
inanýlmaz bir 
eþitsizliðe neden 
oluyor. Peki 

Ýlk olarak Sosyal Güvenlik Yasasý ile sorarým geçmiþ 
Ocak 2008'de emeklilik hakkýmýzý hükümete; “Bunu 
elimizden alarak baþladý ''sosyalizm''. sunarken, 
Bununla birlikte kadýnlarýn yýpranma kamuya yeni 
payýný ellerinden alarak devam ettiler girecek olan 
''hak daðýtmaya''. Tepkiler çok büyük çalýþanlardan 
oldu bunlara; yeri geldi, pankartlar açýldý, nasýl bir 
sesler yükseldi, yeri geldi, meclise performans 
yumurta atýldý. Þimdiyse emekçiyi bekliyordu?” Ya 
yeniden maðdur býrakmak (öðretmenle da; “Eski kamu çalýþanlarýna marketteki kastedilmekte. Kuklalar yine 
veliyi, doktorla hastayý, memurla hellim ekmeði farklý fiyattan, yeni oynatýlmakta, yine irademiz 
vatandaþý karþý karþýya getirmek), girenlere de farklý fiyattan mý gaspedilmekte. Tüm bunlar oluyorken 
güçsüzleþtirmek, emekçinin önemini, sattýracaktý?” Yoksa “gündüz kamuda CTP tahttan düþtüðü için anlamsýz bir 
gururunu kýrmak için sýrada Göç Yasasý ayrý, gece takside ayrý bir performans mý üzüntü, UBP ise tahtta oturduðu için 
var. bekliyordu acaba hükümetimiz?”. anlamsýz bir sevinç içinde. Aslýnda bu 

''Nedir bu Göç Yasasý?'' diyor Bunun üzerine tek savunularýysa çok trajikomik bir olay. Bu yasa tasarýsý 
bilmeyenler. ''Yine neden memnun þuydu; “Özel sektörle, devlette CTP-ÖRP döneminde gündeme geldiði 
deðilsiniz de göç ediyorsunuz?'' diye çalýþanlarý eþitledik! Artýk herkes eþit!”. zaman yapýlan karþý eylemlere “siyasi 
soruyorlar. Göç Yasasý, kamuya yeni Eþitlik; hakký olandan hakkýný alarak oyun” diyen yeþil gözlüklüler, son 
girecek olan çalýþanlarýn  maaþ, ödenek elde edilmez. Hem amaçlarý eþitlik seçimden sonra bu yasa tasarýsýyla ilgili 
ve özlük haklarýnýn yeniden olsaydý öncelikle özel sektörde meydanda görüldüler. Daha önceki 
düzenlenmesiyle ilgili yasa tasarýsýdýr.  çalýþanlarýn sendikalaþmasýnýn önünü eylemde de, þimdilerde hiç oralý 
Bu yasa ile kamuda iþe yeni girecek açarlardý. Böylece sigortasý aylýk olmayan turuncu gözlüklüler vardý.
ortaokul öðrenimli hizmet sýnýflarý ve maaþýndan kesilen çalýþan sayýsý Kýssadan hisse; býrakýn hayata renkli 
iþçiler barem 1'den bin 250 TL, orta azalýrdý. Ama asýl amaç, özelde çalýþaný gözlükler ardýndan bakmayý, çýkar 
öðrenimli hizmet sýnýflarý barem 5'ten bin güçlendirmek deðil, özelin kendisini peþinde koþmayý. Kastedilen hepimizin 
400 TL, yüksek öðrenimli hizmet sýnýflarý güçlendirmektir. haklarý ve bunlar gökyüzünden 
barem 9'dan bin 600 TL ile iþe Gel gelelim seçim bitti. Bu kez de UBP indirilmedi ama çok kolay gökyüzüne 
baþlayacaklar. iktidar oldu. Emekçi için (ki zaten uçabiliyorlar; benzerlerini gördük. 

Ýlk olarak Nisan 2009'da “pek UBP'den umudumuz yoktu) yine Hakkýmýz elimizden alýndýðýnda aðzýmýzý 
sosyalist” CTP-ÖRP hükümeti deðiþen bir þey olmadý. Eylül 2009; Göç havaya açýpta bakmayalým. Bu haklar 
döneminde hazýrlanýp meclise sunulan Yasasý yine gündemde. Sendikalar, mücadeleyle alýndý ve þimdi mücadele 
bu yasa, kamuda bulunan çalýþanlar öðrenciler, sivil toplum örgütleri yine sýrasý bizlerde! y
(eskilerle yeni girecekler) arasýnda alarmda. Yine haklarýmýza 

UBP Hükümeti'nin baþa gelmesiyle; camilerin sayýsý deðinirken, devrimci ve laik bir düzenin nasýl olmasý gerektiðini 
okullardan fazla olduðu halde yeni cami inþaatlarý ve bunlar için de belirttik. 
TC Yardým Heyeti'nin yapacaðý yardýmlar gündeme gelmiþti. Dogmatik inançlar karþýsýnda, bilimsel verilere dayandýrýlan 
Ardýndan Kur'an kurslarý, zorunlu din dersleri ve tarih bilimin somut bir anlayýþa, dinin ise sadece inanca dayalý 
kitaplarýnýn deðiþtirilmesi gibi bilime ve eðitime karþý yapýlan olduðuna vurgu yaparak dinin karþýsýna bilimi koyduðumuzu 
gerici faaliyetler su yüzüne çýktý. Okullarda yasal olmayan Argasdi'nin bu sayýsýyla bir kez daha tekrarlamýþ olduk. 
yollarla yapýlmaya çalýþýlan Kur'an kurslarý, KTÖS ve içerisinde Dosyamýzýn son konusunda ise göçmenler konusu ile baðlantýlý 
Baraka'nýn da bulunduðu yapýlarca basýlarak engellendi. Daha olarak, yaþanan din tartýþmalarý ile yaratýlan “Kýbrýslý”-“Türkiyeli” 
sonra dini deðil bilimi savunan öðretmenlere yani KTÖS'e ayrýmýna dikkat çektik.
Kur'an'a hakaret edildiði öne sürülerek, “dinci” kesimlerce siyah Liseliyim sayfasý, zorunlu din derslerine liseli gözüyle 
bir çelenk býrakýldý. Ardýndan, aralarýnda Baraka'nýn da bakarken, Kýbrýs'ta sol ve gençlik üzerine de tartýþtýk. Ayrýca, 
bulunduðu ve dini deðil bilimsel eðitimi üstlenen yapýlar bu 
çelengi gerçek sahibi olan TC Elçiliði'ne iade etti. AKP eliyle 

planlý bir þekilde hazýrlanmýþ ve UBP 
tarafýndan uygulanmaya konmuþ 
bilim dýþý bu tarz dayatmalara; karþý 
bir duruþ sergileyerek, AKP ve 
iþbirlikçisi UBP'ye fýrsat 

vermeyeceðimizi; Kýbrýslý Türklerin 
çaðdaþ, laik ve demokratik yapýsýný 
dinsel gericilikle çözmeye 
çalýþanlarýn karþýsýnda olduðumuzu 
yineleyerek,  bilimsel bilginin esas 
olduðunu bir kez daha haykýrmak 
istiyoruz! “Göç Yasasý”na deðinerek ülkede yaþananlara ve yasa geçerse 

Yaþanýlan bu sürecin sonunda olabileceklere dair düþüncelerimizi de aktardýk.
“Yaþasýn Bilim” adýnda bir dosya Diðer yandan, Baraka'nýn da organizatörlerinden olduðu, 
oluþturduk. “Ýnadýna Darwin, Ýnadýna Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali ikinci kez ülkemize geliyor. Bu 
Evrim” diyerek bilimsel çalýþmalar yýl ekim ayýnda Lefkoþa AKM'de gerçekleþtirilecek etkinliðin 

neticesinde oluþturulan Evrim gala gecesinde Türkiye'den Yetkin Dikinciler de konuk olarak 
Teorisi ile ilgili bir sayfa bulunacak. Etkinlikte Sol Anahtarý; anonim Kýbrýs parçalarý ve 
hazýrladýk. Esas görevi kendi besteleriyle oluþturduðu “Baþka Bir Þarký” isimli yeni 
kilisenin maddi ve siyasi çýkardýðý albümünden seçmelerle güzel bir konser 
menfaatlerine karþý gelenleri gerçekleþtirecek.
yargýlayýp, barbarca bir Yaz aylarý, Baraka açýsýndan oldukça hareketli geçti. 
þekilde cezalandýrmak olan, Temmuzda biraz eðlence ve dinlence diyerek 
Engizisyon Mahkemeleri'ne, gerçekleþtirdiðimiz dördüncü Baraka Kampý'nda çadýr kentimizi 
kilise tarafýndan yasaklanan kurarak; panelden, konsere, tiyatrodan, foruma, turnuvalardan, 
kitaplara, Galileo Gallilei'ye ve müziðe kadar birçok etkinlik gerçekleþtirdik. Yazýn yaptýðýmýz 
dönemin bilginlerine deðindik. diðer bir etkinlik ise “hade beleþe denize” çaðrýsýyla 
Zorunlu din derslerini ve gerçekleþtirdiðimiz plaj eylemleriydi.  
yaþanan süreci bir öðretmenin Aðustos ayý içerisindeyse, gerçekleþtirilen gençlik 
dilinden KTÖS mektubu festivallerine; Has-Der Gençlik Günleri ve ”Elek'ten 3 Gece”ye 
sayfasýndan aktarýrken, katýlarak; stand açtýk, Sol Anahtarý'nýn þarkýlarýyla neþelendik.
okumanýn ve bilgi edinmenin Bellek Kýbrýs sayfasýnda Kýbrýs'ýn eski liderlerinden Makarios 
insanlarý geliþtiren ve ve Kýbrýslý Elenlerde dinin rolüne deðinirken, bellek dünya 
cahillikten kurtaran bir durum sayfasýnda yine bilimsel bir konuya; Türlerin Kökeni kitabýnýn 
olduðunu keþfeden; yayýnlanýþýna deðindik.
Müslüman ve Hristiyanlarýn Diðer taraftan; Halk-Der geleneðini devam ettirmek adýna 
ortaklaþarak, M.Ö yapýlan ilk Halk-Der'in 32. kuruluþ yýldönümünde bir etkinlik 
kütüphaneyi “Ýskenderiye gerçekleþtirerek; Adana'da yüksek öðrenimi sýrasýnda öldürülen 
Kütüphanesi”ni nasýl yok Ertan Kadýoðlu'nu mezarý baþýnda andýk. Ardýndan Baraka 
ettiklerini tarihsel bir arka tarafýndan hazýrlanan ve Halk-Der ile ilgili yürüttüðümüz 
planla sizlere aktardýk. kapsamlý bir belgesel çalýþmasýnýn taslaðý olan demoyu 

Dinlerin; kadýnlar ve izleyerek katýlýmcýlarla bilgi paylaþýmýnda bulunduk.
eþcinseller üzerindeki Ayrýca, Kýbrýs'ta barýþ söylemiyle; müzakerelerin devam ettiði 
etkilerini, hem Hristiyanlýk hem bugünlerde “Olasý Bir Referandumda Baraka'nýn Tavrý” ile ilgili 
de Müslümanlýk boyutlarýyla düþüncelerimizi sizlerle paylaþarak; barýþýn Kýbrýs'ta yaþayan 
ele alarak “cadý avý” olarak halklarýn elinde olduðu savýný yeniden tekrarlamak istedik. 
adlandýrýlan ve Engizisyon Þeriatçý ve gerici AKP'nin iþbirlikçisi UBP, Kýbrýslý Türk 
Mahkemeleri'nce yargýlanan halkýnýn yüzyýllardan bu yana sürdürdüðü çaðdaþ ve laik 
kadýnlarla, þeriat düzenine kültürüne saldýrýrken, bizler de bu saldýrýyý yanýtsýz 
boyun eðmek zorunda kalan býrakmayacaðýz. Bilime karþý tarihin en karanlýk dönemlerinden 
kadýnlar ile eþcinselleri toparlanarak yürütülen her türlü gerici saldýrýnýn karþýsýnda, 
tartýþtýk. AKP ve dayatmaya üzerinde “Yaþasýn Bilim” 
çalýþtýðý þeriat düzeniyle, yazan bayraðýmýzý hep 
Fetullahçý anlayýþýn Kýbrýs yükseklerde tutacaðýz.
üzerindeki hegemonyasýna 

y
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Argasdi, ehlileþtirilemeyen bir ottur. 
Susuz, güneþsiz de kalsa, 
býkmadan usanmadan, 
baþkalarýný býktýrmak pahasýna 
inatla bitiveren bir ot!
Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin 
kolektif olarak oluþturduðu deðerleri 
çerçevesinde, toplumu, dünyayý, 
politikayý, sanatý ve kültürü 
kavrayýþýný okurlarýyla paylaþmak ve 
tartýþmak için bir ifade aracýdýr.
Açýk söylemek gerekirse -ki gerekir- 
yazarlarý, çizerleri ve muhabirleri 
taraflýdýr. Eþitlikçi, özgürlükçü, 
cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten 
uzak, ekolojist, anti-kapitalist 
taraftan yazarlar, çizerler.
Argasdi, yazarlarý ve okurlarý 
tarafýndan yaþatýlmayý ilke edinir, 
reklam almaz.
Okurlarýnýn eleþtiri ve katkýlarýný 
tartýþmaya, kendini ve okurlarýný 
daha iyiye, daha güzele doðru 
evriltmeye açýktýr. Hatta buna 
bayýlýr…
Argasdi'de yer alan görüþler, 
sadece yazarýna deðil Baraka 
Kültür Merkezi'ne de mal 
edilebilir.

SAHiBi

Mahmut Paþa Sokak No:41 Lefkoþa 
0392 228 08 18

argasdi@baraka.cc
www.baraka.cc

Baský: Selva Offset Ltd. 2335997

Hammaliye 

Kurulu’ndan
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Yaþasýn Bilim Göç Yasasý Emekçinin Tasasý

Hammaliye Kurulu: 
Münür Rahvancýoðlu, 

Besim Baysal, Þifa Alçýcýoðlu

Þeriatçý ve gerici AKP'nin iþbirlikçisi UBP, Kýbrýslý 

Türk halkýnýn yüzyýllardan bu yana sürdürdüðü 

çaðdaþ ve laik kültürüne saldýrýrken, bizler de bu 

saldýrýyý yanýtsýz býrakmayacaðýz. Bilime karþý 

tarihin en karanlýk dönemlerinden toparlanarak 

yürütülen her türlü gerici saldýrýnýn karþýsýnda, 

üzerinde “Yaþasýn Bilim” yazan bayraðýmýzý hep 

yükseklerde tutacaðýz.

Gel gelelim seçim bitti. Bu kez de UBP iktidar oldu. 

Emekçi için (ki zaten UBP'den umudumuz yoktu) 

yine deðiþen bir þey olmadý. Eylül 2009; Göç Yasasý 

yine gündemde. Sendikalar, öðrenciler, sivil toplum 

örgütleri yine alarmda. Yine haklarýmýza 

kastedilmekte. Kuklalar yine oynatýlmakta, yine 

irademiz gaspedilmekte. 

Göç Tasa
Ýsmail Özuçar
ismail_ozucar05@hotmail.com
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