
Argasdi'nin geçen sayýsýnda "Sermayenin kalk borusuna
uygun yürütülen saldýrý dalgasýný en iyi karakterize eden iki
olay; emeðe ve doðaya karþý yürütülen harekatlardýr"(Argasdi
Sayý 7.5) demiþtik. Son üç ayda yaþananlar bu tespitimizi doðru-
layýcý þekilde geliþti. Sermaye hem emeðe hem de doðaya saldýr-
makta, üstelik bunu korkusuz bir hoyratlýkla gerçekleþtirmektedir.
Karpaz Milli Parký'na elektrik götürülmesi sürecinin devamlýlýðý

ve Girne'de atýk sular denize boþalýrken ihmalin faturasýný alakasýz
yerlere çýkartma çabalarý doða ile ilgili hiçbir kaygýnýn para ve
karýn ötesine geçemediðini gösteriyor. Üstelik ülkemizin tarihinde
hiçbir zaman gerçekleþmemiþ geniþlik ve yoðunlukta bir ekoloji
eksenli örgütsel birlikteliðin varlýðýna raðmen hükümet aymazca
tavrýnda ýsrar etmekte tereddüt bile göstermiyor. Açýkça görülüy-
or ki Egemen Blok ne doðayý umursuyor ne de ekoloji örgüt-
lerinden çekiniyor. Karpaz bölgesinin büyük otelcilik sektörü
aracýlýðýyla beton yýðýný haline getirilmesi üzerinden saðlanacak
yüksek miktarlarda karýn, egemenlerin aðzýnýn suyunu akýttýðý,
gözlerini kör kulaklarýný saðýr ettiði gün gibi aþikar. "Karpaz'ý
Girne'ye benzeteceksiniz" söylemlerinin ise doðruluk payý olmak
bir yana çok iyimser olduðu Girne'de ekim ayý içinde yaþanan olay-
larla ispatlandý. Girne'de laðým sularýný arýtan tesis bakýmsýzlýk ve
ilgisizlik sonucunda bir günde bin ton laðým suyunu denize
býrakýverdi. CTP'li Belediye Baþkaný kendisi ve TC Büyükelçisi
dýþýnda herkesi suçlarken, Karpaz'ýn geleceðinin Girne'den beter
olacaðýna dair þüphelerimizi de doðrulamýþ oldu.
Saldýrýnýn emek cephesinde ise iþler daha karýþýk. CTP, yönetim-

lerini ele geçirerek uysallaþtýrdýðý sendikalara göstermelik basýn
açýklamalarý ve eylemler yaptýrýrken, mücadeleci sendikalar
bölünüyor, saldýrýya uðruyor ve grevleri yasaklanýyor. Emek
Platformu çatýsý altýnda birleþen DAÜ iþçi, memur ve akademisyen-

lerinin yakaladýðý olumlu ivme, CTP'nin grev yasaklama kararý ile
durulma sürecine girdi. Hemen hemen ayný sýkýntý sözde "Tam
Gün" sürecinde pilot okulda yaþananlarda da gözlemlendi. Bu kez
doðrudan saldýrý yapmak yerine sendikanýn kendi bacaðýna kurþun
sýkmasýna yarayacak koþullarý yaratmakla yetinen hükümet, "Tam
Gün" sürecinde stratejik bir kazaným saðladý. Özel sektörde
örgütlenemeyen, mevcut üye yapýsýný da emek ideolojisi doðrul-
tusunda yeterince bilinçlendiremeyen sendikal modelimiz,
ekonomik mücadeleye odaklý biçimiyle ciddi sýkýntýlar yaþýyor.
Sendikalar bildiri, yürüyüþ ve uyarý grevleri yerine alternatif
eylemler gerçekleþtirememenin sýkýntýsýný yaþýyorlar. Toplu vizite,
iþ yavaþlatma gibi eylemlilikler mevcut üye yapýsý ve hantal
bürokratik iþleyiþ ile de baðlantýlý sebeplerle uygulanamýyor,
denenemiyor, düþünülemiyor. Sendikal alanda ideolojik boyutun
eksikliði acý bir þekilde kendini göstermekte ücret ve özlük haklarý
için eylem yapmaya alýþmýþ emekçi kitleleri kendi çalýþma alan-
larýna dair bütünlüklü ve toplumsal boyutlarýný da kapsayýcý tale-
pler üzerinden seferber edilememektedir. Ekonomik-demokratik
mücadelenin araçlarý olan sendikalar, mücadelenin demokratik
boyutunu ihmal ettikleri yýllar boyunca, ideolojik mücadele ve
siyasi mücadeleye de hakkýný veremediler. Þimdi neo-liberal felse-
fenin müthiþ ideolojik hegomonyasý koþullarýnda, bu eksikliklerin
acýsý ciddi bir þekilde yaþanmaktadýr.
Ülkemiz gibi stratejik sömürgelerde nispi bir refah yaratmak her

zaman emperyalizmin politikalarý arasýnda olmuþtur. Nispi refah
aracýlýðýyla elde tutulan, tüketim kültürüne dahil edilen,
yozlaþtýrýlan kitleler aracýlýðýyla hakimiyetlerini sürekli kýlmak
emperyalist güçlerin birincil stratejisidir. Bu baðlamda sorunumuz
kýrk bin askerle zapturapt altýna alýnmýþ olmamýzdan deðil,
emperyalizmin ideolojik-kültürel boyutlu saldýrýsý karþýsýnda
halen ekonomik mücadele eksenli bir savunma hattý örmeye çalýþ-
mamýzdan kaynaklýdýr. Ekonomik mücadele elbette önemlidir,
ancak ideolojik mücadelenin eksikliðinin yarattýðý boþluðu tek

baþýna dolduramaz. 2000'li yýllarýn baþýnda yaþanan krizden sonra
geçici de olsa nispi bir refah dönemi içerisinde bulunan neo-liber-
al hükümetler böyle bir mücadele çizgisi karþýsýnda donanýmlýdýr,
güçlüdür. Sendikalarýn üyelerinin, ve tabii ki tüm halkýn toplumsal
bir bilinçlenme içerisine girmesi, sermaye çýkarlarý karþýsýnda
kendi çýkarlarýnýn farkýna varmasý ancak ideolojik bir donanýmla
mümkün olabilir. Daha 2006 yýlýnýn mayýs ayýnda söylediðimiz
gibi "eskinin mücadele yöntemlerine dayalý stratejiler iflas
etmiþtir. Eski örgütlenme ve mücadele yöntemleri artýk
direniþe katký sunmak bir yana, egemenlerin politikalarýný
meþrulaþtýrmaya hizmet etmektedir."(Argasdi Sayý 3.5)
Ýþte bu yüzden Baraka Kültür Merkezi kültürel alan ekseninden

ve tüm alanlara eþit mesafeden bir mücadele hattý örmektedir.
Sinema, tiyatro ve müzik üzerinden yürüttüðümüz çalýþmalarý
hayatýn her alanýndaki mücadelelerde ilham ve bilgi kaynaðý kýlýy-
oruz. Karpaz Milli Parký'na elektrik götürülmesi karþýsýnda Sol
Anahtarý ve Baraka Tiyatro Ekibi'nin gerçekleþtirdiði faaliyetlerle,

20-29 Kasým tarihleri arasýnda emek örgütleri ile birlikte
düzenleyeceðimiz Ýþçi Filmleri Festivali bunun en güzel örnekleri
olacaktýr. Argasdi de bu uðurda üstüne düþeni yapýyor ve deney-
imlerin, hatalarýn, kazanýmlarýn çetelesini tutmaya, güncel olay-
larýn teorik boyutlarý ile kavranmasýna yardýmcý olmaya devam
ediyor. Baraka, mücadelede beþinci yýlýný doldurup altýncý yýlýna
doðru ilerlerken uzun soluklu bir mücadele azmini de beraberinde
taþýyor.
Ne yazýk ki, CTP'nin revizyonist de olsa sol bir pozisyondan neo-

liberal küreselleþmenin milliyetçi bir aktörüne dönüþmesi ülkem-
izde solun itibarýný da sarsmýþtýr. "Çözüm Talat" sloganý ile
Cumhurbaþkanlýðý makamýna yerleþen M. A. Talat'tan tutun da,
hükümetin tüm kademelerindeki bürokratlara kadar tüm yetkililer
halklar arasýna güvensizlik tohumlarý ekmeye devam ediyor. Kýbrýs
sorununun özünün Kýbrýs'ýn emperyalizmden ve onun taþeron-
larýndan arýndýrýlmasý (baðýmsýzlýðý) sorunu olduðu bizce açýk bir
gerçektir. Ancak bu hedefe ulaþmak Kýbrýs'ta yaþayan halklarýn
kardeþçe birliðinden de geçmektedir. Barýþ mücadelesi ancak böyle
kavranýrsa anlamlýdýr. Yoksa þekilsel olarak varýlacak bir sözde
çözümün, emperyalizm kovulmadýkça ve halklar arasý kardeþlik
yerleþmedikçe kalýcýlýðý mümkün olamaz. Ýþte bu sebeple 1 Eylül,
halklarýn kardeþliði ilkesini umursamayan CTP tarafýndan þöv-
enizme malzeme yapýlmak istendi. Yýllarca ülkedeki barýþ mücade-
lesinin en samimi unsurlarý olan örgütlerin tepkisini ise yaþayarak
gördük. Barýþ güçleri ile yollarýný ayýran ve TC Devleti'nin (ve
elbette onun aracýlýðýyla emperyalizmin) Doðu Akdeniz'deki çýkar-
larý için çalýþanlanlarýn arkasýndan aðýt yakmak yerine, yapýlmasý
gereken yapýlmýþ, CTP ve baðlý örgütlerinden arýndýrýlmýþ bir "Barýþ
Yürüyüþü" gerçekleþtirilmiþtir. Þimdi bunun devamýný getirme
zamanýdýr. ABD'nin taþeronu TC Hükümetlerine memurluk yapan-
lar, kendi halkýný baðýmsýzlýk kavgasýnda yarýda býrakanlar baðým-
sýz ve halklarý kardeþ bir Kýbrýs mücadelesinde aþýlacak bir kilo-
metre taþý olmaktan öteye bir anlam ifade edemezler. Bunun
araçlarý ancak emek hareketinin genel çýkarlarý gözetilerek
yaratýlabilir. "Kýbrýs Türk ve Elen halklarý, birlikte verilecek
mücadeleleri ve Yunanistan ile Türkiye halklarýndan göre-
cekleri dayanýþma ile þimdiye kadar 'Kýbrýs Halklarýnýn
Sorunu' olmuþ Kýbrýs Sorunu'nu, 'emperyalistlerin ve iþbir-
likçilerinin sorununa' çevirebilecek güç ve yeteneðe sahip-
tir."(Argasdi Sayý 5.5) Çabamýz bu yöndedir.��
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Ekonomik mücadele elbette önemlidir, ancak
ideolojik mücadelenin eksikliðinin yarattýðý
boþluðu tek baþýna dolduramaz.
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ABD'nin taþeronu TC Hükümetlerine memurluk
yapanlar, kendi halkýný baðýmsýzlýk kavgasýnda
yarýda býrakanlar baðýmsýz ve halklarý kardeþ bir
Kýbrýs mücadelesinde aþýlacak bir kilometre taþý
olmaktan öteye bir anlam ifade edemezler

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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