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Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu

mart ayında seyircisi ile buluşuyor

Dünyanın ve ülkemizin ekolojik sorunlarını 
mizahi bir üslupla sahneye taşıyan oyun, 

güldürürken düşündüren sssseeeekkkkiiii zzzz  kkkkıııı ssssaaaa  ppppiiiiyyyyeeeessssten oluşuyor. 
Tarih, yer ve saat mmmmaaaarrrr tttt   aaaayyyyıııınnnnddddaaaa gazete ve radyolar aracılığıyla duyurulacaktır.

“Küresel ısınma varsa, evinizde
klima da mı yok? Saçma
bence...”
Ebru Hiçokumaz
(Dereboyu Genci)

“Çok dramatikti. Yok
edilen geleceğimi
gördüm.”
Şirin Umutsende
(İlkokul Öğrencisi)

“Ne ısınması yahu, bu
soğukta? Tövbe tövbe...”
Alakaya Musakka
(Meteoroloji Mühendisliği
2. Sınıftan Terk)

“Berbat bir oyun. Yalanlarla
dolu.”

Cebbar Ezergeçer 
(Altınkum Rizort Otel
Direktörü)

“Ayakta alkışladık.
Camiamızda çok takdir
gördü.”
A.İ. (Özgür Eşek)

“Demokrasi gereği,
eleştiriye de açığız ama.

Bu kadarı da çizmeyi aştı”
Hamit Hepbana (Politikacı)

YYYYaaaazzzzaaaannnn:::: TTaammeerr DDuurrssuunn
BBBBOOOOZZZZAAAANNNN::::
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Kıbrıs Halklarının Birleşememe Nedeni
Böl ve yönet... İşte bütün mese-

le bu. Osmanlı İmparatorluğu’nun
1878 yılında Kıbrıs’ı İngiltere’ye
“kiralamasıyla” başlayan kardeş
halkların bölünme süreci, 1963
yılında oluşumunu tamamlayıp,
ipleri koparmıştır.

Peki bir zamanlar bu adada
huzurla yaşayan iki kardeş halk,
nasıl böyle bir raddeye gelmiştir?
Bunun cevabı, zamanın;
“üzerinde güneş batmayan
imparatorluğu”nun genel sömürge
politikasındadır. İngiltere’nin ada
halkına uyguladığı, “nüfus oranı-
na göre” olarak adlandırılan
ayrılıkçı politika, bu iki kardeş
halkın, daha doğru söylemek
gerekirse “Kıbrıs Halkı”nın bölün-
mesine yol açmıştır. İngiltere’nin
adaya gelmesiyle başlayan Türk
göçü, bu ayrılıkçı politikanın daha
da güçlenmesine sebep olmuştur.
Adadaki, Türk halkının nüfusunun
gitgide azalmasıyla, “nüfus oranı”
esas alınarak, Rum kökenli halka
ayrıcalıklar tanınmaya başlanmış
ve her önemli kurumun başına
Rumlar oturtulmuştur.

İngiltere’ye “yamalanan”
ayrılıkçı Rum güçleri, İngiltere hükümeti ile iyi ilişkiler içeri-
sine girmiş ve bu önemli makamlara ayrılıkçı Rumlar’ın getir-
ilmesi sağlanmıştır. Büyük Krallığın  politikasına güç katan bu
uygulamalar ve faşist Rumların, gençlerin beyinlerini yıka-
maları ile adada hareketlenmeler başlamıştır. İlk belirtiler,
başta karma olan köylerin sayısının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
kuruluş yılı olan 1960’a kadar, sürekli düşmesidir. Bu
hareketlenmeler, faşist “EOKA” silahlı örgütü ile akıl almaz
seviyelere ulaşmıştır. Başta İngiliz idaresine karşı kurulan bu
örgüt, zamanla gözlerini solcu Rum ve Türkler’e de kaydır-
mıştır. Tüm sol düşünceli insanları adadan silip, Rum kökenli
bir devlet oluşturmak isteyen örgüt, cinayet işlemekten hiçbir
zaman kaçınmamıştır. Örnek verecek olursak; şimdiki

Akıncılar köyünün yakınlarında
bir yerlerde öldürülen Mişaulis ve
Kavazoğlu, arabalarına makineli
tüfeklerle ateş açılması sonucu
öldürülmüştür ve daha sonra,
kalan mermilerin üstlerine sıkıl-
masıyla, tam bir silahlı örgüt tarzı
katliama kurban gitmişlerdir.*

Faşist uygulamalarla susturul-
maya çalışılan solcular, İngiliz
Hükümeti’nin de baskıları
nedeniyle, bu süreçte pek etkili
olamamışlardır. Böl ve yönetin
tüm gereklerini yapan İngiltere,
adadaki şiddet olaylarına sadece
seyirci kalmıştır. Daha sonra ise,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş
sürecine gelinmiştir. Ayrılıkçı
lider Makarious’un da söylediği
gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
Enosis’e sıçrama tahtası olarak
gören ayrılıkçı Rumlar, kışkırt-
malar, Anayasanın verdiği güç
ve beyni yıkanmış gençlerin Türk
düşmanlığı ile, Kıbrıs Halkı 21
Aralık 1963 tarihine sürük-
lendirilmiştir. İngiltere’nin poli-
tikaları, ayrılıkçı Rumların
baskıları ve dış emperyalist
etkenlerin sürekli etkisi altında

kalan ada halkı, halen daha bunların etkileri altındadır.
Birleşmeyi sonları olarak gören faşist Rum hükümeti, şu
anda dahi bu tutumunu sürdürmekte ve barış umutlarının
sönmesine yol açmaktadır.

Herşeye rağmen, barış yolunda yürüyen biz gençler, bir
gün bu ümidimizin gerçekleşeceği inancındayız. Faşist
baskılardan yılmak yok!

Barış Önel
*Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis, Kıbrıs Cumhuriyeti döne-

minde, TMT güçlerine dahil Türk Faşistler tarafından öldürülmüşlerdir.
Bu da iki faşist örgütün (EOKA ve TMT) Kıbrıs’ın bölünmesinde eşit pay
sahibi olduğunu gösteren ilginç bir örnektir. (Hammaliye Kurulu notu)
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Güneşin göz kırptığı bir kış

sabahında içimden sevgilime bir
hediye almak geldi. Hemen sokağa
fırladım. Önüme gelen ilk dükkana
girdim. Bu bir oyuncakçıydı.  Bir
tane ayı seçtim. Kasaya ödeme
yapmak için gittiğimde
güleryüzlü kasiyer bana:
“SEVGİLİLER GÜNÜ için çok
güzel bir hediye seçtiniz.”
deyince o zaman çaktım
köfteyi. Etrafıma baktım
heryerde bana sevgililer
gününü hatırlatacak şeyler
vardı: Güller, şirin görünümlü
ayılar, üstünde seni seviyorum
yazan bir sürü şey. Bir de bu
hediyelere saldıran
insanlar vardı.
Hediyeyi almadan
çıktım dükkandan.

Oyuncakçıdan
çıktıktan sonra 14
Şubat’ın neden
kutlandığı
araştırdım.
Açıkcası cevapları ilginç geldi:
Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin
inanışına dayanan bu gün, Valentine

ismindeki bir din adamının adına ilan
edilen bir bayram günü olarak
ortaya çıkmış; çünkü bu adam
Romalı askerlerin

evlen-
mesinin

yasak
olduğu

dönemlerde;
gizlice evlenmelerine yardım
etmiş. Bu sebeple bazı toplumlar-

da "Aziz Valentin Günü"
(St.Valentine's Day) olarak biliniyor-
muş. Aşk ile bağlantısı Orta Çağ'ın
sonlarına doğru, o zamanki akımlar-
dan kaynaklı oluşmuş ve zamanla
dinsel özelliğini yitirmiş. 1969 yılın-

da dini takvimden de
çıkarılarak dini anlam-
da kutlanması sona
ermiştir.

Bir de “kadınlık ve
evlilik tanrıçası” için
kutlanan bir gün-
müş. Diğer efsan-

eye göre Fransa'da ve
İngiltere'de14 Şubat gelenek-

sel olarak kuşların çiftleşme günü
olarak bilinmekteymiş. Günün bu
özelliğinden dolayı sevgililer birbir-
lerine güzel sözler yazan notlar ver-
mekteymiş ve bu notlarda birbirler-
ine “Valentine” diye hitap etmek-
teymişler. Daha bir sürü efsane,
hikaye var.

Bunları bulmak kolay olmadı tabi;
çünkü internetin bir araştırma sayfası-
na “14 Şubat Sevgililer Günü”
yazdığımda karşıma sevgiliye güzel
mesajlar, ünlüler nerede kiminle kut-
luyor, sevgililer günü  için çok özel
resimler ,e-postalar gibi absürd
şeyler çıktı. Neden kutlandığını bul-
mak için ise bayağı çaba sarfettim.
İnsanlar neden Sevgililer Günü’ne bu
kadar önem veriyor diye düşündüm.
Sanıyorum ki sevgililer günü sadece
adı sevgililer günü olduğu için bu
coşkuyla kutlanıyor. Anlamı bilin-
mediği için Müslümanından,
Yahudisine kadar herkesçe kutlanıy-
or. 

Televizyonda sevgililer gününe
özel reklamlar görüyorum:
Pırlantalar, arabalar, parfümler...Bu
da aslında sevgililer gününün neden
bu kadar çekici kılındığını açıklıyor.
“Beni ‘şu’ kadarcık sevsen” diyen
sevgilisine yalvaran kadın...
Sevgilinize yeni bir ev alıp onu
sevindirin diye emlakçılar... Bir anda
fiyatları tavana vuran çiçekçiler ve bu
reklamlara kanan insanlar...Hepsi
kapitalizmden nasiplerini almışlar. Bu
sadece bizim ülkemiz için geçerli
değil, tüm dünya nasibini almış kapi-
talizmden. Dünyada yaklaşık 1 mily-
on kart atılıyormuş sevgililer günü
için. Milyonlarca güller, çikolatalar
veriliyormuş.

Sevgililer günü çılgınlığı hediye
alımlarından kaynaklı piyasada
satışlar artırmaktan başka bir işe
yaramıyor desek yeridir. 

Aşık olana hergün Sevgilier Günü!
CCeeyyddaa

Sınav Haftası Öğrenci Beyni

BBBBeeeennnniiii  ‘‘‘‘ŞŞŞŞuuuu’’’’

KKKKaaaaddddaaaarrrrccccııııkkkk

SSSSeeeevvvvsssseeeennnn



“Burada alçakgönüllülük yok” diye
çıkıştı Terry. “Sabır yok, itaat yok,

kadının en büyük cazibesi olan o doğal
boyun eğişin zerresi yok!”

Türkçe’ye yeni kazandırılmış olmakla
beraber yaklaşık bir asır önce yazılmış
fakat bugüne dair pek çok şey söyleyen,
heyecan verici bir feminist ütopya Kadınlar
Ülkesi.

Yalnızca kadınların yaşadığı, tahakküm,
rekabet, ayrımcılık, yoksulluk, savaş gibi
kavramların bilinmediği bir yer. Ve bu ülk-
eye “bilimsel bir inceleme gezisi” yapan, üç
tipik erkek: Biri tüm kadınların kendine tap-
tığını zanneden zengin bir züppe (Terry);
diğeri kadınların süs bitkileri gibi narin
yaratıklar olduğuna inanan centilmen bir
doktor (Jeff); ve meraklı, soğukkanlı, duy-
gusal bir bilim adamı (Van). Sınıflı ve erkek
egemen toplumun bağrından kopan bu üç
“kahraman”, kısa süreli bir esaret ve dil
eğitiminin ardından ülkede serbestçe dolaşır ve kadınlarla temas kur-
maya başlarlar. Karşılıklı olarak gözlem yapar, birbirlerinin dünyası
hakkında sorular sorar ve cevaplar alırlar; bazen anlamakta zorluk
çeker, bazen hayrete düşer ya da utanırlar. “Uygar” dünyanın erkek-
leri, hiçbir erkeğin bulunmadığı bu ülkede düşük bir seviye beklerken
kendi uluslarınınkiyle mukayese edilemeyecek derecede toplumsal
bir bilinçlilik haliyle karşılaşırlar; kıskançlık beklerken, benzeri üretile-
meyecek bir kız kardeşlik sevgisine tanık olurlar; donuk, uysal bir yek-
nesaklık umarken, cesur bir toplumsal yaratıcılığa ve bilimsel
gelişmelere şahit olurlar; histeri beklerken bir mizaç sakinliği ile
karşılaşırlar. Tüm bunların erkeksiz bir toplumda mümkün olamaya-
cağına öylesine inanırlar ki her an bir yerlerde bir erkek görmeyi bek-
lerler. Ancak ortalıkta erkek filan yoktur. 

Nasıl mı?
Çok uzun zaman önce iki cinsin de yaşadığı bu topraklarda,

savaşlar ve istilalar sonucu erkek nüfus tükenmiştir. Kalan kadınlar-
dan biri mucizevi bir şekilde (partenogenezle*) beş kız çocuğu doğur-
muş ve bu kızlar da beşer kız çocuğu doğurmaya devam etmiştir.
Kadınlar, hayatta kalma güdüsü ve dayanışma duygusuyla toprağı
işlemiş, teknolojiyi geliştirilmiş, doğa ile uyumlu bir yaşam biçimi kur-
muş ve annelik ile çocukların eğitimini herşeyden daha kutsal sayan
bir yaşam tarzı inşa etmişlerdir. Başlangıçta yeme zincirine hayvanlar
da dahilken, artan nüfus karşısında toprakları daha verimli kullanmak
ve açlığı önlemek amacıyla hayvancılıktan vazgeçip vejetaryenliği
seçmişlerdir. Kadınlar Ülkesi’nde toprak, binalar, yiyecekler, üretim
atölyeleri ve hatta çocuklar tüm topluma aittir, bir başka deyişle bun-
lardan tüm toplum sorumludur. Eğilimlere göre geliştirilen ve isteğe
bağlı değiştirilebilen iş bölümü sayesinde toplumsal üretim ve çocuk-
ların bakımı kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  Üretim
araçlarının özel mülkiyeti, dolayısıyla bir kişinin ya da sınıfın diğerini
sömürmesi bu kadınlar için tahayyül bile edilemez bir durumdur. 

Elveda kutsal aile, hoşçakal sıkıcı okul
Kadınlar Ülkesi’nin kadınlarının bildiğimiz anlamda evleri -bizim

dünyamızdaki gibi kadını sınırlayan yuvaları- yoktur. Onlar, toprağa ve
doğaya bağlı yaşayan göçebeler gibidir. Bununla beraber, bir kaç
kişinin birlikte yaşadığı topluluklarda, kişilere ait özel odalar ve
eşyalar da mevcuttur. 

Eğitim, okullarda değil hayatın her alanındadır ve bilgi, bir kişinin
bildiklerini,  neredeyse tüm toplumun bilebileceği kadar kamusaldır.

Çocuklara önce kendi bedenlerini ve doğayı tanımaları oyunlar
aracılığıyla öğretilmekte ardındansa toplumsal bir yaşam sürebilmek
için gereken genel bilgi herkese verilmektedir. Belli konularda uzman-
lık anlamına gelen özel bilgi de herkese açıktır. Dileyen çocuk veya
yetişkin, özel bir bilgiye yönelebilmekte ve yeteneklerini geliştire-

bilmektedir. 
Farklılıklar zenginliktir
Özde aynı anneden çoğalan yaklaşık üç

milyon kadın, ırkçı bir dünyadan gelen üç
kafadar erkeği hayrete düşürecek bir
çeşitlilik göstermektedir. Çünkü yüzyıllar
boyunca her bir küçük farklılık eğilimi takip
edilmiş, fiziksel ya da fikirsel farklılıklar
zenginlik kabul edilerek teşvik edilmiştir. 

Teknoloji insanın emrinde, insan
doğanın

Kadınlar Ülkesi’nin gelişmiş teknolojisi,
ne yapay istekler yaratarak insanları
yönetmekte ne de doğaya zarar vermekte-
dir. Teknoloji, bilhassa tarımı, ormancılığı
ve su kaynaklarını, doğal dengeye saygı
göstererek geliştirmek için kullanılmak-
tadır. Aynı zamanda birer bilim insanı olan
çiftçiler ve ormancılar, topraktan gelen
herşeyle birlikte yeniden toprağı besle-
menin yöntemlerini geliştirmişlerdir.
Hırdavattan dokuma fabrikası atıklarına
kadar herşey gübreleme amaçlı kullanıla-
bilmektedir. Bizim dünyamızda sık sık
görülen yoksullaşma ve kıtlık yerine, git-
tikçe değer kazanan bir toprak oluşturul-
muştur.

Erkeğin kadını, her ikisini de sermayenin
ezdiği, doğayı barbarca kullanıp talan
ettiğimiz, savaşlar ve adaletsizlikler içinde

kıvranan, çivisi çıkmış bu dünyanın -bizim dünyamızın- her kadın ve
erkeğine “Ah keşke...” dedirten daha onlarca güzellik vardır kadınların
ülkesinde. Romana, sade olduğu kadar akıcı ve samimi bir dil
hakimdir. Erkek kahramanlarımızın başına gelenler, kadın okuyucuya,
yüzyıllardır bastırılmış bir intikamın hazzını yaşatmaktadır. Zaman
zaman da Gilman’ın ustalıkla yaptığı kara mizah,  okuyucuyu kahka-
halara boğmaktadır. 

Bunlar da olsaydı...
Charlotte Perkins Gilman, bize bu ülkeyi, en aklı seliminden bir

erkek kahramanın (Van) gözünden ve onun yorumuyla anlatır. Bunu,
erkek egemen toplumu, bir erkeğin bakış açısıyla mahkum etmek
amacıyla yapmış olabileceği kitabın bazı bölümlerinde hissedilmekte-
dir. Ancak yine de feminist bir romanın bir kadının ağzından yazıl-
ması, en azından bazı kısımlarda bu imrenilesi kadınların kendilerini
ve ülkelerini birinci ağızdan aktarması amaca daha uygun düşebilirdi. 

Kadınlar Ülkesi’nde cinsellik tamamen ortadan kaldırılmış ve asek-
süel bir kadınlar topluluğu yaratılmıştır. Patriyarkal kapitalizmin,
kadının cinselliğini bir meta haline getirmesi karşısında, partiyarkanın
da kapitalizmin de görülmediği bu topraklarda böylesi bir cinsiyetsiz-
lik hali seçilmiş olabilir. Belki de bu ülkenin kadınlarının özde kardeş
olmasından dolayı cinsel bir aşk, yazarın tercihi olmamıştır. Ancak
aşkın olmadığı bir dünya, ne kadar mükemmel olursa olsun eksik
kalacaktır. Kadınlar arasında lezbiyen aşkların yaşandığı bir ütopya,
daha eğlenceli ve bugünkü kadın mücadelemize daha yakın olabilir-
di.

Eduardo Galeano’nun dediği gibi, “Ütopya ufuk çizgisi gibidir. Siz
ona bir adım yaklaşırsınız, o sizen bir adım uzaklaşır. Siz ona bir adım
daha yaklaşırsınız, o sizden bir adım daha uzaklaşır. İşte ütopya buna
yarar: Yürümeye...” Kadınlar Ülkesi’nde tarif edilen toplumsal düzen,
kadınıyla erkeğiyle uğrunda uzun bir yol yürümeye değer ve er ya da
geç varılacak bir ütopyadır.

* Partenogenez, dişi yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni bir
canlı meydana getirmesidir. Bu tür üreme şeklinin arılar ve karıncalar gibi
ana erkil ve “komün”ist canlı türlerinde görülüyor olması, kitaba ayrı bir
espri katmaktadır.�
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Nazen Şansal

Kütüp-ha!-ne?

ben okudum, pek hazettim
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ZZZZaaaahhhhmmmmeeeetttt llll iiii   ddddeeee  OOOOllllssssaaaa  BBBBiiiizzzziiiimmmm  YYYYoooolllluuuummmmuuuuzzzz
NNNNeeee   yyyy aaaappppaaaabbbb iiii llll iiii rrrr llll eeee rrrr   ssssaaaannnnaaaa????
Ne isterlerse onu... 
Başaşağı tavana asabilirler, canına okuyabilirler, 
parmaklarını kırarlar, elektrikle beynini dağlarlar, 
yürüyemez, hatırlayamaz olana kadar ilaçla mahvedebilirler, 
çocuklarını elinden alır, 
sevdiğini duvara dayayıp kurşuna dizebilirler. 
Herşeyi yapabilirler sana, engel olamazsın onlara... 

NNNNaaaa ssss ıııı llll   dddduuuurrrr dddduuuu rrrraaaabbbb iiii llll iiii rrrr ssss iiii nnnn  oooonnnn llll aaaa rrrr ıııı ????   
Tek başına da dövüşebilirsin tabii, 
karşı koyabilirsin, elinden geldiğince alırsın öcünü. 
Ama sonunda ezerler seni...
Ama sırt sırta verip dövüşen iki insan 
azgın bir sürüye kafa tutabilir, 
birkaç kişi bastırırsa yarar çemberi, 
bir ordunun karşısına bir orduyla çıkılabilir... 
İİİİkkkk iiii insan birbirini avutabilir, 
umudu, inancı, güveni paylaşır, 
biri sırtında ağrıyan yeri ovabilir arkadaşının, 
iki insan sevişebilir. 
ÜÜÜÜçççç   kkkk iiii şşşş iiii bir heyet, bir komite, bir toplantı oluşturabilir. 
DDDDöööörrrr tttt   kkkk iiii şşşş iiii ile kağıt oynayabilir, bir örgütlenme başlatılabilir. 
AAAA llll tttt ıııı   kkkk iiii şşşş iiii olunca bütün bir evi kiralayabilir 
ve canınız çektiğinde pasta-börek yiyebilir 
ve iyi davalara destek için para toplayabilirsiniz. 
yyyy iiii rrrrmmmmiiii   kkkk iiii şşşş iiiiyi bulunca gösteri yapar, 
yyyyüüüüzzzz   kkkk iiii şşşş iiii ile koca bir salonu doldurabilirsiniz. 
İİİİkkkk iiii   yyyyüüüüzzzz   kkkk iiii şşşş iiii bir dayanışma hareketi demektir 
ve de bir dergi. 
BBBBiiii nnnn  kkkk iiii şşşş iiii siyasi güç demektir ve kendi gazeteniz. 
OOOOnnnn   bbbb iiii nnnn  kkkk iiii şşşş iiii kendi medyanızı yaratmak  
YYYYüüüüzzzz   bbbb iiii nnnn   kkkk iiii şşşş iiii bütün bir ülke demektir, 
size ait koca bir vatan...

MMMMaaaa rrrrggggeeee   PPPPiiii eeee rrrr ccccyyyy
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TEK Kulübü’nü anlatmak için önce Kıbrıs
Türk İşçi Sınıfının ilk örgütlülük faaliyetlerini
anlatmak gerekir.

TEK Kulübü 1952 tarihinde kuruldu ancak
bu kulübün oluşturulması öncesine gitmek
ve macerayı Kıbrıs’ta iki halkın yani Kıbrıslı
Türkler ile Kıbrıslı Elenlerin milliyetçilikle ilk
tanıştığı yıllardan itibaren almak yerinde
olur. 

1944’te Kıbrıslı Elen liderliğinin ENOSİS
talebini protesto etmek için 436 Kıbrıslı Türk
İşçi, Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu (PSE-
PEO)’dan ayrılarak 15 Ekim 1944’te
Lefkoşa Elli Sok. No:2’ye taşınırlar. Yeni
örgütün adı, Türk İşçi Birlikleri’dir. Zaman
içerisinde sermayeden, işçilerin haklarını
talep etme ve mücadele sürecinde hem
kitleselleşme hem de sola doğru bir kayma
gerçekleşir. PEO (Tüm Kıbrıs İşçi
Federasyonu) ile Türk İşçi Birlikleri arasında
protokoller ve ortak çalışma söz
konusudur. 1 Mayıs 1947’nin Türk, Elen,
Ermeni, Maronit demeden işçi sınıfı
tarafından büyük bir şenlikle kutlanması ve
ardından yine 1948’de iki federasyonun
ünlü Lefke Maden Grevi’ni düzenlemesi
her iki liderliğin ve sömürge idaresinin
dikkatini yeterince çekmiştir.

Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO) ve AKEL
(Kıbrıs Komünist Partisi’nin devamı
Emekçi Halkın İlerici Partisi) ile yakın
bağları olan sendikacılar, artık Türk İşçi
Birlikleri’ni kontrol etmeye başlamıştır. Bu
sol görüşlü sendikacılar Türk, Elen tüm
işçileri tek bir federasyon altında topla-
maya çalışıyorlar ve Kıbrıslı Türk işçileri
PEO sendikasına yönlendiriyorlardı.
Zamanla geniş bir Kıbrıslı Türk işçi kitlesi
PEO içinde örgütlendi. Bu ilerici
sendikacılar tarafından PEO Türk İşçi
Bürosu oluşturuldu. Ayni sendikacılar genç-
leri sol fikirlere örgütlemek eğitim ve bil-
inçlendirme çalışmaları yapmak, Kıbrıslı

Türkler içinde sol fikirleri yaymak ve mil-
liyetçiliği önlemek için 1952 yılı ortalarında
Elli Sok. No:2’de TEK (Türk Eğitim
Kulübü)’nü kurdular. 

“Bu kulüp işçilerin bağrından kopan ve

işçinin malı olan temiz işçi kardeş-
lerimizden ortaya çıkan sol meyilli
bir kulüp olarak faaliyete geçti.
Birliklerin (Türk İşçi Birlikleri) tüm
demirbaş eşyalarını her nesi var
ise kanuni yollardan Türk Eğitim
Kulübü’ne hibe ettik.” (Kamil
Tuncel, Düşmana İnat Bir Gün
Daha Yaşamak, sf.48)

TEK Kulübü özellikle futbol
maçları için bir futbol takımı oluş-
turmuştu. Lefkoşa’daki gençler
arasında artan bir ilgi görüyordu.
Lokalde masa tenisinin olması
dışında içki, kumar veya kağıt
oyunlarının olmaması gençlerin
daha rahat üye olmalarına neden
olmuştu. Kıbrıs Türk Liderliği tarafından
baskı altına alınan TEK kendi çapındaki
yerel kulüplerle maçlar yapmaktaydı.
Örneğin; Küçük Kaymaklı, Dikomo, Sönmez
Spor, Orfea. Zaman içinde özellikle
1955’ten sonra EOKA’nın, ENOSİS

(Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) amacı
ile faaliyetlerine başlaması sebep gösterildi
ve Kıbrıslı Türklerin kulüpleri KOP’tan
(Kıbrıs Futbol Federasyonu) ayrıldı. TEK
Kulübü de KOP’tan ayrılarak Kıbrıs Türk
Futbol Federasyonu’na üye oldu ancak bu

bile TEK Kulübü’ne yapılan saldırı
ve baskıları azaltmadı. 1950’li yıllar-
da Kıbrıslı Türklerin birçoğu liderliğin
faşist ideolojisini benimseyerek TEK
Kulübü’nü Komünist ve yok edilmesi
gereken bir odak olarak görmektey-
di. 1955’ten itibaren TEK; iki kümeli
Kıbrıs Türk Ligi’nin 2. kümesi (2.
Liginde) yer aldı. Ancak bu kulüpte
futbol oynayan gençlere sürekli
toplum içinden baskılar gelmekteydi.
TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı)
denen faşist yer altı örgütü ve bu
örgütün yerüstündeki militanları
sürekli TEK Kulübü ile uğraşmakta
ve yok etmeye çalışmaktaydılar.

Futbol oynayan sporcular birer birer
kulüpten ayrılıyorlardı. TEK Kulübü’nün
maçlara çıkaracak futbolcusu kalmayacak
durumdayken solun örgütlülüğünün güçlü
olduğu Bodamya köyünde ve Omonia’da

(Elen solcularının futbol kulübü) oynayan
Kıbrıslı Türkler ikna edilerek TEK Kulübü’ne
kazandırıldı.

“Din, dil, ırk, ideoloji ayırmazdık. Bunun
içindir ki yaptığımız maçlarda yensek de
yenilsek de, rakip takım ne olursa olsun
bizim için fark etmezdi. Sahadan dostça,

arkadaşça, barış içinde ayrılmasını bilen
bir kitle, bir kulüptük.” (Kamil Tuncel,
Düşmana İnat Bir Gün Daha Yaşamak,
sf.67).

Hem İngiliz Sömürge İdaresi, hem de
Kıbrıs Türk Liderliği (Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu’nun başkanı Ahmet Sami
Topcan, milliyetçilerin ve liderliğin kulübü
Çetinkaya’nın başkanı Kemal Şemiler,
Türkiye’nin Kıbrıs’taki görevlisi (Sarı) Naci
Özkaya) TEK Kulübü ile birebir uğraşıyor-
du. Birinci hedef kulübün beyni Derviş Ali
Kavazoğlu’nu kulüpten uzaklaştırmaktı.
(Derviş Ali Kavazoğlu 1967’de faşistler
tarafından öldürülmüştür.) Bunu gerçek-
leştiremeyeceklerini anlayınca, korkutma,
sindirme toplum içinden dışlama siyasetini

gütmeye başladılar.
En sonunda; 1 Mayıs 1958’de Kıbrıslı

Türk ve Elen işçiler; Türkiye ve Yunanistan
bayrakları ile birlikte Lefkoşa’da kalabalık
bir miting ve yürüyüş düzenledi. Ayni gece
faşistler TEK Kulübü’ne saldırdı. Kulüp
binası yağmalandı. Eşyalar ve her şey
yakıldı, yıkıldı. Takip eden günlerde TEK
Kulübü’nün yöneticilerinden Fazıl Önder ve
Ahmet Yahya öldürüldü. Ahmet Sadi ve
karısı yaralı kurtuldu ve yurt dışına kaçmak
zorunda kaldı. 

TEK Kulübü bir kulüp olarak hem spor
faaliyetleri; futbol ve masa tenisi yürütüyor
maçlara turnuvalara katılıyordu, hem kültür
sanat faaliyetleri; tiyatro, şiir çalışmaları
yaparak bunları sahneliyordu. Ancak
Kıbrıs’taki iki halkın yakınlaşmasını iste-
meyen faşistler, bu çalışmalara tahammül
etmedi. Kıbrıslı Türkler içinde ne sol görüşlü
bir kulüp, ne de sol görüşlü sendikacı istiy-
orlardı. Tüm hedefleri adanın TAKSİM
edilmesi olduğu için halkların birbirini boğa-
zlamasını istediler. Bunun için de önlerine
çıkan tüm solcuları, futbolcu dahi olsa ezip
geçtiler.�

Besim Baysal
ForzaLivorno’da yayınlanmıştır.

TEK Kulübü sporcuları, Cirit Hisarı Sahasında
gönüllü çalışırken, sahanın ismi daha sonra Taksim
sahası olarak değiştirildi.

TTTTürk EEEEğitim KKKKulübü 1111999955552222----55558888

TEK Kulübü’nün futbolcuları 

TEK Kulübü’nün yöneticileri
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Kapitalist sistemin bireyi bencilleştiren
yapısını yaşamın her alanında
görmekteyiz. Özellikle spor
alanında. Sistemin sebep
olduğu aşırı kazanma
hırsı, insanları kazanmak
için etik olmayan
davranışları bile yapacak
hale getiriyor. Yani spor,
spor olmaktan çıkıp
başka bir boyut alıyor.
Ne yazık ki yurdumuzda
da  böyle olaylar
yaşanıyor. Bu olaylar net-
icesinde yaşanan gerginlikler
tribünlere  fazlasıyla  yansıyor. Fakat
son zamanlarda yaşanmaya başlanan
olaylardan bir tanesi  toplumu son derece
rahatsız etmiştir.

Memleketimizdeki futbol müs-
abakalarında  istenmeyen olaylar sürekli
artmaktadır. Özellikle son zamanlarda,
Afrika kökenli futbolculara karşı tribünler
ırkçı saldırılarda bulunuyor. Ancak bu
olaylardan bir tanesi bardağı taşıran son
nokta oldu. Türk Ocağı ile Gönyeli spor
kulüpleri arasında oynanan karşılaşmada,
Gönyeli futbolcusu Jamil’e maymun sesi
çıkrtılarak, tribünler
tarafından bir ırkçı
saldırıda bulunuldu.
Bunun üzerine başta
Gönyeli Spor
Kulubü’nün Afrika
kökenli futbolcuları
olmak üzere yurdu-
muzdaki Afrika kökenli
futbolcular tarafından
ırkçılığa karşı bir hareket başlatıldı. Fakat
şunu belirtmekte fayda var; bizim mem-
leketimizdeki söz konusu ırkçılığın boyutu
diğer ülkelerdeki, özellikle Avrupa’daki
duruma göre daha farklıdır. Yurdumuz fut-
bol maçlarındaki çeşitli ırkçı saldırılar
tamamen  yukarıda bahsettiğim, sporun
spor olmaktan çıktığı bir sistem yüzünden
meydana gelmektedir. Yani rakip takımı
demoralize etmek bahanesiyle yapılan
zararlı davranışlardır. Bizim yurdumuzda-
ki söz konusu ırkçılık ile Avrupa’daki
ırkçılık arasındaki fark budur. Çünkü
Avrupa’da taraftarlar genellikle ırkçı bakış
açıları yüzünden kendi takım oyuncuları-
na bile ırkçı saldırılarda bulunuyorlar.
Geçmişte Real Madrid’te oynayan
Kamerun’lu futbolcu Eto buna bir örnektir.
Aynı şekilde Real Madrid taraftarları da
maymun sesi çıkartarak ırkçı saldırılarda
bulundular. Bunun üzerine Eto İspanya’yı
terk etmeyi bile düşündüğünü açıklamıştı.

Görüldüğü gibi bu tür ırksal konular
pamuk ipliğine bağlı konulardır. Kopması

çok uzun sürmez. Eğer  taraftarların bu
ırkçı saldırıları devam ederse, olayların
tamamen beklenmedik ve istenmeyen bir
noktaya varabileceği son derece açıktır.

Çünkü bu mesele etki tepki mese-
lesidir. Afrika kökenli futbolcu-

lar da tribünlere karşı tepki
gösterebilirler. Bu da
ortamı çok daha fazla
gerer. Şüphesiz ki bu,

kimsenin  istemediği
bir şeydir. Ayrıca,
bizim ülkemizde

zaten siyah ırka karşı
bir ırkçı tutum yoktur.

Yani yaşanılan bu ırkçı

saldırılar dediğim gibi   rakip takımı
yıpratmak bahanesiyle yapılmış yanlış
davranışlardır. Ancak ne olursa olsun,
hiçbir ırkçı söylemin herhangi bir mazereti
olamaz. Bu ayıbın bir an önce sonlan-
ması gerekir. Bundan dolayı Afrika köken-
li futbolcuların başlattığı

bu

hareket
son derece doğru bir harekettir.
Fakat spor karşılaşmalarında ırkçı ve
diğer her türlü kötü söylemleri durdur-
manın tek yolu, sporun; spor yapanın da,
izleyenin de zevk alabilmesi için bir araç
olduğu gerçeğini kavramaktır. Elbetteki
taraftarlar tuttukları takımı destekleyecek-
lerdir. Bilakis bu destek sporu
güzelleştirecek şekilde olmalıdır, çirkin-
leştirecek şekilde değil. Bu da  ancak
mevcut sistemin sorgulanmasıyla olabile-
cek bir şeydir. Çünkü her ne kadar ülkem-
izde gelişmiş olmasa da, kapitalist sis-
temin bir ürünü olan endüstriyelleşmiş
spor, sporun başka amaçlara hizmet
etmesinde etkin rolü oynamaktadır.
İnsanların hem vaktini hem parasını çalan
bet ofislerin  artışından, spor kulüplerinin

şirketler tarafından satın alınmasına,
çeşitli şike olaylarından bilet karabor-
sacılığına kadar birçok kötü hadise
endüstriyelleşmiş sporun neden olduğu
şeylerdir. Kıbrıs’ın kuzey coğrafyasındaki
sayısız bet ofislerine hergün bir yenisi
eklenmektedir. Bunların çoğu da dış ser-
mayedir. İngiliz spor kulübü Chelsea ve
Rus CSKA Moskova takımı Rus işadamı
Roman Abramoviç tarafından satın alındı
. Bir diğer İngiliz futbol kulübü
Manchester United ABD’li bir iş adamı
tarafından satın alınmak istenmesi üzer-
ine bu kulubün taraftarları aylarca buna
direndi. Ayrıca dünyada başta futbol kulü-
pleri  olmak üzere birçok spor kulüplerinin

hisseleri borsaya koyulup kişilere satılıy-
or. Başka amaçlara hizmet etmekten
kastım budur. Bu gösterilen örneklerin
spor ile hiçbir alakası yoktur. Aslında
mevcut sistemin yarattığı spor tamamen
bunlardan oluşuyor. Fakat bunun olması

gereken spor ile uzak-

tan
yakın-

dan
alakası yoktur. Bu

örnekler tamamen
maddiyat ile ilgilidir. Kapitalist sis-

temin bu ürünü de, ırkçı söylemler için
zemin hazırlar. Çünkü para ahlaki değer-
leri köreltir.

Unutmayalım ki sporu güzelleştiren şey
sporu spor olduğu için seven ve spor
yapan bireylerdir. Sistem yüzünden
içselleştirdiğimiz yanlış düşüncelerden bir
an önce sıyrılıp spordan zevk almayı
öğrenmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde
bunu fark edebiliriz ve gerçekten spor
yapmış oluruz. Bu özellikle yurdumuz
sporu için daha da kolaydır. Çünkü daha
öncede belirttiğim gibi memleketimizin
sporu, endüstriyelleşmiş spordan nasibini
o denli almamıştır. Böylece Gönyeli fut-
bolcusu Jamil’e yönelik yaşanan ırkçı
saldırılar bir daha tekrarlanmaz.�

Ali Şahin
aiossemeon@hotmail.com

Yurdumuz Futbolunda Irkçılık

spor karşılaşmalarında ırkçı ve diğer her türlü kötü
söylemleri durdurmanın tek yolu, sporun; spor yapanın da,
izleyenin de zevk alabilmesi için bir araç olduğu gerçeğini

kavramaktır




