
Bu adanCn sCnCrlarC dCşCnda yaşayan “yabancC” diye isim-
lendirdiğimiz insanlarla konuşurken, KCbrCs sorunu üzerinden
bir anlatC geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz çözümsüzlük
halini anlatCyor ve çözümsüzlüğün nasCl ortadan kalkacağCna
dair dilin kemiği yok misali konuştukça konuşuyoruz. KCbrCs
sorunu ve çözümsüzlük söylemleri kimliğimizin ötesinde, var
oluşumuzun nedenleri haline geliyor. Başka bir deyişle,
kendimizi KCbrCs sorunu ve çözümsüzlük üzerinden anlatCy-
oruz. Sanki bu iki söylem ortadan kalksa biz de ortadan kalka-
cakmCşCz gibi onlara sarClCyoruz. Partiler, öyle bir hale geldiler
ki KCbrCs sorunu dCşCnda günlük yaşama müdahale eden
hükümet ve patronlara karşC neler yapClabileceği, direnişin
nasCl örgütleneceğine dair konuşacak hiçbir şeyleri yok.
Yaşama alanCmCzC daraltan, kapalC bir kutunun içinde başka
kapalC kutular yaratarak, özgürlüğümüzü kCrbaçlayan her türlü
icraatCn haberleri günlük gazetelerde yer alCrken, sadece yirmi
dört saatlik zaman dilimi boyunca bizim de gündemimizde
kalCyor; unutuyoruz. En büyük problemimiz belleksizlikle bir-
likte, kendi direniş hikayemizi yaratamamamCz ve bunu
gelenek haline getirmemiz...

Baraka Kültür Merkezi olarak, günlük yaşamCmCza müdahale
edilmesine karşC direnişi örgütlemeye çalCşarak, kendimizi
kendimizin, insanCmCzCn ördüğü direnişle anlatma uğraşC
içindeyiz ve unutmaya karşC inadCna belleklerimize sahip
çCkma çağrCsC yapCyoruz. KCbrCs sorununun kCsCr ilişkilerine

kendimizi bCrakmak, bizi iradesiz olduğumuza ikna ederken
sokaktan bir kişinin daha uzaklaşmasCnC sağlamaktan başka bir
işe yaramaz. Mahallelerden, sokaklardan çCkan direniş çCğlCk-
larCyla, günlük yaşamCn devimci bir perspektiften değişmesiyle
içinde bulunduğumuz durum çözümlenecektir. KCbrCs sorunu
bizim mahalleden yola çCkarak sorun olmaktan çCkabilir ancak.
İnsan söylediği kadar değil direndiği kadar vardCr. Direnen
insan değiştirebilen insandCr.

Rejimin Adresi; DAÜ
Ne yazCk ki, Doğu Akdeniz Üniversitesi her geçen gün daha

da olumsuz bir hale bürünüyor. Üniversitede yayCnlanan
İstiklal Dergisi’nde Baraka ve Kolektif Öğrenci Hareketi’ni hedef
gösterici nitelikte yazClarCn üniversite eliyle desteklenmesinin
yanCnda, UluslararasC İşçi Filimleri Festivali’nin DAÜ’deki gös-
teriminin derin devlet ve üniversite işbirliğiyle daha önce izin
verilmesine rağmen iptal edilmesi ve son olarak da öğrenciler
aleyhine soruşturmalar açClmasC hiç de küçümsenecek olaylar
değil. Rejimin yaratCcClarC ve onun işbirlikçileri DAÜ’de yuva-
landCkça yuvalanCyor. Düşünce özgürlüğüne yapClan her türlü
saldCrC karşCsCnda bizi karşClarCnda bulacaklarCndan hiçbir şek-
ilde şüphe duymamalClar. SoruşturmalarCn iptal edilmesiyle
kazanan zafer yarCnCn bugünden başladCğCnCn göstergesidir.

Geçmişten Bugüne Yuvarlanan Top…
Türk Eğitim Kulübü’nün 1950’li yCllarda faşizm tarafCndan

yok edilmesi olayCndan topumuzu sektirmeye başlayarak,
2008’li yCllara gelip Gönyeli Spor Kulübün’de futbol oynayan
Jamil’e pas atCyoruz. Jamil’in yaşadCğC CrkçC saldCrCyC her şekilde
lanetleyip bunun altCnda sadece CrkçClCk değil kapitalizmin
sporu rant kazanmak için bir arena şeklinde görmesi olarak
tarif ederken; özellikle TEK tecrübelerine de gönderme yaparak
futbolun sadece futbol olmadCğCnC söylüyoruz. Pas almak için
biraz sizin de koşmanCz gerekiyor. Son vuruşu siz yapacak-
sCnCz ve Jamil sizi arCyor.

Katil şirketlerin işbirlikçileri…
Cumhuriyetçi Türk Partisi’li CumhurbaşkanC Talat; Nike gibi

tescilli katil bir şirketin Lefkoşa’da açClCşCnC yapCp, küresel ser-
mayeyi topluma iyilik timsali bir melek gibi göstermeye

çalCşCrken; onlara en iyi cevabC emekçi dostlarCmCz verecektir.
Nike’Cn çengeli gün gelecek işbirlikçilerin boğazCna saplanacak-
tCr. Emekçileri sigortasCz kaçak çalCştCrmalarC yanCnda, her an
işten çCkarma korkusuyla onlara gözdağC vererek hem daha
fazla çalCştCrCp hem de emeklerinin karşClCğCnC vermeyen küre-
sel şirketler hiçbir şekilde desteklenemez. Kamunun çCkarCnC
ancak kamusal yapClar savunabilir. FabrikasCyla, okuluyla, has-
tanesiyle, otobüsüyle; halkCn olan halkCn yararCnadCr. HalkCn
malC olan Dome Hotel’de halkCn elinden alCnmak isteniyor.
Hükümet her şekilde sermaye ile işbirliği yapmaya açCktCr.
HalkCn malCnC çalmak, halka ihanet olmakla birlikte en büyük
hCrsCzlCktCr da.

Ağaçlar'n Anlatt'klar'n' Emekçi Kad'nlara Taş'd'k…
FidanlarCmCzC sCrtlanCp çapalarCmCzla doğaya doğru bir

yürüyüşe çCktCk. AğaçsCz bir ülkenin, ne şiirinin ne de
şarkClarCnCn içi doludur. AğaçsCz bir ülkenin insanC da boştur.
Doğadan kopuk bir insan kendinden uzaktCr. Biz de
şarkClarCmCzC söyleyerek ağaçlarCmCzC diktik. DoğanCn kalbi
ağaçlarla konuştuktan sonra, onlarCn bize anlattCklarCnC hayatC
üreten emekçi kadCnlarCmCza taşCdCk. Onlarla da röportajlar
yaparak hikayelerini dinledik. Egemenlerin eline bCrakmamalC
ipleri, ipler bizim elimizde olmalC, öyle olmalC ki biz üretelim
yaşadCğCmCz zamanC…

O Zaman Nas'l Başlamal'…
Yeni yClCn bu ilk aylarCna unutmayarak, boşvermeyerek, ses-

siz kalmayarak, ses çCkararak direnerek başlamalC. Öyle başla-
malC ve öyle devam etmeli. Düşünmenin içindeki düşlerin içine
sizleri bCrakCrken, her şeyden biraz kuşku duymalC diyor,
insana yani kendinize olan umudunuzun tükenmemesini diliy-
oruz.�
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Kıbrıs sorununun kısır ilişkilerine kendimizi
bırakmak, bizi iradesiz olduğumuza ikna ederken
sokaktan bir kişinin daha uzaklaşmasını sağla-
maktan başka bir işe yaramaz.

HHHHaaaammmmmmmmaaaalllliiiiyyyyeeee   KKKKuuuurrrruuuulllluuuu’’’’nnnnddddaaaannnn

Jamil’in yaşadığı ırkçı saldırıyı her şekilde lanet-
leyip bunun altında sadece ırkçılık değil kapital-
izmin sporu rant kazanmak için bir arena şek-
linde görmesi olarak tarif ederken; özellikle TEK
tecrübelerine de gönderme yaparak futbolun
sadece futbol olmadığını söylüyoruz.

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

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

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

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

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

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

mal edilebilir.

SAHÝBÝ
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Ben  21 yaşında bir Kıbrıslı Türküm.
Ayrıca ben bir devrimciyim. İnsanlarımızın
kimisi bu söylemim karşısında mutlu oluy-
or, kimisi ise rahatsız oluyor. Mutlu
olmayan kesimin kimisi ideolojik farklılık-
lardan dolayı, kimisi ise bir devrimcinin
sahip olduğu değerlerin artık günümüzde
bir geçerliliği olmadığını düşündüğünden
dolayı. Onlara göre biz bir ütopyanın,
modası geçmiş bir şeyin (onlar bir ideolo-

jiyi böyle tanımlıyor) ya da bir maceranın
peşinden koşan maceraperestleriz. Ama
şunu ısrarla vurgulamak istiyorum.
Doğruluğuna inandığımız  fikir ve görüş-
lerin başarılamaması ya da başarıldığı
takdirde  korunamaması  o düşüncelerin
doğruluğundan  bir şey kaybettirmez.
Çünkü sosyal bilimler matematiksel bilim-
ler gibi değildir. Mesele bireylerin ken-
disinde biter. Zaten savunduğumuz görüş,
birkaç kişinin topluma dayatmasıyla değil,
bireylerin kendilerini değiştirmesiyle
topluma yansıyacak olan bir ideolojinin
ürünüdür.

Şimdi bizim görüşümüzü bir ütopya  ya
da modası geçmiş diye tanımlayan
insanların doğrularından bahsetmek istiy-
orum. Ben üniversitede  işletme üzerine
eğitim gören bir öğrenciyim. Benim
savunduğum görüşü yani Marksist  ide-
olojiyi  yukarıda bahsettiğim şekilde
tanımlayan insanlarla okulumda sık sık
karşılaşıyorum. Bu insanların başında da
bana ders veren akademisyenlerim geliy-
or. Marksizmi iki kelimeyle karalayıp, Karl
Marks’ın ekonomi  üzerine tespitlerini
görmezden geliyorlar. Fakat aynı
akademisyenlerimiz  derslerde bize hay-
atta her şeyin maddi bir karşılığı
olduğunu, karaborsacılığın iş hayatında
profesyonellik olduğunu , şirket
hesaplarını az gösterbilmek için nasıl
kayıt tutmam gerektiğini, yabancı şirket-
lerin yatırımlarının ülkemize (hiç bir
zaman bizim olmayan ülkemize) olan
katkısını ve hatta ve hatta yediğimiz
yemeğin bile sosyal statümüze uygun
olması gerektiğini anlatıyorlar. Maalesef
okulda öğrendiklerim genel hatlarıyla bun-
lar. Benim tanımıma göre ahlaksızlığın
ahlakını öğretiyorlar. Çünkü kapitalizm
yasalar çerçevesinde (ezenlerin koyduğu
yasalar) insanları dolandırmaktır. 

Bizi ütopyacı diye adlandıran bir diğer
kesim ise keyfi tıkırında olanlardır. Yani

adamıza adeta bir rüşvet
gibi gelen paradan
payını alan  ve bu
kısır döngüyü
sorgulamayan  ya
da sorgulayamayan
insanımız. Bu
kesim kapitalizmin
bencil yapısını
içselleştirmiştir.
Tamamen  kendi
maddi çıkarlarını
düşünür haldedir.

Kısacası bana
dokunmayan yılan bin
yıl yaşasın zihniyeti.
Bu yüzden rahatları
yerinde olduğu sürece
sorgulayacakları
hiçbirşey yoktur. Onları eleştirdiğimiz
zaman ise kulaklarını tıkarlar ve sıradan
demagoji yaparlar. Açıkçası bu kesimin
başını politikacılar ve patronlar çeker.
Kendince sahip oldukları değerlerin maddi
çıkarlar karşısında  hiçbir önemi yoktur.
Hatırlayın koyu milliyetçi olup da Annan
Planı döneminde evetçi olanları ya da
evetçi ve solcu olanların işlerine gelince
sonradan milliyetçi olmaları. Bu örnekler
gerçekte onlar için önemli olan tek şeyin
maddiyat olduğunu gösterir. Ayrıca bu
kesimin vurdum duymaz tavırları çocuk-
larında da görülür ve sosyal yaşantılarına
da o denli yansır. Bu gençlerin ilgi odağı
arabalar ve eğlence mekanları olmuştur.
Elbetteki bunlar da olacaktır. Fakat hayat
sadece bunlardan
ibaret değildir.
Gençlerin bu merağı,
maddi yönden  zayıf
olan gençlerin de
tutkusu haline geliy-
or. Maddi yönden
zayıflıklarının sebebi
olan mevcut düzeni
sorgulayacakları
yerde, diğerleri gibi olmaya çalışıyorlar.
Bu da  neticede tek tip ve bilgi üretmeyen
bir gençliğe sebep oluyor. Gençliğimiz için
eğitim bile bir araç olmaktan çıkmış ve
amaç haline gelmiştir. Aynı gençler
toplumsal sorunlara da son derece
duyarsız hale gelmiştir. Karpaz’a elektrik
gitmesi olayı buna bir örnektir. Böyle
sorunlara karşı duyarlı kesimleri ise, yani
bizleri, boş işlerle uğraşanlar diye nite-
lendiriyor. 

En büyük yanlışlardan birisi de Kıbrıslı

milliyetçiliği yaparak Türkiyeli
ve Türkiye kökenli Kıbrıslı

Türkleri küçük
görmekdir. Üstelik

bu Kıbrıslı kimliğini
savunmak gibi
algılanıyor. Biz
biliriz ki,
toplumlar diğer
toplumlar
tarafından ötek-

ileştirildiği zaman,
aradaki kültürel fark-

lar farklı buyutlar alır
ve ırkçılık boyutuna

ulaşır. Bu kendini
demokratik olarak tanım-
layan halkımızın büyük bir
ayıbıdır. Toplumumuzda
bir de bizim devrimci
olmamızdan mutluluk

duyan fakat bunu
pasif bir şekilde
izleyen eski
devrimcilerimiz var.
Şu unutulma-
malıdır ki devrimci

insan, erdemli insandır. Ama devrimci
kelimesi bireyi erdemli kılmaz. Bireyin
pratiği devrimci kelimesine erdemi yükler.
Pratiğin doğurduğu mücadele ise hiçbir
zaman bir külfet olmamalıdır. Çünkü ne
kadar olumsuzluk ve hayal kırıklığı ile
karşılaşırsa karşılaşsın, mücadeleden
vazgeçtiği an birey kendisi ile çelişir ve
artık devrimci vasfını yitirir. Biraz daha
açık olmak gerekirse, dost sohbetlerinde
ya da içki masalarında devrimcilik olmaz.
Bu şekilde bir sonraki nesile bir miras
bırakılamaz. Bu yüzden mücadele
yaşamın her anında ve alanında sürme-
lidir.

İşte bizden kuşku duyanlara dair kuşku-
larım. Bu kuşkularım nedeniyle şunu bir

daha  söyleyebilirim; evet ben bir devrim-
ciyim ve bununla gurur duyuyorum.
Çünkü sahip olduğumuz değerlerin
tplumumuzu doğru yere götüreceğini
düşünüyorum. İnançlarımızdan kuşku
duyanların, (buna kendi ailem de dahildir)
benim gözümde haklı oldukları bir taraf
yoktur. Fazla eleştirel görülmüş olabilirim.
Fakat birlik-eleştiri-birlik anlayışı içerisinde
olduğumuz sürece, eleştirilerimiz  yapıcı
olacaktır. Öyle olması dileğiyle..�

Ali Şahin
aiossemeon@hotmail.com

En büyük yanlışlardan birisi de Kıbrıslı mil-
liyetçiliği yaparak Türkiyeli ve Türkiye kökenli
Kıbrıslı Türkleri küçük görmekdir. Üstelik bu
Kıbrıslı kimliğini savunmak gibi algılanıyor..

Şu unutulmamalıdır ki devrimci insan, erdemli
insandır. Ama devrimci kelimesi bireyi erdemli
kılmaz. Bireyin pratiği devrimci kelimesine erde-
mi yükler. Pratiğin doğurduğu mücadele ise
hiçbir zaman bir külfet olmamalıdır.

Kuşkuculardan Kuşku Duymak




