
Bir kýþ gününün ilk saatlerinde evin kapýsýný
açýp "dýþarýya" doðru yürümeye koyuldum. "Neyin
dýþýna doðru yürüyorum?" diye kendi kendime
soru sormaya baþladým. Evin dýþýna mý, kendil-
iðimin dýþýna mý? Evin kapýsý derken kendiliðimin
kapýsýndan mý bahsediyorum yoksa içinde bulun-
duðum mekanýnkinden mi? Mekan ve kendiliðim
arasýnda neden bir ayrým yapma uðraþý içine
girdim ki? Aslýnda mekan da benim kendiliðim,
kendiliðim de benim mekaným. Her iki kapý da bir-
birinden zýt yöne açýlmýyor. Önemli olan dýþarý
çýkmak. Dýþýnda olmak! Mekanýn ve kendiliðimin
dýþýnda olup, her iki olguyu da dýþarýdan izleye-
bilmek. Buraya kadar herþey çok güzel...
"Dýþarýya çýkmak, dýþarýda olmak vs." diye dilime
iki kelime takýldý onlarý tekrarlýyorum durmadan.
Yeterli mi? Hayýr! Eksik olan ve þu an benimde
cevap veremeyeceðim bir þey var; dýþarýsý ne
demek? Neyi iç, neyi dýþ olarak algýlayabilirim?
Soyut kavramlarýn da kendi içinde sýnýrlarýný belir-
lemeden dýþsallýktan ve içsellikten
bahsedebilir miyim? Sýnýr koyma-
mak, anlamaya veya düþünmeye
çalýþtýðým konuyu özgür bir
algýyla deðerlendirmeme
neden olabilir mi? Ýnsan
nereden baþlayýp nerede
bitireceðini bimediði zaman
her anlamda bir motivasyon
bozukluðuna uðrar.
Yürümek... Nereye kadar?
Düþünmek... Nereye kadar?
Uçmak... Nereye kadar? Nereye kadar
sorusunu dogmatik bir sýnýr olarak deðerlendirmemek gerek. Ve bu
soruyu sürekli sorarak onun sýnýrlarýný da geniþletmek lazým. Tekrar
geriye dönüp dýþsallýðý ve içselliði tartýþacak olursak, neyin dýþ neyin
iç olduðuna senin karar vermen lazým.
Peki ben bunlarý niye anlatýyorum? Kitap tanýtýmý yapmak için.

Ahmet Ýnam'ýn "Hayatýmýzdaki Ýnce Þeylere Dair" adlý, fiziksel olarak
kalýn olmayan ama anlamsal olarak benim güçlükle yanýmda
taþýdýðým bir kitap Ýnam'ýn kitabý. Kim demiþ kalýn kitaplar çok þey
anlatýr diye? Ve neden kalýn kitaplara hayranlýkla bakar insan?
Kitap "Pan Yayýncýlýk" tarafýndan Ocak 2005'de sekizinci kez

basýlmýþ. Ahmet Ýnam þu an ODTÜ Felsefe Bölümü'nde profesördür.
Mantýk, bilim, dil, tarih, ahlak, estetik, iletiþim felsefesi alanlarýnda
dersler vermiþ bu güne kadar. 1994'ten bu yana Gönül Felsefesi
adýný verdiði bir arayýþýn içindedir. 600'e yakýn yayýnlanmýþ makale-
si var.
Kitap 41 tane makaleden oluþuyor. Bu makalelerin bazýlarý bir-

biriyle konusal anlamda yakýn iliþki içinde olurken bazýlarýnýn da
iliþkileri çok uzak. Ama yok deðil. Yaþamýn içinde olan nesneler ve
özneler arasýnda nereden baksak bir baðlantý bir iliþki vardýr.
"Kendimizi yaþayamýyoruz, tanýyamýyoruz. Doya doya üzülemiyor,

doya doya sevinemiyoruz. Çevremize uyma, baþkalarýna göre yaþa-
ma endiþesi, iç dünyamýzý geliþtirmemizi engelliyor. Ýçi olmayan sýð
insanlar oluyoruz. Çok az sözcükle konuþuyoruz. Yargýlarýmýz bas-
makalýp, dünyayý algýlayýþýmýz sýradan; sürünün silik 'koyunlarý' olup
çýkýyoruz. Ýsyanýmýz yok! Olsa da içimizde kalýyor. Etrafýmýzý kolla-
yarak yaþadýðýmýz için, 'herkes gibi', 'herkes kadar', 'bu kadar'
olduðumuzu düþünüyoruz. Hayat 'anlam vererek' yaþanýyor. Hayata

nasýl bir anlam yüklüyorsak, hayatýmýz öyle oluyor. Anlam ufku-
muz çok dar: Dünyanýn 'bu kadar' olamayacaðýný anlayamýyoruz.
Hayat öylesine zengin ki! Bu zenginliði yaþamanýn elbette biyolo-

jik, sosyolojik, politik, ekonomik, düþünsel, ideolojik, ilgili
koþullarý var. Bu koþullarý aþabilmenin temel koþullarýndan biri, hay-
ata karþý tavrýmýzý deðiþtirmekten geçiyor: 'Bu kadar deðil' hayat!
'Ben bu kadar deðilim.' Ötelerde bir can var. Olaðanlýðý içine
týkadýðýmýz hayatýn olaðan üstülüðü var. Hemen önümüzde.
Gözlerimizin önünde. Göremiyoruz."

Uzaydan bir canlý gelse ve nedir bu
dünyalýnýn durumu dese, yukarda geçen bu
cümleler herþeyi anlatmasa da bütün açýk-
lýðýyla, en azýndan uzaylý dostlarýmýza bir
fikir verir sanýrým. Sanýrým, Ahmet Ýnam'ýn
da uzaylý dostlarý var. Ve o da uzaylý dost-
larýna biþeyler anlatmak istemiþ. Sahi uzay
nerede? Uzaylýlar kim?
Yazýnýn bütününe baktýðýmýz zaman

sanki iki kavram var ve bu iki kavram
yazýnýn bütününe oturmamýþ gibi. Ben sýnýr-
lýlýk derken o sýnýrsýzlýk diyor. Ama
anlaþtýðýmýz tek þey varsa o da dýþýndan da
bakabilmeye çalýþmak hayata, kendimize,
þeylere... Ýnam'ýn söylediklerinin hepsine
katýlmakla birlikte söylediklerinin eksik
olduðunu düþünüyorum. Eksik olan þey
yaþamýn içinden sýnýrlarýn hepsini kaldýr-
mak. Ýnsanýn kendine koyduðu sýnýrlarla bir-
ilerinin ona dayattýðý sýnýrlar arasýnda fark
olduðunu düþünüyorum. Ýnsanýn kendine
koyduðu sýnýrlarlar baþlýðý da kendi içinde

bölünebilir ve farklýlýk teþkil edebilir.
Mesela insanýn bilinçli olarak
kendi geliþimi için koyduðu
sýnýrlar, kendi yaþamýnda
bir köþe veya baþka bir
deðiþle basamak
anlamýnda deðerlendi-
rebilinir. Tabii ki bu
sýnýrlar yýkýlýp,
önümüze baþka sýnýrlar
çýkýnca. Diðer taraftan

insanýn kendine koyduðu sýnýr-
lar, insanýn kendi içerisinde çürümesine ve kendinde kokmasýna

neden olabilir. Sýnýrý her zaman kötü olarak algýlamak da özgürlüðü
ve sýnýrsýzlýðý her zaman iyi algýlamak birbirine eþtir. Ve bana göre
de bu mutlak deðer yargýsý dogmatizmin anasý ve babasýdýr.
Sýnýrsýzlýktan ve özgürlükten bahsederken bunlarýn bizim için
anlamýný mutlaklaþtýrmak, o karþý çýktýðýmýz sýnýrlarýn ve dogma-
tizmin içine girmemiz demektir. Ezberin, mutlak tanýmlamalarýn ve
mutlak algýlarýn iyisi kötüsü yoktur. Düþüncenin iyisi kötüsü olmaz.
Çünkü iyi olan bir düþünce kötü sonuç doðurabilirken, kötü olan bir
düþünce iyi bir sonuç da doðurabilir bizim için. Birþeye iyi diyebiliriz
kötü de diyebiliriz, diyelim son geldiðimiz noktada ama bunun da
eksik bir tanýmlama olduðunu bilelim.
Kitabýn içinde buna benzer tartýþmalar var. Günlük yaþamýn prob-

lemlerinden, entellektüel yaþamýn sorunsallarýna kadar... Ýnam
düþünmüþ de düþünmüþ, konuþmuþ da konuþmuþ.
Hayatýn içinde neye ne kadar anlam yüklediðimiz ve bu anlamlarý

ne kadar deðiþtirmeye ve dönüþtürmeye açýk olduðumuz çok önem-
li. Anlam arayýþlarý içinde insan maddesel uçuculara ihtiyaç duy-
madan da çok rahat bir þekilde uçabilir ve bunun zevki her zaman
hepsinden daha farklýdýr. Uçmaktan korkmamalý ama uçmayý da
kendimize tabulaþtýrmamalýyýz.. Yaþamaktan ve hata yapmaktan
korkmadan yürümeye ve geceleri kýrmýzý þarap içerken, komþunun
ineklerinin mööööölemesini dinlemeye devam. Bazen möööleyenin
kim olduðunu karýþtýrýyorum. Möööleyen ben miyim yoksa komþu-
nun inekleri mi? Acaba ben de möööleyince komþunun inekleri de
benim onlarý dinlediðim gibi beni dinliyorlar mý? Sahi piramitlere ne
oldu? Piramitlerin üstünde duran kim ya da ne?��
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Halil Karapaþaoðlu
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Hayatýmýzdaki Ýnce Þeylere Dair,
Ahmet Ýnam, 2005, Pan



Ýnsan okuyup da beðendiði bir kitabý baþka insanlara tanýtýrken,
o kitabý okumalarý ve kendisinin haz duyduðu yönlerinden fay-
dalanmalarý amacýný güder. Ancak Paþalar Papazlar söz konusu
olduðunda bu amaca ulaþmak ne kadar mümkündür tartýþma
kaldýrýr. Paþalar Papazlar Kýbrýs'ta yayýnlanmýþ kitaplar arasýnda
en derin haksýzlýða uðramýþ kitaptýr fikrimce. Bizzat kendi yazarý
ona haksýzlýk etmiþ, yazýlmasýnýn üzerinden 10 yýl geçmeden fikir-
lerini deðiþtirmiþtir. Bu topraklarda yaþanan ve "Kýbrýs Sorunu" adý
verilen heyyulaya sýnýfsal bir bakýþ açýsý ile bakarak tahlil eden ve
bugün bile yeni þeyler söyleyebilen bu
deðerli kitabýn 2. baskýsý ne yazýk ki yapýl-
mamýþtýr. 
Abuk-sabuk her kitaba ulaþabildiðiniz

kitabevlerimizin raflarýnda Paþalar
Papazlar yoktur. Çünkü onu ne "Paþalar"
sevmiþtir ne de "Papazlar". Ne de son-
radan paþalaþmýþlarla, sonradan papa-
zlaþmýþlar. O, Kýbrýs'ýn Elen ve Türk halk-
larýna, yoksul emekçilerine ve köylülerine
bilimsel sosyalizmin diyalektik dilini
ulaþtýrmayý, en basit ve akýcý bir dille
baþaran komünist bir kitaptýr. Zararlýdýr...
Bir anlamda edebi bir eserdir Paþalar
Papazlar. Kendi kimliði vardýr ve onun
kimliði yazarýndan da, okuyucusundan da
farklýlaþmýþ; kendine ulaþýlmasýný
bekleyen, kendine ulaþana en gizli sýr-
larýný anlatan yaþlý bir bilgeye
dönüþmüþtür. 
Ýlk bakýþta göze çarpacak dizgi hatalarý-

na ve Türk-Rum, Halk-Toplum-Millet
kavramlarýnýn yerli yerine tam oturtula-
mayýþýndan kaynaklý anlam düþüklükler-
ine raðmen Kýbrýs tarihinin 1950-1974
arasý dönemini açýklýða kavuþturan duru
bir dili vardýr Paþalar Papazlar'ýn. Kitap
ABD ve Ýngiltere'den baþlayarak, Türkiye
ve Yunanistan'a kadar tüm dýþ faktörleri
kendi iç dinamikleri ve geliþme seyir-
lerinde takip ederken, bu dýþ faktörlerin Kýbrýs'ýn iç faktörleri ile
gerek ayrý ayrý gerek hep birlikte etkileþimini de diyalektik bir
bütünsellikle aktarabilmektedir. Öte yandan Kýbrýs Türk Yukarý
Sýnýfý ile Kýbrýs Rum (Elen) Burjuvazisi'nin tarihsel koþullanmalarý,
bunlarýn gerek kendi iç muhalifleri ile (Kýbrýs Ýþçi ve Köylülüleri)
gerekse dýþ faktörlerle iliþki ve çeliþkilerini gözlerimizin önüne
seren bir kitaptan bahsediyoruz. Kendi kendini anlattýðý þekli ile
kitap: "Ampirik metodla a ile b'yi mekanik bir biçimde ayýr-
mýyor. Ve a'da b'yi, b'de a'yý yakalamaya çalýþýyor."... "Bu
baðlamda, Paþalar Papazlar, Egemen Sýnýflarýn organik aydýn-
larý ampiristlere karþý bir eleþtiridir."
Kitap toplam ondört makaleden, ek-metin ve belgelerden

oluþuyor: "Kýbrýs Türk Yukarý Sýnýfý ve Kimlik Sorunu", "Ýktidarsýz

Bir Sýnýf Kýbrýs Rum Burjuvazisi", "Ýç Güçlerdeki Ýç Çeliþki",
"Uluslararasý Hegomonya Hiyerarþisi ve Kýbrýs", "1964 Dersleri",
"1974 Dersleri", "Uluslararasý Hukuk ve KKTC", "Azýnlýk Çoðunluk
Dedikleri", "Siyasal Edilgenlik Üstüne", "Ana Doðuran Çocuk", "Fil
Doðuran Ana", "Köksüz Kardeþler", "Adsýz Ýhtiyacýmýz" ve "Bir Ýde-
olojinin Serüveni" isimli makeleler gerçek bir bütünsellik arzediy-
orlar. Bunlarýn yanýna eklenen Nacak, Halkýn Sesi gibi gazetelerin
ek metinleri ile, Ýngiliz, Yunan kaynaklarýnýn gizli belgeleri gözler-
imizin önündeki perdeyi kaldýrarak bildiðimizi sandýðýmýz bir
sorunu bizlere yeniden öðretiyor. 
Þimdi durun, mal-mülk, ova-dere, arsa-ev gibi dertlerinizden

soyutlanarak bir kez daha düþünün ve kendinize þu sorularý bir
sorun: Kýbrýs Komünist Partisi üyeleri 1930'lu yýllarda neden
Yunan bayraklarýný indirip yaktý ve Enosis isteyen gruplara
saldýrdý? Ýngiltere Enosis'e karþý mücadele eden KKP üyelerini

neden tutukladý? KKP-AKEL'e
dönüþürken nasýl Enosis'i savunmaya
baþladý? Hiçbir konuda anlaþamayan
Kilise ve Ýngiliz Sömürge Yönetimi KKP'ye
karþý neden birleþti? 1950'lere kadar "biz
Ýngilizden memnunuz" diyen Kýbrýs Türk
Yukarý Sýnýfý birden bire neden Taksim
istemeye baþladý? Halkýn Sesi gazetesi
atom bombasýna karþý imza toplayan
Kýbrýslý Türklere ve Nazým Hikmet'e neden
"moskof uþaklarý" diyerek saldýrdý?  Eðer
sorun yalnýzca emperyalizmin oyunlarý ile
oluþtuysa Ýngilizle çatýþan EOKA nasýl
oldu da yaþama þansý buldu? 1959'a
kadar çatýþan iki toplum bir gecede nasýl
ve neden ortak bir Cumhuriyet'te karar
kýldý? ENOSÝS isteyen Makarios ve
Taksim isteyen Dr. Küçük neden/nasýl bir
gecede fikrini deðiþtirdi? Ortada ortak bir
cumhuriyet varken Türkten Türk'e kampa-
nyasý neden/nasýl devam etti? Tüm 60'lý
yýllar boyunca Yunanistan ve Makarios
neden birbirlerine düþtüler? Makarios'a
suikastler kim tarafýndan ve niye yapýldý?
Enosis istemeyen Makarios muydu yoksa
Yunanistan mý? Yunanistan'da neden
darbe üstüne darbe yapýldý? Ýsmet Ýnönü
1964'te çatýþan Kýbrýslý Türkleri ve Kýbrýslý
Elenleri "Yunanistan ve Türkiye'nin çýkar-
larýný anlamýyorlar, hissi davranýyorlar"

diyerek neden eleþtirdi? Eðer adayý bölen emperyalizmse 1974'de
darbe yapan Yunanistan mý yoksa iþgale kalkan Türkiye mi
emperyalizme karþý geldi? Yoksa hiçkimse emperyalizme karþý
gelmedi mi? 
Bu sorularýn cevaplarýnýn bulunduðu bir kitap düþünün... Ve

þimdi de o kitabý kitabevlerinde neden bulamadýðýnýzý düþünün...
Paþalar Papazlar, Baraka'nýn bir yayýnevi olduðu zaman ilk bas-
masý gereken kitaplardan biridir. Bu, Kýbrýs'ýn emekçi insanlarýna
yazýlmýþ ancak adresine ulaþmamýþ bir mektuptur. Bu mektup
mutlaka birileri tarafýndan yerine ulaþtýrýlmalýdýr. Ancak o gün
gelene kadar kütüphanemizde okuyabileceðiniz veya fotokopisini
sizin için temin edebileceðimiz bu kitabý mutlaka okumalýsýnýz.��
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Münür Rahvancýoðlu

HHaakkssýýzzllýýððaa UUððrraammýýþþ 
BBiirr KKiittaapp

Niyazi Kýzýlyürek, Kýbrýs Defterleri, 1988

"Kýbrýslýlarý tarihsizleþtiren, Kýbrýs Rum Burjuvazisi ve
Kýbrýs Türk Yukarý Sýnýfý, Kýbrýs'ýn geleceði açýsýndan
ölüdürler. Onlarýn tarihsel misyonu, tarihsel olarak,
sosyalist güçlere devredildi..."
"Kendi kendini gerçekleþtiremeyen Kýbrýs Rum

Burjuvazisi ile Kýbrýs Türk Yukarý Sýnýfý, baðýmsýz bir
Kýbrýs gerçekleþtiremezler..."




