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“Ýsrail’in acýmasýzlýðý
nedeniyle hedef olduðu
öfke yerini yavaþ yavaþ
takdir ve imrenme duy-
gusuna býrakmaya
baþladý.”
GGüünnggöörr  MMeennggii,,  VVaattaann
GGaazzeetteessii  GGeenneell  YYaayyýýnn
YYöönneettmmeennii

“Türkiye’de terör iç sýkýn-
týlardan kaynaklanmýyor,
arkasýnda yabancý kay-
naklar var”
AAllii  TTooppuuzz,,
CCHHPP mmiilllleettvveekkiillii

“Sýnýrötesi operasyon için
Amerikan Büyükelçisin-
den izin alacak deðiliz.”
TTaayyyyiipp  EErrddooððaann,,
BBaaþþbbaakkaann

“Toplumu silahtan soðut-
manýn hiçbir yararý
olmaz. Asker bir
toplumuz. Sýkýntýlý bir
coðrafyada yaþýyoruz.
Silahý öcü gibi gösterip
toplumdan ayrý tutmanýn
anlamý yok"
SSiivviilllleerr  ttaarraaffýýnnddaann  ssiillaahh
kkuullllaannýýmmýýnnýýnn  ssýýnnýýrrllaann-
mmaassýýnnýý  ssaaððllaayyaaccaakk  yyaassaa
öönneerriissii  üüzzeerriinnee,,  AAKKPP  mmiill-
lleettvveekkiillii  HHaassaann  KKaarraa

“Bu düzenlemeyi
yaparsanýz Karadeniz'de
nüfusun yarýsýný içeri
atarsýnýz. Günah ve sev-
abý birlikte deðer-
lendirmeliyiz”
CCHHPP  TTeekkiirrddaaðð
MMiilllleettvveekkiillii  MMeehhmmeett  NNuurrii
SSaayygguunn  ((AAyynnýý  yyaassaa  öönneerr-
iissii  üüzzeerriinnee..))

”

“
KÝM NE DEDÝ?

50  000
Türkiye'de her yýl bir
buçuk milyona yakýn

bebek doðuyor. 
Ancak bu bebeklerin

yaklaþýk 50 bini,
önlenebilir nedenlerle
yaþama veda ediyor. 

Akraba evlilikleri,
koþullarýn yetersizliði,
ishal, doðum öncesi
bakým hizmetlerinin

eksikliði Türkiye'deki
bebek

ölümlerinin baþlýca
nedenleri...

4  bin  iþçi
sendikal
nedenlerle
iþten  atýldý      

DÝSK Genel Baþkaný
Süleyman Çelebi, 58. ve
59. AKP hükümetleri
döneminde 58 ilde 17 bin
33 iþçiyi üye kaydettik-
lerini fakat ayý dönemde
4 bin 159 iþçinin sendikal
nedenlerle iþten atýldýðýný
açýkladý.

18 Temmuz'da Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Murat
Baþesgioðlu'nu ziyaret
eden DÝSK Genel Baþkaný
görüþmede iþsizlik, yok-
sulluk, istihdamdaki
daralma ve sosyal güven-
lik alanýnda yaþanan
olumsuzluklarla, sendikal
örgütlenmedeki zorluk-
larý vurguladý.

Hrant  Dink'le
dayanýþmaya
301  kalksýn!

Gazeteci Hrant Dink'in,
yeni Ceza Yasasý'nýn
"Türklüðü aþaðýlama"
iddiasýyla mahkûm
olmasýna ve yeni Ceza
Yasasý'nýn 301. maddesine
karþý kampanya geliþiyor.
Kampanya, düþünceye
özgürlüðü hedefliyor. 

Yeni Ceza Yasasý'nýn
yürürlüðe girmesiyle
301.maddenin kaldýrýlmasý
için düzenlenen kampa-
nyada dört binin üzerinde
insan "301'e Hayýr"
demiþti.

Birgün gazetesinin Hrant
Dink'le dayanýþmak için
sürdürdüðü kapmanda þu
ilana destek toplanýyor:

"Agos gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Hrant
Dink'in yeni TCK'nýn 301.
maddesine dayandýrýlarak
suç sayýlan yazýsýný, fikir
özgürlüðü adýna savun-
duðumuzu ve bu 'suç'a
iþtirak ettiðimi açýklýyo-
rum. Düþünce ve ifade
özgürlüðüne engel
olduðu, bu uygulamayla
bir kez daha kanýtlanmýþ
olan 301. maddenin acilen
kaldýrýlmasýný talep ediyo-
rum."

Kerinçsizlere, düþünce
özgürlüðü üzerindeki
baskýlara karþý kampan-
yaya destek olalým!

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu kurulduðun-
dan beri düzenlediði
konulu toplantýlarda, her
zaman, þu üç soruyla
karþýlaþýyoruz: 1. BAK
savaþ karþýtý hareketi
neden böldü?, 2. BAK
Kürt sorununda neden
bir þey demiyor?, 3. BAK
neden baþka konularla
ilgilenmiyor?

Bunlar BAK'ýn ne yap-
týðýný bilmeyen, BAK'ý hiç
izlemeyen ve BAK'ý hiç
anlamamýþ ve anlamak
istemeyenlerin her
toplantýda, sanki toplan-
týyý daðýtmak ister gibi
bir niyet taþýyanlarýn sor-
duðu sorular.

Birinci soru artýk önem-
siz. BAK'ýn savaþ karþýtý
hareketi bölmek bir yana,
hareketin geniþlemesi ve
yaygýn kampanyalar

halinde örgütlenmesi için
çalýþan tek savaþ karþýtý
odak olduðu ortada.

Kürt sorununda BAK'ýn
tutum almadýðý sorusu
ise iki yanlýþý birden
içeriyor. Öncelikle
Küresel BAK, kendisin-
den önceki savaþ karþýtý
hareketin tüm olumlu
deneylerini içinde
barýndýrýyor. Savaþa
Hayýr Platformu, Irak'ta
Savaþa Hayýr Koordinas-
yonu, yaygýn savaþ karþýtý
eylemler örgütleme  per-
spektifi ve 1 Mart gibi bir
zaferin saðlanmasýnda
deneylerini birleþtiren
çok sayýda aktivistin
enerjisi bugün BAK'ýn
deneyleri olarak öne
çýkýyor.

Bu deneylerin arasýnda,
bütün savaþ karþýtý önceki
platformlarda, platform-

lar, "ABD'nin savaþýna ve
Türkiye'nin hangi baha-
neyle olursa olsun savaþa
dahil olmasýna karþýdýr"
ibaresi yer alýr. Yani BAK,
Türkiye'nin Kürt soru-
nunu bahane ederek
Irak'a girmesine karþýdýr.
Üstelik, Küresel BAK 1
Eylül'de düzenlediði
eylemler ve basýn açýkla-
malarýnda, Kürt halkýyla
dayanýþtýðýný, Kürt halký-
na yönelik savaþ poli-
tikalarýna karþý olduðunu
da yazýlý metinlerle ve
basýn açýklamalarýyla dile
getirmiþtir. Dahasý, bir
çok platform BAK'ýn
desteðini isterken, BAK
bunlarda sadece, Kürt
hareketinden gelen
destek talebine olumlu
yanýt vermiþ, Kürt illerine
yapýlan ziyarete katýlýmcý
olarak destek vermiþ,

destek metnini imza-
lamýþtýr.

Yine de BAK'ýn tek
konulu bir kampanya bir-
liði olduðunu unutma-
mak gerek. Bu konu dar
olabilir ama politik ekseni
öylesine geniþtir ki,
dünyanýn politik den-
gelerini belirleyen
mücadele alanýyla, yani
ABD emperyalizminin
dünyaya þekil vermek
isteyen politik ve askeri
uygulamalarýna karþýdýr.
Türkiye'de milliyetçili
pisliðe karþý çýkan odak-
larýn en önemlilerinden
birisi de, küresel savaþ
karþýtý hareketin bir
parçasý olan BAK'ýn
sokak etkinliklerinin güç
kazanmasý ve daha da
yaygýnlaþmasýdýr.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Küresel BAK her þeyi çözer mi?

Baþbakan Recep Tayip
Erdoðan, AKP'nin Ordu 2.
Olaðan Kongresi'ne katýl-
mak için Ordu'ya gittiði 9
Temmuz'da, Fýndýk üretici-
lerinin þikayetleriyle
karþýlaþmýþtý. Fýndýk üreti-
cilerinin, Erdoðan
konuþurken, ""Baþbakaným
biz hastane, okul için
gelmedik, buraya fýndýk
için geldik. Periþan olduk.
Kurtarýn bizi. Fiskobirlik'e
el koyun." Þeklindeki söz-
lerine Erdoðan, "Gidin onu
Fiskobirlik'e sorun."
Yanýtýný vermiþti.

Fýndýk Tarým Satýþ
Kooperatifleri Birliði
(Fiskobirlik), fýndýk üretici-
lerinin alacaklarýný uzun
bir süredir vermiyor.
Erdoðan'ýn Ordu'da, artýk
bir alýþkanlýk haline
getirdiði biçimde halký
azarlamasýndan sonra ben-
zer bir açýklamayý
Giresun'da da yapýnca
fýndýk fiyatlarý hýzla düþm-
eye baþladý.

Fiskobirlik yöneticileri ise
hükümeti eleþtiriyor.
Fiskobirlik'in Yönetim
Kurulu Baþkaný Salih
Erdem, "Borcumuz yok,
Destekleme ve Fiyat
Ýstikrar Fonundan (DFÝF)
kredi almaya hak kazanan
tek birliðiz, ama kredi
alamýyoruz, engelleniy-
oruz" diyor. 

Çiftçi Sendikalarý
Konfederasyonlaþma
Platform Sözcüsü
Abdullah Aysu ise
Erdoðan'ýn "her fýrsatta
devrede Fiskobirlik
olmadýðý için malýný
maliyetlerin çok altýnda
satmak zorunda kalan
fýndýk üreticilerine ve
örgütleri Fiskobirlik'e yük-
lendiðini" söylüyor.

Fýndýkta yaþanan, çiftçi-
lerin kendi örgütleri olan
kooperatiflerle, þirket poli-
tikalarý ararsýndaki çeliþki.
AKP, Dünya Bankasý gibi

küresel büyük þirketlerinin
çýkarlarýný kollayan
kurumlarýn programýný
birebir uygulamaya
çalýþtýðý için gerilim
doðuyor. AKP, yeni liberal
politikalara sadýk olduðu
için, Fiskobirlik'in finansal
sorunlarýný daha da aðýr-
laþtýran uygulamalar
içinde.

Bu arada olan fýndýk

üreticisine ve çalýþanlara
oluyor. Bir fýndýk üreticisi,
"Benim her sene 5 ya da 6
ton fýndýðým oluyor. Bu
fýndýðýn toplanmasý için
iþçi tutmak zorundayým.
Ýþçi günde 12-15 kilo kuru
fýndýk topluyor ve günlük
ücreti 24 YTL. Þimdi
yaþadýðýmýz bu krizle
maliyetin altýnda kazancým
olacak. Ýþçiye 'topladýðýn

fýndýk senin olsun' demek-
ten baþka çare býrak-
madýlar." diyor.

Bu yüzden fýndýk üretici-
leri sokaklara döküldüler
ve daha büyük eylemler
için örgütleniyorlar. Belki
hükümetin tutumunda,
Tayip Erdoðan'ýn danýþ-
maný ve adý son günlerde
çok sýk geçmeye baþlayan
Cüneyt Zapsu'nun Dünya
Fýndýk Birliðinin de
baþkaný olmasýyla yakýn
bir ilgisi vardýr.

Fýndýk üreticilerine
polis baskýsý

Ordu'da düzenlenen
"Fýndýk mitingi"ne yaklaþýk
3 bin fýndýk üretici katýldý.
Mitingciler Ordu-Samsun
karayolunu bir süreliðine
trafiðe kapadýlar. Polis
mitinge katýlanlara biber
gazýyla saldýrdý.

"Köylü milletin efendi-
sidir, enayisi deðil"
pankartý açan fýndýk üreti-
cileri ve çalýþanlarý, 24
Temmuz'da daha büyük
bir bölgesel mitinge hazýr-
lanýyorlar.

AKP: Fýndýk üreticisini çökertiyor

Asker  cumhuriyetine  doðru
Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydýner imzasýy-

la ir genelge yayýnlandý.
Bu genelgeye göre terör, uyuþturucu kaçakçýlýðý,

organize suçlar ve cinayet gibi aðýr ceza
mahkemelerinin görev alanýna giren suçlarda,
suçüstü dahi olsa polis bir askeri ya da silahlý
kuvvetlerde görevli bir sivili gözaltýna alamayacak. 

Askerleri sadece askerler gözaltýna alabilecek.
Suçüstü halinde bile, suçu iþlediði sabit olan asker,
olay yerine bir inzibatýn gelmesi beklenerek bek-
letilecek.

Bu genelge askerlere bir ayrýcalýk daha sunuyor.
AKP, Atabey ev Sauna çetesi operasyonlarý sýrasýn-
da askerlerin gözaltýna alýnmalarýna yönelik eleþtir-
iler nedeniyle bir geri adým daha attý.
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BBAAÞÞYYAAZZII
Ortadoðu’da daha da
sýcak günler geliyor

Ýsrail'in Gazze'den sonra Lübnan2a saldýr-
masý ve bugün, yarýn karadan da bu ülkeye
girecek olmasý Ortadoðu'da yaþamakta
olduðumuz sürecin bir yeni adýmý, gelecekte
yaþayacaklarýmýzýn ise ilk habercisi.

Irak'ý iþgal etmekte olan ABD ve Ýngiltere'de
hükümetler gitti, gidecek durumda. Gerek
Bush, gerekse Blair'in artýk ayakta duramaz
hale gelmesinde Irak'ta karþýlaþtýklarý
direniþin büyük ve belirleyici bir rolü var.

ABD ve Ýngiltere Irak'ta tam bir bataða bat-
týlar. Þimdi Bush Ýran'a ve Suriye'ye saldýr-
mak istiyor. Böylece savaþý yayarken hem
Irak'taki varlýðýnýn sürmesine olanak saðla-
mak hem de kendi kamuoyunun önüne yeni
bir "küresel terör" sorunu koymak istiyor.

Ýsrail saldýrýsýna cevap veren Hizbullah'ýn
Hayfa ve diðer Ýsrail kentlerine yolladýðý
roketlerin Ýran ve Suriye yapýmý olduklarý,
Hizbullah'ýn Ýran ve Suriye'den politik
desteðin yaný sýra para yardýmý almakta
olmasý Bush yönetimi için Ýran ve Suriye'ye
saldýrmanýn gerekçelerini oluþturuyor.

Dünya ise Irak'a saldýrýnýn gerekçelerine
inanmamýþtý. 7 yaþýndaki çocuk bile Saddam
rejiminin eline kitle imha silahý olmadýðýný,
asýl nedenin stratejik üstünlük elde etmek
olduðunu biliyordu. Bu nedenle devasa bir
savaþ karþýtý hareket hýzla sokaklara çýkmýþtý.

Bugün de dünya ne Ýsrail'in gerekçelerine
inanýyor ne de Ýran ve Suriye'nin insanlýk için
tehdit olduðuna inanýyor.

Savaþ karþýtý hareket gene büyük bir güçle
ortaya çýkacaktýr. Çýkmaya baþladý bile.

Þimdi ilk büyük eylem 23-30 Eylül arasýnda
dünyanýn hemen her yerinde gerçekleþecek
olan "Ýran Irak Olmasýn" kampanyasýnýn
eylemleridir.

Türkiye'de de Küresel BAK bu kampanyayý
yürütüyor. Omuz verelim.

Lübnan’da
Türk askerinin iþi ne?

ABD Lübnan'ýn Güneyin Ýsrail hududuna Türk
ve Fransýz askerleri gönderilmesini istiyor.

Bu askeri birlikler Güney Lübnan'da ne
yapacaklar? Ýlk bakýþta sanki Lübnan halkýný
Ýsrail saldýrýsýndan koruyacaklarmýþ gibi
görünüyor ama bu tamamen aldatýcý.

Ýngiliz Baþbakaný Tony Blair Güney Lübnan2a
yerleþecek uluslararasý gücün görevini çok iyi
tarif ediyor: Ýsrail'i korumak.

Oysa son saldýrýsý ile açýk ki Ýsrail'in korun-
maya ihtiyacý yok. Asýl komþularýnýn korunmasý
gerekli.

Türk ordusunun Güney Lübnan2a gitmesi
bütünüyle ABD'nin ve diðer barýlý devletlerin
çýkarýnadýr. Türk ordusu Ýsrail'i korurken Ýsrail
efendisi ABD ile yeni hedeflere saldýrabilir.
Örneðin Suriye'yi, Ýran'ý bombalayabilir.
Filistinlileri Gazze ve Batý Yakasý'nda daha fazla
ezebilir.

Doðan TARKAN

“Ýsrail’in Lübnan’a saldýrýsýný dünya
takdir ediyor, biz de Kuzey Irak’a,
Kürt bölgesine girelim ve Kandil
Daðý’na saldýralým” diyenler aslýnda
bunun mümkün olmadýðýný çok iyi
biliyorlar. Ama iki dertleri var: Bir
yandan Türk milliyetçiliðini okþuyor-
lar, diðer yandan ise AKP hükümetini
sýkýþltýrdýklarýný düþünüyorlar.

“Ýsrail gibi yapalým” diyeler aslýnda
sahtekarlar. Ýki yüzlüler. Ýyi biliyorlar
ki Ýsrail eðer elini kolunu sallayarak
Gazze’ye, Lübnan’a saldýrabiliyorsa
bu ABD’nin bekçi köpeði olmasýndan
kaynaklanýyor. “Ýsrail gibi yapalým”
diyeler Türkiye’nin de ABD’nin bekçi
köpeði olmasýný istiyorlar.

Eðer Ýsrail Lübnan’a girebiliyorsa bu
elindeki olaðanüstü silah gücünden
kaynaklanýyor. Bunu ABD veriyor.
Bütün savaþlara, savaþ masraflarýna
raðmen ekonomisi bundan etkilen-
miyorsa bu her yýl ABD’den aldýðý 4
milyar dolar yardýmdan kaynaklanýy-
or.

Eðer ABD Ýsrail’e en yeni askeriþ
teknolojileri vermese, her askeri
hareketinde kendi elindeki teknoloji
ile yardýmcý olamsa Ýsrail yerinden
bile kýpýrdayamaz.

Nitekim Hizbullah savaþçýlarýnýn

Ýsrail ordusunu Güney Lübnan’dan
sürüp atmasý ABD ve Ýsrail’in elindeki
teknolijinin Hizbullah’a karþý iþe yara-
mamasýndan kaynaklandý.

Bugün de ne kadar iþe yarayacaðýný
ileride göreceðiz. Ýsrail bu kes bir
Arap devletine karþý deðil, ülkeleri
iþgal edilen silahlý bir halka karþý
savaþacak. Ýþte Afganistan, iþte Irak.
Lübnan’ý da göreceðiz...

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssýýnnýýrr  öötteessii
ooppeerraassyyoonnuu

Türkiye önerildiði gibi biþr sýnýr ötesi
operasyonunu ancak ABD izin verirse
yapabilir. Baþbakan ve diðerleri ne
derlerse desinler gerçek bu.

Öncelikle Türkiye’nin “sýnýrötesi”
dediði yer artýk sadece Irak deðil,
ABD’nin iþgali altýndaki Irak. O
ülkede ABD’den izinsiz sinek bile uça-
maz. Bunun tersi sadece direniþçiler
için geçerli.

Eðer Türkiye müttefiki ABD’ye rað-
men sýnýrötesi operasyonu yapacaksa
bu Irak direniþinin yanýnda olmak
demektir ki bunu destekleriz. Ama o
vakit Ýsrail gibi deðil, Hizbullah gibi
olunmuþ olur.

Ýran, Suriye, Lübnan ve Filistin halký
ile ayný tarafta yer alýnmýþ olur ve bu
durumda Ýsrail ya da ABD birgün
Türkiye’ye de saldýrýr. “Ýsrail gibi

olmak” gerekir diyenler o gün gene
Ýsrail’den, ABD’den yana tutum alýr-
lar. Biz ise Ýsrail’e, ABD’ye karþý
direniriz.

YYaa  ssoorruunn  ççöözzüüllüürr  mmüü??
Peki “Ýsrail gibi yaparak” sadece

Kandil Daðý’nda olduðu sanýlan sorun
çözülür mü? Yani PKK ortadan kalksa
Kürt sorunu çözülür mü? Elbette
hayýr, çözülmez.

Kürt sorunu askeri deðil, toplumsal
bir sorundur ve bu nedenle toplumsal
tedbirlerle çözülebilir.

Yýllardýr uygulanan askeri tedbirler
Kürt sorunu çözmediði gibi bugün
askeri çözüm bütünüyle gereksiz bir
noktaya gelmiþtir.

Milliyetçiliðin her okþanýþý bilinmeli
ki diðer tarafta da milliyetçiliði körük-
ler ve sonunda sorun bütünüyle
çözümsüz hale gelir.

Türk milliyetçiliði geliþirken Kürt
kimliðinin tanýnmasý için mücadele
edenlerin gerileyeceðini düþünmek
anlamsýzdýr.

Gün kýþkýrtma günü deðil. Gün
ABD’nin köpekliðine özenme günü
deðil.

Gün barýþýn, toplumsal çözümün
bütün Ortadoðu’da öne çýkarýlmasýný
gerektiren koþullarýn yaþandýðý bir
durumdur.

ÝÝssrraaiill  ggiibbii  oollmmaakk,,
KKaannddiill  DDaaððýý’’nnaa  ssaallddýýrrmmaakk

Gazze’de
yaþam
Ýsrail Ordusu sivil

halka saldýrýyor. Bu
saldýrý hiçbir biçimde
bir Ýsrail askerini kur-
tarmak için yapýlmýy-
or. Bütün dünyanýn
gözlerinin önünde
Filistin halký imha
ediliyor.

Gazze’de ve
Lübnan’da ölenlerin
üçte biri çocuk ama
iþte yeni bir direniþ
dalgasýnýn savaþçýlarý
bu koþullarda yetiþiy-
or.

Yanda 4 Filistinli
çocuðun gerçek mer-
miler latýnda gerilla
eðitimi aldýðýný görüy-
orsunuz.
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Cumhurbaþkaný tarafýn-
dan onaylanan TMY
yürürlüðe girdiði
takdirde, baþta yaþam
hakký olmak üzere en
temel hak ve özgürlükler
'terör' bahanesiyle ciddi
tehdit altýna girecek.

Ak Parti hükümeti AB
uyum sürecinde
Meclisten onlarca yasayý
geçirirken insan haklarý
standardýný yükseltiyoruz
iddiasýna sahipti.
Anayasa baþta olmak
üzere Ceza Yasasý gibi
temel yasalar hep reform
adý altýnda bize sunuldu.
TMY bu iddianýn nasýl bir
balon olduðunun en
çarpýcý göstergesi.

Yýllardýr düþündüklerini
açýkladýklarý, bireysel ya
da örgütlü olarak tepki-
lerini dile getiren pek çok
kiþi mevcut TMY
gereðince hapis ya da
para cezasýna mahkûm
oldu. Bu yasanýn gerçek-
ten deðiþmesi gerekiyor-
du. Ýhtiyacýmýz olan
gerçekten bir reformdu.
Fakat hazýrlanan yasa
yürürlükte olandan çok
da farklý olmayan hatta
bazý maddeleri ile daha
da vahim sonuçlar doðu-
racak bir yasa.

Her þeyden önce eski
yasadaki terör tanýmý
yeni yasada da varlýðýný
koruyor. Üstelik terör
suçlarýnýn sayýsý arttýrýl-
makta. Ceza Kanunda yer
alan 50 den fazla suç eðer
terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde iþlenmiþse
terör suçu sayýlabilecek.
Örneðin biliþim sistemine
girme, iþ ve çalýþma hür-
riyetinin ihlali, halký
askerlikten soðutma,
devletin egemenlik
alametlerini aþaðýlama,
hýrsýzlýk gibi suçlar terör
örgütünün faaliyetleri

arasýnda yer aldýðý
gerekçesiyle TMY kap-
samýnda deðer-
lendirilebilecek. Yani özel
mahkemelerde
yargýlanacak, aðýr-
laþtýrýlmýþ cezalar ver-
ilebilecek. Yasada terör
suçu tanýmý son derece
muðlâk ve yoruma açýk
olduðu için uygulamanýn
nasýl olacaðýný kestirmek
mümkün. Bir sivil tolum
kuruluþuna yapýlan baðýþ
teröre finansman
saðladýðý gerekçesiyle ya
da anti militarist bir yazý
halký askerlikten soðut-
tuðu gerekçesiyle terörist
faaliyet sayýlabilecek.

TMY bir yenilik olarak
terör örgütünü savun-
manýn yaný sýra terör
örgütünün amacýnýn
savunulmasýný da suç
olarak kabul etmekte.
Uluslarýn kendi kaderini
tayin hakký ya da ana
dilde eðitimi savunmak
yeni yasaya göre bir suç.
Her hangi bir baský ya da
þiddet unsuru içermese
bile ana dilde eðitimi
savunan bir yazý yazan
kiþi yayýn sahibi ve yazý
iþleri müdürüyle birlikte
yüklü miktarda para
cezasý, para cezasýný
ödeyemezse hapis cezasý-
na mahkûm edilecek.

TMY muhalif basýnýn

sesini kýsmakta oldukça
kararlý görünüyor.
Cumhuriyet Savcýsýna
hakim kararýna gerek
olmaksýzýn yayýn durdur-
ma yetkisi tanýnmakta.
Savcýlýk kararlarý genelde
polislerin hazýrladýðý
fezlekeler doðrultusunda
verildiðinden yayýn dur-
durma yasadan sonra çok
daha artacak. Yayýn
sahibine ve müdürüne
verilecek para cezasýnýn
alt sýnýrý 20.000YTL. 

TMY ifade özgür-
lüðünün yaný sýra haber
alma ve verme hakkýný da
saldýrýyor. Teröre karþý
operasyonlarda yer alan
kiþilerin kimliklerini açýk-
layan veya terör
örgütünün demeçlerini
basan yayýnlara 1 yýldan
3 yýla kadar hapis cezasý
getiriliyor. Çiller devlet
için kurþun atan da
kurþun yiyen de bizim
için þereflidir demiþti.
Devlet için kurþun sýkan-
larýn ellerinde devrimci-
lerin, bilimcilerin,
yazarlarýn, sendikacýlarýn
kaný var. Bu katillerden
hesap sorulmasýný iste-
mek, yargýlanmasýný iste-
mek artýk suç.

Terörle mücadele
operasyonuna katýlan isti-
hbarat ve güvenlik güç-
lerinin her türlü keyfi

uygulamasýnýn önü de
tamamen açýlmýþ durum-
da. Teslim ol emrine
uyulmamasý veya silah
kullanmaya teþebbüs
edilmesi durumunda kol-
luk kuvvetlerine doðru-
dan ve duraksamadan
hedefe karþý silah kullan-
ma yetkisi veriliyor. Bu
düzenleme daha önceki
yýllarda da getirilmek
istenmiþ ancak Anayasa
Mahkemesi yaþama
hakkýnýn zedelendiði
gerekçesiyle 1999 yýlýnda
iptal etmiþti. Býrakýn AB
mevzuatýný kendi
mahkeme kararlarýný dahi
yok sayacak denli bir
gözü dönmüþlük söz
konusu. Terörle mücadele
operasyonlarýna katýlan-
lar görevleri sýrasýnda suç
iþlerlerse suçun aðýrlýðý
ne olursa olsun
iþkenceyle öldürme suçu
bile olsa, kefaletle salýver-
ilebilecekler. Güvenlik
güçlerine  üç avukatýn
hukuki yardýmýndan
yararlanma hakký
tanýnýrken terör suçu
þüpheli yada sanýklarýna
bir avukat tayin edilmesi
yeterli görülmüþ. Üstelik
avukatýn gözaltýna alýnan
kiþiyle görüþmesi 24 saat
ertelenebiliyor.
Gözaltýnda iþkence ve
kötü muamelenin yolu da
böylelikle açýlýyor.

Aslýnda  TMY'nin basit
bir mantýðý var. Devlete
mualif olanlarý baský ve
þiddetle susturmak ve
güvenlik güçlerinin insan
haklarýna aykýrý  uygula-
malarýný yasalaþtýrmak. 

Düþünce ve ifade özgür-
lüðünü savunmak ,
örgütlenme ve gösteri
hakkýný savunmak  ancak
TMY' na 'doðrudan ve
duraksamadan' hayýr
demekle mümkün.

Terörle Mücadele Yasasý:

Düþünceye kelepçe!

Filistin'le
dayanýþma  eylemi

9 Temmuz Pazar günü, Saadet Partisi'nin (SP) merkezi
bir "Filistin'le dayanýþma" eylemi örgütledi. 

Eylemin büyük olacaðýný tahmin ediyorduk ama bu
kadar büyük olacaðýný beklemiyorduk. On binlerce
insan vardý. SP'nin düzenlediði mitingin tertip komitesi-
ni Mazlum Der, Anadolu Gençlik derneði, Ýslamcýlarýn
elinde olan çok sayýda kamu çalýþaný ve iþçi sendikasýn-
dan insanla oluþturmuþlardý. 

Eyleme katýlým Türkiye'nin her yerinden kalkan oto-
büslerle saðlanmýþtý. Çok sayýda otobüs vardý. Miting,
"Ýsrail'i telin, Filistin'le dayanýþma" mitingiydi. En belir-
gin özellik ise, mitinge, Mardin, Artvin'den en uzak
þehirlere kadar hemen her yerden kitlesel katýlýmýn
olmasýnýn yanýnda, eyleme gelenlerin çok öfkeli
olmalarýydý. 

Mitingde, SP'ye yakýnlýðýyla bilinen çok sayýda sendika
ve kurum temsilcisi konuþtu. Filistin'den canlý baðlantý
yapýldý. 

Mitingin en elektrikli anlarýndan birisi ise DSÝP'in yol-
ladýðý destek mesajýnýn okunmasý sýrasýnda yaþandý. 

Metin okunurken en baþta partinin (DSÝP) açýlýmý
okundu ve alanda derin bir sessizlik oldu. "Hepimiz
Iraklý, hepimiz Filistinliyiz!" bölümü okundu, müthiþ bir
alkýþ tufaný koptu. Sonra diðer sloganlarla birlikte on
binlerce insan, ABD karþýtý sloganlar atmaya baþladý. 

Alandaki tek sol gruptuk. Baþka bir sol grup yoktu
eylemde. 

Hareketi inþa ederken sosyal demokrasinin karýþýk
tabaný, Kürtlerin tabaný ve Ýslamcýlarýn tabanýný kazan-
mak ve birleþtirmek gerek. Savaþ karþýtlýðý en müthiþ
potansiyeli oluþturuyor hala. Bu potansiyel, eyleme
katýlan kitlenin durumunda olduðu gibi, yoksul, genç
ve öfkeli ayný zamanda. Gerici olduðunu iddia ederek
SP'nin eylemine katýlmayanlar, aslýnda Filistin'e yönelik
Ýsrail saldýrganlýðýna karþý son zamanlarda yapýlan en
büyük mitingden kopmuþ oldular. ABD ve Ýsrail'e karþý
öfke dolu olan on binlerce yoksulla temas kurmak için
yakalanan bir olasýlýðý deðerlendiremediler.

Ýslamcýlar var diye çeþitli platformlara katýlmayan,
Ýslamcýlar olduðu için çeþitli savaþ karþýtý eylemlere

gelmeyen gruplar, en az
Ýslamcýlar kadar büyük
savaþ karþýtý eylemler
örgütleyemediklerinde,
durumu serinkanlý bir
biçimde deðerlendirmeli.
SP'nin düzenlediði
mitinge katýlmak, SP'yi
desteklemek deðil, Filistin
halkýyla dayanýþmak
isteyen binlerce yoksulla
dayanýþmak anlamýna
gelir.

Kafalarýmýzý topraðýn
altýna gömmek doðru bir
tutum deðil. Hareketi inþa
ederken sosyal
demokrasinin karýþýk
tabaný, Kürtlerin tabaný ve
Ýslamcýlarýn tabanýný
kazanmak ve birleþtirmek
gerek. Savaþ karþýtlýðý en
müthiþ potansiyeli oluþtu-
ruyor hala. Bu potansiyel,
eyleme katýlan kitlenin
durumunda olduðu gibi,
yoksul, genç ve öfkeli ayný
zamanda.

RRýýffaatt  SSoollmmaazz

ABD'nin Irak iþgali sýrasýnda, yeni
bir tür gazetecilik anlayýþý da ortaya
çýktý. Bunlar, ABD tanklarýnýn içine
sýðýnan, iþgal haberlerini tankýn için-
den, tank gözüyle veren gazeteciler-
di.

Gazeteciliði tank gözüne
indirgeyenlerin ufku da tankýn sýnýr-
larýnýn geniþliðinde oluyor.
Ufuklarýnýn geniþlemesi için gereken
kafalarýný tanktan dýþarý çýkartmalarý
ama buna da cesaret edemiyorlar.

Bu gazetecilere "halk arasýnda
"iliþtirilmiþ" denildi. Tanka, iþgale,
cinayete iliþtirilmiþ gazeteciler.
Haberleri tankýn, iþgalin, cinayetin
gözüyle veren gazeteciler. 

Ýnsanýn kafasýný karýþtýran, tamam,
bu insanlara gazeteci diyemesek bile
iyi savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapýyor

olmalarý.
Peki "bizimkilere" neler oluyor?

Onlar nereye iliþtirildiler ve kimden
para alýyorlar? Ýsrail Lübnan'a kitle
katliamýnýn sýnýrlarýný zorlayarak
saldýrdýðýnda, nasýl oluyor da Ýsrail'e
imrenebiliyorlar? Vatan gazetesi,
Türkiye'de halkýn Ýsrail'e imrendiðini
manþetten verdi. Hürriyetten Emin
Çölaþan, Ýsrail'in iki askeri kaçýrýldý
diye Lübnan'ý yakýp yýkmasýný gün-
lerdir imrenerek izliyor.

"Biz, diyor, neden yapamýyoruz?"
Neyi? Ýsrail'in Lübnan'a yaptýðýný.
Yani neyi? Kitle katliamýný!
Çölaþan'ýn imrendiði þey nedir? 
Ýsrail'in yaptýðý þey'
Yani nedir?
Bir haftada 300'den fazla sivilin,

aralarýnda çocuklarýn, yaþlýlarýn
olduðu insanýn öldürülmesi.
Þehirlerin elektrik ve su merkez-
lerinin imha edilmesi. Ýnsanlarýn
susuzluða, ilaçsýzlýða mahkûm
edilmesi.

Ýsrail, Lübnan'da ya da on yýllardýr
Filistin'de bundan baþka bir þey mi
yapýyor?

Vatan gazetesinin manþetini atan,
bu arada kuyruklu bir yalanla
Türkiye'de halkýn ABD ve Ýsrail'e
yönelik giderek artan öfkesini
Türkiye'nin savaþ politikalarýnýn
kitlesel temeli haline getirmeye
çalýþan aklýevvel iliþtirilmiþler, neye
iliþtirilmiþ vaziyetteler? 

Savaþ karþýtý öfkeyi, savaþ için kul-
lanabileceklerini mi düþünüyorlar?
ABD karþýtý, emperyalizme öfkeyle
karþý çýkan ruh halini, bir Kürt
katliamýna mý evirmeye çalýþýyorlar? 

Gazeteci Ragýp Duran bir yazýsýnda,
Türk egemen medyasýnýn, doðal bir
savaþ kýþkýrtýcýsý olduðunu, bu iþi
bedavaya yaptýðýný yazmýþtý.

Ama iliþtirilmiþliklerinde bir çeliþki
var: Çölaþan, bir yandan Ýsrail'le
kýyaslama yaparken, onlarýn iki
askeri kaçýrýldý, bizim 13 askerimiz
öldürüldü diyor. Sonra ayný "içerikli"

bir yazýsýnda, Kürt savaþýnda
Türkiye'nin 6 bin askerinin öldüðünü
yazýyor.

Unuttuðu bir "rakam" daha var:
Ayný savaþta 24 bin kiþi daha öldü.
Bu bir. Ýkincisi, savaþý kýþkýrtmak,
yeni 6 binlere, yeni kitlesel ölümlere
davetiye çýkartmaktýr.

Irak'ta, paralý iliþtirilmiþler, baþarýlý
olamadýlar. Ebu Garip cezaevini,
iþkenceleri, 100 bini aþkýn ýraklýnýn
öldürüldüðünü görmemizi
engelleyemediler. Bush'u haklý çýkar-
tamadýlar. Dünyayý kandýrmadýlar.

Bizim bedavaya iliþtirilmiþler de
baþaramayacaklar. AKP'ye milliyetçi
çýðýrtkanlýkla, Kuzey Irak'a girmesi
yönünde baský yapýyorlar. AKP de
bunu yutuyor.

Ama halk yutmuyor.
ABD'ci medyanýn gücünün sýnýrý,

halkýn savaþ karþýtý duyarlýlýðýnýn
duvarýna çarpýp dönecek bir kez
daha.

Mustafa METÝN

HABERLER

Komplo teorileri

AArrttýýkk  bbuu  aaddaammllaarrýý  eelleeþþttiirrmmeekk  mmüümmkküünn  oollmm  aayyaaccaakk
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Az kaldý, heyecanlýyýz, bir
o kadar da telaþlýyýz,
yapacaðýmýz bir sürü iþ,

tartýþacaðýmýz bir sürü þey ve
analatacaðýmýz bir sürü dert var.

Üstelik bu süreç giderek
ilginçleþiyor. Sanýrým yelpaze
geniþliyor ve giderek daha çok
insanýn dikkatini çekiyoruz. Bir
kere daha hayatta hiç bir alanýn
politikadan baðýmsýz olamaya-
caðýný anlýyorum aslýnda…

Barýþarock ta esas olarak savaþ
karþýtlýðý zemininde dert anlat-
maktayýz. Ama savaþ karþýtlýðýný
antikapitalizmle kesen bir
duruþu ve söylemi de oturtmaya
çalýþýyoruz. Bunun meyvesini
vermeye baþladýðýný her geçen
gün daha çok görüyoruz. Bu
sene diðer senelerden farklý
olarak milliyetçilik tartýþmasý
geldi gündeme. Birileri mil-
liyetçiliðe karþý olmamýza itraz
etti.

Irkçýlýða karþý olmak herkesin
ortak kabulu idi, ama milliyetçil-
iðe karþý olmak noktasýnda
büyük çoðunluk hemfikirken,
küçük bir azýnlýk milliyetçiliðe
karþý oluþumuzu bizi bölmek
için pek çok yerde tartýþma
konusu yapmaya çalýþtý. Bu
tartýþma devam ediyor.

Homofobi konusunda da benz-
er bir sorun yaþadýk. Kimse açýk-
tan tartýþma yürütmedi ama mail
grubumuzda yer alan ve Eþcinsel
Onur Haftasý etkinliklerini haber
yapan arkadaþýmýza kiþisel
mailler geldi, saldýrganca..

Cinsiyetçilik sanýrým anlatmasý
en zor olaný.. Bir kez daha insan-
larýn cinsiyetçiliði kavramasýnýn
ve buna karþý ortak tutum
almanýn ne kadar zor olduðunu
ve her alanda, hergün, her
düzlemde bunu tartýþmak gerek-
tiðini gördüm.

Kolay ve keyifli olaný ise,
dünyayý deðiþtirmek gerektiði
konusunda ve bunun mümkün
olduðu konusunda genç insan-
larýn benden de daha hevesli,
heyecanlý ve net olmasý… Bu
olaðanüstü bir enerji, onlar için
yapýlamayacak, gerçekleþtirile-
meyecek hiçbir þey yok…

Sizce ?
FFuunnddaa  BBaayyssaall

Gelin
sizde  karþý  durun

Barýþarock isyanýn, var olan
sisteme haykýrýþýn  sesi
olan rock müziðimizi logo-

larýn içine sokmaya çalýþan ikti-
dar sahiplerine çokuluslu þir-
ketlere karþý ,milliyetçiliðe,
savaþlara, ýrkçýlýða, iþgallere, cin-
siyetçiliðe, ABD müdahalelerine,
eðitimi özelleþtirmelerine, açlýða,
yoksulluða, küresel iklim felake-
tine, nükleer santrallere karþý 

Biz Barýþarock ile hepimizin
dünyalý olduðunu ve müziðimi-
zle, sinemamýzla, tiyatromuzla
ve  sporumuzla var olan ve içine
itilmeye çalýþýldýðýmýz sisteme
dünyadaki adaletsizliði ve
savaþlarý yaratan her þeye karþý

dimdik ayakta durup direnecek
kadar güçlü olduðumuzu
herkese gösteriyoruz

Bizim gibi düþünen herkesi 26
27 Aðustos’ta Sarýyer Mehmet
Akif Ersoy Piknik Alaný’na bek-
liyoruz ne kadar büyürsek  o
kadar güçlü çýkar sesimiz ne
kadar çok olursak o kadar
anlatýrýz tüm dünyaya derdimizi.

ÖÖzzlleemm  KKýýrrccýý

Neden  Barýþa
Rock.?

Burasý serbest bölge gibi… 
Düþlerinizle, gerçeklerinizle

akla gelen her ne varsa olsun
olmasýn kendini ifade edebilmek
, kabul etmediðinizi de söyleme
özgürlüðüne sahipsiniz. Sadece
müzikle deðil resim gibi heykel
gibi bir çok seçeneðiniz
var..Seçim senin . 

Burada tekelleþme yok..Her þey
gönüllülükle baþlýyor …Emek
üzerine dayanýþma üzerine..
Birde haksýzlýða, özeleþtirmeye,
tekelleþmeye  karþý bir eylem bu..
Ýçine kapanýk deðil. Hele  sessiz
hiç deðil. Beklenilenin aksine her
yýl büyüyen bir ses… 

Ýþte bu yüzden burdayým ben… 
ÞÞeennggüüll  ÇÇiiffççii

Neden
Barýþarock'tayým?

Barýþarock 'tayým çünkü her
gün televizyon izlerken aðlama-
mak için kendimi tutmaktansa
avazým çýktýðý kadar baðýrabiliy-
orum. Barýþarock'tayým çünkü
burada herkes ben, herkes eþit.
Barýþarock'tayým çünkü burada
kendimi ifade edebiliyorum.
Barýþarock'tayým çünkü burada
dünyada yaþanan kötü olaylarý

unutturmak ve beynimi uyuþtur-
mak için yapýlan saçma sapan
aktivitelere maruz býrakýlmak-
tansa daha çok uyandýrýlýyorum.
Barýþarock'tayým çünkü dünyada
milyonlarca insan ölürken, ben
evimde yan gelip yatamýyorum.
Barýþarock'tayým çünkü biliyo-
rum ki burada herkes içten ve
gerçekten kötüye doðru giden
evimiz dünyayý aydýnlýða çýkar-
mak istiyor. Daha nicesi sayýla-
bilecek tüm bu nedenler dolayý
Barýþarock'tayým ve biliyorum ki
barýþarock'ta olmasam bir þeyler
eksik ve yanlýþ olacak hayatým-
da, ama Barýþarock'tayým ve yine
biliyorum ki baþka bir dünya
mümkün, artýk huzurluyum…

EEzzggii  SSüüllüünn

Neye  ve  niye  karþý
olduðunu  bildiði
için...

Basit aslýnda...Hayatta en
sevdiðim "eylem" biçimi
olan müziði içinde

barýndýrdýðý ve müziði sadece
hoparlörlerden çýkan ses olarak
tanýmlamadýðý(m) için...

Hiçbir kurum, kuruluþ ve þir-
keti umursamadýðý(m) ve parayý
amaç olarak deðil araç olarak
gördüðü(m) için...

Sadece "karþý" olduðundan
deðil, neye ve niye karþý
olduðunu bildiði için...

Tüm sorunlarý dayanýþma
kültürü ile çözmeye çalýþýp ve
bunu baþarýp, birilerine "ola-
bildiðini" gösterdiði(m) için...

"Sokaklar, caddeler" bizim
dediði(m) için ve festival alanýn-
da yalýnayak topraða
basabildiðim için
BarýþaRock'tayým...   

ÇÇaaððaattaayy  KKaaddýý

Duvarda  çatlaklar
oluþturmaya,
devam  ediyoruz

"Geçen sene olduðu gibi bu
sene de Barýþarock'tayýz çünkü
bu alanda yer alan bütün
katýlýmcýlarýn söyleyecek sözleri
olduðuna inanýyoruz.

Gün geçtikçe sýradanlaþtýrýlan
ve olmasý gerekenmiþ gibi gös-
terilen bütün dayatmalarýn
karþýsýnda duruþun en neþeli, en
haylaz ve en güzel yansýmasý
olan bu festival, barýþ
kelimesinin farklý aðýzlarda
anlam bulmasýný saðlýyor.

Üstelik caným memleketimde
böylesi "þaþýrtýcý" bir þey
yaparken arkasýnda hiçbir spon-
sor olmadan, katýlýmý her sene
daha da arttýrarak yoluna devam
ettiðini bilmek bizi daha da
mutlu ediyor.

Ne yapýyoruz o zaman? Devam
ediyoruz duvarda çatlaklar oluþ-
turmaya, devam ediyoruz ki
daha fazla ýþýk girsin içeri!"

CCeennggiizz  SSaarrýý

Karþý  karþý  karþý
festival

Dört sene. Dile kolay.
Barýþarock'ýn en önemli özelliði
hareketin içerisinden doðmuþ
türünün tek örneði bir festival
olmasý. Boyumuzdan büyük iþler
yapýyoruz, birilerini ürkütüyor,
birilerinin ilgisini fena halde
çekiyoruz. Daha da önemlisi o
sahneden inip, o alandan çýk-
týðýmýzda yolumuza devam ede-
ceðimizi unutmuyoruz. Aylarca
yapýlan toplantýlar, açýlan stand-
lar, atölyeler, atýþmalar. Burasý
sokak iþte, burasý mücadele…
herkesin kendine yer bulabildiði,
öfkesini bir yolla dillendire-
bildiði… büyük ama ayaklarý
yere basan taleplerimiz var. Bu
festival hareketin kazanýmlarýn-
dan biridir. Büyük vaatlerimiz
var. Baþka bir dünya… Orasý,
baþka dünyanýn bir yolu… iþte
bu yüzden Barýþarock, iþte bu
yüzden karþý festival…

OOnnuurr  BBuurrççaakk

Karþý  festival: Barýþarock:

Karþýyýz, herþeye karþýyýz
Barýþarock’un
dördüncüsü yapýlýyor .
Gene karþý festival.
Gene savaþa karþý.
Gene küresel kapital-
izme karþý.
Yeni liberal saldýrýlara
karþý.

Hem müzik, eðlence var
hem de tartýþma var,
politik duruþ var.

Barýþarock aktivistlerin
ortak eylemi. Herþey
tartýþýlarak, birlikte
yapýlýyor. He riþle
tartýþýlarak karar veriliy-
or.

Barýþarock milliyetçiliðe
karþý. Milliyetçilik
tartýþýlýyor.

Barýþarock savaþa karþý.
Savaþ, Irak’ýn,
Afganistan’ýn iþgali,
Ýsrail’in Gazze ve
Lübnan’a saldýrýsý
tartýþýlýyor.

Barýþarock cinsiyetçiliðe
karþý. Cinsiyetçilik
atrtýþýlýyor.

Barýþarock da müziðin
yaný sýra onlarca kampa-
nyanýn, sendikanýn,
yayýnýn standlarý olacak.
Herkes fikrini tartýþacak.

Tiyatro, toplantý, film
gösterisi var.

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu,
Küresel Eyelem Grubu
Sosyalist Ýþçi’de
Barýþarock’da olacak

Barýþarock ta esas olarak savaþ karþýtlýðý
zemininde dert anlatmaktayýz. Ama savaþ

karþýtlýðýný antikapitalizmle kesen bir duruþu
ve söylemi de oturtmaya çalýþýyoruz

26  27
Aðustos’ta

Sarýyer
Mehmet  Akif
Ersoy  Piknik

alanýna
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AAlleexx  CCaalllliinniiccooss

1
990'larýn karanlýk
günleri içinde
direniþin, yeni
hareketlerin
ortaya çýkacaðý-

na dair çok az iþaret
vardý. Bunlarýn en
önemlilerinden birisi
1998'de Fransa'da kuru-
lan ATTAC'dý.

ATTAC'ýn amacý ulus-
lararasý mali spekülâsy-
onlardan Tobin adýný
verdikleri verginin alýn-
masý talebiydi.

Özellikle 1999 sonunda
ki Seattle gösterisinden
sonra dünyanýn hemen
her yerinde ATTAC
þubeleri kurulmaya baþ-
landý.

ATTAC'ýn ilk baþkaný
Bernard Cassen Dünya
Sosyal Forumu'nun
mimarlarýndan birisiydi.
ATTAC aktivistleri
yoðun olarak Avrupa
Sosyal Forumlarýna da
katýldýlar.

ATTAC, yeni AB
Anayasasý'nýn kýtanýn
ekonomik ve siyasal
yaþamýna yeni liberal
politikalarý dayattýðýný da
ilk fark eden örgüt oldu.

Bütün bunlar çok etki-
leyici. Bu nedenle
ATTAC içindeki bölün-
me çok üzüntü verici.

Geçen ay örgütün
Rennes'deki Yýllýk Genel
Kurulu'nda yönetim için
iki liste çýktý.

Bunlardan birisini
Cassen ve yakýn arkadaþý
Jacques Nikonoff destek-
liyordu. Diðerini ise
ekonomist Susan George
ve sol sendika federasy-
onundan Pierre Khalfa
destekliyordu.

Seçimi Cassen-Nikonoff
listesi kazandý. Seçimden
sonra Susan Geeorge ve
arkadaþlarý oylarýn
sayýmýnda hile
yapýldýðýný iddia ederek
ATTAC'ýn yönetici
organlarýnda yer almaya-
caklarýný ilan ettiler.

Susan George
Liberation gazetesine
"Genel Kurulda'ki sekter
ve saldýrgan tutum
karþýsýnda þok oldum.
Kollektif bir yönetimi
savunan bizler saldýrýya
uðradýk. Nikonoff'un
taraftarlarý bizi
konuþurken yuhaladýlar."

OOttoorriitteerr
Bu bölünme bir süredir

geliþiyordu. Baþlýca
konulardan birisi Cassen
ve Nikonoff'un

ATTAC'daki otoriter
yönetimi idi.  Cassen
ATTAC'a "anti
demokratik görünebile-
cek" bir yapý
kazandýrdýklarýný söylüy-
or.

Khalfa ise Nikonoff'u
ATTAC'ý politik bir
örgüte çevirmek istemek-
le ve bir parti haline sok-
makla eleþtiriyor. 

Khalfa "ATTAC'ýn küre-
sel yeni liberalizme karþý
mücadele eden güçleri
bir araya getiren, hiyer-
arþik olmayan bir örgüt
olmasýný" istediklerini
söylüyor.

Kabaca konuþursak
bölünme aslýnda bir sað-
sol bölünmesi. Cassen
Floransa'daki ilk ASF'de
Irak savaþýna yoðunlaþ-
maya karþý çýktý ve
Avrupa savunma poli-
tikalarýna eðilmek gerek-
tiðini savundu.

Ona karþý çýkanlar
sosyal forumlarýn
örgütlenmesi için ve yeni
liberalizme karþý
mücadeleleri destekle-
mek için aktif olarak
çalýþýyorlar.

Ama ayrýlýk daha
büyük bir eðilimi ortaya
çýkarýyor. Direniþ son
zamanlarda Fransa'da iki
büyük zafer kazandý:
Mayýs 2005'de B
Anayasasý'nýn reddi ce
yakýn geçmiþte CPE
yasasýnýn geri çevrilmesi. 

Cassen ATTAC'ýn AB
Anayasasý oylamasýnda
baþý çeken bir rol oyna-
masýna karþý çýktý.
ATTAC üyelerinin hakký
verilmeli ama asýl belir-
leyici rolü politik parti-
lerin, FKP, LCR ve bazý
Sosyalist Parti  aktivist-
leri oynadý.

Bu ortamýn 1990'larýn
son undan çok farklý bir
yere geldiðini gösteriyor.

O zaman partizan
olmayan ATTAC ve Jose
Bove'nin Köylü
Konfederasyonu yeni lib-
eralizme karþý
direniþlerde çeþitli gir-
iþimlerin baþýný çekiyor-
du.

Þimdi ATTAC'ýn her iki
kanadý ve doðrusu
Fransa solu için asýl
sorun Fransa'nýn düzen
partilerine karþý alternatif
bir örgütlenmeyi nasýl
inþa edecekleri
sorusudur.

Baþkanlýk seçimlerine
bir yýldan az zaman
kalmýþken ne yapacak-
larýna bir an önce karar
vermelidirler.

ATTAC’daki
bölünmenin  anlamý

LLaauurreenntt  SSoorreell
Paris’ten yazýyor

Geçen ay Devrimci
Komünist Birlik (LCR) yýl-
lýk konferansýný yaptý. En
önemlitartýþma 1907
Baþkanlýk seçimlerinde
izlenecek politika oldu.

Solda yeni liberal poli-
tikalara karþý mücadele
etmek için ortak bir aday
çýkarýlmasý üzerine birçok
tartýþma var. Bu tartýþ-
malar CPE yasasýna ve AB
Anayasasý’na karþý
mücadelelerin arkasýndan
baþladý. Bu  mücadeleler
farklý geleneklerden birçok
aktivisti bir araya getirdi.
Yeni aktivistler ortaya
çýkardý.

LCR Konferansý’nda
delegelerin % 58’i “A”
önerisine oy verdiler. Bu
öneri LCR’ýn Alain
Krivine, Olivier
Besancenot ve Francois
Sabado gibi önde gelen
isimlerinin desteklediði
öneriydi.

Bu öneriye göre LCR
Besancenot’u derhal aday
olarak göstermeliydi.
Besancenot 2002 Baþkanlýk
seçimlerinde % 4.3 oy
almýþtý.

“B” önerisi % 35 oy aldý.
Bu öneri yeni liberalizme
karþý ortak bir aday çýkarýl-
masýný istiyordu.

Sonuçlarý açýklayan
Besancenot LCR adayý

olmak istediðini de belirtti.
Ancak eðer solun birleþik
bir adayý olursa çekileceði-
ni de ifade etti.

“B” önerisinin aldýðý yük-
sek oy nedeni ile LCR lid-
erliði partinin birleþik tek
bir aday için çalýþmasýný da
kabul etti.

Olivier Besancenot basýna
“benim adaylýðýmýn açýk-
lanmasý ile gelecekte yeni
liberaliþzme karþý ortak bir
adayýn çýkmasý garan-
tileniyor” dedi ve ”ama
henüz bu konuda bir
tartýþma yok ve birçok
anlaþmazlýk var. LCR bir-
leþik bir adayýn ileride
muhtemel bir Sosyalist
Parti’yý desteklen-
memesinin garantisini
istiyor” diye ekledi.

Besancenot daha sonra
“Eðer bu garanti verilirse
LCR için hiç bir sorun yok
ve ben adaylýðýmý geri çek-
meye hazýrým.Þimdi insan-
lar 2002’den daha fazla
alternatif politikalara
bakýyorlar.” dedi. 

Birçok aktivist
önümüzdeki dönemde
ortak bir aday için çalýþa-
cak. LCR liderliði örgütün
içinden gelen basýnca
uygun davrandý.

Aslýnda LCR liderliði
Olivier Besancenot’u aday
olarak ilan etmek ve 2007
seçimlerinde ortak bir
aday fikrinin yeterince
olgun olmadýðýný ilan
etmek istiyordu. Ama
örgütün baskýsý çok fazlay-
dý.

Laurent Sorel LCR
Kongresine Paris’ten delege
olarak katýldý.

DÜNYA

Fransýz  solu  alternatifleri  tartýþýyor

Marksizm Londra

Mücadelenin fikirlerinin festivali
Her sene Sosyalist Ýþçi

Partisi tarafýndan Londra’da
yapýlan Marksizm geçen
senelerden çok daha büyük
ve heyecanlý geçti. Bu sene
Marksizme 4.100 aktivist
katýldý ve bunlarýn 1.700’ü
öðrenciydi.

Marksizmin açýlýþ tgo-
plantýsýnýn konuþmacýlar
Venezülla’dan Roland
Denis, Irak’tan petrol iþçileri
sendikasý baþkaný Hasan
Cuma, Respect Partisi’nin
yeni seçilen belediye meclisi
üyelerinden biri ve Savaþý
Durdurun Koalisyonu’ndan
Lindsey German’dý.

Marksizm boyunca
200’den çok toplantý yapýldý.
Sanattan, Paris Komünü’ne,
hareketin sorunlarýndan
kadý sorunlarýna, Rosa
Lüksemburg, Lenin ve
Marks’ýn görüþlerinden
Latin Amerika’ya,
Ortadoðu’ya kadar çok
çeþitli konular tartýþýldý.

Bu kadar büyük bir orga-
nizasyon olmasýna raðmen
toplantýlarý, eðlenceleri,
çocuk kreþi ile Marksizm
çok baþarýlýydý.

Yunanistan öðrenci hareketi:

Hükümet  geriledi
NNeekkttaarriiooss  DDaarrggaakkiiss

Saðcý Yunan hükümetinin eðitimi
özelleþtirme planlarýna karþý öðrencilerin
mücadelesi sürüyor.

Eðitim Bakaný iþgallerden ve yýðýnsal
gösterilerden sonra eðitim yasasýnýn par-
lamentodaki oylamasýný ertelediklerini
söyledi.

Hükümet diyalog istediðini ama
özelleþtirme adýmlarýný atmakta kararlý
olduðunu ilan etti.

Öðrenci iþgalleri tam da öðrenci birliði
seçimlerib,ni sað kazandýktan hemen
sonra baþladý ve mücadelenin ne kadar
önemli olduðunu gösterdi.

Yunan  sendikalarý da grtev yaparak
öðrencilere katýldý. Sendikalar Atina’daki
öðrenci gösterilerine de katýldýlar.

Ýlkokul öðretmenleri sendikasý konferan-
sý Eytlül ayýnda 5 günlük bir grev kararý
aldý. 

Þimdi bütün öðrtenci örgütlenmeleri
mücadelenin gelecek aþamasýnýn Eylül’de
yaþanacaðýný tesbit ediyorlar.

Orta okul öðretmenleri sendikasý da
greve katýlmak koýnusunda baský altýnda.

Eylül ayýnýn ilk büyük mücadelesi
Selanikte’ki gösteri olacak.

Küreselleþme  ve  Direniþ
Chris Harman

ZZ YYaayyýýnnllaarrýý

Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan alýnabilir
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A
fganistan
hýzla uzun ve
kanlý bir yaza
girdi. Irak'ýn
yaný sýra

Afganistan'ý da 2001 yýlýn-
da iþgal etmiþ olan Bush ve
Blair Afganistan'ý "özgür-
leþtirdiklerini" söylüyor-
lardý.

Ancak þimdi
Afganistan'ýn her yanýnda
halk iþgalcilere karþý
silahlanýyor ve direniþ
saflarýna katýlýyor.

ABD ordusu bütün
direniþçileri El Kaide ve
Taliban "kalýntýsý" olarak
tanýmlýyor. Ne var ki
direniþ eskiden Taliban'ýn
olmadýðý ya da çok zayýf
olduðu bölgelere de yayýl-
makta ve eskiden Taliban
rejimine düþman olan
etnik azýnlýklar içinde de
direniþ etkinlik kazanýyor.

Eskiden "güvenli" olarak
tanýmlanan bölgeler þimdi
"istikrarsýz" olarak taným-
lanýyor ve direniþçiler artýk
Kabul'ün hemen etek-
lerinde eylemler yapýyor.

Eskiden iþgalciler tarafýn-
dan en güvenli bölge
olarak tanýmlanan
Kabul'de son olarak iþgal
karþýtý bir ayaklanma çýktý.

Ýþgalcilerin hunharlýðý,
iþgalden yana ve çürümüþ
hükümet, yolsuzluklar,
harabeye dönmüþ bir ülke
Afgan halkýný 1980’lerde
Sovyet iþgaline olduðu gibi
bu iþgale karþý da bir-
leþtiriyor ve harekete
geçiriyor.

Batýlý askeri güçlere karþý
hergün intahar bom-
bacýlarýnýn saldýrýlarý
gerçekleþiyor. Ölü sayýsý
sürekli yükseliyor.
2006’nýn ilk 6 ayýnda 2004

yýlýnýn bütününde ölenden
daha çok iþgalci asker
öldü. Özellikle son aylarda
direniþ eylemleri çok daha
yoðunlaþtý.

Ýþgal güçleri artan
direniþe þiddeti arttýrarak
cevap veriyorlar. Son 2
ayda ABD Afganistan’ýn
çeþitli yerlerine 340 hava
saldýrýsý gerçekleþtirdi. Bu,
Irak’taki hava saldýrýnýn
tam iki katý.

Hava saldýrýlarýna dev
B52 uçaklarý da katýlýyor.
Her defasýnda 250 ila 1000
kiloluk bombalar atýlýyor.
Köylere uçaklarla ve
helikopterlerle saldýrýlýyor.

Afganlýlarýn ölü sayýsý

Irak’ta olduðu gibi tam bil-
inmiyor. Ancak Kabul’deki
hükümet 900 bin göçmen
olduðunu kabul ediyor.

ABD, Ýngiliz ve Kanada
birliklerinin saldýrýlarý
sonucu bu 900 bin kiþi
evlerini terk ederek kaç-
mak zorunda kaldý.

Sadece bir mülteci kam-
pýnda 47 bin kiþi su ve
gýda maddesi olmadan
yaþlamaya çalýþýyor.

Ve emperyalistler
Afganistan’ý kurtarmaktan
daha iyi bir gelecek oluþ-
turmaktan bahsediyorlar.

Dörtbuçuk yýl önce
emperyalistler kendilerine
çok güveniyorlardý.

Ýngiltere Baþbakaný Tony
Blair “Afganistran’da
savaþ büyük bir baþarý ile
tamamlandý. Þimdi
Afganistan’a ülkenin
yeniden inþasý için gerekli
güvenliði saðlayacaðýz.
Artýk Afganistan batmýþ
bir ülke olmaktan çýkacak
ve istikrarlý bir ülke haline
gelecek” diyordu.

Oysa ülke þimdi tam bir
kaos içinde. Afgan
halkýnýn yüzde 60’ýnýn
hala elektriði yok. Yüzde
40’ýnýn ise suyu yok.
Halkýn yarýsýnýn günlük
geliri 2.5 YTL. Nüfusun
yüzde 70’i iþsiz.

Batýlý emperyalist

ülkelerin liderleri
Afganistan’a þimdi 9 bin
asker daha gönderiyorlar.
Böylece Afganistan’daki
iþgal ordusu 17 bine çýkýy-
or. Ýþgal ordularý heryerde
uzun bir savaþýn hazýrlýk-
larýný yapýyoýrlar ve mevzi-
lerini güçlendiriyorlar.

ABD ordusu yetkilileri
Taliban’ýn bu yaz bitirile-
ceðini söylüyorlar ama
þimdiden öyle görünüyor
ki ABD ordusunun birçok
baþka iddiasý gibi bu da
doðru deðil. Afganistan
Batýlý güçlerin iþgaline
karþý açýk ki direnmeye
devam edecek ve direniþ
giderek güçlenecek.

Afganistan direniyor
Emperyalistler  saldýrýyor: 900  bin  Afganlý  evlerini  terk  ederek  göç  etti

ABD Afganistan’a Irak’a attýðýndan daha fazla bomba atýyor.
Her gün daha fazla Afgan direniþin saflarýna katýlýyor. Direniþçiler þimdi baþkentte bile ayaklanabiliy-

or.  Emperyalistler kýsa zamanda 9 bin asker daha gönderiyor. Bu birliklerin bir kýsmý yola çýktý.
Türkiye
Afganistan’a
yeni asker
gönderiyor

11 Eylül'ün hemen
ardýndan Bush'un
intikam savaþýnýn

ilk hedefi Afganistan
oldu. “Usame Bin
Ladin'i yakalamak ve
küresel teröre destek
veren Taliban rejimini
devirmek için”
baþlatýlan saldýrý sonu-
cunda on binden fazla
Afganlý sivil
öldürüldü.

Ýþgalin bir önemli
amacý da "uygar
batý"nýn temsilcisi ABD
tarafýndan, "Afgan
kadýnlarý özgür-
leþtirmek" olarak ilan
edilmiþti.

Ýþgal ne Afgan kadýn-
larý özgürleþtirdi ne de
Usame Bin Ladin'in
yakalanmasýný saðladý.

Taliban rejimi devril-
di ama bir sene içinde
Taliban yeniden eski
gücünü toplayýp
Afganistan'da bir dizi
bölgeyi denetimi altýna
almaya baþladý.

Türkiye'de
Afganistan'ýn ABD
tarafýndan iþgaline
yardýmcý durumunda.
Afganistan Türk Görev
Komutanlýðý halen
Afganistan'da görev
yapýyor.

Fransa ve Ýtalya
Afganistan'da birer
piyade taburu tahsisi
öngördüðü için
Türkiye'de
Genelkurmay
Baþkanlýðý
Afganistan'daki Görev
Komutanlýðý’nýn tabur
seviyesine çýkartýla-
caðýný açýkladý.

Askerlerin
Afganistan'da ne iþi
var?

Türkiye neden Afgan
halkýný iþgal eden güç-
lerin ortaðý oluyor?

Afganistan'daki iþgal
derhal sona ermelidir?

Türkiye Bush'un
emperyalist kibrinin
kuklasý olmaktan der-
hal vazgeçmeli ve
Afganistan'daki Türk
askerleri derhal geri
çekilmelidir.

sosyalist  iþçi
ile yazýþmak için

sosyalistisci@gmail.com

TToomm  BBEEHHAANN
Ýtalya'dan yazýyor

Ýtalya'nýn yeni merkez sol
hükümetinin milletvekilleri ABD'ye
yardým etmek için Afganistan'a
giden NATO birlikleri içindeki
Ýtalyan birliðinin arttýrýlmasý
konusunda ilk sýnavýný verdi.

Koalisyonu oluþturan 3 partiden
Afganistan'ýn ve Irak'ýn iþgaline
netçe karþý olan 73 milletvekili ve
38 senatör var. Buna raðmen bun-
lardan sadece 2 milletvekili ve 8
senatör Afganistan'a yeni Ýtalyan
askerlerinin gönderilmesine karþý
oy vereceklerini açýkladý.

Þu anda Afganistan'da 1.300
Ýtalyan askeri var. Bu askerleri
Berlusconi hükümeti Afganistan'a
yolladý.

Romano Prodi'nin merkez sol
hükümetinin Senato'daki çoðunluk
çok küçük. Eðer 8 solcu senatör
karþý oy verirlerse Prodi
Senato'daki çoðunluðunu kaybede-
cek.

Oysa zaten yeni hükümet Ýtalyan

birliklerinin Irak'tan çekilmesi sözü
ile seçildi.

Prodi'de birliklerin Irak'tan Aralýk
ayýna kadar çekileceðini söylüyor.
Berlusconi'de ayný sözü veriyordu.

Seçimlerde Prodi Afganistan'a
yeni asker göndermekten hiç bah-
setmemiþti.

Salvatore Cannavo hayýr oyu vere-
cek 2 milletvekilinden birisi.
Rifondazione Comunista üyesi.
Salvatore "ABD Afganistan'da ille-
gal bir savaþ yürütüyor. Oradaki
Ýtalyan birliði NATO'nun bir parçasý
olacak ve ABD'ye yardým edecek ve
bu Ýtalyan Anayasasý'na aykýrý.

"Bu terör'e karþý bir savaþ deðil
doðal kaynaklar ve stratejik üstün-
lük için yapýlan bir savaþ. Bush'un

bu illegal savaþýnýn gerçek neden-
leri bunlar."

Salvatore'ye göre bu hükümet
barýþ hareketini desteklediði için
seçildi. "Eðer Afganistan'a asker
gönderilirse bu seçmenlerin güveni-
ni sarsacaktýr" diyor.

Rifondazione liderliði sýnýr ötesi
hareketleri kapsayan bir öneriye
ordunun geniþletilmemesi ve askeri
harcamalarýn arttýrýlmamasý
karþýlýðýnda evet oyu vereceklerini
açýkladý.

Noam Chomsky ve Tarýk Ali
Rifondazione liderliðine NATO güç-
lerine asker göndermemelerini
isteyen mektuplar yazdýlar.

Tarýk Ali, Afganistan'daki birlikleri
çekmemek ve tam tersine arttýrmak

"Avrupa solu için bir trajedi olacak-
týr" ve "alternatif bir Ýtalya inþa
etmek isteyenler için ve Afganistan
için ise bir felaket olacaktýr" diyor-
du.

Tarýk Ali'ye göre "NATO'nun
Afganistan'da olmasýnýn Amerika'yý
memnun etmekten baþka hiç bir
nedeni yok" diye ekliyor.

Ýtalyan solu Afganistan’a
asker yollanmasýný oyluyor
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Filistin’e  öz
Lübnan’dan el

Bir çavuþlarý kaçýrýldýðý
için Ýsrail ordusu önce
Gazze’ye saldýrdý. Ýlk iþ
olarak elektrik santralý
vuruldu. 1.4 milyon
Filistinli karanlýða
gömüldü. Hastaneler, iþy-
erleri çalýþamaz oldu.

Ardýndan köprüler, gýda
depolarý vuruldu. Sonra
tanklar, zýrhlý araçlar
Gazze sokaklarýný doldur-
du.

Filistin halký feryad etti,
imdat, diye baðýrdý.
“Uluslararasý

kamuoyu”nun” gýký çýk-
madý. Hatta Bush ve Blair
gibiler ve Türkiye dahil her
ülkedeki köþe yazarlarý,
televzyon yorumcularý
Hamas’ý, Filistin halkýnýn
seçilmiþ temsilcilerini
suçladýlar.

Emperyalistler Ýsrail’in
saldýrma hakkýný savundu-
lar. Filistinlilerin uðradýðý
tecavüz ise bir kere daha
görmezden gelindi.

LLüübbnnaann’’aa  ssaallddýýrrýý
Ardýndan Lübnan’a

saldýrý baþladý. Ýsrail uçak-
larý Lübnan’da da önce
elektrik santrallarýný
vurdu. Ardýndan,
havaalanlarý, köprüler, ana
yollar, limanlar, fabrikalar,
gýda depolarý vuruldu.

Sonra sýra sivil halka
geldi. Baþkent Beyrut’un
Þii mahalleleri dümdüz
edildi. Beyrut yýllar süren
iç savaþta ve 1984’de Ýsrail
saldýrdýðýnda bile bu kadar
çok tahrip olmamýþtý.

Ýsrail uçaklarý Güney
Lübnan’da halký
panikleten bildiriler atýyor.
Bildiriler 1948’de
Filistin’de yaþananlarý
hatýrlatýyor. “Nakba”
katliam hatýrlatýlýyor.

Filistinliler ve Lübnanlýlar
Nakba’yý iyi hatýrlatýyor.
Ýsrail teröristleri ilerlerken
katliamdan (Nakba’dan)
kaçanlar yollarda
öldürüldü. Kaçmayanlar
ise köylerinde topluca
imha edildi. Ýsrail bu
katliamýn üzerine kuruldu.

1984’de ise Ýsrail
Lübnan’a girdiðinde
Filistin Kurtuluþ
Hareketine baðlý silahlý
güçler bir koþulla

Lübnan’dan çekildi: Ýsrail
geride kalan Filistinlilere
saldýrmayacaktý.

Ýsrail tabii ki sözünü tut-
madý. Sabra ve Þatila kam-
plarýna girildi. Binlerce
sivil, kadýn, erkek, çocuk,
yaþlý kurþuna dizildi,
býçaklandý. Lübnanlýlar,
Filistinliler Nakba’yý iyi
biliyor.

Ve þimdi Ýsrail ordusu bir
kere daha Nakba’ya giriþti.
Lübnan’ý yakýp yýkýyor.
Neden 2 Ýsrail askerinin
Lübnan’da Hizbullah
savaþçýlarý tarafýndan
tutuklanmasý.

Ýsrail’e bu hunhar saldýrý
ile Lübnan’ý bölmek istiy-
or. Lübnanlýlarýn bir kýs-
mýnýn Hizbullah’a,
Filistinlilere karþý harekete
geçmesini saðlamaya
çalýþýyor. Ama bu kez
yanýlýyorlar. Lübnan halký
bu kez durumun farkýnda.

1980’lerde iç savaþta
Filistinlilere karþý
mücadele eden Hristiyan
Lübnanlýlar bu kez evleri-
ni, okullarýný, tüm
olanaklarýný Güneyden
kaçanlara açýyorlar.

Amerikalýlarýn öve öve

ABD’nin bekçi köpeði Ýsrail, Filistin ve Lübnan
halklarýna kan kusturuyor.

Ýsrail ordusu Gazze’yi yeniden iþgal etti.
Yüzlerce Filistinli öldü. Bölgede elektrik ve su
yok. Hayat felç oldu.

Ýsrail uçaklarý Lübnan’a bomba yaðdýrýyor.
Ülkenin bütün alt yapýsý tahrip oldu. Lübnan’da
da elektrik ve su yok. 70 bin Lübnanlý evlerini
terk ederek Kuzey’e kaçtý.

Bu  bir  savaþ  deðil.  Bu,  Ýsrail’in  terör  eylemi.

G8 denen emperyalist ülkelerin yöneticileri
Ýsrail’in Gazze ve Lübnan’da sivil halka
saldýrýsýnýn sorumlusu olarak Hamas ve
Hizbullahý gösteriyor.

Ýngiltere Baþbakaný Blair Güney Lübnan’a ulus-
lararasý güç yerleþtirilmesini “Ýsrail’i Kuzey
sýnýrlarýný korumak için” istiyor. 

ÝÝssrraaiill’’iinn  LLüübbnnaann’’aa
ssaallddýýrrýýssýýnnýý  ddüünnyyaannýýnn  hheerr
ttaarraaffýýnnddaa  bbaassýýnn  mmüümmkküünn
oollaann  eenn  bbüüyyüükk  ççaarrppýýttmmaa  iillee
aannllaattýýyyoorr..

BBaassýýnn  eenn  ççookk  HHiizzbbuullllaahh’’ýýnn  rrookkeerr
aattttýýððýý  ÝÝssrraaiill’’iinn  HHaayyffaa  kkeennttiinnddeekkii
ssiivviill  kkaayyýýppllaarrýý  aannllaattýýyyoorr..  SSaannkkii
LLüübbnnaann’’ddaa  hhiiçç  kkaayyýýpp  yyookkmmuuþþ  ggiibbii..

HHiizzbbuullllaahh  ssaavvaaþþççýýllaarrýý  ““ssaallddýýrrýýyyoorr””,,
ÝÝssrraaiill  iissee  ““bboommbbaarrddýýmmaann  uuççýý,,uuþþllaarrýý””

yyaappýýyyoorr..  HHiizzbbuullllaahh  ““tteerröörriissttlleerrii””
““ssiivviill  hheeddeefflleerree  ssaallddýýrrýýrrkkeenn””  ÝÝssrraaiill
uuççaakkllaarrýý  LLüübbnnaann  vvee  BBeeyyrruutt
üüzzeerriinnddeekkii  bboommbbaarrddýýmmaannaa  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr..””

EEððeerr  bbaassýýnnaa  bbaakkaarrssaannýýzz  BBuusshh  vvee
bbeennzzeerrlleerrii  ÝÝssrraaiill’’iinn  ssaallddýýrrýýllaarrýýnnýý

ddeesstteekklleemmeekkttee  ççookk  hhaakkllýý..
ÖÖttee  yyaannddaann  hhaabbeerrlleerriinn

aarraassýýnnaa  ssýýkk  ssýýkk  HHiizzbbuullllaahh’’ýýnn
kkuullllaannddýýððýý  rrookkeettlleerriinn  ÝÝrraann
yyaappýýssýý  oolldduuððuu  ssýýkkýýþþttýýrrýýllýýyyoorr..

GGeennee  ssýýkk  ssýýkk  SSuurriiyyee’’nniinn  HHiizzbbuullllaahh’’ýý
ddeesstteekklleeddiiððii  aannllaattýýllýýyyoorr..  HHiizzbbuullllaahh
rrookkeettlleerrii  zzaammaann  zzaammaann  SSuurriiyyee
yyaappýýssýý  ddaa  oollaabbiilliiyyoorr..

TTaabbiiii  ddooððrruullaarrýý  yyaannssýýttaann  tteekk  ttüükk
ggaazzeetteecciilleerr  ddee  vvaarr..    SSaaððoollssuunnllaarr..

BBaassýýnn::  ÝÝssrraaiill  vvee  LLüübbnnaann

ÝÝssrraaiill  oorrdduussuu  LLüübbnnaann’’ddaa
ssiivviill  hhaallkkaa  ssaallddýýrrýýrrkkeenn
RRuussyyaa’’ddaa  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg’’ddaa
ttooppllaannaann  ddüünnyyaannýýnn  eenn  zzeennggiinn
vvee  ggüüççllüü  88  üüllkkeessiinniinn  lliiddeerrlleerrii  bbiirr
ddiizzii  bbaaþþkkaa  kkoonnuunnuunn  yyaannýý  ssýýrraa
ÝÝssrraaiill’’iinn  ““kkeennddiissiinnii  ssaavvuunnmmaa
hhaakkkkýýnnýý””  ddaa  ttaarrttýýþþttýýllaarr..

GG88  lliiddeerrlleerriinniinn  ggüünnddeemmii  yyooððuunndduu
aammaa  ÝÝssrraaiill’’iinn  ssaallddýýrrýýssýý  ggüünnddeemmlleerriinnii
bbeelliirrlleeddii..

UUzzuunn  ppaazzaarrllýýkkllýýkkllaarrddaann  ssoonnrraa  GG88
lliiddeerrlleerrii  ÝÝssrraaiill’’ii  aakkllaayyaann  bbiirr  bbiillddiirrii
yyaayyýýnnllaaddýýllaarr..

AAyynnýý  ggüünnlleerrddee  BBiirrlleeþþmmiiþþ
MMiilllleettlleerrddee  hhaazzýýrrllaannaann  vvee  ÝÝssrraaiill’’iinn
ssaallddýýrrggaannllýýððýýnnýý  kkýýnnaayyaann  vvee
ssaallddýýrrýýllaarrýýnn  hheemmeenn  dduurrdduurruullmmaassýýnnýý

ttaalleepp  eeddeenn  bbiirr  öönneerrggee  iissee
AAmmeerriikkaa  ttaarraaffýýnnddaann  vveettoo
eeddiillddii..  BBööyylleeccee  öönneerrggee
ttaarrttýýþþýýllmmaaddaann  ggüünnddeemm-

ddeenn  ççýýkkmmýýþþ  oolldduu..
BBööllggeeyyee  ggiiddeecceeððiinnii  aaççýýkkllaayyaann  AABBDD

DDýýþþiiþþlleerrii  BBaannaannýý  RRiiccee  iissee  aatteeþþ  kkeess
iisstteemmnneenniinn  eerrkkeenn  oolldduuððuunnuu  ssööyyllee-
ddii..  RRiiccee’’aa  ggöörree  HHiizzbbuullllaahh,,  yyaannii
LLüübbnnaann  hhaallkkýý  yyeetteerriinnccee  cceezzaa-
llaannddýýrrýýllmmaammýýþþttýý..

GG88::  HHaallkkllaarraa  ddüüþþmmaann



sayý: 255 sosyalist iþçi 9

Müslümanlar için bir sýnav

Bu Müslümanlarýn acaba ne kadarý gerçekten ve
tutarlý bir þekilde savaþ karþýtý?

Geçtiðimiz hafta içinde, biri Ýstanbul Beyoðlu'nda,
biri Ankara Kýzýlay'da, Filistin ve Lübnan hakkýnda
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun (BAK)
düzenlediði iki toplantýda konuþtum. Ýkisi de
büyük, canlý ve pratik eylem kararlarýyla
sonuçlanan toplantýlardý. Çok yüreklendim, ama
ayný zamanda anladým ki, BAK'ýn iþi gerçekten zor.

Zor, çünkü her iki toplantýda da aþaðýdaki sorular-
la karþýlaþtým ("soru" demek doðru olmayabilir
belki de, soranýn cevabýný içinde taþýyor zaten
hepsi çünkü).

Þu ana kadar en hýzlý ve en kitlesel savaþ karþýtý
eylemleri Saadet Partisi'nin gerçekleþtirmiþ
olduðunu belirtmem üzerine, Müslümanlarýn ne
ölçüde gerçekten savaþ karþýtý olduðunu sorgu-
layan sorulardan söz ediyorum: "Evet, SP'nin mit-
ingleri büyük oluyor, ama acaba o kalabalýk gerçek-
ten savaþ karþýtý mý?" "Onlar aslýnda din kardeþleri
öldürülüyor olduðu için bu savaþa karþý, acaba
gerçekte tüm savaþlara karþýlar mý?"
"Müslümanlarýn savaþ karþýtlýðý, þiddet karþýtlýðý
tutarlý mý?"

Anlaþýlan, savaþ karþýtý eylemlere katýlan
Müslümanlarý sýnavdan geçirmemiz gerek! Ya tarih-
sel ya da hayalî savaþlardan oluþan (veya ikisini
harmanlayabiliriz elbet) uzun bir liste yapýp miting
meydanýnýn giriþlerinde özellikle çember sakallý
erkeklerle baþörtülü kadýnlarý durdurmalý ve listede
destekledikleri herhangi bir savaþ olup olmadýðýný
sormalýyýz. Var diyenler giremez.

Buraya kadarý kolay. Ama peki tesettürlü olmayan
fakat yine de Allah'a inanan, dinibütün kadýnlarý
nasýl ayýrd edeceðiz? Yoksa onlarý sýnamak gerek-
miyor mu? Nüfusun yüzde 99,9'u Müslüman
olduðuna göre, herkesi mi sýnayacaðýz (ben hariç),
yoksa daha ayrýntýlý ve hassas bir Müslüman tanýmý
mý yapmamýz gerekecek?

Allah rýzasý için, Müslümanlarýn tutarlý olduklarýný
kanýtlamalarý niye gerekiyor? Niye özellikle
Müslümanlar? Güvenilmez olduklarý için mi? Ya
peki sol literatürde kaypaklýðýn zirvesini temsil
eden küçük burjuvaziye ne demeli? Küçük kýr-
tasiyeci, aktar ve kuruyemiþçileri de mi sýnamamýz
gerek?

Dahasý, bu sorularý soranlar genellikle solcu
olduklarýna göre ve bu tür solcular geçmiþte
Rusya'nýn Doðu Avrupa'yý, Macaristan'ý, Çekoslo-
vakya'yý, Afganistan'ý iþgal etmesini destekledikler-
ine göre, ben Müslüman olsam solcularýn sýnavdan
geçmesini talep ederdim.

Kampanya kazanmak için yapýlýr. Kendi hüküme-
timizi etkilemek, bir kararý engellemek veya geri
çektirtmek için yapýlýr. Bir de, Irak'ta, Filistin'de,
Lübnan'da direnenlere, Amerika'da Bush'a karþý
kampanya yapanlara moral vermek, yalnýz olmadýk-
larýný bilmelerini saðlamak için yapýlýr. Kazanmak
ve moral vermek, ancak kitlesellikle mümkündür.

Unutuyordum, bir de çeþitli örgütlerin "Biz de bir
þeyler yaptýk" diyebilmek, kendi küçük örgütlerinin
biraz daha az küçük olmasýný saðlamak için yaptýðý
kampanyalar, eylemler var. Müslümanlarý dýþlamak
da, kendi ayrý ve küçük eylemini yapmak da ayný
kapýya çýkýyor: Kitlesel bir kampanya inþa etmeyi
olanaksýzlaþtýrýyor.

BAK ise, savaþa karþý olan herkesi, sýnamadan ve
sorgulamadan, eylemde bir araya getirerek kitlesel
bir hareket yaratmaya çalýþýyor. Ýþimiz zor, ama
yapýlan baþka her þey sekterlik ve fasa fiso.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

 zgürlük
inizi çekin

bitiremedikleri Sedir Aðacý
Devrimi’nin baþýný çeken
Hristiyan Miþel Aoun’a
baðlý birlikler Hizbullah’ýn
yanýnda yer alýyor. Aoun
ise “bu savaþ geçen hafta
baþlamadý, 58 yýl önce
baþladý” diyor.

Ýsrail’in bölme politikasý-
na uygun davrananlar da
var. Bunlar, Beyrut’un
doðusundaki tepelerdeki
zengin villalarda yaþayan-

lar.

SSýýrraaddaa  kkiimm  vvaarr??
Ýsrail’in Lübnan’a

karadan da saldýracaðý
açýk.. Bu satýrlar yazýlýrken
Ýsrail ordusu ABD’den
aldýðý tam destek sonucu
Lübnan sýnýrýna yýðýnaðýný
arttýrýyordu. Ancak
Hizbullah savaþçýlarý þu
anda sýnýr boyunda Ýsrail
saldýrýlarýna karþý direniy-
orlar. Topyekun bir
saldýrýya ne kadar dayan-
abilecekleri ise meçhul.

Ancak Ýsrail þu anda
Ortadoðu’da uygulanan
saldýrganlýðýn bütünü
deðil. O, ABD ve
Ýngiltere’ye Suriye ve
Ýran’a saldýrmalarý için bir
zemin oluþturuyor.

Bu nbedenle Hizbullah’ýn
Ýran ved Sýriye doketleri
kullandýðý, hatta Ýran
askeri birlikleri tarafýndan
eðitildiði ve para aldýðý
iddia ediliyor.

ABD ve Ýngiltere þu ana
kadar Ýran’ýn dünya için
bir tehdit olduðunu
anlatamýyorlardý. Irak
saldýrýsý öncesinde söyle-
nen yalanlarý henüz kimse

unutmadý. Ancak ABD
þlimdi yeterli delil bul-
duðu kanýsýnda. Bu neden-
le Ýran’a saldýrýsýný meþru
göstereceðini sanýyor.

Oysa dünya halklarýnýn
büyük çoðunluðu Irak’a
saldýrýya olduðu gibi
Lübnan’a saldýrýya da,
yarýn, öbür gün gerçekleþe-
cek Ýran ve Suriye’ye

saldýrýya da karþý çýkacak-
lar.

Þimdi bütün gücümüzle
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun “Ýran Irak
olmasýn” kampanyasýna
sarýlmak gerekir. 30
Eylül’de sokaktayýz. Irak,
Filistin, Lübna Ýran ve
Suriye halklarýnýn yanýn-
dayýz.

Kim  kime
yardým  ediyor?

AABBDD  vvee  ÝÝssrraaiill  yyeettkk-
iilliilleerrii  ssýýkk  ssýýkk  ÝÝrraann  vvee
SSuurriiyyee’’nniinn  HHiizzbbuullllaahh’’aa
yyaarrddýýmm  eettttiiððiinnii  ssööyyllüüyy-
oorrllaarr..  OOnnllaarraa  ggöörree  bbuu
iikkii  üüllkkee  hheerr  yyýýll
HHiizzbbuullllaahh’’aa  330000  mmiillyyoonn
ddoollaarr  vveerriiyyoorr..

AABBDD iissee  hheerr  yyýýll  ÝÝssrraaiill’’ee
ssaaddeeccee  aasskkeerrii  yyaarrddýýmm
oollaarraakk  33  mmiillyyaarr  ddoollaarr
vveerriiyyoorr..

AAsskkeerrii aarraaççllaarr,,
tteekknnoolloojjii,,  nnüükklleeeerr
ssiillaahhllaarr  iissee  ccaabbaassýý......

Ýsrail Genel Kurmay Baþkaný (sýrýtarak):
“Beyrut’un Güney mahallesi Al Da Hiya artýk
yok.”

Birleþmiþ  Milletler: “Lübnan’da  ölenlerin  üçte
birinden  fazlasý  çocuk.”

Ýsrail Genel Kurmay’ý: “Sivil halký bombalýyoruz
çünkü Hizbullah silahlarýný sivil bölgelerde sak-
lýyor.”

Gazze ve Lübnan’da ilk bombalanan hedefler
elektrik santrallarý, köprüler, ana yollar ve gýda
depolarý oldu.

Güneyden gelen göçmenlerin sýðýndýklarý yer-
lerde çok sayýda çocuk var. Filistinliler ve
Lübnanlýlar “dert etmeyin, gelecek neslin
direniþçileri iþte buralarda yetiþiyor, eðitim alýy-
or” diyor.
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Lübnan’ýn  siyonizme
karþý  direniþi

BBaasssseemm  CChhiitt
Beyrut'tan yazýyor

Ýsrail'in Lübnan'a saldýrýsý
insanlara bu ülkenin uðradýðý
önceki katliamý hatýrlatýyor. 1982
yýlýnda Ýsrail Lübnan'ý iþgal etti.
Bu iþgal sýrasýnda çoðu kadýn ve
çocuk 14 bin Filistinli ve
Lübnanlý öldü.

Bugün olduðu gibi o gün de
Ýsrail Lübnan'dan kendisine
saldýrýldýðýný iddia etti. Oysa
saldýrý Filistin hareketini
Lübnan'dan atmak için önceden
hazýrlanmýþ bir plan uygulamaya
sokulmuþtu.

Ýsrail'in saldýrýsý Lübnan soluna
ve Filistinlilere karþý bir içsavaþ
sürdüren Falanjist Parti ile iþbir-
liðine dayanmaktaydý.

1948'de Ýsrail terör çeteleri bin-
lerce Filistinliyi evlerinden ve
topraklarýndan kopararak
Kuzeye Lübnan'a sürmüþlerdi.
Bu Filistinliler göçmen kam-
plarýnda ikinci sýnýf vatandaþ
olarak yaþamaktaydýlar.

Ýsrail ordusu 1984'de Beyrut'u
kuþattýðýnda Filistin Kurtuluþ
Örgütü'nün Beyrut'u terk etmek
için tek bir koþulu vardý: Ýsrail
Ordusu Filistin kamplarýna
girmeyecekti.

Ýsrail FKÖ Beyrut'tan ayrýldýk-
tan sonra kamplarý çevirdi ve
Falanjist milisleri kamplara yol-
ladý. Lübnan faþistleri 16 Eylül
1982'de Sabra ve Þatilla kam-
plarýnda 2.400 ila 3.500 arasýnda
Filistinliyi hunharca katlettiler.

Ýsrail Genel Kurmay Baþkaný
Rafael Eitan ertesi günü Falanjist
Parti liderleri ile buluþarak kut-
ladý.

1982 yýlýnda Lübnan'ýn iþgali ve
bu katliam Ýsrail'e karþý yükselen
bir tehdide verilen cevap oldu.

Böl ve yönet
1970'lerde Filistinliler Lübnan

halkýnýn yoksul kesimleri ile itti-
fak kurdular. Lübnan eski

sömürgeci Fransa'nýn oluþtur-
duðu "böl ve yönet" planýna
uygun oluþan bir yönetim
tarafýndan ezilmekte ve
sömürülmekteydi.

Kentlerde yükselen bir iþçi
hareketi ile kýrsal alandaki
hareket yükselen Filistin hareketi
ile birleþmeye baþladý.

Filistinliler Siyonist devlete
saldýrýlar yapýyor, Ýsrail ise
karþýlýk olarak Lübnan köylerini
vuruyordu. Lübnan ordusu bu
çatýþmalara katýlmýyordu ve
yerel halk bu durumda sola ve
Arap milliyetçilerine yönelmeye
baþladý.

1975'de sonunda iç savaþ
baþladý. Ýç savaþý sol kazanýyor-
du. ABD Suriye'yi Lübnan
içsavaþýna müdahale etmeye
ikna etti ve ve Suriye ordusu
Lübnan'a girdi. Suriye birlikleri
solu yenilgiye uðratýrken Filistin
kamplarýnda da önemli
katliamlar gerçekleþtirdi. Filistin

hareketi bu iþgalden sonra
oldukça geriledi.

Ama bu Ýsrail için yeterli deðil-
di. 1982'de Lübnan'ý iþgal etti.
Amacý Lübnan'ýn Güneyinde bu
güvenlik bölgesi oluþturmaktý.
Bu yasa dýþý iþgal 18 yýl sürdü.

Ama bu dönemde yeni bir güç
ortaya çýkmaya baþladý.
Lübnan'ýn en yoksul kesimi olan
Þii Müslümanlar arasýnda 1979
Ýran Devrimi'nden etkilenen ve
örgütlenmeye baþlayan bu
hareket hýzla güç kazandý. Bu
hareketin ismi Hizbullah'dý ve
emperyalistlerle hiç bir uzlaþ-
mayý kabul etmiyordu.
Hizbullah, Lübnan'da yenilgiye

uðrayan solun ve Arap mil-
liyetçiliðini yerini aldý.

1990'lý yýllarda Hizbullah Ýsrail
iþgaline karþý mücadeleye giriþti.
Ýsrail bu hareketin sayýsýz lideri-
ni öldürdü. Sivil halka dönük
saldýrýlar gerçekleþtirdi.

Deðiþim
Hizbullah Ýsrail'e karþý direniþi

boyunca deðiþti. Dar Ýslamcý bir
bakýþ açýsýný terk ederek bütün
Lübnan ulusuna hitap eden bir
politik perspektifi benimsedi.
Yaygýn saðlýk ve sosyal kurum-
lar oluþturdu. Okullar açtý.

Genç lideri Said Hasan
Nasrallah dürüst ve saðlam
stratejiler çizerek Lübnan halký
arasýnda güven kazanmaya
baþladý.

Hizbullah bir yandan halk
arasýnda güven ve güç
kazanýrken savaþçýlarý da iþgal
altýndaki bölgede Ýsrail ordusuna
güç zamanlar yaþatmaya baþladý.

Mayýs 2000'de Ýsrail Güney
Lübnan'da iþgal ettiði bölgeyi
terk etmek zorunda kaldý.

Hizbullah'ýn bu zaferi bütün
Arap dünyasýnda derin etkiler
yarattý. O güne kadar hiç bir
Arap devleti Ýsrail karþýsýnda
kazanamamýþtý. Hizbullah
Lübnan parlamento seçimlerine
katýldý ve elde ettiði baþarýnýn
sonucunda Lüb-nan hükümetine
katýldý.

11 Eylül 2001 günü
Hizbullah'ýn ABD askerlerine
saldýrýsý barýþ umutlarýný bir kere
yok etti. ABD Hizbullah'ý
"terörist örgüt" ilan etti.

ABD ve Fransa Birleþmiþ
Milletlere verdikleri bir önerge
ile Lübnan ordusunun
Hizbullah'ý silahsýzlandýrmasýný
ve ülkenin Güney hududunu
Lübnan ordusunun korumasýný
kabul ettirdiler. Bu karara
1559'uncu karar denmekte.

Ne var ki bu kararýn bir sorunu
vardý. Bu denli güçlü ve halk
desteðine sahip bir hareketi kim
silahsýzlandýracaktý. Baþlangýçta
ABD Lübnan'ýn yeni Amerikan
yanlýsý hükümetinin bunu
yapacaðýný düþündü ama
yanýldý.

Lübnan hükümeti Amerika için
o denli de güvenilir deðildi.

Ýki Ýsrailli askerin Hizbullah
savaþçýlarý tarafýndan yakalan-
masý Ýsrail için yeni bir saldýrý
olanaðý verdi. Amerika'nýn ve
Ýngiltere'nin tam desteðini alan
Ýsrail ordusu derhal önceden
hazýrlanmýþ planlarý ile saldýrýyý
baþlattý. Ne v ar ki saldýrý Batýnýn
Lübnan hükümeti içindeki dost-
larýný kaybetmesine yol açtý.

Lübnan'a böylesine aðýr bir
biçimde saldýrarak ABD ve Ýsrail
Lübnan'ý böleceðini, direniþi
azaltacaðýný düþündü ama
yanýldý. Þimdi tam tersine direniþ
yayýlýyor ve güçleniyor. Aynen
Afganistan'da, Irak'ta ve
Filistin'de olduðu gibi.

Lübnan acý çekiyor ama direnecek
Ýsrail’in etnik temizlik hareketi

Gazze, Batý Yakasý ve Lübnan’da
sürüyor. Sivil hedeflere saldýrýlar
sürüyor. Çok sayýda ölü ve yaralý var
sayýlar her saat artýyor.

Lübnan 20 yýl geriye gitti. Bütün
altyapý tesisleri tahrip oldu. Halkýn
elektriði, suyu yok. Ekmek  baþta
olmak üzere gýda maddesi bulmak
çok zor ve daha da zorlaþýyor.

Güney Lübnan harebeye dönüþtü.
Þehirler, köyler boþaldý. 70 bin kiþi
evlerini terk ederek Kuzey’e kaçtý.
Saldýrý alktýndaki bir halk direnme
hakkýný kullanýyor.

Bu sorunun ABD ve müttefiklerinin

ve Ýsrail’in iddia ettiði gibi demokrasi
ile alakasý yok. Onlarýn demokrasisi
cinayet, baský, imhadýr. Elektrik
santrallarýnýn, köprülerin, gýda depo-
larýnýn yýkýlmasýdýr.

Ýsrail hükümeti durmayacaðýný,
saldýrýya devam edeceðini ilan etti.
Bu durumda tarafýsýz kalýnamaz. Ya
direniþ, ya emperyalistlerle iþbirliði. 

Uluslararasý toplum bu katliamýn
iþbirlikçisi durumunda. Bizim cev-
abýmýz empertyalizme topyekun
direniþtir.

Son günlerde bir dizi grup
Beyrut’un merkezinde oturma eylemi
yapýyor. Oturma eylemi direniþ ruhu-

nun merkezi haline geldi.
Dünyadaki bütün arkadaþlarýmýza,

anti emperyalistlere harekete
geçmeleri çaðýrýsýný yapýyoruz. Ýsrail
saldýrýsý koþulsuz bir biçimde derhal
sona ermelidir. Ýsrail’deki bütün
savaþ tutuklularý serbest býrakýl-
malýdýr.

Deðiþim için Sol Birlik, Lübnan ATTAC,
Ajial Topluluðu, Lübnan Komünist Partisi

Gençliði, Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi
Gençliði, Filistin Kültür Klüpleri, Beyrut

Arap Üniversitesi Öðrencileri, Pablo
Neruda BGrubu, Baðýmsýz Sol Grup,

Halem Eþcinseller Örgütü

Þimdi tam tersine direniþ
yayýlýyor ve güçleniyor.
Aynen Afganistan'da,
Irak'ta ve Filistin'de

olduðu gibi
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Ýsrail devleti neden korsandýr?

ÝÝþþggaall,,  kkaattlliiaamm  vvee
ssaallddýýrrggaannllýýððýýnn  ttaarriihhii
ÝÝ

srail 58 yýl önce, 1948’de
kuruldu. O günden bu
yana Amerika’dan 250 mil-
yar dolara yakýn yardým
almýþ. Yaklaþýk her sene 4
milyar dolar.

Ýsrail Ortadoðu’nun en iyi ve en
çok silahlanmýþ ülkesi. Askeri har-
camalarý bütün komþularýndan
daha fazla. Elinde 200’den çok
nükleer silah var. Bütün b unlarý
da gene ABD’den aldý.

Kýsacasý, ABD’nin desteði Ýsrail’i
ayakta tutuyor. Bütün askeri ve
politik üstünlüðünü ABD’den
alýyor ve bunun karþýlýðýnda
bölgede ABD’nin bekçi köpekliði-
ni yapýyor.

SSiiyyoonniizzmm
Ýsrail devletinin temellerinde siy-

onizm ideolojisi yatýyor. Siyonizm
Avrupa’da ýrkçý saldýrýlara hedef
olan Yahudilere “atalarýnýn vaad
edilmiþ toýpraklarýna geri dönüþü
sundu. Ý:lk ortaya çýktýðýnda pek
ilgi görmedi. 1880-1929 yýllarý
arasýnda 4 milyona yakýn Yahudi
yaþadýklarý topraklarý terk ederek
baþka ülkelere göç ettiler.
Bunlarýn sadece 120 bini “vaad
edilmiþ topraklara” yani Filistin’e
geldi. Ezici çoðunluðu Amerikaya
göç etti.

Doðu Avrupa’dan Batý
Avrupa’ya gelen Yahudiler yeni
bir krizle daha karþýlaþtýlar.
Emperyalistyler arasý mücadele
kýzýþmýþtý ve Yahudiler bu ülkel-
erde bir kere daha ýrkçýlýðýn hede-
fi haline geldiler

1896 yýlýnda Theodor Herzl adlý
bir Yahudi Siyonist hareketin
baþlattý. Ona göre Yahudiler için
tek çözüm bir Yahudi devleti kur-
maktý. Herzl bu devletin Batýlý
emperyalist güçlerle çatýþmaya-
caðýný, tam tersine onlarýn yararý-
na olacaðýný söylüyordu.

Siyonistler devlet kuracaklarý
topraklarý seçtiler: Filistin. Bu pro-
jelerini dönemin en büyük
emperyalist gücü olan Ýngiliz
imparatorluðunun hükümetlerine

de anlattýlar ve kabul gördüler.
Birinci Dünya Savaþý’nýn sonun-

da Filistin Ýngilizlerin eline geçti.
Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný Lord
Balfour, Balfour Deklerasyonu
olarak bilinene açýklamasýnda
“Filistin’de Ýngiltere Krallýðý’nýn
himayesinde 3-4 milyon Yahudiyi
barýndýran bir Yahudi devletinin
Ýngiliz imparatorluðunun çýkar-
larýna uygun olduðunu” tesbit
ediyordu. Lord Balfour ayný
zamanda Doðu Avrupa
Hahudileri’nin Ýngiltere göçünü
de sýnýrladý ve böylece Yahudileri
zorunlu olarak Filistin’e göçe
yöneltti.

NNaazziilleerr  vvee  SSiiyyoonniizzmm
Filistin’de Yahudi nüfusu yavaþ

yavaþ artarken Almanya’da
Naziler iktidara geldi. Nazilerin
Yahudi düþmanlýðý ve katliamý
Siyonistlerin çok iþine yaradý.
1939’da Filistin’de 1 milyon
Filistinliye karþý 443 bin Yahudi
vardý.

Alman faþistlerinin soykýrýmýna
karþý Siyonistler Yahudileri kur-
tarmak için kýllarýný bile kýpýrdat-
madýlar. Soykýrýmý o günden
bugüne kadar daima bir Siyonist

Yahudi devletinin gerekliliðini
anlatmak için kullandýlar.

Dünya Siyonist Örgütü (DSÖ)
1933 yýlýnda Hitlere karþý mücade-
leyi öneren bir önergeyi 43’e karþý
240’a oyla reddetti. DSÖ Alman
mallarýnýn Ortadoðu pazarla-
masýný üslendi, kendi kontrolün-
deki bir banka Hitlerle anlaþma
imzaladý.

Korsan devlet kuruluyor
savaþýn ardýndan Filistin’deki

Yahudi sayýsý arttý ama hala azýn-
lýktý. Buna raðmen Siyonist terör
örgütleri harekete geçti.

1946’da King David Oteli’ne
konan bir bomba 80 kiþinin
ölümüne yol açtý.

Bu olaydan sonra Filistin ve
Ýsrail devleti BM’de tartýþýlmaya
baþlandý. BM nüfusun sadece
%30’unu oluþturan Yahudilere
topraklarýn % 55’ini vermekteydi.
Siyonistler bunu bile yeterli bul-
madýlar. 14 Mayýs 1948’de Ýsrail
Devleti ilan edildi. 11 dakika
sonra ABD bu yeni devleti tanýdý.
Böylece katliamlar süreci baþladý.

DDeeiirr  YYaassiinn  kkaattlliiaammýý
Arap köyü Deir Yasin’de gerçek-

leþen katliam ilk ve en önemli
Siyonist katliamýdýr. O güne
kadar Filistin’de toprak alarak
bölgeye yerleþmeye çalýþan
Siyonistler tutum deðiþtirdiler.
1940’da “...bu ülkede iki ulus için
yer yoktur ... bunun da yolu
Araplarý buradan komþu ülkelere
transfer etmektir” diyorlardý.

Amaçlarý panik yaratmak ve
Filistinlilerin kmorku içinde kaç-
malarýný saðlamaktý. Ýyi silahlan-
mýþ Siyonist çeteler Deir Yasin’e
girdiler ve tam bir katliam yarat-
týlar. Ardýndan gerçekleþtirdikleri
her saldýrýda Araplar “Deir Yasin”
diyerek kaçýþýyorlardý. 1 milyon
300 bin Araptan 1 milyonu
Siyonistlerden kaçtýlar.

Daha sonraki yýllarda Siyonistler
sayýsýz saldýrý ile topraklarýný
geliþtirdiler ve her yerden
Araplarý kovdular. Yeni yerleþim
bölgeleri kurdular. Arap ülkleri
ile giþriþilen savaþlarda yeni
topraklar kazanýldý. Batý Yakasý,
Gazze, Golan Tepeleri iþgal edildi.

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn
bbeekkççii  kkööppeekklliiððii

Siyonistler en baþtan belirttikleri
gibi Batýlý güçlerin hizmetine gir-

erek yaþayabileceklerini biliy-
olardý. Bu nedenle 2. Dünya
savaþý’nýn ardýndan en büyük
emperyalist güç olarak ortaya
çýkan ABD’nin hizmetine girdiler
ve Ortadoðu’da onun çýkarlarýný
katýksýz bir biçimde korudular.

Bu hizmetlerinin karþýlýðýný ise
fazlasýyla aldýlar. ABD daima
Ýsrail devletini destekledi.

Bugün Ýsrail zorla ele geçirdiði
topraklarýn artýk kendisine ait
olduðunu Filistinlilere kabul
ettirmeye çalýþýyor. Sýnýr olarak
kabul ettiði yerlere duvarlar örüy-
or.

Hamas Ýsrail devletinin bu zor-
balýðýný tanýmýyor. Zorla toprak-
larýndan sürülen göçmen
Filistinlilerin topraklarýna geri
dönme hakkýný savunuyor, 1948
sýnýrlarýný talep ediyor. Bu neden-
le de Ýsrail devletini tanýmýyor.

Bugün tartýþma iki devletli bir
çözüm  mü, yoksa tek bir birleþik
Filistin devletimi biçiminde
sürüyor.

Filistinlilerin çoðunluðu iki
devletli bir çözüme karþý. Çünkü
Ýsrail devletinin tanýnmasý göç-
menlerin geri dönme hakkýnýn
unutulmasý, iþgalin kabul edilmesi
anlamýna geliyor.

Tek devletli çözüm ise
Yahudilerin, Müslümanlarýn ve
Hristiyanlarýn laik bir devlet
içinde yan yana yaþamalarý
anlamýna geliyor.

ÝÝssrraaiill  nneeddeenn  ssaallddýýrrýýyyoorr??
Bugün Ýsrail Lübnan’a

Hizbullah’ý yok etmek istemesinin
yaný sýra ABD’nin çýkarlarý için de
saldýrýyor. Bu sladýrý ile ABD’nin
Suriye ve Ýran’a saldýrmasýnýn
meþru zemini yaratýlmak isteniy-
or.

Bekçi köpeði gene iþ baþýnda.

Daha fazla bilgiiçin: Doðan Tarkan-
Roni Margulies tarafýndan yazýlan

Direnen Filistin, Siyonizm, Ýsrail ve
Ýntifada, Z yayýnlarý,  broþürüne

bakýlabilir. 

Anti  semitizm  ve
anti  Siyonizm

Yahudiler dünyanýn dört bir
yanýnda ýrkçýlýða muhatap olurlar.
Yahudilere dönük bu ýrkçýlýða anti-
semitizm denmekte. Yahudi düþ-
manlýðýnýn en koyu yaþandýðý böl-
geler 19. yüzyýlýn sonunda Rusya
ve Doðu Avrupa idi. Ne var ki daha
sonra Almanya'da iktidara gelen
Naziler iþgal ettikleri her yerde

Yahudileri toplayarak sistemli bir
biçimde imha etmeye baþladýlar.

Siyonizm ise Yahudilerin ýrkçýlýðý
olarak kabul edilebilir. Ýsrail'i
kendileri için vaat edilmiþ topraklar
olarak gören Siyonistler
Filistinlileri imha ederek ve toprak-
larýndan sürerek Filistin'i
Yahudileþtirdiler.

Siyonizm'e karþý olmakla Yahudi
düþmanlýðýný dikkatle birbirinden
ayýrmak gerekir. Çok zaman Yahudi
düþmanlýðý kendisini Siyonizm
karþýtlýðý maskesi altýnda gizle-

mektedir. Örneðin Filistin'deki
olaylar sürerken Avrupa'nýn bir çok
yerinde sinagoglarýn yakýlmasý
gibi. Ya da Türkiye'de
"Yahudilerden alýþ veriþ etmeyin"
kampanyasý gibi. Bu tür kampa-
nyalar hýzla "Yahudi'den mal al-
ma", "vatandaþ Türkçe konuþ" gi-
bi kampanyalara dönüþebilmekte.

Her Yahudi ayný zamanda
Siyonist deðil. Diyebiliriz ki
Yahudilerin büyük çoðunluðu
Siyonist deðil ve hatta Siyonizm'e
karþý.

Yahudi  ve
Siyonist  kimdir,
kim  deðildir?
1) Ýsrail'de yaþayan herkes
Yahudi deðildir.
2) Ýsrail içinde ya da dýþýnda
yaþayan bütün Yahudiler
Siyonist deðildir.
3) Bütün Yahudiler Yahudi
dininden deðildir.
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Hizbullah, Hamas, Müslüman
Kardeþler, Taliban, El
Kaide…liste uzatýlabilir. Dünya
politikasýnda adýný sýk duy-
duðumuz örgütler.

Kuþkusuz siyasal Ýslam bu
örgütlerin yükseliþiyle sýnýrlý
deðil. Siyasal Ýslam,
Ortadoðu'da, Asya'da hatta
Avrupa ülkelerinin kendi içinde
önemli bir kitle gücünü
harekete geçirebilen büyüyen
bir siyasi alternatif durumunda.
1990'lý yýllarýn ortalarýndan
itibaren Türkiye'de de kitlelileri
harekete geçirebilme gücünde
ve iktidar deneyimlerinde temel
politik güçlerden birisi olageldi.

Milliyetçiliðin çöküþü
1967'de Arap-Ýsrail savaþýnda

Araplarýn yenilmesi, ayný
zamanda Arap milliyetçiliðinin
de yenilmesi, gerilemesi anlamý-
na geldi. Arap milliyetçiliði,
ekonomi alanýnda kalkýn-
macýlýða ve ideolojik alanda da
ulusu devleti yöneten
bürokratik elitin ve egemen ser-
maye bloðunun çýkarlarý
etrafýnda birleþtiren ulusalcýlýða
baðlýydý.

Bu milliyetçiliðin gerilemesi,
bir dizi siyasi alternatifin
yeþereceði devasa bir boþ alan
býraktý.

Ýran devrimi
Fakat bu boþluk, sol siyasal

akýmlar tarafýndan doldurula-
madan Ýran Devrimi gerçekleþti.
Devrimin kendi geliþiminde,
hareketin motor gücü olan iþçi
örgütlenmelerinin daðýtýlmasý
ve Humeyni'nin siyasi liderliði
ele geçirmesi, siyasal Ýslam'ýn
yükseliþinde en önemli sýçrama
noktasýný oluþturdu.

Ýslam devrimi, Ýran'daki
toplumsal yapýyý deðiþtirmek
istemesi, devrimi diðer ülkelere
de yaymak istemesi ve üstelik
ABD gibi tüm dünya ezilen-
lerinin en büyük düþmanýnýn
tüm belden aþaðý oyunlarýna
raðmen baþarýya ulaþmasýyla,
emekçilerin ve tüm ezilenlerin
dünyasýnda büyük bir manevi
birlik yarattý. Özellikle devrim
sýrasýnda ABD konsolosluðunu
iþgal edilmesinin yarattýðý etki,
hemen 1980'lerin baþýnda Fas,
Sudan ve Tunus gibi ülkelerde
"ekmek ayaklanmasý" olarak
bilenen emekçi isyanlarýnýn
baþlamasýnda önemli bir etkiye
sahipti.

Kapitalizmin krizi,
solun krizi

"Ekmek ayaklanmalarý" soru-

nun sadece manevi bir etkilen-
meyle deðil, çok maddi, hayat-
memat meselesi olan geliþmel-
erle de ilgili olduðunun açýk
kanýtý. Siyasal Ýslamý bir yoba-
zlýk projesi olarak görenlerin,
bu hareketin modern taleplere
sahip, bu yüzden de kitleleri
harekete geçirme gücü taþýyan
bir akým olduðunu anlamasý
için atýlmasý gereken ilk adým,
bu "ekmek ayaklanmalarý"
sürecine yakýndan biraz daha
bakmalarý olacak.

Bir yandan Ýran devriminin
etkisi bu isyanlarda hissediliy-
ordu ama bir yandan da IMF
politikalarýnýn yarattýðý radikal
yoksullaþmanýn yarattýðý müthiþ
bir kitlesel öfke patlamaya
baþlamýþtý. Ýslamcý hareketler bu
isyanlarýn patlamasýnda küçük
roller oynarken kitlesel öfke
patlamalarýnda siyasi etki alan-
larýný ve örgütlenme düzeylerini
güçlendirmesini bildiler.

SSCB'nin ve Doðu Bloku'nun
1980'li yýllarýn sonunda yýkýl-
masýyla, kapitalizmin krizi
garip bir biçimde sosyalist
hareketin ve sosyal
demokrasinin de krizine
dönüþtü. Kapitalizm, küresel
krizini yaþar ve bu krizi tüm
dünyada IMF politikalarýyla
aþmaya çalýþýrken, bu krize
yanýt vermesi gereken sosyal
demokrasi ve sosyalist sol da
kendilerini krizin içinde,
çözümsüz, "tünelin sonunu
göremez" bir vaziyette buldular.

Türkiye: Siyasal Ýslam'ýn
kitlesel yükseliþi

Ýslami hareket sorununun
daha iyi anlaþýlmasý için çok
uzaða gitmeye gerek yok.
1990'larýn ortalarýndan itibaren
Türkiye'de yaþanan politik
geliþmeler çok açýklayýcý. 1994
yerel seçimlerinde bir çok
büyük þehir belediyesinin yöne-
timlerini kazanan siyasal Ýslam,
bir sene sonra yapýlan genel
seçimlerden en büyük parti
olarak çýktý.

Solda bugün ifrata varmýþ olan
Kemalist, aydýnlanmacý, laik ve
elitist yaklaþým o günlerde
neredeyse komik denecek bir
panikle birlikte avaz avaz
baðýrýyordu. Aslýnda yaþanan
Arap milliyetçiliðinin 1970'lerde
baþlayan çöküþünün gecikmiþ
bir tekrarýndan ibaretti.
Türkiye'de IMF politikalarýnýn
yarattýðý korkunç yoksullaþma,
bir gecede imzalanan ekonomi
programlarýyla yüz binlerce
insanýn iþsiz kalmasý ve yoksul-
luðunun derinleþmesi krizin her
düzeyde son hýzla yaþanmasý
anlamýna geliyordu. Üstelik
Türkiye'de liberaller ve sosyal
demokratlar krizi elele yaþýyor-
lardý. Murat Karayalçýn ve
Tansu Çiller, kapitalizmin
krizine çözüm olamayan iki
merkez siyasal akýmýn, liberal
sað ve sosyal demokrasinin
temsilcisi olarak,  IMF program-
larýna imza atarken, siyasal
Ýslam'ýn yükseliþi ve kendi-
lerinin çöküþüne de imza atýy-
orlardý.

Ne yazýk ki kitleler öfke-
lenirken, sosyalist sol ise bu
öfkeyle buluþmanýn yollarýný
arayacaðýna, stalinist rejimlerin,
Doðu Bloku ülkelerinin
çöküþünü sosyalizmin çöküþü
olarak algýladýðýndan, sosyal-
izmin en olduðunu keþfetmekle,
yani kendi ideolojik krizine
yanýt aramakla meþguldü.

Ýslami hareket ise, bu sorunlar-
la boðuþmuyor ve Adil Düzen
programýyla yoksul emekçi
kitlelerle buluþuyordu.

Neredeyse Ütopik bir sosyalizm
savunusu olarak görülebilecek
olan Adil Düzen programý,
IMF'ye, iþsizliðe, yoksulluða net
bir biçimde karþý çýkýyor ve bu
dünyanýn, bu düzenin adaletsiz
olduðunu ve deðiþtirilmesi
gerektiðini vurguluyordu. Sol o
gün bugündür, siyasal Ýslamý,
Kemalistlerin modernliðe ve
yaþam tarzýna yönelik bir darbe
giriþimi, bir yobazlýk projesi
olarak gören yaklaþýmýndan bir
türlü kurtulamadý. Böylece sol
modern ve özgür bir yaþam
tarzýna kýskançça sahip çýktýðý
alana hapsolurken, siyasal Ýslam
yoksul kitleler üzerindeki hege-
monyasýný daha da artýrdý.

11 Eylül ve "medeniyetler
çatýþmasý"

Doðu Bloku ve SSCB'nin
çökmesi, ABD'nin emperyalist
hegemonyasýný özellikle
Avrupa ülkeleri ve Japonya'ya
kolayca benimsetmesi açýsýndan
zorluk yaratmaya baþlamýþtý.
"Komünizm" tehdidi, batýnýn
ABD'nin koruyucu þemsiyesini
kabul etmesini saðlamanýn
yanýnda, devasa bir küresel
askeri-istihbarat aðýnýn da
sorgulanmadan kabul edilme-
sine yarýyordu. Öyleyse, þimdi
yeni bir düþman gerekiyordu ve
Ýran devrimi, çoktandýr bu düþ-
manýn karakteri hakkýnda
ipuçlarýný veriyordu.

Böylece "Medeniyetler çatýþ-
masý" tezi sýk sýk dile getirilm-
eye baþlandý. Bu tez, Ýslamý bir
Ortaçað hareketi, bir modern-
leþme düþmaný olarak anlatýyor-
du. 11 Eylül saldýrýlarý gerçek-
leþtiðinde, ABD'nin zorluklarla
karþýlaþmaya baþlayan
emperyalist hegemonyasýný
yeniden askeri, ekonomik ve
politik tüm alanlarda yeniden
saðlama almaya yemin ederek
iþ baþýna gelen neoconlar, zaten
"Medeniyetler Çatýþmasý" tez-
lerinde, ABD'nin yeni "baþ düþ-
maný"ný bulmuþlardý.

Bush'un 11 Eylül'den hemen

sonra, yaþananlarýn
medeniyetler çatýþmasý olduðu
yönündeki açýklamalarý gaf
olarak görülmemelidir. ABD,
küresel hegemonyasýný sorgu-
layanlara, önce bir düþman
yaratarak (bu arada bu düþman-
larýn önemli bir kesimiyle eski-
den el sýkýþtýðýný da unutarak),
sonra da bu düþmana karþý
süper askeri þovlar gerçekleþtir-
erek tüm dünyaya kendi ege-
menliðinin sorgulanamaz
olduðunu kanýtlamak için adým-
lar atmaya baþladý.

Afganistan ve Irak iþgalleri
ABD'nin siyasal Ýslam öcüsünü,
bu öcünün bazen demokratik
olmamasý, bazen kadýnlara
baský uygulamasý, bazen kitle
imha silahlarý üretmesi, ve
bazen de daha radikal terör
örgütlerini desteklemesi gibi
"nedenlerle" yok etme strate-
jisinin ilk adýmlarý.

ABD'nin en son açýklanan
Ulusal Savunma Stratejisi, þimdi
hedef tahtasýnda Ýran'ýn
olduðunu, apaçýk paragraflarla
gösteriyor. 

Küresel ideolojik iklimdeki bu
kirlenme ve kýrýlma, siyasal
Ýslamý geriletmek bir yana, bu
hareketin çok daha yaygýnlaþ-
masýna ve emekçiler nezdinde
daha da büyük bir prestij
kazanmasýna neden oluyor.

Kapitalizmin krizine, ütopik
temellerde de olsa, liberaller,
sosyal demokratlar ve sosyal-
istlerden çok daha sahici yanýt-
lar veren ve sadece bu nedenle
kitlelerin hareketi olmayý
baþarabilen Ýslami hareketler,
þimdi, ABD emperyalizmine ya
da son haftalarda olduðu gibi
ABD'nin Ortadoðu'da bekçi
köpekliðini yapan Ýsrail saldýr-
ganlýðýna karþý mücadelenin de
bayraðýný taþýyarak, prestijlerini
daha artýrmakta, yaygýna ve
popüler bir anti emperyalist
hareket olarak da sivrilmekte.

Sorun, peygamber karikatürü
krizinde görüldüðü gibi sadece
Ortadoðu ve "nüfusunun %99'u
Müslüman" olan ülkelerde deðil
üstelik Avrupa ülkelerinde, göç-
men sorunlarýnda da benzer bir
biçimde yaþanýyor.

Bu yüzden sol, siyasal Ýslam'ýn
harekete geçirdiði tabaný yobaz
olmakla, emperyalizm iþbir-
likçisi olmakla suçlayýp, sorunu
yaþam tarzý ve modernleþmenin
nurlu aydýnlanma meselesine
indirgemeden önce, bu kitleyi
nasýl kazanabileceðini düþün-
meli ve zaten siyasal Ýslam yük-
selirken çöken Kemalist, aydýn-
lanmacý ve devletçi politik çizgi-
den tümüyle, radikal bir
biçimde kopmalýdýr.

Siyasal Ýslam
kime düþman?

Siyasal Ýslam
yükselirken sol, çöken
Kemalist, aydýnlanmacý

ve devletçi politik
çizgiden tümüyle,
radikal bir biçimde

kopmalýdýr
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Dünyanýn dört bir yanýnda iþçi
sýnýfý ve yoksullar aðýr bir
saldýrýyla karþý karþýya. Sýnýf
mücadelesi þiddetleniyor. 

Baþka bir dünya isteyenler
bugün çok daha fazla tarihe bak-
malýdýr. Uluslararasý iþçi hareke-
tinin mücadele derslerine çok
ihtiyacýmýz var.

1956 yýlýnda Polonya'da
baþlayan iþçi ayaklanmasý bun-
lardan sadece biridir. 

Kýzýl Ordu Doðu
Avrupa'da

II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan
Kýzýl Ordu, Doðu Avrupa'yý iþgal
etti. SSCB, Batý karþýsýnda askeri
ve ekonomik rekabetini
güçlendirmek için bir blok oluþ-
turdu. Küçük ve toplumsal
desteði son derece zayýf olan
SSCB yanlýsý komünist partiler
dýþardan müdahale ile hakim
duruma getirildi. 

Savaþý ve Nazi iþgalini yaþamýþ
Doðu Avrupa iþçi sýnýfý daha iyi
bir toplumsal düzen istiyordu.
Özgüven kazanmýþtý ve kendi
taban örgütleri aracýlýðýyla
toplumsal düzeni belirlemek
istiyordu. Ancak SSCB'nin isteði
tamamen zýt yöndeydi: Doðu
Avrupa'da SSCB kopyasý uydu
devletler kurmak, silahlanmak
ve sermaye biriktirmek. Bu hede-
fler ancak taban örgütlerinin yok
edilmesi, iþçi sýnýfý hareketinin
daðýtýlmasý ve vahþi bir emek
sömürüsü ile gerçekleþtirilebilir-
di.

Polonya 1945:
Yukarýdan dönüþüm

Kýzýl Ordu, Polonya'da Nazi
iþgaline son verdi. 1945
Haziran'ýnýn da Ulusal Birlik
Hükümeti (UBH) kuruldu. Yeni
hükümet Polonya halkýnýn
iradesini yansýtmaktan çok Rus
bürokrasisinin dýþ müdahalesiyle
ayakta duruyordu.

UBH, devletleþtirilmiþ iþlet-
melerin yönetimini kendine
baðladý. Ýþyerlerini iþletme
müdürü, hükümet temsilcisi ve
iþçi temsilcisinden oluþan üçlü
komiteler yönetmeye baþladý.

1946 Ocak'ýnda baþlatýlan iþyer-
lerinin devletleþtirilmesi giriþimi-
ni, Temmuz'da toprak reformu
izledi. 1947 Ocak'ýn da yapýlan
seçimlerin ardýndan SSCB yanlýsý
küçük bir parti olan Polonya Ýþçi
Partisi (PÝP) hakim duruma
getirildi. Polonya iþçi sýnýfýnýn
büyük bölümünün geleneksel
örgütü Polonya Sosyalist Partisi
(PSP) SSCB'nin baskýsýyla PÝP'le
birleþti. Yeni Polonya Birleþik Ýþçi
Partisi (PBÝP), 1949'da burjuva ve
köylü partileriyle koalisyon
kurdu. 

Yeni rejim, Rus bürokrasisinin
dýþ politikasýna hizmet için tüm

güç ve kontrolü ele geçirdi.
Hedef, SSCB'nin kopyasý
ekonomik ve sosyal yapý yarat-
maktý.

Ekonomik
ve sosyal saldýrý

Yeni iktidar baþta iþçilerin
ekonomik ve siyasal taleplerine
yanýt vereceðini ilan etmiþti.
Ýþçilere ulusal ve demokratik bir
sosyalizm  kuracaðý sözünü
veren PBÝP, öncelikle bu sözü
veren parti lideri Gomulka'yý
1948'de partiden ihraç etti. 1950
yýlýnda kitlesel tutuklamalar
baþladý. 1951 yýlýnda kurulan
mahkemelerde baþta Gomulka
olmak üzere toplumdaki tüm
muhalif unsurlar hainlik ve
casuslukla itham edildiler. 30 bin
kiþi siyasi görüþleri yüzünden
hapse atýldý.

Ekonomide öncelik toplumun
büyük çoðunluðunun ihtiyaçlarý-
na deðil, aðýr sanayiye verildi.
Üretim mallarý  ve silah üretimi
artarken, tüketim mallarý
(toplumun genel ihtiyaçlarý) üre-
timi kýsýldý.

Daha önce toprak daðýtýlan
köylülerin elinden bu kez
topraklarý alýndý. Zorunlu kolek-
tifleþtirme adý altýnda yürütülen
bu politika tarýmsal nüfusun
zorla iþçileþtirilmesini amaçlýyor-
du.

Polonya toplumu hýzlý bir
deðiþime uðratýldý. Ekonomi
dengesizce büyümeye baþladý.
Tarýmsal nüfus azaltýlýrken, þehir
nüfusu artýyordu. Üretim mallarý
ve tüketim mallarý üretimi
arasýnda açýlan uçurum yüksek
enflasyon yaratýrken, gerçek
ücretler geriliyordu. 

Büyük þehirlerde basit gýda ve
gündelik ihtiyaçlar karþýlanamaz
bir hale geldi, uzun kuyruklar
oluþtu ve kýtlýk baþ gösterdi.

Açlýk, baský, vahþi sömürü
Daha fazla sanayileþmek, ser-

maye biriktirmek ve silahlan-
mak, ancak iþçi sýnýfýnýn
parçalanmasý ve susturulmasý ile
mümkündü.

Üretimi artýrmak ve iþçileri
bölmek için, Batý'daki taylorist
yöntemin (parça baþý iþ, ne kadar
çok üretirsen o kadar çok ücret!)
uygulamaya konuldu.

1 Nisan 1952'de yürürlüðe
sokulan "sosyalist iþ disiplini
yasasý" ile iþe gelmek zorunlu
hale getirildi. Ýþe 20 dakika geç
kalmak ücretin yüzde 20'sinin
kesilmesiyle cezalandýrýlýyor,
yeni yaptýrýmlarý kabul etmeyen-
lere 6 ay hapis cezasý ön görülüy-
ordu.

Üretim hedefini aþan iþçilere
"emek kahramanlýðý madalyasý"
takýlýyor, iþçileri bölmek için
yarýþma adý altýnda çalýþma saat-
leri uzatýlýyordu.

Yeni ekonomik politikalara
katýlan iþçilere daha yüksek
ücretler verildi. Böylece iþçiler
arasýndaki ücret farklýlaþmasý
yaratýldý.

Bu saldýrý ve yoksulluk Polonya
iþçi sýnýfý 1956'da topyekun
direniþe sevketti

1956: Poznan
Ayaklanmasý

1953 yýlýnda Stalin'in ölümünün
ardýndan Doðu Bloku ciddi bir
krize sürüklendi. Tüm rejim
Stalin'in þahsýnda Rus
bürokrasinin çýkarlarýndan
ibaretti. Ýktidardaki bürokrasi
þimdi zayýflamaya baþlamýþtý.

Polonya iþçileri de ayný
Çekoslavakya ve Macaristan'daki
kardeþleri gibi baþlarýný
kaldýrdýlar.  PBÝP kontrolünü
giderek yitirmiþ, aþaðýdan gelen
baskýlara boyun eðmeye
baþlamýþtý. 1956 Nisan'ýn da
hükümet halka daha fazla
demokratikleþme ve ekonomik
iyileþtirme sözü vermek zorunda
kaldý. Mayýs 1956'da genel af ilan
edildi.

SSCB egemen sýnýfý bu
geliþmelerden rahatsýzdý.
SSCB'nin yeni patronu Kruþçev
açýk konuþtu: Böyle devam eder-
se iþgal ederiz!

Ýþte bu koþullarda, Polonya'nýn
sanayi merkezi Poznan'da ayak-
lanma baþladý. Poznan ZÝPSO
lokomotif iþletmelerinde çalýþan
iþçiler, üretim kurallarýnýn artýrýl-
masýna karþý direniþe geçti.

27 Haziran günü topluca iþ
býrakýldý. Ertesi gün binlerce iþçi
sokaklara döküldü, yürüyüþ
yaptý. Eyleme diðer iþletmelerde-
ki iþçiler de katýldýlar. Polis ateþ
açtý, bir çocuðu öldürdü. Ýsyan
bölgeselleþti. Ýþçiler silah depo-
larýný iþgal ettiler. Askerler
iþçilere ateþ açmayý reddetti. Bu
görevi kabul eden Özel Tim
yürüyüþçülere ateþ açtý, 53 kiþiyi
katletti.

Ýþçiler konseyleri kuruyor
Katliam bürokrasinin krizini

daha da derinleþtirdi. PBÝP iki
kanada bölündü. Bir kanat ayak-
lanan iþçilerin farklý bir sosyal-
izm isteklerinden yana olurken,
diðer kanat muhalefeti "yabancý
ajanlar, hainler" olarak suçluyor-
du.

Ýþçi sýnýfý sesini yükseltiyordu.
Temel talepler çalýþanlarýn fabri-
ka yönetimlerine katýlmasý, daha
fazla demokrasi ve ücretlerin
artýrýlmasýydý. 1956 Ekim'ine
gelindiðinde bütün büyük fab-
rikalarý konseyler (üretim birim-
lerinin üzerinde yükselen,
doðrudan demokrasiyi esas alan
taban örgütleri) yönetiyordu.

PBÝP geliþmeler karþýsýnda
inisiyatifi ele almak için hainlikle
suçladýðý Gomulka ve yan-
daþlarýný yeniden partiye aldý. Bu
geliþme SSCB'nin sert tepkisiyle
karþýlaþtý. Ancak Rus bürokra-
sisinin istediði olmadý. 

SSCB'nin müdahale tehdidine
karþý yeni PBÝP liderliði halký ve
orduyu silahlanmaya çaðýrdý.

Poznan ayaklanmasýna katýldýk-
larý için tutuklanan iþçiler serbest
býrakýldý. Zorla kolektifleþtirm-
eye son verildi. Konseyler res-
men tanýndý. 

Ancak Gomulka liderliði daha
ileri gitmek istemiyordu.
Konseyler ulusal çapta koordine
olmaya ve siyasal sürece yön
vermeye baþlamýþken, PBÝP lid-
erliði konseylerin rolünü
ekonomik olarak sýnýrlamak iste-
di. Konseylerin ulusal kongresi
yasaklandý.

Yeni liderliðin halkýn beklenti-
lerini karþýlamayacaðý kýsa
sürede anlaþýldý. PBÝP eski
ekonomik programý sürdürdü.
Konseyler üretimi artýrmak için
varolan resmi kurumlara
dönüþtürüldü. Demokratikleþme
süreci kesintiye uðratýldý. 1956
isyanýyla kazanýlmýþ haklar geri
alýndý. Gomulka sýrtýný halka
çevirdi ve yüzünü Rus bürokra-
sisine döndü.

Bürokrasi için sonun
baþlangýcý

1956 ayaklanmasý baþarýya ulaþ-
madý. Ancak 1956'da yakýlan
isyan ateþi 1989-1991 yýllarý
arasýnda gerçekleþen Doðu
Avrupa Devrimlerine giden yolu
açtý. Polonya tarihine damgasýný
vuran 1956 ayaklanmasý, ilerde
10 milyon iþçiyi saflarýna
kazanacak Dayanýþma
Hareketi'ne esin kaynaðý oldu

1956 yýlýnda Polonya'da gerçek-
leþen iþçi ayaklanmasý ve konsey
hareketi bugün küresel kapitaliz-
mi yenmeye çalýþan bizlere
önemli dersler sunuyor.

Önce Nazilerin ardýndan Kýzýl
Ordu'nun iþgaline uðrayan, aðýr
bir ekonomik, sosyal ve ideolojik
saldýrýya uðrayan Polonya iþçi
sýnýfý toparlanabilmiþ, direniþe
geçmiþ ve önemli kazanýmlar
elde etmiþtir. Baský, vahþi
sömürü her zaman karþýtýný
doðurur. Ýþçi sýnýfý birleþirse kap-
italistlerin tüm planlarý geri
teper.

Basit, gündelik çýkarlar için
yürütülen mücadele daha iyi bir
düzen için verilen mücadeleye
baðlanýr. Ekmek ve demokrasi
talepleri, iþçileri üretimi denetle-
meye iter. Mücadeleden doðan
taban örgütleri, kapitalist ikti-
darýn karþýsýna alternatif olarak
çýkar. Gerçek sosyalizm budur
iþte: aþaðýdan örgütlenen,
demokratik, katýlýmcý ve özgür-
lükçü bir toplumsal yapý!

1956 Polonya'sýndan son ders,
en karanlýk dönemde, kendi ide-
olojisi kullanýlarak saldýrýya
uðrarken bile iþçi sýnýfý devrimci
olduðudur.

Polonya, SSCB ve diðer eski Doðu
Bloku ülkelerindeki rejimlerin

karakteri için TToonnyy  CClliiffff’in Devlet
Kapitalizmi kitabýna bakýlabilir. 

Baþka bir dünya için mücadele dersleri

Polonya 1956
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Bu sene Rusya’da toplanan
dünyanýn en güçlü ülkelerinin lid-
erleri tüm zaaflarýný ortaya koy-
dular. Aralarýndaki derin ayrýlýk-
lar ortaya çýktý.

ABD, Ýngiltere ve Fransa’da çok
güç kaybetmiþ iktidarlar var. Üçü
de yakýnda devrilecek.

Almanya, Ýtalya ve Kanada’da
ise çok küçük farkla iktidarda
olan hükümetler var. Onlar da her
an iktidarlarýný kaybedebilirler.

Geçen sene Ýskoçya’da yapýlan
zirvede alýnan Afrika’dan açlýðýn
kaldýrýlmasý kararýnýn hiç bir iþe
yaramadýðý ise gün gibi ortada.

Bu seneki gündemi “enerji
güvenliði” ve “petrol fiyatlarýnýn
hýzlý yükseliþi” oluþturuyordu. G8
liderleri bu konularda anlaþa-
madýlar ve anlaþmazlýðýn
temelinde Rusya vardý.

SSCB’nin 1991’de yýkýlmasýndan
bu yana ABD ile Rusya arasýn-
dakiiliþkiler en kötü durumda.

Dick Cheney geçenlerde
Rusya’yý enerjiyi komþularýna
karþý bir silah olarak kullanmakla
suçladý. Putin ise buna “ABD düþ-
manlarýný yemeye hazýr bire kurt
gibi” diyerek cevap verdi.

Rusya’nýn AB ile iliþkileri de çok
kötü. Ocak ayýnda Rusya ile
Ukrayna arasýnda enerjiden kay-
naklanan bir kriz çýkmýþtý. Sonra
Rusya Ukrayna’nýn gazýný kesti.
Bu, bir dizi AB ülkesinin de gazsýz
kalmasýna yol açtý.

AB Rusya’nýn ihraç borularýný
baru,ýlý þirketlere açmasýný talep
etti. Buna karþýlýk Rusya AB’nin
hazýrladýðý ve Rusya’nýn gaz
ihracýný adeta zorunlu hale getiren
anlaþmayý imzalamadý.

Rusya þimdi AB ülkelerini elin-
deki gazý Çin’e yönlendirmekle
tehdit ediyor. AB ise bütün b
unlara karþýlýk Rus þirketlerinin
kendi pazarlarýna girmesini engel-
liyor.

Petrol fiyatlarýnýnn artýþý, Suudi
Arabistan’dan sonra ikinci en
büyük petrol ihracatçýsý olan
Rusya’nýn iþine yarýyor ve krizden
çýkmasýný saðlýyor. 

Rusya petrol gelirleriile 66 miþl-
yar dolarlýk bir “istikrar fonu”
oluþturdu. Ne var ki Rusya bu
parayý sosyal alanlara deðil ulus-
lararasý prestijini yükseltmek için
kullanýyor.

OOlliiggaarrkkllaarr
1999’da iktidara gelmesinden bu

yana Putin 1990’lý yýllarda
ekonomiyi yaðmalayarak süper
zengin olan oligarklarý devlet kon-
trolüne almaya çalýþýyor. Mesela
Berezovsky ve Gusinsky adlý iki
oligarkýn ülke dýþýna kaçmasýna
yol açtý ve Khodorkovsky’i hapse
attý ve sahibi olduðu Yukos petrol
þirketini yeniden kamulaþtýrdý.

Putin bakanlarýný ve yardým-
cýlarýný büyük þirketlerin yönetim
kurullarýna sokuyor. Bu þirket-
lerin bir kýsmýo dev tekeller haline
geliyor.

Bütün bunlar elbette eski
merkezi planlamaya dönüþ deðil.
Kremlin pazar ekonomisini
bütünüyle benimsemiþ durumda.
Son günlerde 3. en büyük petrol
þirketi Rosneft’in 10 milyar dolar-
lýk hissesini Londra borsasýnda
satýþa çýkardý.

Þimdi Rusya’da devlet kon-
trolündeki þirketlerin oraný
%30’dan % 35’e çýktý. Putin’i
destekleyen oligarklar ise iþlerine
eskisi gibi devam ediyorlar. Putin
þimdi Ýngiliz gazetesi Financial
Times’ýn yazdýðý gibi “dahafazla
yönlendirilen bir kapitalizm”
yaratýyor.

Bu arada Putin hewrtürlüð
muhalefeti eziyor. Basýný sustu-
ruyor. 

Gürcistan, Ukrayna ve
Kýrgýzistan’daki geliþmelerden
sonra milyonlar harcanarak
“Nashi” (Bizim) adlý Putinci bir
gençlik örgütü kuruldu. 

Bush’un “terörizme karþý savaþý”
örnek alýnarak Çeçen isyanýna en
kanlý biçimde müdahale ediliyor.
Ýslam kmorkusu yayýlýyor, ýrkçýlýk
körükleniyor.

Bütün b unlara raðmen Putin
rahatsýz. Kamu konutlarýný
özelleþtirmesi, sosyal yardýmlarý

azaltmasý geçen sene büyük sokak
gösterilerine neden oldu.

Ekonomik büyüme yoksulluðu
biraz olsun azalttý ama milyolarca
insan hala aç. >Devlet kapitaliz-
minden serbest pazar kapital-
izmine geçiþ Rusyayý temel-
lerinden sarstý. 1990’lardaki kriz
dünyada savaþ zamanlarý dýþýnda-
ki en büyük sanayi yýkýmýna
neden oldu.

Bu, Rusya’da halk üzerinde
büyük bir sarsýntý yarattý.
Ekonomi durdu, yüzbinler iþsiz
kaldý. Erkeklerin  yaþam ortala-
masý 10 yýl düþtü.

Ruslarýn büyük çoðunluðu yeni
bulunan petrolün avantajýný
yaþamýyorlar. Ama küçük bir
azýnlýk m uazzam zenginlikler
elde ettiler. Ruysa þu anda
ABD’den sonra en çok dolar mil-
yarderine sahip ülke.

Rusya’nýn eskiyen fabrikalarý
tam kapasite çalýþýyorlar. Diðer

yandan dünya pazarýn da rekabet
etmek için çok az yatýrým var.

Bütün bu geliþmeler G8 toplan-
týsýný belirleyecek. Ekomominin
serbestleþtirilmesi, serbest rekabet
gibi serbest pazar ekonomisi üzer-
ine söylenen bütün palavralardan
sonra G8 ülkeleri kendi
pazarlarýný korumak ve yabancý
þirketlerin, özellikle de Ruslarýn,
kendi pazarlarýn a girmemesi için
sýký bir mücadele verdiler. 

Rus gaz þirketi (dünyanýn
üçüncü büyük þirketi) Gazprom
Ýngiliz gaz þirketini almak iste-
diðini söylediðinde Ýngiliz
hükümeti tam bir panik yaþadý. 

Geçen ay Rus çelik þirketi
Severstal Fransýz-Ýspanyol þirketi
Arcelor’a karþý bir satýn alma
iþlemini kaybettiðinde Rus
hükümeti Avrupalýlarý
“Ryskorkusu” içinde olmakla
suçladý.

BBaaþþaarrýýssýýzzllýýkk
Bu arada batýlý ülkeler enerji,

metal ve savunma gibi stratejik
alanlarda yabancý þlirketlerin yer-
ine kendi güçlü ulusal þirketlerini
oluþturmaya hazýrlanýyorlar.

ABD’de de Çin þirketlerinin
ABD petrol þirketlerini ve bir
Arap þirketinin liman almasýna
karþý ciddi bir tutum geliþti.

Yeni liberalizmin büyümeyi
gerçekleþtirmemesi karþýsýnda G8
ülkeleri kendi ekonomilerini koru-
mak için ekenomi dýþý þiddet kul-
lanmaya hazýrlanýyorlar.

G8 toplantýsý sanki serbest pazar
ekonomisini geliþtirmek için
toplanýyor görünüyor ama aslýnda
içinde tam bir uluslararasý çatýþma
yaþanýyor.

GG88  ttooppllaannttýýssýý

Putin’in Rusyasý

Rusya Sosyal
Forumu G8 boyun-
ca bir karþý zirve

örgütledi. St
Petersburg’da bir de gös-
teri yapýldý. Karþý zirveye
1000 kiþi katýldý. Rusya
için bu iyi bir rakam.

Karþý zirve þehir dýþýn-
daki bir stadda yapýldý.
Katýlým da düþük olduðu
için fazla ilgi görmedi.
Polis de gösterinin þehir
merkezinde yapýlamsý
engelledi.

Katýlýmcýlar bu nedenle
Karþý zirveden güçlenerek
deðil, güvenlerini kaybed-
erek çýktýlar.

Politik partilerin zirveye
katýlmasý yasak. Ama
Kozlov gibi zirveyi örgüt-
leyenlerin çoðu zaten
politik partilerin üyesi. 

Politik partiler güçlü. Bu
nedenle hem zirveyi hem

de son gösteriyi belirledi.
Ama daha olumlu

geliþmeler de var.
Zirvenin örgütçüleri
arasýnda küçük bir sendi-
ka da var.

Ayrýca geçen sene
büyük kesintilerle
karþýlaþan ve bunlara
karþý yaygýn bir biçimde
direnen emekli
hareketinden de delegeler
vardý.

Onlarýn yaný sýra kamu
konutlarýnýn özelleþtir-
ilmesine karþý direnen-
lerin örhgütlenmelerinden
de delegeler vardý.

Zirvenin örgütçü-
lerinden Kozlov
“Rusya’daki sosyal
hareketlerin temsilcilerini
bir araya getirmeye
çalýþýyoruz. Bu hareket-
lerin içinde çalýþmalýyýz
diyor.

Bir kýsým göstericil-
er “Rusya herþey,
gerisi önemli
deðil” diye

baðýrýyorlardý ve ekliyor-
lardý: Kýzýl bayrak daha,
daha yukarý, Stalin, Beria,
Gulak!”

Bu Rus tarzý antikapital-
izm. 2001’den beri Ulusal
Bolþevik Partisi’nin (UBP)
faþistleri Rusyanýn çeþitli
kentlerinde “antikapital-
izm” gösterileri yapýyor.

G8 toplantýsý boyunca
onlar medyanýon daha çok
ilgisini çektiler.

UBP son 15 yýlda
Rusya’nýn her tarafýndan
fýþkýran faþçist gruplar
içinde en aktif ve etkili
olaný. Bayraklarý Hitler’in
bayraðýna benziyor:
Kýrmýzý üzerine beyaz bir
yuvarlak, içinde gamalý
haç yerine orak çekiç var!

Rus solunun kafasý
karýþýk Bir kýsmý faþistlerle
birlikte yürüyorlar. Putin’e
karþý ortak muhalefet
yürütüyorlar.

“Sosyalistlerin” ve
“komünistlerin” neden

faþistlerle birlikte
yürüdüklerini anlamak
için “komünistlerin”
Rusya’da ne kadar saðcý
olduðunu kavramak
gerekir.

Rusya Federasyonu’nunb
Komünist Partisi binlerce
üyesi ile en büyük parti.

Liderleri Zyuganov 1917
Rus devrimini Rus
ulusunu bölen bir felaket
olarak tanýmlýyor.
Zyuganov’a göre Stalin
Rus imparatorluðunu kur-
tardý.

Geçen ay Fransýz
Komünist Partisi liderliði

Rus KP’sinin gençlerinin
dazlaklarla birlikte eþcin-
sellere saldýrdýðýný görünce
bu partiyi eleþtirmeye
baþladýlar.

Sovyetler Birliðine özlem
Komünistleri SSCB’yi Rus
imparatorluðunun yayýl-
masýnýn zirve noktasý
olarak gören faþistlerle ve
milliyetçilerle yanyana
getiriyor. 

Sol da kendi milliyetçiliði
ile körleþmiþ durumda.
Sovyet emperyalizmindeki
bölünmenin köklerini
araþtýrmak yerine Rus
olmayan uluslarýn
SSCB’den ayrýlmasýný
eleþtiriyorlar. 

Bu nedenle sol
Çeçenistan’daki savaþa
karþý ciddi bir tutum
alamýyor. Hatta bir çok
“komünist” Stalin’in
1944’de Çeçenleri
Sibirya’ya sürgüne gön-
dermiþ olmasýný doðru
buluyor.

Bu, solun neden faþistlere
karþý hiçbir þey yapa-
madýðýný da açýklýyor.

...ama  sað    da
büyük  bir  tehlike

Umut sokakta
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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??  

AAnnkkaarraa
Mithatpaþa Cd. No: 34/F, Kat: 4, No: 23 - Kýzýlay
00553355  -  551144  1111  7733

KKaaddýýkkööyy
Nail Bey Sk. Ýbrahim Aðaoðlu Ýþhaný, No: 9-11, Kat: 3 -
Bahariye - Kadýköy
00553366  -  663377  8811  9999

BBeeyyooððlluu
Ýstiklal Cd. Büyükparmakkapý Sk. Hayat Apt. Kat: 4 -Beyoðlu
00553366  -  225599  7733  6644

ÝÝzzmmiirr
3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný, No: 31, Kat: 4, No: 403, Konak
00553377  -  662244  4499  0088

Akhisar:    0544  -  515  62  59
Bursa:    0535  -  422  39  65
Denizli:    0543  -  476  27  88
Ýzmit:  0537 - 940 58 95
Karabük:    0533  -  772  54  93
Kütahya:    0544  -  515  62  59

Ayrýntýlý  bilgi  için:  0536  -  335  10  19  

ISSN 1300-4026 Uluslararasý Tanýtým ve Yayýncýlýk Ltd. Þti.
Sahibi: Özden Dönmez Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Volkan
Akyýldýrým Adres: Ýstiklal Cad.,Büyükparmakkapý Sok.,

8/10, Beyoðlu/Ýstanbul Baský: Yön Matbaasý
Yerel süreli yayýn, iki haftada bir yayýnlanýr

wwwwww..ssoossyyaalliissttiissccii..oorrgg

DSÝP  bürolarý

sosyalist  iþçi
sitesi yenilendi

sosyalistisci.org

Haydi  liseliler
Bizler sistemin bize day-

atmalarýna karþý çýkan, sis-
temin boþ kafa üretme
merkezi olan okullarýmýz-
da sorunlarý görebilen,
dünyadaki olaylara at
gözlüðüyle bakmayan,
Ortadoðu'daki savaþa
"bana ne demeyen sosyal-
ist liselileriz.

1980 sonrasý yeni bir
gençlik yaratýlmaya
çalýþýlýyor. Düþünmeyen,
sorgulamayan,
eleþtirmeyen. Ýþte biz bu
apolitik kuþakta mücadele
veriyoruz. Bizler bu akýn-
týya kapýlmayan aksine
bunun karþýsýnda bunun
karþýsýnda direnen
liselileriz. Bizler istersek o
5 þýklý sýnavý kaldýrýp daha
iyi bir eðitim alabile-
ceðimizi biliyoruz. Çünkü
önümüzde örnekler var.
Þili, Yunanistan, Fransa
gibi isyan edenlerin zafer-
leri var.

Ancak bizim kadar ege-
men sýnýfta liselileri çok
önemsiyor. Çünkü genç-
likten korkuyorlar. 68'liler,
78'liler gibi gençliðin neler
yapabileceðini biliyorlar.
Bizleri bastýrmak için
okullarýmýza faþist
çeteleri, uyuþturucuyu,
tarikatlarý salýyorlar. 

Haydi liseli arkadaþ.
Sende katýl kavgamýza.
Hayat 5 seçenek deðil. Ya
sosyalizm ya barbarlýk.

Mücadelemizi büyüt,
sýra arkadaþýn rakibin
deðil bu kavgada yoldaþýn
olsun.

AAnnkkaarraa''ddaann  ssoossyyaalliisstt
lliisseelliilleerr

Ankara'da  BAK  standý
Ankara'da iki haftadýr her gün BAK

stantlarý açýyoruz. Ýki-üç kiþi ile baþlayan
stantlarýmýza hýzla aktivistler gelmeye
baþladý.

Günde bine yakýn bildiri daðýtýyoruz; bu
süre içinde üç yüzü aþkýn iletiþim bilgisi
topladýk. Standý açmaya baþladýðýmýz
sýralarda Ýsrail'in Lübnan'a saldýrmasý ile
hemen bir toplantý örgütlemeye karar
verdik ve her sabah toplantýnýn çaðrýsýný
iliþkiye geçebildiðimiz sendikalarda ve
meslek odalarýnda çoðaltýp, öðlen
açtýðýmýz stantlarda daðýtýyoruz.

Þimdi, yaz olmasýndan da dolayý birkaç
kiþilik faaliyetimiz büyüdüðü için;
Dikmen ve Batýkent'te de stantlar açmaya
karar verdik. Ayrýca, Lübnan ve
Gazze'nin Ýsrail saldýrýsý altýnda olmasýný,

30 Eylül duyu-
rusunu ve
Barýþarock'ý
içeren Ankara
"Barýþ
Bülteni"nin
4. sayýsýný da
bastýk.

Az sayýda
insanla
baþladýðýmýz
faaliyet ile binlerce
bildiri ve toplantý çaðrýsý daðýttýk,
yüzlerce savaþ karþýtý ile iliþki kurduk ve
özellikle gençler stantlara yoðun ilgi gös-
teriyor. Birkaç aktivistin bulunduðu her
yerde benzeri deneyimleri yaþayabile-
ceðimizin bir kanýtý da, standa gelen
Antalyalý bir öðretmenin, BAK bülteninde
Antalya'yý göremeyince hemen kendisinin
bu iþi üstlenebileceðini önermesiydi.

"Filistin'e
özgürlük"

Ýsrail'in Lübnan'ýn
ardýndan Filistin'e de
saldýrmasýna karþý,
Beyoðlu BAK bir
toplantý örgütledi. 20
Temmuz'da Karakedi
Kültür Merkezi'nde
düzenlenen toplantýda
Roni Margulies konuþ-
tu.

Ýsrail devletinin kuru-
luþ sürecini, 11
Eylül'den sonra
ABD'nin uyguladýðý
emperyalist politikalarý
ve bu politikalarýn
bugünkü Ýsrail saldýr-
ganlýðýyla baðlantýsýnýn
tartýþýldýðý sunuþta,
savaþ karþýtý hareketin
gücü ve ABD'yi dur-
durmak için,
Ortadoðu'nun özgür-
lüðüne kavuþmasý için
ne gibi adýmlarýn atýla-
bileceði de tartýþýldý.

Önümüzdeki
mücadele dönemi
açýsýndan iyi bir
baþlangýç oldu. 

7 Temmuz'da
Eskiþehir'de Aile Hekimliði
pilot uygulamasýnýn
baþlatýlmasýna karþý,

Tabip Odasý, KESK,
TMMOB, DÝSK vb. meslek
odasý ve sendikalarýn da
içinde olduðu Aile
Hekimliði Uygulamasýna
Karþý Eskiþehir
Platformunun 8 Temmuz
Cumartesi günü düzen-
lediði "Aile Hekimliðine
Hayýr" mitingine biz de
Ýstanbul ve Ýzmir'den
katýldýk.

Eskiþehir'deki mitinge
1000'nin üzerinde kiþi
katýldý. Yaþlý, kadýn ve
çocuklarýn katýlýmý oldukça
dikkat çekiciydi.

Bazý aktivistler, eylemde
12 gazete satarken, bazý
aktvistler de sadece miting
ile yetinmeyip civardaki
kafelere ve Eskiþehir halký-

na binlerce BAK ve
Barýþarock bülteni ve
bildirisi daðýttýlar.

Miting sonrasý, Eskiþehir
Tabip Odasý'nda yapýlan
deðerlendirme toplantýsýn-
da; mitinge katýlanlarýn
öfkesi, heyecaný ve Ýl
Saðlýk Müdürü ile
görüþülerek kararlýlýðýn
bildirilmesi ile baþarýlý bir
giriþimde bulunulduðu
konuþuldu. Ayrýca, bu gir-
iþimin geliþtirilerek yasaya
karþý kampanyanýn daha
da büyümesi gerektiði
tartýþýldý. Bu mitingin
düzenlenmesinde cep tele-
fonu mesajý ve afiþ duyu-
rularýna ilave olarak
öncesinde bir kampanya
yapýlsaydý katýlýmýn çok
daha fazla olabileceði ve
pilot uygulamanýn plan-
landýðý diðer illerde þimdi-
den kampanyalara baþla-

manýn gerektiði de vurgu-
landý.

Eskiþehir'de  saðlýk  yasasýna  karþý  eylem

Kadýköy Eðitim-Sen 2
No'lu Þubede düzenlenen
"Saðlýk Ocaklarý elimizden
alýnýyor-Aile hekimliði
nedir?" toplantýsý, katýlýmý
yüksek olmamasýna rað-
men, tartýþýnla konunun
zenginliði ve umut veren
mücadele perspektifleriyle
çok baþarýlý geçti. 

Kürsel Eylem Grubu'nun
Ýstanbul Anadolu yakasýn-
da yaptýðý bu ilk toplantý-
da, konuþmacý Dr. Erkan
Kapaklý, çok geniþ ve
somut bir tartýþma zemini
sundu.

Saðlýk ocaklarýnýn önemi,
birinci, ikinci ve üçüncü
aþama saðlýk hizmetlerinin
ne anlama geldiði, AKP'nin

gündeme getirdiði Genel
Saðlýk Sigortasý yasasýnýn
kazanýlmýþ haklarýmýza
nasýl bir saldýrý olduðu,
Dünya Ticaret Örgütü ve
IMF'nin bu yasanýn geçme-
si için neden ýsrarcý oluðu,
bu yasanýn ev kadýnlarýn-
dan saðlýk çalýþanlarýna,
öðrencilerden bebeklere,
iþsizlerden esnaflara kadar
nasýl tüm toplumun saðlýk
hakkýný gasp etmeyi hede-
flediði, uluslararasý deney-
lerin de, Arjantin''den
Bulgaristan'a kadar bir çok
ülkede bu yasanýn benzer-
lerinin uygulanmasýnýn
yarattýðý tahribatlarýn
ýþýðýnda tartýþýldý.

Toplantýda sadece yasayý

tartýþmakla yetinmedik
kuþkusuz. Bu yasayý dur-
durmanýn mümkün
olduðu, zaten hükümetin
bu yasayý çýkartmak iste-
diði takvimden geride
olduðu ve bunun yasaya
karþý mücadelenin bir
ürünü olduðu, dolayýsýyla
daha yaygýn bir kampa-
nyayla yasanýn durdurul-
masýnýn bizim elimizde
olduðu gibi mücadele
baþlýklarýnýn tartýþýlmasý da
toplantýnýn çok moral veri-
ci geçmesine neden oldu.

Bu toplantýlarý çok sayý-
da, çok iþyerinde yap-
mamýz gerekiyor.

AAyynnuurr  KKaarraaþþ

SSaaððllýýkk  yyaassaassýýnnýý  ppüüsskküürrtteelliimm

Genel saðlý Sigortasýna
karþý, Nükleer Santral
inþasýna karþý ve Küresel
Isýnma,ya karþý kampanya
sürdüren Küresel Eylem
Grubu kullanacaðý logoyu
da saptamaya çalýþýyor.
Yukarýda logo öneri-
lerinden birisi var

18 Temmuz günü Ýstan-
bul'dan da iki Barýþarock
aktivistinin katýldýðý
Bursa Barýþarock inisiyat-
ifi toplantýsý düzenledik.

Toplantýda ilk konuþ-
mayý yapan Burçak,
1999'dan günümüze
antikapitalist ve savaþ
karþýtý hareketin duru-
mundan bahsedip,
Barýþarock'ýn da bu
zemin etrafýnda savaþa

ve savaþ destekçilerine
karþý bir festival olarak
ortaya çýktýðýna deðindi.

Daha sonra ise ABD'nin
ve Ýsrail'in Ortadoðu'da
yaptýðý kanlý ve meþru
olmayan saldýrýlarýný ve
bunlarýn önüne geçe-
bilmek için nasýl kampa-
nyalar yapmamýz gerek-
tiðini konuþtuk.

26 Aðustos'a kadar aça-
bildiðimiz her gün masa

açýp, bir yandan geçen
seneki gibi otobüslerle
toplu bir þekilde
Barýþarock'a katýlmayý,
bir yandan da insanlarý
ABD ve Ýsrail'e karþý
yapýlan savaþ karþýtý
kampanyalarýn içerisine
katýp Bursa'da daha da
büyük bir muhalefet
oluþturmayý hedefliy-
oruz.

ÖÖzzggüürr

Bursa’da  Barýþarock  toplantýsý  yapýldý
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Dünya'yý saran
kâranlýk

Geçtiðimiz haftalarda 13 il "geçici"

bir karanlýk yaþadý. 13 ili kapsayan

bir elektrik kesintisi yüzünden yüz

binlerce insanýn yaþadýðý sokaklar,

evler, caddeler karanlýða gömüldü. 

Resmi aðýzlardan (ki bu aðýzlar

nükleer lobilerinin de aðzýdýr!)

yapýlan açýklamalar bile "oto

prodüktörlerin" (özel elektrik üretici-

leri) bu kesintinin sorumlusu

olduðunu söylüyordu. 

Elektrik mühendislerinin meslek

örgütü ise, özelleþtirilecek devlet

santrallerine yatýrým ve bakým yapýl-

madýðýný; oto prodüktörlerin "ucuz

saat" uygulamasý nedeniyle üretimi

durdurup, devletten aldýklarý elek-

triði halka sattýklarý için, diðer

santrallere binen yükü sistemin

kaldýrmadýðýný ve kesintinin bunun

sonucu oluþtuðunu açýkladý.

Özel santraller, "halk ucuza elek-

trik kullanýrken yeterince kâr

edemiyorum, ben de devletten alýr,

halka kakalarým" felsefesinden

hareketle, 13 ili karanlýða mahkûm

etti. 

Hükümet, Sinop'ta özel þirketler

aracýlýðýyla nükleer santral inþa ede-

ceðini söylüyor. 13 ili karanlýða

mahkûm eden; elektrik sistemini felç

eden bir mantýkla, Çernobil teknolo-

jisini Sinop'a kuracaklar! 

Yine ayný hükümet, Genel Saðlýk

Sigortasý adýndaki yasa ile, saðlýkta

tam anlamýyla (temel saðlýk hizmet-

lerinden sigorta kapsamýna)

özelleþtirme politikalarýný uygula-

mak istiyor. 

Elektrik kesintisi bize, kar hýrsýnýn

ne kadar "karanlýk" bir þey

olduðunu bir kere daha gösterdi. 

Peki ya ayný þey; nükleer santralde

ya da kalp rahatsýzlýðýnda saðlýk

hizmeti almak istediðimizde nasýl

tezahür edecek? Nükleer santral

iþletmecileri ya da özel hastane

patronlarý "ya kusura bakmayýn kâr

edemeyince…" dediklerinde kaç kiþi

çoktan yaþamýný yitirmiþ olacak?

Ya bu senaryolarý izleyip göreceðiz,

ya da "baþlarým ben böyle senary-

oya!" diyeceðiz. Hayatýmýz üzerine

oynanan senaryoyu da yýrtýp

atmanýn tam vakti!

Ersin TEK

K
üresel ýsýnma, kapi-
talizmin insaný ve
canlýlarý deðil, kar
elde etmeyi
merkezine alan rek-

abetçi anlayýþýnýn sonucu.
Yüzyýlýn en büyük sorunlarýn-
dan biri olan küresel ýsýnma
insan faaliyetinin sonucu.
Dolayýsýyla, çözüm de yine bu
çerçevede ele alýnmalý.

Küresel ýsýnma sadece bir çev-
re sorunu olarak görülmemeli.
Bu sorunun ortaya çýkardýðý
sonuçlar, bir yandan devasa
çevre sorunlarý oluþtururken,
ayný zamanda insanlarýn ve
gezegen üzerindeki tüm can-
lýlarýn saðlýðýný tehdit ediyor,
muazzam ekonomik zararlara
yol açýyor.

Küresel ýsýnmanýn 2080 yýlýna
kadar 80-120 milyon kadar
insaný daha açlýk sýnýrýnýn altýn-
da yaþamaya mahkum edeceði
tahmin ediliyor. Bu insanlarýn
yüzde 80'i Afrika'da yaþýyor ola-
cak. Ýklim deðiþikliðinin yol aça-
caðý sorunlar nedeniyle 2050
yýlýna kadar 150 milyondan
fazla insanýn mülteci durumuna
düþmesi bekleniyor.

Nükleerin çekiciliði
Baþta G8'ler ve çokuluslu þir-

ketler son dönemde fosil yakýt-
larýn küresel ýsýnmaya olan etk-
isini inkar edemez duruma
geldi. Bu nedenle bir baþka kar
alaný olan nükleer enerjiyi
"temiz" ve "yeþil" olarak
pazarlamaya çalýþýyorlar. 

Nükleer enerji sadece elektrik
üretmek için kullanýlmýyor.
Örneðin birçok askeri denizaltý
ve savaþ gemisi nükleer enerji
ile çalýþýyor. Dünya enerji tüke-
timinin yüzde 7'sini ve elektrik
tüketiminin yüzde 17'sini nük-
leer enerji karþýlýyor. 

Nükleer santrallerin elektrik
üretim tekniði son derece pahalý
bir yöntem. Bu süreçte muaz-
zam ölçüde enerji açýða çýkarýr-
ken, ayný zamanda çevreyi kir-
leten ve tüm canlýlar üzerinde
olumsuz saðlýk etkisi yaratan
insan eliyle üretilmiþ radyoaktif
yan ürünler ortaya çýkarýyor.
Sürecin sonunda ortaya çýkan
radyoaktif atýklar, neredeyse
ömür boyu insanlardan ve
çevreden izole edilmesi gerekiy-
or. Bunun maliyeti ise enerji
üretiminde bile daha pahalý.

Nükleer enerji ölümcül
Tüm nükleer enerji santralleri

normal rutin operasyonlarý
sýrasýnda bile havaya, topraða
ve suya radyoaktif maddeler
salar. Günümüzde bu sorunu
engelleyecek bir teknoloji henüz
geliþtirilmiþ deðil. Normal
koþullarda bile havaya karýþan
radyoaktif maddeler, bu santral-
lerin yakýnýndaki ekin alanlarýný
ve sebzeleri etkilemekte ve
buradan canlýlara geçmektedir. 

Küresel nükleer
sanayi yýlda toplam 68.000 ton
uranyum cevheri kullanmak-
tadýr. Tüketilen uranyumun
yaklaþýk yarýsý askeri kaynaklar
tarafýndan saðlanmaktadýr.

Ýran'da kurulmakta olan nük-
leer santral nedeniyle çýkan
krizin de gösterdiði gibi, nük-
leer enerji ile askeri amaçlar
arasýnda iliþki var. Nükleer
enerjinin üretimi sýrasýnda
ortaya çýkan "zenginleþtirilmiþ
uranyum" ayný zamanda nük-

leer silahlarýn üretilmesinde
kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla
nükleer enerji seçeneði birçok
kez askeri ve siyasi bir seçenek
olarak da karþýmýza çýkýyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki, nük-
leer enerji akýlcý bir seçenek
deðil. Bunun yerine rüzgar ve
güneþ gibi enerji kaynaklarýný
kullanmak doðru olan.
Hükümetin nükleer santraller
kurma giriþimine karþý, temiz
enerji seçeneklerini destek-
lemeliyiz.

NNüükklleeeerr  eenneerrjjiiyyee  hhaayyýýrr!!
Küresel  ýsýnmanýn

çözümü  temiz  enerjide

Nükleer  enerji  pahalý  ve  sýnýrlý
NNüükklleeeerr  eenneerrjjii,,  ddiiððeerr  eenneerrjjii  sseeççeenneekklleerrii  iiççiinnddee  eenn  ppaahhaallýý  oollaannýý..

BBuu  nneeddeennllee  öözzeell  sseekkttöörr  iiççiinn  kkaarrllýý  bbiirr  aallaann  ddeeððiill..  AABBDD''ddee  11994488-
11999988  yyýýllllaarrýý  aarraassýýnnddaa  eenneerrjjii  aarraaþþttýýrrmmaallaarrýý  iiççiinn  yyaakkllaaþþýýkk  111111  mmiill-
yyaarr  ddoollaarr  hhaarrccaannddýý..  BBuu  hhaarrccaammaallaarrýýnn  yyüüzzddee  5599''uu  nnüükklleeeerr  eenneerrjjii
sseekkttöörrüünnee  ggiiddeerrkkeenn,,  bbuuggüünn  AABBDD''ddee  nnüükklleeeerr  eenneerrjjiinniinn  ttooppllaamm
eenneerrjjii  üürreettiimmii  iiççiinnddeekkii  ppaayyýý  ssaaddeeccee  yyüüzzddee  2200..  

AAvvrruuppaa  kkoommiissyyoonnuu,,  ddüünnyyaaddaakkii  ttüümm  uurraannyyuumm  kkaayynnaakkllaarrýýnnýýnn
22-33  mmiillyyoonn  ttoonn  kkaaddaarr  oolldduuððuunnuu  ttaahhmmiinn  eettmmeekktteeddiirr..  BBuu  kkaayy-
nnaakkllaarrýýnn  yyaakkllaaþþýýkk  3300-4400  yyýýll  ssoonnrraa  ttüükkeenneecceeððii  ttaahhmmiinn  eeddiilliiyyoorr..
ÞÞaayyeett  bbuuggüünn  ffoossiill  yyaakkýýttllaa  ççaallýýþþaann  eenneerrjjii  ssaannttrraalllleerriinniinn  ttüümmüünnüünn
yyeerriinnii  nnüükklleeeerr  ssaannttrraalllleerr  aallssaayyddýý,,  uurraannyyuumm  kkaayynnaakkllaarrýý  aannccaakk  33-
44  yyýýll  yyeetteerrddii..

Nükleer  atýklar  sorun
""OOrrttaallaammaa  bbiirr  nnüükklleeeerr  ssaannttrraall  yyýýllddaa  2200-3300  ttoonn  kkuullllaannýýllmmýýþþ  nnüükk-

lleeeerr  yyaakkýýtt  üürreettiiyyoorr..  BBuu  kküürreesseell  oollaarraakk  yyýýllddaa  88..880000-1133..220000  ttoonn
yyaakkýýtt  ddeemmeekkttiirr  ((aasskkeerrii,,  aarraaþþttýýrrmmaa  vvee  ttýýbbbbii  aammaaççllýý  üürreettiilleennlleerr
bbuunnaa  ddaahhiill  ddeeððiill))..

""NNüükklleeeerr  eenneerrjjii  CCOO22  üürreettmmiiyyoorr  ddiiyyee  iiddddiiaa  eeddiilliiyyoorr..  OOyyssaa  bbuu
ddooððrruu  ddeeððiill..  NNüükklleeeerr  eenneerrjjii  üürreettiimmii  iiççiinn  ttüümm  ssüürreeçç  ((uurraannyyuummuunn
ççýýkkaarrýýllmmaassýý,,  ttaaþþýýnnmmaassýý,,  iiþþlleennmmeessii,,  ddeeppoollaannmmaassýý  vvee  aattýýkkllaarrýýnn  ssaakk-
llaannmmaassýý))  ddiikkkkaattee  aallýýnnddýýððýýnnddaa  oorrttaallaammaa  bbiirr  nnüükklleeeerr  ssaannttrraall,,  ttiippiikk
bbiirr  ddooððaallggaazz  ssaannttrraalliinniinn  üürreettttiiððii  CCOO22  eemmiissyyoonnuunnuunn  yyüüzzddee  2200-
4400''ýý  aarraassýýnnddaa  eemmiissyyoonn  üürreettmmeekktteeddiirr..

NNüükklleeeerr
ssaannaayyii
ddeesstteekklleenniiyyoorr

""11995533-22000022  yyýýllllaarrýý  aarraassýýnnddaa
KKaannaaddaa  hhüükküümmeettii  nnüükklleeeerr
ssaannaayyiiyyii  yyaakkllaaþþýýkk  1144..55  mmiillyyaarr
ddoollaarr  ssüübbvvaannssee  eettttii..

""AABBDD,,  11994488  yyýýllýýnnddaann
iittiibbaarreenn  5500  yyýýll iiççiinnddee  nnüükklleeeerr
ssaannaayyiinnee  ddooððrruuddaann  ddeesstteeððii
6677  mmiillyyaarr  ddoollaarrýý  bbuulldduu..

""TTüürrkkiiyyee''nniinn  ddee  üüyyeessii
oolldduuððuu  3300  OOEECCDD  üüllkkeessii,,  11999922
yyýýllýýnnaa  kkaaddaarr  nnüükklleeeerr  eenneerrjjii
aarraaþþttýýrrmmaallaarrýý  iiççiinn  yyaakkllaaþþýýkk  331188
mmiillyyaarr  ddoollaarr  ppaarraa  hhaarrccaaddýý..

""AABB,,  ttüümm  eenneerrjjii  aarraaþþttýýrrmmaa-
llaarrýý  iiççiinn  aayyýýrrddýýððýý  ffoonnllaarrýýnn  yyüüzz-
ddee  6611''iinnii  nnüükklleeeerr  ssaannaayyiinnee  vvee-
rriiyyoorr..  OOyyssaa  nnüükklleeeerr  eenneerrjjiinniinn
ttooppllaamm eenneerrjjii  üürreettiimmii  iiççiinnddeekkii
ppaayyýý  ssaaddeeccee  yyüüzzddee  1133..

""AAvvrruuppaa''ddaa  iiþþlleemmeekkttee  oollaann
nnüükklleeeerr  ssaannttrraalllleerriinn  yyaakkllaaþþýýkk
yyüüzzddee  7755''iinniinn  22003300  yyýýllýý
iittiibbaarriiyyllee  ffaaaalliiyyeettiinnee  ssoonn  vveerr-
mmeessii  bbeekklleenniiyyoorr..


