
1 Mayýs, iþçi sýnýfýnýn bir-
lik, dayanýþma ve
mücadele günü olarak
1886 tarihinde Amerikan
iþçilerinin Chicago kentinde
sekiz saatlik iþ günü için
baþlattýklarý genel grevle,
yapýlan saldýrýlar ve bu
saldýrýlarýn sonucunda 4
iþçinin idam edilmesiyle
sonuçlanan bir tarihe sahip-
tir. Amerikalý iþçi lideri
Albert Parsons'a idama
giderken: "suçsuzum ben,
tüm dünya biliyor suçsuz
olduðumu. Cani olduðum
için deðil, iþçi haklarýný
savunduðum için, sosyalist
olduðum için asýlýyorum"
demiþtir.
Adamýzýn kuzey

coðrafyasýnda neo-liberal saldýrýlar her geçen gün artarak devam
etmektedir. Ýktidara gelen hükümetler durmadan insani deðerlere
saldýrmakta, insanlarýn kendi kendileriyle yabancýlaþmasýný saðla-
maktadýr. Alýnan kararlar, yapýlan antlaþmalar yukardan indirge-
meci bir tavýrla kendi yaþamýmýza müdahale ederken, sahte iliþk-
iler yumaðý içinde boðulmaktayýz. Hayatýmýzý olumsuz yönde etk-
ileyecek olan en büyük saldýrýlardan biri de Sosyal Güvenlik Yasa
Tasarýsý'dýr. Bu yasayý yürürlüðe koymaya çalýþan hükümetin

amacý kamusal hizmetleri özelleþtirerek sermaye sýnýfýna peþkeþ
çekmektir. Hedeflenen yaþam biçimi insan odaklý olmaktan çýkýp
sermaye odaklý olmaktan baþka biþey deðildir. Köyden Lefkoþa'ya
ilk kez gelen genç, susadýðýnda ve su içmek istediðinde suyu para
vererek içtiðinde yaþadýðý þaþkýnlýk ya da absürlük kadardýr bu
dönem içinde bulunduðumuz þaþkýn ve absürd durum. Su kimindir
ki kime satýlýyor? Saðlýk, eðitim gibi temel haklarda su kadar
doðaldýr, doðal olmalýdýr. Saðlýk ve eðitim kimsenin tekeline
girmemelidir. Su satýn alamadýðý için ölen bir insanla saðlýk ve
eðitim haklarýndan yararlanamadýðý için maðdur kalan insan
arasýnda hiç bir fark yoktur. Ne kadar da garip gelirdi, biri bize
yarýn eðer nefes almak istiyorsan þu kadar para vermelisin desey-
di. O zaman ne hissederdiniz? Acaba aðzýnýzdan çýkan ilk kelime
ne olurdu? Solumadan yaþayabilir mi insan, ya su içmeden? Peki
saðlýklý olmadan, eðitimden mahrum kalarak? Yaþayabilir mi
insan, insani olan ne varsa elinden alýnarak?
Ekonomik alanda yapýlan bu saldýrýlar kaçýnýlmaz olarak kendini

kültürel alanda da göstermektedir. Son zamanlarda gündemde
olan, gündem de olacak olan ve bizim günlük yaþamýmýzýdaki soh-
betlerde de kendine yer edecek olan saldýrýlardan bir tanesi de
"Biri Sizi Gözetliyor" programýdýr. Baraka Kültür Merkezi kesinlikle
bu tarz programlara sansürcü, yasaklamacý bir tavýrla yaklaþ-
mamýþtýr. Ýsteyen herkesin bu tarz yarýþmalara katýlma hakký
olduðu gibi bizimde kendi düþüncelerimizi ifade etme özgür-
lüðümüz vardýr. BSG tarzý yarýþma programlarý gözetim
toplumunu yaratmak adýna atýlan en büyük adýmlardan bir tane-
sidir. Ýnsanlarýn kameralarla haþýr neþir olmasý, onlarýn yaþam-

larýnýn kayýt altýna alýn-
masý, insaný açýk bir þek-
ilde tutsaklaþtýrmaktadýr.
Yani özgür olduðumuzu
düþündüðümüz sokaklar
ve evlerimiz kameralarla
hap i sane l e þ t i r i lmeye
çalýþýlmaktadýr. Toplumun
önüne suni gündemler
koyulup toplumsal aklý
meþgul etmek ve insan
yaþamýna karþý yapýlan
müdahalelere duyarsýz
kalmamýz istenmektedir.
Diðer taraftan düþünen,

sorgulayan beyinler
üniversitelerde yargýlan-
makta, öðrenciler hakkýn-
da soruþturmalar açýlmak-
tadýr. Toplumun her kesimi
farklý farklý alanlarda her

an manüpüle edilmeye çalýþýlmaktadýr. Düþünmenin, tartýþmanýn
suç olarak kabul edildiði üniversiteler ne kadar bilim yuvasýdýr?
Çaðdaþlaþtýðýný, aydýnlandýðýný ve aydýnlattýðýný düþünen bu
kurumlardaki çürümüþ iliþkilere neden müdahale edilmiyor?
Koltuklarýn daha da çukurlaþtýðý iktidarýn zedelenmemesi için her
yolu meþru gören bir anlayýþ tabii ki yaþanýlanlar karþýsýnda ses-
siz kalacaktýr.
Yaný baþýmýzda, orta doðu coðrafyasýnda iþgalci, fetihçi bir zih-

niyetle insan katliamý yapýlýrken ne yazýk ki var olan hükümet sesi-
ni bile çýkartmamýþtýr. ABD uçaklarýna hava sahasýný açan Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin yanýnda, "Biz de neden ABD'ye yaranmayalým"
diyerek kuzeyde de hava sahasý ABD uçaklarýna açýlmýþtýr. Hem
de böyle bir talep olmadýðý halde. Bu anlayýþ emperyalizme, kapi-
talizme uþaklýk etmektedir. Hiç kuþkusuz ortadoðuda ölen çocuk-
larýn ölümlerinden bizler de sorumluyuz. Katil bir devlete destek
çýkarken, onu sahiplenirken barýþ kelimesini kullanmak ne kadar
samimi bir davranýþtýr, ne kadar güvenilirdir?

Baraka Kültür Merkezi kapitalist sistemin her türlü dayatmalarý-
na ve zorlamalarýna karþý ezilenlerin seslerini yükselttiði 1
Mayýs'ta emekçilerle birlikte 1 Mayýsa yakýþýr bir þekilde bayrak-
larýyla, þarkýlarýyla alanlarda olacaktýr. Yaþadýðýmýz bu dönemde 1
Mayýs daha da bir anlam kazanmakta ve bizler için daha da bir
önem atfetmektedir. O yüzden herkesi Baraka Kültür Merkezinin
kortejine ve 1 Mayýs'ta sokaklarý doldurmaya çaðýrýyoruz. ��

Akýntýya karþý yürüyoruz.
Düþmaný biliyoruz.

Özgürlüðe koþuyoruz. 
Ne istiyoruz?
Özgürlük. 
Ne zaman? 

Hemen þimdi. 
Vermeyecekler!

Alacaðýz! 
Ýsyan! Devrim! Özgürlük!
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Devrim Barçýn - Halil Karapaþaoðlu

Hayatýmýzý olumsuz yönde etkileyecek olan en büyük
saldýrýlardan biri de Sosyal  Güvenlik Yasa Tasarýsý'dýr.
Bu yasayý yürürlüðe koymaya çalýþan hükümetin amacý
kamusal hizmetleri özelleþtirerek sermaye sýnýfýna
peþkeþ çekmektir

Baraka kapitalist sistemin her türlü dayatmalarýna ve
zorlamalarýna karþý ezilenlerin seslerini yükselttiði 1
Mayýs'ta emekçilerle birlikte 1 Mayýs’a yakýþýr bir þek-
ilde bayraklarýyla, þarkýlarýyla alanlarda olacaktýr.

UUUUmmmmuuuuttttllllaaaarrrrýýýýnnnn  KKKKuuuuþþþþaaaattttýýýýllllmmmmaaaassssýýýýnnnn  
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Son CTP kurultayý sýrasýnda
kürsüde bayrak olmadýðý ve TC
Milli Marþý okunmadýðý
gerekçesi ile askeri bürokrasi ve Kýbrýs Türk
Halký içindeki þak þakçýlarý ortalýðý kaldýrýp
oturttu. CTP'nin bundan önceki kurultaylarýnýn
da böyle olduðu, baðýmsýz olduðu iddia edilen
bir devlette, baþka bir devletin milli marþýnýn
okunmasýnýn ne kadar doðru olduðu vb. gün-
lerce yazýlýp çizildi, tartýþýldý. 
CTP kurultayýnýn ne TC milli marþý ne de

bayrak konusunda kasýtlý bir tavrý olmadýðýný
bu kýyameti koparanlar dahil herkes bilmekte-
dir. Hatta bir sonraki kurultayda bu hatanýn
fazlasýyla telafi edileceðini de tahmin edebiliriz.
Öte yandan bu tartýþmanýn Türkiye'deki

Cumhurbaþkanlýðý krizinin
uzantýsý olduðu da gayet net
biliniyor. Ancak, TC Asker-Sivil

bürokrasisinin Kýbrýs Türk Halkýna ve onun
kendine özgü varoluþuna bu denli tahammül-
süz ve hegomonyacý bir þekilde müdahalel-
erde bulunmasý kabul edilebilir deðildir. Kýbrýs
Elen egemenlerinin barýþa yanaþmayan ve
Kýbrýs Türk Halkýný dýþlayan tavýrlarýný
eleþtirmekten geri durmayan hükümetimiz;
aynýný TC Oligarþisi yaptýðýnda neden süt dök-
müþ kedi masumluðuna bürünmektedir?
Yoksa bize halklarýn dostunun halklar

olduðunu, egemenlerin ise Türk olsun Elen
olsun halklarýn düþmaný olduðunu unutturmak
mý isteniyor?��

Mart ayý içinde Cenk
Mutluyakalý ve Sami Özuslu'-
nun Genç TV'de gerçekleþen
programýnýn konusu, AÖA idi.
Bu çerçevede Baþbakan Ferdi
Sabit Soyer ve Öðretmen
Akademisi öðrencileri karþý
karþýya geldi. Program, Öðret-
men Akademisi öðrencilerinin
yerinde ve akýllýca sorularýna
karþýlýk, Baþbakan'ýn verdiði
kaçamak cevaplarla þekillendi. 
Öðrenciler, kendilerinden

bilim üretmelerini, bilimsel
araþtýrmalar yapmalarýný ve
pedagojik sorunlara dair açýlým-
lar getirmelerini isteyen
Baþbakan'a; "zaten gelir kay-
naklarý bulunan baþka üniver-
sitelere milyonlarca dolarlýk
para yardýmýnda bulunurken,
neden hiçbir gelir kaynaðý
bulunmayan Akademi'ye hiçbir
kaynak aktarýlmýyor?" diye sor-
dular. Buna yanýt vermeyen
Baþbakan, çabuk hýrsýz tavrýyla

"benden kütüphane istemeyin,
Near East'in kütüphanesini kul-
lanýn" dedi. 
Öðrenciler, zaten sýnavla alý-

nan ve devletin öðretmen
yetiþtiren tek kurumu olan
Akademi mezunlarýnýn, iþe gir-
iþte neden sýnava tabi tutulduk-
larýný da sordular. Devletin
eðitimde belli bir plana göre
öðrenci aldýðý ve her türlü
eleme sistemini kendisinin
ayarladýðý, kendi okulunun
verdiði kendi diplomasýný taný-
madýðý gerçeðini zekice dile
getiren öðrenciler; Baþbakan'ýn
ilgisiz alakasýz cevabý ve
uzadýkça uzayan baþý sonu
belirsiz cümleleri karþýsýnda
þaþkýna döndü. Baþbakan,
Türkçe öðretmenlerine saç-baþ
yoldurtacak, öznesiz-yüklemsiz
cümleleri ile, kamuya giriþte
sýnav sistemini ve neden böyle
bir sisteme gerek olduðunu
anlattý. Baþbakanýn anlamak

istemediði þey ise, AÖA öðren-
cilerinin bu okula zaten sýnavla
girdikleri ve okuldan mezun
olana kadar onlarca sýnavdan
geçtikleridir. Öte yandan Near
East ve DAÜ gibi okullar
tarafýndan hukuk dýþý bir þek-
ilde kurulan öðretmen
yetiþtirme bölümlerinin varlýðýný
meþrulaþtýran sistemlerinin
özelleþtirme demek olduðunu
da dolaylý olarak itiraf eden
Baþbakan, serbest piyasa
ekonomisinin ne kadar iyi bir
þey olduðunu anlata anlata
bitiremedi.
Programdan geriye kalan ise;

Baþbakan'ýn cümle kurmayý
becerebilmek için önce iyi bir
eðitim sonra da iyi bir sýnava
tabi tutulmasý gerektiði ve
Akademi’nin neo-liberal
hükümetçe bilinçli olarak
yatýrýmsýz býrakýlarak piyasaya
açýldýðý gerçeði idi.��

19 Belediye baþkaný CTP
hükümetine karþý sözde mali
sýkýntýlarýný gerekçe yaparak bir
eylem gerçekleþtirdi. Bu eylemin
asýl niyetinin, DP-UBP milletvekil-
lerinin baþaramadýðý muhalefet
iþini belediyeler aracýlýðý ile kotar-
mak olduðu ise ayan beyan orta-
daydý. 
Eylem, UBP-DP þöven-gerici

mantýðýný her yönü ile bünyesinde
barýndýran bir karakter ortaya
koydu. Öncelikle belediye çalýþan-
larý eyleme katýlmaya zorlandý.
Sendikalý çalýþanlar dýþýnda,
sözleþmeli çalýþan ve iþ garantisi
olmayan belediye emekçileri,
gönülsüz de olsa bu eyleme
katýldýlar. Demokrasi kelimesini
diline dolayan bu belediye baþkan-
larý, demokrasiden ne anladýklarýný
böylece göstermiþ oldular: Ýnsan-
larý zorla eyleme çýkarmak ve iþ
güvencesizliðini siyasi rant elde
etmek amacýyla kullanmak.
Öte yandan belediye baþkanlarý,

vatandaþlarýn ödediði vergilerle
alýnmýþ kamusal araçlarý eylemde
kullanarak bir ilke daha imza
attýlar. Hükümet yanlýsý gazeteler
de bu konuyu sürekli gündemde
tutarak, haklý bir þekilde belediye
araçlarýnýn baþkanlarýn malý
olmadýðýný, kamusal mülkiyeti
kendi siyasi amaçlarý doðrultusun-
da kullanmalarýnýn doðru
olmadýðýný dile getirdiler.
Belediyelerin bütçesini hizmet ve
yatýrým için deðil, siyasi rant elde
etmek amacýyla cevizcinin çuvalý
gibi kullanan bu baþkanlar, yaptýk-
larý eylemle kendi acizliklerini ve
anti-demokratik tutumlarýný
sergilemiþ oldular.��

Eðitim ve Saðlýðýn satýþý konusunda emin adýmlarla ilerleyen
özelleþtirmeci hükümet, kendi bünyesindeki Hemþirelik Yüksek
Okulu'nu da sessiz
sedasýz Suat'a peþkeþ
çekti. 
2 yýllýk bir eðitimle

hemþire olarak mezunlar
veren Hemþirelik Yüksek
Okulu, 2 yýl kadar önce
YDÜ binasýna taþýndý. Bu
taþýnma sýrasýnda okulun
statüsünde hiçbir deðiþik-
lik olmayacaðý ve ayný
þekilde devam edeceði
söyleniyordu. Hemen
ardýndan YDÜ, 4 yýllýk
hemþirelik bölümü açtý.
Þimdi de hükümet, "Yataklý Tedavi Kurumlarý Yasasý" aracýlýðý ile 2
yýllýk yüksek okul bitirenleri 4 yýllýk Suat Okulu bitirenlerin karþýsýnda
dezavantajlý konuma getiriyor. 
YDÜ patronu ve hükümetin beslemesi Suat Günsel, Saðlýðý Satma

Bakaný ile iþbirliði protokolu imzaladýklarý sýrada yaptýðý açýklamada:
"2,5 yýl içerisinde 2 yýllýk hemþirelik yüksek okulunun 4 yýllýk fakülte

olmasýný saðladýklarýný, eðitim ve saðlýk sektörlerinde(!) toplumun
kendi kendine yetmesi gerektiðini, 2 yýllýk yüksek okulda okuyan

öðrencilerin 4 yýllýk
bölüme devam etmek
istemesi halinde fark
dersleri alarak bunu
yapabileceklerini söyle-
di" Ancak paradan
haber vermedi. 
Tüm saðlýk emekçisi

örgütlerin gözünün içine
baka baka gerçekleþen
bu satýþ iþleminden
memnun olduðu her
halinden beli olan ve
paraya doymayan
patron Suat, yasal bir

güvence altýnda hükümetçe destekli bir özel sektör patronu olarak
bayaðý keyifli görünüyordu.
Saðlýk emekçileri, duyarsýz ve bürokratik sendikalarýný canlandýr-

madýklarý ve sarsmadýklarý takdirde hem kendi çalýþma koþullarýnýn
kötüleþtiðini hem de halk saðlýðýnýn gerilediðini yaþayarak görecek-
ler.��
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Baþbakan, AtatÜrk Öðretmen AkademÝsÝ
ÖðrencÝlerÝ'nÝn Sorularýný YANITLAMMMMAAAADI!

HemþÝrelÝk Yüksek Okulu Suat'a Peþkeþ ÇekÝldÝ

BeledÝyeler
Eylem Yaptý! Bayrak krÝzÝ



CTP, Kýbrýs Türk Halký'ný savunuyor!
Yýllarca adada TEK HALK olduðu tezi-
ni öne süren, aksini savunan sol
çevreleri Denktaþ'ýn ekmeðine yað
sürmekle suçlayan CTP, artýk poli-
tikasýný deðiþtirmiþ durumda. SSCB'nin
ortadan kalkmasý ile uyduluk edeceði
yeni bir süper güç bulan CTP, daha
önceki söylemlerinin hiçbir özeleþtirisini
vermeden Kýbrýs Türk Halký'ný keþfedi-
verdi. Bir zamanlarýn devrimci
akademisyeni Niyazi Kýzýlyürek'i de
saflarýna transfer edip, "iki halk var"
dediði için partiden attýðý Nazým
Beratlý'nýn gönlünü alýp, "eski" devrim-
cileri çeþitli avantalarla kadrosuna dahil
eden CTP bürokrasisi, gazete ve tele-
vizyonlardan sürekli "Kýbrýs Türk Halký"
da "Kýbrýs Türk Halký" demektedir. 
CTP bürokratlarýnýn gerçeði görüp,

Kýbrýs Türk Halký'nýn varlýðýný kabul
etmesi elbette üzülecek birþey deðil,
sevinilecek birþeydir. Ancak CTP
bürokratlarý, doðrudan bile yanlýþ
çýkarabilme baþarýsýný, bu konuda da
göstermiþtir. Kýbrýs'ta etnik olarak iki
millet mevcuttur. Kýbrýslý Türkler etnik
olarak aðýrlýkla Türk kimliði ile þekillen-
miþlerdir. Ancak milli kimlik ulusal kim-
lik demek deðildir. Azeriler, Türkmenler
ve Türkiye'de yaþayan Türkler ayný
ulusa dahil olmadýklarý gibi, Kýbrýslý
Türklerle, Türkiye Türkleri de ayný
ulusa dahil deðillerdir. Sýrplar ve
Ruslarýn Slav olduklarý halde farklý
uluslardan olmalarý da buna bir örnek-
tir. Çünkü ulusal kimlik mücadele ile
inþa edilen birþeyken, milli kimlik etnik
kökene dayanýr. Bu çerçevede yýllarca
Kýbrýs Türk Halký'nýn varlýðýný kabul
etmeyenler, þimdi bunu uluslaþma
sürecinin son halkasýymýþçasýna
savunabiliyorlar. 
Kýbrýs Türk Halký'ný Türk Ulusunun

bir parçasý kýlmak yönünde çaba har-
cayarak ve sadece Kýbrýs Elen ege-
menleri ile olan çeliþkilerini ön plana
çýkararak, emperyalizmin ekmeðine
yað süren bugün CTP bürokratlarýdýr.
Oysa biz hala "Baðýmsýz Kýbrýs Bütün
Halklar Kardeþtir" diyoruz. Yani Kýbrýs
Elen Halký ve Kýbrýs Türk Halký'nýn
kardeþ olduðunu, Kýbrýs Ulusunu yarat-
mak için verilecek baðýmsýzlýk
mücadelesinin ise asýl mücadele alaný
olduðunu söylüyoruz. Yunanistan ve
Türkiye oligarþileri ise ülkemizin strate-
jik sömürge olarak kalmasý yönünde
emperyalizmin taþeronlarýndan öte
birþey ifade etmezler. Kýbrýs Türk
Halký'nýn Kýbrýslý Elenlerle deðil,
güneydeki ve kuzeydeki egemen blok-
larla çeliþkileri vardýr. Ve CTP sivil
bürokratlarý da kuzeydeki egemen
bloðun bir parçasýdýrlar.��
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Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

CTP Bürokrasisinin 
“Kýbrýs Türk Halký” Ataðý

Mart ayý içinde gazetelere
yansýyan haberlere göre,
Kuzey Kýbrýs Turkcell ve
Telsim Vodafone ile
pazarlýða oturan hükümet,
telefonu satýyor. "Lisans
devri" diyerek sempatik bir
isim altýnda sunulan süreç,
Telsim ve Turkcell'e sýnýrsýz
yetki veren karþýlýðýnda ise
25'er milyon dolar alýnan bir
satýþtan ibaret. 1999 yýlýnda
her iki þirket ile 10'ar yýllýk
sözleþmeler yapýlmýþ ve 10
yýllýðýna yap-iþlet-devret
modeline dayalý bir geçici
yatýrým izni verilmiþti. Buna
göre GSM þirketleri adamýza

cep telefonu konusunda
hükümetle ortaklýk usulüne
dayalý yatýrým yapacaklar,
karlarýnýn yaklaþýk %50'sini
maliyeye ödeyecekler ve 10
yýlýn sonunda her türlü
yatýrýmlarýný devlete devred-
erek çekip gideceklerdi. 
Bunun böyle olmayacaðý

daha baþtan belliydi ancak
kamuoyuna hep böyle yan-
sýtýldý. Çünkü, posta, telefon,
elektrik gibi stratejik sektör-
lerin özel þirketlerin deðil
devletin elinde olmasý genel
kabul gören bir konuydu ve
henüz tartýþýlmaya hazýr
deðildi. Þimdi Türkiye'de de

telefonun satýþý tamam-
landýktan sonra, GSM'den
baþlayarak bu stratejik
alanýn parça parça satýþ
süreci baþlýyor. Sýrada sabit
telefonlarýn olduðunu tahmin
etmek için ise kahin olmaya
gerek yok. Aslýnda telefonun
özelleþtirilmesi internet ve
þimdi de GSM ile parça
parça baþlamýþ durumda.
Telefon Dairesi çalýþanlarý
Turkcell ve Telsim çalýþan-
larýna bakarak kendi gele-
ceklerini görebilirler.
Sendikasýz, iþ garantisiz ve
suratýnda yapay bir
gülümseme...��

telefon satýlýk, yok mu arttýran!!!

Hükümet, "Kýbrýs adasý ve Akdeniz böl-
gesinin en büyük çevre sorunu" olarak
tanýmladýðý CMC bölgesini, "güvenli bölge"
haline getirmek için telleme çalýþmasý
baþlattý. 300 bin euro harcanarak 6 kilome-
trelik bir bölgenin tellenmesi ile kýsa vadede
güvenli bir bölge yaratýlmasý projesinin
sponsorlarý ise YDÜ, GAÜ ve UKÜ...
Bölgenin gerçekten güvenli bir duruma

getirilmesi için "uzun vadede" ne plan-
landýðýna dair ise somut hiçbir söylem yok.
Telleme çalýþmalarýný süslü püslü laflarla
veren gazetelerin satýr aralarýnda okunan;
CMC bölgesinin temizlenmesi için proje
hazýrlanarak fon saðlayýcý kuruluþlardan
para almanýn planlandýðýdýr. CMC gibi
geçen yýllar zarfýnda kronikleþerek süren
bir ekolojik felaketin çözüme kavuþturul-
masý elbette gereklidir. Önceki hükümetler
döneminde maden þirketinin tüm malzeme-
si sökülerek satýlmýþ, ardýndan da CTP-DP

hükümeti CMC sorununun çözüleceði vaadi
ile bölgeyi Doba Ltd. diye bir þirkete
kiralamýþtý. O günden bu güne ne deðiþtiði
ve þimdi Doba'nýn neden ortalarda
görülmediðine dair hiçbir açýklama yap-
madan, bu kez de özel üniversitelerin bu
sonsuz rant pazarýndan kar saðlanmasý
hedefleniyor. Sponsor görünümünde
meseleye dahil edilen üniversiteler, hazýr-

lanacak proje vasýtasýyla elde
edecekleri fonlarla karlarýna kar
katmayý hedefliyorlar. 
Öte yandan adamýzý ve tüm bir

Akdeniz bölgesini kirliliði ile baþ
baþa býrakýp terki diyar eyleyen
CMC þirketine hukuksal bir
süreçle tazminat ödetmek yolunda
hükümetin hiçbir giriþimi yok.
Uluslararasý çevre yasalarýna
göre (kirleten temziler) takip
edilmesi gerekli prosedürleri, ABD
menþeili bu þirkete yönelik uygu-
lama niyeti olmayan ABD menþeili
hükümetimiz, tellemeyi bize
çözüm olarak yutturuyor. CMC
bölgesinde yer altý sularýna,
havaya ve topraða karýþan zehiri,

tellerin nasýl engelleyeceði ise ayrý bir
merak konusu. 
Bu arada, tellemeye karþý ara emri alarak

bölgede bulunan kuyusundan su taþýmak
isteyen bir vatandaþ da, koskoca üç üniver-
site ve Çevre Bakanlýðý'ný geçici bir süre-
liðine durdurmayý baþardý. Ekolojik meselel-
erle ilgili bölge halkýný sürece dahil edip bil-
inçli birer özne kýlmak yerine, yukardan ve
bürokratik çözümlerin peþine takýlan
hükümetimiz bölge halkýndan daha çok
direnç göreceðe benzer.��
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Þu anda uygulanan sistem; sis-
tem içinde bir sistemsizlik içer-
mektedir. Esasýnda sistem
çalýþan  bir hale getirilse bir çok

kazaným saðlanýr ama bu sistem devleti yönetenlerin açgözlülüðüne kur-
ban giden bir sistem olmuþtur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu
Çalýþan sýnýflarýn yýllar belki de yüzyýl süren mücadelesinin kazanýmlarýn-

dan biridir.

Kurumun; devletin borçlarýný  ve primlerini ödememesi
(þu andaki hükümet de dahil), iþverenin asgari ücret
üzerindeki yatýrýmlarý ve birtakým sistem dýþý müdahaleler
sonunda zararda olmasa da önümüzdeki yýllarda insanýmýzý

ödeyemeyecek duruma geldiði görülüyor. 
Ancak hükümete gelenler borçlarý ve primleri ödemeye baþlarsa,

kurumun kontrolü de partizan bir anlayýþla deðil özerk bir anlayýþla olursa
Sosyal Sigortalar Kurumu hýzla toparlanacaktýr.

Ýhtiyat Sandýðý 
Ülkemizde Ýhtiyat Sandýðý da yýllarca partizanca politikalarýn kurbaný

olmuþtur. Sandýkta toplanan paralar bankalara teminat gösterilerek
hükümetler banka kredileri almýþlardýr. Hatta daha da beteri çalýþanýn birik-
miþ paralarý gayri yasal þekilde kullanýlmýþtýr. Bu yanlýþlýklar da durdurula-
bilir. Ancak bunlarý yapanlar hesap vermelidir. Konu yargýya götürülmeli ve
gerekli ceza uygulanmalýdýr. Aksi takdirde bu uygulamalar devam edecek-
tir. Hangi sistem getirilirse getirilsin çalýþanlarýn kontrolü ve bilgisi olmadan
farklý uygulamalarla devlet de halk da zararlý çýkar. 
Þu andaki sitemde emeklilik 25 yýl fiili hizmet ve 55 yaþ'týr. Ancak

geçmiþte bu ülkeyi idare edenler, insanlara verimli olacaklarý 40 yaþlý
dönemlerinde kýyak emeklilik hakký tanýmýþtýr. Toplumun kaldýramayacaðý,
ekonomik gücün kaldýramayacaðý, bir oy uðruna yapýlan bu uygulamalar
yýllarca birilerine hükümet koltuklarý saðladý. Ancak bugün bunlarýn hesabý
sorulmalý sistemin içindeki haksýz uygulamalar bertaraf edilmelidir.
Ortalama ömrün 65-70 yýl olduðu sýcak bir ülke olan Kýbrýs'ta ortalama 15
yýl emeklilik uygundur. Ýsveç soðuk bir iklimi olan ülkedir. Emeklilik yaþý 65
olmasýna raðmen ortalama 18 yýl emeklilik hayatý vardýr.��
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Sandýkta toplanan paralar bankalara teminat göster-
ilerek hükümetler banka kredileri almýþlardýr.
Hatta daha da beteri çalýþanýn birikmiþ par-
alarý gayri yasal þekilde kullanýlmýþtýr. Bu
yanlýþlýklar da durdurulabilir. Ancak bunlarý
yapanlar hesap vermelidir.

Besim Baysal
besimbaysal@lycos.com

Devlet; sosyal güvenlik sistemini kendi oluþtur-
malý ve milli gelirin %20-25'i bu sisteme ayrýl-
malýdýr. 
Toplumun tamamý bu sistemin içine katýlmalýdýr.

Ev kadýnlarý, iþsizler, yaþlýlar, yoksullar, kimsesi-
zler, sakatlar vs.
Belli bir süre toplum içinde emeðiyle geçinen

herkese ödenek ve ikramiye verilmelidir:
Emeklilik Ýkramiyesi, Emeklilik Ödeneði, Yaþlýlýk

Ödeneði, Yoksulluk Ödeneði vs.

Çalýþanlardan kazançlarýna uygun mik-
tarda ve oranda Emeklilik ve ikramiyel-
er için prim kesilmesi gerekir ancak
kesilen bu primler oluþturulacak
özerk yönetimli fonlarca idare
edilmelidir. 
Özerk olmasý gereken bu fon-

larýn idaresinde mutlaka yeterli
oranda çalýþan temsilcisi
olmalýdýr. Bu oran örneðin %60
olabilir.
Fonlar özellikle Sosyal Sigortalar

Kurumu çatýsý altýnda toplanmalýdýr.
Emeklilik ve Yaþlýlýk Fonu, Ýkramiye
Fonu, Malulluk ve sakatlýk Fonu, Yoksulluk
Fonu, Ýþsizlik Fonu þeklinde örgütlenmelidir. 
Ýþ kazalarý, meslek hastalýklarý, geçici iþ göre-

memezlik, malülluk, genel saðlýk sorunlarý ve ölüm
durumlarýndaki tüm masraflarý iþveren karþýlaya-
caðý gibi, bunlarla ilgili primleri de patronlar ödeme-
lidir. 
Asgari ücret tüm çalýþanlarýn minimum kazancý

olmalýdýr ve bu miktarýn iki katýna kadar devlet
çalýþanýn ödeyeceði primlerin %25'ini karþýla-
malýdýr. 
Hazýrlanacak Tek Tip Sosyal Güvenlik yasasýna

raðmen patronlar kurallara uygunsuz hareket eder-
se caydýrýcý cezalar uygulanmalýdýr. 
Herkese ücretsiz saðlýk hizmeti hakký tanýn-

malýdýr. Ve devlet hastanelerinde saðlýk hizmetleri
ücretsiz olmalýdýr. 
Devlet yýllardýr ödemediði sigorta borçlarýný

takvime baðlamalý ve  hýzlý bir þekilde ödemelidir.
Özel sektörde mutlaka sendikalaþma zorunlu-

luðu getirilmelidir. Bunun getirilmesi özel sektörde-
ki çalýþanýn en basiti ve en önemlisi iþ garantisini
getirecektir. Ayný zamanda iþverenin de çalýþma
hayatýndaki bir takým kurallara uyumu, uyumsu-
zluðu kontrol edilebilir.
Sendikal çalýþmalar ve sendikal özgürlükler de

güvence altýna alýnmalýdýr.��

sozde degil gercek
SOSYAL GUVENLiK
i ,i i
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NASIL BÝR "TEK TÝP SOSYAL
GÜVENLÝK" OLMALIDIR?

Özel
sektörde mutla-
ka sendikalaþma

zorunluluðu getirilme-
lidir. Bunun getirilmesi

özel sektördeki çalýþanýn
en basiti ve en önem-

lisi iþ garantisini
getirecektir.

ÞÝMDÝ UYGULANAN SÝSTEM 
NASIL BÝR SÝSTEMDÝR?
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Hükümetin halkýmýzýn ihtiyacý olan "Tek Tip Sosyal Güvenlik
Yasasý" hazýrlamadýðýný ve geçmiþte yapýlan yanlýþ uygula-
malarýn hesabýný  sormak, sermayenin kural dýþý uygulamalarýný
engellemek bir yana çalýþan sýnýflara daha aðýr yükler getirdiðini
gördük. Adaletli vergi alýmýnýn olmadýðýný çok kazanandan çok
vergi, az  kazanandan az vergi almak yerine az kazanandan
daha çok vergi ve prim talep edilmek istediðini anladýk. Þöyle ki:
Özel sektördeki asgari ücretle, kamu sektöründeki baþlangýç

maaþý arasýndaki fark giderilmiyor. 
Özel sektöre, kamuda varolan sendikalaþma hiç

öngörülmemiþ, hatta özel sektörde sendikalaþma reddediliyor.
Emeklilik yaþý 55 den 60'a çýkarýlýyor. Yani o yaþa kadar yaþa-

ma garantimiz böyle bir ülkede olmadýðýndan ölünceye kadar
çalýþmamýz isteniyor. Geçmiþte
yapýlan adaletsizliklerin bedeli
çalýþanlara ödettirilmek isteniyor. 
Kadýn çalýþanlarýn aleyhine bir

düzenleme ile 5 yýla 1 hizmet yýlý
eklenmesi (yýpranma payý) hakký
kaldýrýlmak isteniyor.
Mevcut Sosyal Sigortalar

Yasasýnda bir kadýn 7200 gün prim
yatýrdýðý zaman emekli olabilirken bu
yasa ile prim günleri 9000 güne
çýkarýlmak isteniyor.
Devletin üzerine düþen prim ödeme

zorunluluðu kaldýrýlarak zaten
ödemediði (kurumun müþkül duruma
düþmesinin en büyük nedeni) primler-
den kurtulmak isteniyor.
Sosyal Sigortalý için primler daha da

artýrýlarak eksikler ve sorumluluklar
çalýþana ödettirilmek isteniyor.
Getirilmek istenen sistemle saðlýk

primleri artýrýlýyor ayrýca özel has-
tanelere terkedilen sigortalý hastalara
ve kamu görevlilerine "Katký Payý" adý
altýnda haraç kesilmek isteniyor.
Kurulmak istenen Sosyal Güvenlik

Fonu'nda 3 çalýþan temsilcisine rað-
men 4 devlet temsilcisinin bulundurul-
mak istenmesi partizanlýktan da
vazgeçilmeyeceðini gösteriyor. 
Kamuda çalýþanlarýn Emeklilik

Ýkramiyesi yeni bir düzenleme ile
ortadan kaldýrýlmak isteniyor.
Baskýlar sonucu Genel Saðlýk

Sigortasý, geçirilmek istenen yasadan
ayrý tutulmasýna raðmen bu yasa ile
saðlýk hizmetlerini özel hastanelere
aktarmanýn yollarý ortaya çýkýyor. 

Saðlýk hizmetlerinden bahsederken özel hastanelerden de
saðlýk hizmeti satýn alýnacaðý anlatýlýyor.
Fon yönetim kuruluna özel hastanelerle anlaþma yapma ve

parayý buralara aktarma yetkisi veriliyor. Bununla ortaya, devletin
özel hastaneleri teþviki ve saðlýktan kendini muaf tutmasý anlamý
çýkýyor.
Görüldüðü gibi çalýþanlarýn birtakým haklarýný geliþtirmek yer-

ine çok gerilere götürecek olan bir yasa hazýrlanmýþ. Böyle bir

yasanýn kabul edilmesi çalýþanlarý
deðil patronlarý ve iþverenleri mutlu
eder. Geleceðini bu topraklarda
gören herkes bizim ve çocuklarýmýzýn
geleceðini temelinden etkileyecek bu
yasaya karþý elinden geleni yap-
malýdýr. 
Sendikalý olanlar sendikalarýný bu

tehlike karþýsýnda uyarmalýdýr.
Sendikalarýn yetkili kurullarýndaki

çalýþanlar, bu yasanýn geçmesini
önlemek için elinden gelen protesto
ve eylemi gerçekleþtirmelidir.
Sendikalar bu yasanýn karþýsýnda

oluþturabilecekleri en geniþ sendikal
birliði oluþturmalýdýr.
Bilgi sahibi olmayan sendika üyesi

olsun olmasýn herkese bu yasa ile
ilgili detaylý bilgi ulaþtýrýlmalýdýr.
Özel sektörde çalýþanlar iþyer-

lerinde bu yasa ile ilgili bilgilerini iþ
arkadaþlarý ile paylaþmalýdýrlar. 
Bu yasa karþýsýnda hemen hemen

herkese sorumluluk düþmektedir. Bu
sorumluluðu yerine getirmenin yolu
hükümetin yasa leyhine yaptýðý pro-
pagandanýn aksine karþý propagan-
dayý iþyerinde, evde, kahvede her
yerde örmekten geçer.��

Hükümetin halkýmýzýn ihtiyacý olan "Tek Tip
Sosyal Güvenlik Yasasý" hazýrlamadýðýný ve
geçmiþte yapýlan yanlýþ uygulamalarýn hesabýný

sormak, sermayenin kural
dýþý uygulamalarýný
engellemek bir yana
çalýþan sýnýflara daha aðýr
yükler getirdiðini gördük.
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Kýbrýs Türk Halkýnýn çalýþma hayatýnda 1974
sonrasý, öncesini aratýr bir sistem yerleþmiþ ve
çalýþma hayatýnda büyük çeliþkiler ve anomalil-
er oluþmuþtur. Özellikle kamu sektöründe yýl-
larýn sendikal mücadeleleri birtakým sonuçlar
vermiþ, iþin ve ortalama bir maaþýn garanti ola-
caðý bir sistem kazanýlmýþtýr. Kamu sektörünün
tersine özel sektör çalýþaný (ama herhangi bir
özel sektör çalýþaný olabilir) hiçbir deðiþiklik
oluþmayacak þekilde her an iþsiz kalmak ve
maaþýnda dahi asgari yaþama koþullarýný
saðlayacak artýþlarý göremeden çalýþmak zorun-
da býrakýlmýþtýr. Tüm bunlar; kamuya partizanlýk-
larla yýllarca memur alýnmasý, insanlarýmýzýn
devlete memur olmak için býkmadan usan-
madan uðraþmalarý ve devlet kadrolarýnýn
ihtiyaç fazlasý olacak þekilde þiþirilmesini getir-
miþtir. Ýþte sistemin deðiþmesinin gerekliliði bu
koþullardýr.  Özel sektörü, kamudaki koþullara
getirecek ayný zamanda kamudaki yýðýlmayý da
önleyecek bir sistem için çalýþmalar derhal gün-
deme getirilmelidir. Her çalýþanýn bu ülkede
yaþamak durumundaki herkesin, insanca
koþullar içinde yaþamasý için tüm toplumu kap-
sayacak bir "Tek Tip Sosyal Güvenlik" mutlaka
gereklidir. Bunun koþullarý da ancak ve ancak
özel sektörde sendikalaþma zorunluluðu getiril-
erek saðlanabilir. Çünkü kamudaki kazanýmlar
da,  bu alandaki sendikal mücadeleler ile elde
edilmiþtir. ��

is-ti-yo-ruz
HÜKÜMETÝN SUNDUÐU “SOSYAL GÜVENLÝK” SÝSTEMÝNE

NNEEDDEENN KKAARRÞÞII ÇÇIIKKTTIIKK??

NEDEN "TEK TÝP
SOSYAL GÜVENLÝK"

GEREKLÝDÝR?



Trafik sorunu tüm yakýcýlýðý ile yine gün-
demimize yerleþiverdi. Hemen her gün
gerçekleþen trafik kazalarý ve sonucunda
ortaya çýkan yaralanmalar ve ölümler inkar
edilemez bir travmaya neden oluyor. Aileler
çocuklarýnýn, eþlerinin, akrabalarýnýn trafik
kazalarý sonucunda ölümlerine yas
tutarken, görsel ve yazýlý basýn bu yasa
ortak oluyor. Tüm halkýmýz, açýk bir
duyarlýlýkla trafik sorununa bir çözüm
bulunmasý yönünde temennilerini dile
getiriyor.
Tipik olgu; kaza yaþandýktan sonra çok

satan bir gazetede hurda haline gelmiþ
araba fotoðrafý eþliðinde "yüreðimiz yandý",
"acý gün", "trafiðe bir kurban daha"
benzeri bir baþlýkla yasýn baþla-
masýdýr. Ardýndan acýlý aile
fertleri ve "kurban"ýn yakýn-
larý baþsaðlýðý ilanlarý verir,
kalabalýk bir cenaze
gerçekleþir ve cenazeden
çýkanlar arabalarýna binerek
gaza basarlar.
Sorunun varlýðý yadsýnamaz

boyuttadýr. Her ne kadar hükümet
temsilcileri bir süreliðine sorunu çözme yol-
una girdiklerini, ölümlü kazalarda bir azal-
ma olduðunu, artýk sorunun kesin olarak
çözülmesi için gerekli yöntemin bulun-
duðunu iddia etmiþ olsalar da, bu iddialar
gerçeklik tarafýndan kýsa sürede yalan-
landý. Hükümet, trafik cezalarýný arttýrýp,
yollara kameralar yerleþtirerek, yasakçý ve
cezacý bir mantýkla sorunu çözebileceðini
iddia etmiþti. Ancak açýktýr ki, bu iddialar
fos çýktý. Hükümet kendi icraatlarýný (yasak
ve cezalarla kontrol toplumu yaratma gir-
iþimleri) "jan jan"lý bir þekilde sunmayý
gayet iyi becerse de, ölümlerin gerçekliði,
reklamýn kalitesine meydan okumaya
devam ediyor.
Nüfusa oranlandýðý zaman dünya stan-

dartlarýnýn çok üzerinde trafik "kurbaný"
vermemizin nedeni nedir? Neden bizim
ülkemizde insanlar yoðun bir þekilde trafik-
ten ölmektedirler? Bu sorular halen yanýt
beklemeye devam ediyor. Herhangi bir
sonucu ortadan kaldýrmayý isteyen her yak-
laþým, o sonucun nedeni ile mücadele
etmelidir. Sonucun kendisi ile uðraþmak,
nedenleri ortadan kaldýrmadan sonuçlarla
mücadele etmek demektir. Trafik
kazalarýnýn nedenleri masaya yatýrýl-
madan, kazalarýn kendisinden kurtulmamýz
mümkün deðildir. Oysa cezalarý arttýrmak,
her köþe baþýna kameralar yerleþtirmek,
radyolara-televizyonlara reklamlar vererek
"trafik canavarý olmayýn" demek nedenlerle
deðil, sonuçlarla uðraþmak demektir.
Burada örtük bir varsayým vardýr. Bu
varsayýma göre kazalarýn nedeni sürücü-
lerin, kötü niyeti-bilgisizliði-dikkatsizliði gibi
sebeplerdir. Bu yüzden kötü niyetli
sürücüler için cezalar yükseltilir-kameralar
takýlýr, bilgisiz sürücüler için eðitim sefer-
berliði baþlatýlýr (medyada veya þoför
okullarýnda) ve dikkatsiz sürücüler sürekli
uyarýlarak dikkatleri çekilmeye çalýþýlýr. Bu

noktada "canavar" sürücüdür. Ancak bu
yaklaþým o kadar korkak bir yaklaþýmdýr ki;
kaza gerçekleþmeden potansiyel canavar
olarak gördüðü sürücüyü, kazadan sonra
"kurban"a terfi ettirir. 17 yaþýnda bir genç,
aþýrý hýz sebebiyle kazaya sebebiyet verip
hayatýný kaybedince, "canavar"lýktan çýkar,
tüm gazetelerde "trafik kurbaný" olarak
anýlmaya baþlar. Yani trafik kazalarý bir
sonuçsa bu sonucun nedeni yanlýþ bir þek-
ilde sürücüler olarak tanýmlanýyor. Ancak
bu yanlýþ mantýk bile sonuna kadar vardýrýl-
mayýp kazadan sonra yan çiziliyor. Peki
bizim ülkemizde neden bu kadar çok trafik
kazasý, özellikle de ölümlü trafik kazasý
olmaktadýr?
Bizce, trafik sorunu, yollarýn yapýldýðý

andan baþlayarak kazazedenin mezara
gömüldüðü ana kadar bir bütün içinde
kavranmalý ve her aþamada cebine para
giren ekonomik özneler baðlamýnda deðer-
lendirilmelidir. Yaþam içinde ortaya çýkan
her olgu manevi bir boyut taþýsa da, maddi
iliþkilerle belirlenir. Yani her manevi tavrýn
maddi bir karþýlýðý vardýr. Burada demek
istediðimiz açýklayalým...
Ülkemizde ciddi bir trafik sektörü vardýr.

Yollar yapýlýr, araba satýþý için gazetelere
televizyonlara ilanlar verilir, arabalar satýlýr,
arabalara benzin alýnýr, arabalarýn servis-
bakýmý yapýlýr, trafik cezalarý yazýlýr, trafik
kazalarýný önlemek adýna projeler yapýlýr,
trafik kazalarýný önlemek için gazetelere-
radyolara ilanlar verilir, kaza sonrasý
gazetelere ölüm ilanlarý verilir. Tüm bu
süreçlerde birileri para kazanýr ve
ekonomik döngü devamlýlýðýný saðlar. Bu
döngüden kar elde eden hiçbir ekonomik
özne, bilinçli olarak kazalarýn olmasýný,
insanlarýn ölmesini istemez. Ancak soruna
yöneltilecek gerçek ve bütünlüklü bir
çözüm, mutlaka karþýsýnda bu odaklarýn
bilinçli/bilinçsiz direniþini bulacaktýr. Çok
fazla arabanýn olduðu, altyapýnýn yetersiz
olduðu, kýta Avrupasý ve Ýngiltere pratik-
lerinin ayný anda uygulanarak karýþýklýða
neden olduðu sürekli tekrarlanmaktadýr.
Ancak konu, toplu taþýmacýlýðýn teþvik
edilmesine geldiðinde benzin istasyonu
sahiplerinden gazetelere kadar anlamlý bir
suskunluk hakim olmaktadýr. Bu, ancak
trafik sektörünün yarattýðý gelir ve bu gelirin
azalmasýndan duyulan kaygý ile baðlantýlý
olarak anlaþýlabilir. Hem araba kaosunun
ve bireysel araba kullanýmýnýn ayný yaygýn-
lýkta devamýný isteyeceðiz hem de ölümlü
trafik kazalarýnýn olmamasýný isteyeceðiz.
Buna "hem ekmek bütün hem köpeðin
karný tok" mantýðý diyebiliriz ancak bizce

"olmayacak duaya amin demek" diye
adlandýrmak daha doðru olacaktýr... 
Ýnsan yaptýðý her iþte, ilgilendiði her

konuda (konunun kendisi ne olursa olsun)
mükemmelllik arayýþýnda olan bir varlýktýr.
Balýkçý daha iyi balýk tutmaya uðraþýr,
hýrsýz daha güzel hýrsýzlýk yapmaya
uðraþýr. Komedyen daha iyi espriler bul-
maya çalýþýr, yalancý daha inanýlýr yalanlar
uydurur. Bu her konu için geçerlidir. Týpký
bunun gibi, yaþamýnda yoðun bir þekilde
özel araba kullanýmý olan halkýmýz da,
araba kullanýmýnda ciddi bir yarýþ içindedir.
Günlük sohbetlerin önemli bir bölümü
araba marka ve modelleri ile ilgilidir. Araba
deðiþtirmek bir tür hobidir. Gençler el freni
çekerek araba döndürmeyi, raund-

about'lara riskli hýzlarla
girmeyi rekabet konusu haline
getirmiþlerdir. Bu da çok
doðaldýr, çünkü araba toplum-
sal yaþamýmýzda ciddi oranda
bir yer tutmaktadýr. Bu durum-
da, cezalar, kameralar ve
yasaklar; sadece oyunun bir
parçasýdýr. Heyecaný arttýr-
mak, bu kurallarýn mükemmel-
lik arayýþýndaki sürücülerce
altedilme çabasý ile
mümkündür. Kazalarda ölen-

ler oyundýþý kalmýþ oyunculardýr ve ancak
geriye kalanlar için "maðluplar" olarak
anlam ifade eder. Arabalarýn toplumsal
yaþamýmýzdaki yeri, kabul etsek de
etmesek de mistik bir noktaya varmýþtýr.
Araba fetiþizmi, model, marka, hýz gibi ara-
balarýn çeþitli özelliklerini kiþisel olumluluk-
larýmýz gibi algýlamamýza neden olacak
kadar ileri bir hastalýk derecesindedir.
Totemlere tapan ilkel topluluklar bunu en
azýndan doðanýn anlaþýlamaz güçlerine
yönelik bir saygý ifadesi olarak gerçek-
leþtiriyorlardý. Biz ise kendi ürünümüz
emeðimizin doðal sonucu olan bir metaya
yani arabaya tapýyoruz. Bu tapýnma,
elbette her tapýnma gibi "kurban"larýný da
verecektir. Bu da "Trafiðe bir kurban daha"
baþlýklarýnýn ne kadar yerinde olduðunu
göstermektedir. Evet, halk olarak
tapýndýðýmýz arabalara sürekli "kurbanlar"
vermekteyiz. Tapýnma iþlemimizin devam
etmesini ancak "kurbanlarýn" azalmasýný
isteyerek de olmayacak duaya amin
demekteyiz.
Bu kýsýr döngünü kýrýlmasý, oyunun kural-

larýný aðýrlaþtýrarak deðil, deðiþtirerek
mümkündür. Toplu taþýmacýlýðýn ve bisiklet
kullanýmýnýn teþvik edilmesi, hem toplum-
sal ekonomi hem de ekolojik maliyet
anlamýnda da rasyonel olan çözümdür.
Ýrrasyonel, mistik araba tapýnmacýlýðý
kültürünün kýrýlmasý ise, bir yandan toplu
taþýmacýlýðý ve bisikleti teþvik ederken,
diðer yandan da deðerler sistemimizi
deðiþtirmekle mümkündür. Gücü kuvveti
yerinde bir genç, yürümek veya bisiklete
binmek yerine 1-2 km'lik yolu araba ile git-
meyi tercih ettiðinde kendisi ile dalga geçip
alay edilmeyecek, küçük görülmeyecekse,
bu bir eksiklik belirtisi olarak görülmeye-
cekse biz daha gazetelere çok ölüm ilaný,
arabalara çok "kurban" vereceðiz.��
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Arabalarýn toplumsal yaþamýmýzdaki
yeri, kabul etsek de etmesek de
mistik bir noktaya varmýþtýr.
Araba fetiþizmi, model, marka,
hýz gibi arabalarýn çeþitli özellik-
lerini kiþisel olumluluklarýmýz gibi
algýlamamýza neden olacak kadar

ileri bir hastalýk derecesindedir. 

Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com
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trafik
kazalarý ve sonu-
cunda ortaya çýkan
ölümler inkar edilemez
bir travmaya neden

oluyor
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Mart ayýnýn güneþli bir Pazar sabahýnda,
bedenime ve beynime iþleyen haftanýn tüm
yorgunluðundan ve aðýrlýðýndan arýnmak ve
hafifleþmek için gazetelerimi de alarak yataðý-
ma uzanmýþtým. Birkaç dakika boyunca öðren-
cisi olduðum (veya daha doðrusu müþterisi
olduðum) Doðu Akdeniz
Üniversitesi/Ticarethanesini ve öðrenci muhale-
fetinin durumunu düþündüm.  Zaman zaman
yaptýklarýmýzýn ne kadar zor ve bir o kadar da
anlamlý olduðunu düþünüp, gururlansam da;
zaman zaman karamsarlýða düþmediðim de
olmuyor hani. Fakat umudum en kötü anlarda
bile karamsarlýk bulutunu daðýtmayý baþarýyor.
Yatakta uzalý yatýrken gözlerim  tavanýn köþe-
sine çöreklemiþ örümceklerin ördüðü aðlara,
düþlerim ise dünyayý örümcek aðý gibi sara-
caðýmýz günlere takýlýyordu. 

Düþler girdabýnda uzun uzun döndükten
sonra elime 11 Mart tarihli "Kýbrýs Gazetesi"ni
aldým. Yakýn Doðu Üniversitesi/Ticarethanesi
rektörü/partonu  Suat Günsel'in "Forbes
International"da zenginler listesinin 891.
sýrasýnda yer alýþýnýn haberi, gurur abidesi bir
þeymiþ gibi  "davul-zurna" eþliðinde gazetenin
sürmanþetinden, dev puntolarla veriliyordu.
(Kendine rektör diyen bir insan para babalarýyla
ayný kategoride olmaktan gurur duyuyor.
Üstüne üstlük basýn-yayýn organlarý da bu duru-
mu ballandýra ballandýra topluma pazarlýyor.
Gel de sen þimdi üniversiteye ticarethane, rek-
töre de patron deme!)  Önce -hem medya, hem
de üniversitelerin durumunu düþünerek-
utancýmdan yerin dibine girdim; ardýndan "daha
neler göreceyik Hasan'ým, neler?!" diye derin bir
iç geçirdim. Diðer haberlere bakmadan, öfkeyle
gazeteyi odamýn bana göre en uzak köþesine
fýrlattým. Günün geriye kalan kýsmýnda kapital-
izmin nasýl yok edileceðini ve "baþka bir
dünyaya" (kuþkusuz Suat ve türevlerinin
olmadýðý bir dünyaya) nasýl ulaþacaðýmýzý
düþünerek ve hayal ederek geçirdim...

**** **** ****
Bir "Pazar" utancýndan sonra Pazartesi'nin

daha iyi ve daha mutlu geçeceðini ummaktay-
dým. Tüm haftanýn 16 Mart günkü "Savaþa
Hayýr" eyleminin hazýrlýklarýyla, koþuþturmasýy-
la geçeceðini tahmin etmekteydim. Fakat fakül-
teme girer girmez bu sefer de "Pazar-ertesinin
utancý"yla yüzleþtim ve haftanýn hiç de plan-
ladýðým gibi geçmeyeceðini anladým. Suat
Günsel bir patron edasýyla deri yüzmeli
koltuðunda "891"i kutlarken, Halil Güven ve
Þamil Erdoðan Doðu Akdeniz
Üniversitesi/Ticarethanesi'nde KKTC usulü
"301" operasyonlarýna baþlamýþtý. DAÜ
Rektörlüðü bilime, özgür düþünceye ve ifade
özgürlüðüne büyük bir darbe indirerek, içlerinde
ben de olmak üzere, biri mezun (rezilce deðil
mi) 4 kiþi hakkýnda hukuk dýþý yöntemlerle disi-
plin soruþturmasý baþlattý. Toplumu ve bilimi
utanç ile kucaklaþtýran Suat Günsel'in ardýndan
Halil Güven ve tayfasý da "süreçten" fazla uzak

kalmayýp, "utanç saçanlar
korosuna" dahil oluyorlardý.
Fakat Halil Güven ve tay-
fasý "la minör"  ile "la"
arasýndaki hassas dengeyi
iyi tutturamayarak, "utanç
korusundaki cýrtlak sesliler"
ünvanýný almayý hakettiler.
Bindikleri dal onlarý taþýya-
madý, kýrýldý. "Orkestra
þefinin" mavi yapraklý dalý-
na (Avrupa Üniversiteler
Birliði/AÜB) tutundular. 
Baskýlar sonucu rektörlük,

soruþturmalarý geri almak
zorunda kaldý. Fakat yal-
adýðý tükürüðünün tadýný
acýlýðýndan biraz arýndýr-
mak için Avrupa Üniversitel-
er Birliðine sarýldý. Ne de
olsa aðýzlarýnýn yanmasý
veya kokmasý onlar için hiç
de hoþ olmayan durumlardý.

Hastalýðý önleyici gerekçeler lazýmdý ve hazýrdý,
Avrupa Üniversiteler Birliði...

Geleneðin "Kapýsýný" Çalmak
Natrre veya Sarbonne Üniversiteleri'nden

bahsetmek 68 ruhunu anýmsamakla ayný þeydir.
Politeknik Üniversitesi'nin adýnýn geçtiði her
tartýþma, üniversitenin faþist cunta karþýsýndaki
mücadelesi anýmsanmadan sonlanmaz.
ABD'de Colombia Üniversitesi, Türkiye'de
ODTÜ... Ve daha bir çok üniversite toplumlarýn
özgürleþme ve aydýnlanma mücadelesine paha
biçilmez katkýlar saðlamýþtýr. Bu üniversiteler
özgürleþmenin ve kurtuluþun geleneðini ifade
etmektedirler. Günümüzde bu gelenekler
topluma unutturulmak için, toplumsal bellekten
silinmesi için ne kadar çabalanýrsa çabalansýn
tarihte var olmaya ve yaþamaya devam ediyor
olacak. Tarihine kör olan bir toplum geleceðine
de kördür, gelecekleri de kördür. (Ayný þekilde
resmi tarih okumalarý da ayný körlük durum-
larýnýn oluþmasýna sebebiyet verir.) Üniversitel-
er toplumlarýn aydýnlanma mücadelesiyle
beslenerek ve onu besleyerek; ondan alarak ve

SSSSEEEERRRRMMMMAAAAYYYYEEEENNÝÝNN BBEEÞÞÝÝÐÐÝÝNNDDEENNÝÝNN BBEEÞÞÝÝÐÐÝÝNNDDEE
ÜÜÜÜNNNNÝÝÝÝVVVVEEEERRRRSSSSÝÝÝÝTTTTEEEE MMAANNZZAARRAALLAARRIIMMAANNZZAARRAALLAARRII

Hasan Yýkýcý
ykchasan@yahoo.com

DAÜ Rektörlüðü bilime, özgür düþünceye ve ifade özgür-
lüðüne büyük bir darbe indirerek, içlerinde ben de olmak
üzere, biri mezun (rezilce deðil mi) 4 kiþi hakkýnda hukuk
dýþý yöntemlerle disiplin soruþturmasý baþlattý.

Üniversiteler Bilimsel bilginin
üretildiði ve eleþtirel
düþüncenin derinleþtirildiði
kurumlar olmasý gerekmesine
raðmen günümüzün gerçekliði
olmasý gerekenle tamamen
tezattýr. DAÜ'de yaþanan son
geliþmeler bunun trajik bir
örneðidir. Doðu Akdeniz Üniver-
sitesi içerisinde öðrencinin
ekonomik ve sosyal sorun-
larýnýnçözüme kavuþmasý için
uzun süredir mücadele veren
Kolektif Öðrenci Hareketi çatýsý
altýnda örgütlü öðrencilere
üniversite rektörlüðü ve yöne-
timince anti-demokratik yollar-
la disiplin soruþturmasý
baþlatýlmýþtýr. Üniversitelerin
toplumlarýn özgürleþme
mücadelelerindeki öneminin
farkýnda olan Baraka Kültür
Merkezi, DAÜ'de yaþanan orta
çað kalýntýsý uyugulamalarý
nefretle kýnar. DAÜ'ye egemen
olan ve tüm kurumlarýna
iþlemiþ olan "karanlýk çað" zih-
niyeti, düþüncenin ve toplumun
özgürleþmesinin önünde büyük
bir tehlikedir. Düþünen,
eleþtiren ve deðiþtirmeye
çalýþan öðrencinin yok edilme-
sine koþullanmýþ "karanlýk çað"
kalýntýsý anlayýþlarýyla DAÜ ege-
menleri, üniversiteyi toplum
için bir onur abidesi deðil,
utanç duvarý halinine sok-
muþlardýr. 

DAÜ bugün bilimselliðe ve
düþünceni özgürlüðüne ne
kadar uzaksa , sermayenin
ihtiyaçlarýna ve hegemonyasýna
da o kadar yakýn, hatta iç içedir.
DAÜ Rektörlüðü ve yönetimi
"bilimsellik ve þeffaflýk" yalan-
larý arkasýna sýðýnarak, toplumu
bir yýðýn düzmece palavralarla
kandýrmaya ve uyutmaya
devam ediyor. Bugün DAÜ, rek-
törlüðü ve yönetimi ile birlikte
yollarýný Avrupa Üniversiteler
Birliði'ne (AÜB) doðru deðil,
hamama doðru çizmelidir.
Yollarýný hamama doðru çizme-
lidir, çünkü DAÜ'nün kirlerinden
ve "karanlýk çað"dan kalma
kokuþmuþ zihniyetinden arýn-
masý, temizlenmesi gerekmek-
tedir. Bundan dolayý DAÜ,
AÜB'ye DEÐÝL HAMAMA.

BBAARRAAKKAA KKÜÜLLTTÜÜRR MMEERRKKEEZZÝÝ
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ona vererek; geliþirler, geliþtirirler; birer
gelenek haline gelir ve toplumsal geleneðin
þekillenmesine katkýda bulunurlar.
Toplumsal aydýnlanmaya, geliþmeye, iler-
lemeye katkýda bulunmayan veya bulun-
durulmayan üniversiteler toplum içindeki
gerici nitelikleriyle "gelenekleþir"lerken,
insan topluluklarýnýn da körelmesine ve
yozlaþmasýna hizmet eder. Kýsacasý ýsrarla
yaþattýklarý yoz deðerler zaman içerisinde
toplumlarýn onlarý içselleþtirmesiyle veya
daha doðru bir ifadeyle toplumlara zorla
içselleþtirilmesiyle artýk meþruluk kazanmýþ
olur.
Bugün ülkemize baktýðýmýzda tahayyül

ettiðimizin aksine tam da böyle bir üniver-
site geleneðinin olduðu veya oluþmakta
olduðunu rahatca gözlemler, algýlayabiliriz.
Az yada çok para babalarý Yakýn Doðu
Üniversitesi'nin içine rahatca sýða-
caðý bir gelenek kalýbý yarat-
mýþlardýr. Bu kalýp geliþtik
sonra toplumsal
körelme ve iliþkilerin
yozlaþmasý da art-
makta,  derinleþmek-
tedir. Yani YDÜ
geleneði veya oluþ-
makta olan YDÜ
geleneði bir "utanç"týr.
(Belki erkenden "bu
onun geleneðidir", "o
bunun geleneðidir" gibi
kesin yargýlardan bahsetmek
pek doðru olmaz ama ben bu yazýmda
bu "kesinlikleri" biliçli olarak kullanacaðým.
Çünkü birileri bilinçli olarak bu kesinliklerin
deðiþmeksizin var olmasýný, sürmesini iste-
mektedir. Biz ise tam aksine bu kesinliklerin
deðiþmesi gerektiðini, deðiþeceðini ve
deðiþtireceðimizi söylüyoruz.) Peki ya
DAÜ? Gelin son yaþananlar, günlüðüme
düþen ifadesiyle "Pazar-ertesi" utancýnýn

öznelinden DAÜ geneline yol alalým.
Pazar-ertesi trajedisi            
DAÜ'de 2006'nýn 13 Haziran'ýnda yýllardýr

uyur durumdaki öðrenci muhalefetinin
uyanmasýný tetikleyen kitlesel bir eylem
gerçekleþmiþti. Eylemdeki 650-700 kiþinin
azmi ve kararlýlýðý, eylem boyunca resmi
merciler tarafýndan söylenen yalanlarla bir-
likte, nefrete eklemlenmiþ ve Rektör Halil
Güven ev ve iþ yeri sahipleriyle Mavi
Salonda toplantýdayken, salon kalabalýk
tarafýndan basýlmýþtý. Aradan tam 10 ay
geçtikten sonra ise üniversite rektörlüðü
mart ayý içerisinde "disiplin soruþturmalarý"
düðümesine bastý. Soruþturmalarýn tam da
Kolektif Öðrenci Hareketi'nin Irak
Savaþý'nýn 4.yýlý vesilesiyle gerçekleþitire-

ceði "Savaþa Hayýr"
eylemi arifesinde
baþlatýlmasý bir
tesadüf, rastgele
gelmiþ bir vaka ya da
kaderin bir cilvesi
deðildi. Tamamen rek-

törlüðün öðrencilere karþý
uyguladýðý stratejik bir

manevraydý. Amaç eylemin
gerçekleþmesini engellemek veya en

azýndan sönük geçmesini saðlamak. Çünkü
bu insanlar öðrencinin "savaþa hayýr"
demesini istemiyorlar, katliamlarý görmeleri-
ni istemiyorlar, düþünmesini, soru sor-
masýný istemiyorlar çünkü "soru sormak
tehlikelidir" diyorlar. (Tüm baský, zorluk ve
yýldýrma giriþimlerine raðmen, Kýbrýs'ýn
Kuzeyinde bir ilke imza atarak Kolektif

Öðrenci Hareketi (KÖH), "Savaþa Hayýr"
eylemini gerçekleþtirmeyi baþardý.) Disiplin
soruþturmalarýnýn zamanlamasýnýn dýþýnda
"neden soruþturmalar baþlatýldý?" sorusuna
verilecek cevaplar çok daha büyük önem
içermektedir.
Yukarýda da belirttiðim gibi, DAÜ'de

öðrenci muhalefeti yýllardýr ölü döþeðinde
yattý. Kolektif Öðrenci Harekleti'nin amacý
öðrenci muhalefetini canlandýrmak, deyim
yerindeyse "sihirli öpücüðü" baygýn prens-
lerin ve prenseslerin dudaðýna kondurtmak-
týr. Faaliyete geçtiði süre boyunca KÖH bu
görevi alnýnýn akýyla gerçekleþtirmeye
devam ediyor ve her geçen gün de ileriye
adýmlarla baþarýsýný pekiþtiriyor. Ýþte bu
canlanýþ ve ilerleyiþ gerek üniversitenin

bürokratik kurumlarýný, gerekse de asker-
sivil yönetici hiyerarþisini huzursuz-
landýrarak, huysuzlaþtýrmýþtýr. Ayný huysu-
zlaþan hayvanlarda olduðu gibi, yönetici elit
huysuzlaþtýrýcý etkenlere karþý saldýrýya
geçti. Üniversite ve toplum içerisinde varlýk
gösterebildiði ölçüde önemsenen ve saygý
duyulan KÖH artýk baþta rektörlük olmak
üzere asker-sivil yönetici erbabýnýn
"pembe" planlarýnýn selameti açýsýndan risk
unsuru haline gelmiþti. Dolayýsýyla artýk bir
çeþit "hayattan uzaklaþtýrma" operasyonu
kaçýnýlmazdý. Böyle bir operasyonun alt
yapýsý için ek çalýþma yapmaya da gerek
yoktu. Sað olmasýnlar 12 Eylül paþalarý o
alt yapýyý vakit-i evvelinde hazýrlamýþlardý.
Masamýn sol köþesinde duran DAÜ Disiplin
Yönetmeliði böyle bir operasyonun gerçek-
leþmesi için yeter de artar malzemeyi

Üniversitedeki öðrenci mücadelesi soruþturmalardan zaferle çýkýlmasýyla
yeni bir boyut kazanmýþtýr. Kýrýlamaz sanýlan duvarlar kýrýlmýþtýr.

Zafer bizim olmuþtur! Bugün sesimizin dün olduðundan daha
yüksek çýkmasý gerekmektedir.
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Soruþturma
süreci DAÜ'deki
demokratikleþme

mücadelesine  
olumlu katkýlar

saðladý

SSSSEEEERRRRMMMMAAAAYYYYEEEENNÝÝNN BBEEÞÞÝÝÐÐÝÝNNDDEENNÝÝNN BBEEÞÞÝÝÐÐÝÝNNDDEE

Ülkemizde yýllarca
yaþanan bunca vur-
guna raðmen ulus-

lararasý bir zenginimiz neden olmadý diye kara kara
düþünürdük. Bunun çeþitli cevaplarý olabilirdi, kimimiz yeterli
büyüklükte pazar olmadýðýný da söyleyebilir. Fakat tüm dünya-
da olduðu gibi ülkemizde de çalýþanlarýn ürettiði artý deðeri
ve/veya emeði karþýlýðý aldýðý ücreti sistem içerisinde kendi
kasalarýnda toplamayý bilen zengin bir sýnýf vardýr. Eðitim de bu
zihniyeti taþýyan sýnýfýn yýllardýr bir kazanç kapýsý haline
gelmiþtir. Önce "üniversite" kurmakla baþlayan bu, sektör haline
getirilen eðitim üzerine ataklar, daha sonra kolejden okul önce-
si eðitimine kadar geniþlemiþtir. Devlet tarafýndan da özel teþeb-
büs adý altýnda desteklenen bu zihniyetin evlatlarý Koçlarýn-
Sabancýlarýn Türkiye piyasasýnda yükseliþlerinden çok daha
kýsa sürede en az onlar kadar servet biriktirdiler. Artýk Forbes
dergisinin dünya çapýndaki zenginler listesinde 891. sýraya yük-
selen Suat Günsel gibi bir evladý var Kýbrýs Türkü'nün. Ne kadar
övünsek ne kadar gururlansak hakkýmýzdýr. Peki Suat Günsel
ve onun yolundan giderek "üniversiteden"  anaokullara kadar
eðitimin her kademesine el atan bu sýnýfýn bu kadar servet birik-

tirmesinin yöntemi nedir? Suat Günsel bu servetini hangi þart-
larda gerçekleþtiriyor? Hürriyet Gazetesi'nin yazdýðýna göre
KKTC'nin Gayri Safi Milli Hasýlasý 2 milyar 620 milyon dolar ve
Suat Günsel'in 1 milyar dolarýn üzerinde serveti var. Okulunun -
ki Yakýn Doðu Üniversitesi onun özel mülküdür- reklamýný iyi
yapýyor ve Türkiye'den aðýrlýklý olmak üzere dünyanýn çeþitli
bölgelerinden gençleri buraya çekiyor. Baþka?
1. Ýzinsiz ve rushatsýz olarak, satýn aldýðý araziler üzerine

binalarý inþaa etmeye baþlýyor. (Yýllar sonra Rauf Denktaþ'ýn gir-
iþimleri ile izinleri altyapý karþýlýðý hallediliyor)
2. Devletten aldýðý-çýkarttýðý hibe usülü kredilerle hýzlý bir þek-

ilde ilerliyor.
3. Üniversitede açtýðý bölümleri çok ince düþünerek ve YÖK,

YÖDAK vs gibi kurumlara danýþmadan tamamen kendi zekasýný
kullanarak açýp sonra siyasetteki etkisi ile kabul ettiriyor.
4. Öðrenci seçerken hiçbir kritere baðlý kalmýyor sadece

parayý ödeyebilene göre seçim yapýyor.
5. Burs vermeyi zeki öðrenciler üzerlerinden reklam yapmanýn

yöntemi olarak benimsiyor.
6. Devletten uzun süre ödemeli ve faizsiz krediler alarak

binalar inþaa ediyor ve devletin üst kademelerindekilere kala-

SSSSUUUUAAAATTTT   GGGGÜÜÜÜNNNNSSSSEEEELLLL VVEE YYaakkýýnn DDooððuuuuuuuu......YYaakkýýnn DDooððuuuuuuuu
Besim Baysal
besimbaysal@lycos.com



onlara sunuyordu. Nitekim ne sebep, ne
gerekçe gösterilmeden, 4 kiþi hakkýnda
soruþturma baþlatýldý. "Hayattan uzaklaþtýr-
ma" operasyonunun baþlatýldýðý günler de
ise Avrupa Üniversiteler Birliði sözlü olarak
yaptýðý açýklamada DAÜ'nün ne kadar
"demokratik ve þeffaf" bir yapýda olduðu
ballandýra ballandýra ifade ediliyordu. Bu
açýklamanýn hemen ertesinde göðsü
kabaran üniversite rektörlüðünün suratýna
bir tokat gibi patlarcasýna KÖH þok bir
eylem koydu. Ertesi gün gazetelerin ilk say-
falarýnda ve televizyonlarda aðzý bantlý
gençler vardý. KÖH tarafýndan okunan
basýn açýklamasý AÜB'ünkünün aksine
"pembe düþlerden" ziyade üzeri örtülmek
istenen gerçekliðin acý suyuyla beslenmiþti.
Rektörlük mevzunun saklý kalacaðý,
toplumla buluþamayacaðý sanýsý
içerisindeydi. Fakat konunun "beklenmedik
bir þekilde" kamuoyuna taþýnmasý ve
tartýþýlmaya baþlanmasýyla rektörlük ani bir
affallama geçirdi. Üniversiteki ilerici kurum-
larýn, demokrat öðretim görevlilerinin ve
akademisyenlerin, KTÖS ve KTOEÖS'ün
anlamlý ve yerinde çýkýþlarýyla art arda dar-
beler yiyen rektörlük, geri adým atmak
zorunda kalarak, soruþturmalarý geri çek-
tiðini açýkladý. Tam da bu noktadan itibaren
yeni bir problemle, -Türkçe hocamýn caný
sýkýlsa da o terimi kullanacam- etik prob-
lemiyle karþý karþýya kalýyoruz. Rektörlük
yaptýðý açýklamada öðrenciler için sevindiri-

ci ve kabul edilebilir ifadelerde bulunduysa
da bunu gururunun incinmemesi adýna  ve
"prestiji çizmeyelim" kaygýsýyla "Avrupa
Üniversiteler Birliði"ne dayandýrmasý dürüst
bir davranýþ deðildir. "Tamam, siz
kazandýnýz" denilemeyince, "AÜB

çerçevesinde yeni açýlýmlar" denildi.
Demokratikleþme ve geliþme sadece
"demokratikleþeceðim, geliþeceðim"
demekle olmuyor. Dürüst olunmadýkça bu
yolda bir nebze mesafe katedilemez. 

Trajedi ertesi manzaralar  
Soruþturma süreci sadece KÖH adýna

deðil ayný zamanda DAÜ'nün demokratik-
leþme  mücadelesine de olumlu katkýlar
saðladý. Rektörlük yaptýðý açýklamada
sadece soruþturmalarýn dondurulmasýyla
kalýnmayacaðýný ayný zamanda 1980 darbe
bozuntusu Disiplin Yönetmenliðinin de
yeniden gözden geçirilip, deðiþtirileceði ve
üniversite yönetiminde %10'a varan öðren-
ci temsiliyeti saðlanacaðý ifadelerine de yer
verildi. Bunlar tam da üniversitede
mücadele yürüten KÖH'ün dillendirdiði

demokratikleþme talebleridir ve KÖH'ün
etkileriyle hayat bulmaya baþlýyor. Fakat
bunlarýn pratiðe nasýl geçeceði -örneðin
disiplin yönetmenliðinin deðiþtirilmesi aþa-
masýnda öðrencinin de sürece katýlýp katýla-
mayacaðý- belirsizdir. Öðrencinin görüþ-
leriyle þekillenmeyen bir disiplin tüzüðü
kesinlikle demokratik olamaz. Ayný þekilde
%10 öðrenci temsiliyetinin yönetimin ataya-
caðý/seçeceði öðrencilerden de olmasý
kesinlikle adaletli bir uygulama olmayacak-
týr.
Herkes yapýlan uygulamalarýn, alýnan

kararlarýn ne kadar trajik ve vahim
olduðunu biliyor. DAÜ'nün geleneðinin
otoriter, anti-demokratik uygulamalarla
"süslenmiþ"  faþizan bir gelenek olmasýný
hiç bir ilerici-demokrat yapý istemez. Fakat
son yaþananlar bizi buralara kadar getir-
miþtir. YDÜ'nün geleneði  toplum için utanç
verici bir olgudur, DAÜ'nün de ayný duruma
düþmesine izin vermeyeceðiz. Üniversit-
edeki öðrenci mücadelesi soruþturmalar-
dan zaferle çýkýlmasýyla yeni bir boyut
kazanmýþtýr. Kýrýlamaz sanýlan duvarlar
kýrýlmýþtýr. Zafer bizim olmuþtur! Bu kýrýl-
mayla birlikte önümüzde yeni bir yol açýldý.
Bu yolda katedeceðimiz mesafeler üniver-
sitenin ve toplumun aydýnlanmasýna ve
demokratikleþmesine önemli katkýlar
saðlayacaktýr. Bugün sesimizin dün
olduðundan daha yüksek çýkmasý gerek-
mektedir. ��
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Kolektif Öðrenci Harekleti'nin amacý
öðrenci muhalefetini canlandýrmak,
deyim yerindeyse "sihirli öpücüðü"
baygýn prenslerin ve prenseslerin
dudaðýna kondurtmaktýr.

ÜÜÜÜNNNNÝÝÝÝVVVVEEEERRRRSSSSÝÝÝÝTTTTEEEE MMAANNZZAARRAALLAARRIIMMAANNZZAARRAALLAARRII

balýk ve þova dönüþtürülen açýlýþlar yaptýrtýyor.
7. Devletin yapmasý gereken ancak bilinçli veya bilinçsiz

olarak yapmadýðý yapamadýðý birçok alana ince bir zekanýn
ürünü olarak el atmasýný çok iyi biliyor: Hemþirelik Yüksek
Okulu'na önce bina saðlýyor, daha sonra da okulu tamamen
bünyesine alýyor veya Okul Öncesi Eðitim Öðretmenliði,
Sýnýf Öðretmenliði bölümleri açarak ilkokullara öðret-
men yetiþtirmenin ve bundan yüksek gelir elde
etmenin yollarýný açýyor.
8. Devletten aldýðý yardýmlarla

Uluslararasý Konferanslar veya
Uluslararasý Bilimsel Çalýþmalar adý altýn-
da yürütülen çalýþmalarýn medyada yer almasýný
çok iyi saðlýyor. Çok okunan gazetelerde hemen hemen hergün
yapýlan "bilimsel" çalýþmalarla ilgili haber veya köþe yazýsý
çýkarabiliyor.
Þimdi bu sekizinci maddeyi biraz açalým, gazetelerde çýkan bu

haber ve/veya yorumlara bakarak dünyada en fazla bilimsel
konferans, bilimsel ürün üreten yapýnýn Yakýn Doðu olduðunu
söyleyebiliriz. Ancak durumun hiç de böyle geliþmediði, yara
biraz kaþýnýnca ortaya çýkýyor. 
Yenidüzen Gazetesi'nin 24 Mart 2007 nüshasýnda Mete

Feridun'nun "Üniversitelerimiz Bilim Üretiyor mu?" baþlýklý

yazýsýnda "ISI Web of Science" verilerine göre 2002-2007
arasýnda üniversite bazýnda toplam yayýn sayýsý olarak
DAÜ'nün 338, LAÜ'nün 11, UKÜ'nün 7, YDÜ ve GAÜ'nün 3'er
bilimsel yayýn ürettiði ortaya çýkmaktadýr." Buna karþýn ayni
yazýdan öðrendiðimize göre Bilkent Üniversitesi'nin  2002-

2007 döneminde 1275 yayýný ve yabancý dilde ulus-
lararasý eðitim verme iddiasý olmayan
Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi'nin ise
264 tane uluslararasý bilimsel yayýný bulunuyor.

Kýbrýs'ýn güneyi ile de karþýlaþtýrma
yapan yazar, Kýbrýs Üniversitesi'nin
ayný beþ yýlda 954, Intercollege'in ise
14 bilimsel yayýn ürettiðini söylüyor.
Bununla da yetinmeyen Mete Feridun,

Zambiya Üniverisitesi'nin 2002-2007
arasý 239, Eritre'deki Asmara Üniversitesi'nin 96 ve Somali
Ulusal Üniversitesi'nin ise 15 bilimsel yayýn ürettiðini yazýyor.
Yani ülkenin önüne "bir ýþýk gibi doðan" YDÜ ve Suat Günsel,
devletten kredileri, öðrencilerden harçlarý alarak gazetelerde
televizyonlarda da þiþirme haber ve reklamlarýn etkisiyle serve-
tine servet katýyor. Bu servetle de Forbes dergisinin zenginler
listesine girecek kadar milyar dolarla, dünyadaki en zengin ilk
1000 kiþiden biri oluveriyor. Vatana, millete hayýrlý olsun...��
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17 Mart, Cumartesi günü, Nairobi, Kenya'da
düzenlenen 4. Dünya Sosyal Formu'ndaki
Savaþ Karþýtý Asamble'nin kabul ettiði karar
çerçevesinde dünyanýn birçok ülkesinde
olduðu gibi Lefkoþa'da da Kýbrýslý Türkler,
Kýbrýslý Elenler, Araplar, Filistinliler, Afrikalýlar,
Nepalliler, Kürtler ve renkleri, cinsiyetleri, din-
leri ve dilleri ne olursa olsun  tüm savaþ karþýtý
insanlar 'savaþa hayýr' dediler. Baraka Kültür
Merkezi olarak bizler de Savaþa Hayýr
Koalisyonu - Kýbrýs içerisinde oradaydýk.
Cumartesi sabah 11 için AKEL ve "Savaþ'a
Hayýr Koalisyonu - Kýbrýs"ýn iki farklý çaðrýsý ile
Lefkoþa'nýn güneyinde bulunan Elefteria
Meydaný'nda buluþan yüzlerce kiþi ile alanda
bir süre bekledikten sonra ABD Elçiliðine
kadar yürüdük.
AKEL, düzenlediði uluslararasý bir seminere

katýlan yabancý delegasyona ne kadar solcu
olduðunu ispat etmek istermiþçesine alana ses
sistemi kürsü vs.ler kurarak herhangi bir mas-
raftan da kaçýnmadýðýný dostuna, düþmanýna
gösterdi. Kitlesinin yeteri kadar kýsmýný da oto-
büslerle alana taþýyarak sol adýna üstüne
düþen vazifelerden de geri kalmadý.
Bizim de Baraka Kültür Merkezi olarak içinde

bulunduðumuz Savaþa Hayýr Koalisyonu-
Kýbrýs da özellikle atmaya çalýþtýðý sloganlarla
farklý olduðunu göstermeye savaþ karþýtlýðýnýn
gereðini yerine getirmeye çalýþtý. Ayrýca
Savaþa Hayýr Koalisyonu- Kýbrýs yol boyunca
bildiriler daðýtarak savaþa olan tepkisini insan-
larla paylaþma yöntemini kullandý.
Ýki kortej birlikte ABD elçiliðine yürüdü ve

burada Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs açýkla-
masýný basýnla ve kitlesiyle paylaþtý.��

BBBBaaaarrrraaaakkkkaaaa  AAAALLLLAAAANNNNLLLLAAAARRRRDDDDAAAAYYYYDDDDIIII ::::   
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Baraka Kültür Merkezi’nin Müzik Grubu Sol
Anahtarý 21 Nisan 2007 Cumartesi akþamý bir
etkinlik gerçekleþtirdi. 
Baraka Kültür Merkezi’nde saat 19:30’da

baþlayan etkinlik, Sol Anahtarý’nýn repertuarýn-
dan çeþitli parçalarýn seslendirilmesiyle
baþladý. Gecede þiirler okundu ve ufak bir de
kokteyl gerçekleþtirildi. 
“Güzel Günler

Göreceðiz”, “Karlý Kayýn
Ormaný”, “Gave Ýçdim
Telveli”, “Burçak Tarlasý”,
“Güzel Günler Hangi
Daðýn Ardýndadýr”,
“Daðlara Gel”, “Yedikule”
gibi parçalar yanýnda
Türkçe ve Elence
“Sallasana” isimli parça da
katýlýmcýlara sunuldu.
Ayrýca Sol Anahtarý’nýn
kendi bestesi olan “Baþka
Bir Þarký” da beðeni ile
dinlendi. 

Geceye katýlanlarýn kendi þiirleri yanýnda,
çeþitli þairlerin þiirlerini de okuduklarý ve pozitif
bir atmosfer yakalandýðý gözlemlendi. Sol
Anahtarý Mayýs ayý içerisinde Biri Sizi
Gözetliyor Programýna karþý, Baraka tarafýn-
dan organize edilecek etkinliklerde sokak kon-
serleri vermeyi planlýyor.��

SSSSoooollll   aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrrýýýýnnnnddddaaaannnn

MMüüzzÝÝkk zzÝÝyyaaffeettÝÝMMüüzzÝÝkk zzÝÝyyaaffeettÝÝ

Geçtiðimiz yýl, bir ilk gerçek-
leþmiþ ve Grup Yorum, Baraka
Kültür Merkezi’nin de içinde
bulunduðu üç organizatör yapý
tarafýndan, Salamis’te konser
vermiþti. 1993’te gerçekleþe-
meyen konserden sonra 2006
yýlýnda yani tam 13 yýl sonra
gerçekleþen bu baþarýlý kon-
serin bu yýl tekrarý yapýlýyor. 
18 Mayýs Cuma saat

20:00’da Salamis Antik Tiyatro
Maðusa’da gerçekleþecek
olan konserin organizatörleri
arasýnda, Baraka yanýnda
onlarca örgüt var. Türkiye
devrimci muhalefetinin sesi
olan Grup Yorum’un konserine
tüm halkýmýz davetlidir.��

ggrruupp yyoorruumm
tteekkrraarr kkýýbbrrýýss’’ttaa

Ülkemizde yükselmekte olan
faþist saldýrganlýða ve þöv-
enizme karþý biraraya gelen
çeþitli örgütler bir dizi etkinlik
gerçekleþtirmeye karar verdi.
Etkinlikler Nisan ayýnýn son
haftasýnda gerçekleþtiriliyor.
KSP Gençlik Birimi, BKP
Gençlik Kollarý, YKP Gençlik
ve Baraka’nýn biraraya gelerek
kararlaþtýrdýðý eylem takvimine
göre; 25 Nisan tarihinde
Niyazi Kýzýlyürek’in BRT’de
gösterildiði için faþist çevrel-
erce kýyamatler kopartýlan filmi
“DUVARIMIZ”ýn ortak gösteri-
mi yapýlýyor. 26 Nisan’da
Dereboyu’nda kitlesel bir
basýn açýklamasý yapýlýyor ve
27 Nisan’da da Ýç Ýþleri
Bakanlýðý’na bir muhtýra veril-
erek yükselen faþizme ve fizik-
sel saldýrganlýða karþý etkin
tedbirler alýnmasý ve faþist
odaklarýn kapatýlmasý talep
ediliyor. 
Dergimiz Argasdi, 24 Nisan

tarihinde baskýya girdiðinden
ayrýntýlarýný veremediðimiz
etkinlikler, uzun soluklu bir
anti-faþist bilinç yaratmak
amacýyla organize ediliyor.��

AAnnttÝÝ--ffaaþþÝÝsstt
eettkkiinnlliikklleerr
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Fotoðraf Günleri dolayýsýyla
adamýzda bulunan Türkiye'nin en
önemli politik haber
fotoðrafçýlarýndan Ali Öz, Baraka
Kültür Merkezi ile ortak bir
etkinlik düzenledi. 30 Mart 2007
tarihinde Baraka'nýn
Dumlupýnar'daki lokalinde
gerçekleþtirilen etkinlikte,
1982-2005 yýllarý arasýn-
da çekilen fotoðraflar-
dan oluþan Türkiye'nin
politik belgeseli sunul-
du. Ýlgiyle izlenen
gösterimde,
gecekondu yýkým-
larýndan
Kürdistan'daki
savaþa, Turgut Öza-
l'ýn cenazesinden 1
Mayýs mitinglerine kadar çok geniþ bir yel-
pazede Türkiye'nin yakýn dönemini bel-
geleyen birbirinden çarpýcý fotoðraflar yer
aldý. Ýzleyiciler, Ali Öz'ün objektifinden
yansýyan þekliyle Türkiye halklarýnýn çile-
sine ve yýlmak bilmez mücadelesine tanýk
oldular. Gösterim, bir yandan politik
panaromayý beyaz perdeye taþýrken bir
yandan da her bir fotoðraftaki farklý ve
estetik bakýþ açýsýyla sanatsal bir haz

verdi. Fotoðraflarýn izlenmesinin
ardýndan katýlýmcýlarla bir
söyleþi de gerçekleþtirildi.
Oldukça samimi bir atmosferde
geçen sohbette, foto muhabirlik
mesleðinin zorluklarý,
gazetecinin tarafsýz olup ola-
mayacaðý, fotoðraf sanatýnýn
incelikleri ve kitleleri etkileyen
gücü, Türkiye'de basýn
sektörünün durumu gibi
konular tartýþýldý. Ayrýca
Ali Öz, yirmibeþ yýllýk
meslek hayatýnda
yaþadýðý çeþitli ilginç
anýlarý da katýlým-
cýlarla paylaþtý.
Gecenin samimi
havasý içerisinde, pro-

gramda yer almayan bir
slayt gösterimi de gerçekleþtirildi.
Geçtiðimiz ay kalleþçe öldürülen gazeteci
Hrant Dink'in kitlesel cenaze töreninde
çekilen fotoðraflardan oluþan bu gösterim,
izleyicileri hem öfkelendirdi hem de
duygulandýrdý. Gecenin sonunda katýlým-
cýlar, geçmiþe ve geleceðe ýþýk tutan don-
durulmuþ anlarda çok çeþitli duygulaným-
larý yaþamýþ olarak Baraka Kültür
Merkezi'nden ayrýldýlar.��

BKP Gençlik Kollarý, BDH Gençlik
Komitesi, YKP Gençlik, KSP Gençlik
Birimi ve Baraka Kültür Merkezi olarak
Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas
Miþaulis anýsýna bu yýl da ortak bir
etkinlik gerçekleþtirdik.
Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Elen

dostluðunun ve iþbirliðinin sembol-
lerinden Derviþ Ali Kavazoðlu ile
Kostas Miþaulis, 41 yýl önce, 11 Nisan
1965'te 'faili belli' bir saldýrýda
öldürülmüþlerdi. Onlarýn öldürülmeleri
ile mücadelelerinin sonlanacaðýný
düþünenler, yanýlmýþlar ve yanýlmaya
devam etmektedirler çünkü dün
olduðu gibi, bugün de "ortak vatan için
ortak mücadele" sloganý ile Kýbrýs'ýn
yeniden birleþmesi için verilen
mücadele durmamýþ, tersine yüksel-
erek sürmektedir.
Onlar anýsýna her yýl yaptýðýmýz gibi

bu yýl da, 11 Nisan 2007, çarþamba
gecesi saat 19:30'da KTÖS lokalinde
Kavazoðlu'nun Kýbrýslý Elen ve Kýbrýslý
Türk arkadaþlarýnýn ve eski
sendikacýlarýn katýlýmý ile düzen-
lediðimiz gecede gecen yýl yükselt-
tiðimiz talebimizi yineledik: "Katiller
yargýlansin."
Gece, Kavazoðlu ve Miþaulis anýsý-

na saygý duruþu ve slayt gösterimi ile
baþladý. Ardýndan ortak deklerasyonu-
muz okundu. "Yiðidim Aslaným" isimli
parça ve Kavazoðlunun en sevdiði
þarký olan "Papatya Gibisin Beyaz ve
Ýnce" seslendirildikten sonra, sözü
eski sendikacýlar Kamil ve Aziz
amcalarýmýz alarak 1950'li yýllardaki
mücadeleleri anlattýlar. 
1958’lerin baský ve terör dalgasýný,

iki halkýn ortak örgütlenme giriþimleri-
ni, Kavazoðlu’nun yaþamýný ve fikirleri-
ni konuþtuk. Sorularla zenginleþen
geceden ayrýlýrken, yaþamlarýnda
olduðu gibi ölümlerinde de beraber
olan bu iki yoldaþýn mücadelelerini
yaþatma kararlýlýðý vurgulandý.��

Baraka Tiyatro Ekibi "Dersimiz Kadýn"
isimli tiyatro oyununu  28 Mart Çarþamba
akþamý ve 31 Mart Cumartesi akþamý saat
20:00'de Arabahmet Kültürevi'nde  izleyiciyle
buluþturdu. Türkiye'de; Eðitim- Sen TEAB
(Tiyatro Eðitim Araþtýrma Birimi) tarafýndan
yazýlan oyun Kýbrýs'a uyarlanarak Baraka
Tiyatro Ekibi tarafýndan ücretsiz olarak sah-
nelendi. 
Dört ayrý piyesten oluþan müzikli komedi

türündeki oyunumuz; gerek iþ gerekse ev
hayatýnda kadýna uygulanan þiddet ve tacizi,
eðitim alanýndaki sorunlarý; özel okullardaki
eðitim sistemini, öðretmen- öðrenci- veli
diyaloðunu  tiyatral bir dille gözler önüne
serdi. Yaklaþýk bir saat süren gösteride
sýrasýyla "Eðitimde Zerafetin Önemi", "Þiddet
Adres Sormaz", "Pozitif Ayrýmcýlýk" ve
"Özgür Kadýn" isimli oyunlar sergilendi. La
Fontaine'in "Ýnsana Ait Olan Aslan " adlý
masalý bizim bestemizle okundu. Ayrýca
Baraka Kültür  Merkezi Korosu (Sol
Anahtarý) tarafýndan oluþturulan "Baþka Bir
Þarký" isimli bestemizi de  seyirciyle buluþ-
turduk. 
Öðretmen ve öðrencilerimizle de  "ayrýca

ve özellikle" paylaþmak istediðimiz "Dersimiz
Kadýn" isimli tiyatro oyunu mayýs ayý
içerisinde okullarýmýzda turneye çýkacaktýr.��

AALLÝÝ ÖÖZZ BBAARRAAKKAA’’DDAAYYDDIIAALLÝÝ ÖÖZZ BBAARRAAKKAA’’DDAAYYDDII

BBaarraakkaa TTÝÝyyaattrroo EEkkÝÝBBÝÝ BBaarraakkaa TTÝÝyyaattrroo EEkkÝÝBBÝÝ 

““ddeerrssÝÝMMÝÝZZ KKAADDIINN””““ddeerrssÝÝMMÝÝZZ KKAADDIINN”” ddeeddÝÝddeeddÝÝ
KKAAVVAAZZOOÐÐLLUU KKAAVVAAZZOOÐÐLLUU 

VVEE MMÝÝÞÞAAUULLÝÝSS''EEVVEE MMÝÝÞÞAAUULLÝÝSS''EE
OORRTTAAKK AANNMMAAOORRTTAAKK AANNMMAA
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Lefkoþa Türk
Belediyesi'nin yeni
belediye baþkaný

Cemal Bulutoðlularý, kültür-sanat derneklerine týrpan vuran yeni
bir uygulama baþlattý. Yeni uygulamaya göre, Arabahmet
Kültürevi, artýk kullanmak isteyenlere para karþýlýðý kiralanacak. 
Yýllardan beridir, kar amaçlý olmayan kültür-sanat etkinlikleri

için belediyeden izin alýnarak ücretsiz kullanýlan
Arabahmet Kültürevi, önce Arabahmet'i Kalkýndýrma
Þirketi isimli bir þirkete devredildi. Ardýndan da,
ortaklarý bilinmeyen bu þirket, Arabahmet
Kültürevi'ni Ýbrahim Andaç'a kiraladý. Þimdi,
Arabahmet Kültürevi'ni kullanmak isteyen
derneklere belediye tarafýndan olumsuz
cevaplar veriliyor ve kullaným için para
ödenmesi gerektiði söyleniyor. 
Ülkemizde kültür derneklerinin kullan-

abileceði bir sahnenin bulunmadýðý bili-
nen bir gerçektir. Bu doðrultuda ne

hükümet ne de belediye hiçbir giriþimde bulunmazken, var olan
salonlarý da para karþýlýðý kiralama giriþimleri amatör kültür-sanat
derneklerine acýmasýz bir saldýrýdýr. Belediye, tüm parasal kay-
naklarýný keyfi istihdamlara harcarken, kültür derneklerini kaderi
ile baþbaþa býrakýyor. Arabahmet'in bir gecelik kullanýmý 350 YTL
iken, bu durumun alternatif sesleri kýsmak ve kamusal bir
mekanýn özelleþtirilmesi demek olduðunu söylemeye bile gerek
yok. 
Ülkemizde belli sermaye odaklarý tarafýndan desteklenmeyen

ve alternatif kültürel-sanatsal üretim gerçekleþtiren dernekler,

genellikle gençlerden oluþmakta ve faaliyetlerini kar amacýyla
deðil, seslerini duyurabilmek için gerçekleþtirmektedirler. Parasal
olanaklarý kýsýtlý ancak söyleyecek sözü olan bu yapýlarýn alter-
natif duruþlarý ve halka ulaþma çabalarý þimdi Belediye tarafýn-
dan baltalanmaktadýr. Gecede 350 YTL vermek gibi bir imkaný

olmayan bu dernekler salonsuz ve
kitlelere ulaþmak için imkansýz
býrakýlarak sesleri kýsýlmak istenmekte-
dir. Ancak gücünü halktan alan ve
halkýn mütevazi imkanlarý kadar imkana
sahip olan bu dernekler, Belediye'nin bu
tavrýna teslim olmayacaklardýr.
Tabii belirtilmesi gereken bir baþka konu

da devletin kültür-sanat faaliyetelerine destek
olmasý gerektiðidir. Devlet'e ait olan ve geçmiþ

yýllarda ücretsiz olarak derneklerin kullanýmýna ver-
ilebilen AKM ise, sahne sýkýntýsý çeken Devlet Tiyatrolarý

tarafýndan kullanýlmaktadýr. Bu da pratikte AKM'nin sahnesinin
kullanýlamaz hale gelmesi demektir. Devlet Tiyatrolarý'na bir an
önce uygun bir sahne inþa edilmesi, ülkemizdeki derneklere
yetersiz olan AKM'nin de baþka bir salon ile desteklenmesi
hükümetin politikasý olmalýdýr. Oysa, hükümet kendi konfer-
anslarýný bile binlerce dolar ödeyerek, Yakýn Doðu Üniversite-
si'nin salonlarýnda yapmaktadýr. 
Herþeyi paraya çevirip kar etmek isteyen bu sermaye düzeni,

kültüre ve sanata da saldýrmaktadýr. Paran yoksa sanat yapma,
paran yoksa kültürel üretim gerçekleþtirme diyen bu sermaye
iþbirlikçilerine teslim olmayacaðýz!��

SSEERRMMAAYYEENNÝÝNN KKÜÜLLTTÜÜRREE SSAALLDDIIRRIISSII

Üç yýldýr faaliyetlerini sürdüren Baraka
Tiyatro Ekibi, pek çok amatör tiyatro
grubu gibi bir sahneye sahip deðildir. Bu
güne deðin oyunlarýmýzý, Lefkoþa Türk
Belediyesi'nin aracý olmasýyla
Arabahmet Kültürevi'nde sahnelemek-
teydik. Ancak  "Dersimiz Kadýn" isimli
oyunumuzun hazýrlýðýný tamamlayýp her
zamanki gibi Belediye'ye yazýlý olarak
baþvurduðumuzda olumsuz cevap aldýk.
Baraka Tiyatro Ekibi oyunlarýný, Baraka
Kültür Merkezi'nin tüm faaliyetleri gibi
ücretsiz olarak sergilemektedir. Belediye,
ücretsiz olarak halka sunulacak bu etkin-
lik için bizleri sahne kirasý ödemek
zorunda býrakmýþtýr. Gönüllü aidat ve
baðýþlarla maddi varlýðýný sürdüren

dernekler için sahne kiralamak çok kolay
deðildir. Bizler, tiyatroya gönül vermiþ
olan Sayýn Ýbrahim Andaç'ýn da
desteðiyle Arabahmet Kültürevi'nde
oyunumuzu sergileyebiliyoruz. Ancak
Belediye'nin kültür ve sanatý destelkeme-
si gerekirken bu þekilde köstek olmasý
kabul edilemezdir. Yüz yýllar önce
adamýzda yaþayanlar, tiyatronun önemi-
ni kavramýþ ve her yerleþim yerine koca-
man sahneler inþa etmiþtir. Oysa 21. asýr-
da biz "çaðdaþ" insanlar halen sahnesiz
tiyatrolarla, salonsuz býrakýlan oyunlarla
karþý karþýyayýz. Belediye'nin,
Arabahmet Kültürevi'nin derneklerin
etkinlikleri için kullanýlmasýna aracý
olmaktan vazgeçmesi, amatör tiyatro-

larýn oyunlarýný oynayacak sahne bula-
mamasý anlamýna gelecektir. Ve bu da
kültür sanatta bilhassa gençlerin ön
planda olduðu alternatif seslerin kýsýl-
masý demektir. 

Baraka Tiyatro Ekibi olarak Lefkoþa
Türk Belediyesi'nin bu tavrýný kýnýyor ve
Dünya Tiyatro Günü'nü buruk bir þekilde
kutluyoruz.��

Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

BBEELLEEDDÝÝYYEE''DDEENN AAMMAATTÖÖRR TTÝÝYYAATTRROOLLAARRAA KKÖÖSSTTEEKK

Baraka Tiyatro Ekibi oyunlarýný ücretsiz olarak sergilemektedir. Belediye, ücretsiz olarak halka
sunulacak bu etkinlik için bizleri sahne kirasý ödemek zorunda býrakmýþtýr.

Lefkoþa Türk Belediyesi'nin yeni belediye baþkaný
Cemal Bulutoðlularý, kültür-sanat derneklerine

týrpan vuran yeni bir uygulama baþlattý. Yeni
uygulamaya göre, Arabahmet Kültürevi,
artýk kullanmak isteyenlere para
karþýlýðý kiralanacak.

Herþeyi paraya çevirip kar etmek
isteyen bu sermaye düzeni, kültüre ve
sanata da saldýrmaktadýr. Paran yoksa
sanat yapma, paran yoksa kültürel üretim
gerçekleþtirme diyen bu sermaye iþbirlikçiler-

ine teslim olmayacaðýz!



eecceell uuzzuunn zzaammaannddýýrr aallllaahhllaa kkaavvggaa eeddiiyyoorrdduu..
aallllaahh ""bbeennzzii ssoollmmuuþþ"" iinnssaannllaarrýýnn yyaannii bbuunnaakkllaarrýýnn
ööllmmeessii yyeerriinnee ççooccuukkllaarrýýnn ööllmmeessiinnii iissttiiyyoorrdduu.. eecceell
bbuunnaa bbiirr ttüürrllüü mmaannaa vveerreemmiiyyoorrdduu.. aallllaa--
hhaa nnee zzaammaann bbuu kkoonnuuyyllaa iillggiillii bbiirr
þþeeyy ssööyylleessee eecceell,, bbiirr ssaavvaaþþ mmuuhhaabbbbeettii
ttuuttuurruupp ggiiddiiyyoorrdduu aallllaahh.. eecceell nnee
zzaammaann ""bbiittiirr þþuu ssaavvaaþþýý"" ddeessee aallllaahh
yyaarrýýnn ddiiyyoorrdduu aammaa oo ssaavvaaþþ hhiiçç bbiitt--
mmiiyyoorrdduu..
eecceell bbiirr ççookk kkeezz iissttiiffaa eettmmeeyyee

ççaallýýþþttýý aammaa aallllaahh kkuullllaarrýýnnýý yyaarraattýýrrkkeenn bbiirr
ttaannee eecceell yyaarraattmmýýþþttýý vvee bbuunnccaa ssüürreeddiirr kkeennddii
yyeennii kkuull yyaarraattmmaaddýýððýý iiççiinn ppaassllaannmmýýþþttýý.. BBiirr
ttüürrllüü yyeennii eelleemmaann bbuulluunnaammaammaassýý nneeddeenniiyyllee iiþþii
bbýýrraakkaammaammýýþþttýý eecceell..
BBiirr ssaabbaahh hheerr zzaammaann yyaappttýýððýý ggiibbii aallllaahh eecceellee

ööllmmeessii ggeerreekkeennlleerriinn lliisstteessiinnii vveerrmmiiþþttii.. eecceell lliisstteeyyee
þþööyyllee bbiirr ggöözz aattttýý.. eecceelliinn kkeeddeerr--
ddeenn aaððaarrmmýýþþ ssaaççllaarrýý ddiikkiillddii,, ggöözz--
lleerrii kkaann ççaannaaððýý oolldduu vvee nneeffrreettllee
bbaakkttýý,, aaððzzýýnnddaann kkaann ggeellddii,, ssöözz--
lleerrii kküüffüürrllee ddoolldduu.. aallllaahhýýnn öönnüünn--
ddeekkii mmaassaayyýý ttuuttuupp yyaannaa,, eevvrraakk--
llaarrýý aallllaahhýýnn yyüüzzüünnee ssaavvuurruupp,,
ççookk hhýýzzllýý bbiirr bbiiççiimmddee ooddaaddaann
ççýýkkttýý.. aallllaahh bbiillee eecceelliinn nnee
yyaappaaccaaððýýnnýý kkeessttiirreemmiiyyoorrdduu,, iiþþii
bbýýrraakkýýpp bbiirr ddaahhaa ggeerrii ggeellmmeeyyee--
cceeððiinnii ssaannmmýýþþttýý.. BBüüttüünn ggüünn nnee
yyaappaaccaaððýýnnýý ddüüþþüünnmmüüþþttüü aallllaahh,,
eeððeerr eecceell ggeerrii ddöönnmmeezzssee.. AAmmaa
hheerr zzaammaannkkii ssaaaattiinnddee ööllüülleerr lliiss--
tteessii ggeellmmiiþþttii.. aallllaahh eelliinnddee ööllüülleerr
lliisstteessiiyyllee ggiirreenn sseekkrreetteerrii ggöörrüünnccee
ççookk sseevviinnddii.. BBuu sseevviinnccii ööllüülleerr
lliisstteessiinnee bbaakkýýnnccaayyaa kkaaddaarr ssüürrddüü..
aallllaahh lliisstteeyyee bbaakkýýnnccaa ggöözz--

lleerriinnddeenn aatteeþþ ççýýkkttýý,, kkaaþþllaarrýý
ççaattýýllddýý,, ssiimmssiiyyaahh ssaaççllaarrýý bbiirrkkaaçç
ssaanniiyyeenniinn iiççiinnddee aaððaarrddýý.. ÖÖlleenn--

lleerriinn hheeppssii eecceelliinn ddeeyyiiþþiiyyllee ""bbeennzzii ssoollmmuuþþ"" iinnssaannllaarr yyaannii
bbuunnaakkllaarrddýý.. LLiisstteeyyii ççaabbuuccaakk iinncceelleeddiiððiinnddee tteekk bbiirr ççooccuuððuunn

ööllmmeeddiiððiinnii ffaarrkk eettttii.. AAcceelleeyyllee lliisstteeddeekkii bbüüttüünn ssaayyffaallaarrýý
ççeevviirrddii.. LLiisstteenniinn ssoonn ssaayyffaassýýnnaa ggeelleennee kkaaddaarr öölleenn--

lleerriinn hheeppssii yyaaþþllýýyyddýý.. LLiisstteenniinn ssoonnuunnddaa bbiirr iissiimm
ggöörrddüü.. ÝÝnnaannaammaaddýý,, þþookk oolldduu.. 

ÖÖllüülleerr lliisstteessiinniinn ssoonnuunnddaakkii iissiimm,, yyaannii
ddüünnyyaaddaa eenn ssoonn öölleenn kkiiþþiinniinn aaddýý eecceellddii..
OOllaammaazzddýý.. eecceell ööllüümmllüü ddeeððiillddii;; oo bbiirr

rruuhhttuu,, hhaayyaallddii nnaassýýll öölleebbiilliirrddii?? HHiiçç kkiimmssee eecceelliinn nnaassýýll iinnttii--
hhaarr eettttiiððiinnii bbiillmmiiyyoorrdduu,, tteekk bbiirr kkiiþþii ddýýþþýýnnddaa.. OO aallllaahh
ddeeððiillddii.. BBaassiitt bbiirr iinnssaannssooyyuuyydduu.. AAmmaa iinnssaannddýý,, aallllaahh

ddeeððiillddii.. DDuuyygguullaarrýý vvaarrddýý,,  ddüüþþüünncceelleerrii,, ddüüþþlleerrii vvee hhaayyaall--
lleerrii......   

eecceell iinnttiihhaarr eettmmeekk iiççiinn ddüünnyyaannýýnn eenn ýýssýýzz kkuummssaallýýnnaa ggiitt--
mmiiþþttii.. EEsskkii YYuunnaann''ddaann kkaallmmaa bbiirr ffiilloozzooff 11000000
yyýýllýýkk uuççaann hhaallýýssýýnnýýnn üüzzeerriinnddee ddüüþþüünnmmeekktteeyyddii iinnttiihhaarr
eettttiiððii ssýýrraaddaa eecceell.. OO eecceellii,, eecceell oollaarraakk ggöörrmmeemmiiþþttii..
BBaassiitt bbiirr iinnssaannssooyyuu oollaarraakk ggöörrmmüüþþttüü yyaa ddaa bbeellkkii

ddee yyüüccee bbiirr iinnssaannssooyyuu.. 
aallllaahh bbiirriinniinn bbiillddiiððiinnii ööððrreenniirr

ööððrreennmmeezz mmeerraakkýýnnaa yyeenniikk ddüüþþüüpp
iinnssaann kkýýllýýððýýnnaa ggiirriipp ffiilloozzooffuunn
yyaannýýnnaa ggiittttii.. AAmmaa ggiittmmeeddeenn
öönnccee cceesseeddii zziiyyaarreett eettttii.. CCeesseeddiinn
nnee eelliinnddee ssiillaahh,, nnee ddee bbooyynnuunnddaa
bbiirr iipp vvaarrddýý.. NNeeddee bbiirr uuççuurruumm
ddiibbiinnddeeyyddii cceesseett.. aallllaahhýýnn mmeerraaððýý
ggiittttiikkççee aarrttýýyyoorrdduu.. HHeemmeenn ffiilloo--
zzooffuunn yyaannýýnnaa ggiittttii..
FFiilloozzooffaa oorraaddaa yyaattaann kkiiþþiinniinn

nnaassýýll iinnttiihhaarr eettiiððiinnii bbiilliipp
bbiillmmeeddiiððiinnii ssoorrdduu.. FFiilloozzooff
""ÝÝnnssaann iinnttiihhaarr eettmmeekk iiççiinn bbiirr
ssiillaahhaa vveeyyaa bbiirr iippee iihhttiiyyaaçç dduuyy--
mmaazz.. EEððeerr bbiirr iinnssaannýýnn kkaallbbiiyyllee
bbeeyynnii aayyrrýý ddüüþþmmüüþþssee yyaa kkaallbbii
bbeeyynniinnee uuyyaarr yyaa ddaa bbeeyynnii
kkaallbbiinnee.. EEððeerr bbiirrbbiirrlleerriinnee uuyymmaa--
zzllaarrssaa oo iinnssaann aaccýý ççeekkmmeekktteenn
kkuurrttuullaammaazz.. VVee eenn ssoonnuunnddaa ddaa
vvaarrllýýððýý nneeffeessiinniinn ddeerriinnlliikklleerriinnddee
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ballý tuzlu 
ekþili acýlý insan kebabý

hansel'in arkasýnda býraktýðý
ekmek tanecikleri getirdi
getirdi beni bu iskeleye

çok acýktým
ballý tuzlu

ekþili acýlý insan kebabý çekti caným
kýbrýslýyým ya!

insanlaþmak için yedim
yedikçe yeðesim geldi insanlarý

þiþtim þiþtim þiþkolaþtým
permütasyonumu bulmaya kalkýþtýlar

þaþtýlar þaþkýnlar
permütasyonum sýfýr çýktý

halil karapaþaoðlu


