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Argasdi Hammaliye
Kurulu'ndan…

Argasdi, ehlileþtirile-
meyen bir ottur. 
Susuz, güneþsiz de
kalsa, býkmadan usan-
madan, 
baþkalarýný býktýrmak
pahasýna inatla bitiv-
eren bir ot!
Argasdi, Baraka Kültür

Merkezi'nin kolektif olarak
oluþturduðu deðerleri
çerçevesinde, toplumu,
dünyayý, politikayý, sanatý
ve kültürü kavrayýþýný
okurlarýyla paylaþmak ve
tartýþmak için bir ifade
aracýdýr.
Açýk söylemek gerekirse

-ki gerekir- yazarlarý, çizer-
leri ve muhabirleri taraflýdýr.
Eþitlikçi, özgürlükçü, cin-
siyetçilikten ve milliyetçilik-
ten uzak, ekolojist, anti-
kapitalist taraftan yazarlar,
çizerler.
Argasdi, yazarlarý ve

okurlarý tarafýndan yaþatýl-
mayý ilke edinir, reklam
almaz.
Okurlarýnýn eleþtri ve

katkýlarýný tartýþmaya, ken-
dini ve okurlarýný daha
iyiye, daha güzele doðru
evriltmeye açýktýr. Hatta
buna bayýlýr…
Argasdi'de yer alan

görüþler, sadece yazarýna
deðil Baraka Kültür
Merkezi'ne de mal
edilebilir.
Bu güne kadar duvar

gazetesi ve tanýtým broþürü
þeklinde filiz veren
Argasdi, þimdilik anti-periy-
odik bir yayýn olmaya
doðru köklerini atýyor ve
mürekkebe, puntoya,
kelimelere bürünerek
Baraka'nýn sesi soluðu
olmaya adayým diyor.
Elinizdeki sayý, Baraka

Kültür Merkezi'nin varlýk
nedeni olan deðerlerimizin
makale, haber, þiir, öykü,
fotoðraf kýlýðýna girmiþ ve
sizlerle randevulaþmýþ
halidir.
Bir sonraki buluþmamýza

kadar deðerlerle kalýn… 

Nazen Þansal R.
Halil Karapaþaoðlu

Besim Baysal

Kýsaca Deðerlerimiz
Barakayý kurduk çünkü; Baraka vardýr
çünkü; biz
Barakalýyýz çünkü; 
Aþaðýdaki deðerleri
bir bütün olarak
savunan, kültürü bu
deðerler
çerçevesinde
kavrayan baþka bir
kültür merkezi yok...
i) Baraka, insanlarýn
cinsiyetçi temelde
bölünmediði, cinsel ter-
cihlerin “suç” sayýlmadýðý
bir toplumu kurmak için
mücadele eder. Erkek
egemen kültüre karþý
çýkar. Gay, lezbiyen,
homoseksülel, travesti
her türlü cinsel tercihin
baskýdan kurtuluþunun
mümkün olduðuna inanýr.
(Kadýna, BAYan demez)
ii) Olumlu yönleri de
olmakla birlikte, Baraka
bugünkü aile düzeninin
ebediyen sürmeyeceðini
bilir ve ailenin gerici yönünü de göz önünde
bulundurur. Aileye sýðýnmaz. 
iii) Baraka, her türlü milliyetçiliðe karþýdýr.
Tüm insanlarýn kardeþliðini savunur. Türk-
Rum, Kýbrýslý-Türkiyeli vb. milliyetçi, ýrkçý yak-
laþýmlara taviz vermez. Milletlere deðil
DEÐERLERÝ ile paralel davranýþlara kýymet
verir.
iv) Baraka, insaný ve doðayý ayrýlmamasý
gereken bir bütün olarak görür. Ýnsan merkezli
sanayi toplumunu eleþtirir, doða merkezli duy-
gusal çevreciliði mazur görmez. Ýnsaný
merkeze alan ÇEVRE sözünü olumlamaz.
Bunun yerine insan ile doðayý buluþturan
ekoloji sözcüðünü kullanýr.
v) Baraka, teknolojiyi kendi kendine olumsuz
da görmez, olumlu da
görmez. Teknolojiyi kul-
lanan ellere bakar.
Teknolojinin sadece bir
araç oluðunu bilir.
vi) Baraka, bir oyun
olarak sporu olumlar ve
sporun gerçek anlamýnýn
oyun olduðunu düþünür.
Rekabet, hýrs ve kar
alanýna döndürülen
bugünkü spor sanay-
isinde emek veren
sporcularýn sendikal hak-
larýný savunur. 
vii) Baraka barýþçýdýr. Kýbrýs’ta da dünyada
da barýþ ister. Barýþa ulaþmak için, savaþ
üreten, rekabet üreten, çatýþma üreten kapital-
ist toplum düzenine karþý mücadele eder.
viii) Baraka dayanýþmacýdýr. Rekabete karþý
dayanýþmayý öne çýkarýr. Ezilenlerin, ezenlerle
iþbirliðine girmesine karþý çýkar. Ezilenlerin
kendi aralarýnda dayanýþmasýný savunur.
ix) Baraka, her türlü baðýmlýlýða karþýdýr.
Ýnsan iradesini fiziksel olarak ortadan kaldýran,
bilinç dýþý  davranýþlara iten uyuþturucu mad-
deler de buna dahildir. Baraka, uyuþmak ve
baðýmlýlýðýn yerine, bilinç ve iradeyi koyar.
x) Baraka, eðitim, saðlýk vb. toplumsal hizmet-
lerin devletin görevi olduðunu savunur.
Eðitimde ve saðlýkta özelleþtirmeye, paralý

hizmete karþýdýr. Baraka, bilgiyi insanlýðýn
ortak mirasý olarak görür. Bilginin, metalaþ-

masýna, alýnýp satýlmasýna
karþý çýkar.
xi) Baraka, dinsel inançlara
deðil, bilimsel bilgilere göre
yolunu çizer. Her türlü inan-
ca saygýlýdýr. Ancak idealist
inançlarýn da “kendi hayatý-
na müdahale edemeyen
insanlarýn” kaçýþ yolu
olduðunu, ezikliðin ve çare-
sizliðin sonucu olduðunu
bilir. Ýnananlarla deðil,
inanç üreten sistemle
mücadele eder.
xii) Baraka, sanatýn var
olan ile yaratýcýlýðý sente-
zleyen bir faaliyet
olduðunu düþünür.
Sanatý toplumla birlikte
ve toplum için yapýldýðý
zaman anlamlý bulur.
Sanat içinde hiyerarþiye
ve bilenler-bilmeyenler
ayrýmlarýna karþýdýr. 
xiii) Baraka yaygýn
medya ile alternatif

medya arasýndaki farký görür ve açýkça alter-
natif medyanýn tarafýný tutar. Yaygýn
medyayý inandýrýcý bulmaz, alternatif medyayý
önemser.
xiv) Baraka kapitalist toplumsal düzene
karþýdýr. Kapitalist iliþkilerle mücadele eder.
xv)  Baraka özgürlükçüdür. Kapitalizmin bize
sunduðu “seçme özgürlüðü”nü gerçek bir
özgürlük olarak kabul etmez, sömürme özgür-
lüðünü tanýmaz. Ýnsanlarýn yaþadýklarý
toplumu dönüþtürmekte özgür olduklarýna
inanýr ve bunun gereðini yapmaya özgür
olmalarý gerektiðini savunur.
xvi) Baraka sermayenin küreselleþmesi
demek olan küreselleþmeye karþýdýr.
Emeðin küreselleþmesi demek olan enter-
nasyonalizmden yanadýr. Küresel düþünür,

yerel hareket eder.
xvii) Baraka eþit-
likçidir. Ancak
kaba, yukardan
aþaðý bir eþitliði
insani bulmaz.
Özgürlüðe raðmen
deðil; özgürlükle
birlikte varolan bir
eþitlikten yanadýr.
xviii) Baraka, hay-
van haklarýný
çiðnemesinden,
doðaya ve insan
saðlýðýna zarar ver-

mesinden, çeþitliliði ortadan kaldýrýp tek
tipleþme yaratmasýndan dolayý fast food
kültürüne karþýdýr. 

Eylül 2004'teki Barýþ
Kampý'nda Argasdi duvarda

0.5 sayabilecegimiz ilk

Argasdi'miz 

"imkansýzlýðý" istemeye devam edeceðiz
çünkü o imkansýz gerçekleþinceye kadar 
imkansýz olarak kalacaktýr…
biz hala rüyalarýmýzýn "imkansýzlýðý" için,
argasdi out gibi direniyoruz…
çünkü;
baþka bir imkansýzlýk da mümkün… 

Halil Karapaþaoðlu




