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ABD  ve  Ýsrail’in
Lübnan’a  saldýrýsýna  karþý
tutum  alalým
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ssaayyffaa::1144

FFiilliissttiinn’’ddee
ççöözzüümm  nneeddiirr??

FF..  AAllooððlluu

ssaayyffaa::1122

ÝÝSSRRAAÝÝLL’’ÝÝ
DURDURUN

20  Aðustos  -  Kadýköy  -  saat:  15.00

LÜBNAN’DAN  ELÝNÝZÝ  ÇEKÝN

LLüübbnnaann  11  aayyddýýrr
hhaavvaaddaann  vvee
kkaarraaddaann  ssaallddýýrrýý
aallttýýnnddaa..

BBüüttüünn  aalltt  yyaappýýssýý
ddaaððýýttýýllddýý..

11000000’’ddeenn  ççookk  ööllüü,,

44000000’’ddeenn  ççookk
yyaarraallýý  vvaarr..

ÖÖlleennlleerriinn  üüççttee  bbiirrii
1122  yyaaþþýýnnddaann  kküüççüükk
ççooccuukkllaarr..

ÝÝssrraaiill  bbaaþþbbaakkaannýý
bbüüttüünn  öölleennlleerrii
tteerröörriisstt  iillaann  eeddiiyyoorr..

11  mmiillyyoonn  kkiiþþii  ssaallddýýrrýý
aallttýýnnddaakkii  GGüünneeyy
LLüübbnnaann’’ddaann
KKuuzzeeyyee  kkaaççttýý..

ÝÝssrraaiill  bbüüttüünn  ssiivviilllleerrii
ddüüþþmmaann  iillaann
eeddiiyyoorr..

BBüüttüünn  üüllkkeeddee
eelleekkttrriikk  yyookk

ÝÝllaaçç,,  yyaakkýýtt  vvee
yyeetteerrllii  ggýýddaa  hhýýzzllaa
ttüükkeenniiyyoorr..

Lübnan’ýn ardýndan
Suriye ve Ýran’a saldýrýla-
cak. Bu artýk çok açýk.

Böyle bir geliþme için ilk
adým  olarak Lübnan’a
“müdahale gücü” yer-
leþtirilmek isteniyor.
“Müdahale gücü” görevi
Lübnan direniþine karþý
savaþmak.

Türkiye bu müdahale
gücüne katýlarak
Lübnan’a yollanmak
isteniyor.

Türkiye Lübnan’ýn iþga-
line ortak olmamalý,
emperyalist askeri kamp-
ta yer almamalýdýr.
Lübnan’a asker yollamak
bütün Ortadoðu halklarý
ile düþman olmak
demektir.

Ýran ve Suriye’ye saldýrýl-
masý Ortadoðu’yukanlý
bir alana çevirecektir.

Irak’ta yaþananlar daha
aðýr olarak bu iki ülkede
de yaþanacaktýr.

Bütün bunlara izin ver-
meyelim. Emperyalist
saldýrganlýðý
Ortadoðu’dan kovalým.

ÝÝRRAANN  IIRRAAKK
OOLLMMAASSIINN
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“Türk askerlerini
Lübnan’da görmekten
mutluluk duyarým.”

Kimin masum olup kimin
olmadýðýný nereden 
biliyorsunuz.”
(Lübnan’da ölenlerin
tamamýnýn sivil olmasý
üzerine sorulan bir
soruya yanýt.)

“Onlar Hizbullah halkýdýr,
onlar teröristtir.”
(1 milyon Lübnanlýnýn
Güneyden Kuzeye 
kaçmasý üzerine.)

“Verdiðimiz tepkinin
þekli, sadece Lübnan
halkýnýn deðil, Ýsrail’e
füzeyle saldýrma planý
olan her ulusun kolektif
hafýzasýna kazýnacaktýr.
Tepkimiz çok çok çok acý
verici olacaðýný bilecek-
ler.  Hizbullah, Suriye ve
Ýran, ‘Ýsrail’e füze atmaya
deðer mi’ diye beþ kez
düþünecekler.”

“Ýsrail’in tepkisinin tadý-
na yeterince vardýklarýný
sanmýyorum, en iyisi
onlara sorun.”
(Gazze üzerine sorulan
bir soru üzerine.)

“Lübnan’da Hizbullah’ýn
güç kaynaðý olan nüfusun
tamamý yerinden edildi.”

EEhhuudd  OOllmmeerrtt
ÝÝssrraaiill  BBaaþþbbaakkaannýý,,  KKaattiill

“Ýsrail kendisini savunu-
yor. Üç çocuk öldü diye
politika oluþturulamaz.
Ýsrail kendisini 
savunmayacak mý?”
CCHHPP MMaanniissaa  mmiilllleettvveekkiillii
NNuurrii  ÇÇiilliinnggiirr

“Ýsrail’in acýmasýzlýðý
nedeniyle hedef olduðu
öfke yerini yavaþ yavaþ
takdir ve imrenme 
duygusuna býrakýyor.”
GGüünnggöörr  MMeennggii  ((VVaattaann
GGaazzeetteessii  BBaaþþyyaazzaarrýý))

”

“
KÝM NE DEDÝ?

sosyalist  iþçi
ile yazýþmak için

ssoossyyaalliissttiissccii@@ggmmaaiill..ccoomm

"Hükümetin aklý varsa köylünün
Ankara'ya gelmesini istemez"
AAbbdduullllaahh  AAyyssuu,,  hheemmeenn
hheemmeenn  ttüümm  ççiiffttççii  eeyylleemm-
lleerriinnddee  yyeerr  aallýýyyoorr,,  bbuu
eeyylleemmlleerriinn  öörrggüüttlleennmmeessiinnee
kkaattýýllýýyyoorr..  1155  AAððaauussttooss''ttaa
AAllaaþþeehhiirr''ddee  bbaaþþkkaa  bbiirr  üürreettii-
ccii  mmiittiinnggiinniinn  hhaazzýýrrllýýkkllaarrýýyy-
llaa  uuððrraaþþýýrrkkeenn,,  ggeeççttiiððiimmiizz
hhaaffttaa  OOrrdduu  vvee  FFaattssaa''ddaa
ffýýnnddýýkk  üürreettiicciilleerriinniinn  eeyylleemm-
lleerriiyyllee  iillggiillii  kkoonnuuþþttuukk::

AAbbdduullllaahh  AAyyssuu:: 1979
yýlýnda GATT Tokyo
toplantýlarýnda tarýmsal
üretimin bütünüyle piyasa
kurallarýna göre iþlemesi
önerisi reddedildi. Fakat
ayný öneri, Türkiye'de 24
Ocak kararlarýyla uygulan-
maya baþladý. IMF bu
yönde çok ciddi bir baský
uyguladý.

IMF'nin talepleri þun-
lardý:

1. Tarýmda destek
kaldýrýlmalý

2. Girdi sübvansiyonlarý
kaldýrýlmalý

3. Tarýmsal kredi faizleri
yükseltilmeli

4. Tarým alanýndaki kamu
iktisadi teþekkülleri
özelleþtirilmeli

5. Tarým Satýþ Kooperatif
Birlikleri entegre tesisleri
anonim þirketlere dönüþüp
özelleþtirilmeli

6. Kamu-tarým iliþkisi
kopartýlmalý

IMF buna her zamanki
kavramsal cilayý çekerek,
"tarýmda reform" adýný
verdi. Bu adýmlarýn bir
anda atýlmasý mümkün
deðildi. Özellikle tarýmda
özelleþtirme kanunen
mümkün deðildi.
Dönemim baþbakaný
Turgut Özal öncelikle
tarýmda özelleþtirmeyi
mümkün olan kanunlarý
çýkartmaya baþladý. Özal'-
dan sonra DYP-SHP ikti-
darý döneninde Et Balýk
Kurumu, yem sanayi, süt
alým satýmý gibi tüm alan-

lar özelleþtirildi. Bunun
sonucunda hayvancýlýk
hýzla çöktü. 1980'de üreti-
cilikte kullanýlan hayvan
sayýsý 80 milyonken, bu
rakam bu özelleþtirme
adýmlarýndan sonra 44
milyona düþtü.

57. hükümet de benzer
yasalarý çýkarttý ya da IMF
uygulamalarýný aynen
devraldý. Þeker ve tütün
yasalarýný çýkartarak çoku-
luslu gýda þirketlerinin

önünü açtý. Ayný hükümet,
Tarým Satýþ Kooperatif
Birlikleri'nin özelleþti-
rilmesini saðlayacak 4572
sayýlý bir kanun da çýkarttý.
Üzüm, pancar, kayýsý ve
kuru üzümde yaþanan
olumsuzluklar bu kanun
sayesinde gerçekleþti. Önce
"ulusal sermaye"
özelleþtirmelerden pay
aldý, ardýndan bu þirketler
çok uluslu þirketlere kapýyý
açtý. Tarýmda yaþanan
tahribat 24 Ocak karar-
larýyla baþladý, IMF ve
Dünya Bankasý'nýn tüm
isteklerini yerine getiren
hükümetlerle bu tahribat
çöküntü düzeyine ulaþtý.

Dünya Bankasý'nýn dayat-
masýyla çýkartýlan Tarým
Satýþ Kooperatif
Birlikleri'nin özeleþtirilme-
si hakkýndaki kanun, böyle
bir birlik olan Fiskobirlik
çok kötü etkiledi ve fýndýk
alanýnda bugün yaþanan
sýkýntýnýn tohumlarý
atýlmýþ oldu. Birlikler, üre-
timden pazarlamaya kadar

zincirin tüm halklarýný
kontrol etmeye göre kurul-
muþlardý. Ama 4572 sayýlý
yasa bu zincirin halkalarýný
kýrdý. En özet biçimiyle
þöyle denildi: Birlikler, þir-
ketlerin önünde engeldir.
Dünya Bankasý istedi, 57.
hükümet yasayý çýkarttý,
59. hükümet bu yasayý
aynen uyguluyor.

Son Fiskobirlik süreci ve
yaþanan olaylar tümüyle
bu geliþmelere baðlý.
Fiskobirlik, fýndýk alým
zamanýnda kredi alabile-
ceðini ve üreticiye ödeme
yapabileceðini düþündü.
Fýndýk alým fiyatý açýklandý
ve alýmlar yapmaya
baþladý. Fakat
Fiskobirlik'in hakký olan
kredinin alýnmasýnýn
hükümet tarafýndan engel-
lenmesi, Fiskobirlik'in
üreticiye ödeme yapmasýný
imkansýzlaþtýrdý.
Fiskobirlik aðýr bir darbe
aldý. Baþbakan Tayip
Erdoðan'ýn Ordu ve
Giresun'da yaptýðý açýkla-
malar, Türk Ceza
Kanunu'nun 237. madde-
sine göre suçtur. Baþbakan
bu konuþmalarýnda,
"devlet para vermez,
Fiskobirlik çözsün" diyerek
birliði müthiþ bir sýkýntýnýn
içine soktu. Bu konuþma
ayný zamanda fýndýk fiyat-
larýný da düþürdü. Fýndýkta
açýklanan 7.450 liralýk fiyat
baþbakanýn konuþmasýn-
dan sonra 2.3 liraya düþtü.

Bizlerin, fýndýk üreticileri-
ni kýzgýnlýðýnýn ve hak-
larýný demokratik yollar-
dan almak için mücade-
lenin kökeninde bu gerçek-
ler var. Bizler, köy köy
gezerek, ev ev, kahve
kahve toplantýlar yaparak,
üreticilerin haklarý için
mücadele etmeye devam
edeceðiz. Hükümetin aklý
varsa, köylünün Ankara'ya
gelmesini engellemek için
hakký olaný verir.

Bursa’da
eþcinsellere
saldýrý

6 Aðustos Pazar günü
TTrraavveessttiilleerrii,,  TTrraannsssseekk-
ssüüeelllleerr,,  GGeeyylleerrii,,
LLeezzbbiiyyeennlleerrii  KKoorruummaa
YYaarrddýýmmllaaþþmmaa  vvee  KKüüllttüürreell
EEttkkiinnlliikklleerrii  GGeelliiþþttiirrmmee
DDeerrnneeððii"nin (Gökkuþaðý)
organize ettiði "Birinci
Türkiye Eþcinseller
Buluþmasý" çerçevesinde
gerçekleþtirmeyi plan-
lanan eylemlilik, cin-
siyetçi-faþist Bursaspor
taraftarlarý ve polis
tarafýndan engellendi.

Saat 14.00'te Setbaþý
Köprüsü'nde toplanýlmasý
planlanmýþtý. Ancak,
buluþma saatinde o
mevkide toplanýp slogan
atanlar, eylemi
düzenleyen eþcinseller
deðil, saldýrgan taraftar-
lardý. O sýrada Gökkuþaðý
Derneði üyeleri ve þehir
dýþýndan gelen destekçi-
lerinden oluþan 70'e yakýn
eþcinsel ve travesti ise
dernek binasýnýn önünde
polisin barikat kurmasý ve
dýþarý salýnmamalarý
nedeniyle binada mahsur
kalmýþlar ve buluþma 
yerine dahi gidememiþler-
di. Yürüyüþü engellemek
isteyen, yaklaþýk 200 kiþi-
den oluþan Bursaspor
taraftarlarý binanýn
önünde toplanarak, eþcin-
sellere yönelik küfürlü
sözlerin yaný sýra Kürt
ulusal hareketi aleyhine
de sloganlar attýlar.
Bursasporlu Esnaf
Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Fevzinur
Dündar'ýn eþcinsel buluþ-
masý hakkýnda yaptýðý
açýklamada sarf ettiði pro-
voke edici cinsiyetçi sözler
esnafta ve yerel halkta da
saldýrgan bir tutum doð-
masýna ve taraftarlara
destek olmalarýna yol açtý.

Biz de birkaç kiþilik grup
halinde, kapýdaki polis
engelini aþýp binaya
girdik. Valilik iznine rað-
men yürüyüþleri zorla
engellenen Gökkuþaðý
Derneði bina içinde yap-
mak durumunda kaldýk-
larý basýn açýklamasýna
katýldýk. Basýnýn, valiliðin
de baskýsý sebebiyle
katýlýmý çok azdý. 

Ýçeride saatlerce mahsur
kalan eþcinsel ve travestil-
er arasýndan, þehir dýþýn-
dan gelmiþ olanlar bir
belediye otobüsüne
bindirilerek "sözde" polis
eskortuyla þehir dýþýna
çýkarýldýlar. saldýrgan-cin-
siyetçi taraftar grubu
tarafýndan taþlandý.

Gökkuþaðý Derneði üye-
leri, engellenen basýn açýk-
lamalarýný 7 Aðustos Pa-
zartesi günü dernek bina-
sýnda gerçekleþtirdiler.

Mine Tanyel

Abdullah Aysu

ÇÇiiffttççii  SSeennddiikkaallaarrýý  KKoonnffeeddeerraassyyoonnllaaþþmmaa  PPllaattffoorrmm  ssöözzccüüssüü  AAbbdduullllaahh  AAyyssuu  iillee  rrööppoorrttaajj::

Fýndýkçýlarýn  öfkesi  Ordu'da  patladý

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nin Ordu'daki sivil toplum
örgütleriyle birlikte Cumhuriyet Meydaný'nda 30 Temmuz'da
düzenlediði fýndýk mitingine Türkiye'nin çeþitli þehirlerinden
yaklaþýk 80 bin kiþi katýldý.

Eylemde ''Traktör icrada, çiftçi hapiste, hükümet nerede'',
''Fýndýða uzanan eller kýrýlsýn'', ''Mýsýrdan sonra fýndýk, sandýk-
ta alýrsýn zýrnýk'' yazýlý pankartlar taþýyan fýndýk üreticileri IMF
ve AKP'ye yönelik sloganlar attýlar.

Mitingde, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar bir konuþma yaptý. Bayraktar konuþmasýnda,
Maliyeti 3.5 YTL olan fýndýðýn fiyatýnýn 2 YTL'nin altýna
düþtüðünü söyleyen Bayraktar, hükümete seslenerek
hükümetin kimden yana, fýndýk üreticilerinden mi sermayeden
mi yana olduðunu sordu.

Miting devam ederken yaklaþýk 10 bin kiþilik grup Ordu-
Samsun ve Ordu-Giresun karayolunda oturma eylemi yaptý.
Polisin kitleyi daðýtmak için alana panzer sokmasý fýndýk üreti-
cilerinin öfkesini daha da büyüttü. Panzere taþ ve sopalarla
saldýran fýndýk üreticileri uzun bir süre yolu kapattýlar.

Son bir ay içinde Ordu, Girsun ve Fatsa'da yaþanan fýndýk
üreticilerinin eylemleri AKP'nin neo liberal saldýrýlarýna karþý
önemli bir yanýt oldu. Fýndýk üreticilerinin mücadelesi sürecek.
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BBAAÞÞYYAAZZII
Emperyalizme karþý
seferberlik

Önemli günler yaþýyoruz. Ýsrail’in
Lübnan’a karþý sürdürdüðü hunhar saldýrý
Ortadoðu’da çok daha büyük geliþmlerin ön
adýmý. Ýsrail Hizbullah’a karþý saldýrýsýnda
durdurulamazsa bölge çok daha derin bir
savaþa düþecek.

ABD ve Ýngiliz hükümetleri artýk çok daha
açýk bir biçimde Suriye ve Ýran’ý hedef 
gösteriyorlar. Bölgede yoðun bir askeri
hazýrlýk var.

Ýsrail Baþbakaný’da son olarak  “biz
sadece Hizbullah’a karþý deðil, asýl olarak
Ýran’a karþý savaþýyoruz” dedi.

ABD ve Ýngiltere’nin Suriye ve Ýran’a karþý
saldýrmalarýný durduracak asýl güç savaþ
karþýtý harekettir. Bugüne kadar buna izin
vermedik. Þimdi çok daha hýzlý ve etkin bir
biçimde davranmalýyýz.

ABD ve Ýngiltere için en önemli sorun
evlerindeki sorundur. Yani savaþ karþýtý
hareket ve diðer sosyal heraketlerdir. Her
iki ülkede de güçlü hareketler var. Bizim
görevimiz bu hareketlerin daha da güçlen-
mesini saðlamaktýr.

20 Aðustos’ta Ýstanbul’da, Kadýköy’de
gösteri var. Sosyalistler bu gösterinin
büyük olmasý için çok çalýþmak zorunda.
BAK’ý her alanda inþa edelim. BAK, 20
Aðustos’a büyük, çok büyük bir biçimde
katýlmalýdýr.

Lübnan
müdahale gücü

ABD BM’de bir Lübnan müdahale gücü
oluþturmaya çalýþýyor. Bu güç diðer “barýþ
güçlerinden” farklý olacak ve Lübnan’ýn
Güneyini iþgal ederek Hizbullah’a karþý
savaþacak. 

ABD ve Ýsrail Türkiye ve Mýsýr’ýn da “iki
müslüman ülke” olarak bu “müdahale
gücü” içinde yer almasýný istiyorlar. Yani
aslýnda Türkiye ve Mýsýr’ýn Lübnan’ý iþgal
etmesi ve burada halkýn direniþine karþý
savaþmasý isteniyor. ABD, Ýngiltere ve Ýsrail
ise bu arada yeni hedefleri vuracaklar.
Suriye ve Ýran’a saldýracaklar.

Ýstenen Türkiye ve Mýsýr’ýn ABD için paralý
askerlik yapmasýdýr.

Baþbakan Tayyip Erdoðan bu “barýþ
gücünde” yer alacaklarýný söylüyor. ABD
yetkilileri “müdahale gücü” derken o “barýþ
gücü” diyor.

Erdoðan bu arada bölgede yoðun bir
diplomasi sürdürüyor. Sanki Lübnan
halkýnýn yanýndaymýþ havasý vermeye
çalýþýyor. Müdahale gücüne katýlýrsa sanki
bunu Lübnan halký için yapacakmýþ
havasýnda. Ama durum böyle deðil.

Bakýn Afganistan’a. Türkiye ve diðer NATO
güçleri bu ilkede iþgalci durumunda. Þimdi
Türkiye’ye Afganistan’da daha fazla görev
veriliyor. Yani iþgalin aðýrlýðý diðer NATO
ülkeleri ile birlikte daha fazla Türkiye’nin
sýrtýna yükleniyor.

Türkiye’de savaþ karþýtý hareket 1 Mart’ta
hesaplarý bozdu. Bunu gene yapabiliriz.
Türkiye’nin Lübnan’a ve Afganistan’a asker
yollamasýný durdurabiliriz. Emperyalist
planlarý bir kere daha yenilgiye uðratabili-
riz.

Öyleyse görev baþýna...

Doðan  TARKAN

Lübnan saldýrýsý bölgenin geleceði
açýsýndan yeni ve çok önemli bir adým.
Ýsrail'in Lübnan'da yaptýðý kýyým,
ülkeyi akýlalmaz ölçüde tahrip etmesi
baþlýbaþýna bir büyük geliþme ama bu
saldýrýnýn ardýnda çok daha büyük
hedefler var.

Lübnan savaþý adeta asýl savaþýn ön
adýmý.

Hedefte Suriye ve Ýran var. Bu gizli
deðil. Irak'a, hatta Afganistan'a
saldýrýldýðýndan beri bu iki ülke hedef
olarak gösteriliyor. Ýran ve Suriye
ekseni kýrýlabilirse ABD ve Ýngiltere
bir yandan bölgedeki muhtemel bir
güç odaðýný tamamen kýrmýþ olacak-
lar, diðer yandan ise diðer emperyalist
güçlere karþý çok önemli bir adým
atmýþ olacaklar.

Irak ABD ve Ýngiltere için giderek bir
bataða dönüþüyor. Ýçinden çýkamýyor-
lar. Kazanamýyorlar ve tam tersine
giderek kaybetmeye daha yakýn bir
noktaya sürükleniyorlar. Bu bataktan
kurtulmanýn bir yolu da gene Suriye
ve Ýran'a saldýrmaktýr. Böylece Þii 
konrtollü yeni bir Ortadoðu gücünün
ortaya çýkýþý engellenirken Irak'ta da
geliþmeler etkilenmiþ olacak. Asýl
patron olarak görünen Ýran 
geriletilmiþ olacak.

Bu arada Ortadoðu petrolü çok
büyük ölçüde ABD ve Ýngiltere'nin
eline geçmiþ olacak. Bu ise diðer
emperyalist ülkelere karþý muazzam
bir avantaj. ABD ve Ýngiliz petrol þir-

ketleri artan petrol fiyatlarý ile birlikte
kârlarýna kâr katýyorlar. Rekor kârlar
elde ediyorlar.

Emperyalist saldýrganlýða karþý halk-
lar direniyor. Afganistan'da, Irak'ta ve
þimdi de Lübnan'da halklar saldýrgan-
lýða karþý ayakta. Dünyanýn en güçlü
askeri güçlerinden biri olan Ýsrail
ordusu Lübnan'da ilerleyemiyor.
Umduðundan çok daha fazla kayýp
veriyor.

Irak'ta, Afganistan'da iþgalci ordular
kendi askeri barakalarýna sýkýþmýþ
durumdalar. Bütün katliamlara, bütün
askeri üstünlüðe raðmen direniþ bu
iki ülkede de ilerliyor, geniþliyor.

Ama emperyalistlere asýl zor anlarý
savaþ karþýtý hareket yaþatýyor. Hem
ABD'de, hem de çok daha güçlü bir
biçimde Ýngiltere'de savaþ akrþýtý
hareket güçlü. Giderek toplumun
çoðunluðu haline geldi. Blair
hükümeti sarsýlýyor. Bush azýnlýða
düþtü ve bunun temel nedeni Irak
savaþý.

Demek ki savaþ karþýtý hareket etkin.
Bütün dünyada etkin ve bu nedenle
bütün dünyadaki hareket ABD ve
Ýngiltere'deki hareketi güçlendiriyor.

Ortadoðu'daki emperyalist planlarý
bozacak olan sadece halklarýn direniþi
olamaz. Burada muazzam bir askeri
eþitsizlik var. Planlarý asýl bozacak
olan Amerika ve Ýngiltere'deki
hareketler. Ýþte bu noktada savaþ
karþýtlýðý bir kere daha önem
kazanýyor.

Savaþ karþýtý hareket birleþtirici

olmak zorunda. Sekter solu deðil,
gerçek güçleri birleþtirmek gerekiyor.
hareket Ýngiltere ve ABD'de bu neden-
le yýðýnsal. Türkiye'de de buradan
ders almak gerekiyor.

Bir kýsým sol savaþ karþýtlýðýný
küçümsüyordu. Hatta bazýlarý
"pazartesiye savaþ biter" diye ortalar-
da dolaþýyorlar. Sosyal olaylar bu
þaþkýnlarý elinini tersi ile itiyor. Açýk
ki dünyanýn her yerinde daha uzun
bir süre anti emperyalist mücadele
baþat olacak. Buna göre hazýrlanmak
gerekiyor.

Bir kýsým sol savaþ karþýtlýðýnýn
"gerçek anti emperyalistlerin" birliði
olmasýný ve hareketin baþýný solun
çekmesini istiyorlar.

Hareketin baþýný zaten sol çekiyor
ama sekter sol deðil, birleþtirici olan,
hareketin çýkarlarýný kendi örgütler-
inin dar çýkarlarýnýn önüne koyan sos-
yalistler hareketin baþýný çekiyorlar.
Býndan kimsenin kuþkusu olmasýn.

Ama, bugün temel görev en geniþ
birliði saðlamaktýr. Sadece "en tutarlý
antiemperyalistleri" deðil, savaþý dur-
durmak isteyen, bu zulmü durdurmak
isteyen herkesi bir araya getirmek
gerekiyor. Bu, dev güçlerin yanyana
gelmesi demektir. Bu, protesto etmek
ve kendini göstermek için deðil,
kazanmak için, emperyalizmi yenmek
için harekete geçmektir. Sekterler
protesto etmek ve kendilerini diðer
sosyalistlere göstermek istiyorlar.
Sosyalistler ise emperyalizmi 
yenecekler.

Emperyalizmin
yeni    Ortadoðu’su

Savaþ  ve
çocuklar

Ýsrail bombardýmanýnda
ölen sivillerin üçte biri
çocuklar.

Kana köyünde bir defa-
da 37 çocuk birden öldü

Ýsrail Baþbakaný katil
Olmert Lübnan’da ölen
çocuklarýn terörist olup
olmadýklarýný bilmediðini
söylüyor.

Savaþý durdurmak için
bütün savaþ karþýtlarý
harekete geçmeli.
Gençler zaten bu
hareketin en önünde yer
alýyor. Bu kez çocuklar
da dünyanýn her yerinde
gösterilerde yerlerini
alýyorlar.

ççýý
kkýý
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1980'li yýllarýn popüler diziydi
Dallas. Bu dizinin Ceyar tipleme-
si, viskici, entrikacý, çapkýn ve
kendi þirketinin çýkarlarý için her
pisliði yapan kovboy þapkalý bir
muhteremdi.

Þimdi günün sorusu þu: Ceyar
hangisi? Rumsfeld mi, Bush mu,
Rice mý? Hepsi birden mi? Ne
kadar viski içtikleri ve çapkýn
olduklarý konu dýþý ama bugünün
Neo-conlarý, entrikacýlýkta Ceyar'ý
aratýyorlar. 

Sayýsýz komplocu fikrin arasýn-
da, dünyanýn, Neo-conlarýn dev
bir komplosuyla yüz yüze
geldiðini görmezden gelemeyiz.

SSaallddýýrrýýyyoorrllaarr,,
ssaallddýýrrýýyyoorrllaarr

11 Eylül'den bir ay sonra ABD
Afganistan'a saldýrdý. 10 bin

Afganlý öldü.
2003 yýlýnýn Mart ayýnda Irak

iþgali baþladý. 110 bin Iraklýnýn
öldüðü tahmin ediliyor.

2006 yýlýnýn baþýndan beri önce
Suriye'ye hemen ardýndan da
Ýran'a yönelik tehditkar ifadeler
artmaya baþladý.

Bütün bu dönem boyunca,
Ortadoðu'nun en büyük trajedisi,
Filistin'in Ýsrail tarafýndan aralýk-
sýz sürdürülen iþgali hep gün-
demdeydi.

Þimdi bir anda Ýsrail, birkaç
askeri rehin alýndý diye Lübnan'ý
boydan boya bombalýyor. Kana
katliamýnda olduðu gibi,
öldürülenlerin büyük çoðunluðu
çocuk. Lübnan'da bombalamadan
bu yana en az bin kiþi öldü.

Ve yine, Ýran ve Suriye'ye yöne-
lik bir saldýrý olasýlýðý dile geti-
riliyor. Ýsrail baþbakaný, aslýnda
Hizbullah'la deðil, Ýran ve Suriye
ile uðraþtýklarýný belki aðzýndan
kaçýrdý belki de deklere etti.

YYýýllllaarr  öönnccee  iillaann  eettttiilleerr
Neo-conlar 1990'lý yýllarýn

ortasýnda hazýrladýklarý, adýna
''Clean Break'' denilen belgede,
bugün kanýn gövdeyi götürdüðü
bölgedeki tüm Arap-Müslüman
rejimlerin yýkýlmasýný hedefledik-
lerini açýkça ilan etmiþlerdi.

Ortadoðu'nun bu yeniden ve
daha sert sömürgeleþtirilmesi
programýnda Neo-conlarýn vuru-
cu gücünün Ýsrail olacaðý da
açýkça dile getirilmiþti.

Dile getirilenler gerçek oluyor. 
Ama gerçeðin bir baþka yönü

daha var. Ne Ceyar özentisi Neo-
conlarýn ne de bugün Bush'un
bekçi köpekliðini yapan Olmert'in
öngörebildikleri olasýlýk
hesaplarýnda beklenmedik bir
etken olarak devreye giren sert
bir kaya var.

YYeenniilliiyyoorrllaarr
Rumsfeld, ABD Irak'ta bekle-

nenden önce çekilirse,
"düþman"ýn önce Afganistan
ardýndan da Ortadoðu'dan çekile-
ceðini söyledi geçtiðimiz gün-
lerde. Gemi azýya alan
Rumsfeld'in bu sözleri söylediði
yer, ifade verdiði Senato Silahlý
Hizmetler Komitesi.

Afalladýðý her halinden belli
olan Rumsfeld bir kaç gerçeði bir-
den dile getiriyor. Gerçekten de
ABD Irak'tan çekilirse, iþgal ettiði
her bölgeden baþýný öne eðerek
çekilmek zorunda kalacak.

Ama Ýsrail saldýrganlýðýyla bir-
likte sesi uzun zamandýr ilk kez
daha fazla duyulan Rumsfeld, bir
baþka gerçeði daha vurguluyor:

Ýsrail, Lübnan'ý ABD'nin çýkarlarý
için vuruyor. 

Ýsrail  Lübnan'ý krizi derin-
leþtirip, Ýran'a yönelik bir saldýr-
ganlýða zemin yaratmak için
vuruyor.

Ama bir baþka gerçek daha var:
Irak halký direniyor, Hizbullah
direniyor. ABD Irak'ta ne
yapacaðýný bilemediði bir kaosun
içinde buldu kendisini.

Ýsrail ise attýðý her bombayla
Hizbullah'ý Þii ve Sunni'lerin
popüler ve yaygýn lideri haline
getiriyor.

ABD Ortadoðu'da yalnýzlaþtý.
ABD egemen sýnýfý arasýnda
bölünmüþlük giderek 
derinleþiyor.

Dünya savaþ karþýtlarý öfkeyi
yavaþ yavaþ sokakta örgütlüyor.
Çok daha büyük eylemler geliyor.

ABD Irak ve Afganistan'da,
Ýsrail ise Lübnan'da çoktan 
yenildi.

Ya Ýran'a da saldýrarak savaþý
yaygýnlaþtýrýp kaosu týrmandýra-
caklar, ya da paþa paþa evlerine
dönecekler. Her iki durumda da
burunlarýný sapladýklarý iþgal
bataklýðýndan baþlarý önde bir
çýkýþ þanslarý yok. Zaten Ceyar
kadar da becerikli olduklarý
söylenemez.

HABERLER

Komplo teorileri

Ceyar'dan  Bush'a
Neo-cconlar

Mustafa Metin

AArriiffee  KKÖÖSSEE

Nükleer Santral
Karþýtlarý 6
Aðustos 2006 da
Akkuyu'da bir

araya geldi. Nükleer
Karþýtý Platform "Yeniden
Akkuyu'da Nükleere Karþý
Beraberiz" baþlýðý ile 6
Aðustos'ta "Nükleer
Santrallere Karþý Akkuyu
Etkinlikleri" adý altýnda
þenlik ve miting gerçek-
leþtirdi. Mersin'in Aydýncýk
ilçesine baðlý Büyükeceli
beldesinde yapýlan mitinge
katýlan yüzlerce kiþi
Türkiye'de nükleer santral
istemediklerini haykýrdý. 

Mitinge Ankara, Ýstanbul,
Antalya, Samsun ve
Adana'dan yüzlerce kiþi
katýldý. 

6 Aðustos Pazar günü
saat 11.00'de Büyükeceli
Köy Meydaný'nda yapýlan
miting ve þenlikte TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Soðancý, EMO
Yönetim Kurulu Baþkaný
Kemal Ulusaler, KESK
Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul, SES Genel
Baþkaný Köksal Aydýn ve
Akkuyu köylülerinden bir
temsilci konuþma yaptýlar.
Geçen yýl hayatýný kaybe-
den Kazým Koyuncu'nun

aðabeyi Oðuz Koyuncu da
kýsa bir konuþma yaparak
nükleer karþýtlýðýna
desteðini bildirdi. Miting
programýnýn ardýndan þen-
lik konserlerle devam etti..

TMMOB baþkaný Mehmet
Soðancý, santral yapýl-
masýnýn yaratýlan tek yanlý
bilgilendirme ortamý içinde
kabul ettirilmeye
çalýþýldýðýný belirterek,
"Nükleer santral lobilerinin
dayatmalarýna asla boyun
eðmeceðiz" dedi. Soðancý,
iktidarý nükleer
karþýtlýðýnýn sesine kulak
vermeye çaðýrdý. 

ÖÖzzeell  sseekkttöörree  aallaann
aaççýýllýýyyoorr  

EMO Baþkaný Kemal
Ulusaler yap iþlet devret

gibi anlaþmalarla özel sek-
töre alan açýldýðýný
belirterek, "Kamu adýna iþ
yapacak olanlar direksi-
yonun baþýndan çekil-
miþlerdir. Memurlarýn
sokakta taleplerini dile
getirmelerine izin ver-
meyenler otoprodüktör-
lerin þalter indirmelerine
göz yumuyorlar" diye
konuþtu. 

KESK Genel Baþkaný
Ýsmail Hakký Tombul ise
konuþmasýnda, nükleer
santrallere Türkiye'nin
deðil daha fazla kar etmek
isteyenlerin ihtiyacý
olduðunu anlattý. 

SES Genel Baþkaný Köksal
Aydýn, Çernobil faciasýnýn
dünyanýn bir çok yerini
etkilediðini anýmsatarak,
Karadeniz Bölgesi'ndeki
kanser riskinin müdahale
edilmezse daha da artacaðý
uyarýsýnda bulundu.
Ayrýca Genel Saðlýk
Sigortasý yasasýný çýkaran-
larla Akkuyu'ya nükleer
santral kurmak isteyen-
lerin ayný olduklarýný vur-
gulayarak, tüm bunlara
karþý ortak mücadele ve-
rilmesi gerektiðini belirtti. 

Eski Akkuyu Çevre
Derneði Baþkaný Mehmet
Ali Yýlmaz, santrallere
karþý yükselen tepkileri

kimsenin görmezden
gelmemesi gerektiðini vur-
guladý. 

Mitingde ayrýca "Nükleer
Gelecek Engellenecek",
"Nükleere Ýnat Yaþasýn
Hayat" gibi sloganlar
atýldý. 

44  KKaassýýmm''ddaa
AAnnkkaarraa''ddaayyýýzz!!

Temmuz ayýnda Sinop'ta
gerçekleþen ve þimdi
Akkuyu'da düzenlenen
etkinlik, nükleer santral-
lerin önümüzdeki gün-

lerde gündemin en önemli
konularýndan bir tanesi
olacaðýný ve her iki bölge-
de yaþayan halkýn da nük-
leer santral istemediðini
gösteriyor. Ancak
Türkiye'de nükleer santral
kurulmasý, nükleer karþýt-
larýnýn seslerini Ankara'da
yapýlacak merkezi bir
eylemle duyurmalarýyla
mümkün. Bu nedenle
þimdi, nükleer karþýtlarý
olarak 4 Kasým'da tüm
dünya ile birlikte ayný
günde Ankara'da yapýla-
cak mitingi inþa etmeliyiz.

Nükleer karþýtlarý Akkuyu'da haykýrdý:

Nükleer santral istemiyoruz!

4 KASIM - ANKARA MÝTÝNGÝ
NNüükklleeeerr  ssaannttrraallllaarraa  vvee

kküürreesseell  iikklliimm  ddeeððiiþþiimmiinnee  hhaayyýýrr
Ayrýntýlýbilgi için: Küresel Eylem grubu

ÜÜllkkeeddee  ÖÖzzggüürr
ggüünnddeemm
kkaappaattýýllddýý

Terörle Mücadele
Yasasý’na dayanýlarak
Ülkede Özgür Gündem
gazetesi 15 günlüðüne
kapatýldý. Mahkeme
Özgür Gündemi "sürek-
li terör örgütü propa-
gandasý" yaptýðý
gerekçesi ile kapattý.

Gazetenin Haber
Müdürü Nurettin Fýrat
"Bu karar,
demokrasinin, basýn ve
ifade özgürlüðünün
açýkça ihlalidir'' derken
DSÝP Genel
Baþkanlýðý’ndan yapýlan
açýklamada da “Terörle
Mücadele Yasasý de-
mokrasinin, özgürlük-
lerin düþmanýdýr. Özgür
Gündem’in kapatýlma
gerekçesi ise bütünüyle
subjektiftir” dendi.
DSÝP açýklamasýnda
ayrýca “Kürt sorunu
baský ve sansürcü
tutumlarla çözülemez.
gerekli olan sýnýrsýz
düþünce, ifade,
örgütlenme ve eylem
özgürlüðüdür” dendi.

Afganistan’ýn
iþgalinde
yeni  görevler

ABD ve Ýngiltere
Irak’ta olduðu gibi
Afganistan’da da
giderek daha çok bataða
batýyor. Demokrasi
getirildiði ve Taliban’ýn
temizlendiði iddia
edilen bu ülkede
Taliban savaþçýlarý
giderek ülkeye hakim
hale geliyorlar.

Önceden iþgalcilerle
birlikte davranan,
onlara destek olan böl-
gelerde bile artýk
Taliban güç kazanýyor.

Bu durumda ABD
Afganistan’daki NATO
gücünün artmasýný ve
NATO’nun iþgale daha
yoðun bir biçimde ortak
olmasýný saðlamaya
çalýþýyor.

Bu planýn bir parçasý
olarak Afganistan’daki
Türk birliðinin sayýsý
artýrýldý. Ayrýca Türk
birliði eskiden çatýþ-
malardan uzak bir
bölgedeyken þimdi
baþkent Kabil’e 
gönderiliyor.

Kimi Amerikan uþaðý
köþe yazarlarýna göre bu
bir onur.

Ne var ki baþkent
Kabil giderek direniþçi-
lerin askeri olarak sýz-
maya baþladýðý bir kent.

Kabil’de kýsa süre önce
yoðun kitlesel gösteriler
olmuþ ve þehri kontrol
etmeye çalýþan iþgal
güçleri göstericilerle
çatýþmýþlardý.

Yakýn zamanda Türk
birliðinin Afgan gösteri-
cilerle çatýþmaya
baþladýðý haberleri gele-
cektir.
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Alex Callinicos

Kana'daki
katliam, Ýsrail'in,
yalnýz bugün
yürüttüðü

savaþta deðil bugüne
kadar yürüttüðü tüm
savaþlardaki vahþiliðinin
tipik bir örneði. Bu durum
Ýsrail'in Ortadoðu'da barýþ
içinde varlýðýný nasýl
sürdürebileceðine dair
hayati soruyu gündeme
getiriyor. 

Dünya çapýnda sol ve
ilerici düþüncenin destek-
lediði Filistin hareketi
otuz yýldan beri iki
devletli çözüm konusun-
da resmi bir politikaya
sahip. Bu fikir Ýsrail ve
Filistin'in birbirinden ayrý,
demokratik devletler
halinde yan yana barýþ
içinde yaþayabileceði bir
anlaþmaya varýlabileceði
tezine dayanýyor. 

Filistin Kurtuluþ Örgütü
(FKÖ) lideri Yaser Arafat
1993'te, bunun iki devletli
bir çözüme ulaþma yolun-
da bir adým olduðunu öne
sürerek, Oslo Anlaþma-
sý'ný imzalamýþtý. Ama
Oslo'dan beri "barýþ süre-
ci" deneyimi iki devletli
çözümün iþlemeyeceðini
gösterdi.

Bunun bir nedeni iki
taraf arasýndaki devasa
güç dengesizliði. 

Ýsrail, ABD tarafýndan
desteklenen ve finanse
edilen dünyanýn en büyük
askeri güçlerinden birine
sahip.  Oysa Filistin
Yönetimi (FY) parçalan-
mýþ topraklar üzerinde
kendisine verilmiþ sýnýrlý
bir otoriteye sahip ve mali
olarak da -Hamas'ýn
keþfettiði gibi- desteklerini
her an kesebilecek olan
Avrupa Birliði gibi dýþ
güçlere baðýmlý.

Ýsrail politikasý FY'nin
zayýf ve baðýmlý kalmasýný
saðlamak için bu denge-
sizliðin sürmesine çalýþýyor. 

Ýki devletli çözümün
taraftarlarý bunun Ýsrail
politikacýlarýnýn becerisine
ve Filistinlilerin ise
beceriksizliðine baðlýyor.

Bu argüman  Ýsrail lider-
liðinin FY'ni zayýflatmak
için tüm araçlarý kullanma
nedenini (Yahudi devle-
tinin güvenliðini koruma
ihtiyacý) açýklamakta
baþarýsýz kalýyor. 
Ýkiyüzlülüðün ötesinde
bir durum. 

Ýsrail sonradan gelip yer-
leþmiþ sömürgeci bir
devlettir. Bir diðer deyiþle
asýl yerlileri tarafýndan
kuþatýlmýþ ve Batýlý
emperyalist güçlerce
desteklenen  yabancýlar
tarafýndan iþgal edilmiþ
topraklarda kurulu bir
devlettir. Bütün iþgalci
devletler gelip toprak-
larýný çaldýklarý insanlarý
ne yapacaklarý sorunuyla
karþý karþýya kalýrlar. 

Öyleyse çözüm ne?

Ýþgalcilerin gözünden en
iyi çözüm birkaç yüzyýla
yayýlmýþ bir yok ediþtir.
ABD, Kanada ve
Avustralya bu politikanýn
baþarýsýnýn kanýtlarýdýr. 

Bir diðer çözüm yerli
halklarý iþgalcinin iþgücü
haline dönüþtürmektir.
Güney Afrika, Rodezya,
Kenya ve Cezayir bunun
örnekleridir. Ancak
bunun büyük bir deza-
vantajý vardýr: mülksüz-
leþtirilmiþ bu halklar er ya
da geç örgütlenip ülkeyi
yeniden ele geçirirler. Bu
ülkelerin hepsinde durum
bu olmuþtur. 

Siyonist sömürgeciler
milyonlarca Filistinliyi,
çoðunluðu komþu
ülkelere olmak üzere,
topraklarýndan sürdüler.
Geriye kalanlar hala Ýsrail
yönetimine baðlýlar.
Bunlar da Arap halk-
larýnýn büyük bir sempa-
tiyle yaklaþtýðý, çeþitli
derecelerde direniyorlar.
Sonuç Ýsrail'in sürekli bir
güvensizlik durumunda
kalmasýdýr. Ýsrail mülk-
süzleþtirdiði insanlarýn
arasýnda ve onlarla sürekli
savaþ halinde yaþýyor. 

Ýsrail Filistinlileri yok
edemez. Naziler bile
Holokost'u (soykýrým)
uygulamak için Ýkinci
Dünya Savaþý'nýn
saðladýðý bir gerekçeye
ihtiyaç duydu. Sað kanat
Ýsrail siyasetçileri tüm
Filistinlileri komþu
ülkelere sürmeyi
savunuyor, ancak bu da
Arap dünyasýyla var olan
çeliþkileri artýrabilir. Ama
Ýsrail Filistinlilerle barýþ da
yapamaz. Tek gerçekçi
çözüm milyonlarca
Filistinli mültecinin geri
dönmesine izin vermek
olabilir. Ama bu da bir
Yahudi devleti olan
Ýsrail'in temelini yok eder. 

Bu yüzden Ýsrail'in Filis-
tinlilerle varabileceði her
"anlaþma" zorunlu olarak
sözde kalýr.

"Barýþ süreci"ni yürüten
Ýsrail baþbakaný Ýzak
Rabin bunu, FKÖ'nün
Filistinliler üzerinde baský
uygulayan anti
demokratik bir örgüt
olduðu varsayýmýna daya-
narak yaptý. Ancak
Hamas'ýn seçim zaferi gibi
bir derece gerçek
demokrasi her þeyi dar-
madaðýn etme tehdidi
taþýyor. 

Yagane gerçek çözüm
FKÖ'nün 1970'lerin ortak-
larýnda savunduðu poli-
tikada yatýyor: Yahudi ve
Araplarýn, Hristiyan ve
Müslümanlarýn eþitlik
temelinde bir arada
yaþadýðý, tek bir laik,
demokratik Filistin
devleti. Varolan durumda
bu tamamen ütopik
görünebilir. Ama
yaþadýðýmýz dehþet ortamý
radikal çözümler gerektir-
miyor mu?

Neden  “iki  devlet”
Filistinliler  için  çözüm  deðil

Jon Van CAMP

Meksika tarihinin en
büyük gösterisi
Temmuz ortasýnda

gerçekleþti. 
Yerel basýn ve gösterinin

düzenleyicilerinden PRD
(Devrimci Demokratik
Parti) gösteriye 1 milyon
kiþinin katýldýðýný söylüyor-
lar.

Bu, PRD’nin Baþkanlýk
seçimlerindeki adayý ve eski
Meksika Þehri Belediye
Baþkaný, halk arasýnda
AMLO diye bilinen Andres
Manual Lopez Obrador’un
çaðýrdýðý ikinci gösteri.
Gösterileri 2 Temmuz’da
yapýlan seçimlerde
Milliyetçi Hareket Partisi
(PAN) adayý Felipe
Calderón’un hile yapmasý
üzerine düzenlendiler.

Son gösteri, bir
öncekinden en az 2 kere
daha büyük oldu. Baþkentin
merkezindeki dev Zocalo
meydaný göstericilerle
doluydu.

Gösteri baþladýktan saatler
sonra göstericiler Zocalo
meydanýna hala giriyor-
lardý. Çoðunluðu ise mey-
dana giremediler.

Gösterinin baþlýca slogan-
larý “Sí se puede” (Evet,
yapýlabilir), “El pueblo
unido jamas será vencido,”
(Birleþen halk yenilmez) di.

PRD’nin yeþil bayraklarý
ile sol partilerin kýzýl
bayraklarý yanyanaydý.
AMLO’nun, Che Guevara
ve Emiliano Zapata’nýn bin-
lerce fotoðrafý vardý. 

PRD’nin, üzerinde “No al
pinche fraude!” (kahrolasý
sahtekarlýða hayýr) yazýlý
çok sayýda pankartý vardý

ama birçok gösterici kendi
evlerinde hazýrladýklarý
pankartlarla gelmiþti.

Seçimlerde AMLO’nun
karþýsýna çýkan PAN’ýn
adayý Calderon eski Baþkan
Vicente Fox’un da desteðine
sahipti.

Sayýsýz hile ve usulsüzlük
haberine raðmen seçim
sonuçlarý televizyonlardan
alelacele ilan edildi. Saðýn
adayý Calderon sadece
yüzde yarým ilerdeydi.

Seçimlerden önce Baþkan
Fox AMLO’nun adaylýðýný
engellemeye çalýþmýþ ama
yýðýnsal gösteriler sonucu
bu tutumundan vaz
geçmiþti. Bunun ardýndan
AMLO’ya karþý çok yoðun
bir tahrifat kampanyasý
baþlatýldý. Ayný günlerde
AMLO’yu destekleyen iþçi-
lerin grevlerine polisler
saldýrdý.

En önemli polis saldýrýsý
seçimden bir kaç hafta önce
Meksika Þehri’nin yakýnýn-
da halkýn bir havaalaný

inþaatýna karþý çýktýklarý San
Salvador Atenco’da gerçek-
leþti.

AMLO aslýnda Belediye
Baþkanlýðý’nda yoksulluða
karþý popülist politikalarýn
yaný sýra patronlardan yana
politikalar da uyguluyordu. 

Çevresinde Meksika’yý
Fox Baþkan seçilinceye
kadar 70 yýl boyunca yönet-
miþ olan Kurumsal
Devrimci Parti’nin (PRI)
kadrolarý vardý.

Sonuç olarak aðýr
saldýrýlar ve yalanlarla
sürdürülen kampanya
AMLO’nun baþlangýçtaki
büyük farkýnýn  kapanmasý-
na neden oldu.

PRD seçimlere hile karýþ-
týrýldýðýný iddia ederek
bütün oylarýn yeniden
sayýlmasýný istiyor.

Son gösteriden önce
gerçekleþtirilen birçok daha
küçük gösteriden birinin
örgütçülerinden birisi “eðer
Meksika halký yabancýlarýn
boyunduruðundan kurtul-

mak ve kendi sularýna ve
petrollerine sahip çýkmak
istiyorsa önce AMLO’ya
sahip çýkmalý” diyordu.

Ne var ki AMLO o denli
radikal deðil. Son gösteride
kendisini Che ya da
Zapata’ya deðil
Meksika’nýn 19. yüzyýldaki
baþkaný Benito Juarez’e ben-
zetti. Ulusal birlik çaðýrýlarý
yaptý. 

Ancak AMLO iki hafta
sonra bir yeni gösteri
çaðýrýsý daha yaptý ve bu
gösterinin iki kere daha
büyük olacaðýný söyledi.

Gösteriye katýlanlar bu
olayda saða teslim olmak
istemiyorlar. Bu nedenle
gelecek gösteri AMLO’nun
dediði gibi iki kere daha
büyük olabilir.

Bu seçim mücadelesi
emekçi yýðýnlarýn kendiler-
ine güvenini arttýrýyor ve
giderek büyük emekçi
yýðýnlarýn radikalleþmesine
yol açýyor.

Meksika seçimleri

Dev gösteriler oluyor

DÜNYA

Kural  1:
Ortadoðu'da, ilk

saldýran her zaman
Araplardýr, Ýsrail her
zaman kendini savu-
nandýr. Buna "misilleme"
denir.

Kural  2:
Ýster Filistinli ister

Lübnanlý olsun,
Araplarýn Ýsrailli
öldürmesine izin yoktur.
Buna "terörizm" denir.

Kural  3:
Ýsrail'in sivil Arap

öldürme hakký vardýr.
Buna "kendini savunma"
veya bugünlerde
"kaçýnýlmaz zaiyat"
denir.

Kural  4:
Ýsrail çok aþýrý sayýda

sivil öldürdüðünde, Batý

dünyasý "itidal" çaðrýsýn-
da bulunur. Buna "ulus-
lar arasý toplumun tep-
kisi" denir.

Kural  5:
Filistinlilerin ve

Lübnanlýlarýn Ýsrail
askeri (sýnýrlý sayýda,
hatta bir iki tane bile)
tutuklama hakký yoktur.

Kural  6:
Ýsrail'in istediði kadar

Filistinli ve Lübnanlý
tutuklama hakký vardýr
(Filistinli: þu ana kadar,
300'ü çocuk olmak üzere
yaklaþýk 10.000;
Lübnanlý: þu ana kadar,
mahkemeye çýkarýl-
madan tutulan 1.000).
Bunun sýnýrý yoktur; suç
kanýtý veya yargýlama
gerekli deðildir. Gerekli
olan tek þey, sihirli

"terörizm" sözcüðüdür.

Kural  7:
“Hizbullah" sözcüðü

telaffuz edildiðinde,
önüne her zaman
"Suriye ve Ýran'ýn
desteklediði" ifadesi
eklenmelidir.

Kural  8:
"Ýsrail" sözcüðü telaffuz

edildiðinde, önüne
hiçbir zaman "ABD,
Ýngiltere ve diðer
Avrupa ülkelerinin
desteklediði" ifadesi
eklenmemelidir, çünkü
insanlar (Allah korusun)
bunun eþitsiz bir çatýþma
olduðu zannýna kapýla-
bilir.

Kural  9:
Ýsrail'e gelince, "iþgal

altýndaki topraklar",

"BM kararlarý" ve
"Genevre Konvansi-
yonu" sözcükleri telaffuz
edilmemelidir.

Kural  10:
Ýsrailliler Araplardan

daha iyi Ýngilizce
konuþur. Bu nedenle,
yukarýdaki 9 Kuralý
anlatmalarý için
mümkün olduðunca
onlarý konuþturmak
gerekir. Buna "tarafsýz
gazetecilik" denir.

Kural  11:
Bu kurallara katýlmýyor

veya Ýsraillilere karþý
Araplarý destekliyor-
sanýz, tehlikeli bir anti-
semitsiniz.

Beyrut'ta  yaþayan
Abdullah'ýn  blog'undan.
The  Nation  dergisinden

Ýsrail-Arap çatýþmasýnýn 11 kuralý
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TTeemmmmuuzz-AAððuussttooss
Galatasaray’da, Avcýlar’da,
Kadýköy’de stantlar açýldý.

2200  TTeemmmmuuzz  PPeerrþþeemmbbee
Roni Margulies’in konuþ-
macý olduðu Beyoðlu BAK
toplantýsý yapýldý.

2288  TTeemmmmuuzz  CCuummaa
Taksim Galatasaray’da ve
Taksim Gezi Parký’nda Mor
ve Ötesi üyeleri ile birlikte
basýn açýklamasý yapýldý ve
bildiri daðýtýldý. 

2288  TTeemmmmuuzz  CCuummaa
Taksim Gezi Parký’ndan
Dolmabahçe’ye yürüyüþ

2299  TTeemmmmuuzz  CCuummaarrtteessii
Saraçhane Parký’nda Filistin
ve Lübnan’la dayanýþma
eylemi yapýldý.

33  AAððuussttooss  PPeerrþþeemmbbee  
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel BAK)
Lübnan Konsolosluðu’nu
ziyaret ederek Lübnan
halkýna desteðini iletti.
Konsolosluðu ziyaret eden
heyette þu isimler vardý:
Türk Tabipler Birliði
Baþkaný Gencay Gürsoy,
Kamu Emekçileri
Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK)
Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) üyesi Sevgi Göðçe,
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (DÝSK)
Genel Sekreteri Musa Çam,
Küresel BAK adýna Yýldýz
Önen, gazeteci Nuray Mert,
gazeteci Yýldýz
Ramazanoðlu, gazeteci
Leyla Gökçe, Mazlumlar ve
Ýnsan Haklarý için
Dayanýþma Derneði
(MAZLUMDER) Ýstanbul
Þube Baþkaný Mustafa
Ercan, Sosyal Demokrasi
Vakfý (SODEV) Baþkan
Vekili Erol Kýzýlelma, Türk
Mimar ve Mühendisler
Odalarý Birliði (TMMOB)
Yürütme Kurulu Üyesi
Hüseyin Yeþil.

44  AAððuussttooss  CCuummaa  
Avcýlar BAK toplantýsý

55  AAððuussttooss  CCuummaarrtteessii
Kanlýca’da stant açýlýþý.

55  AAððuussttooss  CCuummaarrtteessii  
Doðu Konferansý ve
Küresel BAK’ýn ortaklaþa
gerçekleþtirdiði Þam 
ziyaretinin video gösterimi
ve toplantýsý yapýldý.

88  AAððuussttooss  SSaallýý  
Geniþ katýlýmlý bir BAK gös-
terisi yapýldý,  bunun
örgütlenmesi için BAK
toplantýlarý ve stand açýldý.

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

Filistin ve Lübnan için 

Üç hafta önce Ýsrail Devleti
Filistin'de gerçekleþtirdiði insan-
lýk dýþý eylemlere Lübnan'a karþý
baþlattýðý akýl almaz saldýrýlarý
da ekledi. Tabii ki bu saldýrýlar
kapitalizmi durdurmak karar-
lýðýyla çýð gibi büyüyen yeni
anti-kapitalist hareket içerisinde-
ki savaþ karþýtlarýnýn hýzlý eylem-
leri ile cevap buldu. Biz de
Türkiyeli savaþ karþýtlarý ile bir-
likte - Küresel BAK, DÝSK, Küre-
sel Eylem Grubu, TTB, Green-
peace, Barýþarock Karþý Festival
ve daha pek çok aktivistle - hýzla
Ýsrail'i durdurun kampanyasý
baþlattýk ve günlerce Küresel
BAK aktivistlerinin temsili
Filistin duvarý ile Galatasaray
meydanýnda açtýðý stantla ve
DÝSK sendikasý yöneticileri ve
üyelerinin Taksim Gezi parkýnda
açtýðý Filistin nöbeti standýyla
savaþ karþýtlýðýmýzý sokaklara
taþýdýk ve herkesi bu insanlýk
dýþý eylemlere karþý sokakta
olmaya çaðýrdýk.

Bütün bu süreçte hepimiz
insanlarýn bu savaþa karþý ne
kadar öfkeli olduðunu ve tepki
vermek için bulduðu yollarý kul-
lanmaya açýk olduðunu gördük.
Günlerce gerek her gece yap-
týðýmýz meþaleli yürüyüþlere,
gerekse 28 Temmuz Cuma
akþamý Taksim Meydaný'ndan
yaptýðýmýz yürüyüþlere binlerce
insan eþlik etti. Hep bir aðýzdan
barýþçýlara seslendik: "Dünyanýn
bütün barýþçýlarý birleþelim,
Ýsrail'i durduralým!"

Bütün bu süreçte aramýzda
Lübnan'dan Türkiye'ye gelmiþ
insanlar ve Ýsrailli barýþseverler
de vardý. Barýþ bayraklarýmýz,
beyaz güvercinlerimiz,
meþalelerimiz, Arapça, Ýngilizce
Türkçe barýþ sloganlarýnýn bir-
birine karýþtýðý heyecanlý ve
savaþý durdurmaya kararlý
eylemler gerçekleþtirdik. 
Ýnanýyoruz: SSaavvaaþþssýýzz  bbiirr  ddüünnyyaa
mmüümmkküünn!!

Burçak Belli

Dünya savaþ istemiyor, biz de istemiyoruz

Ýsrail’in önce Filistin’de sonra da Lübnan’da estirdiði teröre karþý
geçtiðimiz haftalarda savaþ karþýtlarý sokaklardaydý. Bugün yaþanan
basit bir bölgesel çatýþma deðil, yaþanan 11 Eylül’den bu yana
ABD’nin uyguladýðý politikanýn bir parçasý. Bush 11 Eylül’den sonra
“ya teröristlerden yanasýnýz ya bizden yanasýnýz” diye bütün dünya-
ya meydan okumuþtu. Bush’a ve çetesine bütün dünya cevap verdi.
Milyonlarca insanýn katýldýðý, yüzlerce gösteri gerçekleþtirdik. Savaþ
karþýtlarý Türkiye’de 1 Mart tezkeresini durdurdu. Ýspanya savaþtan
çekilme kararý aldý. Bugün de bu mücadelenin bitmediðini, ABD’nin
hegamonya mücadelesine bizim de cevap verdiðimizi, vereceðimizi
gösteriyoruz. 

Ýsrail’in terörüne ve bu teröre Türkiye’nin de ortak edilmesine karþý
belki de en güzel cevaplardan biri Lübnan Konsolosluðu önünde
dayanýþma için gerçekleþtirilen Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
(BAK) eyleminde verildi. Basýn açýklamasýnda:

"Bugün buradan Ýsrail devletine de sesleniyoruz! Ýnsanlarý öldür-
meye artýk ve derhal, BBiirr  ssoonn  vveerriinn!!  ÇÇooccuukkllaarrýý  ööllddüürrmmeeyyee  bbiirr  ssoonn
vveerriinn! Her gün bir köyü yok etmeye artýk bir son verin! Cinayet
mekanizmasýný derhal durdurun!  Lübnan'ý terk edin! Filistin'i terk
edin!"

""KKiimmsseenniinn  aasskkeerrii  oollmmaayyaaccaaððýýzz""
Sanatçý MMeehhmmeett  GGüülleerryyüüzz konuþmasýnda AKP hükümetine de ses-

lendi: "Deðerli arkadaþlar, buradan, Lübnanlý kardeþlerimizle birlikte,
bir de AKP hükümetine, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a seslen-
mek istiyoruz. Halkýn Lübnan'da yaþanan vahþete duyduðu öfkeyle
oynamayýn. Ýster ateþkes olsun ister olmasýn, Türkiye'nin Lübnan'a
göndermesi gereken tek þey, halkýn barýþ duygularýdýr, ekmektir, sað-
lýk yardýmýdýr, çadýrdýr, insanlýktýr! Türkiye Lübnan'a asker yollaya-
maz. Gerçekten barýþý istiyorsanýz, Ýsrail'le tüm askeri ve siyasi anlaþ-
malarý iptal edersiniz! Gerçekten barýþ istiyorsanýz, Ýncirlik üssünü
ABD'ye kapatýrsýnýz! ABD uçaklarýnýn Ýncirlik'ten havalanýp, Iraklý-
lara ölüm taþýmasýna engel olursunuz! Lübnan için gerçekten bir þey
yapmak istiyorsanýz, ÝÝssrraaiill’’ii  dduurrdduurruunn”

HHeerr  yyeerr  LLüübbnnaann,,  hheeppiimmiizz  LLüübbnnaannllýýyyýýzz!!
Basýn açýklamasý Mehmet Güleryüz ve aktivistlerin birlikte Lübnan

halkýna yaptýðý çaðrýyla sona erdi: "Acýnýz acýmýzdýr! Mücadeleniz,
mücadelemizdir! Mücadelemiz, mücadelenizdir! Direniþinizi saygýyla
selamlýyoruz. Sesimizi duyacaðýnýzý biliyoruz. Yalnýz olmadýðýnýzý,
dünyanýn bütün ülkelerinde olduðu gibi Türkiye'de de kalpleri siz-
lerle çarpan milyonlarca savaþ karþýtýnýn öfkesinin yanýnýzda olduðu-
nu bilin! Sizler bizim komþumuzsunuz! Sizler bizim kardeþimizsiniz!
Bizim için bugün artýk her yer Lübnan!

Bütün bu eylemler bir baþlangýç, önümüzde 20 Aðustos var, ardýn-
dan ABD’nin saldýrganlýðýna karþý uluslararasý eylem haftasý 23-30
Eylül. Bütün bunlarý büyütmek, örmek, gerçek teröristlere dur demek
bizim elimizde.

Ýsrail terörüne derhal son verilsin!
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TTeemmmmuuzz Toplantý ve eylem
için Konur sokakta her gün
stand açýldý, Ankara BAK’ýn
bültenleri, BAK bildirileri ve
BAK bültenleri daðýtýldý,
onlarca aktivist kazanýldý.

2222  TTeemmmmuuzz  CCuummaarrtteessii  Roni
Margulies’in konuþmacý
olduðu BAK toplantýsý
yapýldý. Toplantýya 65 kiþi
katýldý.

2299  TTeemmmmuuzz  CCuummaarrtteessii
Yüksel Caddesinde
"Filistin'e Özgürlük Vahþeti
Durdurun" Küresel BAK
pankartý arkasýnda top-
landýk. 
En önde Küresel BAK'ýn
yürüdüðü eyleme KESK
Þubeler Platformu,
TMMOB'ye baðlý odalar,
Uluslararasý Af Örgütü
destek verdi. Yaklaþýk 300
kiþi ile Yüksel'den baþlayan
yürüyüþümüz Sakarya
Heykel önüne kadar sürdü.
Burada önce bir aktivist
arkadaþýmýz sunum yaptý.
Daha sonra KESK Genel
Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul basýn açýklamasýný
okudu. 

1188  TTeemmmmuuzz  SSaallýý Bursa’da
Barýþarock toplantýsý yapýldý.
20 kiþinin katýldýðý toplantý-
da Ýsrail-ABD saldýrýlarýna
karþý harekete geçmek
konuþuldu.

2299  TTeemmmmuuzz  CCuummaarrtteessii 500
kiþinin katýldýðý bir eylem
örgütlendi.

22  AAððuussttooss  AKPnin (Bursa'da
Ýsrail'e ait bir þey bulun-
madýðýndan Ýsrail
Büyükelçiliði, Ýsrail’le çeþitli
anlaþmalarý bulunan
AKP’dir dedik) önüne siyah
çelenk býraktýk. 

1111  AAððuussttooss  CCuummaa Barýþarock
aktivistlerinden Çamur, Deli
ve Gerçeðin Hayali gruplarý-
nýn katýlacaðý, Lübnan ve
Filistin ve Irak halkýyla
dayanýþma konseri düzen-
lenecek. Etkinliðin adý “Biz
bu savaþý durdurabiliriz.”

BAK toplantýlarý yapýlýyor,
Barýþarock ve BAK için her
hafta bildiri daðýtýmý
yapýlýyor. 

ANKARA

BURSA

AKHÝSAR
SOMA

ÖDEMÝÞ

sokaklardaydýk!

Bütün dünya gerek
ekonominin,  gerekse
milatarizmin kuþatmasý
altýnda. Ortadoðu baþta
olmak üzere bütün
gezegen düdüklü
tencere misali kaynýyor.
Kapitalizmin silahlý-
silahsýz bütün güçleri
ise bu tencerenin ýsýsýný
ýsrarla yükseltiyor.
Gidiþat yeni yollara
gebe gözüküyor.
Kapitalizmin tatmin
olmaz kar güdüsü

tencerenin patlayacak
olma gerçeðini sürekli
göz ardý ediyor. Fýndýk
ve tütün iþçilerinin
Ordu'da gösterdiði
tepki bunun kanýtý ya
da Manisalý köylülerin
meclise gidip hükümete
kýrmýzý kart göster-
meleri aslýnda "artýk
sokakta mücadele devri
bitti" yaklaþýmýnýn anti-
tezi olarak tam
karþýmýzda duruyor.
Fakat bu günlük

mücadele yöntemleriyle
sistemiz düzeltmeye
yönelik pek etkisi
olduðu söylenemez.
Hükümet bu tip
kalkýþlarda adýmýný
yarým adým geriye atý-
yor, bir sonraki adýmý
ise emekçilerin üzerine
basmak yönünde olu-
yor. Eksik olan ne? Bu
kendiliðindenci ya da
sendikal hareketleri
devrimci bir çizgiye
çekebilecek güçlü bir
parti; iþte eksik olan bu! 

Bu partiyi örebilmek
bizim elimizde. Ama
bunu yaparken yön-
temimiz ne olmalý?
Önce hareketi büyüt-
mek! Sanýrým þu an yap-
týðýmýz bu, örneðin
savaþ karþýtý hareketi
sadece savaþ karþýtlýðý
temelinde hareket
ederek büyütmeliyiz.
Biliyoruz ki savaþlar
kapitalizmin çeliþki-
lerinin en ahlaksýz yön-
lerini ortaya koyan
yegâne durumlarýdýr.
Kapitalizmin iç
dinamikleri savaþ duru-
munda yoðun bir þe-

kilde çarpýþýrlar,
devrimci krizler bu nok-
tada açýða çýkar.
Örneðin Vietnam
savaþýyla ortaya çýkan
ve bütün dünyayý saran
devrimci dalga! Ama 68
kuþaðý stalinizmin de
etkisiyle, ulusalcýlýk
hezeyanýna yenik düþtü.
Ama artýk þartlar
deðiþti. O yüzden
Ordu'daki fýndýk iþçi-
leriyle Kolombiya'daki
koka iþçileri arasýnda
baðlar kurmak gerekir.
Dünyadaki geliþmeler
heyecan verici.

Latin Amerika'daki
Bolivarcý hareketin
geliþmesi, Ortadoðu
halklarýnýn Ýsrail'e ve
ABD'ye gösterdiði
direnç! Sovyetler bir-
liðinin çözülüþünden
sonraki yýlgýnlýk ve kay-
betmiþlik duygusu
yavaþ yavaþ dünyayý
terk ediyor. Ve yeni bir
mücadele dalgasý
baþlýyor. Bu dalganýn
yarattýðý rüzgarla
yelkenlerimizi doldur-
malýyýz.

Ozan Avlan

Her yer Filistin hepimiz filistinliyiz!
27 Temmuz’da Bursa’da Savaþ Karþýtlarý toplantýsý yapýldý.
Gündeme aðýrlýðýyla oturmuþ bir savaþ söz konusu iken, buna karþý

tepkide bulunmak amacý ile büyük bir birlik oluþturma isteði vardý.
Fakat bazý kesimler kendi aralarýnda savaþmayý tercih ettiler.
Toplantý amacýnýn dýþýnda uzun bir süre devam etti.. Sekter grup-
larýn toplantýyý terk etmesiyle birlikte, Ýsrail ve Amerika'nýn ardý
arkasý kesilmeyen iþgallerinin önünde durmak için harekete geçme
kararý alýndý. Çoðunluðun onayýyla 29 Temmuz saat 17:30 da baþla-
yarak, her hafta cumartesi günleri tekrarlanacak Savaþ Karþýtý eylem-
ler yapýlmasý kararý alýndý. Yapýlan etkinliklere Küresel BAK, KESK,
DÝSK, TMMOB, Mazlum-Der, Özgür-Der ve çeþitli siyasi partiler
destek verecekler. 

SEDA

Tepkiliyseniz,
haydi sokaða!

Savaþ! Son yýllarda sürekli gün-
demde kalmayý sürdüren çýkar
politikalarý!

Ölen yüzlerce kadýn, erkek,
çocuk! Bunlara göz yummayan
yok mu? VAR!

Ben de iki üç ay öncesine kadar
yurdum insaný gibi haberlerden,
gazetelerden izliyordum savaþý.
Sadece kendi kendime tepkiler
verip bazen söylenip bazen
aðlýyordum, buna karþý daha
güçlü, sesimi duyurabileceðim
yollar olduðunu öðrenene kadar!

Þimdi, tüm Türkiye ve Bursa'da
görev alan BAK aktivistleri
olarak Ýsrail'in Filistin'den sonra
Lübnan'a da elini uzatmasýyla
birlikte daha da büyüyen tepki-
leri bir araya gelerek eylemlere
dönüþtürmeye, sokaklara dök-
meye baþladýk.

BAK'ýn 29 Temmuz'da
Türkiye'nin 5 büyük ilinde
yapýlacak savaþ karþýtý eylemler
çaðrýsýný yapmasýndan sonra
harekete geçtik. Þunu da
üzülerek belirtmek istiyorum ki
Bursa'da genç aktivistler olarak
az kiþiydik, neden fazla, daha
fazla olmasýn? 

Zor deðil... Biz iþte bu yüzden
insanlarýn koyun olmadýðýný
tepki verebildiklerini göstermek
için 24 Temmuz'da, yapmayý
planladýðýmýz eyleme destek
saðlamak amacýyla, bizimle bir-
likte böyle bir þeyin inþasýnda
yer almalarýný talep etmek üzere
çeþitli sosyal toplum örgütleriyle
görüþmelere baþladýk. 29'una
kadar her sabah toplanýp akþam
dokuza kadar birebir konuþmak
için çeþitli kurumlara gittik,
toplantýlara katýldýk. Bazen
gerçekten samimiyetle dinlendik,
bazen zaten yeterince canýmýzý
sýkan çýkar politikalarýyla
karþýlaþtýk tekrar. Sonunda KESK
ile birlikte hareket etme kararý
alýp diðer KESK bileþenleri ve
baþka kurumlarla birlikte 29
Temmuz'da gerçekleþen eylemin
inþasýnda aktif olarak yer aldýk.

29 Temmuz günü sokaktaydýk.
29 Temmuz sonrasý yine sokak-
tayýz, sesimizi duyurmak için
hep sokakta olacaðýz. Siz de tep-
kiliyseniz; haydi sokaða! 

Yeliz Özen

Havalar  her  açýdan  ýsýnýyor

Biz bu savaþý
durdurabiliriz

“Vahþeti 
durdurun”

Ýkinci  bir  1  Mart’a  ....
Hafta sonlarý  Kanlýca’da stant

açmaya baþladýk. Ýki günde 50 kiþiden
de e-mail ve telefon numaralarýný aldýk.
Kanlýca’nýn konukseverliði ve desteði
bizi daha da  yüreklendirdi. Mahallenin
marangozu bize portatif pano hediye
etti. Ýskele Meydaný'ndaki  Çýnaraltý
Büfe her türlü lojistik desteði saðladý.  

Cumartesi günü Mersin Cam Spor
Kulübü'nden 30 öðrenci standýmýza
geldi. Bundan sonra BAK'ýn etkinlikleri-
ni takip edeceklerini söylediler. Saadet
Partisi Üsküdar eski baþkan yardýmcýsý
standýmýza gelerek bizleri desteklediði-
ni ve elinden gelen her türlü yardýmý

yapacaklarýný söyledi. Stantta ABD'nin
Ortadoðu planlarýný tartýþtýk. 20 Aðus-
tos ve 23-30 Eylül'de yapýlacak miting-
ler hakkýnda konuþtuk. Lübnan'a
Türkiye'den asker gönderilmemesini;
bunun içinde ikinci bir 1 Mart 'a 
ihtiyacýmýz olduðunu vurguladýk.

Burada en son Gelme Bush kampan-
yasýnda stant açmýþtýk. ABD ve Ýsrail'e
duyulan tepkinin daha da derinleþtiðini
Ortadoðu'da bu saldýrýlara maruz kalan
halklara olan desteðin daha da arttýðýný
gördük. 

Hafta sonu Kanlýca'da yine 
buluþuyoruz. Bir yandan da Üsküdar
bölgesinde yapacaðýmýz toplantýyla
ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor.

Berna
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ÝSRAÝL SALD
LÜBNAN DÝR
AA

merika ve
Ýsrail’in Lübnan
beklentileri boþa
çýktý.
Emperyalistler

Lübnan’da hýzlý bir zafer
bekliyorlardý. Kýsa zaman-
da Hizbullah’ý çökertecek-
lerdi, fakat daha önemlisi
Lübnan halkýnýn bir kýs-
mýnýn Hizbullah aleyhine
dönmesini saðlayacaklardý.
Bütün bu beklentiler tut-
madý.

Hizbullah direniyor. Ýsrail
ordusu Lübnan’ýn içerileri-
ne giremiyor. Tek üstün-
lüðü havada. Hava
saldýrýlarý ile Lübnan’ý
yakýp yýkýyor. Ama
Lübnan halký Hizbullah’ýn
aleyhine döneceðine tam
tersine onun yanýnda saf
tutuyor.

ÝÝssrraaiill’’ii  yyeenneenn    ggüüçç
Hizbullah Ýsrail’in 1982
yýlýnda Lübnan’a girdiði
sýrada bir direni.þ örgütü
olarak oluþmaya baþladý.
2000 yýlýnda ise Hizbullah
Ýsrail ordusunun 18 yýldýr
iþgal ettiði Lübnan’dan
kaçmasýný saðladý.

Ýsrail 2000’de Güney
Lübnan’da öyle bir yenil-
giye uðradý ki bir gece
yarýsýnýn karanlýðýna sýðý-
narak helikopterlerle
Lübnan’ý terketti. Hava
üstünlüðü, tanklarý ve
diðer silahlarý bu hezimeti
önleyemedi.

Kaçan Ýsrail kuvvetlerinin
arkasýndan ise kamyon-
lara, otomobillere binmiþ
halk geliyordu. Kimi
silahlý, çoðu ise silahsýz.

Hizbullah Ýsrail’i yenen
ilk Arap gücü oldu.

Lübnan halký arasýnda bu
nedenle büyük bir destek
saðladý.

Ýsrail’in yenilgisi ise adeta
ABD’nin Vietnam yenilgisi
gibi aðýr ve dramatikti. Bu
nedenle ABD ve Ýsrail için
Hizbullah nefret edilen bir
düþmandýr.

HHiizzbbuullllaahh-ÞÞiiiilleerr  vvee
KKoommüünniissttlleerr
Lübnan içsavaþýnda
Lübnan Komünist
Partisi’nin önemli bir yeri
vardý. Lübnan
Komünistleri özellikle
Þiiler arasýnda güçlüydü.
Hizbullah’ýn Ýsrail karþýsýn-
daki zaferi ve 1992’de
Sovyetler Birliði’nin
çöküþü Komünist Partisi
militanlarýnýn önemli bir
kýsmýnýn Hizbullah’a katýl-
masýný saðladý.

1992 yýlýnda Ýsrail

Hizbullah’ýn lideri Abbas
Musavi’yi öldürdü.
Hizbullah’ýn bugünkü li-
deri Hasan Nasrallah onun
yerine geçti.

Nasrallah Hizbullah’ýn
önemli bir deðiþim yaþa-
masýný saðladý. Onun lider-
liðinde Hizbullah halkýn
daha büyük kesimleri
kucaklayan bir örgüte
dönüþtü.

Sosyal program oluþtur-
du. Hastaneler ve okullar
açtý. Böylece Hizbullah
sadece Þiilerin örgütü
olmaktan çýkarak bütün
Lübnan halkýnýn örgütü
olmaya baþladý. Etkisi
geniþledi.

Komünist Partisi militan-
larýnýn Hizbullah’a katýl-
masý ise Hizbullah saflarý-
na baþka direniþ örgüt-
lerinden de militanlarýn
katýlmasýný saðladý.

1996’da Ýsrail, bu
saldýrýsýnda da bombala-
yarak çoðu çocuk çok sayý-
da sivilin ölmesine neden
olduðu Kana’yý bombaladý.
Hzibullah Ýsrail’in bu
saldýrýsýna baþarý ile cevap
verdi. Bu, bir dönüm nok-
tasý oldu.

Nasrallah bugün bize
dini bir fanatik olarak yan-
sýtýlýyor. Oysa durum öyle
deðil.

1111  EEyyllüüll  vvee  HHiizzbbuullllaahh
11 Eylül 2001’de Nasrallah
Ýkiz Kulelere yapýlan
saldýrýyý kýnadý. Ýki
Amerika olduðunu, yok-
sullarýn ve zenginlerin
Amerikasý olduðunu vur-
guladý. Venezüella baþkaný
Chavez’i “mücadele
arkadaþýmýz” diye niteledi.

Bu dönemde Hizbullah
yeni liberal politikalara da

karþý tutum aldý. Ama
Ýsrail’in son saldýrýsýndan
önce giderek bu tutumu
deðiþmeye baþladý.

Bütün yýðýnsallýðýna rað-
men Hizbullah esas olarak
askeri bir örgütlenme. Bu
nedenle yýðýn hareket-
lerinden korkuyor. Kendi
sýký kontrolünün dýþýna
çýkabileceðini düþünüyor.
Bu nedenle de elinden
geldiðince kendi kontrolü
dýþýndaki yýðýn hareketle-
rine izin vermek istemiyor.

Ýsrail saldýrýsýndan hemen
önce Hizbullah önderliði
yeni liberal politikalarý
uygulamaya kararlý bir
hükümete katýlmýþ ve bu
hükümetle Hizbullah mi-
lislerinin Lübnan  ordusu
ile birleþtirilmesini tartýþ-
maya baþlamýþtý.

Bu tutumu ile Hizbullah
yeni liberal politikalarý

uygulamaya hazýr
olduðunu göstermekteydi.

Hizbullah’ýn bu geliþimi
çok tipik. Diðer birçok
politik Ýslamcý örgüt gibi
Hizbullah’da halkýn
emperyalizme ve toplum-
sal adaletsizliðe karþý olan
öfkesini doðru bir biçimde
yansýtýyor ama toplumsal
adaletsizliðin kökenlerine,
gerçek nedenlerine karþý
tutum alamýyor.

Yani antikapitalist bir
politik hatta oturamýyor.
Ancak, buna raðmen
Hizbullah Ýsrail iþgaline
karþý dün olduðu gibi
bugün de kahramanca
direniyor. Bu direniþ
Lübnan’ýn Þii kesimleri
dýþýnda Sunni ve Hristiyan
kesimlerinde de laikler
arasýnda da desteðini
geniþletmesine yol açýyor.

FF  AALLOOÐÐLLUU

BM kararlarý  ve  Ýsrail
ÝÝssrraaiill  LLüübbnnaann''aa  ssaallddýýrrýýssýýnnddaa,,  LLüübbnnaann

hhüükküümmeettiinniinn  HHiizzbbuullllaahh''ýýnn  ssiillaahhssýýzzllaann-
ddýýrrýýllmmaassýýnnaa  iilliiþþkkiinn  bbiirr  BBMM  kkaarraarrýýnnýý  ddaa
bbuu  ggeerreekkççee  ggöösstteerrmmeekkttee..

ÝÝssrraaiill  ddeevvlleettiinniinn  11994488''ddee  kkuurruullmmaassýýnn-
ddaann  bbuu  yyaabbaa  BBMM ÝÝssrraaiill''iinn  uuyygguullaammaassýý
ggeerreekkeenn  7777  kkaarraarr  aallddýý..  AAyyrrýýccaa  11997700''lleerrddee
vvee  11998822''ddee  ddee  ÝÝssrraaiill''iinn  LLüübbnnaann''aa  ssaallddýý-

rrýýssýýnnýý  dduurrdduurrmmaassýýnnýý  iisstteeyyeenn  55  kkaarraarr  aallddýý..
SSiiyyoonniisstt  ÝÝssrraaiill  ddeevvlleettii  bbuu  kkaarraarrllaarrýýnn
hhiiççbbiirriinnii  kkaabbuull  eettmmeeddii  vvee  uuyygguullaammaaddýý..

ÖÖttee  yyaannddaann  AABBDD  iissee  BBMM  GGeenneell
KKuurruulluu''nnaa  vveeyyaa  GGüüvveennlliikk  KKoonnsseeyyii''nnee
ssuunnuullaann  3300  kkaarraarrýý  eelliinnddeekkii  vveettoo  yyeettkkiissiinnii
kkuullllaannaarraakk  rreeddddeettttii..

ÝÝssrraaiill''iinn  BBMM  kkaarraarr44ýýnnýýnnýýnn  aarrkkaassýýnnaa  ssýýððýý-
nnaarraakk  LLüübbnnaann''ýý  hhaarraabbeeyyee  ççeevviirrmmeessii,,  ssiivviill
hhaallkkýý  kkaattlleettmmeessii  ttaammaammeenn  bbiirr  iikkiiyyüüzzllüü-
llüükkttüürr..

11milyon
Ýsrail saldýrganlýðýndan kaçarak
Kuzey Lübnan’a sýðýnan Lübnan’lý
göçmen sayýsý. Ýsrail Baþbakaný, 1
milyon kiþiyi evlerinden söküp
atmanýn normal olduðunu
böylece Hizbullah’ýn tabanýný
daðýttýklarýný söylüyor

750 bin
Ýsrail’in 1948 yýlýnda topraklarýndan
sökerek komþu ülkelere göçe zor-
ladýðý Filistinli sayýsý. Ýsrail bu zorla
göç ettirmenin üzerine kuruldu.
Ýsrail’in bütün yönetimleri
Filistinlilerin topraklarýndan zorla
sürülmesini doðru ve haklý buluyor.
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Dünya  sessiz  deðil
Ýkiz Kuleler'in ardýndan Bush Afganistan'a saldýra-

caðýný belli ettiði günden beri, bu gazete siyasi
mücadelenin birinci maddesi olarak savaþý hep ön
plana koyuyor. Beþ yýldýr.

Eylül 2002'de Kadýköy'de ilk savaþ karþýtý sem-
pozyumu, 1 Aralýk 2002'de Türkiye'nin ilk savaþ
karþýtý kitlesel gösterisini, Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu'nu ve ardýndan Küresel BAK'ý, 1
Mart 2003'te tezkereye karþý Ankara gösterisini
önerenler, inþa edenler, geniþ çevreleri ikna ederek
hareketin kitleselliðini saðlayanlar hep bu
gazetenin yazar, okur ve taraftarlarý oldu. Ve bunu
her aþamada hep en geniþ birliktelikleri kurmaya
çalýþarak yaptýk. Eylemlerin, kampanyalarýn,
toplantýlarýn mümkün olduðunca çok katýlýmlý, kap-
samlý, kitlesel olmasý için her ödünü vermeye razý
olduk, kendi örgütümüzün çýkarlarýný hep ikincil
olarak gördük.

O kadar ki, kendi aramýzdan "Yeter yahu, hareketi
inþa edeceðiz diye örgütü tasfiye ettiniz" eleþtiri-
leriyle bile karþýlaþtýk! 1 Mart tezkere zaferiyle,
eleþtiri meleþtiri kalmadý ama. Ne aramýzdan, ne
dýþýmýzdan. Yüz bin kiþiyi Meclis'in önüne yýðan
hareketi inþa etmemiþ olsaydýk, Amerika Irak'a
kuzeyden de saldýracak ve belki de bugün Irak'ta
direniþ olmayacaktý, belki Türkiye savaþa girmiþ
olacaktý.

Ýþgalin sürdüðü üç yýl boyunca, bu gazete, savaþ
karþýtý hareketi inþa etmeye devam etmenin hâlâ
en temel iþimiz olduðunu savunmayý sürdürdü. Bu
iddiamýzda giderek yalnýz kaldýk. Çabalarýmýz zor-
laþtý. "Dünyada hareket geri çekiliyor", "Dünya
ilgisiz, halkýmýz ilgisiz, size ne oluyor" diyenler,
saplantýlý olduðumuzu düþünenler hiç eksik deðil-
di, daha da çoðaldý.

Oysa saplantýdan deðil, siyasi saptamalardan kay-
naklanýyordu söylediklerimiz. Afganistan ve Irak 11
Eylül Ýkiz Kulelerinden kaynaklanmýyor, diyorduk,
bunlar Amerika'nýn 21. yüzyýlda hegemonyasýný
sürdürebilme mücadelesinin ilk iki adýmý ve adýmlar
bunlardan ibaret kalmayacak, ekonomik gücünü
yitiren Amerika askeri gücünü dayatmaya devam
edecek, hiçbir aykýrý geliþmeye izin vermemek,
rakiplerine gözdaðý vermek için ard arda savaþlar
açacak. Bu nedenledir ki, Amerika'nýn Irak'ta yenil-
giye uðratýlmasý sadece günümüzün
Ortadoðu'suyla deðil, yüzyýlýmýzýn gezegeniyle ilgili
diyorduk. Neoliberalizme karþý mücadelenin de,
kapitalizme karþý mücadelenin de geleceði bugün
Irak'ta olanlara baðlý diyorduk. Bunun böyle
olduðu, bugün daha da açýk. Ortadoðu'da zafer
kazanan bir Amerika, ardýndan gözlerini Latin
Amerika'ya, Çin'e, Uzak Doðu'ya çevirecektir.

Dün bize "Savaþ karþýtlýðýný amma abarttýnýz ha"
diyenler, þimdi "Vicdanýmýzý kaybettik, dünyadan
ses çýkmýyor" diye yakýnýyorlar. Dünyadan ses
çýkýyor oysa. Londra'da, örneðin, önce 30 bin,
ardýndan 100 bin kiþilik iki gösteri oldu. Niye?
Çünkü 'Stop the War Coalition' üç yýldýr faaliyetleri-
ne hiç ara vermedi. Biz de ülkenin her yanýnda BAK
yerelleri inþa etmeye devam etmiþ olsaydýk, son
saldýrýlar baþlar baþlamaz büyük eylemler
düzenleyebilirdik.

Zarar yok. Savaþ ne yarýn bitecek, ne önümüzdeki
ay. Þimdi, Hamas'la Hizbullah'ýn nasýl örgütler
olduðu gibi anlamsýz tartýþmalara girmeden,
savaþýn Ýsrail ile Hizbullah arasýnda deðil,
emperyalizm ile emperyalizme direnenler arasýnda
olduðunu kavrayarak, önce Ýstanbul'da 20
Aðustos'u, sonra 23 Eylül'de Ankara'da bir gös-
teriyi inþa edelim. Halkýn duyarsýz olmadýðýný,
dünyanýn sessiz olmadýðýný o zaman göreceðiz.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

DIRIYOR
RENÝYOR

HHeeppiimmiizz  LLüübbnnaannllýýyyýýzz!!
Hemen her gösterinin öne çýkan sloganlarýndan birisi

de “Hepimiz Filistinliyiz, hepimiz Lübnanlýyýz” sloganý.
Her iki halk da yoðun bir saldýrý altýnda ve her iki halk
da diþiyle týrnaðýyla bu saldýrýya karþý direniyor.

Ýsrail ordusu Lübnan’a 30 bin asker soktu. Askerlerin
yaný sýra tanklar ve diðer aðýr silahlarý ve muazzam bir
hava gücü var. Bugüne kadar 6.800 hava bombardý-
maný gerçekleþtirmiþ. Buna raðmen ilerleyemiyorlar.
Lübnan’da Hizbullah Ýsrail ordusunu durdurdu. Bunu
gören herkes saldýrý altýndaki halkýn direniþini destek-
liyor ve “hepimiz Lübnanlýyýz” diye haykýrýyor.

Ne var ki bir kýsým solcular garip bir tutum içinde.
“Politik Ýslamýn olduðu eylemlere katýlmayýz” diyorlar
ve daha da öteye politik islamcý gruplarla birlikte eylem
yapanlarý da suçluyorlar.

Bu tutum sahipleri politik islamcý hareketleri gerçek-
ten antiempereyalist olarak görmüyorlar. Oysa Irak’ta
emperyalist iþgale karþý direnen güçlerin belkemiðini
politik Ýslam oluþturuyor. Lübnan’da, Filistin’de
emperyalizme karþý mücadelenin gene bel kemiðini
politik Ýslamcýlar oluþturuyor.

Eðer politik Ýslam’ýn olduðu yerde ben yokum dersen,
Lübnan’da, Filistin’de, Irak’ta tarafsýz kalmaya
çalýþýrsýn. Bu ülklerdeki mücadelelerde tarafsýz
kaldýðýný sanmak ise asýl olarak ABD emperyalizminin
yanýna düþmektir. Politik Ýslamýn olduðu yerde olmam
diyenler bu çeliþkiyi çözmek zorunda.

Bu arada iki önemli uluslararasý örnek var önümüzde.
Ýngiltere’de savaþ karþýtý hareket politik Ýslamcýlarla
birlikte davranýyor. Bu nedenle Lübnan gösterisine 100
bin kiþi katýldý. Bu nedenle Irak’ýn iþgalinden önce 2
milyon kiþi sokaða çýktý.

Fransa’da ise solcular “politik Ýslamcýlarla ayný yerde
durmayýz” diyorlar. Orada savaþ karþýtý hareket küçük.
Önemsiz ölçüde küçük. Üstelik Fransa’da sol yoksul
mahallelerin esas olarak göçmen ve müslüman olan
gençleri ayaklandýðýnda bu hareketle de iliþki kura-
madý. Çünkü sol Fransa’da türbana karþý. Aynen kema-
listler gibi.

Türkiye’de de kökeni kemalistlere dayanan solcular
bir yandan türbana karþýlar, bu nedenle 28 Þubat’ta ne
yapacaklarýný þaþýrdýlar, þimdi de savaþ karþýtý hareket
içinde politik Ýslama karþýlar.

Harekete zarar veriyorlar. Oysa politik Ýslamla
eylemde yan yana durabiliriz. Biz fikirlerimize,
mücadelemize güveniyoruz. Politik Ýslam bizim
saflarýmýzý etkileyemez ama biz onlarýn saflarýný etkile-
yebiliriz. Birlikte olmadan politik Ýslamýn saflarýný etki-
leme þansý yok.

Kemalist geçmiþin üzerinde, henüz ondan tam kopma-
dan politika yapanlar ise fikirlerine güvenmiyor ve bu
nedenle fiili olarak politiþk Ýslamdan uzak durmaya
çalýþýyor.

Ateþkes
ABD ve Ýsrail yetkilileri Ýsrail saldýrýsý baþladýðýndan
beri ateþkesin acil olmadýðýný söylüyorlar. Önce
Hizbullah yok edilecek ateþkes ondan sonra olacak.
Ne var ki þimdi ateþkesi hýzlandýrmaya çalýþýyorlar.

Bir yandan Lübnan’ý daha aðýr bir biçimde tahrip
ediyorlar ama diðer yandan da Hizbullah’a karþý
aslýnda hiçbir askeri baþarýlarý olmadýðýný görüyorlar.
Ve gelecekte baþlarýna ne geleceði açýk... Bir kere
daha Lübnan’ý terk etmek ve kaçmak zorunda kala-
caklar.

Ýþte bu nedenle Güney Lübnan’da bir NATO gücü
istiyorlar. Bu NATO gücünde Batýlý askerlerin yaný
sýra Müslüman ülkelerden de asker istiyorlar.
Böylece Hizbullah önünde bir kere daha yenilmekten
kurtulmak istiyorlar.
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Ýngiltere'deki  Respect  Partisi
Milletvekili  George  Galloway
Ýsrail'in  Kana'daki  katliamýna
öfke  kusarken  Ortadoðu'da  ve
dünyada  yeni  bir  hareketin
yükseliþini  selamlýyor

GGeeoorrggee  GGaalllloowwaayy
Lübnan halkýna karþý yürütülen

katliamý "geniþletmek ve þid-
detlendirmek." Kana'da çoðu
çocuk 56 sivilin katledilmesine
karþý yükselen uluslararasý
çýðlýða Ýsrail'in cevabý bu oldu.

Dünyanýn gözleri Lübnan'da
giderek daha barbarlaþan
saldýrýya çevrilirken, Ýsrail
Gazze'deki Filistinlilere dönük
kollektif cezalandýrma ilmeðini
daralttý. 

Bütün bunlara, Washington'da
fazla saklamaya da gerek
görülmeden yapýlan, Ýran ve
Suriye'ye saldýrý çaðrýlarý eþlik
ediyor. 

Etki tepki zincirinin ne yönde
iþlediði hakkýnda kimsenin
þüphesi olmasýn. George Bush ve
peþisýra Tony Blair Ýsrail'i
köküne kadar destekliyorlar.
Çünkü ABD, Ýran'a saldýrýsýnýn
ilk basamaðý olarak Lübnan'daki
Hizbullah direniþinin ezilmesini
istiyor. Blair Washington'da bu
plandan üstü kapalý bir biçimde
söz etti.

FFeellââkkeett
Irak'taki iþgali çevreleyen

felâket karþýsýndaki sapkýn
cevaplarý bu. Yýl baþýnda asker
ailelerine söz verilenin aksine,
Irak'taki ABD askeri sayýsý art-
týrýlýyor. 

Irak'taki felâkete, Pazartesi
günü üç Ýngiliz askerinin daha
öldüðü Afganistan'ý da ekleye-
biliriz.

Ýki savaþýn baþarýsýz olduðu
yerde belki daha geniþ bir savaþ
baþarýlý olabilir. Yüzlerce
Lübnanlý sivili öldüren ve hepi-
mizi devasa bir yangýnýn kýyýsýna
götüren mantýk bu. 

ABD, Ýngiltere ve Ýsrail'in,
güney Lübnan'a yabancý bir
kuvvet yerleþtirilmesi planlarýnýn
da ardýnda ayný mantýk var. Bu
bir barýþ planý deðil - savaþý iler-
letme planý. 

Saldýrgan güçler - ABD'nin,
Ýngiliz havaalanlarýný kul-
landýrarak levazým subaylýðý
yapan Blair'le beraber
silahlandýrdýðý Ýsrail - ateþkese
alternatif olarak asker gönder-
mekten bahsediyor. 

Ýsrail kazanýncaya kadar savaþ
sürsün istiyorlar ve Ýsrail'in
kazanmasýna yardýmcý olsun
diye güney Lübnan'a kuvvet
takviye etmeyi amaçlýyorlar.
Diðer ülkelerin asker gönder-
mesini saðlamak için bu kadar
ýsrarcý olmalarýnýn nedeni tam da
Ýsrail'in kazanamýyor olmasý. 

Ýsrailli generaller Hizbullah'ýn
askeri direniþinin etkinliði
karþýsýnda þaþkýnlýða kapýldýlar.
Siyaseten, Lübnan'ýn iþgali ABD
ve Ýsrail açýsýndan bir felâkete
dönüþmüþ durumda. 

Ýþgal Lübnan'daki ulusal
direniþi güçlendirdi ki bu
direniþin merkezinde Hizbullah
var. Lübnan'ýn Batý yanlýsý
hükümeti Hizbullah'tan direniþ
savaþçýlarý diye bahsediyor. 

Lübnan'a saldýrý ABD ve
Ýsrail'in umduklarý gibi
Hizbullah'ý bir iç savaþa

sürükleyecek sekter ve dini
bölünmeleri canlandýracaðýna,
çok sayýda Hristiyan, Dürzi ve
Suni Müslüman'ýn Hizbullah
saflarýnda toplanmasýna yol açtý.

Ortadoðu'nun her yanýnda
ABD ve Ýsrail'e öfke kaynýyor,
ayný zamanda Lübnan'daki
katliama göz yuman yozlaþmýþ
krallar ve kukla devlet baþkan-
larý da bu öfkeden nasibini alý-
yor. Milyonlarca insan Lübnan
direniþinden ilham alýyor. Daha
yaygýn bir savaþý önleyecek olan
ve kuþatýlmýþ Filistinlilere biraz
olsun nefes aldýracak olan bu
direniþtir.

Yanýlgýya düþmeyin, bu direniþ
kýrýlýrsa barýþ deðil daha yaygýn
bir savaþ gelecek. 

Eðer Ýsrail, ABD ve Ýngiltere
güney Lübnan'da kazanýrlarsa;
Ýranlýlarýn vay haline,
Suriyelilerin vay haline,
Gazze'deki bebeklerin vay
haline. Bint Jbeil'deki yaþlýlarýn
vay haline. Mýsýr'da özgürlük
isteyenlerin vay haline.
Ürdün'de adalet isteyenlerin vay
haline. Suudi Arabistan'da
demokrasi isteyenlerin vay

haline: Çünkü eðer Lübnan'da
emperyalistler kazanýrsa, daha
fazla Ortadoðu ülkesi savaþýn
kursaðýna çekilecek ve gericilik
her yerde güç kazanacak. 

Ama þayet yenilirlerse,
Hizbullah önderliðindeki direniþ
Lübnan iþgalini durdurabilirse,
imparatorluðun gücü önünde
diz çökmeyi reddederse, o
zaman Kuzey Afrika'nýn Atlantik
kýyýsýndan Fýrat kýyýsýna kadar
her bir  yozlaþmýþ tahtýn ve
hükümet konaðýnýn altýnda
yangýn baþlayacak. Bölgenin
yoksulluða mahkum edilmiþ
halklarýnýn kaderlerini kendi
ellerine alacaklarý gün yakýnlaþa-
cak. Filistinliler yeniden umut-
lanacak. 

Bir altmýþ yýl daha iþlerin böyle
devam edemeyeceðini, Filistin'e
adalet gerektiðini bilen az sayýda
Ýsrailli ilham bulacak. Böylesi bir
zafer bizi kalýcý bir barýþa yaklaþ-
týracak. 

Ve küresel askeri ve ekonomik
gücün efendilerinin burunlarýný
sürterek, daha iyi bir dünya için
mücadele eden herkese cesaret
verecek.

TTeemmmmuuzzuunn  ssoonn  hhaaffttaassýýnnddaa  ttüümm
ddüünnyyaaddaa  ÝÝssrraaiill''iinn  LLüübbnnaann
ssaallddýýrrýýssýýnnýý  vvee  AABBDD''nniinn
OOrrttaaddooððuu''ddaakkii  ggeerriiccii  rroollüünnüü
pprrootteessttoo  eeddeenn  ggöösstteerriilleerr  yyaappýýllddýý..

2266  TTeemmmmuuzz Lizbon'da 600 kiþi
yürüdü.

2277  TTeemmmmuuzz  Atina'da siyahlý
yüz kadýn Ýsrail elçiliðine
yürüdü. 

2299  TTeemmmmuuzz Oslo'da ve 5
Aðustos'ta "Ýsrail terörüne karþý"
iki bin kiþi yürüdü.

2299  TTeemmmmuuzz Ýrlanda Belfast'ta
bir gösteri oldu.

2299  TTeemmmmuuzz Ýzlanda'nýn baþken-
ti Reykjavik'te göstericiler ABD
elçiliðine yürüdü.

2299  TTeemmmmuuzz NATO genel karar-
gahýnýn bulunduðu Brüksel'de
altý bin kiþi gösteri yaptý.

2299  TTeemmmmuuzz New York'taki
Brooklyn köprüsünde bir gösteri
düzenlendi. 

3300  TTeemmmmuuzz Beyrut'ta 5 bin kiþi
BM binasý önünde gösteri yaptý.

3300  TTeemmmmuuzz Suriye'de siyahlar
giymiþ iki bin kadýn Lübnan ve
Hizbullah bayrakalarýyla gösteri
yaptý.

3300  TTeemmmmuuzz Ürdün'ün baþkenti
Amman'da bin kiþi BM binasýna
yürüdü. 

3311  TTeemmmmuuzz Kahire'de bin kiþi
ABD emperyalizmini kýnayan ve
Arap liderleri sessiz kalmakla
suçlayan bir gösteri yaptý.  

3311  TTeemmmmuuzz Ürdün ve Mýsýr
Ýsrail'i tanýyan devletler olduðu
için buralarda yapýlan gösteriler
kendi hükümetlerine dönük
protestolara dönüþtü. 

3311  TTeemmmmuuzz  Suudi Arabistan'ýn

doðusunda El-Katif ve El-
Awamiya'da iki ayrý gösteri
gerçekleþti.  Göstericiler
Hizbullah lideri Seyyid Hasan
Nasrallah'ýn fotoðraflarýný taþýdý. 

3311  TTeemmmmuuzz Fas'ta gösteri
yapýldý.

3311  TTeemmmmuuzz Irak'ýn kukla
hükümeti bile Ýsrail'i kýnadý ve
ateþkes ilaný için uluslararasý
baský istedi. Baðdat ve Nasiriyah
kentlerinde gösteriler yapýldý. 

3311  TTeemmmmuuzz Avustralya ve
Ýngiltere'de de gösteriler yapýldý.
Dünyanýn en büyük gösterisi
Ýngiltere'de oldu. Gösteriye sekiz
bin kiþi katýldý. 

3300  TTeemmmmuuzz 200 kiþi Ýsrail'de
yürüdü. Bir Ýsrailli asker daha
Lübnan'da savaþmayý reddetti.

44-66  AAððuussttooss tarihlerinde altý
kýtada eylemler planlandý.
ABD'nin müttefiki olan Arap
ülkelerinde dahi protestolar
yapýldý. Bu tarihlerdeki gösteriler
ABD ve Ýngiltere'nin 11'er
þehrinde planlandý.

Blair, Olmert ve Bush Katildir

Dünyadan eylemler

Ýsrail'in saldýrganlýðýný
derhal durdurun
KKaallýýccýý  bbaarrýýþþ  aannccaakk
aaddaalleettee  ddaayyaallýý  oollaarraakk
iinnþþaa  eeddiilleebbiilliirr!!

Ýsrail'in Lübnan'a karþý saldýrgan-
lýðý, tüm Lübnan halkýna karþý bir
saldýrýdýr. Ýsrail devleti, terörün
altyapýsýna saldýrdýðýný iddia ediyor
ancak saldýrýlarýný köprülere, yol-
lara, havaalanlarýna, televizyon ve
radyo istasyonlarýna ve gemilere
yöneltiyor ve ülkeyi parçalara ayýrý-
yor... Gýda ve ilaç sevkýyatýný önle-
yerek korkunç bir durum yaratmakla
tehdit ediyor ve herkesi terörize edi-
yor. Yüzlerce ölü ve yaralýnýn yaný
sýra, binlerce insan yurdunu terk
ediyor ve Beyrut'un merkezinde
bombardýmanýn en aðýr olduðu böl-
gelerden binlerce insan kaçýyor. Bu
arada Gazze Þeridi'nde ve Filistin'in
öteki bölgelerinde de Ýsrail ordusu,
altyapýya, hükümet binalarýna ve ev-
lere vahþi biçimde saldýrmayý sürdü-
rüyor ve sivil insanlarý öldürüyor.

Bu korkunç savaþýn dehþete
düþürdüðü biz aþaðýda imzasý olan-
lar, tüm dünyayla birlikte aþaðýdaki-
leri talep ediyoruz;

Vahþi savaþ politikasýndan
vazgeçilsin, kalýcý barýþ ancak
adalete dayalý olarak inþa edilebilir!

Lübnan ve Filistin'e karþý savaþý
durdurun!

Gazze'den ve Filistin'in tüm iþgal
altýndaki topraklarýndan geri çekilin!

Baðýmsýz bir Filistin devletine evet!
Ýsrail hapishanelerinde dava okun-

maksýzýn göz altýnda tüm tutuklular
serbest býrakýlmalý!

Birleþmiþ Milletler örgütü ile
Avrupa Birliði dahil, tüm uluslarara-
sý topluluk, Ýsrail saldýrganlýðýný dur-
durmak için gerekli önlemleri derhal
almalýdýr!

Özellikle Birleþmiþ Milletler örgütü
olmak üzere uluslararasý topluluk,
göçmenlerin baþka AB üyesi devlet-
lere götürülmesi için uðraþmalý ve
göçmenlerin taþýnmasýný saðlamalý,
insancýl yardým için derhal koridor-
lar açmalýdýr

Avrupa Birliði Konseyi Lübnan ile
Filistin'den insanlarýn kitlesel olarak
yerlerinden edilmiþ olduðunu
deklare etmeli ve bu insanlara der-
hal geçici koruma verme kararý
almalýdýr

Avrupa Birliði Filistin halkýna yöne-
lik askýya almýþ olduðu yardým
çabalarýný engellemeye derhal son
vermelidir

Avrupa Birliði Lübnan ile Suriye'ye
giden yollarý savaþ bölgesi ilan
etmeli ki Lübnanlýlarla öteki göç-
menlerin korunmasý saðlanabilsin

Kýbrýs hükümeti Britanya, Amerika
Birleþik Devletleri ve Ýsrail ile savaþý
destekleyen öteki müttefiklerine
saðladýðý kolaylýklara derhal son
vermelidir

Kýbrýs hükümeti, Lübnanlý ve
Filistinli göçmenlere geçici ikamet
izni vermelidir ki buna barýnma,
günlük bakým ve saðlýk yardýmý gibi
temel haklar dahildir... 

KTÖS, Ýþçi Demokrasisi (DSÝP’in
Kýbrýs’daki kardeþ örgütü), ONED,
YKP Gençlik, BKP Gençlik Kollarý,
Baraka Kültür Merkezi, Basýn-Sen
Çevre Örgütleri Federasyonu, Sýnýrý
Aþan Eller Kadýn Örgütü , Kadýnlarý
Takip Edin
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1
Ýsrail'in Lübnan'da
yürüttüðü savaþ, ABD
ve müttefiklerinin 11
Eylül 2001'den bu yana
sürdürdüðü emperya-

list saldýrýnýn en yeni aþamasý.
Irak'ýn fethi ile, ABD'nin
Ortadoðu'daki egemenliðinin
önündeki engelleri ortadan
kaldýracak bir "rejim deðiþikliði"
sürecini baþlatmak hedeflen-
miþti. Oysa, Irak direniþi
sayesinde, Pentagon kazana-
mayacaðý bir gerilla savaþýna
saplanýp kaldý. Þimdi Bush
yönetimi, Saddam'ýn
devrilmesinden bu yana Irak'ta
etkisi giderek artan Ýran Ýslam
Cumhuriyeti rejimini ortadan
kaldýrmayý hedef olarak seçti.
Baþarýrsa, ABD çýkarlarýnýn
Ortadoðu'da 1978-79 Ýran
Devrimi ile yediði darbeyi telafi
edebilecek. Ýsrail'in Hizbullah'a
karþý saldýrýsý, Ýran'la yakýn
iliþkileri olan güçlü bir anti-
emperyalist odaðý yok etmek
için ABD'ye fýrsat saðlýyor.
George W. Bush ve en yakýn
iþbirlikçisi Tony Blair'in Ýsrail
saldýrýsýndaki suç ortaklýðý,
ABD ve Ýngiltere'nin Birleþmiþ
Milletler'in büyük çoðunluðu
tarafýndan desteklenen acil
ateþkes çaðrýsýný engelleme-
leriyle kanýtlandý. 

2
Uluslararasý diplo-
masinin odaðýnda,
ateþkes çaðrýsý ve iki
tarafý ayýracak çokulus-
lu bir gücün Lübnan'a

yerleþtirilmesi var. "Barýþ" gücü
çok tehlikeli bir öneri. Bush ve
Olmert, baþlangýçta, çokuluslu
bir gücün Ýsrail'in Hizbullah
karþýsýndaki zaferini pekiþtire-
ceðini umuyordu. Ancak
Hizbullah'ýn kararlý ve etkin
direniþi, Ýsrail'in kýsa sürede
askeri zafer elde etme
umudunu çok uzak bir olasýlýða
çevirdi. Bu koþullarda ABD ve
Ýsrail; Hizbullah'a karþý kendi-
lerinin kazanamadýðý savaþý
sürdürmesi için, NATO veya
Avrupa Birliði tarafýndan
örgütlenebilecek uluslararasý bir
güç yaratýlmasýný istiyorlar. Bu
tür bir güç "barýþ gücü" deðil,
Irak ve Afganistan'dakiler gibi,
yeni bir Batýlý iþgal ordusu ola-
caktýr. Uluslararasý radikal
solun en acil görevlerinden biri
bu çokuluslu güce karþý çýkmak
olmalýdýr. Birden fazla
hükümetin ve özellikle de
Ýtalya'daki merkez sol
hükümetin bu tür bir gücün
nasýl oluþturulabileceði
konusunda pazarlýklara
baþladýðý Avrupa'da, bu daha

da önemli.

3
Lübnan halkýyla
dayanýþma içinde
olduðumuz için, ama
ayný zamanda Bush'un
planladýðý Ýran

saldýrýsýna karþý olduðumuz
için, Ýsrail'in Lübnan'a karþý
yürüttüðü savaþa karþýyýz. Bazý
sol çevreler, benzer bir tutuma
ek olarak, Ýsrailli askerlere
saldýrdýðý ve onlarý ele geçirdiði
için Hizbullah'ý da kýnýyorlar.
Bu tutuma kesinlikle karþýyýz.
Devrimci sosyalistler olarak,
Ýslamcý bir parti olan Hizbullah
ile çok sayýda ideolojik
ayrýlýðýmýz var. Ancak
Hizbullah, Ýsrail'in 1980'ler ve
1990'larda güney Lübnan'ý iþga-
line karþý yürüttüðü baþarýlý
gerilla direniþi sayesinde,

Lübnan toplumunun en yoksul
ve ezilmiþ kesimleri arasýnda
derin kökler salmýþ bir ulusal
kurtuluþ hareketine dönüþtü.
Dahasý, Hizbullah'ýn son
saldýrýsýnýn amacý, kýsmen,
Gazze'de þiddetli bir Ýsrail
kuþatmasý altýndaki Filistinlilere
yardým etmekti. Dolayýsýyla
Hizbullah savaþçýlarýyla
dayanýþmamýzý ifade etmekte ve
Ýsrail'in Lübnan'a saldýrýsýný
yenilgiye uðratacaklarýný
ummakta Arap kitlelerin yanýn-
da yer almaktan memnuniyet
duyuyoruz.

4
Sosyalistler ve enter-
nasyonalistler olarak,
temel sorumluluðu-
muzu, bu savaþa karþý
kendi ülkelerimizde

kitlesel muhalefet oluþturmak

olarak görüyoruz. Dünyanýn
her yanýnda daha þimdiden
Ýsrail'in Lübnan saldýrýsýna karþý
çok sayýda protesto eylemi
gerçekleþti. Bombardýman
devam ederse, önümüzdeki haf-
talarda daha fazla sayýda ve
daha kitlesel seferberlikler
gerekecek. Bu savaþa karþý
mümkün olan en geniþ hareketi
inþa etmeye kararlýyýz. Bu
hareketin temeli, Ortadoðu
hakkýnda ve diðer konulardaki
çeþitli politik görüþ farklýlýk-
larýndan baðýmsýz olarak, Ýsrail
saldýrýsýna karþý çýkan herkesin
birliði olmalýdýr. Bu hareket,
"terörizmle savaþ"a karþý süren
uluslararasý kampanya ve özel-
likle de Irak ve Afganistan'ýn
iþgaline karþý kampanya ile sýký
baðlar içinde olmalýdýr. Bu
sonuncu kampanyanýn kitlesel
seferberlik gücü, mümkün olan
en geniþ birlik temelinde çalýþ-
manýn önemini göstermiþtir.

5
Ýsrail'in Lübnan bom-
bardýmaný, emperya-
lizmin vahþetini ve
dünyaya gün gün çek-
tirdiði acýyý çarpýcý bir

þekilde gösteriyor. Ama ayný
zamanda, Irak'ýn iþgali gibi bu
saldýrý da ABD ve müttefikleri-
nin her þeye muktedir olmadýk-
larýný, yenilgiye uðratýlabilecek-
lerini de gösteriyor. Lübnan
savaþý Washington'ýn bölgedeki
saldýrýnýn geliþmesini saðlaya-
bilir, ama Ortadoðu'da
emperyalizmin egemenliðine
karþý direnenlerin zaferine de
dönüþebilir. Enternasyonalist ve
radikal sol, sermayenin küresel
egemenliðini zayýflatacak bir
emperyalist yenilgiyi saðlamak
için bütün aðýrlýðýný kullan-
malýdýr.

Bildiriyi imzalayan Enternasyo-
nal Sosyalizm Akýmý örgütleri  

International Socialist
Organization (Avustralya),
Socialist Workers Party
(Ýngiltere), Workers Democracy
(Kýbrýs), Internationale Socialister
(Danimarka), Linksruck
(Almanya), Sosialistiko Ergatiko
Komma (Yunanistan), Socialist
Workers Party (Ýrlanda),
Internationale Socialisten
(Hollanda), Socialist Worker (Yeni
Zellanda), International Socialists
(Pakistan), All Together (Güney
Kore), Workers Democracy
(Tayland), Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi (Türkiye), Socialismo
Internacional (Uruguay)

Enternasyonal  Sosyalistler’in  bildirisi

ABD ve Ýsrail'in
Lübnan savaþýna karþý

Enternasyonal Sosyalizm
Akýmý dünyanýn bir çok
ülkesinde örgütlü.
Örgütlü olduðu heryerde
emperyalist savaþa ve yeni
liberal politikalara karþý
mücadelelerin en ön safýnda
yer alýyor.

Ýngiltere’de gerçekleþen son Lübnan gösterisi
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FF..  AAllooððlluu

Önce Gazze þeridine saldýrdýlar.
Yakýp yýktýlar. Elektrik santrallarý,
yollar, köprüler yýkýldý. Sivil halka
saldýrýldý. Halkýn oylarý ile seçilen
Hamaslý bakanlar terörist ilan
edildi ve tutuklandý.

Ýsrail’in Gazze’deki katliamý
sürüyor.

Sonra “Hizbullah’ý bitireceðiz”
diye bu kez Lübnan’a saldýrdýlar.
Gene ayný þeyler yaþandý, yaþaný-
yor. Yüzlerce ölü- binlerce yaralý,
1 milyon kiþi evlerini terk ederek
Kuzeye kaçtý.

Ýsrail baþbakaný Olmert
Gazze’de yaptýklarýnýn az bile
olduðýunu söylerken çocuklarýn
bile terörist olduðunu iddia edi-
yor.

Ýsrail, dünya kamuoyunun
gözünün içine baka baka
katliamlarýný sürdürüyor.

Baþta ABD olmak üzere
emperyalist ülkeler ise Ýsrail’in
kendini savunma hakký olduðunu
söylüyorlar. Onlara göre Ýsrail’in,
ABD’nin kendini savunma hakký
var ama Irak’ýn, Afganistan’ýn ve
Lübnan halkýnýn kendini savun-
ma hakký yok.

Bütün bu saldýrganlýk hýzla daha
büyük savaþlara doðru evriliyor.
ABD ve müttefikleri Afganistan,
Irak ve Lübnan’dan sonra gözleri-
ni Suriye ve Ýran’a çevirmiþ
durumda. Zaten bu nedenle
Hizbullah’ýn kullandýðý silahlarýn
bu iki ülkeden geldiði aralýksýz bir
biçimde tekrarlanýyor.

ÝÝssrraaiill  nnaassýýll  bbiirr  ddeevvlleett??
Lübnan’da yaþananlar 1948’de,

bugün Ýsrail denen Filistin toprak-
larý üzerinde yaþandý. Aradan
geçen 55-60 yýl içinde Ýsrail, dünya
kamuoyuna 1948’de yaptýklarýný
unutturmaya ve zorla ele geçirdiði
topraklarý bütün dünyaya Ýsrail
diye yutturmaya çalýþtý. Bunda da
kýsmen baþarýlý oldu.

1948’de Ýsrail devleti ilan edilme-
den önce o topraklarda yaþayan-
larýn çoðunluðu Filistinliydi.
1939’da dünya çapýnda Yahudileri
toplayarak Filistin’e getiren
Siyonist örgütlenmenin bütün
çabalarýna raðmen Yahudi sayýsý
443 bindi, Filistinli Arap sayýsý ise
1 milyonun üzerindeydi.

Peki bu dengesizlik nasýl kýrýldý.
Nasýl oldu da bugün Ýsrail denen
topraklar üzerinde Filistinli
Araplar azýnlýða düþtü?

Bunun tek açýklamasý Siyonist
barbarlýktýr.

1946’da Siyonist örgütlenme
Filistin topraklarý üzerinde Ýsrail

devleti kurmak için açýktan askeri
eylemlere baþladý. 1948’de
Siyonist terör örgütleri Filistinli
Arap yerleþim bölgelerine karþý
amansýzca saldýrmaya baþladý. Bu
arada Siyonistler sayýca az
olmalarýna raðmen daha örgütlü
ve daha iyi silahlýydýlar. Filistinli
Araplar ise henüz durumun farký-
na varmamýþlardý.

Ýyi örgütlenmiþ Ýrgun ve Stern
adlý gizli Siyonist örgütler (ki bun-
lardan Ýrgun daha sonra Ýsrail
Baþbakaný da olacak olan
Menahim Begin’in örgütüydü)
Deir Yasin adlý Filistin köyüne
saldýrdýlar. Deir Yasin katliamý bir
örnek haline geldi. Siyonistler
öylesine hunharca davranmýþlardý
ki daha sonra hangi Filistin
köyüne, kasabasýna saldýrsalar
Filistinliler Deir Yasin’i hatýrlayýp
kaçýþýyorlardý.

Bugün Ýsrail Baþbakaný
Olmert’de ayný þeyi yapmayý
düþünüyor. “Bize roket atanlarý
öylesine cezalandýracaðýz ki, bir
daha hiçkimse böyle birþeye
cesaret edemesin.”

Deir Yasin ve onu izleyen diðer
katliamlarýn gerçekleþtiði
köylerde sadece katliam olmadý.
Ýsrail buldozerleri köylere girerek
herþeyi ama herþeyi yok ettiler.
Sanki orada daha önce bir köy
yokmuþ gibi dümdüz ettiler.

Üstün silahlý Siyonist terör
örgütleri karþýsýnda Filistinli
Araplar panik içinde ülkelerini
terk ederek Kuzey’e Lübnan’a ya

da Doðu’ya Batý Yakasý’na
kaçýþtýlar.

Sonuç olarak üzerinde Ýsrail
Devleti’nin ilan edildiði topraklar-
da yaþayan 1 milyon 300 bin
Filistinli Arap’tan 1 milyonu
ülkelerini terk etti.

Ýlerki yýllarda Siyonist katliam
sürdü ve ülkelerini terk ederek
kaçan Filistinli sayýsý sürekli
olarak arttý.

Böylece sürgündeki Filistin göç-
men yaþamý baþlamýþ oldu.

Bugün, Ýsrail ordusunun gene en
hunharca Lübnan’ýn Güneyini
bombalamasý ve 1 milyon
Lübnanlýnýn Kuzeye kaçmasý
1948’de yaþananlarla ayný doðrul-
tudadýr.

1948 katliamlarýndan sonra
Menahim Begin “Bütün ülke
çapýnda Ýrgun’un kasaplýðý’na
dair hikayelere inanan Araplar
sýnýrsýz bir paniðe kapýlmýþ, can-
larýný kurtarmak için kaçýyorlardý”
diyordu.

Bugün de Olmert sivillerin ve
sadece sivillerin öldürülmesi
karþýsýnda soðukkanlýca “kimin
terörist olduðunu bilemezsiniz”
diyor.

BM raporlarýna göre ise ölen
“teröristlerin” üçte biri 12 yaþýn-
dan küçük...

ÝÝkkii  ddeevvlleettllii  ççöözzüümm
mmüümmkküünn  mmüü??

Bir çoklarý Siyonistlerin 1946’dan
beri sürdürdükleri katliamlarý göz
ardý ederek Ýsrail devletini meþru

olarak görüyorlar. Öyle olunca da
Ýsrail devletinin yaný sýra bir
Filistin devleti öneriliyor. Ýsrail’de
yaþayan Yahudiler ne olacak diye
soruluyor. Ýsrail devleti ortadan
kalksýn diyenler ise çözümsüz-
lüðü öneren ya da Yahudi düþ-
maný olarak gösterilmeye çalýþýlý-
yor. Eðer Ýsrail devleti ortadan
kalkarsa üzerinde yaþayan tüm
Yahudilerin denizde döküleceði
gibi korku hikayeleri anlatýlýyor.

Öncelikle, Ýsrail devletini taný-
mak bugüne kadar ki tüm
Siyonist katliamý onaylamaktýr.
Siyonistlerin iþgal ettikleri ve
BM’nin defalarca aldýðý kararlara
raðmen bu bölgelerden çýkma-
masýný onaylamaktýr.

Ýsrail devletini tanýmak toprak-
larýndan zorla çýkarýlan ve çevre
ülkelerde yaþamakta olan Filistinli
göçmenlerin ülkelerine geri
dönme haklarýný reddetmektir.

Unutmamak gerekir ki ülkeleri
dýþýnda yaþamak zornda olan
Filistinlilerin sayýsý Ýsrail’de
yaþayan Yahudi sayýsýndan çoktur
ve bu Filistinliler yaþadýklarý
ülkelerde vatandaþlýk haklarýna
sahip deðillerdir.

FFiilliissttiinn  YYöönneettiimmii
Öte yandan, Oslo Anlaþmasý ile

birlikte kurulan Filistin
Yönetimi’nin Ýsrail karþýsýndaki
çaresizliði de iki devletli çözümün
geçersizliðini çok net bir biçimde
göstermektedir.

Filistin Yönetimi Gazze ve Batý

Yakasý denen iki ayrý toprak
parçasýndan oluþuyor. Arada
Ýsrail var. Gazze çok küçük bir
bölge ama çok büyük bir nüfusa
sahip. Çükü Siyonist katliamlar-
dan Güney’e doðru kaçanlar hep
Gazze’de toplanmýþ.

Batý Yakasý denen toprak parçasý
üzerinde ki Filistin Yönetimi’nin
topraklarý da paramparçadýr.
Çoðunun arasýndaki tek bað
Ýsrail’in içinden geçen ve bu
nedenle Siyonistlerce kontrol
edilen yollardýr. Çevresi yüksek
duvarlarla çevrilidir.

Filistin Yönetimi’ne ait bir toprak
parçasýndan bir baþka toprak
parçasýna gitmeye çalýþan bir araç
defalarca Ýsrail topraklarýndan ve
ayný þekilde Ýsrail kontrolünden
geçmek zorundadýr.

Öte yandan Ýsrail devleti sahip
olduðu eþitsiz silah gücü
sayesinde caný istediði an Filistin
Yönetimi’nin topraklarýna gire-
bilmekte ve askeri operasyon
yapabilmektedir.

Arafat’ýn  çalýþtýðý büronun aylar
boyunca tanklarla çevrilmesi,
Ýsrail yetkililerinin sýk sýk Arafat’ý
öldürmekle tehdit etmesi, Batý
yakasý’nýn çeþitli köylerindeki
korkunç katliamlar hep bunun
göstergeleridir.

Son olarak ise Ýsrail ordusunun
Lübnan’dan önce Gazze’ye girme-
si ve Filistin Yönetimi’nin
Bakanlarý’ný “terörist” diye suçla-
yarak tutuklamasý bardaðý taþýran
damladýr.

BBiirrlleeþþiikk,,  llaaiikk
FFiilliissttiinn  ddeevvlleettii  nneeddiirr??

Filistin hareketi ve dünya çapýn-
da onu destekleyenler Birleþik
Filistin Devleti’ni savunurlar.

Birleþik Filistin Devleti Filistin
topraklarý üzerinde yaþayan
Yahudi ve Müslüman ya da
Hristiyan Araplarýn ortak devle-
tidir. Laiktir. Yani din esasý üzeri-
ne kurulmayacaktýr. Ýsrail laik bir
devlet deðildir fakat Filistin
Yönetimi laiktir.

Birleþik Filistin Devleti toprak-
larýndan kaçmak zorunda kalmýþ
bütün Filistinlilerin geri dönme
hakkýna dayanýr. Filistin toprak-
larý üzerinde göçmenlerin geri
dönmesine yeterli kaynak vardýr.

Filistin üzerine üç kaynak:
1. Direnen Filistin, Doðan

Tarkan-Roni Margulies, Z
Yayýnlarý

2. Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph
Schoenman, Kardelen Yayýnlarý

3. Yeni Bin Yýlda Filistin Sorunu,
Edward Said, Aram Yayýnlarý

Filistin’de  çözüm    nedir?

Sabra  Þatila
katliamý

Sabra ve Þatila Beyrut’un
Güney’indeki Filistin mahaleleri-
dir. 1982’de Ýsrail Lübnan’a
girdiðinde Ýsrail’e karþý direniþin
en yoðun olduðu bölgelerdir.

Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ)
Ýsrail ile anlaþarak Lübnan’dan
çekilirken ileri sürdüðü en önem-
li koþullardan birisi Filistin kam-
plarýna girilmemesiydi.

Ne var ki FKÖ silahlý güçlerinin

Lübnan’ý terk ettiði gün Ýsrail
ordusu Sabra ve Þatila kampla-
rýný çevirdi. Dünya ile baðlan-
týsýný kesti.

Daha sonra o günlerde Ýsrail
ordusunun baþýnda olan
Þaron’un izni ile Lübnan faþist-
leri Filisitn mahallelerine girdi-
ler.

4 bine yakýn Filistinli Sabra ve
Þatila’da katledildi. Sonradan
kurulan baðýmsýz bir mahkeme
Þaron’u bu katliamdan dolayý
suçlu buldu fakat Þaron buna
raðmen Ýsrail Baþbakaný oldu.
Belki de ödüllendirildi!

Þaron  ve  Ýsrail’in
kuruluþu

Ýsrail’in kuruluþu sýrasýnda
baþýnda olduðu Tsomet Partisi
militanlarýna Þaron þöyle diyor-
du: “Hepiniz koþun. Mümkün
olduðunca çok tepeyi ele
geçirin. Þimdi ne ele geçirirsek
hepsi bizim elimizde kalacak.
Ele geçiremediðimiz herþey
onlara gidecek.”

Filistin: 1948’den beri katliamlarla yüzyüze ve iþgal altýnda
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Herkesi
birleþtirmeliyiz

YYookkssuulllluuððuu  kkiittlleelleerriinn
eeyylleemmii  dduurrdduurraabbiilliirr
Irmak Can ÖZÝNANIR

Yoksulluk, günümüzün en ciddi sorunlarýndan
biri; savaþlardan, küresel ýsýnmadan,
özelleþtirmelerden ve daha sayabileceðimiz
birçok beladan ilk etkilenenler yoksul kitleler.

Murat  Belge de Radikal gazetesindeki
köþesinde yoksulluktan bahsetmiþ ve sosyalist-
lerin bu konuda bir þeyler yapmasý gerektiðini
söylemiþ.

Murat  Belge, günümüzde Marksizmin geçerlil-
iðini yitirdiðini söylemiþ: "bugün, buna
bakýþýmýzda, ister istemez, Marksizm'den çok
'utopik' sosyalizmin aldýðý pozisyonlara yakýnýz.
'Geleceði yoksullar kuracak, yeni dünyayý onlar
inþa edecek' diyecek bir durum kalmadý." demiþ.
Oysa dünyaya baktýðýmýzda yoksullarýn  yeni bir
dünyayý inþa etmeye çoktan baþladýklarýný görüy-
oruz.

Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da yoksul halk
kitlelerinin desteðine sahip direniþ hareketleri
gün geçtikçe büyüyüp yayýlýyor, bunun yanýnda
küresel antikapitalist ve savaþ karþýtý hareketin
de büyümesine, siyasallaþmasýna, zaferler kazan-
masýna þahit oluyoruz,

Latin Amerika'da yoksullar solu hükümete
taþýdý ve seçtikleri insanlara karþý ABD tezgahlý
darbeleri püskürttüler,

Fransa'da göçmen ayaklanmalarýndan kýsa bir
süre sonra öðrencilerin ayaklanmasýna iþçiler
destek verdi ve gençlerin çalýþma hakkýný
engelleyen yasayý geri çektirdiler. Bütün bunlar
yoksullarýn aþaðýdan kendi mücadeleleriyle
gerçekleþti ve gerçekleþmekte. Marks'a kadar
hiçbir sosyalist, kitlelerin aþaðýdan kendi
eylemiyle dünyayý deðiþtirebileceklerini dil-
lendirmemiþtiÇ

Ütopik sosyalistler her zaman kitlesellikten
kopuk, elitist çözümler önermiþlerdi, bu yüzden
ütopik sosyalizm yukarýda saydýðýmýz kitle
hareketlerini anlamaktan ve yoksulluðu yoket-
mekten çok uzak. 

Sosyalizm düþüncesi 1800'lerde iþçi sýnýfýnýn
tarih sahnesine çýkýþý ile Fransa ve Ýngiltere'de
baþlamýþtý. Charles Fourier, Saint-simon, Robert
Owen gibi bir kaç iyi niyetli burjuva, kendileri
gibi iyi niyetli insanlar sayesinde iþçilerin yaþam
koþullarýnýn iyileþeceði ve sosyalizmin kurula-
caðý gibi anti-demokratik ve elitist tezler
savunuyorlardý. Ýþçi sýnýfýný pasif, kurtarýlmasý
gereken bir sýnýf olarak görüyorlar, iþçilerin
kendi eylemine karþý çýkýyorlardý.

Ayný dönemlerde sosyalist hareket içinde "kom-
plocu komünistler" olarak anýlan devrimci bir
kanat da vardý. Babeuf ve Blanqui gibi devrimcil-
er bir grup komünistin iktidara el koyarak,
sosyalizmi kuracaðýný savunuyordu.

Bu düþünce de týpký devrimci olmayan ütopik
sosyalistlerinki gibi elitistti. Ýlk defa iþçi sýnýfýna
yüzünü çevirmiþ ve iþçi sýnýfýnýn eyleminden bir
teori çýkartmýþ olan düþünür ise Karl Marks'tý.

Karl Marks, 1830-1848 arasý yaþanan grevlerden
ve büyük iþçi hareketliliklerinden etkilenerek,
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi eseri olacaðýný
gördü, ütopik sosyalistlerin bütün anti-
demokratik tezlerini çürüttü ve kitlelerin kendi
eylemiyle özgürleþeceðini savundu. Týpký bugün
antikapitalist hareket içindeki aktivistlerin,
dünyadaki yoksullarýn özgürleþmeye baþlamalarý
gibi. 

Bugün dünyada iþçilerin sayýsý Marks'ýn
yaþadýðý yýllara göre kat be kat fazla, üstüne
üstlük tüm dünyada yoksullarýn kendine güveni-
ni arttýran bir hareket var.

Henüz iþçi sýnýfý tüm güçleriyle harekete dahil
olmadý, henüz hareket dünyayý kökten deðiþtir-
meye baþlamadý fakat devrimin güncelliði
hergün daha çok ortaya çýkmakta. Yoksulluðu
durdurmanýn yolu, sokaktan, kitlelerin kendi
eyleminden geçer. Bugün dünyayý deðiþtirmek
sokaða çýkýp ABD'nin ve Ýsrail'in iþgaline, genel
saðlýk sigortasýna, küresel ýsýnmaya, nükleer
enerjiye karþý aþaðýdan kampanyalar örgütlemek-
ten geçer. 

John Rees

SSaavvaaþþ  nneeddeenn  ççýýkkttýý??
Ýsrail dünyada en çok

ABD yardýmý alan ülke.
ABD silah üreticilerinden
ABD hükümetinden izin
almadan silah alabilen tek
ülke. Sanki ABD yöneti-
minin bir parçasý gibi bir
iliþkiye sahip.

ABD’den aldýðý askeri
yardýmla ABD’li olmayan
silah þirketlerinden silah
alabilen tek ülke. Ayný þe-
kilde ABD’nin askeri
olmayan yardýmý ile de
askeri malzeme alabilen
tek ülke.

Bütün  bunlar
Filistinlilere karþý kullan-
mak için deðil,
Ortadoðu’da ABD etkin-
liðine karþý çýkacak herkese
karþý kullanmak için
yapýlabiliyor.

Lübnan’a yapýlan bu
saldýrý ABD ve Ýngiltere ile
anlaþmadan bu biçimde
yapýlamazdý. O vakit asýl
soru þu: ABD neden þimdi
bu saldýrýyý onayladý?

Bu sorunun cevabý
Irak’taki felakette yatýyor.
ABD ve Ýngiltere, geçen
hafta Baðdat’tan ayrýlan
büyükelçinin basýna da
sýzan raporunun da kanýt-
ladýðý gibi Irak’ta kontrolü
kaybediyorlar. Biliyorlar ki
“yeni Irak”ta hakim olan
akým Ýran ile iyi iliþkileri
olan Þiiler.

Biliyorlar ki Irak’ta güçlü
bir batý yanlýsý hükümet
olmadýðý takdirde Ýran
bölgesel bir güç haline
gelecek.

ABD ve Ýngiltere Ýran’ýn
burnunu sürtmek istiyor.
Ancak þu anda Irak’ta
iþleri çok fazla ve kendi
evlerinde güçlü savaþ
karþýtý hareketlerle
mücadele etmek zorun-
dalar. Bu nedenle Ýran’a
doðrudan saldýramýyorlar.

Dolayýsýyla Hizbullah’a
saldýrý aslýnda dolaylý bir
savaþ. Emperyaizmin
Ortadoðu’daki ajaný Ýran
ile iyi iliþkileri olan bir
örgüte saldýrýyor. Aslýnda
bu Irak’ýn ikinci cephesi.

Ýsrail’in Lübnan’ý iþgali
Irak’tan önce Afganistan’a
saldýrýlmasý ve iþgal
edilmesi gibi bir þey. 

ABD ve Ýngiltere asýl
hedef olan Suriye ve Ýran’a
saldýrmadan önce bu
hazýrlýk sürecinden
geçmek zorundalar.

Tony Blair bu nedenle
geçen hafta Ýran, Suriye,
Hamas ve Hizbullah’ý bir-
leþtiren ve suçlayan konuþ-
masýný yaptý.

Ekonomist dergisinin de
dediði gibi “bu savaþ aslýn-
da Ýsrail ile Lübnan ve
hatta Ýsrail ile Hizbullah’ýn
destekçisi Ýran arasýnda
deðil, Amerika ile Ýran
arasýnda.”

SSoossyyaalliissttlleerr  bbuu
ssaavvaaþþttaa  ttuuttuumm
aallmmaallýý  mmýý??

Bu eþit iki güç arasýndaki
bir savaþ deðil. Ýsrail’in son
model Apaçi helikopterleri
var. F15, F16 savaþ uçaklarý
var. Tanklarý ve illegal
nükleer silahlarý var.

Hizbullah’ýn temel silahý
ise 1942’de Rus ordusu
tarafýndan kullanýlmaya
baþlanan Katyuþka roket-
leri. Bir Ýsrailliye karþý 10
Lübnanlýnýn ölmesi biçi-
minde olan ölüm oraný da
bu savaþýn eþitsiz güçler
arasýnda olduðunu gös-
teriyor.

Hizbullah popüler bir
direniþ hareketi.
Lübnan’daki önde gelen
bir gazete olan Beirut
Daily Star gazetesi geçen
hafta bir anket yaptý.
Ankete katýlanlarýn yüzde
87’si Hizbullah’ýn askeri
mücadelesini destekliyor.

Geçen hafta Beyrut’da
Müslümanlarýn yaný sýra
Hristiyanlarýn, Þiilerin yaný
sýra Sünnilerin de
yürüdüðü ve Hizbullah’a
destek verdiði dev bir gös-
teri oldu.

Eðer ABD, Ýngiltere ve
Ýsrail Hizbullah’a karþý
kazanýrlarsa bu Suriye ve
Ýran’a saldýrýnýn ve belki
de çok daha geniþ kapsam-
lý bir Ortadoðu savaþýnýn
kapýlarýný açacaktýr.

Ancak ABD ve
Ýngiltere’nin silahlý gücüne

karþý Lübnan direniþinini
askeri gücü yetmez. Onlarý
durduracak olan güç Arap
kentlerinin sokaklarýnda,
mesela Kahire’de.
Sosyalistler bu güce, esas
olarak da giderek güçlenen
iþçi sýnýfý hareketine bak-
mak durumundalar.

Açýkça söylersek,
Mýsýr’da Hüsnü Mübarek
rejiminin devrilmesi
emperyalistlerin Ortadoðu
planlarýný bir baþka
geliþmeden, örneðin bir
Hizbullah zaferinden, çok
daha net bir biçimde dur-
duracaktýr. Bu bizim özel-
likle sosyalist güçleri
desteklememiz anlamýna
gelir.

SSaavvaaþþýý  DDuurrdduurruunn
KKooaalliissyyoonnuu
HHiizzbbuullllaahh’’ýý
ddeesstteekklleemmeellii  mmii??

Ýngiltere’de savaþ karþýtý
hareketin temel görevi
hükümetin George
Bush’un emperyaist poli-
tikalarýndan kopmasýný
saðlamaktýr.

Bunun için, bu hedefte
anlaþan herkesi, Lübnan
veya Filistin direniþini
destekleyen ya da destek-
lemeyen herkesi bir-
leþtirmeliyiz. 

Eðer savaþ karþýtý
hareketten barýþ isteyen
ama direniþi destekle-
meyenleri çýkaracak olur-
sak Tony Blair’i devrimek
çok zor olacak. 23 Eylül’de
Manchester’de, Ýþçi Partisi
Kongresi’nin önünde pasi-
fistleri, sadece çatýþmalarý
durdurmak isteyenleri de
görmek istiyoruz.

Ulusal Öðrenci Biliði’nin,
içinde Hizbullah’ý
destekleyenler de olduðu

için 23 Eylül gösterisini
desteklememe kararý
bütünüyle sekter bir
hatadýr ve bir an önce
deðiþmesini istiyoruz.

Bu nedenle sosyalistler
direniþi desteklemenin
Savaþý Durdurun
Koalisyonu’na katýlmak
için bir ön koþul
olmadýðýný çok açýkça
savunmalýdýrlar.

Sosyalistlerin eþit ölçüde
önemli iki görevi var:
Direniþ hakkýndaki
düþüncelerimizi dürüst bir
biçimde ifade etmeliyiz
ama ayný zamanda
hareketin geliþmesi ve
nefes alabilmesinin de
garantörü olmalýyýz.

Bu nedenle savaþýn dur-
masýný isteyen ama henüz
tam anlamý ile anti
emperyalist olmayanlarý,
ki bunlar iþçi sýnýfý içinde
bizden çok daha fazlalar,
harekete katmak için özel
bir çaba harcamalýyýz.

Bu insanlar bizimle bir-
likte olmazlarsa
kazanamyýz. Ve eðer biz
Blair’e karþý kazanamazsak
kimse kazanamaz.
Hizbullah ve Hamas Blair’i
deviremez. Bu iþi sadece
biz yapabiliriz.

Bu da geniþ, hangi neden-
le olursa olsun “teröre
karþý savaþa” karþý tutum
alan herkesin birleþik bir
hareketi olmadan mümkün
deðil.

John Rees, Ýngiltere’de
DSÝP’in kardeþ örgütü

Sosyalist iþçi Partisi
(SWP)’nin önde gelen bir

üyesi ve ayný zamanda da
Respect’in Genel Sekreteri

‘dir

Londra: 100 bin kiþi Ýsrail’in Lübnan’a saldýrýsýna karþý yürüdü
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Win Windisch
Pepjin Brandon 

50 yýl önce bu hafta ölen
Bertrol Brecht geçen yüzyýlýn
en önemli oyun yazarlarýn-
dan birisiydi.

Brecht ayný zamanda bir
komünistti. Komünist olmasý
oyunlarýnýn sanat
çevrelerinde zaman zaman
stalinist paçavralar olarak
adlandýrýlmasýna yol açarken
zaman zaman da içerdiði
politikalardan baðýmsýz
olarak övülmesine yol açtý.

Ne var ki Brecht'i poli-
tikasýndan ayýrmak zor bir iþ.
Sonuç olarak Küçük
Burjuvazinin Yedi Ölümcül
Günahý, Komün Günleri gibi
oyunlar, Sýnýf Düþmanýnýn
Þarkýsý gibi þiirler yazmýþ
birinden bahsediyoruz.

Asýl zor olan uzun süre
Alman Komünist Partisi'nin
üyesi olan Brecht'in stali-
nizm ile iliþkisini açýklamak-
týr.

Brecht 20. yüzyýlýn baþýnda
Almanya'yý sarsan
mücadeleler içinden doðmuþ
çok parlak bir sanatçýdýr. 

1915'de, Birinci Dünya
Savaþý sürerken yazdýðý okul
yazýlarýnda Almanya için
ölmenin onurlu bir þey olup
olmadýðýný tartýþýyordu.
1918'de, savaþýn son aylarýn-
da orduya katýlýnca bu
konudaki þüpheleri iyice
arttý.

Brecht bu sýralarda oyun
yazmaya baþladý. Ýlk oyun-
larýndan birisinin baþlýðý
Alman devrimcileri Rosa
Lüksemburg ve Karl
Liebknecht'in örgütünün
isminden esinlenerek
Spartaküs idi. Bu oyun daha
sonra Gecenin Davullarý
olarak yayýnlandý.

Brecht açýk bir biçimde
radikal politikalara sahipti.
Ýlk oyunlarý, genç ve baþarýlý
bir artist olarak kendisini de
parçasý olarak gördüðü bur-
juva toplumunun çöküþü ve
pislikleri üzerineydi. Ancak o
günlerde Brecht bir marksist
deðil bohemdi. Alman
toplumunun iki savaþ arasýn-
daki kutuplaþmasý ve
faþizmin yükseliþi Brecht'in

daha derinlemesine poli-
tikayla ilgilenmesine yol açtý.

Deðiþim 1920'de Borsa'nýn
Don Juan'ý adlý borsa ile
dalga geçen oyunuyla geldi.
Ekonominin çöküþ ve
çýkýþlarýný anlayabilmek için
Karl Marks'ý okumaya
baþladý. Kendi deyiþiyle,
Marks denen bu adam benim
oyunlarýmý ilk anlayan 
kiþiydi."

Brecht Marksizmi her ikisi
de önemli düþünürler olan
arkadaþlarý Karl Korsh ve
Walter Benjamin'den 
öðrendi. Her ikisi de anti-
stalinistti.

Onlar sayesinde diyalektiðe
aþýk oldu, iþçi sýnýfýnýn ken-
disini kurtarma yeteneðine
inandý ve komünist partisi
resmi liderliðine güvensizliði
öðrendi.

1930'larda Leon Troçki'yi

okudu ve tartýþmaya baþladý.
Ne var ki, Brecht anti stalin-

ist solun kararsýzlýðýna
dayanamýyordu. Bir defasýn-
da Korsh'u "proletaryanýn
evinde bavulu evi terk etmek
için her an hazýr bir misafir"
olarak nitelendirdi.

Bütün yaþamý boyunca
Brecht daima taraf olmak
gerektiðini vurguladý.

Ne yazýk ki anti stalinist sol
ona olaylarý etkileyebileceði
olanaklar vermiyordu. Bu
dönemde Almanya'daki en
önemli troçkist örgütün
Berlin'de yaklaþýk 50 üyesi
vardý.

Bu arada Brecht birçok
devrimci için de Hitler'i dur-
durabilecek tek güç olarak
görünen Alman Komünist
Partisi'ne yakýnlaþtý. 

Brecht'in Marksizme
yöneliþi tiyatroya yaklaþýmýný

da deðiþtirdi. Seyirciye
gerçeðin tam bir hayalini
sunan bir tiyatro anlayýþýna
daima karþýydý.

Gecenin davulu oyununda
sahnenin üzerine "o kadar
da romantikçe seyretmeyin"
yazýlý bir pankart asýlmasýný
istiyordu.

Ýlginç bir biçimde radikalce
yeni bir tiyatro ihtiyacýný en
büyük mali baþarýsýndan
sonra düþünmeye baþladý.
1928'de, Üç Kuruþluk Opera
oyunu Brecht'i dünya çapýn-
da ünlü yaptý. Bu müzikal
oyun dilenciliði örgütlü bir
ticaret olarak sunuyor ve
suçlularýn polis þefi ile elele
olduðunu anlatýyordu.

Burjuva seyirciler adeta þok
olmalarýna raðmen oyun
büyük bir baþarý kazandý.

Tiyatro severler Brecht'in
politk vurgusuna fazla ilgi

göstermediler ama oyunun
þarkýlarýný sevdiler, 

Brecht "epik tiyatro"
teorisini bu oyuna tepki
olarak geliþtirdi. Onun amacý
eðlendirmek ve seyirciyi
harekete geçirmek deðildi.
Bu tür tutumlar seyirciyi
pasif tüketiciler haline
getirmekteydi.

O, seyirciyi sahnede
yaþanan olaylara karþý
bilinçli, eleþtirel gözlemciler
yapmak istiyordu.

O insanlarý hayallerden
çýkarýp sanatsal bir olgu izle-
mekte olduklarýnýn farkýna
varmalarýný saðlamak 
istiyordu.

Buna ulaþmak için gelenek-
sel statik tiyatronun 5
hareket yapýsýný terk etti.
Çünkü Brecht için o
"yabancýlaþtýran bir etkiye"
sahipti.

Örneðin, seyirciye dönük
bir biçimde olacak olanlarý
yorumluyor araya þarkýlar
koyuyordu. Seyircinin doðal
merakýný tatmin etmek için
ise her perdeden önce ola-
cak olanlarý özetleyen bir
duyuru koyuyordu.

Artýk oyunlarýnýn politik
yanýný görmemek mümkün
deðildi. Buna iyi bir örnek
Maxim Gorki'nin 1905
Devrimi'nde geçen Ana
romanýndan esinlenerek
yazdýðý Ana oyunuydu.

Bu oyunda ana, Bolþevik
oðulunu hapisten kurtarmak
isterken kendisi komünist
oluyordu.

Brecht, sýk sýk tarihi olay-
larý oyunla seyirci arasýna bir
mesafe koymak için kullanýr.
Galilo Galile'de bilimci ile
Katolik kilise arasýndaki
mücadele kiþisel inançlarla
yöneticilerimizin bizim
düþüncelerimizi kontrol
etmek istemesi arasýndaki
gerginliði anlatmak için kul-
lanýyordu.

Cesaret Ana herhalde
bütün zamanlarýn en iyi
savaþ karþýtý oyunudur.
17'inci yüzyýlda yaþanan 30
yýl savaþlarýný anlatýr.

Ailesini geçindirmek için
savaþtan kâr elde etmeye
çalýþan ama bu arada bütün
çocuklarýný kaybeden bir
anayý anlatýr.

Bu oyunlarýn hiçbiri öne
çýkan ahlaki sorunlara basit
cevaplar vermez ve hiç biri
basit propoganda yapmaz.
Tam tersine sosyal koþullar
karþýsýnda bireylerin
olanaklarýnýn ne kadar kýsýtlý
olduðunu gösterir.

Oyunlarý ve þarkýlarý ile
Brecht faþizm öncesi
Almanya'nýn son yýllarýnýn
tam ortasýndadýr. 1932'de
Ana'nýn ilk gösteriminden 1

ay sonra polis oyunun
seyredilebileceðini ama
þarkýlarýnýn söylenemeye-
ceðini söyledi. bir baþka oyu-
nun ise oyuncularý Naziler
tarafýndan dövüldüðü için
durduruldu.

Naziler iktidara geldik-
lerinde Brecht ülkeyi terk etti
ve ardýndan kitaplarý yakýl-
maya baþlandý. Brecht anti
faþist mücadeleye katýla-
bilmek için Danimarka ve
Finlandiya'nýn Alman
hududuna yakýn böl-
gelerinde yaþadý. Savaþ
sonunda ABD'ye göç etme-
sine yol açtý.

Brecht sýk sýk savaþtan
sonra Doðu Almanya'ya
dönerek stalinistlerin kanat-
larý altýnda çalýþmakla
suçlanýr. Ne var ki mültecilik
günleri Batý'nýn demokra-
sisinin ne olduðunu Brecht’e
de iyice anlatmýþtýr.

Batý'da kara listeye alýnýr.
Yazdýðý 40 senaryodan
sadece bir tanesi filme alýn-
mak için kabul edilmiþtir o
da Hollywood tarafýndan
öylesine kesilmiþtir ki Brecht
onun filme çekilmesini de
sonunda istememiþtir.

Savaþtan kýsa süre sonra
McCharty Komisyonu'nun
önüne çýkarýldý. Bunun üzeri-
ne derhal bir uçaða atlayarak
Avrupa'ya döndü.

1949'da Doðu Berlin'de
kendi tiyatrosunu açtý. Ancak
kýsa sürede stalinist kültür
bürokrasisi ile karþý karþýya
geldi. Çeþitli oyunlarýnýn
deðiþmesini istediler ve
hatta iki oyununu yasak-
ladýlar.

Doðu Almanya'nýn en etkin
tiyatro dergisinin editörü
Brecht'in aleyhine bir kam-
panya baþlattý. Stalinistler
Brecht'in epik tiyatro
anlayýþýný basit bir formalist
deneycilik olduðunu söylüy-
orlardý.

Brecht'in Doðu Alman reji-
mi ile iliþkisi daima çeliþkiliy-
di. Bir taraftan hiç olmama-
sýndansa kötü bir sosyaliimin
daha iyi olduðunu söylüyor-
du. Diðer taraftan ise dik-
tatörleri sevmiyordu. 

Berlin iþçileri 17 Haziran
1953'de ayaklandýklarýnda
Komünist Partisi Genel
Sekreteri'ne yazdýðý mektup-
ta diyalog istiyordu. Bu mek-
tubun sadece hükümeti
desteklediðini söylediði son
satýrlarý yayýnlandý.

Win Windisch Sosyalist
Ýþçi'nin Almanya'da ki kardeþ

örgütü Linksruck ühyesi.
Pepjin Brandon ise

Sosyalist Hollanda'daki
kardeþ gazetesinin editörü.

Bertolt Brecht:

“Marks denen bu adam benim
oyunlarýmý ilk anlayan kiþiydi”

Ressam George Grosz faþizm öncesi Almanya’da Bertolt Brecht ile birlikte çalýþtý.
1921’de yaptýðý Ulusun Memuru adlý resim o zamanlar Almanya’da yaþanan sýnýf kutu-
plaþmasýný çok iyi yansýtýr.

Bertolt Brecht

KÜLTÜR  -  SANAT
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AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-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 oluþ-
turulmuþtur.

-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.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin diðer ülkelerin iþçileri

ile karþý karþýya gelmesine neden olan her þeye karþý çýkar-
lar.

-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 bü-
rokratik egemen sýnýfa kar-þý mücadelesini destekler.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en mili-

tan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmelidir. Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgüt-
leri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.

-Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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DSÝP  bürolarý

sosyalist  iþçi
sitesi yenilendi

sosyalistisci.org

SON  SÖZ
Bugün Ortadoðu’da Ýsrail saldýr-

ganlýðýna ve bu vahþete, bütün
dünyaya meydan okuyarak, arka
çýkan ABD’ye karþý mücadele etmek
kaçýnýlmaz.

Türkiye’de savaþ karþýtlýðýnýn sesini
yükseltmek için olduðumuz her-
yerde BAK inþa ediyoruz. Bütün
dünyada savaþ karþýtý hareket
baþladýðý günden beri bir çok
kazaným elde etti. Bugün elde ettiði
kazanýmlardan biri de savaþ
konusunda ortayolculuðun iyice cýlý-
zlaþmasýdýr. Savaþ karþýtlarý, anti-

kapitalistler “ama iki tarafa da bir
þey söylemek lazým” tartýþmasýný bir
kenara koydular. Bu savaþ karþýt-
larýnýn hem politik olarak ne kadar
güçlü olduðunu hem de savaþ
mekanizmasýnýn teþhirini ne kadar
iyi yaptýðýnýn da bir göstergesi. Ama
bu teþhire devam etmek, bu tartýþ-
malarý býkmadan sürdürmek
gerekiyor.

Savaþýn dünyada en belirleyici
konu olduðu bir gerçek ama neolib-
eralizmi teþhir etmek, iklim ve nük-
leer kampanyalarýný da birlikte,
savaþa baðlayarak sürdürme de bir o
kadar hayati. Sosyal Sigortalar Genel
Saðlýk Sigortasý uygulamalarý þimdi-
den baþladý. Buna da dur demek,
Lübnan’a, Afganistan’a asker gön-

derme parasýz saðlýk, parasýz eðitimi
hayata geçir demek için her yerde
Küresel Eylem Grubu kurmalýyýz. 4
Kasým’da gerçekleþecek olan ulus-
lararasý iklim kampanyasýnýn eylem-
ine hazýrlanmalýyýz. 

Biliyoruz ki nükleer santral kuralým
diyenler, iklim deðiþimine sebep
olanlar, neoliberal politikalar uygu-
layanlar, eðitimi, saðlýðý özelleþtiren-
ler ve Ortadoðu’yu kan gölüne
çevirenler ayný. 

Bugün bütün bu saldýrýlarýn en
önemli ve en kanlý yaný savaþla göz-
lerimizin önüne seriliyor. Onun için
en birleþtirici olan savaþ karþýtlýðýn-
dan baþlayýp bu mücadeleleri örmek
kaçýnýlmaz.

Akhisar  Graniser  iþçileri
kazanacak  

Dünyanýn dört bir yanýnda iþçi sýnýfý aðýr bir baský
altýnda. Ýþ koþullarý giderek zorlaþýrken varolan sosyal
haklar hergün biraz daha budanýyor. Bu yoðun baskýyý
Akhisar da sendikasýz olarak çalýþmakta olan Graniser
iþçileri yoðun bir þekilde hissediyor.

Ýþveren baskýlarýndan ve kötü iþ koþullarýnda çalýþmak-
tan kurtulmanýn örgütlü bir mücadele ile gerçekleþebile-
ceðinin bilincine varan Graniser iþçileri iþyerinde
sendikalaþma mücadelesi baþlatmýþlardýr. 

Kýsa bir süre içerisinde iþyerinin yaklaþýk tamamýna
yakýnýný sendika üyesi yapmayý baþarmýþlardýr. Ýþçi
sýnýfýnýn bu mücadeledeki baþarýsýný farkeden iþveren
harekete geçmiþ,iþçi sýnýfýnýn taban örgütlerinin yok
edilmesi ve iþçi sýnýfýnýn hareketinin daðýlmasý için
saldýrýya geçmiþtir. 

Ýlk etapta tehditler ve yoðun bir þekilde iþten çýkar-
malarýn ardýndan iþyeri içerisinde iþçilerin sendika
sözleþmesine attýklarý imzalarýn geri alýnmasý için yoðun
baskýlar uygulanmaktadýr.Bunun üzerine iþten atýlan ve
halen çalýþmakta olan Graniser iþçilerinin yapmýþ
olduðu toplantýlara baþta Manisa milletvekili Ufuk
Özkan olmak üzere CHP,  EMEK PARTÝSÝ, ÖDP ve
DSÝP üyeleri, bazý sivil toplum örgütleri ve esnaflar
katýlarak Graniser iþçilerine destek vermiþlerdir.

Bu toplantýda Manisa milletvekili Ufuk ÖZKAN
Graniser iþçilerine destek olmuþ Ankara da çalýþma
bakanlýðýna sunulan sendika onayýnýn çabuklaþtýrýlmasý
için gereken çalýþmayý yapacaðýna söz vermiþ Graniser
iþçilerine büyük moral kaynaðý olmuþtur. 

Graniser iþçileri bu örgütlü ve onurlu mücadeleyi
kazanacaktýr. Ýþçilerin bu mücadeleyi kazanmalarý için
Akhisar'lý DSÝP üyeleri her koþulda Ganiser iþçilerinin
yanýnda yeralacak ve zafer iþçi sýnýfýnýn olacaktýr.

Akhisar'dan DSÝP üyeleri

Genel Saðlýk Sigortasý
yasasý (GSS) ile beraber
artýk MEDÝKO'lara kay-
nak aktarýmý yok. Kaynak
olmadýðý için de
MEDÝKO'nun geleceði
belirsiz.

Hastayý vaka, saðlýk
hizmetini paket olarak
adlandýran yasanýn uygu-
lamalarý yavaþ yavaþ hay-
ata geçiyor. Kimi yerlerde
aile hekimliði uygula-
masýna geçilmeye
baþlanýyor. Þimdi ise
üniversite öðrenci ve
çalýþanlarýnýn en önemli
saðlýk hizmeti aldýðý yer-
lere kaynak aktarýmý dur-
duruldu.

MEDÝKO'lar var olan
yetersiz haliyle bile temel
saðlýk hizmetlerinin
birçoðuna özellikle öðren-
cilerin ulaþabilmesi için
çok önemli bir yere sahip-
ti. Þimdi kaynak aktarýmý
kesildikten sonra birçok
öðrenci için sancýlý bir
süreç baþlýyor.

MEDÝKO'larda kaynak
kesilince öðrencinin
saðlýk hizmeti nerede ve
nasýl saðlanacak? 

Öðrencilerin büyük bir
çoðunluðu zaten iyi
yaþayamýyor. Kira,
ulaþým gibi giderleri
zaten çok yüksek. Eðitim
de parasýz olmadýðý için,

okuyor olmanýn kendisi
de bir gider. 

Eðitimde ve saðlýkta
beraber yürüyen bir
saldýrý var. Hükümet bir
yandan saðlýðý
özelleþtiren yasayý uygu-
lamaya çalýþýyor, diðer
yandan ÖSS sýnavýný
kaldýrmak için adýmlar
atacaðýný açýklýyor. 

"ÖSS sýnavýnýn kaldýrýl-
masýnýn neresi kötü?"
diyebilirsiniz. ÖSS
sýnavýnýn yerine önerdik-
leri þey, eðitimin tam
anlamýyla paralý hale
getirilmesi. "Böylece" diy-
orlar, "üniversitelerde
yýðýlma yaþanmaz ve

sýnava gerek kalmaz".
Oysaki sýnav sisteminin
yarattýðý eþitsizliði
bahane ederek üniversite
eðitimini tamamýyla
"piyasaya" açmak istiyor-
lar.

Saðlýkta ve eðitimde
özelleþtirme harekatý el
ele yürüyor. 

O halde, bizim de bu
saldýrýlara karþý beraber
hareket etmemiz gerek.
Bu neo-liberal saldýrýlara
karþý kitlesel bir mücade-
leyi örmemiz gerek.

MEDÝKO'lara sahip çýk-
mak bir ilk adým olabilir.

EErrssiinn  TTeekk

Medikolara sahip çýkalým!

sosyalist  iþçi
ile yazýþmak için 
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Ýzmir'de 500 kiþilik eylem
8 Aðustos 2006 saat:20.00 de Ýzmir Kýbrýs Þehitleri

Caddesinde "Ýsral'i Durduralým" Meþaleli Barýþ Zinciri
yapýldý. Barýþ Zinciri Eylemi Ýzmir'de son yýlarda mitin-
gler dýþýnda yaptýðýmýz en katýlýmlý ve en etkili eylemler-
den biri oldu. En az 500 kiþi solanlar, meþaleler, mumlar
ve resimlerle el ele tutuþarak Kýbrýs Þehitleri Caddesini
boydan boya doldurdu. Eylemi gören bir çok kiþi zincire
katýldý veya alkýþlarla destek verdi. Katýlýmcýlarýn karar-
lýlýðý sevindiriciydi. Eyleme katýlanlar eylemle ilgili
memnuniyetlerini ve teþekkürlerini defalarca kez sundu-
lar.

Herkes yakasýnda "Ýsrail'i Durdurun" logosunu
taþýdýlar. 22 bin yaka için 5 bin ev, dükkan, araba vb. için
hazýrlamýþ olduðumuz "Ýsrail'i Durdurun" logoso
daðýtýldý. Eyleme her kesimden arkadaþlarýmýzýn

ktýlmasý, ortak deðer ve sloganda bir arada olmasýda
sevindiriciydi.

Eylem baþlangýcýnda Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna konuþmayý ve açýklamayý TMMOB
Makina Müh. Odasý Ýzmir Þubesinden Melih YALÇIN
yaptý. Melih Yalçýn'ýn yaptýðý açýklamadan sonra barýþ
zinciri oluþturuldu. Barýþ zinciri Kýbrýs Þehitleri giriþinde
baþladý. Barýþ Zincirinin bir kolu baþlangýç noktasýnda
iken bir kolu cadde sonundaydý. Barýþ Zinciri Eyleminin
sonunda Mevlüt ÜLGEN tarafýndan yapýlan teþekkür
konuþmasý ve önümüzdeki etkinliklere çaðrý yapan
konuþma ile eylem sona erdi.
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Ocak 2006'dan beri devam
eden BBaarrýýþþaarroocckk  KKaarrþþýý  FFeessttiivvaall
hazýrlýklarý; düzenli olarak
Karakedi Kültür Merkezi'nde
gerçekleþtirilen toplantýlarý,
atölyeleri, sokak eylemleri ile
son ayýnda yoðun ve hýzlý bir
þekilde devam ediyor. 2003'te
savaþ karþýtý hareket içerisinde
savaþa ve iþgale, çok uluslu
þirketlere, savaþ þakþakçýlarýna,
özelleþtirmecilere, rock gibi
muhalif bir müziði kola
þiþesine sýðdýrmak isteyenlere
kapitalizmi durdurmaktaki
kararlýlýðýmýzý göstermek
amacýyla yapmaya
baþladýðýmýz festivalimiz
dördüncü senesinde. Özellikle
Lübnan'a gerçekleþtirdiði akýl
almaz saldýrýlarýn ardýndan
gerçek teröristin kendisi
olduðunu apaçýk gösteren
Ýsrail'e duyulan yoðun tepki
dolayýsýyla toplantýlarýn daha
kalabalýk, eylemlerin daha
heyecanlý olduðu bir
dönemden geçiyoruz.

KKaarrþþýý  kkaarrþþýý  kkaarrþþýý
ffeessttiivvaall

Tamamen sivil olarak
baþlattýðýmýz giriþim, ülkede
savaþ karþýtý hareketlerin en
büyük eylemlerinden biri
haline geldi. Barýþarock
çaðrýlarýmýzda kullandýðýmýz
"Onlar bir avuç, biz
milyarlarýz. Onlar bir avuç

petrol tüccarý, silah satýcýsý,
çokuluslu þirket bürokratý.

Biz dünyanýn bütün
sokaklarýnda, bütün
meydanlarýnda, savaþlara,
iþgallere, ABD müdahalelerine,
sendikasýzlaþtýrmalara, paralý
eðitime, cinsiyetçi baskýlara,
homofobiye, nükleere, ýrk
ayrýmcýlýðýna, yoksulluða,
açlýða, adaletsizliðe,
özelleþtirmelere, küresel iklim
felaketine, militarizme,
milliyetçiliðe direnenleriz...

Biz milyarlarýz." cümleleri her
eylemde çýðlýklarla atýlan
sloganlara dönüþtü.

Bununla birlikte "bir avuç"
rengârenk çocuðun baþlattýðý
hareket kulaktan kulaða,
fýsýltýlarla, çýðlýklarla,
eylemleriyle, birlik çeþitlilik
direniþ ifadeleriyle ülke
gündemine oturdu. Boyuna,
gücüne bakmaksýzýn meydan
okudu: Baþka bir dünya
mümkün!

Üç senedir sadece rock
müziðini deðil, sinemayý,
tiyatroyu, sporu, karikatürü,
fotoðrafý, kýsacasý mümkün
olan her yolu içine alarak tam
bir festival olarak yaþandý.

Barýþarock bütün bunlarý þu
ilkelerle yaptý:

1. Asla "ticari" olmadý.
"kazanýlacak" paraya el
sürmeyeceði ve her artýyý barýþ
için deðerlendireceði sözü

verdi.
2. Zorunlu kalemler

dýþýnda her þeyi
dayanýþma kültürüyle
çözdü.

3. Tek gündemi ve derdi
"barýþ" oldu. Barýþ kültürü
ve barýþ çaðrýsýnýn
yaygýnlaþmasý,
uluslararasý savaþ karþýtý
hareketin bir parçasý
olmak yargýlarýyla
davrandý.

4. Kendi dýþýndaki

sosyal dertleri olanlarýnda
(çevre, insan haklarý, hayvan
haklarý, küreselleþme karþýtlarý,
iþçi sorunlarý vs.) kürsüsü
olmayý tercih etti. Festivalde
bu seslere de alan açtý.

SSaavvaaþþaa,,  iiþþggaallee,,
nnüükklleeeerree,,  nneeoo
lliibbeerraalliizzmmee,,
kkaappiittaalliizzmmee  kkaarrþþýý  sseess
ççýýkkaarr!!

Her sene olduðu gibi bu sene
de festivalimizin öncelikli
konusu savaþ ve iþgaller
olacak. Bununla birlikte, yine
her sene olduðu gibi alanýmýzý
kampanyalar, sendikalar,
odalar ve tüm sivil toplum
kuruluþlarý ile paylaþýyoruz.
Barýþarock ile ilgili unutmamak
gereken önemli bir nokta
politik bir festival olduðudur.
Biz konser organize etmiyoruz,
biz bir eylemce yapýyoruz.
Hem eðleniyoruz hem
derdimizi anlatýyoruz. Savaþ
ve iþgalin yaný sýra tüm
karþýtlýklarýmýz o alanda ortak
bir ses olup yükseliyor.

Alandaki müzik sahnesinin
yaný sýra diðer tüm
etkinliklerimiz, stantlarýmýz,
toplantýlarýmýz, söyleþilerimiz,
sergilerimiz, oyunlarýmýz,
tiyatrolarýmýz,
performanslarýmýz kapitalizme
karþý birer eylem olarak
örgütleniyor.

YYiinnee  bbaarrýýþþ,,  yyiinnee  mmüüzziikk,,
yyiinnee  eeyylleemm  ddiiyyeecceeððiizz

Ýþte bütün bunlar için bu sene
her sene olduðu gibi
sahnemizde ve alanýmýzda
dünyamýza ve hayatýmýza
kastedenlere karþý, Lübnan'da
"bunlar terör örgütünün
tabaný" diyerek çoluk çocuk
demeden sivillerin tepesine
bombalar yaðdýran Ýsrail
devletine karþý, gözümüzün
içine baka baka yýllardýr yalan
söyleyen Bush, Blair ve
çetesine karþý bulduðumuz ve
bildiðimiz her yolla
sesleneceðiz: Bugüne kadar
kazandýklarýmýz baþlangýç,
kararlýyýz kapitalýzmi
durduracaðýz!

Anima
Aylin Aslým
Bulutsuzluk Özlemi
Catafalque
Çamur
Çilekeþ
Deli
Demirhan Baylan
Demir Demirkan
Erdal Bayrakoðlu

False in Truth
Gevende
Iþýðýn Yansýmasý
Kara Güneþ
Kara Kedi
Kardeþ Türküler
Kurtalan Ekspres
Koma Revþen
Moðollar
Mor ve Ötesi

Nidal (Suriye)
Pinhani
Redd
Soulitary
The Blow Ups

(Ýngiltere)
Turgut Berkes
Yaþar Kurt
Yolgezer
Zardanadam
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SAVAÞA KARÞI

SES ÇIKAR! SAVAÞA
KARÞI  OYUN
OYNUYORUZ

Atölyeler grubu alanda insanlarý meþ-
kul edecek, eylendirecek, akivite ve
oyunlarlarý bünyesinde bulunduruyor.

Hint kýnasý
Maharetli Barýþarock aktivistleri, alana

gelen barýþçýlarýn istedikleri bir deseni
ücretsiz olarak hint kýnasý ile nakþede-
cekler.

Kukla atölyesi
Ýki gün boyunca alanada bulunacak

olan malzemeler ile kukla yapmasýný,
yaptýðýmýz kuklalarý kullanmasýný öðre-
necegiz, kuklacý arkadaþlarýn oyunularý
ile eðleneceðiz.

Radyo Barýþarock
Alana kurulacak olan radyo ile fm

bandý üstünden kýsa mesafeli radyo
yayýný yapýlacak. 

Fotoðraf atölyesi 
Alana makineleri ile gelecek arkadaþ-

larla Barýþarock'ý en renkli biçinde anla-
tacak fotoðraflar çekeceðiz.

Video atölyesi
Alanda elinde video kaydý yapabilen

araçlarý olan arkadaþlardan gruplar
oluþturulacak, bu gruplara küçük video
dersleri ve kasetler verilecek. Ýlerki yýl-
larda montajlanýp kullanmak amacý ile
sesli, eðlenceli görüntüler elde edilecek. 

Uçurtma atölyesi
Alanada renkli uçurtmalar yapacak en

güzel dileklerimiz ile gökyüzünde
çýkartacaðýz.

Aný tepesi
Barýþarock'a Ýstanbul dýþýndan gelmiþ

arkadaþlarýmýzýn kendilerine ait küçük
bir eþyayý býrakabilecekleri bir tepe
olacak.

Dilek aðacý
Barýþ, adalet ve özgürlükten yana olan

tüm insanlarýn iyi dileklerini kumaþlara
yazarak üzerine baðlanmasýný isteyen
güzel bir aðacýmýz olacaktýr.

Oyunlar
Uzun eþek, birdir bir, istop, misket,

topaç, mendil kapmaca gibi çocukluk
oyunlarýmýzý oynayacaðýz.

Disiplinler Arasý Sanat Buluþmasý
Karþý festival, Barýþarock'ýn sesinin

sadece sahne olmamasý, bu sesi daha
güçlü çýkmasý için Barýþarock'ýn içeriðine
uygun çeþitli workshop ve performans-
larýn yer alacaðý resim, heykel, fotoðraf,
enstalasyon gibi görsel sanatlarýn çeþitli
disiplinlerin bir arada sergileneceði bir
buluþma gerçekleþecek.


