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“ABD, Ýslamcý faþistlerle
savaþ halinde.”
GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh,,  AABBDD
DDeevvlleett  BBaaþþkkaannýý

“Araplar iki ayaklý hayvan-
lardýr.”
MMeennaahhiimm  BBeeggiinn,,  11998822’’ddee
ÝÝssrraaiill’’iinn  LLüübbnnaann’’ýý  iiþþggaall
eettttiiððii  ssýýrraaddaa  ÝÝssrraaiill
BBaaþþbbaakkaannýý

“Filistinli diye birþey yok-
tur.”
GGoollddaa  MMeeiirr,,  EEsskkii ÝÝssrraaiill
BBaaþþbbaakkaannýý

“Mi’ar köyüne gittim. 3
tarktör bu köyün toptan
imhasýný tamamlýyordu.
Hiçbir piþmanlýk ve kin
duymadým...”
MMoosshhee  SShhaarreetttt,,  ÝÝssrraaiill  eesskkii
DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý

“Bu ülkede iki halka yer
olmadýðý bizim için açýk
olmalý. Tek çözüm Eretz
Ýsrail’in Arapsýz olmasýn-
da, hiç deðilse Ürdün’ün
Batýsýnda böyle olmasýnda
yatýyor. Bu ancak
Araplarýn komþu ülkelere
taþýnmasý ile mümkün ola-
bilir. Baþka bir seçenek
yok.”
YYaahhuuddii  UUlluussaall  FFoonnuu
BBaaþþkkaannýý  JJoosseepphh  WWeeiiyyzz,,
11994400                                                                                

”

“
KÝM NE DEDÝ?

1.110
ÖLÜ

2 askerinin
kaçýrýldýðýný söyleyen
Ýsrail ABD’nin onayý

ile saldýrdýðý
Lübnan’da 1.110 sivili
öldürdü. Ölen sivil-
lerin 356’sý 12 yaþýn
altýnda ki çocuklar.

3.698 sivil yaralandý.
980.393 sivil evlerini

terk ederek baþka
yerlere kaçtý.

2 Ýsrail’li asker hala
Hizbullah’ýn elinde

GGoollddee  MMeeiirr

Saðlýk Bakaný Recep
Akdað, 16 Aðustos'ta
"Karadeniz Bölgesi Kanser
ve Kanser Risk Faktörleri
Araþtýrmasý Sonuç
Toplantýsý"nda yaptýðý
konuþmada bir dizi yanlýþý
ayný anda yaptý. Akdað,
Çernobil'de yaþanan nük-
leer patlamanýn
Karadeniz'de ve
Türkiye'de kanser artýþýnda
rol oynamadýðýný, kanser
artýþýnda sigara ve alkol
tüketiminin etkili
olduðunu söyledi. 

Oysa Akdað'ý yalanlayan
baþka raporlar da var.
Geçtiðimiz Nisan ayýnda
yayýnlanan "Öteki Çernobil
Raporu" Saðlýk Bakaný'ný
yalanlýyor. Dr. Ian Fairlie,
ve Dr. David Sumner
tarafýndan hazýrlanan
ayrýntýlý raporda, 1986'da
iki patlamanýn ardýndan
çevreye yoðun nükleer
sýzýntý yayan Çernobil'in
serpintisinin Batý Avrupa
basta olmak üzere
dünyanýn baþka bölgelerini
de vahim ölçüde kirlettiði

açýklanýyor.  
Rapora göre, patlamalar,

radyoaktif gazlar ve kalýn-
týlardan oluþan büyük
bulutlarýn atmosferde 7-9
kilometre öteye saçýlmasý-
na neden oldu. Reaktörün
190 ton yakýtýnýn yaklaþýk
% 30'u reaktör binasýnýn ve
etrafýndaki alanýn üstüne
daðýlýrken, % 1-2 kadarý da
atmosfere fýþkýrdý.
Reaktörün kalbindeki
radyoaktif gazlar bu sýrada

açýða çýktý.
Patlamanýn ardýndan

1700 ton grafit
yavaþlatýcýnýn tutuþmasýyla
çýkan yangýn, tam 8 gün

sürdü. Bu yangýn, Çer-
nobil felaketinin bu derece
aðýr olmasýnýn baþlýca
nedeniydi.

Raporda Çernobil felake-
tinin sadece Karadeniz'de
deðil Avrupa'da bir çok
ülkeyi etkilediði de
anlatýlýyor. Saðlýk Bakaný

Akdað'ýn atladýðý þöyle
küçük bir ortan var: Dünya
Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ)
hesabýna göre, Çernobil'de
açýða çýkan radyoak-
tivitenin tamamý, Hiroþima
ve Nagasaki'ye atýlan atom
bombalarýnýn ikisinin
toplamýndan çýkan mik-
tarýn tam 200 katý.

Böyle bir felaketin boyut-
larý Saðlýk Bakaný tarafýn-
dan anlaþýlamasa da Öteki
Çernobil Raporu þu veril-
erle devam ediyor: Çer-
nobil'den yayýlýmýn azami
düzeyde olduðu ilk 10 gün
zarfýnda, uçucu radyoaktif
çekirdekler sürekli etrafa
saçýldý ve Avrupa'nýn pek
çok bölgesine, ardýndan da
kuzey yarýkürenin tamamý-
na daðýldý. Örneðin, Çer-
nobil'in 8000 küsur kilome-
tre ötesindeki

Japonya'da, Hiroþima'da,
görece yüksek serpinti
yoðunluklarý ölçüldü.

Bu yaygýnlýktaki bir ser-
pintinin sigara ve alkolle
kanser arsýnda baðlantý
kurmak isteyen ve bu

arada Çernobil'i önemsi-
zleþtirmek isteyen saðlýk
bakanýný yalanladýðý açýk.

AKP hükümeti
Türkiye'de küresel nükleer
lobilerinin de etkisiyle
nükleer santral kurmak
için çabaladýðýndan, nük-
leer santralleri masum
enerji kaynaðý olarak
göstermek için Recep
Akdað'ýn tahrifatlarýna baþ
vuruyor. Örneðin
Ýngiltere'de,  750 kilometre
karelik bir alaný ve 200.000
koyunu kapsayan 374 çift-
lik için radyoaktif kirlilik
yüzünden kýsýtlamalar hâlâ
geçerli. Almanya,
Avusturya, Ýtalya ve
Finlandiya gibi bir dizi
ülkede de ayný kýsýtlamalar
hala sürüyor. Türkiye'de
bu kýsýtlamalarýn olma-
masý, Çernobil'in
Türkiye'yi etkilememsin-
den deðil, Recep Akdað
gibi siyasilerin büyük þir-
ketlerin çýkarý için gerçek-
leri halktan gizleme beceri-
lerindendir.

Saðlýk  Bakaný'ndan  inciler:

Kanserin sorumlusu Çernobil deðil alkolmüþ!

2 milyon kamu emekçisi
hükümetle toplu
görüþme masasýnda.
Hükümetin baskýlarý
sayesinde KESK sadece 1
iþkolunda toplu görüþme
masasýna oturabiliyor
ama bu arada herkes
biliyor ki kamu emekçi-
lerinin gerçekten mücad-
eleci örgütü KESK.

KESK yönetimi bu
nedenle biryandan
hükümetin sendiklarý
hiçe sayan, memurlarý ise
düþük ücrete mahkum
etmek isteyen IMF poli-
tikalarýna karþý çýkarken
diðer yandan da faþist-
lerin kontrolündeki Türk
Kamu Sen’in devlet
güdümlü sendikacýlýðýna
karþýmücadele ediyor.

MMeemmuurr  ddaahhaa
yyookkssuull

KESK’e baðlý Eðitim Sen
yayýnladýðý bir raporla
öðretmenlerin ücret-
lerinin son 10 yýlda 28
kere, milletvekillerinin
ise 70 kere arttýðýný açýk-
ladý. 1996 yýlýnda öðret-
men ile milletvekili
maaaþý arasýndaki fark
3.8 iken ayný fark þimdi
9.3’e çýkmýþ.

Eðitin Sen raporuna
göre ayný dönemde
ekmeðin fiyatý 57, etin
fiyatý ise 67 kere arttý.

Yani öðretmenler son 10
yýlda net bir biçimde
daha yoksullaþtý.

KESK þimdi bu net yok-
sullaþmanýn ortadan
kaldýrýlmasýný istiyor.

KESK 2006 yýlý için
memurlara ilk altý ay için
yüzde 5, ikinci altý ay için
de yüzde 5 olmak üzere
yüzde 10 ek zam istiyor.

Hükümet ise 2.38’lik

enflasyon zammý öneriy-
or ve memurlarý temsil
ettiðini söyleyen Türk
Kamu Sen bu öneriyi
kabul ediyor.

Bunun 2006 yýlýnýn
enflasyonundan kay-
naklandýðýný açýklayan
KESK Genel Baþkaný
Ýsmail Hakký Tombul
ayrýca “çocuk yardýmý,
çalýþmayan eþ için ayrýca

ödeme, kira yardýmý, iþ
güvencesi de istedikleri-
ni” söylüyor.

MMüüccaaddeellee  ssüürreecceekk
KESK ve ona baðlý

sendikalar hükümet ile
Türk Kamu Sen oldu bit-
tiye getirip uzlaþsalar bile
mücadeleyi yükselterek
sürdüreceklerini söylüy-
orlar.

Bursa’da  BAK
gecesi
11 Aðustos'ta Ýstanbuldan
Deli ve Çamur Bursa'dan
ise Gerceðin Hayali gru-
plarýnýn katýldýðý Biz Bu
Savaþý Durdurabiliriz
gecesi yapýldý.

Geceyi Küresel BAK ve
Nilüfer Yerel Gündem 21
düzenledi. Gecenin çalýþ-
masýný çok kýsa býr
zamanda yapmamýza rað-
men  büyük çoðunluðu
genç, bine yakýn insan
katýldý.

BAK yürütmesinden
Þenol Karakaþ'ýn konuþ-
masýnýn ardýndan geceye
katýlan herkes ABD  ve
Ýsrail'in Ortadoðu'yu kan
gölüne çevirmesine büyük
tepki gösterdi.

Irak'ta yaþanan vahþetin
sesi dinletildi, savaþa karþý
ses çýkarýldý ve birçok slo-
gan atýldý. Ýsrail'in
Lübnan'a saldýrmasýndan
sonra Bursa'da birçok gös-
teri ve basýn açýklamasý
düzenlendi fakat 11
Aðustos gecesi çoðu genç
yüzlerce öfkeli insan en
kitlesel ve en ses getiren
eylemi gerçekleþtirdi.

ABD'nin ve Ýsrail'in
Ortadoðu'daki vahþetine
son vermek için daha
kitlesel ve ses getiren
eylemler gerçek-
leþtirmeliyiz. Dünyada
savaþ karþýtlarýnýn sayýsý
gün be gün artarken bu
hareket Türkiye'de olduðu
gibi her yerde de iktidar-
lara büyük baský uyguluy-
or. Bugün de, Bursa'da
olduðu gibi daha önce hiç
sokaða çýkmamýþ fakat
savaþa karþý olan herkese
ulaþmak ve daha da kitle-
sel olmak için önümüzde
hiçbir engel yok.  Çünkü
onlar bir avuç biz mil-
yarlarýz...

Memur  þimdi  daha  yoksul

KESK hem  ücret  artýþý  hem  de
daha  iyi  çalýþma  koþullarý  istiyor
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BBAAÞÞYYAAZZII
Çözüm ABD’nin
yenilgisi

Dünya'da ve Türkiye'de gündem sýkýþýyor.
Emperyalist saldýrganlýk gündemi belirliyor
ve ayný zamanda bir çýkamaza doðru sürük-
lüyor. Bu gidiþin tek çýkýþý ABD'nin yenilgi-
sidir. Bu saðlanmadýðý sürece dünyada ama
en önemli olarak da Ortadoðu'da savaþlarýn
sonu gelmeyecek. 5 yýlda üçüncü savaþý
yaþýyoruz.

ABD, dünyanýn en büyük askeri gücü.
Onun bir yýllýk askeri harcamasý Türkiye'nin
yýllýk gayri safi milli hasýlasýna hemen
hemen eþit. Böyle bir askeri gücün yenilgisi
olanaksýz gibi görünüyor. Salt askeri terim-
lerle konuþulursa doðru ama savaþ poli-
tikanýn bir devamý ve bu nedenle ABD'yi
politik olarak yenmek askeri olarak da yen-
mek anlamýna gelecek.

Öte yandan savaþýn maliyeti giderek ABD
için dahi dayanýlmaz boyutlara varýyor ve
ABD ayný zamanda diðer emperyalist ülkel-
erle ekonomik alanda rekabet etmek zorun-
da. Oysa artýk eskisi gibi bu alanda tartýþ-
masýz bir üstünlüðe sahip deðil.

AB ekonomisi ABD kadar, Çin hýzla ama
büyük bir hýzla yaklaþýyor, Japonya ve hatta
imparatorluðu daðýlmýþ olsa da Rusya
ABD'nin hala ciddi rakipleri.

ABD'yi politik olarak yenecek güç diðer
emperyalistler ya da silahla ABD'ye karþý
direnen Afgan, Irak ya da Lübnan direniþçi-
leri olmayacak. ABD'yi yenecek olan güç
savaþa karþý olan dünya halklarý ve onlarla
birlikte Amerikan emekçileri olacak.
ABD'nin Ortadoðu'da yenilgisinin en önemli
yaný da zaten bu. Sadece iþgal ettiði ülkel-
erde deðil, kendi evinde yenilecek.

ABD egemen sýnýfý Vietnam'dan çekilirken
bu sadece Vietnam'ýn askeri zaferi deðildi,
ayný zamanda ve hatta belki daha da önem-
liolarak dünya ve Amerikan savaþ karþýt-
larýnýn, Amerika içindeki her türlü toplum-
sal hareketin zaferiydi. ABD'yi onlar çek-
ilmek zorunda býraktýlar. ABD egemen sýnýfý
Vietnam'dan çýkmadýðý takdirde evinde-
baþýnýn belaya gireceðini gördü ve Vietnam
yerine kendi ülkesini elinde tutmayý tercih
etti.

Bugün ise hem savaþ karþýtý hareket
Vietnam Savaþý'na göre hem ABD'de hem
de bütün dünyada çok daha güçlü hem de
antikapitalist hareket var.

Küresel sermaye her ülkede yeni liberal
politikalarý için mücadele etmek zorunda ve
direniþ heryerde güçleniyor. Artýk onlar
yenilgi almayabaþladýlar.

AB anayasasý, Farnsa'da CPE,  Yunanistan,
Þili, Bolivya, Venezüella ve þimdi de
Lübnan.

Yni biraz daha bastýrmak, biraz daha zor-
lamak gerekli. Kazanabiliriz. Yeni, yepyeni
bir dünya bizi bekliyor yeterki siteyelim ve
yüklenelim.

Tayyip Erdoðan ve AKP hükümeti
kývranýyor. Bir yandan Türkiye
kamuoyuna karþý Lübnan’da saldýr-
gandan yana olmadýðýný göstermeye
çalýþýyor, diðer yandan kendisine ver-
ilen Lübnan’a gitme ve Hizbullah’ý
durdurma görevine boyun eðmek
zorunda.

Türkiye bu defa da ABD’nin verdiði
görevi yerine getirmezse, yani bir kere
daha 1 Mart’ta olduðu gibi ABD savaþ
planlarýna karþý adým atarsa bu kez
açýk ki ABD’nin, Bush yönetiminin
tepkisi çok daha sert olacak ve Tayyip
ve arkadaþlarý bundan çokkorkuyor-
lar.

Türkiye halký ise ezici büyük çoðun-
luðu ile Afganistan ve Irak’ý iþgaline
karþýolduðu gibi Türkiye’nin
Lübnan’a gitmesine de karþý. Türkiye
Afganistan’da zaten iþgalci bir role
sahip, ayný þey Lübnan’da da yaþanýr-
sa  bu defa sonuçlardaha aðýr olur.

AKP hükümeti Türkiye’nin
Hizbullah’a karþý savaþmak için deðil,
Lübnan’ýn yeniden imarý için
Lübnan’a gideceðini anlatmaya
çalýþýyor ama bu büyükbir yalan.
Lübnan’a gidecek olan uluslararasý
gücün tarifi sadece “barýþ gücü” deðil,
“müdahale gücü.” Yani asýl görev
Ýsrail’in yapamadýðýný, Lübnan
ordusunun yapmak istemediðini yap-
mak ve Hizbullah’ý silahsýzlandýrmak.

Neden? Çünkü Suriye ve Ýran!a

saldýrýldýðýnda ABD ve Ýsrail
arkalarýný emniyete almak istiyorlar.

Türkiye bu göreve katýldýðýnda
Lübnan’ýn iþgaline ortak olur ve
Ýsrail’in baþýna gelenler hatýrlanýrsa
bunun farurasý aðýr olur. Hizbullah
halk ve halký yenmek mümkün deðil.

Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül
kamuoyunu tatmin edecek bir açýkla-
ma yapabilmek için dolanýp duruyor.
Ama boþuna.

AKP yönetimi bunun tamamen
farkýnda ve bu nednele elinden
geldiðince tedbir almaya çalýþýyor.

Partinin sözcülerinden Dengir Mir
Mehmet Fýrat 1 Mart için “O bir siyasi
kazaydý” diyor ve tekrarlanmamasý
için her türlü tedbiri alacaklarýný
anlatýyor.

Milliyet gazetesi ise AKP yetk-
ililerinden aldýðý tiyolarla bu tedbir-
lerin ne olacaðýný açýklamýþ.

Öncelikle “AKP milletvekilleri savaþ
karþýtlarýndan yalýtýlacak.”

Bu AKP hükümetinin ilk hedefi. Yani
aslýnda milletvekillerinin toplumdan
yalýtýlmasý gerektiði söyleniyor.

Bu elbette mümkün deðil. Savaþ
karþýtlarý hiç aralýksýz bir biçimde
Lübnan’a saldýrý baþladýðýndna bu
yana sürdürdükleri kampanyaya
devam edecekler ve bu kez de
Türkiye’nin Lübnan’ýn iþgaline ortak
olmamasý için toplumun sesini yük-
seltmesine yardýmcý olacaklar.

AKP 1 Mart’tan yanlýþ ders çýkarmýþ.
Milletvekillerini toplumdan soyutla-
mak, savaþ karþýtlarýndan soyutlamak
yerine halkýn eðilimine sahip çýkmalý
ve Lübnan’a asker göndermek için bir
tezkereyi meclise getirmemeli. ABD
yönetimine ise dönüp “bizim bu iþle
ilgimiz yok, bizi Lübnan’ýn iþgaline
ortak edemezsiniz” demeli.

Ya milletvekilleri tezkereyi kabuled-
er, askerler Lübnan’a gider, Hizbullah
veya baþka direniþçilerle çatýþýr ve ilk
ölüler geriye gelmeyebaþlarsa? AKP
bunun hesabýný nasýl verecek?

Elbette veremeyecek ve bu hesabýn
altýnda kalýp ezilecek. Tercih onlarýn.
Ya iþgalci olacaklar ve Bush yöneti-
minin, Ýsrail’in ortaðý olacaklar ya da
baðýmsýz bir tutum alacaklar, kendi
halklarýnýn sesini dinleyecekler ve
barýþtan, kardeþlikten yana tutum ala-
caklar.

Artýk biliyoruz ki ABD yenilmez
deðil.

BBiirr  kkeerree  ddaahhaa  11  MMaarrtt

Savaþa
ortak  edilen
çocuklar

Ýsrail ordusu Lübnan’a
ölüm yaðdýrýyor. 1000
Lübnan’lý sivil öldü ve bun-
larýn üçte biri çocuk. Ýsrail
baþbakaný piþkin bir
biçimde ölen 12 yaþýndan
küçük çocuklarýn dahi
terörist olabileceðini
söyleyebiliyor.

Yandaki resimdeki çocuk-
lar ise Ýsrailli. Ordunun
Lübnan halkýnýn üstüne yol-
layacaðý bombalarýn üzerine
notlar yazýyorlar. Ýbranice
deðil, Ýngilizce!

Bombayý kafasýna yiyen
Lübnanlýnýn Ýbranice
bilmeyip belki, Ýngilizce
bildiðini mi düþünüyorlar
yoksa yabancý dil pratikleri-
ni mi arttýrýyorlar.

Siyonizmin çocuklarý
savaþa ve Arap düþmanlýðý-
na böyle hazýrlamasý tek
kelime ile iðrenç.

antikapitalist
sosyalist  iþçi’nin ekidir                       Aðustos 2006 

“AKP milletvekilleri
savaþ  karþýtlarýndan

yalýtýlacak”

sosyalist  isci
+
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Bir süredir Radikal gazetesinde
"yazan" Hasan Celal Güzel, kötülük
dolu yaðlý yüreðinin içinde kalanlarý
kustuðu bir yazý yazdý geçenlerde.
Yazýnýn baþlýðý, "Lübnan'a elbette
asker göndermeliyiz."

Benzer görüþler Hadi Uluengin,
Ertuðrul Özkök gibi yazarlarca da
ifade ediliyor. 

Bu, çok acayip bir koro. Bu bir
savaþ korosu. Bu, savaþ þakþakçýlýðý
yapmayý maharet sanan, nedense,
memleketin ali menfaatlerini her
seferinde militarizmde, savaþta
gören bir koro.

Koro bir kan gölünün üzerinde
tepiniyor yeniden: "Elbette Lübnan'a

asker göndermeliyiz" diyor.
Elbette beyler, elbette. Siz emredin

yeter, siz isteyin yeter!
Altý üstü nedir ki, biraz daha kan

dökülür, Türkiye Ýsrail'in iþgalinin
ortaðý olur, Türk askerleri Hizbullah'ý
silahsýzlandýrma operasyonunun
koçbaþý olur, AKP hükümeti Bush'un
"teröre karþý savaþ" politikasýnýn
kalifiye maþasý olur. Siz memnun
olursunuz, Olmert, New York enter-
nasyonalizminizin merkezi neo con-
lar, Blair memnun kalýrlar. 

Eruðrul Özkök, Lübnan iþgalinin
daha ilk günlerinde AKP hükümetini
eleþtiriyordu. Tayyip Erdoðan'ýn,
Ýsrail'i eleþtirirken, Hizbullah'ý
eleþtirmemesinin yanlýþ olduðunu
söylüyordu.

Özkök, savaþ korosunun akýllý
þeflerinden. Hizbullah'ýn terörist
olduðunu bir kez söyledikten sonra,
kaba tabiriyle Bush'un zoka-sýný bir
kez yuttuktan sonra, "Barýþ Gücü"
kisvesiyle Hizbullah'ý silahsýzlandýr-
mak için "Lübnan'a elbette asker
göndermeliyiz" iddiasýnýn politik
temelini de atmýþ oluyor.

Türkiye'yi çocuk katilleri

þebekesinin ortaðý yapmak isterken,
garip bir hýrsla endazeyi kaçýrarak,
Türkiye'nin dýþ politikasýný sadece
kendilerinin belirlemesi gerektiðini
de aðýzlarýndan kaçýrýyorlar. Hasan
Celal, "Yediden yetmiþe herkes ilâ
maþallah diplomasi uzmaný kesilmiþ
vaziyette" diyerek hayýflanýyor.
Hayýflanýrken de halký aþaðýlýyor,
halkýn dýþ politikaya bu kadar
müdahil olmasýna kýzýyor. Ýþ Hasan'a
býrakýlmalý, Ertuðrul ve Hadi'ye
devredilmeli. Devredilsin ki bir kez
daha 1 Mart "kazasýyla" karþýlaþýl-
masýn.

Bu türden bütün "dýþ politika
uzmanlarý" (siz bunu "her zaman ve
sonsuza kadar savaþalým korosu"
olarak okuyun), haklý olarak,
Ortadoðu ve ABD ile iliþkiler
konusunu açtýklarý her seferinde 1
Mart'ý hatýrlýyorlar.

1 Mart tezkeresinin mecliste red-
dedilmesini unutamýyorlar. Bu yüz-
den dýþ politikaya, cühela halkýn
dahil olmasýný istemiyorlar. 1 Mart
tezkeresinden önce halk, savaþa
kararlý bir biçimde karþý çýktý.
Bush'un iþgal harekâtýna açýk bir

cephe aldý. Irak halkýný arkadan
býçaklamayacaðýný gösterdi.

Halkýn bu büyük politik cesareti
belli ki Hasan Celal'e acý vermiþ.
Saçmalamasý bu yüzden. Dýþ poli-
tikayý bize býrakýn diye bas bas baðýr-
masý bu yüzden. Diyor ki, romantik
barýþ havarileri, islamcýlar, aydýnlar
ve solcular el ele "barýþ senfonileri
çalýyorlar."

Evet çalýyoruz, bizim birleþik barýþ
senfonimiz, sizin kan koronuzu bir
kez daha yenecek.

Siz Lübnan'a iþgal ve ölüm vaat
ediyorsunuz..

Biz ise, ressam Mehmet
Güleryüz'ün Küresel BAK'ýn
Lübnan'la dayanýþma eyleminde
söylediði gibi, insanlýk ve dayanýþma
vaat ediyoruz: "Türkiye Lübnan'a
asker yollayamaz. Türkiye'den
Lübnan'a gönderilmesi gereken tek
þey,halkýn barýþ duygularýdýr, ekmek-
tir, saðlýk yardýmýdýr, çadýrdýr, insan-
lýktýr."

Ýnsanlýk, beyler, insanlýk.
Ýnsanlýk bir kez daha kazanacak, siz

kaybedeceksiniz!

HABERLER

Komplo teorileri

sosyalist  iþçi
ile yazýþmak için

sosyalistisci@gmail.com

www.sosyalistisci.org

Hasan  savaþ  istiyor,
Eruðrul  ve  Hadi  de...

Mustafa Metin

Medikolar
Saðlýk
reformunun
ne  olduðunu
hükümete
öðretelim

Üniversiteliler artýk
hastalanmýyor.
Hükümetin yeni yasasý-
na göre milyonlarca
insanýn aþý ihtiyacý,
sürekli ve hayati (kalp
hastalýklarý gibi)
hastalýklarý olmadýðý
gibi artýk üniver-
sitelilerin de artýk
hiçbir saðlýk problemi
yok! 

Yeni saðlýk yasasý
uyarýnca üniversite
öðrencilerine saðlýk
hizmeti saðlayan
Mediko'lara artýk kay-
nak olmadýðýna göre,
üniversite öðrencileri
bir yolunu bularak
hastalanmayacaklar. 

Eðer hastalanýrlarsa,
artýk eskisi gibi "sosyal
güvencem yok
Mediko'ya giderim"
diyemeyecekler çünkü
yeni yasa ile
Mediko'lara kaynak
aktarýmý durduruldu.
Hükümet özel sektörün
önünü açýyor ve zaten
tam anlamý ile üç
kuruþla geçinen öðren-
cileri özel poliklinik ve
hastanelere yön-
lendiriyor.

Hükümet,
Mediko'lara kaynak
aktarýmýnýn durdurul-
duðu, saðlýk ocak-
larýnýn kapatýldýðý, pro-
tez ve düzenli ilaçlarýn
kapsam dýþýnda
býrakýldýðý bu yasaya
saðlýkta reform diyor.

Her yýl milyonlarca
dolarýn aktarýldýðý,
ABD ve Ýsrail ile
yapýlan askeri anlaþ-
malar, askeri anlaþ-
malar kýsýlmýyor da;
öðrencilerin
Mediko'larýna el konu-
luyor.

Hükümete, saðlýkta
reformun ne olduðunu
sokakta, okulda baþlat-
acaðýmýz kampanya ile
öðretmemiz gerekiyor.
Bunun için þimdiden
baþlayarak hýzla kam-
panyamýzý örmemiz
gerekli!

Mediko kampanyasý
ile ilgili bilgileri
Barýþarock boyunca
Küresel Eylem Grubu
standýndan ala-
bilirsiniz.

OOttooppaann::  ÖÖllddüürrmmeeyyee  ggeelleenn  ggeemmii
Çok bilinen kimyasal bir karsinojen olan asbest yüklü

Otopan gemisi, geçtiðimiz hafta gemi sökümü iþlemi için
Türkiye'ye doðru yola çýktý. Holanda'nýn Amsterdam
þehrinden sökülmek üzere Ailaða'ya doðru yola çýkan
gemi tam bir zehir deposu.

Tehlikeli Gemi Sokumu Önleme Giriþimi üyeleri, Otopan
isimli gemiye verilen izinlerin geri alýnmasý için 16
Aðustos'ta bir basýn açýklamasý yaptýlar. 

Ýzmir Valilik önünde yapýlan basýn açýklamasýnda Avukat
Arif Ali Cangý, geminin çok geç olmadan Hollanda'ya geri
gönderilmesi gerektiðini vurguladý. Cangý, yapýlan
bildirimlerde gemide sadece 1 ton asbest olduðunun
bildirildiðini ama gerçek asbest miktarýnýn 10 ton
olduðunu açýkladý.

Cangý, "Hileli ve yalan beyanlarla Türkiye'ye getirilme-
sine izin verilen Otopan gemisi 'yasadýþý trafik'tir. Ýhraç
eden Hollanda'ya iade edilmelidir" dedi. Tehlikeli Gemi
Sökümünü Engelleme Giriþimi, Çevre Bakanlýðý ve Ýzmir
Valiliði'ne taleplerini içeren dilekçe gönderdi. 

Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe ise Otopan isimli
geminin geri yollanacaðýný söyledi.

Küreselleþme  ve  Direniþ
Chris Harman

Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan alýnabilir

Hasankeyf. Bir çok tari-
hçi, araþtýrmacý ve yazar
tarafýndan uygarlýðýn
beþiði ya da tarihin en eski
þehirlerinden birisi olarak
adlandýrýlýyor. Uygarlýðýn
beþiði, þimdi bir þirket pro-
jesinin tehdidi altýnda. 

Baraj projesi 50 bin
insanýn göç etmesine
neden olacak ve bu çok
önemli tarihi mirasý sular
altýnda býrakacak. 

Bundan 4 yýl önce Ýngiliz
Balfour Beatty Ýnþaat
Firmasý, Independent
gazetesinin, çevrecilerin ve
arkeologlarýn desteðiyle
yürüttüðü karþýt kampa-
nya sonucunda Ilýsu
Projesi'nden vazgeçmiþti.
Ama Recep tayip Erdoðan
vaz geçmiyor. Ilýsu Projesi,
Dicle ve Fýrat nehirleri
üzerinde bulunan, sulama
ve hidroelektrik gücü
saðlayan ''Güneydoðu

Anadolu Projesi'' GAP'ýn
22 barajýndan biri.

Tayip Erdoðan, Ilýsu
Projesi'nin ilk temelini attý.
Hasankeyf'te ve çevre
köylerde yaþayan binlerce
insan için bu proje tam bir
felaket.

Baþbakan Erdoðan,
eleþtirilere, "Hasankeyf'in
sular altýnda kalacaðý kül-
liyen yalandýr. Tam aksine,
biz bunun arkasýnda neyin
yattýðýný gayet iyi biliy-
oruz. Biz Hasankeyf'i sular
altýnda býrakmayacaðýz,
biz Hasankeyf'i þimdiki
yerin biraz kuzeyine taþýy-
oruz. Köprüsüyle,
camisiyle, tarihi eserleriyle
ilçeyi yeni yere taþýya-
caðýz" diyerek yanýt veriy-
or.

Erdoðan, belli ki tarihin
taþýnabileceðini düþünüy-
or. Oysa Hasankeyf kay-
alarýn içi oyularak oluþtu-

rulduðu için kenti sulardan
korumak imkansýz. Uzun
sure Hasankeyf'te kazý
çalýþmalarýnýn sorumlu-
luðunu yürütmüþ olan
Profesör Oluþ Arýk,
'kültürel deðeri olan
yapýlarýn en fazla yüzde
20'si kurtarýlabilir' diyor.
Uzmanlarýn bu görüþlerine
karþýlýk baþbakan hangi
bilimsel temele dayanarak
Hasankeyf'i bir bütün
olarak "kuzeye" taþýyabile-
ceðini iddia ediyor, merak
konusu.

AKP hükümetinin gözü
gerçekten de þirketler,
inþaatlar ve kardan baþka
bir þey görmüyor. AKP'ye
göre her þey satýlýk, tarih
bile.

Hasankeyf'i savunmak
için daha öncekilerden çok
daha yaygýn bir mücadele
vermeliyiz.

Ýzmir'de  500  kiþilik  eylem
Kýbrýs Þehitleri Caddesi’nde "Ýsral'i Durduralým" Meþaleli

Barýþ Zinciri yapýldý. Barýþ Zinciri Eylemi Ýzmir'de son
yýlarda mitingler dýþýnda yaptýðýmýz en katýlýmlý ve en etk-
ili eylemlerden biri oldu. En az 500 kiþi sloganlar, meþalel-
er, mumlar ve resimlerle el ele tutuþarak Caddeyi boydan
boya doldurdu. Eylemi gören bir çok kiþi zincire katýldý.
Katýlýmcýlarýn kararlýlýðý sevindiriciydi. Eyleme katýlanlar
eylemle ilgili memnuniyetlerini ve teþekkürlerini defalarca
sundular.

Herkes yakasýnda "Ýsrail'i Durdurun" logosunu taþýdý. 22
bin yaka için, 5 bin ev, dükkan, araba vb. için hazýrlamýþ
olduðumuz "Ýsrail'i Durdurun" logoso daðýtýldý.

Eylem baþlangýcýnda Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
adýna konuþmayý ve açýklamayý Melih Yalçýn yaptý. Melih
Yalçýn'ýn yaptýðý açýklamadan sonra barýþ zinciri oluþturul-
du. Barýþ zinciri Kýbrýs Þehitleri giriþinde baþladý. Barýþ
Zinc irinin bir kolu baþlangýç noktasýnda iken bir kolu
cadde sonundaydý.

Hasankeyf'e dokunmayýn

Turizm
Bakaný’nýn
açýklamasý:
"Hasankeyf'in sular altýn-
da kalacaðý külliyen
yalandýr. Tam aksine, biz
bunun arkasýnda neyin
yattýðýný gayet iyi biliy-
oruz. Biz Hasankeyf'i
sular altýnda býrakmaya-
caðýz, biz Hasankeyf'i
þimdiki yerin biraz
kuzeyine taþýyoruz.
Köprüsüyle, camisiyle,
tarihi eserleriyle ilçeyi

yeni yere taþýyacaðýz.
Orada yeni bir
Hasankeyf inþa edeceðiz.
Kesinlikle o tarihi eserleri
sular altýnda býrakmaya-
caðýz. Tarihi eserlerin
sular altýnda kalmasýna
müsaade etmeyeceðiz.
Projeyi bizzat ben takip
ediyorum. Ve geçenlerde
son þeklini gördüm.
Yakýnda barajýn inþaatýna
baþlanacak. Ben tüm
Batmanlýlar'a sadece
Hasankeyf'i deðil Ilýsu
Barajý'na da sahip çýkýn
diyorum. Çünkü, Ilýsu
Barajý Güneydoðu'nun
adeta yeni zenginlikler-

den bir tanesi olacaðý
gibi, turizm açýsýndan da
Hasankeyf'e büyük katký
saðlayacak. Yeni
Hasankeyf hem baraj
hem de turizm açýsýndan
çok geliþecek. Bazýlarý
bunun önünü kesmeye
çalýþýyor. Bazýlarý çevreci-
lik adýna, bazýlarý af eder-
siniz baþka düþüncüler
adýna bunun önüne
kesmeye çalýþýyorlar.
Asla biz bunu yapmayýz.
Hasankeyf sular altýnda
kaymayacak, Ilýsý Barajý
ve Hasankeyf bu bölgeye
baþka bir güzellik kata-
cak."
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KESK Ýstanbul Þubeler
Platformu, TMMOB Ýstan-
bul Ýl Koordinasyon
Kurulu, Hak-Ýþ Marmara
Bölge Baþkanlýðý ve Ýstan-
bul Tabip Odasý'nýn
Kadýköy Meydaný'nda
düzenlediði 'Ýsrail'i
Durdurun, Lübnan'a asker
göndermeyin' mitingine
havanýn sýcaklýðýna rað-
men on bin kiþi katýldý.

Mitingin en kalabalýk
gruplarý Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu ve
TKP’nin Yurtsever Cephe
kortejleriydi.

Eyleme katýlanlar Ýsrail'in
derhal Lübnan ve Filistin
topraklarýndan çekilmesi-
ni, Türkiye'nin Lübnan'a
asker göndermemesini,
sýnýr ötesi operasyonlarýn
durdurulmasýný, askeri
üslerin kapatýlmasýný ve
Ýsrail'le tüm ikili anlaþ-
malarýn iptal edilmesini
talep ettiler.

KKüürreesseell  BBAAKK  eenn
bbüüyyüükk  kkoorrtteejjddii

2000 kiþilik kortejiyle
mitingin en kalabalýk
grubu olan Küresel Barýþ
ve Adalet Koalisyonu
aktivistleri ellerinde

'Filistin'e Özgürlük, Ýsrail'i
Durdurun' yazan dövizler
taþýdýlar. En önde ressam
Mehmet Güleryüz'ün
Ýsrail'in Lübnan'da neden
olduðu dehþeti anlatan bir
resminin taþýnýyordu.

Diðer kortejlerden farklý
olarak BAK kortejine her
zaman olduðu gibi yolun
iki tarafýndan gösteriye
belki de seyirci olarak
gelmiþ çok sayýda insan
katýldý.

Küresel BAK, davullarý,
marakaslarý, bayraklarý,
sloganlarý ile alanýn ayný
zamanda en canlý grubuy-
du. Zaman zaman koþan,
zaman zaman oturan,
zaman zaman ellerindeki
marakaslar ve davullarla
savaþa karþý ses çýkan
Küresel BAK aktivistleri
sýk sýk 'Çýkarsa tezkere
meclis gitsin askere' slo-
ganýný attýlar.

KKüürreesseell  BBAAKK  eeyylleemmee
nnaassýýll  hhaazzýýrrllaannddýý??

Eylem sýrasýnda konuþ-
tuðumuz Küresel BAK
aktivistleri, "Bu eyleme
hazýrlanmak için Kadýköy,
Üsküdar, Avcýlar ve
Beyoðlu'nda hemen hemen

her gün stand açarak
insanlarla birebir
iletiþim kurduk.
Beyoðlu, Kadýköy,
Avcýlar ve Üsküdar'-
da toplantýlar
yaparak herkese bu
eylemin ne kadar
önemli olduðunu
anlattýk. Yani kampa-
nyayý sokakta inþa
ettik.’ dediler.

BAK eylem öncesi
100 bine yakýn bildiri
daðýttý ve Ýstanbul’un
dýþýnda Ankara,
Ýzmir ve Bursa’da da
etkinlikler, standlar
ve bildiri daðýtýmý
gerçekleþtirdi.

BAK aktivistleri
daha sonra
“Konuþtuðumuz
herkes zaten Ýsrail'in
Lübnan ve Filistin'de
yaptýklarýna büyük
bir öfke duyuyor ve
Türkiye'nin Lübnan'a
asker göndermesine
kesinlikle karþý.
Bugün Küresel
BAK'ýn alanýn en
büyük korteji
olmasýnýn nedeni de
bize göre bu eylemi
sokakta inþa etmiþ

olmasý. Þimdi hedefimiz
Türkiye'nin Lübnan'a
asker göndermesini kesin-
likle önlemek olmalý. Yeni
bir 1 Mart mümkün" diye
eklediler.

LLüübbnnaann''aa  aasskkeerr
ggöönnddeerrmmee!!

Hem yapýlan konuþ-
malarýn hem de atýlan slo-
ganlarýn temel vurgusu
Ýsrail'in bir an önce durdu-
rulmasý, ve Türkiye'nin
Lübnan'a asker gönder-
memesiydi

Mitingde konuþan sendi-
ka ve kurum temsilcileri, 1
Mart'ta tezkerenin meclis-
ten geçirilmediðini hatýr-
latarak bunu Lübnan'a
asker gönderme konusun-
da da tekrarlamanýn
mümkün olduðunu
söylediler.

Eylemde sýk sýk, ''Katil
ABD Ýsrail'den defol'',
''Çýkarsa tezkere meclis
gitsin askere'', ''Her yer
Filistin, Her yer Lübnan,
hepimiz Filistinli, hepimiz
Lübnanlýyýz'', "Apoletli
medya istemiyoruz" slo-
ganlarý atýldý.

Savaþ karþýtlarý þimdi
tezkereye hazýrlanýyor.

Kadýköy'de  savaþ  karþýtý  gösteri:

''LLüübbnnaann''aa  aasskkeerr
ggöönnddeerrmmeeyyiinn''

ÇÇIIKKAARRSSAA  TTEEZZKKEERREE  MMEECCLLÝÝSS  GGÝÝTTSSÝÝNN  AASSKKEERREE
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Uzun süren bir sessi-
zliðin ardýndan dünyanýn
yepyeni dalgalarla kýpýr
kýpýr olduðu bir dönemde
ortaya çýktý Barýþarock
fikri. 2003 senesiydi. Çok
uluslu þirketlere, onlarýn
savaþ tamtamlarýna karþý
çýð gibi hýzla büyüyen bir
hareketin yükseldiði bir
dönemde coca-cola þirketi
þaþýrmýþ, rock gibi bir
müzik tarzýný kullanarak
þirin görünmeye çalýþýy-
ordu. Hem de 1 Mart gibi
ciddi bir kazaným elde
etmiþ bir aktivistler
yýðýnýnýn olduðu bir
yerde.

Böyle bir þey olma-
malýydý. Rock gibi
muhalif bir müzik
savaþýn en büyük
destekçilerinden biri olan
çok uluslu coca-cola þir-
ketinin adýyla anýlma-
malýydý. Rock muhal-
iflerin, barýþ severlerin
müziðiydi. Zaten

Türkiye'de uluslararasý
savaþ karþýtý hareketin bir
parçasý olarak yoluna
devam eden insanlarla
buna karþý bir þey yap-
mak gerektiðini konuþ-
tuk. Onlar savaþ yanlýsý,
çok uluslu çýkarcýlarsa biz
baþka bir dünyanýn
talepçileriyiz. Rock bu
isimle, savaþla, kanla ayný
yerde olamaz dedik. Ýþte
tam buradan, savaþ
karþýtý hareketin ortasýn-
dan çýktý Barýþarock.
Tamamen sivil bir inisiy-
atifle, sponsorsuz, tabiri
caizse beþ parasýz züðürt

bir giriþim olarak.
Ama çok önemli bir

zenginliðimiz vardý:
savaþ karþýtlarý ve savaþ
karþýtý hareket. Çýktýk ve
"Rock þiþede durmaz!"
dedik. Bir fýsýltý halinde
dalga dalga yayýldý haber.
Bazen kalabalýk, bazen
azýcýk insanla toplantýlar
yaptýk, bin türlü azizliðe
uðradýk, sonunda alan-
daydýk, baþarmýþtýk.
Binlerce insanla birlikte o
alana indiðimizde
herkese anlattýk: bugün
bizimle ayný anda bir
"rock" festivali yapan

coca-cola var ya, yýllarca
ambargo altýnda tutul-
duktan sonra, tepesine
yaðdýrýlan bombalarla
yerle bir edilen Irak'a ilk
yaðma kamyonunu iþte
bunlar gönderdi. Ýþte o
anda, o alandaydý
hareket, o alanda baþka

bir dünya vardý. Savaþsýz
bir dünya talebinin karar-
lý aktivistleri vardý. Ýþte o
anda dünyayý deðiþtire-
cek "bir avuç" boyalý genç
karar verdi hareketin
içinden geliyorduk,
hareketle yürüyecektik.
Barýþarock devam

etmeliydi.

22000044,,  22000055,,  22000066
BBaarrýýþþaarroocckk
DDöörrddüünnccüü  SSeenneessiinnddee

Ýþte dördüncü senem-
izdeyiz. Çok uluslu þir-
ketlere, savaþ
þakþakçýlarýna, insan hay-
atý üzerine oyun
oynayanlara, muhalefeti
bir prestij unsuru haline
getirmek isteyenlere bir
gram prim vermeden,
milyonlarca dolar harca-
madan, tamamen sivil,
tamamen sponsorsuz,
tamamen savaþ karþýtý
olarak dördüncü senem-
ize gelmeyi baþardýk. Siz
bu yazýyý okurken
muhtemelen Barýþarock
alanlarýnda on binlerce
savaþ karþýtýyla birlikte
olacaðýz. 4 bin, 7 bin, 35
bin, bu sene 50 bin belki
daha fazla savaþ karþýtýy-
la birlikte yeniden
Barýþarock alanlarýnda bir
daha hatýrlatacaðýz:
kararlýyýz, bu savaþý dur-
duracaðýz!

SSookkaakkttaann  ggeelliiyyoorruuzz,,
ssookkaaððaa  ddöönnüüyyoorruuzz

Hepimiz biliyoruz.
Barýþarock bir konser
deðil, kocaman bir eylem.
Dünyanýn dört bir yanýn-
da her an sokaklarda, her
an eylem halinde
büyüyen bir hareket var.
Biz de Barýþarock olarak
dört senedir bu hareketin
içerisinde toplantýlarýmý-
zla, atölyelerimizle, sokak
eylemlerimizle var
olmayý becerdik.
Baþladýðýmýzdan bu yana
kat be kat büyümemizin
nedeni de zaten
dünyadaki bu hareketi
görüyor ve onun bir
parçasý olarak davranýyor
olmamýz. Ýlk senemizde
Dünya Sosyal Forumu,

Hareketin içinden,
hareketle birlikte

Altý, üstü olmayan, kollektif bir çalýþma

Bu  sene  vurgumuz  yine  savaþ,  yazýk  ki  savaþ.
Biz  Lübnan'a  asker deðil,  direnenlere  destek  göndere-

ceðiz.  1  Martý  hatýrlatacaðýz  ve  Bir  Bir  1  Mart  daha  diye
haykýracaðýz.

Bu  gruplarýn
standlarý  var
78'liler Vakfý Giriþimi 
Anti-Nükleer Cephe 
Anarþist Blok 
Amargi 
Birarada Yaþamý Savunalým
Kampanyasý 
Birgün Gazetesi 
BÝRLEÞÝK METAL-ÝÞ 
Cumhuriyet Gazetesi 
Çocuk Haklarýný Tanýtma,
Yaygýnlaþtýrma, Uygulama
ve Uygulamalarý Ýzleme
Derneði 
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (DÝSK) 
Diyarbakýr Tabip Odasý 
Doðayý Hayvanlarý Koruma
Derneði (DOHAYKO) Adana 
Dünya Yalnýz Bizim Deðil
Platformu 
Edirne Roman Derneði 
Evrensel Gazetesi 
Express Dergisi 
Fanzin Standlarý 
Feminist Kadýn Çevresi 
Gelecek Dergisi 
Gökkuþaðý Vosvoslarý 
Greenpeace 
Güney Kültür Sanat ve
Edebiyat Dergisi 
Haydarpaþa Ýnisiyatifi 
Hayvan Özgürleþmesi
Hareketi 
Irak Dünya Mahkemesi 
Ýstanbul Tabip Odasý 
Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Vosvos Kulübü 
Karakedi  Kültür  Merkezi
Kocaeli Demokrat Gazetesi 
Küresel  Barýþ  ve  Adalet
Koalisyonu  
Küresel  Eylem  Grubu:
Nükleer Karþýtý Kampanya,
Küresel  Ýklim  Deðiþikliðine
Karþý  Kampanya,
GSS  karþýtý  kampanya  
LAMBDA Ýstanbul LGBTT
Dayanýþma Derneði 
Leman Dergisi 
Mezopotamya Kültür
Merkezi (MKM) 
Mor Çatý Kadýn Sýðýnma
Vakfý 
Munzur derneði 
Müzik Gruplarý Standlarý 
Nobese 
Öðrenci Muhalefeti 
Pazartesi dergisi 
Roll Dergisi 
SODEV 
Sosyalist  Ýþçi  Gazetesi  
TEZKOOP-ÝÞ 
Toplumsal Kalkýnma
Gönüllüleri 
TükoDer 
Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði 
Türk Tabipler Birliði 
Türkiye Sakatlar Derneði 
Türkiye Sosyal Forumu 
Uluslararasý Af Örgütü 
Uluslararasý Ýþçi Filmleri
Festivali 
Vapurlarýmýzý Vermiyoruz
Ýnisiyatifi 
Yeþiller 
Yogarama 
Yüxexes DergisiAAlltteerrnnaattiiff  ddeenneemmeelleerr
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Kolombiya'daki coca-cola
þirketinin sendikacýlarý
öldürmesi nedeniyle
boykot ve protesto kararý
vermiþti, ayný anda biz
Türkiye'de Barýþarock'ý
yapýyorduk. Bu bir
tesadüf deðildi. Irak'a ilk
giden kamyonun Coca-
cola kamyonu olmasýnýn
tesadüf olmadýðý gibi. Ýlk
sene alanýmýzý
Kolombiya'lý coca-cola
iþçileri ile paylaþtýk ve
ardýndan her sene
alanýmýz dünyanýn çok
çeþitli yerlerinden
muhalif seslerin birleþip
çýðlýða döndüðü bir
eylem alaný olmaya
devam etti. Biz büyük,
uluslararasý bir hareketin
parçasýyýz, biz bir sokak
eylemiyiz. O alana gelene
kadar her kampanyamýz-
da, sokaða her çýkýþýmýz-
da insanlarý Barýþarock'a
çaðýrýrken bunu anlattýk:
biz karþý festivaliz, biz
dünyayý deðiþtirmekte
ýsrarcý bir hareketiz.

O alana her git-
tiðimizde, o sahneye her
çýkýþýmýzda bizimle bir-
likte orada olan herkesle
birlikte oraya sokaktan
geldiðimizi ve oradan
çýkýp tekrar sokaklara
döneceðimizi anlattýk.
Çünkü hayat sokakta,
hayat kitlelerle birlikte
sokakta kazanýlacaktý.

Savaþa, iþgale, iþgal-
cilere, ayrýmcýlýða, homo-
fobiye, cinsiyetçiliðe, mil-
liyetçiliðe, nükleerlere,
ekonominin küre-
selleþmesine, iklim
deðiþikliðine kýsacasý
"evimiz dünya"yý yaþan-
maz hale getiren ne varsa
hepsine karþý ses çýkar-

maya devam edeceðiz.

HHiiyyeerraarrþþiiyyee  ddee
kkaarrþþýýyyýýzz

Barýþarock demokratik
bir platform olarak yola
çýktý. Senelerdir Karakedi
Kültür Merkezi'nde
herkesin katýlýmýna açýk,
hiyerarþisiz toplantýlar
yapýyoruz. Bizimle birlik-
te dünyanýn gidiþatýndan
hoþnut olmayan herkesle
birlikte örgütlüyoruz fes-
tivalimizi. Yapacaðýmýz
her eyleme, her harekete
birlikte karar veriyoruz,
uzlaþmayla karar alýyor,
birlikte uyguluyoruz.
Ýstisnasýz her toplan-
týmýzda var olan politik
gündemler üzerine
tartýþýyor, bunlara karþý
neler yapabileceðimizi,
var olan eylemliliklere
nasýl dahil olabile-
ceðimizi konuþuyoruz.
Gönüllülük ve dayanýþ-

ma esasýyla iþ yapýyoruz.
Yönetimsiz, yöneticisiz,
ulussuz bir hareketin
bileþenlerini bir alanda
bir araya getirmek
niyetiyle gelen herkese
açýyoruz eylem alanýmýzý.
Türkiye'den ve dünyadan
çok çeþitli kampanyalarla
paylaþýyoruz sesimizi.
Her sene bizimle birlikte
onlarca sivil toplum
kuruluþu, sendika, kam-
panya, oda oluyor
Barýþarock'ta. Her sene
ortak bir ses yükseltiy-
oruz: biz milyarlarýz, hiç
kimseyiz ama her yerdey-
iz.

EEyylleemm  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr

Direnenlerin dili oluyor
sahnemiz. Oradan
anlatýyoruz, bu alan
gücümüzü gördüðümüz
bir alandýr. Ses veriyoruz
oradan, ses veriyoruz,
dayanýþýyoruz; Filistin'de,

Afganistan'da, Irak'ta,
Lübnan'da ve tüm
dünyada hayatýmýz
üzerinde hegemonya kur-
mak isteyenlere karþý
direnen herkesle.

Asla unutmuyoruz ki o
sahneden inip o alandan
çýktýðýmýzda eylem
devam ediyor olacak, her
yerde direniþ ve hareket
yükseliyor olacak ve biz
onlarýn arasýnda olmaya
devam edeceðiz. Her
zaman olduðu gibi o
sahneden bir sonraki
eylemde yine binlerce
kiþi sesimizi yükseltmeye
devam etmeye söz veriy-
oruz. Savaþlar durana,
savaþ suçlularý
yargýlanana kadar dur-
mayacaðýmýzý hatýrlatýy-
oruz.

Bu sene vurgumuz yine
savaþ, yazýk ki savaþ. Bu
sene o alandan Ýsrail
Devleti'ne ve tüm hayat
düþmanlarýna büyük bir
mesaj göndereceðiz:
tanýðýz; Filistin'de,
Lübnan'da, Irak'ta
gerçekleþtirdiðiniz insan-
lýk suçlarýna tanýðýz; hep-
imiz Filistinli, Iraklý,
Lübnanlý,
Afganistanlýyýz. Üstelik
Türkiye hükümetine de
sesleneceðiz: Lübnan'a
gitmeyeceðiz, "barýþ
gücü" masallarýnýza inan-
mýyoruz. Öldürmeye-
ceðiz, ölmeyeceðiz
Lübnan'a da gitmeye-
ceðiz!

Biz Lübnan'a asker
deðil, direnenlere destek
göndereceðiz. 1 Martý
hatýrlatacaðýz ve Bir Bir 1
Mart daha diye haykýra-
caðýz.

2006  Barýþarock’a  katýlmak
için  500  civarýnda  demo

geldi.  Bu  bir  rekor.

Cumartesi

12.00
The Blow Up’s

12.45
Erdal Bayrakoðlu

13.30
Gevende

14.15
Kara Güneþ

15.00
Çilekeþ

15.45
False in Truth

16.30
Deli

17.15
Çamur

18.00
Zardanadam

18.45
Demirhan Baylan

19.30
Aylin Aslým

20.15
Iþýðýn Yansýmasý

21ç00
Moðollar

21.45
Mehmet Ali Alabora’nýn

konuþmasý  ve savaþa
karþý ses çýkar

22.00
Mor ve Ötesi

FESTÝVAL
PROGRAMI

Pazar
12.00
Pinhani

12.45
Yolgezer

13.30
Soulitary

14.15
Koma Rewþen

15.00
Kara Kedi

15.45
Anima

16.30
Catafalque

17.15
Nidal (Suriye)

18.00
Turgut Berkes

19.30
Demir Demirkan

20.15
Yaþar Kurt

21.00
Kurtalan Ekspresi

21.45
Kardeþ Türküler

22.30
Bulutsuzluk Özlemi

KÜRESEL  DÝRENÝÞ
SÖYLEÞÝLERÝ

Askeri Üsler çocuk parký olur mu? 
Baþka bir eðitim mümkün mü? 

Genel Saðlýk Sigortasý ne getiriyor? 
Gerçek, Adalet ve Gelecek 

Ýran Irak olmasýn 
Küresel Barýþ, Küresel Adalet 

Müzik Endüstrisi 
Nükleer Santral istemiyoruz 

Ortadoðu'da çözüm ne?

Galatasaray’da basýn açýklamasý KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii’’nnddee  ttooppllaannttýý

KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii’’nnddee  ttooppllaannttýý VVee,,  bbeerraabbeerrccee  eeððlleenniillddii  ddee......

Barýþarock  demokratik  bir
platform  olarak  yola  çýktý.

Senelerdir  Karakedi  Kültür
Merkezi'nde  herkesin

katýlýmýna  açýk,  hiyerarþi-
siz  toplantýlar  yapýyoruz.
Bizimle  birlikte  dünyanýn

gidiþatýndan  hoþnut
olmayan  herkesle  birlikte

örgütlüyoruz  festivalimizi.  
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Ýsrail ilk de

Hizbullah’ý yok ede
Lübnan’a ve yen

Ýsrail saldýrýya baþlam
bütün hedeflerinde

EEmmppeerryy

yyeenniillddii

L
übnan’da sadece
Ýsrail yenilmedi,
onunla birlikte
ABD’de ciddi bir
yara daha aldý.

Washington’da iktidarda
oturan Bush yönetimi
Afganistan’a saldýrý ile
baþlayan hegemonya
saldýrýlarýnda üst üste
yenilgiler alýyor.

ABD’nin olaðanüstü
büyük askeri gücü
karþýsýnda ne Afganistan,
ne de Irak dayanabildi. Bu
iki ülkede de taþ üstünde
taþ kalmadý. Ýki ülke de
harabeye döndüler ve hala
da öyleler. Amerikan tan-
klarý Kabi ve Baðdat’a gir-
erken Bush çok maðrurdu.

Ardýndan iþgal geldi ve
direniþ baþladý. ABD
Afganistan’da NATO’yu
yardýma çaðýrdý. Direniþ
giderek þiddetleniyor ve
NATO ülkeleri
Afganistan’ýn iþgali için
daha fazla asker gönder-
mek zorunda kalýyorlar.
Afganistan emperyalizm
için bir batak.

Irak’ta ise direniþ hemen
baþladý ve giderek þiddeti-
ni arttýrdý. Irak’ta en
Amerikancý politik eðilim-
ler bile artýk Amerika’nýn
çekip gitmesini istiyorlar.

Baþtan çekilmekten
bahsedebilen ABD ise
þimdi Irak’a çakýlýp kalmýþ
durumda.

ABD’de ise hem üst
yönetim arasýnda hem de
halk arasýnda Irak’ý terk
etme fikri güç kazanýyor.
Bush yönetiminin desteði
%35’e düþmüþ durumda
ve giderek daha da dibe
vuruyor. Öte yandan
Bush’un kendi evinde
sorunlarý büyüyor. Savaþ
karþýtý hareket Amerikan
toplumu politize ediyor ve
radikalleþtiriyor ve kendi
ordusu içinde savaþma

isteði azalýyor.
Amerikalýlar Bush’un
savaþlarýna artýk inanmýy-
orlar.

Ama Bush ve çevresi
aynen Amerika’nýn
Vietnam savaþýnda yaptýðý
gibi giderek daha büyüyen
hedefleri var.

Vietnam savaþýnda ABD
bir yandan Vietnam’daki
asker sayýsýný azaltýrken
diðer yandan da Laos ve
özellikle de Kamboçya’ya
saldýrdý ve bu iki ülkeyi
öylesine çok bombaladý ki
geriye hiçbir þey býrak-

madý. Ama sonunda üç
ülkeden de çekilmek
zorunda kaldý.

Bush yönetimi de þimde
Ýran ve Suriye’ye saldýr-
mak için hazýrlanýyor. Bu
her söylendiðinde kimileri
olmaz diyorlar. Oysa her
yeni geliþme ABD’nin Ýran
ve Suriye’ye saldýracaðýnýn
adeta yeni bir delili duru-
munda.

Ýsrail Lübnan’a
saldýrdýðýnda bölgedeki bir
diðer düþman, Hizbullah
temizlenmek istendi ama
bu arada Lübnan’da

Amerikancý bir cephe oluþ-
turularak Hizbullah’ýn
tamamen yok edilmesi
görevi onlara býrakýlmak
istendi. Afganistan ve
Irak’ta baþarýsýz bir
biçimde bu yapýlmaya
çalýþýlýyor.

Ne var ki, Lübnan’da bu
hedef hiç baþarýlamadý.
Hizbullah Ýsrail’e ve
dolayýsýyla ABD’ye karþý
da muazaffer.

Buna raðmen, ABD
Lübnan savaþýndan Suriye
ve Ýran’a saldýrmak için
yeni malzemeler bularak
çýktý. Hiç deðilse kendi
kamuoyuna bu
malzemeleri sunarak bu iki
ülkeye saldýrýsýný meþru-
laþtýrmaya çalýþacak.

Suriye ve Ýran’a
saldýrarak ABD egemen
sýnýfý hem kendi içindeki
çeliþkiyi çözmek hem de
dünya hegemonyasý
pekiþtirmek istiyor.
Irak’tan sonra Ýran
petrolüne bütünüyle
hakim olmak AB, Japonya
ve Çin gibi ekonomik
rakiplerine karþý kendisine
büyük bir üstünlük saðlay-
acak.

SSaavvaaþþ  kkaarrþþýýttllaarrýýnnýýnn
ggöörreevvlleerrii

ABD aslýnda bütün bu
hesaplarýnda yanýlýyor.
Afganistan, Irak’ta ki poli-
tik, Lübnan’daki askeri
yenilgi aslýnda sonun
baþlangýcý. Bu yenilgiyi
ABD daha fazla kan
dökmeden, Suriye ve
Ýran’a saldýrmadan kesin
hale getirmek savaþ karþýtý
hareketin iþi. Açýk ki
Afgan, Irak ya da Lübnan
direniþlerinin ABD’yi daha
fazla askeri bir yenilgiye
sokmalarý mümkün deðil.
Bu görev bütünüyle savaþ
karþýtlarýnýn iþi.
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H
izbullah’ý
yok edeceðiz
diye girdiler
Lübnan’a ve
yenilerek

çekildiler.  Ýsrail saldýrýya
baþlamadan önüne koy-
duðu bütün hedeflerinde
yenilmiþ durumda.

Ýsrail’in baþ destekçisi
ABD için de ayný þey
söylenebilir. Lübnan’da
yenildiler. Ama açýk ki bu
arada kendi kamuoylarýna
anlatmak için Ýran ve
Suriye’ye saldýrmak için
fýrsat ele geçirdiklerini
sanýyorlar.

Hizbullah’ýn bu iki ülke
tarafýndan desteklendiði
iddialarýnýn çok kandýrýcý
olduðunu düþünüyorlar
ama yanýlýyorlar.

Ýsrail’in yenilgisi þimdi
bütün Arap ülkelerinde
halklarýn yepyeni fikirlere
sýçramasýna yol açtý.

Bugüne Arap ülkelerinin
Ýsrail karþýsýnda defalarca
yenilmesinden bezginliðe
düþmüþ olan yýðýnlar artýk
Ýsrail’in durdurulabileceði-
ni biliyorlar. Üstelik bunu
bir devletin gücü deðil,
halkýn arasýnda silahlan-
mýþ olan bir örgütlenme
gerçekleþtirdi.

Þimdi artýk bütün Arap
ülkelerinin yöneticileri
kendi ülkelerinde de
Hizbullah türü yeni
örgütlenmeler bekliyor.
Ürdün Kralý bunu en
açýkça ifade ediyor.
“Hizbullah’ý yok ede-
mezsiniz, etseniz bile
yenisi doðar. Belki
Lübnan’da, belki
Ürdün’de, belki Suriye’de”
diyor.

Ürdün kralý haklý. Artýk
bütün Arap ülkelerinde
yepyeni bir antiemperyal-
ist kuþak yetiþmekte.

Öte yandan, BM ateþkesi
nihai bir barýþ getirmekten
uzak. 

Ýsrail ateþkesi kabul
etmesine raðmen ertesi
gün Bekaa vadisini bom-
baladý. Pazartesi günü ise
Ýsrail birlikleri Hizbullah’a
yeniden saldýrdýlar.

Lübnan yenilgisi Ýsrail
içinde de aüýr sonuçlar
yaratýyor.Ciddi bir muha-
lafet var. Ýsraillilerin
büyük çoðunluðu bütün
bu maceraya niye girildiði-
ni haklý olarak ciddi bir
biçimde sorguluyorlar.
Üstelik ilk ve asýl neden
olan 2 Ýsrail askeri hala
Ýsrail’e dönmedi.

Hizbullah ise hem ateþke-
si koþullu kaybetti hem de
þu ana kadar Ýsrail’in pro-
vokasyonlarýna raðmen
ateþkesi bozmuyor.

Oysa Hizbullah son Ýsrail
birliði Lübnan’ý terk edinc-
eye kadar ateþkesin
mümkün olmadýðýný ilan
etti.

Hizbullah bugün Lübnan
içinde de daha güçlü.
Lübnan toplumunun artýk
daha büyük yýðýnlarý
Hizbullah’ý destekliyor.

Sekter bölünmelere day-
alý politik kurumlarýn çoðu
diþ bilese de Hizbullah
bugün Ýsrail saldýrýsýndan
öncesinden daha güçlü.

efa yenildi

eceðiz diye girdiler
ilerek çekildiler. 

madan önüne koyduðu
yenilmiþ durumda.

yyaalliizzmm

BBaasssseemm  CChhiitt  -  BBeeyyrruutt

Politik olarak olay-
lar çok hýzlý ilerliy-
or. Daha þimdiden
Lübnan’ýn

haraberinin üzerinde, sek-
terizmden uzak yeni bir
sol parti kurabileceðimiz
açýk.

Yardým çabalarý Lübnan
toplumu için  önemli bir
sýnavdý. Deðiþik dini ve
etnik eðilimlerden insan-
larýn bir araya gelerek
yardým çabalarýna ortak
olmlarý Lübnan’da bu sek-
terizm sorununu çözmem-
izin mümkün olduðunu

gösteriyor.Ama þimdi
buna çok daha derin-
leþtirmemiz gerekir.

Lübnan hükümetine karþý
büyük bir öfke var ve
hükümetin çok dayan-
abileceðini sanmýyorum.

Halk hükümetin direniþ
kazanýrken Ýsrail’i koru-
maya çalýþtýðýný düþünüyor. 

Fouad Siniora ancak bir
hafta sonra israil saldýrýsý-
na karþý tutum alabildi.
Çünkü hükümetin bir
kýsmý kendi halkýnýn bir
kýsmýndan aslýnda nefret
ediyor ve ebu nedenle
direniþe karþý mevzi
kazanabilmek için halkýn

cezalandýrýlmasýndan
memnundular.

Ama artýk bu tartýþmayý
kaybettiler. geçen seneki
Sedir Aðacý Devrimi’nin
ardýndaki Lübnan Güçleri
adlý Hariri’nin çetesi, ve
diðer Amerikancý güçler
yenilgiye uðradýlar.
Politikanýn bundan sonraki
aþamasý Hizbullah ve
Michael Aoun’nun Özgür
Yurttaþlar Hareketi tarafýn-
dan belirlenecek.

ÞÝmdi bütün Ortadoðu
çapýnda sosyal adalet ve
demokrasi için mücadele
edecek bir taban hareke-
tine ihtiyacýmýz var. 

Lübnan’daki solun büyük
bir kýsmý için Ýsrail’in
yenilgisinin sadedce
Lübnan için deðil bütün
Arap dünyasý halklarý için
bir kazaným olduðu ve
emperyalizm için,
emperyaliznin planlarý için
bir yenilgi olduðu net
deðil.

Þimdi uluslararasý sol için
temel görev emperyaþizme
karþý nasýlmücadele edile-
ceðini ve bunun sadece
acil bir durumda deðil
düzenli ve sürekli bir
mücadeleye
dönüþtürülebileceðini tes-
bit etmektir.

LLüübbnnaann’’ddaa  yyeennii  bbiirr  ssooll  ggrruuppllaaþþmmaa  oolluuþþuuyyoorr

Hizbullah  ve
politik  Ýslam

Türkiye’de bazý sol
siyasetler politik Ýslam ile
yanyana durmama eðilimi
taþýyorlar. Bunlarýn bazýlarý
eylemlere Mazlum Der ya da
Hak Ýþ Sendikasý katýldýðý için
gelmeyeceklerini beyan ediy-
orlar ve bgelmiyorlar.

Þimdi bu gruplar için büyük
bir zorluk var. Ortadoðu
coðrafyasýnda emperyalizme
karþý savaþan güçlerin baþýn-
da politik Ýslamcý gruplar
geliyor ve Hizbullah bunlar-
dan birisi.

Bazý aklý evveller Hizbul-
lah’ýn farklý olduðunu anlat-
maya çalýþýyor. Hizbullah
politik Ýslamcu bir hareketten
çok bir ulusal kurtuluþ
hareketi imiþ. Yani tutarlý ya
da tutarsýz ama antiem-
peryalist bir hareket. Bu
doðru, ama acaba Irak’ta,
Afganistan’da iþgale karþý
savaþanlar ulusal kurtuluþ
mücadelesi vermiyorlar mý?
Ayný þeyi dün Sovyet iþgaline
karþý savaþan Afganlar için
de söylemek gerekmez mi?

Bu sorulara yanýt bulmak
zor. Politik Ýslamcý hareket ile
iliþkiler konusunda tutarlýbir
çizgiyi savunamayanlar ne
yazýk ki istemlerinin dýþýnda
fiilen emperyalizmin yanýna
düþerler.

Hizbullah þeriat devletiistiy-
or. Bundan kimsenin
kuþkusu olmasýn. Ama
Hizbullah bugün emperyal-
izme karþý savaþýyor ve
sosyalistler sadece bu
nedenle onunla birlikte
direniyorlar. Direniþ boyunca
karþýlýklý birbirimizi etkileye-
ceðiz. Biz fikirlerimize
güveniyoruz.
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Anne ASHFORD

"Arap halký þimdi Hizbullah'ý
düþmana (Ýsrail) karþý koyduðu
ve ülkesini koruduðu için kahra-
man olarak görüyor... Hizbullah
yok edilse bile bir-iki sene içinde
bir baþka yerde ortaya çýkar.
Belki Ürdün'de, Suriye'de,
Mýsýr'da veya Irak'ta."

Ürdün Kralý Abdullah bu söz-
leri söylerken belki de 1968'de
200 Filistinli fedainin Karame'de
Ýsrail ordusuna karþý savaþý
üzerine "Þimdi hepimiz fedaiy-
iz" sözlerini hatýrlamýþtýr.

O vakitler Filistinlilerin kendi
özgürlükleri için silahlý
mücadeleye baþlamalarý bütün
Arap dünyasýný heyecanlandýr-
mýþtý. Filistinlilerin mücadelesi
1967'de, 6 Gün Savaþý'nda Mýsýr,
Suriye ve Ürdün ordularýnýn
yapabildiklerinden çok daha
cesurcaydý. 

Ne v ar ki 40 yýl sonra Ýsrail
hala Filistin'i iþgal ediyor ve
Mýsýr'dan Suudi Arabistan'a
kadar her yerde Amerikancý
rejimler var.

Bütün kahramanlýðýna raðmen
Filistin kurtuluþ hareketi ulusal
kurtuluþ hareketlerinin sýnýr-
larýný gösteriyor. 1968'de Yaser
Arafat Karame'deki fedaileri
yönetiyordu. 1993'de El Fetih
Filistin'in büyük çoðunluðunu
Ýsrail iþgali altýnda býrakan bir
barýþ anlaþmasýný imzalamýþtý.

2006'da uzlaþmalardan ve yol-
suzluklardan býkmýþ olan
Filistin halký El Fetih'i iktidard-
an uzaklaþtýrýp yerine Ýslamcý
Hamas'ý getirdi.

Mýsýr Devrimi de benzer bir yol
izledi. 1952'deki bir ayaklanma
Ýngiltere'nin doðrudan yöne-
timine son verdi. Ama 1967'de
milliyetçi lider Cemal Abdul Na-
sýr'ýn felaketle sonuçlanan yenil-
gisinden sonra Mýsýr egemen
sýnýfý yeni liberalizme ve ABD ve
Ýsrail ile dostluða yöneldi.

Mýsýr tek baþýna ABD tarafýn-
dan silahlandýrýlan ve finanse
edilen Ýsrail ile karþýlaþtýrýla-
mazdý. Tek baþýna, Mýsýr'ýn
devlet tarafýndan uygulanan
"sosyalizmi" küresel ekonominin
baskýsýna dayanamazdý.

OOrrttaakk  ççýýkkaarrllaarr
Nasýr, sömürgeciler tarafýndan
çizilen sýnýrlarý ortadan kaldýr-
mak ve Araplarý ortak dil,
kültür ve tarih üzerinde bir-
leþilen bölgesel yeni bir süper
devlette birleþtirmek istiyordu.

Bugün, Ýslamcý aktivistler
dünya çapýnda Müslümanlarý
sýnýrlarý ve ýrk ve dile dayalý
bölgesel bölünmeleri ortadan
kaldýrarak birleþtirmek istiyor.

Bu tür projeler Araplarýn ya da
Müslümanlarýn emperyalizme
karþý mücadelede ortak çýkarlarý
olduðunu öngörüyor. Ancak,
gerçekte, Arap ve Müslüman
toplumlarý sýnýflara bölünmüþ
durumda ve bütün Ortadoðu'da
insanlarýn yaþamlarýný bu bölün-
me belirlemektedir.

30 yýldýr uygulanan yeni liber-
alizm toplumlarý her
zamankinden daha derin bir
biçimde zengin ve yoksul olarak
bölmüþ durumda. Kapitalistlerle
devletin çýkarlarý içiçe geçmiþ
durumda. 

Mali "reformlar" büyük iþ
çevreleri için ucuz kredi demek.
Özelleþtirme, devlet kay-
naklarýný bakanlarýn çocuklarýna
devredilmesi demek. Geliþtirme
ve imar programlarý ise par-

alarýn büyük þirketlerin
hissedarlarýna akmasý demek.

Mýsýr egemen sýnýfý belki küre-
sel kapitalizmin küçük bir ortaðý
ama gene de mevcut ekonomik
sistemin ortadan kalmasýnda hiç
bir çýkarý yok.

Hizbullah'ýn ezen ve ezilen
arasýndaki mücadele üzerine
kurulu mücadele anlayýþý
günümüz dünyasýnda birleþik
bir Arap ulusunun yabancý
sömürücüye karþý mücadele
anlayýþýndan daha fazla etki
yaratýyor. Ama b u anlayýþýn
bile sorunlarý var.

Ezilenden yana tutum almak
kesin gerekli ancak sadece
ezilenlerin ezildiðini tespit
etmek ezilenlerin toplumu
deðiþtirme gücüne sahip olduk-
larýný tam kavramamak demek-
tir.

Büyük yýðýnlarýn yeni ve farklý
bir dünya kurma güçleri vardýr.
Baský altýnda olup ezildikleri
için deðil, iþçi olduklarý için.

Suudi Arabistan ve Irak'ta
petrolün boru hatlarýna
akmasýný saðlayan iþçilerdir.
Ýþçiler gemilerin Süez
Kanalý'ndan geçmesini saðlarlar.
Ýþçiler ekmeði yaparlar, trenleri
sürerler, Mc Donalds'da patates-
leri kýzartýrlar, otellerde yerleri
silerler.. 

Bu emek gücü bütün Ortadoðu
ülkelerinin ekonomilerini
yaþatýr4lar ve dolayýsýyla bu
ülkelerin istikrarýný saðlarlar.

Ýþçi sýnýfý toplumda ulusal kur-
tuluþ mücadelesinin sýnýrlýlýðýn-
dan kaçabilen tek sýnýftýr çünkü
o emperyalizmin içerdeki dost-
larýna da karþý koyar.  

Birçok ülkede iþçi sýnýfý çoðun-

luðu köylü, küçük tüccar ve
diðerlerinden oluþan toplumlar-
da azýnlýktýr.

1905 ve 1917 Rus Devrimleri'ni
incelerken Leon Troçki modern
sanayide örgütlü iþçi sýnýfýnýn
nasýl devrimci hareketin
merkezi ve itici gücü haline
geldiðini gösterdi.

Ýþçilerin kilit ekonomik sektör-
lerde ve büyük iþletmelerde
toplanmýþ olmasý sayýsal olarak
az olmalarýný karþýlar ve diðer
ezilen sýnýflarý ve gruplarý
devrimci mücadelede yönet-
melerini, yönlendirmelerini
saðlar.

Troçki, baþka hiçbir sýnýfýn
bunu yapamayacaðýný anlatýr.
Rus orta sýnýfý çok zayýf ve
korkaktý, köylüler ise böyle bir
rolü oynamak için çok bölün-
müþtü. 

Ayný þeyler bugün Mýsýr için
de geçerli. Egemen sýnýfýn
emperyalizme karþý çýkmakta
hiçbir çýkarý yok. Orta sýnýfýn
bazý kesimleri daha fazla
demokratik özgürlükler ve
bölgede ABD'nin egemenliðinin
azalmasýný isteyebilirler ama iþçi
sýnýfýnýn kolektif ekonomik
gücünden yoksunlar.

Rusya da olduðu gibi
Ortadoðu'da da ulusal kurtu-
luþu kazanma görevi iþçi sýnýfý-
na düþmektedir. 

Bir genel grevin Suudi
petrolünün Batýya akmasýný
engellediðini, Kahire ve Baðdat'ý
durdurduðunu ve ABD gemi-
lerini Süez kanalý'nda
engellediðini bir düþünün. Ve
niye burada dursunlar ki?

Ýþçilerin kontrolünde
Ortadoðu'nun kaynaklarý silah

alýmýna, uluslararasý borç
ödemelerine ve ufacýk bir azýn-
lýðýn lüksüne deðil saðlýða,
eðitime kanalize edilebilir.

Ýþçi sýnýfý demokrasi için ver-
ilen veya emperyalizme karþý bir
mücadeleyi yönettiði vakit bu
mücadelenin sosyalizme
dönüþme olasýlýðý var.

Troçki, "demokratik devrimin
sosyalist bir devrime dönüþme
olasýlýðýný" biliyordu. Ve böylesi
devrimler sýnýrlarý atlayarak
yayýlabilir. Troçki bu sürece
"sürekli devrim" diyor.

Bu bir rüya deðil. Ortadoðu'da
iþçilerin gücünü gösteren sayýsýz
örnek var.

1979'da petrol iþçilerinin grevi
ordudaki bir isyanla birleþince
Ýran'da Þahý devirdi. Þahýn dik-
tatörlüðü Amerika tarafýndan
Ortadoðu'daki ikinci güvence
(birincisi Ýsrail) olarak görülüy-
ordu.

1991'de Mýsýr IMF tarafýndan
hazýrlanan ve temel gýda mad-
delerindeki desteði ortadan
kaldýran bir "yapýsal uyum pro-
gramý" anlaþmasý imzaladý.
Ayaklanmalar ekmeðe yeniden
destek verilmesini saðladý.

Mýsýr'daki demokrasi örgütü
Kifaya (Yeter) geçenlerde Mýsýr
petrol iþçilerinden Lübnan'a
saldýran Ýsrail'e enerji elde ettiði
bu petrolü vermemelerini istedi. 

YYeennii  bbiirr  ssooll
Arap dünyasýnda yeni bir sol
ortaya çýkmaya baþladý.
Kaçýnýlmaz olarak 1950'lerde ki
Arap milliyetçisi devrimcilerin
ve Arafat'ýn El Fetih örgütlen-
mesinin hatalarýný ele almak,
tartýþmak zorunda kalýyor.

Ýþçi sýnýfýnýn potansiyel gücünü
gerçeðe çevirmek küçük
devrimci gruplarla politik ve
ekonomik kriz nedeni ile
radikalleþen milyonlar arasýnda
köprü kurmaktan geçiyor.

Bu, 1940'dan beri sosyalistlerin
Ortadoðu'da çözmeye çalýþtýðý
sorundur. Ne yazýk ki her
zaman doðru cevabý bulamýyor-
lar. Bazen sol kendi kontrolünde
olmadýðý için ulusal kurtuluþ
mücadelelerinden uzak duruy-
or. Daha ziyade ise iþçi sýnýfý
yerine baþka sýnýflarý ikame
ediyor. 

Mýsýr'da komünistler Nasýr'ýn
partisine katýlarak kendilerini
ortadan kaldýrdýlar. Ýþçi sýnýfýnýn
baðýmsýz örgütünün ulusal bir-
liðin önünde bir engel oluþtur-
duðunu söylüyorlardý. Milliyetçi
bir liderliðin kontrolündeki bir
devletin emperyalizme karþý
mücadelede daha önemli
olduðunu düþünüyorlardý.

Gerçekte ise bunun tam tersi
doðruydu. Sadece bütün Arap
dünyasýndaki iþçi sýnýflarýný bir-
leþtiren enternasyonalist bir
parti emperyalizmi yenebilir.

Bugün, Ortadoðu'daki
emperyalist savaþ küçücük ege-
men sýnýf hariç bütün sýnýflarý
var olan politik sistemlerle karþý
karþýya getirmektedir. Bu,
emperyalizme ve onu yerel
iþbirlikçilerine karþý geniþ güç-
lerin birliðinin kurulabilmesi
demektir.

Ýþçi sýnýfý baðýmsýz bir biçimde
örgütlendiði takdirde bu geniþ
cephenin liderliðini kazanabilir.
O takdirde 1950'lerde, 1960'larda
yaþanan ayaklanmalar tekrar-
lanacaktýr.

Bir  Arap  devrimi
gündemde  mi?
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Son zamanlarda her gös-

teride, her toplantýda
“baþka bir dünya
mümkün” sloganýný
duyuyoruz. O kadar ki slo-
gan þimdilerde tüketim
mallarýný pazarlamaya
çalýþan reklamcýlar tarafýn-
dan bile kullanýlmaya baþ-
landý.

Baþka bir dünya
bugünkünden nasýl farklý
olacak ve gerçekten de
farklý, baþka bir dünya
mümkün mü. Yoksa biz ne
istersek isteyelim insan
doðasý hep ayný dünyayý
mý dayatacak bize?

Baþkabir dünyanýn nasýl
birþey olacaðýný bugünden
uzun uzun yazmak
mümkün deðil. Çünkü o
dünyanýn en temel, en
belirgin farký yukarýdan
aþaðý, bir azýnlýk tarafýn-
dan dayatýlan kurallarlka
deðil, milyonlarca ve mily-
onlarca insanýn isatekleri
doðrutusunda belir-
lecenecek olmasý.

Nasýl yaþayacaðýz,
aramýzdaki iliþkiler nasýl
olacak, nasýl karar alacaðýz,
kimler karar alacak, karar-
larý nasýl uygulayacaðýz
bütün bu sorularý küçük
bir azýnlýðýn belirlemediði-
ni ama hep beraber bütün
insanlýðýn belirlediðini
düþünelim. Ýþte baþka
dünyaya giden ilk önemli
adýmý atmýþ oluruz.

Bugünden temel farklýlýk-
lar taþýyan bir dünya
mümkün mü? Buna izin
verirler mi? Ýnsan doðasý
buna engel deðil mi? Bu
sorular hep soruluyor. Ve
cevaplarý bizim düþücem-
izde deðil, tarih içinde
yatýyor.

Dünyayý deðiþtirebilmek
için herþeyden önce
mücadele gerekli.
Mücadele etmeden kendil-
iðinden bir deðiþim
mümkün deðil. Hele hele
bizi yönetenlerin bizi
yönetmek için oluþturduk-
larý kurumlar ortada
dururken bizim farklý,
baþka bir dünya oluþtur-
mamýz hiç mümkün deðil.

Zaten o kurumlarýn en
temelli amacý bizim baþka
bir dünya kurmamýzý
engellemek. Eðitimden,
adalete, polisinden dini
kurumlarýna kadar bun-
larýn  hepsi bize esas
olarak boyun eðmeyi, var
olaný kabullenmeyi öðretir.
Hepsi deðiþim istememizi
engellemeye çalýþýr. Eðer
deðiþim olacaksa bu bizi
yönetenlerin kararý ile ve
tabii onlarýn istediði
biçimde olur.

Onun için reform diye
önümüze daima bizim
yani çoðunluðun aleyhine
ama hep bizi yönetenlerin,
büyük þirketlerin çýkarýna
olan tedbirler çýkarýlmakta.

Örneðin eðitimde reform
yapýlýr, sanýrsýnýz ki daha
ýyý, daha ucuz eðitim ala-
caðýz. Oysa tam tersi olur.
Eðitim için daha çok para
ödemeye baþlarýz, kalite ise
düþer. Belki sadece bizi
yönetenlerin çocuklarý için
eðitimin kalitesi artar.

Demek ki baþka bir
dünyayý kurabilmek için
önce var olaný yýkmak
gerekli. Öyle þurasýný
burasýný deðil, bütününü

yok etmek gerekli Ancak
ondan sonra büyük çoðun-
luk kendi istediði gibi bir
dünyayý kurmak için n
tartýþmaya, adýmlar
atmaya baþlar.

Bugünkü dünyayý yýkm-
dan, onun içinde “alter-
natif” sistemler kurarak da
baþka bir dünyaya ulaþa-
mayýz. Küçücük bir insan
grubunun 7 milyar insaný
kapsayan bir sistem içinde
farklý yaþamasý mümökün
deðildir. Son tahlilde
bütün dünyaya hakim olan
sistem yani kapitalizm o
küçük azýnlýðýn yaþam
tarzýný da kapsar, kendi
kurallarý içinde yaþamaya
zorlart. Bundan kaçýnmak
mümkün deðil. Bunun için
ünlü devrimci Troçki
“dünya devrimi” diyor.

Var olaný yýkmak, kýsaca
devrim diye tanýmlan-
abilir. Devrim dünyanýn
bir parçasýnda mümkün
ama deðiþim dünyanýn bir
parçasýna olamaz. Bunun
için baþka bir dünya diy-
oruz da baþka bir Uganda
veya Türkiye veya Bursa
demiyoruz. Baþka bir
yaþam, baþka insan iliþki-
leri ancak bütün  dünyada
kurulabilir. Tarih acý bir
biçimde bnunu insanlýða
gösterdi.

Rusya’da büyük çoðun-
luk kendisini devlet olarak
örgütledi. Ýþçiler, köylüler,
askerler örgütlendi ve ikti-
darý aldý. Tartýþtý,
deðiþtirmek için kararlar

aldý, adýmlar attý. Ama
yöneticileri, Stalin ve
arkadaþlarý dünya devrimi-
ni küçümsedi ve Rusya’da
baþka bir dünyanýn kurula-
bileceðini sandý. Bu
mümkün olmadý. Rusya
büyük çoðunluðun mutlu
olduðu birülke deðil, tam
tersine dünyanýn en kanlý,
en barbar ülkelerinden
birisi oldu.

Öyleyse, hem var olaný
yýkmak gerekli hem de
dünyanýn bir parçasýnda
durmamak, bir parçasýný
deðiþtirmek ile yetin-
memek gerekli. Bütün
dünyayý deðiþtirmek
gerekli.

Kimileri dünyayý
deðiþtirme eyleminin zor,
sabýr iþi, fedakarlýk ve
casaret iþi olduðunu
anlatýyorlar. Üstelik
devrimden sonra da ayný
þeyleri istiyorlar.

Daha çok çalýþmak gerek-
li. Fedakarlýk! Neden?
Kapitalizmi yakalayacaðýz.

Oysa baþka bir dünya
kapitalizm ile rekabet
etmeyecek. Ondan tama-
men farklý olacak. Ve ayrý-
ca gene çok çalýþacaksak,
gene fedakarlýk yapacak-
sak ve yaþam daha güzel,
daha kolay, daha mutlu
olmayacaksa neden buna
baþka bir dünya diyoruz
ki?

Baþka bir dünya zaten
çok çalýþan, fedakarlýk
yapan, sýkýntý çeken mut-
suz insanlarýn bütün b

unlardan kurtulduðu bir
dünya olmalýdýr.

Kim gönüllü olarak daha
çok çalýþmak ister. Daha
çok çalýþmak hep zorunlu-
luktan dolayý olur.

Peki bize izin verecekler
mi? Öncelikle var olaný
yýkmamýz için izin vere-
cekler mi? Var olaný yýk-
mak için fedakarlýk, çok
çalýþmak gerekmez mi?

Eðer küçük bir azýnlýðýn
eylemi var olaný yýkacaksa,
doðru çok çalýþmak ve çok
eziyete katlanmak, çok
fedakarlýk yapmak gerekir.
Ama eðer büyük çoðun-
luðun eylemi var olaný
yýkacaksa o vakit bu iþ çok
kolay. Bütün dünyanýn
egemen sýnýflarýnýn ve en
yakýnlarýnýn toplamý sadec
bir kaç milyon. Biz ise
kabaca 7 milyarýz. Demek
ki biz kazanýrýz hem de
çok kolay.

Ýzin  vermezler! Doðru,
izin vermezler ama doðru
anda doðru yýðýnsal
eylemlerle biz kazanýrýz.

Kazandýktan sonra ya
bütün dünya da devrim
olmazsa.

Neden, eð-er bir ülkede
devrim oluyorsa bu bütün
dünyada devrimin olasýlýðý
var demektir. Nitekim 1917
yýlýnda Rusya’da devrim
olduðunda onu izleyen 20
yýl boyunca dünyanýn
çeþitli yerlerinde devrimle
devrim giriþimleri oldu. B
unlarýn çoðunu Rusya’nýn
baþýndaki Stalin ve

arkadaþlarý kendi ülkeleri-
ni korumak için sattýlar.

Ýþçiler ve emekçiler o vak-
itler kendi ülkelerinin ege-
men sýknýflarý kadar Stalin
ve arkadaþlarýndan da çok
çektiler.

Diyelim ki devrim oldu.
Emekçiler kazandý. Baþka
ülkelerde de devrimler,
devrimci atýlýmlar oluyor.
Nasýl karar vereceðiz?
Nasýl deðiþtireceðiz? Yeni
bir dünyayý nasýl deðiþtire-
ceðiz? Gene bir parti,
mesela komünist partisi ve
onun yöneticileri bizim
adýmýza karar almayacak
mý? Eðere böyle olursa
deðiþim olmaz. Yeni bir
dünya eskisinin pislikleri
ile dolu olur.

Ne kadar akýllý, ne kadar
iþçi ve emekçileri
düþünürse düþünsün hiç
kimse milyonlar adýna
dünyayý deðiþtiremez.
Sadece milyonlarýn kendisi
kendi yaþamlarýný
deðiþtirebilir.

Milyonlarca insanýn
tartýþabilmesi ve karar ala-
bilmesi için doðrudan bir
demokrasi gereklidir.

Ýnsanlýk tarihi bize bunun
örneðini verdi. Çalýþan
yýðýnlar, iþçiler, köylüler ve
askerlerin iþyerlerine, köy-
lerine ve askeri birliklerine
dönük örgütleri bnu soru-
nun çözülmesinde ilk
adýmdýr.

Ama sorun burada bit-
mez. Çalýþanlar ne kadar
çok örgütlenirlerse, her
alanda ne kadar çok bu
örgütleri aracýlýðý ile
tartýþýr karar alýrlarsa yeni
bir dünyayý o kadar çok
belirlerler. Sorun örgütlen-
me sorunudur.

Ýlk bakýþta insanlarýn yeni
dünya hayallerinin bir-
birinden çok farklý olduðu
düþþünülebilir. Bir anlam-
da da bu doðru. Hepimizin
istekleri, beklentileri, hay-
alleri farklý. Ama bir de
ortak yanlarýmýz var.
demekki önce ortak
olduðumuz konularý çöze-
ceðiz. Ve zaten, onlarý
çözünce göreceðiz ondan
sonraki farklý taleplerimiizi
çözmek çok daha kolay.
Çünkü dünyanýn bugün
sahip olduðu zenginliði
üzerinde yaþlayan insan-
lara az çok eþit bir biçimde
daðýtmaya baþlayýnca
ortaya o kadar büyük bir
refah çýkacak ki, o kadar az
çalýþmak, o kadar az
fedakarlýk yapmak zorun-
da kalacaðýz ki, o vakit her
birimiz kendi istediðimizi
yapmakta bütünüyle özgür
olacaðýz. Giderek özgür-
lüðe bile ihtiyacýmýz
kalmayacak çünkü özgür-
lük baskýnýn, zorlamanýn
karþýsýnda bir anlama
sahiptir. Bize baský yapan,
zorlayan, bizi, yaþamýmýzý
kýsýtlayan yoksa özgürlüðe
de ihtiyaç kalmaz. Ýþte o
vakit herkes istediði kadar
çalýþýr, ihtiyacý kadar tüke-
tir.

Baþka bir dünya hayal
deðil. Baþka bir dünyaya
ulaþmak zor deðil.

Baþka bir dünya çok
somut. Ve bugün ünlü
yazar ve aktivist
Arundhatý Roy’un
söylediði gibi, onun ayak
seslerini duyuyoruz.

Baþka bir dünya
gerçekten

mümkün mü?
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8 Temmuz 1936 günü
Ýspanyol ordusunun bir
kýsmý General
Franco'nun önder-
liðinde Katolik

Kilisesinin ve Ýspanyol egemen
sýnýfýnýn desteði ile kýsa süre
önce kurulmuþ olan Ýspanya
Cumhuriyeti'ne karþý ayaklandý.

Ýspanyol faþistleri ile
Cumhuriyeti savunan güçler
arasýndaki iç savaþ üç yýl sürdü.
Ýspanya Ýç Savaþý bir anlamda
yaklaþmakta olan 2. Dünya
Savaþý'nýn provasýydý.

Ýç Savaþ yýllarý bu arada mily-
onlarca emekçinin nasýl baþka
bir dünyayý da inþa edebileceði-
ni gösterdi. Almanya'da
faþizmin, Rusya'da ise stalin-
izmin yükseldiði günlerde
Ýspanya Ýç Savaþý umudun sim-
gesi oldu.

Emekçiler örgütlendi ve kendi-
lerini savundular

Franco'nun ilk saldýrýsý mily-
onlarca emekçinin Ýspanya'nýn
dört bir yanýndan cepheye koþ-
masý ile durduruldu. 

Ýç Savaþ baþlamadan önce
sosyalist ve anarþist fikirler
emekçiler arasýnda hýzla yayýl-
maktaydý.

Franco'nun ayaklanmasýný
öðrenince iþçiler yerel askeri
garnizonlarý ve polis karakol-
larýný bastýlar. Ele geçirdikleri
silahlarý sol bir partiye ya da
sendikaya üye herkese daðýt-
týlar.

Kýrsal alanda ise toprak zengin
toprak aðalarýndan alýnarak
kolektifleþtirildi. Ýþçi örgütleri
milisler oluþturdular ve devrim-
ci mahkemeler kurdular.

Sendikalar toplumsal mutfak-
lar, çamaþýrhaneler kurdu.
Çocuk bakýmý için önlemler
alýndý. Özellikle kadýnlarýn
yaþamý direniþ içinde büyük
deðiþimlere uðradý, fabrika
komitelerine, milislerine
katýldýlar. Yerel komitelere
seçildiler.

Ýspanyol iþçilerine dünyanýn
dört bir yanýndan milyonlarca
insan katýldý. Uluslararasý
Tugaylar denen bu birlikler
faþistlere karþý savaþtýlar.

Savaþa katýlan milyonlar için
mücadele sadece faþizme karþý
deðil ayný zamanda daha adil
ve eþit bir toplum içindi.
Sosyalizm içindi.

Ne var ki en baþtan beri
antifaþist cephe birlik içinde
deðildi.

Kralýn devrilmesinden sonra
kurulan Cumhuriyetin liberal
politikacýlarý Franco'nun ayak-
lanmasýný gizlemeye ve onunla
bir anlaþmaya ulaþmaya
çalýþtýlar. Ýþçilerin silahlanmasý-
na karþýydýlar. Franco'nun
faþistleri Ýspanya emekçilerinin
açýk savaþýnýn kendilerini de saf
dýþý býrakmasýndan korkuyor-
lardý ve bunda da haksýz
deðillerdi.

Hükümet en baþtan itibaren
emekçilerin eylemlerine karþý
önlemler almaya çalýþtý. Kýrsal
alanda topraklara el konmasýna
ve þehirlerde fabrika iþgallerine
sýnýr getirmeye çalýþtý. Ýþçiler
taleplerinde sýnýrlý olmalýydýlar
çünkü zenginleri ve kendi-
lerinden yana müdahale etmesi-
ni bekledikleri Amerika,
Ýngiltere gibi ülkeleri
korkutabilirlerdi.

Hükümet faþizme karþý
mücadelede egemen sýnýfla
iþbirliðinin gerekli olduðunu
savunuyordu. Oysa tam da bu
sýnýf Franco'nun faþistlerini
destekliyordu.

Ve hükümet ne derse desin
ABD ve Ýngiltere için her þey
çok radikaldi ve bu nedenle
kenarda durarak Almanya ve
Ýtalya'nýn yoðun olarak destek-
lediði faþistlerin ilerleyiþini
seyrettiler.

DDeevvrriimmccii  ssaavvaaþþýýnn
ggeerreekklliilliiððii

Egemen sýnýfla her yakýnlaþma
çabasý Cumhuriyet'in gücünü
zayýflattý. Bu bilinene nizami bir
savaþ deðildi. Faþistlerin
malzeme, para ve silah üstün-
lüðü vardý. Ýlk ilerleyiþleri iþçi
ve köylülerin kahramanca
direniþi  ile durdurulmuþtu.
Ancak eðer sonunda yeniden
eski düzene dönüleceði bilinirse
böylesi bir kahramanlýk kalýcý
olamazdý. 

Gerekli olan devrimci bir
savaþtý. O sýralarda Rus devrim-
cisi Leon Troçki "Bir iç savaþ
herkesin iyi bildiði gibi sadece
askeri silahlarla deðil politik
silahlarla da verilir. Sýrf askeri

bir bakýþla Ýspanya devrimi düþ-
manýndan çok daha zayýftýr.
Onun gücü büyük yýðýnlarý
harekete geçirmesindedir."

Liberal partilerden böyle bir
þey beklenemezdi ama bu par-
tiler hiç beklemedikleri bir dost
buldular: Ýspanya Komünist
Partisi (PCE).

PCE savaþdan önce küçük,
önemsiz bir partiydi. Ancak
Rusya'dan gelen para ve silahlar
onu Cumhuriyetçi hükümetin
gözünde önemli bir müttefik
haline getirdi. Savaþ boyunca
PCE'e büyüdü ve etkisi arttý.

Ne var ki PCE iþçi partisi
deðildi. Üyeleri büyük ölçüde
orta sýnýf esnaf ve subaylardý.
Politikalarý ise kesinlikle
devrimci deðildi. PCE'nin poli-
tikalarý Rusya'da Stalinist dik-
tatörlük tarafýndan saptanmak-
taydý. Stalinist bürokrasi bir
Ýspanya devrimi ile kesinlikle
ilgilenmiyordu. Onun için
önemli olan Anavatan'ýn,
Rusya'nýn çýkarlarýydý.

Stalin'in politikasýnýn temeli
bir olasý Nazi iþgaline karþý
Müttefik güçlerin desteðini
kazanmaktý. Bu nedenle o da
zengin sýnýflarý ve Ýngiltere,
Amerika gibi ülkeleri korkutma-
mak istiyordu.

Bu nedenle PCE, iþçi talep-
lerinin sýnýrlandýrýlmasý ve
kolektifleþtirilen topraðýn geri
verilmesi ve milislerin
daðýtýlarak düzenli orduya
çevrilmesi biçimindeki hükümet
politikalarýnýn en ciddi taraftarý
ve uygulayýcýsý oldu. 

Bu pozisyon faþizme karþý
mücadele ile sosyalizm için
mücadeleyi tek bir mücadele

olarak gören büyük yýðýnlar için
yýkým oldu. Ýspanya'da devrimci
bir partiye olan gereksinme çok
açýkça ortadaydý.

PCE'ye karþý en büyük alter-
natif CNT idi. CNT, 1 milyon-
dan fazla üyesi olan radikal bir
sendikaydý. CNT liderliðinde
anarþistler güçlüydü.

CNT, sosyalistlerin yönetimin-
deki UGT ile birlikte Franco'ya
karþý mücadeleyi sürdürüyordu.

Ülkenin birçok yerinde ve
devrimin kalbi sayýlabilecek
Barselona'da sokaklar ve fab-
rikalar ve iktidar CNT'nin kon-
trolündeydi. 

Savaþýn baþladýðý günlerde
Barselona belediye baþkaný istifa
ederek yönetimi anarþistler
evermeyi önerdi. Ancak kapi-
tallist devlete ve iktidara
olduðu kadar devrimci bir ikti-
dara da karþý olan anarþistler bu
öneriyi reddettiler ve burju-
vazinin eski düzenini
sürdürmesine olanak verdiler.

Troçki o günlerde "Ýktidarý
almayý reddetmek gönüllü
olarak iktidarý eski sahiplerine,
sömürücülere býrakmaktýr. Her
devrimin amacý kendi pro-
gramýný uygulamasý için yeni
bir sýnýfý iktidara getirmektir.
Bir savaþ ilan edip zaferi reddet-
mek imkânsýzdýr. Yýðýnlarý ikti-
darý almaya hazýrlanmadan
ayaklandýrmak olamaz" diye
yazýyordu.

Anarþistler sokak egemenlik-
lerinin devrimin zaferi için
yeterli olduðuna inanýyorlardý.
Ama hükümet milisleri daðýtýp
radikal ð,partileri baský altýna
alýnca anarþistler kenarda dura-
mayacaklarýný kavradýlar.

Hükümeti reddeden anarþistler
bu defa Cumhuriyetçi
hükümete dört bakan verdiler. 

Sadece küçük bir marksist
parti olan POUM iþçilerin ve
köylülerin doðrudan iktidarý ele
geçirmelerini savundu.  Ama
POUM çok küçüktü ve olaylar
üzerindeki etkisi çok zayýftý. 

SSoonnuunnddaa  hhüükküümmeett
ddeevvrriimmii  ggüüççssüüzz
bbýýrraakkmmaayyýý  bbaaþþaarrddýý..

Karþý devrim 1937 Mayýs ayýn-
da hükümet güçleri Barselona
ayaklanmasýný bastýrmaya yol-
landýðýnda en üst noktasýna
ulaþtý. Hükümet güçleri gün-
lerce POUM ve CGT milisleri ile
sokaklarda çatýþtý.

Baþsýz býrakýlmýþ ve izole
olmuþ devrim (hükümet
anarþistlerin mücadeleyi býrak-
masý için kabinedeki 4 anarþist
bakandan ikisini Barsolana'ya
anarþist milislerle konuþmasý
için yolladý) sonunda silahsýz-
landýrýldý ve ardýndan kafasý
koparýldý. Barselona savaþýndan
sonra Komünist Partisi tarafýn-
dan yönlendirilen hükümet
milis örgütlenmesini bütünüyle
ortadan kaldýrdý, bütün radikal
partileri yasadýþý ilan etti.
Yüzlerce devrimci katledildi
veya kayboldu.

Devrimin yenilgisinden sonra
Franco'nun askeri üstün-
lüðünün zaferi artýk an mesele-
siydi.

1938 Ocak ayýnda Franco'nun
birlikleri Barselona'ya
girdiðinde trajedi tamamlandý.
Bu defa kahramanca bir direniþ
yoktu. Savaþmak için geriye
hiçbir þey kalmamýþtý.

Bir gözlemcinin yazdýðý gibi:
Barselona yenilgiyi büyük bir
hüzünle kabul etti ve savaþmak
için hiçbir neden bulamadý.
Artýk 1936'da yaþamýyorduk."

Ýspanya üzerine Ken Loach'ýn
Ülke ve Özgürlük filmi POUM'u ve

Barselona'da yaþananlarý kavra-
mak için çok yararlý.

Ýspanya

KKaayybbeeddiilleenn  ddeevvrriimm

Baþsýz býrakýlmýþ ve izole olmuþ devrim (hükümet anarþistlerin mücadeleyi
býrakmasý için kabinedeki 4 anarþist bakandan ikisini Barsolana'ya anarþist

milislerle konuþmasý için yolladý) sonunda silahsýzlandýrýldý ve ardýndan kafasý
koparýldý. Barselona savaþýndan sonra Komünist Partisi tarafýndan

yönlendirilen hükümet milis örgütlenmesini bütünüyle ortadan kaldýrdý, bütün
radikal partileri yasadýþý ilan etti. 



sayý: 258 sosyalist iþçi 13

S
açma sapan uyarý tabelalarýna daha az
rastlayacaðýz. Þehirlerarasý yollarda, dikkat
edenler hatýrlar, yukarýdan yuvarlanan kay-
alar hakkýnda uyarýda bulunan bir tabela

vardýr. Diyelim ki otomobilimizle þehirlerarasý bir
yola çýktýk ve bu tabelaya rastladýk. Ne
yapacaðýz? Yavaþlayýp yukarýdan yuvarlanacak
kayalarý mý bekleyeceðiz? Yoksa hýzlanýp bir an
önce o bölgeden kurtulacak ve bir dahaki sefere
kadar derin bir oh mu çekeceðiz? "Yok, yok. Ýkisi
de çözüm deðil. Ýyisi mi ben bu üç yüz kilometre
yolu geri dönüp, güven içinde evimde oturayým."
mý diyeceðiz yoksa? 

O tabelayý oraya asmak yerine yolu o bölgeden
geçirmemek, tepemize yuvarlanmasý olasý kay-
alarý önceden temizlemek, hiç deðilse kayalarýn
yola yuvarlanma noktalarýna bentler kurmak gibi
çözümler de var ama maalesef kapitalizm en ucuz
maliyetle en fazla kârý elde etmek istediði için bu
çözümlerden yararlanamýyoruz. 

Ýstanbul'da kýþýn vapurla karþýya geçenler
iskelelerde þu uyarý tabelasýna rastlamýþlardýr:
"Dikkat kaygan zemin". Bu tabelayý karda kýþta
iskele dýþýna çýkmak istemeyen, ya da tabelanýn
çalýnmasýndan korkan iskele görevlileri genellikle
kaygan zeminin en sonuna yerleþtirirler. Vapuru
kaçýrmamak için telaþla iskeleye koþarken o kay-
gan zemin sizi alýr kýçýnýzýn üstüne oturtur. 

Alaycý gülüþler arasýnda zar zor ayaða kalkýp
çamur olan üstünüzü baþýnýzý silkelerken
görürsünüz tabelayý ancak: "Dikkat kaygan
zemin". E, kardeþim, kaygansa kaygan olmayan
hale getirin. Baþka ve kaymayan bir malzeme kul-
lanýn. O giriþin ýslanmamasýný ve çamur olma-
masýný saðlayýn. Hadi hiç birini yapamadýnýz, bari
tabelayý düþmeden önce görebileceðimiz bir yere
koyun. Tabii gözlerimiz görüyorsa. Allah korusun
tersi de olabilirdi!

Bu itirazlardan herhangi birini dile getirmeye
kalksanýz bir de fýrça yersiniz: "Kör müsün
kardeþim! Görmedin mi koskoca tabelayý! (bu
arada tabela asla koskoca deðildir)". Bunu
söyleyen görevli oraya tabela koyarak
bürokrasinin ona verdiði ulvi görevini tastamam
yerine getirmiþ olmanýn iç huzuruyla olay yerine
arkasýný dönüp uzaklaþýr. 

B
ir gün Ýstiklal Caddesi'nde Tünel'den Taksim
yönüne doðru yürürken harabeye dönmüþ
ama tarihi olduðu belli olan bir binanýn

duvarýna yapýþtýrýlmýþ beyaz bir kâðýt gördüm.
Kafamda "Ne ilaný acaba?" gibi bir soruyla kâðýda
doðru ilerledim. A4, yani bildiðimiz mektup boyu-
tundaki kâðýtta dehþetle okuduðum þu sözler
yazýlýydý: "Dikkat! Binadan üzerinize taþ parçalarý
düþebilir."

Þimdi bu anlayýþýn neresini tutalým da neresini
düzeltelim? Normal insan mantýðýyla yapýlmasý
gereken þey o tarihi binayý restore etmektir.
Böylece tarihi mekânlarý koruyup onlarýn bilgisin-
den gelecek kuþaklarýn da yararlanmasýný
saðlayabiliriz. Hadi bunu yapmadýnýz, bari eski
haline getiremeseniz bile, biraz onarýn ki milletin
kafasýna "binadan taþ parçalarý" düþmesin. Onu
da mý yapamadýnýz? Binanýn yanýndan geçiþi
engelleyin. Kimse zarar görmesin. O da mý
olmadý? Gerçekten iþe yarayacak bir uyarý levhasý
asýn da bari gerçekten uyarýlmýþ olalým.

Bence sosyalist toplumda ben o binanýn
duvarýndaki tabelada binanýn özellikleri ve tarihi
hakkýndaki bilgilendirme yazýlarýný taþ korkusu
çekmeden, güven içinde okuyabileceðim.

Bence  baþka
bir  dünyada…

Cengiz  ALÐAN

Savaþa karþý, daima,
savaþý durdurana kadar
Þenol KARAKAÞ

Küresel kapitalizme karþý
hareket içinde uzun bir
süredir, savaþýn en önemli
sorun olmadýðýný, kapital-
izmin yarattýðý baþka tahri-
bat biçimlerine karþý
mücadelenin öne çýkartýl-
masýnýn gerekli olduðunu
savunan bir kanat var. Bu
kanadýn sesi, trajik bir
biçimde, savaþ, bombardý-
man, dev savaþ aygýtýnýn
þiddeti altýnda çocuk ölüm-
leri arttýðýnda kesiliyor.
Yeni bir þiddet dalgasýna
kadar, arada, savaþýn aðýr-
lýðý, sadece bombardýman-
lara maruz kalanlarca
hissedildiði zamanlarda,
hareketin içinden bir ses
çýkýyor ve biraz da baþka
iþlerle uðraþýlmasý gerek-
tiðini anlatýyor.

Bu, kapitalizmin kendisi-
ni ayný zamanda askeri-
sanayi bir kompleks olarak
da örgütlediðini göre-
meyen, bu yüzden de
aslýnda kapitalizmi anlama
becerisini gösteremeyen
dostlarýmýzý geçen yýl
Ýstanbul'da düzenlenen
Avrupa Sosyal Forumu
hazýrlýk toplantýsýnda biz-
zat dinleme þansýmýz oldu.
Ýtalya sendika
hareketinden ve
Fransa'dan ATTACK
grubundan gelen temsilcil-
er, savaþýn Avrupa için çok
önemli olmadýðýný, "öteki
Avrupa"nýn, yoksulluðun,
dýþlanmýþlýðýn, sendikasý-
zlaþmanýn Avrupa'sýnýn
daha yoðun bir biçimde
tartýþýlmasýnýn çok önemli
olduðunu vurgulamýþlardý.

Bu görüþü savunanlar,
sadece günümüz kapital-
izmini yorumlamak

konusunda
deðil, George
W. Bush

yönetiminin özelliklerini,
bu yönetimin temsil ettiði
yeni muhafazakar elitin
ABD'nin dünya hege-
monyasý için hýrsla baþlat-
týklarý politik-askeri
geliþmelerin de farkýnda
deðiller.

Küresel hareket içindeki
bu dostlarýmýzýn
Türkiye'deki muadilleri,
zaman zaman, Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun (BAK)
çýkarttýðý bildirilerle, BAK
aktivistlerinin saplantýlý
gibi, dünyada baþka hiçbir
sorun yokmuþ gibi yaz-kýþ
ABD'nin Irak iþgalinin
sona ermesi için kampanya
yapmalarýyla dalga
geçmekteler.

BAK'ý kuran aktivistler,
tek konulu, ABD'nin küre-
sel hegemonyasýný saðlama
almak için baþlattýðý askeri
saldýrganlýk sona erene
kadar kampanya yapma
ýsrarýyla yola çýktýlar. Irak
iþgalinin üzerinden üç yýlý
aþkýn zaman geçmiþ olmasý
ne BAK'ta bu perspektifle
yola çýkan ne de küresel
savaþ karþýtý hareketin
yaygýnlaþmasý için tüm
dünyada gecesini
gündüzüne katan aktivist-
lerin yanýldýðýný gösterir.
Yine Küresel BAK'ýn 4
Mart'ta Ýstanbul'da düzen-
lediði savaþ karþýtlarý
buluþmasýna Ýngiltere
Savaþý Durdurun
Koalisyonu'nu temsilen
gelen Lindsey
German'ýn o toplantýda
söylediði gibi, savaþ
karþýtý hareketin yaygýn
politik etkisi belki savaþý
durdurmadý ama Irak'ýn
baþka her hangi bir savaþ
gibi unutulmasýný da
engelledi. Bush ve ekib-
inin peþini hiçbir zaman
býrakmadýk. Aralýksýz

kam-

panyalar sayesinde Bush
skandallarla sarsýldý,
Bush'a en yakýn isimler
istifa etmek zorunda
kaldýlar, Donald Rumfseld
soruþturma komisyonlarý-
na ifade vermek zorunda
kaldý. Bush'un 11 Eylül'den
hemen sonra ABD halkýnýn
büyük çoðunluðundan
aldýðý halk desteði, bugün-
lerde yüzde 30'larda
sürünüyor. Bunun nedeni,
savaþ karþýtý hareketin,
ABD'nin Irak savaþýnýn
peþini bir an bile býrak-
mamýþ olmasý.

Savaþ karþýtý kampanyayý
önemsiz görenler, Ýsrail
Lübnan'a saldýrdýðýnda
sudan çýkmýþ balýða
döndüler. Türkiye'de, bir
kampanya olarak, sadece
ve sadece, BAK aktivistleri
hiç beklemeden sokaða
çýktýlar. Bu BAK aktivist-
lerinin cengaver olmasýn-
dan kaynaklanmýyordu.
BAK zaten, "Ýran Irak
olmasýn" kampanyasýna
baþlamýþ, ABD'nin yeni
hedefinin Ýran olduðunu
sokakta anlatmaya
baþlamýþtý. Üstelik, Ýsrail'in
Lübnan'a saldýrýsýnýn
ABD'nin Irak'tan sonra
hedef tahtasýna koyduðu
Suriye ve Ýran'a yönelik
saldýrganlýðýyla doðrudan
bir ilgisi vardý. BAK sözcü-
lerinden Tayfun Mater'in
Zaman gazetesinde yayýn-

lanan röportajýn-
da söylediði

gibi: "Tabii
Ýran tekrar

gündeme
gelecek.

Büyük ihtimalle eylül ayýn-
dan itibaren oralarda da
hava ýsýnacak. Atina'daki
Avrupa Dördüncü Sosyal
Forumu'nda alýnan karar
uyarýnca 23-30 Eylül arasý
tüm dünyada Ýran'a yapýla-
bilecek bir müdahaleye
karþý gösteriler hazýrlaný-
yor. Biz de buna katýla-
caðýz."

Dünyada ve Türkiye'de,
en önemli politik sorunun,
ABD'nin Ortadoðu'da
çevirdiði kanlý dolaplar
olmasý, baþka sorunlar
etrafýnda kampanya yapýl-
mamasý anlamýna gelmiy-
or. Kuþkusuz baþka sorun-
lar da önemli. Ama Ýsrail'in
Lübnan'a saldýrýsýnýn bir
kez daha can yakýcý bir
biçimde kanýtladýðý gibi,
tüm dünyada ve
Türkiye'de, bütün muhalif
güçlerin arkasýnda
birikmesi, güç vermesi
gereken temel kampanya,
savaþý durdurma kampa-
nyasýdýr. Ne yazýk ki poli-
tik gündemi biz belirlemiy-
oruz, dünyanýn efendileri
belirliyor. Bu yüzden
bugünlerde Türkiye'nin
Lüban'a asker göndermesi
tartýþýlýyor. Bu yüzden
savaþý durdurmak çok
önemli.

Bu yüzden Küresel
BAK'ýn yüzlerce yerelde
örgütlenen, Kürtleri, sosyal
demokratlarý, sosyalistleri,
aydýnlarý, sanatçýlarý,
sendikalarý, kadýnlarý ve
gençleri harekete geçiren
bir kampanya haline
dönüþmesi için gösterilen
çabalar çok önemli.
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Rodin
Ýstanbul’da

Heykel sanatýnýn en ünlü
isimlerinden Rodin’in
heykellerinin bir kýsmý
Ýstanbul’a geldi. Picasso
gibi Rodin’de
Emirgan’daki Sabancý
Müzesinde. Gitmesi zor
ama görümesi mutlaka
gerekli bir sergi bu.

Rodin 1840’da Fransa’da
doðup 1917’de ölmüþ. Bir
iþçi sýnýfý ailesinden geliyor.

Ýlk önemli heykeli Tunç
Çaðý’ný Belçika’da yaþadýðý
yýllarda, 1875’de yapmýþ.

Kullandýðý marcottage
tekniði ile ayný heykel ele-
manlarýný defalarca farklý
isimlerle ve farklý kombi-
nasyonlarla kullanmýþ.

En ünlü eseri Düþünen
Adam . Bu heykeli Sakýp
Sabancý Müzesi’nde
görmek mümkün.

Diðer önemli heykelleri
arasýnda Öpüþ, Burghers of
Calais, Cehennemin
Kapýlarý sayýlabilir.

Son yýllarýnda gözünü
modelden ayýrmadan veya
kalemini kaðýttan kaldýr-
madan yaptýðý erotik res-

imler skandallara neden
oldu.

Rodin, günümüzün mod-

ern heykelinin temellerini
oluþturan sanatçýlardan
birisi.

Marksizme  Giriþ
Chris Harman’ýn çeþitli kitaplarý arasýnda Marksizme Giriþ

önemli bir yer tutar. Bir çok “sosyalizm alfebesi” gibi
öðretici, didaktik deðildir. Marksýn düþünc elerini pratik
içinde özetler ve daha çok
okurunu Marks’ý okumaya
yönlendirir. Ama Harman
asýl olarak okurunu
mücadeleye çaðýrýr.

Marksizmin güç ve anlaþýl-
maz olduðu hep söylenir ve
zaten egemen sýnýf
dünyanýn bir bütün olarak
anlaþýlmaz olduðunu
anlatýr. Hiç deðilse, anlaþýl-
masý çok zordur derler.
Yani, boþuna çabalþamayýn,
biz sizin yerinize dünyayý siz
yorumlarýz...

Oysa marksizmin temel
fikirleri iddia edilenin tam
tersine çok basittir. Bir kere marksizmi kavradýðýnýzda
dünyayý yorumlamak, yaþadýðýmýz krizleri, savaþlarý, karþý
karþýya geldiðimiz baskýlarý anlamak çok kolaylaþýr. 

Chris Harman marksizmi daha da kolaylaþtýrmaya
çalýþmýyor sadece marksizmin temellerini özetliyor.

Eðer baþka bir dünya için mücadele ediyorsanýz,
yaþadýðýmýz dünyayý daha iyi yorumlayabilmek
istiyorsanýzMarksizme Giriþ’i okuyun. 110 kolay okunur say-
fanýn sonunda kendinize güveniniz daha da artacak.

MMaarrkkssiizzmmee  GGiirriiþþ
Chris Harman, Z yayýnlarý, 110 Syfa

Sosyalist Ýþçi daðýtýcýlarýndan isteyebilirsiniz. 5 YTL

KÝTAP

HEYKEL

ÖÖppüüþþmmee RRooddiinn

11  Eylül  üzerine  bir  belgesel
Loose Change 6 genç Amerikalý’nýn yaptýðý bir belgesel

6 bin dolar gibi çok kýsýtlý bir bütçe ile hazýrlanmýþ.
Belgeseli hazýrlama fikri önce DylanAvery’den çýkmýþ.
Amacý 11 Eylül arkasýnda bir dizi komplo teorileri ola-
bileceðini göstemekmiþ. Ancak araþtýrmalarýný
sürdürdükçe gerçekten bir komlo olduðu kanýsýna var-
mýþn ve bir grup arkadaþý ile birlikte “Loose Change”i
yapmýþ.

Loose Change’de yayýnlanan veriler çok çarpýcý.
Anlatýlan olayýn arkasýnda El Kaide’nin deðil bizzat
ABD’nin olduðu. O kadar çok belge veriliyor ki ABD
yetkilileri dahi bunlarý kolayca vecaplayamýyorlar.

Loose Change’in iddialarýnýn doðru olup olmamasý
önemli deðil. Yani gerçekten Pentagon’a ve Ýkiz Kulelere
El Kaide militanlarýnca mý yoksa ABD tarafýndna mý
saldýrýldý? Önemli olan ABD yetkililerinin böyle bir olayý
uzun süredir beklemekte olduðu.

Bir önemli belge ise Usame Bin Ladin’in 11 Eylül’den 1
seneden az bir süre önce Amerikalýlar tarafýndan tedavi
edildiði.

Loose Change internet üzerinden parasýz olarak
daðýtýlýyor. Kýsa süre önce Türkçe’ye de çevrildi.

Loose Change’i
Hardwaremania.com/forum/showthread.php?t=60599’
dan indirebilirsiniz. Bu site Türkçe.

ÞÞeennaayy  GGüülleerr

Buulluuttssuuzzlluukk  ÖÖzzlleemmii
bu sene 20’inci
yýlýný kutluyor.

1986’da Türkiye’de hala
12 Eylül diktatörlüðünün
baskýsý sürerken, hala
nefes almak bile zorken
kurulmuþ ve ““AAcciill
DDeemmookkrraassii”” diye haykýr-
mýþ. Tam da ortaya çýk-
týðý yýlýn talebini dil-
lendirmiþ.

BBuulluuttssuuzzlluukk  ÖÖzzlleemmii’nin
solisti NNeejjaatt
YYaavvaaþþooððuullllaarrýý grubun
ayný zamanda bestecisi,
gitaristi, söz yazarý,
stüdyo çalýþaný. yani
hemen hemen grubun
ruhu o. Zaten en baþtan
beri grupta o var.
Bulutsuzluk Özlemi ile
Nejat Yavaþoðullarý
özdeþleþmiþ durumda.

En ünlü besteleri hep o
yazmýþ. Gençliðinde
MMooððoollllaarr’dan etkilendiði-
ni söylüyor ama sonra
giderek bu etki kalkmýþ
ve giderek Nejat kendi
tarzýnýbulmuþ. Ýyi de yap-
mýþ.

Bulutsuzluk Özlemi’nin
müziði politik. Belki
bütün þarkýlarý politik
deðil ama onlar için esas
olan politika.

Yýllar boyu solgruplarýn
gecelerine çýktýlar. Çeþitli
festivallaere katýldýlar.
Acil Demokrasi çaðrýsýný
tekrarladýlar ve en önem-
lisi eskimemeyi
baþardýlar.

Türkiye hemen hemen
daima Acil Demokrasi
istenecek bir ülke.
Demokrasi sýk sýk tama-
men gündemden kalkar,
daha sýk devlet tarafýn-
dan ayaklar altýna alýnýr.
Dolayýsýyla Acil
Demokrasi hep gün-
demde.

Grubun ismi ise bugün
antikapitalist hareketin
baþka bir dünya talebine
çok uygun. Bulutsuz yani
farklý bir dünya isteniyor

aynen bugünün aktivist-
lerinin talep ettiði ve
uðrunda mücadele ettiði
gibi. Nejat Yavaþoðullarý
mesleði olan mimarlýðýn
ve belki de asýl mesleði
olan müzisyenliðin yaný
sýra tam bir aktivist. Onu
Barýþarock’un basýn açýk-
lamasýnda, Küresel
BAK’ýn yürüyüþ korte-
jinde ya da nükleer
santrallara karþý bir
eylemde görmek
mümkün. O iyi bir
aktivist. 

Bu arada yeni albümleri
çýkýyor. Nejat

Yavaþoðullarý bu
albümün farklý olacaðýný
ve belki de þaþýrtýcý ola-
caðýný söylüyor.

Bulutsuzluk Özlemi 20
yýldýr müzik yapmaktan,
20 yýldýr konsere çýkmak-
tan ve albüm yapmaktan
býkmadýklarýný aksine
keyif aldýklarýný söylüyor.

Nejat Yavaþoðullarý ve
Bulutsuzluk Özlemi en
baþtan beri Barýþarock’a
katýlýyor. Hatta
Barýþarock’un bugünlere
gelmesinde diðer birçok
grupla birlikte onlarýn da
büyük paylarý var.

MÜZÝK BBuulluuttssuuzzlluukk  ÖÖzzlleemmii

Acil Demokrasi
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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.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii  nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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DSÝP  bürolarý

SSaavvaaþþaa  kkaarrþþýý  kkiimmssee
dduuyyaarrssýýzz  ddeeððiill

Ankara BAK olarak
gerçekten çok iyi bir çalýþ-
ma kaydettik.

Standýmýza insanlarýn
gelip ben de savaþa karþý
bir þeyler yapmak istiyo-
rum diyerek ellerinde
bildirilerle sokaktaki insan-
larla buluþmasý ve bu
arkadaþlarýn hemen
aktivizmi yakalamasý her
savaþ karþýtýný gurur-
landýrýyor.

Savaþa karþý gerçekten
hiç kimse duyarsýz deðil.
Yaz dönemini çok kala-
balýk geçiriyoruz, toplan-
týlarýmýz ve standlarýmýz
gün geçtikçe büyüyor.

Bu da insanlarýn artýk
bazý þeylere duyarsýz
kalmak istemediðinin bir
kanýtý. Üstelik daha çok
sayýda insan böyle
düþünüyor ve biz, barýþ
aktivistleri o insanlara da
ulaþacaðýz ve o insanlarýn
da kendi seslerini yükselt-
melerine yardým edeceðiz!

SSeerrhhaatt  OOkkççuu

SSaavvaaþþ  kkaarrþþýýttllýýððýý
ssookkaakkttaa!!

Ben Cem! Daha 16 yaþýn-
dayým ve lise 2'ye geç-
tim… Bir arkadaþým
sayesinde Konur
Sokak’taki standa geldim,
bildiri daðýtmaya
baþladým.

Ýnsanlarla tanýþtým, BAK'ý
tanýdým ve fikirlerimizin
çakýþtýðýný gördüm.
Sevdim, içine girdim.
Sahiplendim.

Artýk sadece evde oturup
televizyon izleyip olanlara
isyan etmiyorum; içinde
yaþýyorum artýk. Bu neden-
le de artýk gerçekten mut-
luyum çünkü sokaða çýkýy-
orum.

Savaþ karþýtlýðý sokakta!
Artýk ben de gerçekten bir
savaþ karþýtýyým! 

CCeemm

HHeerr  þþeeyyii
ddeeððiiþþttiirreebbiilliirriizz

Adým Batu. Baþta benim
görüþlerim de BAK'ýnkiler
gibiydi. Ama hiç kimseden
duymamýþtým. Sonra
BAK'la tanýþýnca görüþler-
imizin ayný olduðunu fark
ettim

Ýnanýn ki, bir araya
geldiðimiz zaman diðer

savaþ karþýtlarý ile beraber
bazý þeyleri deðitirebilir,
savaþlarý durdurabiliriz.
Þimdi kendimden gurur
duyuyorum.

Üstelik artýk öyle sokaða
çýkmaktan polisten cop
yemekten de korkmuyo-
rum. Çünkü kendimle ayný
görüþte olan insanlarla
beraberim. 

Biz her þeyi deðiþtirebile-
cek güce sahibiz!

BBaattuu

SSaavvaaþþllaarrýý
dduurrdduurraabbiilleecceeððiimmiizzii
aannllaaddýýmm

Ben Ekin, bir arkadaþým
sayesinde BAK'ý tanýdým
ve standý görünce ben de
kendi sesimi duyurabile-
ceðimi anladým.

Kendi kendime çabala-
mak yerine bildiri daðýt-
maya baþladým. Savaþlarý
durdurabileceðimizi
anladým. Tek bir ses
olmasa da binlerce kiþi bir
arada olduðumuz zaman
savaþlarý durdurabilecek
gücümüz oluþuyor.

Gücümüz bu birlikten
geliyor. Barýþa ve adalete
inanýyorum, BAK'a

güveniyorum!
EEkkiinn

OOkkuulluu  sseevvmmiiyyoorruumm
Ben Deniz, lise 2'ye geç-

tim. Okulu sevmiyorum.
Bizim isteðimiz dýþýnda
þeylere hizmet etmek için
bir koyun sürüsü gibi
yetiþtirilmeye
çalýþýldýðýmýzý düþünüyo-
rum.

Dünyadaki olaylarýn
farkýna varmaya
baþladýðýmdan beri görüþ-
lerim bu yönde.

Bunlarý birlikte deðiþtire-
bileceðimize inanýyorum.
BAK'la da bu sene tanýþtým
ve benimle ayný görüþte
olan insanlarla tanýþmak
bana umut veriyor.
Sonuna kadar BARIÞ! 

DDeenniizz

BBooyyuunn  eeððmmeeyyeecceeððiizz
Emperyalistlerin bizim

olmamýzý istedikleri gibi
olmak istemiyoruz.

Ýnsanlýk için olan doðru
bizim doðrumuzdur.
Ýnsanlýðýn olan utanç da
bizim. Bunlara boyun
eðmeyeceðiz! 

OOnnuurr,,  BBaaþþaakk,,  GGüüllccee  

Üsküdar'da Altunizade
Kültür Merkezi'nde düzen-
lediðimiz "Ýsrail'i
Durduralým" toplantýsý
yaklaþýk 100 kiþinin
katýlýmý ile gerçekleþti.
Konuþmacýlar Dinler
Tarihi ve Ortadoðu
Uzmaný  Doç Dr Lütfü
Özþahin ve Küresel
BAKI'tan Roni
Margulies'ti. Toplantýnýn
yerinin tutulmasýndan afiþ-
lerin asýlmasý ve stantlarýn
açýlmasýna  kadar Saadet
Partisi Üsküdar teþkilatý
bizden yardýmýný
esirgemedi.

"Savaþ Karþý Küresel
BAK" film gösteriminden
sonra konuþmaya ilk önce
Roni Margulies baþladý.
"Ýsrail Devletinin  ortaya
çýkýþý, Siyonizmin ne
olduðu, bütün yahudilerin
siyonist olmadýðý, Arap-
Ýsrail savaþlarý, ABD'nin
Ortadoðu'yu kendi hego-
maonyasýsý altýna almaya
çalýþýrken Ýsaril'i kendi
politikalarýnda kullanmasý,
Ýsrail'in Lübnan' a açtýðý
savaþtan yenik çýkmasý,
saðlanan teþkes sürecinin
gerçekçi olmayacaðý
Ýsrail'in ilk fýrsatta
Lübnan'a tekrar gireceði ve
bunun arkasýnda ABD'nin
Ýran senaryosu olduðunu

vurguladý. Bugün yap-
mamýz gerekenin Lübnan'a
" barýþ gücü" adý altýnda
Türkiye'nin asker gönder-
memesini saðlamak ve
Ýsrail'i durdurmak için
farklý kimliklerin ve
düþüncelerin biraraya gel-
erek mücadele etmek
olduðunu" söyledi. 

Diðer konuþmacý Lütfü
Özþahin ise: " terörizmin,
soykýrýmýn, insanlýk dýþý
bütün uygulamalarýn
bütün dinlerin temel
deðerlerine aykýrýlýðýndan
bahsetti.

Dünya barýþýnýn; insan-
larýn hoþgörü, merhamet ,
insan haklarýna saygý ve
adalet gibi deðerler

üzerinden gerçekleþeceðini
anlattý. Birleþmiþ
Milletlerin kuruluþundan
bu yana savaþý durdurma
ve dünya barýþýný saðlama
görevini yerine
getirmediðini, aksine
iþgalleri ve ABD'nin poli-
tikalrýný meþrulaþtýrma gibi
bi iþleve sahip olduðunu
vurguladý. Lütfü
Özþahin'de Ýsrail'i durdur-
mak için ABD, Ýngiltere ve
Ýsrail'in yapmak istedik-
lerini çok iyi anlamak,
bilmek ve hangi dinden
ýrktan, cinsten olursa
olsun, herkesin "birlikte"
bu savaþa dur demesinin
önemli olduðunu" vurgu-
ladý. 

Toplantý gerçekten canlý
ve akýcý geçti. Özellikle söz
salona geçtiðinde konuþ-
macýlar Hem saadet Partisi
üyeleri, hem Küresl BAK
aktivisteleri ve diðerleri
oldukça samimi ve
gerçekçi sorunlarý masaya
yatýrýp  birarada olmanýn
yollarýný konuþtular.

Konuþmalarda farklýlýk-
larýmýzý saklamadan ve
koruyarak birlikte yürü-
menin, ABD ve Ýsrail
saldýrganlýðýný durdurmak
açýsýndan en acil iþ olduðu
vurgulandý.

Bu türden birlikte yapýlan
iþlerin sadece toplantýyla
sýnýrlý deðil sokakta göster-
ilerde de devam etmesi de
vurgulandý.

Saadet Partisi Üsküdar
ilçe baþkaný:" Yýllar önce
sizler altýncý filoyu
Dolmabahçe'den denize
atmaya çalýþýrken, biz
saðcýlarda sizi denize
atmaya çalýþýyorduk. Bu
geçmiþteki yanlýþlardan
biriydi. Þimdi yanyana
durmak bugünkü yap-
týðýmýz toplantý gibi türden
iþleri daha da çoðaltmak
gerek" dedi. Toplantý bu
mesajlarla sona erdi.
Hepimiz için iyi bir deney-
imdi.

Berna

Bir  ilk:

Üsküdar’da BAK toplantýsý ve politik Ýslam

Her  þeyi  deðiþtirebiliriz
BBaarrýýþþ  aakkttiivviissttii  lliisseelliilleerr  kkoonnuuþþuuyyoorr
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Dünyayý
deðiþtirebiliriz
"Asýl olan, dünyayý anlamak deðil,

onu deðiþtirmektir" diyor Marks.

Bence haklý; sadece anlamak, ona

müdahale etmeden anlamak iþlev-

siz; asýl olan onu deðiþtirmek. 

Küresel ýsýnma, nükleer santraller,

saðlýk yasalarý, öss ve elbette

dünyamýzda süren iþgaller.

Yaþadýðýmýz sistem onlarca sorun

yaratýyor.

Bütün bu sorunlara karþý bir araya

geliyor, birlikte mücadele ediy-

oruz. Çünkü biliyoruz, onlarýn

silahý var bizim ise kitleselliðimiz. 1

Mart'ta hepimizin gördüðü þeyden

bahsediyorum yani: Birlikte olur-

sak engelleyebiliyoruz! Birlikte

olursak deðiþtirebiliriz.

Onlarca konuda, onlarca kampa-

nyada çalýþýrken bir yandan da

bütün bu sorunlarý yaratan þeyi,

"dünyayý anlama" meselesi ile

karþýlaþýyoruz. Sorunlarýn kay-

naðýný kar hýrsýna dayanan, insan-

larý umursamayan sistemde görüy-

oruz ve "biz antikapitalistiz!" diye

baðýrýyoruz. Biz, antikapitalistiz!

Bir yandan da, bütün bu sorunlara

karþý, tek konulu her bireyin içinde

yer alabileceði kampanyalar yapýy-

oruz. Herkesin kendi sesi ile kendi

biçimi ile karþýtlýðýný ortaya koy-

masýný istiyoruz. Ancak böyle

iþgali, küresel ýsýnmayý veya nük-

leer santrali durdurabileceðimizi

biliyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz,

taviz vermiyoruz. Bu sayede

yüzbinlere ulaþan devasa bir savaþ

karþýtý hareketi yaratabildik.

Bütün bunlarý aklýmýzda tutarken,

bir yandan da bütün bu sorunlara

karþý olanlarla yan yana gelmek;

dünyayý deðiþtirmek için bir araya

gelmek gerekiyor. Bütün bu sorun-

larýn sistemin kendisinden kay-

naklandýðýný düþünen, milliyetçil-

iðe ve cinsiyetçiliðe karþý olan ve

bu nedenle de sistemin bütününü

deðiþtirmek isteyenlerle bir araya

gelmek, daha da güçlü bir birlikte-

lik yaratmak anlamýna geliyor.

Ersin TEK

Direndiler
ve yendiler
L

übnan’da sivil kayý-
plarýn çok olmasý
üzeribe sorulan bir
soruya Ýsrail
Baþbakaný “diren-

meseydiler ölmezlerdi”
dedi.Gerçekten de Lübnan
halký direndi, öldü ama Ýsrail
Baþbakaný’nýn beklediði gibi
yenilmedi. Yenilen Ýsrail ve
bekçi köpekliði yaptýðý ABD
oldu.

Sade Lübnan’da deðil ki,
Afganistan’da, Irak’ta da
insanlar direniyorlar ve
kazanmak için mücadele
ediyorlar. Bütün olaðanüstü
silah gücüne raðmen ABD ve
yandaþlarý  direnen çok insaný
öldürüyor ama bu dirençleri
kýramýyor. 

Büyük emperyalist güçlerin
anlamadýðý direnen bir halký
yenmenin zor ve hatta
olanaksýz olduðu. Bugün bir
örgütlenmesini yenebilirsin,
yarýn bir baþka örgütlenmeyle
direniþ gene ortaya çýkar.
Çözüm savaþ deðil politiktir.
Direnenlerin istedikleri hak-
larýný vermektir.

Direnenler sadece Afganlar,
Iraklýlar ve Lübnanlýlar deðil.
saldýrý sadece askeri olarak
üstümüze gelmiyor. Dünya
Bankasý, Dünya Ticarete
Örgütü ve IMF de aralýksýz
saldýrýyor.. Onlar da direnirs-
eniz öldürürüz diyorlar.

Uluslararasý kapitalizm iþten
atarak, örgütsüzleþtirerek,
haklarýmýzý çalarak, sosyal
devleti týrpanlayarak bizi
öldürüyor. Bunlara direnirsek
ordusuyla, polisiyle saldýrýy-
or. Sýk sýk öldürüyor.

A
ma direniyoruz ve
kazanýyoruz. Ýþte
Fransa: Önce yeni
liberal politikalarý

AB’ye anayasa yapmak iste-
diler ve emekçiler bu
anayasaya hayýr
dedi.Ardýndan genç iþçilere

dönük bir yeni iþ yasasýna
hayýr dendi ve yasa geri
döndü.

Fransýzlarý Hollandalýlar ve
Yunanlýlar izledi.
Yunanistan’da gençler direndi
ve hükümet yüksek eðitimi
özelleþtirmek için yapmak
istediði yasalarý geri çekmek
zorunda kaldý.

Amerika Venezüella’da ken-
disine direnen Chavez’i
defalarca devirmeye çalýþtý.
Darbeler düzenledi ama her
defasýnda Chavez’i seçen
emekçi yýðýnlar direndi ve
kazandý.

Bolivya’da suyu özelleþtir-
erek uluslararasý þirketlere
sattýlar. Su fiyatlarý arttý.
Emekçiler direndi ve kazandý.

Bütün bu mücadelelerde
egemen sýnýflar, emperyal-
istler ezilen halklara,
emekçilere hunharca saldýrýy-
or. Vuruyor, kýrýyor. Ne kadar
çok þiddet kullanýrsak o
kadar yýldýrýrýz diye düþünüy-
orlar.

Ýsrail Lübnan’ý bombalarken
böyle yaptý.

Yýldýramýyorlar. Haklarý için
mücadele edenler eninde
sonunda kazanýyorlar. Çok
zaman egemenlerin,
emperyalistlerin uyguladýðý
þiddeti uygulamadan kazanýy-
orlar. Yýðýnsallýklarý ile politik
olarak kazanýyorlar. 

Ateþkesten sonra Ýsrail ordusu geri çekilirken ateþ etmeye devam
ediyordu ama Lübnan halký Gün ey’e, evlerine dönmeye hemen
baþladý


