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Merter Refikoglu

KTHY ve CTA çevrelerin zaman zaman 
Holidays havayolu yaptýðý çalýþmalar 
þirketlerinin mayýs herzamanki gibi sonuçsuz 
ayýnda Londra Yüksek kaldý. Buradan da 
Ýdare Mahkemesi'nde görülüyor ki, ülke olmadan 
görülen ve KTHY'nin ve kendi kendini 
Ýngiltere'den KKTC'ye yönetmeden yapýlmaya 
direkt uçuþ yapmasýna çalýþýlan bu tip 
olanak saðlanabilmesi çalýþmalardan bir sonuç 
amaçlayan davadan ret alýnamayaktýr. Ancak 
kararý çýktý. Kýbrýs'ta egemenler bu kararýn 
çözüm olmadan bu ve olumsuz çýkacaðýný bile 
buna benzer bile milliyetçiliði 
çalýþmalarýn yükseltmek için bu davayý 
olamayacaðýný açtýlarsa amaçlarýna 
anlayamayan bazý ulaþmýþ oldular.y

Her seçim sonrasý alýþýlagelmiþ olan CTP'den enkaz devraldýklarýný belirten yaratmasý beklenemez. Toplumu refaha 
“enkaz devraldýk” söylemi yine gündemde. Tatar “UBP'den 1,5 ayda mucize ulaþtýrmak da bir süre alacak” derken, 

ekonomik açýðýn 700 trilyon olduðunu da 
ekliyor. 1986-2003 tarihleri arasýnda, 
ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýndan 705 trilyon  
borçlananýn yine UBP hükümeti olduðunu 
ve ayrýca geçtiðimiz 30 senelik UBP 
döneminlerinde kaç tane 1,5 ay olduðunu 
biliyor mu acaba sayýn Tatar? Ayrýca UBP 
hükümetinin de CTP'ye daha öncelerde 
nasýl bir “enkaz” devrettiðini açýklayacak 
mý? Ya da bu hükümet gelecek hükümete 
ne devredeceðinin öngörüsünü yapabiliyor 
mu? Kýsaca iþin özeti “al birini vur 
ötekine”.y

Trafikteki 

Sorunlar
Bütün ada hýz tespit kameralarý bir alana itmektedir. Son altý 

ile döþense de deðiþen çok fazla aydaki kazalara bakýldýðýnda ölü 
birþey olmayacaðýný daha önceki sayýsý yine çok yüksek bir 
sayýlarýmýzda da belirtmiþtik. seviyede karþýmýza çýkýyor. 2009 
Daha kökten ve yerinde önerileri yýlýnýn ilk dört ayýnda meydana 
kulak arkasý edenleri son altý gelen 12 trafik kazasýnda 14 kiþi 
aydaki kazalarýn istatistiklerini yaþamýný yitirdi. 6 aylýk rakam ise 
incelemeye çaðýrýyoruz. Hýz toplam 23'e çýktý. Argasdi'nin 
kameralarý, tümsekler gibi çözüm hazýrlandýðý sýralarda da bu sayý 
önerileri, problemi sadece baþka hýzla artmakta idi.y

Ekonomik Açýk Kavgasý

Anýt Cenneti Ada!
Ýnsan sayýsýna ve 

yüzölçümüne oranlandýðý 
zaman dünyada önemli bir yere 
sahip olan anýt sayýsýmýza bir 
yeni anýt daha eklendi. Kýbrýslý 
Türk halkýnýn vergilerinden 
büyük bir gelir elde eden Sivil 
Savunma Teþkilatý'nýn, 
geçtiðimiz aylarda kýsa bir 
sürede yaptýrdýðý kermiya 
çemberindeki þubesinin önüne 

hiçbir yasal izin alýnmadan ve ülkedeki ilgili meslek kuruluþlarý hiçe 
sayýlarak, ,Barýþ Anýtý bir gecede sökülerek, derme çatma þekilde baþka bir 
yere taþýnarak, yerine dev bir Atatürk heykeli dikildi. Birçok demokratik kitle 
örgütü ve ilgili meslek gruplarýnýn tepkileri devam ederken ülke ayrýlýkçýlýðý 
körükleyen yeni bir anýta daha kavuþturuldu. “Halk istedi biz yaptýk” diyen 
SS Teþkilatý Baþkanýna ek olarak LTB Baþkaný Bulutoðullarý da, “bu anýtlarýn 
arkasý gelecek” dedi.y

Direk Kondu

Alternatif Enerji
Dünyada hýzla 

geliþmekte olan 
alternatif enerji 
üretimine, 
Kýbrýs'ýn güneyi 
de katýlýyor. 2010 
yýlýnýn ortasýnda 
tamamlanmasý beklenen Dünyada birçok örneði ülkemizde, bu tip projelerin 
adanýn ilk rüzgar parkýnýn görülen, güneþ enerjisinden, artýrýlmasý, diðer çok pahalý 
inþaasý için sözleþme kendi evinde enerji üreten ve çevreye zararlý enerji 
imzalandý. Güneþi ve insanlar, enerji fazlasýný üretimini geçmiþte býrakýp, 
rüzgarý bol olan ada, böyle devletin kullanýmýna kendimize yeten sorunsuz bir 
akýllýca projelerin aktarabiliyorlar. Yýlýn yaklaþýk enerji üretimi 
artýrýlmasýný beklemektedir. 10 ayý güneþli geçen saðlayabilecektir.y

Kur'an Ýlahiyat Kurslarý ve a Kontenjan
Köy isimlerinin deðiþtirilmesi, soyadý müdahalede bulunmayan polisi Türkiye’ye 

kanunun zorunluluðu gibi asimilasyon þikayet etti.
çalýþmalarý yeni boyutlar kazanmaya Kur'an kurslarýyla birebir baðlantýlý 
baþladý. Din derslerinin zorunlu hale olan asimilasyon ve bölme 
getirilmesine karþý mücadele çalýþmalarýnda bir baþka aþama da, 
sürdürülürken, þimdi bir de okullarda memleketteki üniversiteli iþsiz 
Kur'an kurslarý derdi gündeme geldi. ordularýný gören “Devletimiz”, gençlere 
Yýllardýr Türkiye'deki yoðun çalýþmalarýný, yeni iþ sahalarý açmaya baþlamasýdýr! 
hükümete gelerek perçinleyenler, Kýbrýs'ý Halkýmýzýn dine ilgisini yüksek 
da bu iþin içine sürüklemeye çalýþýyorlar. seviyede görenler! lisans 
Kýbrýslý Türk halkýna yapýlan bu dayatma eðitimine din bilgisi öðretmenliði 
kabul edilemez. Ayrýca, Kýbrýs'ý bölmek yanýsýra, ilahiyat, yüksek 
için ellerinde birçok koz bulunan lisansta ise “tefsir”, “hadis”, 
emperyalistler, bunlardan en önemlisi “kelam”, “islam felsefesi” ve 
olan, dini kullanarak Kýbrýslý Türkleri “dinler tarihi” gibi anlamýný 
birbirine düþürüp bundan çýkar bir çoðumuzun bilmediði 
elde etmeye çalýþýyorlar. Birçok kontenjanlara yer verdi. 
bölgede gerçekleþtirilmeye 2009-2010 öðretim yýlý için 
çalýþýlan Kur'an kurslarý ayrýlan 12 doktara 
yapýlan bir dizi eylemle kontenjanýndan üçü de 'Din 
engellenmeye çalýþýldý. Buna Eðitimi' üzerine. Eðitim Bakanlýðý 
karþýlýk Demokratik Haklar ve Ýnanç tarafýndan, Din Eðitimi, Din Psikolojisi ve 
Platformu'na baðlý 17 örgüt, Kur'an Dinler Tarihi için üç doktora kontenjaný 'ihtiyacý' 
kurslarýna karþý çýkan sendikalarý güdümlü bir belirlendi. Bu da UBP'nin toplumumuz için uygun 
eylemle protesto etmekle yetinmedi, bir de sendikalara gördüðü geleceðin küçük bir modeli olsa gerek.y

UBP hükümeti 
koltuða 
otururkenden ilk 

olarak kendisine 
verilen hayat 
pahalýlýðýný 6 aya 
çekme emrini 
uygulamaya giriþti. 

CTP'nin yaptýðý 
“Seyrüsefer” fiyatlarý 

zammýný ve 'Eþel Mobil' yasasýný geri 
çekeceðini iddia ederek halký kandýran UBP, baþa 
geldikten hemen sonra geçmiþ hükümetten 
devraldýðý iþbirlikçilik bayraðýný aynen uygulamaya 
koydu. Meclis'in kapanmasýný bekleyen UBP “Yasa 
Gücünde Karanameler” çýkardý ve hayat pahalýlýðý 
artýþlarýný 3 aydan 6 aya çekti. Bir dipnot olarak da 
belirtmek gerekir ki sayýn CTP kurmaylarýnýn, hiçbir 
þeyden haberi yokmuþ gibi beyanlarda bulunmalarý, 
biraz komik biraz da ayýp oluyor. Buradan anlaþýlan, 
memlekette artýk, hayat pahalýlýðý olmayacak ya da 
hayat altý ayda bir pahalanacak!y

Hayat Pahalýlýðý 

Tarihe Karýþýyor!
Limnidi (Yeþilýrmak) Kapýsý

Uzun zamandýr açýldý açýlacak Limnidi kapýsýnýn açýlmasý için gerekli 
tartýþmalarý yaþanan Limnidi yol tamiratýnýn yapýlabilmesine yönelik 
kapýsý ilginç geliþmelere sahne ihale çalýþmalarý baþlatýldý. Ve son 
oldý. Önce deneme amaçlý geliþmelerden biri olarak dini ayin için 
karþýlýklý ambulanslarýn geçtiði kuzeye geçmek amacýyla gelen Kýbrýlý 
kapý, Özdil Nami, Yorgos Yakovu Elenlere muhaceret iþlemi yapýldý. 
ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Bunu protesto etmek için Kýbrýslý Elen 
Özel Danýþmaný Taye Brook Liderliði Talat-Hristofyas görüþmesini 
Zarihoun beraberce yolu teftiþ tek taraflý iptal etti. Bu haberden sonra 
etmeleriyle açýlma sürecine girdi. da akla gelen ilk cümle, gönülsüz 
Ve temsilciler kapýnýn en az dört köpekleri ava götürmüþler, bulduklarýný 
aylýk bir sürede saðlýklý bir hal yemiþler!
alacaðýný söylediler. Ardýndan 

y

Saðlýkta genel grev yapýldý ve acil çalýþanlarý da yeni mesai düzenlemesini 
hastalar dýþýnda hiçbir hastaya bakýlmadý. grevle karþýladý. Mecliste yaþanan grevler 
Saðlýkta örgütlü 5 sendika, hastane ve meclisin açýlýþýný iki hafta geciktirdi. Yeni 
saðlýk ocaklarýnda süresiz greve gittiler. Acil çalýþma yýlý baþladýktan ve okullar 
hastalar dýþýnda hiçbir hastaya bakýlmadý, açýldýktan sonra bir de “baþýmýzda” böyle 
ameliyat yapýlmadý, aciller dýþýnda saðlýk hükümet politikalarý devam ettikten sonra 
kurulu toplanmadý. Zührevi hastalýklar önümüzdeki günlerin bol grevli geçeceði 
polikliniði dahil olmak üzere tüm poliklinikler açýk. Ayrýca hükümet olduðu dönemde 
ve saðlýk ocaklarýnda hasta bakýlmadý. Uç- gerçekleþen her grevden sonra, 
Sen'in 23 saatlik uyarý grevi Ercan'ý tam bir sendikalara söylemediðini býrakmayan 
felce uðrattý, uçaklarýn iniþ ve kalkýþlarýnda CTP, þu anda ilginç bir þekilde yapýlan 
büyük gecikmeler yaþandý. Gümrük grevlere destek açýklamasý yapýyor.y
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hastalar dýþýnda hiçbir hastaya bakýlmadý, açýldýktan sonra bir de “baþýmýzda” böyle 
ameliyat yapýlmadý, aciller dýþýnda saðlýk hükümet politikalarý devam ettikten sonra 
kurulu toplanmadý. Zührevi hastalýklar önümüzdeki günlerin bol grevli geçeceði 
polikliniði dahil olmak üzere tüm poliklinikler açýk. Ayrýca hükümet olduðu dönemde 
ve saðlýk ocaklarýnda hasta bakýlmadý. Uç- gerçekleþen her grevden sonra, 
Sen'in 23 saatlik uyarý grevi Ercan'ý tam bir sendikalara söylemediðini býrakmayan 
felce uðrattý, uçaklarýn iniþ ve kalkýþlarýnda CTP, þu anda ilginç bir þekilde yapýlan 
büyük gecikmeler yaþandý. Gümrük grevlere destek açýklamasý yapýyor.y
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Yýllardan bu yana adýna “Kýbrýs Sorunu” 
denilen ve Kýbrýs halklarýnýn söz-yetki-
karar haklarýnýn emperyalist güçler (ABD, 
AB, Ýngiltere vb.) ve onlarýn taþeronlarý 
(Türkiye, Yunanistan) tarafýndan gasbýný 
gizlemeye yarayan soruna çözüm bulmak 
amacýyla görüþmeler sürdürülmektedir. 
Bugün, gerek Avrupa Birliði gerekse 
ABD'nin ada üzerindeki çýkarlarý, adanýn 
her iki kesiminde de, çözümden yana 
görünen revizyonist sol siyasetlerin 
görüþmeci masasýnda bulunmasýný 
saðlamýþtýr. Bundan dolayý, adanýn kuzey 
coðrafyasýnda Mehmet Ali Talat ve güney 
coðrafyasýnda Dimitris Hristofyas 
görüþmeleri yürütmektedir. Anti-
emperyalizm bir yana, emperyalistlerle 
iþbirliði içinde olmakla övünen bu iki 
“liderin”, halklarýn devrimci barýþý ve 
devrimci çözümü yerine, emperyalizmin göre yapýlmalýdýr. þansý yaratacaðý da gerçektir. 
çözümünü ve barýþýný içeren bir anlaþma Emperyalist güçler ve onlarýn Olasý anlþma metninin olasý 
metnini ileriki günlerde ada halklarýnýn taþeronlarýnýn dikte edeceði bir barýþ veya referandumlarda reddedilmesi durumunda,  
önüne koymasý bizim için hiç de þaþýrtýcý çözüm, ada halklarý açýsýndan olasý yani yasallaþtýrma sürecinin hayat 
olmayacaktýr. fýrsatlar yanýnda birçok tehlikeyi de bulamamasý halinde ise, Kýbrýslý Türkler ve 

Özellikle Kýbrýslý Türk halký içerisinde barýndýrmaktadýr: Kýbrýslý Elenler arasýndaki milliyetçiliðin 
barýþ için mücadele eden çeþitli devrimci, Olasý bir yasallaþtýrmada, adaya yükselmesi, ayrýlýðýn derinleþmesi, taþeron 
demokrat, yurtsever çevreler; Talat ve Türkiye'den getirilen yoksul ve emekçi TC'nin adanýn kuzey yarýsýný emperyalizm 
Hristofyas tarafýndan yürütülen kesimlerin bir kýsmýnýn Türkiye'ye geri adýna iþgalinin süre gitmesi söz 
görüþmelerin, referanduma taþýnabilecek gönderilmesi gündeme gelecektir. Bu da konusudur. Ancak, emperyalist 
bir anlaþma metni doðuramayacaðý fikrini Kýbrýslý milliyetçiliði ile Türk milliyetçiliðinin yasallaþtýrma süreci (çözüm müzakereleri) 
yaymaktadýrlar. Böylesi bir metin ortaya yükselmesine neden olacak, etnik bir nasýl sonuçlanýrsa sonuçlansýn 
çýksa dahi (ki YKP'den, KSP'ye, Afrika'dan ayrýþma ile emekçilerin birbirine (yasallaþarak veya bir süre daha 
sendikal muhalefete kadar hemen herkes kýrdýrýlmasý ile sonuçlanacaktýr. Bu ertelenerek) her halükarda milliyetçi/þöven 
herhangi bir metnin ortaya konamayacaðý durumun nüveleri daha bugünden filiz siyasetlerin Türkiyeli / Kýbrýslý / Kýbrýslý 
konusunda hemfikir görünüyor) bu metnin vermiþ, yapay bir Kýbrýslý/Türkiyeli ayrýmý Türk / Kýbrýslý Elen / Yunan gibi kimlikleri 
referandumlar sonucunda onaylanmasýnýn hem saðdan hem de “sol”dan birbirine karþý konumlandýrmasý sonucunu 
imkansýz olduðu bu çevreler için yükseltilmeye doðurmasý ciddi bir ihtimaldir. 
neredeyse kesindir.

Baraka olarak bize göre 1974'te 
emperyalizmin çýkarlarý doðrultusunda 
adamýza yapýlan fiili müdahaleler 
sonucunda bugün gelinen verili nokta; 
tam da emperyalistlerin istediði gibidir. 
Diðer bir deyiþle, emperyalizmin dikte 
edeceði barýþ, çözüm; aslýnda 74'te fiili 
olarak gerçekleþtirilen müdahalelerin 
yasallaþtýrýlmasýndan ibaret olacaktýr. 
Bundan dolayý, egemenlerin 
çözümünün gerçekleþmesi hiç de baþla Her iki durumda da geçerli olmak üzere, 
imkansýz deðildir. Ortaya çýkacak olasý bir mýþtýr. Ayrýca olasý bir yasallaþtýrmada milliyetçiliðe ve faþizme karþý devrimci ve 
anlaþma metni, zaten verili durumun yasal (yani anlaþma metninin onaylanmasý sýnýfsal bir zeminde tavýr koymamýz 
hale getirilmesinden öte bir anlam ifade durumunda) þöven ve faþist çevreler boþ gerekmektedir. Ayrýca neo-liberal 
etmeyecek, emperyalistlerin çýkarlarýný durmayacak, halklar arasý her pürüzü politiklarýn milliyetçiliðin yarattýðý suni 
hukuksal olarak da saðlama alacak bir büyütmek için uðraþacak, gerilim alanlarý gündemler sayesinde rahat bir þekilde 
içeriðe sahip olacaktýr. Bu durumda Talat- bulamasalar bile geçmiþte olduðu gibi günlük yaþamýmýza egemenler tarafýndan 
Hristofyas tarafýndan yürütülen bunu kendileri yaratacaktýr. Diðer yandan yerleþtirilmesinin önünün açýlacaðýný da 
müzakerelerin bir anlaþma metni ile yasallaþtýrma sürecinin yeni mücadele aklýmýzda tutmak gerekiyor. Ýþte bu 
sonuçlanmasýný bizim için yüksek bir kanallarý sunacaðý, halklarýn ortak noktada milliyetçilik ve faþizm karþýsýnda 
olasýlýktýr. Bu anlaþmanýn referandumlar mücadelesi için yeni zeminler saðlayacaðý, sýnýf temelli bir tavrý halklar arasýnda 
sonucunda kabul edilmemesi ihtimali apolitik halk kitleleri nezdinde barýþçý þimdiden örgütlemek önem 
vardýr ancak kabul edilme ihtimali de göz siyasete meþruiyet kazandýracaðý, taþeron kazanmaktadýr.
ardý edilmemeli ve deðerlendirmeler buna devletlerin müdahalelerini sýnýrlandýrma Önümüze konacak bir emperyalist 

Olasý Bir da TavrýmýzReferandum

yasallaþtýrma planý karþýsýnda emperyalist mücadeleden (somutta halklarýnýn irade sahibi kýlýnmasý 
(referandumda), barýþ güçlerinin “evet”- Kýbrýslý Türklerin TC Devletine karþý, mücadelesi, kendi geleceklerinin tek karar 
“hayýr” arasýnda ikilem yaþamamasý ve Kýbrýslý Elenlerin ise Yunan Devletine vericisi olmasý talebidir.
net bir tavýr içine girmesi gerekmektedir. karþý) geçmektedir. Böylesi bir Biz devrimciler, geçmiþ referandum 

Bu mesele karþýsýnda, “Kýbrýs sorunu mücadelede kaderi ortak olan halklar sürecinde yaþandýðý gibi “evet” demenin 
kime ne ifade eder?” sorusu gündeme elbette Yunanistan ve Türkiye halklarý ile veya “hayýr” demenin ölüm kalým 
gelmektedir. Kýbrýs sorunu çeþitli de dayanýþma içerisinde olacaklardýr. meselesi haline getirilmesinin 
kesimlere göre farklý tanýmlanabilir. Mücadelemiz, adamýz üzerinde ABD, anlamsýzlýðýný vurguluyoruz. Bu 
Emperyalizm açýsýndan baktýðýmýz zaman Ýngiltere, AB, Türkiye ve Yunanistan'ýn anlamsýzlýk geçtiðimiz referandumda fiili 
Kýbrýs sorunu, çýkarlarýnýn hukuksal deðil, Kýbrýs halklarýnýn söz sahibi olmasý olarak yaþanmýþtýr. Ne kuzeyden “evet” 
zeminde güvence altýnda olmamasý mücadelesidir. Somutta ise bu, halklar çýkmasý Egemen Blok'un daha barýþçý 
demektir. Halklar açýsýndan ise, arasý güvenin hale 
yaþadýklarý adada kendi yaþamlarýnda ve gelmesine 
söz sahibi ve özne olamama sorunudur. dayanýþmanýn neden olmuþ 
Bundan dolayý, halklar ve emperyalizm (tek kelime ile ne de 
arasýnda uzlaþmaz bir çeliþkinin var kardeþliðin) güneyden 
olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü Kýbrýs arttýrýlmasý, “hayýr” 
sorununu halklar çözerse emperyalizmin emperyalist çýkmasý 
sorunu, emperyalizm çözerse halklarýn güçler ve Kýbrýslý 
sorunu büyüyecektir. onlarýn taþeronlarýnýn her türlü varlýðýna elenlerin barýþ istemediði anlamýna 

Çizilen bu perspektiften yola karþý mücadele edilmesi (tek kelime ile gelmiþtir. “Evet” ve “hayýr” üzerinden 
çýkýldýðýnda, bize dayatýlan bir plan baðýmsýzlýk) mücadelesidir. Önümüzde yaratýlmýþ olan ve yaratýlacak olan tüm 
karþýsýnda “evet” veya “hayýr” tavrý içine bir anlaþma metni olsa veya olmasa, efsaneler sahtedir. Esas olan halklarýn 
girmek, egemenlerin bize dayattýðý iki verili durum sürse veya herhangi bir anti-emperyalist, anti-kapitalist 
seçenektir. Bu baðlamda da geçmiþte plana “evet” veya “hayýr” denilse, mücadelesidir. 
olduðu gibi gelecekte de demokratik kitle sözünü ettiðimiz bu mücadele eninde Biz devrimciler Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý 
örgütleri “evet”çi ve “hayýr”cý diye sonunda verilmek zorundadýr.  Elen halklarýný olasý bir referandumda 
kutuplaþtýrýlacaktýr. Peki barýþ güçleri O halde olasý bir referandumda “hayýr” “evet” veya “hayýr”larýný gönüllerince 
dayatýlan bu ikilem karþýsýnda nasýl bir veya “evet” demenin, devrimci tavýrdan vermeye ama asla mücadeleyi 
tavýr almalýdýr? bakýldýðýnda hiçbir hayati anlamý yoktur. boþlamamaya çaðýrýyoruz. Bu anlamsýzlýk 

Öncelikle Baraka Kültür Merkezi, Kýbrýs Her koþulda, sadece “evet” demenin içinde “evet”ten ya da “hayýr”dan yana 
halklarýnýn kendi yaþmlarýnda özne veya sadece “hayýr” demenin ve anti- tavýr almak ve bunu keskinleþtirmek, 
olamama sorunu demek olan Kýbrýs emperyalist/anti-kapitalist mücadeleyi emperyalizmin tanýmladýðý sýnýrlara 
sorununda bir taraftýr. Bu taraf olma referandumdan sonraya ertelemenin hapsolmak, emperyalistlerin yarattýðý 
durumumuz kendini, genel olarak Kýbrýs emekçi halk kesimlerinin çýkarýna somut hareket alaný içinde var olmaya 
halklarýnýn, özel olarak da Kýbrýslý Türk bir katkýsý olmayacaktýr. Baþta da çalýþmaktýr. Ondan dolayý Baraka'nýn 
halkýnýn söz, yetki, karar, iktidar deðindiðimiz gibi her iki durumun da ortaya konacak emperyalizmin planýna 
mücadelesinin içinde bunun somut, fiili vattajlarý ve desavantajlarý vardýr. Ancak karþý tavrý “farketmez”dir. Farketmediðinin 
savunusunu yürütmekle ortaya hiçbir durum daha iyi veya daha kötü samimi ispatý da farklý Baraka 
koymaktadýr. Asimilasyon politikalarýna, deðildir. Adamýz üzerinde halklar aktivistlerinin farklý oylar verebilmesi 
TC'nin Kýbrýs'ýn kuzeyindeki iþgaline ve açýsýndan daha iyi veya daha kötü olacaktýr. Baraka'nýn tavrý “farketmez, 
Kýbrýslý Türklerin kendi kendini yönetmesi durumlar ancak ve ancak halklarýn anti- önemli olan mücadeledir” þeklindedir. 
önünde engel teþkile eden tüm emperyalist mücadelesi ile yratýlabilir / Baraka aktivistleri ise; kendi alanlarýnda 
uygulamalara karþýyýz. Yunanistan'ýn korunabilir. yürütecekleri mücadelede, kitlelerin ýsrarlý 
Kýbrýs'ýn güneyinde sahip olduðu etkin Bizler Kýbrýs halklarý olarak ne “evet” “evet mi hayýr” mý sorusuna; verecekleri 
pozisyona, Yunan ordusunun gizli iþgaline dediðimiz zaman özne olacaðýz ne de oyu samimi olarak söyledikten sonra (ki 
ve adamýzda bulunan Ýngiliz Üslerine de “hayýr” dediðimiz zaman özne olacaðýz. hangi oyu verecekleri Baraka için 
karþýyýz. Çünkü son tahlilde evet dediðimiz ya da farketmez) bunun önemli olmadýðýný, 

Bizler Kýbrýs'ýn baðýmsýz olmasý, Kýbrýslý “hayýr” dediðimiz plan, halklarýn planý önemli olanýn mücadele olduðunu, oy 
Türk ve Kýbrýslý Elenlerin ise bu baðýmsýz deðil emperyalizmin planýdýr. “Evet” veya günü geldiðinde oyunu verecek olanlarýn 
adada kendi kaderlerine hükmeden “hayýr” diyen herhangi birisi bunu anti- BUGÜN YAPILACAK ÝÞLERÝ 
halklar olarak birlikte yaþamasý gerektiðini emperyalist mücadele, halklarýn yeniden ERTELEMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ, oy 
savunuyoruz. Elbette Kýbrýs'ýn kardeþleþtirilmesi ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý tartýþmasýnýn ise bu mücadeleyi 
baðýmsýzlýðýnýn da iki halkýn ile harmanlamalýdýr. Bu yapýldýðý takdirde erteleyeceðini vurgulayarak yanýt 
kardeþliðinden geçtiðine inanýyoruz. Bu de kiþinin “evet” veya “hayýr” demiþ verecektir. y
durumda, iki halkýn kardeþliði anti- olmasý önemli deðildir. Önemli olan Kýbrýs 

Talat-Hristofyas tarafýndan yürütülen müzakerelerin 

bir anlaþma metni ile sonuçlanmasýný bizim için 

yüksek bir olasýlýktýr. Bu anlaþmanýn 

referandumlar sonucunda kabul edilmemesi 

ihtimali vardýr ancak kabul edilme ihtimali de 

göz ardý edilmemeli ve deðerlendirmeler buna 

göre yapýlmalýdýr.

Bizler Kýbrýs'ýn baðýmsýz olmasý, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý 

Elenlerin ise bu baðýmsýz adada kendi kaderlerine 

hükmeden halklar olarak birlikte yaþamasý gerektiðini 

savunuyoruz. Elbette Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýnýn da iki halkýn 

kardeþliðinden geçtiðine inanýyoruz.

“Evet” ve “hayýr” üzerinden yaratýlmýþ olan ve 

yaratýlacak olan tüm efsaneler sahtedir. Esas 

olan halklarýn anti-emperyalist, anti-kapitalist 

mücadelesidir. 
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hukuksal olarak da saðlama alacak bir büyütmek için uðraþacak, gerilim alanlarý gündemler sayesinde rahat bir þekilde 
içeriðe sahip olacaktýr. Bu durumda Talat- bulamasalar bile geçmiþte olduðu gibi günlük yaþamýmýza egemenler tarafýndan 
Hristofyas tarafýndan yürütülen bunu kendileri yaratacaktýr. Diðer yandan yerleþtirilmesinin önünün açýlacaðýný da 
müzakerelerin bir anlaþma metni ile yasallaþtýrma sürecinin yeni mücadele aklýmýzda tutmak gerekiyor. Ýþte bu 
sonuçlanmasýný bizim için yüksek bir kanallarý sunacaðý, halklarýn ortak noktada milliyetçilik ve faþizm karþýsýnda 
olasýlýktýr. Bu anlaþmanýn referandumlar mücadelesi için yeni zeminler saðlayacaðý, sýnýf temelli bir tavrý halklar arasýnda 
sonucunda kabul edilmemesi ihtimali apolitik halk kitleleri nezdinde barýþçý þimdiden örgütlemek önem 
vardýr ancak kabul edilme ihtimali de göz siyasete meþruiyet kazandýracaðý, taþeron kazanmaktadýr.
ardý edilmemeli ve deðerlendirmeler buna devletlerin müdahalelerini sýnýrlandýrma Önümüze konacak bir emperyalist 

Olasý Bir da TavrýmýzReferandum

yasallaþtýrma planý karþýsýnda emperyalist mücadeleden (somutta halklarýnýn irade sahibi kýlýnmasý 
(referandumda), barýþ güçlerinin “evet”- Kýbrýslý Türklerin TC Devletine karþý, mücadelesi, kendi geleceklerinin tek karar 
“hayýr” arasýnda ikilem yaþamamasý ve Kýbrýslý Elenlerin ise Yunan Devletine vericisi olmasý talebidir.
net bir tavýr içine girmesi gerekmektedir. karþý) geçmektedir. Böylesi bir Biz devrimciler, geçmiþ referandum 

Bu mesele karþýsýnda, “Kýbrýs sorunu mücadelede kaderi ortak olan halklar sürecinde yaþandýðý gibi “evet” demenin 
kime ne ifade eder?” sorusu gündeme elbette Yunanistan ve Türkiye halklarý ile veya “hayýr” demenin ölüm kalým 
gelmektedir. Kýbrýs sorunu çeþitli de dayanýþma içerisinde olacaklardýr. meselesi haline getirilmesinin 
kesimlere göre farklý tanýmlanabilir. Mücadelemiz, adamýz üzerinde ABD, anlamsýzlýðýný vurguluyoruz. Bu 
Emperyalizm açýsýndan baktýðýmýz zaman Ýngiltere, AB, Türkiye ve Yunanistan'ýn anlamsýzlýk geçtiðimiz referandumda fiili 
Kýbrýs sorunu, çýkarlarýnýn hukuksal deðil, Kýbrýs halklarýnýn söz sahibi olmasý olarak yaþanmýþtýr. Ne kuzeyden “evet” 
zeminde güvence altýnda olmamasý mücadelesidir. Somutta ise bu, halklar çýkmasý Egemen Blok'un daha barýþçý 
demektir. Halklar açýsýndan ise, arasý güvenin hale 
yaþadýklarý adada kendi yaþamlarýnda ve gelmesine 
söz sahibi ve özne olamama sorunudur. dayanýþmanýn neden olmuþ 
Bundan dolayý, halklar ve emperyalizm (tek kelime ile ne de 
arasýnda uzlaþmaz bir çeliþkinin var kardeþliðin) güneyden 
olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü Kýbrýs arttýrýlmasý, “hayýr” 
sorununu halklar çözerse emperyalizmin emperyalist çýkmasý 
sorunu, emperyalizm çözerse halklarýn güçler ve Kýbrýslý 
sorunu büyüyecektir. onlarýn taþeronlarýnýn her türlü varlýðýna elenlerin barýþ istemediði anlamýna 

Çizilen bu perspektiften yola karþý mücadele edilmesi (tek kelime ile gelmiþtir. “Evet” ve “hayýr” üzerinden 
çýkýldýðýnda, bize dayatýlan bir plan baðýmsýzlýk) mücadelesidir. Önümüzde yaratýlmýþ olan ve yaratýlacak olan tüm 
karþýsýnda “evet” veya “hayýr” tavrý içine bir anlaþma metni olsa veya olmasa, efsaneler sahtedir. Esas olan halklarýn 
girmek, egemenlerin bize dayattýðý iki verili durum sürse veya herhangi bir anti-emperyalist, anti-kapitalist 
seçenektir. Bu baðlamda da geçmiþte plana “evet” veya “hayýr” denilse, mücadelesidir. 
olduðu gibi gelecekte de demokratik kitle sözünü ettiðimiz bu mücadele eninde Biz devrimciler Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý 
örgütleri “evet”çi ve “hayýr”cý diye sonunda verilmek zorundadýr.  Elen halklarýný olasý bir referandumda 
kutuplaþtýrýlacaktýr. Peki barýþ güçleri O halde olasý bir referandumda “hayýr” “evet” veya “hayýr”larýný gönüllerince 
dayatýlan bu ikilem karþýsýnda nasýl bir veya “evet” demenin, devrimci tavýrdan vermeye ama asla mücadeleyi 
tavýr almalýdýr? bakýldýðýnda hiçbir hayati anlamý yoktur. boþlamamaya çaðýrýyoruz. Bu anlamsýzlýk 

Öncelikle Baraka Kültür Merkezi, Kýbrýs Her koþulda, sadece “evet” demenin içinde “evet”ten ya da “hayýr”dan yana 
halklarýnýn kendi yaþmlarýnda özne veya sadece “hayýr” demenin ve anti- tavýr almak ve bunu keskinleþtirmek, 
olamama sorunu demek olan Kýbrýs emperyalist/anti-kapitalist mücadeleyi emperyalizmin tanýmladýðý sýnýrlara 
sorununda bir taraftýr. Bu taraf olma referandumdan sonraya ertelemenin hapsolmak, emperyalistlerin yarattýðý 
durumumuz kendini, genel olarak Kýbrýs emekçi halk kesimlerinin çýkarýna somut hareket alaný içinde var olmaya 
halklarýnýn, özel olarak da Kýbrýslý Türk bir katkýsý olmayacaktýr. Baþta da çalýþmaktýr. Ondan dolayý Baraka'nýn 
halkýnýn söz, yetki, karar, iktidar deðindiðimiz gibi her iki durumun da ortaya konacak emperyalizmin planýna 
mücadelesinin içinde bunun somut, fiili vattajlarý ve desavantajlarý vardýr. Ancak karþý tavrý “farketmez”dir. Farketmediðinin 
savunusunu yürütmekle ortaya hiçbir durum daha iyi veya daha kötü samimi ispatý da farklý Baraka 
koymaktadýr. Asimilasyon politikalarýna, deðildir. Adamýz üzerinde halklar aktivistlerinin farklý oylar verebilmesi 
TC'nin Kýbrýs'ýn kuzeyindeki iþgaline ve açýsýndan daha iyi veya daha kötü olacaktýr. Baraka'nýn tavrý “farketmez, 
Kýbrýslý Türklerin kendi kendini yönetmesi durumlar ancak ve ancak halklarýn anti- önemli olan mücadeledir” þeklindedir. 
önünde engel teþkile eden tüm emperyalist mücadelesi ile yratýlabilir / Baraka aktivistleri ise; kendi alanlarýnda 
uygulamalara karþýyýz. Yunanistan'ýn korunabilir. yürütecekleri mücadelede, kitlelerin ýsrarlý 
Kýbrýs'ýn güneyinde sahip olduðu etkin Bizler Kýbrýs halklarý olarak ne “evet” “evet mi hayýr” mý sorusuna; verecekleri 
pozisyona, Yunan ordusunun gizli iþgaline dediðimiz zaman özne olacaðýz ne de oyu samimi olarak söyledikten sonra (ki 
ve adamýzda bulunan Ýngiliz Üslerine de “hayýr” dediðimiz zaman özne olacaðýz. hangi oyu verecekleri Baraka için 
karþýyýz. Çünkü son tahlilde evet dediðimiz ya da farketmez) bunun önemli olmadýðýný, 

Bizler Kýbrýs'ýn baðýmsýz olmasý, Kýbrýslý “hayýr” dediðimiz plan, halklarýn planý önemli olanýn mücadele olduðunu, oy 
Türk ve Kýbrýslý Elenlerin ise bu baðýmsýz deðil emperyalizmin planýdýr. “Evet” veya günü geldiðinde oyunu verecek olanlarýn 
adada kendi kaderlerine hükmeden “hayýr” diyen herhangi birisi bunu anti- BUGÜN YAPILACAK ÝÞLERÝ 
halklar olarak birlikte yaþamasý gerektiðini emperyalist mücadele, halklarýn yeniden ERTELEMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ, oy 
savunuyoruz. Elbette Kýbrýs'ýn kardeþleþtirilmesi ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý tartýþmasýnýn ise bu mücadeleyi 
baðýmsýzlýðýnýn da iki halkýn ile harmanlamalýdýr. Bu yapýldýðý takdirde erteleyeceðini vurgulayarak yanýt 
kardeþliðinden geçtiðine inanýyoruz. Bu de kiþinin “evet” veya “hayýr” demiþ verecektir. y
durumda, iki halkýn kardeþliði anti- olmasý önemli deðildir. Önemli olan Kýbrýs 

Talat-Hristofyas tarafýndan yürütülen müzakerelerin 

bir anlaþma metni ile sonuçlanmasýný bizim için 

yüksek bir olasýlýktýr. Bu anlaþmanýn 

referandumlar sonucunda kabul edilmemesi 

ihtimali vardýr ancak kabul edilme ihtimali de 

göz ardý edilmemeli ve deðerlendirmeler buna 

göre yapýlmalýdýr.

Bizler Kýbrýs'ýn baðýmsýz olmasý, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý 

Elenlerin ise bu baðýmsýz adada kendi kaderlerine 

hükmeden halklar olarak birlikte yaþamasý gerektiðini 

savunuyoruz. Elbette Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýnýn da iki halkýn 

kardeþliðinden geçtiðine inanýyoruz.

“Evet” ve “hayýr” üzerinden yaratýlmýþ olan ve 

yaratýlacak olan tüm efsaneler sahtedir. Esas 

olan halklarýn anti-emperyalist, anti-kapitalist 

mücadelesidir. 



Türkler. Geri 
dönenler ve geri 
dönme planlarý 
yapanlarýn planlarý 

Türkiye'nin adanýn kuzeyini kontrolüne  1974 yazýnda yýllar 
almasý ile birlikte Kýbrýslý Türklerin boþaltmak boyu sürecek bir 
zorunda kaldýðý köylerden biri de Denya'dýr. hayale dönüþtü. 
Yýllarca bakýp da gidemediðimiz, rüzgarýný Akaçalý Kýbrýslý 
hissedip de topraðýna dokunamadýðýmýz Türkler baþka baþka 
vatanýmýzýn bir parçasýdýr Denya. Resmi köylere ve 
kurumlarýn yok varsaydýðý, içinde yetiþen Lefkoþa'ya 
çocuklarýna varlýðýný yasaklayan; daðýldýlar. 1960 
sokaklarýný, evlerini, aðaçlarýný unutmasý yýlýnda yapýlan 
emredilen, diðer güneyde kalan köyler gibi nüfus sayýmýnda 
hiç varolmamýþçasýna unutulmasý emredilen 1355 kadar Kýbrýslý 
bir yerdir. Ancak beynimizde;  anýlarýmýzda, Elen yaþayan 
hayallerimizde onlarca sene varlýðýný Akaça'da 156 kiþilik 
korumuþ,  yaþamýmýzda yeniden ve yeniden bir Kýbrýslý Türk 
kurgulanmýþ özlemlerimizde yer tutmuþtur. nüfus vardý. 
Göçmenliðin kader, Denya'nýn ulaþýlmaz 1974'den sonra 
olduðu zamanlarda içselleþtirdik onsuz bölge az sayýda 
yaþamayý; evini, barkýný, topraðýný býrakan yaþayan tüm 
her Kýbrýslý Türk gibi anýlarý arkada Kýbrýslý Türkler göç 
býrakamadan yeni bir hayata baþladýðýmýz etmek zorunda kaldýðýndan 1992 yýlýnda Camisi'nin minaresinin iki þerefesi olduðu 
yanýlsamasýnda varolduk yýllarca. 1974'ten 2372, 2001'de ise 2653 Kýbrýslý Elen'in bilinmektedir. Cami ayaktadýr ve bakýmlý bir 
bugüne yeryüzünün bu bölünmüþ yaþadýðý bir Kýbrýslý Elen köyüne dönüþtü.  görüntüdedir. 1960 sayýmýnda Peristeronalý 

Hemen yakýnýndaki Peristerona ile yakýn coðrafyasýnda, adamýz gibi iki parça Kýbrýslý Türkler 476, Kýbrýslý Elenler ise 690 
akrabalýklarý olan Akaçalý Kýbrýslý Türkler, yaþadýk, paramparça yüreklerimizle. kadardý. Bölgede yaþayan Kýbrýslý Türkler 

Denya; 1960 nüfusu itibarýyla hem Kýbrýslý Peristerona köyünün tarihi yapýsý ile de 1963 yýlýnda farklý farklý 
Türklerin hem de Kýbrýslý bölgelere göç ederek 
Elenlerin birlikte yaþadýðý daðýlmýþlardýr. Daha sonra 
karma bir köydü. geri dönen Peristeronalý 
Milliyetçilik ve Kýbrýslý Türkler de 
saldýrganlýðýn etkisi ve 1974'teki Türkiye 
TMT'nin de örgütlenmesi müdahalesi ile yeniden 
ile 1963-64 itibarýyla kaçmak zorunda 
Kýbrýslý Türkler köylerini býrakýlmýþlardýr. Elye, 
terketmek zorunda kaldýlar. Katakopya, Argaca gibi 
Genellikle Lefkoþa ve Fota köylerde ve Lefkoþa'da 
(Daðyolu)'na göç etmek Peristeronalý Kýbrýslý 
zorunda kalan Denyalý Türklere rastlanmaktadýr. 
Kýbrýslý Türkler, 1968'de Peristerona'da 1992 
Makarios'un sayýmýnda 2279 ve 2001 
normalleþtirme politikalarý 

sayýmýnda ise 2098 
ile köylerine dönmeye 

Kýbrýslý Elen yaþamaktadýr.
baþlasalar da daha sonra 

Bölgenin en önemli 
1974'de Türkiye'nin adaya 

köylerinden Koççino 
askeri operasyon 

Dirimitya, polis merkezinin 
düzenlemesi ile Kýbrýs'ýn 

olduðu, bölgenin merkezi 
çeþitli yerlerine daðýlmak 

sayýlabilecek bir köydür. 
zorunda kaldýlar. Fota, 

Ýngiliz sömürge döneminde 
Lapta, Ayermola, 

tutuklanan Akritas takma 
Göçmenköy vs. gibi bölgelerde Denyalý þekilenen geleneklerini yýllarca adlý EOKA militaný Polikarpos Yorgacis; 
Kýbrýslý Türklerin  daðýldýklarý bilinmektedir. sürdürmelerine karþýn 1963 ve 1974'de “Huduni” (dönemin ünlü sihirbazý) lakabýný 1960'da Kýbrýs Cumhuriyeti tarafýndan aldýklarý yaralarý saramamýþlardýr. Bir kez bu bölgedeki polis merkezinden iki kez firar yapýlan nüfus sayýmý sonucunda köyde; 128 daha toplanmalarý mümkün olamamýþ hiç etmesinden sonra  kazanmýþtý. (Daha sonra Kýbrýslý Türkle, 196 Kýbrýslý Elenin yaþadýðý biraraya gelememiþlerdir. Kýbrýs Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakaný oldu) tespit edilmiþtir. Bu rakam, þövenist  Enosis Peristeronalý Kýbrýslý Türkler de ayni 1960 nüfus sayýmýnda sadece 2 Kýbrýslý ve Taksim politikalarý sonrasýnda bozularak kaderi paylaþmýþlardýr. Peristerona'ya halk Türkün yaþadýðý Koççino Dirimitya'da 1049 1992 sayýmýnda 225 ve 2001 sayýmýnda da arasýnda Akaça Peristeronasý denmektedir. Kýbrýslý Elen yaþamaktaydý. Oysa 1974 304 Kýbrýslý Elen þeklinde ortaya çýkmýþtýr. Nedeni ise Kýbrýs'ta ayni isimde olan itibarýyla bölgedeki çiftliklerde çalýþan Bölgede ayni akibeti yaþayan bir diðer köy köylerin bölgelerinin veya en yakýn büyük iþçilerden dolayý Kýbrýslý Türk sayýsý çok de Akaça'dýr. Kýbrýslý Türklerin Akaça yerleþim yerlerinin adý ile birlikte daha fazlaydý. Az sayýda Kýbrýslý Türk'ün dedikleri harita adý Akaki olarak yazýlan tarihi söylenmelerinden kaynaklanmaktadýr. ateþkesten sonra da kuzeye geçmeyip bir köydür Akaça. 1963 yýlýnda terketmek Peristerona Kýbrýslý Türklerin köyleri içinde güneyde yaþamaya devam ettiði biliniyor. zorunda kaldýklarý köylerine bir kez daha camisinin minaresi bulunan ender köylerden Koççino Dirimitya'da 1992'de 2639 ve ulaþmak için 1968 yýlýndaki normalleþtirmeyi biridir. Çok eski yýllara dayanan Peristerona 2001'de 3088 Kýbrýslý Elen yaþamaktaydý.ybeklemek zorunda kaldý Akaçalý Kýbrýslý 
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ben okudum, pek hazettim

kütüp-ha!-ne? Komünist Manifesto
olmaya devam etmektedir.  

III.
Post-modernizmin sol yorumu zamanla 

“Burjuvazi, insanla insan arasýnda öz- teknolojik indirgemeci bir zemini izledi. 
çýkardan, vicdan tanýmayan 'peþin para'dan Bunun sonucu sýnýflarýn ve sýnýf 

baþka bað býrakmadý. Dinsel tutkunun, mücadelesinin rafa kaldýrýlmasý oldu. 
þövalyece coþkunun, dar kafalý duygusallýðýn “Ortaklýklar” kavramý yerine “farklýlýklar” 

yarattýðý ilahi yüceliþleri 'bencil hesap'ýn kavramý öne çýkartýlarak toplumsal 
buzlu sularýnda boðdu. Ýnsan kýymetini mücadeleler birbirinden kopuk ve merkezsiz 

deðiþim deðerine çevirdi ve sayýsýz bir kimlik mücadeleleri kalabalýðý olarak 
çiðnenemez fermanla kayýt altýna alýnmýþ algýlandý. Post-modernizmin sað yorumu ise 
özgürlüðün yerine tek, vicdandan yoksun mistifikasyon hamleleri ile tarihin sonunu ilan 

özgürlüðü: Serbest ticareti geçirdi. Tek etmekte hiç tereddüt etmedi. Sihirli deðnek 
kelimeyle dinsel ve siyasal yanýlsamalarla dokunduðu her yerde yeni liberalizmin, 

örtülü sömürünün yerine çýrýlçýplak, yapraklarýndan zehir damlayan aðacýný 
utanmasýz, doðrudan, kaba sömürüyü yeþertti. Ýdeolojinin ölüm fermanýný okudu ve 

koydu.” týpký sihirbazlar gibi ilan ettiklerine kendileri 
Marx-Engels/Komünist Manifesto bile inanmadý. 

I. Önce hayat Marx'ýn haklý olduðunu ve 
Kapitalist üretim tarzý baþta Britanya olmak yanýlmadýðýný kulaðýmýza fýsýldadý. Ardýndan 

üzere tüm kýta Avrupa'sýnda kök salýyor. hayat sokaklarýyla bunu gösterdi. Sonra 
Kapitalizm bir biçerdöver gibi önüne çýkan –belki duymayanlar ve görmeyenler vardýr- 
tüm Ortaçað kalýntýsý/feodal nüveleri silip hayat bunu suratýmýza vurdu. Evet, tam da 
süpürüyor. Sadece mülkiyet iliþkileri deðil Manifesto'nun baþlangýç cümlesinde yazýlý 
kültürel, sýnýfsal, insani tüm iliþkiler olduðu gibi hayat da gününe ve gecesine; 
tepetaklak oluyor; öz ve biçim deðiþiyor. sabahýna ve akþamýna þu cümleleri yazdý: 
Avrupa ve dünya katý olan her þeyin “Bugüne kadarki tüm toplumlarýn tarihi sýnýf 
buharlaþtýðý bir çað dönümünde! mücadeleleri tarihidir.”

Kentler, kent yaþamý deðiþiyor. Gündelik Tarihin sonundan sonra tarih kýsaca þöyle 
hayat muazzam bir dönüþüm içerisinde. Kýr II. iþledi: Gittikçe artan bir hýzla birinci dünyanýn 
kente tabi oluyor. Akþamlarý büyük fabrika ve Muazzam bir entelektüel birikimin, politik içinde bir üçüncü dünya büyüdü. 
sanayi bölgelerinden çýkan huzursuz ve olgunluðun ve ideolojik tutarlýlýðýn ürünü olan Kuzey/Güney ayrýmý sadece dünya haritalarý 
öfkeli kalabalýklar kentin sokaklarýnda Komünist Manifesto yayýnlanýþýndan kýsa bir üzerindeki bir gösterge deðil ayný zamanda 
kayboluyor. Sabahlarý kentin sokaklarýndan süre sonra (ilk baský þubat 1848; Londra.) ülkeler, þehirler ve mahalleler içerisinde de 
çýkan huzursuz ve öfkeli kalabalýklar bu çeþitli dillere ( Fransýzca, Lehçe, Ýtalyanca, bir hakikatin kýlýðýna büründü. Ýþçi sýnýfý yok 
sefer de büyük fabrika ve sanayi Danca, Flamanca, Ýsveççe…) tercüme olmadý. Yapýsý deðiþti fakat bu deðiþim iþçi 
bölgelerinde kayboluyor. Onlara 'proletarya' edildi.  Artýk iþçi sýnýfý güçlü bir kuram ve sýnýfýnýn kapsamýný 19.yy ile kýyasla kat be 
deniliyor. Acýmasýz bir emek sömürüsü eylem kýlavuzuna sahipti. Manifesto kat geniþletti. Proleter sayýsý milyarlarý aþtý. 
üzerinden muazzam bir sinai üretim kuþkusuz kendi tarihsel döneminin ve Dünya'nýn maddi kaynaklarý ve zenginliði 
dönemine geçiliyor. Piyasa geliþtikçe, ticari koþullarýnýn bir ürünüydü. Tamamen maddi gittikçe artan bir hýzla, gittikçe azalan bir 
deðiþimler hýz kazandýkça burjuvazi yaþamýn gerçekliðinden beslendi. topluluðun elinde yoðunlaþýrken; kýtlýk, 
acýmasýzca proleterin emeðine yumuluyor, Manifesto'da Marx ve Engels berrak zihinleri sefalet ve fakirlik ise gittikçe artan bir hýzla, 
onu iliklerine kadar sömürüyor. Proleterler ile henüz yeni yeþermekte olan burjuvazinin gittikçe kalabalýklaþan bir toplulukta 
için dünya “yaþayan ölüler diyarý” haline tarihsel rolünü, kapitalist üretimin karakterini, yoðunlaþtý. Ezenler ve ezilenler. Burjuvalar 
dönüþüyor. sýnýf mücadelesinin doðasýný ve gereðini, ve proleterler.  

Fabrikalardan ve sanayi bölgelerinden çarpýcý; çarpýcý olduðu kadar þiirsel bir 
çýkan proleterler kentleri zapt ediyor, sokak üslupla serimlediler. Manifesto'daki bulgular, IV.
aralarýna barikatlar kuruyor. Fabrikalar iþgal tespitler ve öngörüler kýsa sürede teker teker Çaðýmýzýn ruhu Manifesto'nun ruhudur. 
ediliyor, makineler kýrýlýyor, parçalanýyor. gerçekleþecekti. Öyle ki bugün dahi söz Çürüyen kapitalizm sadece insanlýðý deðil 
Burjuvazi kendi eseriyle, mezar kazýcýlarýyla konusu tahlillerin geçerliliði, öngörülerin harfi ayný zamanda ekosistemimizi de yokoluþun 
tanýþýyor. Avrupa büyük iþçi ayaklanmalarý harfine hayat bulmasý Manifesto'nun uçurumuna itmektedir. Burjuva uygarlýðýnýn 
ve devrimleri eþiðinde! güncelliðini hala koruyor oluþunun ispatýdýr. ilerleme retoriði tümden bir mahvoluþun 

Tarih 1848'dir. Avrupa'da bir hortlak kol Manifesto'nun döneminin tarihsel ve maddi 'cilalý' iþaretidir. Bir eþikteyiz. Bugün 
gezmektedir. Burjuvazi panik ve korku koþullarýnýn ürünü olmasý onu var olduðu insanlýðýn kurtuluþu ayný anda insanýn 
halinde! Sokaklar iþçilerin kaný ile çaða hapsetmez, týkamaz. Manifesto'daki maddi/biyolojik bir varlýk olarak da var oluþu 
yýkanmaktadýr. Sosyal tespit ve öngörüler bugün hala insanlýðýn sorunuyla iç içe geçmiþtir. Burjuvazi sadece 
demokratlar/komünistler proletaryanýn içerisinde olduðu keþmekeþi, çürüme ve insan emeðini deðil doðayý da acýmasýz bir 
devrimci eyleminin programý ve stratejisi için yokoluþ koþullarýný anlamamýz adýna bizlere sömürüye tabi kýlarak ekolojik sistemi; yani 
kafa yormaktadýr. Komünist Liga, Karl Marx yol göstermekte; insanlýk durumunun tüm canlýlarýn biyolojik olarak varolmasý için 
ve Friedrich Engels'i bir metin yazmalarý için karakterini sanki dün yazýlmýþ gibi gereken doðal koþullarý ortadan kaldýrmak, 
görevlendirir. Marx henüz 30, Engels ise 28 sergilemekte, çýkýþ yolunu göstermektedir. imha etmek üzeredir. Tam da bu noktada 
yaþýndadýr. Bu iki genç komünist ocak ayý Komünist Manifesto güncelliðini yitirmemiþ Marx ve Engels'in Manifesto'daki çaðrýsý; 
sonunda, þubat devrimlerine henüz iki hafta tarihi bir belge, aradan 160 yýla aþkýn bir Rosa Luxemburg'un gündemimize getirdiði 
kala söz konusu metne son noktayý koyarlar. zaman geçmesine raðmen hala eskimemiþ ikilemi tüm yakýcýlýðý ve acilliði ile karþýmýza 
“Bütün ülkelerin iþçileri, birleþin!” Metnin adý ve günümüz dünyasýna/gerçekliðine ýþýk dikilmektedir. Öyle bir çað eþiðindeyiz ki artýk 
ayný zamanda bir kuramýn da adýdýr: tutan, ezilenlerin ve sömürülenlerin varoluþumuzun devamý için, kýsaca yaþamak 
“Komünist Partisi Manifestosu”! kurtuluþunun yolunu gösteren bir kuram için tek bir yol görülmektedir: Devrim!y
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hasan_ykc@yahoo.com

Köy
 a i

lerin T r hi

Ýnsan
Ýnsan ýn Hik y si

lar
a e

Besim Baysal
besimbaysal@gmail.com

Akaça, Akaça  Peristeronasý, 

Koççino Dirimitya, Denya-kapitalizm var oldukça eskimeyecek bir eser-

1958'de köylerimizin adlarý deðiþti. 1963'te göçmen olduk. 1968'den sonra 
geri dönmeyi düþünürken, bu kez 1974 olaylarý patladý ülkemiz ikiye 
bölündü ve göçmenlik tekrardan mecburiyetimiz oldu. Geldiðimiz yere 
yeniden bir isim verdiler. Amaç “gavurcayý” Türkçe yapmak olduðu için 
gerçek isimler yerle bir edildi. Doðduðumuz yerlerin gerçek ismi yerine 
sonradan ona uygun görülen isim göç ettiðimiz topraklarýn da ismi haline 
getirildi, tabelalara yeni isimler yazýldý. Þimdi Kýbrýs'ta iki Tatlýsu, iki 
Geçitkale, iki Alaniçi, iki Mutluyaka, iki Mormenekþe... Þimdi Kýbrýs'ta iki 
Mari, iki Köfünye, iki Glavya, iki Muttayaka, iki Dromolakþa... 
Geçmiþimizdeki  tarihsizleþtirme çalýþmalarýný bilmeden bu çeliþkinin 
içinden çýkmak da mümkün görünmüyor.

Koççino Drimitya

Akaça Peristeronasý



Türkler. Geri 
dönenler ve geri 
dönme planlarý 
yapanlarýn planlarý 

Türkiye'nin adanýn kuzeyini kontrolüne  1974 yazýnda yýllar 
almasý ile birlikte Kýbrýslý Türklerin boþaltmak boyu sürecek bir 
zorunda kaldýðý köylerden biri de Denya'dýr. hayale dönüþtü. 
Yýllarca bakýp da gidemediðimiz, rüzgarýný Akaçalý Kýbrýslý 
hissedip de topraðýna dokunamadýðýmýz Türkler baþka baþka 
vatanýmýzýn bir parçasýdýr Denya. Resmi köylere ve 
kurumlarýn yok varsaydýðý, içinde yetiþen Lefkoþa'ya 
çocuklarýna varlýðýný yasaklayan; daðýldýlar. 1960 
sokaklarýný, evlerini, aðaçlarýný unutmasý yýlýnda yapýlan 
emredilen, diðer güneyde kalan köyler gibi nüfus sayýmýnda 
hiç varolmamýþçasýna unutulmasý emredilen 1355 kadar Kýbrýslý 
bir yerdir. Ancak beynimizde;  anýlarýmýzda, Elen yaþayan 
hayallerimizde onlarca sene varlýðýný Akaça'da 156 kiþilik 
korumuþ,  yaþamýmýzda yeniden ve yeniden bir Kýbrýslý Türk 
kurgulanmýþ özlemlerimizde yer tutmuþtur. nüfus vardý. 
Göçmenliðin kader, Denya'nýn ulaþýlmaz 1974'den sonra 
olduðu zamanlarda içselleþtirdik onsuz bölge az sayýda 
yaþamayý; evini, barkýný, topraðýný býrakan yaþayan tüm 
her Kýbrýslý Türk gibi anýlarý arkada Kýbrýslý Türkler göç 
býrakamadan yeni bir hayata baþladýðýmýz etmek zorunda kaldýðýndan 1992 yýlýnda Camisi'nin minaresinin iki þerefesi olduðu 
yanýlsamasýnda varolduk yýllarca. 1974'ten 2372, 2001'de ise 2653 Kýbrýslý Elen'in bilinmektedir. Cami ayaktadýr ve bakýmlý bir 
bugüne yeryüzünün bu bölünmüþ yaþadýðý bir Kýbrýslý Elen köyüne dönüþtü.  görüntüdedir. 1960 sayýmýnda Peristeronalý 

Hemen yakýnýndaki Peristerona ile yakýn coðrafyasýnda, adamýz gibi iki parça Kýbrýslý Türkler 476, Kýbrýslý Elenler ise 690 
akrabalýklarý olan Akaçalý Kýbrýslý Türkler, yaþadýk, paramparça yüreklerimizle. kadardý. Bölgede yaþayan Kýbrýslý Türkler 

Denya; 1960 nüfusu itibarýyla hem Kýbrýslý Peristerona köyünün tarihi yapýsý ile de 1963 yýlýnda farklý farklý 
Türklerin hem de Kýbrýslý bölgelere göç ederek 
Elenlerin birlikte yaþadýðý daðýlmýþlardýr. Daha sonra 
karma bir köydü. geri dönen Peristeronalý 
Milliyetçilik ve Kýbrýslý Türkler de 
saldýrganlýðýn etkisi ve 1974'teki Türkiye 
TMT'nin de örgütlenmesi müdahalesi ile yeniden 
ile 1963-64 itibarýyla kaçmak zorunda 
Kýbrýslý Türkler köylerini býrakýlmýþlardýr. Elye, 
terketmek zorunda kaldýlar. Katakopya, Argaca gibi 
Genellikle Lefkoþa ve Fota köylerde ve Lefkoþa'da 
(Daðyolu)'na göç etmek Peristeronalý Kýbrýslý 
zorunda kalan Denyalý Türklere rastlanmaktadýr. 
Kýbrýslý Türkler, 1968'de Peristerona'da 1992 
Makarios'un sayýmýnda 2279 ve 2001 
normalleþtirme politikalarý 

sayýmýnda ise 2098 
ile köylerine dönmeye 

Kýbrýslý Elen yaþamaktadýr.
baþlasalar da daha sonra 

Bölgenin en önemli 
1974'de Türkiye'nin adaya 

köylerinden Koççino 
askeri operasyon 

Dirimitya, polis merkezinin 
düzenlemesi ile Kýbrýs'ýn 

olduðu, bölgenin merkezi 
çeþitli yerlerine daðýlmak 

sayýlabilecek bir köydür. 
zorunda kaldýlar. Fota, 

Ýngiliz sömürge döneminde 
Lapta, Ayermola, 

tutuklanan Akritas takma 
Göçmenköy vs. gibi bölgelerde Denyalý þekilenen geleneklerini yýllarca adlý EOKA militaný Polikarpos Yorgacis; 
Kýbrýslý Türklerin  daðýldýklarý bilinmektedir. sürdürmelerine karþýn 1963 ve 1974'de “Huduni” (dönemin ünlü sihirbazý) lakabýný 1960'da Kýbrýs Cumhuriyeti tarafýndan aldýklarý yaralarý saramamýþlardýr. Bir kez bu bölgedeki polis merkezinden iki kez firar yapýlan nüfus sayýmý sonucunda köyde; 128 daha toplanmalarý mümkün olamamýþ hiç etmesinden sonra  kazanmýþtý. (Daha sonra Kýbrýslý Türkle, 196 Kýbrýslý Elenin yaþadýðý biraraya gelememiþlerdir. Kýbrýs Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakaný oldu) tespit edilmiþtir. Bu rakam, þövenist  Enosis Peristeronalý Kýbrýslý Türkler de ayni 1960 nüfus sayýmýnda sadece 2 Kýbrýslý ve Taksim politikalarý sonrasýnda bozularak kaderi paylaþmýþlardýr. Peristerona'ya halk Türkün yaþadýðý Koççino Dirimitya'da 1049 1992 sayýmýnda 225 ve 2001 sayýmýnda da arasýnda Akaça Peristeronasý denmektedir. Kýbrýslý Elen yaþamaktaydý. Oysa 1974 304 Kýbrýslý Elen þeklinde ortaya çýkmýþtýr. Nedeni ise Kýbrýs'ta ayni isimde olan itibarýyla bölgedeki çiftliklerde çalýþan Bölgede ayni akibeti yaþayan bir diðer köy köylerin bölgelerinin veya en yakýn büyük iþçilerden dolayý Kýbrýslý Türk sayýsý çok de Akaça'dýr. Kýbrýslý Türklerin Akaça yerleþim yerlerinin adý ile birlikte daha fazlaydý. Az sayýda Kýbrýslý Türk'ün dedikleri harita adý Akaki olarak yazýlan tarihi söylenmelerinden kaynaklanmaktadýr. ateþkesten sonra da kuzeye geçmeyip bir köydür Akaça. 1963 yýlýnda terketmek Peristerona Kýbrýslý Türklerin köyleri içinde güneyde yaþamaya devam ettiði biliniyor. zorunda kaldýklarý köylerine bir kez daha camisinin minaresi bulunan ender köylerden Koççino Dirimitya'da 1992'de 2639 ve ulaþmak için 1968 yýlýndaki normalleþtirmeyi biridir. Çok eski yýllara dayanan Peristerona 2001'de 3088 Kýbrýslý Elen yaþamaktaydý.ybeklemek zorunda kaldý Akaçalý Kýbrýslý 
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ben okudum, pek hazettim

kütüp-ha!-ne? Komünist Manifesto
olmaya devam etmektedir.  

III.
Post-modernizmin sol yorumu zamanla 

“Burjuvazi, insanla insan arasýnda öz- teknolojik indirgemeci bir zemini izledi. 
çýkardan, vicdan tanýmayan 'peþin para'dan Bunun sonucu sýnýflarýn ve sýnýf 

baþka bað býrakmadý. Dinsel tutkunun, mücadelesinin rafa kaldýrýlmasý oldu. 
þövalyece coþkunun, dar kafalý duygusallýðýn “Ortaklýklar” kavramý yerine “farklýlýklar” 

yarattýðý ilahi yüceliþleri 'bencil hesap'ýn kavramý öne çýkartýlarak toplumsal 
buzlu sularýnda boðdu. Ýnsan kýymetini mücadeleler birbirinden kopuk ve merkezsiz 

deðiþim deðerine çevirdi ve sayýsýz bir kimlik mücadeleleri kalabalýðý olarak 
çiðnenemez fermanla kayýt altýna alýnmýþ algýlandý. Post-modernizmin sað yorumu ise 
özgürlüðün yerine tek, vicdandan yoksun mistifikasyon hamleleri ile tarihin sonunu ilan 

özgürlüðü: Serbest ticareti geçirdi. Tek etmekte hiç tereddüt etmedi. Sihirli deðnek 
kelimeyle dinsel ve siyasal yanýlsamalarla dokunduðu her yerde yeni liberalizmin, 

örtülü sömürünün yerine çýrýlçýplak, yapraklarýndan zehir damlayan aðacýný 
utanmasýz, doðrudan, kaba sömürüyü yeþertti. Ýdeolojinin ölüm fermanýný okudu ve 

koydu.” týpký sihirbazlar gibi ilan ettiklerine kendileri 
Marx-Engels/Komünist Manifesto bile inanmadý. 

I. Önce hayat Marx'ýn haklý olduðunu ve 
Kapitalist üretim tarzý baþta Britanya olmak yanýlmadýðýný kulaðýmýza fýsýldadý. Ardýndan 

üzere tüm kýta Avrupa'sýnda kök salýyor. hayat sokaklarýyla bunu gösterdi. Sonra 
Kapitalizm bir biçerdöver gibi önüne çýkan –belki duymayanlar ve görmeyenler vardýr- 
tüm Ortaçað kalýntýsý/feodal nüveleri silip hayat bunu suratýmýza vurdu. Evet, tam da 
süpürüyor. Sadece mülkiyet iliþkileri deðil Manifesto'nun baþlangýç cümlesinde yazýlý 
kültürel, sýnýfsal, insani tüm iliþkiler olduðu gibi hayat da gününe ve gecesine; 
tepetaklak oluyor; öz ve biçim deðiþiyor. sabahýna ve akþamýna þu cümleleri yazdý: 
Avrupa ve dünya katý olan her þeyin “Bugüne kadarki tüm toplumlarýn tarihi sýnýf 
buharlaþtýðý bir çað dönümünde! mücadeleleri tarihidir.”

Kentler, kent yaþamý deðiþiyor. Gündelik Tarihin sonundan sonra tarih kýsaca þöyle 
hayat muazzam bir dönüþüm içerisinde. Kýr II. iþledi: Gittikçe artan bir hýzla birinci dünyanýn 
kente tabi oluyor. Akþamlarý büyük fabrika ve Muazzam bir entelektüel birikimin, politik içinde bir üçüncü dünya büyüdü. 
sanayi bölgelerinden çýkan huzursuz ve olgunluðun ve ideolojik tutarlýlýðýn ürünü olan Kuzey/Güney ayrýmý sadece dünya haritalarý 
öfkeli kalabalýklar kentin sokaklarýnda Komünist Manifesto yayýnlanýþýndan kýsa bir üzerindeki bir gösterge deðil ayný zamanda 
kayboluyor. Sabahlarý kentin sokaklarýndan süre sonra (ilk baský þubat 1848; Londra.) ülkeler, þehirler ve mahalleler içerisinde de 
çýkan huzursuz ve öfkeli kalabalýklar bu çeþitli dillere ( Fransýzca, Lehçe, Ýtalyanca, bir hakikatin kýlýðýna büründü. Ýþçi sýnýfý yok 
sefer de büyük fabrika ve sanayi Danca, Flamanca, Ýsveççe…) tercüme olmadý. Yapýsý deðiþti fakat bu deðiþim iþçi 
bölgelerinde kayboluyor. Onlara 'proletarya' edildi.  Artýk iþçi sýnýfý güçlü bir kuram ve sýnýfýnýn kapsamýný 19.yy ile kýyasla kat be 
deniliyor. Acýmasýz bir emek sömürüsü eylem kýlavuzuna sahipti. Manifesto kat geniþletti. Proleter sayýsý milyarlarý aþtý. 
üzerinden muazzam bir sinai üretim kuþkusuz kendi tarihsel döneminin ve Dünya'nýn maddi kaynaklarý ve zenginliði 
dönemine geçiliyor. Piyasa geliþtikçe, ticari koþullarýnýn bir ürünüydü. Tamamen maddi gittikçe artan bir hýzla, gittikçe azalan bir 
deðiþimler hýz kazandýkça burjuvazi yaþamýn gerçekliðinden beslendi. topluluðun elinde yoðunlaþýrken; kýtlýk, 
acýmasýzca proleterin emeðine yumuluyor, Manifesto'da Marx ve Engels berrak zihinleri sefalet ve fakirlik ise gittikçe artan bir hýzla, 
onu iliklerine kadar sömürüyor. Proleterler ile henüz yeni yeþermekte olan burjuvazinin gittikçe kalabalýklaþan bir toplulukta 
için dünya “yaþayan ölüler diyarý” haline tarihsel rolünü, kapitalist üretimin karakterini, yoðunlaþtý. Ezenler ve ezilenler. Burjuvalar 
dönüþüyor. sýnýf mücadelesinin doðasýný ve gereðini, ve proleterler.  

Fabrikalardan ve sanayi bölgelerinden çarpýcý; çarpýcý olduðu kadar þiirsel bir 
çýkan proleterler kentleri zapt ediyor, sokak üslupla serimlediler. Manifesto'daki bulgular, IV.
aralarýna barikatlar kuruyor. Fabrikalar iþgal tespitler ve öngörüler kýsa sürede teker teker Çaðýmýzýn ruhu Manifesto'nun ruhudur. 
ediliyor, makineler kýrýlýyor, parçalanýyor. gerçekleþecekti. Öyle ki bugün dahi söz Çürüyen kapitalizm sadece insanlýðý deðil 
Burjuvazi kendi eseriyle, mezar kazýcýlarýyla konusu tahlillerin geçerliliði, öngörülerin harfi ayný zamanda ekosistemimizi de yokoluþun 
tanýþýyor. Avrupa büyük iþçi ayaklanmalarý harfine hayat bulmasý Manifesto'nun uçurumuna itmektedir. Burjuva uygarlýðýnýn 
ve devrimleri eþiðinde! güncelliðini hala koruyor oluþunun ispatýdýr. ilerleme retoriði tümden bir mahvoluþun 

Tarih 1848'dir. Avrupa'da bir hortlak kol Manifesto'nun döneminin tarihsel ve maddi 'cilalý' iþaretidir. Bir eþikteyiz. Bugün 
gezmektedir. Burjuvazi panik ve korku koþullarýnýn ürünü olmasý onu var olduðu insanlýðýn kurtuluþu ayný anda insanýn 
halinde! Sokaklar iþçilerin kaný ile çaða hapsetmez, týkamaz. Manifesto'daki maddi/biyolojik bir varlýk olarak da var oluþu 
yýkanmaktadýr. Sosyal tespit ve öngörüler bugün hala insanlýðýn sorunuyla iç içe geçmiþtir. Burjuvazi sadece 
demokratlar/komünistler proletaryanýn içerisinde olduðu keþmekeþi, çürüme ve insan emeðini deðil doðayý da acýmasýz bir 
devrimci eyleminin programý ve stratejisi için yokoluþ koþullarýný anlamamýz adýna bizlere sömürüye tabi kýlarak ekolojik sistemi; yani 
kafa yormaktadýr. Komünist Liga, Karl Marx yol göstermekte; insanlýk durumunun tüm canlýlarýn biyolojik olarak varolmasý için 
ve Friedrich Engels'i bir metin yazmalarý için karakterini sanki dün yazýlmýþ gibi gereken doðal koþullarý ortadan kaldýrmak, 
görevlendirir. Marx henüz 30, Engels ise 28 sergilemekte, çýkýþ yolunu göstermektedir. imha etmek üzeredir. Tam da bu noktada 
yaþýndadýr. Bu iki genç komünist ocak ayý Komünist Manifesto güncelliðini yitirmemiþ Marx ve Engels'in Manifesto'daki çaðrýsý; 
sonunda, þubat devrimlerine henüz iki hafta tarihi bir belge, aradan 160 yýla aþkýn bir Rosa Luxemburg'un gündemimize getirdiði 
kala söz konusu metne son noktayý koyarlar. zaman geçmesine raðmen hala eskimemiþ ikilemi tüm yakýcýlýðý ve acilliði ile karþýmýza 
“Bütün ülkelerin iþçileri, birleþin!” Metnin adý ve günümüz dünyasýna/gerçekliðine ýþýk dikilmektedir. Öyle bir çað eþiðindeyiz ki artýk 
ayný zamanda bir kuramýn da adýdýr: tutan, ezilenlerin ve sömürülenlerin varoluþumuzun devamý için, kýsaca yaþamak 
“Komünist Partisi Manifestosu”! kurtuluþunun yolunu gösteren bir kuram için tek bir yol görülmektedir: Devrim!y

Hasan Yýkýcý
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Köylerin Ta ihir

Ýnsan
Ýnsanl ýn Hik y si

ar
a e

Besim Baysal
besimbaysal@gmail.com

Akaça, Akaça  Peristeronasý, 

Koççino Dirimitya, Denya-kapitalizm var oldukça eskimeyecek bir eser-

1958'de köylerimizin adlarý deðiþti. 1963'te göçmen olduk. 1968'den sonra 
geri dönmeyi düþünürken, bu kez 1974 olaylarý patladý ülkemiz ikiye 
bölündü ve göçmenlik tekrardan mecburiyetimiz oldu. Geldiðimiz yere 
yeniden bir isim verdiler. Amaç “gavurcayý” Türkçe yapmak olduðu için 
gerçek isimler yerle bir edildi. Doðduðumuz yerlerin gerçek ismi yerine 
sonradan ona uygun görülen isim göç ettiðimiz topraklarýn da ismi haline 
getirildi, tabelalara yeni isimler yazýldý. Þimdi Kýbrýs'ta iki Tatlýsu, iki 
Geçitkale, iki Alaniçi, iki Mutluyaka, iki Mormenekþe... Þimdi Kýbrýs'ta iki 
Mari, iki Köfünye, iki Glavya, iki Muttayaka, iki Dromolakþa... 
Geçmiþimizdeki  tarihsizleþtirme çalýþmalarýný bilmeden bu çeliþkinin 
içinden çýkmak da mümkün görünmüyor.

Koççino Drimitya

Akaça Peristeronasý



2009-2010 akademik olmadýðý gerçeði sistem tarafýndan yok edilmekte, kurum zarar 
yýlýnýn baþlamasýna az ediyor gerekçeleriyle halk tepkisizleþtirilerek istenilen uygulamalar 
bir zaman kala kuzey çok rahat bir þekilde gerçekleþtirilmektedir. Tabi; devlet bunu salt 
Kýbrýs'ta bulunan kendi eliyle yapmamakta, yazýnýn baþýnda bahsettiðimiz sözde 

üniversitelerin sorunlarý yine su yüzüne çýktý. Bilindiði gibi bugün 6 aydýn köþe yazarlarýmýzýn sermayeye çanak tutmasýyla 
üniversiteye sahip olan kuzey Kýbrýs (ki 7.'si de yoldadýr-ÝTÜ) gerçekleþtirmektedir. Bu yüzden sendikalar her greve çýktýðýnda 
gelirinin büyük bir kýsmýný üniversiteler üzerinden elde ederken, medya onlarý “iþte paracýlar, doymak nedir bilmezler” diye lanse 
birçok insanýmýz da bu üniversitelerde iþ bulup geçinmektedirler. edebilmektedir. Hal böyle olunca bu ideolojik saldýrýlara karþý 
Tabi öðrenciler üzerinden gelir elde eden ev, restoran, kýrtasiye, halkla birlikte en büyük sorumluluk sendikalara, öðrenci 
eðlence mekaný sahipleri de azýmsanamayacak miktardadýr. Hal örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine ve sol partilere 
böyle olunca yaþanýlan sorunlar farklý kesimlerden birçok insaný düþmektedir. Çünkü sermayenin bu açgözlü saldýrýlarýný ancak ve 
etkilemektedir. ancak sermayenin sömürdüðü kesimler durdurabilir. Verilecek bu 
    Sorunlarýyla en fazla gündeme gelen üniversite ilk ve en büyük mücadele yalnýz saldýrýlarý püskürtüp, kýsmý kazanýmlar elde 
üniversitelerimizden biri olan Doðu Akdeniz Üniversitesi'dir. Yaz etmekle sýnýrlý kalmamalý, her sektörün özelleþtirilmesine dayalý 
ortalarýnda DAÜ'de çalýþan geçici iþçilerin iþten çýkartýlmasýyla aç gözlü neoliberalizme karþý halktan yana devrimci bir içerikle 
birlikte tekrar gündeme gelen sorunlar, yurt genelindeki 13000 militan bir karaktere dönüþtürülmelidir. Neoliberalizmin ideolojik 
öðrenci kontenjanýnýn 4000'ninin dolup, bu miktarýn DAÜ'ye hegemonyasý ancak bu þekilde kýrýlabilir. Zaten baþta sendikalar 
yansýmasý 1000 küsur civarý olmasýyla daha da büyüdü. olmak üzere tüm demokrat ve ilerici örgütlerin 90'larda baþlayýp 
Üniversitelerin hali baþta DAÜ olmak üzere birkaç gün gazetelerin hala devam eden bu neoliberal süreci kavrayamamalarý,  eski tip 
manþetlerinden düþmedi. Fakat bu mücadele ve bilinçlendirme 
duruma sebep olarak kimse okul çabalarýyla býrakýn yeni 
harçlarýnýn astronomik fiyatlarýný kazanýmlar elde etmeyi, 
sorgulamadý, sorgulamýyor. Þimdi kazanýlmýþ birçok hakký bile 
ise DAÜ rektörünün görevden koruyamamalarýna sebep 
alýnmasý gibi suni gündemlerle olmuþtur. Bugün yapýlmasý 
esas nedenlerin üstü örtülmeye gereken kitlelerin süslü püslü 
çalýþýlmaktadýr. Bir de bunun görünen neoliberalizme karþý 
üstüne gazete köþelerinde liberal bilinçlendirilmesi ve dönemin 
kafalý yazarlarýmýz “DAÜ'nün karakterine uygun mücadele 
özelleþtirilmesi” lazým diye nutuk araçlarý ve yöntemleri bulmaktýr. 
atmaktadýrlar. Ýçi sermaye Baraka'nýn yaz dönemi boyunca 
sevgisiyle dolup taþan liberallerimiz gerçekleþtirdiði “beleþe denize 
bu sorunlarýn sistemden kaynaklý girme” eylemleri küçük de olsa 
olduðunu ve DAÜ'nün buna bir örnektir. Bir ada ülkesi 
özelleþtirilmedikçe bu dertlerden olan Kýbrýs'ta denizlerin bile paralý 
kurtulamayacaðýndan hale gelmesi sermayenin 
bahsediyorlar. Evet sevgili liberaller, açgözlülüðünü anlatmaya yeter de 
sorun sistemden kaynaklýdýr. Fakat artar bile. Öte yandan denizlerin 
sizin bahsettiðiniz gibi deðil, þu halkýn malý denizlere girmenin bir 
anda hali hazýrda uygulanan ve hak olduðunu vurgulamak ise 
sizin isteðinizle daha da ileri boyutta uygulanacak olan halkýn gözünde hala meþrudur. Neoliberal dönemin devrimci 
(özelleþtirmeyle) ve sorunlarý derinleþtirecek sistemin ta dinamiði sermaye tarafýndan özelleþtirilmiþ ve özelleþtirilmek 
kendisiyle ilgilidir! Sorun, eðitim kurumlarýnýn ticarethaneleþtiði, istenen halkýn en temel haklarýdýr. Deniz eylemleri, halkýn temel 
Yakýn Doðu Üniversitesi'nin sahibi Suat Bey'e ve onun gibilere haklarýn içinde sosyal haklarýnýn var olduðunun göstergesi ve bir 
devlet arazilerini peþkeþ çekenlerde, eðitim standardý olmadan ürünüdür. Bu yüzden eylemler gerçekleþtiðinde o sýrada denize 
para uðruna yetersiz eðitime izin verenlerin sistemindedir. para karþýlýðý girmiþ insanlar bile bu eylemlere olumlu tepkiler 
Kýsacasý sorun kapitalizmde, onun ulaþtýðý açgözlülüktedir. Onun vermiþlerdir. Bugün DAÜ'de ve diðer üniversitelerde yaþanýlanlar 
adý neoliberalizm. Özel üniversitelerin karþýsýnda devlet ve vakýf da eðitim hakký üzerinden örülebilecek bir mücadelenin zeminidir. 
üniversitelerini yaþayamaz hale getiren devlet yöneticileri ve Bu anlayýþ saðlýk, ulaþým, barýnma gibi tüm diðer temel haklar için 
liberaller kalkmýþ bugün DAÜ'nün özelleþtirilmesinden de geçerlidir. Ancak bu þekilde DAÜ'nün ve diðer eðitim 
bahsetmektedirler. Çünkü onlar için sorun; öðrenciden daha fazla kurumlarýnýn, KTHY'nin özelleþtirilmesi engellenebilir ve yeni özel 
para alamamak, iþçilere ve akademisyenlere daha az ödeme eðitim, saðlýk, ulaþým þirketlerinin açýlmasýnýn önüne geçilebilir. 
yapamamaktýr. Bu yüzden onlar tüm üniversitelerin Bunu yaparken de halkýn temel ihtiyaçlarýnýn devlet tarafýndan 
özelleþtirilmesini istemekte, sendika veya öðrenci örgütleri gibi karþýlanmasýnýn devletin sorumluluðu olduðu ve var olan devlet 
hak arayan kurumlara karþý çýkmaktadýrlar. Boþuna mýdýr kurumlarýnýn iyileþtirilip artýrýlmasý vurgulanmalý, parasýz hale 
sendikalarý eylem ve grev yaptýklarý gerekçesiyle duyarsýzlýkla getirilmesi öncelikli hedef olmalýdýr.
suçlamalarý? “Kriz var, sendikalarýn duyarlý olmasý gerekiyor”        Devrimciler her dönemin karakterine uygun mücadele 
diyen duyarlý liberaller, okul harçlarýna zam yaparken, eþel mobil yöntemleri geliþtirirler. Öyleyse gidilecek yol bellidir. Geriye kalan 
sistemini 6 aya çekerken duyarlýlýðýn en güzel örneklerini doðru adýmlarýn atýlmasýdýr. Gidilecek yolun doðruluðu 
göstermiþlerdir herhalde! Çünkü onlar için okul harcýný mücadelenin içinde sýnanacaktýr. Ancak var olan yapýlarýn izlediði 
ödeyemediði için eðitimini yarýda býrakan ya da hiç üniversiteye eski anlayýþýn sorunlar karþýsýnda olumlu bir sonuç vermediði ise 
baþlayamayan bir öðrencinin, okul veya kurum zarar ediyor diye aþikardýr.     
iþinden çýkarýlan bir iþçinin, memurun, akademisyenin hiçbir 

(1) Barýnma ve yol parasý dediðimiz zaman yalnýz yurt dýþýndan gelmiþ önemi yoktur. Ee ne de olsa duyarlý olmak lazým! Herkesin 
öðrencilerden bahsettiðimizi düþünmeyin. Kýbrýs'ýn kuzeyinde farklý sadece kendi çýkarýný düþündüðü bu düzende duyarlýlýk bu olsa 
þehirlerde yaþayýp farklý þehirlerde okuyan birçok öðrenci vardýr. Bunlarýn gerek! Bu yýl DAÜ'de bir yýllýk harç ücreti Kýbrýslý Türkler için 7000 
büyük çoðunluðu okuluna gidebilmek için her gün en az 60 km yol 

TL, TC'li öðrenciler için ise 14000 TL civarýndadýr. Ýþ bu fiyatlarý teperken, bir kýsmý da yurt veya ev (ki bu genellikle ev olur) kiralamayý 
ödemekle de bitmiyor. Kitap, fotokopi, yemek, barýnma, yol tercih ediyor. Dolayýsýyla bu iki temel ihtiyacýn masrafý büyük miktarlara 
parasý(1) gibi ihtiyaçlarý çok yüksek rakamlara satýlmaktadýr. çýkýyor. Bu da ister istemez barýnma ve ulaþým hakkýný ülkesi fark 
Bugün eðitimin toplumsal bir hak olduðu ve satýlabilecek bir meta etmeksizin tüm öðrenciler için bir mesele haline getiriyor.y
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DAÜ, Kýbrýs  NeoliberalizmVe
Ali Þahin 
aiossemeon@hotmail.com

Bugün DAÜ'de ve diðer üniversitelerde yaþanýlanlar 

eðitim hakký üzerinden örülebilecek bir mücadelenin 

zeminidir. Bu anlayýþ saðlýk, ulaþým, barýnma gibi 

tüm diðer temel haklar için de geçerlidir.

Ülkemizde  ve Sol Gençlik

“Yeni çýkan Playstation'ý gördün mü?”
“Benim arabanýn turbosunu deðiþtirmem 
lazým artýk”
“Bu bardan býktým ben artýk”
“Bu cep telefonunu kesinlikle almam 
lazým”
...
Bu tip cümlelere o kadar çok kulak 
doygunluðumuz var ki son zamanlarda. 
Belki baþlýða göre bu yazýnýn böyle 
baþlamamasý gerekirdi, fakat gençlik 
denildiðinde akla malesef ilk olarak bu 
cümleler geliyor.

Gençliðin, solun içindeki durumu çok 
çeþitli örneklere deðinilerek anlatýlabilir. 
Okullardaki eðitim, çevrenin 
vurdumduymazlýðý, kötü internet ve 
televizyon kullanýmý gibi sebepler 
bunlardan birkaçý olabilir. Gençler gün 
geçtikçe büyük bir yozlaþtýrýlma çabasý 
içerisinde. Ýngiltere baþbakanýn kim 
olduðunu ya da hükümetteki partinin kim 
olduðunu bilmeyen bir Ýngiliz genç için 
geçen yýl aklýndan geçenlerle bugün 
arasýnda büyük farklar var. Yoksa “büyük Ama malesef þu anda yapýlan sadece büyük katkýlarý olan gençlik 
ülke” olma yolunda bizde mi ilerliyoruz? merkezden alýnan bir kararýn, gençlik örgütlenmesine bu eleþtiri yazýsýnda yerin 
Gazete, kitap okuma oraný gün geçtikçe diline çevrilmesidir. Gençlik örgütleri, ve zamanýn yetmemesi hayali vardý. Belki 
azalmakta, hatta geçen günlerde kebap-þarap partisi ve tanýþma çayý , onunla olan duygusal bað nedeni ile. 
tanýþtýðým bir lise öðrencisi arkadaþtan, dýþýnda hiçbir hareketini merkezden 2000'lerde Kýbrýs'ta moda eylemlerin 
hayatýnda hiç kitap okumadýðýný baðýmsýz yapamýyor. 1-2 yýl önce moda baþlamasýyla birlikte, 5-10 kiþiyle 18-19 
duyduðumdaki hayret, bunu safça, olarak görülmesinden kaynaklandýðý için, yaþýnda gençler Ýstanbul'da elçilik önünde 
hararetli bir þekilde savunmasýyla büyük birçok gencimiz meydanlara sýðmazken “Hükümet Ýstifa”, “Denktaþ Ýstifa” diye 
bir hayal kýrýklýðýna ulaþtý. görülüyordu. O zamanlarýn popüler liseli baðýrmalarý, Beþiktaþ Barbaros 

gençliðinin bir üyesi, bugünlerdeki bir TV meydanýnda eylemciden daha fazla basýn 
Gençlik kollarýmýza ve örgütlerimize programýnda, “bizim tek bir amacýmýz var, mensubu ve polis karþýsýnda basýn 
gelmeden önce deðinilmesi gerekli önemli yemek, içmek, siyasi hiçbir görüþümüz açýklamasý yaparkenki örgütle þimdi 
konu; günümüzde yozlaþmýþ, içi yoktur” deme gafletinde bulunabilmektedir. arasýnda öyle farklar var ki. Örneðin 
boþaltýlmýþ partilerimizin içerisindeki Belki gençlerin ilgisi eylemlere gelmiþ geçmiþ tüm yurtdýþýndaki Kýbrýslý 
dinazorlar bile, yerlerini daha genç, yeni yönelmiþken, iyi bir çalýþmayla gençlerin örgütleri bir yemekte toplanýyor, tüm 
yüzlere býrakamýyorlar. Son seçim durumu þu anda çok farklý olabilirdi. konuþmacýlar ayný siyasi partinin 
baþarýsýzlýðýndan sonra normal olan, Partilerin gençlik örgütleriyle, yaþlý kesim o yöneticileri, ortam bir parti kurultayý 
bundan sonraki hayatýnýn, büyük bir kadar birbiri içine geçmiþ durumdadýr ki, havasýnda. Öðrenci örgütünün internet 
kýsmýný torun severek geçirmesi gereken geçen günlerdeki bir partimizin gençlik sitesi, Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý 
“ruhu genç” arkadaþlar hala partilerinin kurultayýnda, söz almak isteyen var mý internet sitesinde reklam ediliyor. Öðrenci 
yönetimlerinde yer alabiliyorlar. Bir ülke sorusuna kimseden ses çýkmayýnca örgütüyle aralarýnda birçok bað olan, 
düþünün ki cumhurbaþkaný onyýllarca yaklaþýk yaþý 60 olan bir partili sözü yurtdýþýndaki çalýþanlarýn örgütlenmesi, 
baþta kalmýþ , baþbakaný kýsa aralýklar alabiliyor. Burada da belki bir sorun seçim döneminde bir siyasi partiye açýk 
dýþýnda yediden yetmiþe herkesin görülemeyebilir ancak, 17-18 yaþýndaki bir destek bildirisine imza atabiliyor. 
baþbakanlýðýný yapmýþ. Bir partinin gençlik genç, 60 yaþýndaki bir insanýn yanýnda Trajikomik örnekler bu þekilde 
kollarý sekreteri ancak kýrkýna merdiven deðil ideoloji konuþmak ismini söylerken artýrýlabilinmektedir.
dayadýktan sonra görevini baþka aðzý titreyebilmektedir. Bu durumda nasýl 
arkadaþlarýna devredebilmiþ. bir baðýmsýz gençlik hareketinden Yazýnýn baþýnda belirtildiði gibi yazý çok 

bahsedebiliriz? Ýsminden de farklý noktalara yayýlýp, esas anlatýlmak 
Gençlik hareketleri toplantýlarýnda alýnan anlaþýlabileceði gibi hareketler birer istenen konu dolaylý yollarla anlatýlmýþ 
kararlarýn, kahve aralarýnda nasýl “abi- gençlik hareketi, her konuda olduðu gibi olabilir. Her yaþta ve koþulda herkesin 
abla” baskýsýyla deðiþtirildiðine çok þahitlik siyasette de, tecrübe eksikliðinden, bazý düþüncesi dikkate deðer olabilmektedir. 
edildi. Toplu halde yapýlmaya karar verilen iþleri yanlýþ yapma þanslarý olabilir. Belki Ancak, siyasi anlamda gençlerden güçlü 
bir eylem, yine benzer sebeplerle, parti sert tartýþmalara girerek bazý þeyleri bir örgütlenme oluþturulmasý isteniyorsa, 
üyesi üç kiþi, diðer örgütlerin de öðrenecekler. Ancak günümüzde “ileri” onlarýn düþüncelerini önemsemeli, rahat 
kalabalýðýný arkasýna alýp mekan ve bildiri partilerimizin “ileri” gelenleri, geçtikleri býrakmalý ve bazý sonuçlara kendi özgür 
deðiþtirebiliyor günümüzde. gençlik yollarýný gençlerin üstüne baský iradeleriyle gelmeleri saðlanmalýdýr. Siyasi 

kurarak aktardýklarý zaman, gençler pratik partilerin, gençlik örgütlerinin büyüklerinin 
Gençlik örgütlerinin dünya görüþü farklý olmadan, teoriden ileriye gidemiyorlar. söylemlerini aynen tekrarlamalarý ne 
olabililir, “amcalarýndan-teyzelerinden” kendilerine, ne ülkeye ne de dünyaya 
farklý düþünüyor olabilmeliler, zaten Bu yazý yazýlmaya karar verildiðinde, hiçbir fayda saðlamayacaktýr.
düþünmezlerse bir problem var demektir. zamanýnda üzerimde her yönden çok 

y

Merter Refikoðlu
merter81@yahoo.com

malesef þu anda yapýlan sadece merkezden alýnan bir kararýn, gençlik diline 

çevrilmesidir. Gençlik örgütleri, kebap-þarap partisi ve tanýþma çayý dýþýnda 

hiçbir hareketini merkezden baðýmsýz yapamýyor



2009-2010 akademik olmadýðý gerçeði sistem tarafýndan yok edilmekte, kurum zarar 
yýlýnýn baþlamasýna az ediyor gerekçeleriyle halk tepkisizleþtirilerek istenilen uygulamalar 
bir zaman kala kuzey çok rahat bir þekilde gerçekleþtirilmektedir. Tabi; devlet bunu salt 
Kýbrýs'ta bulunan kendi eliyle yapmamakta, yazýnýn baþýnda bahsettiðimiz sözde 

üniversitelerin sorunlarý yine su yüzüne çýktý. Bilindiði gibi bugün 6 aydýn köþe yazarlarýmýzýn sermayeye çanak tutmasýyla 
üniversiteye sahip olan kuzey Kýbrýs (ki 7.'si de yoldadýr-ÝTÜ) gerçekleþtirmektedir. Bu yüzden sendikalar her greve çýktýðýnda 
gelirinin büyük bir kýsmýný üniversiteler üzerinden elde ederken, medya onlarý “iþte paracýlar, doymak nedir bilmezler” diye lanse 
birçok insanýmýz da bu üniversitelerde iþ bulup geçinmektedirler. edebilmektedir. Hal böyle olunca bu ideolojik saldýrýlara karþý 
Tabi öðrenciler üzerinden gelir elde eden ev, restoran, kýrtasiye, halkla birlikte en büyük sorumluluk sendikalara, öðrenci 
eðlence mekaný sahipleri de azýmsanamayacak miktardadýr. Hal örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine ve sol partilere 
böyle olunca yaþanýlan sorunlar farklý kesimlerden birçok insaný düþmektedir. Çünkü sermayenin bu açgözlü saldýrýlarýný ancak ve 
etkilemektedir. ancak sermayenin sömürdüðü kesimler durdurabilir. Verilecek bu 
    Sorunlarýyla en fazla gündeme gelen üniversite ilk ve en büyük mücadele yalnýz saldýrýlarý püskürtüp, kýsmý kazanýmlar elde 
üniversitelerimizden biri olan Doðu Akdeniz Üniversitesi'dir. Yaz etmekle sýnýrlý kalmamalý, her sektörün özelleþtirilmesine dayalý 
ortalarýnda DAÜ'de çalýþan geçici iþçilerin iþten çýkartýlmasýyla aç gözlü neoliberalizme karþý halktan yana devrimci bir içerikle 
birlikte tekrar gündeme gelen sorunlar, yurt genelindeki 13000 militan bir karaktere dönüþtürülmelidir. Neoliberalizmin ideolojik 
öðrenci kontenjanýnýn 4000'ninin dolup, bu miktarýn DAÜ'ye hegemonyasý ancak bu þekilde kýrýlabilir. Zaten baþta sendikalar 
yansýmasý 1000 küsur civarý olmasýyla daha da büyüdü. olmak üzere tüm demokrat ve ilerici örgütlerin 90'larda baþlayýp 
Üniversitelerin hali baþta DAÜ olmak üzere birkaç gün gazetelerin hala devam eden bu neoliberal süreci kavrayamamalarý,  eski tip 
manþetlerinden düþmedi. Fakat bu mücadele ve bilinçlendirme 
duruma sebep olarak kimse okul çabalarýyla býrakýn yeni 
harçlarýnýn astronomik fiyatlarýný kazanýmlar elde etmeyi, 
sorgulamadý, sorgulamýyor. Þimdi kazanýlmýþ birçok hakký bile 
ise DAÜ rektörünün görevden koruyamamalarýna sebep 
alýnmasý gibi suni gündemlerle olmuþtur. Bugün yapýlmasý 
esas nedenlerin üstü örtülmeye gereken kitlelerin süslü püslü 
çalýþýlmaktadýr. Bir de bunun görünen neoliberalizme karþý 
üstüne gazete köþelerinde liberal bilinçlendirilmesi ve dönemin 
kafalý yazarlarýmýz “DAÜ'nün karakterine uygun mücadele 
özelleþtirilmesi” lazým diye nutuk araçlarý ve yöntemleri bulmaktýr. 
atmaktadýrlar. Ýçi sermaye Baraka'nýn yaz dönemi boyunca 
sevgisiyle dolup taþan liberallerimiz gerçekleþtirdiði “beleþe denize 
bu sorunlarýn sistemden kaynaklý girme” eylemleri küçük de olsa 
olduðunu ve DAÜ'nün buna bir örnektir. Bir ada ülkesi 
özelleþtirilmedikçe bu dertlerden olan Kýbrýs'ta denizlerin bile paralý 
kurtulamayacaðýndan hale gelmesi sermayenin 
bahsediyorlar. Evet sevgili liberaller, açgözlülüðünü anlatmaya yeter de 
sorun sistemden kaynaklýdýr. Fakat artar bile. Öte yandan denizlerin 
sizin bahsettiðiniz gibi deðil, þu halkýn malý denizlere girmenin bir 
anda hali hazýrda uygulanan ve hak olduðunu vurgulamak ise 
sizin isteðinizle daha da ileri boyutta uygulanacak olan halkýn gözünde hala meþrudur. Neoliberal dönemin devrimci 
(özelleþtirmeyle) ve sorunlarý derinleþtirecek sistemin ta dinamiði sermaye tarafýndan özelleþtirilmiþ ve özelleþtirilmek 
kendisiyle ilgilidir! Sorun, eðitim kurumlarýnýn ticarethaneleþtiði, istenen halkýn en temel haklarýdýr. Deniz eylemleri, halkýn temel 
Yakýn Doðu Üniversitesi'nin sahibi Suat Bey'e ve onun gibilere haklarýn içinde sosyal haklarýnýn var olduðunun göstergesi ve bir 
devlet arazilerini peþkeþ çekenlerde, eðitim standardý olmadan ürünüdür. Bu yüzden eylemler gerçekleþtiðinde o sýrada denize 
para uðruna yetersiz eðitime izin verenlerin sistemindedir. para karþýlýðý girmiþ insanlar bile bu eylemlere olumlu tepkiler 
Kýsacasý sorun kapitalizmde, onun ulaþtýðý açgözlülüktedir. Onun vermiþlerdir. Bugün DAÜ'de ve diðer üniversitelerde yaþanýlanlar 
adý neoliberalizm. Özel üniversitelerin karþýsýnda devlet ve vakýf da eðitim hakký üzerinden örülebilecek bir mücadelenin zeminidir. 
üniversitelerini yaþayamaz hale getiren devlet yöneticileri ve Bu anlayýþ saðlýk, ulaþým, barýnma gibi tüm diðer temel haklar için 
liberaller kalkmýþ bugün DAÜ'nün özelleþtirilmesinden de geçerlidir. Ancak bu þekilde DAÜ'nün ve diðer eðitim 
bahsetmektedirler. Çünkü onlar için sorun; öðrenciden daha fazla kurumlarýnýn, KTHY'nin özelleþtirilmesi engellenebilir ve yeni özel 
para alamamak, iþçilere ve akademisyenlere daha az ödeme eðitim, saðlýk, ulaþým þirketlerinin açýlmasýnýn önüne geçilebilir. 
yapamamaktýr. Bu yüzden onlar tüm üniversitelerin Bunu yaparken de halkýn temel ihtiyaçlarýnýn devlet tarafýndan 
özelleþtirilmesini istemekte, sendika veya öðrenci örgütleri gibi karþýlanmasýnýn devletin sorumluluðu olduðu ve var olan devlet 
hak arayan kurumlara karþý çýkmaktadýrlar. Boþuna mýdýr kurumlarýnýn iyileþtirilip artýrýlmasý vurgulanmalý, parasýz hale 
sendikalarý eylem ve grev yaptýklarý gerekçesiyle duyarsýzlýkla getirilmesi öncelikli hedef olmalýdýr.
suçlamalarý? “Kriz var, sendikalarýn duyarlý olmasý gerekiyor”        Devrimciler her dönemin karakterine uygun mücadele 
diyen duyarlý liberaller, okul harçlarýna zam yaparken, eþel mobil yöntemleri geliþtirirler. Öyleyse gidilecek yol bellidir. Geriye kalan 
sistemini 6 aya çekerken duyarlýlýðýn en güzel örneklerini doðru adýmlarýn atýlmasýdýr. Gidilecek yolun doðruluðu 
göstermiþlerdir herhalde! Çünkü onlar için okul harcýný mücadelenin içinde sýnanacaktýr. Ancak var olan yapýlarýn izlediði 
ödeyemediði için eðitimini yarýda býrakan ya da hiç üniversiteye eski anlayýþýn sorunlar karþýsýnda olumlu bir sonuç vermediði ise 
baþlayamayan bir öðrencinin, okul veya kurum zarar ediyor diye aþikardýr.     
iþinden çýkarýlan bir iþçinin, memurun, akademisyenin hiçbir 

(1) Barýnma ve yol parasý dediðimiz zaman yalnýz yurt dýþýndan gelmiþ önemi yoktur. Ee ne de olsa duyarlý olmak lazým! Herkesin 
öðrencilerden bahsettiðimizi düþünmeyin. Kýbrýs'ýn kuzeyinde farklý sadece kendi çýkarýný düþündüðü bu düzende duyarlýlýk bu olsa 
þehirlerde yaþayýp farklý þehirlerde okuyan birçok öðrenci vardýr. Bunlarýn gerek! Bu yýl DAÜ'de bir yýllýk harç ücreti Kýbrýslý Türkler için 7000 
büyük çoðunluðu okuluna gidebilmek için her gün en az 60 km yol 

TL, TC'li öðrenciler için ise 14000 TL civarýndadýr. Ýþ bu fiyatlarý teperken, bir kýsmý da yurt veya ev (ki bu genellikle ev olur) kiralamayý 
ödemekle de bitmiyor. Kitap, fotokopi, yemek, barýnma, yol tercih ediyor. Dolayýsýyla bu iki temel ihtiyacýn masrafý büyük miktarlara 
parasý(1) gibi ihtiyaçlarý çok yüksek rakamlara satýlmaktadýr. çýkýyor. Bu da ister istemez barýnma ve ulaþým hakkýný ülkesi fark 
Bugün eðitimin toplumsal bir hak olduðu ve satýlabilecek bir meta etmeksizin tüm öðrenciler için bir mesele haline getiriyor.y

argasdi argasdi10 11

DAÜ, Kýbrýs  NeoliberalizmVe
Ali Þahin 
aiossemeon@hotmail.com

Bugün DAÜ'de ve diðer üniversitelerde yaþanýlanlar 

eðitim hakký üzerinden örülebilecek bir mücadelenin 

zeminidir. Bu anlayýþ saðlýk, ulaþým, barýnma gibi 

tüm diðer temel haklar için de geçerlidir.

Ülkemizde  ve Sol Gençlik

“Yeni çýkan Playstation'ý gördün mü?”
“Benim arabanýn turbosunu deðiþtirmem 
lazým artýk”
“Bu bardan býktým ben artýk”
“Bu cep telefonunu kesinlikle almam 
lazým”
...
Bu tip cümlelere o kadar çok kulak 
doygunluðumuz var ki son zamanlarda. 
Belki baþlýða göre bu yazýnýn böyle 
baþlamamasý gerekirdi, fakat gençlik 
denildiðinde akla malesef ilk olarak bu 
cümleler geliyor.

Gençliðin, solun içindeki durumu çok 
çeþitli örneklere deðinilerek anlatýlabilir. 
Okullardaki eðitim, çevrenin 
vurdumduymazlýðý, kötü internet ve 
televizyon kullanýmý gibi sebepler 
bunlardan birkaçý olabilir. Gençler gün 
geçtikçe büyük bir yozlaþtýrýlma çabasý 
içerisinde. Ýngiltere baþbakanýn kim 
olduðunu ya da hükümetteki partinin kim 
olduðunu bilmeyen bir Ýngiliz genç için 
geçen yýl aklýndan geçenlerle bugün 
arasýnda büyük farklar var. Yoksa “büyük Ama malesef þu anda yapýlan sadece büyük katkýlarý olan gençlik 
ülke” olma yolunda bizde mi ilerliyoruz? merkezden alýnan bir kararýn, gençlik örgütlenmesine bu eleþtiri yazýsýnda yerin 
Gazete, kitap okuma oraný gün geçtikçe diline çevrilmesidir. Gençlik örgütleri, ve zamanýn yetmemesi hayali vardý. Belki 
azalmakta, hatta geçen günlerde kebap-þarap partisi ve tanýþma çayý , onunla olan duygusal bað nedeni ile. 
tanýþtýðým bir lise öðrencisi arkadaþtan, dýþýnda hiçbir hareketini merkezden 2000'lerde Kýbrýs'ta moda eylemlerin 
hayatýnda hiç kitap okumadýðýný baðýmsýz yapamýyor. 1-2 yýl önce moda baþlamasýyla birlikte, 5-10 kiþiyle 18-19 
duyduðumdaki hayret, bunu safça, olarak görülmesinden kaynaklandýðý için, yaþýnda gençler Ýstanbul'da elçilik önünde 
hararetli bir þekilde savunmasýyla büyük birçok gencimiz meydanlara sýðmazken “Hükümet Ýstifa”, “Denktaþ Ýstifa” diye 
bir hayal kýrýklýðýna ulaþtý. görülüyordu. O zamanlarýn popüler liseli baðýrmalarý, Beþiktaþ Barbaros 

gençliðinin bir üyesi, bugünlerdeki bir TV meydanýnda eylemciden daha fazla basýn 
Gençlik kollarýmýza ve örgütlerimize programýnda, “bizim tek bir amacýmýz var, mensubu ve polis karþýsýnda basýn 
gelmeden önce deðinilmesi gerekli önemli yemek, içmek, siyasi hiçbir görüþümüz açýklamasý yaparkenki örgütle þimdi 
konu; günümüzde yozlaþmýþ, içi yoktur” deme gafletinde bulunabilmektedir. arasýnda öyle farklar var ki. Örneðin 
boþaltýlmýþ partilerimizin içerisindeki Belki gençlerin ilgisi eylemlere gelmiþ geçmiþ tüm yurtdýþýndaki Kýbrýslý 
dinazorlar bile, yerlerini daha genç, yeni yönelmiþken, iyi bir çalýþmayla gençlerin örgütleri bir yemekte toplanýyor, tüm 
yüzlere býrakamýyorlar. Son seçim durumu þu anda çok farklý olabilirdi. konuþmacýlar ayný siyasi partinin 
baþarýsýzlýðýndan sonra normal olan, Partilerin gençlik örgütleriyle, yaþlý kesim o yöneticileri, ortam bir parti kurultayý 
bundan sonraki hayatýnýn, büyük bir kadar birbiri içine geçmiþ durumdadýr ki, havasýnda. Öðrenci örgütünün internet 
kýsmýný torun severek geçirmesi gereken geçen günlerdeki bir partimizin gençlik sitesi, Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý 
“ruhu genç” arkadaþlar hala partilerinin kurultayýnda, söz almak isteyen var mý internet sitesinde reklam ediliyor. Öðrenci 
yönetimlerinde yer alabiliyorlar. Bir ülke sorusuna kimseden ses çýkmayýnca örgütüyle aralarýnda birçok bað olan, 
düþünün ki cumhurbaþkaný onyýllarca yaklaþýk yaþý 60 olan bir partili sözü yurtdýþýndaki çalýþanlarýn örgütlenmesi, 
baþta kalmýþ , baþbakaný kýsa aralýklar alabiliyor. Burada da belki bir sorun seçim döneminde bir siyasi partiye açýk 
dýþýnda yediden yetmiþe herkesin görülemeyebilir ancak, 17-18 yaþýndaki bir destek bildirisine imza atabiliyor. 
baþbakanlýðýný yapmýþ. Bir partinin gençlik genç, 60 yaþýndaki bir insanýn yanýnda Trajikomik örnekler bu þekilde 
kollarý sekreteri ancak kýrkýna merdiven deðil ideoloji konuþmak ismini söylerken artýrýlabilinmektedir.
dayadýktan sonra görevini baþka aðzý titreyebilmektedir. Bu durumda nasýl 
arkadaþlarýna devredebilmiþ. bir baðýmsýz gençlik hareketinden Yazýnýn baþýnda belirtildiði gibi yazý çok 

bahsedebiliriz? Ýsminden de farklý noktalara yayýlýp, esas anlatýlmak 
Gençlik hareketleri toplantýlarýnda alýnan anlaþýlabileceði gibi hareketler birer istenen konu dolaylý yollarla anlatýlmýþ 
kararlarýn, kahve aralarýnda nasýl “abi- gençlik hareketi, her konuda olduðu gibi olabilir. Her yaþta ve koþulda herkesin 
abla” baskýsýyla deðiþtirildiðine çok þahitlik siyasette de, tecrübe eksikliðinden, bazý düþüncesi dikkate deðer olabilmektedir. 
edildi. Toplu halde yapýlmaya karar verilen iþleri yanlýþ yapma þanslarý olabilir. Belki Ancak, siyasi anlamda gençlerden güçlü 
bir eylem, yine benzer sebeplerle, parti sert tartýþmalara girerek bazý þeyleri bir örgütlenme oluþturulmasý isteniyorsa, 
üyesi üç kiþi, diðer örgütlerin de öðrenecekler. Ancak günümüzde “ileri” onlarýn düþüncelerini önemsemeli, rahat 
kalabalýðýný arkasýna alýp mekan ve bildiri partilerimizin “ileri” gelenleri, geçtikleri býrakmalý ve bazý sonuçlara kendi özgür 
deðiþtirebiliyor günümüzde. gençlik yollarýný gençlerin üstüne baský iradeleriyle gelmeleri saðlanmalýdýr. Siyasi 

kurarak aktardýklarý zaman, gençler pratik partilerin, gençlik örgütlerinin büyüklerinin 
Gençlik örgütlerinin dünya görüþü farklý olmadan, teoriden ileriye gidemiyorlar. söylemlerini aynen tekrarlamalarý ne 
olabililir, “amcalarýndan-teyzelerinden” kendilerine, ne ülkeye ne de dünyaya 
farklý düþünüyor olabilmeliler, zaten Bu yazý yazýlmaya karar verildiðinde, hiçbir fayda saðlamayacaktýr.
düþünmezlerse bir problem var demektir. zamanýnda üzerimde her yönden çok 

y

Merter Refikoðlu
merter81@yahoo.com

malesef þu anda yapýlan sadece merkezden alýnan bir kararýn, gençlik diline 

çevrilmesidir. Gençlik örgütleri, kebap-þarap partisi ve tanýþma çayý dýþýnda 

hiçbir hareketini merkezden baðýmsýz yapamýyor



14 Aðustos 2009 tarihinde TC Elçiliði 
önünde Bilimsel ve Demokratik 
Eðitim Ýnisiyatifi tarafýndan 
gerçekleþtirilen eylemde okunan 
basýn açýklamasý:

KARARLIYIZ!
Kýbrýs'ýn kuzeyinde, ilerici sendikalarýn, sivil 
toplum örgütlerinin, bir çok siyasal partinin 
ve toplumumuzun büyük bir kesiminin karþý 
çýkýþýna raðmen, sunni müslüman yaþayýþ 
tarzý dayatamasý ýsrarla devam etmektedir.
Bu faaliyetlerin toplumsal kimliðimize ve laik 
kültürümüze vurulan bir darbe olduðu bilinci 
içerisinde, söz konusu giriþimlere karþý 
baþlatmýþ olduðumuz mücadeleyi kararlýlýkla 
sürdüreceðimizin altýný bir kez daha çizeriz.

TOPLUMSAL ÝHTÝYAÇ DEÐÝL, DAYATMA
'Toplumsal ihtiyaçtýr' bahanesiyle baþlatýlan 
kaçak kuran kurslarýnýn ardýndan, bu kez de 
din derslerinin eðitim müfredatýnda zorunlu 

hale getiriliyor olmasý, bize göre hem AKP hükümetinin, hem de buradaki iþbirlikçisi 
UBP hükümetinin, Kýbrýslý Türklere dayatmasýdýr. 
Geçmiþ hükümet döneminde zemini hazýrlanan kuran kurslarý ve öðrencilerin 
yurtdýþýnda kuran 
kurslarýna götürülmesine 
izin verilmesi bugünlerde 
yaþanýlan dayatmalarýn da 
zeminini hazýrlamýþtýr.
UBP hükümeti söz konusu 
faaliyetleri gözden 
geçirmek ve hatta 
durdurmak yerine 
hazýrlanan zeminin 
üzerinde sýrf AKP'ye þirin 
görünmek amacýyla, kendi 
toplumuna ve toplumsal 
kimliðine açýkça ihanet 
etmektedir. 

ZORUNLU DEÐÝL, 
SEÇMELÝ
Kýbrýs'ýn ilerici gençleri ve öðretmenleri olarak þunu belirtmekte fayda görüyoruz ki, 
baþlatmýþ olduðumuz mücadele, dini inanç ve ibadet özgürlüðüne, karþý duruþtan 
kaynaklanmamaktadýr. 
Bizler bireylerin kendi dini inancýný ve ibadet özgürlüðünü ifade hakký elde 
edebilecekleri demokratik ortamýn yaratýlmasý için de mücadele ortaya 
koymaktayýz. 
Bu nedenle din derslerinin zorunlu hale getirilmesine karþý duruyor ve bu 
uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerekliliðini savunuyoruz. 
Dinin evrensel felsefesinin ve tarihinin seçmeli ders olarak, bilimsel ve çaðdaþ 
yöntemler kullanýlarak, okullarda okutulmasýna bir itirazýmýz olmamakla birlikte, 
trafik bilinci, çevre bilinci, uyuþturucu-alkol- kumar baðýmlýlýðý, medya okur 
yazarlýðý, cinsel bilinç, insan haklarý gibi derslerin de seçmeli ders olarak müfredata 
alýnmasýný talep ederiz. 

BÝLÝM KAMPLARINA NEDEN GÖTÜRÜLÜMÜYORLAR 
Geçtiðimiz yýl 400 civarýnda ve yine bu yýl da ayný oranda öðrencinin kuran kurslarý 
için Türkiye'ye gönderilmesi ve bunun TC elçiliði tarafýndan finanse edilip 
örgütlenmesi açýkca buradaki yönetimin Kýbrýslý Türklerin deðil, TC yönetiminin 
insiyatifinde olduðunun göstergesidir. Bu oranda öðrencinin çaðdaþ, araþtýrmacý 
ruhu öðrenebilecekleri bilim kamplarýna götürülmeyip de kuran kurslarýna 
götürülmesi TC yönetiminin buraya nasýl bir kýlýf biçtiðinin en açýk göstergesidir. Öte 
yandan Kýbrýs'ta çözümün ne kadar gerekli olduðu tüm bu olaylarla bir kez daha 
ortaya çýkmýþtýr. Kýbrýs'ýn ilerici aydýn ve demokratlarýnýn toplumumuzun yaþayýþ 
tarzýný deðiþtirmeye yönelik uygulmaya konulan bu sinsi plana seyirci kalmamasý 
gerekmektedir.
Kültürel yapýmýzýn deðiþmesine asla müsade etmeyeceðimizi ve bu mücadeleyi 
kararlýlýkla sürdüreceðimizi ilgili tüm taraflara bir kez daha hatýrlatýrýz.

BÝLÝMSEL VE DEMOKRATÝK EÐÝTÝM ÝNÝSÝYATÝFÝ 
AGEM, BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ, KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER 
SENDÝKASI, KIBRISLI GENÇLÝK PLATFORMU, BKP GENÇLÝK KOLLARI, YKP 
GENÇLÝK, TDP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ
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Hasan Tezbaþar
cag.68@hotmail.comZorunlu  DersleriDin

Zorunlu þeçmeli!!! Sizce de bu bir çeliþki deðil 
midir? Kaðýt üzerinde seçmeli olup, uygulamada 
zorunlu olarak verilen din dersleri... Bütün sene 
boyunca zorunlu sandýðýmýz din derslerini iþledik. 
Ama; bizim zorunlu olduðunu sandýðýmýz din 
dersleri, aslýnda seçmeliymiþ. Biz bunu sene 
sonunda karnelerimizi elimize aldýðýmýzda anladýk; 
çünkü karnelerimizde seçmeli ders olarak, din dersi 
gözüküyordu. Bunu sorguladýðýmýzda da, 
“Türkiye'den din hocasý gönderildi. Bu yüzden, 
zorunlu olarak din dersine girdiniz” cevabýný aldýk. 
Bu sene ise; daha kötüsü oldu ve din derslerinin 
tamamýyla zorunlu olacaðý açýklandý. Geçen seneye 
göre, bu sene din derslerinin zorunlu olarak 
verileceði  herkesin bilgisinde. 

Geçen yýl bu “zorunlu seçmeli” derslerde; 
Müslümanlýðýn ilkeleri, Kur'an sureleri, dualar, nasýl 
namaz kýlýnacaðý öðretildi bize. Fakat; bence bir din 
dersi olacaksa, bu bütün dinleri kapsamalýdýr. Bu 
ders, dinlerin tarihi ve ilkeleri hakkýnda bilgi 
verilmelidir ki; insanlar özgürce dinlerini seçebilsin. 
Peki biz kendi din derslerimizde ne görüyoruz? 
Sadece Ýslam dini! Hatta Müslümanlýðýn sadece 
Sunni mezhebi. Bu þekilde eðitim veren, Eðitim 
Bakanlýðý laiklik ilkesini hiçe sayýyor. Ya sýnýfýmýzda 
bir Hristiyan varsa? Ya da bir Yahudi? Bu onlara 
yapýlmýþ bir haksýzlýk olmaz mý? Sonuçta, bir insana 
dini dayatamazsýnýz, bu onun seçimidir. Bana göre, 
öðrencilere  zorunlu deðil de, neye inanýp 
inanmayacaklarýna karar vermelerine yardýmcý 
olacak olan, kendi özgür iradelerini kullanacaklarý 
þekilde din eðitimi verilmelidir. 

Dinin bilimsel olmadýðý bilinen bir gerçektir. Eðitim 
yuvasý denilen okullarda, zorunlu din derslerinin 
verilmesinin neye yol açacaðýný düþünebiliyor 
musunuz? Fizik, kimya, sosyoloji gibi bilim 
derslerinin verildiði okullarda bu bilimleri reddeden 
din dersleri “zorunlu” olarak verilecek.

Bir öðrenci düþünelim, biri okulda zorunlu din 
dersi görmüþ ve geleceðini “Allah'a” býrakýyor. Bir 
düþünsenize, Allah ne isterse, o öðrenci “o” olacak. 
Ne de olsa kýsmetten ziyadesi olmazmýþ! ÖSS soru 
kitapçýðýna Fatiha Suresi yazýp, týp kazanacaðýna 
inanan bir öðrenci!.. Bir de bilimsel eðitime tabi 
tutulmuþ bir öðrenciyi düþünürsek, hayatta ne olup 
olmayacaðýna kendisi karar verir. Ýþi Allah'a ya da 
kýsmete býrakmaz. Ýþte bilimsel eðitimle, dogmatik 
eðitimin arasýndaki farký böyle özetleyebiliriz. 

Benim meslek okulunda okuyan bir öðrenci 
olarak, eðitimimi iyi birþekilde devam ettirmek ve 
alanýmda uzmanlaþmak için üniversiteye gitmem 
gerekir. Bunun için de ÖSS'ye girmem gerekir; fakat 
benim okulumda öðrenciyi üniversiteye deðil, 
hayata hazýrlýyorlar. Bu yüzden, ÖSS için gerekli 
dersleri okulda görmüyoruz; ama zorunlu din dersi 
görüyoruz. Bunun yerine, bize ÖSS'de iþimize 
yarayacak bilgiler verilse, liseden sonra üniversiteye 
gitmek isteyen öðrencilere fýrsat tanýnmýþ olur. 

Bu güne kadar “Liseliyim” sayfasýný Ceyda 
arkadaþým hazýrlýyordu. O geçen dönem mezun 
olduðu için bu sayfaya artýk ben devam edeceðim. 
Bu ilk yazým olduðundan, yazýyý yazmamda bana 
yardým eden Ceyda arkadaþýma teþekkür ederim. 

YAÞASIN BÝLÝMSEL, DEMOKRATÝK EÐÝTÝM!! !y

Zorunlu Seçmeli!

Hazýrlayan:
Ali ÞahinAfran

Çýplak ayaklarla,
Koþardý oraya buraya.
Tüm sokaklar onundu.
O kadar özgürdü ki...

Gök gürlediðinde,
Ýçeri girersin ya hep,
Islanmayasýn diye.
Kirlenmesin üstün baþýn.

Herhangi bir yerde,
Çamura koþardý o.
Doðanýn tadýný çýkarýr,
Öksürene kadar oynardý.

Nasýr tutmuþ elleriyle,
Tandýrý o karýþtýrýrdý.
Öðretirdi küçüklerine.
O kadar çalýþkandý ki...

Okula gidebilirse eðer,
Bilgileri her kýrýntýsýna kadar,
Toplardý köþeden bucaktan.
O kadar zekiydi ki...

Almasan da okuluna,
Çalýþtýrmasan da babasýný,
Gülsen de lehçesine,
O o kadar mutluydu ki...

Çaðýl Ener

Tüm Halkýmýza Duyurulur

Bir düþmanýmýz var!
Düþman saldýrmaya hazýrlanýyor.

Elinde tabanca deðil para.
Paranýn rengi yeþil. 

Parayý tutan paradan da yeþil !

Bir düþmanýmýz var.
Düþman bizi vuracak.

Þakaðýmýzdan deðil,
Göðsümüzden deðil,
Sýrtmýzdan da deðil,
Aklýmýzdan vuracak.

Silahý öyle bir silah ki öldürmüyor!
Aklýn köreliyor.

Kanýn akmýyor ama,
Yavaþ yavaþ yeþile dönüyor.

Düþmanýn silahýna mermi yapýyor seni!

Düþman saldýrýyor.
Düþman öyle kalleþ ki,

Çocuklarýmýza saldýrýyor! 
Düþman zeki.

Saldýrýyor bize.
Hem de bizi korumasý gerekenlerle saldýrýyor 

bize

Düþman bizi yok edecek!
Bizim bizliðimizi yok edecek

Çocuklarýmýzý daha yuvalarýnda eðitecek.
Yeni inþa edeceði kalelerine götürtecek.

Bizi bizlerle, bizden yok edecek!

Mustafa Keleþzade
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Yaþamaya Dair

Yaþamak þakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn
                bir sincap gibi mesela,
yani, yaþamýn dýþýnda ve ötesinde hiçbir þey beklemeden,
                yani, bütün iþin gücün yaþamak olacak.

Yaþamayý ciddiye alacaksýn,
yani, o derecede, öylesine ki, 
mesela, kollarýn baðlý arkadan, sýrtýn duvarda,
yahut, kocaman gözlüklerin
               beyaz gömleðinle bir laboratuarda
                                        insanlar için öleceksin,
               hem de yüzünü bile görmediðin insanlar için,
               hem de hiç kimse seni buna zorlamamýþken,
               hem de en güzel, en gerçek þeyin
                                        yaþamak olduðunu bildiðin halde,

Yani, öylesine ciddiye alacaksýn ki yaþamayý,
yetmiþinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
               hem de öyle çocuklara falan kalýr diye deðil,
               ölmekten korktuðun halde ölüme inanmadýðýn için,
                                        yaþamak, yani aðýr bastýðýndan
                                                                
                                                                                1947   
                                                                            Nazým Hikmet



14 Aðustos 2009 tarihinde TC Elçiliði 
önünde Bilimsel ve Demokratik 
Eðitim Ýnisiyatifi tarafýndan 
gerçekleþtirilen eylemde okunan 
basýn açýklamasý:

KARARLIYIZ!
Kýbrýs'ýn kuzeyinde, ilerici sendikalarýn, sivil 
toplum örgütlerinin, bir çok siyasal partinin 
ve toplumumuzun büyük bir kesiminin karþý 
çýkýþýna raðmen, sunni müslüman yaþayýþ 
tarzý dayatamasý ýsrarla devam etmektedir.
Bu faaliyetlerin toplumsal kimliðimize ve laik 
kültürümüze vurulan bir darbe olduðu bilinci 
içerisinde, söz konusu giriþimlere karþý 
baþlatmýþ olduðumuz mücadeleyi kararlýlýkla 
sürdüreceðimizin altýný bir kez daha çizeriz.

TOPLUMSAL ÝHTÝYAÇ DEÐÝL, DAYATMA
'Toplumsal ihtiyaçtýr' bahanesiyle baþlatýlan 
kaçak kuran kurslarýnýn ardýndan, bu kez de 
din derslerinin eðitim müfredatýnda zorunlu 

hale getiriliyor olmasý, bize göre hem AKP hükümetinin, hem de buradaki iþbirlikçisi 
UBP hükümetinin, Kýbrýslý Türklere dayatmasýdýr. 
Geçmiþ hükümet döneminde zemini hazýrlanan kuran kurslarý ve öðrencilerin 
yurtdýþýnda kuran 
kurslarýna götürülmesine 
izin verilmesi bugünlerde 
yaþanýlan dayatmalarýn da 
zeminini hazýrlamýþtýr.
UBP hükümeti söz konusu 
faaliyetleri gözden 
geçirmek ve hatta 
durdurmak yerine 
hazýrlanan zeminin 
üzerinde sýrf AKP'ye þirin 
görünmek amacýyla, kendi 
toplumuna ve toplumsal 
kimliðine açýkça ihanet 
etmektedir. 

ZORUNLU DEÐÝL, 
SEÇMELÝ
Kýbrýs'ýn ilerici gençleri ve öðretmenleri olarak þunu belirtmekte fayda görüyoruz ki, 
baþlatmýþ olduðumuz mücadele, dini inanç ve ibadet özgürlüðüne, karþý duruþtan 
kaynaklanmamaktadýr. 
Bizler bireylerin kendi dini inancýný ve ibadet özgürlüðünü ifade hakký elde 
edebilecekleri demokratik ortamýn yaratýlmasý için de mücadele ortaya 
koymaktayýz. 
Bu nedenle din derslerinin zorunlu hale getirilmesine karþý duruyor ve bu 
uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerekliliðini savunuyoruz. 
Dinin evrensel felsefesinin ve tarihinin seçmeli ders olarak, bilimsel ve çaðdaþ 
yöntemler kullanýlarak, okullarda okutulmasýna bir itirazýmýz olmamakla birlikte, 
trafik bilinci, çevre bilinci, uyuþturucu-alkol- kumar baðýmlýlýðý, medya okur 
yazarlýðý, cinsel bilinç, insan haklarý gibi derslerin de seçmeli ders olarak müfredata 
alýnmasýný talep ederiz. 

BÝLÝM KAMPLARINA NEDEN GÖTÜRÜLÜMÜYORLAR 
Geçtiðimiz yýl 400 civarýnda ve yine bu yýl da ayný oranda öðrencinin kuran kurslarý 
için Türkiye'ye gönderilmesi ve bunun TC elçiliði tarafýndan finanse edilip 
örgütlenmesi açýkca buradaki yönetimin Kýbrýslý Türklerin deðil, TC yönetiminin 
insiyatifinde olduðunun göstergesidir. Bu oranda öðrencinin çaðdaþ, araþtýrmacý 
ruhu öðrenebilecekleri bilim kamplarýna götürülmeyip de kuran kurslarýna 
götürülmesi TC yönetiminin buraya nasýl bir kýlýf biçtiðinin en açýk göstergesidir. Öte 
yandan Kýbrýs'ta çözümün ne kadar gerekli olduðu tüm bu olaylarla bir kez daha 
ortaya çýkmýþtýr. Kýbrýs'ýn ilerici aydýn ve demokratlarýnýn toplumumuzun yaþayýþ 
tarzýný deðiþtirmeye yönelik uygulmaya konulan bu sinsi plana seyirci kalmamasý 
gerekmektedir.
Kültürel yapýmýzýn deðiþmesine asla müsade etmeyeceðimizi ve bu mücadeleyi 
kararlýlýkla sürdüreceðimizi ilgili tüm taraflara bir kez daha hatýrlatýrýz.

BÝLÝMSEL VE DEMOKRATÝK EÐÝTÝM ÝNÝSÝYATÝFÝ 
AGEM, BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ, KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER 
SENDÝKASI, KIBRISLI GENÇLÝK PLATFORMU, BKP GENÇLÝK KOLLARI, YKP 
GENÇLÝK, TDP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ

argasdi 12 13 argasdi

Hasan Tezbaþar
cag.68@hotmail.comZorunlu  DersleriDin

Zorunlu þeçmeli!!! Sizce de bu bir çeliþki deðil 
midir? Kaðýt üzerinde seçmeli olup, uygulamada 
zorunlu olarak verilen din dersleri... Bütün sene 
boyunca zorunlu sandýðýmýz din derslerini iþledik. 
Ama; bizim zorunlu olduðunu sandýðýmýz din 
dersleri, aslýnda seçmeliymiþ. Biz bunu sene 
sonunda karnelerimizi elimize aldýðýmýzda anladýk; 
çünkü karnelerimizde seçmeli ders olarak, din dersi 
gözüküyordu. Bunu sorguladýðýmýzda da, 
“Türkiye'den din hocasý gönderildi. Bu yüzden, 
zorunlu olarak din dersine girdiniz” cevabýný aldýk. 
Bu sene ise; daha kötüsü oldu ve din derslerinin 
tamamýyla zorunlu olacaðý açýklandý. Geçen seneye 
göre, bu sene din derslerinin zorunlu olarak 
verileceði  herkesin bilgisinde. 

Geçen yýl bu “zorunlu seçmeli” derslerde; 
Müslümanlýðýn ilkeleri, Kur'an sureleri, dualar, nasýl 
namaz kýlýnacaðý öðretildi bize. Fakat; bence bir din 
dersi olacaksa, bu bütün dinleri kapsamalýdýr. Bu 
ders, dinlerin tarihi ve ilkeleri hakkýnda bilgi 
verilmelidir ki; insanlar özgürce dinlerini seçebilsin. 
Peki biz kendi din derslerimizde ne görüyoruz? 
Sadece Ýslam dini! Hatta Müslümanlýðýn sadece 
Sunni mezhebi. Bu þekilde eðitim veren, Eðitim 
Bakanlýðý laiklik ilkesini hiçe sayýyor. Ya sýnýfýmýzda 
bir Hristiyan varsa? Ya da bir Yahudi? Bu onlara 
yapýlmýþ bir haksýzlýk olmaz mý? Sonuçta, bir insana 
dini dayatamazsýnýz, bu onun seçimidir. Bana göre, 
öðrencilere  zorunlu deðil de, neye inanýp 
inanmayacaklarýna karar vermelerine yardýmcý 
olacak olan, kendi özgür iradelerini kullanacaklarý 
þekilde din eðitimi verilmelidir. 

Dinin bilimsel olmadýðý bilinen bir gerçektir. Eðitim 
yuvasý denilen okullarda, zorunlu din derslerinin 
verilmesinin neye yol açacaðýný düþünebiliyor 
musunuz? Fizik, kimya, sosyoloji gibi bilim 
derslerinin verildiði okullarda bu bilimleri reddeden 
din dersleri “zorunlu” olarak verilecek.

Bir öðrenci düþünelim, biri okulda zorunlu din 
dersi görmüþ ve geleceðini “Allah'a” býrakýyor. Bir 
düþünsenize, Allah ne isterse, o öðrenci “o” olacak. 
Ne de olsa kýsmetten ziyadesi olmazmýþ! ÖSS soru 
kitapçýðýna Fatiha Suresi yazýp, týp kazanacaðýna 
inanan bir öðrenci!.. Bir de bilimsel eðitime tabi 
tutulmuþ bir öðrenciyi düþünürsek, hayatta ne olup 
olmayacaðýna kendisi karar verir. Ýþi Allah'a ya da 
kýsmete býrakmaz. Ýþte bilimsel eðitimle, dogmatik 
eðitimin arasýndaki farký böyle özetleyebiliriz. 

Benim meslek okulunda okuyan bir öðrenci 
olarak, eðitimimi iyi birþekilde devam ettirmek ve 
alanýmda uzmanlaþmak için üniversiteye gitmem 
gerekir. Bunun için de ÖSS'ye girmem gerekir; fakat 
benim okulumda öðrenciyi üniversiteye deðil, 
hayata hazýrlýyorlar. Bu yüzden, ÖSS için gerekli 
dersleri okulda görmüyoruz; ama zorunlu din dersi 
görüyoruz. Bunun yerine, bize ÖSS'de iþimize 
yarayacak bilgiler verilse, liseden sonra üniversiteye 
gitmek isteyen öðrencilere fýrsat tanýnmýþ olur. 

Bu güne kadar “Liseliyim” sayfasýný Ceyda 
arkadaþým hazýrlýyordu. O geçen dönem mezun 
olduðu için bu sayfaya artýk ben devam edeceðim. 
Bu ilk yazým olduðundan, yazýyý yazmamda bana 
yardým eden Ceyda arkadaþýma teþekkür ederim. 

YAÞASIN BÝLÝMSEL, DEMOKRATÝK EÐÝTÝM!! !y

Zorunlu Seçmeli!

Hazýrlayan:
Ali ÞahinAfran

Çýplak ayaklarla,
Koþardý oraya buraya.
Tüm sokaklar onundu.
O kadar özgürdü ki...

Gök gürlediðinde,
Ýçeri girersin ya hep,
Islanmayasýn diye.
Kirlenmesin üstün baþýn.

Herhangi bir yerde,
Çamura koþardý o.
Doðanýn tadýný çýkarýr,
Öksürene kadar oynardý.

Nasýr tutmuþ elleriyle,
Tandýrý o karýþtýrýrdý.
Öðretirdi küçüklerine.
O kadar çalýþkandý ki...

Okula gidebilirse eðer,
Bilgileri her kýrýntýsýna kadar,
Toplardý köþeden bucaktan.
O kadar zekiydi ki...

Almasan da okuluna,
Çalýþtýrmasan da babasýný,
Gülsen de lehçesine,
O o kadar mutluydu ki...

Çaðýl Ener

Tüm Halkýmýza Duyurulur

Bir düþmanýmýz var!
Düþman saldýrmaya hazýrlanýyor.

Elinde tabanca deðil para.
Paranýn rengi yeþil. 

Parayý tutan paradan da yeþil !

Bir düþmanýmýz var.
Düþman bizi vuracak.

Þakaðýmýzdan deðil,
Göðsümüzden deðil,
Sýrtmýzdan da deðil,
Aklýmýzdan vuracak.

Silahý öyle bir silah ki öldürmüyor!
Aklýn köreliyor.

Kanýn akmýyor ama,
Yavaþ yavaþ yeþile dönüyor.

Düþmanýn silahýna mermi yapýyor seni!

Düþman saldýrýyor.
Düþman öyle kalleþ ki,

Çocuklarýmýza saldýrýyor! 
Düþman zeki.

Saldýrýyor bize.
Hem de bizi korumasý gerekenlerle saldýrýyor 

bize

Düþman bizi yok edecek!
Bizim bizliðimizi yok edecek

Çocuklarýmýzý daha yuvalarýnda eðitecek.
Yeni inþa edeceði kalelerine götürtecek.

Bizi bizlerle, bizden yok edecek!

Mustafa Keleþzade
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Ruhsati 

Yaþamaya Dair

Yaþamak þakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn
                bir sincap gibi mesela,
yani, yaþamýn dýþýnda ve ötesinde hiçbir þey beklemeden,
                yani, bütün iþin gücün yaþamak olacak.

Yaþamayý ciddiye alacaksýn,
yani, o derecede, öylesine ki, 
mesela, kollarýn baðlý arkadan, sýrtýn duvarda,
yahut, kocaman gözlüklerin
               beyaz gömleðinle bir laboratuarda
                                        insanlar için öleceksin,
               hem de yüzünü bile görmediðin insanlar için,
               hem de hiç kimse seni buna zorlamamýþken,
               hem de en güzel, en gerçek þeyin
                                        yaþamak olduðunu bildiðin halde,

Yani, öylesine ciddiye alacaksýn ki yaþamayý,
yetmiþinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
               hem de öyle çocuklara falan kalýr diye deðil,
               ölmekten korktuðun halde ölüme inanmadýðýn için,
                                        yaþamak, yani aðýr bastýðýndan
                                                                
                                                                                1947   
                                                                            Nazým Hikmet
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PARMAK ÝZÝ
ÖMER TATLISU
hyprost@gmail.com MÝZAH CÝDDÝ BÝR ÝÞTÝR!

CTP’nin 5 senelik iktidarýnda ülkeyi ne hale getirdiði malum. Fakat 30 sene farklý 
birþey yapmýþ gibi davranan Eroðlu herþeyin faturasýný geçmiþ hükümete çýkarýyor. 
Öte yandan daha düne kadar ayný haltý yiyen CTP kurmaylarý hiçbir þey yapmamýþ
gibi bol keseden nutuk atýyor!

Geçmiþ hükümetin politikalarý, 
devlet sektörlerinin batmasýna,
yolsuzluklara, ozon tabakasýnýn 
delinmesine ve küresel 
ýsýnmaya sebep olmuþtur! 

Hiç üstüme almam biz 
hükümet mi olduk?

Daha önce Kur’an kurslarýnýn yasa dýþý olduðunu açýkladýðý
halde yaptýrým uygulamayan Eroðlu, hükümetin 100 günü için
düzenlediði basýn toplantýsýnda “artýk yalan, talan yok” dedi!

Yalan yok!
kuran kurslarý devam 
etti ama yinede 
yasa dýþý!

Hükümetteyken halka yapmadýðýný býrakmayan, sol yapýlarla arasý açýlan 
CTP ve güdümündeki örgütler 1 Eylül’ü yine baþ baþa kutladý.
Eee once þey kolay unutulur mu?

Allah Allah! 
Muhalefete düþtük 
ama gene yalnýz kaldýk!

Elhamdülillah Bilimseliz!

Kur’an kurslarýna göz yuman Eðitim Bakaný Kemal Dürüst
diðer konularda sürekli bilimsellikten dem vuruyor.

UBP’den yeni sesler yükseliyor!
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Pop u RTEÝkon
Tek bildikleri: zaten!  Bu vahim 
Kasýmpaþalý, durumun kendi 
gençliðinde futbol coðrafyamýza 

Üreticiliðin komik sayýldýðý, oynamýþ, Ýstanbul yansýyýþýný da son 
aþaðýlandýðý, yok edildiði; 80'li yýllarýn Büyük Þehir seçimlerde gördük: 
sonucunda ortaya çýkan ''kahvehane Belediyesi Diskolarda eðlenip, 
kültürü''nün geliþtiði yýllarý Baþkanlýðý yapmýþ gece mekanlarýnda 
yaþamaktayýz. Aða olmak, racon (Ýstanbul'u harika piyasa yapan, hakký 
kesmek þimdiki deðerler. Bilgi ve ahlak yönetti diye eklenir için mücadele yerine 
artýk insan gözünde malesef deðer sonuna), þiir okudu son moda olan racon 
yapmamakta. Popüler kültür tarihimizin diye cezaevine kesmek ihtiyacýyla kýz 
en büyük ikonu, Recep Tayyip Erdoðan girmiþ (ama haklý arkadaþlarý için kavga 
ile tanýþtýrmak istiyorum sizleri. 12 bulunduðu için çýktý eden, kitaplarý 
Eylül'ün yarattýðý sürecin, en hemen diye unutmuþ, siyasetin 
mükemmel tablosu önünde saygýyla savunulur), sonra anlamýný bir partinin 
eðilmek istiyorum! baþbakan olmuþ gençlik kollarýnda 
Yýllarca Yeþilçam filmlerinin konusunu, (borsa yükseldi, olmak sanan bir halk 
gerçek hayatta görüp dolar düþtü tabii ki geçmiþi unutup 
gerçekliði karýþtýran bir ekonomi rahatladý denir). Hakkýnda seçimini Derviþ Eroðlu olarak yapar! Bu 
halkýn kahramaný! sadece bunlarýn söylenebildiði biri dakikadan sonra yapýlacak þey, 
Fakir ama gururlu; ülkenin oylarýnýn %50'sini alýp tanýmadan sevilen kahramanlarýn filmini 
Kasýmpaþalý bir genci, baþbakan olabiliyor. Pek seyredip, dersler çýkarmak. 
toprak sahalardan tanýmýyoruz kendisini ama Korkarým popüler kültürde bir film 
baþbakanlýða giden seviyoruz! Ne biliyoruz sevilirse, çok giþe yaparsa o filmin 
yolculuðun öyküsünü ki hakkýnda? ikincisi, üçüncüsü, beþincisi çekilir. 
gururla seyreden ve oy Tüm bir ülkeye yayýlan Recep Tayyip Erdoðan bu filmin ikinci 
veren seçmene sahip popüler kültürün, kendi bölümünde ve sanýrým bu bölümün adý 
coðrafyanýn baþbakanýný seçen Recep Tayyip – Kýbrýs!
baþbakanýnýn öyküsü! kültürel yapýyý Çaðýn belasý olan ''popüler kültür'' 
Recep Tayyip Erdoðan yaratmasýnýn ta günümüzde siyasetin ve devlet 
bir halk kahramaný! kendisidir 2007 seçim yönetiminin þekillenmesini de 
Bugüne kadar ne sonuçlarý! Türk halký saðlamýþtýr. Yüzyýllar önce büyük 
yaptýðýný, bugünden seçimini yapmýþtýr! düþünür Sokrates'in söylediði gibi “bir 
sonra neler yapacaðýný bilmeden; Evet; Türk halkýnýn baþbakaný Recep toplumun dinlediði müziðe bakýn, 
halkýn öyküsünü sevdiði bir kahraman! Tayyip Erdoðan'dýr. Bu kimseyi yönetim þeklini göreceksiniz” 
Bir ülkenin seçmen nüfusunun yaklaþýk þaþýrtmamýþtýr. Kaba hatlarýyla; saptamasýna günümüz için bir ilave 
%50'si “evet, bu adam baþbakanýmýz atýlamayan eðitim temellerinin, önüne yapacak olursak eðer; ''bir toplumun 
olmalýdýr” dederken, baþbakaný RTE'yi geçilemeyen iç göçün, 80'lerde arabesk izlediði tv programlarýna bakýn yönetim 
ne kadar tanýyor acaba? Ülkenin yarýsý kültürünün, 90'larda pop kültürünün, þeklini göreceksiniz'' cümlesi çok 
yanýlmýþ olamaz deðil mi? AKP'ye oy 2000'lerdeki bireyselleþmenin bir yerinde olacaktýr. Tek yol; popüler kültür 
verenlere sorabilsek Recep Tayyip karýþýmýndan çýkacak sonuç budur! araçlarýný kullanýp popüler kültüre 
Erdoðan hakkýnda ne biliyorsunuz diye! Bu seçmen bu baþbakaný arýyordu saldýrmaktýr.y

Ýsmail ÖZUÇAR
Ýsmail_ozucar05@hotmail.com
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Kýbrýs Elen liderliðinin tek adamý olarak 
tarihteki yerini alacaktýr. 

Osmanlý döneminde Kýbrýs'ýn Ortodoks 
Kýbrýslý Elen liderliðinin 1950 yýlýnda cemaatý olan Kýbrýslý Elenler, Osmanlý 

gerçekleþtirdiði plebisitte oy verebilecek Devleti'nin resmi dinlerinden biri olan 
yaþtaki Kýbrýslý Elenlerin %95'inin Kýbrýs'ýn Ortodoksluðun tüm ayrýcalýklarýndan uzun 
Yunanistan'a baðlanmasý yönünde imza yýllar yararlandýlar. Venediklilerin Kýbrýs'ta 
vermesi, resmi tarihte de sýk sýk egemen olduðu yýllarda Kýbrýs Ortodokslarýnýn 
kullanýlmaktadýr.  Ancak plebisitin yapýlmasýný baský altýnda olduðu bilinmektedir. Adanýn 
istemeyen dönemin Ýngiliz Sömürge Ýdaresi Osmanlýlar tarafýndan ele geçirilmesinden 
ve Vali Andrew Wright'ýn tutumlarý sebebi ile sonra kilise tam baðýmsýz olarak kabul görür 
plebisit, kilise önderliðinde tek taraflý ve baþpiskoposu da Kýbrýs'taki Ortodoks 
gerçekleþtirilmiþti. Hatta ilk imzayý atan da cemaatýn lideri kabul edilir. Avrupa halklarýnýn 
dönemin baþpiskoposu II. Makarios olmuþtu. Rönesans ve Reform süreçlerinden geçtiði ve 
Ayni dönemde II.Makarios yaþlý bir kilise ile hesaplaþtýðý dönemlerde Osmanlý 
baþpiskopos olduðu için yerine iki genç topraklarýnda kalan Hristiyan cemaatler -
metropolit adaylýk Kýbrýs'ta dahil- bu 
rekabeti içine süreçleri yaþamadý. 
girmiþlerdi: Girne Kýbrýs'ta Osmanlý 
Metropoliti Kiprianos Devleti döneminin 
ile Kitium Metropoliti sonlarýna kadar 
Makarios. Girne ayrýcalýklý olarak devam 
Metropoliti Kiprianos, eden bu yapý Elen 
plebisitten sonra bu milliyetçiliðinin 
rekabetten daha öne yükselmesi ile 
çýkmanýn yollarýný bozulmaya baþladýðý 
aramaktaydý. Önüne dönemde, adanýn 
çýkan fýrsat, plebisitte Ýngiltere'ye 1878 yýlýnda 
toplanan ve her biri kiralanmasý ile yeni bir 
18 ciltten oluþan 3 konum kazandý. 
seri imzalarý Ýngilizler kiliseyi 
Yunanistan komünist tehlike 
Hükümeti, Birleþik karþýsýnda sýk sýk 
Krallýk Hükümeti ve kullandý. Elen 
Birleþmiþ Milletlere milliyetçiliðini ve 
teslim etme göreviydi. Bu görev için liderlik Enosis'i destekleyen konumdaki kilisenin 
kura çekerek bir elçilik grubu oluþturacaktý. böylece Kýbrýslý Elenler içindeki konumu da 

Girne'nin liderlik içindeki güçlü büyük bir deðiþikliðe uðramadý. Kilisenin ve 
pozisyonundan dolayý Kiprianos'un kuradan dinin kontrol altýnda tuttuðu Kýbrýslý Elenlerin 
galip çýkmasý için Makarios'un adý yerine kura herhangi bir þekilde laik devlet sistemi talep 
kaðýtlarýnýn her ikisine de Kiprianos'un adý edemeyecekleri açýktýr. Makarios böyle bir 
yazýlýr. Böylece Kiprianos Milli Liderlik Elçiliði gelenekten gelen bir toplumda kilisenin bir 
olarak isimlendirilen ekiple imzalarý götürmek numaralý adamý olarak belirlenir. Yunanistan'da 
üzere Kýbrýs dýþýnda çýkar. Milli Liderlik Elçiliði ve ABD'de eðitim görmüþ bir din adamý olarak 
Yunanistan'da istediði sonucu alamaz. Makarios, yeterli derecede politik ihtiras ve 
Dönemin Yunanistan baþbakaný Yorgos Elen milliyetçiliði ile donatýlmýþ olarak adaya 
Papandreu baþka bir münasebetle yaptýðý dönmüþtü. Din adamý olmasý, genç olmasý ve 
konuþmada Lefkoþa Belediye Baþkaný hitabet yeteneði Kýbrýslý Elenlerin liderlik 
Themistoklis Dervis'e: “Yunanistan bugün biri sürecinde Makarios'un önünü açtý. Diðer 
Ýngiliz öteki Amerikan iki ciðerle nefes alýyor. taraftan Kýbrýslý Türk liderliði (öncüleri) ise 
Bu nedenle, Kýbrýs sorunu yüzünden 1923 sonrasý Türkiye'den ve Kemalizm'den 
boðulma tehlikesine giremez” der. etkilenerek zaten az olan dini baðlantýlarýný da 

Milli Liderlik Elçiliði, Yunanistan'da çabucak kopardý. Osmanlý döneminde Kýbrýs'a 
bulunduðu esnada 28 Haziran 1950'de zorunlu olarak iskan edilen Anadolu 
Baþpiskopos II.Makarios ölür. Cenazesi topluluklarýnýn da genelde Alevi kökenli 
kaldýrýlýr kaldýrýlmaz toplanan sað görüþlü olduklarý bilinmektedir. Yüzyýllar içinde 
örgütler; SEK, KEK ve PEK; AKEL'den sünnileþen bu topluluklarýn ise dini sembollerle 
çekindikleri ve  Kiprianos'un da yurt dýþýnda baðlantýlarý çok da güçlü deðildi. Kýbrýslý 
bulunmasýndan dolayý baþpiskopos olarak Türkler böyle bir kültürel geliþim izlerken 
Kitium Metropoliti Makarios'u destekleme Kýbrýslý Elenler ise kilise ve dine baðýmlý bir 
kararý alýr. Kiprianos, son bir çaba olarak kültürel hattaki toplumsal konumlanýþ içinde 
ikisinin de baþpiskopos olmamasýný daha varlýðýný sürdürdü. Makarios'un 20 Ekim 
yaþlý birisinin seçilmesini önerir ancak bu 1950'de Baþpiskopos olarak seçilmesi bu 
öneri de kabul görmez. 20 Ekim 1950'de kültürel konumlanýþtaki Kýbrýslý Elenler içinde 
Makarios, III.Makarios olarak baþpiskopos yeni bir toplum lideri ortaya çýkarmýþtýr. Bugün 
koltuðuna seçilir. Bu seçimle, siyasi dahi Kýbrýslý Elenlerin kilise ile politik ve sosyal 
ihtiraslara sahip bir din adamý olan baðlarý yoðun bir þekilde varlýðýný 
Makarios'un önü açýlacak ve uzun yýllar korumaktadýr. y
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LEK1 Ekim 1949: Çin Halk Cumhuriyeti 
kuruldu.
4 Ekim: Dünya Hayvan Haklarý Günü
5 Ekim: Dünya Öðretmenler Günü
9 Ekim 1967: Che, Bolivya'da öldürüldü.
9 Ekim 1971: Deniz Gezmiþ ve 17 
arkadaþý idama mahkum edildi.
10 Ekim 1969: Fikir Kulüpleri 
Federasyonu; DEV-GENÇ adýný aldý.
20 Ekim 1935: Çin'de 6 bin millik Uzun 
Yürüyüþ sona erdi. 
22 Ekim 1964: Jean Paul Sartre, Nobel 
Ödülü'nü reddetti.
24 Ekim 1956: Nasr, Süveyþ Kanalý 
Ortaklýðýný millileþtirme kararý aldý.
25 Ekim 1966: ABD'de Kara Panterler 
Partisi kuruldu.
1 Kasým 1952: ABD ilk hidrojen 
bombasýný patlattý.
1 Kasým 1954: Cezayir Baðýmsýzlýk 
Savaþý baþladý.
1 Kasým 1956: Macaristan'ýn Varþova 
Paktý'ndan çýkmasý üzerine SSCB 
Macaristan'ý iþgal etti.
6 Kasým 1981: Üniversiteleri kýþlaya 
çeviren YÖK kanunu yürürlüðe girdi
7 Kasým 1917: SSCB'nin kurulmasýna 
neden olan Ekim Devrimi
9 Kasým 1989: Soðuk Savaþý bitiren 
olay kabul edilen Berlin Duvarý yýkýldý.
10 Kasým 1965: Çin'de “Kültür Devrimi” 
baþladý.
14 Kasým 1950: Orhan Veli Kanýk 
Ankara'da Belediye'nin açtýðý bir çukura 
düþmesi sonucu hayatýný kaybetti.
15 Kasým 1934: Çin'de Uzun Yürüyüþ 
baþladý.
17 Kasým 1973: Yunanistan'da 
Politeknik Direniþi baþladý.
23 Kasým 1170 (MÖ): Tarihi kayýtlara 
geçen ilk grev. Mýsýr'da piramit iþçileri iþi 
býraktý.
24 Kasým 1859: Türlerin Kökeni 
yayýnlandý.
25 Kasým 1956: Aralarýnda Che ve 
Fidel'in de bulunduðu 82 devrimci 
Küba'ya gitmek üzere Granma isimli 
yatla Meksika'dan ayrýldýlar.
29 Kasým 1945: Yugoslavya'da  
''Yugoslavya Federal Sosyalist 
Cumhuriyeti'' ilan edildi.
29 Kasým 1947: BM, Filistin topraklarý 
üzerinde biri Arap öteki ise Yahudi iki 
devlet oluþturulmasý kararýný aldý.
29 Kasým 1971: THKP-C lideri Mahir 
Çayan ve arkadaþlarý askeri 
cezaevinden firar ettiler. 
29 Kasým 1973: Yunanistan'da darbeci  
Papadopulos yeni bir darbeyle devrildi.
30 Kasým 1999: Seattle, ABD'de DTÖ 
zirvesi. Büyük çaplý protesto gösterileri. 
Aralýk 1914: Almanya 1. Paylaþým 
Savaþý bütçesi için yapýlan oylamada 
yalnýz Karl Liebknecht “hayýr” oyu verdi.
2 Aralýk 1956: Küba'da aralarýnda Fidel 
Castro ve Che'nin de bulunduðu gerilla 
birliklerinin Granma çýkarmasý.
6 Aralýk 1998: Venezuella'da, Hugo 
Chavez devlet baþkaný seçildi.
7 Aralýk 1941: Japonya ABD 
donanmasýna saldýrý düzenledi. ABD 2. 
Paylaþým Savaþý'na resmen girdi.
8 Aralýk 1987: Filistinliler intifada 
hareketini baþlattý.
10 Aralýk: Dünya Ýnsan Haklarý Günü
13 Aralýk 1980: 17 yaþýndaki Erdal Eren 
yaþý büyütülerek idam edildi.
17 Aralýk 1965: Türkiye Fikir Kulüpleri 
Federasyonu kuruldu.
18 Aralýk 2005: Bolivya'da MAS lideri 
Evo Morales devlet baþkanlýðýna seçildi.
24 Aralýk 1979: Rudi Dutschke öldü
27 Aralýk 1979: SSCB Afganistan'ý iþgal 
etti.
30 Aralýk 1947: Romanya'da Halk 
Cumhuriyeti ilan edildi.

Ýçinde bulunduðumuz 2009 yýlý, Charles 
Darwin'in doðumunun 200., çýðýr açan eseri 
Türlerin Kökeni'nin yayýnlanýþýnýnsa 150. yýlý 
olmasý vesilesiyle UNESCO tarafýndan Darwin 
Yýlý ilan edilmiþtir. '2009 Darwin Yýlý' bilim 
dünyasýna yol gösteren çok önemli 
sempozyumlarý da içeren çeþitli etkinliklerle 
kutlanýlmýþ ve hala da kutlanýlmaktadýr. Bu 
kadar yýl sonra dünya çapýnda anýlmasý ve 
geçen zamana inat tarihsel bir figür olarak 
kalmasý hiç de haketmediði bir þeref deðildir: 
Darwin hayatý boyunca sürdürdüðü çalýþmalar 
neticesinde modern evrim kuramýný 
temellendirmiþ, insanýn önce -aslýnda sürekli 
dönüþmekte olan- doðaya ve sonra da -artýk 
doðanýn bir parçasý kabul edilen- insana olan 
bakýþýný deðiþtirmiþtir. Bu deðiþim ise, 
dünyaya her zaman hakim olmuþ olan deðiþim 
olgusunun artýk skolastik düþüncenin 
belirlediði dar sýnýrlar içinde tutulmasýný 
zorlaþtýrmýþ, insan mentalitesinde geri 
dönülmez ufuklar açmýþtýr. Karanlýðýn ve 
duraðanlýðýn tüm bekçilerine karþýn kazanýlan 
bu zafer, insanlýðýn geleceðini inþasýnda ortak 
mirasýdýr. ekonomik özgürlüðe sahip olmasýna raðmen 

Bu sebeble, Darwin doðumunun 200. yýlýnda çocukluðu boyunca ailesiyle ve okulla 
hala çok yaygýn bir þekilde tartýþýlmakta ve ne yaþadýðý sorunlar peþini býrakmamýþ, 
acýdýr ki çoðu zaman bilim-dýþý ve riyakar üniversite hayatýna da taþýnmýþtýr. Edinburgh 
safsatalarla onun düþünceleri karalanmaya Üniversitesi'nde týp okurken ilgi duymaya 
çalýþýlmaktadýr. Ortaya sürülen çeþitli yalanlar baþladýðý doða tarihi giderek hayatýna yön 
ve yaratýlan bilgi kirliliðiyle akýlcý-bilimsel veren bir hal almaya baþlamýþ, ve ne iyidir ki 
düþüncenin ilerlemesi önünde engeller ortaya Darwin'in týp öðreniminde baþarýsýzlýðýna 
atýlmakta ve insanlarýn herþeyin ayný kaldýðý neden olarak bir doktor olmasýna engel 
muhafazakar düþüncelerin etkisi altýnda olmuþtur. Bu baþarýsýzlýðý üstüne babasý 
kalmasý istenmektedir. Tüm bunlara raðmen tarafýndan münasip bir din adamý olmak üzere 
ve iþte tam da bunlar yüzünden Darwin 200 Cambrigde Üniversitesi'ne baðlý bir din okulu 
yaþýna belki de hiç olmadýðý kadar canlý ve olan Christ's College'e yazdýrýlan Darwin bu 
dinamik giriyor ve “Bellek” bu sayýdaki sefer de teoloji okumaya baþlamýþtýr. Fakat 
köþesinde bir vefa borcunu yerine getirerek doðaya duyduðu ilgi giderek artan Darwin'in 
Darwin'i hatýrlatýyor: kuzeniyle birlikte böcek topladýklarý doða 

12 Þubat 1809 tarihinde zengin bir ailenin gezileri belki de dünyadaki en büyük zevki 
çocuðu olarak dünyaya gelen Ýngiliz olmaya devam etmiþtir. Ýþte bugünlerde, 
doðabilimci, babasý dolayýsýyla ciddi bir böceklere duyduðu ilgi neticesinde tanýþtýðý bir 

botanik profesörünün hayatýný deðiþtiren 
tavsiyesini duymasýna az bir zaman kalmýþtý.

Bu tavsiye Darwin'in HMS Beagle gemisinin 
araþtýrma gezisine katýlmasýydý. Bu gezi 
sýrasýnda özellikle türlerin dönüþümüne ve 
bunun bir aracý olarak da geliþtirdiði doðal 
seçilim fikrine odaklanan Darwin, 1831 yýlýnda 
katýldýðý bu geziden 2 Ekim 1836'da döndüðü 
Ýngiltere'de artýk tanýnmýþ bir doðabilimciydi. 
Babasýnýn da çalýþmalarýný ekonomik olarak 
desteklemesiyle araþtýrmalarýna hýz katýyor, 
diðer taraftanda da bir evliliðe imza atýp 
Londra'ya taþýnýyordu. Fakat ne yazýk ki 
Darwin fikirlerini en yakýn arkadaþlarýna bile 
açamýyor, muhafazakar Avrupa'nýn 
tepkisinden çekiniyordu. Bunda kuþkusuz 
büyük babasý Erasmus Darwin'in Vatikan 
tarafýndan yasaklanmasýnýn da payý olmuþtur. 
Ama korkunun ecele faydasý olmamýþ, 20 yýllýk 
bir gecikmeyle de olsa özellikle Galapagos 
adalarýndaki gözlemlerine dayanan biyolojik 
evrim kuramýný açýkladýðý eseri Türlerin 
Kökeni'ninin 24 Kasým 1859'da 
yayýnlanmasýyla yer yerinden oynamýþtýr.  y
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Türlerin Kökeni
Ekim 1988: Kýbrýs Devrimci Yüksek 
Öðrenim gençliði yayýn organý “Somut” 
yayýnlanmaya baþladý. 
Ekim 1994: DAÜ ÖTK seçimleri 
“Özerk-Demokratik-Parasýz-Bilimsel 
Üniversite” talebiyle boykot edildi. 
Ekim 1998: “Seselim” dergisinin 6. ve 
son sayýsý yayýnlandý. 7. sayý hazýr 
olduðu halde AVRUPA gazetesini ele 
geçiren oportunist anlayýþ tarafýndan 
yayýmdan kaldýrýlýnca, devrimci gençlik 
gazeteden ayrýldý.
1 Ekim 1947: Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri 
Kurumu'nun aylýk dergisi ÝÞÇÝNÝN 
YOLU ÞAÞMAZ yayýnlanýr. Dergi 
milliyetçi çevrelerce hoþ karþýlanma-
yacak ve sadece iki sayý yaþayacaktý.
7 Ekim 1973: Makarios'a ikinci süikast 
giriþimi de baþarýsýz oldu. 
15 Ekim 1990: Kýbrýs Türk Halk 
Hareketi adlý örgüt CTP ve Özgürlük'e 
bombalý saldýrýda bulundu.
20 Ekim 1950: Makarios Kýbrýs Elen 
Ortodoks Klisesine Baþpiskopos 
seçildi.
20 Ekim 1973: Týp-Ýþ kuruldu
27 Ekim 1957: Denktaþ Ýngiliz 
Sömürge Savcýlýðý'ndan Kýbrýs Türk 
Kurumlarý Federasyonu Baþkanlýðý'na 
getirilir. 50 yýllýk hanedanlýk baþladý.
Kasým 1985: Des-Der kuruldu
Kasým 1990: KDYÖG yayýn organý 
Somut'un son sayýsý yayýnlandý.
5 Kasým 1914: Ýngiltere Kýbrýs'ý ilhak 
etti.
14 Kasým 1956: KTAMS kuruldu.
15 Kasým 1983: KKTC ilan edildi.
22 Kasým 1978: Kýbrýslý Türk Ercan 
Turgut Türkiye'de verdiði devrimci 
mücadele sýrasýnda öldürüldü.
22 Kasým 2005: Özker Özgür Öldü
23 Kasým 1978: Ýstanbul'daki Kýbrýs 
yurtlarý kapatýldý ancak Ankara'daki 
devrimci öðrenciler bir hafta kadar 
süren bir direniþ gerçekleþtirdi.
28 Kasým 1948: Kýbrýslý Türk Yukarý 
Sýnýfý “adil Ýngiliz idaresi”nin devamýný 
talep eden bir miting gerçekleþtirdi.
29 Kasým 1957: TMT'nin ilk bildirisi. Bu 
bildiride Kýbrýslý Türkler'e emirlere itaat 
etmesi talimatý verildi.
30 Kasým 1963: Makarios KC 
anayasasýna yönelik 13 maddelik 
deðiþiklik önergesini sundu.
Aralýk 1984: GÖSAB Kuruldu
Aralýk 1997: Baðýmsýz Gençlik 
Platforumu yayýný ÇATI'nýn 6. ve son 
sayýsý yayýnlandý.
7 Aralýk 1977: Kýbrýslý Türk Muharrem 
Özdemir Türkiye'de verdiði devrimci 
mücadele sýrasýnda faþistler tarafýndan 
öldürüldü. 
14 Aralýk 1955: Ýngiliz Valisi AKEL'i ve 
Ýnkýlapçý Gazetesi'ni kapattý.
16 Aralýk 1986: Narenciye Kesim 
Ekipleri Birliði Lefkoþa'da bir yürüyüþ 
gerçekleþtirdi.
19 Aralýk 1956: Ýngiliz Sömürgeler 
Bakaný Lennox Boyd'un, Avam 
Kamarasý'nda “Taksim” seçeneðine 
iþaret etmesinin ardýndan, Türk 
Baþbakaný Adnan Menderes 28 Aralýk 
1956 tarihinde Taksim'in Türkiye 
tarafýndan benimsenebileceðini 
söyledi.. Böylece, TC Hükümeti, 
Ýngiltere'nin teþvikiyle Taksim tezine 
sahip çýktý.
21 Aralýk 1963: Kýbrýs'ta iki halkýn fiziki 
olarak ayrýlmasýna varacak çatýþmalar 
baþladý.
27 Aralýk 1970: CTP kuruldu
28 Aralýk 1967: Geçici Kýbrýs Türk 
Yönetimi kuruldu.
30 Aralýk 1976: Dev-Ýþ kuruldu.
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Makarios ve
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Kýbrýs Elen liderliðinin tek adamý olarak 
tarihteki yerini alacaktýr. 

Osmanlý döneminde Kýbrýs'ýn Ortodoks 
Kýbrýslý Elen liderliðinin 1950 yýlýnda cemaatý olan Kýbrýslý Elenler, Osmanlý 

gerçekleþtirdiði plebisitte oy verebilecek Devleti'nin resmi dinlerinden biri olan 
yaþtaki Kýbrýslý Elenlerin %95'inin Kýbrýs'ýn Ortodoksluðun tüm ayrýcalýklarýndan uzun 
Yunanistan'a baðlanmasý yönünde imza yýllar yararlandýlar. Venediklilerin Kýbrýs'ta 
vermesi, resmi tarihte de sýk sýk egemen olduðu yýllarda Kýbrýs Ortodokslarýnýn 
kullanýlmaktadýr.  Ancak plebisitin yapýlmasýný baský altýnda olduðu bilinmektedir. Adanýn 
istemeyen dönemin Ýngiliz Sömürge Ýdaresi Osmanlýlar tarafýndan ele geçirilmesinden 
ve Vali Andrew Wright'ýn tutumlarý sebebi ile sonra kilise tam baðýmsýz olarak kabul görür 
plebisit, kilise önderliðinde tek taraflý ve baþpiskoposu da Kýbrýs'taki Ortodoks 
gerçekleþtirilmiþti. Hatta ilk imzayý atan da cemaatýn lideri kabul edilir. Avrupa halklarýnýn 
dönemin baþpiskoposu II. Makarios olmuþtu. Rönesans ve Reform süreçlerinden geçtiði ve 
Ayni dönemde II.Makarios yaþlý bir kilise ile hesaplaþtýðý dönemlerde Osmanlý 
baþpiskopos olduðu için yerine iki genç topraklarýnda kalan Hristiyan cemaatler -
metropolit adaylýk Kýbrýs'ta dahil- bu 
rekabeti içine süreçleri yaþamadý. 
girmiþlerdi: Girne Kýbrýs'ta Osmanlý 
Metropoliti Kiprianos Devleti döneminin 
ile Kitium Metropoliti sonlarýna kadar 
Makarios. Girne ayrýcalýklý olarak devam 
Metropoliti Kiprianos, eden bu yapý Elen 
plebisitten sonra bu milliyetçiliðinin 
rekabetten daha öne yükselmesi ile 
çýkmanýn yollarýný bozulmaya baþladýðý 
aramaktaydý. Önüne dönemde, adanýn 
çýkan fýrsat, plebisitte Ýngiltere'ye 1878 yýlýnda 
toplanan ve her biri kiralanmasý ile yeni bir 
18 ciltten oluþan 3 konum kazandý. 
seri imzalarý Ýngilizler kiliseyi 
Yunanistan komünist tehlike 
Hükümeti, Birleþik karþýsýnda sýk sýk 
Krallýk Hükümeti ve kullandý. Elen 
Birleþmiþ Milletlere milliyetçiliðini ve 
teslim etme göreviydi. Bu görev için liderlik Enosis'i destekleyen konumdaki kilisenin 
kura çekerek bir elçilik grubu oluþturacaktý. böylece Kýbrýslý Elenler içindeki konumu da 

Girne'nin liderlik içindeki güçlü büyük bir deðiþikliðe uðramadý. Kilisenin ve 
pozisyonundan dolayý Kiprianos'un kuradan dinin kontrol altýnda tuttuðu Kýbrýslý Elenlerin 
galip çýkmasý için Makarios'un adý yerine kura herhangi bir þekilde laik devlet sistemi talep 
kaðýtlarýnýn her ikisine de Kiprianos'un adý edemeyecekleri açýktýr. Makarios böyle bir 
yazýlýr. Böylece Kiprianos Milli Liderlik Elçiliði gelenekten gelen bir toplumda kilisenin bir 
olarak isimlendirilen ekiple imzalarý götürmek numaralý adamý olarak belirlenir. Yunanistan'da 
üzere Kýbrýs dýþýnda çýkar. Milli Liderlik Elçiliði ve ABD'de eðitim görmüþ bir din adamý olarak 
Yunanistan'da istediði sonucu alamaz. Makarios, yeterli derecede politik ihtiras ve 
Dönemin Yunanistan baþbakaný Yorgos Elen milliyetçiliði ile donatýlmýþ olarak adaya 
Papandreu baþka bir münasebetle yaptýðý dönmüþtü. Din adamý olmasý, genç olmasý ve 
konuþmada Lefkoþa Belediye Baþkaný hitabet yeteneði Kýbrýslý Elenlerin liderlik 
Themistoklis Dervis'e: “Yunanistan bugün biri sürecinde Makarios'un önünü açtý. Diðer 
Ýngiliz öteki Amerikan iki ciðerle nefes alýyor. taraftan Kýbrýslý Türk liderliði (öncüleri) ise 
Bu nedenle, Kýbrýs sorunu yüzünden 1923 sonrasý Türkiye'den ve Kemalizm'den 
boðulma tehlikesine giremez” der. etkilenerek zaten az olan dini baðlantýlarýný da 

Milli Liderlik Elçiliði, Yunanistan'da çabucak kopardý. Osmanlý döneminde Kýbrýs'a 
bulunduðu esnada 28 Haziran 1950'de zorunlu olarak iskan edilen Anadolu 
Baþpiskopos II.Makarios ölür. Cenazesi topluluklarýnýn da genelde Alevi kökenli 
kaldýrýlýr kaldýrýlmaz toplanan sað görüþlü olduklarý bilinmektedir. Yüzyýllar içinde 
örgütler; SEK, KEK ve PEK; AKEL'den sünnileþen bu topluluklarýn ise dini sembollerle 
çekindikleri ve  Kiprianos'un da yurt dýþýnda baðlantýlarý çok da güçlü deðildi. Kýbrýslý 
bulunmasýndan dolayý baþpiskopos olarak Türkler böyle bir kültürel geliþim izlerken 
Kitium Metropoliti Makarios'u destekleme Kýbrýslý Elenler ise kilise ve dine baðýmlý bir 
kararý alýr. Kiprianos, son bir çaba olarak kültürel hattaki toplumsal konumlanýþ içinde 
ikisinin de baþpiskopos olmamasýný daha varlýðýný sürdürdü. Makarios'un 20 Ekim 
yaþlý birisinin seçilmesini önerir ancak bu 1950'de Baþpiskopos olarak seçilmesi bu 
öneri de kabul görmez. 20 Ekim 1950'de kültürel konumlanýþtaki Kýbrýslý Elenler içinde 
Makarios, III.Makarios olarak baþpiskopos yeni bir toplum lideri ortaya çýkarmýþtýr. Bugün 
koltuðuna seçilir. Bu seçimle, siyasi dahi Kýbrýslý Elenlerin kilise ile politik ve sosyal 
ihtiraslara sahip bir din adamý olan baðlarý yoðun bir þekilde varlýðýný 
Makarios'un önü açýlacak ve uzun yýllar korumaktadýr. y
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1 Ekim 1949: Çin Halk Cumhuriyeti 
kuruldu.
4 Ekim: Dünya Hayvan Haklarý Günü
5 Ekim: Dünya Öðretmenler Günü
9 Ekim 1967: Che, Bolivya'da öldürüldü.
9 Ekim 1971: Deniz Gezmiþ ve 17 
arkadaþý idama mahkum edildi.
10 Ekim 1969: Fikir Kulüpleri 
Federasyonu; DEV-GENÇ adýný aldý.
20 Ekim 1935: Çin'de 6 bin millik Uzun 
Yürüyüþ sona erdi. 
22 Ekim 1964: Jean Paul Sartre, Nobel 
Ödülü'nü reddetti.
24 Ekim 1956: Nasr, Süveyþ Kanalý 
Ortaklýðýný millileþtirme kararý aldý.
25 Ekim 1966: ABD'de Kara Panterler 
Partisi kuruldu.
1 Kasým 1952: ABD ilk hidrojen 
bombasýný patlattý.
1 Kasým 1954: Cezayir Baðýmsýzlýk 
Savaþý baþladý.
1 Kasým 1956: Macaristan'ýn Varþova 
Paktý'ndan çýkmasý üzerine SSCB 
Macaristan'ý iþgal etti.
6 Kasým 1981: Üniversiteleri kýþlaya 
çeviren YÖK kanunu yürürlüðe girdi
7 Kasým 1917: SSCB'nin kurulmasýna 
neden olan Ekim Devrimi
9 Kasým 1989: Soðuk Savaþý bitiren 
olay kabul edilen Berlin Duvarý yýkýldý.
10 Kasým 1965: Çin'de “Kültür Devrimi” 
baþladý.
14 Kasým 1950: Orhan Veli Kanýk 
Ankara'da Belediye'nin açtýðý bir çukura 
düþmesi sonucu hayatýný kaybetti.
15 Kasým 1934: Çin'de Uzun Yürüyüþ 
baþladý.
17 Kasým 1973: Yunanistan'da 
Politeknik Direniþi baþladý.
23 Kasým 1170 (MÖ): Tarihi kayýtlara 
geçen ilk grev. Mýsýr'da piramit iþçileri iþi 
býraktý.
24 Kasým 1859: Türlerin Kökeni 
yayýnlandý.
25 Kasým 1956: Aralarýnda Che ve 
Fidel'in de bulunduðu 82 devrimci 
Küba'ya gitmek üzere Granma isimli 
yatla Meksika'dan ayrýldýlar.
29 Kasým 1945: Yugoslavya'da  
''Yugoslavya Federal Sosyalist 
Cumhuriyeti'' ilan edildi.
29 Kasým 1947: BM, Filistin topraklarý 
üzerinde biri Arap öteki ise Yahudi iki 
devlet oluþturulmasý kararýný aldý.
29 Kasým 1971: THKP-C lideri Mahir 
Çayan ve arkadaþlarý askeri 
cezaevinden firar ettiler. 
29 Kasým 1973: Yunanistan'da darbeci  
Papadopulos yeni bir darbeyle devrildi.
30 Kasým 1999: Seattle, ABD'de DTÖ 
zirvesi. Büyük çaplý protesto gösterileri. 
Aralýk 1914: Almanya 1. Paylaþým 
Savaþý bütçesi için yapýlan oylamada 
yalnýz Karl Liebknecht “hayýr” oyu verdi.
2 Aralýk 1956: Küba'da aralarýnda Fidel 
Castro ve Che'nin de bulunduðu gerilla 
birliklerinin Granma çýkarmasý.
6 Aralýk 1998: Venezuella'da, Hugo 
Chavez devlet baþkaný seçildi.
7 Aralýk 1941: Japonya ABD 
donanmasýna saldýrý düzenledi. ABD 2. 
Paylaþým Savaþý'na resmen girdi.
8 Aralýk 1987: Filistinliler intifada 
hareketini baþlattý.
10 Aralýk: Dünya Ýnsan Haklarý Günü
13 Aralýk 1980: 17 yaþýndaki Erdal Eren 
yaþý büyütülerek idam edildi.
17 Aralýk 1965: Türkiye Fikir Kulüpleri 
Federasyonu kuruldu.
18 Aralýk 2005: Bolivya'da MAS lideri 
Evo Morales devlet baþkanlýðýna seçildi.
24 Aralýk 1979: Rudi Dutschke öldü
27 Aralýk 1979: SSCB Afganistan'ý iþgal 
etti.
30 Aralýk 1947: Romanya'da Halk 
Cumhuriyeti ilan edildi.

Ýçinde bulunduðumuz 2009 yýlý, Charles 
Darwin'in doðumunun 200., çýðýr açan eseri 
Türlerin Kökeni'nin yayýnlanýþýnýnsa 150. yýlý 
olmasý vesilesiyle UNESCO tarafýndan Darwin 
Yýlý ilan edilmiþtir. '2009 Darwin Yýlý' bilim 
dünyasýna yol gösteren çok önemli 
sempozyumlarý da içeren çeþitli etkinliklerle 
kutlanýlmýþ ve hala da kutlanýlmaktadýr. Bu 
kadar yýl sonra dünya çapýnda anýlmasý ve 
geçen zamana inat tarihsel bir figür olarak 
kalmasý hiç de haketmediði bir þeref deðildir: 
Darwin hayatý boyunca sürdürdüðü çalýþmalar 
neticesinde modern evrim kuramýný 
temellendirmiþ, insanýn önce -aslýnda sürekli 
dönüþmekte olan- doðaya ve sonra da -artýk 
doðanýn bir parçasý kabul edilen- insana olan 
bakýþýný deðiþtirmiþtir. Bu deðiþim ise, 
dünyaya her zaman hakim olmuþ olan deðiþim 
olgusunun artýk skolastik düþüncenin 
belirlediði dar sýnýrlar içinde tutulmasýný 
zorlaþtýrmýþ, insan mentalitesinde geri 
dönülmez ufuklar açmýþtýr. Karanlýðýn ve 
duraðanlýðýn tüm bekçilerine karþýn kazanýlan 
bu zafer, insanlýðýn geleceðini inþasýnda ortak 
mirasýdýr. ekonomik özgürlüðe sahip olmasýna raðmen 

Bu sebeble, Darwin doðumunun 200. yýlýnda çocukluðu boyunca ailesiyle ve okulla 
hala çok yaygýn bir þekilde tartýþýlmakta ve ne yaþadýðý sorunlar peþini býrakmamýþ, 
acýdýr ki çoðu zaman bilim-dýþý ve riyakar üniversite hayatýna da taþýnmýþtýr. Edinburgh 
safsatalarla onun düþünceleri karalanmaya Üniversitesi'nde týp okurken ilgi duymaya 
çalýþýlmaktadýr. Ortaya sürülen çeþitli yalanlar baþladýðý doða tarihi giderek hayatýna yön 
ve yaratýlan bilgi kirliliðiyle akýlcý-bilimsel veren bir hal almaya baþlamýþ, ve ne iyidir ki 
düþüncenin ilerlemesi önünde engeller ortaya Darwin'in týp öðreniminde baþarýsýzlýðýna 
atýlmakta ve insanlarýn herþeyin ayný kaldýðý neden olarak bir doktor olmasýna engel 
muhafazakar düþüncelerin etkisi altýnda olmuþtur. Bu baþarýsýzlýðý üstüne babasý 
kalmasý istenmektedir. Tüm bunlara raðmen tarafýndan münasip bir din adamý olmak üzere 
ve iþte tam da bunlar yüzünden Darwin 200 Cambrigde Üniversitesi'ne baðlý bir din okulu 
yaþýna belki de hiç olmadýðý kadar canlý ve olan Christ's College'e yazdýrýlan Darwin bu 
dinamik giriyor ve “Bellek” bu sayýdaki sefer de teoloji okumaya baþlamýþtýr. Fakat 
köþesinde bir vefa borcunu yerine getirerek doðaya duyduðu ilgi giderek artan Darwin'in 
Darwin'i hatýrlatýyor: kuzeniyle birlikte böcek topladýklarý doða 

12 Þubat 1809 tarihinde zengin bir ailenin gezileri belki de dünyadaki en büyük zevki 
çocuðu olarak dünyaya gelen Ýngiliz olmaya devam etmiþtir. Ýþte bugünlerde, 
doðabilimci, babasý dolayýsýyla ciddi bir böceklere duyduðu ilgi neticesinde tanýþtýðý bir 

botanik profesörünün hayatýný deðiþtiren 
tavsiyesini duymasýna az bir zaman kalmýþtý.

Bu tavsiye Darwin'in HMS Beagle gemisinin 
araþtýrma gezisine katýlmasýydý. Bu gezi 
sýrasýnda özellikle türlerin dönüþümüne ve 
bunun bir aracý olarak da geliþtirdiði doðal 
seçilim fikrine odaklanan Darwin, 1831 yýlýnda 
katýldýðý bu geziden 2 Ekim 1836'da döndüðü 
Ýngiltere'de artýk tanýnmýþ bir doðabilimciydi. 
Babasýnýn da çalýþmalarýný ekonomik olarak 
desteklemesiyle araþtýrmalarýna hýz katýyor, 
diðer taraftanda da bir evliliðe imza atýp 
Londra'ya taþýnýyordu. Fakat ne yazýk ki 
Darwin fikirlerini en yakýn arkadaþlarýna bile 
açamýyor, muhafazakar Avrupa'nýn 
tepkisinden çekiniyordu. Bunda kuþkusuz 
büyük babasý Erasmus Darwin'in Vatikan 
tarafýndan yasaklanmasýnýn da payý olmuþtur. 
Ama korkunun ecele faydasý olmamýþ, 20 yýllýk 
bir gecikmeyle de olsa özellikle Galapagos 
adalarýndaki gözlemlerine dayanan biyolojik 
evrim kuramýný açýkladýðý eseri Türlerin 
Kökeni'ninin 24 Kasým 1859'da 
yayýnlanmasýyla yer yerinden oynamýþtýr.  y

Okcan Yýldýrýmtürk
okcan89@hotmail.com

Türlerin Kökeni
Ekim 1988: Kýbrýs Devrimci Yüksek 
Öðrenim gençliði yayýn organý “Somut” 
yayýnlanmaya baþladý. 
Ekim 1994: DAÜ ÖTK seçimleri 
“Özerk-Demokratik-Parasýz-Bilimsel 
Üniversite” talebiyle boykot edildi. 
Ekim 1998: “Seselim” dergisinin 6. ve 
son sayýsý yayýnlandý. 7. sayý hazýr 
olduðu halde AVRUPA gazetesini ele 
geçiren oportunist anlayýþ tarafýndan 
yayýmdan kaldýrýlýnca, devrimci gençlik 
gazeteden ayrýldý.
1 Ekim 1947: Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri 
Kurumu'nun aylýk dergisi ÝÞÇÝNÝN 
YOLU ÞAÞMAZ yayýnlanýr. Dergi 
milliyetçi çevrelerce hoþ karþýlanma-
yacak ve sadece iki sayý yaþayacaktý.
7 Ekim 1973: Makarios'a ikinci süikast 
giriþimi de baþarýsýz oldu. 
15 Ekim 1990: Kýbrýs Türk Halk 
Hareketi adlý örgüt CTP ve Özgürlük'e 
bombalý saldýrýda bulundu.
20 Ekim 1950: Makarios Kýbrýs Elen 
Ortodoks Klisesine Baþpiskopos 
seçildi.
20 Ekim 1973: Týp-Ýþ kuruldu
27 Ekim 1957: Denktaþ Ýngiliz 
Sömürge Savcýlýðý'ndan Kýbrýs Türk 
Kurumlarý Federasyonu Baþkanlýðý'na 
getirilir. 50 yýllýk hanedanlýk baþladý.
Kasým 1985: Des-Der kuruldu
Kasým 1990: KDYÖG yayýn organý 
Somut'un son sayýsý yayýnlandý.
5 Kasým 1914: Ýngiltere Kýbrýs'ý ilhak 
etti.
14 Kasým 1956: KTAMS kuruldu.
15 Kasým 1983: KKTC ilan edildi.
22 Kasým 1978: Kýbrýslý Türk Ercan 
Turgut Türkiye'de verdiði devrimci 
mücadele sýrasýnda öldürüldü.
22 Kasým 2005: Özker Özgür Öldü
23 Kasým 1978: Ýstanbul'daki Kýbrýs 
yurtlarý kapatýldý ancak Ankara'daki 
devrimci öðrenciler bir hafta kadar 
süren bir direniþ gerçekleþtirdi.
28 Kasým 1948: Kýbrýslý Türk Yukarý 
Sýnýfý “adil Ýngiliz idaresi”nin devamýný 
talep eden bir miting gerçekleþtirdi.
29 Kasým 1957: TMT'nin ilk bildirisi. Bu 
bildiride Kýbrýslý Türkler'e emirlere itaat 
etmesi talimatý verildi.
30 Kasým 1963: Makarios KC 
anayasasýna yönelik 13 maddelik 
deðiþiklik önergesini sundu.
Aralýk 1984: GÖSAB Kuruldu
Aralýk 1997: Baðýmsýz Gençlik 
Platforumu yayýný ÇATI'nýn 6. ve son 
sayýsý yayýnlandý.
7 Aralýk 1977: Kýbrýslý Türk Muharrem 
Özdemir Türkiye'de verdiði devrimci 
mücadele sýrasýnda faþistler tarafýndan 
öldürüldü. 
14 Aralýk 1955: Ýngiliz Valisi AKEL'i ve 
Ýnkýlapçý Gazetesi'ni kapattý.
16 Aralýk 1986: Narenciye Kesim 
Ekipleri Birliði Lefkoþa'da bir yürüyüþ 
gerçekleþtirdi.
19 Aralýk 1956: Ýngiliz Sömürgeler 
Bakaný Lennox Boyd'un, Avam 
Kamarasý'nda “Taksim” seçeneðine 
iþaret etmesinin ardýndan, Türk 
Baþbakaný Adnan Menderes 28 Aralýk 
1956 tarihinde Taksim'in Türkiye 
tarafýndan benimsenebileceðini 
söyledi.. Böylece, TC Hükümeti, 
Ýngiltere'nin teþvikiyle Taksim tezine 
sahip çýktý.
21 Aralýk 1963: Kýbrýs'ta iki halkýn fiziki 
olarak ayrýlmasýna varacak çatýþmalar 
baþladý.
27 Aralýk 1970: CTP kuruldu
28 Aralýk 1967: Geçici Kýbrýs Türk 
Yönetimi kuruldu.
30 Aralýk 1976: Dev-Ýþ kuruldu.

Besim Baysal
besimbaysal@gmail.com

Makarios ve

Kýbrýslý Elenlerde Dinin Rolü
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Ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilecek Ýþçi 
Filmleri Festivali için hazýrlýklar sürüyor. 
Ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek 
etkinlikler Lefkoþa'da Atatürk Kültür 
Merkezi'nde gösterilecek. Türkiye'den 
Yetkin Dikinciler'in de konuk olarak 
bulunacaðý gala gösterimi olan 3 ekim  
cumartesi gecesinde  Sol Anahtarý da bir 
konser verecek. Filmler hakkýnda ayrýntýlý 
bilgiler günlük gazetelerde 
yayýnlanacaktýr. Ayrýca 
http//festival.baraka.cc adresinden de 
bilgi alýnabilir. Sinemaya seyirci kalmak 
istemeyen tüm sinemaseverler davetlidir.

Baraka müzik topluluðu Sol Anahtarý'nýn 
uzun ve deðerli emekler harcayarak 
oluþturduðu Baþka Bir Þarký isimli albüm 
çýktý. Albüme ulaþmak isteyenler Baraka 
Lokalinden temin edebilirler.

Okuma-Tartýþma Grubumuz, Eduardo 
Galeano'nun “Latin Amerika'nýn Kesik 
Damarlarý" isimli kitabýný okumaya devam 
ediyor. Latin Amerika'nýn ruhunu en iyi 
yansýtan yazarlardan biri olan Galeano, 
etkileyici bir dille okuyucusuna þiirsel bir 
tarih sunarken, bir yandan da sistemden 
hesap soruyor. Her perþembe saat 
18:00'da buluþarak gerçekleþtirdiðimiz 
okumalarýmýza siz de davetlisiniz.

Baraka büfecileri cumartesi de bizimle. 
Birlikte kahve içeceðimiz, müzik dinleyip, 
kitap okuyabileceðimiz, keyifli sohbetler 
yapabileceðimiz mekanýmýza herkesi 
bekleriz. Her cumartesi saat 8:00 ile 
13:00 arasýnda Baraka'da buluþalým. 

Baraka Tiyatro Ekibi her salý saat 
18:00'de toplanmaya devam ediyor. Yeni 
oyun sahnelemek için atölye 
çalýþmalarýna baþlayan BTE'ciler yeni bir 
dönemin heyecanýný yaþýyor.

Dost ve aktivistlerin katýlarak, Baraka 
Kültür Merkezi'nin idari, ekonomik ve 
politik doðrultusuna yön verdikleri Cuma 
Toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlar her 
Cuma saat 19:00- 21:30 saatleri 
arasýnda, herkese açýk olarak 
gerçekleþiyor.

Üyelik sistemi ile herkesin 
yararlanabileceði kütüphanemizde 
3000'in üzerinde kitap bulunmakta. Ayrýca 
kitaplarýn listesine ve kütüphaneden 
yararlanma kurallarýna www.baraka.cc 
adresinden ulaþabilirsiniz.

Baraka dostlarýnýn baðýþlarý ile altý yýllýk 
birikim neticesinde oluþturulan Baraka 
VCD/DVD arþivi, film severlerin 
kullanýmýnda. VCD/DVD arþivinde 1000'in 
üzerinde yakýn belgesel, kurmaca, 
drama, komedi, aksiyon, kýsa-metraj ve 
dünya çapýndaki festivallerde ödül almýþ 
filmler bulunuyor. Üyelik sistemi ile tüm 
halkýmýz arþivimizden yararlanabilir. y

Baraka' dan KISA KISA
Hazýrlayan: Þifa Alçýcýoðlu

UBP Hükümetinin kurulmasý ile de baðlantýlý olarak 
gündeme gelen; ortaokullarda zorunlu din eðitimi ve 
Kur'an kurslarýnýn verilmesi sýcak bir yaza damgasýný 
vurdu. Geliþen süreçte öncelikle içinde Baraka Kültür 
Merkezi'nin de bulunduðu bazý siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, 24 
Temmuz 2009 günü Milli Eðitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlýðý önünde “Kur'an kurslarýna” karþý eylem 
yaptý. Ardýndan Akova köyünde kurs yapýlacaðýný 
öðrenen Barakacýlar ve sendika temsilcileri köye 
giderek yapýlan kursa engel oldu. Kursta “Dinimizi 
Öðreniyoruz, Yaz Kur'an Kurslarý El Kitabý” isimli 
kitaptan ders verildiði tespit edildi. Ardýndan 
Deðirmenlik ve Alayköy'de Kur'an kurslarý baskýnlarý 
düzenlendi. Tüm bu olaylarýn ardýndan ise “Demokratik 
Haklar ve Ýnanç Platformu” isimli bir grup, Kýbrýs Türk 
Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) Kur'an'a hakaret 
ettiði gerekçesi ile “inancýmýza ve din özgürlüðümüze 
sahip çýkýyoruz” sloganý ile bir eylem gerçekleþtirdi. 
KTÖS önüne siyah çelenk býrakan eylemciler, daha 
sonra sloganlar atarak ve kurt iþareti yaparak 
eylemlerine son verdiler. KTÖS'de toplanan Baraka'nýn 
da içinde bulunduðu bir grup, sendika önüne býrakýlan 
siyah çelengi  esas sahibi olan TC Elçiliði önüne 
götürerek iade etti.y

Yasadýþý Kur’an Kurslarý

Halk-Der'in 32. Kuruluþ Yýldönümü Etkinliði Gerçekleþtirildi

Baraka Kültür Merkezi, plajlara giriþte ücrete baðlý tutulamaz” maddesinin 
alýnan fahiþ paralarýn yasal hatýrlatýldýðý eylemlerde plajlara 
olmadýðýna dikkat çekmek, en doðal yiyecek- içecek sokulmamasý da 
ve Anayasal hak olan beleþe denize protesto edilerek denizlere karpuz, 
girme hakkýný kullanmak, yetkilileri hellim ve sahili kirletmemek için çöp 
göreve çaðýrmak ve halkýn plajlara naylonlarýyla gidildi.
girememesini protesto etmek Duyarlý kiþi ve örgütlerin de desteðiyle 
amacýyla bu yaz 12 temmuz ve 2 baþarýlý olan eylemler neticesinde bazý 
aðustos tarihlerinde plajlara “Beleþe plaj iþletmeleri, giriþ ücretlerini 
Denize Girme” eylemleri düzenledi. düþürdüler. Eylemin videosuna  
Anayasa'nýn “yurttaþlarýn yüz metrelik http://www.youtube. com/watch? 
kýyý þeridi içerisine girmesi kimse v=X8zkZ78mQ6U adresinden 
tarafýndan engellenemez ve giriþ ulaþabilirsiniz.y

Hade! Beleþe Denize Girmeye! 

Bu yýl da Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Elenler,1 Eylül Dünya Barýþ Günü 
dolayýsýyla Ledra Palas'a yürüdüler ve burada “Kýbrýs'ta yeniden birleþme” 
çaðrýsý yaptýlar. Baraka Kültür Merkezi ise Çaðlayan Parký'nda toplanarak 
Ledra Palace’a katýldý. Burada konuþmalardan sonra Yýltan Taþçý ve 
Adamos Katsantonis, Sol Anahtarý ve Andrulla Shati ve grubu barýþ 

þarkýlarý 
söyleyerek kitleyi 
coþturdular. 
Kýbrýslýlar 
þarkýlar eþliðinde 
dans ederek 
'Baðýmsýz Kýbrýs 
Bütün Halklar 
Kardeþtir', 
'Kýbrýs'ta Barýþ 
Engellenemez', 
'Ýþgale Son', 
'Faþizme karþý 
omuz omuza' 
sloganlarýný 
attýlar.y

Sun- Ýzle-Tartýþ etkinlikleri çerçevesinde temmuz ayýnda Zone ve aðustos 
ayýnda Harvey Milk isimli filmler izlendi. Eylül ayýnda ise Human 
Trafficking filmi gösterildi. Sunuþunu Mustafa Keleþzade arkadaþýmýzýn 
yaptýðý film dünyada yaþanan insan kaçakçýlýðýný en derin boyutlarýyla 
bize ulaþtýrdý. Ekim ayýnda Ýþçi Filmleri Festivali'nden dolayý 
yapýlamayacak olan etkinlik, kasým ayýnda Ýpek Yolu Çocuklarý'ný ( The 
Children Of Huang Shi ) sinemaseverlerle buluþturacak. Film, 1937 
yýlýnda Japonya'nýn Çin'i istilasý sýrasýnda 60 yetim çocuðu güvende 
olabilecekleri bir yere götürmeye karar vermesini konu alýyor. George 
Hogg'un (Jonathan Rhys Meyrs) gerçek öyküsünü konu alan film 7 kasým 
cumartesi akþamý Baraka'da.y

1 Eylül Kutlandý

Ortak Acýmýz Bizi Birleþtiriyor
Baraka'nýn da kurucularý arasýnda 
bulunduðu Savaþa Hayýr Koalisyonu her yýl 
yapýlan “Ortak Acýmýz Bizi Birleþtiriyor” 
etkinliðini bu yýl 22 temmuz tarihinde 
gerçekleþtirdi. Kýbrýs'ta yaþanan savaþlar 
sýrasýnda insanlýk ve cesaret gerektiren 
eylemlerde bulunarak kendi toplumunca 
"düþman" kabul edilen sivillerin yaþamlarýný 
kurtaran 10 Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Elen'e 
plaketler verildi. Etkinlik Sol Anahtarý'nýn 
Türkçe ve Elence verdiði konserle sona erdi. 

Aþaðýdaki adresten etkinliði izleyebilirsiniz:
“http://www.youtube.com/watch?v=9OBQukAXbY&feature=related”y

Baraka, Halk-Der'in 32. kuruluþ yýldönümü olan 22 Aðustos 2009 
cumartesi tarihinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik yüksek öðrenimini 
devam ettirirken Adana'da öldürülen Mustafa Ertan Kadýoðlu'nun 
Lefkoþa'daki mezarýna kýzýl karanfil býrakýlmasý ile baþladý. Ardýndan 
KTÖS lokalinde Halk-Der ile ilgili bir video gösterimi gerçekleþtirildi. 
Halk-Der'in tarihi ile ilgili olarak Baraka Kültür Merkezi'nin yürüttüðü 
bir belgesel projesinin 55 dakikalýk demosunu içeren gösterim 
oldukça duygusal ve coþkulu geçti. Gösterimin ardýndan, 
katýlýmcýlarla Halk-Der'in mücadelesi ve bu mücadelenin daha 
kapsamlý bir belgesel haline dönüþtürülmesi konusunda fikir 
alýþveriþinde bulunuldu.y

UBP'nin hükümete gelmesiyle birlikte 
hýz kazanan; Kur'an kurslarý, zorunlu 
din dersleri ve tarih kitaplarýnýn 
deðiþtirilmesi gibi eðitime gerici 
müdahalelere karþý Bilimsel ve 
Demokratik Eðitim Ýnisiyatifi kuruldu. 
Baraka, Akdeniz Gençlik Merkezi, 
BKP Gençlik Kollarý, KGP, KSP 
Gençlik Birimi, KTÖS, TDP Gençlik 
Kollarý ve YKP Gençlik'ten oluþan 
inisiyatif geçtiðimiz aylarda bir dizi 
eylem gerçekleþtirdi. 12 ve 13 

aðustos sabahý halký bilinçlendirmek için kavþaklarda bildiri daðýtan örgütler; 
14 aðustos sabahý Kuðulu Park'ta baþlayýp, Cumhurbaþkanlýðý önünden 
devam eden bir yürüyüþün ardýndan dayatmalarýn kaynaðý olan TC 
Elçiliði'nde bir eylem düzenledi. Eylem süresince "Bilimsel Eðitim, 
Demokratik Yönetim, Umutlarýn Kuþatýlmasýn Bu Abluka Daðýtýlacak, AKP/ 
Ankara/ Elçilik Elini Yakamýzdan Çek, Þeriatçý AKP Ýþbirlikçi UBP, Þeriat 
Düzeni Ýstemiyoruz, Ýnadýna Evrim, Ýnadýna Darwin" gibi sloganlarla halkýn 
kültürüne ve benliðine yönelen saldýrýlar kýnandý. Eylemin sonunda okullarýn 
eðitim yuvasý olduðuna dikkat çekilerek zorunlu din derslerine alternatiflerin 
sunulduðu bir basýn açýklamasý okundu.y

TC Elçiliði Önünde Eylem Bu yýl dördüncüsü düzenlenen 
Baraka kampý, 17- 20 temmuz 
tarihleri arasýnda Davlos 
(Kaplýca) sahilinde 
gerçekleþtirildi. Farklý yaþ 
gruplarýndan yaklaþýk 50 kiþinin 
katýldýðý çadýr kampýnda 
dinlenme ve eðlenmenin yaný 
sýra, birlikte olmanýn vermiþ 
olduðu güçle bazý eðitim ve 
atölye çalýþmalarýna da yer 
verildi. Oyuncu ve oyuncu 
olmayanlar için hazýrlanan tiyatro 
atölyesinden, “Toplumsal 
Cinsiyet Eþitliði” isimli panele, 
Sol Anahtarý'ndan müzik 
dinletilerine, “Kýbrýslý Türk 
Devrimci Hareketi ve Biz” isimli 
forumdan seramik atölyesine, 
andrez- tavla- satranç 
turnuvalarýna kadar geniþ bir 
yelpazede ele alýnan konularla 
hem eðlencenin hem de 
dayanýþmanýn en güzel örnekleri 
yaþandý.y

4. Baraka Kampý Yapýldý

arasýnda gerçekleþti. 
Birbirinden güzel kültür- 
sanat etkinliklerinin yer 
aldýðý organizasyon, çevre 
halký ve gençler tarafýndan 
ilgiyle karþýlandý. Etkinliðin 
ikinci gecesi konser veren 
Sol Anahtarý, gerek yeni 
çýkacak albümünden 
parçalarý, gerekse de 
devrimci müzikleri 
yorumlayarak izleyicilere 
keyifli dakikalar yaþattý. Ayný 
gece Baraka'nýn 
organizatörlerinden biri 

Has-Der Gençlik Günleri 12-13-14 aðustos olduðu Biradada Birarada 
tarihlerinde gerçekleþti. Baraka'nýn stand isimli festival filmlerinden 
açtýðý etkinlikte, Sol Anahtarý sahne alarak bazýlarý gösterildi. Yine ilk iki gün Elek'ten 3 
çoþkulu bir konser yaþattý. Gece'ye gelen çocuklarla, Kýbrýs çocuk 
 Asi Kültür, Baraka Kültür, Ekim Gençlik, oyunlarý oynandý. Son gece ise “Gençlik ve 
Gençlik Merkezi ve Kýbrýs Gençlik Mücadele” konulu bir panel gerçekleþerek 
Platformu'nun katýlýmýyla düzenlenen Elek'ten örgütler arasý bir tartýþma zemini ve fikir 
3 Gece ise 18,19,20 aðustos tarihleri alýþveriþinde bulunuldu.y

Has-Der Gençlik Günleri ve “Elek'ten 3 Gece”

Kermiya Çemberi'ne þövenist maksatlarla 
dikilen anýt barýþa inanan örgütler ve 
sanatýn yozlaþýp militaristleþmesine 
vurgu yapan çeþitli kesimlerce 
kýnanmasýna raðmen, görkemli bir 
açýlýþla “hizmete girdi”. Kýbrýs Türk 
Sanatçý ve Yazarlar Birliði, örgütlerine bir 
lokal dahi vermeyen anlayýþý teþhir etmek 
ve toplumsal sorunlara dikkat çekmek 
için 28 temmuz salý akþamý saat 19.30'da 
anýtýn olduðu yerde bir eylem düzenledi. 
Baraka Kültür Merkezi'nin de destek 

verdiði eylemde sloganlar atýldý ve milliyetçi öðeler kýnandý. Sanatçý Yazarlar Birliði ve 
Baraka'nýn da kurucularýndan birisi olduðu Sivil Direniþ Platformu 15 eylül tarihinde TC 
Elçiliði önünde toplanarak asimilasyon, esaret ve Kur'an kurslarýný protesto etti.y

Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin Eylemine Baraka'dan Destek

Sun-Ýzle-Tartýþ
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Ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilecek Ýþçi 
Filmleri Festivali için hazýrlýklar sürüyor. 
Ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek 
etkinlikler Lefkoþa'da Atatürk Kültür 
Merkezi'nde gösterilecek. Türkiye'den 
Yetkin Dikinciler'in de konuk olarak 
bulunacaðý gala gösterimi olan 3 ekim  
cumartesi gecesinde  Sol Anahtarý da bir 
konser verecek. Filmler hakkýnda ayrýntýlý 
bilgiler günlük gazetelerde 
yayýnlanacaktýr. Ayrýca 
http//festival.baraka.cc adresinden de 
bilgi alýnabilir. Sinemaya seyirci kalmak 
istemeyen tüm sinemaseverler davetlidir.

Baraka müzik topluluðu Sol Anahtarý'nýn 
uzun ve deðerli emekler harcayarak 
oluþturduðu Baþka Bir Þarký isimli albüm 
çýktý. Albüme ulaþmak isteyenler Baraka 
Lokalinden temin edebilirler.

Okuma-Tartýþma Grubumuz, Eduardo 
Galeano'nun “Latin Amerika'nýn Kesik 
Damarlarý" isimli kitabýný okumaya devam 
ediyor. Latin Amerika'nýn ruhunu en iyi 
yansýtan yazarlardan biri olan Galeano, 
etkileyici bir dille okuyucusuna þiirsel bir 
tarih sunarken, bir yandan da sistemden 
hesap soruyor. Her perþembe saat 
18:00'da buluþarak gerçekleþtirdiðimiz 
okumalarýmýza siz de davetlisiniz.

Baraka büfecileri cumartesi de bizimle. 
Birlikte kahve içeceðimiz, müzik dinleyip, 
kitap okuyabileceðimiz, keyifli sohbetler 
yapabileceðimiz mekanýmýza herkesi 
bekleriz. Her cumartesi saat 8:00 ile 
13:00 arasýnda Baraka'da buluþalým. 

Baraka Tiyatro Ekibi her salý saat 
18:00'de toplanmaya devam ediyor. Yeni 
oyun sahnelemek için atölye 
çalýþmalarýna baþlayan BTE'ciler yeni bir 
dönemin heyecanýný yaþýyor.

Dost ve aktivistlerin katýlarak, Baraka 
Kültür Merkezi'nin idari, ekonomik ve 
politik doðrultusuna yön verdikleri Cuma 
Toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlar her 
Cuma saat 19:00- 21:30 saatleri 
arasýnda, herkese açýk olarak 
gerçekleþiyor.

Üyelik sistemi ile herkesin 
yararlanabileceði kütüphanemizde 
3000'in üzerinde kitap bulunmakta. Ayrýca 
kitaplarýn listesine ve kütüphaneden 
yararlanma kurallarýna www.baraka.cc 
adresinden ulaþabilirsiniz.

Baraka dostlarýnýn baðýþlarý ile altý yýllýk 
birikim neticesinde oluþturulan Baraka 
VCD/DVD arþivi, film severlerin 
kullanýmýnda. VCD/DVD arþivinde 1000'in 
üzerinde yakýn belgesel, kurmaca, 
drama, komedi, aksiyon, kýsa-metraj ve 
dünya çapýndaki festivallerde ödül almýþ 
filmler bulunuyor. Üyelik sistemi ile tüm 
halkýmýz arþivimizden yararlanabilir. y

Baraka' dan KISA KISA
Hazýrlayan: Þifa Alçýcýoðlu

UBP Hükümetinin kurulmasý ile de baðlantýlý olarak 
gündeme gelen; ortaokullarda zorunlu din eðitimi ve 
Kur'an kurslarýnýn verilmesi sýcak bir yaza damgasýný 
vurdu. Geliþen süreçte öncelikle içinde Baraka Kültür 
Merkezi'nin de bulunduðu bazý siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, 24 
Temmuz 2009 günü Milli Eðitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlýðý önünde “Kur'an kurslarýna” karþý eylem 
yaptý. Ardýndan Akova köyünde kurs yapýlacaðýný 
öðrenen Barakacýlar ve sendika temsilcileri köye 
giderek yapýlan kursa engel oldu. Kursta “Dinimizi 
Öðreniyoruz, Yaz Kur'an Kurslarý El Kitabý” isimli 
kitaptan ders verildiði tespit edildi. Ardýndan 
Deðirmenlik ve Alayköy'de Kur'an kurslarý baskýnlarý 
düzenlendi. Tüm bu olaylarýn ardýndan ise “Demokratik 
Haklar ve Ýnanç Platformu” isimli bir grup, Kýbrýs Türk 
Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) Kur'an'a hakaret 
ettiði gerekçesi ile “inancýmýza ve din özgürlüðümüze 
sahip çýkýyoruz” sloganý ile bir eylem gerçekleþtirdi. 
KTÖS önüne siyah çelenk býrakan eylemciler, daha 
sonra sloganlar atarak ve kurt iþareti yaparak 
eylemlerine son verdiler. KTÖS'de toplanan Baraka'nýn 
da içinde bulunduðu bir grup, sendika önüne býrakýlan 
siyah çelengi  esas sahibi olan TC Elçiliði önüne 
götürerek iade etti.y

Yasadýþý Kur’an Kurslarý

Halk-Der'in 32. Kuruluþ Yýldönümü Etkinliði Gerçekleþtirildi

Baraka Kültür Merkezi, plajlara giriþte ücrete baðlý tutulamaz” maddesinin 
alýnan fahiþ paralarýn yasal hatýrlatýldýðý eylemlerde plajlara 
olmadýðýna dikkat çekmek, en doðal yiyecek- içecek sokulmamasý da 
ve Anayasal hak olan beleþe denize protesto edilerek denizlere karpuz, 
girme hakkýný kullanmak, yetkilileri hellim ve sahili kirletmemek için çöp 
göreve çaðýrmak ve halkýn plajlara naylonlarýyla gidildi.
girememesini protesto etmek Duyarlý kiþi ve örgütlerin de desteðiyle 
amacýyla bu yaz 12 temmuz ve 2 baþarýlý olan eylemler neticesinde bazý 
aðustos tarihlerinde plajlara “Beleþe plaj iþletmeleri, giriþ ücretlerini 
Denize Girme” eylemleri düzenledi. düþürdüler. Eylemin videosuna  
Anayasa'nýn “yurttaþlarýn yüz metrelik http://www.youtube. com/watch? 
kýyý þeridi içerisine girmesi kimse v=X8zkZ78mQ6U adresinden 
tarafýndan engellenemez ve giriþ ulaþabilirsiniz.y

Hade! Beleþe Denize Girmeye! 

Bu yýl da Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Elenler,1 Eylül Dünya Barýþ Günü 
dolayýsýyla Ledra Palas'a yürüdüler ve burada “Kýbrýs'ta yeniden birleþme” 
çaðrýsý yaptýlar. Baraka Kültür Merkezi ise Çaðlayan Parký'nda toplanarak 
Ledra Palace’a katýldý. Burada konuþmalardan sonra Yýltan Taþçý ve 
Adamos Katsantonis, Sol Anahtarý ve Andrulla Shati ve grubu barýþ 

þarkýlarý 
söyleyerek kitleyi 
coþturdular. 
Kýbrýslýlar 
þarkýlar eþliðinde 
dans ederek 
'Baðýmsýz Kýbrýs 
Bütün Halklar 
Kardeþtir', 
'Kýbrýs'ta Barýþ 
Engellenemez', 
'Ýþgale Son', 
'Faþizme karþý 
omuz omuza' 
sloganlarýný 
attýlar.y

Sun- Ýzle-Tartýþ etkinlikleri çerçevesinde temmuz ayýnda Zone ve aðustos 
ayýnda Harvey Milk isimli filmler izlendi. Eylül ayýnda ise Human 
Trafficking filmi gösterildi. Sunuþunu Mustafa Keleþzade arkadaþýmýzýn 
yaptýðý film dünyada yaþanan insan kaçakçýlýðýný en derin boyutlarýyla 
bize ulaþtýrdý. Ekim ayýnda Ýþçi Filmleri Festivali'nden dolayý 
yapýlamayacak olan etkinlik, kasým ayýnda Ýpek Yolu Çocuklarý'ný ( The 
Children Of Huang Shi ) sinemaseverlerle buluþturacak. Film, 1937 
yýlýnda Japonya'nýn Çin'i istilasý sýrasýnda 60 yetim çocuðu güvende 
olabilecekleri bir yere götürmeye karar vermesini konu alýyor. George 
Hogg'un (Jonathan Rhys Meyrs) gerçek öyküsünü konu alan film 7 kasým 
cumartesi akþamý Baraka'da.y

1 Eylül Kutlandý

Ortak Acýmýz Bizi Birleþtiriyor
Baraka'nýn da kurucularý arasýnda 
bulunduðu Savaþa Hayýr Koalisyonu her yýl 
yapýlan “Ortak Acýmýz Bizi Birleþtiriyor” 
etkinliðini bu yýl 22 temmuz tarihinde 
gerçekleþtirdi. Kýbrýs'ta yaþanan savaþlar 
sýrasýnda insanlýk ve cesaret gerektiren 
eylemlerde bulunarak kendi toplumunca 
"düþman" kabul edilen sivillerin yaþamlarýný 
kurtaran 10 Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Elen'e 
plaketler verildi. Etkinlik Sol Anahtarý'nýn 
Türkçe ve Elence verdiði konserle sona erdi. 

Aþaðýdaki adresten etkinliði izleyebilirsiniz:
“http://www.youtube.com/watch?v=9OBQukAXbY&feature=related”y

Baraka, Halk-Der'in 32. kuruluþ yýldönümü olan 22 Aðustos 2009 
cumartesi tarihinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik yüksek öðrenimini 
devam ettirirken Adana'da öldürülen Mustafa Ertan Kadýoðlu'nun 
Lefkoþa'daki mezarýna kýzýl karanfil býrakýlmasý ile baþladý. Ardýndan 
KTÖS lokalinde Halk-Der ile ilgili bir video gösterimi gerçekleþtirildi. 
Halk-Der'in tarihi ile ilgili olarak Baraka Kültür Merkezi'nin yürüttüðü 
bir belgesel projesinin 55 dakikalýk demosunu içeren gösterim 
oldukça duygusal ve coþkulu geçti. Gösterimin ardýndan, 
katýlýmcýlarla Halk-Der'in mücadelesi ve bu mücadelenin daha 
kapsamlý bir belgesel haline dönüþtürülmesi konusunda fikir 
alýþveriþinde bulunuldu.y

UBP'nin hükümete gelmesiyle birlikte 
hýz kazanan; Kur'an kurslarý, zorunlu 
din dersleri ve tarih kitaplarýnýn 
deðiþtirilmesi gibi eðitime gerici 
müdahalelere karþý Bilimsel ve 
Demokratik Eðitim Ýnisiyatifi kuruldu. 
Baraka, Akdeniz Gençlik Merkezi, 
BKP Gençlik Kollarý, KGP, KSP 
Gençlik Birimi, KTÖS, TDP Gençlik 
Kollarý ve YKP Gençlik'ten oluþan 
inisiyatif geçtiðimiz aylarda bir dizi 
eylem gerçekleþtirdi. 12 ve 13 
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eðitim yuvasý olduðuna dikkat çekilerek zorunlu din derslerine alternatiflerin 
sunulduðu bir basýn açýklamasý okundu.y
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sýra, birlikte olmanýn vermiþ 
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forumdan seramik atölyesine, 
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turnuvalarýna kadar geniþ bir 
yelpazede ele alýnan konularla 
hem eðlencenin hem de 
dayanýþmanýn en güzel örnekleri 
yaþandý.y

4. Baraka Kampý Yapýldý

arasýnda gerçekleþti. 
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sanat etkinliklerinin yer 
aldýðý organizasyon, çevre 
halký ve gençler tarafýndan 
ilgiyle karþýlandý. Etkinliðin 
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yorumlayarak izleyicilere 
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tarihlerinde gerçekleþti. Baraka'nýn stand isimli festival filmlerinden 
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vurgu yapan çeþitli kesimlerce 
kýnanmasýna raðmen, görkemli bir 
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lokal dahi vermeyen anlayýþý teþhir etmek 
ve toplumsal sorunlara dikkat çekmek 
için 28 temmuz salý akþamý saat 19.30'da 
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Dosya: Yaþasýn Bilim!
Argasdi'nin 16. sayýsýnda dosya baþlýðý “Yaþasýn Bilim” 
olarak belirlendi. Bu tercihin birden fazla nedeni var:
Öncelikle 2009 yýlý; “Yaratýlýþ Ýnancý”na indirilmiþ 
aðýr bir darbe olan  Darwin'in “Türlerin Kökeni” 
isimli kitabýnýn yayýnlanmasýnýn 150. ve Galileo'nun 
kendisi tarafýndan icat edilen teleskopla gökyüzüne 
bakýþýnýn 400. yýlýdýr. Bu sebeple bu yýl hem “Darwin 
Yýlý” hem de “Astronomi Yýlý” ilan edilmiþtir. Dinsel 
dogmalara bilimin farklý iki alanýndan indirilen bu iki 
büyük darbe, insanlýðýn ilerlemesinde yadsýnamaz 
katkýlar saðlamýþtýr. Bilindiði gibi bilim hem kendisini 
eleþtirerek ilerleyen hem de yeni buluþlar ve keþiflere 
temel olan dinamik bir insan faaliyetidir. Gerek 
Darwin gerekse de Galileo tarafýndan önü açýlan 
bilimsel bilginin yeni boyutlarý, insan toplumlarýnýn 
yaþamý ve evreni daha iyi anlamasýna olanak tanýmýþ, 
günlük hayatýmýzý kolaylaþtýran birçok olgunun da 
temeli olmuþtur. Bugün bilimsel faaliyetin birçok 
boyutu, Darwin ve Galileo tarafýndan önü açýlan bir 
güzergahta rahatça ilerlemektedir.
Ama ne kadar ilginçtir ki, dünyada örgütlü gericilik, 
dinsel dogmatizm ve idealist mantýksýzlýk da ayný 
hýzla yayýlmaktadýr. Bunun nedeni bilimsel bilgiyi, 
dünyayý daha derinlemesine sömürmek amacýyla 
sermayenin tekeline alýrken; dünyanýn lanetlilerine 
dinsel avuntuyu tek çýkar yol olarak sunan egemen 
emperyalist/kapitalist barbarlýk düzenidir. 
Dünyanýn ezilenleri, sömürülenleri ve emekçi sýnýflar; 
bilimsel sosyalizmin bir alternatif olma özelliðini 
kaybetmesi ile birlikte egemenlerin onlara sunduðu 
gerici, dinsel dogmalar tarafýndan daha çok cezbedilir 
oldular. Bizim ülkemiz Kýbrýs'ta da, özellikle Kýbrýslý 
Türk halký, AKP eli ile organize edilen bir gerici 
saldýrý dalgasý ile karþý karþýyadýr. Bu gerici saldýrý 
bugünlerde gönüllü iþbirlikçi UBP eli ile 
uygulanmaktadýr. Ancak çok yakýn bir geçmiþte CTP-
ÖRP hükümeti tarafýndan hemen hemen ayný 
icraatlarýn uygulandýðýný da unutmuþ deðiliz. Þeriatçý 
AKP'nin iþbirlikçisi UBP: Okuldan fazla cami bulunan 
güzel ülkemize daha fazla cami yaptýrmaktadýr. Din 
derslerini zorunlu hale getirirken yaz döneminde 
Kur'an kurslarý adý altýnda siyasal islamý 
örgütlemektedir. Gençlerimizi uçaklarla Türkiye'ye 
taþýyarak dinsel baðnazlýðýn aleti kýlmaya 
çalýþmaktadýr. Üniversitelere ilahiyat fakültelerinin 
açýlmasý, imam hatip liselerinin oluþturulmasý ve 
siyasal islamýn göçmen kesimlerle Kýbrýslý Türkler 
arasýnda yaratýlan ayrýlýk için payanda yapýlmasý da 
bu gerici saldýrýnýn diðer ayaklarýdýr.
Biz Kýbrýslý Türk devrimciler; toplumsal sorunlarýn 
çözümünde aklýn, iradenin ve bilimsel bilginin yol 
göstericiliðine her zamankinden fazla ihtiyacýmýz 
olduðundan hareketle; devrimci bir kalkýþmanýn 
bilimsel temellerinin asla göz ardý edilmemesi 
gerektiðini vurgulamak için bu sayýmýzda “YAÞASIN 
BÝLÝM” diyoruz.

Sol AnahtarýSol Anahtarý
“Bir ülkenin türkülerini yapanlar 

yasalarýný yapanlardan daha güçlüdür” 
W. Shakespeare 
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Dosya: Yaþasýn Bilim!
Argasdi'nin 16. sayýsýnda dosya baþlýðý “Yaþasýn Bilim” 
olarak belirlendi. Bu tercihin birden fazla nedeni var:
Öncelikle 2009 yýlý; “Yaratýlýþ Ýnancý”na indirilmiþ 
aðýr bir darbe olan  Darwin'in “Türlerin Kökeni” 
isimli kitabýnýn yayýnlanmasýnýn 150. ve Galileo'nun 
kendisi tarafýndan icat edilen teleskopla gökyüzüne 
bakýþýnýn 400. yýlýdýr. Bu sebeple bu yýl hem “Darwin 
Yýlý” hem de “Astronomi Yýlý” ilan edilmiþtir. Dinsel 
dogmalara bilimin farklý iki alanýndan indirilen bu iki 
büyük darbe, insanlýðýn ilerlemesinde yadsýnamaz 
katkýlar saðlamýþtýr. Bilindiði gibi bilim hem kendisini 
eleþtirerek ilerleyen hem de yeni buluþlar ve keþiflere 
temel olan dinamik bir insan faaliyetidir. Gerek 
Darwin gerekse de Galileo tarafýndan önü açýlan 
bilimsel bilginin yeni boyutlarý, insan toplumlarýnýn 
yaþamý ve evreni daha iyi anlamasýna olanak tanýmýþ, 
günlük hayatýmýzý kolaylaþtýran birçok olgunun da 
temeli olmuþtur. Bugün bilimsel faaliyetin birçok 
boyutu, Darwin ve Galileo tarafýndan önü açýlan bir 
güzergahta rahatça ilerlemektedir.
Ama ne kadar ilginçtir ki, dünyada örgütlü gericilik, 
dinsel dogmatizm ve idealist mantýksýzlýk da ayný 
hýzla yayýlmaktadýr. Bunun nedeni bilimsel bilgiyi, 
dünyayý daha derinlemesine sömürmek amacýyla 
sermayenin tekeline alýrken; dünyanýn lanetlilerine 
dinsel avuntuyu tek çýkar yol olarak sunan egemen 
emperyalist/kapitalist barbarlýk düzenidir. 
Dünyanýn ezilenleri, sömürülenleri ve emekçi sýnýflar; 
bilimsel sosyalizmin bir alternatif olma özelliðini 
kaybetmesi ile birlikte egemenlerin onlara sunduðu 
gerici, dinsel dogmalar tarafýndan daha çok cezbedilir 
oldular. Bizim ülkemiz Kýbrýs'ta da, özellikle Kýbrýslý 
Türk halký, AKP eli ile organize edilen bir gerici 
saldýrý dalgasý ile karþý karþýyadýr. Bu gerici saldýrý 
bugünlerde gönüllü iþbirlikçi UBP eli ile 
uygulanmaktadýr. Ancak çok yakýn bir geçmiþte CTP-
ÖRP hükümeti tarafýndan hemen hemen ayný 
icraatlarýn uygulandýðýný da unutmuþ deðiliz. Þeriatçý 
AKP'nin iþbirlikçisi UBP: Okuldan fazla cami bulunan 
güzel ülkemize daha fazla cami yaptýrmaktadýr. Din 
derslerini zorunlu hale getirirken yaz döneminde 
Kur'an kurslarý adý altýnda siyasal islamý 
örgütlemektedir. Gençlerimizi uçaklarla Türkiye'ye 
taþýyarak dinsel baðnazlýðýn aleti kýlmaya 
çalýþmaktadýr. Üniversitelere ilahiyat fakültelerinin 
açýlmasý, imam hatip liselerinin oluþturulmasý ve 
siyasal islamýn göçmen kesimlerle Kýbrýslý Türkler 
arasýnda yaratýlan ayrýlýk için payanda yapýlmasý da 
bu gerici saldýrýnýn diðer ayaklarýdýr.
Biz Kýbrýslý Türk devrimciler; toplumsal sorunlarýn 
çözümünde aklýn, iradenin ve bilimsel bilginin yol 
göstericiliðine her zamankinden fazla ihtiyacýmýz 
olduðundan hareketle; devrimci bir kalkýþmanýn 
bilimsel temellerinin asla göz ardý edilmemesi 
gerektiðini vurgulamak için bu sayýmýzda “YAÞASIN 
BÝLÝM” diyoruz.

Sol AnahtarýSol Anahtarý
“Bir ülkenin türkülerini yapanlar 

yasalarýný yapanlardan daha güçlüdür” 
W. Shakespeare 
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bulunarak Copernicus için þunlarý Copernicus evren modelinin doðrulanmasý Galilei çalýþmalarýyla Copernicus sistemini 
yazýyordu: “Bu aptal bütün gökbilimi yönünde saðlýklý veriler toplamasýnda doðrulanabilir matematiksel bir zeminin 
tersine çevirmeyi istiyor. Fakat Kutsal yatar. Brahe'nin yapmýþ olduðu düzenli üzerine yerleþtirdi. Böylece Kepler'in 
Kitap bize Joshua'nýn, yerin sukunette gözlemler ve çalýþmalar Kepler ve Galileo ardýndan Galilei ile birlikte evrenin ve 
kalmasýný ve güneþin devinmesini için muazzam bir birikim anlamýna fiziksel dünyanýn matematikleþtirilmesi, 
buyurmuþ olduðunu söylüyor.” Tepkileri geliyordu.    tüm dini dogmalarý yýkan bir gerçeklik 
üzerine çeken Copernicus yeni bilimsel bir haline dönüþtü.
devrimi baþlattýðýndan habersizdi. Ýþte Copernicus Devrimi Þaha Kalkýyor: Galilei düþüncelerini savunduðu 
Copernicus'un önemi de tam bu noktada Kepler Yasalarý! “Dialogo Sopra i due Massimi Sistemi del 
anlaþýlmalýdýr. Copernicus'un görüþleri 'Astronominin Prensi' unvanlý Johannes Mondo” (Ýki Büyük Dünya Sistemi Üzerine 
kendi döneminde (XVI. yy) çok etkili Kepler'in çalýþmalarý ile birlikte Diyalog) isimli eserini 1630 yýlýnda 
olamamýþtýr belki, fakat XVII. yy'da bu Copernicus'un evren kuramý daha da tamamlar. Kitap 1632'de yayýmlanýr ve bir 
görüþler Kepler ve Galileo gibi bilimciler tutarlý ve ayaklarý yere basar hale gelir. yýl sonra, 1633'de Galilei Engizisyon 
tarafýndan sahiplenilecek ve kiliseyle Kepler, Brahe'den kalan gözlemlerin ve Kutsal Ofis'i tarafýndan kafirlik 
savaþýn sarsýlmaz argümanlarý olacaktý. çalýþmalarýn üzerine, kendi gözlem ve suçlamasýyla yargýlanýr. Eseri yasaklanýr. 
Öyle ki Copernicus'un eseri 'De çalýþmalarýný da koyarak Copernicus Galileo Galilei Engizisyon mahkemesine 
revolutionibus' 1616 yýlýnda Galileo modelini güçlendirmiþtir. Kepler'in bu ikinci kez çýkarýldýðýnda 70 yaþýndadýr. 
engizisyonda yargýlanýrken Vatikan'ýn çalýþmalarý ve etkisi “Astronomiae Nova” “Güneþ Ülkesi” isimli ütopyanýn yazarý 
meþhur Yasaklý Kitaplar Listesi'ne dahil (Yeni Astronomi) isimli çalýþmasýnda doruk Campanella hapiste olmasýna raðmen, 
edilecekti. noktasýna ulaþýr ve meþhur üç yasasýnýn çetin yüreklilikle Galilei'yi ve güneþ-

ikisini bu eserde, diðerini ise dokuz sene merkezli sistemin savunuluculuðuna 
Güneþi Savunmanýn soyunur. Engizisyon'un 

Bedeli! baþýnda Papa Urban VIII 
Copernicus'un bulunmaktadýr. Galilei çok 

görüþlerinin döneminde sert tehditler alýr, fikirlerini 
etkili olamadýðýný fakat yalanlamasý için baský 
buna raðmen kilise ve dini görür. Bruno olayý henüz 
çevrelerce de hafýzalardan silinmemiþtir. 
benimsenmediðinin ve Yaþlý Galilei baskýlara 
onlarý ürküttüðünün altýný fazla direnemez. 
çizmiþtik. Buna raðmen Görüþlerini yalanlayan ve 
Copernicus'un görüþlerini inkar eden bir metin 
savunan ve yaymaya imzalar. Fakat yine de 
çalýþanlar da vardý. cezasýz býrakýlmayarak, 
Bunlardan biri çaðýnýn ev hapsine mahkum edilir. 
trajik karakteri Bruno idi. Rivayete göre, Galilei'nin 
Dönemin Ýtalyan filozofu görüþlerini yalanlayan 
ve gökbilimcisi Giordano metni imzalarken þöyle 
Bruno, Copernicus'un dediði duyulur: “Ne 
fikirlerini savunmanýn deðiþti, yine dönüyor iþte!”       
bedelini caný ile ödedi. 
Bruno, Aritotelesçi Sonuç:
görüþlere karþýydý; Güneþ'e mistik bir sonra geliþtirir. Bu yasalar gezegenlerin Copernicus ile baþlayan bilimsel devrim 
hayranlýk besliyordu ve Copernicus'un güneþ çevresinde daireler deðil, elipsler süreci Newton'un yasalarý ve 
fikirlerini bir yandan saðlamlaþtýrýp çizdiðini belirtir. Gezegenlerin hareket çalýþmalarýnýn da gerçekleþmesi ile 
geliþtirmeye çalýþýrken diðer yandan da hýzlarý sabit ve deðiþmez deðil; güneþ ile zirveye ulaþýr. Ortaya sadece yeni bir 
anlaþýlmasýný kolaylaþtýrarak ülke ülke, aralarýndaki mesafe boyunca deðiþken ve evren anlayýþý deðil ayný zamanda da yeni 
kent kent dolaþarak yaymaya çalýþýyordu. devingendir. Dinsel dogmalarý yerle bir bir bilimsel yöntem ve çalýþma tarzý çýkar. 
Bruno bu eylemlerinin sonucunda kilisenin eden Kepler'in çalýþmalarý çok geçmeden Copernicus kuramýnýn doðruluðunun 
öfkesini üzerinde toplamýþtý.1600 yýlýnda skolastik despotizmin kurbaný olur. ispatlanmasýyla Avrupa Aydýnlanmasý'nýn 
Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Kepler'in eserleri 1619 yýlýnda Vatikan'ýn yolu açýlýr. Avrupa toplumlarý dinin, 
mahkemesinde yargýlanarak, sapkýn ilan Yasaklý Kitaplar Listesi'ne eklenir.  dogmatizmin kýsýrlýðýndan kurtulmaya; 
edilen G. Bruno, Roma'nýn “Çiçek kilisenin hegemonyasýna karþý kafa 
Meydaný”nda diri diri yakýlarak öldürülür. “Yine De Dönüyor!” tutmaya baþlar. Ýnsanlýk ancak çetin bir 

Bundan tam 400 yýl önce tarihte ilk kez mücadele sonucunda “Dünya dönüyor!” 
Orta Yol Arayýþlarý  Galileo Galilei teleskopunu Ay'a doðru diyebilir. 
Copernicus'tan sonra önde gelen en çevirir ve Aristotelesçi Ortaçað evren Bilim ile dinin; kanýtlanabilir bilgi ile 

büyük gökbilimci Tycho Brahe idi. Fakat anlayýþýna güçlü bir darbe indirir. Ay'ýn dogmanýn; toplumsal aydýnlanmacýlýk ile 
Brahe güneþ-merkezli sistemi savunmadý. yüzeyi hiç de Aristotelesçi savlarda olduðu yobazlýðýn çatýþmasý tarihte kalmýþ bir olgu 
O, Copernicus ile Batlamyus sistemlerini gibi mükemmel, pürüzsüz, düz bir yüzey deðildir. Bugün hala yobaz zihniyetler, dini 
harmanlayarak, ortaya iki görüþün karýþýmý deðildir. Galilei'nin teleskopunda Ay'ýn dogmalar ve hurafeler; bilim, toplumsal 
bir üçüncü görüþ atmýþtý. Bu da kýsaca yüzeyi karartýlý, çukurlar ve tepelerle kaplý, aydýnlanmacýlýk ve özgürleþmeci düþünce 
þöyle idi: Aristotelesçi tasarýmda olduðu pürüzlü bir yüzey olarak görülür. Artýk ile karþýlýklý çatýþma içerisindedir. Bugün 
gibi yer yine evrenin merkezinde ve Ortaçað dogmalarý teker teker kýrýlma ve toplumcu bilimi, ezilen aydýnlanmacýlýðýný 
devinimsizdir. Ay ve Güneþ devinimsiz yok olma aþamasýna gelmiþtir. Galilei ve felsefeyi savunmak sadece erdemli bir 
duran Dünya'nýn etrafýnda dönmektedir. teleskobunu doðrulttuðu her gök davranýþ deðil; ayný zamanda da devrimci 
Fakat egemen görüþten farký gezegenlerin noktasýnda evrene dair dinsel dogmalarý bir sorumluluktur!     
Güneþ'in etrafýnda dönmeleridir. Böylece teker teker paramparça etti. Yýldýzlarýn *Tommaso Campanella. 
Brahe'in evren modeli bir yandan resmi evrendeki diziliþ ve boyutlarýndan, 
kozmoloji öðretisini korurken; öte taraftan Jüpiter'in uydularýna; Samanyolu'nu 

Kaynak:
Copernicus'un evren modelinden de oluþturan sonsuz sayýdaki yýldýzýn 

Bilim Tarihi - Cemal Yýldýrým (Remzi K.)
eklemeler içeriyordu. Fakat Brahe'nin keþfinden, Güneþ ve Ay üzerindeki 

Bilim Ve Gelecek Dergisi (Sayý 2, 62 ve 
baþarýsý ve deðeri tasarladýðý uzlaþtýrýcý lekelere; Satürn ve Venüs'ün evrelerinden, 

66.) 
modelden kaynaklanmaz. Onun önemi gezegenlerin elipstik hareketlerinin 

Batý Felsefesi Tarihi, Cilt 3 – Bertrand 
yapmýþ olduðu bilimsel gözlemler ile gözlemlenmesi de dahil olmak üzere 

Russell (Say yay.)y
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“Doðacak Yeni Sabahlarýn Çan Sesi”*
“Bilmemek kanýt deðildir.”

Benedictus Spinoza – Ethica

Her çaðda aydýnlanmak isteyen insanýn 
zihni prangalara vurulmuþ, aklý ilahi 
fetvalarla gölgelenmiþtir. Dünyasýný ve 
yaþamýný eleþtirel/sorgulayýcý düþüncesi 
ile anlamaya ve deðiþtirmeye çalýþan kiþi, 
menkýbelerin, kökleþmiþ geleneklerin ve 
dini/mitsel inançlarýn/dogmalarýn kör 
duvarýna toslamýþ; gelenekselci veya 
modern, gerici bir yýðýn hurafe ve tarzýnýn yerle bir olmasý; kilisenin devrimi muþtulayan bir isim çýkýyordu: 
yasakçý/imhacý zihniyetlerle sürekli bir egemenliðinin ve manevi öneminin Nicholas Copernicus!
çatýþma ve mücadele içerisinde olmak sarsýlmasý anlamýna gelecekti. Peki, 
durumunda kalmýþtýr. Bu mücadele kilisenin iktidarýný güçlendiren ve tüm Copernicus ve “De revolutionibus”
insanlýðýn özgürlük istenci ile tutsaklýðý, yaþamýn yorumlanýþýný belirleyen bu evren Nicholas Copernicus, basýlmýþ halini 
aydýnlanma arzusu ile mahkum edildiði ve dünya tasarýmý modeli ne idi? ancak ölüm döþeðindeyken eline ulaþan 
karanlýðý, ilerleme gayesi ile tutuculuðu Ortaçað egemen evren düþüncesi antik 'De revolutionibus orbium coelestium' 
arasýndaki çatýþma ile þekil bulmuþtur. çað filozoflarýndan Aristoteles'in yer- (Göksel Kürelerin Dönüþümleri Üzerine) 
Bilimsel bilgi ile dogma, bilim ile din merkezli evren tasarýmý modelidir. Bu isimli kitabý ile tüm Ortaçað egemen evren 
uzlaþmazlýðý; yani devrim ile karþý-devrim modeli daha sonra Batlamyus isminde bir tasarýmý ve yaþam yorumlayýþýný 
(hala devam eden) bu mücadelenin seyrini düþünür 'Almagest' diye bilinen tepetaklak edecek, kilisenin egemenliðini 
belirlemiþtir. çalýþmasýyla doruk noktasýna çýkartýr ve derinden sarsacak devrimci bir sürecin 

Günümüzde insanýný ne zihni ve aklý yer-merkezli modelin ismi ayný zamanda baþlangýç vuruþunu yaptý. Hemen 
tam olarak özgürleþmiþtir ne de düþüncesi Batlamyusçu model olarak da tanýmlanýr. belirtmekte fayda var ki Copernicus'un 'De 
prangalardan koparak, kurtuluþunu ilan Kýsaca bu modele revolutionibus' isimli 
etmiþtir. Fakat bugün insanlýðýn göre yer, yani eseri devrimci bir kitap 
küçümsenemeyecek bir dünya evrenin olmaktan uzak idi. 
bilimsel/entelektüel birikime sahip olduðu merkezinde sabit, Copernicus eserinde 
aþikar bir gerçektir! Ýþte tam da bu noktada hareketsiz bir Aristotelesçi 
insanlýðýn söz konusu birikiminin karanlýk þekilde yer alýr. Ay görüþlerden tamamen 
ve tuzaklarla dolu yollarýn aþýlmasý, nice ile Dünya kopamamýþ ve yer yer 
aðýr bedellerin ödenmesi sonucunda arasýndaki evrene onlarý tekrar etmiþtir. 
kazanýldýðýna vurgu yapmak; tutsakçý ay-altý evren denir Fakat kitabýn önemi 
anlayýþýn karþýsýnda özgürlük istencinin, ve bu evren de daha sonra kendi 
gelenekçiliðin ve tutuculuðun karþýsýnda toprak, su, hava ve ismiyle anýlacak bilimsel 
aydýnlanmanýn, dogmalarýn köleleþtiriciliði ateþ olmak üzere devrimin (Kopernik 
karþýsýnda bilimsel bilginin dört elementten Devrimi) zeminini 
özgürleþtiriciliðinin, dinin karþýsýnda bilimin oluþur. Ay-üstü döþemesiydi. 
saflarýnda yer alan bizlerin hatýrlamasý ve denilen evren ise Copernicus, 'De 
altýný çizmesi gereken bir olgudur. sonlu, sýnýrlý bir revolutionibus'ta 

Bu çalýþmanýn temel amacý Ortaçað evren tasviridir ve Dünya'yý evrenin 
Avrupasý'nýn derinliklerinden kabaran beþinci bir duraðan merkezinden kaldýrarak, 
Copernicus Devrimi'nin ne olduðunu, elementten, yerine Güneþ'i koydu. 
hangi süreçlerden geçtiðini ve gericiliðin “özlerin özü” denen Copernicus'un evren 
egemenliðindeki bir çaðda doðuþundan 'eter'den modeli kýsaca þöyle idi: 
itibaren yobaz zihniyet ve kurumlarla nasýl oluþmaktadýr.  Bu sonlu evrende yýldýzlar Güneþ evrenin merkezindedir ve 
bir çatýþma içerisinde olduðunu kabataslak sabit, aynen çivi gibi çakýlmýþ, geriye kalan hareketsizdir. Dünya –yer merkezli 
göstermektir. gezegenler ise Ay ve Güneþ ile birlikte görüþün aksine- hem kendi etrafýnda hem 

Dünya'nýn etrafýnda, sabit, deðiþmez hýz de güneþ etrafýnda dönmektedir. Geriye 
Ortaçað Avrupasý'nda Egemen Olan ve dairesel, uyumlu yörüngelerle kalan görüþler Aristotelesçi/Batlamyuscu 

Dünya Ve Evren Görüþü dönmektedir. Ay ise kusursuz, pürüzsüz ve görüþlerle çeliþmez; evren yine sonludur 
Ortaçað'da evrenin algýlanýþý ve yarý saydam bir yüzeye sahiptir. ve hareketler daireseldir. Fakat egemen 

dünyanýn evrendeki konumu sadece basit Aristotelesçi/Batlamyusçu evren modeli görüþten çok önemli noktalarda ayrým 
bir evren modeli tasarýmý deðildi. Ayný ayný zamanda Kutsal Kitap'taki ahitler ve konmuþtur: Artýk Güneþ'in evrenin 
zamanda birazdan aktaracaðýmýz üzere tasvirlerle de uyuþan, dini ve ilahi alt merkezinde olduðundan ve Dünya'nýn 
evren modeli tüm Ortaçað'ýn karakterini, yapýsý olan bir tasarýmdý. Ýþte tüm Ortaçað hem kendi hem de Güneþ etrafýndaki 
insanlarýn hayat biçimini ve yaþamý Avrupasý'nda hakim olan ve Tanrý'nýn hareketinden/deviniminden söz edilir. 
yorumlayýþýnýn; kilise ve aristokrasinin mutlak, sarsýlmaz hakimiyeti anlayýþýnýn Copernicus bir yandan Papa II. Paul'a 
düþünsel ve maddi iktidarýnýn zeminini ürünü olan evren tasarým modeli bu yazdýðý mektupta “Çaðdaþ gökbilim eðer 
belirliyordu. Yani, egemen dünya ve evren þekilde idi. Peki, yer-merkezli bu dünya ve dürüst olmak zorundaysa gezegen 
görüþünün eleþtiriyle, hatta aksini evren görüþünün karþýsýna nasýl bir dünya sorununu yer-merkezli evren modeliyle 
pekiþtiren deneyler ile çürütülmesi demek, ve evren görüþü çýkacaktý? Tarih açýklamak olanaksýzdýr” diye yazarken, öte 
tüm Ortaçað egemen düþünce ve yaþam sahnesine kendi ismiyle anýlacak bilimsel tarafta Martin Luther Kutsal Kitap'a atýfta 
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bulunarak Copernicus için þunlarý Copernicus evren modelinin doðrulanmasý Galilei çalýþmalarýyla Copernicus sistemini 
yazýyordu: “Bu aptal bütün gökbilimi yönünde saðlýklý veriler toplamasýnda doðrulanabilir matematiksel bir zeminin 
tersine çevirmeyi istiyor. Fakat Kutsal yatar. Brahe'nin yapmýþ olduðu düzenli üzerine yerleþtirdi. Böylece Kepler'in 
Kitap bize Joshua'nýn, yerin sukunette gözlemler ve çalýþmalar Kepler ve Galileo ardýndan Galilei ile birlikte evrenin ve 
kalmasýný ve güneþin devinmesini için muazzam bir birikim anlamýna fiziksel dünyanýn matematikleþtirilmesi, 
buyurmuþ olduðunu söylüyor.” Tepkileri geliyordu.    tüm dini dogmalarý yýkan bir gerçeklik 
üzerine çeken Copernicus yeni bilimsel bir haline dönüþtü.
devrimi baþlattýðýndan habersizdi. Ýþte Copernicus Devrimi Þaha Kalkýyor: Galilei düþüncelerini savunduðu 
Copernicus'un önemi de tam bu noktada Kepler Yasalarý! “Dialogo Sopra i due Massimi Sistemi del 
anlaþýlmalýdýr. Copernicus'un görüþleri 'Astronominin Prensi' unvanlý Johannes Mondo” (Ýki Büyük Dünya Sistemi Üzerine 
kendi döneminde (XVI. yy) çok etkili Kepler'in çalýþmalarý ile birlikte Diyalog) isimli eserini 1630 yýlýnda 
olamamýþtýr belki, fakat XVII. yy'da bu Copernicus'un evren kuramý daha da tamamlar. Kitap 1632'de yayýmlanýr ve bir 
görüþler Kepler ve Galileo gibi bilimciler tutarlý ve ayaklarý yere basar hale gelir. yýl sonra, 1633'de Galilei Engizisyon 
tarafýndan sahiplenilecek ve kiliseyle Kepler, Brahe'den kalan gözlemlerin ve Kutsal Ofis'i tarafýndan kafirlik 
savaþýn sarsýlmaz argümanlarý olacaktý. çalýþmalarýn üzerine, kendi gözlem ve suçlamasýyla yargýlanýr. Eseri yasaklanýr. 
Öyle ki Copernicus'un eseri 'De çalýþmalarýný da koyarak Copernicus Galileo Galilei Engizisyon mahkemesine 
revolutionibus' 1616 yýlýnda Galileo modelini güçlendirmiþtir. Kepler'in bu ikinci kez çýkarýldýðýnda 70 yaþýndadýr. 
engizisyonda yargýlanýrken Vatikan'ýn çalýþmalarý ve etkisi “Astronomiae Nova” “Güneþ Ülkesi” isimli ütopyanýn yazarý 
meþhur Yasaklý Kitaplar Listesi'ne dahil (Yeni Astronomi) isimli çalýþmasýnda doruk Campanella hapiste olmasýna raðmen, 
edilecekti. noktasýna ulaþýr ve meþhur üç yasasýnýn çetin yüreklilikle Galilei'yi ve güneþ-

ikisini bu eserde, diðerini ise dokuz sene merkezli sistemin savunuluculuðuna 
Güneþi Savunmanýn soyunur. Engizisyon'un 

Bedeli! baþýnda Papa Urban VIII 
Copernicus'un bulunmaktadýr. Galilei çok 

görüþlerinin döneminde sert tehditler alýr, fikirlerini 
etkili olamadýðýný fakat yalanlamasý için baský 
buna raðmen kilise ve dini görür. Bruno olayý henüz 
çevrelerce de hafýzalardan silinmemiþtir. 
benimsenmediðinin ve Yaþlý Galilei baskýlara 
onlarý ürküttüðünün altýný fazla direnemez. 
çizmiþtik. Buna raðmen Görüþlerini yalanlayan ve 
Copernicus'un görüþlerini inkar eden bir metin 
savunan ve yaymaya imzalar. Fakat yine de 
çalýþanlar da vardý. cezasýz býrakýlmayarak, 
Bunlardan biri çaðýnýn ev hapsine mahkum edilir. 
trajik karakteri Bruno idi. Rivayete göre, Galilei'nin 
Dönemin Ýtalyan filozofu görüþlerini yalanlayan 
ve gökbilimcisi Giordano metni imzalarken þöyle 
Bruno, Copernicus'un dediði duyulur: “Ne 
fikirlerini savunmanýn deðiþti, yine dönüyor iþte!”       
bedelini caný ile ödedi. 
Bruno, Aritotelesçi Sonuç:
görüþlere karþýydý; Güneþ'e mistik bir sonra geliþtirir. Bu yasalar gezegenlerin Copernicus ile baþlayan bilimsel devrim 
hayranlýk besliyordu ve Copernicus'un güneþ çevresinde daireler deðil, elipsler süreci Newton'un yasalarý ve 
fikirlerini bir yandan saðlamlaþtýrýp çizdiðini belirtir. Gezegenlerin hareket çalýþmalarýnýn da gerçekleþmesi ile 
geliþtirmeye çalýþýrken diðer yandan da hýzlarý sabit ve deðiþmez deðil; güneþ ile zirveye ulaþýr. Ortaya sadece yeni bir 
anlaþýlmasýný kolaylaþtýrarak ülke ülke, aralarýndaki mesafe boyunca deðiþken ve evren anlayýþý deðil ayný zamanda da yeni 
kent kent dolaþarak yaymaya çalýþýyordu. devingendir. Dinsel dogmalarý yerle bir bir bilimsel yöntem ve çalýþma tarzý çýkar. 
Bruno bu eylemlerinin sonucunda kilisenin eden Kepler'in çalýþmalarý çok geçmeden Copernicus kuramýnýn doðruluðunun 
öfkesini üzerinde toplamýþtý.1600 yýlýnda skolastik despotizmin kurbaný olur. ispatlanmasýyla Avrupa Aydýnlanmasý'nýn 
Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Kepler'in eserleri 1619 yýlýnda Vatikan'ýn yolu açýlýr. Avrupa toplumlarý dinin, 
mahkemesinde yargýlanarak, sapkýn ilan Yasaklý Kitaplar Listesi'ne eklenir.  dogmatizmin kýsýrlýðýndan kurtulmaya; 
edilen G. Bruno, Roma'nýn “Çiçek kilisenin hegemonyasýna karþý kafa 
Meydaný”nda diri diri yakýlarak öldürülür. “Yine De Dönüyor!” tutmaya baþlar. Ýnsanlýk ancak çetin bir 

Bundan tam 400 yýl önce tarihte ilk kez mücadele sonucunda “Dünya dönüyor!” 
Orta Yol Arayýþlarý  Galileo Galilei teleskopunu Ay'a doðru diyebilir. 
Copernicus'tan sonra önde gelen en çevirir ve Aristotelesçi Ortaçað evren Bilim ile dinin; kanýtlanabilir bilgi ile 

büyük gökbilimci Tycho Brahe idi. Fakat anlayýþýna güçlü bir darbe indirir. Ay'ýn dogmanýn; toplumsal aydýnlanmacýlýk ile 
Brahe güneþ-merkezli sistemi savunmadý. yüzeyi hiç de Aristotelesçi savlarda olduðu yobazlýðýn çatýþmasý tarihte kalmýþ bir olgu 
O, Copernicus ile Batlamyus sistemlerini gibi mükemmel, pürüzsüz, düz bir yüzey deðildir. Bugün hala yobaz zihniyetler, dini 
harmanlayarak, ortaya iki görüþün karýþýmý deðildir. Galilei'nin teleskopunda Ay'ýn dogmalar ve hurafeler; bilim, toplumsal 
bir üçüncü görüþ atmýþtý. Bu da kýsaca yüzeyi karartýlý, çukurlar ve tepelerle kaplý, aydýnlanmacýlýk ve özgürleþmeci düþünce 
þöyle idi: Aristotelesçi tasarýmda olduðu pürüzlü bir yüzey olarak görülür. Artýk ile karþýlýklý çatýþma içerisindedir. Bugün 
gibi yer yine evrenin merkezinde ve Ortaçað dogmalarý teker teker kýrýlma ve toplumcu bilimi, ezilen aydýnlanmacýlýðýný 
devinimsizdir. Ay ve Güneþ devinimsiz yok olma aþamasýna gelmiþtir. Galilei ve felsefeyi savunmak sadece erdemli bir 
duran Dünya'nýn etrafýnda dönmektedir. teleskobunu doðrulttuðu her gök davranýþ deðil; ayný zamanda da devrimci 
Fakat egemen görüþten farký gezegenlerin noktasýnda evrene dair dinsel dogmalarý bir sorumluluktur!     
Güneþ'in etrafýnda dönmeleridir. Böylece teker teker paramparça etti. Yýldýzlarýn *Tommaso Campanella. 
Brahe'in evren modeli bir yandan resmi evrendeki diziliþ ve boyutlarýndan, 
kozmoloji öðretisini korurken; öte taraftan Jüpiter'in uydularýna; Samanyolu'nu 

Kaynak:
Copernicus'un evren modelinden de oluþturan sonsuz sayýdaki yýldýzýn 

Bilim Tarihi - Cemal Yýldýrým (Remzi K.)
eklemeler içeriyordu. Fakat Brahe'nin keþfinden, Güneþ ve Ay üzerindeki 

Bilim Ve Gelecek Dergisi (Sayý 2, 62 ve 
baþarýsý ve deðeri tasarladýðý uzlaþtýrýcý lekelere; Satürn ve Venüs'ün evrelerinden, 

66.) 
modelden kaynaklanmaz. Onun önemi gezegenlerin elipstik hareketlerinin 

Batý Felsefesi Tarihi, Cilt 3 – Bertrand 
yapmýþ olduðu bilimsel gözlemler ile gözlemlenmesi de dahil olmak üzere 

Russell (Say yay.)y
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“Doðacak Yeni Sabahlarýn Çan Sesi”*
“Bilmemek kanýt deðildir.”

Benedictus Spinoza – Ethica

Her çaðda aydýnlanmak isteyen insanýn 
zihni prangalara vurulmuþ, aklý ilahi 
fetvalarla gölgelenmiþtir. Dünyasýný ve 
yaþamýný eleþtirel/sorgulayýcý düþüncesi 
ile anlamaya ve deðiþtirmeye çalýþan kiþi, 
menkýbelerin, kökleþmiþ geleneklerin ve 
dini/mitsel inançlarýn/dogmalarýn kör 
duvarýna toslamýþ; gelenekselci veya 
modern, gerici bir yýðýn hurafe ve tarzýnýn yerle bir olmasý; kilisenin devrimi muþtulayan bir isim çýkýyordu: 
yasakçý/imhacý zihniyetlerle sürekli bir egemenliðinin ve manevi öneminin Nicholas Copernicus!
çatýþma ve mücadele içerisinde olmak sarsýlmasý anlamýna gelecekti. Peki, 
durumunda kalmýþtýr. Bu mücadele kilisenin iktidarýný güçlendiren ve tüm Copernicus ve “De revolutionibus”
insanlýðýn özgürlük istenci ile tutsaklýðý, yaþamýn yorumlanýþýný belirleyen bu evren Nicholas Copernicus, basýlmýþ halini 
aydýnlanma arzusu ile mahkum edildiði ve dünya tasarýmý modeli ne idi? ancak ölüm döþeðindeyken eline ulaþan 
karanlýðý, ilerleme gayesi ile tutuculuðu Ortaçað egemen evren düþüncesi antik 'De revolutionibus orbium coelestium' 
arasýndaki çatýþma ile þekil bulmuþtur. çað filozoflarýndan Aristoteles'in yer- (Göksel Kürelerin Dönüþümleri Üzerine) 
Bilimsel bilgi ile dogma, bilim ile din merkezli evren tasarýmý modelidir. Bu isimli kitabý ile tüm Ortaçað egemen evren 
uzlaþmazlýðý; yani devrim ile karþý-devrim modeli daha sonra Batlamyus isminde bir tasarýmý ve yaþam yorumlayýþýný 
(hala devam eden) bu mücadelenin seyrini düþünür 'Almagest' diye bilinen tepetaklak edecek, kilisenin egemenliðini 
belirlemiþtir. çalýþmasýyla doruk noktasýna çýkartýr ve derinden sarsacak devrimci bir sürecin 

Günümüzde insanýný ne zihni ve aklý yer-merkezli modelin ismi ayný zamanda baþlangýç vuruþunu yaptý. Hemen 
tam olarak özgürleþmiþtir ne de düþüncesi Batlamyusçu model olarak da tanýmlanýr. belirtmekte fayda var ki Copernicus'un 'De 
prangalardan koparak, kurtuluþunu ilan Kýsaca bu modele revolutionibus' isimli 
etmiþtir. Fakat bugün insanlýðýn göre yer, yani eseri devrimci bir kitap 
küçümsenemeyecek bir dünya evrenin olmaktan uzak idi. 
bilimsel/entelektüel birikime sahip olduðu merkezinde sabit, Copernicus eserinde 
aþikar bir gerçektir! Ýþte tam da bu noktada hareketsiz bir Aristotelesçi 
insanlýðýn söz konusu birikiminin karanlýk þekilde yer alýr. Ay görüþlerden tamamen 
ve tuzaklarla dolu yollarýn aþýlmasý, nice ile Dünya kopamamýþ ve yer yer 
aðýr bedellerin ödenmesi sonucunda arasýndaki evrene onlarý tekrar etmiþtir. 
kazanýldýðýna vurgu yapmak; tutsakçý ay-altý evren denir Fakat kitabýn önemi 
anlayýþýn karþýsýnda özgürlük istencinin, ve bu evren de daha sonra kendi 
gelenekçiliðin ve tutuculuðun karþýsýnda toprak, su, hava ve ismiyle anýlacak bilimsel 
aydýnlanmanýn, dogmalarýn köleleþtiriciliði ateþ olmak üzere devrimin (Kopernik 
karþýsýnda bilimsel bilginin dört elementten Devrimi) zeminini 
özgürleþtiriciliðinin, dinin karþýsýnda bilimin oluþur. Ay-üstü döþemesiydi. 
saflarýnda yer alan bizlerin hatýrlamasý ve denilen evren ise Copernicus, 'De 
altýný çizmesi gereken bir olgudur. sonlu, sýnýrlý bir revolutionibus'ta 

Bu çalýþmanýn temel amacý Ortaçað evren tasviridir ve Dünya'yý evrenin 
Avrupasý'nýn derinliklerinden kabaran beþinci bir duraðan merkezinden kaldýrarak, 
Copernicus Devrimi'nin ne olduðunu, elementten, yerine Güneþ'i koydu. 
hangi süreçlerden geçtiðini ve gericiliðin “özlerin özü” denen Copernicus'un evren 
egemenliðindeki bir çaðda doðuþundan 'eter'den modeli kýsaca þöyle idi: 
itibaren yobaz zihniyet ve kurumlarla nasýl oluþmaktadýr.  Bu sonlu evrende yýldýzlar Güneþ evrenin merkezindedir ve 
bir çatýþma içerisinde olduðunu kabataslak sabit, aynen çivi gibi çakýlmýþ, geriye kalan hareketsizdir. Dünya –yer merkezli 
göstermektir. gezegenler ise Ay ve Güneþ ile birlikte görüþün aksine- hem kendi etrafýnda hem 

Dünya'nýn etrafýnda, sabit, deðiþmez hýz de güneþ etrafýnda dönmektedir. Geriye 
Ortaçað Avrupasý'nda Egemen Olan ve dairesel, uyumlu yörüngelerle kalan görüþler Aristotelesçi/Batlamyuscu 

Dünya Ve Evren Görüþü dönmektedir. Ay ise kusursuz, pürüzsüz ve görüþlerle çeliþmez; evren yine sonludur 
Ortaçað'da evrenin algýlanýþý ve yarý saydam bir yüzeye sahiptir. ve hareketler daireseldir. Fakat egemen 

dünyanýn evrendeki konumu sadece basit Aristotelesçi/Batlamyusçu evren modeli görüþten çok önemli noktalarda ayrým 
bir evren modeli tasarýmý deðildi. Ayný ayný zamanda Kutsal Kitap'taki ahitler ve konmuþtur: Artýk Güneþ'in evrenin 
zamanda birazdan aktaracaðýmýz üzere tasvirlerle de uyuþan, dini ve ilahi alt merkezinde olduðundan ve Dünya'nýn 
evren modeli tüm Ortaçað'ýn karakterini, yapýsý olan bir tasarýmdý. Ýþte tüm Ortaçað hem kendi hem de Güneþ etrafýndaki 
insanlarýn hayat biçimini ve yaþamý Avrupasý'nda hakim olan ve Tanrý'nýn hareketinden/deviniminden söz edilir. 
yorumlayýþýnýn; kilise ve aristokrasinin mutlak, sarsýlmaz hakimiyeti anlayýþýnýn Copernicus bir yandan Papa II. Paul'a 
düþünsel ve maddi iktidarýnýn zeminini ürünü olan evren tasarým modeli bu yazdýðý mektupta “Çaðdaþ gökbilim eðer 
belirliyordu. Yani, egemen dünya ve evren þekilde idi. Peki, yer-merkezli bu dünya ve dürüst olmak zorundaysa gezegen 
görüþünün eleþtiriyle, hatta aksini evren görüþünün karþýsýna nasýl bir dünya sorununu yer-merkezli evren modeliyle 
pekiþtiren deneyler ile çürütülmesi demek, ve evren görüþü çýkacaktý? Tarih açýklamak olanaksýzdýr” diye yazarken, öte 
tüm Ortaçað egemen düþünce ve yaþam sahnesine kendi ismiyle anýlacak bilimsel tarafta Martin Luther Kutsal Kitap'a atýfta 
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sapiens, homo 
erectus...) kökenini 
oluþturur. Dördüncü 

Halk arasýnda insanlarýn maymundan aþama ise modern 
geldiði þeklinde de ifade edilen evrimin, bu insanlarýn kökenidir. 
söylemle uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi Dil, bilim, sanatsal düþ 
yoktur. Ne Darwin'de böyle bir çýkarsama ve teknolojik 
vardýr ne de onun kuramýný geliþtiren ardýlý yenilikçilik...
bilim adamlarý böyle bir bilimsel sonuca Maymun türlerinin 
ulaþmýþlardýr. Yaradýlýþý savunan teoloji ise her birinin evrimsel 
eksenli yaklaþýmlarýn açýkça yaptýklarý geliþimi farklý farklý 
temelsiz saldýrýlarýn bir sonucu olarak halk yaþanmýþtýr ve insan 
arasýnda yer etmiþ bu inanýþ sadece ile yaklaþýk 7 milyon 
kulaktan dolma bir duyum ve inanýþtan öte yýldýr çakýþmamaktadýr. 
bir anlam ifade etmez ve bilimsel bir En eskisinin 3000 
yaklaþýmýn toplumsal bir karþýlýðý da yýllýk geçmiþi bulunan 
deðildir. tek tanrýlý dinlerin milyonlarca yýllýk Ýngiltere'ye yolladý. Özellikle Þili'ye yakýn 

Harun Yahya gibi gerçek adýný bile insanlýðýn evrimini açýklayamamasý Galapagos Adalarý'ndaki canlýlar 
yazmayan soytarýlarýn hiçbir bilimsel anlaþýlýr birþeydir. Bilim ve teknolojinin bu üzerindeki araþtýrmalarýndan sonra doðal 
yaklaþým içermeyen ve Evrim Kuramý'nýn denli geliþmediði çaðlarda ortaya çýkmýþ seçilim fikrini geliþtirdi. Evrim teorisinin 
temellerinden sarstýðý ve yokettiði iddiasý bu dinler, birçok toplumsal sorun temelini oluþturan bu geliþmeler tamamen 
taþýyan dini risalelerinin bilim diye ortaya karþýsýnda çözümler üretebilse de bilimsel çalýþmalarýn ürünü olarak ortaya  
çýkmasý toplumsal canlýlarýn kökeni ile ilgili çýkmýþtýr. 
birikimlerin ve bilginin herhangi bir zemin Diðer taraftan Charles Darwin fikirlerini 
doðruluðunun oluþturmalarýný paylaþmadan önce uzun süre beklemiþtir. 
tartýþýlmasýnýn önüne beklemek de maddenin Türlerin Kökeni kitabý ancak 1859 (24 
bir engel teþkil doðasýna aykýrý bi Kasým) tarihinde yayýnlanmýþtýr. Bilim ve 
etmektedir. durumdur. Ancak teknolojinin etkisini artýrdýðý ve dinin 

Ýnsanýn atalarýnýn bilimin ve teknolojinin toplumsal gücünün zayýfladýðý bir 
bugünkü anlamda geliþtiði çaðýmýzda eski dönemde ortaya çýkan bu bilimsel çalýþma 
maymunlarýn olmadýðý dünya dediðimiz canlýlarýn kökeni ile ilgili insanlýða yeni bir 
bilimsel çalýþmalarla kýtalarda yapýlan bilimsel zemin kazandýrmýþtýr. Evrim 
kanýtlanmýþtýr. kazýlar ve bulgular teorisine karþý çýkýþ din adamlarýnýn son 

Ýnsanlar, insanýn ortaya çýkýþýný çýrpýnýþlarý olarak da nitelendirilebilir. 
maymundan ve diðer türlerle olan Bilimsel çalýþmalarýn son süratle ilerlemesi 
gelmemektedir. iliþkilerini bizlere ile Antropolojideki ve Paleoantropolojideki 
Maymun dediðimiz tür, aktarmaktadýr. son bulgular birleþince dünyanýn geçmiþi 
insana en yakýn canlý Homo Erectus tüm çýplaklýðý ile karþýmýza çýkmaktadýr. 
türünü ifade eder. Ve dediðimiz modern Yaratýlýþ inanýþý tarihin bir döneminde 
bu türün içinde birçok insanýn atasý; ateþ insanlýk içinde geniþ kitleleri etkilemiþ olsa 
alt tür mevcuttur. kullanan, avcýlýk ile da bir inanýþtan öte bir anlam 
Örneðin, Orangutan, beslenme düzenini taþýmamalýdýr. Bilimsel çalýþmalarýn tüm 
Þempanze, Babun, biçimlendiren, iki ayaðý insanlýkla paylaþýlmasý ve insanlarýn boþ 
Goril bu türlerden üzerinde koþabilen, inanýþlar yerine bilimsel geliþmeleri 
bazýlarýdýr. Ýnsan için belli zihin kalýplarý anlayacaklarý koþullarda takip etmeleri 
de ayni þey geçerlidir. çerçevesinde taþ aletler gerekir. 
Maymun türleri gibi yapan, Afrika dýþýna ilk 
insan türlerinin de çýkýþý gerçekleþtiren bir “Mösyö, Cizvit Needham'ýn 
dünyada ayni anda varolduðu bugünkü insan türü olarak karþýmýza çýkar. Bu kurtçuklarýna nihai bir darbe indirdiniz. 
bulgularla bilinmektedir. En azýndan iki yaþanmýþlýk 2 milyon yýl önceyi ifade Çok güzel oynaþýyorlardý ama artýk 
türün ayni zamanda varolduðunu etmektedir. öldüler... Tohumsuz dünyaya gelen 
Paleoantropoloji bilimi  bugünün Canlýlarýn yeryüzündeki varlýðýný ilahi bir hayvanlar uzun yaþayamazlar. 
þartlarýnda önümüze koyabilmektedir. Bu güce baðlayan yaratýlýþçýlar, doðadaki Yaþayacak olan sizin kitabýnýz, çünkü 
iki insan türü: “Modern Ýnsan” dediðimiz, dengenin de ayni ilahi gücün müdahalesi deneye ve akla dayanýyor.” Voltaire'in 
Homo Sapiens ile Neanderthal Ýnsan'dýr. ile saðlandýðýný iddia etmektedir. Üç tek Spallanzani'ye yazdýðý mektuptan...
Yani yaratýlýþçýlarýn dediði gibi cennetten tanrýlý dinin ortak özelliði olarak þekilenen 
kovulan Adem ile Havva'dan çoðalmaz bu anlayýþýn, Darwin'in “Doðal Seçilim Türlerin Kökeni'nin ilk baskýsýndan 
insanlýk. Ve farklý farklý insan türleri evrim Yoluyla Türlerin Kökeni” kitabýnýn bugüne tam 150 yýl geçti. Toplumun dini 
süreci içinde yeryüzünde milyonlarca yýldýr yayýnlanmasýndan sonra nasýl bir travma inanýþlarýný kendilerine siyasi rant olarak 
varolagelmiþtir.  Ýnsanýn Kökeni adlý yaþadýðý da tahmin edilebilir. Önce kullanan bazý çýkar gruplarý, din ile ilgili 
kitabýnda Richard Leakey insanýn bugünkü Hristiyan dünyasýna bomba gibi düþen bu toplumda oluþacak bir vicdan 
fiziksel ve zihinsel koþullarýna evrim kapsamlý çalýþma, daha sonralarý tüm hesaplaþmasýndan sonra rantlarýný 
sürecini 7 milyon yýl öncesinden itibaren dünyada öðrenilerek Ýslam dünyasýnda da kaybedeceklerinin farkýndadýrlar. Bu 
incelemektedir. Ýlk aþamayý 7 milyon yýl derin bir etki býrakmýþtýr. nedenle her ne olursa olsun eðitimde 
önce iki ayaðý ile ve dik hareket edebilen Charles Darwin, 1826 yýlýnda Beagle adlý kapsamlý bir evrim öðretiminin 
insansý bir canlý ile açýklar. Ýkinci aþama gemiyle bir yolculuða çýktý. Bu yolculuk müfredatlara girmemesi için birçok 
ise  iki ayaklý ve dik hareket edebilen esnasýnda Avustralya, Güney Amerika ve noktadan görünmez bir bilim karþýtý duruþ 
insansýlarýn 7 ile 2 milyon yýl arasýnda okyanuslardaki adalarda gözlemler ve ortaya koymaktadýrlar. Bu çýkar gruplarýnýn 
farklý ekolojik koþullarda çoðalmasýdýr. araþtýrmalar yapma fýrsatý buldu. Ýki yýl fýrsatçýlýðýna karþý durulmalý ve biyoloji 
Beyin boyutundaki büyüme ise üçüncü sürecek bu gezi beþ yýla çýktýðý için bu derslerinde kapsamlý bir evrim öðretiminin 
aþamadýr ve homo cinsinin (ör: homo araþtýrmalarýný ve bulduðu fosil kalýntýlarýný önü açýlmalýdýr. y
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Toplumsal sorunlara kendi tarihsel 
dönemlerinde en rasyonel cevaplarý 
vererek, dönemi için ilerici birer etken olan 

Tarih boyunca toplumsal ihtiyaçlar ve bu tek tanrýlý veya çok tanrýlý dinler bugün 
ihtiyaçlarýn karþýlanmasý, insanlýðýn en hala varlýklarýný devam ettirmektedirler. 
temel meselelerinden biri olmuþtur. Bunun en temel nedenlerinden birisi 
Toplumsal ihtiyaçlar karþýlandýðý oranda bilimsel bilginin henüz çözümünü 
bireysel mutluluðun yolu açýlmýþ, bu üretemediði insanlýk sorunlarý ise, bir diðer 
baþarýlamadýðý oranda da bireyler nedeni sermayeye ve kara dayalý 
sorunlarýnýn çözümünü hurafelerde ve boþ mantýksýz toplumsal sistemin (kapitalizm), 
inançlarda aramýþlardýr. Bu sebeple çaðlar insan toplumlarýnýn baðrýnda yarattýðý 
boyunca felsefenin en temel konusu çürümedir. Bugün insanlýðýn karþý karþýya 
“insan”, “toplum” ve “insan-toplum iliþkileri” bulunduðu sorunlar ancak insan 
olmuþtur. toplumlarýnýn kendi dinamizmi ile 

Bugün, insanlýk tarihinde yaþanan birçok çözülebilir. avunma aracý olduðu açýkça ortadadýr. 
geliþmenin sonucu ve nedeni olarak ortaya Bilimsel bilginin temeli akýl, deney ve Dinsel yaklaþýmýn yaygýn olduðu 
çýkan bilim; en temelde felsefeden gözleme dayalýdýr. Bunun karþýsýnda toplumlarda, ezilenler karþýlaþtýklarý 
doðmuþtur. Bilimsel yöntem konumlanan dinsel bilgi ise evreni ve beni sorunlarý egemenlerden kaynaklý ve 
toplumsal/bireysel ihtiyaçlarýn rasyonel yaratan aþkýn varlýk (genellikle tanrý) en kendileri tarafýndan düzeltilebilecek 
yollarla çözümünü hedefleyen bir doðru bilgiye sahiptir, "O halde doðru bilgi sorunlar olarak görmezler. Aksine 
yaklaþýmýn ismidir. Bilimsel yöntem, her için onu dinlemeliyim, ona yönelmeliyim" yüzleþilen sorunlar kendilerini yaratan 
insan faaliyetine uygulanabilecek temel düþüncesinden kaynaklanýr. Bilimsel bilgi tanrýnýn onlar için hazýrladýðý bir sýnav, 
süreçlerin, onbinlerce yýllýk insanlýk objektif ve eleþtiriye açýkken (ki eleþtiri katlanarak kendilerini ispatlayacaklarý bir 
tarihinde birikerek bugüne kadar yolu ile düzeltme bilimsel bilginin nimettir. Ayrýca gerçek dünya olmayan bu 
gelmesinin ürünüdür. Bilimsel yöntemlerle dünyada acý çekenler, ölümden sonra 
elde edilen bulgular sonucunda, geçmiþte ödüllendirilecekler ve sorunlarýnýn 
bilinmeyen bir çok doða olayý artýk net bir çözümünü cennette bulacaklardýr. Böylesi 
þekilde açýklanabilmektedir. Yaðmurun bir algýlayýþ dünyadaki tüm egemen 
neden yaðdýðý, dünyanýn þekli, yerçekimi sýnýflarýn baþtacý edecekleri bir algýlayýþtýr. 
kanunu, maddenin biçimleri, enerjinin Ýnsanlýðýn baþýna bela olan tüm sorunlarý 
dönüþümü gibi bilgiler sayesinde toplumsal yaratýrken bilimsel bilgiyi kullanan 
ve bireysel ihtiyaçlar geçmiþe göre çok egemenler, ezilen sýnýflarýn kendi 
daha ileri ölçülerde karþýlanmaktadýr. Bu sorunlarýný dinsel bilgiler aracýlýðý ile 
da saðlýktan kozmolojiye, antrolopolojiden çözmelerini salýk verirler. 
psikolojiye yüzlerce bilim dalýnda, insanlýk Bugün sayýsýz sorunla boðuþan Kýbrýslý 
yararýna ortaya çýkarýlan geliþmelerde ama Türk halkýna, baðrýnda devrimci bir 
en önemlisi insanýn yaþam kalitesindeki kurtuluþ umudu üretecek örgütlü bir 
artýþta yankýsýný bulmaktadýr. mücadele doðuramamasýnýn da verdiði 

Bilimsel bilgi sonsuz bir süreçtir ve fýrsat ile, sorunlarýnýn çözümü olarak dinsel 
insanlýk tarihinde cevapladýðý binlerce bir yaþam önerilmektedir. Emperyalist 
soruya raðmen hala cevabý bilinmeyen sitemin çýkarlarý doðrultusunda çalýþtýðýna 
birçok soruya da yanýt bulma çabasýný kuþku bulunmayan siyasal islamýn 
sürdürmektedir. Diðer yandan bilimsel Türkiye'de iktidara getirilmiþ örneði AKP; 
bilginin yüceltilerek parçasý olduðu bu akýmý Kýbrýs'ta da yaygýnlaþtýrmaya 
toplumsal/bireysel süreçlerden (kýsaca çalýþmaktadýr. Tarih boyunca laik, 
insandan) koparýlmasý, bilimsel bilginin geliþmesinin temel kaynaðýdýr), inanç demokratik ve çaðdaþ bir kimlik sahibi olan 
sonuçlarýnýn insanlýk yararýna esasýna dayanan din bilgisi dogmatiktir. Kýbrýslý Türkler, örgütlü gericiliðin saldýrýsý 
kullanýlmamasý ve bilimin giderek daha Dogmalar tartýþýlamaz, kendilerinden ile karþý karþýyadýr. En bilimsel ve en 
fazla kapitalist-emperyalist çýkarlara kuþku duyulamaz. Bu da sonsuz bir rasyonel yöntemleri kullanarak siyasal 
hizmet edecek þekilde sermayenin duraðanlýk demektir. Bilimsel bilginin irademizi gasbeden emperyalist güçler 
kontrolü altýna alýnmasý gibi nedenlerle doðruluk deðeri doðaya ve topluma (ABD, AB), onlarýn taþeronlarý (Türkiye vb.) 
yaþanan sorunlar da vardýr. Ancak bu uygunluðu ile ölçülür. Diðer yandan doða ve yerli iþbirlikçileri (UBP vb.) þimdi biz 
yazýda incelenecek olan konu bilimsel veya toplum, din bilgisine uymuyorsa Kýbrýslý Türklere sorunlarýmýzýn çýkýþ yolu 
bilginin sermeyeden kaynaklý süreçlerle yanlýþ bilgide deðil doðada veya toplumda olarak dinsel gericiliði sunmaktadýrlar. 
toplumdan koparýlmasý deðil; yine aranýr. Örgütlü din tarih boyunca Ülkemizin aydýnlýk insanlarý, dinsel 
sermayenin çýkarlarý doðrultusunda egemenlerin elinde bir silah olmuþtur. gericiliðin bu saldýrýsýna aklýn ve mantýðýn 
toplumdan koparýlan bilimin yerine topluma Dünyanýn düz olmadýðý, güneþin dünya sesini yükselterek yanýt vermelidirler. 
empoze edilmeye çalýþýlan dinsel etrafýnda dönmediði, insanýn milyonlarca Dinsel tevekkülün ve büyüklere itaatin 
dogmalar ve hurafelere karþý bilimsel yýllýk bir evrim sonucunda ortaya çýktýðý, öðretileceði camiler yerine bilimsel bilginin 
yöntemin doðruluðudur. ayýn cennetten kopan bir parça deðil yaygýnlaþtýrýlacaðý okullar; dini dogmalarýn 

Ýnsanlýk sorunlarýna çözüm üretmek dünyanýn uydusu olduðu gibi bilimsel ezberletileceði din dersleri yerine bilimsel 
amacýyla uygulanan iki temel felsefi bulgular örgütlü din tarafýndan sonsuz bir bilginin üretileceði deney saatleri; Kur'an 
yaklaþým idealizm (dinsel) ve materyalizm nefretle karþýlanmýþ, tarih boyunca kurslarý yerine bilim gezileri talebiyle 
(bilimsel) tarih boyunca sýnýf kitaplarýn yakýlmasý, bilim insanlarýnýn mücadele etmeliyiz. Örgütlü din ve siyasal 
mücadelesinin bir parçasý olarak da iþlev öldürülmesi ve toplumlarýn geliþmesinin islamýn küçümsendiði her yerde, en 
görmüþtür. Ýdealist felsefe her zaman egemenler leyhine durdurulmasý için dinsel çaðdaþ ve asla deðiþtirilemez gibi görünen 
egemen sýnýflarýn halk sýnýflarýna dayattýðý yobazlýk her zaman iþ baþýnda olmuþtur. modern yaþam tarzlarýný, beklenmedik bir 
bir tevekkül ve uyuþma aracýyken; Ýnsanlýk sorunlarýna bu iki temel hýzla tahrip ettiði gerçeðini asla akýldan 
materyalist felsefe egemen sýnýfa yaklaþým tarzýndan dinsel bilginin neden çýkarmamalýyýz. Dinsel gericiliðe hiçbir 
baþkaldýrarak yükselen dinamik sýnýflarýn her zaman egemenler tarafýndan bir noktada taviz vermemeliyiz.
elinde yenilmez bir silah olmuþtur. uyutma ve ezilenler tarafýndan da bir 
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sapiens, homo 
erectus...) kökenini 
oluþturur. Dördüncü 

Halk arasýnda insanlarýn maymundan aþama ise modern 
geldiði þeklinde de ifade edilen evrimin, bu insanlarýn kökenidir. 
söylemle uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi Dil, bilim, sanatsal düþ 
yoktur. Ne Darwin'de böyle bir çýkarsama ve teknolojik 
vardýr ne de onun kuramýný geliþtiren ardýlý yenilikçilik...
bilim adamlarý böyle bir bilimsel sonuca Maymun türlerinin 
ulaþmýþlardýr. Yaradýlýþý savunan teoloji ise her birinin evrimsel 
eksenli yaklaþýmlarýn açýkça yaptýklarý geliþimi farklý farklý 
temelsiz saldýrýlarýn bir sonucu olarak halk yaþanmýþtýr ve insan 
arasýnda yer etmiþ bu inanýþ sadece ile yaklaþýk 7 milyon 
kulaktan dolma bir duyum ve inanýþtan öte yýldýr çakýþmamaktadýr. 
bir anlam ifade etmez ve bilimsel bir En eskisinin 3000 
yaklaþýmýn toplumsal bir karþýlýðý da yýllýk geçmiþi bulunan 
deðildir. tek tanrýlý dinlerin milyonlarca yýllýk Ýngiltere'ye yolladý. Özellikle Þili'ye yakýn 

Harun Yahya gibi gerçek adýný bile insanlýðýn evrimini açýklayamamasý Galapagos Adalarý'ndaki canlýlar 
yazmayan soytarýlarýn hiçbir bilimsel anlaþýlýr birþeydir. Bilim ve teknolojinin bu üzerindeki araþtýrmalarýndan sonra doðal 
yaklaþým içermeyen ve Evrim Kuramý'nýn denli geliþmediði çaðlarda ortaya çýkmýþ seçilim fikrini geliþtirdi. Evrim teorisinin 
temellerinden sarstýðý ve yokettiði iddiasý bu dinler, birçok toplumsal sorun temelini oluþturan bu geliþmeler tamamen 
taþýyan dini risalelerinin bilim diye ortaya karþýsýnda çözümler üretebilse de bilimsel çalýþmalarýn ürünü olarak ortaya  
çýkmasý toplumsal canlýlarýn kökeni ile ilgili çýkmýþtýr. 
birikimlerin ve bilginin herhangi bir zemin Diðer taraftan Charles Darwin fikirlerini 
doðruluðunun oluþturmalarýný paylaþmadan önce uzun süre beklemiþtir. 
tartýþýlmasýnýn önüne beklemek de maddenin Türlerin Kökeni kitabý ancak 1859 (24 
bir engel teþkil doðasýna aykýrý bi Kasým) tarihinde yayýnlanmýþtýr. Bilim ve 
etmektedir. durumdur. Ancak teknolojinin etkisini artýrdýðý ve dinin 

Ýnsanýn atalarýnýn bilimin ve teknolojinin toplumsal gücünün zayýfladýðý bir 
bugünkü anlamda geliþtiði çaðýmýzda eski dönemde ortaya çýkan bu bilimsel çalýþma 
maymunlarýn olmadýðý dünya dediðimiz canlýlarýn kökeni ile ilgili insanlýða yeni bir 
bilimsel çalýþmalarla kýtalarda yapýlan bilimsel zemin kazandýrmýþtýr. Evrim 
kanýtlanmýþtýr. kazýlar ve bulgular teorisine karþý çýkýþ din adamlarýnýn son 
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fiziksel ve zihinsel koþullarýna evrim kapsamlý çalýþma, daha sonralarý tüm hesaplaþmasýndan sonra rantlarýný 
sürecini 7 milyon yýl öncesinden itibaren dünyada öðrenilerek Ýslam dünyasýnda da kaybedeceklerinin farkýndadýrlar. Bu 
incelemektedir. Ýlk aþamayý 7 milyon yýl derin bir etki býrakmýþtýr. nedenle her ne olursa olsun eðitimde 
önce iki ayaðý ile ve dik hareket edebilen Charles Darwin, 1826 yýlýnda Beagle adlý kapsamlý bir evrim öðretiminin 
insansý bir canlý ile açýklar. Ýkinci aþama gemiyle bir yolculuða çýktý. Bu yolculuk müfredatlara girmemesi için birçok 
ise  iki ayaklý ve dik hareket edebilen esnasýnda Avustralya, Güney Amerika ve noktadan görünmez bir bilim karþýtý duruþ 
insansýlarýn 7 ile 2 milyon yýl arasýnda okyanuslardaki adalarda gözlemler ve ortaya koymaktadýrlar. Bu çýkar gruplarýnýn 
farklý ekolojik koþullarda çoðalmasýdýr. araþtýrmalar yapma fýrsatý buldu. Ýki yýl fýrsatçýlýðýna karþý durulmalý ve biyoloji 
Beyin boyutundaki büyüme ise üçüncü sürecek bu gezi beþ yýla çýktýðý için bu derslerinde kapsamlý bir evrim öðretiminin 
aþamadýr ve homo cinsinin (ör: homo araþtýrmalarýný ve bulduðu fosil kalýntýlarýný önü açýlmalýdýr. y
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Toplumsal sorunlara kendi tarihsel 
dönemlerinde en rasyonel cevaplarý 
vererek, dönemi için ilerici birer etken olan 

Tarih boyunca toplumsal ihtiyaçlar ve bu tek tanrýlý veya çok tanrýlý dinler bugün 
ihtiyaçlarýn karþýlanmasý, insanlýðýn en hala varlýklarýný devam ettirmektedirler. 
temel meselelerinden biri olmuþtur. Bunun en temel nedenlerinden birisi 
Toplumsal ihtiyaçlar karþýlandýðý oranda bilimsel bilginin henüz çözümünü 
bireysel mutluluðun yolu açýlmýþ, bu üretemediði insanlýk sorunlarý ise, bir diðer 
baþarýlamadýðý oranda da bireyler nedeni sermayeye ve kara dayalý 
sorunlarýnýn çözümünü hurafelerde ve boþ mantýksýz toplumsal sistemin (kapitalizm), 
inançlarda aramýþlardýr. Bu sebeple çaðlar insan toplumlarýnýn baðrýnda yarattýðý 
boyunca felsefenin en temel konusu çürümedir. Bugün insanlýðýn karþý karþýya 
“insan”, “toplum” ve “insan-toplum iliþkileri” bulunduðu sorunlar ancak insan 
olmuþtur. toplumlarýnýn kendi dinamizmi ile 

Bugün, insanlýk tarihinde yaþanan birçok çözülebilir. avunma aracý olduðu açýkça ortadadýr. 
geliþmenin sonucu ve nedeni olarak ortaya Bilimsel bilginin temeli akýl, deney ve Dinsel yaklaþýmýn yaygýn olduðu 
çýkan bilim; en temelde felsefeden gözleme dayalýdýr. Bunun karþýsýnda toplumlarda, ezilenler karþýlaþtýklarý 
doðmuþtur. Bilimsel yöntem konumlanan dinsel bilgi ise evreni ve beni sorunlarý egemenlerden kaynaklý ve 
toplumsal/bireysel ihtiyaçlarýn rasyonel yaratan aþkýn varlýk (genellikle tanrý) en kendileri tarafýndan düzeltilebilecek 
yollarla çözümünü hedefleyen bir doðru bilgiye sahiptir, "O halde doðru bilgi sorunlar olarak görmezler. Aksine 
yaklaþýmýn ismidir. Bilimsel yöntem, her için onu dinlemeliyim, ona yönelmeliyim" yüzleþilen sorunlar kendilerini yaratan 
insan faaliyetine uygulanabilecek temel düþüncesinden kaynaklanýr. Bilimsel bilgi tanrýnýn onlar için hazýrladýðý bir sýnav, 
süreçlerin, onbinlerce yýllýk insanlýk objektif ve eleþtiriye açýkken (ki eleþtiri katlanarak kendilerini ispatlayacaklarý bir 
tarihinde birikerek bugüne kadar yolu ile düzeltme bilimsel bilginin nimettir. Ayrýca gerçek dünya olmayan bu 
gelmesinin ürünüdür. Bilimsel yöntemlerle dünyada acý çekenler, ölümden sonra 
elde edilen bulgular sonucunda, geçmiþte ödüllendirilecekler ve sorunlarýnýn 
bilinmeyen bir çok doða olayý artýk net bir çözümünü cennette bulacaklardýr. Böylesi 
þekilde açýklanabilmektedir. Yaðmurun bir algýlayýþ dünyadaki tüm egemen 
neden yaðdýðý, dünyanýn þekli, yerçekimi sýnýflarýn baþtacý edecekleri bir algýlayýþtýr. 
kanunu, maddenin biçimleri, enerjinin Ýnsanlýðýn baþýna bela olan tüm sorunlarý 
dönüþümü gibi bilgiler sayesinde toplumsal yaratýrken bilimsel bilgiyi kullanan 
ve bireysel ihtiyaçlar geçmiþe göre çok egemenler, ezilen sýnýflarýn kendi 
daha ileri ölçülerde karþýlanmaktadýr. Bu sorunlarýný dinsel bilgiler aracýlýðý ile 
da saðlýktan kozmolojiye, antrolopolojiden çözmelerini salýk verirler. 
psikolojiye yüzlerce bilim dalýnda, insanlýk Bugün sayýsýz sorunla boðuþan Kýbrýslý 
yararýna ortaya çýkarýlan geliþmelerde ama Türk halkýna, baðrýnda devrimci bir 
en önemlisi insanýn yaþam kalitesindeki kurtuluþ umudu üretecek örgütlü bir 
artýþta yankýsýný bulmaktadýr. mücadele doðuramamasýnýn da verdiði 

Bilimsel bilgi sonsuz bir süreçtir ve fýrsat ile, sorunlarýnýn çözümü olarak dinsel 
insanlýk tarihinde cevapladýðý binlerce bir yaþam önerilmektedir. Emperyalist 
soruya raðmen hala cevabý bilinmeyen sitemin çýkarlarý doðrultusunda çalýþtýðýna 
birçok soruya da yanýt bulma çabasýný kuþku bulunmayan siyasal islamýn 
sürdürmektedir. Diðer yandan bilimsel Türkiye'de iktidara getirilmiþ örneði AKP; 
bilginin yüceltilerek parçasý olduðu bu akýmý Kýbrýs'ta da yaygýnlaþtýrmaya 
toplumsal/bireysel süreçlerden (kýsaca çalýþmaktadýr. Tarih boyunca laik, 
insandan) koparýlmasý, bilimsel bilginin geliþmesinin temel kaynaðýdýr), inanç demokratik ve çaðdaþ bir kimlik sahibi olan 
sonuçlarýnýn insanlýk yararýna esasýna dayanan din bilgisi dogmatiktir. Kýbrýslý Türkler, örgütlü gericiliðin saldýrýsý 
kullanýlmamasý ve bilimin giderek daha Dogmalar tartýþýlamaz, kendilerinden ile karþý karþýyadýr. En bilimsel ve en 
fazla kapitalist-emperyalist çýkarlara kuþku duyulamaz. Bu da sonsuz bir rasyonel yöntemleri kullanarak siyasal 
hizmet edecek þekilde sermayenin duraðanlýk demektir. Bilimsel bilginin irademizi gasbeden emperyalist güçler 
kontrolü altýna alýnmasý gibi nedenlerle doðruluk deðeri doðaya ve topluma (ABD, AB), onlarýn taþeronlarý (Türkiye vb.) 
yaþanan sorunlar da vardýr. Ancak bu uygunluðu ile ölçülür. Diðer yandan doða ve yerli iþbirlikçileri (UBP vb.) þimdi biz 
yazýda incelenecek olan konu bilimsel veya toplum, din bilgisine uymuyorsa Kýbrýslý Türklere sorunlarýmýzýn çýkýþ yolu 
bilginin sermeyeden kaynaklý süreçlerle yanlýþ bilgide deðil doðada veya toplumda olarak dinsel gericiliði sunmaktadýrlar. 
toplumdan koparýlmasý deðil; yine aranýr. Örgütlü din tarih boyunca Ülkemizin aydýnlýk insanlarý, dinsel 
sermayenin çýkarlarý doðrultusunda egemenlerin elinde bir silah olmuþtur. gericiliðin bu saldýrýsýna aklýn ve mantýðýn 
toplumdan koparýlan bilimin yerine topluma Dünyanýn düz olmadýðý, güneþin dünya sesini yükselterek yanýt vermelidirler. 
empoze edilmeye çalýþýlan dinsel etrafýnda dönmediði, insanýn milyonlarca Dinsel tevekkülün ve büyüklere itaatin 
dogmalar ve hurafelere karþý bilimsel yýllýk bir evrim sonucunda ortaya çýktýðý, öðretileceði camiler yerine bilimsel bilginin 
yöntemin doðruluðudur. ayýn cennetten kopan bir parça deðil yaygýnlaþtýrýlacaðý okullar; dini dogmalarýn 

Ýnsanlýk sorunlarýna çözüm üretmek dünyanýn uydusu olduðu gibi bilimsel ezberletileceði din dersleri yerine bilimsel 
amacýyla uygulanan iki temel felsefi bulgular örgütlü din tarafýndan sonsuz bir bilginin üretileceði deney saatleri; Kur'an 
yaklaþým idealizm (dinsel) ve materyalizm nefretle karþýlanmýþ, tarih boyunca kurslarý yerine bilim gezileri talebiyle 
(bilimsel) tarih boyunca sýnýf kitaplarýn yakýlmasý, bilim insanlarýnýn mücadele etmeliyiz. Örgütlü din ve siyasal 
mücadelesinin bir parçasý olarak da iþlev öldürülmesi ve toplumlarýn geliþmesinin islamýn küçümsendiði her yerde, en 
görmüþtür. Ýdealist felsefe her zaman egemenler leyhine durdurulmasý için dinsel çaðdaþ ve asla deðiþtirilemez gibi görünen 
egemen sýnýflarýn halk sýnýflarýna dayattýðý yobazlýk her zaman iþ baþýnda olmuþtur. modern yaþam tarzlarýný, beklenmedik bir 
bir tevekkül ve uyuþma aracýyken; Ýnsanlýk sorunlarýna bu iki temel hýzla tahrip ettiði gerçeðini asla akýldan 
materyalist felsefe egemen sýnýfa yaklaþým tarzýndan dinsel bilginin neden çýkarmamalýyýz. Dinsel gericiliðe hiçbir 
baþkaldýrarak yükselen dinamik sýnýflarýn her zaman egemenler tarafýndan bir noktada taviz vermemeliyiz.
elinde yenilmez bir silah olmuþtur. uyutma ve ezilenler tarafýndan da bir 
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acýmasýz olduðunun bir örneðidir. Kendisi 
XVI. yüzyýlýn sonlarýna doðru Brezilya'da 
yaþamýþ bir kadýndýr ve lezbiyendir. 
Brezilya'da, bir çok yeni dünya ülkesinde 
olduðu gibi Avrupa'dan gelen sömürgeci 
güçler hakimiyet sürmekteydi. Portekiz 
sömürgesi olan Brezilya'da hem kadýn hem 
lezbiyen olmak; kilise tarafýndan yeterince 
tehlike arz ettiði için Portekizliler Felipa de 
Souza için hemen bir engizisyon 
mahkemesi kurarak onu yargýlamýþlar ve 
Felipa de Souza suçlu bulunarak 
iþkenceyle öldürülmüþtür. Felipa de Souza, 
bugün toplumsal cinsiyet eþitliði 
mücadelesi içerisinde, din baskýsýna karþý 
yürütülen savaþýn bir idolü olmuþtur. Her yýl 
Felipa adýna dünya genelinde aktivistlere 
ödüller verilse de; bugün hala bu tür 
önyargýlar ortadan kalkmýþ deðildir. 

Ýslam Baskýsý; Þeriat
Dinin bir yönetim biçimi olarak 

kullanýlmasý yüzyýllardan beridir insanlar 
üzerinde korkunç bir baský unsurudur. 
Özellikle “kitaplý dinler” olarak bilinen dinler, 
'kutsal' kitabý kabul etmekle kalmayýp onu 
tabiri caizse bir Anayasa olarak 
nitelemektedirler. Tanrý tarafýndan 
gönderildiðine inanýlan bu kitaplar içinde 
Müslümanlar'ýn kitabý “Kur'an-ý Kerim”dir. 
Kur'an erkeklere hitaben yazýlmýþtýr. 
Erkeklere, pek çok konuda nasihatlerde cezasý da çoðu zaman taþlamayla eþcinselin infazý gerçekleþtirildi. Bugün hala 
bulunurken kadýnlar hakkýnda nasihatlerde gerçekleþtiriliyor. Aslýnda Kur'an'da Moritanya, Afganistan, Sudan, Pakistan, 
de bulunur. “eþcinsellik” diye bir sözcük geçmiyor. Çeçenistan, Suudi Arabistan, Birleþik Arap 

 “Baþ kaldýrmasýndan endiþe ettiðiniz Eþcinsellik ve Ýslamiyet hakkýnda yapýlan Emirlikleri ve Yemen'de eþcinsellik ölümle 
kadýnlara öðüt verin, onlarý yataklarda tahminler Kur'andaki Lut Suresini referans cezalandýrýlýyor. 
yalnýz býrakýn ve (bunlarla yola alýyor. Birçok Arap ülkesinde Ýslamiyet resmi din 
gelmezlerse) dövün” (Nisa Suresi 34. Kur'anda anlatýlan ilk infaz eþcinsel bir olmasýna karþýn (Lübnan hariç), Avrupa 
Ayet) kiþinin canlý olarak gömülmesini teklif eden yasalarý bu ülkedeki kanunlarýn oluþumunu 

“Erkekler kadýnlar üzerine idareci ve üçüncü halife Ömer zamanýnda oldukça etkiliyor. Örneðin Fransýz 
hakimdirler” “Erkekler akli ve ilmi yönleri, anayasasýndan çok fazla etkilenen 
bedeni güçleriyle kadýndan üstün, kadýn da Cezayir'de þu an eþcinsellik 2 ay ile 2 yýl 
annelik icabý þefkat, temizliðe düþkünlük arasý hapis ve 500-2000 Cezayir dinarýyla 
yönleriyle erkekten üstündür.” (Nisa cezalandýrýlýyor. Öte yandan þeriat 
Suresi) kurallarýnýn hüküm sürdüðü Suudi 

"Þüphesiz ki, kadýn kaburga kemiðinden Arabistan'da eþcinsellik zina ile eþdeðer 
yaratýlmýþtýr. Senin için yeknesak bir tutuluyor ve ayný þekilde cezalandýrýlýyor. 
þekilde doðrulmaz. Ondan istifade etmek Eðer kiþinin akli dengesi yerinde ise 
istersen kendisinde eðrilik olduðu halde taþlanarak öldürülüyor. Eðer kiþi bekarsa 
istifade edersin; doðrultmaya kalkarsan 100 kýrbaç vuruluyor ve bir yýl sürgün 
kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý ediliyor. Fakat gayrimüslim biri eðer bir 
boþanmasýdýr."(Muhammed SAV) Müslüman'la eþcinsel iliþkiye giriyorsa o 

kiþi de ayný þekilde taþlanarak öldürülüyor. 
Bu 'nasihatler', bugün Ýslam esaslarý ile Eþcinsellik, sanýðýn dört defa itirafýyla ya da 

yönetilen Orta doðu ve Arap ülkelerinde dört güvenilir Müslüman tanýðýn þahadetiyle 
geçerliliðini korumaktadýr. Buradan da ispatlanýyor.
anlaþýlacaðý üzere kadýnlara Þeriat 1992 yýlýnda Afganistan'da Taliban'ýn aþýrý 
Hukuku'nda yaþamak, iþkence olmaktadýr. muhafazakar ordusu tarafýndan on infaz 
Örneðin; Afganistan'da 1992'de iktidara gerçekleþtirildi. Eþcinsellikle suçlanan 
kökten dincilerin gelmesiyle, kadýnlarýn kiþilerin üstüne duvar yýkýlýyor ve Taliban 
sahip olduðu sosyal, ekonomik ve kültürel yasalarýna göre eðer kiþi otuz dakika 
haklar bakýmýndan çok daha geriye gidilen hayatta kalabilirse masum sayýlýp 
bir dönem baþlamýþtýr. Tüm kadýnlar, hastaneye kaldýrýlýyor.
baþlarýndan ayak uçlarýna kadar Kur'an'da transgender kiþiler için bir 
bedenlerini bütünüyle örten burka giymek gerçekleþmiþtir. Fakat o zamanki alimler ayet/hadis yoktur ancak Kur'an insanlarýn 
ve gözlerini de kapamak zorunda Hz. Muhammed'in geleneklerini göz yaratýlýþlarýnýn gereði olan duygu ne ise 
býrakýlmýþtýr. Pantolon giydiði için Sudanlý önünde bulundurarak diri diri gömme onda sabit kalmasý gerektiðini, sonradan 
bir kadýn gazeteciye kýrbaç cezasý verilmiþ, teklifini reddederek eþcinsellerin þehirdeki meydana gelen yaratýlýþlarýna zýt düþecek 
Malezya'da Ramazan ayýnda bira içen bir en yüksek binadan aþaðý atýlarak bir duygu “sapmasýna” yönelmenin makul 
kadýna da dava okunmuþtur. Ýran'da taþlanmasý fikrini kabul etmiþlerdir. ve meþru olmadýðýný söylemektedir. Yani 
1979'dan sonra ilk kez kabineye iki kadýn Bugüne kadar birçok Müslüman yaratýlýþýnda erkek olan, giyimi, kuþamý ve 
alýnacaðý belirtilmiþtir. eþcinselin infazý yapýldý ve birçoðu da her türlü davranýþlarýyla yine erkek olarak 

Müslüman toplumlarda genel olarak tutuklandý. Bu hikayelere Afganistan'daki kalmayý esas almalý; kadýn olan da her 
eþcinsellik Ýslam tarafýndan yasaklandýðý infazlardan ve Suudi Arabistan'daki haliyle yine kadýn olarak kalmayý 
için hoþgörü ile karþýlanmýyor ve pek çok travestilerin sýnýr dýþý edilmesi gibi birçok vazgeçilmezi olarak bilmelidir. Bu da 
Müslüman ülkede eþcinsellik ölüm cezasý örnek eklenebilir. Ayrýca Ýran'daki 1979 transgender bireyler üzerine büyük baskýlar 
verilecek derecede suç sayýlýyor. Bu ölüm Ýslam devriminden sonra yaklaþýk 4000 oluþturmaktadýr.y
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engizisyon adýndan 
oldukça söz ettirmiþtir. 
Bunlar; Ortaçað 
Engizisyonu (1231), 

Türk Dil Kurumu dini “Tanrý'ya, doðaüstü Ýspanyol Engizisyonu 
güçlere, çeþitli kutsal varlýklara inanmayý ve (1483) ve Roma 
tapýnmayý sistemleþtiren toplumsal bir Engizisyonu'dur (1542).  
kurum, diyanet” olarak tanýmlar. Din, kutsal Tanrý ve kilise adýna 
ve ahlaki öðeler taþýyan, çeþitli ayin, uygulanan engizisyon, 
uygulama, deðer ve kurumlara sahip insanlarýn dini baskýlar 
inançlar ve deðerler bütünüdür. Dinler karþýsýnda ne kadar 
tarihine bakýldýðý zaman, pek çok farklý çaresiz kaldýklarýný açýkça 
kültür, topluluk ve bireyde din kavramýnýn göstermektedir. Bugün 
farklý biçimleri olduðu görülebilir.  Genel engizisyon denince akla 22 
anlamda dinlere bakýldýðýnda; dinlerin Haziran 1633'te Roma 
“erkek”lere göre þekillendiðini, “erkek”lerin tarihinin en önemli 
olduðunu, maço ve “erkeklik” deðerleri ve olaylarýndan biri olan 
dili ile yazýldýðýný söyleyebiliriz. Dahasý, din "Galileo Gallilei'nin 
kitaplarýnýn da erkeklere hitaben yazýldýðýný duruþmasý" gelmektedir.
söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Kuran-ý Engizisyonun ana iþlevi 
Kerim'deki Nisa suresi okunduðunda ve amacý kilisenin maddi 
erkeklere kadýnlara nasýl davranýlacaðýnýn ve siyasi menfaatlerine 
anlatýldýðý görülecektir. Dini metinleri karþý tehdit oluþturabilecek 
yorumladýðýmýzda kadýnlarýn hep erkek inanç ve fikirlerin ortadan 
dünyasýndaki ikincil kiþi olduðunu görürüz. kaldýrýlmasýydý. Kilise ve 
Bu yüzden diyebiliriz ki; dinler toplumsal çevresinde oluþan menfaat 
cinsiyet eþitsizliðini üretmekte ve gruplarý, menfaatlerine karþý gördükleri din dýþý saymýþ, sonra da karþýtlarýný 
pekiþtirmektedir. kiþileri çoðu kez gerçek nedenlerin cadýlýk/büyücülükle suçlamýþtýr. Bu görüþ, 

Bizler kadýn ve erkeðin biyolojik anlamda haricinde, halkýn etkilenecekleri nedenlerle kilisenin çaba ve baskýlarýyla uzun süre 
farklý doðmuþ olsalar bile bu farklýlýklarýnýn (þeytana tapma, gizli ayinler yapma, cadýlýk toplumda kabul görmüþtür. 16. ve 17. yüzyýl 
onlarý bir hiyerarþiye koymadýðýný, eþitsizlik ve eþcinsellik gibi) suçlamalar yaparak boyunca, cadý avlarýyla birlikte “büyücüleri” 
yaratmadýðýný biliyoruz. Bu yüzden kiþinin tutukluyorlardý. Böylece insanlarý baský ile engizisyon mahkemelerinde yargýlanmýþ ve 
biyolojik cinsiyeti bizler için önemli deðildir. kontrol altýnda tutmaya çalýþýyorlardý. yakýlmýþ veya bir kafes içine kapatýlmýþ, 
Bizler kiþinin biyolojik cinsiyetine göre ona Engizisyon döneminde toplam olarak kaç açlýða mahkum edilip kemikleri 
yüklenmiþ kültürel, dini, sosyal kiþinin öldürüldüðü hala tam olarak çürüyünceye dek terketilmiþ veya 
sorumluluklarýn yarattýðý eþitsizliklerin bilinmiyor, ancak milyonlara varabileceði “Nürnberg Bakiresi” denilen acý içinde 
ortadan kaldýrýlmasýnýnýn gerektiðini ve tahmin ediliyor. yaþayacaðý içi çivili bir sandýða 
esas eþitsizliði bunlarýn ürettiðini Engizisyon döneminde insanlar, anlamlý konulmuþturlar. Kadýnlarýn yaný sýra 
düþünüyoruz. Ancak; dinler biyolojik farký anlamsýz pek çok þeyle suçlanmýþlardýr. büyücülük suçlamasýyla erkekler de 
olabildiðince belirginleþtirip, kiþileri zihni ve Ancak, kadýnlara yönlendirilen cadýlýk cezalandýrýlmýþtý. Verilen istatistiklerde 
fikri ne olduðuna bakmaksýzýn bilim dýþý suçlamalarý sadece insanýn görüntüsünden yakýlan “büyücülerin” yüzde 25'ini erkekler 
önyargýlarla kategorize etmektedir. (yani biyolojik cinsiyetinden) dolayý oluþturmaktadýr. 
Teknolojinin geliþmesi, týp ve genetik olmasýndan ötürü gerçekten utanç vericidir. Engizisyon mahkemeleri, genel çerçevesi 
alanlarýnda bilimin kullanýlmasýyla biyolojik Engizisyon döneminde eþcinsellere ile ihbar üzerine kurulmuþtu. Eðer aleyhine 
olarak kadýn cinsiyetine sahip olmanýn yönlendirilen eþcinsellik suçlamalarý ile dava açýlan kiþi; suçunu itiraf etmemekte 
kiþinin aklýný eksik yapmadýðý, karakterini yargýlanmalarý, bugün hala Vatikan'ýn direniyorsa kýzgýn kerpetenler, çivili 
bozmadýðý kanýtlanmýþtýr.   eþcinselliði cezalandýrýlacak bir durum sandalyeler, parmaklarý sýkýþtýran 

Biyolojik ayrým üzerine kurulan dinler, olarak nitelendirmesi veya pek çok Ýslam mengeneler, ölüm askýlarý gibi iþkence 
heteroseksisttir. Aileyi yüceltir, kutsar, kadýn ülkesinde eþcinselliðin idam cezasý, kýrbaç aletleri Katolik Kilisesi'nin vazgeçilmez 
erkek iliþkisi üzerinden þekillenir ve kadýný cezasý veya hapis cezasý ile yardýmcýlarýydý ve engizisyon 
erkeðe tabi olacak þekilde kurgular. Bu cezalandýrýlmasý ile tamamen paraleldir. mahkemelerinin utanç dolu sayfasýný 
sebepten de eþcinselliði kabul etmez.  Her zaman toplumsal cinsiyetlerinden oluþturuyordu. Ýþkence uygulamasýnýn 
Eþcinselliðin normal olmadýðýný dolayý ikincil duruma itilen ve ayrýmcýlýða kurumsallaþmasý, 14. yüzyýldan sonra 
vurgularken, cinsiyet deðiþimi konusunda uðrayanlar, engizisyon döneminde kilise ve Roma hukukunun kabul edilmesinin 
tanrýnýn verdiði görüntüyü deðiþtirmenin din baskýsýndan iki kat fazla etkilenmiþlerdir. ardýndan gerçekleþmiþtir. 
günah olduðu belirtilmektedir. Bu bakýþ Kadýnlar, "cadýlýk", "büyücülük" Britanya'da cadý avcýlarý, Engizisyon'a 
açýsý ile Hristiyanlýk'ta uygulanan baskýlara suçlamalarýna muhatap olmuþ, sonunda da teslim ettikleri her kiþi için yüklüce bir ödül 
ve Ýslam dinine deðineceðiz. Engizisyon mahkemeleri kararýyla yanan alýyorlardý. Tüm soruþturma, dava ve 

odun yýðýnlarý üstünde can vermiþlerdir. infazlarýn giderleri davalýnýn kendisinden ya 
Kilise, Engizisyon ve Kadýnlarýn erkeklere oranla daha zayýf ve da akrabalarýndan alýnýyordu. Cadýyý 
Bilim Dýþý Önyargýlar daha lükse düþkün yaratýklar olduklarý öne avlamak üzere görevlendirilmiþ casuslarýn 
Dinin bugün cinsiyet (biyolojik/toplumsal) sürülmekte; "Þeytan" tarafýndan daha kolay ödülü, gardiyanlarýnýn þarabý, yargýçlarýnýn 

üzerinden yarattýðý baskýlarýn kökeni için aldatýlabileceklerine inanýlmakta; "az þöleni, baþka bir kentten daha deneyimli bir 
dinler tarihine baktýðýmýzda; asýrlar inançlý" olduklarý düþüncesi, seks ve yapý iþkenceci getirmek gerektiðinde habercinin 
öncesinde yaþanan bazý olaylarýn ne kadar açýsýndan Þeytan'a daha yakýn görülmeleri yol giderleri, odun, katran ve celladýn ipi 
vahþet dolu olduðunu görürüz. Buna en de dönemin “cadý avý” bahaneleri giderler arasýndaydý. Mahkeme heyetinin 
çarpýcý örnek olarak da engizisyonu arasýndadýr. Aslýnda bu kadýnlarýn tüm üyelerine, yaktýrdýklarý her cadý için ikramiye 
verebiliriz. Engizisyon, (Latince: Ýnquisitio, suçu, erkek egemen toplum yapýsýnda, de ödeniyordu. Ýdam edilen cadýnýn 
Türkçe: Soruþturma) anlamýna gelen erkeklerden farklý bir vücut yapýsýna sahip malvarlýðý, eðer geriye bir þey kalmýþsa, 
Katolik Kilisesi'ne baðlý bir mahkeme olmalarýdýr. Kilise, kitleler üzerindeki kilise ve devlet arasýnda bölüþülüyordu. 
sistemiydi. Tarihte, gerek kararlarý, gerek egemenliðini korumak, sürdürmek ve Felipa de Souza, din baskýsýnýn kadýn 
siyasi ve dini erki nedeniyle üç büyük pekiþtirmek için önce cadýlýðý/büyücülüðü bedeni ve cinsel yönelim üzerinde ne denli 
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Afganistan'da  dul kalan kadýnlar, ölen kocalarýnýn akrabalarýyla evlendiriliyor.
Ýran'da Kadýnlar pasaport alabilmek için baba, eþ ya da bir erkek akrabadan izin 
almak zorunda. Eþcinsellik dört kategoride deðerlendiriliyor. Kýrbaç cezasýndan, 
idama kadar ceza veriliyor.
Suudi Arabistan'da iþ dünyasýnda kadýn ve erkeðin ayrý çalýþmasý zorunluluðu var. 
Þeriat hükümlerinin geçerli olduðu ve eþcinselliðin yasa dýþý olduðu Suudi 
Arabistan'da yakalananlar hapis, ömür boyu hapis veya idam edilerek cezalandýrýlýyor. 
Libya'da kadýnýn miras hakký erkeðinkinin sadece yarýsý. Libya Ceza Yasasý'nýn 
407(4) nolu maddesi eþcinselliðe 3 ile 5 yýla kadar hapis cezasý öngörmektedir. 
Mýsýr'da  Müslüman kadýnlarýn Hýristiyan bir erkekle evlenmesi yasak. 1 Mart 2004'de 
Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün yayýnladýðý rapora göre, Mýsýr yönetimi eþcinsel 
iliþkiye giren bireyleri tutuklamaya ve onlara sistematik iþkence yapmaya devam 
ediyor. 
Ürdün'de örtünen her kadýna ayda 22 dolar kadar para ödeniyor. 1951 yýlýnda kabul 
edilen ceza yasasýnda eþcinsellikten bahsedilmemesine karþýn uygulamada 
eþcinselliðin herhangi bir yaptýrýma uðrayýp uðramadýðý belirsizdir. 
Yemen'de kadýnlar erkeklerle yüz yüze gelse bile el sýkýþmalarý yasak. Eþcinsellik 
hapis veya idam ile cezalandýrýlmakta.
Bangladeþ'te yerel mollalarýn fetvalarý ile hýrsýzlarýn elleri kesiliyor, zina yapan 
kadýnlar taþlanýyor, kýrsal kesimde erkekler doðum kontrolü yapan karýlarýný 
boþuyorlar. Bangladeþ Ceza Yasasý'nýn 377 nolu maddesi eþcinsel eylemlerde 
bulunanlara 10 yýl ile ömür boyu hapis cezasý öngörüyor.
Cezayir'de kadýnlar salt "kadýn" olduklarý için hedef alýnýyor ve týpký ortaçaðda olduðu 
gibi, "kötülüðü" simgeledikleri için þiddet, taciz ve tecavüze uðruyorlar. 19 Haziran 
1984'de güncellenen Cezayir Ceza Yasasý'nýn 388 nolu maddesi eþcinselliðe 2 ay ile 
1 yýl arasý hapis cezasý ile 500 ila 2000 Dinar para cezasý öngörüyor.

Þeriat Hukuku'nda  kadýn ve LGBTT bireyler 
barbarca denebilecek muamelelere maruz kalmaktadýrlar.
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acýmasýz olduðunun bir örneðidir. Kendisi 
XVI. yüzyýlýn sonlarýna doðru Brezilya'da 
yaþamýþ bir kadýndýr ve lezbiyendir. 
Brezilya'da, bir çok yeni dünya ülkesinde 
olduðu gibi Avrupa'dan gelen sömürgeci 
güçler hakimiyet sürmekteydi. Portekiz 
sömürgesi olan Brezilya'da hem kadýn hem 
lezbiyen olmak; kilise tarafýndan yeterince 
tehlike arz ettiði için Portekizliler Felipa de 
Souza için hemen bir engizisyon 
mahkemesi kurarak onu yargýlamýþlar ve 
Felipa de Souza suçlu bulunarak 
iþkenceyle öldürülmüþtür. Felipa de Souza, 
bugün toplumsal cinsiyet eþitliði 
mücadelesi içerisinde, din baskýsýna karþý 
yürütülen savaþýn bir idolü olmuþtur. Her yýl 
Felipa adýna dünya genelinde aktivistlere 
ödüller verilse de; bugün hala bu tür 
önyargýlar ortadan kalkmýþ deðildir. 

Ýslam Baskýsý; Þeriat
Dinin bir yönetim biçimi olarak 

kullanýlmasý yüzyýllardan beridir insanlar 
üzerinde korkunç bir baský unsurudur. 
Özellikle “kitaplý dinler” olarak bilinen dinler, 
'kutsal' kitabý kabul etmekle kalmayýp onu 
tabiri caizse bir Anayasa olarak 
nitelemektedirler. Tanrý tarafýndan 
gönderildiðine inanýlan bu kitaplar içinde 
Müslümanlar'ýn kitabý “Kur'an-ý Kerim”dir. 
Kur'an erkeklere hitaben yazýlmýþtýr. 
Erkeklere, pek çok konuda nasihatlerde cezasý da çoðu zaman taþlamayla eþcinselin infazý gerçekleþtirildi. Bugün hala 
bulunurken kadýnlar hakkýnda nasihatlerde gerçekleþtiriliyor. Aslýnda Kur'an'da Moritanya, Afganistan, Sudan, Pakistan, 
de bulunur. “eþcinsellik” diye bir sözcük geçmiyor. Çeçenistan, Suudi Arabistan, Birleþik Arap 

 “Baþ kaldýrmasýndan endiþe ettiðiniz Eþcinsellik ve Ýslamiyet hakkýnda yapýlan Emirlikleri ve Yemen'de eþcinsellik ölümle 
kadýnlara öðüt verin, onlarý yataklarda tahminler Kur'andaki Lut Suresini referans cezalandýrýlýyor. 
yalnýz býrakýn ve (bunlarla yola alýyor. Birçok Arap ülkesinde Ýslamiyet resmi din 
gelmezlerse) dövün” (Nisa Suresi 34. Kur'anda anlatýlan ilk infaz eþcinsel bir olmasýna karþýn (Lübnan hariç), Avrupa 
Ayet) kiþinin canlý olarak gömülmesini teklif eden yasalarý bu ülkedeki kanunlarýn oluþumunu 

“Erkekler kadýnlar üzerine idareci ve üçüncü halife Ömer zamanýnda oldukça etkiliyor. Örneðin Fransýz 
hakimdirler” “Erkekler akli ve ilmi yönleri, anayasasýndan çok fazla etkilenen 
bedeni güçleriyle kadýndan üstün, kadýn da Cezayir'de þu an eþcinsellik 2 ay ile 2 yýl 
annelik icabý þefkat, temizliðe düþkünlük arasý hapis ve 500-2000 Cezayir dinarýyla 
yönleriyle erkekten üstündür.” (Nisa cezalandýrýlýyor. Öte yandan þeriat 
Suresi) kurallarýnýn hüküm sürdüðü Suudi 

"Þüphesiz ki, kadýn kaburga kemiðinden Arabistan'da eþcinsellik zina ile eþdeðer 
yaratýlmýþtýr. Senin için yeknesak bir tutuluyor ve ayný þekilde cezalandýrýlýyor. 
þekilde doðrulmaz. Ondan istifade etmek Eðer kiþinin akli dengesi yerinde ise 
istersen kendisinde eðrilik olduðu halde taþlanarak öldürülüyor. Eðer kiþi bekarsa 
istifade edersin; doðrultmaya kalkarsan 100 kýrbaç vuruluyor ve bir yýl sürgün 
kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý ediliyor. Fakat gayrimüslim biri eðer bir 
boþanmasýdýr."(Muhammed SAV) Müslüman'la eþcinsel iliþkiye giriyorsa o 

kiþi de ayný þekilde taþlanarak öldürülüyor. 
Bu 'nasihatler', bugün Ýslam esaslarý ile Eþcinsellik, sanýðýn dört defa itirafýyla ya da 

yönetilen Orta doðu ve Arap ülkelerinde dört güvenilir Müslüman tanýðýn þahadetiyle 
geçerliliðini korumaktadýr. Buradan da ispatlanýyor.
anlaþýlacaðý üzere kadýnlara Þeriat 1992 yýlýnda Afganistan'da Taliban'ýn aþýrý 
Hukuku'nda yaþamak, iþkence olmaktadýr. muhafazakar ordusu tarafýndan on infaz 
Örneðin; Afganistan'da 1992'de iktidara gerçekleþtirildi. Eþcinsellikle suçlanan 
kökten dincilerin gelmesiyle, kadýnlarýn kiþilerin üstüne duvar yýkýlýyor ve Taliban 
sahip olduðu sosyal, ekonomik ve kültürel yasalarýna göre eðer kiþi otuz dakika 
haklar bakýmýndan çok daha geriye gidilen hayatta kalabilirse masum sayýlýp 
bir dönem baþlamýþtýr. Tüm kadýnlar, hastaneye kaldýrýlýyor.
baþlarýndan ayak uçlarýna kadar Kur'an'da transgender kiþiler için bir 
bedenlerini bütünüyle örten burka giymek gerçekleþmiþtir. Fakat o zamanki alimler ayet/hadis yoktur ancak Kur'an insanlarýn 
ve gözlerini de kapamak zorunda Hz. Muhammed'in geleneklerini göz yaratýlýþlarýnýn gereði olan duygu ne ise 
býrakýlmýþtýr. Pantolon giydiði için Sudanlý önünde bulundurarak diri diri gömme onda sabit kalmasý gerektiðini, sonradan 
bir kadýn gazeteciye kýrbaç cezasý verilmiþ, teklifini reddederek eþcinsellerin þehirdeki meydana gelen yaratýlýþlarýna zýt düþecek 
Malezya'da Ramazan ayýnda bira içen bir en yüksek binadan aþaðý atýlarak bir duygu “sapmasýna” yönelmenin makul 
kadýna da dava okunmuþtur. Ýran'da taþlanmasý fikrini kabul etmiþlerdir. ve meþru olmadýðýný söylemektedir. Yani 
1979'dan sonra ilk kez kabineye iki kadýn Bugüne kadar birçok Müslüman yaratýlýþýnda erkek olan, giyimi, kuþamý ve 
alýnacaðý belirtilmiþtir. eþcinselin infazý yapýldý ve birçoðu da her türlü davranýþlarýyla yine erkek olarak 

Müslüman toplumlarda genel olarak tutuklandý. Bu hikayelere Afganistan'daki kalmayý esas almalý; kadýn olan da her 
eþcinsellik Ýslam tarafýndan yasaklandýðý infazlardan ve Suudi Arabistan'daki haliyle yine kadýn olarak kalmayý 
için hoþgörü ile karþýlanmýyor ve pek çok travestilerin sýnýr dýþý edilmesi gibi birçok vazgeçilmezi olarak bilmelidir. Bu da 
Müslüman ülkede eþcinsellik ölüm cezasý örnek eklenebilir. Ayrýca Ýran'daki 1979 transgender bireyler üzerine büyük baskýlar 
verilecek derecede suç sayýlýyor. Bu ölüm Ýslam devriminden sonra yaklaþýk 4000 oluþturmaktadýr.y
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engizisyon adýndan 
oldukça söz ettirmiþtir. 
Bunlar; Ortaçað 
Engizisyonu (1231), 

Türk Dil Kurumu dini “Tanrý'ya, doðaüstü Ýspanyol Engizisyonu 
güçlere, çeþitli kutsal varlýklara inanmayý ve (1483) ve Roma 
tapýnmayý sistemleþtiren toplumsal bir Engizisyonu'dur (1542).  
kurum, diyanet” olarak tanýmlar. Din, kutsal Tanrý ve kilise adýna 
ve ahlaki öðeler taþýyan, çeþitli ayin, uygulanan engizisyon, 
uygulama, deðer ve kurumlara sahip insanlarýn dini baskýlar 
inançlar ve deðerler bütünüdür. Dinler karþýsýnda ne kadar 
tarihine bakýldýðý zaman, pek çok farklý çaresiz kaldýklarýný açýkça 
kültür, topluluk ve bireyde din kavramýnýn göstermektedir. Bugün 
farklý biçimleri olduðu görülebilir.  Genel engizisyon denince akla 22 
anlamda dinlere bakýldýðýnda; dinlerin Haziran 1633'te Roma 
“erkek”lere göre þekillendiðini, “erkek”lerin tarihinin en önemli 
olduðunu, maço ve “erkeklik” deðerleri ve olaylarýndan biri olan 
dili ile yazýldýðýný söyleyebiliriz. Dahasý, din "Galileo Gallilei'nin 
kitaplarýnýn da erkeklere hitaben yazýldýðýný duruþmasý" gelmektedir.
söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Kuran-ý Engizisyonun ana iþlevi 
Kerim'deki Nisa suresi okunduðunda ve amacý kilisenin maddi 
erkeklere kadýnlara nasýl davranýlacaðýnýn ve siyasi menfaatlerine 
anlatýldýðý görülecektir. Dini metinleri karþý tehdit oluþturabilecek 
yorumladýðýmýzda kadýnlarýn hep erkek inanç ve fikirlerin ortadan 
dünyasýndaki ikincil kiþi olduðunu görürüz. kaldýrýlmasýydý. Kilise ve 
Bu yüzden diyebiliriz ki; dinler toplumsal çevresinde oluþan menfaat 
cinsiyet eþitsizliðini üretmekte ve gruplarý, menfaatlerine karþý gördükleri din dýþý saymýþ, sonra da karþýtlarýný 
pekiþtirmektedir. kiþileri çoðu kez gerçek nedenlerin cadýlýk/büyücülükle suçlamýþtýr. Bu görüþ, 

Bizler kadýn ve erkeðin biyolojik anlamda haricinde, halkýn etkilenecekleri nedenlerle kilisenin çaba ve baskýlarýyla uzun süre 
farklý doðmuþ olsalar bile bu farklýlýklarýnýn (þeytana tapma, gizli ayinler yapma, cadýlýk toplumda kabul görmüþtür. 16. ve 17. yüzyýl 
onlarý bir hiyerarþiye koymadýðýný, eþitsizlik ve eþcinsellik gibi) suçlamalar yaparak boyunca, cadý avlarýyla birlikte “büyücüleri” 
yaratmadýðýný biliyoruz. Bu yüzden kiþinin tutukluyorlardý. Böylece insanlarý baský ile engizisyon mahkemelerinde yargýlanmýþ ve 
biyolojik cinsiyeti bizler için önemli deðildir. kontrol altýnda tutmaya çalýþýyorlardý. yakýlmýþ veya bir kafes içine kapatýlmýþ, 
Bizler kiþinin biyolojik cinsiyetine göre ona Engizisyon döneminde toplam olarak kaç açlýða mahkum edilip kemikleri 
yüklenmiþ kültürel, dini, sosyal kiþinin öldürüldüðü hala tam olarak çürüyünceye dek terketilmiþ veya 
sorumluluklarýn yarattýðý eþitsizliklerin bilinmiyor, ancak milyonlara varabileceði “Nürnberg Bakiresi” denilen acý içinde 
ortadan kaldýrýlmasýnýnýn gerektiðini ve tahmin ediliyor. yaþayacaðý içi çivili bir sandýða 
esas eþitsizliði bunlarýn ürettiðini Engizisyon döneminde insanlar, anlamlý konulmuþturlar. Kadýnlarýn yaný sýra 
düþünüyoruz. Ancak; dinler biyolojik farký anlamsýz pek çok þeyle suçlanmýþlardýr. büyücülük suçlamasýyla erkekler de 
olabildiðince belirginleþtirip, kiþileri zihni ve Ancak, kadýnlara yönlendirilen cadýlýk cezalandýrýlmýþtý. Verilen istatistiklerde 
fikri ne olduðuna bakmaksýzýn bilim dýþý suçlamalarý sadece insanýn görüntüsünden yakýlan “büyücülerin” yüzde 25'ini erkekler 
önyargýlarla kategorize etmektedir. (yani biyolojik cinsiyetinden) dolayý oluþturmaktadýr. 
Teknolojinin geliþmesi, týp ve genetik olmasýndan ötürü gerçekten utanç vericidir. Engizisyon mahkemeleri, genel çerçevesi 
alanlarýnda bilimin kullanýlmasýyla biyolojik Engizisyon döneminde eþcinsellere ile ihbar üzerine kurulmuþtu. Eðer aleyhine 
olarak kadýn cinsiyetine sahip olmanýn yönlendirilen eþcinsellik suçlamalarý ile dava açýlan kiþi; suçunu itiraf etmemekte 
kiþinin aklýný eksik yapmadýðý, karakterini yargýlanmalarý, bugün hala Vatikan'ýn direniyorsa kýzgýn kerpetenler, çivili 
bozmadýðý kanýtlanmýþtýr.   eþcinselliði cezalandýrýlacak bir durum sandalyeler, parmaklarý sýkýþtýran 

Biyolojik ayrým üzerine kurulan dinler, olarak nitelendirmesi veya pek çok Ýslam mengeneler, ölüm askýlarý gibi iþkence 
heteroseksisttir. Aileyi yüceltir, kutsar, kadýn ülkesinde eþcinselliðin idam cezasý, kýrbaç aletleri Katolik Kilisesi'nin vazgeçilmez 
erkek iliþkisi üzerinden þekillenir ve kadýný cezasý veya hapis cezasý ile yardýmcýlarýydý ve engizisyon 
erkeðe tabi olacak þekilde kurgular. Bu cezalandýrýlmasý ile tamamen paraleldir. mahkemelerinin utanç dolu sayfasýný 
sebepten de eþcinselliði kabul etmez.  Her zaman toplumsal cinsiyetlerinden oluþturuyordu. Ýþkence uygulamasýnýn 
Eþcinselliðin normal olmadýðýný dolayý ikincil duruma itilen ve ayrýmcýlýða kurumsallaþmasý, 14. yüzyýldan sonra 
vurgularken, cinsiyet deðiþimi konusunda uðrayanlar, engizisyon döneminde kilise ve Roma hukukunun kabul edilmesinin 
tanrýnýn verdiði görüntüyü deðiþtirmenin din baskýsýndan iki kat fazla etkilenmiþlerdir. ardýndan gerçekleþmiþtir. 
günah olduðu belirtilmektedir. Bu bakýþ Kadýnlar, "cadýlýk", "büyücülük" Britanya'da cadý avcýlarý, Engizisyon'a 
açýsý ile Hristiyanlýk'ta uygulanan baskýlara suçlamalarýna muhatap olmuþ, sonunda da teslim ettikleri her kiþi için yüklüce bir ödül 
ve Ýslam dinine deðineceðiz. Engizisyon mahkemeleri kararýyla yanan alýyorlardý. Tüm soruþturma, dava ve 

odun yýðýnlarý üstünde can vermiþlerdir. infazlarýn giderleri davalýnýn kendisinden ya 
Kilise, Engizisyon ve Kadýnlarýn erkeklere oranla daha zayýf ve da akrabalarýndan alýnýyordu. Cadýyý 
Bilim Dýþý Önyargýlar daha lükse düþkün yaratýklar olduklarý öne avlamak üzere görevlendirilmiþ casuslarýn 
Dinin bugün cinsiyet (biyolojik/toplumsal) sürülmekte; "Þeytan" tarafýndan daha kolay ödülü, gardiyanlarýnýn þarabý, yargýçlarýnýn 

üzerinden yarattýðý baskýlarýn kökeni için aldatýlabileceklerine inanýlmakta; "az þöleni, baþka bir kentten daha deneyimli bir 
dinler tarihine baktýðýmýzda; asýrlar inançlý" olduklarý düþüncesi, seks ve yapý iþkenceci getirmek gerektiðinde habercinin 
öncesinde yaþanan bazý olaylarýn ne kadar açýsýndan Þeytan'a daha yakýn görülmeleri yol giderleri, odun, katran ve celladýn ipi 
vahþet dolu olduðunu görürüz. Buna en de dönemin “cadý avý” bahaneleri giderler arasýndaydý. Mahkeme heyetinin 
çarpýcý örnek olarak da engizisyonu arasýndadýr. Aslýnda bu kadýnlarýn tüm üyelerine, yaktýrdýklarý her cadý için ikramiye 
verebiliriz. Engizisyon, (Latince: Ýnquisitio, suçu, erkek egemen toplum yapýsýnda, de ödeniyordu. Ýdam edilen cadýnýn 
Türkçe: Soruþturma) anlamýna gelen erkeklerden farklý bir vücut yapýsýna sahip malvarlýðý, eðer geriye bir þey kalmýþsa, 
Katolik Kilisesi'ne baðlý bir mahkeme olmalarýdýr. Kilise, kitleler üzerindeki kilise ve devlet arasýnda bölüþülüyordu. 
sistemiydi. Tarihte, gerek kararlarý, gerek egemenliðini korumak, sürdürmek ve Felipa de Souza, din baskýsýnýn kadýn 
siyasi ve dini erki nedeniyle üç büyük pekiþtirmek için önce cadýlýðý/büyücülüðü bedeni ve cinsel yönelim üzerinde ne denli 

Dinler ve Temelli BaskýlarCinsiyet 
Þifa Alçýcýoðlu (sifa_alcicioglu@yahoo.com)

Mine Balman (mi_ne_mi_ne@yahoo.com)

Afganistan'da  dul kalan kadýnlar, ölen kocalarýnýn akrabalarýyla evlendiriliyor.
Ýran'da Kadýnlar pasaport alabilmek için baba, eþ ya da bir erkek akrabadan izin 
almak zorunda. Eþcinsellik dört kategoride deðerlendiriliyor. Kýrbaç cezasýndan, 
idama kadar ceza veriliyor.
Suudi Arabistan'da iþ dünyasýnda kadýn ve erkeðin ayrý çalýþmasý zorunluluðu var. 
Þeriat hükümlerinin geçerli olduðu ve eþcinselliðin yasa dýþý olduðu Suudi 
Arabistan'da yakalananlar hapis, ömür boyu hapis veya idam edilerek cezalandýrýlýyor. 
Libya'da kadýnýn miras hakký erkeðinkinin sadece yarýsý. Libya Ceza Yasasý'nýn 
407(4) nolu maddesi eþcinselliðe 3 ile 5 yýla kadar hapis cezasý öngörmektedir. 
Mýsýr'da  Müslüman kadýnlarýn Hýristiyan bir erkekle evlenmesi yasak. 1 Mart 2004'de 
Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün yayýnladýðý rapora göre, Mýsýr yönetimi eþcinsel 
iliþkiye giren bireyleri tutuklamaya ve onlara sistematik iþkence yapmaya devam 
ediyor. 
Ürdün'de örtünen her kadýna ayda 22 dolar kadar para ödeniyor. 1951 yýlýnda kabul 
edilen ceza yasasýnda eþcinsellikten bahsedilmemesine karþýn uygulamada 
eþcinselliðin herhangi bir yaptýrýma uðrayýp uðramadýðý belirsizdir. 
Yemen'de kadýnlar erkeklerle yüz yüze gelse bile el sýkýþmalarý yasak. Eþcinsellik 
hapis veya idam ile cezalandýrýlmakta.
Bangladeþ'te yerel mollalarýn fetvalarý ile hýrsýzlarýn elleri kesiliyor, zina yapan 
kadýnlar taþlanýyor, kýrsal kesimde erkekler doðum kontrolü yapan karýlarýný 
boþuyorlar. Bangladeþ Ceza Yasasý'nýn 377 nolu maddesi eþcinsel eylemlerde 
bulunanlara 10 yýl ile ömür boyu hapis cezasý öngörüyor.
Cezayir'de kadýnlar salt "kadýn" olduklarý için hedef alýnýyor ve týpký ortaçaðda olduðu 
gibi, "kötülüðü" simgeledikleri için þiddet, taciz ve tecavüze uðruyorlar. 19 Haziran 
1984'de güncellenen Cezayir Ceza Yasasý'nýn 388 nolu maddesi eþcinselliðe 2 ay ile 
1 yýl arasý hapis cezasý ile 500 ila 2000 Dinar para cezasý öngörüyor.

Þeriat Hukuku'nda  kadýn ve LGBTT bireyler 
barbarca denebilecek muamelelere maruz kalmaktadýrlar.

Biyolojik ayrým üzerine kurulan dinler, 

heteroseksisttir. Aileyi yüceltir, kutsar, kadýn 

erkek iliþkisi üzerinden þekillenir ve kadýný 

erkeðe tabi olacak þekilde kurgular.
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1.Giriþ
Kýbrýs'ýn kuzeyi yankýlarýný uzun süre 

hissedebileceði keskin bir süreçten 
geçmekte. ABD'nin ortadoðuda uyguladýðý 
siyasal Ýslam politikasý Ýslam dininin 
egemen din olduðu ve dinin toplum 
üzerinde nüfuz saðlamasýna müsait olan 
ülkelerde neoliberalizmin 
uygulanabilmesine kolaylýk saðlamýþtýr. 
(Ayrýntýlý bilgi için bkz. Radikal Ýslamýn 
Yayýlýþýndaki Emperyalist Etki Üzerine-
Mustafa Keleþzade, Argasdi sayý:15) Din 
kýlýfýna bürünmüþ neoliberal sömürgecilik 
kendisini yer yer radikal Ýslam, yer yer 
ýlýmlý Ýslam olarak insanlýða göstermiþtir.  
Bu gerçeðin Kýbrýs'ýn kuzeyini ilgilendiren 
kýsmý ýlýmlý Ýslam'dýr. Ancak adamýz bir iþ 
gücü ya da doðal kaynak sömürgesi deðil,  
hem güney coðrafyasý hem de kuzey 
coðrafyasý olarak stratejik bir sömürgedir. 
Bundan dolayýdýr ki Kýbrýs'ýn kuzeyinde 
uygulanan dini formüller, daha özgün 
sonuçlar doðurmaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyini 
tahakküm altýnda tutan emperyalist 
güçlerin (ABD), bu tahakkümün taþeronu 
konumundaki T.C'de AKP hükümeti ile 
uygulattýðý Ýslamcý politikalarýnýn varlýðý, 
bugün Kýbrýslý Türk halkýnýn gündemini seçimlerinden sonra hükümeti devralan doðurma olasýlýðýna sahiptir ve oluþacak 
meþgul eden “Din” tartýþmalarýnýn gerçek UBP'nin kendisini T.C egemenlerine de tüm sonuçlar birbirine ve temelde 
kaynaðýný bizlere açýkça göstermektedir. onaylatmasý için iyi bir fýrsat olmuþtur. egemenlere hizmet edecektir. 
Liberal-Ýslamcý AKP'nin Kýbrýs'ýn UBP hükümeti mevcut gerici faaliyetlere Oluþabilecek bu sonuçlarý ve egemenlere 
kuzeyinde yaratmaya çalýþtýðý Ýslamcý ek olarak; ortaokullar düzeyinde seçmeli saðladýðý çýkarlarý madde madde 
güruh “inanç hürriyeti” savunusuyla olan din derslerini zorunlu kýlmak, birçok incelemek gerekirse: a) Mevcut durumun 
meþruluk zeminine oturtulmak istenirken, yeni cami yaptýrmak, Kur-an kurslarýnýn Kýbrýslý Türk halký bünyesinde bir 
bahsedilen hürriyetten bir hayli yoksun meþrulaþmasý, üniversitelerde ilahiyat asimilasyon ve kültürel yozlaþma 
olduðunu Ýslam dini içerisinde vücud fakülteleri kurmak, imamhatip liselerinin formunda seyretmesi ve Türkleþtirme 
bulmuþ diðer mezhepleri kapsamayýþýyla açýlmasý gibi çabalar içerisine girmiþ ve politikalarýna ek bir sunnileþtirme 
da göstermektedir. Yani uygulanýlmaya hýzla uygulamaya baþlamýþtý. Bu yazý ise sürecinin hýz kazanmasý, b) Toplum 
çalýþýlan islamcý politikalar, temelde Türk- genelde uygulanan politikalarýn bünyesinde yükselen din düþmanlýðý ve 
Ýslam sentezinin ve buna baðlý olarak kaynaklarý, amaçlarý, çýkarlarý, toplumsal bu düþmanlýðýn doðuracaðý karþý görüþ 
sunni mezhebin öðretileri çerçevesinde etkileri ve sonuçlarýný, özelde ise bu olan dincilik savunusunun ortaya çýkmasý, 
þekillenmektedir. Bunun yanýsýra tüm bu politikalara karþý devrimci tavrý ve c) Ýslamcý politikalarýn egemenler 
politikalarýn bir dayatmalar bütünü olduðu örülecek doðru muhalefetin nasýl olmasý tarafýndan yaratýlmak ve büyütülmek 
gerçeðinden hareketle hem din algýlayýþý gerektiðini aktarma kaygýsýndadýr. istenen “Kýbrýslý”-“Türkiyeli” ayrýmýný da 
ve uygulayýþýnýn, hem de “vicdani” körükleyici bir yapýya sahip olmasýndan 
deðerlerin yapýsýnýn sunni Ýslam öðretileri 2.Ýslamcý Politikalarýn Yarattýðý dolayý yükselecek olan milliyetçilik; yani 
temelinde oluþmasý, iþlenmekte olan Toplumsal Kriz ve Egemenlere Kýbrýslý Türk halký öznelinde yükselecek 
Ýslamcý politikalarýn ne denli gayrimeþru Saðladýðý Çýkar olan göçmen düþmanlýðý ve göçmen 
olduðunu bizlere göstermektedir. Ne ki Ýslamcý dayatmalarýn  Kýbrýslý Türk halkýn kendini T.C'nin adadaki varlýðý 
Kýbrýslý Türk halkýnýn özgün din halkýnýn din anlayýþý ile çeliþmekte olarak tarif etmesi ve Kýbrýslý Türk 
algýlayýþýna göre dinin günlük hayata olduðunun aþikar olmasý ve belli baþlý kültüründen soyutlanmasý. Bu tabloyu bir 
etkisi dayatýlanýn çok daha altýnda bir kesimlerden geniþ tepkiler almasýna deyim çok iyi özetlemektedir; “bir taþla iki 
boyuttadýr. Zaten gerçekleþtirilmek karþýn, mevcut uygulamalara raðbet kuþ”. Siyasal Ýslam silahý Kýbrýs'ýn 
istenen de bu ve benzeri kültürel olgulara gösteren kesimin daha çok T.C göçmeni kuzeyini kýsa vadede az da olsa 
derinden müdahale etmektir, yani bu halktan oluþmasý da toplumu bir çatýþma karýþtýrmaya yetmiþtir. Ancak uzun 
uygulamalar ayný zamanda bir boyutuna sürüklemektedir. Uygulanmakta vadedeki sonuçlar, sürecin iyi 
asimilasyon politikasýdýr. Geçmiþte CTP- olan politikalar toplumun bir kesimini din örgütlenmemesi halinde daha da aðýr 
ÖRP hükümetince çarþaf altýndan ve göçmen düþmanlýðýna sürüklerken, olacaktýr. Tüm bu sonuçlarýn aksinin 
hortlatýlan tarikat yurtlarý ve Kur-an diðer kesimini T.C destekçiliði ve din yaþanmasý emperyalizm (ABD), taþeronu 
kurslarý (Ayrýntýlý bilgi için bkz. Zorunlu Din savunuculuðuna sevk etmektedir. Bu T.C (AKP) ve yerli iþbirlikçileri(UBP) için 
Dersleri Üzerine-Besim Baysal, durum Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan yoðun tehlikeler arz etmektedir. Öncelikle 
www.baraka.cc, Makaleler) 19 Nisan halklar için birçok olumsuz sonuç iþgalci T.C'nin Kýbrýs'ýn kuzeyindeki 
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varlýðýnýn baþlamasýndan bugüne kadar tahrip etmektedir. Sonuç olarak Kýbrýslý olarak görmektedir ki bu da solun geneli 
körüklediði “Kýbrýslý”-“Türkiyeli” ayrýmý güç Türk solunun geneli mevcut yapýsýyla tarafýndan bir göçmen düþmanlýðý 
kaybedeceði için hem yaratýlan toplumsal egemen bloðun bu dayatmalarýna köklü nesnesi olarak algýlanmaktadýr. Bu fikri 
çýkmazlarý örten yapýsýndan arýnacak, bir direniþ sergileyemeyeceði gibi, onun þekillendiren birkaç koþul vardýr: T.C'nin 
hem de halk muhalefetinin örgütlenme çýkarýna hareket etmekten de Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgalci konumda 
potansiyelinin T.C göçmenlerine de kurtulamayacaktýr. olmasýnýn faturasýnýn göçmenlere de 
ulaþmasýna teþkil ettiði engel çýkartýlmak istenmesidir. Bu yanýlgý, 
zayýflayacaktýr. Bunun yanýsýra 4.Siyasal Ýslama Karþý Devrimci Tavýr esasýnda yazýnýn genelinde bahsedildiði 
asimilasyon sürecini yavaþlatacak, Kýbrýslý Türk solu mevcut koþullara üzere tam da T.C oligarþisinin solun 
Kýbrýslý Türk kültürünün toplumun ilerici karþý gerçek doðrularý ivedilikle görmek düþmesini istediði yanýlgýdýr. Göçmen 
unsurlarýnca geliþtirilme çabalarý hýz ve benimsemek durumundadýr. Düþmaný düþmanlýðý yükselmesiyle birlikte kendi 
kazanacaktýr. Elbette bunlarýn hiçbiri yenmenin en temel koþulu onun kim zýt görüþünü de doðuracaktýr. Bu durum 
kendiliðinden olmayacaktýr. Bu süreci olduðunu bilmek ise öncelikle bunun göçmen halkýn kendini Kýbrýslý Türk 
örecek güçlü bir devrimci duruþun belirlenmesi biz devrimciler için hayati kültüründen soyutlamasýna sebebiyet 
gerekliliði inkar edilemeyecek bir gerçektir önem taþýmaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyinde vererek, T.C'li olmanýn da  egemen 
ancak bugünün Kýbrýslý Türk solu genel uygulanan ve yazýnýn bütününde bloðun çýkarýna hizmet eden bir siyasi 
itibarýyle bu kabiliyetten yoksundur. Hal-i bahsedilen 
hazýrda bir krizden geçmekte olan Kýbrýslý olumsuzluklarýn 
Türk solunun birtakým zaafiyetleri son doðmasýna ve 
Ýslamcý dalgayla birlikte bir kez daha þiddetlenebilecek 
körüklenmiþtir. olmasýna 

sebebiyet veren 
3.Ýslamcý Politikalarýn Etkilerinin güç egemen 

Kýbrýslý Türk Solu'nda Yarattýðý bloktur. 
Tahribat Yükseltilecek olan 

Ýslamcý politikalar toplumun bütününe mücadelenin 
etki ettiði gibi toplumun ilerici unsurlarýný keskin ve tavizsiz 
da olumsuz yönde etkilemiþtir. Kendisini yaklaþmasý 
sol olarak tarif eden birçok yapýnýn gereken hedef de 
kimyasýnda zaten var olan belli baþlý budur. Siyasal 
yanýlgýlarýn artmasýnda siyasal islamýn Ýslam 
rolü büyüktür. Solun genelinin islamcý politikalarýnýn 
politikalara karþý yükselttiði bazý tepkilerin doðurabileceði tüm 
þekli ve aldýðý yanlýþ hedefler bu sonuçlara karþý 
yanýlgýlarýn daha ciddi boyutlara devrimciler net ve 
ulaþacaðýnýn göstergesi olmuþtur. Soldaki en doðru 
bu yanýlsama islamcý politikalarýn güttüðü çözümlemeleri 
amaçlarýn birçoðu ile tutarlý olmuþ ve hem yapmakla 
solun genelindeki teorik yapýnýn muðlak yükümlüdürler. a) 
ve yanlýþ bir þekilde evrilmesi, hem de Yükselen dinci 
pratik iþlevselliðinde yanýlgýya düþmesine güruh karþýsýnda sol, bilimin kimlik kazanmasýna yol açacaktýr. Bunun 
sebebiyet vermiþtir. a) Ýkinci altbaþlýkta da savunuculuðundan ödün vermeden da karþýsýnda Kýbrýslý Türk solu adanýn 
bahsedildiði üzere uygulanmakta olan inancýn kültürel boyutunu kabul edilebilir kuzeyindeki T.C'li göçmen varlýðýna bir 
islamcý politikalarýn ürünlerine (Kur-an görerek, dinin tektipleþtirici, köleleþtirici devrimci alan mantýðýyla yaklaþmalýdýr, 
kursu vb...) gösterilen raðbetin daha çok yapýsýnýn karþýsýnda durmak ve samimi göçmen halkýn kendi koþullarýna göre 
göçmen kesimden gelmesi, bu inancýný icra edenlerden çok, bunu politik örgütlenmesi ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýk 
uygulamalara karþý solun hedefini bir savunu haline getirenlere cephe almak mücadelesine dahil olmasýný 
belirleyici bir unsur olmuþtur. Yani solun konumunda hareket etmelidir. (Ayrýntýlý saðlamalýdýr. Bunun mümkün olabilmesi 
geneli bu uygulamalarýn bir kaynaðýnýn bilgi için bkz. www.baraka.cc, için de sol,  bünyesinde barýndýrdýðý 
da göçmen talebi olduðu savunusu Organizasyon, Deðerlerimiz, xi-Din(inanç, göçmen düþmanlýðýný derhal aþmalýdýr. 
içerisindedir. Bu temelden beslenen idealizm) Bu sayede solun islamcý (Ayrýntýlý bilgi için bkz. Kýbrýslý Türk 
fikriyat siyasal Ýslam politikalarýný bir dayatmalara karþý üreteceði savunularýn Solu'nun Aymazlýðý, TC li Göçmen 
göçmen düþmanlýðý nesnesi olarak meþruluðu daha saðlam bir zemin Düþmanlýðý-Ali Þahin, Argasdi sayý:15) 
algýlamaktadýr. b) Ýslamcý dayatmalara yakalayacak ve sol yaratýlmaya çalýþýlan Sonuç olarak hareketimiz, egemen 
karþý körü körüne Ýslam karþýtlýðý yahut karþý görüþün yani dincilik savunusunun bloðun uygulamalarýna karþý gireceði her 
körü körüne din karþýtlýðý savunularý ivme kazanmasýnýn karþýsýnda daha etkili tavrýn yaratacaðý sonuçlarý önceden ince 
geliþtirmek, hem dinci uygulamalarýn bir güç haline gelecektir. Bunun yanýsýra eleyip sýk dokumak yükümlülüðündedir. 
meþrulaþmasýna zemin hazýrlamakta, dine karþý bilim savunusu daha Egemen bloðun uygulamalarýný toplumsal 
hem solun bu politikalara karþý kuvvetlendirilerek dönüþtürücü bir niteliðe anlamda frenleyebilmek ve kendi 
duruþundaki meþruluðu zedelemekte, sahip olunmasý gerekmektedir. Bu da kaderimizi tayin etmenin mücadelesini 
hem de inançlý insanlar nazarýnda Kýbrýslý Türk kültürünün yaþatýlmasý ve verebilmek için öncelikle bunu yapmakla 
oluþturulmaya çalýþýlan karþý görüþle geliþtirilmesi yoluyla yapýlandýrýlmalýdýr yükümlü olan Kýbrýslý Türk solunun 
Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir dincilik savunusu yani asimilasyona karþý mücadele, bahsedilen açýklarýný kapatmasý 
geliþmesine katký koymaktadýr. Solun örülecek olan muhalefetin ana gerekmektedir. Hem Kýbrýslý Türk Halký'ný 
genelindeki bu zaafiyetler ilk bakýþta halk karakterlerinden biri olmalýdýr.  Ancak kendi içine, hem de T.C göçmenlerine 
muhalefetine hizmet ediyor gibi görünse bunun Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan karþý kýþkýrtýlmalarýnýn önü Baðýmsýz 
de, esas hizmet ettiði unsur egemen blok göçmen halklar için vurgulanmasý Kýbrýs Bütün Halklar Kardeþtir þiarýyla 
olmuþtur. Bunun kanýtý göçmen gereken baþka bir boyutu daha vardýr. Bu týkanmalýdýr. Bu Kýbrýslý Türk solunun bir 
düþmanlýðýnýn yükselmesinde ve dinci hususta bir önceki baþlýkta bahsedilen çýkýþ yakalayabilmesi için vazgeçilmez bir 
savununun oluþmasýnda bahsedilen zaafiyetlerden dolayý da aþýlmasý gereken gereklilik, keskin bir ihtiyaçtýr. Bu temelde 
sebeplerden ötürü solun da payýnýn anlayýþlarýn varlýðý söz konusudur. Buna inþa edilen bir hareketin karþýsýnda 
bulunmasýdýr. Bu durum sol kadrolar göre; b) Siyasal Ýslam'ýn yol açtýðý siyasal islamla birlikte tüm halk düþmaný 
arasýnda yoðun kafa karýþýklýklarý toplumsal çatýþmada sol, T.C'li politikalar maðlubiyete boyun eðecektir.
yaratmaktadýr ve solu yoðun bir þekilde göçmenleri sorunun kaynaklarýndan biri 

y

Kýbrýslý Türk halkýnýn özgün din algýlayýþýna göre dinin günlük hayata 

etkisi dayatýlanýn çok daha altýnda bir boyuttadýr. Zaten 

gerçekleþtirilmek istenen de bu ve benzeri kültürel olgulara derinden 

müdahale etmektir, yani bu uygulamalar ayný zamanda bir asimilasyon 

politikasýdýr.

solun geneli bu uygulamalarýn bir kaynaðýnýn da 

göçmen talebi olduðu savunusu içerisindedir. Bu 

temelden beslenen fikriyat siyasal Ýslam 

politikalarýný bir göçmen düþmanlýðý nesnesi olarak 

algýlamaktadýr
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1.Giriþ
Kýbrýs'ýn kuzeyi yankýlarýný uzun süre 

hissedebileceði keskin bir süreçten 
geçmekte. ABD'nin ortadoðuda uyguladýðý 
siyasal Ýslam politikasý Ýslam dininin 
egemen din olduðu ve dinin toplum 
üzerinde nüfuz saðlamasýna müsait olan 
ülkelerde neoliberalizmin 
uygulanabilmesine kolaylýk saðlamýþtýr. 
(Ayrýntýlý bilgi için bkz. Radikal Ýslamýn 
Yayýlýþýndaki Emperyalist Etki Üzerine-
Mustafa Keleþzade, Argasdi sayý:15) Din 
kýlýfýna bürünmüþ neoliberal sömürgecilik 
kendisini yer yer radikal Ýslam, yer yer 
ýlýmlý Ýslam olarak insanlýða göstermiþtir.  
Bu gerçeðin Kýbrýs'ýn kuzeyini ilgilendiren 
kýsmý ýlýmlý Ýslam'dýr. Ancak adamýz bir iþ 
gücü ya da doðal kaynak sömürgesi deðil,  
hem güney coðrafyasý hem de kuzey 
coðrafyasý olarak stratejik bir sömürgedir. 
Bundan dolayýdýr ki Kýbrýs'ýn kuzeyinde 
uygulanan dini formüller, daha özgün 
sonuçlar doðurmaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyini 
tahakküm altýnda tutan emperyalist 
güçlerin (ABD), bu tahakkümün taþeronu 
konumundaki T.C'de AKP hükümeti ile 
uygulattýðý Ýslamcý politikalarýnýn varlýðý, 
bugün Kýbrýslý Türk halkýnýn gündemini seçimlerinden sonra hükümeti devralan doðurma olasýlýðýna sahiptir ve oluþacak 
meþgul eden “Din” tartýþmalarýnýn gerçek UBP'nin kendisini T.C egemenlerine de tüm sonuçlar birbirine ve temelde 
kaynaðýný bizlere açýkça göstermektedir. onaylatmasý için iyi bir fýrsat olmuþtur. egemenlere hizmet edecektir. 
Liberal-Ýslamcý AKP'nin Kýbrýs'ýn UBP hükümeti mevcut gerici faaliyetlere Oluþabilecek bu sonuçlarý ve egemenlere 
kuzeyinde yaratmaya çalýþtýðý Ýslamcý ek olarak; ortaokullar düzeyinde seçmeli saðladýðý çýkarlarý madde madde 
güruh “inanç hürriyeti” savunusuyla olan din derslerini zorunlu kýlmak, birçok incelemek gerekirse: a) Mevcut durumun 
meþruluk zeminine oturtulmak istenirken, yeni cami yaptýrmak, Kur-an kurslarýnýn Kýbrýslý Türk halký bünyesinde bir 
bahsedilen hürriyetten bir hayli yoksun meþrulaþmasý, üniversitelerde ilahiyat asimilasyon ve kültürel yozlaþma 
olduðunu Ýslam dini içerisinde vücud fakülteleri kurmak, imamhatip liselerinin formunda seyretmesi ve Türkleþtirme 
bulmuþ diðer mezhepleri kapsamayýþýyla açýlmasý gibi çabalar içerisine girmiþ ve politikalarýna ek bir sunnileþtirme 
da göstermektedir. Yani uygulanýlmaya hýzla uygulamaya baþlamýþtý. Bu yazý ise sürecinin hýz kazanmasý, b) Toplum 
çalýþýlan islamcý politikalar, temelde Türk- genelde uygulanan politikalarýn bünyesinde yükselen din düþmanlýðý ve 
Ýslam sentezinin ve buna baðlý olarak kaynaklarý, amaçlarý, çýkarlarý, toplumsal bu düþmanlýðýn doðuracaðý karþý görüþ 
sunni mezhebin öðretileri çerçevesinde etkileri ve sonuçlarýný, özelde ise bu olan dincilik savunusunun ortaya çýkmasý, 
þekillenmektedir. Bunun yanýsýra tüm bu politikalara karþý devrimci tavrý ve c) Ýslamcý politikalarýn egemenler 
politikalarýn bir dayatmalar bütünü olduðu örülecek doðru muhalefetin nasýl olmasý tarafýndan yaratýlmak ve büyütülmek 
gerçeðinden hareketle hem din algýlayýþý gerektiðini aktarma kaygýsýndadýr. istenen “Kýbrýslý”-“Türkiyeli” ayrýmýný da 
ve uygulayýþýnýn, hem de “vicdani” körükleyici bir yapýya sahip olmasýndan 
deðerlerin yapýsýnýn sunni Ýslam öðretileri 2.Ýslamcý Politikalarýn Yarattýðý dolayý yükselecek olan milliyetçilik; yani 
temelinde oluþmasý, iþlenmekte olan Toplumsal Kriz ve Egemenlere Kýbrýslý Türk halký öznelinde yükselecek 
Ýslamcý politikalarýn ne denli gayrimeþru Saðladýðý Çýkar olan göçmen düþmanlýðý ve göçmen 
olduðunu bizlere göstermektedir. Ne ki Ýslamcý dayatmalarýn  Kýbrýslý Türk halkýn kendini T.C'nin adadaki varlýðý 
Kýbrýslý Türk halkýnýn özgün din halkýnýn din anlayýþý ile çeliþmekte olarak tarif etmesi ve Kýbrýslý Türk 
algýlayýþýna göre dinin günlük hayata olduðunun aþikar olmasý ve belli baþlý kültüründen soyutlanmasý. Bu tabloyu bir 
etkisi dayatýlanýn çok daha altýnda bir kesimlerden geniþ tepkiler almasýna deyim çok iyi özetlemektedir; “bir taþla iki 
boyuttadýr. Zaten gerçekleþtirilmek karþýn, mevcut uygulamalara raðbet kuþ”. Siyasal Ýslam silahý Kýbrýs'ýn 
istenen de bu ve benzeri kültürel olgulara gösteren kesimin daha çok T.C göçmeni kuzeyini kýsa vadede az da olsa 
derinden müdahale etmektir, yani bu halktan oluþmasý da toplumu bir çatýþma karýþtýrmaya yetmiþtir. Ancak uzun 
uygulamalar ayný zamanda bir boyutuna sürüklemektedir. Uygulanmakta vadedeki sonuçlar, sürecin iyi 
asimilasyon politikasýdýr. Geçmiþte CTP- olan politikalar toplumun bir kesimini din örgütlenmemesi halinde daha da aðýr 
ÖRP hükümetince çarþaf altýndan ve göçmen düþmanlýðýna sürüklerken, olacaktýr. Tüm bu sonuçlarýn aksinin 
hortlatýlan tarikat yurtlarý ve Kur-an diðer kesimini T.C destekçiliði ve din yaþanmasý emperyalizm (ABD), taþeronu 
kurslarý (Ayrýntýlý bilgi için bkz. Zorunlu Din savunuculuðuna sevk etmektedir. Bu T.C (AKP) ve yerli iþbirlikçileri(UBP) için 
Dersleri Üzerine-Besim Baysal, durum Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan yoðun tehlikeler arz etmektedir. Öncelikle 
www.baraka.cc, Makaleler) 19 Nisan halklar için birçok olumsuz sonuç iþgalci T.C'nin Kýbrýs'ýn kuzeyindeki 
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varlýðýnýn baþlamasýndan bugüne kadar tahrip etmektedir. Sonuç olarak Kýbrýslý olarak görmektedir ki bu da solun geneli 
körüklediði “Kýbrýslý”-“Türkiyeli” ayrýmý güç Türk solunun geneli mevcut yapýsýyla tarafýndan bir göçmen düþmanlýðý 
kaybedeceði için hem yaratýlan toplumsal egemen bloðun bu dayatmalarýna köklü nesnesi olarak algýlanmaktadýr. Bu fikri 
çýkmazlarý örten yapýsýndan arýnacak, bir direniþ sergileyemeyeceði gibi, onun þekillendiren birkaç koþul vardýr: T.C'nin 
hem de halk muhalefetinin örgütlenme çýkarýna hareket etmekten de Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgalci konumda 
potansiyelinin T.C göçmenlerine de kurtulamayacaktýr. olmasýnýn faturasýnýn göçmenlere de 
ulaþmasýna teþkil ettiði engel çýkartýlmak istenmesidir. Bu yanýlgý, 
zayýflayacaktýr. Bunun yanýsýra 4.Siyasal Ýslama Karþý Devrimci Tavýr esasýnda yazýnýn genelinde bahsedildiði 
asimilasyon sürecini yavaþlatacak, Kýbrýslý Türk solu mevcut koþullara üzere tam da T.C oligarþisinin solun 
Kýbrýslý Türk kültürünün toplumun ilerici karþý gerçek doðrularý ivedilikle görmek düþmesini istediði yanýlgýdýr. Göçmen 
unsurlarýnca geliþtirilme çabalarý hýz ve benimsemek durumundadýr. Düþmaný düþmanlýðý yükselmesiyle birlikte kendi 
kazanacaktýr. Elbette bunlarýn hiçbiri yenmenin en temel koþulu onun kim zýt görüþünü de doðuracaktýr. Bu durum 
kendiliðinden olmayacaktýr. Bu süreci olduðunu bilmek ise öncelikle bunun göçmen halkýn kendini Kýbrýslý Türk 
örecek güçlü bir devrimci duruþun belirlenmesi biz devrimciler için hayati kültüründen soyutlamasýna sebebiyet 
gerekliliði inkar edilemeyecek bir gerçektir önem taþýmaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyinde vererek, T.C'li olmanýn da  egemen 
ancak bugünün Kýbrýslý Türk solu genel uygulanan ve yazýnýn bütününde bloðun çýkarýna hizmet eden bir siyasi 
itibarýyle bu kabiliyetten yoksundur. Hal-i bahsedilen 
hazýrda bir krizden geçmekte olan Kýbrýslý olumsuzluklarýn 
Türk solunun birtakým zaafiyetleri son doðmasýna ve 
Ýslamcý dalgayla birlikte bir kez daha þiddetlenebilecek 
körüklenmiþtir. olmasýna 

sebebiyet veren 
3.Ýslamcý Politikalarýn Etkilerinin güç egemen 

Kýbrýslý Türk Solu'nda Yarattýðý bloktur. 
Tahribat Yükseltilecek olan 

Ýslamcý politikalar toplumun bütününe mücadelenin 
etki ettiði gibi toplumun ilerici unsurlarýný keskin ve tavizsiz 
da olumsuz yönde etkilemiþtir. Kendisini yaklaþmasý 
sol olarak tarif eden birçok yapýnýn gereken hedef de 
kimyasýnda zaten var olan belli baþlý budur. Siyasal 
yanýlgýlarýn artmasýnda siyasal islamýn Ýslam 
rolü büyüktür. Solun genelinin islamcý politikalarýnýn 
politikalara karþý yükselttiði bazý tepkilerin doðurabileceði tüm 
þekli ve aldýðý yanlýþ hedefler bu sonuçlara karþý 
yanýlgýlarýn daha ciddi boyutlara devrimciler net ve 
ulaþacaðýnýn göstergesi olmuþtur. Soldaki en doðru 
bu yanýlsama islamcý politikalarýn güttüðü çözümlemeleri 
amaçlarýn birçoðu ile tutarlý olmuþ ve hem yapmakla 
solun genelindeki teorik yapýnýn muðlak yükümlüdürler. a) 
ve yanlýþ bir þekilde evrilmesi, hem de Yükselen dinci 
pratik iþlevselliðinde yanýlgýya düþmesine güruh karþýsýnda sol, bilimin kimlik kazanmasýna yol açacaktýr. Bunun 
sebebiyet vermiþtir. a) Ýkinci altbaþlýkta da savunuculuðundan ödün vermeden da karþýsýnda Kýbrýslý Türk solu adanýn 
bahsedildiði üzere uygulanmakta olan inancýn kültürel boyutunu kabul edilebilir kuzeyindeki T.C'li göçmen varlýðýna bir 
islamcý politikalarýn ürünlerine (Kur-an görerek, dinin tektipleþtirici, köleleþtirici devrimci alan mantýðýyla yaklaþmalýdýr, 
kursu vb...) gösterilen raðbetin daha çok yapýsýnýn karþýsýnda durmak ve samimi göçmen halkýn kendi koþullarýna göre 
göçmen kesimden gelmesi, bu inancýný icra edenlerden çok, bunu politik örgütlenmesi ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýk 
uygulamalara karþý solun hedefini bir savunu haline getirenlere cephe almak mücadelesine dahil olmasýný 
belirleyici bir unsur olmuþtur. Yani solun konumunda hareket etmelidir. (Ayrýntýlý saðlamalýdýr. Bunun mümkün olabilmesi 
geneli bu uygulamalarýn bir kaynaðýnýn bilgi için bkz. www.baraka.cc, için de sol,  bünyesinde barýndýrdýðý 
da göçmen talebi olduðu savunusu Organizasyon, Deðerlerimiz, xi-Din(inanç, göçmen düþmanlýðýný derhal aþmalýdýr. 
içerisindedir. Bu temelden beslenen idealizm) Bu sayede solun islamcý (Ayrýntýlý bilgi için bkz. Kýbrýslý Türk 
fikriyat siyasal Ýslam politikalarýný bir dayatmalara karþý üreteceði savunularýn Solu'nun Aymazlýðý, TC li Göçmen 
göçmen düþmanlýðý nesnesi olarak meþruluðu daha saðlam bir zemin Düþmanlýðý-Ali Þahin, Argasdi sayý:15) 
algýlamaktadýr. b) Ýslamcý dayatmalara yakalayacak ve sol yaratýlmaya çalýþýlan Sonuç olarak hareketimiz, egemen 
karþý körü körüne Ýslam karþýtlýðý yahut karþý görüþün yani dincilik savunusunun bloðun uygulamalarýna karþý gireceði her 
körü körüne din karþýtlýðý savunularý ivme kazanmasýnýn karþýsýnda daha etkili tavrýn yaratacaðý sonuçlarý önceden ince 
geliþtirmek, hem dinci uygulamalarýn bir güç haline gelecektir. Bunun yanýsýra eleyip sýk dokumak yükümlülüðündedir. 
meþrulaþmasýna zemin hazýrlamakta, dine karþý bilim savunusu daha Egemen bloðun uygulamalarýný toplumsal 
hem solun bu politikalara karþý kuvvetlendirilerek dönüþtürücü bir niteliðe anlamda frenleyebilmek ve kendi 
duruþundaki meþruluðu zedelemekte, sahip olunmasý gerekmektedir. Bu da kaderimizi tayin etmenin mücadelesini 
hem de inançlý insanlar nazarýnda Kýbrýslý Türk kültürünün yaþatýlmasý ve verebilmek için öncelikle bunu yapmakla 
oluþturulmaya çalýþýlan karþý görüþle geliþtirilmesi yoluyla yapýlandýrýlmalýdýr yükümlü olan Kýbrýslý Türk solunun 
Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir dincilik savunusu yani asimilasyona karþý mücadele, bahsedilen açýklarýný kapatmasý 
geliþmesine katký koymaktadýr. Solun örülecek olan muhalefetin ana gerekmektedir. Hem Kýbrýslý Türk Halký'ný 
genelindeki bu zaafiyetler ilk bakýþta halk karakterlerinden biri olmalýdýr.  Ancak kendi içine, hem de T.C göçmenlerine 
muhalefetine hizmet ediyor gibi görünse bunun Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan karþý kýþkýrtýlmalarýnýn önü Baðýmsýz 
de, esas hizmet ettiði unsur egemen blok göçmen halklar için vurgulanmasý Kýbrýs Bütün Halklar Kardeþtir þiarýyla 
olmuþtur. Bunun kanýtý göçmen gereken baþka bir boyutu daha vardýr. Bu týkanmalýdýr. Bu Kýbrýslý Türk solunun bir 
düþmanlýðýnýn yükselmesinde ve dinci hususta bir önceki baþlýkta bahsedilen çýkýþ yakalayabilmesi için vazgeçilmez bir 
savununun oluþmasýnda bahsedilen zaafiyetlerden dolayý da aþýlmasý gereken gereklilik, keskin bir ihtiyaçtýr. Bu temelde 
sebeplerden ötürü solun da payýnýn anlayýþlarýn varlýðý söz konusudur. Buna inþa edilen bir hareketin karþýsýnda 
bulunmasýdýr. Bu durum sol kadrolar göre; b) Siyasal Ýslam'ýn yol açtýðý siyasal islamla birlikte tüm halk düþmaný 
arasýnda yoðun kafa karýþýklýklarý toplumsal çatýþmada sol, T.C'li politikalar maðlubiyete boyun eðecektir.
yaratmaktadýr ve solu yoðun bir þekilde göçmenleri sorunun kaynaklarýndan biri 

y

Kýbrýslý Türk halkýnýn özgün din algýlayýþýna göre dinin günlük hayata 

etkisi dayatýlanýn çok daha altýnda bir boyuttadýr. Zaten 

gerçekleþtirilmek istenen de bu ve benzeri kültürel olgulara derinden 

müdahale etmektir, yani bu uygulamalar ayný zamanda bir asimilasyon 

politikasýdýr.

solun geneli bu uygulamalarýn bir kaynaðýnýn da 

göçmen talebi olduðu savunusu içerisindedir. Bu 

temelden beslenen fikriyat siyasal Ýslam 

politikalarýný bir göçmen düþmanlýðý nesnesi olarak 

algýlamaktadýr
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Milattan Önce 3. 
Yüzyýlýn baþlarýnda 
Mýsýr'ýn Ýskenderiye 
kentinde Ptolemaios 

Tarih boyunca bilimin geliþimini Hanedaný 
hýzlandýran en büyük etkenlerden birisi de tarafýndan kurulmuþ 
kitaplar olmuþtur. Ýnsanlýðýn yazýyý bulmasý antik bir 
ile birlikte, hemen hemen her olayýn ve kütüphanedir. Bu 
güncel bilgilerin sonraki kuþaklara kütüphane, 
aktarýlmak üzere kaydý tutulmuþtur. Böylece Ýskenderiye Müzesi 
eskinin bilgileri sonraki kuþaklara doðrudan olarak bilinen 
doðruya geçmiþ kuþaklarýn yazýlý eserleri araþtýrma 
aracýlýðý ile devredilirken, yeni bilgilerin enstitüsünün bir 
doðru temelde aranmasýnýn da önü açýlmýþ, bölümü olarak inþa 
bilimsel uðraþ daha kolay uygulanýr edilmiþti ve insanlýk 
olmuþtur. Bilindiði gibi akýl, deney ve tarihinde meydana 
gözleme dayalý olan bilim, yazýlý eserler getirilmiþ en önemli 
aracýlýðý ile geçmiþin gözlemlerini de eserlerden birisi 
kendine dahil ederken, geçmiþin eksik olarak, bazý 
bilgilerinin doðru temelde eleþtirilebileceði kaynaklara göre 150 
yani kendi geçmiþini aþarak yine kendi bin bazý kaynaklara 
üzerinde yükselebileceði bir zemini yazýlý göre ise 400 bin 
eserler aracýlýðý ile edinebilmiþtir. Ancak ciltlik el yazmasý 
dinsel dogmatizim, her devirde kendi eseri bünyesinde 
mutlaklýðý ve deðiþmezliði iddiasý toplamýþtýr. 
çerçevesinde Tanrý'dan gelen evrensel Kütüphanenin kurulmasý emrini veren yaktýrdýðýný söyler. Ýbni Haldun Mukaddime 
bilginin taþýyýcýsý olduðunu kanýtlama uðraþý dönemin Mýsýr hükümdarý Ptolemaios bilim adlý eserinde “Bilimler çoktur. Ýnsan 
içindedir. Bu da bilimin eleþtirel ve edebiyata düþkünlüðüyle, Mýsýrlýlarýn toplumlarý içinde  çok sayýda, bilginler, 
yaklaþýmýnýn ve insanlýk tarihinde birike gelenek ve göreneklerini, dinlerini bilgeler gelip geçmiþtir. Bize ulaþamayan 
birike ilerleyen bilginin görünür olmasýndan benimseyerek halkýn sevgisini kazanmýþtý. bilimler, bize ulaþanlardan çok daha 
en fazla rahatsýz olanýn dini yobazlýk Ýskenderiye Müze'sinde o devirde bilinen kabarýktýr. Tanrý hoþnut olasý Ömer'in 
olmasýný gayet anlaþýlýr kýlmaktadýr. Eðer bütün ülkelerdeki hayvan ve bitkilerin bir (özellikle Ýskenderiye ele geçirildiðinde) yok 
insanlýk tarihinde önceden bilinmeyen örneði vardý. Ayrýca müzede botanik edilmesini buyurduðu o bilim belgeleri 
birçok olgu sonradan bilinir hale gelmiþse, bahçesi, rasathane, otopsi yoluyla insan nerede, var mý þimdi?” demektedir. 
bu din aracýlýðý ile deðil bilim aracýlýðý ile vücudunun incelenmesi için bir anatomi Aktarýldýðýna göre Hz. Ömer yakma 
olmuþtur. Bu dinsel bilginin evrensel bilgi salonu, fizik, kimya, týp, astronomi, buyruðunu verirken “Bu kütüphanedeki 
olduðunu iddia edenleri elbette rahatsýz matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji kitaplarýn içindeki bilgiler Kur'an'da varsa 
edecektir. Ayrýca yazýlý eserler, ezbere bilimleri için evler vardý. Müzenin en önemli bunlara gerek yok. Kur'an'da yoksa bunlar 
dayalý aktarma yönteminin aksine, bölümü kütüphanesiydi. Kütüphanenin geçerli deðil. Öyleyse ne duruyor, yakýlmalý” 
sonradan deðiþtirilerek günün müdürü, bulabileceði her yazýlý eseri alma demiþtir. Bu olay Katip Çelebi tarafýndan da 
egemenlerinin çýkarýna uygun hale yetkisine sahipti. Mýsýr'a giren her kitabýn “Mizan'ül Hak” isimli eserinde aktarýlarak 
getirilemeyeceðinden, insanlýk tarihinde buraya götürülmesi mecburiyeti vardý. teyit edilmiþtir. 
bilginin birikmesi ve eski yanlýþlarýn kolayca Kitabýn burada bir nüshasý çýkarýlýp Daha sonra bilimin, bilimsel geliþmenin ve 
görülebilmesini saðlayan zengin bir kaynak sahibine verilir, kitabýn aslý ise kütüphanede kitaplarýn deðeri çaðdaþ geliþmeler yolu ile 
da olmuþtur. Oysa birçok din, günümüzde kalýrdý. Bir taraftan da yurt dýþýna insan toplumlarý tarafýndan anlaþýlýnca; 
bilim tarafýndan keþfedilen olgularý kendi gönderilen memurlar, baþka ülkelerde Hristiyanlar bu büyük suçu Müslümanlara, 
kutsal metinlerinde bin yýllardýr bulduklarý kitaplarý satýn alýp, getirirlerdi. Müslümanlar da Hristiyanlara mal etmeye 
barýndýrdýðýný da iddia etmektedir. Yazýlý Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait çalýþmýþlardýr. Oysa tarihsel belgelerin 
eserler, bu yalanýn kolayca ortaya daðýnýk halde ve kaybolmaya mahkum ortaya koyduðu gibi bu “þeref”e her iki din 
çýkmasýný saðlayan belgelerdir. Bir bilginin durumda olan eserler bu kütüphanede de ortaktýr. Hristiyanlýðýn baþlattýðý iþi 
önceden bilinip bilinmediði kitaplara toplandý. Müslümanlýk tamamlamýþtýr. Ýskenderiye 
bakýlarak kolayca bilinebilirse, dinsel Ýskenderiye Kütüphanesi Ptolemaios Kütüphanesi'nin yakýlmasý gerçeðini inkar 
iddialarýn sahteliði de kolayca anlaþýlabilir Hanedaný'nýn son bulmasý ile birlikte tek eden bu iki tek tanrýlý din, sadece 
demektir. Bu da sözde evrensel bilgi tanrýlý dinlerin hedefi haline gelmiþtir. Ýskenderiye'de deðil; iktidarda olduklarý 
hazinesinin evrenselliðini kuþku altýnda Kütüphanedeki kitaplarýn büyük bir kýsmýnýn hemen her coðrafyada ve tarihte binlerce 
býrakacaðýndan, kitaplar baðnazlarýn en ilk yakýlmasý olayý 391 yýlýnda Bizans kitabýn yakýlmasý ve yazarlarýn öldürülmesi 
fazla rahatsýz olduðu birer “düþman” olarak Ýmparatoru I. Theodosius'un emri ile suçunu iþlemiþlerdir. Çünkü onlara göre 
belirir. Bugün hala Katolik Kilisesi gerçekleþti. Ýskenderiye'de Hristiyanlýðýn tüm bilgilerin kaynaðý sadece ve sadece 
tarafýndan binlerce kitaplýk yasaklar listesi zorla yayýlmasýna tepki gösteren kendi kutsal kitaplarýdýr. Bilimden, bilgiden, 
yayýnlanmakta, Ýran'da mollalar tarafýndan Paganlarýn kýlýçtan geçirilmesi sýrasýnda, insanlýðýn geliþmesinden yana aydýnlýk 
kitap yazarlarý için “katli vaciptir fetvalarý” kütüphanede bulunan ve Paganlýða temel zihinler için her kitabýn deðerli olmasý gibi 
verilmektedir. Teker teker kitaplardan bu oluþturabilecek bütün kitaplarýn toplanarak kuþkusuz dini kitaplar da deðerlidir. Ancak 
kadar rahatsýz olan dini yobazlarýn, yakýlmasý emri verildi. Bu emir uygulanýrken bir kitabýn deðerini arttýrmak için baþka 
onbinlerce kitabýn biraraya geldiði birer bilgi kütüphanede ve özellikle Serapium adlý kitaplarý yakmak yobazlarýn mesleðidir. 
hazinesi olan kütüphanelerden ne kadar bölümde bulunan binlerce deðerli eser Bilime, edebiyata ve sanata sevgi duyan 
rahatsýz olduðu kolayca tahmin edilebilir. yakýlarak yok edildi. Daha sonra bizler, hiçbir kitabýn yakýlmadýðý, tüm 

Ýskenderiye Kütüphanesi örneði iki büyük Ýskenderiye þehri Müslümanlarýn kontrolüne kitaplarýn rahatça okunup inceleneceði bir 
dinin el ele vererek yok ettiði bir örnek geçti. Ýslam medeniyetinin en büyük toplumu, bu dünyada ve kendi ellerimizle 
olarak, dinsel yobazlýðýn en büyük isimlerinden biri olan Ýbni Haldun, yaratacaðýz.
kurbanýdýr. Ýskenderiye Kütüphanesi Ýskenderiye Kütüphanesi'ni Hz. Ömer'in 
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Ýskenderiye Kütüphanesi, iki büyük dinin el ele 

vererek yok ettiði bir örnek olarak, dinsel yobazlýðýn 

en büyük kurbanýdýr. 

ihmal etmemektedir. Bu baþarýlarý sonucunda, Gülen hocasýný yanýltmamýþ bir partidir. 
Fethullah Gülen Penisilvanya'daki evinde ABD'li Sermayenin önünde eðilen bir parti olarak AKP, 
diplomatlarýn ve iþ adamlarýnýn övgülerine hala Türkiye'de iktidarýn yasal sahibidir. Bu 
sýksýk katlanmak zorunda kalmaktadýr! Gülen liberal Ýslamcý partinin siyasal olarak yayýlma 

Ýslamcýlar Kýbrýs'ta gün geçtikce neo-liberal dünyanýn egemenlerince, Ýslamýn giriþimleri ne yazýk ki tek bir ülkeyle sýnýrý 
güçlenmektedir. Geçtiðimiz günlerde KTÖS'ün yeni dünyadaki yeni yüzü olarak haklý bir kalmamýþ ve “Yavru Vatan”larýný da  
önünde Demokratik Ýnanç Platformu adýna þekilde kahramanlaþtýrýlmaktadýr. Çünkü mücadelelerinden mahrum býrakmamýþlardýr. 
gerçekleþtirilen kitlesel eylem durumun ne Fethullah Gülen insanlara liberal ekoniminin Gerek Nurcular gerekse AKP adada politik 
kadar vahim olduðunun kanýtýdýr. Peki Kýbrýs'ta onlarý ezdiðini söylemek ve buna karþý bir Ýslamcý siyaseti kullanmaktadýr.  
Ýslamcýlarýn yükseliþinin arkasýnda kimler mücadele örgütlemek yerine, liberal ekonomiyi Kýbrýs'ta Nurcularýn faaliyetlerini anlatmadan 
vardýr? Kuzey Kýbrýs'a yapýlan bu müdahelenin benimseyerek, saf  inanca sahip olan önce dincilerle ilk karþýlaþmamý anlatayým. 
de arkasýnda, her müdahalenin olduðu gibi, müslüman kitle üzerinden yükselmeyi Kýbrýs'ta dinci örgütlenmelerle Evrensel Sevgi 
sermaye ve sermayenin adamýzdaki taþeronu amaçlamýþtýr. Bu konuda ne denli baþarýlý ve Kardeþlik Derneði'nin (ESKAD) okullar 
Türkiye vardýr. Ýslam'ýn yükseliþini örgütlemek olduðu da su götürmez bir gerçektir. Aslýnda yolundaki lokali açýlýþýnda karþýlaþtým (ESKAD 
üzere Kýbrýs'ta bugüne kadar adý pek ilginç bir nokta da pozitif bilimlerden, yani Kýbrýs'ta daha çok Erbakan/Fazilet Partisi 
duyulmamýþ bir tarikatý ve Türkiye'deki resmi dershane, üniversite gibi yerlerdeki eðitimden taraftarlarýnýn toplandýðý bir yapýlanmadýr). 
iktidarýn gücünü kullanmaktadýrlar; Fethullah para kazanan Gülen'in, bu parayý ve vaktini Kýbrýs'ýn yaz sýcaðýnda takým elbiseleri, uzun 
Gülen'in önderliðini üstlendiði “Ýslam'ýn Evrim Teorisi'ni çürütmek gibi bilim karþýtý iþlere sakallarý ve buz gibi yüzleri ile sevgiden ve 
Kalvinizmi” yakýþtýrmasý yapýlan Nurcularý ve ayýrmasýdýr. Darwin'i siyasi bir teorisyen yapan kardeþlikten uzak, bizlere yabancý insanlar 
AKP'yi. Bu yazýda yakýndan tanýmadýðýmýz bu bu zihniyet, “komünizm” eleþtirir gibi olarak gördüm onlarý. Bu olay 2-3 yýl önceydi. 
tarikata, AKP'yle iliþkilerine, Gülencilerin “darwinizm” eleþtirmekteye hala devam Onlarýn o anki yabancý görünüþleri, bana 
yayýlma metodlarýna ve Kýbrýs'taki duruma etmektedir. Ve bu eleþtirileri kendi dershaneleri, Türkiye 68 kuþaðý devrimci hareketinden bir 
iliþkin yazacaðým. okullarý ve üniversitelerinden çýkan elemanlarý tanýdýðýmla sohbetimi hatýrlattý. Þöyle bir þey 

Nurcululuk inancýna “Ýslam'ýn kalvinizmi” aracýlýðýyla yapmaktadýr. Yani Gülenci zihniyet söylemiþti bana ; ilk olarak karþýmýza cübbeli, 
benzetmesi boþuna yapýlmamakadýr. Max gençlerin önce saf duygularýný sömürmekte uzun sakallý adamlar olarak gelmiþti dinciler. 
Webber, Kalvinizm'i kapitalizmin geliþiminde Eylem yapmaya çalýþýyorlardý. Halk bunlarý 
önemli bir  itici güç olarak sunmuþtur. Kalvinist dinlemedi, inanmadý. Ýþleri böyle 
inanç, fani hayatta zengin bir yaþam sürmeyi yürütemeyeceklerini anlayýnca kendilerini 
cennete gidecek olmanýn iþareti saymaktadýr. deðiþtirdiler. Yani dýþ görünüþlerini kitle 
Bu yönüyle Kalvinizm, insanlarý cennete gitmek toplayabilecek bir hale sokmuþlardý. Yaptýklarý 
için zengin olmaya çaðýran bir hristiyanlýk hamlelerin sonuçlarýný, þu anda Türkiye'de net 
mezhebidir. Webber olaya kapitalizmin iþleyen bir þekilde görebiliyoruz. Bizim de karþýmýza 
bir sistem olduðu varsayýmýyla baktýðýndan artýk uzun sakalla, cübbeyle çýkmýyorlar. 
Kalvinizm'in savunmasýný yapar. Yine de Nurcular, eðitim alanýnda Talim Terbilye 
kendisi Kalvinizm'in sermayeyi ve kapitalist Müdürleri olarak çýkýyorlar karþýmýza. Din iþleri 
sistemi kutsallaþtýrdýðý analizini yapmýþ baþkanlarý/ müftüler olarak çýkýyorlar. Þule 
bulunmuþtur. Nurcularýn ve Fethullah Gülen'in Dershanesi gibi dershane sahipleri olarak, 
yaptýðý da kapitalist sistemi ve sermayeyi dershanelerde öðretmen pozisyonunda 
kutsallaþtýrmaktýr. Ýslami Sermaye ya da “Helal geliyorlar karþýmýza. Özgürlüðü kendilerine 
Sermaye” kavramýný ekonomi kitapçýðýna siper edip, Demokratik Ýnanç Platformu adýyla 
sokmak da Gülencilerin marifetidir. geliyorlar. Öðrenci evleri açarak orada 
Fethullahçýlar yayýlma konusunda diðer gençlerin beyinlerine saldýrarak geliyorlar 
akýmlardan çok daha farklý yöntemler izlemiþtir. karþýmýza. Halkýn yýllar yýlý hakkýný ve 
Radikal Ýslamcýlar mücadelelerini temel olarak ardýndan da beyni yýkanmýþ gençleri saf özgürlüðünü savunanlarý özgürlük düþmaný 
parti mücadelesi veya silahlý mücadeleye duygularýn sömürülmesine araç olarak olarak suçlayarak geliyorlar. Bunlar sadece 
yöneltmektedir. 11 Eylül saldýrýlarý da radikal kullanmaktadýr. Hem kapitalizmin nimetlerini görebildiklerimiz. Acaba perde arkasýnda nasýl 
Ýslamcýlarýn bu tavrýna bir örnek teþkil eder. kullanarak zenginleþen, hem de alternatif oyunlar çevirmekteler? Acaba nerelere sýzmýþ 
Radikal Ýslamcýlar genel olarak kendilerine yollarla politik Ýslamcý bir kitle toplayan Gülen, durumdalar? Daha da önemlisi amaçlarý ne?
düþman olarak ezenleri seçerler ve yaptýklarýyla tam anlamýyla Liberal Ýslamcýlarýn “ilahýdýr”.  Bana kalýrsa Gülen Cemaati ada halkýnýn 
Ýslam'ý savunduklarýný iddia ederler. Ama Nurculara deðinmiþken, liberal Ýslamcý kültürel olarak tamamýyla þeriati 
mücadeleri sýrasýnda,  halka ezenlerin ezen AKP'ye de deðinmek gerekir. Gülen cemaati benimsemeyeceðinin farkýndadýr.  Yine de 
olduðunu anlatmak yerine “kafir” olduklarýný liberal olmalarýndan mý, Ýslamcý olmalarýndan amaçlarý þeriatçý düþünceyi yayabildikleri kadar 
söyleyerek bir örgütlenmeye giderer. Yani sýnýf mý etkilenmiþtir bilinmez, AKP'ye her zaman yaymaktýr. Þeriat için herþeyi araç olarak 
bilincinden yoksun hareket ederek kendi desteðini sunmuþtur. (Daha önce Fethullah kullanabilirler. Þu anki durumda KKTC'de 
sermayelerinin de ezen olduðunu görmezden Gülen'in aktif siyasete girmediðini söylemiþtim. yaþayanlarý bölmeyi de politik Ýslam için bir araç 
gelirler. Fethullah Gülen ise ezen, ezilen Kendisi aktif siyasete girmese de farklý olarak kullanýyorlar. Hatta metod bile 
olayýna hiç girmemiþ, ezenlerin arasýna dönemlerde Demokrat Parti de dahil birçok deðiþtirmeden güçlenmek için Türkiye'deki ile 
doðrudan karýþmýþtýr. Fethullah Gülen aktif partiyi çýkar amaçlý desteklemiþ, darbe ayni propagandalarý kullanýyorlar, “Türklük ve 
siyasetten de, silahlý mücadeleden de uzak dönemlerinde askere de desteðini sunmayý Ýslam”. Darbe sonrasý Türkiye'de yaptýklarý gibi, 
durmaya çalýþmýþ ve diðer alanlarda ihmal etmemiþtir.) AKP'nin þu anda iktidarda halký, Türkcülük ve Ýslamcýlýðý sentezleyerek 
örgütlenmiþtir. Özellikle eðitim alanýnda olmasýnda Gülen'in Erdoðan'ý desteklemesinin apolitikleþtiriyor ve kendi emellerine alet etmeye 
örgütlenme çabasý içerisine girmiþtir. Þu anda, büyük etkisi olduðu bir gerçektir. AKP, 2001 çalýþýyorlar. “Kur'an'a Hakaret” veya  “Türk 
Türkiye'de dershane piyasasýnýn üçte ikisi yýlýnda kurulan bir partidir. Ama siyasi olarak Düþmanlýðý” naralarý ile halký TC'liler: inançlýlar, 
Gülencilerin ellerindedir. Ayrýca Gülenciler kurulmasýnýn ne zaman planlandýðý Kýbrýslýlar: inançsýzlar ayrýmýna sürükleyerek 
çeþitli medya kuruluþlarýný ellerinde toplamýþ bilinmemektedir. Bilinen þey Fas'ta Adalet ve bölmeye uðraþýyorlar. Koþullarý, politik Ýslamcý 
durumdadýrlar. Ellerindeki medya kuruluþlarýnýn Kalkýnma Partisi (Justice and Development fikirlerin yayýlmasý için en uygun koþullara göre 
sayýsý çok fazla olmakla birlikte, en bilinen üç Party) adýnda bir partinin Türkiye'dekinden dört ayarlamaya çalýþýyorlar. 
kuruluþu þöyle listelenebilir; Türkiye'de en çok sene önce 1997'de kurulmuþ olduðudur. Fas'ýn  Peki bizler ne yapmalýyýz? 
satan dergi Sýzýntý Dergisi, günlük 250,000 trajý AKP'si þu anda Fas'ta muhalefetin en güçlü Bana kalýrsa yapýlacak þey, her türlü gerici 
olan Zaman Gazetesi, televizyonda ise partisi konumundadýr. Dýþ güçlerin AKP'nin zihniyetin ürünlerine karþý mücadelemizi 
kullandýðý beyin yýkama metodlarý darbecileri kurulmasýna ne zaman karar verdiði bilinmez, sürdürmektir. Mücadelelerimiz sýrasýnda da iki 
bile kýskandýrabilecek seviyede olan ama Türkiye'den önce baþka bir ülkede sloganý aðzýmýzdan düþürmememiz 
Samanyolu TV 'dir. Fethullah Gülen ve tarikatý deneme ihtiyacý hissettikleri açýktýr. Türkiye- gerekmektedir. 
bu ve benzeri kuruluþlar üzerinden þeriat AKP, iktidarý ele geçirdikten sonra YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ! 
propagandasý ve bilim düþmanlýðýný yayarken, özelleþtirmelerle liberal yönünü, dinsel ÝNADINA DARWÝN! ÝNADINA EVRÝM!
ayni zamanda milyonlarý cebine indirmeyi de basklýlarýyla politik Ýslamcý yönünü göstermiþ ve ÝNADINA MARX! ÝNADINA DEVRÝM!  y
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Milattan Önce 3. 
Yüzyýlýn baþlarýnda 
Mýsýr'ýn Ýskenderiye 
kentinde Ptolemaios 

Tarih boyunca bilimin geliþimini Hanedaný 
hýzlandýran en büyük etkenlerden birisi de tarafýndan kurulmuþ 
kitaplar olmuþtur. Ýnsanlýðýn yazýyý bulmasý antik bir 
ile birlikte, hemen hemen her olayýn ve kütüphanedir. Bu 
güncel bilgilerin sonraki kuþaklara kütüphane, 
aktarýlmak üzere kaydý tutulmuþtur. Böylece Ýskenderiye Müzesi 
eskinin bilgileri sonraki kuþaklara doðrudan olarak bilinen 
doðruya geçmiþ kuþaklarýn yazýlý eserleri araþtýrma 
aracýlýðý ile devredilirken, yeni bilgilerin enstitüsünün bir 
doðru temelde aranmasýnýn da önü açýlmýþ, bölümü olarak inþa 
bilimsel uðraþ daha kolay uygulanýr edilmiþti ve insanlýk 
olmuþtur. Bilindiði gibi akýl, deney ve tarihinde meydana 
gözleme dayalý olan bilim, yazýlý eserler getirilmiþ en önemli 
aracýlýðý ile geçmiþin gözlemlerini de eserlerden birisi 
kendine dahil ederken, geçmiþin eksik olarak, bazý 
bilgilerinin doðru temelde eleþtirilebileceði kaynaklara göre 150 
yani kendi geçmiþini aþarak yine kendi bin bazý kaynaklara 
üzerinde yükselebileceði bir zemini yazýlý göre ise 400 bin 
eserler aracýlýðý ile edinebilmiþtir. Ancak ciltlik el yazmasý 
dinsel dogmatizim, her devirde kendi eseri bünyesinde 
mutlaklýðý ve deðiþmezliði iddiasý toplamýþtýr. 
çerçevesinde Tanrý'dan gelen evrensel Kütüphanenin kurulmasý emrini veren yaktýrdýðýný söyler. Ýbni Haldun Mukaddime 
bilginin taþýyýcýsý olduðunu kanýtlama uðraþý dönemin Mýsýr hükümdarý Ptolemaios bilim adlý eserinde “Bilimler çoktur. Ýnsan 
içindedir. Bu da bilimin eleþtirel ve edebiyata düþkünlüðüyle, Mýsýrlýlarýn toplumlarý içinde  çok sayýda, bilginler, 
yaklaþýmýnýn ve insanlýk tarihinde birike gelenek ve göreneklerini, dinlerini bilgeler gelip geçmiþtir. Bize ulaþamayan 
birike ilerleyen bilginin görünür olmasýndan benimseyerek halkýn sevgisini kazanmýþtý. bilimler, bize ulaþanlardan çok daha 
en fazla rahatsýz olanýn dini yobazlýk Ýskenderiye Müze'sinde o devirde bilinen kabarýktýr. Tanrý hoþnut olasý Ömer'in 
olmasýný gayet anlaþýlýr kýlmaktadýr. Eðer bütün ülkelerdeki hayvan ve bitkilerin bir (özellikle Ýskenderiye ele geçirildiðinde) yok 
insanlýk tarihinde önceden bilinmeyen örneði vardý. Ayrýca müzede botanik edilmesini buyurduðu o bilim belgeleri 
birçok olgu sonradan bilinir hale gelmiþse, bahçesi, rasathane, otopsi yoluyla insan nerede, var mý þimdi?” demektedir. 
bu din aracýlýðý ile deðil bilim aracýlýðý ile vücudunun incelenmesi için bir anatomi Aktarýldýðýna göre Hz. Ömer yakma 
olmuþtur. Bu dinsel bilginin evrensel bilgi salonu, fizik, kimya, týp, astronomi, buyruðunu verirken “Bu kütüphanedeki 
olduðunu iddia edenleri elbette rahatsýz matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji kitaplarýn içindeki bilgiler Kur'an'da varsa 
edecektir. Ayrýca yazýlý eserler, ezbere bilimleri için evler vardý. Müzenin en önemli bunlara gerek yok. Kur'an'da yoksa bunlar 
dayalý aktarma yönteminin aksine, bölümü kütüphanesiydi. Kütüphanenin geçerli deðil. Öyleyse ne duruyor, yakýlmalý” 
sonradan deðiþtirilerek günün müdürü, bulabileceði her yazýlý eseri alma demiþtir. Bu olay Katip Çelebi tarafýndan da 
egemenlerinin çýkarýna uygun hale yetkisine sahipti. Mýsýr'a giren her kitabýn “Mizan'ül Hak” isimli eserinde aktarýlarak 
getirilemeyeceðinden, insanlýk tarihinde buraya götürülmesi mecburiyeti vardý. teyit edilmiþtir. 
bilginin birikmesi ve eski yanlýþlarýn kolayca Kitabýn burada bir nüshasý çýkarýlýp Daha sonra bilimin, bilimsel geliþmenin ve 
görülebilmesini saðlayan zengin bir kaynak sahibine verilir, kitabýn aslý ise kütüphanede kitaplarýn deðeri çaðdaþ geliþmeler yolu ile 
da olmuþtur. Oysa birçok din, günümüzde kalýrdý. Bir taraftan da yurt dýþýna insan toplumlarý tarafýndan anlaþýlýnca; 
bilim tarafýndan keþfedilen olgularý kendi gönderilen memurlar, baþka ülkelerde Hristiyanlar bu büyük suçu Müslümanlara, 
kutsal metinlerinde bin yýllardýr bulduklarý kitaplarý satýn alýp, getirirlerdi. Müslümanlar da Hristiyanlara mal etmeye 
barýndýrdýðýný da iddia etmektedir. Yazýlý Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait çalýþmýþlardýr. Oysa tarihsel belgelerin 
eserler, bu yalanýn kolayca ortaya daðýnýk halde ve kaybolmaya mahkum ortaya koyduðu gibi bu “þeref”e her iki din 
çýkmasýný saðlayan belgelerdir. Bir bilginin durumda olan eserler bu kütüphanede de ortaktýr. Hristiyanlýðýn baþlattýðý iþi 
önceden bilinip bilinmediði kitaplara toplandý. Müslümanlýk tamamlamýþtýr. Ýskenderiye 
bakýlarak kolayca bilinebilirse, dinsel Ýskenderiye Kütüphanesi Ptolemaios Kütüphanesi'nin yakýlmasý gerçeðini inkar 
iddialarýn sahteliði de kolayca anlaþýlabilir Hanedaný'nýn son bulmasý ile birlikte tek eden bu iki tek tanrýlý din, sadece 
demektir. Bu da sözde evrensel bilgi tanrýlý dinlerin hedefi haline gelmiþtir. Ýskenderiye'de deðil; iktidarda olduklarý 
hazinesinin evrenselliðini kuþku altýnda Kütüphanedeki kitaplarýn büyük bir kýsmýnýn hemen her coðrafyada ve tarihte binlerce 
býrakacaðýndan, kitaplar baðnazlarýn en ilk yakýlmasý olayý 391 yýlýnda Bizans kitabýn yakýlmasý ve yazarlarýn öldürülmesi 
fazla rahatsýz olduðu birer “düþman” olarak Ýmparatoru I. Theodosius'un emri ile suçunu iþlemiþlerdir. Çünkü onlara göre 
belirir. Bugün hala Katolik Kilisesi gerçekleþti. Ýskenderiye'de Hristiyanlýðýn tüm bilgilerin kaynaðý sadece ve sadece 
tarafýndan binlerce kitaplýk yasaklar listesi zorla yayýlmasýna tepki gösteren kendi kutsal kitaplarýdýr. Bilimden, bilgiden, 
yayýnlanmakta, Ýran'da mollalar tarafýndan Paganlarýn kýlýçtan geçirilmesi sýrasýnda, insanlýðýn geliþmesinden yana aydýnlýk 
kitap yazarlarý için “katli vaciptir fetvalarý” kütüphanede bulunan ve Paganlýða temel zihinler için her kitabýn deðerli olmasý gibi 
verilmektedir. Teker teker kitaplardan bu oluþturabilecek bütün kitaplarýn toplanarak kuþkusuz dini kitaplar da deðerlidir. Ancak 
kadar rahatsýz olan dini yobazlarýn, yakýlmasý emri verildi. Bu emir uygulanýrken bir kitabýn deðerini arttýrmak için baþka 
onbinlerce kitabýn biraraya geldiði birer bilgi kütüphanede ve özellikle Serapium adlý kitaplarý yakmak yobazlarýn mesleðidir. 
hazinesi olan kütüphanelerden ne kadar bölümde bulunan binlerce deðerli eser Bilime, edebiyata ve sanata sevgi duyan 
rahatsýz olduðu kolayca tahmin edilebilir. yakýlarak yok edildi. Daha sonra bizler, hiçbir kitabýn yakýlmadýðý, tüm 

Ýskenderiye Kütüphanesi örneði iki büyük Ýskenderiye þehri Müslümanlarýn kontrolüne kitaplarýn rahatça okunup inceleneceði bir 
dinin el ele vererek yok ettiði bir örnek geçti. Ýslam medeniyetinin en büyük toplumu, bu dünyada ve kendi ellerimizle 
olarak, dinsel yobazlýðýn en büyük isimlerinden biri olan Ýbni Haldun, yaratacaðýz.
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Ýskenderiye Kütüphanesi, iki büyük dinin el ele 

vererek yok ettiði bir örnek olarak, dinsel yobazlýðýn 

en büyük kurbanýdýr. 

ihmal etmemektedir. Bu baþarýlarý sonucunda, Gülen hocasýný yanýltmamýþ bir partidir. 
Fethullah Gülen Penisilvanya'daki evinde ABD'li Sermayenin önünde eðilen bir parti olarak AKP, 
diplomatlarýn ve iþ adamlarýnýn övgülerine hala Türkiye'de iktidarýn yasal sahibidir. Bu 
sýksýk katlanmak zorunda kalmaktadýr! Gülen liberal Ýslamcý partinin siyasal olarak yayýlma 

Ýslamcýlar Kýbrýs'ta gün geçtikce neo-liberal dünyanýn egemenlerince, Ýslamýn giriþimleri ne yazýk ki tek bir ülkeyle sýnýrý 
güçlenmektedir. Geçtiðimiz günlerde KTÖS'ün yeni dünyadaki yeni yüzü olarak haklý bir kalmamýþ ve “Yavru Vatan”larýný da  
önünde Demokratik Ýnanç Platformu adýna þekilde kahramanlaþtýrýlmaktadýr. Çünkü mücadelelerinden mahrum býrakmamýþlardýr. 
gerçekleþtirilen kitlesel eylem durumun ne Fethullah Gülen insanlara liberal ekoniminin Gerek Nurcular gerekse AKP adada politik 
kadar vahim olduðunun kanýtýdýr. Peki Kýbrýs'ta onlarý ezdiðini söylemek ve buna karþý bir Ýslamcý siyaseti kullanmaktadýr.  
Ýslamcýlarýn yükseliþinin arkasýnda kimler mücadele örgütlemek yerine, liberal ekonomiyi Kýbrýs'ta Nurcularýn faaliyetlerini anlatmadan 
vardýr? Kuzey Kýbrýs'a yapýlan bu müdahelenin benimseyerek, saf  inanca sahip olan önce dincilerle ilk karþýlaþmamý anlatayým. 
de arkasýnda, her müdahalenin olduðu gibi, müslüman kitle üzerinden yükselmeyi Kýbrýs'ta dinci örgütlenmelerle Evrensel Sevgi 
sermaye ve sermayenin adamýzdaki taþeronu amaçlamýþtýr. Bu konuda ne denli baþarýlý ve Kardeþlik Derneði'nin (ESKAD) okullar 
Türkiye vardýr. Ýslam'ýn yükseliþini örgütlemek olduðu da su götürmez bir gerçektir. Aslýnda yolundaki lokali açýlýþýnda karþýlaþtým (ESKAD 
üzere Kýbrýs'ta bugüne kadar adý pek ilginç bir nokta da pozitif bilimlerden, yani Kýbrýs'ta daha çok Erbakan/Fazilet Partisi 
duyulmamýþ bir tarikatý ve Türkiye'deki resmi dershane, üniversite gibi yerlerdeki eðitimden taraftarlarýnýn toplandýðý bir yapýlanmadýr). 
iktidarýn gücünü kullanmaktadýrlar; Fethullah para kazanan Gülen'in, bu parayý ve vaktini Kýbrýs'ýn yaz sýcaðýnda takým elbiseleri, uzun 
Gülen'in önderliðini üstlendiði “Ýslam'ýn Evrim Teorisi'ni çürütmek gibi bilim karþýtý iþlere sakallarý ve buz gibi yüzleri ile sevgiden ve 
Kalvinizmi” yakýþtýrmasý yapýlan Nurcularý ve ayýrmasýdýr. Darwin'i siyasi bir teorisyen yapan kardeþlikten uzak, bizlere yabancý insanlar 
AKP'yi. Bu yazýda yakýndan tanýmadýðýmýz bu bu zihniyet, “komünizm” eleþtirir gibi olarak gördüm onlarý. Bu olay 2-3 yýl önceydi. 
tarikata, AKP'yle iliþkilerine, Gülencilerin “darwinizm” eleþtirmekteye hala devam Onlarýn o anki yabancý görünüþleri, bana 
yayýlma metodlarýna ve Kýbrýs'taki duruma etmektedir. Ve bu eleþtirileri kendi dershaneleri, Türkiye 68 kuþaðý devrimci hareketinden bir 
iliþkin yazacaðým. okullarý ve üniversitelerinden çýkan elemanlarý tanýdýðýmla sohbetimi hatýrlattý. Þöyle bir þey 

Nurcululuk inancýna “Ýslam'ýn kalvinizmi” aracýlýðýyla yapmaktadýr. Yani Gülenci zihniyet söylemiþti bana ; ilk olarak karþýmýza cübbeli, 
benzetmesi boþuna yapýlmamakadýr. Max gençlerin önce saf duygularýný sömürmekte uzun sakallý adamlar olarak gelmiþti dinciler. 
Webber, Kalvinizm'i kapitalizmin geliþiminde Eylem yapmaya çalýþýyorlardý. Halk bunlarý 
önemli bir  itici güç olarak sunmuþtur. Kalvinist dinlemedi, inanmadý. Ýþleri böyle 
inanç, fani hayatta zengin bir yaþam sürmeyi yürütemeyeceklerini anlayýnca kendilerini 
cennete gidecek olmanýn iþareti saymaktadýr. deðiþtirdiler. Yani dýþ görünüþlerini kitle 
Bu yönüyle Kalvinizm, insanlarý cennete gitmek toplayabilecek bir hale sokmuþlardý. Yaptýklarý 
için zengin olmaya çaðýran bir hristiyanlýk hamlelerin sonuçlarýný, þu anda Türkiye'de net 
mezhebidir. Webber olaya kapitalizmin iþleyen bir þekilde görebiliyoruz. Bizim de karþýmýza 
bir sistem olduðu varsayýmýyla baktýðýndan artýk uzun sakalla, cübbeyle çýkmýyorlar. 
Kalvinizm'in savunmasýný yapar. Yine de Nurcular, eðitim alanýnda Talim Terbilye 
kendisi Kalvinizm'in sermayeyi ve kapitalist Müdürleri olarak çýkýyorlar karþýmýza. Din iþleri 
sistemi kutsallaþtýrdýðý analizini yapmýþ baþkanlarý/ müftüler olarak çýkýyorlar. Þule 
bulunmuþtur. Nurcularýn ve Fethullah Gülen'in Dershanesi gibi dershane sahipleri olarak, 
yaptýðý da kapitalist sistemi ve sermayeyi dershanelerde öðretmen pozisyonunda 
kutsallaþtýrmaktýr. Ýslami Sermaye ya da “Helal geliyorlar karþýmýza. Özgürlüðü kendilerine 
Sermaye” kavramýný ekonomi kitapçýðýna siper edip, Demokratik Ýnanç Platformu adýyla 
sokmak da Gülencilerin marifetidir. geliyorlar. Öðrenci evleri açarak orada 
Fethullahçýlar yayýlma konusunda diðer gençlerin beyinlerine saldýrarak geliyorlar 
akýmlardan çok daha farklý yöntemler izlemiþtir. karþýmýza. Halkýn yýllar yýlý hakkýný ve 
Radikal Ýslamcýlar mücadelelerini temel olarak ardýndan da beyni yýkanmýþ gençleri saf özgürlüðünü savunanlarý özgürlük düþmaný 
parti mücadelesi veya silahlý mücadeleye duygularýn sömürülmesine araç olarak olarak suçlayarak geliyorlar. Bunlar sadece 
yöneltmektedir. 11 Eylül saldýrýlarý da radikal kullanmaktadýr. Hem kapitalizmin nimetlerini görebildiklerimiz. Acaba perde arkasýnda nasýl 
Ýslamcýlarýn bu tavrýna bir örnek teþkil eder. kullanarak zenginleþen, hem de alternatif oyunlar çevirmekteler? Acaba nerelere sýzmýþ 
Radikal Ýslamcýlar genel olarak kendilerine yollarla politik Ýslamcý bir kitle toplayan Gülen, durumdalar? Daha da önemlisi amaçlarý ne?
düþman olarak ezenleri seçerler ve yaptýklarýyla tam anlamýyla Liberal Ýslamcýlarýn “ilahýdýr”.  Bana kalýrsa Gülen Cemaati ada halkýnýn 
Ýslam'ý savunduklarýný iddia ederler. Ama Nurculara deðinmiþken, liberal Ýslamcý kültürel olarak tamamýyla þeriati 
mücadeleri sýrasýnda,  halka ezenlerin ezen AKP'ye de deðinmek gerekir. Gülen cemaati benimsemeyeceðinin farkýndadýr.  Yine de 
olduðunu anlatmak yerine “kafir” olduklarýný liberal olmalarýndan mý, Ýslamcý olmalarýndan amaçlarý þeriatçý düþünceyi yayabildikleri kadar 
söyleyerek bir örgütlenmeye giderer. Yani sýnýf mý etkilenmiþtir bilinmez, AKP'ye her zaman yaymaktýr. Þeriat için herþeyi araç olarak 
bilincinden yoksun hareket ederek kendi desteðini sunmuþtur. (Daha önce Fethullah kullanabilirler. Þu anki durumda KKTC'de 
sermayelerinin de ezen olduðunu görmezden Gülen'in aktif siyasete girmediðini söylemiþtim. yaþayanlarý bölmeyi de politik Ýslam için bir araç 
gelirler. Fethullah Gülen ise ezen, ezilen Kendisi aktif siyasete girmese de farklý olarak kullanýyorlar. Hatta metod bile 
olayýna hiç girmemiþ, ezenlerin arasýna dönemlerde Demokrat Parti de dahil birçok deðiþtirmeden güçlenmek için Türkiye'deki ile 
doðrudan karýþmýþtýr. Fethullah Gülen aktif partiyi çýkar amaçlý desteklemiþ, darbe ayni propagandalarý kullanýyorlar, “Türklük ve 
siyasetten de, silahlý mücadeleden de uzak dönemlerinde askere de desteðini sunmayý Ýslam”. Darbe sonrasý Türkiye'de yaptýklarý gibi, 
durmaya çalýþmýþ ve diðer alanlarda ihmal etmemiþtir.) AKP'nin þu anda iktidarda halký, Türkcülük ve Ýslamcýlýðý sentezleyerek 
örgütlenmiþtir. Özellikle eðitim alanýnda olmasýnda Gülen'in Erdoðan'ý desteklemesinin apolitikleþtiriyor ve kendi emellerine alet etmeye 
örgütlenme çabasý içerisine girmiþtir. Þu anda, büyük etkisi olduðu bir gerçektir. AKP, 2001 çalýþýyorlar. “Kur'an'a Hakaret” veya  “Türk 
Türkiye'de dershane piyasasýnýn üçte ikisi yýlýnda kurulan bir partidir. Ama siyasi olarak Düþmanlýðý” naralarý ile halký TC'liler: inançlýlar, 
Gülencilerin ellerindedir. Ayrýca Gülenciler kurulmasýnýn ne zaman planlandýðý Kýbrýslýlar: inançsýzlar ayrýmýna sürükleyerek 
çeþitli medya kuruluþlarýný ellerinde toplamýþ bilinmemektedir. Bilinen þey Fas'ta Adalet ve bölmeye uðraþýyorlar. Koþullarý, politik Ýslamcý 
durumdadýrlar. Ellerindeki medya kuruluþlarýnýn Kalkýnma Partisi (Justice and Development fikirlerin yayýlmasý için en uygun koþullara göre 
sayýsý çok fazla olmakla birlikte, en bilinen üç Party) adýnda bir partinin Türkiye'dekinden dört ayarlamaya çalýþýyorlar. 
kuruluþu þöyle listelenebilir; Türkiye'de en çok sene önce 1997'de kurulmuþ olduðudur. Fas'ýn  Peki bizler ne yapmalýyýz? 
satan dergi Sýzýntý Dergisi, günlük 250,000 trajý AKP'si þu anda Fas'ta muhalefetin en güçlü Bana kalýrsa yapýlacak þey, her türlü gerici 
olan Zaman Gazetesi, televizyonda ise partisi konumundadýr. Dýþ güçlerin AKP'nin zihniyetin ürünlerine karþý mücadelemizi 
kullandýðý beyin yýkama metodlarý darbecileri kurulmasýna ne zaman karar verdiði bilinmez, sürdürmektir. Mücadelelerimiz sýrasýnda da iki 
bile kýskandýrabilecek seviyede olan ama Türkiye'den önce baþka bir ülkede sloganý aðzýmýzdan düþürmememiz 
Samanyolu TV 'dir. Fethullah Gülen ve tarikatý deneme ihtiyacý hissettikleri açýktýr. Türkiye- gerekmektedir. 
bu ve benzeri kuruluþlar üzerinden þeriat AKP, iktidarý ele geçirdikten sonra YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ! 
propagandasý ve bilim düþmanlýðýný yayarken, özelleþtirmelerle liberal yönünü, dinsel ÝNADINA DARWÝN! ÝNADINA EVRÝM!
ayni zamanda milyonlarý cebine indirmeyi de basklýlarýyla politik Ýslamcý yönünü göstermiþ ve ÝNADINA MARX! ÝNADINA DEVRÝM!  y
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Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar ve bu 
adada hayat bulmuþ diðer toplumlar, bu 
coðrafyaya özgün din, vicdan ve ibadet 
özgürlüðü anlayýþýna sahiptirler. Ýfade 
edilen özgürlük tanýmý, halklar arasý 
tolerans ile þekillenmiþ ve bu tolerans 
halklarýn beraber yaþayabilmesine 
yardýmcý olmuþtur. Kýbrýslý Türklerin 
toleranslý din anlayýþý, gerici çevrelerce 
dine karþý bir hareket olarak manipüle vekillikten ikisini kazanarak, kabullenmiþ, kýlýk kýyafeti 
edilse de, toleranslý din anlayýþý Kýbrýslý Kýbrýslý Türklerin laiklik deðiþtirmiþ, Medeni Aile 
Türklerin özgün kültürünün bir parçasý yolunda ilerlemesine Kanunu kabul ederek, 
olarak þekillenmiþtir. Kýbrýslý Türklerin din olanak vermiþlerdir. Ayný Ezaný Türkçe okumaya 
anlayýþý, özgür þekilde dinin dönem Türkiye'den baþlamýþtý.1950'li yýllarda 
yorumlanmasý ve yaþamasý ile kovulan Þeyh Sait Þeyh Nazým medeni 
özdeþleþmiþtir. Kýsacasý Kýbrýslý Türkler Molla, Kýbrýs'a gelmiþ kanunu ve Türkçe ezaný 
dinsiz deðildir ama vicdan, inanç ve ve irticai faaliyetlere reddederek ortaya çýkmýþ, 
ibadet konusunda sonsuz özgürlüðe baþlamak istemiþti. Söz laik deðerleri reddederek 
sahiptir. gazetesi sahibi Remzi þeriatý talep etmiþti. 

Zorunlu kelimesi, din, ekonomi ve Okan, bu faaliyetlere dikkat Türkiye'deki Demokrat Parti 
siyaset ile beraber tanýmlanýnca, baþlý çekerek, Þeyh Sait Molla ile açýk hükümetinin gerici deðiþiklerinden güç 
baþýna bir sömürü oluþturur. Kýbrýslý mücadele etmiþtir. 1931'de Ýngiliz bulan Þeyh Nazým, medeni kanunu 
Türkler din ile oluþmuþ olan sömürü yönetimi isyanlardan dolayý Kýbrýslý deðiþtiremese de, Ezanýn Arapça 
düzeninden son yüzyýlda kurtulmuþlar ve Türkler ile Kýbrýslý Rumlarýn siyasi, okunmasý konusunda atmýþ olduðu 
bu alýþýk olmadýklarý anlayýþý þiddetle kültürel ve ekonomik faaliyetlerini adým, ileride Ezanýn Arapça okunmasý ile 
reddetmektedirler. Tarihe dönüp kýsýtlamýþ ve ayný dönem Evkaf'ýn, son bulmuþtu. Dr. Fazýl Küçük, Þeyh 
baktýðýmýzda, Kýbrýslý Türklerin Kur'an müftünün ve din hegemonyasýnýn gücü Nazým ile açýk mücadele ederek, yýllar 

toplum üzerinde boyunca din faaliyetlerini izlemiþ, toplum 
azalmýþ, Kýbrýslý içinde örgütlenmesini engelleyerek, 
Türkler laik bir adadan sürgün etmiþti. Doktor, laik 
yaþam biçimini duruþu ile 1951 yýlýnda adaya müftü 
benimsemiþlerdi. olarak gelen ve dini faaliyetlerde 

1931 yýlýnda bulunmaya baþlayan Yakup Celal 
Büyük Medrese'nin Menzilcioðlu ile açýk mücadele etmiþ, 
yýkýlýp yeniden müftünün adadan ayrýlmasýný saðlamýþtý. 
yapýlacaðý haberi Toplum lideri olarak, Doktor'un en önemli 

kurslarýna ve zorunlu din eðitimine tepki karþýsýnda Kýbrýs'taki Jön Türklerin son özelliði laik olmasýydý. 
vermesinin gündelik bir tepki deðil, temsilcisi, “Masum Millet” gazetesi sahibi Kýbrýslý Türkler yýllarca korku ile 
geçmiþten gelen bir bilinç olduðunu Jön Rifat milletin böyle bir medreseye beslenmiþ ve saf Türk yapýlmaya 
tespit etmek mümkündür. ihtiyacý olmadýðýný belirterek þöyle çalýþýlmýþtýr. Adanýn özgün koþullarý bu 

Kýbrýs'ta Osmanlý iþgali döneminde, yazmaktadýr: (24 Ekim 1931). hareketi baþarýlý kýlmamýþ ve Kýbrýslý 
halklar Müslim, gayri Müslim ve diðerleri “Medreseleri canlandýrmak toplumu Türkler “Kýbrýslý” tanýmýndan 
diye din üzerinden bölünmüþ ve din öldürmekle eþanlamlýdýr. Baþka uluslar vazgeçmemiþlerdir. Adanýn bölünmesi ile 
adamlarýna geniþ yetkiler verilmiþti. Dinin ahiret komisyonculuðuna aðýr aðýr son kuzeyde kurdurulan ayrýlýkçý rejim TC'ye 
hegemonya olmasýna raðmen halklar verme aþamasýna girmiþlerken, bu kurt baðýmlý hale getirilmiþ ve nüfus aktarýmý 
geliþtirdikleri toleranslý din anlayýþý ile ve tilki yuvalarý bize son kurþunlarýný ile adanýn demografik yapýsý 
beraber yaþayabilmeyi becermiþlerdi. sýkmaya çalýþýyorlar. Bu muhtaç deðiþtirilmiþtir. AKP yönetimi ve yerli 
Kýbrýslý Türkler Osmanlý hukuku olan günlerimizde din bezirganlarýný yeniden iþbirlikçiler, Kýbrýs'taki siyasi, jeopolitik ve 
Þeriye Yasalarý ile yönetilmiþti. Kýbrýslý silâhlandýrmak bindiðimiz dalý kesmek ekonomik çýkarlarý uðruna saf Türk tezini 
Türklerin eðitimi medreselerde din anlamýna gelir.” geliþtirerek, Türk-Ýslam sentezini 
eðitiminden oluþmakta idi. Tanzimat Remzi Okan da lisedeki din derslerinin üstümüzde denemeye baþlamýþtýr. AKP 
döneminin etkileri Kýbrýs üzerinde yeterli olduðundan söz ediyor ve ve yerli din güruhlarý, Adanýn özgün 
görülse de, eðitimde müftüler ve imamlar medreselerin canlandýrýlmasý koþullarý elvermese de, deðiþen 
söz sahibiydi. düþüncesine karþý çýkýyordu. Buna demografik yapýya yani çoðunluða 

Ýngiliz iþgal döneminde Kýbrýslý Türkler, raðmen din adamý yetiþtirmek üzere güvenerek “Kýbrýslý” tanýmý yerine 
gerek Ýngiliz Yönetimi gerekse yeniden açýlan Büyük Medrese, varlýðýný “Müslüman Türk” kavramýný 
Türkiye'deki Atatürk devrimlerinden 1946 yýlýna kadar sürdürmüþtür. Ayni içselleþtirtmeye çalýþacaklardýr. Bu 
etkilenmiþlerdi. 1930 Kavanin Meclisi dönem Menemen'de Kubilay öðretmenin yüzden camiler, minareler inþa etmekte, 
seçimlerinde Kýbrýslý Türkler Evkafçýlar din tüccarlarý tarafýndan öldürülmesine Kur'an kurslarý, zorunlu din eðitimi ve 
ve Halkçýlar diye ikiye ayrýlmýþlardý. Kýbrýs Türk Muallimin Cemiyeti þiddetli imamlarý tartýþtýrmakta, “Müslüman Türk” 
Türkiye'deki devrimleri benimseyen tepki göstermiþti. tezini içselleþtirtecek ortam 
Halkçýlar ile Ýngiliz yönetimi yanlýsý Kýbrýslý Türkler, Türkiye'deki devrimleri aramaktadýrlar.
Evkafçýlar yarýþmýþ ve Halkçýlar 3 takip ederek Latin alfabesini  Kýbrýslý Türkler, bu coðrafyaya özgün 

argasdi 32 33 argasdi

Burak Maviþ
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

do
sya

do
sya

Zorunlu  Eðitimi Ve  KurslarýDin Kur'an
din, vicdan ve ibadet özgürlüðü seçmiþ ve Türkiye'den gelen imamlarýn seçmeli olarak eðitim müfredatýnda yer 
anlayýþlarýna müdahale hissettikleri organizesiyle, yaklaþýk 200 kiþilik bir almalýdýr. Çocuklara 15 yaþýndan sonra 
zaman, irticai faaliyetlerden medet uman grupla KTÖS'e yürüyüþ yaparak siyah kendi inanç özgürlüðünü belirleme fýrsatý 
din güruhlarýna karþý tepkisini kendi çelenk býrakmýþlardý. KTÖS ve diðer yaratýlmalýdýr. Kur'an kurslarýnýn yeri 
tarihleri boyunca göstermiþtir. Kýbrýslý örgütler siyah çelengi alarak, tüm zorunlu eðitim çaðýnýn dýþýndadýr. Çocuk 
Türklerin tepkisi, sadece din ile sýnýrlý bunlardan sorumlu tuttuklarý TC dinsel inancýný seçebilecek veya 
kalmamýþ, kültürel ve siyasi Elçiliði'nin kapýsýna iade ettiler. seçmeyecek olgunluða eriþtiðinde kendi 
asimilasyonlara karþý da direnme Kur'an kurslarý, camiler, zorunlu din ana dilinde inancýný geliþtirebilir. 
göstermiþlerdir. Bugün baþta KTÖS eðitimi tartýþmasý buzdaðýnýn görünen Adanýn kuzeyinde demografik yapýnýn 
olmak üzere, diðer ilerici örgütlerler de kýsmýdýr. Buzdaðýnýn altýndaki deðiþtiði açýk bir gerçekliktir. CTP ve 
ayný anlayýþa karþý tepki göstermekte, tartýþmalarýn siyasi olduðu bilinciyle UBP'nin hükümette olduklarý 
din üzerinden hegemonya kurmaya hareket etmek doðru olacaktýr. Kýbrýslý dönemlerde koltuk uðruna pasif 
çalýþan gerici zihniyete karþý Türkleri bekleyen tehlikeler arasýnda, din kaldýklarý gerçeði, bize mücadelenin 
direnmektedirler. Türkiye hegemonyasýndan beslenenlerin laik parlamentoda olmadýðýný 
Cumhuriyeti'nde AKP'nin hükümet deðerlere, medeni kanuna, kadýn göstermektedir. Kýbrýslý Türklerin þu an 
olmasý ile Kýbrýs'ta þaha geçen din haklarýna saldýrarak Kýbrýs'ta bir Ýslam için, Dr.Fazýl Küçük gibi gericilikle açýk 
tüccarlarý, özellikle son beþ yýlda yaz devleti yaratma anlayýþý olacaktýr. mücadele eden bir lideri yoktur. Buna 
aylarýnda Kur'an kurslarýna serbestlik ve Böylece çoðunluk/azýnlýk baskýsý ile güvenen AKP ve yerli iþbirlikçileri, oyunu 
zorunlu din dersinin Sunni Hanefi Kýbrýslý Türkler istenilen yönde asimile açýk oynamakta, Kýbrýslý Türklere 
Mezhebine göre þekillenmesi için devlet edileceklerdir. ekonomik baðýmlýlýðý da kullanarak 
ve toplum üzerinde baský yaratmaya Asimile etmenin en kolay yöntemi, gözdaðý vermektedirler. 
çalýþmaktalar. eðitim yolu ile gelecek nesillerin istenilen Bizim coðrafyamýz, bizim din algýmýz, 

Türkiye'deki dönüþümden güç bulan yönde homojen bir anlayýþla bizim kültürel yaþamýmýz mücadele 
Kýbrýs'taki gerici çevreler, AKP'nin göz þekillenmesidir. Kavga eðitim üzerinden edilecek kadar deðerlidir. KTÖS ile 
kýrpmasý ile kuzey Kýbrýs'taki beraber birçok ilerici örgüt din 
seçim ortamýný lehine hegemonyasýna karþý 
kullanmýþ ve UBP'den dini mücadeleye katký 
açýlýmlar ile ilgili sözler alarak, koymaktadýrlar. Öðretmenler 
seçim birlikteliði olarak, Kýbrýslý Türklerin din, 
gerçekleþtirmiþtir. UBP'nin inanç ve ibadet özgürlüðüne, 
seçim sözleri arasýnda zorunlu kültürel deðerlerimize sahip 
din dersleri de vardýr. CTP- çýkmamýz ve bu konuda ortak 
ÖRP döneminde de benzer mücadele geliþtirmemiz, din 
tartýþmalar yaþanmýþ, fakat güruhlarýnýn toplum üzerinde 
CTP'nin pasif tutumuna oynadýklarý bu oyunu 
raðmen gerici kesimin bozacaktýr. 
beklentileri karþýlanamamýþtý. Bu adada doðmuþ, bu adaya 
O dönemde CTP ve Sn. Soyer inanmýþ, bu ada için ter 
Kur'an kurslarýný, tenis dökmüþ, bu adayý yurt bilmiþ 
kurslarýna benzetip, pasif bir tüm Kýbrýslýlar! Ýki toplum 
duruþ sergilemiþlerdi. CTP'nin arasýnda ayrýlýkçýlýðý 
sözünü tutamadýðý Kur'an körükleyen, Kýbrýslý Türkleri 
kurslarý açýlýmýný, UBP “Din, asimile etmeye çalýþan bu 
Kültür ve Ahlak Bilgisi” maskesi gerici ve faþist zihniyete karþý 
altýnda, Din Ýþleri Dairesi ile birlikte mücadele etme 
protokol imzalayarak, etik zamanýdýr.
olmayan bir anlayýþla imamlara 
okullarý açmýþtýr. Kaynakça:

UBP'nin  Kur'an kurslarýna 1- Ali Nesim, Kýbrýs 
yarattýðý ortamý, sendikalar, Türklerinde Atatürk ve Ýlke ve 
sivil toplum örgütleri ve siyasi Ýnkýlâplarý, 
partiler yerinde müdahale ederek baþlamýþtýr. Konu eðitim olunca, doðal ATATÜRK ARAÞTIRMA MERKEZÝ 
bozguna uðrattý. Akova Ýlkokulu, olarak KTÖS kavganýn içindedir. DERGÝSÝ, Sayý 14, Cilt V, Mart 1989   
Deðirmenlik Ýlkokulu ve Alayköy Camii Çocuklarýn siyasi, ekonomik ve dini 2- Basak Ocak,  ARAPÇA EZANA 
Derneði'ndeki Kur'an kurslarý deyim meselelerde nerede duracaklarý DONÜÞ VE BUNUN KIBRIS TÜRK 
yerindeyse basýldý. Kýbrýslý Türkler bu konusunda olgunlaþmadýklarý bilimsel BASINI'NDAKÝ YANKILARI, Dokuz Eylul 
baskýnlar ile Kur'an kurslarýndan bir veridir. Bu gibi konularý 15 yaþýndan Universitesi
haberdar olarak, gericiliðe karþý sonra gönüllü öðrenmeleri eðitim 3-Ahmet C.Gazioðlu, Direniþ Örgütleri, 
farkýndalýk geliþtirdiler. Örgütler açýsýndan doðru olandýr. Kur'an kurslarý Gençlik Teþkilat ve Sosyo Ekonomik 
Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulundu ve zorunlu din eðitimi, çocuk haklarýna Durum
fakat yargýdan bir netice alýnamadý. Ayný saldýrýdýr. Çocuðu siyasi, dini ve 4- Ahmet C.Gazioðlu, Kýbrýs'ta 
þekilde polise yapýlan ihbarlardan da ekonomik yönden yönlendirmek çocuk Türkler(1570-1878)
netice alýnamadý. Ayný zamanda 200 istismarýna girmektedir. Din güruhlarý 5-Richard Dawkins, Tanrý Yanýlgýsý
kiþilik baþý baðlý kýz çocuðu, Türkiye'ye siyasi olarak çocuðu istismar ettiklerini 6- Öðretmenin Sesi, KTÖS Yayýnlarý
gönderilerek Kur'an kursu eðitimi gizleyerek, din eðitimi konusunda 
aldýrýldýlar. Ýstanbul'dan dönerken basýna ýsrarlarýný sürdürmektedir. Tüm hazýrlýk * Hammaliye Kurulu'nun Notu: 
yakalanan baþý baðlý kýz çocuklarý gelecekte Kýbrýs'ta þeriat hükümlerine 

Yazýda geçen bazý kavramlar Baraka gericiler için büyük handikap oluþturdu. uygun bir devlet yapýsýdýr.
terminolojisinden farklý olabilir. Bu Gericiler Kur'an kurslarýný toplumun Zorunlu din eðitimi anlayýþý çaðýmýzda 
kavramlar bilinçli olarak yazarýn benimsemediðini anlayýnca, mazlum mümkün deðildir. Din eðitimi yerine 
kullandýðý gibi býrakýlmýþtýr. edebiyatý vasýtasýyla KTÖS'ü hedef “dinler tarihi, kültür ve ahlak bilgisi dersi” y
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halklar Müslim, gayri Müslim ve diðerleri “Medreseleri canlandýrmak toplumu Türkler “Kýbrýslý” tanýmýndan 
diye din üzerinden bölünmüþ ve din öldürmekle eþanlamlýdýr. Baþka uluslar vazgeçmemiþlerdir. Adanýn bölünmesi ile 
adamlarýna geniþ yetkiler verilmiþti. Dinin ahiret komisyonculuðuna aðýr aðýr son kuzeyde kurdurulan ayrýlýkçý rejim TC'ye 
hegemonya olmasýna raðmen halklar verme aþamasýna girmiþlerken, bu kurt baðýmlý hale getirilmiþ ve nüfus aktarýmý 
geliþtirdikleri toleranslý din anlayýþý ile ve tilki yuvalarý bize son kurþunlarýný ile adanýn demografik yapýsý 
beraber yaþayabilmeyi becermiþlerdi. sýkmaya çalýþýyorlar. Bu muhtaç deðiþtirilmiþtir. AKP yönetimi ve yerli 
Kýbrýslý Türkler Osmanlý hukuku olan günlerimizde din bezirganlarýný yeniden iþbirlikçiler, Kýbrýs'taki siyasi, jeopolitik ve 
Þeriye Yasalarý ile yönetilmiþti. Kýbrýslý silâhlandýrmak bindiðimiz dalý kesmek ekonomik çýkarlarý uðruna saf Türk tezini 
Türklerin eðitimi medreselerde din anlamýna gelir.” geliþtirerek, Türk-Ýslam sentezini 
eðitiminden oluþmakta idi. Tanzimat Remzi Okan da lisedeki din derslerinin üstümüzde denemeye baþlamýþtýr. AKP 
döneminin etkileri Kýbrýs üzerinde yeterli olduðundan söz ediyor ve ve yerli din güruhlarý, Adanýn özgün 
görülse de, eðitimde müftüler ve imamlar medreselerin canlandýrýlmasý koþullarý elvermese de, deðiþen 
söz sahibiydi. düþüncesine karþý çýkýyordu. Buna demografik yapýya yani çoðunluða 

Ýngiliz iþgal döneminde Kýbrýslý Türkler, raðmen din adamý yetiþtirmek üzere güvenerek “Kýbrýslý” tanýmý yerine 
gerek Ýngiliz Yönetimi gerekse yeniden açýlan Büyük Medrese, varlýðýný “Müslüman Türk” kavramýný 
Türkiye'deki Atatürk devrimlerinden 1946 yýlýna kadar sürdürmüþtür. Ayni içselleþtirtmeye çalýþacaklardýr. Bu 
etkilenmiþlerdi. 1930 Kavanin Meclisi dönem Menemen'de Kubilay öðretmenin yüzden camiler, minareler inþa etmekte, 
seçimlerinde Kýbrýslý Türkler Evkafçýlar din tüccarlarý tarafýndan öldürülmesine Kur'an kurslarý, zorunlu din eðitimi ve 
ve Halkçýlar diye ikiye ayrýlmýþlardý. Kýbrýs Türk Muallimin Cemiyeti þiddetli imamlarý tartýþtýrmakta, “Müslüman Türk” 
Türkiye'deki devrimleri benimseyen tepki göstermiþti. tezini içselleþtirtecek ortam 
Halkçýlar ile Ýngiliz yönetimi yanlýsý Kýbrýslý Türkler, Türkiye'deki devrimleri aramaktadýrlar.
Evkafçýlar yarýþmýþ ve Halkçýlar 3 takip ederek Latin alfabesini  Kýbrýslý Türkler, bu coðrafyaya özgün 
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Zorunlu  Eðitimi Ve  KurslarýDin Kur'an
din, vicdan ve ibadet özgürlüðü seçmiþ ve Türkiye'den gelen imamlarýn seçmeli olarak eðitim müfredatýnda yer 
anlayýþlarýna müdahale hissettikleri organizesiyle, yaklaþýk 200 kiþilik bir almalýdýr. Çocuklara 15 yaþýndan sonra 
zaman, irticai faaliyetlerden medet uman grupla KTÖS'e yürüyüþ yaparak siyah kendi inanç özgürlüðünü belirleme fýrsatý 
din güruhlarýna karþý tepkisini kendi çelenk býrakmýþlardý. KTÖS ve diðer yaratýlmalýdýr. Kur'an kurslarýnýn yeri 
tarihleri boyunca göstermiþtir. Kýbrýslý örgütler siyah çelengi alarak, tüm zorunlu eðitim çaðýnýn dýþýndadýr. Çocuk 
Türklerin tepkisi, sadece din ile sýnýrlý bunlardan sorumlu tuttuklarý TC dinsel inancýný seçebilecek veya 
kalmamýþ, kültürel ve siyasi Elçiliði'nin kapýsýna iade ettiler. seçmeyecek olgunluða eriþtiðinde kendi 
asimilasyonlara karþý da direnme Kur'an kurslarý, camiler, zorunlu din ana dilinde inancýný geliþtirebilir. 
göstermiþlerdir. Bugün baþta KTÖS eðitimi tartýþmasý buzdaðýnýn görünen Adanýn kuzeyinde demografik yapýnýn 
olmak üzere, diðer ilerici örgütlerler de kýsmýdýr. Buzdaðýnýn altýndaki deðiþtiði açýk bir gerçekliktir. CTP ve 
ayný anlayýþa karþý tepki göstermekte, tartýþmalarýn siyasi olduðu bilinciyle UBP'nin hükümette olduklarý 
din üzerinden hegemonya kurmaya hareket etmek doðru olacaktýr. Kýbrýslý dönemlerde koltuk uðruna pasif 
çalýþan gerici zihniyete karþý Türkleri bekleyen tehlikeler arasýnda, din kaldýklarý gerçeði, bize mücadelenin 
direnmektedirler. Türkiye hegemonyasýndan beslenenlerin laik parlamentoda olmadýðýný 
Cumhuriyeti'nde AKP'nin hükümet deðerlere, medeni kanuna, kadýn göstermektedir. Kýbrýslý Türklerin þu an 
olmasý ile Kýbrýs'ta þaha geçen din haklarýna saldýrarak Kýbrýs'ta bir Ýslam için, Dr.Fazýl Küçük gibi gericilikle açýk 
tüccarlarý, özellikle son beþ yýlda yaz devleti yaratma anlayýþý olacaktýr. mücadele eden bir lideri yoktur. Buna 
aylarýnda Kur'an kurslarýna serbestlik ve Böylece çoðunluk/azýnlýk baskýsý ile güvenen AKP ve yerli iþbirlikçileri, oyunu 
zorunlu din dersinin Sunni Hanefi Kýbrýslý Türkler istenilen yönde asimile açýk oynamakta, Kýbrýslý Türklere 
Mezhebine göre þekillenmesi için devlet edileceklerdir. ekonomik baðýmlýlýðý da kullanarak 
ve toplum üzerinde baský yaratmaya Asimile etmenin en kolay yöntemi, gözdaðý vermektedirler. 
çalýþmaktalar. eðitim yolu ile gelecek nesillerin istenilen Bizim coðrafyamýz, bizim din algýmýz, 

Türkiye'deki dönüþümden güç bulan yönde homojen bir anlayýþla bizim kültürel yaþamýmýz mücadele 
Kýbrýs'taki gerici çevreler, AKP'nin göz þekillenmesidir. Kavga eðitim üzerinden edilecek kadar deðerlidir. KTÖS ile 
kýrpmasý ile kuzey Kýbrýs'taki beraber birçok ilerici örgüt din 
seçim ortamýný lehine hegemonyasýna karþý 
kullanmýþ ve UBP'den dini mücadeleye katký 
açýlýmlar ile ilgili sözler alarak, koymaktadýrlar. Öðretmenler 
seçim birlikteliði olarak, Kýbrýslý Türklerin din, 
gerçekleþtirmiþtir. UBP'nin inanç ve ibadet özgürlüðüne, 
seçim sözleri arasýnda zorunlu kültürel deðerlerimize sahip 
din dersleri de vardýr. CTP- çýkmamýz ve bu konuda ortak 
ÖRP döneminde de benzer mücadele geliþtirmemiz, din 
tartýþmalar yaþanmýþ, fakat güruhlarýnýn toplum üzerinde 
CTP'nin pasif tutumuna oynadýklarý bu oyunu 
raðmen gerici kesimin bozacaktýr. 
beklentileri karþýlanamamýþtý. Bu adada doðmuþ, bu adaya 
O dönemde CTP ve Sn. Soyer inanmýþ, bu ada için ter 
Kur'an kurslarýný, tenis dökmüþ, bu adayý yurt bilmiþ 
kurslarýna benzetip, pasif bir tüm Kýbrýslýlar! Ýki toplum 
duruþ sergilemiþlerdi. CTP'nin arasýnda ayrýlýkçýlýðý 
sözünü tutamadýðý Kur'an körükleyen, Kýbrýslý Türkleri 
kurslarý açýlýmýný, UBP “Din, asimile etmeye çalýþan bu 
Kültür ve Ahlak Bilgisi” maskesi gerici ve faþist zihniyete karþý 
altýnda, Din Ýþleri Dairesi ile birlikte mücadele etme 
protokol imzalayarak, etik zamanýdýr.
olmayan bir anlayýþla imamlara 
okullarý açmýþtýr. Kaynakça:

UBP'nin  Kur'an kurslarýna 1- Ali Nesim, Kýbrýs 
yarattýðý ortamý, sendikalar, Türklerinde Atatürk ve Ýlke ve 
sivil toplum örgütleri ve siyasi Ýnkýlâplarý, 
partiler yerinde müdahale ederek baþlamýþtýr. Konu eðitim olunca, doðal ATATÜRK ARAÞTIRMA MERKEZÝ 
bozguna uðrattý. Akova Ýlkokulu, olarak KTÖS kavganýn içindedir. DERGÝSÝ, Sayý 14, Cilt V, Mart 1989   
Deðirmenlik Ýlkokulu ve Alayköy Camii Çocuklarýn siyasi, ekonomik ve dini 2- Basak Ocak,  ARAPÇA EZANA 
Derneði'ndeki Kur'an kurslarý deyim meselelerde nerede duracaklarý DONÜÞ VE BUNUN KIBRIS TÜRK 
yerindeyse basýldý. Kýbrýslý Türkler bu konusunda olgunlaþmadýklarý bilimsel BASINI'NDAKÝ YANKILARI, Dokuz Eylul 
baskýnlar ile Kur'an kurslarýndan bir veridir. Bu gibi konularý 15 yaþýndan Universitesi
haberdar olarak, gericiliðe karþý sonra gönüllü öðrenmeleri eðitim 3-Ahmet C.Gazioðlu, Direniþ Örgütleri, 
farkýndalýk geliþtirdiler. Örgütler açýsýndan doðru olandýr. Kur'an kurslarý Gençlik Teþkilat ve Sosyo Ekonomik 
Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulundu ve zorunlu din eðitimi, çocuk haklarýna Durum
fakat yargýdan bir netice alýnamadý. Ayný saldýrýdýr. Çocuðu siyasi, dini ve 4- Ahmet C.Gazioðlu, Kýbrýs'ta 
þekilde polise yapýlan ihbarlardan da ekonomik yönden yönlendirmek çocuk Türkler(1570-1878)
netice alýnamadý. Ayný zamanda 200 istismarýna girmektedir. Din güruhlarý 5-Richard Dawkins, Tanrý Yanýlgýsý
kiþilik baþý baðlý kýz çocuðu, Türkiye'ye siyasi olarak çocuðu istismar ettiklerini 6- Öðretmenin Sesi, KTÖS Yayýnlarý
gönderilerek Kur'an kursu eðitimi gizleyerek, din eðitimi konusunda 
aldýrýldýlar. Ýstanbul'dan dönerken basýna ýsrarlarýný sürdürmektedir. Tüm hazýrlýk * Hammaliye Kurulu'nun Notu: 
yakalanan baþý baðlý kýz çocuklarý gelecekte Kýbrýs'ta þeriat hükümlerine 

Yazýda geçen bazý kavramlar Baraka gericiler için büyük handikap oluþturdu. uygun bir devlet yapýsýdýr.
terminolojisinden farklý olabilir. Bu Gericiler Kur'an kurslarýný toplumun Zorunlu din eðitimi anlayýþý çaðýmýzda 
kavramlar bilinçli olarak yazarýn benimsemediðini anlayýnca, mazlum mümkün deðildir. Din eðitimi yerine 
kullandýðý gibi býrakýlmýþtýr. edebiyatý vasýtasýyla KTÖS'ü hedef “dinler tarihi, kültür ve ahlak bilgisi dersi” y
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ilerici toplumsal mücadeleleri bastýrmak için kendisi dýþýndaki öznenin -yani emekçi 
dini gericiliðin kullandýðý yöntem ve araçlar sýnýflarýn- özgür iradesinin oluþumuna izin 
“laik” iktidarlarca da vermez. Karýný maksimize etmek için piyasa 
kullanýldý/kullanýlmaktadýr. Din ve devlet, ideolojisinin içine din-çalýþma-itaat 

Kýbrýslý Türk halký için laiklik, tarihin hiçbir yeni burjuva iktidarlarýn yükseliþinde ideolojisini yerleþtirir. Bunun yaný sýra 
döneminde toplumsal bir sorun haline karþýlýklý olarak birbirini güçlendiren gerici kapitalist sistemin temel direklerinden birisi 
gelmemiþ, halk arasýndaki kesimler veya ittifaklara girmektedir. Dolayýsýyla laikliði, bir olan, maliyetsiz yeniden üretimin 
halk ile egemenler arasýnda bir çatýþma burjuva ilke olarak tümden yadsýmak ya da yapýlageldiði aileyi ayakta tutmak için 
konusu olmamýþtýr. Bu durum, kabaca bir her koþulda savunulacak bir ilke olarak kadýnlarý, anne - ev kadýný olarak tutacak 
tahlille; Kýbrýslý Türk halkýnýn gerek tarihsel benimsemek deðil, onun tarihsel ahlaki ve dinsel kurallarý derinleþtirir. Bu 
gerekse sosyo-kültürel olarak dini gericiliðe kazanýmlarýna yeni devrimci içerik ve anlamda burjuvazinin laikliði, özgürleþme 
yatkýn olmamasý ve Ýngiliz Sömürge biçimler katarak savunmak gerekmektedir. düþmaný ve din dostudur. Devrimci bir laiklik 
Dönemi'nin de etkisiyle batýlýlýða ve Devrimci bir laiklik anlayýþý, halkýn ise toplumun demokratik ve özgürlükçü bir 
çaðdaþlýða meyilli karakteri ile açýklanabilir. sorunlarýna bilimsel ve özgürleþtirici þekilde yeniden yapýlanmasý talebi ile iliþki 
Ancak son yýllarda Türkiye'de iktidarda çözümler üreten; gericiliðe, faþizme ve neo- içerisinde olmak zorundadýr. 
bulunan ve gittikçe kökleþen Siyasal Ýslam, liberalizme karþý mücadele eden bir Laikliðin savunusu ancak sermayenin ve 
týpký neo-liberal dönüþüm programlarý gibi, yaklaþýmdan beslenir. Ýslamcý gericiliðin neo-liberal yeni-sömürge 
Kýbrýs'ýn kuzeyine de sirayet etmektedir. Türkiye'nin, neo-liberal programýnýn bir kapitalizmiyle karþýmýza çýkardýðý gerici 
Kur'an kurslarý (ki dönemin CTP'li uzantýsý olarak Kýbrýs'ýn kuzeyine dayattýðý ittifaký yýkan gerçek devrimci bir hareketle 
Baþbakanýnca tenis kursundan farklý ekonomik yýkým paketleri, Kýbrýslý Türk olabilir. Bu, devrimci, militan bir savunudur 
olmadýðý iddia edilmekteydi), camiler inþa halkýnca her zaman tepki ile karþýlanmýþ, ve neo-liberalizme, emperyalizme, dini 
edilmesi, cemaat dayanýþmasý mantýðý ile hükümetleri dahi zor duruma sokmuþtur. gericiliðe ve faþizme karþý mücadeleden 
öðrenci yurtlarý açýlmasý, din derslerinin Türkiye egemenleri, yýllardýr sürdürdükleri ayrý düþünülemez. Ýslamcý gerici hareketler 
zorunlu hale getirilmesi hep Ýslamcý üretimden koparma ve kültürel asimilasyon tarafýndan doldurulmaya çalýþýlan toplumsal 
gericiliðin adamýzdaki politikalarýnýn bu halký tümüyle sindirmek boþluðun, eþitlikçi, özgürlükçü ve asimile 
yatýrýmlarý/yansýmalarýdýr. Bu dayatmalar edilmek istenen kültürel deðerlerimize vurgu 
karþýsýnda ise ilerici, aydýn kesimler laiklik yapan bir toplumsal hareketle doldurulmasý 
taraftarý bir mücadele vermektedir. Hal böyle gerekmektedir. Ancak bu halde laiklik, 
olunca laikliði tartýþmak; ne maksatla, kapitalist kültürü alaþaðý eden gerçek bir 
nereye kadar ve nasýl bir anlayýþla laikliði hareket olarak karþýmýza çýkar ve Kýbrýslý 
savunmak gerektiðini çözümlemek görevini Türk halkýnýn toplumsal varoluþ 
önümüze koymamýz gerekir. mücadelesinde yeni somut anlam ve 

Laiklik, iþçi-emekçi sýnýflarýn özgürlük içeriklere bürünür. 
mücadelesinde elde ettiði önemli Devrimci bir laiklik anlayýþý, “din ve devlet 
kazanýmlarla ayný dönemde tarih sahnesine iþlerinin birbirinden ayrýlmasý” ezberinin 
çýkmýþ bir kavramdýr. Öte yandan ise bir ötesine geçebilmeli ve toplumdaki tüm 
burjuva ilke olarak her zaman devrimci, bireylerle dini gruplarýn inançlarý 
ilerici bir nitelik taþýdýðý söylenemez. 12.-20. doðrultusunda yaþayabilme (ibadet etme, 
yüzyýllar arasýnda süren burjuva devrimler giyinme vb.) özgürlüðünü savunmayý da 
süresince, “laiklik”, “demokrasi”, içermelidir. Dini gericiliðe karþý mücadele 
“cumhuriyet” gibi kavramlarýn etrafýnda çok edilirken halkýn kültür haline gelmiþ dini 
ciddi çatýþmalar meydana geldi. Bu geleneklerine saygý duymayý bilmelidir. 
çatýþmalarýn devrimci özneler için önemli Devlet (çoðunluk ya da azýnlýk olduðu 
kazanýmlarý da vardý. Tanrýsal ve siyasal farketmeksizin) tüm inançlara ve inanmama 
iktidarýn ayrýþtýðý bu dönemde gerçekleþen için yeterli olmadýðýný, ufak bir müdahale özgürlüðüne eþit mesafede durmalý, 
Sanayi Devrimi, Rönesans ve Reform daha gerektiðini farketmiþ ve bu kez kamusal kaynaklar kullanýlýrken yaygýn olan 
hareketleri, Fransýz Ýhtilali ve tüm bunlarýn devreye Ýslami gericiliði sokmuþlardýr. din veya mezhebe ayrýcalýk yapýlmamalýdýr. 
bilim, hukuk, sanat ve felsefe üzerindeki Çalýþanlarýn haklarýnýn geriletilmesi, eðitim Din insanlarý devletin maaþlý memurlarý 
etkileri kuþkusuz ki toplumsal ilerlemenin ve saðlýðýn piyasaya açýlmasý, olmamalý kendi cematleri tarafýndan finanse 
önünü açtý. Özellikle liberal akýmlarla özelleþtirmeler ve benzeri emek düþmaný edilmeli veya gönüllü olarak çalýþmalýdýrlar. 
beslenen burjuvazinin çýkarý, iktidarýn uygulamalar ile Kur'an kurslarý açýlmasý, Din  insanlarýnýn mali olarak devletten 
Tanrý'dan alýnarak ulusa verilmesinden camiler yapýlmasý, din derslerinin zorunlu baðýmsýz olmasý, idari denetim ve kontrol 
yanaydý ve bu, laiklik sürecinin hale gelmesi gibi giriþimlerin ayný zamana mekanizmalarýnýn daha da sýký olmasýna 
baþlamasýnda önemli bir etken oldu. denk düþmesi bir tesadüf deðildir. Bunlar, vesile olmalýdýr. Her cemaatin bir diðerinin 
Köhneleþmiþ ve ömrünü tüketmiþ feodal bütünlüklü bir sindirme politikasýnýn özgürlüklerine müdahale etmeksizin kendi 
düzen yýkýlarak, din ve devlet iþlerinin parçalarý ve egemenlerin, çýkarlarýna göre kaynaklarý ile inanç ve ibadetlerini hayata 
birbirinden ayrýldýðý, akla dayanan, hak ve halký yönetebilmesinin yöntemleridir. Neo- geçirmesinin koþullarý saðlanmalýdýr ancak 
özgürlüklerin hukukla güvence altýna liberalizmle tasfiye edilen sosyal devletin eðitimde birlik ve bilimsellik ile çocuk haklarý 
alýndýðý yeni bir toplum düzeni yaratýldý. boþluðu, Ýslamcý dayanýþmacýlýk aðlarýyla ve bakýmýndan, din eðitim ve öðretimi devletin 
Ýktidarýn dinden baðýmsýzlaþýp tevekkül kültürü ile doldurulmak uhdesinde kalmalýdýr. Böylesi bir laiklik, din 
laikleþmesiyle birlikte, halkýn politik özne istenmektedir. Öte yandan ise “dinsiz, ile devletin sözde birbirinden ayrý olmasýna 
olarak iktidara müdahale edebildiði koþullar Allahsýz Kýbrýslýlar” ile “Dinine baðlý raðmen yaygýn olan veya egemenlerin 
oluþtu. Ancak iktidara müdahale etme Türkiyeliler”in (göçmenlerin)  arasý açýlarak çýkarýna uygun olan din lehine bir eþitsizlik 
potansiyeli bulunan halk sýnýflarý, emeðin ilerici kesimler toplumdan yalýtýlmaya, yaratýlmasýnýn önüne geçerken, öte yandan 
metalaþtýrýlmasý ve kitlesel üretimle yanlýzlaþtýrlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu oyuna da daha özgürlükçü ve baskýlardan uzak bir 
proleterleþtirildi ve burjuvazinin servetinin düþmemeli ve burjuvazinin sakat lakiklik toplumun inþaasýnýn da önünü açacaktýr. 
kaynaðý haline geldi. Burjuvazi, kapitalizmin anlayýþý benimsenerek emekçi kesimler 
geliþme þartlarýna baðlý olarak, sermayenin karþý karþýya gelmemelidir. 

*Halkýn Devrimci Yolu dergisinin Temmuz-mutlak egemenliði uðruna iþçi sýnýfýnýn Burjuvazinin laiklik anlayýþý, týpký 
Eylül 2009 sayýsýnda yer alan “Laikliðin Krizi devrimci hareketleri karþýsýnda muhafazakar demokrasi anlayýþý gibi sömürücü bir sýnýf 
ve Hak Mücadeleleri” adlý yazýdan ve faþist nitelikler sergiledi. Egemenliðin olmasýyla ve baskýcý karakteriyle maluldür. 
faydalanýlmýþtýr.kaynaðý dinsel olmaktan çýkmakla birlikte, Burjuvazi, yönetim ideolojisini kurarken asla y
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Dünya Öðretmenler Günü

Tüm gösterimler saat 20:00’da baþlayacak ve ÜCRETSÝZ olacak; 
Maðusa gösterimleri GAZÝMAÐUSA BELEDÝYE SARAYI’nda 
Lefkoþa gösterimleri ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ’nde gerçekleþecektir.
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ilerici toplumsal mücadeleleri bastýrmak için kendisi dýþýndaki öznenin -yani emekçi 
dini gericiliðin kullandýðý yöntem ve araçlar sýnýflarýn- özgür iradesinin oluþumuna izin 
“laik” iktidarlarca da vermez. Karýný maksimize etmek için piyasa 
kullanýldý/kullanýlmaktadýr. Din ve devlet, ideolojisinin içine din-çalýþma-itaat 

Kýbrýslý Türk halký için laiklik, tarihin hiçbir yeni burjuva iktidarlarýn yükseliþinde ideolojisini yerleþtirir. Bunun yaný sýra 
döneminde toplumsal bir sorun haline karþýlýklý olarak birbirini güçlendiren gerici kapitalist sistemin temel direklerinden birisi 
gelmemiþ, halk arasýndaki kesimler veya ittifaklara girmektedir. Dolayýsýyla laikliði, bir olan, maliyetsiz yeniden üretimin 
halk ile egemenler arasýnda bir çatýþma burjuva ilke olarak tümden yadsýmak ya da yapýlageldiði aileyi ayakta tutmak için 
konusu olmamýþtýr. Bu durum, kabaca bir her koþulda savunulacak bir ilke olarak kadýnlarý, anne - ev kadýný olarak tutacak 
tahlille; Kýbrýslý Türk halkýnýn gerek tarihsel benimsemek deðil, onun tarihsel ahlaki ve dinsel kurallarý derinleþtirir. Bu 
gerekse sosyo-kültürel olarak dini gericiliðe kazanýmlarýna yeni devrimci içerik ve anlamda burjuvazinin laikliði, özgürleþme 
yatkýn olmamasý ve Ýngiliz Sömürge biçimler katarak savunmak gerekmektedir. düþmaný ve din dostudur. Devrimci bir laiklik 
Dönemi'nin de etkisiyle batýlýlýða ve Devrimci bir laiklik anlayýþý, halkýn ise toplumun demokratik ve özgürlükçü bir 
çaðdaþlýða meyilli karakteri ile açýklanabilir. sorunlarýna bilimsel ve özgürleþtirici þekilde yeniden yapýlanmasý talebi ile iliþki 
Ancak son yýllarda Türkiye'de iktidarda çözümler üreten; gericiliðe, faþizme ve neo- içerisinde olmak zorundadýr. 
bulunan ve gittikçe kökleþen Siyasal Ýslam, liberalizme karþý mücadele eden bir Laikliðin savunusu ancak sermayenin ve 
týpký neo-liberal dönüþüm programlarý gibi, yaklaþýmdan beslenir. Ýslamcý gericiliðin neo-liberal yeni-sömürge 
Kýbrýs'ýn kuzeyine de sirayet etmektedir. Türkiye'nin, neo-liberal programýnýn bir kapitalizmiyle karþýmýza çýkardýðý gerici 
Kur'an kurslarý (ki dönemin CTP'li uzantýsý olarak Kýbrýs'ýn kuzeyine dayattýðý ittifaký yýkan gerçek devrimci bir hareketle 
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nereye kadar ve nasýl bir anlayýþla laikliði hareket olarak karþýmýza çýkar ve Kýbrýslý 
savunmak gerektiðini çözümlemek görevini Türk halkýnýn toplumsal varoluþ 
önümüze koymamýz gerekir. mücadelesinde yeni somut anlam ve 

Laiklik, iþçi-emekçi sýnýflarýn özgürlük içeriklere bürünür. 
mücadelesinde elde ettiði önemli Devrimci bir laiklik anlayýþý, “din ve devlet 
kazanýmlarla ayný dönemde tarih sahnesine iþlerinin birbirinden ayrýlmasý” ezberinin 
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“cumhuriyet” gibi kavramlarýn etrafýnda çok edilirken halkýn kültür haline gelmiþ dini 
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beslenen burjuvazinin çýkarý, iktidarýn uygulamalar ile Kur'an kurslarý açýlmasý, Din  insanlarýnýn mali olarak devletten 
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birbirinden ayrýldýðý, akla dayanan, hak ve halký yönetebilmesinin yöntemleridir. Neo- geçirmesinin koþullarý saðlanmalýdýr ancak 
özgürlüklerin hukukla güvence altýna liberalizmle tasfiye edilen sosyal devletin eðitimde birlik ve bilimsellik ile çocuk haklarý 
alýndýðý yeni bir toplum düzeni yaratýldý. boþluðu, Ýslamcý dayanýþmacýlýk aðlarýyla ve bakýmýndan, din eðitim ve öðretimi devletin 
Ýktidarýn dinden baðýmsýzlaþýp tevekkül kültürü ile doldurulmak uhdesinde kalmalýdýr. Böylesi bir laiklik, din 
laikleþmesiyle birlikte, halkýn politik özne istenmektedir. Öte yandan ise “dinsiz, ile devletin sözde birbirinden ayrý olmasýna 
olarak iktidara müdahale edebildiði koþullar Allahsýz Kýbrýslýlar” ile “Dinine baðlý raðmen yaygýn olan veya egemenlerin 
oluþtu. Ancak iktidara müdahale etme Türkiyeliler”in (göçmenlerin)  arasý açýlarak çýkarýna uygun olan din lehine bir eþitsizlik 
potansiyeli bulunan halk sýnýflarý, emeðin ilerici kesimler toplumdan yalýtýlmaya, yaratýlmasýnýn önüne geçerken, öte yandan 
metalaþtýrýlmasý ve kitlesel üretimle yanlýzlaþtýrlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu oyuna da daha özgürlükçü ve baskýlardan uzak bir 
proleterleþtirildi ve burjuvazinin servetinin düþmemeli ve burjuvazinin sakat lakiklik toplumun inþaasýnýn da önünü açacaktýr. 
kaynaðý haline geldi. Burjuvazi, kapitalizmin anlayýþý benimsenerek emekçi kesimler 
geliþme þartlarýna baðlý olarak, sermayenin karþý karþýya gelmemelidir. 

*Halkýn Devrimci Yolu dergisinin Temmuz-mutlak egemenliði uðruna iþçi sýnýfýnýn Burjuvazinin laiklik anlayýþý, týpký 
Eylül 2009 sayýsýnda yer alan “Laikliðin Krizi devrimci hareketleri karþýsýnda muhafazakar demokrasi anlayýþý gibi sömürücü bir sýnýf 
ve Hak Mücadeleleri” adlý yazýdan ve faþist nitelikler sergiledi. Egemenliðin olmasýyla ve baskýcý karakteriyle maluldür. 
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