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Kapitalist düzenin yarattýðý liberal poli-
tikalar sonucunda; zorlaþan hayat þart-
larýna karþý verilen emek kavgasý, iþçi
sýnýfý mücadelesini doðurdu. Bu
mücadeleler  bugünkü sendikalarýn tari-
hinin yazýlmasýna sebep oldu.
Sendikalaþma süreci kadýn- erkek
gözetmeksizin tüm iþçilerin  birlikte
hareket etmesiyle güçlenerek toplumun

saðlam yapý taþlarý halini aldý. Zamanla
þekilci bir tarzdan dýþarýya çýkan
sendikalaþma süreci, bildiðimiz klasik
sendikacýlýðýn yanýnda  toplumsal
mücadelelere dönüþtü. Bazen küçük
hareketler olarak baþlayan bu
mücadeleler ; ezilen halkýn,  isyaný ve
kararlý tutumu sayesinde milyonlarý da
içine alan dev hareketlere dönüþtü.
Örneðin ; Brezilyadaki  "patronlara"  ait
olan uçsuz bucaksýz topraklarý iþgal
ederek toprak sahibi olan "topraksýzlar".
Öyleki  iþgal edilen bu araziler alýndýk-
tan sonra örgütlü ve kolektif bir çalýþ-
mayla ekilmekte, ihtiyaçlarý  eþit bir þek-
ilde bölüþülmekte, alýnan kararlar
herkesçe onaylanmaktadýr. Onlar bu
yeni sendikacýlýk anlayýþý içerisinde
"patron"suz ve demokratik bir þekilde
yaþanabileceðini tüm dünyaya kanýt-
lamýþlardýr.  
Sendikal mücadelelerin kadýna,

kadýnýn da sendikal mücadeleye ihtiyacý
olduðu bir gerçektir. Sendikal
mücadeleler sonucunda kadýn toplumda
daha saygýn bir yer edinmiþtir. Eðitimin
önemi  ve kadýnlarýn manevi bakýmlar-
dan uyandýrýlmasýnda sendikalar öncü
olmuþtur. Böylece kadýnýn da erkek
kadar söz hakký ve yetkisi olduðu
gerçeði gözler önüne serilmiþtir. Bilinçli
bir þekilde haklarýný arayan kadýnlar,
hak arama mücadelesine daha fazla
katký koyarlar. Yapýlacak herhangi bir
taban örgütlenmesinde daha aktif rol
oynarlar. Taban örgütlenmesi içerisinde
olmazsa olmaz olan ortak mücadelenin
çýkarlarý için baþta kadýnlar olmak üzere
tüm kesimlere ulaþýlmalýdýr. Kadýnlara
kadýnlar aracýlýðýyla ulaþmak daha
baþarýlý neticeler doðuracaktýr. Bu

durum sendikalarda kadýn
kotasý oluþturma ihtiy-
acýnýn aciliyetini
göstermektedir.
Emekli
sendikacýlar nasýl
sendikalarýna
uðrayýp eski
arkadaþlarýný
görmek istiyor-
larsa orada bir
kadýn sendikacý

bulunmasý da kadýn
üyelerin sendikaya
gelip gitmelerini
artýracaktýr. Kadýn
dayanýþmasý daha
güçlü birliktelikler doðu-
racaktýr.
Kadýnlar açýsýn-

dan dünya poli-
tikalarýna baktýðýmýz
zaman ataerkil
normlarýn egemen-
liðiyle hala daha
karþý karþýya
olduðumuzu
görürüz. Örneðin
bugüne dek çok az
sayýda kadýn ülkesi-
ni "cumhurbaþkaný" sýfatýyla yönetmiþtir.
Kadýnlarýn karar organlarýnda yer
almasý da çoðu zaman çeþitli yöntem-
lerle engellenmektedir. Bu durum çoðu
zaman sendikalarýn iþleyiþlerine de
böyle yansýmaktadýr. Söz gelimi 1000
üyeli bir sendikanýn 700ünü kadýn üyel-
er oluþturuyorsa ve karar alma organýn-
da bir kadýn üye bile görev alamýyorsa
bu erkek egemen toplumun boyun-
duruðu altýnda  bulunduðumuzun
resmidir. Kadýn üyeler genellikle "doðal
meslekleri"nden dolayý sendikalara
gelemediklerini dile getirirler. Nedir bu
doðal meslekler? Çocuk doðurmak,
büyütmek, ev iþlerini yapmak, ertesi
günün yemeðini önceden hazýrlamak
vs. Bu "doðallýkta" hiçbir kadýn kocasýna
evde çocuða bakmasý kendisinin de
sendikaya gitmesi önerisinde buluna-
maz. Çünkü kadýnýn bu doðal mesleði
sorgulanamaz. Daha doðrusu sorgulan-
maz. Zaten tüm bu iþleri yapmak  zaten

kadýnýn görevidir!  
Kadýnlarýn tüm bu neden-
lerden dolayý sendikalara
gelmemesinin  anlaþýlýr
sebebi yanýnda
sendikalara daha fazla
katýlým nasýl saðlan-
abiliri de göz önünde
bulundurmamýz gerek.
Örneðin kadýn üyeler
kendi iþlerini yaparken
çocuklarýný da

sendikalarýn açacaðý
kurumlara býrakabilirler.
Bu gibi kurumlar hem
kadýn hem de çocuk
açýsýndan faydalý ola-
caktýr. Kadýn üyelerin
söz sahibi olmasý;
bazý haklarýn
kazanýlmasýnda
daha etkili sonuçlar

verecektir. Kadýnlarýn
katýlýmý, hak talep etmelerini
artýracak ve daha güçlü bir
dayanýþmayla mücadele
edilecektir. Kadýn üyelerin

katýlýmýnýn artmasý
beraberinde
hükümet ve
sendikal iliþkileri de
içine alan daha
bütünlüklü bir yak-
laþým doðuracaktýr.
Küçük birer ayrýn-

tý gibi görünen
sendikalarýn fiziksel
görünümü de bence
çok etkilidir.

Sendikalarýn fiziksel görüntüsü genel
olarak erkek egemen anlayýþa yönelik
olarak dekore edilmiþtir. Kadýnlara da
çekici gelecek bir dekor eminim ki kadýn
üyeleri sendikalara daha fazla baðlaya-
caktýr. Örneðin; özellikle ülkemizde
nerdeyse her sendikada bulunan tavla
masalarý yanýna  daha farklý etkinlikler
konsa  hem kadýnlar hem de erkekler
için daha faydalý sonuçlar verecektir.
Sendikalar cinsiyet farketmeksizin hep-
imizindir! 
Ülkemiz koþullarýna baktýðýmýz zaman

sendikalar , toplumda söz sahibi olan
yapýlardýr. Bu denli güçlü yapýlar
olmasýný saðlayan hiç þüphesiz ki
halkýn büyük bir çoðunluðunu içine alan
üyeleridir. Toplumun her kesimi sendikal
bir yapýnýn içerisinde yer almalýdýr.
Böylece daha örgütlü bir birliktelik
saðlanacaktýr. Kadýn ve erkek eþit þart-
larda olduðu sürece daha anlamlý bir
mücadelede var olacaðýz.��

Þifa Alçýcýoðlu
Sifa_Alcicioglu@yahoo.com

Kadýnlara kadýnlar aracýlýðýyla ulaþmak daha baþarýlý
neticeler doðuracaktýr. Bu durum sendikalarda kadýn
kotasý oluþturma ihtiyacýnýn aciliyetini göstermektedir.
Kadýn sendikacýlar aracýlýðýyla kadýn üyelerin sendikaya
gelip gitmelerini artacak, kadýn dayanýþmasý daha güçlü
birliktelikler doðuracaktýr.

Sendikal Mücadele  ve Kadýnýn Rolü

Kadýn üyelerin söz sahibi
olmasý; bazý haklarýn kazanýl-
masýnda daha etkili sonuçlar
verecektir. Kadýnlarýn katýlýmý,
hak talep etmelerini artýracak
ve daha güçlü bir dayanýþmay-
la mücadele edilecektir.
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Girne'deki
arýtma tesisinin bir duvarýnýn yýkýl-
masý ile birlikte sahillere taþan
laðým sularý konusunda yetkililer
kendilerini temize çýkarmaya
çalýþýyorlar. Hükümetin gazetesi
Yenidüzen gök taþý düþmesi gibi
bir doðal felaket haberi veriyormuþçasýna
yazýlmýþ haberinde "arýtma tesisinin bir
duvarýnýn bilinmeyen ve anlaþýlamayan bir

nedenle adeta patlayarak yýkýlmasý sonrasýn-
da... bin ton sývý atýk denize boþaldý. Dün de
laðým sularýnýn denize akýþý sürdü, ancak
önlemler de alýnmaya baþlandý" dedi.
Böylece "birden bire" ve "adeta patlayarak"

gerçekleþen "beklenmedik" kazada yetkililer
masum, hatta hemen önlem almaya baþla-
malarý ile de kahraman pozisyonuna yer-
leþiverdiler. "Þanssýz Kaza" üst baþlýðý ile ver-
ilen bir baþka haberde ise Çevre
Mühendisleri Odasý'nýn "dilek ve temenni"ler-
ine yer verildi. Ortada olan acý gerçek ise ilk
gün bin ton ardýndan ise yüzlerce ton laðým
suyunun, belediye-hükümet iþbirliði ile denize
boca edildiðidir. Belediye Baþkaný Sümer
Aygýn ise denize karýþan "zeytin yaðý!" misali

üste çýkarak "AB'ye biz üç yýl
önce müracaat ettik...
Bu tehlikeyi o gün-
lerde hissetmiþtik... Biz
bu iþler olacak derken,

AB bu projeden vazgeçti. O
dönemde yanlýþ yapýldýðýný

ben yetkililere söylemiþtim." dedi.
Haberin devamýnda "sayýn TC

Büyükelçisinin" katkýlarý ile projenin devam
ettirildiði ancak tesisin üç ay daha beklemey-
erek erken patladýðý, bu sebeple bu felaketin
yaþandýðý anlatýlýyor. 
Böylece erken patlayan tesis dahil herkes
suçlu, "sayýn TC Büyükelçisi" ve Belediye
Baþkaný da masum oluveriyor. Üstelik ayný
habere göre hem Belediye Baþkaný bu iþin
olacaðýný üç yýl önceden "hissediyor" (belki
de rüyasýna girmiþtir, Çevre
Mühendislerinin kulaðý çýnlasýn) hem de
arýtma tesisi bilinmeyen ve anlaþýlamayan
bir nedenle patlýyor! 
Öte yandan olaydan iki ay önce 15

Aðustos 2007 tarihinde yine Yenidüzen'de
yayýnlanan ýsmarlama bir haberde,
"Kordonboyu zabýtalarýnýn görev baþýnda"

olduðu ve Kordonboyu'nda "çekirdek yiyene,
içki içene 50 YTL ceza" kesileceði müjde-
leniyordu. Þahýslarýn içki içme ve kuruyemiþ
yeme özgürlüðüne dahi "çevre" sözde
gerekçesi ile ceza koyan bu "hassas"
Belediye Baþkanýnýn amacý acaba arýtma
tesisi için acilen para biriktirmek miydi? Yoksa
"sayýn Büyükelçi"nin koyduðu kurallar
gereðince adaya giriþini engelleyemediði kiþi-
lerin Kordonboyu'ndan "temizlenmesi" miydi...
Süreç açýkça gösterdi ki, kendi bokunu bile

temizleyemeyip TC olsun AB olsun baþkalarý-
na muhtaç olanlarýn, vatandaþlarýna
kuruyemiþ yasaðý getirmekten öte bir icraat-
larý olamaz.��

EÞÝT, PARASIZ,
KALÝTELÝ EÐÝTÝM!

GÝRNE'DEKÝ ÝHMALÝN
SORUMLUSU AAAABBBB ÇIKTI!Yeni eðitim yýlý hükümetin

gerçekleþtirdiði "tam gün eðitim"
ataðý ile baþladý. Ülkede
herkesin taraftar olduðu tam
gün eðitimi, içini boþaltarak ve
þekilsel olarak uygulayan Eðitim
Bakanlýðý öðretmenler, veliler ve
sendikayý birbirine düþürmeyi
baþardý.
Tam gün eðitimin gerçek-

leþmesinin önündeki tek engel
yemekhane imiþ gibi, bir
yemekhane inþaa eden ve bu
yemekhane üzerinden þov
yapan yetkililer, Þht. Ertuðrul
Ýlkokulu pilot uygulamasý ile tam
gün eðitime baþlamýþ oldu. 

Öðleden sonra yapýlacak der-
sler bile belirlenmeden,
sýnýflara, öðretmen odalarýna,
sosyal faaliyet alanlarýna bir
kuruþluk yatýrým yapmadan
baþlatýlan uygulama sonucunda
herkes "yemekleri" konuþuyor-
du. 
Hükümetin amacý tam gün

eðitim tartýþmalarýný eðitimin
özüne dair bir karakterden uza-
klaþtýrarak tamamen þekilsel bir
noktaya çekmektir. Böylece
eðitimde özelleþtirme sürecini
ilerletmeyi hedefleyen hükümet,
attýðý ilk adýmlarda baþarýlý da
olmuþtur.
Eðitim temel bir haktýr. Alýnýr-

satýlýr bir nesne, bir kar aracý
olarak görülmemelidir. Eðitimin
felsefesi, toplum için faydalarý,
bir hak olarak herkesin eþit ve
ücretsiz eriþimi, kalitesi tartýþ-
malarýmýzýn ana ekseni
olmalýdýr. 
Sendika ve velilerin eþit,

parasýz, kaliteli eðitim talebinde
temel çýkarlarý vardýr ve bu
çýkarlar ortaktýr. Hükümetin
özelleþtirmeci ve piyasacý zih-
niyeti karþýsýnda eðitimin özüne
ve felsefesine dair ideolojik bir
barikat örülmeli ve buna þimdi-
den baþlanmalýdýr. Baraka ve
Argasdi bu uðurda payýna
düþeni yapmaya hazýrdýr.��

"Çözüm Talat" slogan ve vaadi ile Cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturan Mehmet Ali Talat,
çeþitli demeçleri ile baþarýsýz olduðunu itiraf ediyor. 25 Aðustos tarihinde gazetelerde yayýn-
lanan açýklamasýnda "Türk ve Rum halkýnýn birbirine güveni dibe vurdu" diyen Talat, 30
Aðustos'ta ise "Bizi yalnýzlaþtýrmaya çalýþýyorlar... Ne kadar saçmalýk varsa onu yapýyorlar.
Yetkileri olsa bizi boðacaklar. Bunun için de güven ortadan kalkýyor" dedi. Bu durumda ken-
disinin vaadi olan "çözüm"ün mümkün olmadýðýný kabul etmesi ve Denktaþ'ýn elini öperek
bunca yýl kendisine yönelttiði haksýz suçlamalardan dolayý özür dilemesi gerekmez mi? 
Bilindiði gibi Cumhurbaþkanlýðý makamý yalnýzca "Kýbrýs Meselesi" ile ilgili bir makam deðildir.

KKTC'nin iç politikasýna dair de çeþitli iþlevleri vardýr. Ancak þimdiki Cumhurbaþkaný, iç politika
ile ilgili hiçbir vaadi olmamasýna ve tek vaadi "çözüm" olmasýna raðmen yalnýzca iç politika
konularý ile ilgili "övünmektedir."
Çözüm konusunda baþarýsýz olan
Talat'ýn derhal istifa etmesi
gerekir. Çünkü seçmenleri ona
þimdiki sözde icraatlarý için deðil,
"çözüm" için oy vermiþlerdir.��

"ÇÖZÜM TALAT" BÖLÜCÜ ÇIKTI!



Bilindiði
gibi adýna

"lisans devri" denilen cep telefo-
nunda özelleþtirme süreci

Turkcell'in lisansýný alarak fiyat poli-
tikasýnda tamamen baðýmsýz bir yapýya
gelmesi ile sonuçlandý. Yap-iþlet-devret
modelinin her zaman yap-iþlet-hüplet
þekline bürüneceðini zaten biliyorduk.
Ancak bu süreci allayýp pullayarak tanýt-
maya çalýþan hükümet, özelleþtirmeden
"herkesin" karlý çýkacaðýný da ýsrarla
savunuyor.
Turkcell, lisansýný aldýktan sonra ilk iþ

olarak tarifeleri %20 ucuzlattýðýný savun-
maya baþladý. Oysa daha yakýndan
incelendiðinde Turkcel-Turkcell arasý

konuþmalarda
ucuzlayan tar-
ifenin (20 ykr),
Turkcell-Ev
Telefonu
arasýnda iki

katýndan daha
fazlaya çýktýðý (50 ykr)

görülecektir. Lisans devri
sonucu Turkcell'in kendi arasýnda

gerçekleþen görüþmelerden elde ettiði
kar, devlet operatörü ile gerçekleþtirilen
görüþmelerden elde ettiðinden çok daha
fazla. Böylece, serbest piyasa
ekonomisinin "mucize" buluþu fiyat poli-
tikasý ile devlete ait ev telefonlarýný
kulanmamamýz yönünde parasal olarak
teþvik ediliyoruz. Bundan da "herkes"
kar ediyor! Devletin gelirleri azalýyor (ki
zaten lisans satýþý sonucu eski sisteme
göre operatörden 3-5 ayda alýnacak
para toplamýna karþýlýk bir defada satýþ
gerçekleþmiþti), vatandaþýn cebi hafifliy-
or, "Telefon Dairesi zarar ediyor"
söylemlerine zemin hazýrlanýyor.
Özelleþtirme ilerliyor...��
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TELEFONDA ÖZELLEÞTÝRMENÝN ÝLK SONUÇLARI

Son aylarda gazeteler yük-
sek vergi ödeyen burju-
valara yalakalýktan
geçilmiyor. Maliye
Bakanlýðý yemekler
düzenliyor, plaket veriyor,
televizyon programlarý,
gazete haberleri, ilanlarý
aldý baþýný gidiyor.
Toplanan üç kuruþ vergi de
bu harcamalarda tüketiliyor. 
Bizim bildiðimiz Vergi vermek yasal

bir görevdir. Keyfe göre deðil belli oranlara göre gerçekleþir. Herkes kazancýna
EÞDEÐER oranda vergiyi ödemek zorundadýr. Bu da gerçekleþmezse veya hilekarlýk
yapýlýrsa devletin müfettiþleri, bu dolandýrýcýlarýn ensesine yapýþýr!
Durum böyleyken vergi þampiyonu oldu, yani memleketteki sermayedarlar içinde en

çok karý yaptý, diye bir burjuvaya bin kere teþþekkür etmenin manasý nedir? Normal
olarak kar yapýyor, para kazanýyor diye halka, hükümete teþekkür etmesi gerekenlere,
dönüp halk, hükümet teþekkür ediyor. Yoksa bir memur, bir iþçi, bir köylü vergisini
verdiði zaman gerçek kazancý üstünden vermiyor, hile yapýyor da; bir vergi rekortmeni
kendi gýrtlaðýndan kesip mi vergi veriyor? Yoksa "zarar" gösterip parayý cebine attýðýný
herkesin bildiði sermayedarlarýn bir sonraki seçimde yapacaklarý yardýmlarý kaybet-
memek için üstlerine gitmeye cesaretiniz mi yok?
Açýkçasý vergide hile yapan sermayedarlarýn ensesine yapýþmak cesareti olmayan

Maliye Bakanlýðý aklýnca burjuvalarýmýzý kandýrýp yaratacaðý "vergi yarýþý" ile daha çok
vergi toplamaya çalýþýyor. Dereboyuna bir mendil açýp "Allah Rýzasý Ýçin" diyerek
dilenseler eðlenmeye çýkmýþ gençlerimizin gönlünden kopan miktar daha fazla olacaktýr
emin olabilirler.��

Hükümet, toplumsal muhalefetin ve
onun sözcüsü durumundaki
Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre
Platformu'nun tüm itirazlarýna raðmen
Karpaz Milli Parký'na elektrik götürmek-
te ýsrar ediyor. Bilindiði gibi ilgili fir-
manýn gerekli faaliyetleri baþlatmak için
yaþadýðý zorluklardan sonra devreye
sokulan KIB-TEK eliyle devlet bu iþi
daha da hýzlandýrmýþ ve direklerin diki-
mini tamamlamýþtýr. Vatandaþlar þehrin
biraz dýþýndaki inþaatýna elektrik talep
ettiðinde kuyularý kazmadan, direði
dikmeden elektrik baðlamayan devlet
kurumlarý, emir büyük yerden olunca
dizi dizi direkleri dikiverdi. 
Bu arada GSÇP'nun ara emri baþvu-

rusu mahkeme kapýlarýnda
süründürülüp altý kez ertelendikten (ve
tabii bu arada direklerin dikimi tamam-
landýktan) sonra ekim ayý sonunda
görüþülmeye baþlandý. Yaz aylarý
boyunca seri eylemlilikler gerçekleþtiren
GSÇP, gerek hükümetin hýrçýn tavrý
gerekse de mahkemenin rahatlýðý
karþýsýnda þaþkýna döndü. Hükümet
gazetesi Yenidüzen dýþýnda hemen
hemen tüm medyanýn ciddi bir
duyarlýlýk gösterdiði elektrik konusu
toplumumuzda kanayan bir yara
olmaya devam ediyor. 
Lefkoþa'ya bile düzgün-düzenli bir

elektrik vermekten aciz hükümet, vatan-
daþýn talep ettiði hiçbir yatýrýmý hakkýyla
yerine getiremezken, eðitime, saðlýða,
trafiðe, Girne arýtma tesisine yatýrým
yapacak parayý bulamazken; hiçkims-
enin yaþamadýðý milli parka ve daða-
taþa elektrik götürmek için ne gerekiy-
orsa yapýyor. Üstelik konu ile hiçbir
ilgisi olmayan Dipkarpaz köyü sakinleri-
ni de Lefkoþa halkýna karþý kýþkýrtarak
vatandaþlar arasýnda ayrýmcýlýk yaratan
hükümet, Zafer Burnu'ndaki taþlara,
aðaçlara elektrik çekilmesi ile
Dipkarpaz köyünün kalkýnmasý arasýn-
daki baðlantýyý da aylar geçmesine rað-
men açýklamýþ deðil.
"Karpaz halkýnýn refaha kavuþturul-

masý" söylemi altýnda burundaki taþlara
elektrik götürmenin mantýðýný ise
Lefkoþalýlar anlayamýyor! Ýnsanýmýz
haklý olarak bölgenin Milli Park niteliðini
kaybettirerek büyük otelcilik, turizm ve
kumarhane sektörüne peþkeþ çekile-
ceðinden endiþe ediyor. CTP'nin bu
icraatý sonucunda halk ile arasýnda
kalan son baðlarý da kopardýðý ve
tamamýyle TC Devleti kurumlarý
güdümünde bir sermaye partisi haline
geldiði ise bizim gözlemimiz.��

“VVVVEEEERRRRGGGGÝÝÝÝNÝZÝ 
VERDÝÐÝNÝZ ÝÇÝN AAAALLLLLLLLAAAAHHHH
SÝZDEN RAZI OLSUN”



Okullarýn açýlmasý ile birlikte eðitim konusu tüm sýcaklýðýyla
yeniden gündeme yerleþiverdi. Özellikle de Þht. Ertuðrul Ýlkoku-
lu'nda pilot okul uygulamasý ile "TAM GÜN EÐÝTÝM"e geçilmesi
ciddi tartýþmalara vesile oldu. Eðitim sistemimizdeki tüm öznelere
dair (aile, öðretmen, sendika, hükümet) tahlil yapma olasýlýðý
veren bu konu bizce irdelenmesi gereken bir nitelik arzetmektedir.
Tam gün eðitim yýllardan beridir tartýþýlan ancak derinlemesine

bir çözümleme getirilemeyen konulardan birisidir. Aslýna bakýlýrsa
ilkokul öðretmenlerinin örgütlü gücü KTÖS de, aileler de, öðret-
menlerin birçoðu da eðitimin tam güne yayýlmasýný desteklemek-
tedirler. Ancak Þht. Ertuðrul Ýlkokulu'nda yaþanan olaylar, her
kesimin önceliklerinin farklý olduðu gerçeðini bir kez daha gözler
önüne sermiþtir.
Öncelikle altýný çizerek belirtmek gerekir ki; ülkemizde eðitim

olsun saðlýk olsun ciddi bir erozyona tabi tutulmuþtur. Halkýn en
temel haklarýndan olan eðitim ve saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasý,
parasal iliþkiler içerisine çekilerek alýnýr satýlýr birer hizmet olarak
tanýmlanmalarý süreci ciddi mesafeler kaydetmiþtir. Neo-liberal
saldýrýnýn bilinçlerde ciddi bir manipülasyon yaratarak elde etmiþ
olduðu bu kazanýmlar, insanlarýmýzýn bilincinde eðitime ve
saðlýða para vermeyi "normal" hatta "þart" olarak algýlayacaklarý
bir duruma varmýþtýr. Elbette bu durumun halk kesimleri ve emek
güçleri leyhine dönüþtürülmesi kolay bir iþ deðildir ve dünyadaki
mücadelenin seyrine de baðlýdýr. Ancak en azýndan kazanýlmýþ
mevzilerin savunulmasý sýrasýnda hangi kesimin hangi temel
motivasyonlardan hareket ettiðinin tespiti de önemli bir meseledir.
Dünyada eðitim düzeyi ve üniversite mezuniyeti oraný en yük-

sek iki halktan birisi Filistin halký diðeri de Kýbrýs Türk halkýdýr.
Uzun süreli savaþlar ve göçlerden sonra geleceðin belirsizliði ile
boðuþan bir halkýn çocuklarýna en kalýcý miras olarak ve en
garanti "sermaye" olarak bilgiyi býrakma çabasý gayet anlaþýlýr
birþeydir. Bu çerçevede, 1974 öncesinden baþlayarak ama
1974'den sonra çok daha yoðun bir þekilde, eðitim olgusu Kýbrýs
Türk halkýnýn gündemine girmiþtir. Ancak bir halkýn hemen hemen

tüm bireylerinin eðitime yönelik ciddi bir talep
ortaya koymasý ile ister istemez ciddi bir rekabet
ortaya çýkar. Özellikle de kapitalist iliþkilerin
eðitime dahil edilmesinin bir sermaye stratejisi
olarak belirlendiði 1980'li yýllardan sonra bu
durum doruða varmýþtýr. Bir yanda eðitimi bir
piyasa nesnesi olarak yeniden kurgulamak
isteyen sermaye, diðer yandan daha donanýmlý
çocuklar yetiþtirerek, geleceklerini garanti altýna
altýna alma mücadelesinde fark yaratmaya çalýþan
bireyler. Bu durum daha ilk zamanlardan özel ders
olgusunun yeþermesine müsait bir ortam yaratmýþtýr.
Vurgulamak gerekir ki ÖZEL DERS olgusunun kolayca
yerleþmesinde en temel faktörlerden birisi eðitimin
halkýmýz tarafýndan bir HAK olarak deðil FARK aracý
olarak algýlanmasý ile baðlantýlýdýr. Bu sebeple, daha nite-
likli, yaygýn ve parasýz bir eðitim için devletten HAK talep
etmek bir çözüm olarak görülmemiþtir. Tam aksine reka-

bette diðer çocuklara FARK atabilmek için paraya kýymak gerek-
tiðinden hareketle herkes kendi derdine düþmüþ, en çok dersi en
iyi öðretmenden alma yarýþýna girmiþtir. Böylece hem okullarda
karþýlaþacaðý veli tepkisi ile eðitime bütçe ayýrmak zorunda
kalmaktan kurtulan, hem de küresel kapitalizmin verdiði reçeteyi
uygulamak yolunda mesafe kaydeden sermaye hükümetlerinin eli
rahatlamýþtýr. 
Ayný dönemde yavaþ yavaþ geliþen baþka bir olgu da özel der-

sin yerini almaya baþlamýþtýr. Bu olgu, önce etüdler ardýndan da
çok daha profesyonel özel okullardýr. Çalýþan halk kesimlerinin
öðleden sonra çocuklarý ve onlarýn eðitimleri ile ilgilenmeleri her
zaman bir sorun olmuþtu. Hem çocuklarýn aileleri iþteyken zaman
geçirecekleri hem de rekabette geri kalmamak için ders almaya
devam edebilecekleri mekanlara olan ihtiyaç sonucunda etüdler
yerleþmiþtir. Etüdlerin yerleþerek yaygýn bir onay almasý ile birlik-
te eðitim piyasasý özel dersten etüde doðru kaymaya baþlamýþtýr.
Ýngilizceciden matematikçiye koþuþturaran, bunun için iþinden
sürekli izin almak zorunda kalan aileler artýk sadece bir kez
çocuklarýný okullarýndan aramakta ve etüdlere býrakmaktaydýlar.
Etüd, hem her türlü dersi çocuklara veren paket bir hizmet sun-
makta hem de ailelerin koþuþturmasýna bir son vererek rahatlama
yaratmaktaydý. 
Þimdiki Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn eðitim bakaný

olduðu dönemde teþvikler ve cesaretlendirmelerle açýlmaya
baþlayan özel kolej ve ilkokullar ise çok daha cazip seçeneklerle
ailelerin karþýsýna çýkmaya baþladýlar. Aileler zaten çocuklarýnýn
diðer çocuklarý geçmesi ve "büyük adam olmasý" için her türlü
parasal fedakarlýðý yapmaya hazýrdýlar. Devlet okullarýnýn bütçesi
az, eðitim araç gereçleri yetersiz, binalarý döküntü idi. Üstelik
halkýn en örgütlü kesimi öðretmenler de sürekli grevler yapmakta
"eðitimi kesintiye" uðratmaktaydýlar. Bu durumda sendikasýz
uysal öðretmenlerin, güzel binalarda vereceði tam gün eðitim
imkaný sunan özel okullarýn tercih edilmesi doðaldý. Böylece
eðitim piyasasý para durumu en müsait olanlar için özel okul,
diðerleri için ise devlet okulu + etüd þeklindeki þimdiki haline  var-
mýþ oldu. Genel olarak ailelerin ve sermaye hükümetlerinin moti-
vasyonu ile þekillenen bu durumda öðretmenlerin ve
sendikalarýnýn rolünü de kýsaca incelemeye çalýþalým.

Öðretmenler dediðimiz gibi halkýmýzýn en örgütlü kes-
imidirler. Ancak örgütlülüðe ait kolektif bilinç ile örgütlü kiþi-
lerin motivasyonlarý her zaman paralel bir çizgi takip etmez.
Bu sebeple öncelikle çarpýk sendikal refleksleri sonra da

teker teker öðretmenlerin durumunu irdeleyeceðiz.
Özellikle 1970'li yýllarda CTP ve onun takipçisi olan
sosyal ilerlemeci anlayýþ, sendikalar için ekonomik bir
mücadele çizgisi tanýmladý. Buna göre sendikalar
üyelerinin ekonomik çýkarlarýný maksimize etmenin
araçlarýydýlar ve bunun dýþýnda hiçbir toplumsal,
siyasal kaygý gütmemeliydiler. Yani ücret artýþlarý
temel olmak üzere, mesailer, çalýþma saatleri ve
giderek daha küçük çýkar iliþkileri (hangi okula
atanýldýðýndan kaç saat derse girildiðine kadar)
çerçevesinde tanýmlanmýþ dar bir sendikal kulvar
oluþturuluyor, sendikalarýn rolü bununla sýnýr-
landýrýlýyordu. 
Ekonomik-demokratik, ideolojik ve siyasi

mücadele olarak tanýmlanan mücadele alanlarýnýn
tanýmlanýþý doðru olmakla birlikte; siyasi mücadele,
ideolojik mücadele ve ekonomik-demokratik mücadele
arasýna duvarlar örülüp bir de ekonomik mücadeleden
demokratik mücadele ayrýþtýrýlýnca, Sovyetik çizginin
bütün hastalýklarý sendikal hayatýmýza dalýverdi. Artýk
"ekonomik mücadelenin araçlarý olan" sendikalar yal-
nýzca siyasal mücadelenin araçlarý olan partilere yol
açmak ve oy taþýmak iþlevine sahiptiler. Bu da
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eðitimin alýnýr satýlýr bir meta deðil, toplumsal
bir hak olduðunu pratik bize her halükarda
öðretecek ve bu mücadelenin öznesi ise
eninde sonunda öðretmenler (onlarýn
örgütlü gücü sendikalarý) ve aileler 
olacaktýr



ekonomik mücadelenin demokratik boyutu olarak tanýmlandý. Her
anlamý ile çarpýk olan bu anlayýþ, bundan en az etkilenen bir
geleneðin devamcýsý olan KTÖS içerisinde bile çarpýk biçimleri ile
de olsa yer etti. KTÖS'de ortaya çýkan çarpýklýk, sendikal araçlar-
la siyasal kavgalar vermek noktasýna savrulan bir
çarpýklýktý. Ýlginçtir ki, her iki yanlýþ kavrayýþ da
demokrasi mücadelesini aðzýndan
düþürmemekle birlikte bu konuda hiçbir somut
adým atmadý ve üstelik ideolojik mücadeleyi
de her zaman küçümsedi. Sonuçta bir
tarafta ücret sendikacýlýðý yaparak üye
toplayan ve üyelerini de siyasi partisine oy
olarak taþýyan CTP sendikacýlýðý, diðer
tarafta da ücret sendikacýlýðý yoluyla elde
ettiði kitleler aracýlýðý ile sendikal alandan
partileri yönlendirmeye çalýþan KTÖS
sendikacýlýðý þeklinde iki yanlýþ tavýr yer-
leþti. Ýki akýmýn da boþta býraktýðý alanlar
demokratik mücadele ve ideolojik mücadele
idi. Bunun somuttaki karþýlýðý ise ücret için eylem
yapmayý, yani küçük burjuva bencilliðini yaygýn-
laþtýran bir atmosferdir. 
Bu durumda devletten alacaðý ücreti arttýrýrken eðitim

piyasasýndan da pay koparmak öðretmenler açýsýndan genel
kabul gören bir davranýþ olmakta zorlanmadý. Zaten neo-liberal
rüzgarlar ve ülkenin nesnel konumu da buna elveriþliydi ve cebi-
ni doldurmak yaygýn kabul görüyordu. Önce özel ders vermeye
baþlayan öðretmenler, sonra ikiþerli üçerli gruplar halinde kendi
etüdlerini açmaya baþladýlar. Emekli olduklarýnda da özel okullar-
da kolayca iþ bularak çifte maaþ çekebiliyorlardý. Böylece eðitim
sistemimizdeki çarpýk yapý tüm boyutlarý ile yerleþmiþ oldu.
Günümüzdeki tam gün eðitim tartýþmalarý ise, bu çarpýk yapýnýn

temellendirdiði bir ortamda yürütülmekte olduðundan, sapla
saman tamamýyla birbirine karýþmýþ durumdadýr.
Tam gün eðitim, çocuklarýn sabahtan akþama kadar okulda

vakit geçirmelerinden ibaret bir olgu olarak görülemez. Tam gün
eðitim, eðitimin süresi ve bu sürenin bazý kesimler için yaratacaðý
mali imkanlar çerçevesine sýkýþtýrýlamaz. Toplumun ve dünyanýn
o güne kadarki bilgi birikiminin genç nesillere aktarýlmasý amacýný
güden bir eðitim anlayýþýnýn; kaliteli, eþit ve bilimsel temellerde
þekillenmesi için her türlü kamusal imkan seferber edilmelidir.
Gerçekten tam gün eðitim isteyen bir hükümetin eðitime ayýrdýðý
bütçenin, tam gün eðitim verilecek okullara yapacaðý altyapý
yatýrýmlarýnýn çok daha yoðun olmasý gerekir. Tüm günlerini okul-
da geçirecek öðrenciler sadece yemek deðil, oynamak, duþ yap-
mak, sinema izlemek, tiyatro salonu sahibi olmak da isteyecek-
lerdir. Eðitimciler ise soru hazýrlayýp, sýnav sonuçlarýna bakacak-
larý; kendilerini geliþtirip dinlenecekleri mekanlara ihtiyaç duya-
caklardýr. Ne verili sýnýflar ne de öðretmen odalarý bunu karþýla-
maya yeterli deðildir. Velileri özel okullara özendiren hükümet,
kendilerinin saðladýðý hibe ve teþviklerle özel okullara yapýlan
yatýrýmlarýn onda birini bile sunmadan pilot okulda tam gün
eðitime baþlama kararý alabilmektedir. 
En baþta dediðimiz gibi ülkede tam gün eðitime karþý olan

kimse yoktur. Ancak her kesim bu kavramýn altýný farklý doldur-
makta ve iþ fiiliyata geldiði zaman çatýþmalar yaþanmaktadýr.
Hükümet ve aileler bu ortamda tamamen uyum içerisinde ve
sendika ile öðretmenler de hem kendi aralarýnda hem de
hükümet-aile bloku karþýsýnda bölünmüþ görünmektedir. Ancak
bu durum uzun vadede bu þekilde kalacak deðildir. Hükümet en
baþýndan ve kendi öncülü olan diðer sermaye hükümetleri gibi
neo-liberal felsefe gereðince ve sermaye kesimlerinin kar oran-
larýný arttýrmak görevi nedeniyle tam gün uygulamasýný bir tür
özelleþtirme þeklinde yerleþtirme çabasý içindedir. Hükümet
açýsýndan ne eðitimin tam gün olmasýnýn ne de kalitesinin bir

önemi yoktur (daha doðrusu bunlar ikincil konular olup daha çok
göz boyamaya hizmet edecek olgulardýr) önemli olan sermayenin
devlet okullarýna en uygun koþullarda girmesi ve özelleþtirme
sürecinin baþlamasýdýr. Aileler ise zaten para karþýlýðý aldýklarý bir

hizmeti, devletten ve daha ucuza almak
arzusu içindedirler. Zengin kesimler
açýsýndan (özel okullar) bir rekabet unsuru
olmayacak olan tam gün, etüdlerin ortadan
kalkmasýna neden olacak gibi görünüyor. Bu

da orta sýnýf ailelerde gelir açýsýndan bir rahat-
lama beklentisi yaratýyor. Aileler temel olarak bu

nedenle tam gün eðitimi destekliyorlar.
Öðretmenler için ise henüz býçak kemiðe dayan-

mamýþtýr. Tüm okullar için yürürlükte olmayan bu tartýþma ile,
ayrýntýlý olarak ilgilenmemekle beraber sendikalarýnýn arkasýn-
dadýrlar. Býçaðýn kemiðe dayandýðý pilot okulda ise öðretmenler
sendikaya sýrtlarýný dönmüþlerdir. Bunun nedeni, ailelerin yarattýðý
baskýdan çok, etüdten kazanýlan paradan daha kolay kazanýlacak
ayda yaklaþýk 1000-1500 YTL'lik ek ders ücretleridir. Öðretmenler
yýllardan beridir kendilerine öðretileni yapmakta kýsa vadeli
ekonomik çýkarlarýný maksimize etmekteyken, þimdilik en uzaðý
gören ise sendikadýr. Günün yarýsýnýn özelleþmesinin, günün
tamamýnýn özelleþmesine doðru bir adým olduðu gayet açýktýr. Bu
da sendikanýn varlýk koþullarýný ortadan kaldýrmaya kadar vara-
cak ciddi gerilimlere gebe bir süreçtir. Ancak geçmiþin yöntemleri
ve hamasi grev nutuklarýný kullanmayý deneyen sendika, gerçeði
kendi öðretmenine bile anlatamamýþtýr.
Son tahlilde aileler, öðretmenler ve sendika mutlaka bir araya

geleceklerdir. Sermayenin eðitime saldýrýsýndan en fazla etk-
ilenecek olan ve ortak çýkarlarý temelinde buluþmak zorunda kala-
cak olanlarýn, biraraya gelme sürecini hýzlandýrmak için ise
eðitime daha bütünlüklü bakmaktan baþka çareleri yoktur. Eðitimi
temel bir hak, çocuklarý ve aileleri ise eðitimin öznesi olarak gören
bir demokrasi anlayýþýný yerleþtirmek gerekmektedir. Bunu laftan
öte hayattaki somut karþýlýklarý ile örgütlemek gerekmektedir. 
Tam gün eðitim tartýþmalarý, ücret tartýþmasýndan çýktýðý,

eðitimin kalitesi ve niteliðine dair tartýþmalara dönüþtüðü oranda
aileler ile sendikanýn yollarý kesiþebilir. Bu elbette hem ailelerin
hem de sendikanýn eðitime olan bakýþlarýný karþýlýklý etkileþim
içerisinde yeniden þekillendirecekleri bir sürecin ürünü olacaktýr.
Söz konusu süreç geniþ öðretmen kesimlerinin de parasal çýkar-
lardan daha yüce toplumsal çýkarlarýn varlýðýndan haberdar kýlýn-
malarýný saðlayamazsa kýsa vadede baþarýsýzlýða mahkumdur.
Ancak baþarýsýzlýk yalnýzca daha elveriþli koþullarda mücadele
etme fýrsatýnýn kaçýrýlmasý anlamýndadýr. Çünkü eðitimin alýnýr
satýlýr bir meta deðil, toplumsal bir hak olduðunu pratik bize her
halükarda öðretecek ve bu mücadelenin öznesi ise eninde sonun-
da öðretmenler (onlarýn örgütlü gücü sendikalarý) ve aileler ola-
caktýr. 
Eðitim temel bir haktýr. Toplumun hiçbir bireyi eþit, kaliteli bilim-

sel bir eðitim alma hakkýndan mahrum býrakýlamaz. Eðitimde
temel unsur para deðil, toplumsal çýkarlardýr. Ve bu uðurda ailel-
er ve öðretmenler (sendika) sermaye karþýsýnda çýkarlarý ortak
kesimlerdir. Bu gerçeði ya biz þimdi kendimiz öðreneceðiz ya da
pratik bize öðretecektir. Sürecin bundan sonraki gidiþatýný tayin
edecek olan ise ülkemiz ve dünyadaki mücadelenin seyridir.��
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Kader insanýn kendisidir. Ýnsan herþeyiyle
"geçmiþtir", "þu andýr", "gelecektir".
Yaþamýn içinde boþta býrakýlan herþeyin
yerini muhakkak birþeyler dolduracaktýr.
Problem o boþluklarýn nasýl ve kimin tarafýn-
dan doldurulduðudur. Daha insanca ve
daha özgürce yaþamanýn bir bedeli vardýr.
Bu bedeli ödemeye ne kadar hazýrýz ne
kadar hazýr deðiliz. Post-modern dünyanýn
yarattýðý "gösteri toplumu" kararsýz ve bir o
kadar da karmaþýk. Deðiþtirmekten çok
sadece istemenin ön planda olduðu "gösteri
çaðýnda" yapýlacak en doðru þey kendimize
en yakýn gördüðümüz bir deðeri sahiplen-
mektir. Deðersizlikler bütününün egemen
olduðu bir dünyada insan düþünmeye nere-
den baþlayacaðýný ve neye göre
düþüneceðini karýþtýrmýþ durumdayken,
sahiplenilmesi gereken deðerler nelerdir
neler olmalýdýr?

DAÜ-BÝRSEN, DAÜ-PERSEN, DAÜ-SEN
VE EMEK PLATFORMU
Yeni döneme baþlarken, Rektör Halil

Güven, televizyonlarda DAÜ'de hiçbir prob-
lem kalmadýðýný söylemesine raðmen
üniversite her zamanki gibi fokur fokur
kaynýyor. DAÜ'de yaþanan kriz kadar ayni
þekilde sendikal mücadelenin ve öðrenci
muhalefetinin içinde de krizler ve çýkmazlar
var olmaktadýr. Geçen yýl greve giden (iþçi-
memur sendikalarý) DAÜ-BÝRSEN VE DAÜ-
PERSEN, hiç beklenmedik bir þekilde
(öðretim üyelerinin sendikasý) DAÜ-SEN'le
karþý karþýya gelmiþ ve bir hafta boyunca
süren grevde DAÜ-SEN diðer sendikalarla
dayanýþma içine girmemiþtir. Hatta o
dönem, DAÜ-SEN'in aldýðý bu kararla
sendikalar arasýndaki iliþki kurma zemini
zedelenmiþtir. Peki þimdiki dönemde bu üç
sendikayý, Emek Platformu'nu kurarak birlik-
te mücadele etmeye iten, bu kararý
almalarýný saðlayan etken neydi? Peki
bugün neden Emek Platfromu'nun içinde
öðrencileri temsil eden herhangi bir yapý
bulunmamaktadýr? Bu öðrencilerle emekçi-
lerin çýkarlarýnýn karþý karþýya olduðu
anlamýna mý gelmektedir? Eðer öyleyse bu
çýkar çatýþmasýnýn nedenleri nelerdir? Belki
de en baþta sorulmasý gereken aralarýnda
çýkar çatýþmasý var mýdýr? Ne yazýk ki sis-
temin çeliþkilerini sahiplenerek hareket
ediyoruz. Sanki dün iþçilerin, memurlarýn ve
öðretim görevlilerinin çýkarlarý birbirine
tersmiþ gibi sanki bir grup taleplerini elde
ettiði zaman diðer grup maðdur olacakmýþ
gibi düþünüp kendi içimizde çýkmazlar
yaratýyoruz. Tabii ki hayatýn bu þekilde
akmasýna göz yuman, hesap vermesi,
özeleþtiri yapmasý gereken de yine biziz.
Dün Türk lirasý üzerinden iþçilere ve
memurlara ödenen maaþlarýn dolar
üzerinden ödenmesini talep eden, DAÜ-
BÝRSEN ve DAÜ-PERSEN idi. O dönem

insanlarý tatmin eden dolar bugün geriley-
ince, herkesi rahatsýz etmeye baþladý.
Bugün emekçilerin maðduriyetinin nedeni
maaþlarýna artýþ yapýlsa bile dolarýn düþük-
lüðünden dolayý eski TL maaþlarýna dahi
ulaþýlamayacak olmasýdýr. Mevcut durumun
sorumlusu bu iki sendika deðil midir?
Birþeyleri talep ederken talep ettiðimiz þeyi
enine boyuna ne kadar düþünüyoruz, talep-
lerimizin kendi çýkarlarýmýzý karþýlamasý
gerekirken, kendi kendimizi biz maðdur
edersek temsil ettiðimizi iddia ettiðimiz
emekçi kesimle aramýzdaki baðlar yok
olmaya baþlamaz mý?  Dün greve giden
emekçilere sendikalar hiçbir ödeme yap-
madýðý için emekçilerin kendi sendikalarýna
olan güveni zaten azalmýþtýr. Yarýn gerçek-
leþecek bir eylemin, taban bulamamasý gibi
bir sýkýntý ile karþý karþýya kalýnabilinir. Her
ay emekçilerin maaþlarýndan sendikalar için
kesilen paralar grev zamanlarýnda
emekçiye dönmediði için sendika liderliðinin
anti-demokratik yapýsý emekçilerle liderlik
arasýnda þüpecilik ve samimiyetsizlik yarat-
maktadýr. Hem de dün maaþlarýn dolar
üzerinden ödenmesi için emekçilerden
toplanan imzalarýn bugün emekçileri mað-
dur haline getirmesi de sendikalarýn
belirlediði taleplere olan güvensizliði
getirmektedir. Bu tarz bir sendikacýlýk
anlayýþýyla nereye kadar hareket
edilebilinir? 

EMEKÇÝLER VE ÖÐRENCÝLER 
KARÞI KARÞIYA GETÝRÝLMELÝ MÝ?
Bugün emekçilerin haklý yere maaþlarýna

artýþ istemeleri öðrenci muhalefeti açýsýnda
hiçbir sorun teþkil etmemektedir. Hatta
hükümetin grev yasaklamacý zihniyeti her

platforumda dile getirilmekte ve deþifre
edilmektedir. Ancak üniversitenin aslýnda
"devlet" üniversitesi olmasý ama özel bir
üniversite gibi çalýþtýrýlmasýnýn yarattýðý
büyük problemlerle karþý karþýyayýz. Üniver-
sitenin üç tane geliri vardýr. Bunlardan birin-
cisi devlet katkýsý, ikincisi öðrenci har(a)çlarý
ve üçüncüsü de okuldaki kafeteryalardan
alýnan kiralarla, okulun dýþa sattýðý
hizmetlerden veya sponsorlardan elde ettiði
gelirler. Ancak üniversiteyi ayakta tutan hem
devlet katkýsý hem de okul har(a)cýdýr.
Baþbakan Ferdi Sabit Soyer'in temmuz ayý
içerisinde eðitim nasýl parasýz olacak ki!
Saray önüne gidip avcumuzu mu açacaðýz?
tarzý  açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi
hükümetin DAÜ'ye olan katkýsý her yýl azal-
makta ve azalacaktýr da. Hükümetin; eðiti-
mi, bilgiyi satýlan bir mal gibi görmesinden
dolayý, üniversiteye böyle bir destekte
bulunmasý söz konusu deðildir. Diðer
taraftan emekçilerin  "parasýz eðitim" talebi-
ni kendi gündemlerine almamalarýndan
dolayý, yarýn istedikleri maaþ artýþlarýný ala-
bilmek için, üniversite yönetimi öðrenci
har(a)çlarýna zam yapacaktýr. Belki de
emekçiler bu talebi kendileri dile getirecek-
lerdir. O zaman emekçilerle öðrenci
muhalefeti karþý karþýya gelmeyecek mi? O
zaman emekçilerle öðrenciler iþ birliði yap-
mak için herhangi bir zemin bulabilecek mi?
Sistem içerisindeki taleplerimiz günübirlik

olduðu sürece hayatý üreten insanlarýn
çýkarlarý birbirine tersmiþ görüntüsü, sis-
temin "aðalarý" tarafýndan bize dayatýlacak-
týr. Çünkü hayatý üreten insanlarýn yarata-
caðý yarýnýn dünyasýnda hiçbir þekilde bu
"aðalarýn" yeri olmayacaktýr. Bu "aðalar da"
bunun farkýnda olduklarýndan dolayý üreten
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Emekçilerin bugün maðdur olmalarýnýn tek sorumlusu üniversitenin
özel bir iþletme gibi yönetilmesidir. Maaþlarýn düþük olmasý, insan-
larýn maaþlarýný alamamasý özel sektörde çalýþan emekçilerin karþý
karþýya kaldýklarý problemlerdir. Ama bu kamuda çalýþanlarýn 
çalýþma koþullarýnýn da istenilen düzeyde olduðu anlamýna da
gelmemelidir.



insanlarý karþý karþýya getirmekten büyük
bir haz duymaktadýrlar.  Ancak ne yazýk ki
bizler bugün bunun farkýnda olmayarak bu
oyunlarýn figüranlarý olmaktayýz.
Emekçilerin bugün maðdur olmalarýnýn

tek sorumlusu üniversitenin özel bir iþletme
gibi yönetilmesidir. Maaþlarýn düþük olmasý,
insanlarýn maaþlarýný alamamasý özel sek-
törde çalýþan emekçilerin karþý karþýya
kaldýklarý problemlerdir. Ama bu kamuda
çalýþanlarýn çalýþma koþullarýnýn da iste-
nilen düzeyde olduðu anlamýna da
gelmemelidir.  Eðitim bir haktýr ve bu hak
hiçbir þekilde satýlamaz. Bugün bizim
emekçilerimizin kendi çocuklarý da bu
üniversitelerde okumuyor mu? Onlar da her
ay çocuklarýnýn har(a)çlarýný nasýl ödeye-
ceklerini düþünmüyorlar mý? Kamu için
geliþtirilen teknoloji kamu yararýna üretile-
cek entellektüel birikim insanlarýn daha iyi
yaþamasý daha güzele ulaþmasý için olmay-
acak mý? Ancak bugün üniversiteler; bilgiyi,
düþünürü, üreteni elinde tutan tekelinde
barýndýran zengin sýnýfa hizmet etmektedir.
Ýnsanlýk adýna, yaþadýðýmýz coðrafyada ne
yapýlmýþtýr ve böyle giderse ne yapýlabilinir
ki? O zaman parasýz eðitim talebi hayatý
üreten emekçilerin de çýkarýnadýr ayni
zamanda. Peki o zaman üniversitedeki
sendikal liderlik neden bu talebi kendi gün-
demine taþýmamýþtýr? Üniversiteyi üreten
insanlarýn üniversiteyi yönetmesi gerek-
tiðine hem fikir olan sendikal liderlik, o
zaman üniversiteyi üreten kesimin içinde
neden öðrencileri görmemekte mücadeleye
onlarý da katmaya çalýþmamaktadýr? Bugün
üniversitedeki emekçi, bir öðrencinin ya
dayýsý ya teyzesi ya halasý veya herhangi bir
akrabasýdýr. O zaman öðrencilerle emekçi-
lerin birlikte hareket etmesini savunmamak,
parasýz eðitimin olmasýný reddetmek, bizi
"aðalarýn" çýkarlarýný savunduðumuz
gerçeðine götürmektedir. Bu gerçek bizim
gerçekliðimiz olmamalýdýr. Acilen bir þekilde
üniversitede verilmesi gereken mücadelenin
teorik tartýþmalarýnýn yapýlmasý gerekmek-
tedir.

ÖÐRENCÝLER 
AYNÝ ZAMANDA EMEKÇÝDÝRLER, 
DEÐÝL MÝDÝRLER? 
ÜniversÝte beþ yýldýzlý bir hotel gibi çalýþýr

mý? Evet çalýþýr çünkü bugün bu üniver-
sitenin kafeteryalarýnda bir su, kahve, çay
1YTL olmuþ durumdadýr. Kola 2 YTL'den
satýlýrken en ucuz yemeðin fiyatý 7 YTL' den
baþlamaktadýr. Ne kadar ilginçtir ki, bütün
bu fiyatlarý belirleyen okulun kendisidir.
Eskiden kafeteryalardan yaz tatili boyunca
kira alýnmazken bu yaz iþletmecilerden kira
alýnmaya baþlanmýþtýr. Bundan dolayý içe-
ceklerin ve yiyeceklerin fiyatlarýný "artýr
babam artýr"... Doðu Akdeniz beþ yýldýzlý bir
hotel deðildir. Olmamalýdýr. Hazýr sendika
ve öðrencilerin çýkarlarýný irdelemeye
baþlamýþken, "neden sendikal mücadele

bugün öðrenci muhalefetinin devamlý dile
getirdiði okuldaki fahiþ fiyatlarý  hiç gündem-
ine almamaktadýr?" sorusu da gündeme
gelmektedir. Yoksa
bu okulun emekçi-
leri kafeteryalardan
hiç mi su, çay vs.
almamakta bu oku-
lun kafeteryalarýn-
dan hiç mi yemek
yememektedirler? 
Bunun yanýnda

ev ve yurtlarýn
kiralarýnýn her yýl
artmasý, otobüs-
lerin ücretli olmasý,
ucuz yemek ve içe-
cek üniversitede
bulunmamasý, okul
har(a)çlarýnýn yük-
sek olmasý özellikle
emekçi aile çocuk-
larýnýn eðitim
a l m a s ý n ý
güçleþtirmektedir.
Bu öðrenciler
eðitimlerini devam
ettirebilmek için,
inþaatlardan tutun
da barlarda,
r e s t o r a n t l a r d a ,
hotellerde, butik-
lerde ve daha bir
çok farklý alanda, part-time çalýþtýrýlacak
diye iþe alýnýp full-time çalýþtýrýlmakta, hiçbir
sosyal haktan yararlanamamaktadýrlar.
Hatta ve hatta üniversitenin kendisi öðrenci-
leri çalýþtýrmasýnýn yasak olmasýna raðmen
öðrencilerin emeðini saati 2.5 dolara
sömürmektedir. Öðrenciler herhangi bir hak
talebinde bulunulduðu ya da þikayet edildiði
zaman yasal hiçbir zemin bulamadýðý için
maðdur olmaktadýr. Çünkü üniversite
çalýþan öðrencilere  görünürde burs verirmiþ
gibi göstererek, öðrencileri çalýþtýrmadýðýný
iddia ederek yaptýðý yolsuzluðu yasallaþtýrýp
meþrulaþtýrmaktadýr. Eðitimin paralý olmasý,
öðrencinin ayni zamanda emekçi gibi çalýþ-
masýný da doðurmuþtur. Bugün zamanýnýn
büyük bir çoðunluðunu çalýþarak geçiren bu
azýmsanamayacak sayýdaki öðrenci
arkadaþlarýmýz ne zaman derslerine çalýþa-
cak, ne zaman kitap okuyacak, ne zaman
düþünsel tartýþmalara girip, ne zaman
entellektüel bir üretim içinde olacaktýr?
Üniversitelerin bilgi üretememesine, üniver-
site öðrencilerinin toplumda saygýnlýðýný,
ilericiliðini kaybetmesine neden olan en
büyük faktörlerden bir tanesi de bu yoz
yapýdýr. O yüzden öðrenci muhalefeti bu
alanlarda da örgütlenmeli belki de
sendikalar kurup normalmiþ gibi görünen
mevcut durumu deþifre etmeli ve kendi hak-
larýný kazanmak için özellikle üniversite
içinde iþ yavaþlatmaya gitmeli üniversite de
ve medyada bu konularý tartýþtýrmalýdýr.

Bunu yapacak olan da ancak örgütlü ve bir-
biriyle koordinasyon içinde olabilecek
yapýlardýr. Bu konuyla ilgili sonraki
sayýlarýmýzda daha fazla teorik çalýþma
yapýlmasý gerekmektedir. Çünkü mevcut
durum iki üç paragraf yazýyla ifade edilecek
kadar basit deðildir.

SONUÇ   
Acil bir þekilde yapýlmasý gereken

Sendikal liderliðin kendisiyle hesaplaþma
sürecine girmesi, sendika ile öðrencilerin
birliðinin saðlanarak parasýz eðitim talebinin
üniverisite salonlarýnda tartýþtýrýlmasý ve bu
konunun irdelenmesidir. Üniversite salonlarý
kariyer günleri düzenlemek için yapýl-
mamýþtýr. Ancak ne yazýk ki bugün sadece
bu görevi kendisine misyon edinmiþtir.
Sahiplenmemiz gereken en büyük deðer
devrimci hümanizimdir. Ýnsan olmanýn
sorumluluðu ve bilinci içerisinde, insanca
yaþamak çalýþmak ve okumak için gerekli
araçlar tartýþýlmalý mücadele güçlü bir birlik-
telik içerisinde sürdürülmelidir. Uzun soluklu
düþünerek ve her fýrsatta kamuoyu yarat-
mak için, üniversite dýþýndaki emekçi kesim-
leride bu problemin içine taþýmamýz gerekir.
Aksi taktirde, üniversite öðrencilerini fuhuþ-
tan kumara, uyuþturucudan mafya iliþkiler-
ine kadar yobaz ve yoz bir yapýnýn içinde
görüp, 2 YTL'ye alacaðýmýz soðuk suyu
içtikten sonra bile bu durum karþýsýnda
mamurlamayacaðýz.��
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Farklý tarihsel dönemlerdeki farklý
egemenlik sistemleri her zaman mev-

cut egemenlik iliþkilerinin yeniden
üretimi ve geliþimi için baþta eðitim

kurumlarý olmak üzere birçok toplum-
sal yapýyý kendi deðerleri ve ideolo-

jisiyle þekillendirmiþ ve þekilllendirm-
eye de devam ediyor. Sadece kapital-

ist topluma özgü olmayýp, ondan
önceki dönemlerde de eðitimin birin-

cil iþlevi mevcut egemenlik iliþki-
lerinin meþruluðunu ve

devamýný/sürekliliðini saðlamak ve
devletse devlete, þirket ise þirkete

kalifiye eleman saðlamaktýr.
Dolayýsýyla eðitim olgusu her zaman
resmi ideolojiler doðrultusunda þekil-

lenmiþtir/þekillenmektedir.

Genellikle "yüksek öðrenim" olgusu
üniversite eðitimi ile özdeþ anlamda kul-
lanýlýyor. Fakat bildiðimiz anlamda -mod-
ern- üniversitenin tarihi orta çaða
dayanýrken, Yüksek öðretimin ilk örnek-
leri Antik Çað'a aittir. M.Ö. 387 yýlýnda
Yunan'lý filozof Platon tarafýndan Atina'da
kurulan "Akademia", ilk yüksek öðretim
kurumu sayýlýr. Gerçek etkinliðini M.Ö.

347 yýlýnda Platon'un ölümüyle yitiren
Akademia, M.S. 529'a kadar varlýðýný
sürdürür. 18.yy'a gelindiðinde ise aydýn-
lanma hareketlerinin etkileriyle üniver-
sitelerin dýþýnda oluþturulan bilim-sanat-
felsefe topluluklarýna Akademi dendi.
Günümüzdeki Akademilerin atasý olan
18.yy. Akademileri, skolastik felsefenin
ve ilahiyata dayanan toplum düzeninin
dönüþme sürecinde  önemli bir konuma
sahiptiler.
Orta çað boyunca egemen olan üretim

sistemi derebeylerinin egemenliðinde,
serfliðe dayalý, lonca tipi örgütlenmesiyle
karakterize olan feodalizm idi. Feodal sis-
temin düþünsel dayanak noktasý ise sko-
lastik felsefeydi. Orta çað zihniyetini oluþ-
turan skolastik felsefeye göre iktidarýn
kaynaðý ilahidir. Tanrýnýn kurmuþ olduðu
mevcut düzen asla deðiþmez ve insan-
larýn hiç bir siyasi alternatifi yoktur.
Evrenin merkezinde dünya vardý ve

dünyanýn çevresindeki gök cisimleri
sabit, hareketsiz nesneler idi. Ýþte tüm
orta çað boyunca üniversitelerde verilen
eðitim bu dogmalara dayalýydý ve bunlarý
eleþtirmenin, sorgulamanýn yolu
engizisyon mahkemelerine. Zaten döne-
min üniversiteleri de kiliselere baðlý idi.

Bu dönemde kiliselerin etkisi sadece
üniversitelerde deðil, yaþamýn tüm alan-
larýnda belirleyici idi. Fakat bu durum ne
kadar sürebilirdi ki? Hiçbir zaman
deðiþmez denen düzen ne kadar dog-
malara ve huyrafelere dayanarak var-
lýðýný sürdürebilirdi ki? 17.yy'ýn ikinci
yarýsý ve 19.yy'ýn ilk çeyreðini kapsayan
aydýnlanma hareketi ile skolastizm, dog-
malarý ve hurafeleri ile birlikte tarihin
mezarlýðýna gömülüyordu. Aydýnlanma
çaðý kuþkusuz insanlýðýn tarihindeki
dönüm noktalarýndan biriydi. Kilisenin
toplum üzerindeki etkisi yavaþ yavaþ yok
oluyor ve insan aklýný ön plana çýkaran
rasyonalizm aydýnlanma çaðýnýn
üzerinde yükseldiði ve yaygýnlaþtýðý
temel oluyordu. Ýnsan cemaat bilincinden
birey olma bilincine eriþiyor, kendi ken-
disinin farkýna varýyordu. Bir nevi kendi
kendini yeniden tanýmlamaya baþlýyordu.
Artýk bilim felsefeye göre deðil felsefe bil-

ime göre yapýlýyordu. Galileo,
Copernnicus, Newton gibi keþiflerin
çabalarýyla bilim "ayaklarý üzerine" otu-
ruyordu. Kilisenin üniversiteler üzerindeki
etkisi kýrýlmaya baþlarken, ilk kez üniver-
siteler dýþýnda bilgi üreten yapýlar oluþ-
maya baþladý. Fakat -19.yy'a
gelindiðinde- hala üniversiteler aydýnlan-
manýn getirilerini tam olarak hazmede-
memiþti. Bu durumun birincil sebebi
düþünürlerin, aydýnlarýn üniversitelere
sýrtlarýný çevirircesine, üniversitelerin
dýþýnda etkinliklerini sürdürmeleri, üniver-
siteleri ilk baþlarda düþünceyi, felsefeyi
geliþtirebilecek bir alan olarak
gör(e)memeleri idi. Bu durumdan rahat-
sýz olan filozoflarýn baþýnda Fransýz
düþünür Diderot geliyordu. Daha çok
Ansiklopedistlerle birlikte anýlan Diderot,
ilk modern üniversite tasarýsýna imza
atmýþtý, fakat adresi yanlýþtý. Onun

üniversite tasarýmý Batý Avrupa'ya bile bol
gelirken, bunu gerçekleþtirmek için Çarlýk
Rusya'sýný seçmiþti. Halbuki öte yandan
Almanya'da tartýþmalar daha çok yanký
uyandýrýyordu. 1810 yýlýnda modern
üniversitelerin modeli sayýlan Humboldt
Üniversitesi kuruldu. Felsefi tartýþmalar
içinde kurulan üniversitenin kurucusu
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1968 ve sonrasý yaþanan toplumsal alt-üst oluþlarda üniversite
gençliðinin toplumsal özgürlük mücadelesi içindeki önemi ön plana
çýkýyordu. 1968 Kuþaðý’nýn varlýðýný hissettirdiði ülkeler üzerinde
oluþturduðu kültürel, ideolojik ve pratik miras bizlere üniver-
sitelerin, toplumlarýn özgürleþme mücadelelerine paha biçilmez
katkýlar saðladýðýný gösterdi.

ORTA ÇAÐ'DAN GÜNÜMÜZEORTA ÇAÐ'DAN GÜNÜMÜZE

Galileo engizisyon karþýsýnda

Üniversitenin  iþlevi, Orta
çaðda feodal düzenin karakter-
istlik ihtiyaçlarýna cevap ver-
mek iken, modern çaðda burju-
vazinin ihtiyaçlarýna hizmet
etmek oldu. 
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Wilhelm Von Humdoldt  öðretim ve
öðrenim özgürlüðünü temel amaç olarak
önüne koyuyordu. Fakat çok geçmeden
söylem ile gerçek arasýndaki fark su
yüzüne çýkýyordu. Meydana gelen
toplumsal patlamalarla üniversite ege-
men sýnýf olan burjuvazinin istekleri
doðrultusunda þekillenmeye baþlamýþtý.
1800'lü yýllarýn ortalarýnda yaþanan iþçi
isyan ve devrimleriyle üniversiteden bir
çok sol görüþlü insan uzaklaþtýrýlýyordu.
Son kertede sýnýf kavgasýnýn þid-
detlendiði andan itibaren üniversitelerde
özgürlükler egemen sýnýf lehine yeniden
gözden geçiriliyor ve yasaklanýyordu.
Üniversitenin  iþlevi, Orta çaðda feodal

düzenin karakteristlik ihtiyaçlarýna cevap
vermek iken, modern çaðda burjuvazinin
ihtiyaçlarýna hizmet etmek oldu. 19.yy'a
kadar kendisini fazla hissettirmeyen bu
durum, teknolojik buluþlar, uzmanlýk alan-
larýnýn artmasý ve bilim insanlarý ile
sanayi burjuvazisinin
yoðunlaþan iliþkileri
ile birlikte belirginleþti
ve sistemin karakter-
istlik özelliklerinden
biri haline geldi.
ABD'de 19.yy'ýn son
çeyreðinde kurula-
cak olan John
Hopkins Üniversitesi,
ilk burjuva üniversite-
si olarak tarihdeki
yerini alacaktý.
Üniversiteler Ýkinci

Paylaþým Savaþý
sonrasýna  kadar dar,
zengin, elit kesim-
lerin çocuklarýnýn
yarar lanab i leceð i
alanlar idi. 20.yy baþlarýnda patlak veren
sosyal kavgalar, sýnýf mücadelelerinin
çetinliði, üniversitelerin halka kapalý
kapýlarýnýn açýlmasýný saðladý. Onca
zamandýr elit bir burjuva kesimine hitap
eden üniversiteler artýk halktan da öðren-
ciler alýyordu. Dolayýsýyla üniversite,
geliþim sürecindeki çok önemli bir dönüm
noktasýna giriyordu. 

Bu dönemde
ün ive rs i t e le rdek i
geleneksel akademik
zihniyetin varlýðý, hiy-
erarþik ve otoriter
yapýlanma ve bilginin
özgürleþtirici misy-
o n u n d a n
a r ý n d ý r ý l a r a k
köleleþtirici bir misy-
onla içinin doldurul-
masý 68 hareket-
lerinin maddi alt yapýsýný oluþturuyordu.
Ýkinci Paylaþým savaþýndan sonra
saðlanan görece istikrarlý havanýn daðýl-
maya baþlamasý, ekonomik krizin patlak
vermesi, toplumlar içinde American ways
of life kültürünün meþruluk bulamamasý,
Vietnam Savaþý'nýn gençlik üzerindeki
etkisi ve son olarak üniversiteler için
hazýrlanan sanayileþtirme paketleri... Bir
bütün olarak bu sebeplerin etkileriyle

üniversite ve üniver-
site gençliði 68
devrimci ruhunun
oluþumunda birincil
dereceden önem
içeriyordu.   
1968 toplumsal

ayaklanmalarýnýn
k a t a l i z ö r l ü ð ü nü
üniversiteler ve
gençlik yapýyordu.
Hareket ABD'de
daha çok anti-mili-
tarist ve siyahlarýn
özgürleþmesi kap-
samýnda geliþirken,
Avrupa'da daha
sýnýfsal bir
baþkaldýrýþ söz

konusu idi. 1968 ve sonrasý yaþanan
toplumsal alt-üst oluþlarda üniversite
gençliðinin toplumsal özgürlük mücadele-
si içindeki önemi ön plana çýkýyordu.
1968 Kuþaðý yükselttiði taleplerin gerçek-
leþememesi bakýmýndan baþarýya ulaþa-
mamýþtýr. Fakat varlýðýný hissettirdiði
ülkeler üzerinde oluþturduðu kültürel, ide-
olojik ve pratik miras bizlere üniver-

sitelerin, toplumlarýn özgürleþme
mücadelelerine paha biçilmez katkýlar
saðladýðýný gösterdi. Daha geçtiðimiz
sene baþta Fransa olmak üzere -ki zafere
ulaþmýþtýr- ve birçok Avrupa ülkesinde
öðrenci isyanlarý tekrar patlak vermiþti.
Bu ülkeler 68'i en þiddetli þekilde yaþayan
ülkeler idi. Örneðin Yunanistan'da güçlü
sol akýmlarýn varlýðýna, 1973 askeri cun-
tanýn çözülüþ döneminde öðrenci hareke-
tinin oynadýðý önemli rollerin katkýsý
küçümsenemez. Burada söz konusu tar-
ihsel dönem ile ilgili kýsa bir not vermek
yararlý olacaktýr. 1967 yýlýnda
Yunanistan'da faþist askeri cunta iktidar
koltuðuna oturuyordu. 70'li yýllarda ise
halkýn mücadelesiyle cunta çözülme
sürecine girer. Bu dönemin en önemli
olaylarý öðrencilerin peþi sýra gerçek-
leþtirdikleri üniversite iþgalleri idi. 1973
yýlýnýn kasýmýnda Atina'daki Politeknik
Kampüsü'nde cuntaya karþý muazzam bir
öðrenci ayaklanmasý gerçekleþir. Kýsa
sürede öðrenci ayaklanmasý tüm kente
yayýlarak 300 bini aþkýn insan cuntanýn
tanklarýna karþý savaþmaya baþlar.
Olaylar sonucunda cuntanýn çözülüþ
süreci hýzlanmýþýtr. 
Kýsacasý toplumlarýn özgürleþme

mücadeleleri içerisinde, geleceðe
devredilen miras ve kültür ile birlikte, yani
bir gelenek yaratabilme yönüyle üniver-
site toplumsal deðiþim ve aydýnlanmanýn
önemli araçlarýndandýr.��

Orta çað boyunca egemen olan üretim sistemi dere-
beylerinin egemenliðinde, serfliðe dayalý, lonca tipi
örgütlenmesiyle karakterize olan feodalizm idi.
Feodal sistemin düþünsel dayanak noktasý ise sko-
lastik felsefeydi. Orta çað zihniyetini oluþturan
skolastik felsefeye göre iktidarýn kaynaðý ilahidir.
Tanrýnýn kurmuþ olduðu mevcut düzen asla
deðiþmez ve insanlarýn hiç bir siyasi alternatifi 
yoktur.

ÜNÝVERSÝTE VE TOPLUMÜNÝVERSÝTE VE TOPLUM 11

Galileo Galilei

Yazý gelecek sayýda 
“Neo-liberalizm'in Kýskacýnda
Üniversite” bölümüyle devam

edecek
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Ýnsanlarýn en görülebilen özelliklerini
dikkate alýr ve onlarý bu özelliklerine göre
kategorilere ayýrýrýz. Kadýn/erkek olmak da
görülebilen özellikler listesinde en üst sýra-
da yer aldýðýndan, kadýn veya erkek olarak
gördüðümüz insanlarla ilgili belirli kalýplar
geliþtirmekteyiz. Ýþte tam bu noktada biyolo-
jik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gen-
der) kavramlarýný ve yazý içerisinde geçecek
diðer kavramlarý detaylandýrmak yararlý ola-
caktýr.
Biyolojik cinsiyet (sex) insan bedeniyle

iliþkili bir kavramdýr. Bir insan doðduðu anda
dýþ cinsel organlarýna bakýlarak biyolojik
cinsiyeti belirlenir ve kadýn ya da erkek
olarak nitelendirilir. Diðer yandan,
kadýnýn/erkeðin toplumsal cinsiyeti (gen-
der), toplumsal varoluþlarýyla iliþkili
olarak kendisinin oluþturduðu cinsel
kimliðidir. Oysa geleneksel bir bakýþ
açýsýyla bakýldýðýnda, toplumsal cinsiyet
kadýn ve erkeðin belirlenmiþ/kalýplaþmýþ
kadýnsý veya erkeksi roller ýþýðýnda belli
davranýþlar ve tercihler göstermesi gereklil-
iði olarak algýlanmaktadýr. 
Cinsel yönelim, bir kiþinin diðer kiþilere

hissettiði duygusal, romantik veya cinsel
cazibedir. 
Heteroseksüellik kiþinin karþý cinse karþý

cinsel yönelim göstermesidir. Lezbiyen, bir

kadýna yönelim duyan kadýna denirken, bir
erkeðe yönelim duyan bir erkeðe de Gey
denmektedir. Her iki cinse yönelim duyan
erkek veya kadýna ise Biseksüel denir.
Transgender ise Travesti ve Transseksüel
kiþileri bir çatý altýnda toplayan bir kelimedir.
Travesti, diðer biyolojik cinsiyetin toplumsal
rol ve kalýplarýný psikolojik olarak içselleþtir-
miþ ve davranýþlarýný bu yönde geliþtirmiþ
kadýn veya erkeklerdir. Transseksüel ise
diðer biyolojik cinsiyetin toplumsal rol ve
kalýplarýný psikolojik olarak içselleþtirmenin
yaný sýra, ameliyatla karþý cinsin bedeninin
görünüþüne geçen kadýn veya erkeklerdir. 
"Eþcinsel" kendi cinsiyetinden insanlara

ilgi duyan insanlarý, hisleri ve duygularý
ifade eden geniþ anlamlý bir terimdir. Oysa
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender
kavramlarý hem yaþam tarzýný belirlemekte
hem de dýþlanmýþ olmalarýndan ötürü politik
bir anlam da taþýmaktadýr. Lezbiyenlerin,
Geylerin, Biseksüellerin ve Transgender
kiþilerin özgürleþme hareketinin hem ayrý
ayrý ve hem de birlikte olduðu vurgusunu
yapmak amacýyla yazýnýn ilerleyen bölüm-
lerinde kýsaca LGBT diye isimlendireceðim. 
Heteroseksüellik haricindeki diðer cinsel

yönelimler, ataerkilliðe karþý en büyük

tehditlerden biri olarak algýlandýðýndan ve
"kutsal" aile kurumunu tehdit etmelerinden
ötürü tehlike olarak algýlanmakta, diðer cin-
sel yönelimler dýþlanmakta, aþaðýlanmakta
ve yok sayýlmaktadýrlar.
Kadýn ile erkeði, birbirlerinin karþýtý olan

ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan
öðeler olarak kurgulayan ataerkil sistem,
kadýnlýk ve erkeklik rollerini kalýplar
yaratarak belirlemektedir. Heteroseksüellik
gibi bir cinsel yönelim olan LGBT,
günümüzde cinselliðin güç ve iktidar iliþki-
lerini beslemesi ve siyasal anlamlar taþý-
masýndan dolayý dýþlanmakta, baskýn yöne-
lim olan heteroseksüel kiþilerle çeliþki ve
çatýþmalar yaþamaktadýr. Bu da LGBT'ye
sosyal ve siyasal anlamlar da katmaktadýr.
Heteroseksüel iliþki, egemenlik iliþkilerinin
geçerli olduðu toplumsal yapýnýn en temel
kurumu olan ailenin yapý taþýdýr.
Heteroseksüel iliþki üzerine kurulan ataerkil
sistem cinsler arasý iktidarý sürdürmüþ ve
hakim olan kültürün taþýyýcýsý olmuþtur. 
LGBT'nin neden veya nasýl oluþtuðunun

sorgulanmasýndan evvel bir yönelimin nasýl
olup da altkültür olduðunun sorgulanmasý
gerekmektedir. LGBT sadece kiþilerin farklý
bir cinsel yönelimleri deðil, kendi yarattýklarý
kültürel ve politik yaklaþýmlarýn sonucu olan

yaþam biçimleridir.
Geyler için "kadýnlara
özenir", lezbiyenler
için de "erkeklere
özenir" demek,
varolan toplumsal cin-
siyet rollerini

deðiþmez ve meþru gören zihniyetin bir
ürünüdür. LG olmak, iki seçenekten birisini
seçmek deðil, farklý bir seçenekte var
olmaktýr. 

Homofobi 
"LGBT'nin özgürleþmesi heterosek-

süelleri de özgürleþtirecektir"
Homofobi, LGBT kiþilere ve eþcinselliðe

karþý korku, önyargý, ayrým ve hoþnutsuzluk
içeren yaklaþýmlardýr. Yunanca homo 'ayný',
fobi 'korku' kelimelerinin birleþiminden gelen
homofobi, cinsiyetçilikle, otoriteyle, sistemin
meþrulaþtýrýlmasýyla yani kýsacasý özgür ve
adil bir hayatýn önündeki her türlü düþünce
ile doðrudan iliþkilidir. O yüzden homofobiyi
anlamak, LGBT kiþilerin özgürleþmesi yol-
unda ilerlemek için gerekli bir noktadýr. 
Çocuklar homofobiyle okulda tanýþmak-

tadýrlar. Erkeksi bulunan kýz çocuklarla veya
kadýnsý bulunan erkek çocuklarla dalga
geçilir ve bazen erkek çocuklar bu yüzden
þiddete uðrar. Kýzlara "erkek fatma"
damgasý vurulur, erkek çocuða ise "ibne"
"fatih ürek" veya "tekerlek" takma isimleri
takýlarak okul içerisinde ötekileþtirilirler.
Bazen çocuklar cinsel yönelimlerinin farkýn-
da dahi deðilken onlarla alay edilir. Ortaokul

ve lise döneminde güçlü bir þekilde kendini
gösteren çevredeki insanlara uyma
davranýþ kalýbý, sýnýf arkadaþlarýndan farklý
olduðunu bilen çocuklar için dayanýlmaz
olabilmektedir. 
Bekar, dul veya boþanmýþ bir heterosek-

süel kiþi birlikte olduðu birisi olmamasýna
raðmen toplumda heteroseksüel olarak
algýlanmayý sürdürmektedir. Oysa LGBT
deyince heteroseksüellerin aklýna doðal-
lýðýnda cinsel pratik içerisinde iki erkek veya
iki kadýn gelmektedir. Bunun sebebi ise het-
eroseksüellerin LGBT'yi kendilerinden
ayýran özelliðin cinsel pratikleri olduðuna
inanmalarýdýr. Öncelikle kabul etmeliyiz ki
LGBT kiþiler sadece yatak odasýnda deðil,
restorantta, okulda, konserde yani her
yerde LGBT'dirler ve bu onlarýn bir kim-
liðidir.
Diðer insanlarý aþaðýlamak, ötek-

ileþtirmek, çoðunlukla kiþinin bilinçaltýnda
kendini aþaðý görmesinden kaynaklanýr.
Homofobik yaklaþýmýn sebepleri olarak;
homofobiklerin kendi cinsellikleriyle ilgili
korkularýnýn olmasý, toplum kurallarýna
uymayan bireyleri toplum yaþamý için bir
tehdit saymalarý, politik ya da dini nedenler-
le rahatsýz olmalarý, bilinmeyene duyduklarý
korku, çekirdek aileye karþý oluþabilecek
tehditler ve AIDS sayýlabilir.
Oysa; 1973 yýlýnda kurulan Amerika'daki

Lezbiyen ve Gey Psikologlar Birliði (ALGD),
Amerikan Psikiyatrlar Birliði (APA) içerisinde
yoðun bir mücadeleye giriþmiþtir. Sonuç
olarak APA, eþcinselliðin bir tercih
olmadýðýný, doðal olduðunu, kiþide bir
bozukluk yaratmadýðýný ve deðiþtirilemeye-
ceðini açýk bir þekilde belirtip ve eþcinselliði
ruhsal hastalýklar sýnýflamasýndan çýkart-
mýþ, tüm psikologlarý, bu konudaki yanlýþ
yargýlara karþý mücadeleye çaðýrmýþtýr.
1974 yýlýnda Avrupa ve Amerikan Psikolojik
Enstitülerinin rahatsýzlýk teþhis testlerinden
eþcinsellikle ilgili olgular/sorular tamamýyla
kaldýrýlmýþtýr. Eþcinsellik, 1990 yýlýnda
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan
hastalýklar ve rahatsýzlýklar kapsamýndan
çýkartýlmýþtýr.
Bunun ardýndan ise 1987'de Dünya

Saðlýk Örgütü (WHO)'nün AIDS hakkýndaki
Global Program'ý kuruldu ve bu program
çerçevesinde HIV/AIDS'in eþcinsellerin
hastalýðý olmadýðýný insanlara anlatýlmaya
çalýþýldý. "Uluslararasý Homofobi Karþýtý
Gün" olarak bilinen 17 Mayýs tarihi, Dünya
Saðlýk Örgütü'nün eþcinselliði, hastalýklar
listesinden çýkardýðý tarihe iþaret ediyor. Bu
tarih küresel olarak eþcinsel hareket tarafýn-
dan kabul gördü ve sahiplenildi. 
Týpký ýrkçýlýk konusunda olduðu gibi

kurumlarýn düþünsel hastalýðý da zarar veri-
cidir. Ordu bir kurum olarak homofobiyi üret-
mekte ve beslemektedir. Geylerin ordu
tarafýndan ötekileþtirilmesinin sebebi

Mine Balman
mi_ne_mi_ne@yahoo.com LGBT konusunda kuzey Kýbrýs hala muhafazakar bir ülkedir.

Yasal durum da bunu desteklemektedir.

Homofobi sadece LGBT kiþilerin deðil ayný
zamanda heteroseksüel kadýn ve erkeklerin de
meselesidir. LGBT kiþilerin özgürleþmesi 
heteroseksüelleri de özgürleþtirecektir.

AYNI GÖKKUÞAÐININ ALTINDA
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ordunun
o t o r i t e r
olmasý ve
yeterli kuvveti
o luþturabi lmek
için körü körüne
itaat beklemesidir.
Ordunun geyliðe karþý
çýkýþý bilimsel kanýtlara
deðil, yasaklara dayanýr. Ýþte
bu yüzden psikiyatristler ve
Dünya Saðlýk Örgütü eþcinsel-
lerin anormal veya hasta olmadýk-
larý tezini açýklamasýna raðmen
ordunun yargýlarý hala sürmektedir.
Ordu, Dünya Saðlýk Örgütü'nün tersine
eþcinselliði "ileri derecede psiko-seksüel
bozukluk" olarak tanýmlayýp gey olduðunu
söyleyen kiþilere çürük raporu vermektedir.
Rapor alma sürecindeki geyler anal muayene-
den geçirilip, cinsel iliþki sýrasýnda fotoðraf çektirip
gey olduklarýný kanýtlamalarý istenmektedir.

Tarihçe
LGBT kiþilerin açýk bir kimlikle toplumun karþýsýna çýk-

maya karar vermelerinin aðýr bedelleri olmuþtur. Fakat
gizlenmenin yarattýðý psikolojik bedellere karþý direnmek de
ayný derece güçtür. Ancak kimliðini açýða çýkarmak, örgütlen-
meyi ve ayrýmcýlýða karþý direniþi hep birlikte gerçekleþtirmeyi de
mümkün kýlmaktadýr. Kimliðini gizlemek ise bireyin varlýðý ile toplum
arasýndaki gerilimde bireyi yalnýz ve güçsüz býrakmaktadýr. 
Lezbiyen ve geyler için kimlik oluþumu sürecinde ortak simgelere

sahip olmak önemliydi. Çeþitli simge arayýþlarý sonrasýnda, yaygýn-
laþan gruplarýn/yayýnlarýn amblemleri zamanla simgelere dönüþtü.
Örneðin Yunan alfabesindeki 'L' harfi olan (Lambda - ?) yaygýn
simgelerden birisidir. Diðer bilinen simge ise, Nazilerin eþcinselleri
damgalamak ve katletmek için kullandýklarý pembe üçgendir. Diðer
yandan LGBT'ler tüm coðrafyalardan sürekli dýþlanan, azýnlýk
olarak yaþayan ve var olan hakim kimliklerle çatýþarak edindikleri
dünya görüþlerini kendi bayraklarýna gökkuþaðý olarak yansýttýlar. 
Bayrak gökkuþaðý rengi olsa da, cinsiyetler arasý toplumsal hiyer-

arþi eþcinsel harekete de yansýyordu. Geylerin lezbiyenlere oranla
daha örgütlü ve aktif olmalarý, eþcinsel kimliðin oluþum sürecinin
erkek aðýrlýklý geliþmesine neden oldu. Lezbiyenler bu örgütlülüðe
baþýndan beri katýlmýþ olsalar da ikincil bir rolde kalmýþlardýr. Bu
dengesizliðin hem tarihsel hem de kültürel kökleri vardýr. Feminist
hareketin geliþmesi lezbiyen hareketin de önünü açmýþtýr.
Kadýn/erkek rollerinin sorgulanmasý, hem gey hareketi açýsýndan
meþrulaþma imkaný yaratmýþ, hem de lezbiyen hareketin felse-
fesinin teorik dayanaklarla derinleþmesine sebep olmuþtur. 
Pek çok ülkede, lezbiyenler ve geyler verdikleri kimlik mücadele-

siyle, ayrý kimlik alabilme, birbiriyle evlenebilme, askerlikten muaf
olabilme, ameliyat olabilme vb haklarý ülkeden ülkeye deðiþen
ölçülerde elde etmiþler ve bu kazanýmlarý birçok hukuksal hakka
dönüþtürmüþlerdir.

Kýbrýs'ta LGBT
LGBT konusunda kuzey Kýbrýs hala muhafazakar bir ülkedir.

Yasal durum da bunu desteklemektedir. Kýbrýs'ýn Ýngiliz idaresi
döneminde yürürlüðe geçmiþ (1889)  yasa ile erkekler arasý iliþki
yasaklanmýþtýr. Ýngiliz idaresinin ardýndan 1960'ta Kýbrýs
Cumhuriyeti kurulmasýna raðmen, eski yasalar (cinsel içerikli
suçlarý kapsayan sodomi yasalarý) yürürlükte kalmýþtýr. 
Kýbrýs'ýn güney yarýsýnda, 2002 yýlýnda yasalar tadil edilerek

eþcinsel iliþkide yaþ sýnýrý 17'ye getirildi ve heteroseksüel iliþkiye
girme yaþý ile eþitlendi. Bu kazaným elde edilene kadar olan süreçte
Alecos Modinos isimli bir kiþi Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde
Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý açtýðý davayý kazandý. Bu dava son-
rasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti yasayý deðiþti. Böylece Kýbrýs'ýn güney
yarýsýnda yaþayan eþcinseller yasal haklarýna kavuþmuþ oldular.

Kýbrýs'ýn
k u z e y

yarýsýnda þu
anda geçerli

olan ceza
yasasýnýn 171.

maddesi þöyledir:
171.  (a) Doða kural-

larýna aykýrý olarak her-
hangi bir kiþi ile cinsi

münasebette bulunan; veya
(b) Doða kurallarýna aykýrý

olarak bir erkeðin kendisi  ile cinsi
münasebette bulunmasýna izin
veren herhangi bir kiþi, aðýr bir suç

iþlemiþ olur ve beþ yýla kadar hapis
cezasýna çarptýrýlabilir.
Erkek egemen Akdeniz kültürü diðer Akdeniz

ülkelerinde olduðu gibi Kýbrýs'ýn kuzey yarýsýnda
da "pasif" ve "aktif" geyler arasýnda bir fark yarat-

maktadýr. Bu bakýþ açýsý "pasif"likten çok "aktif" rolü
daha kolay kabul etmektedir. "Pasif" rolde görülen

erkekler daha çok ayrýmcýlýða veya þiddete uðramak-
tadýrlar. Lezbiyenler konusunda ise durum daha farklýdýr.
Bir kadýnýn aile kurumu haricinde deðil lezbiyen iliþki,

toplumda kabul gören baskýn heteroseksüel iliþki yaþamasý
dahi kabul görmediðinden dolayý kadýnlar bu konuda çifte ayrým-

cýlýða uðramaktadýrlar. Yasa bu sebepten dolayý lezbiyen iliþkiyi
kapsamamaktadýr.
Kýbrýs'ýn kuzey yarýsýnda LGBT kiþiler, kimliklerini özgürce yaþa-

malarýnýn ilk adýmý olarak ailelerine, arkadaþlarýna açýlma konusun-
da sýkýntý yaþamaktadýrlar. Toplum yapýsýndan dolayý ailelere açýl-
malarý neredeyse imkansýzdýr. Ailelerden gelen baskýlar eþcinsel-
lerin aileden de destek görememesi, ev içerisinde de ayrý bir baský
unsuru yaratýlmasýna sebep olmaktadýr. Ailelerin çocuklarýnýn gele-
ceklerine dair yoðun beklentilerinin olmasý; çocuklarýn okullarýný
bitirmesi, evlenmesi, çocuk sahibi olma gibi istekler ve çocuklarýn
bu ezber kalýp içinde davranmalarýný beklemeleri çocuklarý mutsu-
zluða itmektedir. Çoðunluðun içerisinde yaþadýðý kalýplar, böyle
yaþamayan, farklý olan kiþilere daha aðýr ve daha acýmasýz bir þek-
ilde baský yapýlmasýna onlarý ötekileþtirmesine ve dýþlamasýna
sebep olmaktadýr.
LGBT kiþilerin özgürleþme çalýþmalarýnýn baþlamasýný imkansý-

zlaþtýran, mevcut yasadýr. LGBT kiþilerin kimliklerini deþifre
etmelerini engelleyen bu yasa herhangi bir örgütlü hareketin doð-
masýný engelleyen bir kýsýr döngü yaratmaktadýr. Bu sebepten ötürü
öncelik bu yasanýn kaldýrýlmasýdýr. Ancak þunu da göz önünde
bulundurmamýz gerekmektedir ki Kýbrýslý Türkler'in kapalý ve küçük
bir toplum olmasýnýn yaný sýra deðiþikliklere de kolaylýkla adapte
olamamasýndan ötürü yasanýn kalkmasý eþcinsellerin vereceði
mücadele için sadece bir zemin yaratacaktýr. 
Olumluya dönüþecek yasalar kaðýt üzerinde kalmamalý, kampa-

nyalar düzenlenmeli, günlük hayat içerisindeki iliþkiler aðýnda
pratiðimize de yansýmalý, toplumsal bilinci yaratan günlük ezberim-
izi deðiþtirmeliyiz. Esas mücadele bu zemin üzerinden þekil-
lenecektir. 
Homofobi sadece LGBT kiþilerin deðil ayný zamanda heterosek-

süel kadýn ve erkeklerin de meselesidir. Her türlü ayrýmcýlýðýn ben-
zer kaynaklardan beslenmesinden ve benzerliklerimizin ve özgürlük
ihtiyaçlarýmýzýn öne çýkmasýndan dolayý LGBT kiþilerin özgür-
leþmesi heteroseksüelleri de özgürleþtirecektir. Bir kadýnýn bir
erkekle evlenmesi, çocuk doðurmasý, çocuk bakýmýný üstlenmesi,
evin iþlerini yapmasýndan ötürü ev merkezli yaþamasý ve bir erkeðin
ise çalýþýp evi geçindirmesi, karýsýný ve çocuklarýný sahiplenip,
koruyup kollamasýný içeren, kadýnýn erkeðe tabi olduðu rol kalý-
plarýný tamamen deðiþtirebilmeliyiz. "Baþka bir erkek" ve "baþka bir
kadýn"ý yaratabilmeliyiz, ayný gökyüzünü paylaþtýðýmýz gey,
lezbiyen, biseksüel ve transgender kiþilerle yaþamlarýný özgürce,
ayrýmcýlýða uðramadan geçirebilmeleri için güç birliði yapmalýyýz!��
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Kuzey Ege'nin minicik bir adasý var. Ýsmi
Bozcaada. Çanakkale'den bakýldýðý zaman
gerçekten de boz bir rengi var. Ama adanýn
batýsý hiç de boz deðil. Aksine sýk çam
koruluklarý ile kaplý.
Amacým Bozcaada'yý tanýtmak ve sizlere

bir gezi yazýsý sunmak deðil. Her ne kadar
da bu adacýk, baðlarý, balýkçýlýðý ve 2,500
nüfusuna raðmen internet cafesinden lise-
sine kadar capcanlý insanlarý ile sözünü
etmeye deðer bir görünüm de sunsa,
benim için asýl süpriz; Ömür, Gonca,
Aybike, Banu, Sezen, Elizabeth, Yasemin,
Aysun, Tracy, Meltem, Rita ve sözünü
etmediðim diðerleriydi. Bunlar da mý kim?
Bunlar, Bozcaada'nýn tüm elektriðini

karþýlamakla kalmayýp, hemen yakýndaki
Çanakkale'nin %5 elektriðini tek bir canlýya
zarar vermeden, bir damla suyu kir-
letmeden ve havaya bir gram
yabancý gaz bulaþtýrmadan üreten
17 adet rüzgar gülünün isimleri.
1989 yýlýnda Bozcaada'nýn elektrik

ihtiyacýný karþýlamak için 10,000
megawatlýk bir kablo döþeniyor ve
Çanakkale'den Bozcaada'ya elektrik
aktarýmýna baþlanýyor. Ta ki, 2000 yýlýn-
da rüzgar gülleri devreye girinceye
kadar. O tarihten bu yana, Bozcaada
kendi elektrik ihtiyacýný karþýlamakla
kalmýyor, ayni hattý kullanarak
Çanakkale'ye elektrik saðlýyor.
10,000 megawatlýk hat yetersiz
kaldýðýndan ve tam kapasite kul-
lanýldýðýndan yeni bir hat çek-
ilmeden Bozcaada'ya baþka rüz-
gar gülü yapýlmasý zor. Çünkü
üretilecek elektriði aktaracak kablo yok.
Tüm Türkiye'de 32 tane rüzgargülü var.

Bunlarýn tamamý Ege Bölgesi'nde.
Doðrusu Bozcaada'ya gelirken böyle bir
süprizle karþýlaþacaðýmý bilmiyordum.
Ancak aðaçlarýn arasýndan pýtýr pýtýr dönen
bu harika þeyleri gördüðümde kendimi
þanslý hissetmekten alýkoyamadým.
Elektrik üretiminden veya teknolojiden

pek anlamam ancak deniz kenarýna kuru-
lan ve fuel oil ile çalýþarak soðutma sistem-
ini de deniz suyu ile saðlayan ülkemizdeki
gibi santrallerin kurulum ve iþletme maliyet-
lerinin çok daha yüksek olduðu ilk bakýþta
görülebiliyor. Ama boþverin kör kapital-
izmin, "benden sonrasý tufan" diyerek ve
doðaya verdiði zararlarý maliyet olarak
hesaplamayarak oluþturduðu gelir-gider
mantýðýný. Tek bir aðaca zarar vermeden,
deniz suyunu, havayý ve hayvanlarýn, bitki-
lerin yaþam ortamlarýný etkilemeden de
elektrik üretmek mümkün!
Açýktýr ki, doðaya verilen zararlar,

havanýn kirlenmesi, denizlerin, balýklarýn
ve bitkilerin yaþam alanlarýnýn yok edilmesi
bir maliyet olarak hesaplanýrsa görülecektir

ki; Kýbrýs'ta kullanýlan çevre düþmaný
santraller, nehirlerin yoluna dikilip onlara
ne zaman akýp ne zaman akmayacaklarýný
dikte etme cüretini kendinde bulan barajlar
ve 30-40 yýl içinde bizzat kendileri kullanýl-
maz bir nükleer atýk haline gelen atom
santralleri birer doða, toplum düþmanýdýr-
lar, sürdürülemezdirler.
Temiz enerji; güneþ panelleri, rüzgar

enerjisi ve uygun yerde ve uygun þekilde
kurulacak barajlar yolu ile elde edilebilir.
Bunun için de, kar hedefi etrafýnda deðil,

doða ve emek ekseninde örgütlenmiþ,
çevre ile barýþýk, özel mülkiyet zincir-
lerinden kurtulmuþ bir toplum ön þarttýr.
Bu minik adanýn minicik santralinde

(BORES)* görevli altý iþçiden ikisi ile ufak
bir görüþme yapma imkaný bulduk.

Tamamen doðru,
tamamen zararsýz
ve tertemiz bir iþ

yapmanýn gururu ile
konuþuyorlardý. Kýskanmamak

elde deðildi ne yazýk...
Kerim Kýlavuz ve Osman Þengül

her bir rüzgar gülünün nasýl kurul-
duðunu þevkle anlattýlar. Bir rüzgar
gülü dört ana parçadan oluþuyor; iki
parça gövde, pervaneler ve per-
vanelerin takýlý olduðu jeneratör.
Jeneratörün üstüne takýlý ve fýrýl fýrýl
dönen anomometre yardýmýyla rüz-
gar gülü, rüzgarýn geldiði yöne
doðru dönüyor, daha sonra kanatlar
rüzgarýn hýzýna göre en uygun
açýya ayarlanýyor ve dönmeye
baþlýyor. Bir rüzgar gülünün
dönebilmesi için gerekli minimum
rüzgar hýzý 2,5 m/sn. Bu hýzda bir
rüzgardan saatte yaklaþýk 5 kwat
elektrik enerjisi elde ediliyor. Bir
rüzgar gülünden elde edilebile-
cek maksimum enerji ise 600
kwat/saat.
Rüzgarýn düzensizliði ile elde

edilen düzensiz akým, cihazýn içinde doðru
akýma çevriliyor ve kablolar yardýmýyla ana
þebekeye aktarýlýyor. Baþka herhangi bir
iþlem, jeneratör veya düzenleyiciye ihtiyaç
yok. 
Üç ayda bir birkaç saat yapýlan bakým-

larýný hesaba katmazsak, bu modern çaðýn
yel deðirmenleri, kurulumundan itibaren
365 günde topu topu 10 gün gerekli rüz-
garýn yokluðundan dolayý dinleniyorlar. 35
yýl boyunca ciddi hiçbir arýza çýkarmýyorlar
ve bu sürenin sonunda da kullanýlmaya
devam edilebiliyorlar.

Türkiye'de jeneratör dýþýnda tüm parçalar
(gövde ve pervaneler) üretiliyor ve yurt
dýþýna satýlýyor. Ayrýca kurulum, kullaným
ve bakým ile ilgi tüm bilgi mühendisler ve
iþçiler tarafýndan edinilmiþ durumda.
Bu güzelim aletler ile ilgili tek olumsuz

denilebilecek haber, devletin ilgisizliði.
Devlet, baraj elektriðine ve yurt dýþýndan
doðalgaz satýn almak üzere yapýlan anlaþ-
malara odaklanmýþ durumda. Ve var olan
tüm rüzgar enerji santralleri özel sektöre
ait. Oysa rüzgar ve güneþ enerjisi kamusal

anlamda kullanýldýðý takdirde, her yönü ile
topluma getirisi olacak sektörler.
Bu 17 adet rüzgar gülü, Bozcaada'da

karþýlaþtýðým çok güzel bir süprizdi benim
için. 
Cervantes, Sanayi Devrimi'nin baþlarýn-

da, geliþen teknoloji ve modernizmle (yel
deðirmenleri) mücadele etmeye çalýþan,
zamaný, çaðý, geliþimi durdurmaya çalýþan
aristokrasinin zavallý bir temsilcisi ile (Don
Kiþot) dalga geçiyordu. 
Ancak her ne kadar toplumun ilerlemesi-

ni, geliþmeyi ve modernizmin durdurula-
maz bir biçimde toplumsal hayatýmýza
nüfuz etiðini görsek de, Don Kiþot'un,
geliþen burjuvazi'de zerresi bile bulun-
mayan, vicdan, adalet, inanç, ahlak, onur
ve insanlýk deðerlerini, aristokrasinin iki
yüzlü ve abartýlý kýlýfý altýnda da olsa, komik
de olsa temsil etmesi; bizleri ona hayran
býraktý. Çünkü bunlar, sadece bunlar bile, o
koskoca deðirmenlere saldýrmak için haklý
bir nedendi. Ve o, kaybedeceðini bile bile
yapýyordu bunu.
Þimdi, toplumsal geliþmenin durdurula-

maz dinamiði, bizleri hem burju-
vazininkinden daha ileri, modern ve doða
ile barýþýk bir teknolojiye hem de aris-
tokrasinin tüm ikiyüzlülüðünden
arýndýrýlmýþ gerçek adalet, vicdan, onur ve
dayanýþma bilincine doðru itelerken; rüzgar
güllerine þöyle bir bakýyorum ve yüzyýl-
lardýr toplumlarýn kanýný içmiþ aç gözlü bur-
juvaziye, Don Kiþot kadar bile acýmýyo-
rum.��

****Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali.
Bozcaada belediyesinin bastýrdýðý bir
haritada ifade edilen þekli ile: "Yaklaþýk
30,000 kiþinin elektrik ihtiyacýný
karþýlayan BORES, ayný enerjiyi ürete-
cek bir kömür santraline göre türbün
baþýna 82,000 aðaca eþdeðer oksijen
tasarrufu saðlamaktadýr. Yani diðer bir
ifade ile bu 17 türbün burda 1,400,000
aðaçlýk bir orman yaratmýþtýr."

Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

Temiz enerji; güneþ panelleri, rüzgar enerjisi ve uygun yerde ve
uygun þekilde kurulacak barajlar yolu ile elde edilebilir. Bunun için
de, kar hedefi etrafýnda deðil, doða ve emek ekseninde örgütlen-
miþ, çevre ile barýþýk, özel mülkiyet zincirlerinden kurtulmuþ bir
toplum ön þarttýr.
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Karpaz deyince bir çoðu-
muzun aklýna ucsuz bucaksýz
bir kumsal, deniz kenarýnda
ailece yapýlan piknikler,
çocukken kuytularýnda hazine
bulmayý ümit ettiðimiz tarihi
manastýrlar, yol kenarýnda
durup bizi izleyen hür eþekler,
makilerin arasýndan ansýzýn
havalanýveren keklikler ve
bunun gibi tatlý düþünceler
gelir.  Bir de Karpaz adý
zikredildiðinde göz bebekleri
dolar iþaretine dönüþen ve
yedi yýldýzlý, kumarhaneli otel-
lerin, beli tabancalý koru-
malarýn, golf sahalarýnýn, dört
þerit yollarýn ve biçimsiz beton
yýðýnlarýnýn hayalini kuranlar
vardýr. Ýþte kendinden menkul
hükümetimiz bu ikincilerin emir
ve görüþlerine amade
olduðundan ötürü bir süre
önce Dipkarpaz Milli Parký'na
elektrik götürme kararý aldý ve
bu kararý, ne yasa ne yetkili
kurullarýn görüþleri ne de
kamuoyu vicdaný dinlemek-
sizin yangýndan mal kaçýrýr-
casýna uygulamaya koyuldu.
Kuvvetle muhtemel emir
büyük yerdendi ve hayýr denilemez, oyalanýlamazdý. "Üç beþ
çevreci" derhal susturulmalý, susmazlarsa yalan beyanatlarla
konu manipüle edilmeli, o da olmazsa çevreciler bölge halkýyla
veya kendi içlerinde birbirine düþürülüp bölünmeliydi. Hepsi de
denendi. Ancak gidiþat pek de umduklarý gibi olmadý; o "üç beþ
çevreci"nin yarattýðý hareket  büyüdü, geniþledi ve Sürdürülebilir
Çevre Platformu, pek çok sendika, kurum ve demokratik kitle
örgütünün katýlýmýyla Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre
Platformu'na dönüþtü. Yýllardýr taþ ocaklarýndan Dikmen
çöplüðüne, çarpýk yapýlaþmadan zeytin aðaçlarýný korumaya
kadar çok geniþ bir yelpazede mücadele veren Platform'un,
Karpaz konusu üzerinden kitleselleþmesi, Karpaz'ýn ekolojik ve
arkeolojik pek çok deðere ev sahipliði yapmasýndan ve doðal
kalan son bölgemiz olmasýndan kaynaklanabilir. Bununla
beraber, pek fazla dillendirilmemiþ de olsa Karpaz'ý son kale gibi
savunmak, T.C.'nin hegomonyasýna ve hükümetin yarattýðý ciddi
hayal kýrýklýðýna karþý Kýbrýs Türk Halký'nýn bir tepkisi þeklinde de
okunabilir.
Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre Platformu, içerisinde liber-

alinden milliyetçisine, avcýsýndan vejetaryenine çok çeþitli
anlayýþlara sahip kiþi ve örgütlerin bulunduðu bir yapý. Biz de
Baraka Kültür Merkezi olarak, Karpaz'ýn sermayeye peþkeþ çek-
ilmesine ve oradaki doðal yaþamýn katledilmesine karþý olduðu-
muz için bu mücadeleye katýlarak Platfrom saflarýnda yerimizi
aldýk. Argasdi'nin önceki sayýlarýnda belirttiðimiz gibi aslýnda "Biz
Çevreci Deðiliz!" (bkz. sayý:1.5, sayfa: 22, Buket Oygar'ýn yazýsý).
Ýnsaný merkeze alan ve insanýn doðanýn bir parçasý deðil maliki
olduðunu ima eden "çevreci" sözcüðü yerine ekoloji denen
bütünün bir parçasý olduðumuzu ve onu korumakla yükümlü
bulunduðumuzu vurgulayan "ekolojist" kavramýný tercih ediyoruz.
"Sürdürülebilir"liðe de, doðayý acýmasýzca kullanan zengin kuzey
ülkelerinin, doðal kaynaklar üstündeki tahakkümlerini nazik-

leþtirmek için yarattýklarý bir kýlýf olarak þüpheyle yaklaþýyoruz.
Ekolojiye dair sorunlarýn, sömürü düzenine dayalý kapitalist sis-
tem içerisinde, uzlaþmacý yöntemlerle nihai çözüme kavuþamay-
acaðýný biliyor ancak "devrimden sonra" ertelemeciliðine prim
vermeden bugün, hemen þimdi yapýlacak mücadelelerin getiriler-
ine de inanýyoruz. Tüm bunlarýn yanýnda, baþýna geleceklerden
habersiz otlayan bir eþeðin kocaman gözlerinin veya kumullarýn
içinden inatla fýþkýrýveren bir çiçeðin, insansoyu olarak þeytanla
pazarlýk konusu yaptýðýmýz ruhumuza bir umut ýþýðý vermekte
olduðunu da hissediyoruz. Ve iþ, güç ve eylem birilikteliði
anlayýþýmýz gereði ortak bir mücadele yürütebilmek için asgari
müþtereklerde uzlaþabilmeyi yeterli sayýyor, tümüyle ayný bakýþa
sahip olmayý gerekli görmüyoruz. Dolayýsýyla Geniþletilmiþ
Sürdürülebilir Çevre Platformu içerisinde, bizden ve birbirinden
oldukça farklý çizgilere sahip örgütlerle birlikte, Karpaz'ý talan
edilmekten kurtarmak uðruna mücadeleye devam ediyoruz. Bu
mücadele kapsamýnda kah mahkeme bahçesinde "Elektrik Deðil
Eþþek Tepsin" isimli sokak tiyatromuzla, kah "Karpaz'a elektrik
STOP" diyerek Baþbakan'a telgraf çekmek suretiyle ya da Ýpsil-
lat'ta bulduðumuz bir merteði sembolik olarak Hükümet'e hediye
ederek Platform'a rengimizi katmaya çalýþýyoruz. Bu süreçte
temas ettiðimiz kiþi ve örgütlerin bilgi ve deneyimlerinden fay-
dalanarak bizler de zenginleþiyoruz. 
Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre Platformu, çaðdaþlýðýn bir

göstergesi sanýlan AB'cilik ve BM fonlarý rüzgarýndan fazlaca
medet umsa da, legaliteyi gereðinden fazla önemsese de,
bürokratik mekanizmalarý kýrmak gibi bir derdi olmasa da,
bileþenleri belli olup tam bir disiplin içerisinde çalýþamasa da
Karpaz'ý sermayeye teslim etmemek üzerinden ciddi bir toplum-
sal muhalefet dalgasý yaratmayý baþarmýþ azýmsanamayacak bir
yapýdýr. Bu anlamda Kýbrýs Türk Halký'nýn önemli bir deðeridir ve
bizler bu deðere ufacýk da olsa bir katkýmýz bulunmasýndan
memnuniyet duymaktayýz.��
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KARPAZ'I KURTARMAK VE BÝZKARPAZ'I KURTARMAK VE BÝZ

Ekolojiye dair sorunlarýn, sömürü düzenine dayalý kapitalist sistem içerisinde,
uzlaþmacý yöntemlerle nihai çözüme kavuþamayacaðýný biliyor ancak 
"devrimden sonra" ertelemeciliðine prim vermeden bugün, hemen þimdi 
yapýlacak mücadelelerin getirilerine de inanýyoruz. 




