
Hýzlý ve sýcak bir yaza baþladýðýmýz daha nisan sonundaki öðretmen
sendikalarýnýn genel kurullarýndan belli oluyordu. Genel kurullarda
yaþananlar; Egemen Blok'un yerel kanadýný oluþturan CTP üst düzey
yöneticilerinin genel tavrýný deðiþtirmese de, öfke ve kararlýlýklarýný ciddi
olarak arttýrdý. Genel kurullar öncesinde Esnaf-Zanaatkar ve Ticaret
Odalarýnýn yönetimlerine kendi "komiserlerini" yerleþtirmiþ olmanýn
yarattýðý "normallik" ruh hali ile; öðretmen sendikalarýný "hiza istikamete"
almak CTP açýsýndan olaðan bir durumdu. Ancak partideki hesap genel
kurula uymadý ve CTP bürokrasisi öðretmen hareketinin duvarýna tosladý.
Esnaf-Zanaatkar ve Ticaret Odasý yönetimleri, 2003 öncesinde Egemen
Blok'un en temel destekçileri olagelmiþti. 2003 yýlý içerisinde liberal lid-
erliklerle barýþ siyasetine dümen kýrmalarý, onlarýn bu temel özelliklerinin
deðiþtiði anlamýna gelmiyordu. CTP, Egemen Blok ile uzlaþtýðý her nokta-
da bu odalar içerisinde kendine daha saðlam bir yer edinebiliyordu. Oysa
sürece dair nesnel bir deðerlendirme yapabilecek soðukkanlýlýðý kaybet-
miþ CTP Yöneticileri, bunu örgütlenme becerilerine baðlýyorlardý. Böylece
ayný baþarýyý on yýllardýr statükoya karþý kavga veren öðretmen hareketi
içerisinde de elde etmeyi umdular. Yaþadýklarý hayal kýrýklýðý sonucunda
nesnel deðerlendirme yapacaklarýna öfke ve nefretleri bilendi. Böylece
artýk geri dönüþü olmayan bir yola girdikleri, revizyonist siyasetlerinin
neo-liberalizmi özümsediði ve karakter deðiþimini tamamladýklarý tescil-
lenmiþ oldu.
Genel planda zaten hazýr olan ve Dünya Bankasý-IMF-AKP tarafýndan

çizilen rota doðrultusunda uygulanmayý bekleyen her türlü emek düþ-
maný siyasetleri için artýk "duygusal" bir nedene sahip olan CTP
Bürokrasisi, gözü dönmüþ bir nefretle uygulamaya geçti. 1 Mayýs'ta, 26
yýldan beridir ilk kez kortejler barikatla ikiye bölündü. Önemli bir farkla

ki; 26 yýl önce barikat revizyonizmle devrimcilik (ama her halükarda sol
ile sol) arasýnda örülürken, bu kez neo-liberalizmle devrimcilik arasýna
örülüyordu. Baraka gurur duyarak barikatýn devrimci tarafýnda yürüdü.
Denizlerin satýlýða çýkarýldýðý, kadýna, doðaya, yabancýlara, zayýflara,

maðdurlara yönelik resmi þiddetin yükseldiði, cezaevlerinde açlýk grev-
lerinin, çevik kuvvet baskýnlarýnýn yaþandýðý bir sürece birden bire
dalýverdik. Evet bu sürecin altyapýsý çok önceden hazýrlanmýþtý ve
gidiþatýn buraya doðru olduðunun pratik örnekleri de vardý. Ancak böyle-
sine baþdöndürücü bir yoðunluk, ancak niteliksel bir deðiþimin sonucu
olabilirdi.
Uyuþturucu ve kumar mafyasý ile içli dýþlý olduðundan kimsenin kuþku

duymadýðý büyük otelcilik sektörü ile balayý yaþayan CTP yönetimi, bunu
gizlemek için bildik "lokomatif sektör turizm" edebiyatýna sarýldý. Ancak
ekolojik ve geleneksel yapý ile uyumlu bir turizm anlayýþý yerine doða
düþmaný ve merkezi sermayeye dayalý kumar turizmi tercihi de ortada
duruyordu. Her konuda tercih sermayeden, büyük sermayeden, daha
büyük sermayeden yanaydý.
Öyle ki artýk ekonomik anlamda da içine girilen iliþkiler olgunlaþmýþ,

diyetini talep etmektedir. Ekonomi içerisinde teþvikler, yardýmlar, hibelere
dayalý asalak bir karaktere sahip, ama gene de kara-ekonominin omur-
gasý olan inþaat ve büyük tüccar kesimi haziran ayý içerisinde daha fazla,
çok daha fazla avanta istediðini sokaklara dökülerek hatýrlattý. Çalýþtýrdýðý
yabancý iþçileri kamyonlar, þirolar, týrlar içinde sokaklara döken bu aç
kurtlar sürüsü; Colony Otel'de CTP'ye ödediði milyonlarýn karþýlýðýný talep
ediyordu. Ýþçiler ise her zamanki gibi patronlarýn çýkarlarý için siyasal-
laþtýrýlýyor, olumlu tarafýndan bakarsak eylem yapmayý öðreniyorlardý. Ta
ki kendi öz sýnýf çýkarlarý için eylem yapacaklarý güne kadar.
Egemen Blok artýk CTP'yi ele geçirmiþtir. Sermaye, saldýrýsýný artýk CTP

aracýlýðý ile yürütmektedir. CTP'ye yönelik eleþtirilerimiz ve eylemlerimiz
ise; anti-CTP'lilikten deðil sermayenin topyekün saldýrýsýna direnme
zorunluluðundan doðuyor. Ancak sermaye bireysel ve örgütsel alanlardan
da saldýrmaktadýr. Örgütlerimiz Sivil Toplum Örgütleri Fuarlarýnda satýlýða

çýkarýlmakta, küresel þirkerlerin kirli paralarý için yarýþmak konusunda
teþvik edilmektedirler. Gençlerimiz Knight-online gibi oyunlar aracýlýðý ile
yalnýzlaþtýrýlmakta, sanal alemde yaþamaya yönlendirilerek gerçekliði
deðiþtirmek perspektifinden uzaklaþtýrýlmaktadýrlar. Bizim bakýþýmýzýn
temeli sermayeye karþý emek eksenine dayanýyor. Bu, tek tek örgütlere
karþý olup olmamak kýsýrlýðýndan öte birþeydir. Bu, hayatýn her alanýna
dair emek eksenli bir düþünce ve pratik içinde olmakla ilgili birþeydir.
Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldýrý dalgasýný en iyi

karakterize eden iki olay ise; emeðe ve doðaya karþý yürütülen harekat-
lardýr: Karpaz'a elektirik götürüleceði bahanesiyle zaten parsel parsel
bölünmüþ sahillerimizin büyük otellere peþkeþ çekilmesi süreci hýz-
landýrýldý. Karpaz, beton yýðýný otellerle tecavüze uðrarken, hayvan ve
bitki türlerine yani bir bütün olarak doðamýza yönelen saldýrý doruða
ulaþmýþ olacak. Öte yandan Türkiye'de öðrenci-öðretmen muhalefeti
korkusuyla özelleþtirilemeyen ODTÜ ve ÝTÜ gibi üniversitelerin paralý
bölümleri ülkemize yönlendirildi. Ne hazindir ki, ÝTÜ'nün ülkemize giriþi

Karpaz üzerinden gerçekleþme yolunda ve bu süreçte paralý eðitim, ekolo-
jik talan ve kültürel entegrasyon adýna bir taþta üç kuþ vurulmuþ olacak.
Karpaz'a elektirik götürmekte "kararlý" sermaye hükümeti, doðaya da
insana verdiði kadar deðer veriyor. Sosyal Güvenlik Yasasý ise CTP'nin
insanýmýza verdiði deðerin göstergesi oldu. Emeklilik yaþýný arttýran,
kadýnlarýn yýpranma payýný kaldýran, iþsizlik sigortasýndan analýk sigor-
tasýna kadar tüm haklarý gerileten bu neo-liberal saldýrý, CTP'nin en acý-
masýzca uyguladýðý ve öðretmen sendiklarýndan rövanþ aldýðýný
düþündüðü muharebeye sahne oldu. Oysa bu yasa sadece kamu emekçi-
lerinin deðil, sigortalýlarýn ve özel sektör çalýþanlarýnýn da hak gerileme-
sine uðramasýna sebep olmaktaydý. Yasayý sonuna kadar savunan ve
"devrim" diye niteleyenlerin, ileride yaþanacak bir muhalefet sürecinde
sola çarketme imkanlarý da böylece kapanmýþ oldu. CTP, dünyada SG
Yasasý gibi bir yasayý savunan kendi çizgisinde siyasi hareketler bulabilir.
Ancak bunlarýn hepsi de kendilerini liberal olarak tanýmlayacaklardýr.
Çalýþma Bakaný'nýn "devrimcilik" iddialarý, yalnýzca sol CTP'nin yaþadýðý
trajediyi bir "fars"a dönüþtürmeye hizmet etmiþtir.
Ve dönüþümün son halkasý burjuva siyasetinin en yüce pislikleri rüþvet

ve yolsuzluk iddialarý ile CTP hükümetinin (hükümete dahil bakanlýk-
larýnýn) birlikte anýlmaya baþlamasý olmuþtur. Parlamentarist bile olsa yýl-
lardýr emeðin onurunu taþýyan bir parti en çirkef iliþkilerin içine girerken,
samimi bir hasmýnýn burjuvaziye iltihak etmesine üzülmemek devrimci-
lerin elinde deðildir.
Oysa Kýbrýs Türk solu hala fýrsatçý ve parlamentarist özelliklerle

damgalýdýr. Olup bitenleri, bir sonraki seçimde oyunu arttýrmaya yaraya-
cak, kýsa vadede siyasi rant elde edecek vesileler olarak gören anlayýþlar
ne yazýk ki ikinci ve hatta üçüncü bir CTP vakasý yaratmaya adaydýrlar.
Olgularý anti-CTP'lilik gözlüðünden ve "partime-sendikama popülerlik
saðlamak için konuþma fýrsatý" bakýþ açýsýndan deðerlendiren bir anlayýþ
emek eksenli bir siyaset için kabul edilemezdir. Bizler eleþtirilerimizi neo-
liberal felsefenin reddi ve emek ideolojisinin güçlendirilerek sermaye ide-
olojisine karþý kavga verilmesi gibi ilkelerle þekillendirmeliyiz. CTP'yi yen-
mek demek, sermayeyi yenmek demek deðildir. Parlamentarist de olsa,
emeðin partisi olmak iddiasý ile yola çýkýp sermayeye teslim olan CTP,
zaten yenilmiþtir. Sermaye ele geçirdiði partiler, bilgisayar oyunlarý ve
STÖ Fuarlarý gibi vesileler yoluyla emeðe ve doðaya saldýrmaktadýr. Bu
yüzden direniþ; o veya bu örgüte karþý veya taraftar bir zeminden deðil,
emek hareketinin genel çýkarlarý açýsýndan þekillendirilmelidir. Devrimci
siyaset bunu gerektirir. ��
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Parlamentarist de olsa, emeðin partisi olmak
iddiasý ile yola çýkýp sermayeye teslim olan CTP,
zaten yenilmiþtir
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Sermayenin kalk borusuna uygun saldýrý 
dalgasýný en iyi karakterize eden olaylar ise;
emeðe ve doðaya karþý yürütülen harekatlardýr.

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

Argasdi, ehlileþtirilemeyen bir ottur. 
Susuz, güneþsiz de kalsa, býkmadan usanmadan, 
baþkalarýný býktýrmak pahasýna inatla bitiveren bir ot!

Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak oluþturduðu deðerleri çerçevesinde,
toplumu, dünyayý, politikayý, sanatý ve kültürü kavrayýþýný okurlarýyla paylaþmak ve tartýþ-
mak için bir ifade aracýdýr.

Açýk söylemek gerekirse -ki gerekir- yazarlarý, çizerleri ve muhabirleri taraflýdýr. Eþitlikçi,
özgürlükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, ekolojist, anti-kapitalist taraftan
yazarlar, çizerler.

Argasdi, yazarlarý ve okurlarý tarafýndan yaþatýlmayý ilke edinir, reklam almaz.
Okurlarýnýn eleþtiri ve katkýlarýný tartýþmaya, kendini ve okurlarýný daha iyiye, daha

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

mal edilebilir.

SAHÝBÝ


