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Bütün dünya
'Gelme Bush!' diyor
Bush'un sadece Türkiye'de deðil,
kendi ülkesi de dahil olmak üzere
dünyanýn hiçbir yerinde istenmediði bir kez daha geçen hafta
sonu Fransa, Ýtalya ve Amerika'da
gerçekleþen büyük gösterilerle
ortaya çýktý.
Ýtalya
5 Haziran Cumartesi günü
Avrupa'nýn 'Nazi!' iþgalinden kurtarýlmasý kutlamalarý için önce
Ýtalya'ya giden George Bush'u yüz
binlerce Ýtalyan Roma sokaklarýnda
'Gelme Bush!' diyerek karþýladý.
Polisin tüm Roma sokaklarýný polis
güçleriyle doldurmuþ olmasýna raðmen Ýtalya'nýn tüm kentlerinden
yüz binlerce savaþ karþýtý Roma'da
Bush ve Irak iþgali alyhtarý gösteri
yaptý. Göstericiler 'Savaþa hayýr!',
'Bush'a hayýr!', 'Bush'u Irak'ta ölen
yüz binlerce kiþiye yakýþýr biçimde
karþýlayalým' pankartlarýný taþýdýlar.
Göstericiler ABD'nin Avrupa'yý
Nazi iþgalinden kurtaran güçmüþ
gibi görünüyor olmasýna raðmen
nasýl bir kurtarýcý olduðunu
Vietnam ve Irak savaþýnda ortaya
çýktýðýný söylediler.

AK'LA
KARA
Mezarlýklarý da kazýn!
Enerji Bakanlýðý hazýrladýðý yeni
yasa ile, "kamu yararý vardýr"
gerekçesini göstererek orman alanlarýný, milli parklarý, kaplýcalarý,
hatta tarihsel ve kültürel alanlarý
maden aramasýna açabilecek.
Ayrýca yasada yer alan "madencilik faaliyetleri için verilmiþ izinler,
ruhsat hukuku devam ettiði sürece
geçerlidir" ifadesiyle, siyanürle
aramaya verilen eski izinler de
geçerli olacak. Böylece, örneðin
Bergamalýlarýn yaptýðý gibi yaþam
alanlarýný korumak için mücadele
eden insanlara yargý yolu kapatýlmýþ olacak! Üstelik, arama
faaliyetleri ÇED (Çevresel Etki
Deðerlendirme) kapsamý dýþýnda
býrakýlacak.
Yasa çýkarsa çevresel felaketin

NATO zirvesi
terörüne son
Ýstanbul Emniyet
Müdürlüðü’nce, 3 bini
delegasyon, 3 bin 500’ü
basýn mensubu olmak
üzere yaklaþýk 6 bin 500
kiþinin katýlmasý beklenen zirvede alýnacak
önlemlerin “yerinde
gözden” geçirdi.
Ýlçe emniyet müdürlükleri ve diðer þubelere
baðlý çok sayýda polis
ekibi, 9 Haziran akþam
saatlerinde NATO
Zirvesi’nde görev
yapacaklarý noktalarda
konuþlandýrýldý.
Bush’u ve ekibini
korumak için polis teþkilatý teyakkuz halinde.
Bu kadar korkuyorlarsa
zirveyi iptal etmeleri en
doðrusu olur!

MHP yine uludu!

Fransa
Ýtalya'nýn ardýndan 6 Haziran
Pazar günü Fransa'ya giden Bush
orada da 'istenmeyen adam' ilan
edildi. Fransýz hükümetinin Bush'a
karþý yapýlacak tüm gösterileri
yasaklamýþ olmasýna raðmen on
binlerce savaþ ve iþgal karþýtý sokaklara döküldü ve iþgalin bir an önce
bitirilmesini istedi. Bastil Meydaný
ile Doðu Garý arasýnda yürüyen on
binlerce kiþi 'Irak'a özgürlük ve
baðýmsýzlýk, iþgal ordusunu geri
çekin' dev pankartý altýnda yürüdü.
'Bush, bir numaralý terörist; Sayýn

HAFTANIN
ARDINDAN

Bush geldiðinizden beri Paris petrol
kokuyor' yazýlý pankartlar taþýndý.

Amerika bile…
Amerika'nýn baþkenti Washington
ve San Fransisco'da binlerce savaþ
karþýtý Irak'ýn hala iþgal altýnda
olmasýný protesto etti. Gösteriye
Irak'taki askerlerin aileleri de destek
verdi. Eylemciler iþgalin derhal
sona erdirilmesini, Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesini, ve

önü açýlacak, tarih ve doða, ve
bunlarýn ayrýlmaz parçasý olan
insan, küresel sermayenin kâr
hýrsýna kurban edilecek.
Þimdi þüpheli sorular zamaný: R.
Tayip Erdoðan, 2003 Haziran'ýnda,
henüz çiçeði burnunda bir
baþbakanken; dünyanýn dört bir
yanýnda altýn, gümüþ, bakýr, plâtin
gibi deðerli madenlerin peþinde
koþan "Eldorado" þirketinin
yöneticileriyle niçin bir araya
geldi? Görüþmede neler konuþuldu? Þirket yöneticileri
Erdoðan'dan ne istedi, Erdoðan
onlara neler vaad etti?
Bir öneri: üþenmeyelim,
19.04.2004 tarihinde yürürlüðe
konan "Bilgi Edinme Hakký
Kanunu" kapsamýnda, bilgi edinme hakkýmýzý kullanarak, Enerji
Bakanlýðý'na yukarýdaki sorularý
soralým. Oturma yeri ve iþ adresimizi içeren bir dilekçeyle, istediðimiz bilgileri bakanlýktan
soralým. Ýhtimal, cevaplamazlar. O
vakit, AK Parti'nin demokratikleþme konusundaki samimiyeti
somut olarak sýnanmýþ olur.

Öðretmenler
uyarýyor!
Ak Parti, 2005 bütçe hazýrlýklarýný

Bush'un gitmesini istediler.
Bush'un Haziran ayý içinde ziyaret
edecek olduðu diðer ülkelerdeki
savaþ karþýtlarý da kendisini hak
ettiði þekilde karþýlayacaklarýný
zaten daha önce açýklamýþlardý.
Ayrýca Nisan ayýnda Ýstanbul'da
yapýlan Avrupa Sosyal Forumu
hazýrlýk toplantýsýnda 26-30 Haziran
arasý Savaþa ve Ýþgale Karþý Küresel
Eylem Haftasý olarak kabul
edilmiþti. Dolayýsýyla þu anda
Türkiye'de devam etmekte olan

'Gelme Bush!' kampanyasý Ýtalya'da,
Fransasa'da, Amerika'ga yapýlmýþ
olan ve önümüzdeki günlerde
Bush'u karþýlayacak olan diðer
ülkelerde yapýlacak olan gösterilerin bir parçasýdýr. 19 Haziran'da
toplantýlarla baþlayacak olan alternatif zirve etkinliklerini ve 27
Haziran'da Ýstanbul'da yapýlacak
büyük gösteriyi inþa ettiðimiz oranda biz de dünyadaki savaþ karþýtý
harekete bir katkýda bulunmuþ oluruz.

sürdürürken, IMF, "Kamu
Harcamalarýnýn Gözden
Geçirilmesi" adlý raporunu tamamlayýp baþta Milli Eðitim Bakanlýðý
olmak üzere ilgili kurumlara yolladý. IMF'ye göre, Türkiye'deki
öðretmen maaþlarý, DÝE'nin açýklamýþ oduðu kiþi baþýna gelir olan
3500 dolardan daha yüksekmiþ,
düþürülmeliymiþ! Neresinden tutsanýz dökülecek bir iddia. Bir kere,
o "kiþi baþýna düþen gelir" nasýl
hesaplanýyor? Ekonomik olarak
faal nüfusun ürettiði, tüm nüfusa
bölünüyor! Yani, kesrin payda
hanesinde çocuklar, çalýþmayan
yaþlýlarla sakatlar ve 13 milyon
iþsiz de var! Bu kesimlerden insanlarýn her birine 3500 dolar
düþtüðünü savunmak için deli
olmak gerek.
Þimdi, basit bir hesap yapalým.
15 yýldýr çalýþan bir öðretmen yýlda
4800 dolar kazanýyor. Aldýðý ücret,
bir kiþinin yaþamasý için
öngörülen asgari ücret deðil.
Dolayýsýyla, aile ücreti. Bu öðretmenin ailesini dört kiþi kabul edip
gelirini dörde böldüðümüzde, kiþi
baþýna 1200 dolar düþüyor. Yani
IMF öðretmenleri salak yerine
koyuyor! AK Parti doðal olarak
bütçe hazýrlýk çalýþmalarýnda IMF

önerilerini deðerlendirecek. IMF
ile görüþmeleri yürüten bakan Ali
Babacan, "IMF ile daha güçlü iliþkiler" gerektiðinden sözediyor.
Babacan'a öðretmenlerin de bir
önerisi var. Þaþýrmasýn, ve aritmetiði öðretmenlerden öðrendiðini sakýn unutmasýn!

⌦ Saðdan,
soldan...
"Türkiye aile yapýsý sayesinde
Arjantin olmadý." Tayip Erdoðan Baþbakan
"AB'nin kapýsýný kýrana kadar
çalarýz." Fatih Sultan Gül Dýþiþleri Bakaný
"25 milyar dolar açýk makul."
Kürþat Tüzmen - Ekonomiden
Sorunlu Devlet Bakaný
"Hükümetin bu kavgadan
muzaffer çýkmasý için sað kolumu
vermeye hazýrým." Taha Kývanç Gazeteci?! - Yeni Þafak
"AKP sadece imam hatip
okullarýný mesele yapan insanlardan oluþmuyor." Ertuðrul Özkök tanýmsýz - Hürriyet
"Yürümemizi saðlayýn, yoksa
pahalýya mal olur."
Kemal Alemdaroðlu - Rektör

Devlet Bahçeli
Hükümet’in Kürtçe
yayýn için TRT’ye baský
uyguladýðýný söyledi.
Anadil yayýnýna öfke
kusan Bahçeli sert tepki
gösteren MHP lideri
þöyle konuþtu:
“AKP, Türkiye’nin
toprak bütünlüðünün
ve milli birliðini hedef
alan terör örgütünün
siyasi amaçlarýyla bu
noktada buluþmuþ
olmaktadýr. Hükümet,
bunun için TRT’ye
büyük baský uygulamýþ
ve sonuçta amacýna
ulaþmýþtýr” dedi.
Bahçeli gibi ülkücü
faþistler açýsýndan
Kürtler dað Türk’üdür
ve zaten Kürtçe diye bir
dil yoktur. Faþistlerin
bünyesi bu geliþmeyi
kaldýramýyor. 10 yýl
önce Kürtçe þarkýlar
satan kasetçilerin
öldürüldüðü, göz altýna
alýndýðý günleri özlüyor
Bahçeli. Hükümetin
anadilde eðitim için
baský uygulamasý deðil,
hükümeti bu yöne iten
Kürt hareketinin
gücüdür. Kürt halkýnýn
yýllar süren mücadelesi
ve halklarýn kardeþliði
için mücadele verenler,
o günlere dönmek
isteyenlere izin vermeyecek. Yarým saatlik
anadilde eðitim komikliði yetemez. Kürt
halkýnýn özgürce kendi
kaderini belirlemesi için
gerekli koþullar saðlanmalýdýr.

gelecek sayý
1.
12 Eylül’ün suç dosyasý

2.
Colin Barker’den yeni
bir yazý

3.
Yeni bir sol tartýþmalarý
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Bunu
unutmadýk

NATO’mu,
Bush’mu?
Solun bir kýsmý “Gelme Bush” sloganýný yetersiz buluyor. Onlara göre
“NATO’ya” ve “hatta emperyalist
NATO’ya” karþý çýkmak gerekir.
Dün “savaþa hayýr” sloganýný yetersiz bulanlar “emperyalist savaþa
hayýr” demekteydiler. Bugün’de
“Gelme Bush” sloganýný yetersiz
bulanlar “NATO’ya hayýr” ya da
“NATO daðýtýlsýn” sloganýný da
yetersiz bulup “NATO’ya ve
emperyalizme karþý” platformlar
kumaktadýrlar.
Kýsacasý, ne kadar ideolojik olarak
solda görünülürse o kadar yararlý
bulunmakta.
Bu tutum hareketi geliþtirmeyi,
daha çok sayýda insaný harekete
geçirmeyi hedeflememektedir. Yani
gerçek bir mücadeleyi deðil, lafazanlýðý tercih etmektedir.
Gerçek mücadele kazanmayý hedefler. Günümüzde bu NATO zirvesini
engellemek, Bush’un Türkiye’ye
gelmesini durdurmaktýr.
10 bin, 20 bin verya 50 bin kiþlilik
gösteriler bu hedefi gerçekleþtiremez. gerekli olan milyonlarý seferberliðidir.
Milyolar solun ideolojik sloganlarýnýn ardýndan harekete geçmez.
Onlar somut, gerçekci talepler
etrafýnda harekete geçerler. Bu
nedenle “Gelme Bush” sloganý dün
“savaþa hayýr” sloganý gibi toplumda en yaygýn kabul gören antiemperyalist slogandýr.
Öte yandan halký enayi ve cahil
olarak görmemek gerekir. “Savaþa
Hayýr” ya da “Gelme Bush” diyenler
emperyalizme karþý çýktýklarýný
bilmektedirler. Emperyalizm sadece
yarým avuç kalmýþ sekter solcularýn
bildiði ve kullandýðý bir kavram
deðil.
Öte yandan bugün NATO
Amerikan emperyalizminin basit bir
aracýdýr. Ezilen halklarýn, dünya
emekçilerinin karþýsýndaki asýl düþman NATO deðil, Amerikan
emperyalizmidir. Baþ düþman odur.
Onun baþý ise bugün Bush’dur. Bu
nedenle öncelikle Bush’a karþý çýkmak gerekir.

sosyalist iþçi

Demokratikleþiliyor mu?
Leyla Zana ve diðer DEP’li milletvekilleri sonunda serbest
býrakýldýlar. Aðzýný açan herkes bunun
demokratikleþme adýna bir zafer
olduðunu anlatýyor. Ne güzel, birde
TRT’de sabahýn köründe Kýrmançi
yayýný yapýldýðý gün serbest
býrakýlmýþlar.
Demokrasi adýna daha ne isteyeceðiz. yarým saatlik Kýrmançi yayýný
var ve Leyla Zana serbest.
Demokrasi geldi çýðlýklarý koparanlar ne çabuk unuttular. Ne çabuk
Zana ve arkadaþlarýnýn asýl tekme
tokat tutuklandýklarýný. Ne çabuk
unuttlar insanlarýn Kürtçe konuþtuklarý için ne kadar aðýr cezalar aldýklarýný. Kürtçe konuþan insanlara
Diyarbakýr cezaevinde, bölgede
yapýlanlarý.
Ne çabuk unuttular Kürtler insan
pisliði yedirildiðini. Ne çabuk unuttular öldürülen binlerce ve binlerce
insaný.
Demokrasi yarým saatlik bir TV programý deðil. Demokrasi zaten yeterince hapiste yatmýþ, özgürlüðü kýsýtlanmýþ inasanlarýn son anda serbest
býrakýlmasý hiç deðil. Hele hele bütün
bunlar Avrupa Birliði’ne girme heyecaný ile yapýlýnca insanýn miðdesi
bulanýyor.

Eðer inasna haklarýndan bahsedilecekse, eðer demokrasiden ama gerçek
bir demokratik adýmdan bahsedilecekse önce Kürt kimliði doðru dürüst
tanýnmalýdýr.
Çarþamba günü yapýlan yayýnýn
adýnda bile Kürtçe denemiyor,
Kýrmançi lehçesinde yayýn yapýlmýþ.
Pazartesi günü ise Boþnakça yayýn
yapýldý. Yüzsüzlüðe bakýn. Boþnakça
ve Kürtçe eþit! Boþnakça da yayýn
yapýlsýn ebette ama Türkiye Mozaði
içinde Kürtlerin yeri biraz daha
büyük!
Ama asýl sorun yayýnýn ne kadar
yapýlmasý deðil. Kürt kimliðinin
doðru dürüst tanýnmasý. geçmiþte
yapýlanlarýn üstlenilmesi.
Bu topraklarda hakim olan devlet
lerin çeþitli halklara yaptýklarýnýn
kabul edilmesi, iþte ancak böylesi,
adýmlar demokrasi doðrultusunda
geliþmeler olarak kabul edilebilir.
DEP’li milletvekilerinin serbest
býrakýlmasý yetmez, özür dilenmelidir,
“size yýllarca boþuna hapiste tuttuk”
diye.
Ama Türkiye’de öyle bir medya var
ki, böyle þeyler savunmasý mümkün
deðil. Günün birinde bir CÝA raporu
bunlarýn yapýlmasý gerektiðini yazarsa
o vakit onlar da savunmaya baþlarlar.

Ateþ kes

Son yayýnlanan bir rapora göre geçen
sene dünya çapýndaki toplam silahlanma harcamalarý 2001’e göre yüzde 18
artmýþ. 2002’ye göre ise yüzde 11
oranýnda bir artýþ var.
Tam 956 milyar dolar silahlanmaya
gitmiþ. Bu sayýnýn 2004’de çok daha arttýðý açýk.
2003 yýlýnýn silahlanma harcamalarý
dünya gayrý safi hasýlasýnýn yüzde
2.7’sini oluþturuyor. Yani her 100 liralýk

Dünya silahlanma
harcamalarý

tarafýndan yapýlmýþ. Onu yüzde 5 ile
Japonya izliyor. Arkadan toplam
silahlanma harcamasýnýn her biri yüzde
dördünü yapan Ýngiltere, Fransa ve Çin
geliyor. Yani ABD ve dört rakibi toplam
silahlanma harcamalarýnýn yüzde
64’ünü gerçekleþtiriyor.
Ýnsanlýðýn neden açlýk içinde olduðu
açýk deðil mi? Türkiye ise bu sýralamada
ileri bir yerde yer alýyor.

üretimin 2.7 si silaha gidiyor.
Sailahlanmanýn baþýný ABD çekiyor.
Toplam harcamanýn yüzde 47’si ABD

Bilindiði gibi Kongra Gel ateþ kesi
bitirdiðini ilan etti. Bu konuda yorum
yapanlar da ayný þekilde soruna
sadece tek taraflý bakmaktadýr.
Bugün Türkiye’nin savaþa deðil,
barýþa ihtiyacý vardýr. ne pahasýna
olursa olsun barýþý savunmak gerekir.
Barýþ süreci bu ülkede çok büyük
zorluklara göðüs gerilerek savunuldu.
savaþmak kadar zordu barýþý savunmak.
Þimdi yeniden bu zor görevi üslenmek gerekiyor. Kalýcý bir barýþ için,
ortak yaþamak için önce herkesin kimliði tanýnmalýdýr. Bu ilk ve zorunlu
adýmdýr. Gerisi ondan sonra tartýþýlabilir. Aksi takdirde baský ve zorla,
sopayla adým atmak mümkün deðil.
Binlerce insan öldü. Binlerce insan
hapislere týkýldý. Milyonlarcasý
evlerinden sürüldü. Göçe zorlandý. Ne
oldu? Sorun çözüldü mü? Bugün
durum herkes için dünden daha
olumludur. O vakit karþýlýklý olarak
barýþý savunmak gerekir. barýþý savunmak ise adým atmaktan geçer. Tek
taraflý barýþ olmaz.
Biz bütün olanaklarýmýzla barýþý
savunacaðýz. Ama eþit ve adil bir
barýþý.

DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
Uluslararas Sosyalist Hareket le, d nya k reselle me kar tlar yla,
anti-kapitalistlerle, sava kar tlar yla ili ki kurmak istiyorsan z
stanbul-Beyo lu: 0536 - 259 73 64
Manisa-Akhisar: 0544 - 515 62 59

http://www.sosyalistisci.org
Hert rl bilgi i in: 0536 - 335 10 19
Kad k y: 0536 - 637 81 99 Ankara: 0535 - 514 11 73
zmir: 0537 - 624 49
08
Antalya: 0537 - 391 06 32 Bal kesir: 0555 - 398 86 45 Bursa: 0535 - 422 39
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DÝSK Kongresi yapýldý
DÝSK'in 12. Olaðan Genel
Kurulu, 4-6 Haziran tarihlerinde Ýstanbul Grand
Cevahir Kongre
Merkezi'nde Yapýldý.
Genel Kurul'un ana
temasý "barýþ, özgürlük,
demokrasi" olarak belirlendi. Genel Kurul'a 400
delege katýldý.
Yurtiçi ve yurtdýþýndan
çok sayýda sendikacý ve
kitle örgütü temsilcisi de
DÝSK Kongresi'ne katýldý
ve destek verdi.
Genel Kurula DÝSK ve
baðlý sendikalarda görev
yapmýþ eski yönetici ve
üyelerin yaný sýra, Sebahat
Türkler, KESK Genel
Baþkaný Sami Evren, HakÝþ Genel Baþkaný Salim
Uslu, Türk-Ýþ Genel
Sekreteri Mustafa Türkel,
Petrol-Ýþ Genel Baþkaný
Mustafa Öztaþkýn, KristalÝþ Genel Baþkaný Mustafa
Baðçeci, Türk-Ýþ 1. Bölge
Baþkaný Faruk
Büyükkucak, TTB Genel
Baþkaný Gencay Gürsoy,
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Murat
Baþesgioðlu katýldý.
Ayrýca Avrupa
Sendikalar
Konfederasyonu'nun
(ETUC) yaný sýra,
Fransa'dan CFDT ve CGT,
Ýtalya'dan CGIL ve UIL,
Yunanistan'dan GSEE,
Portekiz'den CGTP,
Filisten'den PGFTU, Güney
Kýbrýs'tan PEO,
Almanya'dan IG Metall,
Kuzey Kýbrýs'tan UTAMS,
Bulgaristan'tandan CÝTUB
gibi sendikalarýn temsilcileri de DÝSK
Kongresi’ndeydi.
DÝSK Genel Sekreteri
Musa Çam'ýn açýþ konuþmasýyla baþlayan genel
kurulda önce demokrasi
mücadelesinde þehit düþenler anýsýna saygý duruþu
yapýldý, ardýndan 1963'ten
bu yana DÝSK'in tarihini
anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu.
Daha sonra söz alan DÝSK

Aliaða'da iþçi
yürüyüþü

Ýnciler

Ankara Bölge Ýdare
Mahkemesi 1 Haziran'da
TÜPRAÞ ihalesinde yürütmenin durdurulmasý
kararýný verdi. Karar iþçilerin öfkesiyle karþýlaþtý.
TÜPRAÞ Aliaða Rafinerisi
çalýþaný binlerce PETKÝM
ve TÜPRAÞ iþçisi1 Haziran
sabahý iþbaþý yapmadýlar.
Ýþyerlerinin önünde
toplanan yaklaþýk 5000 iþçi
slogan atarak Aliaða'ya
doðru yaklaþýk 2 kilometre
yürüyüþ yaptýlar.

TÜBÝTAK çalýþanlarý
eylem yaptý
TÜBÝTAK'ta Tez Koop-ÝÝþ
üyesi iþçiler, "yemekhanenin özelleþtirilmesi"
gerekçe gösterilerek iþten

Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi, DÝSK'in "üye
sayýsýndan baðýmsýz bir

þekilde" etki sahibi
olduðunu söyledi.
Süleyman Çelebi, yasalar,

Genel Kurul'da alýnan kararlar:
" Sermaye egemenliðine ve emperyalizme karþý
mücadele
"Savaþ örgütlerinin ve NATO zirvesinin protesto
edilmesi
"Demokrasi ve temel özgürlükler için mücadele
“ Sendikal hak ve özgürlükler için mücadele
" 4857 sayýlý kölelik yasasýna karþý mücadele
" Emekçilerin Avrupasý için mücadele
" Kadýn sorunu ve kadýn iþçilerin haklarý
"Sosyal devletin tasfiyesine karþý mücadele
"Daha iyi yaþam koþullarý için mücadele
"Þiddete, teröre ve savaþa karþý mücadele
"DÝSK Araþtýrma Enstitüsü'nün (DÝSK-AR)
yeniden yapýlandýrýlmasý
"Geçmiþ kararlarýn deðerlendirilmesi ve teyidi
"Etnik ve kültürel zenginliðimizin korunmasý için
mücadele
"Tarihsel ve doðal zenginliklerin korunmasý için
mücadele”

atýlan 13 iþçinin geri alýnmasý için 1 Haziran'da
eylem yaptý.
TÜBÝTAK Baþkanlýk
binasý önünde toplanan
iþçiler yakalarýna "Kavga
deðil barýþ istiyoruz" yazýlý
kokartlar takarak ve sloganlar atarak iþten atýlmalarý protesto etti.

Harb-Ýþ'ten eylem
Hava Ýkmal Bakým
Merkez Komutanlýðý'nda
çalýþan Harb-ÝÝþ sendikasý
üyesi iþçiler, iþyerindeki
baskýlarý protesto etmek
için yürüyüþ düzenlediler.
Ýþ çýkýþý servis araçlarýna
binmeyen yaklaþýk 1200
iþçi, iþyeri önünde toplandý. Ýþçiler, taleplerini
halka duyurmak için HarbÝþ sendikasýna kadar
alkýþlarla yürüdüler.

sendikal eðitim, örgütlenme, toplu sözleþmeler,
grev yasaklarý, cezaevleri,
Kürt sorunu ve barýþ gibi
bir dizi konuda aldýðý
tutumlarýn örnek
olduðunu söyledi.
Kongre'nin son günü
oylamaya geçildi. Oy kullanýldý
Seçimlere 365 delege
katýldý. 33 delege boþ oy
kullandý. Geçerli 332 oyun
280'inini alan Süyelman
Çelebi Genel Baþkanlýða,
297 oy alan Musa Çam ise
Genel Sekreterliðe yeniden
getirildi. Ayný listede yer
alan Genel-Ýþ Genel
Baþkaný Mahmut Seren
288, Birleþik Metal-Ýþ Genel
Baþkaný Adnan Serdaroðlu
295, OLEYÝS Genel Baþkaný
Kamer Aktaþ 294, Gýda-Ýþ
Genel Baþkaný Celal Ovat
253 ve Lastik-Ýþ Genel
Sekreteri Nuri Serin 268
oyla yönetim kurlu üyeliklerine getirildi.

KESK'in yetki mücadelesi baþladý
KESK Genel Baþkaný Sami Evren, yetki sürecinin
baþlamasýyla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamada, daha önceki yetki süreçlerinde yaþanan
aksaklýklara dikkat çekildi.
KESK açýklamasýnda Sami Evren, "Emekli olmuþ ya
da istifa etmiþ üyelerin bildirilmemesi, sahte üyelikler, siyasi erkin ve bürokratlar eli ile bazý sendikalara
zorla üye yapýlmasý, muhalif sendika üyelerine yönelik kimi bölgelerde yürütülen yýldýrma politikalarý,
bakanlýk bürokratlarýnýn verilerle rahatça oynayabilmesi yetki sürecine dair bir dizi þaibeye yol
açmaktadýr" dedi.
Açýklamada KESK'in, "Aðustos’ta alanlara çýkacaðý"
da ayrýca vurgulanýyor.
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Güney Kore
sola kayýyor
þþþþþ

Küresel kapitalizme karþý
birleþik mücadele
Naomi Klein 1999
Kasýmýnda Seattle'da iyice
biçimlenen anti kapitalist
hareketin nasýl ortaya çýktýðýný þu sorgulamanýn
üzerinden yanýtlýyordu:
"Bu nasýl gerçekleþti? Bu
uluslar arasý halk hareketini kim veya ne toparladý?
Mesajlarý kim yolladý? Kim
bu karmaþýk koalisyonlarý
inþa etti? Sanki biri
Seattle'da seferberlikler
için bir ana plan düþlemiþ
gib…þayet bu cephenin
oluþmasýnda borçlu
olduðumuz bir güç varsa,
bu çokuluslu þirketlerdir…
Tarihin bu anýnda, þirketler
dünyasýnýn projesinde
emperyalist tutku (kar için
dizginlenemez dürtü,
ticaretin liberizasyonu, þirket evlilikleri ve diðer þirketleri ele geçirme furyasý,
tekellerin önündeki engellerin gevþetilmesi öylesine
ayyuka çýktý, çok uluslu
þirketler o kadar muazzam
güce ve zenginliðe sahip
oldu ki, koalisyonumuzu
bizim için oluþturdular."
Klein, anti kapitalist
hareketin hangi basýncýn
ürünü olarak þekillendiðini
anlatýyor. Þüphesiz, anti
kapitalist koalisyonlar
oluþurken küresel kapitalizmin artýk katlanýlamaz
tahribatlarýna karþý biriken
tepkiler çok önemli bir etkendi. Fakat, bu tepkilerin
üzerinden yepyeni türden
birleþik cepheleri
örgütleyen örgütlü gruplarýn harekete katkýsýnýn
üzerinden atlanmamalý.
Uluslar arasý eylem aðý,
aþaðýdan örgütlenme,
doðrudan büyük eylemler
ve hareketin merkez

üssünü oluþturan birleþik
tartýþma, diyalog ve eylem
platformlarý (bir çok kýtada
geliþen sosyal forumlar
süreçleri gibi) anti kapitalist hareketin en belirgin
veçheleri. Anti kapitalist
hareket, bir yandan 198991 yýllarýnda Doðu Bloku
rejimlerinin, yani stalinizmin çöküþünün yarattýðý
ivmenin üzerinde yükselirken, bir yandan da
sola, canlanmak ve küresel
kapitalizme meydan okumak için müthiþ bir zemin
sunuyor. Tüm dünyada,
anti kapitalist harekete
uyum saðlayabilen, bu
hareketin eylem biçimlerini
ve argümanlarýný
öðrenebilen, hareketin
üzerinde yükseldiði yeni
ve radikal aktivistler
kuþaðýna güven verebilen
sol canlanýyor.
Dünya çapýnda öylesine
sarsýcý bir aktivizm patlamasý yaþanýyor ki her
düzeyde sayýsýz koalisyon
kurmak, hemen her konuda kampanya yapmak,
hýzla, binlerin, onbinlerin,
yüzbinlerin harekete
geçmesini saðlayabiliyor.
Örgütsüz ama harekete
geçebilecek, savaþa ve
küresel kapitalizme öfkeli
ama harekete geçebileceði
kanallarý bulmakta zorlananlara bu kanallarý
açmak için dikkatli adýmlar
atýldýðýnda beklenmedik
geniþlikte kampanyalar
örmenin önünde hiçbir
engel yok.
Bu kanallarý açmak için,
öncelikle, sekter tutumlardan uzak durmak, en
büyük hareketi inþa etmek
ve en geniþ birliði örgütle-

mek için çaba harcanmalý.
Kampanyada güven sorununu çözmenin yolu
buradan geçiyor. En büyük
birliði inþa etmek, sadece
güven sorunuyla ilgili
deðil. Bu, ayný zamanda
kampanyanýn talebinin
kazanýlmasýnýn da yolu.
Birleþik bir kampanya,
ayrý fikirlerin, ayrý siyasal
geleneklerin ve ayrý politik
tutumlarýn bir talep
etrafýnda bir araya
gelmesini hedeflemelidir.
Seattle'ý örnek yapan,
Dünya Ticaret Örgütü'nün
toplantýsýný bloke etmek
isteyen aktivistlerin politik
çeþitliliðindeki zenginliktir.
Her katýlýmcýsýnýn kendisine benzetmek istediði bir
kampanya, kýsa bir zaman
dilimi içinde önce çeþitliliði, ardýndan büyük
hareketi birlikte örgütlemek duygusundan doðan
coþkuyu ve son olarak da
birliði, yaþatacaðý kramplarla sonlandýrmak
zorundadýr.
Türkiye'de geçtiðimiz yýl
önemli eylemleri
örgütleyen Irak'ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu
(ISHK) tam da bu türden
müdahalelerin sonucunda
darlaþmaya baþladý.
Katýlan bir dizi kurum,
ISHK'yý kendine benzetmek için çalýþtý. Yani
kendi politik taleplerinin,
kendi eylem biçimlerinin
hakim olmasý için, kampanya toplantýlarý, kampanyanýn talebinden baþka
her þeyin konuþulduðu
toplantýlara dönüþtürüldü.
Toplumda benzersiz bir
yaygýnlýða sahip olan
savaþ karþýtý ruh halini

biçimlendirmek ve sokaða
çýkmak için güvenilir
kanallar arayan onbinlerce
insana bu güveni vermek
yerine, kampanyayý
kendine benzetmek çabasý
milyonlarca insanla kampanya arasýndaki mesafeyi
açtý.
Birleþik bir kampanyada
sekterizm kadar tehlikeli
olan bir baþka eðilim de
politik tartýþmalarýn önünü
idari kararlarla kesmeye
çalýþmaktýr. Sekterizmin
kendi suretinde bir dünya
yaratma darlýðýna izin verilmemelidir ama þu da
unutulmamalýdýr: farklý
siyasi gelenekler ve hatta
kafasýnda son derece ciddiye aldýðý fikirleriyle
baðýmsýz aktivistler bir
araya geldiðinde, en teknik
görüntüye sahip her bir
öneri önerenin politik fikirlerinden baðýmsýz deðildir.
Bu yüzden her bir öneri ve
fikir son derece ciddiye
alýnmalý ve hareketin
bütününün çýkarlarý açýsýndan deðerlendirilmelidir.
Bu yüzden birleþik kampanyalarýn iki yönü
olduðu görülmelidir. 1. iþçi
sýnýfýnýn ve ezilenlerin
bütününü ilgilendiren
konular etrafýnda devrimcileri, sosyalistleri ve baþka
bir dünyayý kurmak için
atýlmasý gereken adýmlar
konusunda farklý fikirlere
sahip olanlarý ortak
mücadelede birleþtirmek
ve 2. devrimciler ve diðer
gelenekler arasýnda,
kitleleri politik olarak etkileme mücadelesinin açýk
bir biçimde yapýlmasý.
Þemsi GECÝKEN

FÝLÝSTÝN
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Siyonizm nedir?
Arife KÖSE
1880-1890'larda ortaya
çýkan Siyonizm,
Yahudilerin Ortadoðu'nun
Filistin'li Araplarýn elinde
olan bölümü üzerinde hak
sahibi olduklarýný iddia
eden görüþün adýdýr.
Özellikle Rusya ve Doðu
Avrupa'da maruz kaldýklarý
kötü davranýþlarýn sonucunda Fransa, Ýngiltere ve
Almanya'ya göç eden
Yahudiler 19. yy'da
emperyalistler arasý savaþtan kaynaklanan yeni bir
ýrkçý dalga ile karþý karþýya
kaldýlar. Bu durum
Yahudiler içinde, anti-semitizmin (Yahudi düþmanlýðý)
kaçýnýlmaz olduðu, bu
nedenle Yahudilerin
Avrupa'dan çekilerek
"kendi" topraklarýný bulmasý gerektiði görüþünün
yaygýnlaþmasýna neden
oldu..
Bu görüþün babasý olan
Herlz, Yahudi devletinin
kurulmasý ile Avrupa
emperyalizminin baðlantýsýný kuran ilk kiþiydi.
Filistin'de bir Yahudi devletinin olmasýnýn Ýngilizlerin
iþine geleceðini düþünüyordu, çünkü Filistin Ýngiliz
sömürgelerine giden yolun
üzerindeydi.
Birinci Dünya Savaþý'ndan
sonra Ýngiltere Filistin'in
kontrolünü ele geçirdi.
Ýlginçtir ki, Filistin'de
Ýngiliz Ýmparatorluðu'nun
himayesinde bir Filistin
devletinin Ýngiliz hükümetinin çýkarlarýna uygun
olduðunu söyleyen Balfour
Deklerasyonu'nun yazarý
Dýþiþleri Bakaný Lord
Balfour ayný zamanda
Ýngiltere'ye Yahudi göçünü
sýnýrlayan 1905 yasasýný
çýkaran kiþiydi. Irkçýlýk ve
Siyonizm her zaman
beraber hareket etti, çünkü
Siyonistler ancak
Avrupa'daki Yahudi düþmanlýðý büyüdüðü ölçüde
Yahudilerin Filistin'e
göçünü hýzlandýrabileceklerini ve orada tutunabileceklerini biliyorlardý.
1939'da Filistin'deki
Yahudi sayýsý 443 bine
ulaþtý, fakat 1 milyon
Filistinlinin karþýsýnda bu
hala bir Yahudi devleti kurmak için yeterli deðildi.
Ýkinci Dünya Savaþý
sýrasýnda Alman faþizminin
Yahudilere uyguladýðý eþi
benzeri görülmemiþ
soykýrýmý fýrsat bilen
Siyonistler bir yandan
Alman Nazileri ile iþbirliði
yaparken bir yandan
Nazilerin eline düþen
Yahudileri kurtarmak için
hiçbir þey yapmadýlar.
Dünya Siyonist Örgütü
1933 yýlýnda Hitler'e karþý
mücadele etmeyi öneren bir
önergeyi reddetti.

Fakat savaþ sonrasýnda
dahi Yahudilerin çoðu
Filistin'e gitmek istemediler.
Ýkinci Dünya savaþýnýn
ardýndan sahip olduðu
petrol kaynaklarýndan
dolayý bölge emperyalist
güçler için daha önemli
hale geldi. Bu dönemde
Ýngiltere gerilerken,
Amerika büyük güç olarak
öne çýktý.

Ýsrail devletinin
kuruluþu
ABD'nin kontrolündeki
Birleþmiþ Milletler 1946'da
Filistin'in %55'ini nüfusun
sadece %30'unu oluþturan
Yahudilere verdi.
Ýsrail'in ilk cumhurbaþkaný Ben Gurion 14
Mayýs 1948'de Ýsrail
Devleti'nin kuruluþunu ilan
etti. Tam on bir dakika
sonra ABD yeni Ýsrail
devletini tanýdýðýný açýkladý.
Araplar ile Yahudiler
arasýndaki çatýþmalar ise
1947-48'de baþladý. Ýsrail'in
baðýmsýzlýðýndan kýsa bir
süre önce silahlý siyonist
örgütler 10 Nisan 1948'de
Deir Yasin'e ardýndan da
Hayfa liman kentine
saldýrdýlar. Amaçlarý panik
yaratýp Arap halkýnýn kaçmasýný saðlamaktý. Toplam
1 milyon 300 bin Araptan
bir milyonu Ýsrail'in iþgal
etmediði Batý yakasýna ve
Gazze'ye, bir kýsmý ise
Ürdün, Suriye, Lübnan ve
Mýsýr'a kaçtý. Dünyada
ortaya çýkan tepkiler üzerine Ýsrail 1949'da ateþkesi
kabul etti.
1940'larýn sonunda ve
1950'lerde Mýsýr, Suriye ve
Irak gibi Arap ülkelerinde
iktidarý Arap milliyetçileri
ele geçirdiler. Bu durum
emperyalistlerin telaþa
kapýlmalarýna ve bölgede
kendilerine saðlam bir müt-

tefik aramalarýna yol açtý.
Ýsrail her zaman emperyalizmle iliþkilerini sýcak
tutma taraftarý olduðu için
bu fýrsatý kaçýrmadý.
Ýsrail 1967'de Altý Gün
Savaþý denen savaþta
komþu Arap ülkelerini bir
kez daha yendi. Bu savaþta
Doðu Kudüs'ü, Gazze
Þeridi'ni ve Batý Yakasý'ný
ve Suriye'ye ait olan Golan
tepelerini iþgal etti. Bugün
"iþgal altýndaki bölge"
olarak bilinen topraklar
1967 savaþýnda Ýsrail'in ele
geçirdiði topraklardýr.
Buralardan daha önce iþgal
edilen bölgelere gitmek için
saatler süren kontrollerden
geçmek gerekiyordu.
Dolayýsýyla 1967 sonrasýnda
iþgal edilen yerlerde
yaþayan Araplar sürekli bir
iþsizlik ve yoksullukla karþý
karþýya kaldýlar.
Batý Yakasý ve Gazze'nin
en verimli topraklarýna
Siyonistler yerleþmeye
baþladýlar. Doðu Kudüs
bütünüyle Ýsrail'in eline
geçti ve Kudüs Ýsrail'in
baþkenti oldu.
1973'de Lübnan'ýn petrol
fiyatlarýný artýrmasýyla
Amerika'nýn bölgedeki
petrolü kontrol edebilmek
için bir müttefike duyduðu
ihtiyaç daha da arttý. 6
Ekim 1973'de Mýsýr ordusu
Süveyþ kanalý üzerinden
Ýsrail'e saldýrdý. Ve Ýsrail bu
savaþý ancak Amerika'nýn
yardýmýyla kazanabildi. Bu
savaþla Ýsrail ABD ile olan
iliþkilerini iyice pekiþtirmiþ
oldu.
1983'de ise Ýsrail Lübnan'a
girdi, Beyrut'a kadar ilerledi fakat yoðun bir direniþle
karþýlaþtýðý için þehre
giremedi. Sonunda Filistin
önderliði Ýsrail ile anlaþtý
Filistin Kurtuluþ
Örgütü'nün silahlý güçlerinin bir kýsmý gemi ile
Tunus'a giderken bir kýsmý
da Kuzey Lübnan'a gitti.

Filistin Kurtuluþ
Örgütü Hareketi
Arap devletleri 1964'de bir
araya gelerek Filistin
Kurtuluþ Örgütü'nü kurdular. Amaçlarý giderek
radikalleþen ve tüm Arap
halklarýný radikalleþtiren
Filistinlileri kontrol etmekti.
Fakat bu hareket kýsa
zaman içinde kontrol
edilebilir bir örgüt olmaktan çýktý. Filistin örgütlerinin en büyüðü olan El
Fetih (baþýnda Arafat vardý)
1 Ocak 1965'de Ýsrail sýnýrlarý içindeki ilk askeri
eylemini gerçekleþtirdi ve
zamanla Filistin Kurtuluþ
Örgütü'nün en temel
örgütü haline geldi.
Filistin Kurtuluþ Hareketi
"Filistinli diye bir þey yoktur, hiçbir zaman
olmamýþtýr" yönündeki siyonist iddiayý yerle bir etti.
1968 Mart'ýnda 200
Filistin'li fedainin aðýr
silahlara ve tanklara sahip
Ýsrail birliklerini
püskürtmesi FKÖ'nün Arap
dünyasýnda çok güçlenmesine neden oldu. Ürdün
Kralý Hüseyin 1968 Eylül
(Kara Eylül) ayýnda napalm
bombasý kullanarak 3000
Filistinliyi katletti.
"Kara Eylül" sonucunda
FKÖ ve özellikle El Fetih
önderliði daha da saðcýlaþtý
ve Arap rejimleri ile sýký
iliþkiler kurulmasý gerektiðine karar verdi.
Kara Eylül katliamýna
kadar Filistin hareketini
temel amaçlarý Ýsrail devletini tanýmamak ve bütün
Filistin'i demokratik ve laik
bir ülke olarak birleþtirmekti.
Fakat 1973 sonrasýnda
FKÖ içinde bir mini devlete
razý olma fikri geliþmeye
baþladý. Bu fikir aslýnda
Ýsrail devletini tanýmaya,
laik-demokratik

cumhuriyet fikrini terk
etmeye ve 3 milyona yakýn
mülteciyi unutmaya dayanmaktaydý.

Ýntifada
Ýntifada'nýn baþlamasýný
saðlayan olay 8 Aralýk
1987'de Ýsrail'deki
iþlerinden dönen Arap iþçilerin bir Ýsrail tankýnýn bir
arabanýn içindeki dört
Filistinliyi ezerek öldürmesine tanýk olmalarý oldu.
Ardý ardýna yapýlan gösterilere her seferinde Ýsrail
polisi saldýrdý. Ve böylece
Filistin halkýnýn devasa
Ýsrail tanklarýna taþlarla
direniþi, yani Ýntifada
baþlamýþ oldu.
FKÖ'nün 1982'de
Beyrut'tan sökülüp atýlmasýyla bu sorunu
çözdüðünü zanneden
Siyonizm Ýntifada karþýsýnda büyük bir þaþkýnlýk
yaþadý.
Ýntifada'yý hazýrlayan
koþullar
Ýþgal boyunca siyonistler
Batý Yakasý ve Gazze'ye
yerleþim alanlarý kurmuþlardý. Su bütünüyle
Ýsrail'in kontrolündeydi ve
Arap yerleþim yerleri bir
damla su bulamazken
bütün su kaynaklarý Ýsrail
yerleþim bölgelerine akýtýlmaktaydý. Ýþgal altýndaki
bölgelerden çalýþmak için
Ýsrail'e gidenlerin gece
orada kalmasý yasaktý,
dolayýsýyla iþe gidenler
sabah ve akþam kontrol
noktalarýndan geçmek
zorundaydýlar. Ýsrail'e geçemeyen Filistinliler ise çok
düþük ücretler karþýlýðýnda
çalýþmak zorundaydýlar.
1982-87 arasýnda gösterilerin sayýsý yýlda 3700'e
ulaþtý. Ýsrail polisi her gösteriye acýmasýzca saldýrdý.
Ýntifada'da tanka karþý taþýn
yaný sýra baþka mücadele
yöntemleri de kullanýldý.

Ýsrail'de çalýþanlar grevler
yaptýlar. Ýsrailli iþverenler
çalýþtýracak insan bulamadýlar. Ýsrail ürünleri iþgal
altýndaki yerlerde boykot
edildi. Bir yýl içinde 450
Filistinli Ýsrail tarafýndan
öldürüldü, 30 bin Filistinli
tutuklandý.
Ýntifada'nýn baþlamasýndan bir yýl sonra 11 Kasým
1988'de Cezayir'de
toplanan Filistin Ulusal
Konseyi, baþkenti Doðu
Kudüs olan ve Batý yakasý
ve Gazze'yi kapsayan bir
mini devletin kuruluþunu
ilan etti. Bunun üzerine
Amerika Arafat'tan Ýsrail
devletini tanýmasýný ve
terörizme açýkça karþý çýkmasýný istedi. Birleþmiþ
Milletler toplantýsýna gelen
Arafat Ýsrail'i tanýdýðýný ve
terörizmin bütün biçimlerine karþý olduðunu ilan etti.

Oslo Süreci
Birinci Ýntifada'nýn sonucunda 1993'de Ýsrail ile
Filistin Kurtuluþ Örgütü
arasýnda gizli bir þekilde
baþlayan görüþmeler Oslo
Sürecini yarattý. Oslo'da
Filistin Özerk yönetimi
kabul ediliyor, bu devletin
baþýna Arafat geçiyor ve
topraklarýn %22'si Filistin'e
veriliyordu. Fakat bütün
yerleþim merkezlerinin
kontrolü Ýsrail'in elinde
kalýyordu. Filistinlilerin
serbest dolaþým hakký
yoktu. Aslýnda bu devlet
coðrafi bir bütünlüðü
olmayan birçok köy ve
kasabadan oluþuyordu. Bu
bölgelerin arasýnda Ýsrail
yerleþim bölgeleri ve
Ýsrail'in kontrolünde olan
yerler vardý. Bu þekilde
Filistin baðýmsýz bir
ekonomisinin olmasý
imkansýzdý. Oslo barýþ
sürecinin ardýndan Ýsrail'in
Batý Yakasý ve Gazze'de
kurduðu yeni yerleþim yerlerinin ve askeri üslerinin
sayýsý arttý. Ayrýca Doðu
Kudüs tartýþýlmaz bir
biçimde Ýsraillilere ait.
Kýsacasý Oslo Barýþ
sürecinin ardýndan bölgenin siyonistleþtirilmesi
hýzlanarak devam etti ve
üstelik bu Filistinlilerin
onayýyla yapýldý.
Ayrýca Filistin
Otoritesi'nin çýkardýðý en
ufak bir karar bile Ýsrail'in
onayýný almak zorundaydý.
Amerikalýlarýn ve Ýsrail'in
Oslo'dan beklentisi Filistin
halkýnýn yýlarak önlerine
verilen küçük bir lokmaya
razý olacaklarý ve anlaþmayý
Arafat'ýn imzalamýþ
olmasýnýn dünyaya iki
halkýn nihayet anlaþtýðý
izlenimini verecek olmasýydý.
Gelecek sayý: Irak'ta iþgale
son, Filistin'e özgürlük

SUUDÝ ARABÝSTAN
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Lübnan
ayaða kalktý

Kriz büyüyor
S

uudi Arabistan’da
çalýþan Avrupalý
yabancýlarýn kaldýðý
tesislere yapýlan saldýrý ve
ardýndan geliþen olaylar
ABD’nin Ortadoðu’da
karþý karþýya olduðu krizin
derinliðini göstermekte.
Saldýrýnýn hemen ardýndan bütün dünya petrol
borsalarýnda fiyatlar hýzla
yükseldi. Suudi Arabistan
dünyanýn en büyük petrol
ihracatcýsý ve ayný zamanda da þu anda üretimi arttýrarak fiyatlarý düþürbilecek tek ülke durumunda.
Petrol kenti Kobar’da ki
olayda Suudi yetkililerine
göre 3’ü hariç 22 yabancý
öldü. Bu saldýrý son
zamanlarda Suudi
Arabistan’da rejime ve
Batý’lý þirketlere dönük
yapýlan sayhýsýz saldýrýlardan sadece bir tanesi.
1 Mayýs’da, Kýzýl Deniz
üzerinde dev bir petrokimya tesisinin bulunduðu
Yanbu kentinde bir saldýrý
olmuþtu. Bu saldýrý da
diðerleri gibi Suudi
Arabistan’daki diktatörküðün ne denli ciddi
bir politik krizle karþý
karþýya olduðunu göstermiþti.
Beyaz Saray’daki çeteye
göre Saddam’ýn devrilmesi
ile önce Irak’a demokrasi
gelecekti, ardýndan da
demokrasi bütün
Ortadoðu’ya yayýlacaktý.
Bu yayýlma listesinin
baþýnda Suudi Arabistan
vardý. Beyas Saray’ýn
efendileri 11 Eylül
saldýrýsýný gerçekleþtiren 19

kiþiden 15’inin Suudi
Arabistan vatandaþý
olduðunu biliyorlardý.
ABD yönetimi artýk
bugüne kadar ABD’ye
büyük bir sadakatle hizmet
etmiþ olan Suud kraliyet
ailesinin devrilmesi gerektiðini biliyor. Suudi
Arabistan’dan sonra
dünyanýn ikinci büyük
petrol rezervlerine sahip
olan Irak’ýn kontrolünün
ABD’nin Suudi
Arabþistan’a baðlýlýðýný
azaltacaðýný düþünüyorlardý.
Ne var ki bu emperyalist
hayaller bugün suya düþtü.
Irak’ýn iþgali þu anda ABD
ve Ýngiltere için tam bir
felaket durumunda.
Petrolün kontrolü ise hiç
bir biçimde henüz söz
konusu deðil.
Bu durumda Suudi

Arabistan daha çok ABD
‘ye yaklaþacaðýna uzaklaþýyor ve giderek daha
çok krize batýyor.
Terörist ataklar bu durumun bir ürünü.
Milyonlarca Suudi Arab
yoksulluktan, eþitsizlikten,
ABD’ye baðýmlýlýktan
þimdi daha çok þikayetçi.
Suudi Arabistan nüfusunun yüzde 60’ý 25 yaþýn
altýnda. Dünyanýn en hýzlý
nüfus artýþý Suudi
Arabistan’da yaþanýyor.
gelecej 20 yýl içinde Suudi
Arabistan nüfusu iki katý
artarak 40 milyona ulaþacak.
10-15 yýl önce petrolden
gelen muazzam zenginlik
esas olarak Suud ailesinin
elinde olmasýna raðmen
Suudi halký da bu zenginlikten küçük de olsa bir
pay almaktaydý.

10-15 yýl önce ortalama
ücret ayda 4 milyar TL idi.
Þimdi ise bu miktarýn üçte
birine inmiþ durumda.
yaþam standartlarýndaki
düþüþ ise daha da fazla.
Eskiden Suudi Arabistan
da çok da fena olmayan bir
eðitim ve saðlýk hizmeti
vardý.
Þimdi ise 30 yaþýn altýndaki Suudi erkek nüfusunun yüzde 20-30’u iþsiz.
Birçok genç Suudi kötü,
pis, düþük ücretli ve iþ
güvencesi olmayan iþlere
girmeye zorlanýyor.
Eskiden bu tür iþleri
yabancýlar yapardý.
Suudi Arabistan’da 7
milyon yabancý iþçi var.
Bunlarýn çok azý militanlarýn saldýrdýðý ve polisle
çatýþtýðý lüks sitelerde
kalýyorlar.
Çoðu Bengladeþ’ten,

Pakistan’dan, Filipinler’den, Filistin’den ve diðer
Ortadoðu ülkelerinden
Suudi Arabistan’a
gelmiþler.
Ekonomik zorluklar
halkýn ABD’ye karþý tutum
almasýna yol açýyor.
Suudilerin çoðu ABD’nin
Irak’ý iþgaline, Filistin’de
olanalara öfke duyuyor.
Herkes iktidardaki
kraliyet ailesinin ve ülkeyi
yöneten bir avuç diðer
ailenin ne denli yolsuzluklara battýðýný biliyor. Suudi
Arabistan’ýn ABD’deki
büyük elçisi devlet
bütçesinden 50 milyar
dolarýn kaybolduðunu itiraf ediyor.
Bütün bu koþullar Suudi
Arabistan’da Usame Bin
Ladin ve El Kaide’nin
desteðinin artmasýna yol
çaýyor.

Petrol krizi ekonomiyi tehdit ediyor
Geçen haftaki saldýrýdan sonra
petrol fiyatlarý varil baþýna 40
dolara çýktý. Suudi’deki politik kriz
dünyanýn sanayileþmiþ ülkelerinin
Suudi petrolüne ne denli baðýmlý
olduklarýný bir kere daha gösterdi.
Suudi Arabistan OPEC örgütü
içindeki diðer ülkeleri fiat artýþýný
durdurmak için üretimi arttýrmaya
çaðýrýyor. Ancak üretimi arttýrmasý
mümkün olan tek ülke Suudi
Arabistan.
30 yýl önce petrol fiyatlarýndaki

hýzlý artýþ bütün dünyada hýzla
ekonomik bir durgunluk yaratmýþtý. Bugün dünya ekonomisi
pewtrol fiyatlarýnýn artýþýna çok
daha hassas.
1985’de günde 15 milyon varillik
bir fazla üretim vardý. Bu o sýralarda dünya petrol ihtiyacýnýn dörtte
birine eþitti.
Þimdi fazla üretim sadece günde 2
milyon varil. Bu, dünya petrol
ihtiyacýnýn sadece yüzde 3’üne eþit.
Bu durumda dünyanýn Suudi

petrolüne baðlýlýðý çok daha fazla.
Dünya petrol rezervinin dörtte biri
Suudi Arabistan’da. Suudi
Arabistan’a komþu dört ülke, Ýran,
IRak, Arap Þeyhlikleri ve Kuveyt’te
toplam dünya rezervinin yüzde
40’ýna sahip.
ABD dünyanýn bu petrol zengþini
bölgesine müdahale ettikçe anti
emperyalist muhalefeti daha da arttýrýyor. Bu ise kendi iktidarýnýn,
kendi egemenliðinin zayýflamasý
demek.

Petrol fiyatlarýndaki artýþ
Lübnan’da gösterilere
neden oldu.
Baþkent Beyrut’un
Güney’indeki Hayy El
Seloum adlý bölgedeki
gösterilere ordu birlikleri
ateþ açýnca 6 kiþi öldü.
Taksi þöförlerinin önderlik ettiði bir gösteriyi
bastýrmaya çalýþan ordu
birlikleri havaya ateþ
açtýlar. Göstericiler askerlere taþlarla saldýrdý. Ordu
bunun üzerine göstericilerin üzerine ateþ açtý ve
altý gösteriþci açýlan ateþ
sonucu öldü.
Ýslamcý Hizbullah’ýn
güçlü olduðu Hayy El
Seloum’da gösteriden
sonra sýkýyönetim ilan
edildi.
Gösteriler Genel Ýþçi
Sendikasý
Konfederasyonu’nun ilan
ettiði genel grevden sonra
gerçekleþti. 6 göstericinin
ölmesi üzerine Hizbullah
milletvekilleri ve iþçi
sendikalarý halký yatýþtýrmaya çalýþtýlar.
Hizbullah lideri Hasan
Nasrallah ordunun tutumunu kýnadý ve ABD
büyükelçiliðinin saldýrýnýn
arkasýnda olduðunu söyledi.
Göstericiler Çalýþma
Bakanlýðý’ný yaktýlar ve
birçok sokaðý yanan otomobil lastikleri ile kapattýlar.
Bekaa vadisindeki
Baelbek kentinde de Hayy
El Seloum’la dayanýþma
gösterileri oldu.

Suudi
rejiminin
sonu iyi deðil
Suudi Arabistan’daki
muhalefet örgütlenmesi
Arabistan’da Ýslami
Reform Hareketiþ adlý
örgütlenmenin yayýnlarýna
göre Suudi Arabistan
kraliyet ailesi içinde açýk
tartýþmalar baþladý.
Rejim elindeki bütün
olanaklarý iç “düþmana”
ayýrýrken
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Bu zulmü unutma

ÝÞGALCÝ BUSH’U

ÝSTEMÝYORUZ
Bugün 130 bin Amerikan,
30 bin Ýngiliz ve 20 bin
çeþitli iþbirlikçi ülkelerin
askerleri Irak’ý iþgal altýnda tutuyorlar.
Irak’ýn büyün
þehirlerinde emperyalist
ordular devriye geziyor.
Ülkenin en büyük zenginliði olan petrole daha
savaþýn en baþýnda el
kondu. Þimdi, Amerikan
ve Ýngiliz þirketleri Irak
petrolünü çýkarýyor ve
dünya pazarlarýna gönderiyor.
Öte yandan Irak’da
daha hala günlük yaþam
savaþ öncesinin koþullarýna bile dönemedi. Daha
hala elektrikler kesiliyor.
Daha hala bir çok kentte
su yok. Daha hala hastaneler doðru dürüst
çalýþmýyor.
Sokaklarda can güvenliði yok. Irak baþtan aþaðý
kaos içinde.

Niye saldýrdýlar?
ABD emperyalistleri
Irak’a saldýrýrken bu
ülkede çok sayýda kitle
imha silahý olduðunu
iddia ediyorlardý.
Kimyasal ve biyolojik
silahlar, ve hatta nükleer
silahlarýn olduðu söyleniyordu. Bush bu iddiasýný
defalarca tekrarladý.
Dýþiþleri Bakaný Powell bu
iddiayý Birleþmiþ Millet’ler
de yaptýðý toplantýda
uydudan çekilmiþ (!)
fotoðraflar göstererek
anlattý.
Irak iþgal edileli 1 yýlý

geçti. Hala bu kitle imha
silahlarý bulunamadý.
Artýk emperyalistler de bu
iddiayý uydurduklarýný
kabule diyorlar. Öyleyse
ABD Irak’a niye saldýrdý?

Demokrasi
ABD’nin bir baþka iddiasý ise Saddam’ýn kanlý bir
diktatör olmasýydý.
Emperyalistler Saddam’ý
devirecek ve yerine Irak’a
özgürlük ve demokrasi
getireceklerdi.
Emperyalistlere göre
Irak halký kendilerini
kucaklayacaktý.
Saddam tabii ki bir diktatördü. Iraklýlar onun
devrilmesinden dolayý
üzülmediler.
Ama Irak halkýnýn ken-

disi de saddam’ý devirebilirdi. Buna izin verilmedi. Birinci Körfez
savaþý’nýn sonunda
Kuzeyden Kürtler,
Güneyden Þiiler
Saddam’ýn diktatörlüðüne
karþý ayaklanmýþlardý.
ABD o aþamada savaþý
bitirdi ve Saddam’a destek
verdi.
Ya þimdi Irak’a
demokrasi mi geldi.
Hayýr!
Irak halký önce iþgalin
bitmesini istiyor. “Ýþgalciler çekilsin, biz kendi
iþimizi hallederiz” diyor.
Ama ABD ve çetesi
Irak’tan çekilmiyor.
Amerikalý yetkililer her
açýklamalarýnda iþgalin
sürsinin daha da uzaya-

caðýný söylüyorlar. En son
açýklamalara göre iþgal
2006’ya kadar sürecek.
Bir diðer iddia ise
Saddam rejiminin El
Kaide ile baðlantýlý
olduðu, El Kaide’ye
destek verdiði idi. Bu
iddia da diðerleri gibi fos
çýktý. Daha hala bu iddiayý
doðrulayacak bir tek
somut delil bulunamadý.

Direniþ
Ancak emperyalistler
Irak’ta beklemedikleri bir
durumla karþýlaþtýlar.
Onlar bütün dünyayý Irak
halký bizi bekliyor diye
kandýrmaya çalýþýrken Irak
halký elinde ne varsa
onunla direnmeye baþladý.
Kimileri Irak halkýnýn

Petrol krizinin nedenleri?
Petrol fiyatlarý hýzla arttý, varil
baþýna 42 dolara ulaþtý ve
düþmüyor. yakýn zamanda düþeceði de yok.
ABD, Irak’a saldýrmadan önce,
Irak’ýn iþgal edilmesi ilke birlikte
petrol krizi tehlikesinin ortadan
kaldýrýlacaðýný söylüyordu.
ABD’nin bir iddiasý daha boþ
çýktý.
ABD ihtiyacý olan petrolüdörtte
üçünü Venezüella, Kanada ve
Meksika’dan alýyor. Dörtte birini
ise Suudi Arabistan’dan. Suudi
Arabistan dünyada petrol üretimini kolayca arttýrarak fiyatlarý
aþaðý çekme yeteneði olan en

önde gelen ülke. Ne var ki Suudi
Arabistan’ýn giderek daha da battýðý iç siyasal karýþýklýk bu
ülkenin bu yeteneðini ortadan
kaldýrýyor.
ABD Irak’ý iþgal edip bu
ülkenin muazzam petrol kaynaklarýna el koyunca bir petrol
krizini engelleyebileceðini
düþünüyordu. Ne var ki Irak’ta
ki direniþ petrol üretimini sýnýrlýyor. Petrol kuyularýna, boru
hatlarýbna ve rafinerilere dönük
eylemler üretimin iþgal öncesi
düzeyine bile geri dönmesini
engelliyor. Bush ve çetesinin
petrol politikalarý da iflas etti.

direniþini küçümsemeye
çalýþýyor. Her zaman
bildiðimiz iddialar
sýralanýyýr. Direniþçilere
terörist deniyor, kökü
dýþarýda deniyor, çapulcu
deniyor.
Kim ne derse desin,
Irak halký direniyor.
Bugün iþgalci ordular
birçok kente, birçok kentin
birçok mahallesine
giremiyor.
Ýþgalciler direniþ
kuvvetleri ile ateþ kes yapmaya çalýþýyor ve sonunda
bazý bölgelerden geri çekilmek zorunda kalýyor.
Zaten onlar için en
önemli bölgeler petrol
kuyularýnýn bulunduðu
bölgeler!
Bu arada direniþ

giderek yayýlýyor.
Direnenler daðýnýk gruplar deðil. Giderek
merkezi olarak örgütleniliyor.
Direniþin tek bir temel
talebi var: Ýþgal bitsin,
Amerikan, Ýngiliz ve diðer
yabancý güçler Irak’ý terk
etsin.
Direniþ hareketi herhangi bir adla, örneðin
Birleþmiþ Milletler þemsiyesi altýnda, baþka
yabancý askerlerin de
Irak’a gelmesine karþý.
Direniþçilerin arasýnda
Iraklý olmayanlarýn da
olduðu açýk. Ancak iþgalcilerin de çeþitli yabancý
ülkelerden Irak’a geldiði
daha da açýk. Bir baþka
ülkenin Arabýnýn Iraklý
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Haberin
arkasý
F. Aloðlu

Özgürlük emperyalizm ile
mücadele içinde kazanýlabilir

I

kardeþleriyle
birlikte emperyalistlere
karþý direnmesi neden
yanlýþ olsun ki. Tam tersine övünülecek bir þeydir.

Uluslararasý destek
Irak direniþini sadece
Irak’a gidip çarpýþanlar
desteklemiyor. Savaþ
karþýtý harekette bütün
gücüyle omuz veriyor.
Savaþtan önce “biz bu
savaþý durduracaðýz” diye
yola çýkan savaþ karþýtlarý
þimdi de “biz bu iþgali
kýracaðýz” diye devam

ediyor.
Bu umutla, bu þevkle
sürekli, aralýksýz bir kampanya sürdürülüyor.
Türkiye’de de Küresel
BAK bu kampanyanýn bir
parçasý. Þu anda Haziran
sonunda Ýstanbul’da
toplanacak NATO zirvesine karþý, “Gelme Bush”
kampanyasý var ancak
Irak’ta iþgale son kampanyasý NATO zirvesinden
sonra da devam edecek.
Irak’ta iþgal bitene kadar,
iþgalciler Irak’ý terk edene

Büyük kapitalist ülkeler petrol
tüketiminin sürekli olarak artmasý na neden olan politikalar izliyorlar.
Petrol dýþý enerji kaynaklarýnýn kul lanýlmasý yerine sürekli otomobil
ve otobüsün kullanýmý körükleniyor. Türkiye’de bu ülkelerden birisi.
On yýllardýr demiryollarýna tek
kuruþ hatcanmazken karayollarýna
devasa yatýrýmlar yapýlýyor.
Bugünlerde AKP hükümneti göz
boyamaya çalýþýyor. Ankara istanbul arasýnda hýzlý trenlerin sefere
konduðunu iddia ediyor ama bu
arada karayollarýna çok daha fazla
yatýrým yapýlýyor. Karayollarýna
yapýlan yatýrýmýn yanýnda demiryolu yatýrýmlarý devede kulak kalýr.
Bugün dünyada en çok petrol kullanan ülke ABD. Bu ülke Japonya,
Çin ve Avrupa Birliði’nin toplam
petrol tüketiminden daha fazla
petrol tüketmekte. ABD
ekonomisinin bugünkü büyüyüþü
esas olarak petrole dayanýyor.

kadar
kampanya sürecek.

“Gelme Bush”
Küresel BAK’ýn
sürdürdüðü “Gelme
Bush” kampanyasý bugün
dünyanýn baþýnýn belasý
durumunda olan Bush’a
karþý tepkiyi dile getiriyor.
Toplumun geniþ kesimlerinden destek kazanýyor.
Þimdi Gelme Bush kampanyasýný olabildiðince yaymak ama bu arada

Petrol
tüketimi
geçen sene ABD ekonomisinin
petrol ihtiyacý yüzda 5 arttý.
ABD’nin petrole bu denli baðýmlý
olmasý Irak savaþýný açýklayan
nedenlerden birisi. Ama ABD’nin
Ortadoðu petrollerini kontrol
etmek istemesinin asýl nedeni biraz
daha farklý.
ABD’nin baþlýca rakipleri, Çin,
Japonya ve ABD ya hiç petrol üretmiyorlar ya da ihtiyaçlarý ile
karþýlaþtýrýldýðýnda çok az üretiyor-

Amerikan
emperyalizminin teþhirini de yaygýnlaþtýrmak
gerekir. Irak’ta
ki iþgalin boyutlarýný, Irak
halkýnýn sefil durumunu
teþhir etmek ve Irak halký
ile dayanýþmayý
güçlendirmek gerekir.
Irak’ta ki ABD iþgali
bitmeden dünya halklarýna huzur yok. Ýþgalciler
pýlýlarýný, pýrtýlarýný
toplayýp, çekilip gitmeden
dünya emekçilerine rahat,
huzur yok.

lar. Yani ABD’nin rakipleri petrole
çok baðýmlý.
Petrol özellikle Çin’de yaþanan
ekonomik büyümeile çok yakýndan
iliþkili. Çin’de yapýlan her 1 dolarlýk üretim için petrole harcanan
para Avrupa ya da ABD’de harcanan paranýn iki katý. Çin bugün
artan dünya petrol ihtiyacýnýn üçte
birini belirlemekte.
Petrolün kontrolü ABD emperyalizmine rakipleri üzerinde daha
büyük bir kontrol veriyor.
Böylelikle ABD ekonomik rakiplerinden karþýlaþtýrýlamayacak
kadar daha büyük olan askeri
gücünmü kullanarak rakipleri
üzerinde ekonomik bir baský uygulamakta. 11 Eylül saldýrýlarý
ABD’ye tam da bu olanaðý verdi.
“Terörizme karþý savaþ”ABD’nin
kapitalist rakiplerini sýkýþtýrmanýn
bir aracý durumunda.
G. IRMAK

rak Kürt hareketinin liderliði aðýr
bir hata içinde. O
denli ileri gittiler ki
son olarak Barzani
ABD askerlerinin yap týðý insanlýk dýþý
iþkenceleri bile kabul
etti, savundu. Oysa
ABD yetkilileri, Bush
bile hiç deðilse lafta
bu iþkenceleri kýnamak zorunda kalýyor.
Barzani’nin bu tutumu
nereye kadar gerilendiðini göstermek
açýsýndan önemli.
Ezilen bir halk özgürlüðünü ezenlerin
yanýnda tutum alarak
saðlayamaz. Tarihte
de Kürtler bir
sömürgeciye karþý
diðer sömürgecinin
desteðini almaya
çalýþmýþ ve her
defasýnda aðýr
sonuçlara katlanmak
zorunda kalmýþlardýr.
Irak’a dayanarak
Ýran, Ýran’a dayanarak
Irak’la savaþmaya
kalkýþmak Kürt halký
için hep çok pahalýya
mal olmuþtur.
Bugün de Irak’a karþý
ABD’nin desteðini
almaya çalýþmak ve
ABD’nin desteði ile
özgürlükleri kazanýlacaðýný sanmak çok
yanlýþtýr.
Denize düþen yýlana
sarýlýr ama yýlanýn biþr
yararý yoktur denizde.
Kürtler için en iyi müttefik dünya savaþ
karþýtý hareket ve Irak
Arap halkýdýr.
ABD’nin Kürtlere ne
vereceði belli deðil mi?
Birinci Körfez
savaþý’nýn sonunda
Güney’de ayaklanan
Þiilere ve Kuzey’de de
Kürtlere karþý Saddam
ordusunun kýyýmýný
destekleyen bugün
Irak’ý iþgal etmiþ olan
Amerikalýlar ve Ýngilizler deðil mi? Ortada
böylesi bir gerçek
varken bugün
ABD’den ve Ýngiltere’den medet ummak
boþuna deðil mi?
Emperyalistler ezilen
bir halka özgürlük
vermez sadece onlarý
geçici olarak kullanýr.
Kullaným deðerleri
bitrtikten sonra ise bir
kenara fýrlatýp atar.
Ýþte o an ezilen halk

için oldukça aðýr bir
sonuçtur.
Bugün Kürtlerin
Irak’ta hiçbir kazanýmlarý yoktur.
Oysa büyük kayýplarý
vardýr. Öncelikle Irak
Arap halký ile açýkça
çeliþmektedirler.Arapl
ar için iþgali
destekleyen bir
güçtürler. Oysa iþgali
Kürt halký deðil, Kürt
önderliði desteklemektedir.
Türkiye’de de Kürt
hareketi savaþ ve
Irak’ýn iþgali konularýnda açýk ve net bir
tutum alamamaktadýr.
Bunun sonucu olarak
yýðýnsal desteðinde
gerileme vardýr.
Çünkü önderlikler
tutum alamazken halk
yýðýnlarý Irak’ýn
iþgalinin sonuçlarýný
açýkça görmektedir.
Bugün Türkiye’de
yaþayan insanlarýn
ezici bir çoðunluðu
Irak’ýn iþgaline, ABD
emperyalizmine
karþýdýr. Ayný tutumu
paylaþmadýðýnýz
takdirde halkýn
desteðini kaybedersiniz.
Oysa Irak’ýn ABD ve
Ýngiltere tarafýndan
iþgali Irak Kürtleri için
muazzam bir olanak
yaratmýþtýr. Direniþten
yana tutum almak,
direniþe aktif olarak
katýlmak ve Saddam
sonrasý Irak’ýn
emperyalistlerin
kovulmasýndan sonraki inþasýna Araplarla
birlikte katýlmak özgür
ve demokratik bir
Irak’ýn yaratýlmasýnda
yer almak. Ýþte çözüm
budur.
Kürt önderliði bu
çözümü reddetmiþtir.
Herkes bilmelidir ki
günün birinde, uzak
olmayan bir gelecekte
emperyalistler Irak’tan
kovulacaktýr. Direniþ
kazanacaktýr. Ýþte o
gün Irak’ta halklarýn
birlikte yeni bir Irak’ý
yaratmasý için fýrsat
doðacaktýr. Hala geç
deðil. Kürt halký baþýndaki gerici önderlikten
kurtularak direniþden,
anti emperyalist
güçlerden yana tutum
alabilir ve özgürlüðü
aþaðýdan kazanabilir.
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Sosyalistler
ne diyor?

Colin
BARKER
Çeviren:
Arife KÖSE

Parlamento çözüm mü?
Neden devrimin gerekliliði konusunda bu kadar
ýsrarlýyýz? Neden yeni bir toplumun kurulmasý için
yasalara uygun oy verebilecek sosyalist milletvekilleri
seçmiyoruz. Bu þiddetten kurtulmamýzý saðlamazmýydý?
Ýþçiler oy kullanma haklarýný nasýl kazandý? Büyük
gösteriler ve ayaklanmalarla. Kadýnlar oy kullanma
hakkýný nasýl elde etti? 1900'lerin baþýnda oy hakký
için mücadele edenler sayesinde. Halkýn bugüne
kadar sahip olduðu haklarýn ve demokrasinin
geniþlemesi yönünde atýlan her küçük adým, büyük
kollektif eylemler sayesinde kazanýldý.
Þiddet sorununa gelince, bu soyut bir þekilde
tartýþýlamaz. Tarih boyunca iþçi hareketlerindeki
dikkat çekici nokta, barýþçýl olmalarýdýr. Kendi
gücünü ve ayrýcalýklarýný korumak için sürekli þiddet
kullanan egemen sýnýf olmuþtur.
Ordu ve polis þiddetiyle karþýlaþtýklarýnda iþçilerin
de bazen þiddet kullanmak zorunda kaldýklarý bir
gerçek. Fakat, özellikle gerçek bir devrimde tuðla,
kurþun ya da barikattan çok asker ve polise egemen
sýnýfýn saflarýný býrakarak halkýn safýna geçmeleri
gerektiðini anlatan politik tartýþma kullanýlýr.
"Sosyalizmi parlamenter yollarla kurmak" bir dizi
büyük zayýflýða sahiptir. Milletvekilleri seçilir
seçilmez kendilerini seçen insanlarýn kontrolünün
dýþýna çýkar. Ýnsanlarýn seçtikleri milletvekilini geri
çaðýrma hakký yoktur. Milletvekilleri, kendilerine oy
verenlerin taleplerine deðil, partilerinin þeflerine
sadakatle baðlýdýrlar. Örneðin, Ýngiltere'de oy verenlerin çoðu Irak'a yapýlan saldýrýya karþýydý, fakat
hükümet buna aldýrmadan savaþa girdi.
Parlamento seçimlerinin dört-beþ yýlda bir yapýlýyor
olmasý, aslýnda toplumsal ve siyasal mücadelelerin
gerçek temposuna uymaz. Bir hükümet çoðunluk
tarafýndan istenmiyor olmasýna raðmen hükümette
kalmaya devam edebilir.
Parlamento devleti dahi kontrol etmez. Kýdemli
devlet görevlileri, polis ve ordu güçleri, yargýçlar vb.
seçilmez, atanýr. Bunlar, kendi anti-demokratik planlarýný gerçekleþtirmeye çalýþýr. Bizim hayatýmýz için
önemli olan kararlarýn büyük çoðunluðu zaten
devletin dýþýnda, kapitalist tekellerin toplantý salonlarýnda alýnýr. Parlamentolar genel yasalarla ilgilenirler, fakat hükümetin gerçek iþi belirli durumlarla baþ
etmektir: Büyük þirketlerle yapýlan anlaþmalar, silah
satýþlarý, hastaneleri ve okullarý özelleþtirme planlarý,
mültecileri ülkeden kovma çalýþmalarý...
Bunlar, insanlarýn hayatýnda büyük öneme sahip
olmalarýna raðmen bizim "seçilmiþ temsil edemeyenler"imizin, yani milletvekillerinin çözemeyecekleri
konular olarak kalýrlar.
Büyük Alman sosyalisti Rosa Luksemburg'un yüzyýl
önce söylediði gibi, sosyalizmin parlamento yoluyla
kurulabileceðini iddia edenler aslýnda kapitalizmin
biraz düzeltilmiþ versiyonunu öneriyorlar.
Peki sosyalizmin parlamento yoluyla kurulabileceðini düþünmüyorsak, parlamentonun kullanýlmasýna
tamamen karþý mýyýz?
Örneðin, Bernadette Devlin Kuzey Ýrlanda milletvekili seçildiðinde, zamanýný ülkeyi dolaþarak, iþçileri muhafazakarlara karþý grev yapmalarý için teþvik
ederek geçirdi. Devlin, parlamentodaki konumunu,
Kuzey Ýrlanda Katolikleri’nin ve Kuzey Ýrlanda'daki
Ýngiliz yönetimine karþý olanlarýn öfkesini dile
getirmek için kullandý.
Savaþ zamanýndaki Alman Parlamentosu’nda bir
milletvekili olan Alman devrimci sosyalist Karl
Liebknecht, görevinin, parlamentoyu savaþa karþý ajitasyon yapmak için kullanarak "pencereden konuþmak" olduðunu söylemiþti.
Parlamento gübre yýðýnýdýr. Fakat bu yýðýnýn üzerinde
durursanýz sesiniz daha uzaða ulaþýr. Milletvekili
seçilmiþ bir sosyalist, ajitasyon yapabileceði bir megafon
kazanmýþ olur. Ama içinde sosyalist bir milletvekili
olmasý parlamentoyu gübre yýðýný olmaktan çýkarmaz.
Gerici güçler, bir halk devrimi olasýlýðýnýn bulunduðu
her yerde, "parlamenter yolu kullanma" talebini ýsrarla
ileri sürecektir. Bu durumda, halk hareketini geri çekmek isteyenler parlamentoyu destekleyecektir ve tabanda "parlamentarizm" ve sosyalizm arasýnda gerçek bir

mücadele yaþanacaktýr.

Popüler bir kampanyayý
nasýl inþa edeceðiz?
ABD’nin Irak’a saldýrmasýndan önce dünyanýn
çeþitli ülkelerinde baþlayan
savaþ karþýtý hareket bir çok
ülkede çok büyük yýðýnlarýn
sokaða çýkmasýna, aktif bir
biçimde saavaþa, ABD
emperyalizmine ve daha
sonra da iþgale karþý çýkmasýna yardýmcý oldu.
Ýngiltere’de, Ýtalya’da,
Ýspanya’da milyonlar seferber olurken, birçok ülkede
de bu denli büyük olmasa
da yüzbinlerin katýldýðý gösteriler oldu. 20 Mart
2003’de, ABD ve Ýngiliz
savaþ uçaklarý Irak’ý bombalamaya baþladýklarý gün
sayýsýz ülkede grevler,
boykotlar yaþandý. Kýsacasý,
büyük kalabalýklar harekete
geçti.
Aradan bir yýldan fazla
zaman geçti. Þimdi de
birçok ülkede iþgale karþý
gösteriler oluyor.
Gösterilerin boyutlarý elbette
küçüldü ama gene de
küçümsenmemesi gereken
gösteriler yaþanýyor.
Türkiye’de ise savaþ
karþýtý hareket çok iyi bir
baþlangýç yaptý. 1 Aralýk
2002’de kurulan çok geniþ
bir koalisyon savaþa karþý
hareketi baþlattý. 1 Aralýk
gösterisi adeta Türkiye’nin
Seattle’ý oldu . 160 örgüt bir
araya geldi. Sendikacýlarla,
politik Ýslam, eþcinsellerle,
sosyalistler yanyana gösteriye çýktý.
Ne var ki Türkiye’nin
statükocu, sekter solu kýsa
zamanda bu oluþan büyük,
çok renkli ve çok sesli ittifaký kuþa çevirdi. Çalýþ-

malarýna Irak’ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu
olarak devam eden
örgütlenme kýsa zamanda
bir sol platform oldu. Çeþitli
sol örgütler sonraki süreçte
hareketi büyütmek, yeni
güçleri harekete kazanmak için çalýþmak yerine
kendi durumlarýný
güçlendirmek için çalýþmaya baþladýlar. Sonuçta 1
Aralýk’ta yakalanan olumlu
havaya raðmen
Türkiye’deki savaþ karþýtý
hareket oldukça küçük
oldu.
1 Mart günü tezkerenin
durdurulmasýnda ise açýk ki
15 Þubat tarihinde
dünyanýn binlerce kentinde
savaþ karþýtlarýnýn milyonlar halinde sokaða çýkmalarýnýn büyük bir katkýsý
vardý.
Þimdi yeniden yoðun bir
kampanya faaliyeti var. Bir
tarafta aylardýr savaþ-iþgal
karþýtý bir hareket inþa eden
ve bugünlerde “Gelme
Bush” kampanyasýný
sürdüren Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu var.
Diðer tarafta ise çeþitli sol
gruplarýn oluþtý,urduklarý
çeþitli kampanyalar, birlikler, komiteler vs var.
Bir tarafta tüm faaliyetini
esas olarak kendi örgütlerini geniþletmek üzere kuran
sol, diðer tarafta ise hareketi
inþa etmek için çaba sarf
eden Küresel BAK.
Bir tarafta, tüm propagandasýný sadece emperyalizm
kavramýna dayandýran,
oluþturduðu platformunbile
isminde “emperyalizm” ter-

iminin geçmesi için kýyasýya
mücadele eden bir sol
örgütlenme, diðer tarafta ise
katýlýmý arttýrmak için
çalýþan Küresel BAK.
Bir tarafta, savaþa karþý
savaþ diyenler, sýkýlý yumruklarla beþerli sýralar
halinde askeri nizam içinde
yürüyüp askeri bir
örgütlenmeye, NATO’ya
karþý çýkanlar, diðer tarafta
ise herkesin katýlabileceði
bir düzen içinde, sýrasýz,
müzikli, neþeli bir biçimde
yürüyen Küresel BAK
aktivistleri.
Bir tarafta, dört bir yanda
2030 kiþi ile, bazan çok daha
küçük sayýda insanla
“eylem” yapan solcular,
diðer tarafta büyük kalabalýklarý bir araya getirerek
toplantýlar düzenleyen,
toplantýlarda Bush’u ve
politikalarýný, NATO’yu ve
emperyalizmi teþhir eden
Küresel BAK.
Neden arada böyle bir
fark var? Çünkü bir tarafta
sadece kendi örgütünü inþa
etmeye çalýþan solcular var,
diðer tarafta ise hareketi
inþa etmeye öncelik veren
sosyalistler var.
Sadece kendi örgütlerini
inþa etmeyi düþünenler ideolojik saflýklarýný korumak
çabasý içindeler. Bu nedenle
iki lafýn birinde “emperyalizm” demekteler. “Savaþa
Hayýr”, “Gelme Bush” sloganlarýný yetersiz bulmaktalar. “Savaþa Hayýr” denirse
herkesin gelebileceðini
biliyorlar eðer böyle olursa
ideolojik saflýklarý bozulacaktýr. Bu nedenle onlar

“emperyalist savaþa hayýr”
demeyi tercih ediyorlar.
Hem böylece kimse anlamasa bile onlar bu arada
“bütün savaþlara deðil,
sadece emperyalist
savaþlara hayýr” demiþ olacaklar.
Ne var ki “emperyalist
savaþa hayýr” dedikçe,
“Gelme Bush” yerine
“emperyalizme ve
NATO’ya hayýr“ dedikçe
hareket büyümüyor.
Toplumun büyük çoðunluðu savaþa karþý olmasýna
raðmen, toplumun büyük
çoðunluðu Bush’un Ýstanbul’a gelmesine ve
NATO’nun Ýstanbul’da
toplanmasýna karþý olmasýna raðmen solcularla birlikte harekete geçmiyor.
Seyirci olarak kenardan
seyretmeyi tercih ediyor ve
sonuç olarak ta toplumdaki
hakim ideolojiye teslim
oluyor.
Hareketi inþa etmek
isteyenler bugün henüz
büyük bir sýçrama yapabilmiþ deðiller. Böylesi bir
çalýþma yeni baþladý. Daha
yeni yeni kendi tarzýný,
kendi söylemini buluyor.
Daha yeni yeni büyük
yýðýnlara bnir baþka sol
hareketin de mümkün
olduðunu anlatýyor, güven
vermeye çalýþýyor.
Ama þurasý kesin, çok
uzak olmayan bir süreç
içinde eski, statükocu sol
hýzla gerilemeye baþlayacaktýr. Bu arada yeni bir
solun inþasý için çok hýzlý
adýmlar atmak gerekir.

Küresel BAK sosyalist bir
kampanya örgütü ya da birliði deðildir!
Kadýköy BAK faaliyetleri
yoðunlaþtýkça, sol partilerden eylem birliði çaðrýlarý
da yoðunlaþmaya baþladý.
Bu yüzden þunu vurgulamak istiyorum. Bazý yerel
kampanyalarda BAK'ýn bazý
partilerle ittifak kurduðunu
öðreniyoruz. BAK partilerle
ittifak kurmaz, kuramaz.
BAK, tek odaklý, yani
savaþ karþýtý (yani bugün
Irak iþgalinin sona ermesi
talebi etrafýnda) aþaðýdan
bir eylem aðý kurmayý
hedefler. BAK'ýn mantýðýna
sahip çýkan her parti BAK'ý
destekler ve güç katabilir
ama BAK asla geleneksel
sol örgüt ve parti ittifaklarýnýn parçasý olamaz. Bu,
çeþitli sol ittifaklarýn kýlýfý
haline gelmiþ kampanyalarla da birlikte kampanya
örgütlenemez anlamýna
gelir.
Birlikte yapýlabilecek
hiçbir þey yok mudur?
Kuþkusuz vardýr ve BAK

bu yönde sýk sýk adýmlar
atmaktadýr. Merkezi eylemler birlikte örgütlenebilir. 20
Mart'ta olduðu ve 27 haziran'da da (umarým) olacaðý
gibi.
Kurulduðu günlerde en
aðýr hakaretlerle suçlanan
BAK'a bugünlerde yoðunlaþan birlikte eylem ya da
toplantý örgütleme
çaðrýlarýný da anlayabimiþ
deðilim. Geçenlerde
karþýlaþtýðým bir arkadaþ
BAK'a ATTACK çizgisinde,
sivil toplumcu gibi eleþtiriler yöneltti. Kuþkusuz
NATO Karþýtý Birlik üyesiydi. BAK'ýn ne saðcýlýðý,
liberealliði ne de sivil
toplumculuðu kaldý, o
kadar benzersiz eleþtirilerle
karþýlaþtýk ki...Evrensel
gazetesinde EMEÐÝN
Partisi Genel Baþkaný'nýn
Yeni Dünya Düzeni yaklaþýmýný kolaylaþtýran bir
örgüt olarak suçlamasýný da
ben kendi adýma unut-

madým. Ya da üniversitelerde BAK aktivisti
arkadaþlarýmýzýn "BAK
sadece toplantý yapacakmýþ,
merkezi eylem yapmayacakmýþ", "BAK
Kuzguncuk'ta oturma eylemi yapacakmýþ, gücü
yeterse Boðaz Köprüsü'ne
yürüyecekmiþ", "BAK
sadece balon uçuracakmýþ"
gibi duydukça hayretlere
düþtüðüm "eleþtirilere"
maruz kalýyorlar. Sonra da
yerellerde kampanyayý birlikte örgütlemek için muazzam bir basýnç uygulanýyor.
Bu arkadaþlar balonlarý
kendileri uçuramýyorlar mý
da BAK'ý mutlaka ama mutlaka toplantýlarýnýn bir
parçasý haline getirmek
istiyorlar?
BAK sol giçbirliði giriþimlerinin, sol ittifak
anlayýþlarýnýn bir parçasý
olamaz, çünkü kuruluþ
mantýðý buna izin vermez.
Doðal olarak bunlar

benim BAK'ý anlama biçimim. Kuruluþ metninde
örgütsüz ama harekete
geçebilecek, savaþa öfkeli
ama harekete geçebileceði
kanallarý bulmakta zorlananlara bu kanallarý
açmak için kurulduðu net
bir biçimde yazýyor BAK'ýn.
Ýttifaklarýn boðucu tartýþmalarý deðil, sokakta kampanya örgütlemenin, doðrudan aktivizmin nefes
aldýran dinamizmini tercih
ettik. Bu konuda atacaðýmýz
binlerce adým var daha ama
hangi adýmlarý atmayacaðýmýzý da çoktan
öðrendik. Eylem birliði için
her zaman bir araya gelinir
ama BAK sürekliliði olan
bir kampanya birliðini adým
adým örgütlemeye çalýþýyor.
Söylemek istediðimi
özetlersem, BAK sosyalist
bir kampanya örgütü ya da
birliði deðildir!!!!
Þenol KARAKAÞ
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Sosyal forumlar
amaç mý, araç mý?

Sosyal forum
nedir,
ne deðildir?

K

apitalizmin yapýsal
sorunlarýný
aþmasýnda ser mayeden yana bir seçenek
olarak görülen yeni liberal
küreselleþmenin çözümsü zlüðü ve krizleri her geçen
gün giderek daha belirgin
oluyor. 1997-9
98 Asya
Krizi'nden bu yana ortaya
çýkan sayýsýz ekonomik
kriz, e mperyalist ülkelerin
hegemonyalarýný
sürdürmek ve
güçlendirmek için giderek
d a h a f a z l a mi l i t a r i s t
seçeneklere baþ vurmalarý,
Dünya Ticaret Örgütü'nün
(DTÖ) iki bakanlar toplan týsýnýn baþarýsýzlýkla
sonuçlanmasý... ortaya
çýkan manzara yeni liberal
projenin iflas etmiþ yüzü.
Küresel kapitalizmin
krizi, baþka bir dünya
arayýþý içinde olan toplumsal hareketleri son derece
önemli ve kritik koþullarla
karþý karþýya býrakýyor.
Tarihsel olarak ekonomik
ve siyasi krizler her zaman
verili koþullarýn radikal bir
þekilde aþýlmasýnda ve
toplumsal direniþ hareketlerinin devrimci rolleri
üzerinde çok önemli etkilere sahip olmaktadýr.
Bugün de radikal toplumsal deðiþimlere gebe
kalýndýðý böyle bir dönemden geçiyoruz. Üstelik de
bu durum tarihte hiç bu
kadar küresel düzeyde
olanaklý olmamýþtý.
1990'lý yýllar, uzun süren
bir yenilgi dönemi yaþamýþ
olan toplumsal hareketlerin, yeniden tarihin sahnesinde baþrole soyunduklarý bir dönem oldu. 2001
yýlýnýn baþýnda Dünya
Sosyal Forumu (DSF)
sürecinin baþlamasý ve
yine ayný yýlýn sonunda,
küresel savaþ karþýtý
hareketin ilk örgütlenmelerinin ortaya çýkmasý,
bu yeni döneme bir baþka
boyut kattý. 11 Eylül'ün
arkasýndan DSF sürecinin
önemi bir kez daha
görüldü. Þayet 11 Eylül
sonrasý Bush'un petrol ve
hegemonya savaþlarýna
karþý yeryüzünde kýmýldayan her þeyi "terörist"
hedef olarak gösterip,
saldýrmasýna karþý DSF
gibi küresel direniþ odaklarýmýz olmasýydý, güçlü
bir küresel baþkaldýrýnýn
örgütlenmesi son derece
zor olacaktý. Nitekim küresel hareketimiz 11 Eylül
saldýrýlarýnýn hemen
ertesinde bir süre sendeledi, bocaladý, ancak sonra
hýzla toparlandý ve özellikle savaþ karþýtý bir hareket
olarak eskisinden çok daha
güçlü bir þekilde geliþti.
Sadece yüz binlerin

DSF süreçlerini aþaðýdan yukarýya inþa edilen toplumsal
kitle örgütlerine açýk tutmak ve bu mücadele içindeki
hareketlerin sürece entegrasyonunu saðlamak, yeni liberal
bir dünyaya karþý direniþ mücadelemizde önümüzde duran
önemli görevlerden biri.

sosyal forum süreci içinde
yer alýyor olmasý tek baþýna yeterli deðil. 125.000
kiþinin katýldýðý, 1.000'den
fazla etkinliðin gerçekleþtiði Mumbai'de düzenlenen IV. DSF elbette
harekete büyük yarar
saðlamaktadýr. Ancak tarihsel bir dönemden
geçtiðimizi bir kez daha
vurgulayalým. Yeni liberal
politikalara karþý mücadele
süreci sonunda ya hareketimiz geri çekilecek ve
dünyaya hükmedenler
hükümdarlýklarýný
sürdürecek, ki bu seçenek
insanlýðýn barbarlýða
sürüklenmesi anlamýna da
geliyor, ya da bizim
hareketimiz kazanacak ve
daha iyi bir dünya için
olanaklarýn önü açýlacak.
Bu anlamda, yeni liberalizme ve onun savaþlarýna
karþý direniþin sembolü
olan DSF de bir yol
ayrýmýnýn arifesinde
denilebilir.
Burada iki nokta önemli.
Birincisi, DSF süreci içinde
söz konusu olan bir araya
geliþlerin küresel harekete
kazandýrdýklarýyla ilgili
olaný. Ýkincisi, küresel
sosyal forum süreçlerinin
ulusal düzeyde toplumsal
hareketlerin mücadelesine
kattýðýyla ilgili.
Sosyal forum süreçleri
içinde ortaklaþýlan bir çok
küresel mücadele
takvimine bakýldýðýnda,
sürecin küresel direniþ
açýsýndan son derece
önemli olanaklar yarattýðý
ortada. Elbette DSF süreci
sadece küresel eylemlerin
ortaklaþtýrýlmasýyla sýnýrlý
deðil. Sosyal forumlar
süreci içinde yüzlerce, binlerce tartýþma sürüyor,

etkinlikler gerçekleþiyor ve
buluþmalar düzenleniyor.
Tüm bu karþýlýklý etkileþim
ve sosyalleþme, sosyal
forum zemininde politik
olanla buluþuyor. Ancak
tüm bu toplumsal ve politik zenginliklerin sürece
katýlmak konusunda yeterli kaynaklara sahip
olmayan yerellerdeki
toplumsal hareketlere arzu
edildiði düzeyde taþýndýðý
ne yazýk ki söylenemez.
Bu baðlamda DSF'nin bir
amaç deðil, bir araç olarak
görülmesi son derece
önemli. DSF baþka bir
dünya mücadelesinde
toplumsal deðiþimin öznesi deðil; bu özneleri bir
araya getirebildiði oranda
önem ve anlam kazanacak
olan bir araç. Her araç
gibi, DSF de ancak doðru
kullanýldýðý takdirde
iþlevsel olacak. Örneðin
mücadeleye dayanmayan
bir DSF'nin "düþünsel bir
süper market"e dönüþmesi, giderek aktivizmle olan
baðýný koparmasý iþten bile
deðil.
Burada yeni liberal politikalara karþý mücadeleyi
"sosyal" ve "politik" olarak
suni bir þekilde ayýrma
eðilimi ciddi bir tehdit
olarak karþýmýzda duruyor. Attac'ýn kurucularýndan Bernard Cassen'in
savaþ karþýtý hareketi fazla
politik ve radikal bularak,
"sosyal olan mücadele"yi
gölgede býrakma tehlikesine iþaret etmesi, bununla
yetinmeyip, Attac aktivistlerini radikal hareketlerden uzak durmasý için
uyarmasý bu eðilimin
güçlü bir dýþa vurumu.
Sosyal olanla politik olan
arasýndaki bu ayýrým suni

bir ayýrým ve büyük oranda entelektüellerin objektif
durumlarýyla ilgili. Oysa
sosyal forum aktivistleri,
sosyal yaþamlarýnda
karþýlarýna çýkan sorunlara
karþý doðrudan eylemleriyle politik olarak
müdahale etmede veya
Bush'un savaþlarýyla çokuluslu þirketlerin hakimiyeti
arasýndaki baðý görme
konusunda son derece
baþarýlý bir pratiðe sahip.
Ancak yine de DSF'yi
fetiþleþtiren, onu alternatif
bir BM olarak tasavvur
eden, büyük kaynaklara ve
iyi eðitimli, entelektüel
anlamda son derece

üretken olmanýn koþullarýna sahip sivil toplum
kuruluþlarýnýn (NGO)
süreç üzerinde olasý bir
egemenlik kurmalarýna
karþý duyarlý olmak ve bu
tehditi ciddiye almak
gerekiyor. Buna karþý DSF
süreçlerini aþaðýdan
yukarýya inþa edilen
toplumsal kitle örgütlerine
açýk tutmak ve bu
mücadele içindeki hareketlerin sürece entegrasyonunu saðlamak, yeni liberal bir dünyaya karþý
direniþ mücadelemizde
önümüzde duran önemli
görevlerden biri.
F. Levent ÞENSEVER

BÝZE
GÖRE
Solda 28
Þubatçýlýk devam
ediyor
Geçtiðimiz günlerde
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü'nde
Ekonomi
Topluluðu'nun düzenlediði bir dizi panel
yapýldý.
Bu panellerden
birinde konuþmacý olan
Abdüllatif Þener öðrencilerin protestosu
sayesinde toplantý salonuna giremedi.
Daha sonra Avrasya
Stratejik Araþtýrmalar
Merkezi'nden bir emekli tümgeneralin Kýbrýs
konulu konuþmasýný
protesto etme kararý
alýndý. Ancak ayný
saatlerde Bilimsel
Düþünce Kulübü'nün
düzenlediði
"Yaradýlýþçýlýk" konulu
toplantýya Ýslamcýlarýn
da gelmesi, tümgeneralin protestosunun kiþi
sayýsýnýn az olmasý
yüzünden iptal edilmesine neden oldu. Ýslamcýlarýn toplantýya
sadece tartýþmak için
geldiklerini söylemelerine raðmen, solcular
ýsrarla onlarý büyük bir
tehdit olarak görüp
tümgeneralin protestosu yerine "belki bir þey
olur da Ýslamcýlarý
döveriz" umuduyla
"Yaradýlýþçýlýk" toplantýsýna gittiler.
Bilimsel Düþünce
Kulübü'ndeki sol
görüþlü öðrencilerin
niçin böyle bir gündemde, tartýþmak için
böyle bir konu seçtiklerini bilmiyoruz.
Bugün dünyanýn gündemini oluþturan en
önemli þey Irak'taki
iþgaldir. Savaþ karþýtý
hareket içerisinde
Ýslamcýlar da vardýr. Bu
kimsenin görmezden
gelemeyeceði, üstünden atlayýp iþ yapamayacaðý koskoca bir
gerçek. Sol ise bunu
hala görmeyi
beceremiyor. Savaþ
karþýtý eylemlerde bizimle birlikte yürüyen
Ýslamcýlarý protesto
etmeye gidiyorlar, ama
28 Þubat'ýn temsilcisilerini görmezden geliyorlar.
Nevra DALAK
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ugünlerde sinemalarda
gösterilen “Yarýndan
Sonra” adlý film küresel
iklim deðiþikliðine
dikkat çekiyor. Yarýndan Sonra
bir film ancak küresel iklim
deðiþikliði giderek büyüyen bir
gerçek tehlike olarak insanlýðýn
karþýsýna çýkýyor.
Bilimciler küresel iklim
deðiþikliðinin Kuzey
Atlantik’teki büyük akýntýlarý
etkileyerek durdurmasýndan
korkuyorlar. Eðer böyle bir
geliþme olursa Avrupa, Kuzey
Amerika’nýn birçok bölgesi
Sibirya’ya benzer iklim
koþullarýna girebilir.
Pentagon tarafýndan yayýnlanan bir rapor ise iklim
deðiþikliðinin milyonlarca
insaný kapsayacak bir kargaþalýða, savaþlara sürüklemesi
olasýlýðýndan bahsediyor.

Küresel ýsýnma
Dünya atmosferi için doðal bir
sera etkisi gerekli. Karbon
Dioksit, metan ve baþka bazý
gazlar güneþten gelen ýsýyý
atmosferin içinde tutuyorlar.
Aksi takdirde bu ýsý tekrar
uzaya dönerek dünya için kaybolur.
Ancak þimdi insanlarýn yarattýðý aþýrý hava kirlenmesi bu
sera etkisini hýzla arttýrmakta ve
bunun sonucu olarak atmosfer
de hýzla ýsýnmakta. Aþýrý hava
kirlenmesinin baþlýca nedeni
petrol ürünlerinin aþýrý kullanýmý.
Dünyanýn ortalama ýsýsýnýn
artmasý denizlerin yükselmesine, sýcak dalgalarýnýn oluþmasýna, büyük sellere ve kuraklýða neden olabilir.
65 yýl önce dinazorlarýn kaybolduðu dönemden bu yana
dünya en önemli felaketlerden
birisine yaklaþýyor. Küresel ýsýnma önümüzdeki yýllarda çok
daha fazla artabilir.
Bütün bunlara raðmen egemen
sýnýflar bize telaþlanmayýn,
korkmayýn diyorlar. Ýnsanlarýn
yeni oluþacak sýcak iklime de
alýþacaðýný ve yaþamaya devam

Ya gerçekse?
edeceðini söylüyorlar. Ýnsanlýðýn ekonomik büyüme ile bu
soruna çare bulacaðýný iddia
ediyortar.

Aþýrý iklim deðiþiklikleri
Ekonomik ya da teknolojik
geliþmenin küresel ýsýnmaya
çare olacaðýný düþünmek aslýnda tamamen körlük.
Oysa, bu arada bazý bilimciler
çok hýzlý iklim deðiþiklikleri olabileceðini ileri sürüyorlar.
Tarihte böyle hýzlý deðiþiklikler oldu. Örneðin 12.700 yýl önce
gerçekleþen bir iklim deðiþikliði
1.300 yýl sürdü.
Öne sürülen senaryolardan
birisi gelecek 10-15 yýl içinde
çok büyük ve acayip bir iklim
deðiþlikliði olabileceðini ileri
sürüyor.
Birçok bilimci bu tür senaryolarý anlamsýz buluyor ancak
Pentagon’un yayýnladýðý Peter
Schwartz ve Doug Randall’ýn
raporu böylesi bir tehlikeye
vurgu yapýyor.
Schwartz ve Randall’ýn raporu
küresel ýsýnmanýn önce yoksul
Güney ülkelerini vuracaðýný,
buralarda kuraklýk yaratacaðýný,
aþýrý karbon dioksit üreten zengin Kuzey ülkelerinin ise daha
az ve daha geç etkileneceðini
söylüyor. Bu rapor zengin
ülkelerin yöneticilerinin küresel
ýsýnma konusunda hiçbir þey
yapmamasýný teþvik ediyor.
Schwartz ve Randall’ýn
raporuna göre kuzey Avrupa’da
ýsý 3.3 derece düþecek. Kuzey
Atlantik’te ise ýsý düþüþü daha

da þiddetli olacak. Bu durum
yüz yýl kadar sürecek.
Isýdaki bu düþüþ Kuzey
Avrupa tarýmý gerileyecek ve
enerji ihtiyacý artacak. Hem zengin hem de tarým ürünü düþüþü
yaþamayacak olan Avustralya
ve Amerika kendilerini savunmak ve olasý büyük göç dalgalarýný engellemek için için
tedbirler alacak.
Schwartz ve Randall’ýn
Pentagon tarafýndan yayýnlanan

Atlantik akýntýlarý
Atlantiðin ekvator böl gesinin tuzlu ve sýcak sularý
þimdi Kuzey Atlantiðe akýyor ve burada ýsýnmaya
neden oluyor.
Kuzey Atlantik’te soðuyan
tuzlu sular aþaðýya inerek
tekrar Güney’e akýtyor. Bu
ise Güney’den Kuzey’e
sularýn akmasýný saðlýyor.
Aþýrý ýsýnma Kuzey Kutbu
buzullarýnýn erimesini ve
okyanusa tuzsuz soðuk su
karýþmasýna neden oluyor.
Tuzsuz suyun artmasý bazý
bilimcilere göre Atlantik
okyanusundaki bu akýntýlarý
aniden bozabilir. Bu durum da Atlantiðin Kuzey kýsmý
Güney’den gelen sýcak
sudan mahrum kalacaðý için
hýzla soðumaya baþlayabilir.
Kýsacasý, kapitalizm bu
hýzla geliþmeye devam ederse geleceðin ne olacaðý belli
deðil.

raporlarýna göre enerji, su ve
gýda maddesi ihtiyacý askeri
çatýþmalarý gerektirecek.
Pentagon raporu kýsacasý,
iklim deðiþikliðinin kaçýnýlmaz
olduðunu vurguluyor ve bu
kaçýnýlmaz sona hazýrlanýlmasý
gerektiðini anlatýyor.
Þimdi onlara göre sorun en
aðýr darbe yiyecek ülkelerin
saptanmasý gerekiyor.

Artan iklim deðiþikliði
Aþýrý iklim deðiþi,klikleri bazý
bilimcilere göre ise baþka doðal
dengeleri bozabilir.
Örneðin, bir BM raporuna
göre karbon dioksit oranýnýn
artmasý buharlaþma, yaðmur ve
tekrar suya dönüþme çemberinin hýzlanmasýna neden olabilir ve bu da ýsýnmanýn hýzlanmasýna yol açacak. Çünkü aþýrý
buharlaþma sera etkisini arttýracak böylece ortalama ýsý artacak.
Bu durumda ormanlarýn ve
okyanusun karbon dioksit
emme gücü düþecek ve böylece
ýsýnma biraz daha artacak.
Bütün bu geliþmelerin ne
ölçüde olacaðý tam olarak
bilinemediði için ortaya çýkacak
sonuçlar çok korkunç da olabilir.

Küresel ýsýnmanýn
nedeni kapitalizm
Küresel ýsýnmanýn bilinen en
önemli nedeni insanlarýn oluþturduðu aþýrý karbon dioksit ve
diðer gazlarýn atmosferi kaplamakta olmasý. Aþýrý enerji tüketimi bir yandan, karbon dioksit

üretimi diðer yandan atmosferi
kaplamakta ve doðal ýsýnma
nedenlerini hýzlandýrmakta.
Diðer taraftan ormanlarýn
azalmasý, okyanuslarýn kirlenmesi de karbon dioksitin
emilmesi oranýný düþürmekte ve
bu süreç de ýsýnmayý daha da
hýzlandýrmaktadýr.
Yapýlan hesaplamalara göre
sera etkis yaratan gazlarýn
üretilmesi 1990 seviyesinin
yüzde 60-80 daha altýna
indirilmelidir. Aksi takdirde bu
yüzyýlýn sonunda insan yapýsý
çok büyük bir felaketle
karþýlaþýlabilir.
Ne var ki Kyota Protokol’unun
baþýna gelenler kapitalistlerin
insanlýðýn geleceðine ne denli
önem verdiklerini iyi gösteriyor.
Kyoto Protokolu zengin sanayi
ülkelerinin 2008 yýlýna kadar
1990 düzeyinin % 5.2 altýna
inmesini önermekteydi. ne var
ki, en büyük sera gazý üreticisi
olan ABD Kyoto Protokolu’nu
imzalamayý reddetmekte.
Oysa dünyanýn yoksul
ülkelerinde kiþi baþýna yýlda 0.7
metrik ton sera gazý üretilirken
ABD’de kiþi baþýna yýlda 5.6
metrik ton üretilmekte.
Öte yandan Kyoto
Protokolu’nun önerisi bir
çözüm deðil, sadece küçük bir
adým. En kýsa zamanda çok
daha büyük kesintilerin yapýlmasý þart.
Atmosferin daha fazla karbondioksit ile dolmamasý için
büyük sanayi ülkelerinin yaný
sýra az geliþmiþ ülkelerinde
sanayileþmelerini durdurmalarý
gerekiyor bu ise mevcut kapitalizm koþullarýnda yoksulluðun
devamý demek.
Bu durumda çözüm yoksul
ülkelerin daha “temiz” sanayileri kurabilmesinin
olanaklarýnýn yaratýlmasý, zengin sanayileþmiþ ülkelerin ise
bir yandan yoksullara bu
olanaðý saðlamasý, diðer yandan
ise kendi üretim oranlarýný iyice
aþaðý çekmeleridir. Bu ise ancak
devrimci bir tedbirler gerçekleþebilir.

KÜLTÜR
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Talancý, terörist ABD imparatorluðunun
saldýrganlýðýna dair 3 yeni kitap
Der Spiegel Dergisi'ndeki
bir yazýnýn dahi; "Modern
tarihte hiçbir ülke, dünyada bugün Amerika'nýn
olduðu kadar hâkim
olmadý. ABD þimdi uluslararasý politikanýn
Schwarzenegger'i: Kaslarýný
gösteriyor, sýkýntý yaratýyor, ürkütüyor.
Amerikalýlar, hiçbir þey ve
hiçbir kiþi tarafýndan sýnýrlandýrýlmadan Mc
World'lerinde, bir tür boþ
çek yapraðýna sahipmiþ
gibi davranýyorlar," diyebildiði bir saldýrganlýk
dünyasýnda
yaþ(atýl)ýyoruz...
Eskilerde W. Churchill'in,
"Bir damla petrolün bir
damla 'kan'dan daha
deðerli olduðu bir dünyada yaþýyoruz!"; ya da ABD
eski Baþkanlarýndan
Theodore Roosvelt'in,
"Hemen her savaþý memnuniyetle karþýlayacaðýmý
söyleyebilirim; çünkü bu
ülkenin bir savaþa ihtiyacý
var!" dediði dünyanýn
bugününü Noam Chomsky
-olduðu gibi- þöyle betimliyor: "Dünya düzeninin
zayýf, kýrýlgan ve bir çok
bakýmdan kusurlu sisteminin yalnýzca bir tek 'gerçekten mevcut alternatifi' var.
Kudretli olanlar diledikleri
gibi yapacaklardýr!" Ve
"ABD açýkça þunu söylüyor: Ben ne istersem onu
yaparým, baþka bir þey
beni ilgilendirmez; ne
uluslararasý hukuk ne
Uluslararasý Adalet Divaný,
ne BM ne de bölge
ülkelerinin ve halklarýnýn
görüþleri... Eðer amacýma
diplomasi yoluyla ulaþabilirsem diplomasiye
baþvururum; yok eðer
amacýma ulaþmam için
kuvvet kullanmam

gerekirse kuvvet kullanýrým!"
"YDD" dedikleri bu
vahþet kesitinde artýk nefes
almak zorlaþýyor.
Küreselleþme kâbusu ile
ABD saldýrganlýðýnýn kaba
gücü boðazýmýzý sýkýyor.
Boðazýmýzý sýkan el
emperyalist canavarýn
pençesidir. "Olmak ya da
olmamak" diye betimlenmesi mümkün olan koordinatlarda düþünmenin, bir
þeyler yapmanýn zamaný
geldi, geçiyorken; ABD'nin
11 Eylül saldýrýsýndan
sonra hayata geçirmeye
soyunduðu "Dünya
Ýmparatorluðu" distopyasýnýn analiz edildiði üç
ciltlik 1-) Kovboyun
Sömürge Ýmparatorluðu (I.
Kitap), 2-) 11 Eylül'den

Afganistan'a ABD Ýmparatorluðu (II. Kitap), 3-) ABD
Saldýrganlýðý: Irak ve Ötesi
(III. Kitap) baþlýklý kitaplar
yaþananý farklý cephelerden
irdeliyor.
Ütopya Yayýnlarý tarafýndan "Kovboyun Sömürge
Ýmparatorluðu (I.
Kitap)"nda farklý uluslardan yazarlardan, ABD giriþiminin arka planýný irdeleyen yazýlar yer alýyor.
ABD'nin yeni ve kanlý projesini savaþlarla hayata
geçirmeye teþebbüs edeceðini vurgulayan yazarlar,
bu saldýrganlýða karþý durmanýn önemini vurguluyorlar. ABD'nin savaþ ve
emperyal yayýlma
çýðýrtkanlarýnýn apolojilerinin de yer aldýðý kitapta, dünyanýn dört bucaðýn-

Amerikan
imparatorluðunun
büyük stratejisi

Balýkesir
Mehmet Aslan (266) 244 98 68
Bartýn
Bedrettin(532) 724 04 23

BAK’ýn örgütlü
olduðu iller:
Adana
Mehmet Antmen (532) 564 59
(533)

Bursa
Ferruh Yýlmaz (532) 363 94 56
Çanakkale
Mücahit

(286) 213 79 04

Çerkezköy
Erdal Dede (537) 690 31 27
Çorum
Halil Özbent (533) 367 14 88
Denizli
Hüseyin Öztürk(532) 327 10 34

Akhisar
Fedai (0544) 515 62 59

Edirne
Nevzat (284) 21 -81 41

Aliaða
Cihat (0532) 493 65 95

Gaziantep
Barýþ Poyraz (505) 229 99 85

Ankara
Yýlmaz (0312) 231 31 59
Kemal (0532) 475 01 50

Gebze
Ömer Çimen (532) 306 56 85

Antalya
Aytuð Saðlam (537) 391 06 32
Aydýn

çýkýyor

Alex Callinicos

Mürsel Kartal (533) 656 24 22

Adapazarý
Kazým Bibinoðlu
431 39 44

dan, ABD patentli bu
kýyamet serüvenine karþý
duran seslere kulak veriliyor.
"11 Eylül'den Afganistan'a
ABD Ýmparatorluðu (II.
Kitap)" baþlýklý yapýttaysa
ABD patentli "YDD" terörü
ve 11 Eylül duraðýnýn
ardýndan küreselleþmenin
"özgürlük ve demokrasi"
vaatlerinin nasýl bir
karabasan dönüþtüðünü
irdeliyorlar. ABD'nin 11
Eylül saldýrýlarýný gerekçe
göstererek giriþtiði
Afganistan harekâtý
süresince sivil halkýn
uðradýðý kýyým ve yýkýma
iliþkin olgusal bilgilerin de
yer aldýðý yapýtta, çeþitli
kalemlerden, ABD'nin
gerçek niyetleri ve ABD
tarafýndan bir açmaza

Ýstanbul-B
Beyoðlu
Berkay (0537) 709 18 19
Ýstanbul-Ç
Çengelköy
Berna (0536) 652 92 68

Ýstanbul-G
GOP
Namýk:(535) 333 79 36
Muzaffer: (532) 739 13 17

sürüklenen Afganistan'ýn
geleceði tartýþýlýyor.
Dizinin "ABD
Saldýrganlýðý: Irak ve Ötesi
(III. Kitap)" baþlýklý son
yapýtýndaysa, Batýlý,
Türkiye'li ve Ortadoðulu
kalemler, ABD'nin Irak
saldýrýsýný ve "ötesini"
tartýþýyorlar. Ýmparator'un
"Irak hamlesi"nin krizdeki
ABD ekonomisini militarize ederek ve Orta Doðu
enerji kaynaklarý üzerinde
tam bir denetim saðlayarak
yeniden büyütmeyi hedeflediðini saptayan yazarlar,
ABD'nin saldýrgan eylemi
için öne sürdüðü
gerekçelerin (Irak'ýn kitle
imha silahlarýna sahip
olduðu, uluslar arasý
"terör"ü desteklediði vb.)
temelsizliðini gözler önüne
seriyor; Irak'taki talan ve
vahþetten tüyler ürpertici
yaþam kesitleri sunuyorlar.
ABD'nin Irak'ýn ardýndan
Ýran ve Suriye'ye yönelen
tehditlerini de irdeleyen
yazarlar, ABD'nin Irak çýkmazýnýn boyutlarýný
sergiliyorlar.
Romalý filozof Seneca'nýn,
"Pek çok insanýn korktuðu
kiþi, pek çok insandan
korkmalýdýr!" saptamasýyla
uyumluluk içinde geliþen
içinden geçtiðimiz kesiti ve
kaçýnamayacaðý gidiþatý
irdeleyen söz konusu kitaplar; meraklýlarý tarafýndan
mutlaka okunmalý...
Kovboyun Sömürge
Ýmparatorluðu
(I. Kitap)
11 Eylül'den Afganistan'a
ABD Ýmparatorluðu
(II. Kitap)
ABD Saldýrganlýðý: Irak ve
Ötesi
(III. Kitap)
Ütopya Yayýnlarý, 2004

Özgür (0543) 640 97 3
Mehmet (0542) 520 19 39

Ýstanbul-K
Kadýköy
Aynur (0216) 330 43 56

Trabzon
Ömer Faruk (0533) 230 67 83 (0462) 230 67 83

Ýstanbul-M
Maltepe
Savaþ (0216) 305 77 55

Yalova
Göktan (544) 646 36 01

Ýzmir
Erkan (0535) 334 65 18
Mevlüt (0505) 296 97 86

Zonguldak
Aydemir (533) 792 54 93

Kocaeli
Dursun (0532) 565 48 80
Enver (0532) 690 15 17

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun bütün faaliyetleri ve Bush Gelme kampanyasý
hakkýnda bilgi almak ya da
katkýda bulunmak isteyenler
için iletiþim telefonlarý þunlar:

Kýrklareli
Can Ülgen (536) 636 33 88
Manisa
R. Tekin (536) 347 27 77
Muðla
Hasan R. Dural (535) 372 02 43
Ordu
Ahmet Süngü (537) 301 05 04
Samsun
Fýrat Ergül (542) 615 60 95
Sivas
Murat (542) 893 09 13
Tekirdað

Küresel BAK : (212) 243 8957
Yýldýz Önen : (536) 219 6341

Sol'uksuz
Yazar: Selami Gürel
Yayýnevi: Belge Yayýnlarý,
2004, 296 sayfa
Selami Gürel'in, yazar
olmanýn ötesinde, bu
gazete okuyucularý açýsýndan önemli bir diðer özelliði daha var. O, Sosyalist
Ýþçi'nin en zorlu günlerine
omuz vermiþ bir
yoldaþýmýz ayný zamanda.
Selami, zor olaný seçmiþ.
Türkiye solunun henüz
yeterince hesaplaþmadýðý,
hesaplaþamadýðý bir
dönemde yaþadýklarýný
kaðýda dökmeyi denemiþ.
12 Eylül 1980: On binlerce insanýn yaþamýný
karartan bir dönemin
baþlangýcý. Sol'uksuz hepimizi Türkiye siyasi
yaþamýnýn bu önemli kesitine, yasalarýyla, kurumlarýyla günümüzdeki
sosyal ve siyasi iliþkileri
henüz belirlemeye devam
eden bu karanlýk dönemin
içinde bir yolculuða
çýkarýyor. Bir yandan
solun darbe karþýsýndaki
çaresizliði, öte yandan
cuntanýn olanca acýmasýzlýðý.
On binleri, yüz binleri
iþkence tazgahlarýndan
geçiren, daha adaletli bir
dünya isteyen gençlerin
kiþiliklerini parçalamaya
programlanmýþ darbeciler…
Sayfalar ilerledikçe
öykünün kahramanýyla bir
yürek oluyor, bir devrimcinin yaþam öyküsünden
darbenin acýmasýzlýðýný
duyumsuyor, adeta putlaþmýþ "devrimci" olanýn
arkasýndaki "insan"ý keþfe
çýkýyoruz.
Selami, bir devrimcinin
yaþýmýný ele alan öykünün
içine serpiþtirdiði
diyaloglarla dönemin
siyasi bir hesaplaþmasýný
yapmaktan da geri durmuyor. "Sosyal faþist"
söylemi arkasýnda solun
sola düþman kesildiði taktikler; daha iyi bir dünya
uðruna verilen
mücadelede sol içi çatýþmalara yenik düþen genç
yürekler, "siyasal" olanýn
arkasýna hapsolmuþ insanca duygular…
Sol'uksuz, on binlerce
insanýn yaþamýný karartan
bir dönemin sessiz çýðlýklarýný kaðýda dökmeyi
baþarabilmiþ. Tüm
devrimcilere salýk veririm.
F. Levent ÞENSEVER
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kiþi katýldý. Çorum'daki
Küresel BAK aktivistleri
bundan sonraki hedeflerinin 27 Haziran'da Ýstanbul'da yapýlacak eyleme
olabilecek en kalabalýk þekilde katýlmak olduðunu
söylediler.

Gebze’de toplantý

EYLEM
PROGRAMI
11 Haziran
Cumartesi
Zeytinburnu toplantýsý
saat: 19.00
U. Uras-Z. Tanbay-Y.
Önen
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555)
346 64 72

12 Haziran
Cumartesi
Antalya’da toplantý
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555)
346 64 72

12 Haziran, Cumartesi

Kadýköy
Özgürlük Parký

Konser

saat: 13.00

Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 8957 - (0555)
346 64 72

13 Haziran
Pazar
Bartýn’da toplantý
Konuþmacý Bülent Aydýn
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555)
346 64 72

18 Haziran
Cuma
AnadoluHisarý’nda
toplantý
Konuþmacý Murat
Çelikkan, Zeynep
Tanbay, Ufuk Uras,
Yýldýz Önen
Göksu Düðün Salonu,
Miriþahvalide Sultan Cd,
16/1A
Ayrýntýlý bilgi için:
(0555) 256 94 76

19 Haziran
Cumartesi
Lüleburgaz’da toplantý
Konuþmacý hakan
Tahmaz
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555)
346 64 72

19 Haziran
Cumartesi

Miting
Ýzmir
Gündoðdu Meydaný
Saat: 1600 - 18.00
Ayrýntýlý bilgi için:
(212) 243 89 57 - (0555)
346 64 72

Yýldýz Teknik
27 Mayýs Perþembe günü
saat 17:00'de Yýldýz Teknik
Üniversitesi'nde Bülent
Somay ve Roni Margulies'in
konuþmacý olarak katýldýklarý 'Küreselleþme ve
Türkiye' baþlýklý bir toplantý
yapýldý. 20 öðrencinin
katýldýðý toplantýda Irak'taki
son durum ve 'Gelme Bush!'
kampanyasýnýn diðer kampanyalardan farký tartýþýldý.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun sol örgütlerin ittifaký deðil, bireyler
temelinde örgütlenen ve
böylece örgütlü örgütsüz
tüm savaþ karþýtlarýný bir
araya getiren bir koalisyon
olduðu vurgulandý. Katýlan
öðrencilerin bir kýsmý form
doldurarak Küresel BAK
aktivisti olmak istediklerini
söylediler.

Beyoðlu BAK Eski
Beyrut'taydý
27 Mayýs Perþembe
akþamý Kürsel BAK
aktivistleri Eski Beyrut adlý
cafede sinevizyon gösterimi
düzenlediler. Çeþitli savaþ
karþýtý eylemlerden ve
Barýþarock konserinin
görüntülerinden derlenmiþ
filmlerin ard arda gösterildiði etkinlikte doldurulan
gelen insanlarla sohbet edildi, rozet satýldý. Ýnsanlar
aslýnda oraya gece saat
22:00 civarlarýnda ve eðlenmek amacýyla geliyor
olmalarýna raðmen 'Gelme
Bush!' kampanyasýna
büyük ilgi gösterdiler ve
hemen hemen hepsi form
doldurup, ellerinden
geldiðince aktivist olmak
istediklerini belirttiler.

Konserin akýþýný bozmayacak þekilde aralarda atýlan
"Bush Gelme Ýstemiyoruz"
sloganýna herkes katýldý
Birçok yeni aktivist ile
iliþkiye geçildi, telefon
numaralarý ve mailler
alýndý.
Bu arada Bulutsuzluk
Özlemi solisti Nejat
Yavaþoðullarý da bir
þarkýsýnýn sonunda gitarý
eþliðinde melodik bir þekilde NATO ve Bush ile
dalga geçti ve "Geniþ kesimler NATO zirvesine karþý
eylemlere hazýrlanýyor.
Seattle'da, Prag'da örneklerini gördük..." dedi.

Çorum’da toplantý
Belediye Toplantý
Salonu’nda 'F
Filistin ve
Irak'ta Yaþanan Vahþetten
NATO Zirvesine' baþlýklý
bir toplantý yapýldý.
Konuþmacý olarak Ýstanbul
Küresel BAK'tan Tayfun
Mater'in konuþmacý olarak
katýldýðý toplantýda Bush'a
ve NATO zirvesine neden
karþý olmak gerektiðinin
yaný sýra Küresel BAK'ýn
diðer kampanyalardan farký
hakkýnda konuþuldu. Özellikle Küresel BAK'ýn örgüt
ittifaký deðil, bireylere dayalý bir kampanya olduðu
vurgulandý. Toplantýya 100

Çelik-ÝÝþ Sendikasý’nda
yapýlan toplantýya çoðunluðunu ilçede etkinlik
yürüten çeþitli parti ve kitle
örgütü temsilcilerinin oluþturduðu 25 kiþi katýldý.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun genel
yapýsý,""Gelme Bush" kampanyasýnýn içeriði ve yerel
faaliyetlere iliþkin bilgilendirmenin ardýndan
katýlýmcýlarýn soru ve görüþleri alýndý. Toplantý sonucunda ilçede çaðrýsý daha
yaygýn olarak yapýlacak ve
konuya duyarlý baðýmsýzlarý
da kapsayacak geniþ
katýlýmlý bir toplantý
örgütlenmesinin ve "Gebze
BAK"ýn buradan çýkacak bir
yürütmeyle yoluna devam
etmesinin daha doðru olacaðý görüþünde birleþildi.
Bu toplantýnýn örgütlenmesi
için katýlýmcýlar arasýnda
görev paylaþýmý yapýldý.

Bursa’da basýn
toplantýsý
Çaðdaþ Gazeteciler
Derneði'nde Gelme Bush
Kampanyasý’nýn Bursa'da
baþlatýldýðýný duyuran bir
basýn toplantýsý yapýldý.
Basýn metnini tiyatro
sanatçýsý Nermin Uður
okudu. Basýn toplantýsýndan
önce 'Savaþa Küresel BAK'
adlý film gösterildi.
Toplantýnýn ardýndan daha
önce oluþturulmuþ olan
yürütmenin önerileri
doðrultusunda imza masasý
açýlmasý, panel yapýlmasý ve
kampanyanýn daha da
geniþletilmesi için çeþitli
çalýþmalar yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Toplam 100
kiþinin katýldýðý etkinlikte
katýlýmcýlar arasýnda Nilüfer

Belediye Baþkaný, Bursa eski
milletvekilleri, Çaðdaþ
Hukukçular Derneði
Baþkaný, Baro Baþkaný,
KESK ve DÝSK'e baðlý
sendikalarýn þube baþkanlarý da vardý.

Panel
Bursa BAK’ýn Mehmet
Metiner, Melih Pekdemir ve
Doðan Tarkan’ýn katýlýmý ile
düzenlediði “Büyük
Ortadoðu Projesi ve
Türkiye” konulu toplantýya
200 kiþi katýldý.

Trabzon’da basýn
toplantýsý
Makine Mühendisleri
Odasý'nda yapýlan basýn
toplantýsýyla Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu, Ýþgal
Karþýtý Komiteler ve NATO
ve Bush Karþýtý Birlik 27
Haziran'da, NATO zirvesine ve Bush'un Türkiye'ye
geliyor olmasýna karþý
yapýlacak büyük mitingi
beraber örgütleyeceklerini
duyurdular.
Basýn toplantýsýna katýlan
sendika ve kitle örgütü temsilcileri de 27 Haziran
mitingini desteklediklerini
ve kitlesel bir katýlým saðlamak için çalýþacaklarýný
duyurdular. Böylece 27
Haziran'da Türkiye'de
savaþa, iþgale ve bunlarýn
bir numaralý sorumlusu
olan Bush'a karþý olanlar
hep birlikte sokaklarda olacaklar.

Kýrklareli’de toplantý
6 Haziran Pazar günü
Kýrklareli'nde ilk büyük
BAK toplantýsý yapýldý.
Memet Ali Alabora'nýn
konuþmacý olduðu toplantý
çay bahçesinde yapýldý.
Yaklaþýk 300 kiþinin
katýldýðý toplantý oldukça
renkli geçti. Kadýnlarýn,
kamu emekçilerinin ve
gençlerin katýldýðý toplantýda þunlarýn yapýlmasý önerildi ve karara baðlandý: 12
Haziran'da stand açýlacak,

Dokuz Eylül'de
Bulutsuzluk Özlemi
Küresel BAK Dokuz Eylül
Üniversitesi Þenliði’nde
Bulutsuzluk Özlemi
Konseri’ndeydi.
Bir grup BAK aktivisti 27
Mayýs 2004 Perþembe
akþamý Dokuz Eylül
Üniversitesi Þenlikleri kapsamýnda Eðitim
Fakültesi'nde yapýlan
Bulutsuzluk Özlemi konserine katýldý.
"Gelme Bush" ve "Irak'ta
Ýþgale Son" dövizleri
("lolipoplar"..) insanlar
tarafýndan kapýþýldý.
Onlarca kiþi Gelme Bush
dövizlerini havada sallayarak þarkýlara eþlik etti.

21 Haziran'da basýn açýklamasý yapýlacak, 27
Haziran'da en az 8 otobüsle
Ýstanbul'a mitinge
gelinecek, þehre giriþte
"Gelme Bush" pankartlarý
asýlacak, esnaftan "Gelme
Bush" çýkartmalarý asýlmasý
istenecek, üniversitede
bildiri daðýtýlacak, öðrenciler okuldan sonra da
Kýrklareli'nde kalýp kampanyaya devam edecek. Yerel
radyolarla konuþulup program hazýrlanmaya çalýþýlacak. Kadýnlar altýn günlerinde kadýnlarla konuþup
evlere "Gelme Bush " çýkartmalarý asýlmasýný konuþacaklar
Toplantýda Memet Ali
Alabora hepimizin soyadý
bu gün "Gelme Bush"tur,
hepimiz baþka bir dünya
için bulunduðumuz yerden
bu kampanyayý örmeliyiz
diyerek herkesi 27
Haziran'da Ýstanbul'a
çaðýrdý.

Kanlýca'da stand
6 Haziran'da Kanlýca
sahilinde stand açýldý. 400
imza toplandý, çocuklara
üzerinde 'Gelme Bush!'
yazan balonlar daðýtýldý,
rozet satýldý. Gelecek etkinliklerin duyurularý yapýldý.
Halkýn tepkisi çok olumluydu. Standa gelen Ýslamcýlar
savaþa karþý birlikte
mücadele etmenin ne kadar
önemli olduðunu söylediler. Kanlýca'daki BAK
aktivistleri 27 Haziran'daki
eylem için Kanlýca'dan otobüsler kaldýrmak için çalýþacaklarýný belirttiler.

Küresel BAK Ýzmir
Sivil Toplum
Kuruluþlarý
Fuarý'ndaydý
4-6 Haziran 2004 tarihlerinde Ýzmir Fuarý'nda
gerçekleþen Ulusal Sivil
Toplum Kuruluþlarý
Fuarý'nda Küresel BAK
Ýzmir olarak stand açýldý.
Standda "Gelme Bush"
dövizleri, çýkartmalarý ve
bildirileri daðýtýlarak imza
toplandý. Ayný zamanda
video gösterimi yapýldý.
Küresel BAK tarafýndan
daðýtýlan döviz ve çýkartmalar fuardaki sivil toplum
kuruluþlarý tarafýndan
kendi standlarýna asýldý.
STK fuarýyla ilgili olarak
basýnda çýkan haberlerin
çoðunda Küresel BAK'ýn
standýna ve "Gelme Bush"
sloganýna özel yer verildi.

Avcýlar'da
'Gelme Bush'
uçurtma þenliði

Paþabahçe standý
3 Haziran Perþembe günü Paþabahçe
meydanýnda imza masasý açtýk.
Perþembeleri Paþabahçe'de semt pazarý
günü. Masada 300'e yakýn imza toplandý, 10
tane rozet satýldý. Semt pazarýnda ve
iskelede çok sayýda bildiri daðýttýk. Akþam
okullar daðýldýðýnda pek çok öðrenci
masamýza uðrayarak imza verdi, mahallelerinde yapýþtýrmak üzere etiket aldý.
Paþabahçe bilindiði gibi bir iþçi bölgesi. Bu
nedenle, imza metinlerindeki "meslek"

hanelerinin altýnda çok sayýda "iþçi" yazýyor.
Ýþçilerin ve baþkalarýn kafasýnda da, "imza
verelim ama, neye yarar ki?" gibi bir soruyla sýkça karþýlaþtýk. Onlara kampanyayý,
benzer kampanyalarýn tüm dünyada
sürdüðünü, hareketi diri tutmanýn önemini,
tüm bunlarýn Bush çetesini sýkýþtýrdýðýný
anlatmaya çalýþtýk. Zirveye kadar her
cumartesi-pazar Kanlýca'da, her pazartesi
ve perþembe Paþabahçe'de olacaðýz.
Boðazýn bu yakasý, sesi yettiðince baðýrýyor:
"Gelme Bush, istemiyoruz!"

Pazar günü Avcýlar
sahilinde saat 17:00 ile 20:00
arasýnda 'Gelme Bush!'
Uçurtma Þenliði yapýldý. 1015 Küresel BAK aktivistinin
bir araya gelerek hazýrlayýp
sahile götürdüðü uçurtmalara sahilde çocuklarýyla
Pazar gezisine çýkmýþ olan
halk büyük ilgi gösterdi. Bir
anda 250-300 kiþilik bir kalabalýk çocuklarýyla birlikte
üzerinde 'Gelme Bush!',
'Yankee Go Home!' yazan
uçurtmalarý gökyüzünde
uçurmaya baþladýlar.

NOT DEFTERÝ
sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Kadýköy BAK bürosu
açýldý…
Kadýköy BAK aktivistler
çalýþmalarýný daha merkezi
bir þekilde sürdürebilmek
için bundan sonra
Nusretbey Sok No:34'de
toplanýyorlar. Her gün saat
14:00'den sonra orada
buluþan aktivistler bildiri
daðýtmak, afiþ asmak, çeþitli
etkinlikler örgütlemek
üzere iþ bölümü yapýyorlar.
Ve Kadýköy'deki bütün
savaþ karþýtlarýný buraya
bekliyorlar. Ayrýca savaþ
karþýtý bir aktivisitin ihtiyaç
duyabileceði her türlü
malzeme (pul, afiþ, bülten,
tiþört, rozet vb.) buradan
elde edilebilir. Büronun
telefonu: (216) 449 59 48

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

Reform deðil,
devrim

Antalya BAK
çalýþmalarý baþladý
BAK aktivistleri
Kaleiçi'ndeki kafeleri
dolaþýp “Gelme Bush”
kampanyasýný tanýttýlar.
Antalya Sanatçýlar
Derneði ile de görüþüldü
ve Antalya'da kampanyayý
birlikte inþaa etmeye davet
edildi.
Bu arada Ýstanbuldaki
alternatif zirveye ve küresel eylem gününe
Antalya'dan en fazla
katýlým saðlanmaya
çalýþýlýyor. Bunun için
Eðitim-Sen hem kampanyanýn tanýtýmý hem de
ulaþým konusunda destek
vereceðini söyledi.

Maltepe
Her cumartesi saat 21 de
Beþçeþmeler parkýnda
sinevizyon gösterimi
yapýlýyor. Bu hafta
Paris’deki Avrupa Sosyal
Forumu’nda çekilen belgesel gösterildi.

Ýstanbul ve Ýzmir’de
“Gelme Bush”
masalarý
27 Haziran günü yapýlacak mitinge dönük olarak
Küresel BAK faaliyetinin
bir parçasý olarak Ýstanbul
ve Ýzmir’in çeþitli yerlerinde tanýtým masalarý
açýlýyor.

Beyoðlu BAK her
Perþembe
Karakedi’de
(Büyükparmakkapý
Sokak, No: 8/10’da),
Kadýköy BAK her Salý
Nusretbey Sok No:34
adresinde toplanýyor.
Kanlýca iskelesinde
her Cumartesi-Pazar,
Paþabahçe iskelesinde
her PazartesiPerþembe masa
açýlmakta
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5 Haziran - Saraçhane:

Bush’a son uyarý
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu ve Barýþ Giriþimi
Saraçhane Parký'nda bir kez daha
'Gelme Bush!' dediler. Eyleme
Özgür Der'de çocuklar ve türbanlý
kadýnlarla katýldý. Barýþ Giriþimi
adýna konuþan Orhan Alkaya, "Biz
kahrolsun ABD demiyoruz, kahrolsun ABD emperyalizmi diyoruz.
Orada da iyi insanlarýn olduðunu
biliyoruz" dedi. Sanatçýlar adýna
konuþan Vecdi Sayar "Sömürgecilere
ve katillere ülkemizde geçit yok"

diye konuþtu.
Ataol Behramoðlu'nun da NATO
karþýtý dörtlükler okuduðu eylemde
Küresel BAK adýna konuþan Kezban
Yaþmul “Ýstanbul'da düzenlenecek
NATO zirvesine iþgalci koalisyonun
tüm baþkanlarý, tüm komutanlarý
katýlacak. Ama artýk baþlarý dik,
ellerini kollarýný sallayarak
gezmeleri imkansýz" dedi.
Eyleme olumsuz hava koþullarýna
raðmen 1.000 üzerinde NATO ve
Bush karþýtý katýldý.

Küresel BAK açýklamasý
Bush terörü derhal sona ersin!

Emekçiler deðil Bush
göz altýna alýnsýn!
27 Mayýs'ta sekiz TRT çalýþaný güvenlik
soruþturmasý için göz altýna alýndý.
Yýllardýr en stratejik yerlerde görev yapan
TRT çalýþanlarý, birdenbire potansiyel
terörist olarak görülmeye baþlandýlar.
TRT Genel Müdürlüðü, Harbiye
Orduevi`nde bazý kurum çalýþanlarýnýn
gözaltýna alýndýðý haberlerini "Ýsim benzerliði ve askerlik görevi tecili gibi bir-iki
münferit olayýn, akreditasyonla ilgili
çalýþamalar sýrasýnda ve böylesi yoðun bir
güvenlik ortamýnda ortaya çýkmýþ olmasý
ise tesadüfidir" açýklamasýyla geçiþtirmeye
çalýþýyor.
Göz altýlarýn nedeni apaçýk ortada.
Bush'un Türkiye'ye gelmesinden ve
NATO zirvesinden önce, savaþ karþýtlarýný, barýþ yanlýlarýný, Bush'un
Türkiye'ye gelmesini istemeyenleri yýldýrmak istiyorlar!
Ellerinden gelse, güneþin doðmasýný
engelleyecekler. Nedir bu Bush severlik?

Bush bir iþkenceci deðil midir?
Bush bir yalancý deðil midir?
Afganistan'da, Irak'ta ve Filistin'de binlerce sivilin öldürülmesinin siyasi sorumlularýnýn en baþýnda Bush gelmemekte
midir?
Kitle imha silahlarýnýn temizleyip Irak'a
özgürlük getireceðiz yalanýný söyleyerek
Irak'ta ayyuka çýkan katliam ve iþkenceleri
baþlatan bu adama hayýr demek, "Bush
gelme, is-te-mi-yo-ruz!" demek, bugün
insan olmanýn gereðidir.
TRT çalýþanlarý hakkýndaki soruþturma
derhal sona ermelidir!
NATO zirvesi öncesi yaratýlmaya
çalýþýlan terör ortamý sona ermelidir!
Emekçiler deðil, Bush göz altýna alýnmalýdýr!
Bush savaþ suçlusudur, iþkencecidir!
Bush'u ve NATO zirvesini protesto etme
hakkýmýzý gasp edemeyeceksiniz!
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu

-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 sahiplerini,
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
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini 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 sosyalist
deðil, devlet kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist
bir partide örgütlenmelidir. 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 partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz
vermeye çaðýrýyoruz.
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NATO
DAÐITILSIN

Haziran sonunda Ýstanbul’a NATO liderleri geliyor.
Dünyayý kana bulayanlar, ezilen halklarýný düþmanlarý geliyor.
Yeni katliamlar, yeni iþgaller planlamak için geliyorlar.
Sessiz kalmayalým.
Ýþgalcilere, katillere karþý çýkalým.
Özgürlükleri, insani deðerleri savunalým.
Militarizme hayýr diyelim!
Irak’ýn iþgaline hayýr diyelim!
Filistin’e ve Irak’a özgürlük isteyelim.

E

mperyalizmin savaþ örgütü
NATO liderleri 28-2
29 Haziran
günleri Ýstanbul’da
toplanacak. Aralarýndaki bazý
sorunlarý tartýþacaklar ama asýl olarak
dünyayý nasýl baský altýnda tutacaklarýný, ABD’nin dünya hegemonyasýna nasýl katkýda bulunacaklarýný
tartýþacaklar.
Çeþitli Doðu Avrupa ülkelerinin de
katýlýmyla geniþleyen NATO’nun
gündeminin en önündeki maddelerden birisi de Irak’ýn iþgali. Bugün
Amerika ve Ýngiltere tarafýndan iþgal
edilmiþ olan Irak’a askeri güçler göndermek ABD’nin gündeminin ilk
sýralarýnda. Direniþi bastýramýyorlar
ve iþgal için Irak’ta bulunan ABD
askerlerine baþka yerlerde ihtiyaçlarý
var. Bu nedenle yeni ülkelerin Irak’a
asker göndermeleri ve iþgali devam
ettirmeleri isteniyor. Ýþte Ýstanbul’da
toplanacak olan NATO zirvesi en
baþta bu sorunu tartýþacak.
Irak’ýn yeniden yapýlandýrýlmasý
diye adlandýrýlan þey aslýnda Irak’ýn
ABD þirketleri tarafýndan iliklerine
kadar sömürülmesinin planýdýr. NATI
bu plana ortak edilmek istenmektedir.
Bu nedenlerle NATO liderlerinin
Ýstanbul toplantýsýna karþý çýkmak
gerekiyor.
NATO kýsa bir süre önce de Balkan
savaþýna katýlmýþ, Sýrbistan’a ölüm
yaðdýrmýþtýr. Yugoslavya’nýn
parçalanmasý, Sýrbistan’ýn ABD yetkililerinin deyimi ile “yüzyýl geriye
gidecek” kadar aðýr birt biçimde bombalanmasý NATO’nun iþidir.
NATI bugün dünya üzerindeki en
büyük askeri gücün, ABD emperyal-

izminin yedek askeri gücüdür.
Amerikan emperyalizmi ihtiyaç
duydukça NATO’yu dünya hegemonyasýný saðlamak amacýyla kullanmaktadýr. Ýhtiyaç duydukça NATO
üyesi diðer devletleri de kendi
amaçlarýna ortak etmektedir.
Afganistan’ý iþgal eden ABD þimdi
bu ülkede NATO güçlerini kullanmaktadýr. Irak’ta da ayný þeyi yapmak
istiyorlar. Böylece NATO güçleri
Afganistan ve Irak’ý iþgal ederken
ABD’de yeni bir ülkeye saldýrabilsin.
Bu oyuna katýlmamak gerekiyor.

Bugün, NATO’nun daðýtýlmasýný
talep etmek gerekir.
NATO ülkelerinin barýþ zamanýnda
yaptýklarý askeri harcamalar muazzamdýr. Savaþ sýrasýnda yapýlan harcamalar ise akýl almaz boyutlara ulaþmaktadýr. ABD bu harcamalarýn daha
da artmasýný istemektedir.
Oysa silaha harcanan bu kaynaklarla yoksulluk ortadan kaldýrýlabilir.
Eðitim, saðlýk hizmetleri insanca
boyutlara getirilebilir.

NATO
Sivil halký katlediyor.
Yugoslavya’da hava saldýrýlarý ile
binlerce sivili katletti. Bu ülkeyi
birt harabeye çevirdi.
Ýþgalcidir.
Kosova, Makedonya, Bosna ve
Afganistan bugün NATO’nun iþgali
altýndadýr. Þimdi de Irak’ý iþgal
etmesi istenmektedir.
Dünyadaki en büyük tehlikedir
Elindeki nükleer silah sayýsý ve bu
nükleer silahlarý kullanmaktaki
kararlarý ile dünyayý imha edebilecek bir tehdittir
Yoksulluðun nedenidir
Dünyadaki askeri harcamalarýn en
büyük kýsmýný NATO ülkeleri yapmaktadýr. Silaha yapýlan bu
devasa yatýrým açlýðýn, yoksulluðun baþlýca nedenlerinden birisidir.
Demokrasinin düþmanýdýr
NATO demokrasiye düþmandýr.
darbeler düzenler.

