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CTP’li Cumhurbaşkanı Talat, öncelikli
iddiası olan çözüm ve barış konusundaki
yüzseksen derecelik dönüşünü bir kenara
bırakırsak, halka verdiği sözleri bir bir yer-
ine getiriyor. Örneğin yıllardır belimizi
büken izolasyonlar, aralık ayı içerisinde
kaldırıldı ve Kıbrıs’ın kuzeyi küresel ser-
mayeye açıldı. Talat’ın, kurdelesini gururla
kestiği işyerlerinden biri, en sömürücü işy-
eri ünvanını kimselere kaptırmayan Nike’ın
Lefkoşa mağazasıydı. Kapitalizmin sem-
bollerinden biri haline gelmiş olan Nike,
emekten yana olan kişiler tarafından
dünyanın her yerinde protestolara ve
boykotlara maruz kalırken, Kıbrıs’ın
kuzeyindeki “solcu”lar tarafından alkışlarla
karşılandı. Açılışta boy gösterip izolasyon-
ların kaldırılmasına katkıda bulunanlar
arasında, Nike’ın ABD’deki okullara sızıp
eğitim sistemine yaptığı müdahalelerden
habersiz Eğitim Bakanı Canan Öztoprak ve
Nike üretim fabrikalarının doğaya verdiği
zararlardan bihaber Çevre Bakanı Asım
Vehbi de vardı.  

Çengelin Ucundaki Gerçekler
Sanıldığının aksine, çengelli kıyafetlerin

hiçbiri Amerika Birleşik Devletleri’nde
üretilmemektedir. Nike, uzun zaman önce

spor malzemeleri üretme işini bıraktı; o
spor fikrini, sporun kutsal markasını ve
havasını üretiyor. İmajı, ABD’deki ofislerde
tasarlanan Nike ürünleri ise emeğin en
ucuz ve sömürünün en kolay olduğu
Endonezya, Çin, Filipinler, Meksika,
Tayvan ve Honduras’ta yapılmaktadır.
Küresel sermayenin dev markaları, bu geri
bırakılmış ülkelerin hükümetleri ile
anlaşarak hiçbir iş yasasının ve diğer
emeği koruyucu mevzuatın geçerli
olmadığı İhracat İşleme Bölgeleri kurdur-
makta ve fabrikalarını oralarda açmaktadır-
lar.  İhracat İşleme Bölgeleri’ndeki fabrika
ve atölyelerde, işçiler günde 18 saate
varan sürelerle çalıştırılmakta hatta acil
sipariş zamanlarında ilaç verilerek 48 saat
uykusuz bırakılmaktadırlar. Hiçbir iş
güvenceleri olmadan, 30-40 kişilik
yatakhanelerde tıkış tıkış uyumak zorunda
bırakılarak, havalandırmasız ve sağlıksız
koşullarda çalışan bu insanlar üretmektedir
çengelli ayakkabı ve kıyafetleri. Hem de

günlüğü 1 dolar ya da daha az bir para
karşılığında... Hem de bu koşullara itiraz
edip haklarını aradıklarında veya
sendikalaşmaya çalıştıklarında fabrika
sahiplerine bağlı çeteler tarafından
dövülmek, öldürülmek pahasına... 

Elbette ABD’deki havalı Nike ailesi, bu
fabrikalarda olanlar konusunda hiçbir
sorumluluk kabul etmiyor. Onlar sadece
sipariş ettikleri ürünlerin hatasız ve
zamanında gelmesine bakıyorlar ve 10
dolara mal ettikleri bir ürünü 100 dolara
satmalarını sağlayacak imajı önemsiyorlar.
Nike’ın karı ne kadar çok olursa olsun,
gerçek emekçilere fazla ücret vermemek
hatta ücretlerini kesmek için her yol
deneniyor; temizlik malzemesi veya noel
partisi gibi bahanelerle işçilerin maaşların-
dan sık sık kesinti yapılıyor. 

Nike ürünlerini üreten fabrikalardaki işçi-
lerin çoğunluğunu, en ucuz işgücü olarak
görülen çocuklar ve kadınlar oluşturmak-
tadır. İhracat İşleme Bölgelerindeki çocuk-
ların yoğun olarak hem ekonomik hem de
cinsel sömürüye maruz kaldıkları ve şiddet
gördükleri uluslararası çocuk hakları rapor-
larda yer almaktadır. Kadın işçilerle, ortala-
ma bir regl dönemine denk düşen 28 gün-
lük sözleşmeler yapılarak hamilelik duru-
munda derhal işten çıkartılmaktadırlar.
Honduras’taki fabrikalardaysa, hamile
kalan kadınlar kürtaja zorlanmaktadırlar. 

Hal böyleyken, Lefkoşa Nike
Mağazası’nın açılışında bulunan, Nike’ın
Avrupa’daki mimarı Stefan Jackmod’un
“Gündüz güzel, gece parıldayan bir kadına
benziyor” demesi bir hayli traji-komik duyu-
luyor. 

Nike ve benzeri sömürücü işyerleri, yok-
sul ülkelere yatırım yaparak onların
ekonomisine katkı sağladıklarını iddia
etseler de, aslında Üçüncü Dünya
Ülkelerinin yoksul kalmasını istiyorlar ve
hükümetleri üzerindeki tüm politik ağırlık-
larını da  bu yönde kullanıyorlar. Çünkü,
ancak bu şekilde ucuza çalışacak ve herş-
eye boyun eğecek işçiler bulabileceklerini
biliyorlar. İhracat İşleme Bölgeleri’ndeki
fabrikalar, temeli olmayan portatif binalar-
dan oluşuyor. Böylece ilgili ülke hükümeti
herhangi bir sorun çıkardığında veya
başka bir ülkede daha ucuz bir işgücü
bulunduğunda derhal taşınılıyor.
Dolayısıyla insan hakları örgütlerinin veya
sendikaların bu bölgelerde çalışan kişilere

ulaşması, onların haklarını savunması
çoğu zaman mümkün olmuyor.

Eğitim Bakanı’nın gençlerle buluşturmak-
tan memnuniyet duyduğu dünya markası,
Kuzey Amerika’daki pek çok üniversite ve
lisenin müfredatına dahi müdahale ederek
kendine pazar hazırlamaktadır. En iyi okul
takımlarının Nike ile sponsorluk anlaşması
olduğundan stadyum koltuklarından reklam
panolarına kadar her yer ve sporcu genç-
lerin formaları baştan ayağa çengelle
donatılmaktadır. Böylelikle çengelli ürünler,
geleceğin müşterilerinin gönlünde genç
yaştan meşru ve sevimli bir yer edinmekte-
dir. Sadece spor takımlarına sponsor
olmakla yetinmeyen Nike firması, yeni
ürünlerin dizaynında veya kullanılacak slo-
ganlarda, ödev ya da yarışma adı altında
gençlerin yaratıcılığını da kullanmakta,
emeklerini çalmaktadır. Neredeyse tüm
okulların özel olduğu ve devletten bütçe
alamadığı ABD’de, eğitimciler Nike’ın
parasına mecbur bırakılmakta ve ders kita-
plarına bile reklam almaya mahkum
edilmektedir.

Tüm bunların yanında Nike firmasının
Bush’un ve İsrail’in savaş bütçesine katkı
yaptığı, ABD gazetelerine de yansıyan bir
gerçektir. Başta Kanada ve Avustralya
olmak üzere pek çok Avrupa ülkesindeki
anti-kapitalistler, insan hakları savunucuları
ve ilerici aydınlar Nike’ı boykot etmektedir.

Nike çengelinin ucunda, kapitalizmin en
çirkin bir o kadar da makyajlı yüzü asılı
duruyor. Bu çirkin yüzün kurdelesini “halka
hizmet” gururuyla kesen Talat, hangi  yüzle
emekten ve emekçiden bahsediyor!!!

(Kaynak: No Logo, Naomi Klein, Bilgi
Yayınevi)�

Nazen Þansal
nazen_sansal@yahoo.com

TTTTaaaallllaaaatttt, NNNNiiiikkkkeeee’ın Açılışını
Gururla Yaptı !!! 

Nike çengelinin ucunda, kapitalizmin en çirkin bir o kadar da
makyajlı yüzü asılı duruyor. Bu çirkin yüzün kurdelesini “halka
hizmet” gururuyla kesen Talat, hangi  yüzle emekten ve
emekçiden bahsediyor!



“Yurt ödevimiz barış, vicdani ret
hakkımız olsun” diyen, militarizmin yarat-
tığı etkileri kabul etmeyen, militarizmi,
barışın, demokratikleşmenin ve sivilleş-
menin önündeki engel olarak gören tüm
bireylerin yanında olur ve sorunlarının
giderilmesi için çalışır.

Militarizme karşı durmayı “halkı askerlik-
ten soğutmak” olarak suçlayan yasalara
karşı çıkar ve kaldırılmaları için mücadele
eder. Bir yaşam savunusu olan vicdani ret
hakkının, militarizm tarafından yargılama
konusu yapılmasını ve cezalandırmasını
hiçbir koşulda kabul etmez. Askerlerin de
layık olmadıkları askeri yargıya karşı çıkar
ve hukukun tekliğine dikkat çekerek askeri
yargının kaldırılması için çalışır.

Uygarlığın “temel bir insan hakkı” olarak
tanımladığı Vicdani Ret ile alternatif kamu
hizmeti hakkının iç hukukumuzda
Anayasal bir hak olarak yerini alması için
çalışır. Kıbrıs’ta, zorunlu askerlik uygula-
malarının, AB ülkelerindeki uygulamalar
ve BM tavsiye kararları çerçevesinde
yeniden düzenlenmesi için
mücadele eder.
Anayasa’nın askerlik
hükümleri ile ilgili 74.
maddesinin aşağıda-
ki gibi düzenlenmesi-
ni talep eder; (Talep
edilen düzenleme
aşağıda bold olarak
belirtilmiştir.

Madde 74
(1) Silahlı

Kuvvetlerde
yurt ödevi, her
yurttaşın hakkı ve kutsal
ödevidir. 

Ancak, hiç kimse vicdani kanaatlerine
aykırı olarak silah kullanma dâhil askeri
hizmeti yerine getirmeye zorlanamaz.  

(2) Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile
düzenlenir

Şiddetin sorunları çözmede bir yöntem
olarak benimsenmesinin, dayatılmasının
ya da sunulmasının karşısında durur;
zorunlu askerliği reddeder.

Cinsiyeti, cinsel yönelimi, dinsel tercihi,
milliyeti ve politik görüşleri ne olursa
olsun, askerlik hizmetini reddeden ve red-
dettiği için mağdur olan herkesin yanında
yer alır. Bu çalışma süreçlerinde, erkek
egemen anlayışlara karşı mücadele eder,
militarizmin-ordunun eşcinsellere dönük
insanlık dışı tavrına karşı eşcinseller ve
örgütleri ile dayanışır.

Her ne şekilde olursa olsun, karşısın-
dakini düşman değil kardeşi-dostu gibi

gören, kendisine ver-
ilen askeri emirleri
meşru kabul
etmeyen ve red-
deden silahlı
bireyleri destek-

ler ve bütün
silahlı
bireylere
“çözüm-

süzlüğün değil
barışın nöbetini tutalım!” çağrısı yapar;
onları kucaklar ve saflarına çağırır.

Sayıları binlere ulaşan ve çeşitli neden-
lerle askere gitmemiş, gitmeyen, gide-
meyen, gidemeyecek ve gitmeyecek olan,
dolayısıyla “kaçak” durumuna düşürülen

ve sivil “ölüm”e mahkûm edilen kişilerin,
yaşamlarının en güzel ve en üretken bir
döneminin çalınmasına gösterdikleri tep-
kiyi haklı bulur ve onları destekler.
Askerlik yapmak üzere teslim olmamış ve
bu nedenle yurtdışında hayatlarını
sürdürmek zorunda bırakılan kişilerin
yanında olur ve gasp edilen haklarının
iadesi için çalışır.

Vicdani ret hakkının Kıbrıs’ta tanıtılması
ve bu konuda toplumda var olan bilinçsi-
zliğin giderilmesi için çeşitli etkinlikler ve
eylemler düzenler.

Bizler, herkesi Kıbrıs’ta Vicdani Ret
İnisiyatifi’nin etrafında ve vicdani ret hakkı
çerçevesinde, egemenlerle, sistemle ve
savaşla yüzleşmeye çağırıyoruz. Bu çağrı,

Kıbrıs’ta yıllarca süren
savaşlarda kendinden
bir parça kaybeden-
lere, askere evlat gön-

dererek acılar çeken
annelere, askerlik yüzünden

geleceği göremeyen tüm genç
bireylere, yurdundan uzakta yaşamaya
mecbur bırakılan tüm Kıbrıslılara kısacası
kadın-erkek ayrımı yapmaksızın tüm
bireyleredir. Zorlukları göze alarak
“savaşa, saldırılara, işgallere ve milita-
rizme karşı örgütlen” çağrısıdır.�
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Vicdani ret, bireyin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik görüşleri nedeniyle askerlik
yapmayı reddetmesi, savaş karşıtı bir tutumudur. İnsanları vicdani retçi olmaya yönelten
çeşitli sebepler bulunmaktadır. Birey, emir almak ve vermek, itaat etmek ve hükmetmek
istemediği için, şiddet kullanmayı ve insan öldürmeyi öğrenmek istemediği için,
savaşlara karşı olduğu ve savaşların yürütücüsü olan ordulara hizmet etmek istemediği
için, dini inançları gerekçesiyle her türlü şiddete karşı olduğu veya politik görüşleri
doğrultusunda ordusuz, sınırsız, devletsiz, özgür bir dünyada yaşamak istediği için vic-
dani retçi olabilir. Bu sebepler içerikleri bakımından birbirinden farklı özellikler göster-
mektedirler ve vicdani ret, bu farklı gerekçelerin ortaklaştığı ahlaki bir momenttir. 

Burdan yola çıkarak; 8 Aralık 2007 tarihinde YKP Gençliğin “Yurt Ödevimiz Barış,
Vicdani Ret Hakkımız Olsun” sloganıyla yaptığı çağrı üzerine, zorunlu askerliğin, vicdani
reddin, alternatif kamu hizmetlerinin ve militarizmin tartışıldığı, bazı sivil toplum örgütleri
temsilcilerinin ve de bağımsız aktivistlerin de katıldığı bir toplantı Kıbrıs Türk Öğretmen-
ler Sendikası Lokalinde yapıldı. Toplantıda, bu konularla ilgili çalışmalar yapacak bir
inisiyatif kurulmasına ve adının Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olmasına karar verildi.
Yapılacak çalışmaların, vicdani reddin ve milita-
rizmin kamuoyunda tartışılması, çözümler
üretilmesi üzerine olacağı vurgulandı.�

Kıbrıs’ta VVVViiiiccccddddaaaannnniiii   RRRReeeetttt
Genel Amaç, İlkeler vvvveeee Açık Çağrı

Derleyen: Mine Balman
mi_ne_mi_ne@yahoo.com

Bizler, herkesi vicdani ret hakkı
çerçevesinde, egemenlerle, sistemle
ve savaşla yüzleşmeye çağırıyoruz

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nin faaliyetleri 
hhhhttttttttpppp::::////////mmmmiiiillll iiiittttaaaarrrriiiizzzzmmmmiiii....rrrreeeeddddddddeeeetttt....oooorrrrgggg//// adresinden duyurulacak.
İletişim için rrrreeeeddddddddeeeetttt@@@@mmmmiiiillll iiiittttaaaarrrriiiizzzzmmmmiiii....rrrreeeeddddddddeeeetttt....oooorrrrgggg kullanılacak
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Eğilip sordum ülkeme
Hat+r+n nas+l diye
Bir dokun bin ah işit
Meğer ne dertliymiş ülkem
Hayk+rd+ bana Alt+n Kum’daki kum taneleri
Hayk+rd+ tarihe boyun eğmeyen Kantara Kalesi
Hayk+rd+ Trodos’tan bir keçi
Hayk+rd+ ülkemin 

bilmediğim diğer yar+s+ndaki birçok yeri
Hayk+rd+ toprağ+m y+rtarcas+na , 
bedenini ikiye bölen telleri
B+rak+n essin rüzgar , kuzeyden güneye
B+rak+n görsün kuşlar beni bir bütün
B+rak+n doğsun güneş üstüme
Çocuklar+n+z+n kardeşçe oynad+ğ+ bir günde
Sonra sözü ben ald+m
Söz verdim dağa , taşa
Söz verdim dalgalara 
Söz verdim K+z+l Güneşe
Söz olsun nice kardeşe
Söz olsun sana ülkem
Söz olsun ... 

AAllii ŞŞaahhiinn

dÜn gEce yiNe yoktUn
hEr gEce olDuğu giBİ

kapı çaLındı. . .
sEn geLdin saNdım

mEğer geLen sEnsizLikmiş
bEni yalNız bırakMamış

yinE arkAdaşLmaya gElmiş
hEr gEce oLduğu gİbi..

koydUm çayı kayNasın
kaynadı aMa. . . 

karşıLıkLı oturup dA içEcek biriNİ buLamadım
hEr geCe Olduğu giBİ

aLdım eLime kaLEmimi
yinE birşEyLer karaLadım

SensizLİği anlattım kağıDıma
gözyaşLarım döküLdü cümLeleriMe
acıyı ekLEdi..kEdEri ekLEdi şiirime

eN iyisi ışığı kapatıp uyuMaktı
sEnsizliĞi uğurLadım uğurLamasına..ama;

yataĞıma uzaNdığıMda 
kokunu..sıcacık öpüşünü bULdum yaNımda

onLara sarıLIp uyuDum
sAnki sEn varmışÇasına. . .

yiNe günEş doğuYOr işte
yinE sEnsizLik,yiNe hasREt,yine özLem

bUgün dE içimdEn birşEyLer kopup gidEcek
hER gün oLduğu giBİ. . .

hEr geCe sensizLİkle oturSam da
kokUnu çekerek uyUsam da

özLeminLe yanıp tUTuşsam da
bUnlarIn hiçbiri seNi unutmama yEtmeyecek!

Öykü Özsoykal 
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Türkiye
ve Kıbrıs’taki sömürge tipi faşist rejimin,
ekonomik-demokratik süreçlerde yaşadığı
sıkıntılar sonucunda, demokratik-devrimci
kamuoyunun baskı altına alınması hedefi
ile saldırılarını yoğunlaştırmasından
Baraka da nasibini alıyor. Bu hedefin yer-
ine getirilmesi için görevlendirilen sivil
faşist çevreler, birçok alandan saldırıya
geçme hazırlıkları içerisinde. Bu hazırlık-
ların göstergesi olarak da, medyada kul-
lanılan dil sertleşiyor. Neşe Yaşın’ın şah-
sında erkek egemen bir linç girişimine
dönüştürülen saldırılar, sivil faşistlerin
Afrika Gazetesi’ni basma girişimi ile
doruğa çıktı. Bu ortamda, bir devlet üniver-
sitesi niteliğindeki DAÜ’nün bizzat rek-
törünün imtiyaz sahipliğinde yayınlanan
İstiklal isimli dergi Baraka Kültür Merkezi

ve
Argasdi’ye açık

tehditlerde bulunup, Volkan
isimli sivil faşistlerin yuvalandığı gazete de
aktivistlerimizden Münür Rahvancıoğlu’nu
“Şeytan Beşlisi” ismini verdiği bir ekibin
parçası olduğu iddiası ile hedef gösterince,
Baraka Kültür Merkezi Kasım ayı başında
bir bildiri yayınlayarak bu konudaki
duruşunu bir kez daha kamuoyu ile pay-
laştı. Bildirinin sonuç kısmı şöyle:

“Bilim üretilmesi gereken bir yapıda
tehdit ve hakaret yüklü bir şövenizm
üretildiğini, Baraka’nın ne söze ne de fiiliy-
ata dayalı faşizm karşısında tek bir geri
adım bile atmayacağını, Kıbrıs’ın bağımsı-
zlığına ve halkların kardeşliğine olan
bağlılığımızın devam ettiğini kamuoyunun
bilgisine getirir, Neşe Yaşın’a ve Afrika
Gazetesi’ne her koşul ve şekilde açık
dayanışma mesajımızı iletiriz.”�

FFFFaaaaşşşşiiiissssttttlerin Gözü Üstümüzde! 
Bizim Gözümüz De Onların...

Talat Paşa Komitesi’ni
Kucaklayan CTP, Kıbrıslı
Elenlere “HAYIR” dedi!

Türkiye’den taşınan faşist kalabalık-
ların TC’nin Irak topraklarına müda-
hale etmesini savunan eylemlerine
göz yuman, yıllarca birlikte
yaşadığımız Ermeni toplumunu düş-
man ilan eden ithal Talat Paşa
Komitesi’ni bağrına basan CTP,
Kıbrıslı Elenlerin kuzeyde eylem yap-
masına yine izin vermedi. İçerisinde
Baraka’nın da bulunduğu Savaşa
Hayır Koalisyonu-Kıbrıs tarafından
düzenlenmek istenen, “Ortak Acımız
ve Geleceğimiz Bizleri Birleştiriyor”
isimli etkinlik gerçekleştirilemedi. 

Bilindiği gibi Anayasa’nın 32.
Maddesine hükümet tarafından
yapılan bir yorum sonucunda yurt-
taşlar dışındaki şahısların toplanma
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
olmadığı iddia edilmektedir. Bu yorum
özellikle Kıbrıslı Elenlere yönelik
olarak kullanılmaktadır. Gerek 1 Eylül
Dünya Barış Günü’nde gerekse de iki
halkın kayıplarının mezarlarının
ziyaret edilerek karşılıklı taziyelerin
bildirileceği etkinliklerde Kıbrıslı
Elenler, bu yoruma dayanılarak engel-
lenmiş, taciz edilmiştir. Ancak CTP
hükümeti Türkiye’de örgütlü olan
faşist Talat Paşa Komitesi’nin adamız-
da gerçekleştirdiği eylemlerde
Anayasa’nın bu maddesini uygulama
gereği duymamıştı. Bunun üzerine
SHK, Balikitre’de kayıp mezarlarını
ziyaret etmek için izin başvurusunda
bulunmasına rağmen, ilgili bakanlık
yeniden “HAYIR” cevabı verdi. 

Cevap üzerine SHK tarafından
yayınlanan bildirinin sonuç kısmı
şöyle: “Dünyanın çeşitli yerlerinden
getirilen Talat Paşa Komitesi üyeleri
kadar Kıbrıslıların söz söyleme özgür-
lüğünü tanımayan Kıbrıs’ın kuzeyin-
deki bu rejim, daha önce de
Kıbrıslılara 1 Mayıslarda, 1 Eylüllerde
birlikte kendi yurtlarında etkinlik izni
vermemişti. Vatandaş olmayanların
olay çıkarmasına önlem almayanlar,
almadıkları bu önlemin kat ve kat
fazlasını bizler etkinlik çağrısı yap-
tığımızda biz, Kıbrıslılar için alarak
geçiş noktalarına polis ve asker
yığarak engellemesi düşündürücüdür,
herkes tarafından daha da fazla
düşünülmesi gereken bir konudur.
Savaşa Hayır Koalisyonu-Kıbrıs
“ortak acımız ve geleceğimiz bizleri
birleştiriyor” diyerek etkinlik yapmaya
devam edecektir. Bu etkinlikleri
Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapmaya
kararlıdır. Bu nedenle ilgili ve yetkili
tarafları bugüne kadarki davranışların-
dan dolayı kınar, bu tavrı değiştirm-
eye çağırırız.”

Türkiye’deki gelişmelerle bağlantılı olarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde yükselen faşist-şövenist
dalgaya karşı, anti-faşist örgütler 28 Kasım 2007 gecesi bir etkinlik düzenledi. Baraka
Kültür Merkezi, Asi Kültür Merkezi, Derince Kültür Merkezi, E.K.İ.M Kültür Merkezi,
Pejmurde, BKP Gençlik Kolları, KSP Gençlik Birimi ve YKP Gençlik tarafından düzen-
lenen etkinliğe Neşe Yaşın da katıldı. KTÖS Lokalinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte,
faşizm karşıtı şiirler okundu. Pejmurde ve Asi Kültür Merkezi korosunun da şarkılar
seslendirdiği gecede, Baraka müzik grubu Sol Anahtarı da sahne aldı. Halklar arasında
düşmanlık yayanlara ve savaş çığırtkanlığı yapanlara karşı, kararlı bir ses vermek için
tüm ilerici, demokrat ve devrimcilerin birleşmeye çağrıldığı gecede, katılımcılar moral
depoladı.�

FFFFaaaaşşşşiiiizzzzmmmmeeee  HHHHaaaayyyyıııı rrrr  GGGGeeeecccceeeessssiiii
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Baraka Ağaç Dikti
Baraka Kültür Merkezi, Vouno (Taşkent) böl-

gesinde bulunan fidanlığa ağaç dikti. Ağaç dikme
etkinliği bir şenlik havasında geçti. Yediden yet-
mişe her yaştan Baraka dostunun katıldığı etkin-
likte neşeli bir atmosfer vardı. 26 Ocak Cumartesi
günü sabah 09:00 sularında doğa ile buluşan
Barakacılar, fidan dikiminin ardından, bölgede
ateşsiz bir piknik de gerçekleştirdiler. Yaklaşık
600 adet fidanın dikildiği faaliyet, kasım ayında
“sinemaya seyirci kalmayın” çağrısı ile gerçek-
leştirilen izle-tartış etkinliğinde kararlaştırılmıştı.
İzle-Tartış’ta gösterilen “Uygunsuz Gerçek” isimli
ve küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne
seren belgeselden esinlenen katılımcılar, toplu bir
ağaç dikimi gerçekleştirmiş oldular. �

Baraka’dan Kısa Kısa
Baraka’nın her ayın ilk Cumartesi gecesi

saat 19:00’da gerçekleştirilen İzle-Tartış
sinema gösterimleri devam ediyor.
“Sinemaya seyirci kalmayın” çağrısı ile
yapılan gösterimlere kasım ayında izlenen
“Uygunsuz Gerçek” filminden sonra,
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali
nedeniyle Aralık ve Ocak aylarında ara
verilmişti. Şubat ayında izlenecek olan film
ise Yılmaz Güney’in “Sürü” isimli filmi.

Baraka müzik grubu Sol Anahtarı çalış-
malarına devam ediyor. Daha önce koro
olarak yapılanan Sol Anahtarı, bundan
böyle müzik grubu olarak çalışacak. Her
perşembe saat 19:45’de buluşarak kendi
bestelerini ve repertuarındaki çeşitli
parçaları çalışan Sol Anahtarı, bir albüm
çıkarmayı da kararlaştırmış durumda. 

Baraka Tiyatro Ekibi yeni oyununa
hazırlanıyor. Başarılı çalışmaları ile tiyatro
alanında kendini ispatlamış olan BTE,
mart ayında sahnelemeyi hedeflediği
“Küresel IsınMA Sabrımızı Taşırma”
isimli oyun için hummalı bir çalışma
içerisinde. Her salı 18:30’da buluşan tiya-
trocular eğlenceli ve düşündüren bir oyuna
hazırlanıyorlar.

Baraka okuma-tartışma grubu buluş-
maya devam ediyor. Her perşembe
buluşarak okuma ve tartışma faaliyetlerine
devam eden grup okumakta olduğu Paulo
Freire’nin yazdığı Ezilenlerin Pedagojisi
isimli kitabı ocak ayı içerisinde bitirmeyi
planlıyor. Gruptan alınan bilgiye göre,
şubat ayında “Genç Bir İşadamına” isimli
kitabın okunarak tartışılması hedefleniyor.

Baraka kütüphanesi yaz aylarında
hizmet vermeye başlayacak. 3000 kitap ve
yüzlerce dergi, ansiklopedi gibi kaynak
eserlerin bulunduğu kütüphane tamamen
bağışlarla oluşturulmuş durumda.
Kütüphane sorumluları ise kitapların kaydı
ve düzenlenmesi için hızlı bir çalışma
içerisindeler.

Baraka film arşivi artık daha zengin.
Yıllarca her bir bireyin bağışladığı bir iki
filmle biriken üç yüze yakın seçme film,
birden bire bin rakamına ulaştı. Bir baraka
dostunun bağışladığı filmlerle arşivimiz
hayalimizin bile ötesinde bir zenginliğe
kavuştu. Arşiv sorumluları filmleri kayda
geçirerek, tüm dostlarımızın kullanımına
sunmaya çalışıyorlar.

Savaşa Hayır Koalisyonu Mart ayında
Irak’ın işgalini protesto edecek. Baraka’nın
da parçası bulunduğu koalisyon 22 Mart
2008 tarihinde ABD Elçiliği önünde bir
protesto gösterisi düzenleyerek işgalin
sona ermesini talep ederken, direnişe
dayanışmasını sunacak.

Cuma toplantıları devam ediyor. Dost
ve aktivistlerimizin katılarak, Baraka Kültür
Merkezi’nin idari, ekonomik ve politik
doğrultusuna yön verdikleri toplantılar her
Cuma saat 19:00-21:30 saatleri arasında,
herkese açık olarak gerçekleştirilmeye
devam ediyor.

Kıbrıs’ta bir ilk olan Uluslararası İşçi
Filmleri Festivali, 3-15 Aralık 2007 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. KTÖS, KTOEÖS,
BES, DAÜ Emek Platformu, Tıp-iş, Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği, Kolektif
Öğrenci Hareketi ve Baraka Kültür
Merkezi tarafından düzenlenen festival
başarı ile sonuçlandı. Lefkoşa ve
Mağusa’da sekiz ülkeden toplam on dört
film ve belgeselin gösteriminin yapıldığı
festivale Sine-Sen Genel Sekreteri Ahmet
Keskin de konuk olarak katıldı. Ahmet
Keskin katıldığı çeşitli televizyon ve radyo
programlarında sinema emekçilerinin
Türkiye koşullarında yaşadığı sıkıntıları
anlatırken, açılış gecesi bir de konuşma
yaptı. Festivalde kadın ve öğretmen
emekçilere yönelik özel gösterimler de yer
aldı. 

Bu arada festival, faşist çevrelerde de
rahatsızlığa yol açtı. 7 Aralık akşamı
DAÜ’de gösterimi planlanan “Dünyanın
Öteki Yüzü” isimli belgeseli gerekçe
gösteren faşistler, bu belgeselin göster-
ilmesi halinde saldırıda bulunacakları
yönünde tehditler savurdular. Polis tarafın-
dan ikna edilen DAÜ yönetimi, vermiş

olduğu izni iptal ederek, festival komitesin-
den gösterimin üniversite dışında yapıl-
masını talep etti. Bu gelişmeler üzerine,
festival komitesi, film gösterimlerine
üniversite içerisinde devam etme ve kaba-
dayılık taslayan birkaç çapulcu karşısında
geri adım atmama kararlılığında olduğunu
duyurarak, filmin gösterimini gerçekleştirdi.
Burada bir de basın açıklaması yapılarak
faşist çevreler ve üniversite yönetimi
protesto edildi. Etkinlik ve eylem süresince
resmi faşistler görev başındayken, sivil
faşistlerin ortalarda görünmemesi de
dikkat çekti.�

Uluslararası İİİİşşşşççççiiii   FFFFiiii llllmmmmlllleeeerrrr iiii
Festivali Gerçekleştirildi

22 Aralık 2007 gecesi
Baraka Aktivist ve dost-
ları biraraya gelerek
eğlendi. Barakacılar,
buzuki eşliğinde yemek
yedi ve dans etti.
Mücadele dolu bir yılı
geride bırakırken, kav-
gaya neşe katmak gerek-
tiğini vurgulayan
Barakacılar, 2008’e hazır
olduklarını gösterdiler.�

BBBBAAAARRRRAAAAKKKKAAAA’CILAR
EĞLENDİ
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Üniversite kavramına sözlüklerin, ansik-
lopedilerin, öğrencilerin veya öğretim ele-
manlarının ya da herhangi bir siyasinin
yüklediği anlam ve açılım hemen hemen
aynıdır. “Üniversiteler evrensel bilimin
sağlandığı, bilim ve sanat üreten ilim
yuvalarıdır” Bu tanımı yazının sonlarına
doğru gerçekliğe daha yakın bir şekilde
değiştireceğim. Gerek Türkiye’de gerekse
de bu topraklar üzerindeki üniversitelerde
evrensel bilimin üretilip üretilmediği tartış-
ma konusu yapılması gereken çok önemli
bir husustur. Bilindiği gibi üniversite,
evrensellik anlamına gelen “üniversitas”
kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla
üniversitelerin kökü itibariyle kapılarını
evrensel bilime açması gerekirdi, gerekir.

Fakat hiç değişmeyecekmiş gibi sunulan
katı bir resmi ideolojinin varlığı, üniver-
sitelerin evrensel bilime kapılarını
açmalarının önündeki başat engeldir. Bu
mevzunun varlığı, mevzunun kendisinin
tartışma konusu yapılmasını bile yasaklar
niteliktedir. Kuşkusuz bu konunun tartışıl-
ması gerekir ve tartışılacaktır da. Fakat
fazla uzatmadan üzerinde yoğunlaşa-
cağımız bir diğer önemli konuya, üniver-
sitelerin piyasalaş(tırıl)ması gerçeğine
eğilelim.

60’lı yıllarda eğitim üzerindeki iktisadi
denetim, kaynağını “planlı kalkınma” poli-

tikalarından alıyordu. Bu politikaların
temelini, eğitim için yapılan yatırımların
en fazla kazançla geri dönmesi oluşturuy-
ordu. Söz konusu politikalar, eğitimin
işlevini ekonomik kalkınma için yeteri
kadar insan gücü yetiştirilmesi olarak
belirliyordu. Böylece “fen-iktisat, işletme”
gibi dallar artarak önem kazanırken, sosy-
oloji-felesefe gibi sosyal bilim dalları
azalarak önemsizleşiyordu. (Liseden
beridir neden ülkemizdeki üniversitelerde
felsefe ve sosyoloji dallarının ana bilim
dalı olarak verilmediğini merak ediyordum
ve artık bu merakım geçmiş durumda.
Çünkü ‘bu dallar işe yaramazdılar ve eko-
momiyi kalkındırmıyorlar’. Her şeyin
paraya  indirgendiği bir çağda, tek felse-

fenin paranın felsefesinin olması insan-
lığın kendine ihanetinden başka bir şey
olmasa gerek)

“Planlı kalkınma” politikaları 70’li yılların
sonu ve 80’li yılların başından itibaren
hayat bulmaya başlayan neo-liberal veya
yeni-liberal politikalar ile birlikte uygulan-
maya devam etti. Neo-liberalizm olgusu
finans kapitalin yeni ekonomik poli-
tikalarını ima ediyordu. 70’li yılların orta-
larında sermayenin yeniden üretim ve
değerlenme ihtiyacını karşılaması için,
kapitalizmin içine düştüğü yeni krizden bir
kurtuluş umudu olarak uygulanmaya

başlanan neo-liberal politikalar başlıca
şunlardan oluşuyor:

- Kamusal alanların özelleştirilmesi
- Devletin piyasalar ve sermaye

üzerindeki denetiminin kalkması veya
azalması

- Piyasalarda serbest rekabetin teşvik
edilmesi.

Bu politikalar kısa sürede başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede eğitim,
sağlık, ulaşım gibi alanlarda uygulamaya
konuldu. 80’lerin başıyla birlikte anılmaya
başlanan “küreselleşme” olgusu ile bu
politikalar IMF ve Dünya Bankası olmak
üzere “yapısal uyum programları” ile
başta ‘çevre ülkeler’ dediğimiz üçüncü
dünya ülkelerine dayatılmaya başlandı.
Bu programların üniversite yönü ayni
diğer alanlarda olduğu gibi üniversitelerin,
“girişimci üniversite” adıyla sermayenin
ihtiyaçlarına göre re-organizasyonunu
içeriyordu. Kamusal alandan uzak-
laştırılarak artık üniversitelerde büyük
ticari şirketler, ulus ötesine geçebilen ve
ulus ötesine geçemeyen tekeller söz
sahibi oluyordu. Böylece üniversitelerin
klasik işlevlerinin yanına, küreselleşme
çağında yeni bir işlev daha ekleniyordu.
Artık üniversitelerde eğitim bir mal gibi
satılarak varlık değerinin öneminin yerini,
herhangi bir malda olduğu gibi değişim
değerinin önemi alıyordu. Üniversiteler
artık bilginin ve bilimin değil, artı-değerin
üretildiği alanlar haline dönüşüyordu.
Bugün içerisinde yaşadığımız trajik-
gerçek işte budur. Şimdi yukarıdaki
üniversite tanımlamasını “küreselleşme
çağı”ndaki içeriği ve anlamıyla baştan
tanımlamak yerinde olacaktır: “Üniver-
siteler evrensel piyasanın egemenliğinde,
sömürü ve kar  üreten ticaret  yuvalarıdır”

Her sene hazırlanan Dünya Bankası
Raporları, üniversitelerin amaçlarının
“ticari işlemlerin gelişmesini teşvik etmek”
olduğunu yazıyor. Üniversitelerin kamu-
dan uzaklaştırılmasıyla şirket üniver-
sitelerinin varlığı hızla artıyor. Fikret
Başkaya’nın “Eğitim Neye Yarar?” isimli

makalesinden şu rakamları aktarmak
yerinde olacaktır: “Şirket üniversitelerinin
sayısı 1994’de 400’den, 2004’de 1600’e
çıkmış durumdaydı. Motorola Üniversitesi
bunların en bilinenlerindendir ve yıllık
bütçesi 120 milyon dolardır(...) 21 farklı
ülkede 99 şubesi var(...) Dünya Bankası,
2010 yılında şirket üniversiteleri sayısının
‘geleneksel üniversitelerden’ daha fazla
olacağı tahmininde bulunuyor” 

Üniversitelerin sermaye ihtiyaçlarını
giderebilecek şekilde yeniden yapılandırıl-
masıyla bilginin egemen sınıfın özel
mülkiyetinde olma durumu daha da
pekişmiş duruma geldi. Varoluşundan

Hasan Yıkıcı
ykchasan@yahoo.com

Orta Çağ’dan Günümüze ÜÜÜÜnnnn iiii vvvveeeerrrrssss iiii tttt eeee ve Toplum -2-
Neo-liberalizm’in Kıskacında Üniversite

70’li yılların ortalarında sermayenin yeniden üretim ve değer-
lenme ihtiyacını karşılaması için, kapitalizmin içine düştüğü
yeni krizden bir kurtuluş umudu olarak uygulanmaya başlanan
neo-liberal politikalar kısa sürede başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere bir çok ülkede eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda uygu-
lamaya konuldu
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bugüne  insanlığın ürettiği bilgi onun
önünü açan, aydınlanmasına katkıda
bulunan ve gelecek kuşaklara miras
olarak bırakılan bir insanlık değeri(idi).
Fakat günümüzde “bilgi” insanlığın elin-
den çekip koparılmış, dünyaya egemen
olan gözü dönmüş sermayenin, tekellerin,
bir avuç zenginin özel mülkü haline
gelmiştir. Böylece insanlığın ilerlemesi ve
aydınlanmasını sağlayan bilgi, varlık
nedeninden arındırılarak; bir kar aracı,
meta-sömürü unsuru haline
büründürülmüştür. Bu durum insanlığı
ileriye doğru değil geriye, aydınlanmaya
doğru değil kararmaya doğru sürüklemek-
tedir. Küreselleşme çağında bilgiye ulaş-
mak artık daha çok sınıfsal bir problem
halini almış, parası olan üniversitelerin
kapısından içeri adım atabilirken, parası
olmayan ancak kapısından içeriye bak-
makla yetinir duruma düşmüştür. Zar zor
üniversiteye girmeyi başaran öğrenciyi ise
–ki artık bu bir müşteri sayılır- bir çok
ekonomik zorluk beklemektedir. 

Şirketleşen üniversitelerde
akademisyenlerin de misyonu koşullara
göre şekilleniyor. Finans kapital lehine
olan değişimlere, yani üniversitelerin
ticarethaneleştirilmesine ve bilginini mal-
laşmasına karşı ses çıkarmadıkları
sürece, “tüccar”  etiketini alınlarına yeme
“onurunda” bulunacaklar. Bu durumun en
manalı örneği, üniversitelerde yapılan bil-
imsel ve akademik faliyetlerin tekellerden
sipariş ve piyasaya sunmak için yapılan “
kar değeri” yüksek “projeci” faaliyetler
olmasıdır. 

Başka Bir Üniversite Mümkün
Yaşadığımız topraklar üzerinde üniver-

site olgusu ya hiç tartışılmamış ya da

tartışılmışsa bile resmi ideolojinin kalıpları
arasından çıkamayarak, kısır bir
döngünün içinde, “nasıl tartışılması
gerekir?” sorusundan uzak ve sürekli
olarak kendi kendini tekrar ederek diplo-
masi odalarında hapis tutulmuştur.
İnsanlar beyinlerine yüklenen kalıplarla
alıklaştırılmışlar, köreltilmişler, son kert-
ede de robotlaştırılmışlardır.
Düşünemeyen, üretemeyen, her zaman
egemenler tarafından kullanılmaya hazır
hale getirilmiş günümüz klasik insan
tipolojisi kapitalizmin bizlere biçtiği rolün
trajik sonucudur. İnsani değerlerin piyasa
çıkarları uğruna ayaklar altına alındığı,
emperyalist savaşların tüm vahşiliği ile
devam ettiği, her alanda yaratılan reka-
betin insan ilişkilerinde belirleyici olduğu,
yüz yıllık mücadeleler sonucunda edinilen
sosyal hakların neo-liberal politiklar ile
hızla gasp edildiği ve tüm sosyal alanların
piyasa mantığı ile düzenlendiği bu çağda
insanlık artık yok oluşun eşiğine gelmiş
bulunmaktadır. Fakat insanlığın kurtuluşu
yine insanlığın elindedir. Kendi alternati-
flerimizi yaratmalı ve bunlar doğrultusun-
da mücadeleye girişilmelidir. Dolayısıyla
bugün içinde bulunduğumuz sosyal alan-
larda mücadeleyi ilerletmeli ve derin-
leştirmeliyiz. Üniversiteler sadece ders
verilen yerler değildirler. “Paşaların” tem-
bihlediği gibi siyasetin yapılmadığı yerler
de olmamalıdırlar. Zaten gençliğin trajik
bir şekilde yaşıyor olduğu kültürel alanda
değil, hemen hemen her alandaki
yozlaşmışlık durumun sorumlusu üniver-
sitelerde siyaset yapmayı yasaklayan
kokuşmuş zihniyettir. 

2006 baharında başta Avrupa
ülkelerinde olmak üzere dünyanın çeşitli
yerlerinde “68 Ruhu’nun” yeniden dirilme-

si heyecan vericiydi. Başta Fransa olmak
üzere Almanya, Yunanistan ve Şili’de
neo-liberal politikalara karşı dev gösteriler
düzenlendi. Fransa’da aylar süren kam-
püs işgalleri, gösteri ve barikat çatış-
malarının ardından CPE diye anılan “yeni
işe alım sözleşmesi” parlementoda kabul
edilmesine rağmen, geri çekildi. Bu
Fransız gençliği ve halkı adına değerli bir
zaferdi. Almanya’da üniversitelerin
piyasalaşmasına karşı dev yürüyüşler ve
gösteriler yapıldı. Şili’de toplu taşı-
macılığın özelleştirilmesine karşı barikat-
lar kuruldu, günlerce süren çatışmalar
yaşandı.  Yunanistan’da üniversitelerin
özelleştirmesi için hazırlanan yasa par-
lementodan geçemedi ve ertelendi.
Yasanın tekrar görüşülmeye başlamasıyla
birlikte Yunanistan sokakları protestocu-
larla dolup taştı. Ülke çapında yasaya
karşı onbinlerce kişi gösteri yaptı. 

Neoliberal politiklara karşı dünya çapın-
da gittikçe artan bir öfke ve başkaldırış
var. Bu başkaldırı kendisini her alanda
gösteriyor. Eğitim, sağlık, ulaşım alan-
larında neoliberal saldırılar doğrultusunda
karşı saldırı da kendisini vakit kay-
betmeden gösteriyor. Bugün bizlere
düşen görev “üniversite” olgusunu her
yönü ile tartışmak ve mücadeleyi
süreklileştirmektir; “başka bir üniversite”ye
kadar...�

KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkk llllaaaarrrr::::
Kavram Sözlüğü 1 – Türkiye ve

Ortadoğu Vakfı
Kavram Sözlüğü 2 – Türkiye ve

Ortadoğu Vakfı
Eğitim Neye Yarar?- Fikret Başkaya
Özgür Üniversite Forumu, Üniversite
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Orta Çağ’dan Günümüze ÜÜÜÜnnnn iiii vvvveeeerrrrssss iiii tttt eeee ve Toplum -2-

Varoluşundan bugüne  insanlığın ürettiği bilgi onun önünü açan, aydınlanmasına katkıda bulu-
nan ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakılan bir insanlık değeri(idi). Fakat günümüzde
“bilgi” insanlığın elinden çekip koparılmış, dünyaya egemen olan gözü dönmüş sermayenin,
tekellerin, bir avuç zenginin özel mülkü haline gelmiştir




