hakkari’de öldürülen gerillalarý
anmak için yapýlan eylemde de,
Diyarbakýr’da baþlayan KCK
davasýnýn duruþmalarýnda
tutuklulara destek olmak için
Diyarbakýr sokaklarýnda da batý-
da da DSÝP üyeleri barýþ sesinin
yükselmesi için mücadele ettiler.

Yýlýn sonuna doðru kurulan
“Özgürlük istiyoruz” kampa-
nyasýnýn içinde de yer alan
DSÝP, bu kampanyayla birlikte
inisiyatifte yer alan diðer güçler-
le birlikte12 Ocak’ta “Kürt halký-
na özgürlük” demeye hazýr-
lanýyor.

““YYeettmmeezz  aammaa  eevveett””  
12 Eylül anayasa deðiþikliði
referandumu ise tüm yýl içinde
mücadelenin en sert sürdüðü

baþlýk olarak öne çýktý. DSÝP,
“Yetmez ama evet” kampa-
nyasýnýn motor gücü olarak
kampanyanýn merkezinde yer
aldý. DSÝP’in referandum tak-
tiðinin ikili bir vurgusu vardý:
Batýda “Yetmez ama evet” diyen
DSÝP, Kürt illerinde BDP’nin
“Boykot” tutumunu sahiplendi
ve destekledi.

Özellikle “hayýr”cý solun sert
eleþtirileri, DSÝP üyelerinin
zaman zaman fiziksel ve ýrkçý
bir þiddete maruz kalmalarý,
tüm toplumda yaþanan deðiþim
sürecinin, yeniden þekillenme
eðiliminin siyasi ifadesi. Bu
süreç, yeni bir solun da, mil-
liyetçilikten, kemalizmden arýn-
mýþ bir solun da yeniden þekil-
leneceði bir dönem.

Mücadele dolu bir yýl bize bir
þeyi gösterdi: Aslolan devrimci
fikirlere sahip olmaktýr.
Dünyayý deðiþtirmek için
devrimci fikirlere ihtiyacýmýz
var. 

Karl Marks’ýn adýyla anýlan
devrimci Marksizm, yani aþaðý-
dan sosyalizm geleneði, artýk
Türkiye’de de ete kemiðe
bürünmeye, etkin bir güç olarak
örgütlenmeye baþladý. 

Bu geleneði hep birlikte
güçlendirmek, 2010 yýlý içinde
kaldýðýmýz sayýsýz etkinliði daha
etkin bir biçimde örgütlemek
anlamýna gelecek. 

Sosyalizmi iþçi sýnýfýnýn kendi
eyleminin ürünü olarak gören-
lerin daha da etkin bir siyasi
güce dönüþmesi, kadýnlarýn,
travestilerin, eþcinsellerin,
Ermenilerin, Kürtlerin, iþsiz-
lerin, tüm ezilenlerin eyleminin
ve protestolarýnýn iþçi sýnýfýnýn
eyleminde siyasi ifadesini bul-
masý anlamýna gelecek.

Aþaðýdan sosyalizmin sesi: DSÝP

11  MMaayyýýss’’ttaa  TTaakkssiimm’’ee  yyüürrüüyyeenn  DDSSÝÝPP  kkoorrtteejjii  yyeennii  ssoolluunn  nnee  oolldduuððuunnuu  ddoossttaa  ddüüþþmmaannaa  ggöösstteerrddii..
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- 1 Haziran 2009 günü Kocaeli
Kitap Furasý'nda düzenlenen
"Ergenekon neyin simgesi?"
konulu panelde cinayet þebekesini
eleþtiren Roni Margulies'in bulun-
duðu kürsüye yürümek isteyen
Ýþçi Partisi (ÝP) üyeleri sözlü tehdit
ve tacizde bulundu.

- 27 Aðustos 2009 akþamý aile-
siyle birlikte Beyoðlu'nda yemek
yerken Roni Margulies'in üzerine
bir Özgürlük ve Dayanýþma Partisi
(ÖDP) üyesi tarafýndan yeþil boya
dökülen Roni Margulies ulusalcý
sosyalistler tarafýndan hedef ilan
edildi. ÖDP saldýrgan ve
arkadaþlarý hakkýnda bir iþlem
yapmadýðý gibi ÖDP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Önder Ýþleyen bu
saldýrýyý "demokratik bir eylem"

diyerek savundu:
- 16 Ekim 2009 günü Ankara'da

ODTÜ öðrenciler tarafýndan
düzenlenen "Yeni Sol" toplan-
týsýnýn konuþmacýsý Roni
Margulies'ti. Toplantý salonu ÖDP,
Halkevleri ve TKP üyeleri tarafýn-
dan iþgal edilerek etkinlik engel-
lenmeye çalýþýldý.

- 5 Eylül 2010 günü Ýzmir'de
düzenlenen Yetmez ama Evet
konuþmacýlarýna ÖDP üyeleri
tarafýndan boya ve çeþitli maddel-
er atýldý. Baþlýca hedef yine
Margulies'ti. Bir gün önce Ýstan-
bul'da yapýlan Yetmez ama Evet
toplantýsýnýn konuþmacýlarý Adalet
Aðaoðlu, Osman Can ve Þenol
Karakaþ'a Öðrenci Kolektifleri
üyeleri tarafýndan yumurtalý

saldýrýda bulunulmuþtu. 
- 7 Eylül 2010 günü aralarýnda

Roni Margulies'in de bulunduðu
Yetmez ama Evet aktivistlerine
Ýstanbul ve Ýzmir'de yapýlan
yumurtalý boyalý saldýrýlar Ýstan-
bul'da aydýn, sanatçý ve siyasetçil-
er tarafýndan bir basýn toplantýsý
ile protesto edildi. Basýn toplan-
týsýnýn yapýldýðý Taksimhill Otel'in
önüne gelen Öðrenci Kolektifi
üyesi bir grup, tam da 6-7 Eylül
1955 olaylarýnýn yýldönümünde,
Roni Margulies'in resmini taþýyan
ýrkçýlar açýkça hedef gösterdi.

Ýfade ve düþünce özgürlüðünü
hedef alan saldýrýlar aydýn,
sanatçý, yazar ve aktivistler
tarafýndan bir basýn açýklamasýyla
kýnandý:

"Bizler bir kaygýmýzý paylaþmak
için bu basýn toplantýsýný düzenliy-
oruz. Ýki gün arka arkaya kendisini
solcu ilan eden kurumlarýn üyeleri,
"Yetmez ama evet" kampa-
nyasýnýn toplantýlarýna saldýrýlar
düzenliyorlar. Ýstanbul'daki
toplantýda Adalet Aðaoðlu, Osman
Can, Þenol Karakaþ'ýn konuþ-
malarýndan sonra tüm konuþ-
macýlarýn oturduðu kürsüye yöne-
len saldýrganlar, ertesi gün de
Ýzmir'de aralarýnda Nabi Yaðcý,
Ferhat Kentel, Roni Margulies gibi
konuþmacýlarýn bulunduðu foruma
saldýrdý.

Toplantýlarý sabote etmeyi hede-
fleyen bu þiddet dolu eylemlerini
kullandýklarý malzeme yumurta ya
da boya olduðu için masum

demokratik tepki olarak anlat-
maya çalýþanlar kimseyi kandýra-
mazlar. Bir kampanyayý beðenir ya
da beðenmezsiniz. Ama hiçbir
kampanyaya saldýramazsýnýz.
Þiddet uygulayarak kampanya
sözcülerinin üzerine boya döke-
mezsiniz. Yýllarýný demokrasi,
özgürlük, insan haklarý mücadele-
sine adamýþ aktivistlerin, aydýn ve
sanatçýlarýn üzerine yürüyemezs-
eniz.

Artýk yeter! Bu insanlarý kendiler-
ine gelmeye çaðýrýyoruz. Artýk
yeter! Sükunet tavsiye ediyoruz.
Herkes kendi kampanyasýný
özgürce yapabilir. Herkes
demokratik hakkýný kullanarak
eylemler örgütleyebilir.
Saldýrganlýðýn demokratik haklarla

Hiçbir  saldýrý  barýþ,  demokrasi,  özgürlük  vv    

Yazarýmýz Roni Margulies 1,5 yýld

Irkçýlýða karþý
Ýktisatçý, çevirmen, þair

ve devrimci - 17 yaþýn-
dan bu yana sosyalizm

mücadelesi veren Roni
Margulies’in savunduðu
devrimci fikirler kimi güç-
leri korkutuyor.
Türkiye’de hiç kimsenin
yazdýklarýndan ve
söylediklerinden dolayý
üzerine boya dökülmedi.
Son bir buçuk yýlda hiç
kimse 5 kez yumurtalý
boyalý saldýrýya uðramadý.
Roni’ye saldýrdýlar. Çünkü
o bir Yahudi sosyalisti ve
DSÝP üyesiydi.

Roni Margulies beþ kez
saldýrý yapan örgütlere
bakalým: Beþ saldýrýnýn ilki
Ergenekon sanýðý
Perinçek’in partisinin
üyelerinden geldi. Geriye
kalan dört saldýrý, Özgür-
lük ve Dayanýþma Partisi
ve Halkevleri (Öðrenci
Kolektifi) üyeleri tarafýn-
dan gerçekleþtirildi. Bu
saldýrýlardan birinde
Türkiye Komünist Partisi
üyeleri de katýldý.

Saldýrganlar yalanlarla
ýrkçýlýðýn üstünü örtmek
isteseler de Çanakkale’de
ÝHD’nin çok kültürlülük
ve barýþ paneline yapýlan
saldýrý gerçeði herkesin
önüne serdi. Yahudi, Kürt,
Rum ve Batý Trakyalý,
etnik kimliklerinden dolayý
baskýya maruz kalan azýn-

lýklarýn üyeleri ve ÝHD
hedef alýndý.

Bu saldýrýlarý yapanlar
ulusalcý sosyalistlerdir.
Hedefleri  özgürlükçü,
demokrat, radikal ve aþaðý-
dan örgütlenen yeni sol
muhalefetin önünü
kesmektir. Yumurtalý b
yalý saldýrýlar Roni
Margulies’i, DSÝP’i,
Yetmez ama Evet diyen
yüzbinleri, darbeciler
yargýlansýn diyen halkýn
çoðunluðunu, Ermenileri,
Yahudileri, Rumlarý, bu
ülkede yaþayan her türlü
azýnlýðý hedef almaktadýr.

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi üyeleri yoldaþlarý
Roni Margulies’in yanýn-
dadýr. Gerçek solcular,
ýrkçýlýk karþýtlarý, insan
haklarý savunucularý ve
aydýnlar, Margulies’in
fikirlerini destekleyen bin-
lerce insan ýrkçýlýða dur
diyor!

2005 yýlýnda Ermeni
Konferansý’na yumurta
atanlarý unutmadýk. O
yumurtalardan biri Hrant
Dink’e isabet etmiþti.
Gazeteler bu saldýrýyý
“demokratik protesto”
olarak vermiþti. Hrant 2 yýl
arkasýndan vuruldu.

Roni yoldaþa boya
yumurta atanlar ayný
yoldan yürüyor, geçit ver-
meyeceðiz!

“Roni Margulies ilk
defa saldýrýya uðradýðýn-
da sustuk, izledik…
Saldýrýya uðrayan aslýnda
bizlerdik.

Roni bir kez daha
saldýrýya uðradý… Bu
saldýrý özgür düþünceye,
insanlýk ailesine yapýldý.
Sana, bana, bizlere
yapýldý…

Bu kez susarak;  bu tür
saldýrýlara ortak olmaya-
cak, bu utancý paylaþ-
mayacak, saldýrganlarý,
saldýrýnýn altýndaki
düþünceyi onaylamaya-
caðýz…

Fikrin karþýlýðý fikirdir.
Özgür düþünce þiddetin
olmadýðý ortamlarda
geliþir. Düþünce engel-
lenemez.

Bizler aþaðýda imzasý
olanlar; kimler tarafýn-
dan ne amaçla yapýlýrsa
yapýlsýn Roni’ye yönelik
saldýrýyý kendimize
yapýlmýþ  sayýyor ve
kýnýyoruz.”

(Roni Margulies ile dayanýþ-
ma için baþlatýlmýþ olan imza
kampanyasý)

Roni  Margulies’e
yapýlan  saldýrýyý
kýnýyoruz
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Roni
Margulies’in
yazýlarýna  açýlan
davalar  ve
davacýlar

1- Kim Kimin Düþmaný
baþlýklý yazýsýnda terör
örgütü propagandasý yaptýðý
iddiasýyla istanbul 13. Aðýr
Ceza Mahkemesi 2010/32 E.
sayýlý dosyasýyla dava açýldý.
Siyasi savunma yaptý, beraat
etti.

2- Bedros Beyin Þirinliði
baþlýklý yazýsýnda “Sayýn
Öcalan” demesi nedeniyle
suçu ve suçluyu övmek iddi-
asýyla Kadýköy 2. asliye ceza
mahkemesinin 2010/92 E.
sayýlý  dosyasýyla dava açýldý.
Siyasi savunma yaptý, beraat
etti.

3- Osman Can’ý Seven
Bakkal yazýsýnda ergenekon
sanýðý darbeci general Þener
Eruygur’a hakaret ettiði iddi-
asýyla Kadýköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin 2010/ 302 e.
sayýlý dosyasýyla dava açýldý,
davanýn duruþmasý 17 Þubat
2011’de saat 15:50’de.

4- Roni Margulies her
“Sayýn Öcalan” yazdýðýnda
basýn savcýlarýný “ziyaret”
etmekte ve siyasi savunmasý-
na devam etmektedir.

Roni  Margulies
kitaplarý:
- Her Rind Bilir (1991)

- Gün Ortasýnda (1992)

- Maðrur Olma Padiþahým
(1994)

- Uzaklýklar (1985-1995)

- Manastýr'da Ýlaný-ý Hürriyet
1908-1909 Fotoðrafçý Manakis
Biraderler  (1997)

- Elsa – (2000)

- Gülümser Çocukluðum
Ardýmdan (2000)

- Saat Farký (2002)

- TK1980 – (2002)

- Þiir, Yahudilik Vesaire
Edebiyat, Kimlik ve
Sosyalizm Üzerine Yazýlar
(2004)

- Bugün Pazar Yahudiler
Azar - Ýstanbul Yahudileri
Hakkýnda Kiþisel Bir Gözlem
(2007)

- Kalpsiz Dünyanýn Kalbi -
Ýslam ve Ýslam Düþmanlýðý,
Siyonizm ve Antisemitizm
Üzerine Yazýlar (2009)

- Apollo Yýllarý (2010)

 ve  sosyalizm  mücadelesini  engelleyemez

hiçbir ilgisi yoktur. Bizler bu
saldýrýlarý gerçekleþtirenleri kýnýy-
or ve saðduyuya davet ediyoruz."

Metni þu isimler imzaladý: 
Adalet Aðaoðlu, Ahmet Kekeç,

Alev Erkilet, Alper Görmüþ, Atilla
Aytemur, Avi Haligua, Aydýn Engin,
Ayhan Aktar, Ayþe Günaysu, Bahri
Bayram Belen, Baskýn Oran,
Bayram Bozyel, Bülent Somay,
Cafer Solgun, Celal Yýldýrým, Cemil
Ertem, Cengiz Aktar, Cengiz Algan,
Çaðatay Anadol, Demiray Oral,
Dilek Kurban, Doðan Tarkan, Emre
Aköz, Eren Keskin, Erdað Aksel,
Ergin Cinmen, Ergun Özbudun,
Erol Katýrcýoðlu, Evren Ergeç,
Fadime Özkan, Ferhat Kentel, Garo
Paylan, Gencay Gürsoy, Görkem
Yeltan, Gülçin Avþar, Gülden

Sönmez, Gürbüz Özaltýnlý, Halil
Berktay, Hayko Baðdat, Hilal
Kaplan, Jale Mildanoðlu, Kerem
Kabadayý, Kezban Hatemi, Lale
Mansur, Leman Yurtsever, Leyla
Ýpekçi, Markar Esayan, Mehmet
Altan, Mehmet Rasgelenler,
Mehmet Uçum, Mithat Sancar,
Mustafa Paçal, Mustafa Þentop,
Necmiye Alpay, Oral Çalýþlar,
Osman Can, Oya Baydar, Ömer
Laçiner, Perihan Maðden, Rojin,
Roni Margulies, Salih Tuna, Sami
Evren, Seydi Fýrat, Sezai Temelli,
Sinan Özbek, Þahin Alpay, Þenol
Karakaþ, Tatyos Bebek, Tuðbay
Öz, Turgay Oður, Ümit Kardaþ,
Ümit Þahin, Yakup Kadri
Karabacak, Yalçýn Ergündoðan,
Yasemin Çongar, Yasemin Göksu,

Yýldýray Oður, Yýldýz Önen, Yýldýz
Ramazanoðlu, Yücel Sayman,
Zeycan Alkýþ, Zeynep Tanbay, Ziya
Taner Koçak.

- 12 Aralýk 2010 günü
Çanakkale'de Ýnsan Haklarý
Derneði'nin (ÝHD) düzenlediði
"Çok kültürlülük perspektifinde
barýþýn dilini kurmak" adlý pan-
elde Rum, Kürt ve Batý Trakya
Türk'ü olan konuþmacýlarla birlik-
te olan Roni Margulies ÖDP ve
Öðrenci Kolektifi üyelerinin yaðlý
boya ve yumurtalý saldýrýsýna
uðradý. Saldýrýnýn akþamýnda
sadece sosyal paylaþým
sitelerinde 3 kiþi Roni'nin
öldürülmesi gerektiðini savundu.

- Bunlarýn yaný sýra e-posta
aracýlýðýyla sayýsýz hakaret ve

tehdit alan Roni Margulies
2009’dan bu yana ýrkçý, faþist ve
Ergenekon yanlýsý yayýn organlarý
tarafýndan sistematik bir kampa-
nya eþliðinde hedef ilan edildi.
Beþ kez fiziki saldýrýya uðradý.
Taraf’ta Necip Fazýl Kýsakürek’in
Hitler’e övgüsünü yazdýktan sonra
ÝBDA-C adlý örgütte ýrkçýlarýn,
faþistlerin, ulusalcý sosyalistlerin
cephesine katýlarak Roni
Margulies’in düþüncelerini ifade
etmeye hakký olmadýðýný ileri
sürdü. Türk solunun tarihini
yüzlerce insan eleþtirmiþti, ancak
bu gerekçeyle saldýrýya uðrayan,
konuþmasý ve yazmasý engellen-
mek istenen tek kiþi Roni
Margulies oldu.

da beþ kez saldýrýya uðradý

ý ses çýkar!
ÝÝnnssaann  HHaakkllaarrýý  DDeerrnneeððii
ÇÇaannaakkkkaallee  ÞÞuubbeessii::
"Genellikle güç odaklarýnýn ve
sistemin Derneðimizin faaliyet-
lerine ve çalýþmalarýna yönelik
engelleyici tutumunu anlaþýla-
bilir bulmaktayýz. Son olarak
Þubemizin gerçekleþtirdiði pan-
ele etnik kimliði ile davet edilen
gazeteci Roni MARGULÝES 'e
yönelik olduðu açýklanan ancak,
Ýnsan Haklarý Derneði'nin
Çanakkale Ýli'ndeki faaliyetlerine
yönelik olduðunu
düþündüðümüz protesto olayý
bu çerçevede manidar bulun-
muþtur."

AAvvii  HHaalliigguuaa::  
Adý Roni Margulies ya da baþka
garip bir þey olanlardan biri, iki
sene içinde beþ kez saldýrýya
uðruyor ve onun üzerine, geniþ
bir külliyat oluþturacak kadar bol
öfke, nefret, tehdit içeren þey
düzenli olarak yazýlýyorsa, her
sosyalistin duraksamasý gereken
bir durumla karþý karþýya
olduðumuzu düþünmemiz
gerekmez mi?

KKeerreemm  KKaabbaaddaayyýý::
"Roni'yi hedef olarak seçen her
saldýrýnýn etrafýnda, içinde
bulunduklarý çürümüþlüðün
kokusu daha da fazla ortaya
çýkýyor; bunun üstünü de elbette
daha fazla demagoji ve iftira ile
örtmeye çalýþýyorlar. Yaþýný
baþýný almýþ insanlar, akýl saðlýk-

larýný peynir ekmekle yemiþçe-
sine, etraflarýnda "iktidar yal-
takçýlarý", "emperyalizm uþak-
larý", "ABD kuklalarý"ndan
oluþan sanrýlar görüyorlar.
Gerçekleri görüp dile getirmeler-
ine engel olan tek þey, son yýllar-
da milliyetçiliðin ahýrlarýna
yanaþarak büyütmeye gayret
ettikleri örgütlerini konsolide
edebilen tek þeyin artýk milliyetçi
saldýrganlýk oluþu."

EErreenn  KKeesskkiinn::
"Ayný gençler, Çanakkale'de
Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)'nin
düzenlediði bir panelde gazeteci
yazar ve anti-militarist Roni
Margulies'e yumurta ve boya
atabiliyorlarsa ortada gerçekten
bir sorun var demektir. Bu sorun,
bence bir þekilde aþýlabilir: Ýtti-
hatçý gelenekle ayrýþma..."

KKoorraayy  ÇÇaallýýþþkkaann::
"Kimin paneli o? ÝHD’nin deðil
mi? Kim konuþuyor? ÝHD’nin
konuðu deðil mi? Milletvekili mi,
bakan mý? Muktedir mi, müteah-
hit mi? Bizim gibi sosyalist deðil
mi?  Onu sosyalist olarak görme-
seniz ne olacak? Ýnsan deðil mi?
Ayýp deðil mi?"

LLeeyyllaa  ÝÝppeekkççii::
"Mücadelesinden geri adým
atmayacaðýndan eminim.
Vazgeçmemesi için birçok sebep
var kuþkusuz. Bu yazýda bir
tanesini söylemiþ oldum: Artýk
daha kalabalýðýz. En azýndan."

DDeemmookkrraassii  vvee  ÖÖzzggüürrllüükk
hhaarreekkeettii::
"Demokrasi güçlerinin bin bir
eziyet ve fedakarlýkla faaliyet
yürüttükleri Çanakkale'de, üste-
lik ÝHD'nin tertiplediði bir etkin-
liðe ve katýlýmcýlarýna bazý sol
güçlerden yönelen bu þiddet
eylemi kabul edilemez."

NNaabbii  YYaaððccýý::
“Yetmez ama evet” kampanyasý
için Roni ile birlikte çýktýðýmýz
bir baþka panelde de biz konuþ-
macýlara yine boyalý saldýrý
olmuþtu. Gömleðimi o günün
hatýrasý olarak saklýyorum."

AAhhmmeett  AAllttaann::
"Roni kimseye yumurtayla, boy-
ayla saldýrmaya tenezzül etmez,
buna ihtiyacý da yoktur, onlarýn
hepsini fikirleriyle korkutur,
ödlerini patlatýr, çaresizlikten
beyinleri yerine boya kovalarýný
kullanmak zorunda býrakýr.
Þairdir, yazardýr, sosyalisttir,
yiðittir."

MMeelliihh  AAllttýýnnookk::
"Biliyorsunuz, Ermeni konfer-
anslarýný, Perihan Maðden’in,
Orhan Pamuk’un, canýmýz
Hrant’ýn mahkemelerini basma
ve yumurta atma iþi birkaç yýl
öncesine kadar MHP ve Ýþçi
Partisi’nden müteþekkil ittifaka
ihale edilmiþti. Þimdi onlar ses-
siz. “Ses çýkarma” iþi bu neo-
faþistlere havale edilmiþ

anlaþýlan."

SSeellaammii  GGüürreell::
"Kucaðýmda ölen arkadaþým
Sadýk’ý vuran 17 yaþýnda bir
çocuktu. Büyük ihtimalle kanlý 1
Mayýs’ýn yollarýna taþ döþediðini
bilmiyordu. Roni’ye saldýranlar
çocuk deðilse de gençler. Onlar
da ne halt ettiklerinin farkýnda
olmayabilirler, ama onlarýn
örgütlerinde boy gösteren yaþlý
abilerinin hepsi, benim bu anlat-
týklarýmý çok iyi biliyorlar.
Biliyorlar ve yine de bu gençleri
solcularýn üzerine salmaya
devam ediyorlarsa, burada artýk
baþka niyetlerden kuþkulanmak
gerekiyor."

RRaaggýýpp  ZZaarraakkoolluu::
“Sevgili Roni, sola boyalý kemal-
izmin siddetini kýnýyor. içten
sevgi ve dayanýþma duygularimi
iletiyorum.”

MMiitthhaatt  SSaannccaarr::
"Seni linç etmeye kalkanlar,
kýyafet de deðiþtirerek Roni'ye
yöneldiler þimdide. Sana çatal
atmýþlardý, Roni'ye ise yumurta
ve boya. Irkçýlýk bataðýndan
besleniyorlar hepsi de! Ama
baþaramayacaklar Ahmet abi!
Roni'ye sahip çýkacak bu mem-
lketin sesnin gibi vicdanlý insan-
larý! ve Roni'ye saldýranlar da,
týpký sana saldýranlar gibi utan-
masýzlýklarýndan dolayý çürüye-
cekler!"



WikiLeaks, ABD
Dýþiþleri’ne ait gizli bel-
geleri yayýnlayarak, son

haftalarda dünya gündemine
bomba gibi düþtü. Belgeler,
dünyanýn dört bir yanýndaki
diplomatlarýn, o ülkelerdeki
gidiþatla ilgili ABD yönetimine
verdikleri raporlarý ve kendi
yorumlarýný içeriyor. ABD,
Türkiye dahil olmak üzere pek çok
müttefikinden yazýþmalar
nedeniyle özür dilemek zorunda
kaldý.

Ortaya saçýlan belgeler, hem
emperyalizmin kirli yüzünü teþhir
etti hem de emperyalizm hakkýn-
da öne sürülen garip tezleri çök-
ertti.

AAKKPP,,  AABBDD’’nniinn  ddeeððiill,,  TTüürrkk
eeggeemmeenn  ssýýnnýýffýýnnýýnn  kkuukkllaassýý

Birinci tez, Türkiye’de ulusal-
cýlardan, Kemalistlerden, ulusalcý
sosyalistlerden geliyordu. Bu
anlayýþa göre, ABD, bütün
dünyayý istekleri doðrultusunda
yönetiyor; diðer ülkelerdeki
hükümetler ABD’nin kuklalýðýn-
dan baþka bir iþlev görmüyordu.
WikiLeaks belgeleri, bunun böyle
olmadýðýný açýkça ortaya serdi.
Dünyanýn en büyük 20 ekonomisi
arasýnda yer alan Türk egemen
sýnýfýnýn hükümeti, AKP, ABD
tarafýndan kuþkuyla yaklaþýlan bir
parti. ABD, bir yandan müttefiki
olan Türkiye’yle iliþkilerini kendi
çýkarlarý doðrultusunda geliþtirm-
eye çalýþsa da; bölgesel bir güç
olan Türkiye hükümeti de kendi
çýkarlarýný ABD’ye dayatabiliyor.
AKP, ABD’nin her dediðini yap-
mýyor, zaman zaman ABD ile ters
düþüyor. Belgelerde Büyük
Ortadoðu Projesi (BOP) bir kez
bile geçmiyor. “AKP’nin arkasýn-
daki uluslararasý güçler” argümaný
böylelikle büyük ölçüde çöküyor,
bunu iddia edenler Ýsrail
Genelkurmay Baþkanlýðý ve
ABD’nin bir dönem Türkiye
büyükelçisi olan Edelman ile
“AKP’nin Türkiye’yi Ýslamcýlaþtýr-
masý” anlamýnda ayný safa düþüy-
orlar. AKP ise, ABD’nin deðil,
Türk egemen sýnýfýnýn kuklasý
olarak, Türk sermayesinin çýkar-
larýný gözetiyor.

BBeellggeelleerr  KKüürrtt
ddüüþþmmaannllaarrýýnnýý  yyaallaannllaaddýý

Diðer yandan, Kürt halkýnýn
verdiði mücadeleye destek çýk-

mayan, PKK’nin emperyalizmle ve
ABD ile iþbirliðini yaptýðýný
söyleyen Türk milliyetçileri de
yanýlýyor. Belgelerde, Türkiye ile
ABD arasýnda istihbarat konusun-
da geliþtirilen iþbirliðinin, Kuzey
Irak’ý PKK için güvenilir bir liman
olmaktan çýkardýðýndan
bahsediliyor. ABD’nin PKK’ye
silah sattýðý yönündeki iddialarýn
ise, bizzat Türk Silahlý Kuvvetleri
tarafýndan, AKP’yi “ulusal güven-
lik” konusunda zayýflatmak ve
milliyetçi partilere oy toplamak
için öne atýldýðý söyleniyor.
Türkiye devleti ve hükümetiyle
Kürt Özgürlük Hareketi arasýnda-
ki müzakereleri, barýþ ihtimalini
“ABD’nin oyunu” olarak görenler
köþeye sýkýþtý. Milliyetçi hezeyan-
larýna geçirdikleri “anti-emperyal-
ist” kýlýflarýn büyük bir yalandan
ibaret olduðu bir kez daha
anlaþýldý. Kürt düþmanlarý teþhir
oldu.

UUlluussaall  ççeelliiþþkkiilleerr,,  uulluuss
ddeevvlleettlleerr  ssoonnaa  eerrmmeemmiiþþ!!

Emperyalizmle ilgili bir diðer
çöken analiz ise, kapitalizmin artýk
bütün dünyayý örgütlü bir þekilde
yönettiði, ulus devletlerin sonuna
gelindiði ve ulusal çeliþkilerin bit-

tiði iddiasý. Emperyalizm dünyayý
zorbalýk politikalarýyla yönetmeyi
denerken, en büyük güç olan
ABD’nin çýkarlarý kendisinden
küçük olan sermaye gruplarýyla
çatýþýyor. Sermaye bloklarý arasýn-
daki bu büyük rekabet, hâlâ ulus
devletler aracýlýðýyla sürdürülüy-
or. Öte yandan, Obama’yý baþkan-
lýða getiren deðiþim rüzgarý da
karþýlýðýný yeni ABD yönetiminde
bulamadý. Obama, milyonlarca
ABD vatandaþýnýn deðiþim
isteðine cevap vermek yerine,
Bush dönemindeki vahþi poli-
tikalarýn benzerlerini hayata
geçirmeye çalýþýyor. Zaten tam da
bu yüzden oy desteði azalýyor.

WikiLeaks belgeleri, bir yandan
da dünyayý yöneten liderlerin kirli
iliþkilerini ortaya döktü.
Türkiye’de de bu baðlamda, yal-
nýzca ABD yöneticileri ve Ýsrail’le
ayný düþünceleri paylaþan
Kemalistler deðil, yolsuzluklarý
teþhir olan AKP yöneticileri de
köþeye sýkýþtý. Hükümetin çeþitli
sözcüleri, dünyada kimsenin
gerçekliðini tartýþmadýðý belgeleri
yalanlama yarýþýna girdi.

Kapitalizm, milyarlarca sýradan
insanýn hayatlarý üzerinde söz
sahibi olamadýðý ve yine bu mil-

yarlarca insan için yoksulluk,
sömürü, savaþ ve eþitsizlik üreten
vahþi bir sistem. Sosyalistler, bu
sistemin çarpýk yanlarýný teþhir
eden, dünyayý milyarlarca yoksul
için cehenneme çeviren egemen-
lerin iliþkilerini sýradan insanlarýn
görmesine yol açan belgelere
kuþkuyla bakmazlar. ABD’nin
“terörist” ilan ettiði WikiLeaks’in,
ABD emperyalizminin çýkarlarýna
hizmet ettiðini iddia edenler, kom-
plo teorileriyle yaþayan ve bu yüz-
den dünyayý açýklamayý becere-
meyen milliyetçilerdir. 

HHeerr  þþeeyyii  bbiillmmeekk  iissttiiyyoorruuzz!!
Rusya’da iþçi sýnýfý 1917’de Ekim

Devrimi’yle iktidarý ele
geçirdiðinde, devirdiði Çarlýk reji-
minin bütün gizli belgelerini, gizli
anlaþmalarýný halka açýklamýþtý.
WikiLeaks’in belgeleri açýklarken
öne sürdüðü slogan "Yeni bir
dünya göreceðiz. Küresel tarih
yeniden yazýlacak" idi. Milyarlarca
insaný ölüme, yoksulluða, savaþa
sürükleyen; iklim deðiþikliðiyle
gezegenin sonunu hazýrlayan,
ekonomik krizle on milyonlarca
insaný iþsiz býrakan kapitalist bar-
barlýðýn tüm gizli planlarýný
bilmek istiyoruz.

WikiLeaks belgeleri ve emperyalizm
hakkýnda yanlýþ bilinenler WikiLeaks

satýrbaþlarý:

- Belgelere göre,
Suudi Arabistan Kralý,
ABD’ye Ýran’a saldýr-
masý için baský yapýy-
or.

- ABD diplomatlarýna
göre, Ýran
Cumhurbaþkaný
Ahmedinejad ‘denge-
siz ve deli’, Afganistan
Devlet Baþkaný Karzai
‘paranoyak’, Almanya
Baþbakan Merkel ‘risk
almaktan kaçýnan bir
lider’, Berlusconi ise
fiziksel ve yönetimsel
olarak zayýf görülüyor.

- ABD yönetimine
göre, Türkiye AKP ile
birlikte Ýslam devleti
olma yolunda ilerliyor.

- ABD diplomatlarý
þöyle diyor: “Türk
hükümeti, bazý önemli
sonuçlar aldýðýmýz,
nükleer silahlarýn
yayýlmasýný önleme
çabalarýmýzda güçlü
bir ortaktýr. Politik
olarak, Türkiye kendi-
ni Ýran ile bizim ve
Rusya’nýn durduðu
yerde konumlandýra-
cak. Sýkýþtýrýlýr ve zor-
lanýrsa, bizim yanýmýza
kayacak.”

- Diplomatlara göre,
ABD’nin atmasý
gereken adýmlar þöyle:
“ABD’nin müttefiklik
ve ortaklýk tanýmla-
mamýza uygun hareket
ederek, demokratik
kuruluþlarýnýn,
Türkiye’nin
demokratik deðerlere
ve laiklik prensibine
olan baðlýlýðýnýn güçlü
bir destekçisi olduðu-
muzu kanýtlamalýyýz.
Türk liderleri ve kuru-
luþlarý istikrarý
güçlendirecek ve
bölgede ve ülke içinde
fikir birliði yaratacak
pragmatik çözümler
bulma konusunda
teþvik etmeliyiz.
Türkiye’nin AB üyesi
olma hedefini ve yasal,
siyasi ve ekonomik
alanda gerçekleþtirile-
cek reformlarý destek-
lemeliyiz. Irak,
Afganistan, Kafkaslar
ve Balkanlar konusun-
da ortak çýkarlar adýna,
terörizm, enerji güven-
liði ve Kýbrýs sorunu ve
bölgedeki diðer sorun-
lar konusunda
Türkiye’yle çalýþmaya
hevesli olmalýyýz.

Belgeleri açýklamadan önce,
ABD yönetimi, WikiLeaks’in
sahibi Julian Assange'a
"dünyanýn istikrârý ve barýþý için"
belgeleri yayýnlamamasý
yönünde mailler attý. 

Sýzýntýnýn yapýlacaðý gün,
WikiLeaks’in internet sitesi
saatlerce saldýrý altýnda kaldý.
Fakat bütün buna raðmen, bel-
gelerin sýzmasý engellenemedi,
WikiLeaks sýzýntýlarý tüm dünya
basýnýnda geniþ yanký uyandýrdý.

Amerika Birleþik Devletleri,
dünyanýn dört bir yanýndaki
diplomatlarýyla gizli yazýþ-
malarýný açýklayan WikiLeaks
adlý internet sitesini “terörist”
ilan etti. Zaten ABD’e göre,
ABD’nin çýkarlarýyla uyum
göstermeyen, ona direnen her
odak terörist. Irak ve Afganistan
iþgalleri de “terörizme karþý
önleyici savaþ” bahanesiyle
yapýlmýþ, milyonlarca insanýn
ölümü böyle meþrulaþtýrýlmýþtý.

WWiikkiiLLeeaakkss,,  eemmppeerryyaalliizzmmiinn  ççüürrüümmüüþþllüüððüünnüü  vvee  ggüüççssüüzzllüüððüünnüü  sseerrggiilleerrkkeenn  ÝÝmmppaarraattoorrlluukk  vvee  BBüüyyüükk  OOrrttaaddooððuu  PPrroojjeessii
ggiibbii  yyaannllýýþþ  eemmppeerryyaalliizzmm  tteeoorriilleerriinnii  yyeerrllee  bbiirr  eettttii..

AABBDD  tteerröörriisstt  iillaann  eettttii!!

JJuulliiaann  AAssssaannggee  vvee  bbeellggeelleerrii  ssýýzzddýýrraann  aasskkeerr  BBrraaddlleeyy  MMaannnniinngg
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Önceden de etkilerini
göstermeye baþlamýþ olan
iklim deðiþikliði, 2010

yýlýnda varlýðýný iyice hissettirdi.
Olacaklarý -inkâr politikalarý
devam etse de- herkesin bilmesine
raðmen, þirketlerin yýllýk 2 trilyon-
luk kârýndan vazgeçilmemesi için
“ulusal çýkarlar”, “özel konumlar”
gereðince önlem alýnmasý hep
gecikti(rildi). Bunun böyle olmasý
sadece, devlet erkânýnýn dediði
gibi, Ayþe Teyze’nin bulaþýk maki-
nesi kullanmamasýyla açýklana-
maz. James Hansen’ýn da -iklim
deðiþikliðine karþý yazýlama yapan
aktivistlerin davasýnda tanýk
olarak- söylediði gibi bu tür
önlemler sadece daha yavaþ yan-
mamýzý saðlar. Þirketlerin ve
güdümündeki devletlerin aslan
payýný götürdükleri sistemi koru-
mak için Kopenhag’da yaþam
hakkýný savunan protestocularýn
üzerine kolluk kuvvetlerini nasýl
yolladýklarýný gördük. Ayný þek-
ilde toplantýlara katýlýmý yasak-
lanan bir çok sivil toplum kuru-
luþu olduðuna þahit olduk.

Ýklim deðiþikliði sadece bir doða
olayý olarak algýlanamaz. Ýklim
deðiþkliði, insan eliyle, kapitalist
sistemin yarattýðý, bir insan hakký
sorunudur. Ýklim deðiþikliði bir
adalet sorunudur ve etkileri aðýr-
laþtýkça adalet(sizlik) kantarýnýn
topuzu kaçmakta; barýnma
hakkýndan yoksun kalan insan-
larýn sayýsý artmaktadýr. 

Geride býraktýðýmýz yýlda, hem
Türkiye’de hem de dünyada,
kýrýlan yaðýþ, sýcaklýk, orman
yangýný, sera gazý salýmý gibi reko-
rlarýn ve etkilenen milyonlarca
insanýn çizdiði tablo oldukça
karanlýk. Yaþanan “doðal afetler”
televizyonda yer alan seyirlik bir
malzeme olmaya baþladý.
Pakistan’da yaþanan olaylar -dra-

matik müziklerle- izleyicilere
servis edildi ve çok geçmeden
unutuldu. Bölgede etkilenen 40
milyona yakýn insan ekranlardan
uzak olsa da hâlâ selin etkilerini
yaþýyorlardý. Hâlâ da yaþýyorlar.
Küresel Eylem Grubu’nun selden
sonra yaptýðý basýn açýklamasýnda
belirttiði gibi yaþananlar “afet
deðil cinayet” idi. Kârdan ödün
vermemek için göz yumulan
ölümler... 

TTooppyyeekkuunn  bbiirr  iinnssaannllýýkk
ssuuççuu

Topyekün bir insanlýk suçu
iþleniyor. Zaten Kopenhag’da da
anlaþýldýðý gibi devletler 20C’lik
bir artýþý göze almýþ durumdalar.
‘Geri beslemeleri’ de düþünecek
olursak maalesef evdeki hesap
çarþýya uymayacak ve sýcaklýk
artýþý 20C’yi aþacak. Bu da devlet-
lerin, þimdiye kadar sular altýnda
kalmýþ adalara yenilerinin eklen-
mesini ve bir kaç yüz (önemsiz)
türün yok olmasýný göze almýþ
olduðunu gösteriyor. Batan sadece
kara parçalarý olmadýðý için
üzerinde yaþayan insanlarýn barýn-
ma haklarýnýn, türlerin yaþam hak-
larýnýn gasp edilmesine, kültür-
lerinin de kara parçalarýyla birlikte
suyun altýnda kalmasýna göz
yumulduðu anlamýna geliyor.
Adaletsizliðin dibine batmýþ
durumdayýz. Ýklim deðiþikliðine
daha az katkýsý olan, belki de hiç
katkýsý olmayan toplumlarýn kapi-
talist sistem dolayýsýyla -hâlihazýr-
da- yaþadýklarý maðduriyet
pekiþiyor. Sera gazý salýmlarý çok
az olduklarý gibi, iklim deðiþik-
liðinin etkilerine karþý -öncesinde
ve sonrasýnda- alabilecekleri
önlemler de yetersiz kalýyor. Sera
gazý salým þampiyonu ABD’nin
ayný hafta içinde Pakistan’da
yaþanan sel felaketi için verdiði

yardýmýn, “teröristlere” karþý
savaþ için verdiði “desteðin” altýn-
da kalmasý da yaþanan aymazlýðý
gözler önüne seriyor.  

Tarihinin en büyük orman
yangýnlarýný yaþayan Rusya’nýn
gýdalara koyduðu kota, Asya’da
iklim deðiþikliðine baðlý pirinç
üretimindeki düþüþ, artan su
sorunu ve buna karþýn küresel
çapta artan silanlanma daha kötü
günleri de göreceðimizi hissettiriy-
or. Darfur’da su sorunu yüzünden
baþlayan, soykýrýma varan çatýþ-
malar akla geliyor. Ýklim mülteci-
lerine karþý yasalar çýkartýlmaya,
kaynaklar üzerindeki hegemonya
mücadelesine baþlandý bile... 

KKüürreesseell  kkaappiittaalliizzmmiinn
iikklliimmii  uummuurrssaaddýýððýý  yyookk

Yýl kapanýrken baþka bir
“mücadele” daha yaþanýyordu.
Birleþmiþ Milletler Ýklim
Deðiþikliði Konferansý’nýn 16.sý
(COP 16) Cancun’da düzenlendi.
Gerçi küresel ölçekte bir anlaþ-
maya varýlmasý ve uygulanmasý
bakýmýndan önem taþýyan iklim
zirvesi için taþýnan umut
Kopenhag’dan sonra ortadan kalk-
mýþtý. Bu sefer aktivistler umutsuz,
efendiler temkinliydi. Taleplerin
ve sokaktaki hareketin
radikelleþmesinden rahatsýz olan
“liderler” bu sefer önlemlerini
almýþlardý. Þehrin bayaðý dýþýnda,
steril, aktivistlerden uzak bir
ortamda gerçekleþen zirve, biyo-
dizelle yapýlan ulaþýmla taçlandý;
gözler yeþile boyandý. Ordunun
da yardýmýyla giriþ çýkýþlar iyice
“güvenli” hâle geldi ve “tatsýzlýk-
lara” mahâl verilmedi. Türkiye’nin
devlet erkâný da zirvede boy gös-
terdi. Diðer -sorumlu- ülkeler gibi
onlar da sorumlu olmayýþlarýndan,
özel þartlarýndan bahsetmeye
gideceklerini zaten önceden

kamuoyuna belirtmiþlerdi. Çevre
ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu,
Türkiye’nin sera gazý salýmýnýn
yüzde 100’ün üzerinde bir oranla
arttýðýný hiçe sayarak; dünyada 19.
, Avrupa’da ise en fazla sera gazý
salan ülke olmasýný görmezden
gelerek özel þartlarýnýn dikkate
alýnmasýný talep etti. Oysa sera
gazý salým miktarý bir yýl öncesine
göre, elektrik üretiminde yüzde
41’den yüzde 49’a, inþaat sek-
töründe yüzde 61’den yüzde 77’ye
çýkmýþtý. Ayrýca Türkiye’de Ekim
2009’da brüt elektrik üretiminin
enerji kaynaklarýna göre daðýlýmý,
Veysel Eroðlu’nun “iklim deðiþik-
liðine karþý boþ durulmadýðý”
söylemininin içinin boþluðu gös-
terircesine, termik santral yüzde
45, doðalgaz yüzde 27, HES yüzde
9,3 iken yenilebilir enerji kay-
naklarý toplamý yüzde 1’i bulmaz
haldeydi. Eroðlu’nun sunduðu
yöntemlerde yerli kömürün ve
nükleerin temiz olduðu gibi naif
inanýþlara da rastlandý. Oysa nük-
leer ve kömürün (yerli de olsa)
temiz olmadýðý gerçeði ortada
duruyordu. 

2011’e girerken, naif inanýþlardan
vazgeçip, yenilenebilir enerji kay-
naklarýna geçmek elzemdir. Fosil
yakýta baðýmlý ulaþým ve enerji
politkalarý iklim deðiþikliðini art-
týrken, Irak’ta ve bir çok yerde
gördüðümüz gibi, silah
endüstrisiyle iþbirliðini yapýlmak-
ta; yerin yüzlerce metre altýnda
çalýþan maden iþçileri “kazalar”
sonucu hayatýný kaybetmekte.
Rüzgâr, güneþ, jeotermal gibi
enerji kaynaklarý temiz
olmalarýnýn yanýsýra iþ güvenliði
açýsýndan ve enerji üzerindeki
hegemonyayý daðýtabilmesi açýsýn-
dan demokratikleþen dünyanýn
temel taþlarýndan birini oluþtur-
maktadýrlar.

Ýklim
felaketleri
çoðaldý  ve
etkilerini
artýrdý

Bu yýl, son 130 yýlýn
en sýcak yýlýný geçirdik.
Rusya'da bazý bölgel-
erde sýcaklýklar 45
dereceye kadar ulaþtý.
24 saatlik bir süre
içerisinde 403 yeni
yangýn çýktý. 29.500
orman yangýný, 935.286
bin hektarlýk bir
ormaný ve ülkedeki
tahýl hasadýnýn üçte
birini yok etti. 54 kiþi
yangýnlarda öldü ve
yangýnlarýn yol açtýðý
ekonomik zarar 300
milyar dolara ulaþtý.

Japonya'da 54.000'den
fazla insan sýcaklardan
etkilendi, hastaneye
kaldýrýldý.170 insan
hayatýný kaybetti.

Pakistan'da 540C ile
Asya'da ölçülen en
yüksek sýcaklýk
yaþandý. Pakistan
sadece sýcaklarla yanýp
kavrulmadý, aþýrý yaðýþ
sonucu son 80 yýlýn en
büyük sel felaketi mey-
dana geldi. Ýndus nehri
normal hacminin 40
katýna çýkarak taþtý,
1.500'den fazla insan
öldü. 20 milyon insan
evsiz barksýz kaldý.
Tufandan etkilenen-
lerin sayýsý 40 milyona
ulaþtý. Ülkenin beþte
biri sulara gömüldü.

Çin, Brezilya, Orta
Amerika, Polonya,
Slovakya, Çek
Cumhuriyeti’nde sel
felaketleri yaþandý. 

Türkiye'de Rize'de
yoðun yaðýþ sonucu
oluþan heyelanda çok
sayýda ev çöktü; 11 kiþi
yaþamýný yitirdi.
Ýzmir'de sadece 1 saat
15 dakika etkili olan
yaðýþta, metrekareye
37.6 kilogram yaðýþ
düþtü. Böylece Ýzmir,
1938'den 2009 yýlýna
kadar geçen 72 yýllýk
sürede, 7.7 kilogram
olan haziran ayý yaðýþ
ortalamalarýnýn yak-
laþýk 5 katýný, bir buçuk
saati bulmayan bir
sürede almýþ oldu.
Ýstanbul'da da aþýrý ve
ani yaðýþlar su taþkýn-
larýna neden oldu. 

260 km2’lik dev bir
buz adasý Kuzey
Kutbu'ndan 1000 km
güneyde olan
Grönland'ýn Petermann
buz daðlarýndan koptu.
1962 yýlýndan beri
Kuzey Kutbu'ndan ve
Grönland'dan bu denli
büyük bir buz kütlesi
kopmamýþtý.

Meteorolojik afetler,
son 50 yýlda 3 kat art-
mýþ durumda.
Meteorolojik afetlerden
dolayý ekonomik kayý-
plar ise 9 kat arttý. 

22001100’’ddaa  eenn  bbüüyyüükk  iikklliimm  ffeellaakkeettiinnii  PPaakkiissttaann  yyaaþþaaddýý..

Ýklimi deðil sistemi deðiþtir
2010: Aþýrý yaðýþ, sel ve iklim felaketleri doruða çýktý



ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.

Sahibi: Ayþe Demirbilek Sorumlu Yazýiþleri
Müdürü: Volkan Tamusta Adres: Caferaða

Mahallesi, Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstan-
bul Baský: Yön Matbaacýlýk, Davutpaþa Cad. Güven

Sanayi Sitesi, B Blok, Kat 1, No: 366  Topkapý,
Ýstanbul-0212 544 66 34 Yerel süreli yayýn,

iki haftada bir yayýnlanýr.    wwwwww..ssoossyyaalliissttiissccii..oorrgg

Türkiye’de sosyalistler ne
ister? Hangi somut talepleri
ileri sürer?

Bilemediniz, deðil mi? Biraz
düþünün, n’olur.

Olmuyor mu? Evet, ben de
bulamýyorum.

“Türkiye’de sosyalist olduðunu
iddia edenler sosyalizm ister”
diyebiliriz.

“Türkiye’de sosyalist olduðunu
iddia edenler devrim ister” diye-
biliriz. Bu talep “Tek yol devrim”
sloganýnda ifadesini bulur.

Güzel. Hiçbir sosyalistin itirazý
olamaz. Ama bir sorun var, deðil
mi?

Toplumda da, iþçi sýnýfýnýn içinde
de bu hedefleri paylaþanlarýn
sayýsý çok az. Bu hedeflere doðru
yola çýkmak için gerekli sayýnýn
çok altýnda.

O zaman ne yapacaðýz?
Ýþçilerin her an yaþadýðý irili

ufaklý gündelik mücadelelerle
sosyalizm hedefi arasýndaki baðý
nasýl kuracaðýz? Kendi kafalarýnda
bu baðý kurmalarýný nasýl saðlaya-
biliriz?

Sosyalistlerin temel sorunu, bu
soruya cevap bulmaktýr.

Soruyu Troçki þöyle ifade eder:
“Önümüzdeki dönemin stratejik

görevi.. objektif devrim
koþullarýnýn olgunluðu ile pro-
leteryanýn ve önderliðinin olgun
olmama durumu (eski kuþaðýn
kafa karýþýklýðý ve hayal kýrýklýðý,
genç kuþaðýn deneyimsizliði)
arasýndaki çeliþkiyi aþmaktýr.
Kitlelere gündelik mücadeleri
içinde mevcut talepleriyle sosyal-
ist devrim programý arasýndaki
köprüyü bulmalarý için yardýmcý
olmak gerekir. Bu köprü, günün
koþullarýndan ve iþçi sýnýfýnýn
geniþ katmanlarýnýn bugünkü bil-
inç düzeyinden yola çýkan ve
kaçýnýlmaz olarak tek bir nihai
sonuca, yani proleteryanýn iktidarý
ele geçirmesine giden bir geçiþ
talepleri sistemi içermelidir.”

“Objektif devrim koþullarýnýn
olgunluðu” meselesini bir kenara
býrakalým. Troçki bu sözleri
yazdýðýnda koþullar olgundu,
bugün Türkiye’de deðil. Benim
vurgulamak istediðim, “günün
koþullarýndan ve iþçi sýnýfýnýn
geniþ katmanlarýnýn bugünkü bil-
inç düzeyinden yola çýkan” köprü.

Avrupa solunda bir dönem
‘asgari program’ (somut reform
talepleri) ile ‘azami program’
(sosyalizm) arasýndaki iliþki çok
tartýþýlmýþtýr.

Troçki, “Stratejik hedefimiz kapi-
talizm içinde reformlar yapmak
deðil, kapitalizmi devirmektir..
Ancak, bu stratejik hedefin baþarýl-
masý, küçük ve kýsmî olanlar
dahil, tüm taktik sorunlara önem
vermeksizin düþünülemez.
Proleteryanýn tümü, tüm kesim-
leri, tüm iþ kollarý ve gruplarý
devrimci hareketin içine  çekilme-
lidir” der.

Köprü düþüncesini, ‘geçiþ talep-

leri’ kavramýný bu amaçla
geliþtirir.

Belli ki, “Sosyalizm, hemen
þimdi” talebi köprü filan olamaz.
Köprünün öbür yanýdýr ancak.
Günün koþullarýný ve bilinç
düzeyini yok sayar.

“Barýþ hemen þimdi” bir geçiþ
talebidir, “Baðýmsýz Kürdistan”
deðildir. “Yetmez, yeni bir
anayasa istiyoruz” bir geçiþ
talebidir, “Devrim anayasasý istiy-
oruz” deðildir.

“Herkese parasýz eðitim, parasýz
saðlýk hizmetleri”, “Eþit iþe eþit
ücret”, “Üniversitede kýyafet
özgürlüðü” geçiþ talepleridir.
Hiçbiri kapitalizmin devrilmesine
yol açmaz, ama günün koþullarýn-
dan yola çýkar, herkese makul
gelir, kapitalizmi zorlar. Ve tale-
pler karþýlanmadýðýnda, kapital-
izmin sorgulanmasýna yol açar.

Avrupa’da bugün kriz nedeniyle
okullar ve hastaneler kapatýlýr,
iþsizlik artarken, “parasýz eðitim,

parasýz saðlýk”, “herkese iþ” talep-
leri milyonlar tarafýndan benim-
senir, köprü görevi görür.

Türkiye’de ise, hükümetten tale-
plerde bulunmak ayýp karþýlanýr
adeta. Tek talep, “Hükümet
devrilsin, yaþasýn sosyalizm”.
Milyonlar tarafýndan sýrýtarak
karþýlanýr bu talep elbet.

Ama bizim sosyalistler devrimi
kitlelerin deðil kendilerinin
yapacaðýný düþündüðü için, mily-
onlarý kazanmak gibi bir derde
sahip deðildir. Köprü filan lazým
deðildir onlara.

Sanki bizim sosyalistleri tanýrmýþ
gibi, sekter gruplar hakkýnda þöyle
der Troçki: “Bolþevik-Leninistler
bu gruplarla vakit kaybetmez, sak-
ince kendi kaderlerine terkeder
onlarý.”

Roni  Margulies

(Köprü Ýhtiyacý baþlýklý bu yazý
gazetemizin 14 Kasým 2010 tarihli
sayýsýnda yayýnlanmýþtýr)

Roni  Margulies,  sosyalizm
mücadelesini  anlatýyor:

YYuunnaanniissttaann’’ddaa  bbaaþþllaayyaann  kkrriizzee  kkaarrþþýý  iiþþççii  vvee  ööððrreennccii  hhaarreekkeettii  ttüümm  AAvvrruuppaa’’yyýý  ssaarrýýyyoorr..

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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devrimci sosyalizme
güç ver !
baþka bir dünya 
mümkün!

e-aabone  de  olabilirsiniz

DDSSiiPP’’ee  üüyyee  ooll!!

sosyalistisci@gmail.com

Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup  üreti-
mi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahip-
lerini, egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin
ve iþçi milislerinin üzerinde
yükselen tamamen farklý bir
devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik
eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel
tercihlerinden dolayý aþaðýlan-
malarýna ve baský altýna alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçi-
lerinin diðer ülkelerin iþçileri
ile karþý karþýya gelmesine
neden olan her þeye karþý
çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kader-
lerini tayin hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki,
sosyalizm tek bir ülkede izole
olarak yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba sosyal-
ist deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilme-
si için, iþçi sýnýfýnýn en militan,
en mücadeleci kesimi devrimci
sosyalist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile
inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý
olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu
fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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