
atro-
nun içinde sanki "doðal bir yapýymýþ" gibi
lanse edilen hiyerarþik yapýyý kýrmaya
çalýþýr. Yöneten, yönetilen gibi otoriter
sýfatlarý teorisinde reddettiði gibi  kendi
pratik uygulamalarýnda da yok etmeye
çalýþýr. Tamamen tartýþmaya ve yoruma
açýk bir yapýsý vardýr. Kendi iç yapýmýzdaki
iþleyiþ de kolektif bir yönetim anlayýþýna
sahip olup, tek bir bireyin  oyunu veya
yapýyý þekillendirmesine karþý çýkar.
Bir diðer önemli nokta da, "izleyen" ve
"izlenen" baþka bir deðiþle "etken" ve
"edilgen" kavramlarýný ortadan kaldýrmaya

çalýþmasýdýr. Çünkü bu
sýfatlar da, düþüncenin
paylaþýmý ve kolektif bir
baþka dünyanýn yaratýl-
masý açýsýndan, amaca
ulaþmak için uygun
araçsal kelimeler
olmayýp bu þekilde de
istediðimiz amaçlara
ulaþabilirliðimiz tartýþma
konusudur. Ýþte bu
nedenle, oynanan oyun-
larda, bütün "diðer"
bireyler  de oyunun içine
alýnmaya, bu da zaman
zaman konuþarak zaman
zaman bedensel
hareketlilikle  saðlan-
maya çalýþýlýr. Ve "diðer"
kavramýný yani edilgen
kavramýný eritmek için
uðraþýr. Zaten sistem
tarafýndan edilgen bir
þekilde, kendi
yaþamýmýzýn gözlerimizin
önünden akýp geçmesini
izlerken neden ona bir
karþý duruþ olan tiyatro-
nun içinde de "edilgenlik"
varolsun? Neden oyunun
akýþý bir kadercilik
edasýnda sürüp gitsin?
Ve neden "izleyici" izleyici
olmaktan çýkýp sahnele-
nen ya da sokaklanan
oyuna müdale
edemesin? 
Bu tutumlarmýzla sanat,
dinsel mekan-
lardan ve
yine dinsel
kitaplardan
farklý bir
içerikte
deðildir.
Özellikle

kuzey Kýbrýs için
konuþacak olursak, çok
yobaz "sanat anlayýþlarý"
yaþamda egemen kýlýnmýþtýr.
Hiç bir toplumsal kaygýsý
olmayýp tamamen para
kazanmak üstüne kurgulanan
bir sanat ortamý içindeyiz.
Dünyada yaþanan politik olay-
lar karþýsýnda edilgen bir
halde, bananecilik ruhuyla
hareket edilmektedir.  
BTE, elinden geldiðince
bütün etkinliklerini ücretsiz
yapmaya çalýþýr. (Baraka
Kültür Merkezi'nin diðer etkin-
likleri gibi) Ve ne mutlu ki
yaratmýþ olduðu ve evriltilm-
eye açýk olan deðerleri ile bir-
likte þu ana  kadar istikrarlý

bir çizgi içinde yer almýþtýr.
BTE'nin yapmiþ veya katýlmýþ olduðu bir
çok etkinlik vardir. Bunlardan bazýlarý þun-
lardir: 19 Mart 2005'te A.B.D.'nin Irak'ý
iþgalini protesto etmek için bütün dünyada
düzenlenen eylemlerin bir ayaðý da
Kýbrýs'ta olmuþtur. Savaþa Hayýr
Koalisyonu'nun içinde yer alan Baraka,
aktivistleri ile birlikte Tiyatro Ekibi  ile de
bu eyleme katýlmýþtýr. BTE, eylem mey-
danýnda "Küresel Direniþ" adlý müzikal
oyununu sokaklamýþtýr. Ve oyun, diðer
eylemciler tarafýndan büyük beðeni
toplamýþtýr. Nitekim oyunun bir
bölümünde, bir aktivist oyunun içine kendi
reel yaþamýndaki rolüyle katýlmýþ, oyuna
farklý bir gerçeklikle canlýlýk katmýþtýr.
Diðer taraftan ayný müzikal oyun, 1 Mayýs
Ýþçi Bayramý'nda Kuðulu Park'taki kala-
balýðýn içinde aktif olmuþtur. BTE, Ýtalo
Calvino'nun yazmýþ olduðu "Teresa" adlý
öyküyü de Lefkoþa Surlar Ýçi'nde bulunan
Atatürk Ýlkokulu'nun önünde, öðrencilerle
birlikte sokaklamýþtýr. Akabinde, Aziz
Nesi'nin "Du Bakali N'olecak?" adlý
öyküsünü oyunlaþtýrýp, Baraka Kültür
Merkezi'ndeki Aziz Nesin'i Anma
Gecesi'nde, Akdoðan Köyü'nde ve güney-
deki "Gardash" adlý kültür merkezinde
sahnelenmiþtir. Ayrýca 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü'nde, Dario Fo'nun
Kadýn Oyunlarý  Arabahmet Kültür Merkezi
Sahnesi'nde sahnelenmiþtir. 
BTE, tiyatro ile kendini, düþüncelerini
kaygýlarýný bir þekilde ifade etmek isteyen
ve içinde yaþadýðýmýz düzene bir þekilde
tepki vermek isteyen her yaþ grubuna
açýktýr. Hayal edebilmek ve hayal ede-
bildikçe özgürleþebilmek için… Q
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Ýblis ve Ýman
Ateþten yüzünü kelimelerimden çalan iblis
karanlýða çekerken kendini,
þiir için sustu sandýðýnýz dilim
son sözü söyleme telaþýnda.
Olmasaydý duvarýmdaki akrebin ateþe imaný
kalmazdým elim böðrümde.

Bir davete daha gitti inananlar,
akrep dahi iman etti ateþe.
Kýnadýðýnýz sesimse
evrende kesilmeyen diðer davetken
mabedime gelen olmadý.

Ah kendinden habersizler!
Samur sizindir.
Elimde çizgilere tercüme ettiðim yüzü,
dolaþtým bütün dilleri.
Hanginize sorduysam
söylemediniz yerini!

Fethi Kýlýç
feqiye_teyra@yahoo.com

Duvarlar, Yaðmurla Eridi...



A-Ha (Münür Rahvancýoðlu)

"Kadýn duyarlýlýðýnýn", "anne
sevgisinin", "kadýnýn aileyi birarada
tutma iþlevinin" yani aslýnda, "kadýnýn
sistemin devamlýlýðýný saðlamaktaki
görevinin" tekrarlandýðý etkinliklere
alternatif bir etkinlik…

8 Mart 2005 Salý akþamý Arabahmet
Kültür Merkezi Sahnesi, kadýn konusu
ve cinsiyetler iliþkisinde alternatif bir
etkinliðe sahne oldu. Bu etkinlik Baraka
Tiyatro Ekibi'nin, Dünya Emekçi Kadýnlar

Günü dolayýsýyla
hazýrladýðý iki kýsa
kadýn oyunundan

oluþuyordu.
Dario Fo ve

Franca
Rame'nin
yazdýðý kýsa
kadýn oyunlarý,
Füsun Demirel'in
çevirisi ve Baraka
Tiyatro Ekibinin yorumu
ile izleyiciye ulaþtý.
Saat 20:00'da baþlayan ve
bir buçuk saat süren etkinlik,
yüzelli kadar izleyicinin hüzün, acý,
isyan, umut, neþe duygularýnýn
yoðunluðunu hissettiren alkýþlarý ve
coþkulu bir hava ile son buldu. 
Baraka'nýn tüm etkinlikleri gibi ücret-
siz olarak gerçekleþen gecede;
"Ben Ulrike Baðýrýyorum" isimli tek
perdelik dram ve hemen ardýndan
da "Uyanýþ" isimli tek perdelik
Traji-Komedi sahnelendi. Maddi
imkansýzlýklarý seyirci ile bütün-
leþmek, seyirciye "biz de sizler-
den biriyiz" mesajýný hissettirmek
yolunda bir avantaj olarak kullan-
mayý baþaran Baraka Tiyatro
Ekibi; sahne, dekor, ýþýk vb.
materyali oyunlarýn içeriðini yan-
sýtmaya yetecek bir iþlevsellikte
ve estetik düzeyi düþürmeyecek
görsellikte kullanarak seyirciyi
büyüledi.
Kadýnlarla ilgili bir günde,
"kadýn duyarlýlýðýnýn", "anne
sevgisinin", "kadýnýn aileyi bir
arada tutma iþlevinin" yani aslýn-
da, "kadýnýn sistemin devam-
lýlýðýný saðlamaktaki görevinin"
tekrarlandýðý etkinliklere alýþmýþ
seyirci açýsýndan bu oyunlar
alýþýlmýþ çerçevenin dýþýna
çýkan bir mesaj vermekteydi. 
"Ben Ulrike Baðýrýyorum" isimli
oyun, siyasi fikirlerinden ve sis-
temin kendisine biçtiði "bayan"
rolünü reddetmesinden dolayý
tecrite maruz býrakýlmýþ bir

kadýnýn, tek kiþilik hücresindeki dramýný
çarpýcý bir biçimde sergiledi. Ancak
onurlu ve kararlý duruþuyla Ulrike, tek
kiþilk hücresinde bile fikirlerinden taviz
vermeyen, kadýn olduðu kadar insan,
insan olduðu kadar kadýn bir devrim-
cinin seyirciye hissettirdiði rahatsýzlýkla,
gecedeki herkesi rahat koltuklarýnda
rahatsýz etmeyi baþardý. Bu da gerçek
hayatý anlatan dramýn, çirkinliði ne kadar
güzel anlatýrsa, seyirciyi o kadar rahat-
sýz edeceðini gösteriyordu. Ulrike'nin
ama aslýnda hepimizin dramýný anlatan
oyun sona ererken, baþarýlý performansý
ile seyircinin kanýný donduran oyuncu
Gözde Gayde, Ulrike'nin aðzýndan þöyle
diyordu; "Yüzbinlerce kadýn benim koca-
man cesedimi kaldýrýrken sizi yerinizden
sarsan müthiþ kahkahalar atacaklar!"

"Uyanýþ" isimli oyunda
evi, iþi, kocasý,
çocuðu ve
kendi
özel

yaþamý
arasýnda

bölünmüþ,
oradan oraya
koþuþturan ve bu
sonu gelmez

yarýþýn içinde
deblenen bir kadýnýn
sýradan bir sabahý-
na tanýklýk ettik.
Ancak bu tanýklýk,
sistemin ve erkek
egemen toplumun
kadýna yüklediði
tüm o saçma
sorumluluklarýn,
seyircilerin kahka-
halarý ile REDDÝNÝ
de içeriyordu. Bir
önceki oyunda ger-
ilen, donan, kaný
çekilen seyirci;
koca, çocuk, iþ, özel
yaþam ve bunun gibi
onalarca açýdan
üzerine çullanýlan bir
kadýnýn sistemle
dalga geçen ironik
diline kahkahalarý ile
katký koyarken
Ulrike'nin öngörüsünü
doðruluyordu. Karý-
koca, aile, çocuk, iþ,

güzellik-çirkinlik
gibi sistemin
devamý ve karýn 

artmasý   
için, içine sokulduðumuz cenderelerin
saçma, komik, temelsiz, çürük ve yanlýþ
varlýklarý seyircinin kakahalarý ile buhar-
laþan su gibi kaybolup gitti tiyatro salo-
nundan. Oyuncu Nazen Þansal R., bu
aptal sistemin kadýna yüklediði aptal rol-
lerin  aptallaþtýramadýðý üretken, zeki ve
çalýþkan bir emekçi kadýnýn dalga geçen
sorgulayýcý uslubunu çok iyi yakaladý ve
seyirciye bunu bir silah olarak vermesini
bildi.
Baraka Tiyatro Ekibi, kadýna erkekten
türeme BAYan sýfatýný layýk gören sis-
teme, cinsiyetçi ayrýmlarla kadýn ve
erkeðin ayrýlýðý üzerinden iktidar düþleri
kuran burjuva feministlerine; tiyatroyla,
sanatla yanýt verdi. Emeðinden soyut-
lanmýþ kadýnýn, öncelikle insan vasfýný
yitireceðini, oysa insaný insan yapanýn
emek olduðunu, kadýnlarýn kurtuluþunun
onlarýn emekçilerin en fazla ezilen kesi-
mi olmalarýndan yola çýkarak geliþtire-
cekleri devrimci talepler olduðunu
fazlasýyla anlatýyordu bu oyunlar. Çünkü
kadýn hem kadýn olduðu için hem de
emekçi olduðu için ezilmektedir. Çünkü
kadýn iki kere ezilmektedir. O halde
kadýnýn bu topluma yönelik deðiþim
talebi yanlýzca toplumsal/ekonomik bir
dönüþümden ibaret deðildir. Cinsiyete
dayalý toplumsal rollerin yýkýlmasý, cin-
siyete dayalý iktidar anlayýþlarýnýn
daðýtýlmasý ve kadýnlarýn kurtuluþunun
mümkün olabileceði tek toplumsal biçim
olan her cinsiyetin eþdeðer olduðu,
saygýya ve özgürlüðe dayalý iliþkilerin
kurulmasý da kadýn hareketinin öncelikli
talepleri arasýndadýr. Bu da kadýnýn
erkekleþerek iktidara ortak olmasýný
deðil, cinsel iktidarýn toptan yok
edilmesini talep etmekle mümkündür.Q
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Dünya Emekçi Kadýnlar Günü



Nazen Þansal R.
nazensansal@yahoo.com

Solun Ekolojik Hareketle Ýmtihaný

Özgürlüðü isteyen sadece insanlar
deðildi, 
tüm bir ekosistem onu çaðýrýyordu. 
Devrim ayný zamanda göller, ýrmaklar, 
aðaçlar ve hayvanlar içindi de.

Ernesto Cardenal

Geleneksel solun, ekolojik harekete yak-
laþýmý sorunlu olagelmiþtir hep. Yeþiller,
kýzýlýn içerisinde eriyip gitmesi gereken-
lerdir! Önce kapitalist sistem ve sýnýflý
toplum alaþaðý edilecek, sonra ekolojik
sorunlar kendiliðinden halledilecektir. Ya
da çevreciler, varolan sömürücü sistemle
barýþýk, sadece insan saðlýðýna ve refahý-
na verilen zararý asgariye indirmeye
çalýþan, tüketim alýþkanlýklarýný
dönüþtürmeyi amaçlayan reformculardýr.
Ve toplumsal dönüþüme katký yapmak
þöyle dursun, deðiþimin önünde bir
emniyet sübabýdýrlar. 
Ekolojik hareketin de, sola meyli bir o

kadar sancýlýdýr. Bir yanda, vahþi doðayý
merkez alan ve her türlü teknolojiden
arýnýp doða ile mistik bir bütünleþmeyi
savunan idealist derin ekoloji anlayýþý,
diðer yandaysa insanýn doðaya hük-
metmesi düþüncesini sorgulamayan, ide-
olojik açýdan -bizce olanaksýz bir-  tarafsýz
bölgede duran ve hava, su kirliliði, zehirli
atýklar, alternatif enerji kaynaklarý, orman-
larýn kesilmesi gibi konulara yoðunlaþan
insan merkezli çevreci anlayýþ. Bunlardan

ilki, ülkemizdeki yeþil gruplara damgasýný
vurmamýþ, daha çok Avrupa ve Kuzey
Amerika’daki ekolojist hareketleri etk-
ilemiþtir. Sýkça rastladýðýmýz bir doða sev-
erlik yaklaþýmý olan ikincisi ise, özellikle
son yýllarda bir çok þirket ve uluslararasý
kurum tarafýndan da tamamen duygusal!
olarak teþvik edilmektedir. Dikkat çekilen
sorunlar önemli ve ortaya konan gayret
desteklenmeye deðer de olsa, “çevre”ciler
buz daðýnýn sadece görünür kýsmýyla
uðraþtýklarýndan, çabalarý uzun soluklu ve
etkili olamamaktadýr. Mülkiyet ve paylaþým
iliþkilerini, kapitalist devlet mekanizmasýný
konu dýþý býrakmak, bir iyi niyet bildirisin-
den öteye geçemeyen, bütünlükten uzak
bir çevresel duyarlýlýðý ortaya çýkarmak-
tadýr.
Bu sorunlu ve sancýlý iliþkide, bize, alter-

natif sola düþen; geleneksel solun “çiçek,
böcek solculuðu” küçümsemesinden

ürkme-
den, ekolojik
hareketin önemini
ve ertelenemezliðini
kavramaktýr. Çünkü hayal
ettiðimiz sýnýfsýz, sömürüsüz,
özel mülkiyetsiz, eþitlikçi ve
özgürlükçü dünya ancak su kay-
naklarý tükenmediyse, toprak
zehirlenmediyse ve atmosfer tamamen
delinmediyse yaþanabilir olacaktýr. Çevre-
ciler  de, her gün küresel ölçekte dayatýlan
yeni yýkýmlar karþýsýnda, sorunun etrafýn-
dan dolaþmanýn yetersizliðini görmeli,
doða sevgisi ile anti-kapitalizmi bir potada
eritebilmelidir. Yalnýzca, toplum ile doðayý
birbirinden ayrý düþünmeyen, birisini
diðerinin içinde yok etmeyen bir anlayýþ
bütünlüklü ve hedefe ulaþabilirdir. Ancak
böyle bir bakýþla doðadaki yýkýmýn temel
sebebinin, kaynaklar üzerindeki adaletsiz
karar alma mekanizmalarýndan doðan
ekonomik yoksullaþma ve zincirin
devamýndaki  toplumsal ve kültürel
yozlaþ(týrýl)ma ile ortaklýðýna iþaret
edilebilir. Kapitalist mantýðýn  büyü ya da
öl þiarýyla, emeði acýmasýzca sömürüp
insaný insan olmaktan çýkardýðý gibi, deni-
zleri, ormanlarý, hayvanlarý da maliki
olduðu bir meta gibi kullanýp attýðý göster-
ilebilir, kendini doðanýn efendisi sayan bu
mantýðýn þirin çevreci maskeleri
düþürülebilir.

Bir Baþka Türe Zorla Boyun EðdirenBir Baþka Türe Zorla Boyun Eðdiren
Tür Kendi Zincirlerini DöverTür Kendi Zincirlerini Döver

Hayvanlar, kafeslere hapsedilerek
yaþamak için yaratýlmadý. 
Týpký insanlarýn, piyasalara hapsedil-
erek yaþamak için 
ya da küresel piyasada tüketici ola-
madýklarý takdirde 
harcanýp gözden çýkarýlmak için
yaratýlmadýðý gibi. 

Vandana Þiva

Son yýllarda dünyada ciddi geliþmeler
göstererek ekoloji üst baþlýðýndan baðým-
sýzlýðýný ilan eden hayvan özgürleþmesi
hareketi de geleneksel solun kuþkucu
tavrýndan nasibini almaktadýr. Hayvan
haklarý savunucularý, apolitik hatta

muhafaza-
kardýr, bir burjuva hareketi örmektedirler,
dört ayaklýlarýn çýkarlarýný yoksullarýn,
ezilenlerin çýkarlarýndan üstün tutmak-
tadýrlar! Geleneksel solun bu yargýlayýcý

tutumu, bazý hayvan haklarý savunucu-
larýnýn konuya siyasal açýdan nötr bir
mesele gibi yaklaþmasý, evinde hayvan
besleyen bazý “hayvan severlerin” sokak
hayvanlarýnýn varlýðýndan rahatsýzlýk duy-
masý ve hayvan haklarý hareketinin kök-

lerinde burjuva ideolojisinin de yer almasý
gibi olgularla pekiþtirilebilir elbet. Ancak
buradaki yanýlgý, anti kapitalist mücade-
lenin bir parçasý olan veya olma potan-
siyeli taþýyan hayvan özgürleþmesi
hareketinin, eksik deðerlendirilmesinde ve
azýmsanmasýnda yatar. 
Bazý hayvan haklarý savunucularý

tarafýndan, hayvan haklarýna dair mücade-
lenin  politik deðil etik bir mesele gibi ele
alýndýðý ve hiç ayýrýmsýz her tür ideolojiye
hitap eder gibi gösterildiði doðrudur.
Ancak bizce, tutarlý bir hayvan sevgisi
özünde tümüyle politik bir yön barýndýr-
maktadýr. Ýnsan dýþý hayvanlarýn çýkar-
larýný, sýrf bizimle ayný türe mensup
olmadýklarý gerekçesiyle göz ardý etmek
ya da önemsiz görmek, yani türcülük;
ýrkçýlýk ve cinsiyetçilikle paralel
bir düþünüþ þek-
lidir. Türcülük,
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Hayal ettiðimiz sýnýfsýz, sömürüsüz,
özel mülkiyetsiz, eþitlikçi ve 
özgürlükçü dünya ancak su kaynaklarý
tükenmediyse, toprak zehirlenmediyse
ve atmosfer tamamen delinmediyse
yaþanabilir olacaktýr

!!!!
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SORU(N) : 
A) Ekonomik

B) Ekolojik
C) Toplumsal

D) Politik
E) HEPSÝ 



KÖPEK YARIÞLARINI DURDURALIM KAMPANYASI’nýn 
4 Ekim 2004 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýnýn kýsaltýlmýþ metni

insan dýþý hayvanlarýn acýlarýnýn ve yaþama hakkýnýn hiçe sayýl-
masýna, ekonomik çýkarlar için sömürülmelerine yol açar. Týpký
ekonomik adaletsizliðin iþçi sýnýfýný, erkek egemen sistemin
kadýnlarý sömürmesi gibi. Bizce türcülüðe karþý çýkmak ve hay-
van haklarýný savunmak, kapitalizmde bütün ezilenlerin
sömürülmesine karþý çýkmakla, adaleti aramakla baðlantýlýdýr.
Zihinsel yetilerinin üstünlüðü ile düþünme ve uygulama beceri-
sine sahip olan
insan, kendi dýþýn-
daki canlýlarýn var
olma gücünü
ellerinden almýþ
ve onlara kendi
varoluþ dinamik-
lerini sürdürebilecekleri bir doða býrakmamýþtýr. Bu halde adalet,
insan dýþý hayvanalarýn varlýðýný sürdürebileceði koþullarý koru-

ma, yaratma ve çoðaltma
sorumluluðunu da, bu
koþullarý ortadan kaldýran
insana yükler. Omuzlarýmýzdaki bu
sorumluluk, etik olmaktan çok politiktir.
Çünkü bizi, insan dýþý canlýlarla birlikte
yaþamanýn dýþlayýcý ve tahakküm edici

olmayan biçimini kur-
maya, özgürlük
talebimizi insan dýþý
türlere doðru
geniþleteceðimiz
baþka bir dünyanýn

imkanýný aramaya zorlar.  
Hayvan özgürleþmesi hareketinin köklerinde ya da bu gününde

Bugün Dünya Hayvan Haklarý Günü;
1930’lu yýllardan bu yana, dünyanýn çeþitli
yerlerindeki hayvanseverlerin bir çok etkinlik

ve kutlamalarla, hayvan haklarýna bir kez
daha vurgu yaptýklarý bir gün. Ne yazýk ki
ülkemizde hayvan haklarýna iliþkin kutlama
yapacak durumda deðiliz. Ancak, sorunlarý
tesbit edip üzerlerine giderek ve birlikte
çözüm yollarý arayarak hayvan haklarý
konusundaki duyarlýlýðýmýzý artýrabilir ve
dostlarýmýz hayvanlar adýna bazý kazanýmlar
elde edebiliriz.

Bizler, Baraka Kültür Merkezi, Kýbrýslý
Gençlik Platformu, Project Oriented
Searching Team, Doðu Akdeniz Üniversitesi
Kýbrýslý Öðrenciler Birliði, Hayvanlarý
Koruma Derneði, Lefke Çevre ve Tanýtma
Derneði, Yurtsever Birlik Hareketi Gençlik,
Barýþ ve Demokrasi Hareketi Gençlik,
Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik, Halk
Sanatlarý Derneði ve baðýmsýz duyarlý
bireyler ve veterinerler olarak, Mesarya
Stadyumu isimli köpek yarýþ pistinde
yaþanacak, olasý hayvan haklarý ihlal-
lerinin üzerine gitmekte ve çeþitli kanal-
lardan çözüm yollarý aramaktayýz. 

Veterinerlerden, psikologlardan,
hukukçulardan aldýðýmýz bilgiler ve özellikle
Ýngiltere ve Amerika Birleþik Devletleri’ndeki
köpek yarýþlarý ile ilgili araþtýrmalarýmýzdan
sonra, artýk net bir þekilde biliyoruz ki köpek
yarýþlarý ;

# kesinlikle bir spor deðil, uluslararasý
köpek yarýþlarý sektörü ile baðlantýlý olarak
çalýþmadan varlýðýný sürdüremeyecek bir

endüstridir,
# gerçek greyhaun-

dlar adaya sokulmadan
ve köpek üretimi
olmadan yarýþlarýn
devamý saðlanamaya-
caðýndan, fabrikasyon
köpek üretimine ihtiyaç
duyar,

# seri üretim sonu-
cunda çoðalan
köpeklerden, sektöre

kar getirmeyenlerin, yarýþ kaybedenlerin
veya yarýþ ömrünü tamamlayanlarýn
öldürülmesine yol açar,

# kaçak avý önlemenin tam tersine,
yarýþ ömrünü tamamlayan köpekler

öldürülmezler ise tekrar ava
çýkarýlacaðýn-

dan,
ava çýkarýlan tazý
sayýsýnýn artmasýna neden olur,

# kar getirmesi için mutlaka bahis,
kumar, bet gibi toplumu içten içe çürüten,
gençleri yozlaþtýran, ailelerin çözülmesine

sebep olan faaliyetlerle birlikte var olur,
# kar ve kazanma hýrsý ön planda

olduðundan, köpeklerin saðlýðý ikinci planda
kalýr ve hayvanlar, doping gibi kötü
muamelelere maruz kalýrlar. Kaldý ki ülkem-
izde doping kontrolü yapabilecek alet veya
labaratuvar da yoktur,

# kumar ve hayvan haklarý ile ilgili
yasalarýmýza aykýrýdýr ve Mesarya
Stadyumu’nun hiç bir yasal dayanaðý yoktur,

# Hayvan Haklarý Evrensel
Beyannamesi’nin açýkça ihlalidir,

# modern, uygar, doða ile barýþýk bir
toplumun tenezzül etmemesi gereken, vahþi,
geri ve ilkel bir eðlencedir ve eðlence
kültürümüzü yozlaþtýrýr.

Köpek Yarýþlarýný Durduralým
Kampanyasý çerçevesinde ; 

# 14 Aðustos’ta, Stadyum’un açýlýþýnda
bir protesto gösterisi yaptýk, 

# köpek yarýþlarýnýn gerçek yüzünü,
yasalarýmýza aykýrý olduðunu ve dünyadaki
sonuçlarýný anlatan bildiriler daðýtarak halký
bilinçlendirmeye çalýþtýk, 

# 1 Eylül’de “Barýþa evet. Köpek
yarýþlarýna hayýr” dedik, 

# 6 Eylül’de, Mesarya Stadyumu’nun
kapatýlmasý talebi ile Ýçiþleri Bakanlýðý’na
1637 kiþinin imzasýný içeren dilekçemizi
verdik ve suç duryurusunda bulunduk, 

# radyo ve televizyon programlarýna
katýlarak, gazetelere yazýlar göndererek
görüþlerimizi toplumla paylaþmaya çalýþtýk, 

# Spor Bakaný ile görüþerek düþünceler-
imizi aktardýk, 

# imza vererek kampanyamýza destek
olan milletvekillerimiz ile görüþtük ve destek-
lerinin devamý sözünü aldýk.

Bütün bu süreç esnasýnda, gerek
Türkiye’den gerekse Avrupa ve dünyanýn bir
çok yerinden destek mesajlarý yaðdý.
Türkiye’den Hayvan Dostlarý Derneði ve
Aliaða Sokak Hayvanlarýný Koruyanlar
Derneði, Ýsveç’ten Petisius Alliance,
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Ýnsan dýþý hayvanlarýn çýkarlarýný, sýrf bizimle ayný türe mensup olmadýklarý
gerekçesiyle göz ardý etmek ya da önemsiz görmek, yani türcülük; ýrkçýlýk
ve cinsiyetçilikle paralel bir düþünüþ þeklidir
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burjuva ideolijsinin yer aldýðý iddiasýna gelince, hareket içerisinde
hiç kuþkusuz ki burjuva unsurlar da yer almaktadýr ancak bu o
kadar abartýlmaktadýr ki iþçi sýnýfýnýn, ezilen kadýnlarýn ve anti-
kapitalistlerin harekete olan önemli katkýsý göz ardý edilmektedir.
Oysa 19. yüzyýlda, o zaman için ilerici bir talep olan herkese eþit
oy hakký hareketi ile iþçiler ve hayvan deneyi karþýtlarý arasýndaki
ittifak, Londra’daki sendikacýlar ile kadýn iþçilerin hayvan deney-
lerine karþý çýkmak için yaptýklarý kitlesel eylemler, o hayvanlarda
kendi suretlerini gördüklerini açýklayarak, hayvanlarýn
sömürülmesine son verilmesini istemeleri dikkate deðerdir. 1990
yýlýnda Washington’daki Hayvanlar Ýçin Yürüyüþ’te, mezbaha iþçi-
leri sendikasý temsilcisinin, iþçilere de hayvanlara da iþkence
edildiðini ve sendikasýnýn ikisine karþý da mücadele ettiðini
söylemesi bir hayli manidardýr. Ve bu günün hayvan özgürleþme-
si aktivistleri de, en az hayvanlarýn çýkarlarýný savunduklarý

kadar, özel mülkiyete, ser-
mayenin küreselleþmesine
ve fast food zincirleriyle baðlantýlý
olarak kültür emperyalizmine karþý da
mücadele etmektedirler. Mc Donald’s
karþýtlarýnýn derdi sadece inekleri sevmek
deðildir, hamburger yememenin anti-kapital-
ist bir vurgusu da vardýr. Hayvanat bahçelerine sab-
otaj düzenleyenler hayvanlarýn mülk statüsü ile uðraþýrken burju-
va mülkiyet anlayýþýný da, emekçinin köleliðini de, kadýnýn
kocasýnýn ya da babasýnýn malý gibi görülmesini de sorgulamak-
tadýrlar. Köpek yarýþlarýna karþý çýkanlar, kumar için dört ayak-
lýlarýn sömürülmesine hayýr derken, hayvan özgürleþmesi ile
insan özgürleþmesinin birliðine de iþaret etmektedirler.Q

argasdiargasdi2211
SORU(N) : 

A) Ekonomik
B) Ekolojik
C) Toplumsal
D) Politik
E) HEPSÝ 

Filipinler’den Animal Welfare Assocation,
Romanya’dan Pro Animals, Portekiz’den
Animal Assocation ve Ýngiltere’den tüm
dünyadaki köpek yarýþlarý ile mücadele
eden Greyhound Action International kam-
panyamýza destek belirtti. Ýsveç’ten
baþlatýlan ve internet üzerinden yürütülen
imza kampanyasýna, bu güne deðin 1,000’in
üzernde Avrupa vatandaþý katýldý.

Kampanyamýzýn kitleselleþmesinde,
medya kuruluþlarýnýn, özellikle muhabirlerin
desteði ve etkinliklerimize yer ayýrmasý da
önemli rol oynadý. Bu anlamda, basýnýmýza
teþekkürü bir borç bilirken küçük bir sitemi
de eklemeliyiz ; stadyum sahiplerinin gir-
iþken tutumu ve belki üst düzey yöneticilerle
iliþkileri neticesinde, son zamanlarda haber-
lerimiz az yer bulurken, Mesarya Stadyumu
sahiplerinin yanýltýcý beyanlarla
dolu açýklamalarý basýnda yer ala-
bildi.

Kampanyamýzýn her aþa-
masýnda vurguladýk ki, biz, bu
köpeklerin koþmasýna karþý deðiliz.
Özellikle tazý cinsi köpekler, koþ-
mayý seven hayvanlardýr, koþmak
onlarýn doðasýnda vardýr. Ancak, bu
köpeklere  uzun saatler antreman
yaptýrýlýp, vücütlarýnýn tamamen kas-
tan ibaret olmasýna; raylarýn üzerinde
dönen maket bir tavþanýn peþinden
yaralanma riski taþýyarak koþturul-
malarýna; yarýþlar üzerlerinden kumar
oynatýlmasýna ve kumarýn getireceði
kazanma hýrsýyla bu hayvanlara doping
ilaçlarý verilmesine, zulüm yapýlmasýna;
yarýþ kazanamayan köpeklerin yok
edilmesine; üretim amacýyla yurtdýþýndan
greyhound ithaline karþýyýz.  Mesarya
Stadyumu’nun yarýþ pisti olmaktan çýkarýlýp,
tazýlarýn özgürce koþabileceði bir yere
dönüþtürülmesi halinde köpeklerin koþmasý-
na hiç bir itirazýmýz olmayacaðý gibi ava
çýkarýlmalarý yasak olan bu hayvanlara
özgürce hareket edebilecekleri bir alan
açýlmýþ olacaðýndan böyle bir giriþimi
destekleriz.

Bizler, köpek yarýþlarý sektörünün
kumarla iç içe yaþayabileceðini, er ya da
geç bu yarýþlar üzerinden kumar oynatýla-

caðýný vurguladýk ve Devlet yetkililerini de
bu konuda uyardýk, suç duyurusunda bulun-
duk.  Stadyum sahipleri ise, kumar oynatýl-
masý konusunda çeliþkili açýklamalar
yaparak halkýmýzý yanýltmaya çalýþmaktadýr.  

Yarýþ ve kumar ile ilgili yayýn yapan
www.globalgreyhounds.org adresindeki site-
den edindiðimiz bilgilere göre, stadyum
sahibi Sayýn Ýnanlý, Ýngiliz sitemini öðrenmek
ve yarýþlarýn nasýl yapýldýðýna dair ayrýntýlý
bilgi alabilmek için Sittingbourne Statdyumu
ile baðlantýya geçmiþ ve menejer Bernie
Maxed’den gerekli yardýmlarý almýþtýr. Bu
yardýmlar arasýnda; köpek kulübelerinin
yapýsý, kontrol odasýnýn nasýl çalýþtýrýlacaðý,
bet sistemi kurulumu, foto finiþ
sistemi, kural

ve uygu-
lamalar da vardýr. Bunlar

köpek yarýþtýrmak ve bahsi oynatmak için
gerekli bilgilerin neredeyse tamamýdýr.
Ülkemizde açýlan yarýþ pisti ile ilgili Global
Greyhounds isimli sitede çýkan destekleyici
metin, Kýbrýs’taki yarýþlarýn da Ýngiltere’dekil-
erden farklý olmayacaðýný göstermektedir.
Ancak sadece Ýngiltere’de her yýl yaklaþýk
40,000 greyhound katledilmektedir. Bu raka-
ma, yarýþma aþamasýna gelmeyi baþara-
mayan genç köpekler dahil edilmemiþtir. 

Stadyum sahipleri, Spor Bakanlýðý’na
sunduklarý 18/06/2002 tarihli ve 9/10/2003

tarihli dilekçelerde bahis oynatmak için izin
istemiþlerdir. Dolayýsýyla, kumar oynat-
madýklarý veya oynatmayacaklarý konusun-
da verdikleri sözlere inanmak mümkün
deðildir. Bu konuda, Devlet yetkililerinin
gerekli önlemleri almasý, bu yasa dýþý
kumarý engellemesi gerekmektedir.

Bu gün, Dünya Hayvan Haklarý
Günü’nde, Köpek Yarýþlarýný Durduralým
Kampanyasý’nýn baþarýyla tamam-
landýðýný açýklýyoruz ve bize destek olan
herkese teþekkür ediyoruz. Bundan böyle
kamuoyunun gözü Devleti’in yetkili kurum-
larýnda olacaktýr. Bizler de, Devlet’in bu
konuda attýðý her adýmýn takipçisi olacaðýz
ve gerekirse her türlü yasal hakkýmýzý kul-
lanacaðýz. Basit bir bar açýlýrken bile,
tuvaletinin bulunmasý, mutfaðýnýn büyüklüðü
gibi kriterlere göre izin veren Devlet kurum-
larý, hayvanlarýn ve toplumun saðlýðýný bu
denli yakýndan ilgilendiren bir yarýþ pisti
açýlacaðýnda, bunun  hiç bir standartýný
belirlememiþtir ve halen de bu stadyumu
gerek hayvanlarýn saðlýðý gerekse yasa dýþý
kumar bakýmýndan denetlemiþ deðildir.  

Medya kuruluþlarýmýzýn da bu konu ile
ilgili hassasiyetlerinin devam etmesini, çeþitli
ülkelerde kopek yarýþlarýnýn sonuçlarýna
iliþkin kamuoyunu bilgilendirici araþtýrmalar
yapmalarýný bekliyoruz. Demeç ve beyaan-
larýn ötesinde, Mesarya Stadyumu’nda
gerçekte ne olduðunu belgeleri ile ird-
elemelerini istiyoruz.

Þayet kapatýlmaz ise, Mesarya
Stadyumu’nda yakýn bir gelecekte
yaþanmasý kaçýnýlmaz hayvan haklarý

ihlallerinin takipçisi olacaðýz. Yaralý, sakat
veya ölü bir tazý gören herkesin, 22 85 880
numaralý telefondan veya hayvanlardostu-
muz@yahoo.com adresinden bizi haberdar
etmesini istiyoruz. 
Modern, uygar, doða ile barýþýk toplumu-
muzun, böyle vahþi, geri ve ilkel bir eðlenc-
eye tenezzül etmeyeceðine ve hukuka
saygýlý olduðunu iddia eden Hükümetin de
gerekli yasal önlemleri alacaðýna güveniy-
oruz.Q



Buket E. Oygar
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Biz aðaçlara zarar vermek istemeyiz. 
Ne zaman onlarý kesmemiz gerekse,
önce onlara tütün ikram ederiz. 
Odunu asla ziyan etmeyiz, lazým
olduðu kadar keser, kestiðimizin hep-
sini kullanýrýz. 
Eðer onlarýn hislerini düþünmez ve
kesmeden önce tütün ikram etmezsek, 
ormanýn diðer bütün aðaçlarý gözyaþý
dökecektir. Bu da bizim kalbimizi
yaralar.

Geleneksel bir Kýzýlderili sözü

Ýnsanýn doðayla olan macerasý binlerce
yýllýk bir süreci kapsýyor. Doðanýn bütün
yapýlarý, kendi aralarýnda kurduklarý bir zincir-
le birbirlerine baðlýdýrlar. Bu zincirin bir
yerinden kýrýlmasýyla ayný doðanýn parçasý
olan insan, içinde yaþadýðý doðal ortama az
ya da çok müdahale ederek onu kendi
yaþam amaçlarý için bilinçli bir biçimde
deðiþtirerek kullanýr. Ýnsan, artýk doðanýn
sýradan bir parçasý olmaktan geri dönüþsüz
bir biçimde kopmuþ ve bütün diðer canlýlar-
dan ayrýlmýþtýr. Henüz bu doðal ortamýn
efendisi deðildir, hatta çok uzunca bir süre
doðadaki diðer güçler içerisinde oldukça
zayýf bir konumdadýr; ama artýk bilinçli bir
varlýk olarak geliþmekte ve her aþamada
kendi maddi varlýðýný üretirken çevresini de
deðiþtirmektedir. 
Ýlkel komünal koþullarda insanýn doðayla

olan bu iliþkisi henüz aþýrý bir deðiþikliðe
uðramamýþtý. Ýnsan, topraðý ihtiyaçlarý için
iþlemekte ve örneðin bir aðacý ondan bir ev
yapmak vb. için kesmekteydi.  Bu dönemin
bazý topluluklarýnda doðal güçleri esas alan
dinsel inanýþlar elbette yaygýndý ve bu toplu-
luklar topraðý, suyu vb. kendilerinden ayrý
þeyler olarak görmedikleri için doðaya saygýlý
yaklaþmaktaydýlar. 
Ýlkel toplumdan çýkýldýðýnda deðiþen asýl

unsur, üretim araçlarýnýn artýþý ve çeþitlen-
mesi ile birlikte geliþen mülkiyet iliþkileridir.
Artýk topluluk halinde yaþayan ve komünal
bir yaþam içerisinde doðadan topladýklarýný
ya da avladýklarýný bu ortak yaþamýn parçasý
gibi algýlayan insanýn dünyasýndan çýkýp,
topraðý ve ürünleri mülk edinen insana
dönüþmüþlerdir. O denli kýymet bilmez duru-
ma gelmiþlerdir ki, örneðin hem taþýma hem
de iletiþim aracý olarak kullanýlan hayvanlar
veya koruma aracý olarak kullanýlan köpekler,
insafsýzca dövülmeye ve kötü muameleye
tabi tutulmuþlar ve hala tutulmaktadýrlar.
Doða sorunlarý, diðer olumsuzluklarý yanýn-

da su kaynaklarýnýn giderek azalmasýna ve
kirlenmesine neden oluyor. Bu durum, insan-
larýn yaþam kalitesini düþürmesinin yanýnda,
doðadaki hayvanlarýn zaten zor ve tehlikeler-
le dolu yaþamýný daha da zorlaþtýrýyor. Ýnsan-
lar parayla bile olsa içecek temiz su bula-
bilirken, doðadaki kuþlar ve diðer hayvanlar

su ihtiyaçlarýný çok daha zor þartlarda
karþýlamak durumunda kalýyor; belki de
susuzluktan ölüyor. 
Ýnsanlarýn neden olduðu küresel ýsýnma ve

iklim deðiþiklikleri yüzünden dünyanýn ekolo-
jik sistemindeki bozulma, dünyamýzý ve doðal
olarak da adamýzý etkiliyor. 1974’den sonraki
yýllarda orman varlýðýmýzýn yarý yarýya azal-
masý, plansýz ve yoðun yapýlaþma,
Beþparmaklarý kemiren taþ ocaklarý, hava ve
doða kirliliði yaratan tesisler ve araçlar, atýk-
larýn doðaya geliþigüzel boþaltýlmasý ve
insan eliyle yaratýlan doða kirliliði,
sevgisizlik ve sorumsuzluk, adamýzý
etkileyen küresel doða sorunlarýný
daha da aðýrlaþtýrýyor.
Yangýndan önce Deðirmenlik-

Beþparmak-Girne yolunda
(Beþparmak Daðlarý’ndaki taþ ocak-
larýnýn bulunduðu yol), ülkenin en
güzel aðaçlarý vardý fakat yok olup
gittiler. Þimdi de her geçtiðimizde o
yol ile birlikte o tepelerin biraz daha yok olup
gittiðini görüyoruz. Taþ ocaklarýndan dolayý
doða bitmiþ. Taþ ocaklarýnýn etrafa saçtýðý
doða kirliliði hat safhada. Aðaçlarýn üzerleri
buradan çýkan tozla kaplanmýþ, bu da onlarýn
oksijen almasýný engellemekte. Týpký bir
insanýn aðzýný kapayýp yaþamasýný bekler-
miþçesine...
Lefke ve yöresini “ölüm vadisi”ne çeviren

CMC maden þirketinin geride býraktýðý zehirli
atýklarla ilgili ne demeli! Bölgede zehirli atýk-

lardan
nasibini
alan

gölet-
ten ve atýk tepelerinin
hemen dibindeki kuyulardan alýnan
sularla yapýlan tarýma göz yumuluyor.
Göletin zehirli sularý bir yana, yaklaþýk otuz
bin ton siyanürlü atýk içeren “ölüm tepecik-
lerinin” bile yanýbaþýndaki kuyulardan alýnan
sularla da sulama yapýlýyor ve elde edilen
ürünler de tüm Kuzey Kýbrýs’a daðýlýyor.
Yapýlan analizlerden çýkan sonuç; “Bitkilerde
kümelenen aðýr metaller, bu bitkileri doðru-
dan yiyen insanlara geçebildiði gibi, bu bitki-
leri yiyen hayvanlarýn et ve süt ürünleri vasý-
tasý ile insanlara geçebilmektedir.”* Bu da
bize, bugün artýþ gösteren kanser vakalarýnýn
nereden kaynaklandýðýný apaçýk göstermek-
te. 
Doðaya zarar verecek boyuta ulaþan

betonlaþma, Kýbrýs’ýn aðaçlarýný tehdit ediyor.
Özellikle Ýskele bölgesi ve Girne kýyý þeridine
konuþlandýrýlacak binalara yer açmak için
aðaçlar katlediliyor. Ülkemiz giderek beton-

laþýyor, altýn kumlu sahilleri þantiye
gibi. Ýnþaat çalýþmalarý hiç eksik
olmuyor. Özellikle inþaat sektörün-
deki patlamadan sonra, betonlaþ-
ma bir paranoya halinde ülke
çapýnda nice aðacý, hatta koruluðu yut-
muþ gibi görünüyor. Ne bir karýþ toprak kalýy-
or basacak, ne de çocuklarýmýzýn top koþtu-
racaðý, ip çevireceði bir metre kare alan... 
Uzun yýllardan beri doða koruma faaliyet-

leri birçok ülkede ya hiç yok, ya kaðýt
üzerinde, ya da çok sýnýrlý ve sadece ulaþýl-

mayan ormanlarý koruma biçimindedir.
Dünyada bugün ulusal koruma altýnda 7.000
alan vardýr ve genel topraklarýn % 4.9’unu
kaplar. Yüksek ve uzak alanlar koruma altýna
girerken, kullanýma ve sömürüye uygun olan
ovalar, ormanlar ve ýslak alanlar ihmal
edilmiþtir. Bu ihmal de, eðer kullanýlmayan
alan ise, önemsememekten dolayýdýr; kul-
lanýlan alan ise, çýkar nedeniyledir. 
Kýbrýs’ta da doðayý koruma örgütleri var ve

kendilerine göre bazý faaliyetlerde de
bulunuyorlar. Öneðin Caretta Caretta ve
Chelonia Mydas kaplumbaðalarýnýn yaþam
alanlarýný ve yumurtalarýný  koruma altýna
almak için özel þirketlerle birlikte bazý giriþim-

lerde bulunuluyor. Ama sorunlar,
toplumun tüm sorunlarý ile baðlantýlý
olduðundan, yüzeysel çevreci gir-
iþimlerle çözülmesi imkansýz gibi
görünüyor. 
Bugünün insanlarýnýn dünyanýn

bizim çevremizde dönmediðini
bilmesi gerekir. Ancak merkezde
bir þey varsa onun çevresi
vardýr. Bizler “çecreci” deðiliz ;

ekoloji anlayýþýmýzýn, insan merke-
zli veya doða merkezli olmamasý

gerektiðine inanýyoruz. Biz, bu dünyanýn,
bu evrenin, çok küçük fakat etken bir
parçasýyýz. Bizim varlýðýmýz, bizi barýndýran
ekolojik sistemin varlýðýna baðlýdýr, tabii ki
onun varlýðý da bize . Bu varlýða yaptýðýmýz
her hasar kendimize yaptýðýmýz bir hasar
olur. Bu nedenle biz, para ve kar amaçlý
düzenin (kapitalizm), doðal olmayan,
dönüþümü olmayan, doðaya aykýrý mad-
deleri, milyonlarca zehirli atýðý, daha fazla
kar etmek uðruna ürettiði gerçeðini görme-
den gerçek doða kaygýsý hissedilemeye-
ceðine inanýyoruz.Q

* (www.yenikibris.org/haber,
Lefke ve Yöresi)

!!!!
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BÝZ "ÇEVRECÝ"DEÐÝLÝZ

Kýbrýs’ta da doðayý koruma örgütleri var ve kendi-
lerine göre bazý faaliyetlerde de bulunuyorlar. Ama
sorunlar, toplumun tüm sorunlarý ile baðlantýlý
olduðundan, yüzeysel çevreci giriþimlerle çözülmesi
imkansýz gibi görünüyor



Fehime Özyamanlý
fehime_ozyamanli@yahoo.com

"BÝRADADA BÝRARADA" böyle bir
baþlýk
gördüðümüz
zaman aklýmýza
gelen ilk sözcük-
ler, "Barýþ,
dayanýþma,
paylaþým" olsa
gerek. Tüm bu
sözcüklerin ne
derece
içerisinde
olduðumuz
tartýþýlsa da
olmak istediðimiz
tartýþýlamaz! 
Barýþ ve dayanýþma içerisinde
birarada yaþayarak, yardýmlaþarak
ileriye gidebiliriz. Bizler gerek Güney,
gerek Türkiye, gerekse
Yunanistan'daki partnerlerimizle
birlikte koyulduðumuz bu projede,
dayanýþma ve yardýmlaþma
örneðini segilemiþ oluyoruz. Din,
dil, ýrk farký gözetmeksizin
herkesin emeði olan bu projenin,
üç-beþ film göstermekten ibaret
olmadýðýný, proje kapsamýnda
yürütülen her adýmýn bir mesaj
verdiðini görebiliyoruz.
Türkiye'de "Barýþ Ýçin Sinema"
projesini baþarýyla tamamlayan
arkadaþlarýmýzdan aldýðýmýz
destek ile projeyi sýrtlayan gönül-
lüler olarak kollarý sývadýk ve yal-
nýz olmadýðýmýzýn bilincinde,
kendinden ve projeden emin bir
þekilde çalýþmalara baþladýk. Çok
esnek ama bir o kadar da ciddiyet
içeren çalýþma temposuna girdik.
Farklý coðrafyalarda ama ayný
görüþlerde olduðumuz arkadaþlar-
la daha hýzlý ve rahat iletiþim kur-
mak için e-mail gurubu; projeyle
ilgili daha detaylý bilgi vermek için
bir web sitesi; ve duyuru metinleri
oluþturduk. Çalýþma takvimi
çýkarýp, bu takvime göre hareket
ettik. Tüm bunlarýn yaný sýra,
Baraka Kültür Merkezi adýna bir
film çekmeye karar verdik ve son
hýzla çalýþmalara koyulduk.
Bunlarý birlik, beraberlik ve

dayanýþma içerisinde yaptýk. 
Film çekerek veya film izleyerek
barýþý getiremeyebiliriz ama bir
nebze de olsa "biraradalýðý" yaþata-
biliriz! Karþýlýðýnda sadece saygý,
takdir, beðeni gibi deðerlere sahip

olabileceðimiz filmler üretip,
paylaþacaðýz. Bu
çerçevede ürettiðimiz bir
film ve bunun ekrana
yansýmasý "Ýnadýna
barýþ, inadýna birarada"
demek  olmuyor mu?  

Tüm sosyal içeriðini bir yana
býraksak bile, genç ve
deneyimsiz sinamacýlara
kaç kez böyle bir fýrsat

verildi ki?  Kim bizlere "Getirin
emek harcadýðýnýz, deðer verdiðiniz
yapýtlarýnýzý izleyiciye sunalým" dedi
ki? Hem de karþýlýðýnda sadece
barýþ dolu bir yaþam isteyerek!Q
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"Biradada Birarada" baþta Kýbrýs adasý olmak
üzere tüm coðrafyalarda, insanlarýn barýþ ve dayanýþ-
ma içinde birarada yaþamalarýna olan özlemimizi ve
inancýmýzý yansýtan bir sinema etkinliðidir. 
Bu özelmimizi ve inancýmýzý paylaþan herkes, sine-

ma eðitimi almýþ olsun veya olmasýn, hangi devletin
kimliðini taþýrsa taþýsýn, hangi dili konuþursa konuþ-
sun, kýsa mertaj (en az 1, en fazla 15 dakika) bir
filmini veya filmlerini, 1 Þubat 2006 tarihine kadar
bize ileterek projenin bir parçasý olabilir.
Gönderilecek filmlerin, birarada yaþamanýn
olanaklýlýðýný vurgulayan, barýþ ve dayanýþma
umudunu pekiþtiren temalara sahip olmasý beklen-
mektedir. Projemiz, Kýbrýs'ýn kuzeyi ve güneyinden,
Türkiye'den ve Yunanistan'dan gelecek kýsa metraj
filmlerin birlikteliðiyle oluþacak bir "Biradada
Birarada" filmini yaratmayý hedeflemektedir.
Anlaþýlýrlýk açýsýndan, Türkçe filmlerin Rumca,
Rumca filmlerin Türkçe altyazý içermesi gerekmekte-
dir. 
Gösterimler, bir adada barýþ içinde yaþamak için

mücadele verirken birarada öldürülmüþ olan iki
Kýbrýs'lý sendikacý yoldaþ, Kostas Miþaulis ve Derviþ
Ali Kavazoðlu'nun 41. ölüm yýldönümlerinde, 11
Nisan 2006 tarihinde ve onu içeren hafta boyunca
her dört coðrafyada da gerçekleþtirilecektir.
Film çekerek ya da izleyerek barýþ gelmeyeceðinin,

savaþlara, adaletsizliklere, þövenizme bir kaç filmle
son verilemeyeceðinin bilincindeyiz. Ama her þeye
raðmen, elimizdeki tüm araçlarý olduðu gibi sine-
mamýzý da barýþý, adaleti, birarada yaþamayý çaðýr-
maya adayalým diyoruz. Eminiz, sessiz çoðunluklarýn
çýðlýðýnýn büyümesine katkýsý olacaktýr.
Gelin hep birlikte, Kýbrýs ve dünya halklarýna day-

atýlan savaþlara, ayýrýmcýlýða, milliyetçiliðe karþý ses-
imizi yükseltelim. Kameralarýmýzla, ýþýklarýmýzla,
oyunculuðumuzla "Ýnadýna barýþ! Ýnadýna birarada
yaþam!" diyelim… Biradada birarada yaþamak istiy-
orsan sen de bir film yap!
Bu etkinliði, Kýbrýs'ýn kuzeyinde Baraka Kultür

Merkezi, güneyinde A-typos, Türkiye'de Film
Kolektifi, Yunanistan'da Baðýmsýz Sinemacýlar organ-
ize etmektedir.

Daha fazla bilgi için :
web : http://www.biradada.birarada.net

e-mail : biradada_birarada@yahoo.com
e-mail grup : biradada-birarada@yahoogroups.com

Kuzey Kýbrýs: Baraka Kültür Merkezi 22 85 880
Fehime Özyamanlý 0533 863 45 78

Güney Kýbrýs: A-typos,
e-mail: contact@atyposcyprus.org
Tel. 00357 99 657 105, 00357 99 599 654

Türkiye: Film Kolektifi, Ýstanbul. 
Gürþat Özdamar 0555 529 61 58
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YYYYAAAAÞÞÞÞAAAAMMMMAAAAKKKK  ÝÝÝÝÇÇÇÇÝÝÝÝNNNN
SSSSEEEENNNN  DDDDEEEE  BBBBÝÝÝÝRRRR  FFFFÝÝÝÝLLLLMMMM  YYYYAAAAPPPP!!!!

müzikli paspaslarý
içine alýrsa polisler!

çýplak kurbanlarýn aðlama duvarýnda biten
31'li kelimelerin 
görsel aldatmacasý; hüzün...
su kuklasýnýn yanýk yüzlü sevdasý,
gabare atölyelerinde...
eþcinsel korkuluklarýn
argasdi* edasýyla durduðu
iþte þu "AN"
diðer "AN"dýr.
harabe radyo frekanslarýndan,
neyi duymak istiyorsun?
derisi yüzülmüþ karanlýk
karanlýk deðil ki þiþlensin dilim
ruhumu evcilleþtiren çirkef limaný
12 buçuðu döl geçe
kesildi yanýk usturayla
ucundan aktý
aþk göðüsleri
karýncalarýn ezik iskeletlerine
tuzlasam garavollileri**
erimesini izler misin kirpiklerimde?
HEY! ananýn yasasý
kelime katilleri de yargýlansýn
aç kalmasýn kelime mezarcýlarý...

*argasdi: ilaçlarla, petrolle çok zor bir þekilde
yok edilen inatçý bir ot. Ve defalarca kurumasýna
raðmen yine çýkan.
**garavolli: salyangoz 

Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com
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Küresel Markalar Hedef Tahtasýnda, Naomi Klein, 2000
Türkçesi: Nalan Uysal, Bilgi Yayýnevi, 2002

Kocaman, kara bir kitap No Logo, cüssesiyle de, cürretiyle de,
söylediði yeni ve dinamik sözleriyle de. Ve cüssesinden daha
büyük ufuklar açýyor okuyanlarýn bilgi  daðarcýðýnda. Günde beþ
vakit Kýbrýs Sorunu konuþmayý/dinlemeyi farz bildiðimiz
þu küçücük adamýzdan, A.B.D.'ye,
Ýngiltere'ye, Endonezya'ya,
kýsacasý küreselleþen
dünyaya muazzam bir
pencere açýyor.  Ve karþý
pencereyi yaratma deneyim-
lerinden de bizi haberdar ediy-
or. Onun için  "Yeni yüzyýlýn
Das Kapital'i", "Küreselleþme
karþýtý hareketin kutsal kitabý"
denmesi boþuna deðil. 
No Logo, "Yer Yok" (No Place)
ile baþlýyor ve 1980'li yýllarýn
baþýndan itibaren, büyük küresel
þirketlerin, spordan müziðe,
eðitimden medyaya kadar tüm
hayatý nasýl da markaladýklarýný
anlatýyor. Sponsorluðun, kamu fon-
larýnýn yerine geçmesiyle, eðitim,
kültür ve sanatýn þirketlere baðýmlý
kýlýndýðýný, adeta bir promosyon
aracý olarak ele alýndýklarýný belgel-
erle, örneklerle kanýtlýyor. Havalýlýk
avcýsý þirketlerin, özellikle yoksul
gençleri hedefleyerek, onlarýn amaçsý-
zlýðýný ve kendine güvensizliðini kul-
landýðýný ve onlar için yeni "kimlik"ler
yaratmaya soyunduðunu okurken
Dereboyu'nun hali pür melali göz-
lerinizin önünden geçiyor. Eðitime
ayrýlan bütçenin kýsýlmasý ile okullarýn
özel þirketlerin markalama aðýna
düþmesinin doðru orantýlý gidiþatý, mem-
leketimizde alttan alta dayatýlan
özelleþtirme harekatýný da düþündürüyor.
"Seçenek Yok"ta (No Choice), þirket evlilik-
leri yoluyla büyük pazarlara bir kaç devin hakim olduðunu ve bu
devlerin sinema, medya, gýda ve daha bir çok sektörü tek baþýna
ele geçirdiklerini, bu güçle yasalarý, ulusal ve uluslararasý poli-
tikalarý kendi karlarý doðrultusunda yönlendirdiklerini okuyoruz.
Þehir meydanlarýný, futbol stadyumlarýný markalayan küresel þir-
ketler, buralarda kimlerin, neyi, ne kadar söyleyebileceðini de
belirlemekte, sansürlemektedir. Þehir meydanlarýnýn yerini alan
ve bu nedenle kamusal alan olduðu meþru olarak iddia edilen
süpermarketlerde, barýþçý protesto gösterileri ya da sokak tiyatro-
larý yapýlmasý yasal olarak engellenmektedir. Bu durum, henüz
küresel þirketlere pazar olmamýþ ama bir kaç ulusal ser-
mayedarýn tekelinde bulunan, ülkemizdeki süpermarketler için de
düþünülebilir. "Ýhanete uðrayan bilgi çaðýnýn temel vaatleridir"
diyor Klein, "Seçenek, karþýlýklý etkileþim ve artan özgürlük"

"Ýþ Yok"a (No Job) geçerken önemli ve tamamlayýcý bir nok-
taya deðiniyor kara kitap: Müdahaleci reklamlara, þirketlerin
toplumsal alanlarý ele geçirmesine ve tekelci ticaret uygula-
malarýna duyulan kýzgýnlýk ancak, bu þirketler isthdamý
kesme kararý aldýðýnda, yani ekonomik kaygý ile birleþince
þirket karþýtý bir eylemciliðe dönüþtü. Marka akýnlarýný
finanse etmek amacýyla, pek çok þirket mal üretiminden vaz
geçti ve eski iþler, ucuz ve kuralsýz iþgücü cennetlerine,
Yeni Sömürge Ülkelere kaydý. Ýþler deniz aþýrý ülkelere
uçup giderken, üreticinin kendi iþ gücünden sorumlu olduðu

þeklindeki eski moda düþünce de uçup gitti. Nike, Adidas, Levi's
ve daha bir çok markalý ürün, artýk Endonezya'da, Filipinler'de,
Honduras'ta, Sri Lanka'da bulunan Ýhracat Ýþleme Bölgeleri'nde,
iþçiler, hiç bir iþ yasasý ile korunmadan üretiliyor. Naomi Klein bu
bölgelerde yaptýðý araþtýrma ve röpörtajlarýn tüyler ürpertici
sonuçlarýný anlatýyor "Ýþ Yok"ta. Sipariþlerin zamanýnda yetiþmesi

için iþçilere amfetamin iðneleri
yapýlarak kýrksekiz saat çalýþtýrýldýk-
larýndan, sendikal faaliyete yelte-
nenlerin cesetlerinin çöp bidonlarýn-
da bulunmasýndan bahsediyor.
Güney Ülkeleri'nde hal böyleyken
Kuzey'de de küresel þirket
çalýþanlarýnýn durumunun pek iç
açýcý olmadýðýný, maðaza zincir-
lerini çoðaltmak, karlarýný artýr-
mak için, çocuk, genç, göçmen
gibi en ucuz iþ gücünü en
sömürücü koþullarda kullandýk-
larýný örnekliyor. Klein'in çalýþ-
masý sadece A.B.D. ile  sýnýrlý
da deðil; hayraný olduðumuz
Avrupa ülkerindeki geçici,
düzensiz, yarý zamanlý iþlerin
artýþýný da gözler önüne
seriyor.
Ve "Logo Yok"ta, markalý
hayata karþý yükselen ve
Seattle ve Cenova'da pat-
layan hareketi hazýrlayan
bazý yaratýcý araçlar
anlatýlýyor. Reklam
panolarýný deðiþtiren
kültür karýþtýrmalarý,
sokaklarý geri al partileri,
marka tabanlý kampanya
taktikleri gibi. Yine bu
bölümde sorulan "Eðer
çokuluslu þirketler
hükümetlerden daha
büyük ve daha güçlü

hale gelmiþlerse, bu mantýkla,
neden kamu kurumlarýndan talep ettiðimiz

hesap sorma kontrollerine ve þeffaflýða tabi olmasýnlar?" sorusu
bir hayli manidar. Çengel (Nike), denizkabuðu (Shell) ve kemer-
ler (Mc Donald's) aleyhine yürütülen kampanya deneyimlerinden
de çýkarýlacak dersler az deðil. Hele ki, A.B.D.'li iþ adamlarýnýn,
"izole" ülkemizde Mc Donald's açacaklarý vaadi ayakta alkýþlan-
maktayken…
No Logo'da özenli bir gazetecilik örneði ile, bire bir kanýtlarla,
aydýnlatýcý istatistiklerle anlatýlan küresel þirketlerin marifetleri ve
marka karþýtý hareketin deneyimleri öðrenilmeye ve tartýþýlmaya
deðer ancak burada duraksanmamalý. Çünkü marka karþýtlýðý,
özlenen dünyaya, inþa edilmek istenen sisteme giden yolda
önemli bir köþe taþý, kuvvetli, kitlesel bir araçtýr. Tek baþýna bir
amaç ya da son nokta deðil.  Klein'in kendisinin de kitabý yazdýk-
tan iki yýl sonra söylediði gibi, "Semboller sadece geçiþ saðlayan
kapýlardýr. Artýk bu kapýdan geçme zamaný gelmiþtir." 

Nazen Þansal R.
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Kamil Tuncel, KTÖS Yayýnlarý, 2005 

Kamil Tuncel, 1940'lardan itibaren Kýbrýs'ta emek mücade-
lesinin, devrimci mücadelenin içinde yer almýþ yaþayan bir
abide... Doðumundan itibaren yaþadýðý olumsuz koþullar
içinde yaþama gücünü artýrarak korumuþ, tek baþýna ve
çocuk yaþta ekmeðini taþtan çýkarmýþ bir
Kýbrýslý emekçi. Kamil Amca yýllara meydan
okuyan gücünü; emekten yana tavrýndan,
paylaþýmdan, insan sevgisinden, geleceðe ve
devrimci mücadeleye güveninden alan biri.
Köyünde baþlayan kundura iþçiliðini,
"Þeher"de geliþtirerek ustalaþtý, sendika ve
sendikal mücadelede hýzlý bir üye olarak yeri-
ni aldý. Kýbrýslý Türkler'in sendikalarda yani
PEO sendikasýnda hýzlý bir örgütlenmeye
gitmesine katký koydu. 50'li yýllarda kazanýlan
tüm sosyal haklarýn mücadelesinin yükünü
sýrtýnda taþýdý. Kamil Amca ve arkadaþlarý
yükselen milliyetçiliðin, ýrkçýlýðýn tam ortasýn-
da, silahlý timlerin arasýnda yýlmaz bir cesare-
tle mücadelelerini devam ettirdi ve Türk Ýþçi
Birlikleri ile Türk Eðitim Kulübü'ne olan

sorumluluklarýný son ana kadar yerine getirdi. 
Kamil Tuncel, 1 Mayýs 1958 sonrasý olaylarýn ardýndan

yaþadýðý geri çekilme döneminde ve 1974 sonrasý Kýbrýs'ýn
kuzeyinde oluþturulan yaðma düzeninde verdiði
mücadelelerle toplumun üretimden koparýlmasýnýn önüne
geçmenin yollarýný arýyor, milliyetçiliði, ýrkçýlýðý reddediyor,
yerine emekçilerin ortak mücadelesini saygýyý sevgiyi ve
paylaþýmý koyuyor. 
90'lý yýllarda devrimci mücadelede meydana gelen

yýkýmýn aksine iflah olmaz bir þekilde; dünyanýn daha adil
olacabileceðine, barýþa, kardeþliðe ve sosyalizme inancýný
yitirmiyor. 
Yýllar sonra bu kitabý yazarak Kamil Tuncel,

arkadaþlarýnýn nasýl yaralandýðýný, nasýl öldürüldüðünü
faþistlerin oluþturduðu vur timlerinin her gün kendilerini
nasýl takip ettiðini, en önemlisi de bu terör ortamýnýn

toplumlarýmýzý nasýl etkilediðini yeni nesillere anlatmaya çalýþýyor.
Kamil Amca'nýn yaþadýklarý ve yazdýklarý Kýbrýs'ýn karanlýk kalmýþ
bir dönemine, bizim anne babalarýmýzdan yarým yamalak din-
lediðimiz bir döneme, tamamen farklý bir açýdan bakýyor; yýllarca
okullarda okuduðumuz resmi tarihi reddediyor.  
Kamil Amca, Kýbrýs'ta barýþ mücadelesinin halklarýn ortak

mücadelesinden geçtiðini, devrimci mücadelede emekçilerin ortak
mücadelesinin gözardý edilemeyeceðini her zaman vurgulayan, bu
mücadelelerin ise bugünden yarýna deðil uzun soluklu mücadeleler
olacaðýnýn farkýndalýðý ile hareket eden bir savaþçý. 
"Düþmana Ýnat Bir Gün Daha Yaþamak" isimli kitabý okumak, bu

mücadelede yer almak isteði duyan- duymayan tüm insanlarýn,
Kýbrýs'ýn bu karanlýk kalmýþ tarihiyle olan yüzleþmesinde yeni bir
adým olacaktýr. 

Besim Baysal
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HHHHAAAAMMMMBBBBUUUURRRRGGGGEEEERRRR  CCCCUUUUMMMMHHHHUUUURRRRÝÝÝÝYYYYEEEETTTTÝÝÝÝ ,,,,
Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlýk Yüzü, Eric
Schlosser, 2001
Türkçesi: Hayrullah Doðan, Metis Yayýnlarý, 2004

Annan Planý Referandumu öncesinde, Birleþik Kýbrýs Devleti kurul-
du kuruluyor heyecaný ile yapýlan bayrak yarýþmalarýnda, bir yarýþ-
macý ortak Devlet için þöyle bir bayrak hayal etmiþti: Çaprazlama
durmuþ iki þiþ ve üzerinde dizili kepaplar ile þiþlerin altýnda, sýnýrlarý
kaldýrýlmýþ bir Kýbrýs haritasý… Belki de bu yarýþ-
macýya ilham veren, kapýlarýn açýldýðý Nisan
2003'ten bu yana, insanlarýn birbirlerinin diline,
dinine, milliyetine bakmadan mangal baþýnda
biraraya geliyor olmasýydý. Geleneksel yeme içme
partilerine, "sol"da dahi yükselen milliyetçi dalganýn,
þövenizmin sökmüyor oluþuydu. 
Hal böyle olunca, Amerikan fast food kültürünün
bizi pek de ilgilendirmediði  yanýlgýsýna düþebilir,
"izole" olmamýzýn da avantajýyla halen gelenekçi
doðamýzý  koruduðumuz sanýsýna kapýlabiliriz. Oysa
fast food kültürü, Hamburger Cumhuriyeti'nde de
anlatýldýðý gibi, sadece yemek alýþkanlýðý boyutu ile
sýnýrlý olmayýp, doðaya yaptýðý tahribat, zengin ile
yoksul arasýndaki uçurumu derinleþtirmesi, mimari-
den sinema endüstrisine kadar hayatýmýza nüfuz

etmesi ve kültür emperyalizminin en görünen sureti olmasý açýlarýy-
la da önemli. 
Kitap, Amerikalý bir okuyucuya kuþkusuz ki çok daha fazla þey ifade
ediyor. Ancak  küresel fast food zincirlerinin korsan yerellerine
gençlerin ve çocuklu ailelerin akýn ettiði, adanýn iki yarýsý arasýnda
geçiþlerin baþlamasýndan sonra yýllardýr hasreti çekilen BigMac'lere
koþulduðu, bilhassa iktidardakilerin A.B.D hayranlýðý ve küçük
A.B.D. olma özlemi hatýrda tutulduðunda Hamburger Cumhuriyeti'ni
Kýbrýs'tan okumak da bir hayli anlam kazanýyor. 
Schlosser, okurken dahi mide bulandýran mezbahalarda dolaþarak,

çoðunluðunu  göçmen ve kadýnlarýn oluþturduðu iþçilerinin
tehlikeli çalýþma koþullarýna tanýklýk ediyor; sendikasýz ve
her daim geçici McÝþçilik kavramýný, yoksul gençlerin
emeðinin ve hayallerinin sömürüsünü sorguluyor. Hayvan
haklarý, çocuk haklarý ve insan saðlýðý boyutlarýyla
Amerikan fast food kültürünün karanlýk yüzünü deþifre ediy-
or. "Hamburger Cumhuryeti"nde, et ve tarým þirketlerinin
devlet yöneticileriyle yakýn iliþkileri, devleþip tekelleþmeleri
ve uzak ülkelerin ekolojilerini tahrip etmek pahasýna küre-
selleþmeleri de kanýtlarla gözler önüne seriliyor.  
"Etin içinde ne var?" bölümünde, ilginç bir iddiasýný bel-
geliyor yazar: Hamburgerin  içinde bok var. "Küreselleþme
projesi" baþlýklý bölümde ise Mc Donalds'ý Japonya'ya
götüren milyarder Den Fujita'nýn þevkle söylediði bir sözü
alýntýlýyor: Ne yersen osun.

Nazen Þansal.R

Þimdi Taksim Sahasý denen, o dönemin Cirit Hisarý Sahasý'nýn tribünlerinde Kamil Tuncel ve arkadaþlarý da

Kütüp-ha!-ne?

bbeenn ookkuudduumm,, ppeekk hhaazzeettttiimm



Erkal Tülek
erkalayaz@hotmail.com

I.
Elimde sapý oymalý, tahta bir kýlýç var.

Onunla havada her an daireler
savurabilirim.Dakikalarca sürebilir bu. Kýlýcý,
gövdesini yatýrýp da uzatýp ya da havaya dikip
de kýsaltýp her mesafeye ulaþtýrabiliyorum.
Altýmdaki at soylu mu soylu. Hiçbir debelenm-
eye gýk demeyecek cinsten. Kuyruðunu sinek-
lere sürmez, eþ ayak koþusunu doðuþtan bilir.
Göðsümdeki zýrh, sert gerim bir kumaþ
parçasýdýr. Fazlasýný istemem,
gerek deðildir. Kafamda yana
yatýk kasketten baþka bir þey
bulunmaz. Güneþi tutsun yeter.
Sol elim hep boþtur. Her savru-
luþumda dengemi onunla bulurum.
Ayaklarým bilekten ve taraktan
baðlý ince tabanlýklarla korunur,
bacaðýmýn dizden aþaðýsý hep
çýplak ve kapkaradýr.
Saldýrýya hazýr olduðumu

anlayacaksýnýz. 
Çoktandýr yani gönderiliþim-

den ya da terkimden beri bir
karasakalým. Karþýmda iki
deðirmen var. Büyük ve ezeli kanatlarý, fýr fýr
dönerler. Öyle ki insana yekpare bir daire gibi
görünür. Gözün, parçalarý, kanat arasý boþluk-
larý seçmesi olanaksýz. Arkadan güneþ vursa
ýþýk sýzmayacaktýr sanki. Kanatlar ve deðir-
meni çevreleyen duvar bir de hesaba katýla-
mayacak kadar gizlide kalanlar  varsayým bir
çizgi uzatýyor, topraðý ikiye bölüyor, sýnýr oluy-
or; faraziye... Yoklanýyorum. Faraziye bir sýnýr.
Faraziye, maraziye fark etmez; sýnýr sýnýrdýr.
Kamçýlýyor iþte beni, sakinliðin dürtüldüðünü
seziyorum: Kýpýrdayacak birazdan kýlýcýmýn
ucu, yok yere. Atým, birer birer ön ayaklarýný
vurup kaldýracak. Fýr fýr deðirmen, gerinip
karþýmda, umarsýzca böðrünü kaþýyor. Büyük
göbeðine sürtüyor ellerini. 
Bunlarý görebiliyor musunuz?
Benim saldýrý seremonim þöyle: Esas duruþ!

Çapraz tutuþ! Gözle takip et! Saldýrý mangasý
hazýlan!
Hücum!
Gövdeyi ileriye uzattým. Atýmý dürttüm.

Kasketimi fýrlatýp attým. Rüzgâr saçlarýmý
arkaya saçtý. Kýlýcýmýn keskin ucu ve arkaya
sipsivri uzayan saçlarýmla iki uçlu bir
savaþçýyým artýk. Batýrdým çýkardým. Batýrdým
çýkardým. Ýnanýlmaz bir hýzla, defalarca...
Baðýrsaðý böbreðe baðladým, sýktým, ciðeri
ezdim, yürekte kaný kararttým. Kellesini
mosmor ettim. Saçlarý önüme döküldü.
Aðýtlarý kulaðýma çalýndý. Kaskatý, geri çek-
ildim. Uzaktan seyredecektim. Þunlarý
gördüm:
Karþýmda iki deðirmen. Büyük ve ezeli

kanatlarý fýr fýr dönerler. Öyle ki yekpare bir
daire gibi görünür.
Ýki olasýlýk var: Kýlýcýmý her batýrýþým, kanat-

larýn boþluk frekensýna karþýlýk geldi ve sivri
uç deðmeden hiçbir þeye, arkaya varýp varýp
geri döndü, ya da, elimi, gözümü, niyetimi
gözlemle ezberleyen deðirmen, kanatlarýn

dönüþ hýzýný boþluðun kýlýca gelme frekansýna
göre ayarladý.
Yazýk!
Baþka ihtimallerden söz edilemez mi?

Sözgelimi gerçekten saldýrdým mý? Kime veya
neye saldýrdým? Biliyor muyum? Bu savaþ ve
kanlý sýnýr deðirmenleri yoksa hiç olmadýlar
mý? Bunu çözmem olanaksýz. Bir
karasakalým alt tarafý. Naylon fabrikasýnda
kaçak iþçiyim. Gün boyunca poþet

balyalarýný baðlarým, sýmsýký sararým
ve uzaktaki kasaya fýrlatýrým.  Mesaiye

kaldýðýmýzdan akþamlarý da
devam eder iþ. Geç saatlerde bir
otobüs gelir ve bizi koðuþlara
götürür. Yolda camdan 'Kuzey
Lefkoþa'yý seyrederim. Iþýklar
azalmýþ, herkes uykuya çek-
ilmiþtir artýk. Varýr varmaz biz
de uyuyakalýrýz. Böyle sürer
gider. Kaçaklýðým, balyalar,
ip ve hýzla fýrlatýþým
karasakallýðýmdýr. Bu, atým
ve sapý oymalý tahta kýlýcým

bir de geri kalanlar, hepsi bütündür.

II.
Tabandan bitme, uzun, dik ama kafasý

azýcýk öne yatýk bir kolu sað elimle tutuyorum.
Parmaklarýmýn altýnda basmamý bekleyen
düðmeler var. Kafamda dar, korunaklý bir
kask, kulaklarýmý sýmsýký kapatýyor fakat uðul-
tuyu duyabiliyorum. Bedenim hava yastýklý ve
kurþun geçirmez bir giysinin içinde. Koyu
lacivert bir giysi bu. Ayaðýmdaki kalýn postal-
lardan, boyun fularýma kadar uzanýyor, tek
parça. Altýmdaki koltuk, tüm titreþimleri azalta-
bilecek bir tasarýmla imal edilmiþ. Yine de
sertçe ve düzensiz aralýklarla sallanýyorum.
Karþýmda, yuvarlak maviliði, bulutlarý ve iki
kanattaki simetrik pervaneleri görmeme izin
veren bir pencere var. Hemen altýnda
göstergeleri ve renkli düðmeleri taþýyan panel
uzanýyor. Burasý bir saldýrý uçaðý kabini.
Yerden 4500 metre yüksekte, saatte 400 kilo-
metre hýzla Stalingrad açýklarýna, Alman
faþistlerine doðru uçuyorum. Az sonra hedefe
saldýrý için ateþ hazýrlýklarýna baþlayacaðým.
Pervane kanatlarý arasýndan, boþluklardan,
kurþunlarý sýralayacak frekans ayarlý makineli
tüfek, pozisyon alacak. Gövdenin altýndan
aþaðý yuvarlanacak bombalarý salýveren
kapak, açýlýp kapanacak. Yakýt miktarý ve
yeterlilik süresi raporu göstergede belirecek.
Dalýþa geçmemi saðlayan alçatma kapaklarý
kýmýldayacak. Alçalmaya baþladým. 
En son beþ yýl önce görmüþ olduðum bu

kenti tanýyabilecek miyim? Dostlarýmýn evleri
ve içinde çalýþtýklarý büyük fabrika, hâlâ ayak-
ta mý? Dolaþtýðýmýz sokaklarý, arabamýzýn
geçtiði caddeleri seçemeyeceðimi hissediyo-
rum. Her þey geri dönülemeyecek kadar yýkýk
ve parçalanmýþ. Bu düþünceyle daðlandým.
Ýçimi az önce, sanki urganla düðümlediler,
sýktýlar. Böðürmek, kusmak, def etmek istiyo-

rum. Yoluma çýkan tüm kapkara düþmanlar,
benden korkun. Çýlgýnlýðým, organlarýnýza
kasýtta, yeteri kuvette. Zindaný arayacak göz-
leriniz. Çýktýðýnýz deliði bile özleyemeye-
ceksiniz. Bir dalýþ ve aralýksýz mermi ve bom-
balarla tüm savarlarýnýz, mitralyözler ve asker-
ler delik deþik... Tanklarýnýz ve onlarý sürenler
dört bir yana kaçýþýyor. Siperdeki süngü bile
çuvallarýn altýna saklandý. Toplar baþýboþ ve
devrilmiþ, beklemede. Yere serdiklerimin yaný-
na yaklaþan, onlarý kurtarmaya çalýþan dahi
yok. Sessizlik ve iniltiler duyuluyor olmalý.
Kaskatýyým. Geri çekildim. Dönüp seyretmek
istiyorum. Gördüklerim þunlar: Yerli yerinde bir
birlik. Savarlar ve tüfekler, bana doðru dur-
maksýzýn ateþ ediyorlar. Tanklar pozisyonlarýný
koruyor. Siperler saðlýklý ve cesur askerlerle
dolu. Tüm mermileri tükettim. 
Ýki olasýlýk var: Makinalý tüfeðin mekaniz-

masýný doðru ayarlayamadýðýmýdan, per-
vanelerin boþluk frekansýný yakalayamayan
mermiler, metale çarpýp çarpýp savruldular, ya
da, uçaðýmý, hareketlerimi tümüyle gözlemle,
radarla ezberleyen faþistler, cihazlarýmýn
ayarlarýný boþluk frekansýný ýskalayacak þek-
ilde bozdular..
Yazýk!
Baþka ihtimallerden söz edilemez mi?

Sözgelimi gerçekten saldýrdým mý? Kime veya
neye saldýrdým? Biliyor muyum? Bu saldýrý
yoksa hiç olmadý mý? Bunu çözmem
olanaksýz. Ukrayna'lý bir fahiþeyim, alt tarafý.
Nicos beni hiç müþterisiz býrakmaz. Akþamýn
erken saatlerinde direkte dans ederim.
Masalara gider, sulu bira içerken kýsa eteðime
ve altýndakilere ellerini uzatanlara gülümser-
im. Geç saatlerde, horultulu arabalarla uzak
evlere doðru yol alýrýz. Sabah 'Güney
Lefkoþa'nýn kýmýltýyla uyanmasýna yakýn eve
döner ve uykuya çekilirim. Bu hiç bitmez.
Fahiþeliðim ve anýlarým bir de aklýmda ses-
sizce bekleyenler, hepsi bütündür.Q

*softandan say beni, üstad Cansever Edip!
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ALT TARAFI*

Sürgün

Güneþ fakirin misafiri,
Baþýnýn üstünde yeri.
Fakirin ekmeði belli;
Sofradadýr, güneþin önünde.
Ve kurþuni bir tabakada saklý
Bir de cigara yakar güneþe…

Sevdalýk zordur beyazlarda
Beyaz, terdir, ölümdür onun alnýnda.
Geçici sürgün o,
Mayasý mükellefiyettir çýplak çocuklarýna.
Ve kýrýk kaþlý, esmer bir havva kýzýnýn
vebali
Onun boynundadýr.
Bu yüzdendir efendiden korkularý
Güneþ bu kadar dostken
Kavgasý bitmez, ömrü yetmezdir.

Fethi Kýlýç
feqiye_teyra@yahoo.com

2266



““““                            ””””

argasdiargasdi2277

Güney Lefkoþa'daki
ortak kültür merkezi
Gardash'ýn davetine icabet
eden Baraka, 2 Aðustos
2005 Salý gecesi tiyatro ve
koro ekipleri ile birlikte
"gardaþ"larla buluþtu.
Adanýn güneyinden ve
kuzeyinden pek çok kiþinin
biraraya geldiði gecede,
Tiyatro Ekibi'nin Ýngilizce
bir sunuþ eþliðinde
oynadýðý "Du Bakali
N'olecak" isimli güldürü
kahkahalarla izlendi.
Koro'nun Kýbrýs ve
Anadolu türküleri ile
devrim þarkýlarýndan oluþan repertuarý da
ilgi ve coþkuyla karþýlandý. Ortak bir kültür
merkezinin yaþatýlmasýna elden geldiðince
katký koymayý amaçlayan etkinlikle ilgili
Ersen Öndeþ'in izlenimlerini aktarýyoruz: 
“2 Aðustos gecesi; dayanýþma gecesi,

bana veya bize (Baraka'ya) göre her
yönüyle iyi ve dayanýþmanýn ne demek
olduðunu bilmeyen bir insana bile
dayanýþmayý hissettirecek bir gece, bir
örnek niteliðindeydi. Sanýyorum ki etkin-
liklerin duyurusunun iyi yapýlmasýndan,
þarkýlý-türkülü-oyunlu, izleyen ve izle-
nilenin olduðundan dolayý (ki izleyenin
doðallýðýnda emek harcamadýðý þekilde
gerçekleþtirilen bir etkinlik, eylem
olmasýndan) da olsa gerek, gece bayaðý
kalabalýktý.
Dayanýþma gecesinde kazanýlanlara

bakacak olursak; etkinliðin diðer ortaðý
açýsýndan, dar bir kadroya sahip olan
örgütümüzün neler yaptýðýný görerek
kendi içlerinde bir farkýndalýk
geliþtirmeleri anlamýnda, örgüt içindeki
bireylerin sadece kendilerinin gösterdik-
leri özveri (her yönüyle) sayesinde de

ayakta durarak (hiçbir zaman rüzgara
kapýlýp savrulmadan) belli iþlerin kotarýla-
caðý anlamýnda da öðretici olduðu
inancýndayým. Bizim açýmýzdan
bakýldýðýnda ise hem kendi duruþumuzu
gittikçe daha da netleþtirmek bakýmýndan
hem de göz önünde bulundurulmasý
gereken bir hedef olarak çok toplumlu
etkinlikleri

artýrarak gerçekleþtirmek, belki
de daha uç bir þey olacak ama
bu þekilde yapýlanmak
bakýmýndan güzel bir dayanýþ-
ma gecesiydi.
Sözün kýsasý gece, bizim

açýmýzdan amacýna ulaþtý.
Ortamýn samimi olmasýndan da
olsa gerek þarkýlar hiç durmak
bilmedi ve insanlarýn keyfine
diyecek yoktu. Yazýmý bitirme-
den bir þeyi de eklemeden
geçemeyeceðim; kaç defa
izlemiþ olursam olayým, her
izleyiþimde sanki ilk defa izliy-
ormuþçasýna bir tat alýyorum
tiyatrodan ve her söyleyiþimde

farklý duygular hissediyorum þarkýlarýmýz-
da. En önemlisi de bu etkinliðin düzenlen-
mesi adýna emeði geçen herkese
teþekkür etmektir sanýyorum; geceye
katýlan herkese teþekkürler…”Q

Baraka & Gardash Dayanýþma Gecesi

bundan böyle memurlarýn mesaisi parmak izi ile kontrol edilecek            gazettalar




