
Argasdi 2007 yýlýný üç aylýk periyodunu aksatmadan karþýlamanýn
gururunu taþýyor. Geçtiðimiz yýl yayýnladýðýmýz 3 sayýmýzda da güncel
meselelerin teorik açýlýmlarý ve bunlarýn pratik faaliyet içinde ifade
ettiði anlamlarý incelemeye özen gösterdik. Bu arada da kitap tanýtým,
dünyadan haberler, bellek, köyler gibi sürekli sayfalarýmýzý süreç içinde
þekillendirdik. Bu sayýmýzdan itibaren sürekli sayfalarýmýz arasýna Lise
ve Çalýþma Yaþamý sayfalarýmýz da katýlýyor.
Ayrýca Þubat-Mart-Nisan dönemini kapsayan bu sayýmýzda 8 Mart

Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü hem arka kapaðýmýzla hem de konuyu
irdeleyen ufak bir dosya oluþturarak selamlýyoruz. Dosyamýzda günlük
konuþmalarýmýza sinmiþ cinsiyetçiliði, Kýbrýs'ta kadýn olmanýn anlamýný
ve Lefkara Ýþi baðlamýnda kadýn emeðini irdeleyen yazýlarýmýzý bula-
bilirsiniz. Baraka ýsrarla "kadýn"a "bayan" dememeye ve günlük dilde
sorguladýðý kelimeler arasýna yenilerini eklemeye devam ediyor. Çünkü
biliyoruz ki insan nasýl düþünürse öyle konuþur ve insan nasýl konuþur-
sa öyle düþünür. Bu da kadýn özgürleþmesini pratik boyutu ile
kavradýðýmýz kadar teorik anlamda da zenginleþtirmekten geçer.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü de bu sayýmýzda önümüze bakarken

gördüðümüz ve üzerinden atlamak istemediðimiz konulardan birisi
oldu. Ayrýca Mart ayý içerisinde Baraka Tiyatro Ekibi'nin "Dersimiz
Kadýn" isimli tiyatro oyununu seyircisi ile buluþturmak yönündeki
çabasýný sizlere müjdelemek istiyoruz. Geçen sayýmýzda yayýnladýðýmýz
öykü ile baðlantýlý bir çeviri öyküyü de bu sayýmýzda bulabilirsiniz.
2006'nýn 2007'ye doðru ilerlediði dönemeçte kuþkusuz gündemi

belirleyen olgu "Kýbrýs" oldu. Adýna "Kýbrýs Sorunu" denen ve neredeyse
her kesimin farklý bir anlamlar bütünü ile tanýmladýðý sorun çeþitli

boyutlarý ile günlük hayatýmýzý belirlemeye devam etmektedir. Ancak
herkesin farklý birþey anladýðý "Kýbrýs Sorunu"nu, her birimiz ayný þey-
den bahsediyormuþuz gibi konuþmaya ve konuþtukça da konuyu kar-
maþýklaþtýrmaya devam ediyoruz. Biz bu sayýda "Kýbrýs Sorunu"nun
akademik boyutlarý ile deðil, günlük hayattaki yansýmalarý ile ilgilenm-
eye çalýþtýk.
Annan Planý ve onunla baðlantýlý kitlesel hareketlenmeler dönemi,

hayal kýrýklýklarýný da birlikte getirerek hayatýmýzdan çýkarken, yeni
dönem hem kuzeyde hem de güneyde sivil faþist güçlerin kendine
güvenini tazelediði bir atmosfer yarattý. Kýbrýs'ýn güneyinde EFEN ve
Altýn Þafak gibi sivil faþist örgütlerin tehdit, þantaj ve gözdaðlarý pratik
bir faaliyette hayat buldu. Ýngiliz Okulu'nda okuyan Kýbrýslý Türk öðren-
cilere yönelik saldýrý, faþizmi ve faþist örgütlenmeleri tartýþtýracak
devrimci bir pratiðin yokluðunda þövenizmin biraz daha yükselmesine
hizmet etti. Kýbrýslý Elen öðrencilerin, Kýbrýslý Türk arkadaþlarýný koru-
mak amacýyla yumruk ve sopalarýn önüne atladýðýný görmek istemeyen,
göstermek istemeyen örümcekleþmiþ kafalar; þövenizmi biraz daha yük-
selten söylemlerle halklar arasýna güvensizlik salmak fýrsatýný kaçýr-
madýlar. Öte yandan "Kýbrýs Cumhuriyeti" egemenlerinin mal-mülk-dere-
tepe siyasetleri doðrultusunda hazýrladýklarý bir yasa deðiþikliði, sanki
de çok mühim bir olay oluyormuþçasýna, en "yetkili" makamlarýn, "aman
güneye geçerken dikkatli olun" þeklinde söylemler kullanmalarýna vesile
oldu. Yaklaþýk bir hafta boyunca güneyde can güvenliðimiz olmadýðýna
dair o kadar çok laf edildi ki, kapýlarý açma þerefini Denktaþ'a veren kon-
jektürün, kapama þerefini de Talat'a vereceðini bile düþündürttü bir an
için. Ýki halkýn dayanýþmasýnýn en açýk örneði ve kapýlar açýldýðýndan bu
yana en aktif örgütlenmesi olan Savaþa Hayýr Koalisyonu çatýsý altýnda
tüm bu geliþmelere tepki verdik, eylemler, bildiriler ve basýn açýkla-

malarý ile gerek halklarýmýzý gerekse de barýþtan yana, ilerici örgütlen-
melerimizi süreci izlememeye, sürece hepbirlikte müdahil olmaya davet
ettik.
Öte yandan kuzeydeki sivil faþistler de canlanmaya, heyecanlanmaya

baþladýlar. Türk Ýntikam Tugayý isimli tescilli faþist örgütün, Çatoz'da
bildiri daðýtarak verdiði gözdaðý, daha önceden adý Kutlu Adalý
cinayetine karýþmýþ bu örgütün yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.
Ancak her allahýn günü "rumlar, rumlar" diyerek þövenizmi yükselten
"barýþçý" hükümetimiz bu paramiliter yapýnýn bulunmasý ve daðýtýlmasý
konusunda ayný hassasiyeti gösteremedi. Ýç ve dýþ güvenliðimizde 10.
Madde'nin verdiði yetki ile "tek sorumlu" olduðunu gururla açýklayan
askeri otorite ise, avuç içi kadar yerde tehdit dolu bildiriler daðýtan
faþistleri "bulamayarak", görevini yerine getirmek konusunda ne kadar
ciddi olduðunu göstermiþ oldu. Tam da ayný dönemde Çirkef yazarý ve
grafikeri Barýþ Parlan'a yapýlan saldýrý, faþistlerin fiiliyata dönük

yüzünün ve hiç de söylemde kalmayacaklarýnýn göstergesi oldu. Ne hik-
metse saldýrganlar bulunamadý... Maðusa sokaklarýnda efelenip,
çeteliðe soyunan bu vatan kurtarýcýlarý gizli iþ görmeyi ve saklanmayý
tercih ettiler.
Geliþen süreç yeni havanýn kuzeyde de, güneyde de sivil faþitlerin

manevra alanýný geniþlettiðini, biryerlerden alýnan onay sonucu sistem-
atikleþmeye doðru ilerleyen saldýrýlarýn baþlamak üzere olduðunu
düþündürüyor. Adamýzda gerek EOKA'nýn gerekse de TMT'nin ABD-CIA
destekli paramiliter odaklarca emperyalizmin çýkarlarý doðrultusunda
hareket etmek üzere kurdurulup yönlendirildiðini biliyoruz. Bu örgüt-
lerin devamý niteliðindeki yapýlanmalarýn oluþturulmasý, onaylanmasý
ve "bulunamamasý" da mutlaka "patent sahiplerinin" bilgisi dahilinde
geliþmektedir. Hedeflere bakýldýðý zaman da açýkça görünen iki halkýn
birlikte yarattýklarý her türlü ortak yaþam pratiðinin ve halklarýn ilerici,
demokrat güçlerinin tehdit olarak görüldüðüdür.
Tam da bu sýrada ülke kaynaklarýnýn neo-liberal sermayeye peþkeþ

çekilmesi tüm hýzý ile devam etmekte, piyasanýn görünmeyen elinin,
ancak faþizmin görünür yumruðu ile uygulanabileceði bir kez daha
ispatlanmaktadýr. DAÜ'de çalýþanlar ve öðrencilerin uzun soluklu
eylemlilikleri, Devlet Hastanesi'nde Toplam Kalite Yönetimi'ne geçiþ
çalýþmalarý ve otel adý altýnda her türlü etik-yasal ilkeyi çiðneyen inþaat-
larýn göklere yükselmesi neo-liberalizmin ve faþizmin oynadýðý, "iyi
polis-kötü polis" oyununda bizlere çizilen rolün ne olduðunu da açýkça
gösteriyordu: "Tutsak".
Oysa Egemen Blok güçlü olduðu kadar kýrýlgan, birlik olduðu kadar

da çeliþkili bir bütünlük oluþturmaktadýr. Lokmacý'daki köprü meselesi
ile tek bir hatalarýnýn ve gevþeyen dizginlerin halkta yarattýðý dinamizm
ve heyecan bizlere bu coðrafyada devrimci dinamizmin kitle tabanýnýn
nerede olduðunu gösteren bir öðretmen oldu. Kýbrýs Türk ve Elen
Halklarý, birlikte verilecek mücadeleleri ve Yunanistan ile Türkiye
Halklarýndan görecekleri dayanýþma ile þimdiye kadar "Kýbrýs
Halklarýnýn Sorunu" olmuþ Kýbrýs Sorunu'nu, "emperyalistlerin ve iþbir-
likçilerinin sorununa" çevirebilecek güç ve yeteneðe sahiptir. Çabamýz
bu yöndedir.
Kapak çalýþmasý için Timur Baþ dostumuza teþekkür ediyoruz...��
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geliþen süreç yeni havanýn kuzeyde de, güneyde
de sivil faþitlerin manevra alanýný geniþlettiðini
düþündürüyor 
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ülke kaynaklarýnýn neo-liberal sermayeye
peþkeþ çekilmesi, piyasanýn görünmeyen elinin,
ancak faþizmin görünür yumruðu ile uygulan-
abileceði bir kez daha ispatlanmaktadýr

Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal, 
Halil Karapaþaoðlu, Hasan Yýkýcý, Þifa Alçýcýoðlu

Argasdi, ehlileþtirilemeyen bir ottur. 
Susuz, güneþsiz de kalsa, býkmadan usanmadan, 
baþkalarýný býktýrmak pahasýna inatla bitiveren bir ot!
Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak oluþturduðu deðerleri çerçevesinde,

toplumu, dünyayý, politikayý, sanatý ve kültürü kavrayýþýný okurlarýyla paylaþmak ve tartýþ-
mak için bir ifade aracýdýr.
Açýk söylemek gerekirse -ki gerekir- yazarlarý, çizerleri ve muhabirleri taraflýdýr. Eþitlikçi,

özgürlükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, ekolojist, anti-kapitalist taraftan
yazarlar, çizerler.
Argasdi, yazarlarý ve okurlarý tarafýndan yaþatýlmayý ilke edinir, reklam almaz.
Okurlarýnýn eleþtiri ve katkýlarýný tartýþmaya, kendini ve okurlarýný daha iyiye, daha

güzele doðru evriltmeye açýktýr. Hatta buna bayýlýr…
Argasdi'de yer alan görüþler, sadece yazarýna deðil Baraka Kültür Merkezi'ne de

mal edilebilir.

SAHÝBÝ



Lokmacý Barikatýndaki köprü sonunda
kaldýrýldý. Ýnþa edilmesinden sökülmesine
yaþanan süreci  dört aþamada ele almamýz,
ülkemizdeki sol muhalefetin durumunu ve
yaþananlarýn Kýbrýs'ta yaþayan halklarý nasýl
etkilediðini daha net anlayarak, mücadelemize
yön verebilmek bakýmýndan faydalý olacaktýr.
Yaþanan kriz, köprünün inþaasý kararý ve

bunun tek taraflý olarak uygulanmasý ile
ortaya çýktý. Böylece Lokmacý'ya bir geçiþ
kapýsý açýlmasý konusu ve köprü inþaasý,
Kýbrýs Türk ve Elen  Halklarýnýn birbirine
yakýnlaþmasýna ve barýþa deðil, ege-
menlerin konu üzerinden gerginlik
yaratýp þövenizmi yükseltmelerini
saðlayan bir araç olarak kullanýl-
masýna hizmet etti. Zaten amaç da,
kapý açmak deðil, "bir adým önde
olma politikasý" aracýlýðý ile reka-
bette el yükseltmekti. Niyetin kapý
açmak olmadýðýný, köprü yapýl-
madan önce muhattabýna danýþýl-
mamasýndan anlayabiliriz. Bu nok-
tada Kýbrýs Türk Solu doðru bir
refleks göstererek köprünün
yapýmýna karþý çýkmýþtý.
Ardýndan Kýbrýs Türk Yönetici Eliti, sürecin sonunda net olarak

anlaþýldýðý gibi, "bir adým önde olma" siyasetinin devamý olarak ve
tek sorun köprü imiþ gibi davranarak köprüyü yýkmaya karar verdi.
Bu arada amaç "biz köprüyü yýktýk, hadi siz de duvarý yýkýn" diye-
bilmek ve Kýbrýs Elen Yönetici sýnýfýný zor durumda býrakmaktý.
Bu noktada kuzeydeki sol muhalefet yapay gündem yaratýl-
maya çalýþýldýðýný öne sürerek gündemin dýþýna düþtü.
Ancak yetersiz ve kötü niyetli de olsa, köprünün kaldýrýl-
ma kararý bir yanlýþtan geri dönüþ olarak nitelendirilebilir
ve Kýbrýs'ta yaþayan halklarýnýn yakýnlaþmasý adýna
olumlu bir adýma evriltilebilir olduðu için desteklenmeliy-
di. Oysa "Nasrettin Hocanýn Oðlu Muhalefeti" yönetici-
lerin her yaptýðýna "hayýr" deme ve küçümsemeyi

siyasetten kabul ettikleri için bu refleksi geliþtiremediler.
Öte yandan Türkiye'de yaklaþan seçimler nedeniyle
AKP ve ordu arasýnda gerilim yükseliyordu. Bu da
istemeden de olsa Kýbrýs Türk Yönetici Eliti ile ordu
arasýnda bir probleme neden oldu.
Bu durumda bomba, askerin "köprüye yaklaþaný tutuklarým"

demesi ile patladý. Bu yaklaþým TC Asker-Sivil Bürokrasisinin
Kýbrýs Türk Halkýnýn iradesine açýk bir müdahalesiydi. Böylece
Talat, AKP hükümeti ile TC Genel Kurmayý arasýndaki seçim ger-
iliminin kurbaný oldu. Her ne kadar Talat ve Kýbrýs Türk Yönetici
Eliti, bu gerilimde taraf olmamak, "Türklüðün çýkarlarýný yücelt-
mek" tercihindeyseler de, içine düþtükleri pozisyonda ne yapacak-
larýný bilemeden, her gün baþka bir açýklama yayýnlayan kararsý-
zlar, yalancýlar durumuna düþtüler. Eðer "Türk"lükten veya

"Kýbrýslý"lýktan deðil de "Kýbrýs Türk Halký"ndan bahsediyorsak,
yapýlmasý gereken Kýbrýs Türk Halký'nýn iradesini yok sayan her

türlü müdahaleye karþý tepki
vermek olmalýydý ki buna TC
Egemenlerinin müdahaleleri de
dahildir. Ýstemeden "Türk
Cephesinde" bir krize neden
olan CTP'nin samimiyetsiz

olduðunu; Sn. Talat'ýn
TC Genel
Kurmayý tarafýn-
dan yalanlan-
masý, köprünün
sö kü lmes i n i n
sürekli ertelen-
mesi ve izin
almadan köprünün
yakýnýna bile yak-
laþamamasý göster-
di, ki buna köprünün
sökülmesi de
dahildir. Kýbrýs Türk
Sol Muhalefeti ise bir-

leþip kararý desteklemek, hatta bizzat
kararý uygulayarak sahiplenmek, Kýbrýs Türk

Halký'ný mobilize etmek için elinden geleni yapmak yerine:
"Bizim söylediðimiz gibi bu ülkede iþgal var ve Talat da
köprüyü yýkamaz. Ýktidar Lefkoþa'da deðil Ankara'dadýr"
gibi bildik tespitleri yineleyerek pasif kalmayý tercih etti.

Oysa "bu ülkede iþgal var", "irademiz gasbedilmiþtir" vb.
söylemleri bilmeyen yoktur. Bunu söylemekle ne yeni bir þey
söylenmiþ olur ne de pratik bir duruþ geliþtirilmiþ olur. Tespit neden
yapýlýr? Tespitin gereðini yapmak için. Ülkede iþgal varsa bunun

gereði nedir? Yalnýzca var olan durumu tekrar tekrar söyle-
mek deðil herhalde! Egemen blok arasýndaki bu çatlaðý
büyütmek, kayýtsýz koþulsuz Kýbrýs Türk Halký'nýn iradesinin,
yani bu meselede sembol duruma gelen "Talat'ýn köprüyü
yýkma kararýnýn" desteklenmesinden geçerdi. Böylece sözü
geçen "iþgal" tespiti de halkýn gözünde daha net ve anlaþýlýr
bir duruma gelirdi. Oysa "yapamayýz", "iradesiziz" gibi sözde
tespitler bir yerden sonra moral bozukluðu dýþýnda hiçbirþeye
hizmet etmez. Ve "yapýlamaz" denilen yapýlýnca, "yapýlanýn"

kimin tarafýndan ve ne için yapýldýðýna dair bir bilinç bulanýklýðý
oluþturur.
Ve "taraflar uzlaþtý" utanmazlýðý ile birlikte, birkaç ilerici grup

dýþýnda solun basiretsizliðine raðmen, köprü TC asker sivil
bürokrasisinin onayý alýnarak kaldýrýldý. Bu olayýn kitleselleþecek
dönüþtürücü, özgürleþtirici bir halk hareketine dönüþme "tehlikesi"
soldan önce egemenler tarafýndan anlaþýlmýþtýr. Þimdi "iþte
köprüyü kaldýrdýk, hade Papadobullos da duvarý yýksýn" söylemi
ile, yeniden baþladýðýmýz yere mi döndük? Yoksa gerek bu olay-
dan dersler çýkararak gerekse de bu vesile ile tekrar gündeme
gelen Geçici 10. Madde'yi gündemde tutarak bir mücadele mi öre-
ceðiz?��
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her ne kadar Talat ve Kýbrýs Türk Yönetici
Eliti, bu gerilimde taraf olmamak,
"Türklüðün çýkarlarýný yüceltmek" terci-
hindeyseler de, içine düþtükleri pozisyonda ne
yapacaklarýný bilemeden, her gün baþka bir açýk-
lama yayýnlayan kararsýzlar, yalancýlar durumuna
düþtüler
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Tespit neden yapýlýr? Tespitin gereðini yapmak için.
Ülkede iþgal varsa bunun gereði nedir? Yalnýzca var
olan durumu tekrar tekrar söylemek deðil herhalde!
Egemen blok arasýndaki bu çatlaðý büyütmek,
kayýtsýz koþulsuz Kýbrýs Türk Halký'nýn iradesinin,
yani bu meselede sembol duruma gelen "Talat'ýn
köprüyü yýkma kararýnýn" desteklenmesinden
geçerdi




