
Bir rivayete göre, yollara fotoðraf makineleri yerleþtirilecek ve trafik
kazalarý azalacaktý. Tesadüf eseri bu bir süreliðine mümkünmüþ gibi de
göründü. Ancak ardý ardýna gelen ölümlü trafik kazalarý ile hükümetin
tek "baþarýlý" icraatý da fos çýkmýþ oldu. Yanýmýza "kar" kalan ise yollar-
daki kameralar oldu.
"Eski solculardan iyi reklamcý olur" diye bir iddia vardýr. Hükümetin

medyadaki etkinliðine ve yalan beyanlarýn ülkemizdeki dolaþým hýzýna
bakýldýðýnda bu görüþe hak vermemek elde deðil. Egemen Blok'un yerli
iþbirlikçi kanadýný temsil eden hükümet, her yaptýðýný allayýp pullayýp
karþýmýza dikmeye ancak gerçek hayatta iþler her geçen gün daha da
kötüye gitmeye devam ediyor. Sermaye medyasýnýn siyasal erk ile olan
yakýn baðlarý deðerlendirildiðinde, alternatif medyanýn güçlendirilmesi
yaþamsal bir ihtiyaç haline geliyor.
Neo-liberal saldýrý gazetelerden ve televizyonlardan cicili bicili laflar-

la, ninni gibi anlatýlýrken; Sosyal Güvenlik sistemi sermayeye peþkeþ
çekilmektedir. Emekçilerin saðlýk, emeklilik, iþsizlik, kaza sigortasý gibi
tarihsel kazanýmlarý birer birer rant alaný haline getirilmektedir. Üstelik
bu hayasýz saldýrý sözde "tek tip sosyal güvenlik" gibi koskoca bir
yalanýn gölgesinde gerçekleþiyor.
Yap-iþlet-devret usulü özelleþtirme ile kiralanan GSM (cep telefonu)

þimdi açýk açýk satýþa çýkarýlmýþ durumda. Pazarlýklar milyon dolarlar
üzerinden dönüyor. Telefon parça parça satýlýyor, sýra Telefon Dairesi
çalýþanlarýna hýzla yaklaþýyor. Baþbakan büyük bir piþkinlikle "hem
devletin geliri artacak, hem de telefon görüþmeleri ucuzlayacak"
derken, bir "araþtýrmacý gazeteci" bile "bu nasýl olacak?" diye sormuyor.
Hemþirelik Yüksek Okulu'nu bünyesine katan (mideye indiren diye de

okuyabilirsiniz) YDÜ, þimdi de 4 yýllýk Hemþirelik Bölümü açarak okulun
2 yýlýný özelleþtiriverdi. Saðlýk Bakaný, mühim bir iþ yapmýþçasýna ve
halkýn gözünün içine baka baka satýþ sözleþmesini imzalarken bizlere
neden mutlu olmamýz gerektiðini anlattý.
Devletin öðretmen yetiþtirdiði dek kurum Atatürk Öðretmen

Akademisi, Öðretmenler Sýnav Tüzüðü ile piyasaya açýlýrken, Baþbakan
kamuya giriþte sýnav sisteminin güzelliklerini anlata anlata bitiremiyor.
Ve kültür sanat derneklerinin kullanabildiði tek sahne olan

Arabahmet Kültürevi sahnesi, geceliði 350 YTL'den serbest piyasa sis-
temine dahil oluyor. Gönlüllü faaliyetlerini, parasýz olarak sergilemek
isteyen kültür derneklerine, açýk açýk "ne haliniz varsa görün" diyen ser-
maye iktidarý, "para" diyor, "para" diyor, "para" diyor...
YDÜ patronu, hükümetin beslemesi Suat Günsel 891. sýradan dünya

zenginler listesine girerken, "güzide" üniversitesi Kahraman Maraþ
Sütçü Ýmam Üniversitesi'nin yarýsý kadar bile bilimsel makale üretemiy-
or. Para bir avuç zenginin elinde hýzla birikirken, ülkemizin geniþ
kitleleri bankalara kredi, borç ve mali baðýmlýlýk içinde kývranýyor. Biz
borcu borçla ödemeye çalýþaduralým, Özal'ýn öðrencisi "eski
komünistler", "herkesin son model arabasý var, bana yoksulluk edebiyatý
yapmayýn" diyebiliyor.
Asgari ücret üzerinden yatýrým yapýlmamasý için özel sektörde

sendikalaþma gerektiðini, sendikalarýn hükümeti eleþtireceklerine özel
sektörde örgütlenmeleri gerektiðini söyleyen hükümet, UKÜ'ndeki
sendikalaþma çabasýna niye sýrtýný döner? Demagog olduðundan,
semayenin hükümeti olduðundan, aslýnda sendikalaþma istemediði
halde sendikalara her fýrsatta saldýrmayý iþ edindiðinden ve yalanýný
ortaya döken olgularýn sermeye medyasý tarafýndan yüzüne vurulup sarf
ettiði sözlerin kendisine hatýrlatýlmayacaðýna emin olduðundan belki

de... Ama özel sektörde baþlayan örgütlenme giriþimleri, geçmiþ hata-
lardan çýkan dersler ýþýðýnda yenilenmeli, yinelenmeli, kararlý ve
mücadeleci bir tarzla daha da yükseltilmeli. Sermaye kendini en rahat,
en korunaklý hissettiði yerde, kendi evinde, üniversitesinde, fabrikasýn-
da, atölyesinde, hastanesinde, marketinde yenilmeli. Ki baþlayan
mücadelelerin arkasýnýn geleceðini, UKÜ deneyiminin yalnýzca bir ön
haberci, iþaret fiþeði olduðunu düþünmemiz için her türlü koþul mevcut.
Bu karanlýk tabloyu daha kolay hazmetmemiz için, gençlerimiz

kültürel üretimde bulunacaðýna televizyon seyretsinler diye, medya
cephesinde de saldýrýlar yoðunlaþýyor. Biri Sizi Gözetliyor isimli program
1 Mayýs'ta yayýna baþlýyor. Gözetim toplumu yaratma, medya aracýlýðýy-
la kültürel emperyalizmi yaygýnlaþtýrma giriþimleri BSG ile en rafine
haline bürünüyor. Röntgencilik, teþhircilik, gözetleme, gözetlenme, yap-
macýk ve seviyesiz iliþkileri olumlu bir örnekmiþ gibi sergileme kampa-
nyasý BSG ile doruk noktasýna varýrken: Baraka tüm halkýmýza sesleniy-

or, "Gözeklen Da Gözetlenin!". Birileri sizi susturmak, birileri sizi uyut-
mak istiyor. O birileri ki telefonu, saðlýðý, eðitimi, sosyal güvenlik sis-
temini, kültür merkezlerini satýlýða çýkarmýþtýr. O birileri ki refahtan,
sosyal devletten, adalatten bahsedip de sendikalaþmaya izin vermez. O
birileri ki sendikalardan nefret edip var olan sendikalarýn yönetimlerini
de ele geçirmek için elinden geleni ardýna koymaz. O birileri ki,
"hegomonyacý Rumlar"dan bahseder ama hegomonyacýlýkta Sovyet
Bürokrasisinden geri kalmaz. Her saldýrý direniþi hak eder. BSG'yi de
bundan muaf tutmayacaðýz. Bize layýk gördükleri geleceði BSG
aracýlýðýyla tartýþtýracaðýz.
Tüm bu kör dövüþü ortamýnda sermeyenin iki kanadý, liberal hükümet

ve muhafazakar muhalefet açýk bir çatýþma içine giriverdi. Onlar
tepindikçe altta emekçiler, öðrenciler, iþçiler ve memurlar ezilmekte.
Ama her iki kanat da emekçi halký yanýna çekmeye çalýþmakta. DP-UBP
Belediyelerinin iþ güvencesiz, sendikasýz emekçilerini zorla meydanlara
çýkarýp, kamu mallarýný eylemlerde kullanmalarý ile faþizan siyasetleri
bir kez daha gün yüzüne çýktý. Üstelik son haftalarda þiddet kullanmaya
olan meyillerini de gösteriyorlar. Demokrasiden anladýðý "Türkten Türke
Kampanyasý"nýn açýk baský günlerine geri dönme özgürlüðü olan bu
sivil faþistler, memleketteki tek muhalefet odaðý imiþ gibi gösteriliyor.
Hükümetin beklentisi ise bize ölümü gösterip sýtmaya razý etmek.
Baraka ise Tiyatro Ekibi'nin 7 aylýk emeðinin ürünü olan "Dersimiz

Kadýn" isimli oyununu Lefkoþa'da geniþ kitlelerle buluþturdu. Mayýs
ayýnda turneye çýkacak oyun, eðitimde piyasalaþmayý ve kadýn soru-
nunu irdeliyor. Öte yandan DAÜ'de Kolektif Öðrenci Hareketi'nin onurlu
mücadelesi, soruþturmalarý geriletip, Disiplin Tüzüðü'nü tartýþmaya
açan bir zafer çýðlýðýna dönüþtü. Ýþte liberallerden ve muhafazakarlar-
dan ayrý, baðýmsýz bir mücadelenin gerekli ve mümkün olduðunun
ispatý buralardadýr.
1 Mayýs 2007'de alanlarda olacaðýz. Sosyal Güvenlik Yasasý, Biri Sizi

Gözetliyor yarýþmasý, özelleþtirmeler ve baskýlarla umutlarýmýzý kuþata-
mayacaklarýný haykýracaðýz. Emekçilerin, öðrencilerin, mütevazi halk
kesimlerinin baðýmsýz mücadelelerinin, bu ablukayý daðýtacaðýný karar-
lýlýkla yineleyeceðiz.
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hükümet, her yaptýðýný allayýp pullayýp karþýmýza
dikmeye ancak gerçek hayatta iþler her geçen
gün daha da kötüye gitmeye devam ediyor
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sermeyenin iki kanadý, liberal hükümet ve
muhafazakar muhalefet açýk bir çatýþma içine
giriverdi. Onlar tepindikçe altta emekçiler,
öðrenciler, iþçiler ve memurlar ezilmekte

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.
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