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Argasdi, ehlileştirilemeyen bir ottur. 
Susuz, güneşsiz de kalsa, bıkmadan usanma-

dan, başkalarını bıktırmak pahasına inatla bitive-
ren bir ot!

Argasdi, Baraka Kültür Merkezi’nin kolektif 
olarak oluşturduğu değerleri çerçevesinde, toplu-
mu, dünyayı, politikayı, sanatı ve kültürü kavra-
yışını okurlarıyla paylaşmak ve tartışmak için bir 
ifade aracıdır.

Açık söylemek gerekirse -ki gerekir- yazarları, 
çizerleri ve muhabirleri taraflıdır. Eşitlikçi, özgür-
lükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, eko-
lojist, anti-kapitalist taraftan yazarlar, çizerler.

Argasdi, yazarları ve okurları tarafından yaşa-

tılmayı ilke edinir, reklam almaz.
Okurlarının eleştiri ve katkılarını tartışmaya, 

kendini ve okurlarını daha iyiye, daha güzele doğ-
ru evriltmeye açıktır. Hatta buna bayılır…

Argasdi’de yer alan röportajlar dışındaki 
görüşler sadece yazarına değil Baraka Kültür 
Merkezi’ne de mal edilebilir. Dergideki ropörtajlar 
Baraka Kültür Merkezi’nin görüşlerini değil ilgili 
kişilerin görüşlerini yansıtmaktadır.

www.baraka.cc baraka facebook baraka youtube

Bir kışı daha geride bıraktık, sancılı yağ-
murların ardından artık baharı selamlıyoruz 
zor da olsa. Kış sancılıydı… Ekmek almaya 
giden Berkin Elvan 269 gün uyudu. Berkin’i 
ekmek almaya giderken devlet vurdu. Yaşı 
14’tü bir gaz kapsülüyle vurulduğunda. Ai-
lesine Berkin’i sorduğunda bir gazeteci, 
“Bildiğiniz çocuktu işte” dediler. Bir çocuk 
14’ünde, oynayacak oyunları, okuyacak ki-
tapları, uçuracak uçurtmaları varken nasıl 
vurulur? Daha sevecek sevilecekken… Ama 
öyle bir devlet ki bu insanların acısını yaşa-
masına bile tahammülü yok! Berkin’in ma-
hallesi Okmeydanı devletin bütün çirkin 
makineleriyle dolmuştu hemen. Akrepler, 
tomalar, gaz kapsülleri hepsi oradaydı yine. 
Acısını bile yaşayamıyordu bir halk. Ama 
“Ağlayacağınıza sokağa çıkın”  demişti Ece 
Temelkuran… Tam da böyle oldu. Tüm Tür-
kiye Berkin’i için sokağa çıktı. Biz de burada 
ağlamayı bıraktık ve acımızı sokağa döktük. 
TC Elçiliği önünde yine polis barikatı vardı, 
barikat sloganlarımızı kesemedi. 

Ülkemizde ise “Kamu güvenliğini tehdit 
ettiği gerekçesiyle” Murat Kanatlı’ya 10 gün 
hapis cezası verdi askeri mahkeme. Suçu, vic-
dani retti, seferberliğe gitmemekti. Vicdan-
lar kabul etmedi bunu. Önce merkezi cezaevi 
önünde daha sonra TC Elçiliği önünde daya-
nışma eylemleri düzenlendi. Kanatlı bugün 
serbest ancak vicdanlar sızlıyor hala…

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
hız kesmeden uygulamaya konan neoliberal 
politikalardan nasibini, Lefkoşa’da amatör 

tiyatroların tek sahnesi 
olan Arabahmet Kül-

tür Evi de aldı geç-
tiğimiz aylarda. 
Tarihi değeri de 
çok önemli olan 
halka ait bu me-
kan, çeşitli baha-
nelerle Lefkoşa 

Türk Belediye-
si tarafından, 

Girne Amerikan 
Üniversitesi’ne bırakıldı. 
Halkın malının özel bir 

şirkete kiralanması-
nın hiçbir izahı ola-
maz, olmayacaktır. 

Baraka bu süreçte belediye yetkilileri ile 
görüşme de dahil hem eylemsem hem de fi-
kirsel olarak, duyarlı halkımızın da desteğiy-
le özelleştirmeye karşı çıkmış fakat belediye 
mevcut tutumundan geri atmamıştır. Ama 
hem belediye hem de kiracı şirkete bir uya-
rımız olacak; vazgeçtik sanmayın! Mücadele 
etmeye ve halkın olanı geri almakiçin çabala-
maya devam edeceğiz.   

Argasdi’nin 34. sayısında bu kez hayal 
ediyoruz… İnsanın en özgür olduğu an, insa-
nı insan hissettiren, gelecekten umutlanma-
sını, harekete geçmesini tetikleyen hem çok 
kişisel hem de herkese buluşan bir güç. Bu 
dosyada hayal gücünü, hayal etmeyi irdele-
dik. Hayal içinde devrim devrim içinde hayali 
yazdık. Hayal kuran ve dolayısıyla sistem için 
tehlike arz eden insanlar ve insan kalmanın 
sırları var bu sayıda. Mağusa İnisiyatifi ile ha-
yalet şehir Maraş’ı ve Mağusalıların hayalle-
rini konuştuk. Hayal ve sanatın bir birinden 
nasıl ayrılmaz bir parça olduğunu, bütün 
makineleşmeye ve teknolojinin yapaylığına 
rağmen bize bir yerlerden göz kırptıklarını 
hatırlattık. 

Baraka Film Atölyesi’nin beşinci üretimi 
Sanayi Holding Belgeseli’ningalası ve Lefko-
şa gösterimleri hem katılım hem de duygusal 
anlamda “yoğun” geçti. Gala gecesinde yıllar 
önce Sanayi Holding’de üretilmiş ürünlerden 
ve eski çalışanların arşivlerinden derlenmiş 
fotoğraflardan oluşan küçük bir sergi açıldı. 
Sanayi Holding’in Mağusa gösterimi ise 29 
Mart’ta MAGEM’de yapıldı. Kıbrıslı Türkle-
rin gerek üretim gerekse sendikal mücadele 
tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Sa-
nayi Holding’in öyküsü, ilk kez Baraka Film 
Atölyesi’nin kolektif çalışmasıyla belgesel 
sinemaya uyarlandı. Dört aylık arşiv çalışma-
sı, iki aylık çekim ve iki aylık kurgu sürecinin 
ardından, tamamlanan belgesel filmde, Sa-
nayi Holding’de farklı fabrikalarda çalışmış 
13 emekçinin bireysel tanıklıkları yer alıyor. 
Arşiv çalışmasında, Halkın Sesi, YeniDüzen, 
Deviş’in Sesi, Söz ve Bağımsızlık Yolu gibi 
gazete arşivlerinden yararlanılırken, Haspo-
lat, Omorfo, Mağusa ve Lefkoşa’da faaliyet 
gösteren fabrikaların çekimleri de yapıldı. 
Belgeselde kullanılan  “Yolda” isimli öz-
gün müzik ise Baraka Müzik Topluluğu Sol 
Anahtarı’na ait.

TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyine uyguladığı ba-
ğımlılık politikalarından sadece birisi su 
getirme projesi. “Asrın Projesi” olarak ad-
landırılan ve TC’den borularlar adaya su ge-
tirilmesini öngören bu proje hem ekolojik 
açıdan büyük bir tahribata yol açıyor hem de 
tüm insanlara ait olan suyun özelleştirilmesi-
ne böylelikle de TC’ye daha bağımlı hale gel-
memize yol açacak. Bu sürecin başladığı gün-
den beri asla sessiz kalmadık ve Mart ayında 
Gönyeli Çemberi’ndeki su boruları önünde 
Biyologlar Derneği ve Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği ile ortak bir açıklama düzenleye-
rek egemenlere “İşiniz boru” dedik. 

Ve 8 Mart… 1857, Mart ayının sekizinde, 
New York’ta 40.000dokuma işçisi daha iyi 
çalışma koşulları talebiyle greve başlar. Polis 
işçilere saldırır ve işçiler kendilerini fabrikaya 
kilitlerler. Fabrikada büyük bir yangın patlak 
verir. İşçiler fabrika önünde kendi kurdukla-
rı barikatlardan kaçamaz ve 129 kadın işçi 
yanarak can verir. İşçilerin cenaze törenine 
10.000 kişi katılır… O günden bu yana deği-
şen çok da fazla bir şey olmadı aslında. Kadın 
emeği hala sömürülüyor, özel sektörde çalış-
ma koşulları hala berbat, devlet ve aile şid-
deti her yerde devam ediyor. Biz de Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde yine sokakları boş 
bırakmadık, kadın emeğinin sömürüsüne, 
şiddete, eşitsizliğe karşı ses çıkardık.

Heyecanımız, telaşımız var. Baraka Tiyat-
ro Ekibi’nin yeni oyunu “Cimrinin Uşakları” 
Nisan ayında Arabahmet Kültür Evi’nde sah-
neleniyor. Aylardır süren uzun çalışmaların 
ardından BTE oyunu sahnelemeye hazır. 
Moliere’in “Cimri” adlı eserinden uyarlanan 
oyunda zamanın Paris burjuvasının para tut-
kusu ön plana çıkarılıyor ve bunun üzerinden 
paranın bütün değerlerin en üstünde tutul-
ması, kendine yabancılaşan ve özgürlüğünü 
yitiren insanların, para üzerinden şekillenen 
toplumsal ilişkileri hicvediliyor. 

Argasdi Seçme Yazılar “İnatla Geçen 10 
Yıl” çıktı. Dergimizin kuruluşundan bugüne 
geçen 10 yılda tartışmaya açtığı konuların 
seçkisini 416 sayfada sizlerle buluşturduk. 
Sözümüzü söylemeye, hayatımızın sorunları-
nı tartışmaya açmaya devam edeceğiz. 

*Sözleri Ülkü Tamer’e, müziği Zülfü 
Livaneli’ye ait eser.

Hayalle, gerçekle 
mücadele heryerde…

“On dört yaşım diken ile kaplanmış

Göz ucuma karıncalar toplanmış

Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne

Alın yazım okur gibi saplanmış

Uyu Memikoğlan uyu

Öte geçelerde büyü”*
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Kıbrıs, Müzakereler ve Barış

Kıbrıslı Türk halkı olarak yoğun bir sü-
reçten geçiyoruz. Her seçim döneminde 
olduğu gibi yerel seçimler eşiğinde oldu-
ğumuz bu dönemde siyasi fikirler hararet-
li bir şekilde tartışılıyor. Ancak bu aralar 
siyaseti gündelik hayatımızın içinde daha 
görünür kılan bir konu var. Yarım asırdan 
fazla bir süredir devam eden adadaki bir-
çok kuşağın hayatlarının bir parçası haline 
gelen Kıbrıs sorununda önemli gelişme-
lerin yaşandığı bir dönemdeyiz de ayrıca. 
Müzakereler büyük bir hızla başladı. Özel 
temsilciler tarihte ilk kez gerçekleşen bir 
biçimde karşılıklı olarak Ankara ve Atina’ya 
ziyaretlerde bulundu. Açıkçası müzakere-
lerin, yarım asrın aksine farklı bir sonuçla 
neticelenmesi ihtimali bir hayli yüksek. 
Bu ihtimalin yüksekliği ister istemez şu 
soruyu akıllara getiriyor: Yıllardır ateşkes 
koşullarının hüküm sürdüğü Kıbrıs’a barış 
mı geliyor?

“BARIŞ ELÇİLERİ” İŞ BAŞINDA! 
Kıbrıs’ın güney kıyılarında bulunan do-

ğal gaz rezervleri, ABD başta olmak üze-
re Avrupa Birliği’nden (AB) İsrail’e kadar 
birçok ülkenin iştahını kabartıyor. Çin bile 
yeni başlayan müzakere sürecinden duy-
duğu memnuniyeti dile getiriyor. Türkiye 
ve Yunanistan gibi adada emperyalizmin 
taşeronu olarak görev üstlenen ülkeler 
de bu doğal gaz pastasından pay kapmak 
istiyorlar. İşte birçok ülkenin müdahil ol-
duğu Kıbrıs sorununu yeniden gündem 
yapan şey, bu doğal gaz. Çünkü medyada 
açıkça dillendirildiği kadarıyla, doğal gazın 
Avrupa’ya aktarılması ile ilgili ekonomik 
olarak en kazançlı yol Türkiye üzerinden 
bir boru hattı geçirmek. Ancak Kıbrıs’ın 
mevcut durumu, uluslararası hukuk anla-
mında gayri yasallıklar barındırdığından 
(adanın kuzey yarısı Türkiye’nin işgali al-
tındadır) bu proje için şu anda uygun değil. 
Bundan dolayı adanın bütününün ulusla-
rarası hukuka dahil edilmesi emperyalizm 
için bugüne kadar olduğundan çok daha 
acil bir hale geliyor. Bu noktanın altını dik-
katle çizmek gerekiyor. Emperyalizmin 
derdi, Kıbrıs’ta bir barış falan değil. Em-
peryalizm, adanın bütününün uluslararası 
hukuk içinde olacağı bir yasallaşma ile il-
gileniyor. Bu yasallaşmanın şeklinin birleş-
me mi yoksa yasallaşmış bir bölünmüşlük 
mü olacağı ise koşullara göre belirlenecek. 
Şu an için görüşmeler adanın birleşmesi 
yönünde devam etse de bu yönde süre-
ceğinin bir garantisi yok.  İşte, ABD’nin şu 
andaki sürece bu kadar müdahil olması bü-
yük oranda bununla ilgili. Çeşitli ABD dip-
lomatlarının adada yoğun olarak bir “barış 
elçisi” gibi cirit atması bu ivediliğin gös-
tergesi. ABD bu süreci olabilecek en hızlı 
şekilde kendi lehine bir şekilde sonuçlan-
dırmak istiyor. AB, süreci ABD’ye kıyasla 
daha yavaş yürütmek istese de onun çaba-

sı da bu yönde. Doğal gaz o kadar önemli 
ki; Kıbrıs içi dinamikleri dahi farklı yönlere 
götürebiliyor. Şu anda kuzeyde ve güney-
de başkanlık koltuğunda bulunan isimler 
sağcı bir geçmişe sahip. Ancak adanın ge-
leceği ile ilgili ekonomik planlar, onları ve 
onlar gibi yıllardır adada halklar arası düş-
manlık için çabalayan diğer sağcı kesimle-
rin hemen hemen hepsini dahi daha ılımlı 
konuşmaya itiyor. Adanın güneyinde de 
kuzeyinde de bu “barışçı” hava hakim. Öte 
yandan şu an için belirsiz bir ortam olsa da, 
Kıbrıs’a Türkiye’den borularla su taşımak 
gibi çeşitli ekonomik ve ticari projeler bu 
süreçle ilişkilendiriliyor. Tüm bu gelişme-
ler emperyalizmin adadaki yasallaştırma 
ihtiyacını söylem ve şekilsel düzeyde “ba-
rışçı” bir yöne kaydırmasını sağlıyor. Fakat 
bu “barışın” şekilsel bir yasallıktan öte ol-
madığı gayet açık ve bu şekilsel birleşme 
yasallığının Kıbrıs halklarının çıkarları ile 
hiçbir ilgisi yok. Çünkü emperyalizm kendi 
Kıbrıs sorununu çözmeye çalışıyor. 

SÜRECE HALKLARIN ÇIKARLARI 
AÇISINDAN BAKMAK 

İşte tüm gelişmeler müzakere süreci-
nin bir anlaşma ile sonuçlanması ihtimalini 
son derece yükseltiyor. Olası bir anlaşma, 
adada şu andaki durumun değişeceği yeni 
koşullar yaratacak. Fakat soruna Kıbrıs 
halklarının çıkarları açısından bakıldığında; 
Kıbrıs sorununun, Kıbrıs halklarının söz, 
yetki, karar sorunu olduğu ve mevcut bö-
lünmüşlüğün bu soruna halklar lehinde bir 
yarar sağlayacağı gayet açıktır.

Kısacası, Kıbrıs halkları için 40 yıldır 
süren ayrılık ne kadar derinleşmiş olursa 
olsun adanın birleşmesi ve halklar arası 
barış ihtiyacı bir zorunluluk olarak varlığını 
sürdürüyor. Fakat bu zorunluluk, adada bir 
anlaşma için yürütülen müzakereler konu-
sunda olduğundan daha fazla bir beklenti 
yaratmamalı. 

Şu an için Kıbrıs halkları müzakere sü-
recinin tamamen dışında bulunuyor. Müza-
kere sürecinde iki halkı temsil ettiği iddia 
edilen Anastasiadis ve Eroğlu dahi halkla-
rın çıkarlarından ziyade sermaye kesimleri-
nin çıkarlarıyla ilgileniyor. Eğer anlaşırlarsa 
onay için halkların önüne koyacakları plan 

da bu yönde olacaktır.   
Buna rağmen halkların birleşme an-

lamında olası bir referandumda “Evet” 
demesi şüphesiz ki barış için olumlu bir 
adımdır. Ancak barış “liderlerin” imzaladığı 
ve halkların önüne koydukları bir metin ile 
yaratılamaz. Barış halkların mücadelesi ile 
yaratılır. 

Olası bir anlaşma, Kıbrıslı Türk ve Kıb-
rıslı Elen halklarının gündelik yaşamlarını 
ekonomik, kültürel ve siyasi yönde birleş-
tirebildiği oranda barış için bir zemin sağ-
layacaktır. Kıbrıslı Türk sol liberal çevreler 
bir anlaşmayı AB ile özdeşleştirerek bir 
“AB güzellemesi” yaratsa da olası bir an-
laşmanın yaratacağı bu zemin, en önemli 
ve tek olumlu taraf olacaktır. Bundan ötesi 
halkların omuzlarındadır.

2003’ten bu yana sınır kapılarının açıl-
ması sonucu halklar arası karşılıklı geçişler 
yaşansa da iki halk birbirinin yaşamına bü-
yük oranda yabancıdır. Bunun sebebi de iki 
halkın yukarıda vurguladığımız gibi fiilen 
iki ayrı bölgede yani iki farklı sosyo-ekono-
mik koşullar altında yaşamasıyla ilgilidir.  

Fakat şunu da belirtmeliyiz ki bu ya-
kınlaşma zemini illaki halklar arası güveni 
ve kardeşliği artıracak diye bir garantiyi 
barındırmıyor. Çünkü iki halkın fiili yakın-
laşması özelikle neo-liberal politikaların 
doğal sonucu olan yoksulluğun arttığı ko-
şullarda faşizmin yükselmesine, dolayısıy-
la halklar arası yeni gerilimlere de sebep 
olabilir. İki halkın faşist çevrelerinin ilk 
hedefinin bu olacağına hiç kuşku yoktur. 
Bundan ötürü olası bir anlaşma öncesi ve 
sonrasında da iki halkın devrimcileri halk-
ların yakınlaşması için fiilen mücadele ver-
mek zorundadır.

Bu yüzden olası bir anlaşma, bütünüy-
le alkışlanacak bir süreç değil iki halkın sol 
kesimleri için emek ve barış eksenli müca-
delesi açısından yeni görevler doğuracak, 
yeni koşullar yaratacaktır. 

İki halkın barış güçleri, sürecin şu aşa-
masında müzakerelerde Kıbrıs haklarının 
sözünün ve çıkarlarının konuşulması, olası 
bir anlaşma durumunda ise egemenlerin 
sunduğu ile yetinilmemesi ve daha ilerisi 
için mücadele etmelidir.

Ali Şahin
aiossemeon@hotmail.com
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 
V. Milli Eğitim Şurası 10-14 Mart 2014 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Şura geçen defakilerine 
göre daha renkli başladı. KTÖS ve KTOEÖS ta-
rafından şura salonunda “eşit işe eşit ücret” , 
“barışa düşman eğitim istemiyoruz” dövizleri 
tutuldu, pankartlar açıldı. Her eğitim şurasında 
olduğu gibi alınan tavsiye kararları ilan edildi. 
Tavsiye kararları diyoruz çünkü şurada alınan ka-
rarlar bakanlığa tavsiye niteliğindedir ve kararla-
rı uygulama yetkisi bakanlıktadır.Bu kararlardan 
en dikkat çekici olanlar okullarda okutulan ve 
şoven söylemler içeren öğrenci andının kaldırıl-
ması ve AKP tarafından ülkemize dayatılan İlahi-
yat Koleji’nin kapatılmasıydı. Bu iki karar da bir 
eğitim şurasında ilk kez alınan ve cesaret isteyen 
kararlardı.Yıllardan beridir Kıbrıs’ın kuzeyinde 
halkın kanını emen, milliyetçi - şoven ve çarpık 
mandra düzeninden nemalanan statükocular 

tarafından tepkiyle karşılandı. Birileri ne zaman 
bu ülkeye kardeşlik tohumları atmaya çalışsa, 
nefret söylemlerine ve şövenizme karşı çıksa, 
bu statükocuları daima karşısında bulur. Onların 
başlıca görevidir ülkenin aydınlıkla buluşmasını 
engellemek. Eğitim Bakanı Arabacıoğlu da sırf 

bu kararlar sebebiyle şurayı protesto edip sa-
londan ayrılmış. Demek sayın bakanın protesto 
edebilme yeteneği de varmış. Öyleyse “aslında 
içime sinmedi”dediği İlahiyat Koleji’nin açılışını 
niye terketmemiş acaba? OkullarımızdaTürk ol-
mayan öğrenciler de vardır. Türk olmayan çocuk-
ların her sabah “Ne Mutlu Türküm Diyene” de-
mesi ya da anlamını bile bilmedikleri “Varlığım 
Türk Varlığına Armağan Olsun” sözleriyle and 
içmesi başlı başına gelişim psikolojisine terstir. 
Türk olmayan çocuklar için bunun okunmasının 
saçmalığı yanında, Türk olsa bile çocuklarımıza 
her şeyden önce insan olmayı ve bununla gurur 
duymayı öğretmemiz gerekir. Her ne kadar ba-
kanlığın alınan bu kararlara uymayacağını bilsek 
de yıllardır toplumda neredeyse bir tabu olan 
“andımız”ın tartışmaya açılması önemli bir geliş-
medir. Bu yüzden de alınan kararlar aslında ileri-
ki yıllar için  bir milat niteliğindedir.

ANDIMIZ KALDIRILSIN MI?

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağ-
lı Çevre Koruma Dairesi, AKSA Enerji Dağıtım 
A.Ş’ye asgari ücretin 12 katı para cezası kesti.
AKSA’ya cezanın, daha önce yapılan çeşitli uyarı-
lara rağmen ÇED taahhütlerinde yer alan “Baca-
da oluşabilecek emisyonların arıtılmasıyla ilgili, 
arıtma sistemi tüzük kurallarına” uyulmadığı ge-
rekçesiyle kesildiği bildirildi. Kalecik’te faaliyet 
gösteren ve geçtiğimiz yaz bizlere yaşattığı çev-
re felaketiyle ünlenen AKSA’ya kesilen bu cezayı 
bizler çok “yanlış”bulduk. Ülkemize verdiği zarar 
umurunda bile olmayan AKSA’ya, yapılması ge-
reken komik para cezasına çarptırmak değil, bu 
ülkeden sonsuza kadar defetmektir.

AKSA’YA ÖDÜL 
GİBİ CEZA

Savaş hazırlığını kabul etmeyerek se-
ferberliğe gitmeyi reddeden YKP Yürütme 
Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, mahkeme 
tarafından 10 gün hapse mahkum edildi. 
“Kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiy-
le” alınan bu karar nereden tutsanız elinizde 
kalıyor. Savaş hazırlığını reddederek kamu 
güvenliği tehdit edilmiş mi oluyor yani? Kişi 
hak ve özgürlüklerine saldıran bu kararın 
ardından ülkenin ilerici kesimlerinden çok 
yoğun bir tepki yükseldi.  Dünyanın pek çok 
ülkesinde bir insan hakkı olan vicdani ret 
hakkı yasal olarak kabul edilmektedir. Ülke-
mizde de yapılması gereken derhal vicdani 
ret hakkının yasallaştırılması ve suç olmak-
tan çıkarılmasıdır. 21.yüzyılda, vicdanın suç 
olması ülkemiz adına büyük bir ayıptır.

VİCDANİ RET 
HAKTIR

CTP tarafın-
dan gündeme ge-
tirilen ve ardından 
UBP döneminde 
yasallaştırılan Göç 
Yasası’nın halk üze-
rindeki yıkıcı etkisi 
günden güne daha 
fazla hissedilmeye başlandı. 2011 sonrası ka-
muda göreve başlayanların aldığı maaşla ge-
çinmelerinin mümkün olmadığını yaşayarak 
görmeye başladık. Ve sular gittikçe tekrardan 
ısınmaya başladı. Aynı işi yapan insanların ara-
larındaki maaş uçurumu toplumda çok ciddi 
bir tepki uyandırıyor. KTÖS ve KTOEÖS’te 
örgütlü öğretmenler bu haksızlığa karşı çık-
mak ve insanca bir yaşam istediklerini dillen-
dirmek için “eşit işe eşit ücret” talebiyle yeni 
bir mücadele başlattılar. Öğretmenler birlikte 
hareket ederek çeşitli eylemler gerçekleştiri-
yorlar. Bu tabii ki umut verici ve güzel bir baş-
langıç. Ancak söz konusu mücadelenin bu ya-
sadan etkilenen tüm kesimlerin önderliğinde, 
halkın tamamını da içine katarak büyütülmesi 
gerekiyor. Bizler bu mücadeleye elimizden 
gelen tüm desteği vermeye hazırız.

EŞİT İŞE EŞİT 
ÜCRET

Türkiye’den borularla su getirme projesi 
gündemden düşmeden şimdi de Türkiye’den 
denizden kablolarla Kıbrıs’a elektrik getiril-
mesi gündeme geldi. Her ne kadar Başbakan 
Yorgancıoğlu medyada çıkan haberleri yalan-
lasa da böyle bir anlaşmanın Şubat ayında TC 
Enerji Bakanlığı ile kktc hükümeti ve Kıb-Tek 
temsilcilerinin yaptığı görüşmelerde sessiz 
sedasız imzalandığı söyleniyor. Hükümet tem-
silcileri tarafından Türkiye’den elektrik getir-
menin mantıklı olduğunun ateşli bir şekilde 
savunulması da böyle bir projenin olduğunun 
bir başka kanıtı gibi. Anlaşmanın içerisinde en 
dikkat çekici noktalardan birisi de Kıb-Tek’in 
özelleştirilmesi konusu. Daha önce de söyledi-

ğimiz gibi, son elektrik zammında AKSA’ylaolan 
ilişkilerin her şeye rağmen bozulmak istenme-
mesinin de altında yatan sebebin Kıb-Tek’in 
özelleştirilmesi olduğu görülüyor.AKP tarafın-
dan adamıza dayatılan neo-liberal politikalar 
işbirlikçi CTP-DP hükümeti tarafından hayata 
geçiriliyor. 365 günün 360’ı güneşli geçen ül-
kemizde, ülkeyi yönetenlerin yapması gereken 
Türkiye’den elektrik getirerek bağımlılığımı-
zı artırmak değil, güneş enerjisinden elektrik 
üretmek için projeler geliştirmek ve hayata 
geçirmektir.Güneş enerjisiyle elektrik üretme 
şansına sahipken, Türkiye’den elektrik getirt-
mek tam bir saçmalıktır. Kendi öz kaynaklarını 
görmezden gelerek sırf AKP’ye hoş görünmek 

ve koltuklarını sağlamlaştırmak için kendi ülke-
sinin ve halkının geleceğini yok edenler, elbet 
bir günasalaklaştırmak istedikleri halka hesap 
vereceklerdir.

SU YETMEDİ ŞİMDİ SIRA ELEKTRİKTE Mİ?
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Tam adıyla “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Ala-
nının Korunması Yasası” diğer ismiyle “Tufan Er-
hürman Yasası” meclisten oybirliğiyle geçti. Yasa 
onaylanmasının ardından yükselen tepkilerden 
sonra kış uykusundan uyanan sözde muhalefet, 
yasallaşması için olumlu oy verdiği yasa tasarısı-
nakarşı çıkmaya başladı. Bu konu ülkedeki muha-
lefetin durumunu, daha doğrusu durumsuzluğu-
nu ortaya çıkardı. Bu yasayla birlikte gazetecilere 
hapislik yolu göründü. Kısacası Türkiye’deki basın 
üzerindeki iktidar baskısı, buraya da sıçradı. Adı-
nı duyduğunuzda hoşunuza giden bu yasanın 
içeriğini incelediğiniz zaman karşınıza pek çok 
olumsuzluk çıkıyor. Bahsedilen “özel hayatın” 
sınırlarının net bir şekilde çizilmemiş olması, bu 
yasanın yoruma açık olduğunu ve bu nedenle de 

gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı oluşturabile-
ceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yasadan sonra 
artık birisi (bu siyasetçi de olabilir, ki genellikle 
siyasetçi olur)yolsuzluk, rüşvet vs. gibi suçlara 
bulaştıysa ve sizin elinizde de bunu kanıtlayacak 
deliller varsa, bu delilleri yayınlamanız sizi suçlu 
durumuna getiriyor.Belediye seçimlerinden önce 
adaylardan birinin gidip evlerde oy satın aldığı-
nı görürseniz ve çekip fotoğrafını yayınlarsanız 
direkt olarak hapistesiniz. Gidip izin isteyeceksi-
niz, o da verecek. “Bak ne güzel, topluma örnek 
davranışlarda bulunuyorum, hadi şimdi bunu her-
kese yayalım, herkes görsün” diyecek, ona göre 
yayınlayabileceksiniz. Yani yolsuzluğu, hırsızlığı, 
utanmazlığı yapanın değil, bunu ortaya çıkaranın 
suçlu olması durumu. Bu yeni yasayla birlikte ga-

zetecilere ağır cezalar kapıda. Hükümet yandaşı 
gazetecilerin bu yasadan etkilenmeyeceği zaten 
kesin. Peki bu ülkede onuruyla, şerefiyle şeffaf 
gazetecilik/habercilik yapmaya çalışanlar ne ola-
cak? Onların canı cehenneme?Ve en önemli soru: 
Bu yasa özellikle bu ülkeyi yönetenlerin yaptığı 
hırsızlığı, yolsuzluğu, şerefsizliği halktan mı giz-
leyecek?

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ YASASI NEYİ GİZLEYECEK?

Hatırlayacağınız üzere 19 Temmuz 
2011’de adaya gelen Tayyip Erdoğan’ı pro-
testo eyleminde, polis eylemcilerin üzeri-
ne saldırmış ve acımasızca darp etmişti. Ve 
yine bildiğiniz üzere eylemde kontrolsüzce 
polis şiddetinemaruz kalan ve tutuklanan 
eylemcilere, polisi darp ettikleri gerekçe-
siyle utanmadan bir de dava açılmıştı. İşte 
o dava halen daha sürüyor. Savcı kendi ta-
nıklarını çıkardığı her duruşmada yeni bir 
rezilliğe imza attı. Kolay değil hem dayak 
atıp hem de üstüne üstlük dayak yediğinizi 
iddia etmek. Böyle olunca da her duruşma 
ayrı bir komediye dönüyor. Yazmaya baş-
lasak sayfa yetmeyecek. Ciddiyetten uzak 

ve tamamen sürüncemede bırakılmak iste-
nen davada en nihayet sona yaklaşıyoruz. 
Şimdi savunmanın yani bizlerin tanıkla-
rı duruşmalarda hakim karşısına çıkıyor. 
Dava pek yakında sonuçlanacak. Gelişme-
leri www.yargilaniyoruz.org adresinden 
takip edebilirsiniz.

Mart ayın-
da gazetelere 
bomba gibi bir 
haber düştü. 
Vieatnam’lı iş-
çiler bilmem 
nerde köpekleri 
yakalayıp pişi-
rip yiyorlarmış. 
Bizler de sizler 
için, kendinden 
başkasını düşün-
meyen, kimsenin 

kültürüne aldırış etmeyen, dünyadaki en ulvi varlığın 
kendisi olduğunu düşünen, adaya gelen göçmen işçi-
lerin hangi koşullarda çalıştığını görmek istemeyen bir 
takım yabancı düşmanı insanların konu ile ilgili tepki-
lerini derledik:

“Aman tanrım! Bak sen şunların yaptıklarına. Hem 
de Kıbrıs’ta. Hayvan hayatına mükemmel derecede 
önem verilen, avlanmanın yasak olduğu, her gün yol-
larda yeni bir hayvan cesediyle karşılaşmadığımız bu 
güzel adamızda. Olacak iş değil. Derhal bunu yapanlar 
sınır dışı edilmeli. Yok yok. Sınır dışı etmek az bunlara. 
Esas bunları pişirip yemek lazım. Vietnamlı değil mi za-
ten? Hepsi pis. Lanet insanlar. Güzelim inek eti varken 
köpek eti de nereden çıktı? İnekler alışkın zaten kesilip 
yenmeye. Köpeklere niye bulaştılar? Böyle kültür mü 
olurmuş? Hasan Taçoy gibi bunlar da avlanması ve yen-
mesi yasak Pulya yesinler. Ya bu pis Vietnamlılar benim 
evime de gelip köpeğimi yemek isterse ben ne yapa-
rım? Hem madem sokaktan köpek yakalayıp karınlarını 
doyurduklarına göre ceplerinde de bir hayli para var 
demek ki.  Gatsot bunlar. Ete para vermek istemiyorlar. 
Bunların bu gatsotlukla ülke ekonomisine de katkıları 
olmaz. Gitsin memleketlerinde yesinler kedilerini kö-
peklerini. Bizim köpeğimiz can, onların köpeği isterse 
patlıcan olsun.” Tamam köpeklerin öldürülmesi doğru 
değil de biraz abartmadık mı sanki? Kültürleri belki 
tartışılabilir tamam da hiç mi düşünmüyoruz bu insan-
lar hangi koşullarda çalışıyor? Ceplerinde paraları var 
mı? Ne gibi sıkıntıları var. Onlar da daha iyi şartlarda 
yaşamak istemezler mi?  Ve bunların hepsini görmez-
den gelenler, sizin hiç mi suçunuz yok? Hiçbir kültürel 
uyum programının olmadığı ülkemizde, kendi kültür ve 
geleneklerinde köpek eti yemenin normal karşılandığı 
bu insanlar, bir anda cani durumuna düşürülmüşlerdir.

AH ŞU 
VİETNAMLILAR

19 TEMMUZ DAVASI DEVAM EDİYOR

CTP’nin yıllardır gelenekselleştirdiği bir 
şey olarak, demokrasi şehitleri bu yıl da me-
zarları başında anıldı. Gayet güzel ve anlamlı 
bu davranış, maalesef çok çirkin bir şekilde 
lekelendi. Demokrasi Şehitleri’ni andıktan 
yaklaşık bir hafta sonra Meclis Başkanı Sibel 
Siber’in makamında Ülkü Ocakları’ndan bir 
grupla görüştüğü ve kendisine bu faşistler 

tarafından çiçek verildiği basına yansıdı. Sa-
yın Siber’e ve buna hiçbir ses çıkarmayan 
hatta “ne var canım bunda” diyen CTP’lilere 
sormak istiyoruz; daha bir hafta önce andığı-
nız o şehitlerinkimler tarafından öldürüldü-
ğünü bilmiyor musunuz?  Mehmet Ömer’i, 
Sadık Cemil’i Derviş Ali Kavazoğlu’nu, Kostas 
Mişaulis’i kimler katletti? “Gelmek istediler, 
ne deseydik?”diyerek işin içinden sıyrılmak 
bu kadar kolay mı?Demokrasi Şehitleri’ne 
yaptığınız ayıbın yanında ne kadar ayıp ola-
bilir ki “sizi burada görmek istemiyoruz” de-
mek.Ayıp değil mi Ertan’a Sadık’a Mehmet 
Ömer’e? Bir daha hangi yüzle dikileceksiniz 
mezarlarına? O aldığınız çiçekleri iyi saklayın. 
Bir sonraki mezar ziyaretine götürürsünüz, 
o çiçeklerin üzerindeki kanın hesabını bir de 
onlar sorsun size.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ VE ÜLKÜ OCAKLARI

CTP-BG milletvekili Abbas 
Sınay’ın meclise sunduğu ve 
toplumdan da destek gören 
Askerlik (Değişiklik) Yasa Öne-
risi geçtiğimiz aylarda günde-
min en önemli konularından 
birisiydi. Ancak bu konu sürün-
cemede bırakılacak bir konu 
değildir. Süratle ileriye doğru 
adımların atılması ve askerlikle ilgili düzen-
lemelerin hayata geçirilmesi gerekir. Tabii 
bunun için de irade ve cesaret lazım. Hü-
kümetimizde bu iki özelliğin olup olmadığı 

oldukça tartışmalı. Niyet de 
önemli tabii. Bu yasayla birlik-
te hem askerlik süresinin kısal-
tılması hem de vicani ret hak-
kının derhal yasallaştırılması 
gerekmektedir. Bu anlamda da 
TDP milletvekili Zeki Çeler’in 
değişiklik önerisi ile birlikte 
askerlik süresi ve vicdani ret 

derhal karara bağlanmalıdır.Hükümet ka-
nadının bu iki konuda da isteksiz olduğu ve 
çeşitli bahanelere sığındığı biliniyor. Bu sü-
reci takip etmeye devam edeceğiz.

ASKERLİK SÜRESİ VE VİCDANİ RET
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Gerçeklerden Hayallere...

Hayallerimiz, kapkaranlık bir odanın içi-
risine sızan ince bir ışıktır

Issız bucaksız bir çölde küçücük bir yeşillik,
Gökyüzünde, masmavi pırıl pırıl gökyü-

zünde; beyaz, bir parça buluttur.
Hayallerimizin üzerinde uçuşan daha 

büyük bir kuş, daha renkli bir gökkuşağı, 
daha taze bir filiz yoktur.

Geleceğimizi düşünürken, planlarken 
hayatımızı, yani açıkçası gelecek hayalleri 
kurarken yapabileceklerimizi ayrı bir yere, 
ulaşılması muhtemel olmayanları ayrı bir 
yere koyarız. 

Yaşadığımız ülkenin, varolduğumuz 
toplumun gerçekleri hayallerimizi de et-
kilemekte ve şekillendirmektedir. Bir ta-
raftan geleneklerimiz ve ritüellerimiz di-
ğer taraftan ekonomik ilişkilerimiz; sosyal 
yaşantılarımızın içinden fırlayarak özgür 
hayaller kurmamızın önünde durmakta-
dır. Toplumsal yapımızın ve sınıfsal karak-
terimizin küçük burjuva ve entellektüel 
birikimden uzak muhafazakar yapısının 
oluşturduğu kabuk hem birey olma yolun-
da hem de hayallerimizin önünde kalın bir 
duvar örmektedir. 

Çocukluğumuzdan itibaren kuracağı-
mız hayaller bir bir öğretiliyor hepimize. 
Yeni ayakkabılarımızı “hayal” ederken çen-
gelli bir logo taşıyan sömürünün sembo-
lü bir marka var... Bir akıllı telefon sahibi 
olmayı “hayal” ediyoruz, markası? Zaten 
sistemin dayattığı iki seçenek var. 

Büyüyünce olacağımız şeyin hayali-
ni bizden önce ebeveynlerimiz kuruyor, 
çoğu zaman önümüzde başka bir mesle-
ğin hayalini kurma şansımız dahi olmuyor. 
İyi bir eğitim alabilmek için hayatımızın en 
güzel yıllarını; çocukluğumuzu ve ilk genç-
liğimizi hayal dahi kuracak vakitten yok-
sun geçirmek zorunda kalıyoruz.

İstatistiklere göre yükseköğretimde 
Filistinlilerden sonra Kıbrıslı Türkler ikinci 
sırada bulunuyor. Bu iki halkın ortak özel-
liği varlıklarını sürdürdükleri topraklarda 
iradelerinin bulunmaması ve gelecek sı-
kıntılarının giderilememesidir. Böylece 
hayallerimiz de kökünden etkilenmekte-
dir. 

Artık hayallerimiz kendi ülkemizde de-
ğil ama dünyanın herhangi bir yerinde iş 
bulabileceğimiz bir akademik kariyer ola-
rak karşımıza çıkıyor. Geliri çok ama çalış-
ma saatleri az bir iş hayalimiz var. Memur-
laştırılmış ve üretimden koparılmış, asalak 
bir toplumun bireyleri olarak şekillendiği-

mizden iş hayalimizin daha farklı olması 
beklenmemeli belki de.  

Tuzla’da, Yenikent’te ya da Zeytinlik’te 
bir villa hayalini lüks bir araba hayaliyle 
birleştirerek hayata geçirmenin yolu bü-
tün hayatımızı bir bankaya ipotek vermek-
tir ve küçük burjuva bir toplumda önüne 
geçilemeyecek yaygın bir pratiktir bu. 
Bütün bu kapitalist dünyanın çekirdekten 
öğrettiği “hayallerin” peşinden, feodal 
dönemin kalıntıları da gelmeye devam et-
mektedir. 

Biz özgürce kendi hayallerimizin pe-
şinden dahi gidemiyorken onlar hiç dur-
madan saldırmaya ve yayılmaya devam 
ediyorlar. Beyaz gelinlik ile davetiyeli ve 
gösterişili bir düğünün hayalinin egemen-
liği yeni ve özgür bir toplum talebinin 
önünde dimdik durmaktadır. Kadınlar sa-
dece biyolojik kimliklerinden dolayı sosyal 
birtakım baskılamaları yaşayarak, nasıl bir 
aileye sahip olmaları gerektiğini genleri-
ne kodlanmış gibi tüm hayatları boyunca 
bir arayış içindedirler. Erkekler ise ayni 
baskılamanın başka bir boyutuyla kendi 
rollerini benimsemiş müstakbel eşi ve ka-
yınvalidesi ile damatlık ve gelinlik seçme 
durumunu içselleştirmekten öte bir ka-
raktere bürünmüştür. Artık anne ve baba-
larının karar vereceği yerde ve zamanda 
evlenerek anne babalarının karar vere-
ceği şekilde çocuklarını büyüteceklerdir. 
Feodal kalıntılar kapitalist bir toplumda 
eğitimden medyaya kadar öğrenmenin bir 
parçası şeklinde kendini varetmektedir. 

Siyasi yapılanmanın ülkemizi her açı-

dan işgal eden kurumlarla işbirliği içinde 
varlığını devam ettirmesi de günlük haya-
tımızda karanlık çıkmazlara neden olmak-
tadır. Kıbrıs sorununun yıllardır daha da 
kök salması, yoksulluğun ve yoksunluğun 
yaygınlaşması, eleştirel ve muhalif solun 
ihaneti, bunların yarattığı umutsuzluğun 
egemenliği, dağınıklık ve örgütsüzlükle 
iyice derinleşmektedir. Umutsuzluk hayal-
sizliği, hayalsizlik ise durağanlığı ve statü-
koyu beslemektedir. Günlük hayatımız bu 
çelişkilerle iyice kıstırılmıştır.

Hayallerimiz gün geçtikçe sistem ta-
rafından daha da kafese kapatılmakta 
kafesler beynimizin en ücra köşelerine ka-
dar yerleşebilmektedir. Karanlık bir kanık-
sama ve içselleştirmenin nasıl bir kırılma 
ile ortadan kaldırılabileceğini hayal bile 
edemeyerek günlük hayatımıza devam et-
mekteyiz. Oysa hiçkimsenin beklemediği 
bir anda bir avuç gencin hayalleri önümü-
ze yeni bir yol ve yeni umutlar çıkaracaktır. 
Hayallerimiz sistemin dayatmalarına muh-
taç değildir. Sınırsızdır ve ulaşılmazdır. 
İçinde hız tespit kameraları ve mobeseler 
olmayan saf insani duyguların ve zekanın 
ürünü hayallerimiz kontrol edilemezler. 
Her şeyi yeniden yazacak ve oynayacak, 
feodal kalıntıları ve kapitalist dayatmala-
rı günlük hayatımızdan atacak bir hayali, 
fikirsel düzeyden pratik hayata geçirecek 
genç bir irade günlük hayatımızda varol-
maktadır. Hiç beklemediğimiz bir anda 
ortaya çıkacak toplumsal öfke ve değişim 
eskiye ait ne varsa tarihin derinliklerine 
yollayacaktır.
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Hayaller kurmanın insanın zihinsel süreçle-
rini daha da geliştirdiği malumdur.
Çocukluk hatta bebeklik dönemlerinde 
insan birçok hayalle; hayali oyun ve hayali 
arkadaşlarla zihinsel olarak kendini gelişti-
rir. Sosyalleşir, arkadaşlıklarını hayallerine 
katar. Hayallerini sevgisine katar. 
Hayal kurmak hayatımızın her döneminde 
bizi biz yapan, vareden ve gerçekleşmedi-
ği durumlarda çoğu zaman canımızı yakan 
süreçlerdir.
Sistem günlük hayatımızı o kadar esir almış 
ve sıkıştırmıştır ki hayal kurmamıza vakit 
bırakmamakta, hayallerimizi gerçekleştir-
mek için planlar yapmamıza izin verme-
mektedir. 
Öyle bir sıkışmışlık içindeyiz ki yaşadığımız 
sistemde hayallerimiz en genel tabirle sis-
tem tarafından belirlenmekte ve bize su-
nulmaktadır.
Dahası sistemin dışında hayaller kurmamız 
ve bu hayallerimizin peşinden gitmemiz 
yasaklara soruşturmalara ve davalara gebe 
sorunlar yaşamamıza neden olmaktadır. 
Her insanın hayalleri ile varolabileceği  öz-
gür bir geleceğin hayalini kurmaktan vaz-
geçmeyecek, bunun hayata geçmesi için 
mücadelemizi örgütleyerek yolumuza de-
vam edeceğiz.

Dosya: Hayal

Konçuy Özgen: 
En büyük hayalim; dün-

yayı köşe bucak gezmek 
ama yaşım yetmeyecek.

Nuri Deniz Doğançay: 
En büyük hayalim, 

Artvin’in küçük bir köyün-
de, kendi yaptığım evimde 
yaşayıp, çiftçilik yapmak.

Diyar Tansu: 
Benim en büyük haya-

lim; polisin, devletin, sınır-
ların ve şehirlerin olmadığı 
bir dünyada yaşamaktır.

Kıvanç Cömert: 
En büyük hayalim, öz-

gür bir ülkede yaşamak.

En büyük hayaliniz nedir?
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Nazen Şansal 
nazen_sansal@yahoo.com

Başlığı Sen Hayal Et!

Pek çok karşı ütopyaya esin kaynağı 
olan ama onlar kadar bilinmeyen bir ki-
tap Zamyatin’in “Biz”i... Gelecekteki bir 
toplumda geçen roman, totaliter rejimin 
yaşandığı, her ihtiyacın karşılandığı ancak 
son derece sınırlı özgürlükleri olan ve ma-
tematiksel olarak “mükemmel” işleyen bir 
dünyayı betimliyor. Tüm kişiler gibi ismi bir 
sayıdan ibaret olan ve başlangıçta sisteme 
sadakatte kusur etmeyen baş karakter, 
günün birinde aşık oluyor ve bu aşkın duy-
gunun iteklemesiyle, kendisine sunulan/
dayatılan hayat dışında başka bir dünya-
nın da olabileceğini keşfetmeye başlıyor. 
Hatta totaliter devleti yıkma planları ya-
pan bir grupla da tanışıyor. Pek çok açıdan 
değerlendirilip çıkarımlar yapılabilecek bu 
romanın en çarpıcı yönü ise sonu… Hayal 
kuran ve dolayısıyla sistem için tehlike 
arzeden insanlar, beyindeki hayal etme 
gücünün sökülüp alındığı bir operasyona 
tabii tutuluyor ve ancak bu şekilde her şey 
eski düzenine, “mükemmelliğine” kavu-
şuyor. Romandan insanın elinde kalan ve 
sımsıkı tutması gereken temel dürtü şöy-
le; tüm ihtiyaçların karşılandığı, her şeyin 
devlet tarafından düşünüldüğü, farklılıkla-
rı yok etme pahasına da olsa bencilce bir 
“ben”den çıkıp kolektif bir “biz”e ulaşılan 
bir dünyada da özgürlük arayışı bitmeme-
li, sistem sorgulanmalı, yıkılmalı ve insan-
lık daha ileri gitmelidir. Ve bu ancak hayal 
ederek olacaktır.  

Baş karakter, “biz”in içinden başını dı-
şarı uzatmaya, hayal kurmaya başladığın-
da ironik bir şekilde şöyle yazıyor günlüğü-
ne: “Kendimi duyumsuyorum. Ama sadece 
içine kirpik kaçan göz, şişmiş parmak veya 
çürük diş kendini duyumsar, bireysel varlı-
ğının bilincine varır. Sağlıklı göz veya par-
mak ya da diş varlarmış gibi görünmezler. 

Yani gayet açık, değil mi? Kendi kendinin 
bilincine varmak hastalıktır.” Çünkü ge-
rek kendi bireysel dünyamızda gerekse 
toplumsal olanla ilgili (ki ikisi ayrı düşü-
nülemez aslında) hayal kurduğumuzda, 
normları sorgulamaya başlarız, “normal”in 
dışına uzanır bilincimiz. Kitleden, kitle kül-
türünden birkaç adım öteye gideriz ve bu 
da hasta, daha doğru bir deyimle huzursuz 
hissettirir. Ama insan(lık) her daim, huzur 
içerisinde rahatına bakarak değil huzur-
suzluklardan beslenerek ilerlemiştir. 

Egemenler, bir yolunu bulsalar, tıbbi 
bir operasyonla hayal gücümüzü çıkarıp 
almaktan çok memnun olurlar. Neyse ki bu 
sadece romanlarda mümkün. Fakat başka 
araçları da var sistemin. Neredeyse böyle 
bir operasyon kadar etkili ve tehlikeli araç-
ları… Baskıcı ve hiyerarşik aile yapısından 
ezberci ve militarist eğitim sistemine, re-
kabetin en yüce değer sayıldığı ve insa-
nın hem emeğini hem ruhunu sömüren iş 
hayatından maneviyatımızı korkularla ve 
tabularla yöneten din algısına ve muhafa-
zakar geleneklere kadar tüm yaşamımız 
hayal kurma yetimizi köreltmek için ter-
tiplenmiş sanki... Ama tam olmuyor, insan 
kalmanın sırrı olan bu özelliğimiz, her şeye 
rağmen bir türlü tamamen yok edilemiyor. 
Bu kez de “yok edemiyorsan kendine ben-
zet” yaklaşımı giriyor devreye. Sonsuz ve 
sınırsız düş dünyamıza istedikleri şekli ver-
mek ve sistemin sınırlarını, kendi sınırımız-
casına benimsetmek için her türlü yöntem 
deneniyor kitleler üzerinde. Politik söy-
lemler, reklamlar, medya, sanat, edebiyat 
hatta bilim, kapitalizmin kitle kültürünü 
yaratmak, yaymak ve pekiştirmek için iş 
başında. Farketmeden teslim ediyoruz en-
gin hayallerimizi sistemin sığ sularına…

Bir zamanlar dinlediğim bir seminerde, 
uzman kişi katılımcılardan bir ev hayal et-
melerini istemiş, “sınırsız seçeneğiniz var, 
dilediğiniz şekilde bir ev düşleyin” demişti. 
Bir kişi dışında katılımcıların tümü, maddi 
imkanları yeterli olsa mümkün olabilecek 
evler hayal etti. Bir kişi ise Ay’da ve dünya 
manzaralı bir evde yaşamayı düşledi. 

Salt hayal kurabilmek kendi başına yet-

miyor artık, neyin hayalini kurabildiğimiz 
daha önemli. Çünkü insan öyle veya böyle, 
derinde veya yüzeyde hayalle yaşıyor, ha-
yalsiz yaşayamıyor. Öte yandan egemen-
ler de bizim için, bizim adımıza hayaller 
kuruyor ve en cafcaflı, en davetkar şekilde 
sunuyorlar “mutlu yarınlar miti”ni önümü-
ze… Görüşme masalarında imzalanarak 
olacağını sandıkları barış içinde bir Kıbrıs 
hayalini mesela… Türkiye’den borularla 
su getirerek yeniden yeşil ada olacağımız 
ümidini örneğin… Kamusal olanda bunu 
yaparken bireysel olanı da ihmal etmiyor-
lar. Toplumu atomlarına kadar bölüp par-
çalayan ve insanı yalnızlığına itip bireysel 
kurtuluşu öğütleyen kapitalizmde sürekli 
bir mutluluk arayışı pompalanıyor. Mutlu-
luk, daha çok tüketime, sahip olmaya, kişi-
sel hırsları gerçekleştirerek tatmin olmaya 
endeksleniyor. Bizim sandığımız, peşinden 
gittğimiz hayallerimiz, böylesi bir çerçeve-
ye sıkıştırılıp sığlaşıyor. 

Peki neyle dikileceğiz bunun karşısı-
na, nasıl çıkacağız bu döngünün dışına? 
Yine ve yeniden hayalle tabii ki… Kapita-
lizmin kurdurduğu hayallerle mücadele 
edebilecek gücü, ancak ve sadece hayal 
etmekten alacağız. Hayallerimiz, “Biz”in 
baş karakterinin günlüğüne yazdığı gibi, 
gözüne batan bir kirpik misali huzursuz 
etmiyorsa sistemi, düşlerimiz, şişmiş bir 
parmak ya da çürük bir dişin yarattığı te-
dirginlikle bozmuyorsa rahatımızı yanlış 
yoldayız demektir. “Biz” romanında hiç de 
özgürlükçü olmayan ve doğal olarak hayal 
gücünden korkan sistem, bugünün sözde 
özgürlüklerle dolu dünyasından çok farklı 
değil çünkü. Yeknesak bir “biz”in içinde 
hiçleşmiyoruz belki ama kendi seçimle-
rimizden ibaret sandığımız şişirme bir 
kitle kültürünün içerisinde kiçleşiyoruz. 
Hem bireysel hem de toplumsal olarak 
esir ediliyoruz. Dolayısıyla kendimizi du-
yumsamakla, kendi kendimizin bilincine 
varmakla çıksak da bu hayali yola, mutlak 
varmalıyız toplumsal olana… Ayda bir ev 
düşleyebilmenin ötesinde, düşünü kur-
mamız istenen şeyin neden bir ev olduğu-
nu düşünebilmeliyiz. 
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“ -Avrupa’da bir hayalet kol geziyor – 
komünizm hayaleti. Yaşlı Avrupa’nın bütün 
devletleri... bu hayalete karşı kutsal bir sür-
gün avında el ele vermiş.

-İktidarda hasımları tarafından komü-
nistlikle suçlanmamış tek bir muhalefet par-
tisi gösterebilir misiniz?

- Komünizm daha şimdiden bütün Avru-
pa devletlerince bir güç olarak kabul edilmiş 
bulunuyor” (1)

Bu sözlergünümüzü işaret etmek için 
söylenmiş sözler değil. Bu sözler söylen-
diğindeBirinci Paylaşım Savaşı daha başla-
mamıştı ve Sovyet devrimi ufukta görün-
memekteydi. Marx ve Engels bu sözleri 
söylediğinde kapitalizm dünya genelinde 
hakimiyetini daha sağlamamış, feodaliz-
me karşı mücadelesini sürdürmekteydi. 
Almanya’da işçi sınıfı hareketi henüz ör-
gütlenmemiş ve karşıtı Nazifaşizmi yüksel-
memişti. Bu sözlerin yazılmasından yıllar 
sonraSovyet devrimi gerçekleşti ve kapi-
talizmin korkulu rüyası olan bu hayalet vü-
cut buldu.

Bugün ise bu sözlerin artık tarihin çöp-
lüğünde yerini aldığını söyleyecek çok 
fazla insan olduğunu biliyorum. Yugoslav-
ya dağıldı, Berlin Duvarı yıkıldı ve Sovyet-
ler Birliği çöktü. Rusya hala güçlü, fakat 
ABD’nin karşısına artık sosyalizmin kalesi 
olarak değil, kapitalist devletler arası çı-
karsavaşı doğrultusunda çıkıyor.

Ama her şeye rağmen Avrupa’nın ve 
dünyanın üzerinde hala bir hayalet kol ge-
ziyor. Ve isteyen post modern dünyanın  
doğuşunu ve eski üretim ilişkilerinin son 
buluşunu kutlasın, isteyen ise küreselleş-
me ve kapitalist demokrasinin nimetleri 
ile övünsün, dünya hala dönüyor ve tıpkı 
şemsiyenin kapanması yağmur yağdığı 
gerçeğini değiştirmeyeceği gibi ezen ile 
ezilen arasındaki uzlaşmaz çelişki de hala 
sürüyor.

Karşımızda giderek deneyimlenen, 
ama temel mantığı ile kendi mezarını kaz-
mayı sürdürenbir sistem var. Fabrikatör 
veişçiarasındaki çıplak çelişki bugün yeri-
ni taşeronlaşma veesnek çalışmaile daha 
komplikeama aynı oranda acımasız bir sis-
teme bırakmış durumda. Taşeronlaşma bir 
emekçinin asıl işvereninin kim olduğunu 
dahi görememesine sebep olurken,esnek 
çalışma ise insanı tüketen uzun çalışma 
saatlerini eskisi gibi sermayenindayatması 
değil,bireyin özgür tercihi gibi gösteriyor. 
Bu durum klasik anlamda örgütlenmeyi 
zorlaştırırken, sistemin emekçi üzerindeki 
etkisini ise sabit bırakıyor. 

Kapitalizm yıllar önce insanların hayal 
bile edemeyeceği bir teknolojik gelişim ve 
bilgi birikimini yarattı. Ama bunu halkların 
değil sermayenin kullanımına verdi. Bugün 

kapitalizmin istisnai döneminin bir sonucu 
olarak oluşan kamusal sağlık ve eğitim gibi 
insani gelişime ayrılan bütçeler giderek 
azalırken, kozmetik, eğlence ve otomo-
tiv gibi tüketime dayalı sektörlere ayrılan 
bütçeler giderek artıyor. Toplumların elde 
ettikleri bilgi birikimi teknoloji yardımı ile 
her alanda artarken, bu birikim copyright 
yasaları ile bu bilgileri kar amaçlı kullanan 
şirketlerin eline terk ediliyor. 

Kapitalist sistem bir yandanmedyayı 
kullanarak emekçilere sürekliyeni arzular 
pompalarken,bir yandan da bunlara ulaşa-
bilmeleri için onları uzun ve yorucu çalışma 
koşullarına çağırıyor. Emekçiler tükettikçe 
tükeniyor, sürekli piyasaya sürülen yeni ar-
zularlatatminsiz bir yaşamın kurbanı hali-
ne dönüşüyor.

2000’li yıllar kapitalizmin yeni birbuna-
lımı ile birlikte geldi.Neoliberal sistemin 
tüketim sorununu ertelemek içinkullan-
dığı finansal ağ bir krize girdi.Bu kriz ise 
tüm sistemeyayıldı.Liberallerin sürekli 
övündüğü kapitalizminküreselleştiriciliği 
ve ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığı 
krizlerin de küresel ölçekte kısa vadede 
yayılmasınayol açtı.Bu bunalımın emekçi-
leri işlerinden etmesi ve hayat koşullarını 
zorlaştırması kapitalizmin kendi yarattığı 
arzuları da karşılayamaz hale gelmesini 
sağladı. Böylece dünyaya yayılacak bir is-
yan dalgasının fitili ateşlendi.

Dünya finansının kalbi durumundaki 
Wall Street’de Occupy hareketi başladı. 
Bu hareket tüm ABD’yi etkisi altına aldı ve 
kriz ile birlikte Avrupa’ya sıçradı. Bu hare-
keti Avrupa çapında neoliberal kemer sık-
ma politikalarıkarşıtı kitlesel eylemler ve 
çatışmalar takip etti. Ardından  ise Arap 
dünyasında ayaklanmalar başladı. Bu ayak-
lanmaları Türkiye’de Haziran İsyanı (Gezi 

Direnişi) ve BrezilyaRio eylemleri takip 
etti. İsyan hareketleri farklı coğrafyalarda, 
farklı dinamiklerle şekillenmekte. Hare-
ketlerin ortak noktası ise mutsuz, tatmin-
siz ve mevcut sisteme karşı öfkeli emekçi-
lerin hareketlerin başını çekmesi.  

Elbette bu isyan hareketlerinin mutla-
ka komünizm hayaletine vücut olacağını 
düşünmek yanlış olur. Bu hareketler bir 
hortlak olarak da vücut bulabilir. Arap 
dünyasında oluşan hareketler şu ana ka-
dar Suriye’de iç savaş ve Mısır’da otoriter 
bir rejime varmış görünüyor. Diğer yandan 
ise bu ülkelerde radikal İslam tehlikesi de 
sürmekte. Ukrayna’da aşırı milliyetçi ke-
simler iktidarı almış durumda ve ülke bö-
lünmenin eşiğinde.Batı Avrupa ülkelerin-
de ise mevcut rejimlerin giderek kontrolü 
ellerinde tutmak adına otoriterleştiğini 
görüyoruz. Türkiye’de deGezi Direnişi’nin 
dinamik eylemleri sönümlenmiş ancak 
zaman zaman küçük parlamalarla kendini 
hissetiriyor. 

Elbette elimizde farklı örnekler de var. 
Venezüella’da 2000’lerin başında başla-
yan isyan bir devrime neden oldu ve farklı 
bir sosyalist modelin ülkede yerleşmesini 
sağladı. Bu modeltüm emperyalist müda-
halelere rağmen kurduğu dayanışma ağı 
ile Latin Amerika halklarının sosyalizm 
bayrağı altında birleşmesi yönünde önem-
li adımlar attı. Küba’da ise yıllar yılı tüm 
baskılara rağmen yeşeren rejim insani ge-
lişim alanında attığı adımlarla ve geliştirdi-
ği farklı demokrasi anlayışı ile dünya halk-
larına örnek teşkil etmeye devam ediyor. 
Batı Avrupa’da ise rejimler otoriterleştikçe 
direnişler de daha örgütlü bir hal alıyor. 
Yunanistan’da SYRİZA’nın (radikal sol koa-
lisyon) yükselişi bunun ilk örneğiydi. 

Sovyet modelinin çöküşünün ardın-
dan komünizm hayaleti farklı modellerle 
dünya üzerinde dolaşmaya ve kapitalizmi 
tedirgin etmeye devam ediyor. Kapitalist 
sistem ise giderek hortlaklaşarak iktidarı-
nı sürdürmeye çalışıyor.Kapitalizmin yapı-
sal krizi derinleştikçe dünya bir yandan iç 
savaşlar, otoriter rejimler ve nükleer yıkım 
tehlikeleri ile yüzleşirken, diğer yandan 
ise sermaye odaklı  tüketime dayalı bireyci 
sistemin yıkılması ve insan odaklı dayanış-
maya dayalı toplumcu bir sistemin oluş-
masıumudu da yükseliyor. Bunun görünen 
tek yolu ise sisteme karşı örgütlenmek ve 
geleceğimizi kendimizin inşa etmesidir.  

(1)Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist 
Manifesto adlı metninin önsözünden pasajlar 
alınarak yazılmıştır. Metnin orjinali Komünistler 
Birliği için 1848 yılında yayınlanmıştır. Bu yazıda 
Yordam Yayınları’nın “Komünist Manifesto ve 
Hakkında Yazılar”  kitabından alıntılar yapılmış-
tır. 

Mustafa Keleşzade
mustafa-keleszade@hotmail.com

Bir Hayalet Kol Geziyor
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Hayal Et  
Hayal et cennetin olmadığını 
Denersen bu kolay 
Altımızda cehennem yok 
Üstümüzde sadece gökyüzü 
Hayal et bütün insanların bugün için yaşadığını  
Hayal et ülkeler olmasa 
Bunu yapmak zor değil 
Uğruna ölecek veya öldürülecek bir şey yok 
Hayal et bütün insanların 
Barış içinde yaşadığını  
Bana bir hayalci diyebilirsin 
Ama ben tek değilim 
Umarım bir gün sende bize katılırsın 
Ve dünya tek vucüt yaşar  
Hayal et mal mülk olmasa 
Bunu yapabilir misin merak ediyorum 
Açlığa ve aç gözlülüğe gerek yok 
İnsanların kardeşliği 
Hayal et bütün insanların 
Dünyayı paylaştığını  
Bana bir hayalci diyebilirsin 
Ama ben tek değilim 
Umarım bir gün sende bize katılırsın 
Ve dünya tek vucüt yaşar

John Lennon – Imagine

Devrim hayal gücünün do-
ruk noktasına ulaştığı andır. 
Fakat devrim salt bir an değil-
dir. Devrim hayalin gündelik 
hayattaki varlığıdır. Hayal ede-
bildiğimiz oranda devrim, dev-
rim olabildiğimiz oranda hayal 
edebiliriz ancak. Devrim ile 
hayal etmek arasında bir ilişki 
yoktur. Çünkü burada ilişkisel-
lik değil; içiçelik söz konusudur. 
Devrimi hayalden, hayali dev-
rimden ayırmaya kalktığımız an 
karşı devrimin başladığı andır. 
Çünkü her devrim karşı devrimi 
de içinde barındırır. Aynen her 
rüyanın bir kabusa dönüşebile-
ceği gibi.

Hayal gücü iktidara...
Hayal etmek sınırsız bir ey-

lemdir. Duvarları yıkabilirsiniz, 
sınırları delebilirsiniz; her şeyi 
altüst edip ufuk çizgisine do-
kunabilirsiniz. Kimseler karışa-
maz, müdahale edilemez, bozu-
lamazdır.  

Yaşam fonksiyonu olarak 
hayal etmek...

Hayal etmenin kendisi bir 
anlamıyla eylemdir. Kişinin 
kendine dönük, kendinden 
kendine varan eylemi. Hayal et-
mek libidonun ateşlenmesine, 
testesteronun yükselmesine, 
politik coşku ve özgürleşme 
arzusunun kabarmasına büyük 
etki eder. Bu anlamda kişinin 
kendisine dönük bir eylemi ola-
rak hayal etmek, sadece hayal 
etmek değildir. Kişinin algı ve 
fonksiyonlarını canlandıran, on-
ları yaşar durumda tutan hayati 
bir eylemdir. Sindirim sistemi-
nin çalışması için nasıl ki yemek 
yemeliyiz, yaşam fonksiyonla-
rımızın çalışması için de hayal 
etmeliyiz.

Sıçramalar, katılıklar ve 
aşmalar...

Hayal etmek sadece kişi-
nin kendisine dönük bir eylemi 
değildir. Hayal etmek aynı za-
manda pratik eyleme çağıran 
da bir eylemdir. Yani eylem için 
eylemdir. Hem çağırdığı eylemi 
besler hem de çağrıcısı olduğu 
eylemden beslenir. Hayal ile 

dokunulmamış bir eylem ile ha-
yalleri yutan bir eylem katı ger-
çekliğin donukluğu içinde hapis 
olmaktan öteye geçemez. Hal-
buki hayal etmek tüm gerçek-
lerin dışına sıçrayabilmektir; 
düşü, gerçekliği aşmak için ey-
leme dökmek demektir. 

Hayal gücü iktidara
Hayalin her zaman gerçek 

ile sıkıntısı vardır. Aynen devrim 
gibi. Hayal ederken gerçeğin sı-
nırlarını aşarız, onu istediğimiz 
gibi eğip büküp ötesine atlarız. 

Devrim ise tamamen o ger-
çekliğin içinden kabaran yeni 
bir varoluşun müjdecisidir. Ha-
yal etmek nasıl tüm gerçeklik-
lerin ötesinde bir varoluşsa, 
devrim de tüm gerçeklileri, öte-
sine ulaşmak için yıkmak üzere 
olandır. 

Devrimi salt yıkıcılık üze-
rinden tanımlamak büyük yan-
lıştır. Devrimdeki yıkıcılık aynı 
zamanda yaratıcılığı da barın-
dırır. Yaratıcılık biter ve sadece 
gözü kör bir yıkıcılık meydanda 
kalır; o zaman hayaller kabusa, 
devrim karşı devrime de dönü-
şür. Devrim anından sonraki her 
şey yeni bir gerçekliğin inşasına 
tekabül eder. Bundan dola-
yı devrimin sürekliliği devrim 
içindeki hayalin ve hayal etme 
eyleminin sürekliliğine bağlıdır. 
Devrimci iktidar ancak devrimci 
hayal ile mümkündür.

Kabusa karşı dansta, karşı 
devrime karşı devrimde ısrar 
et

“Dans edemeyeceksem bu 
benim devrimim değildir” ile 
hayal edemeyeceksem bu be-
nim devrimim değildir arasın-
daki paralellik, bunun devrimin 
sürekliliği ve ütopyasını büyüt-
mesi arasındaki ilişki gibidir. Bir 
devrimin, karşı devrime, yani 
bir kabusa dönüşmemesinin 
en kritik koşulu hayal ile bes-
lenmekten vazgeçmemesi, yani 
ütopyasını büyütebilmesidir. 

Olabilmek
Hayal edebildiğimiz kadar 

devrim, devrim olabildiğimiz 
kadar hayal edebileceğiz.

Hayal içinde devrim 
devrim içinde hayal

Hasan Yıkıcı
hasanykc@gmail.com
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Herkesten farklı görebilmek ve düşü-
nebilmek, bazen gerçek dışı ve bazen de 
olağan bir aklın ürünüdür. Meksikalı kadın 
ressam FridaKahlo, düşürdüğü erkek be-
beğinin parçalarını, içi sıvı dolu bir kavano-
za koydurtmuş ve bu kavanoza bakarak or-
taya bir sanat eseri çıkarmış, yeni bir resim 
çizmişti. Sanatçının hayal gücünü, bu hayal 
gücünü harekete geçiren etkenleri tahay-
yül etmek çok güçtür. Sosyal, siyasal, kül-
türel faktörlerden de doğrudan etkilenen 
duygu ve düşünceler, sanatçının hayal ediş 
biçimine yön verir. 

Sanat doğanın aynen yansıtılması de-
ğildir. Bilim olayları ve varlıkları formüle 
eder, çözmeye çalışır. Sanat da olayları ve 
varlıkları bilimden farklı bir şekilde anla-
maya ve anlatmaya yönelmiştir. 

Resim, heykel, müzik, edebiyat, tiyatro, 
dans, sinema, fotoğraf… Bunlar sanatın, 
olayları ve varlıkları “anlama” yöntem-
leri… Fakat her sanatçı bu “yöntemleri” 
uygularken kendi tekniğini ve yaratıcılığı-
nın ruhunu ortaya koyar. Ve bu yaratıcılığı 
yönlendiren de aslında bilgiden çok hayal 
gücüdür. Yukarıda da bahsedilen, gündelik 
hayatın içinde var olan varlıklar ve vuku 
bulan olaylar, sanatçının hayal gücüyle 
birleşir. Bu birleşmeden bazen unutulmaz 
sanat eserleri meydana gelebilir…  Sanı-
yorum ki esas beceri de budur. Sanatçının 
çevresindeki olayları ve varlıkları, kendi 
ruhundaki hayal gücü ile işleyerek ortaya 
çıkardığı şey… Ve buradan devamla diye-
biliriz ki,  ortaya çıkan sanat eseri ilk etap-
ta bireyseldir. Çünkü onu yaratan bireyin 
hayalleri ve bilgisiyle ortaya çıkar, onun 
iç dünyasının dışa vurumudur. Fakat ar-
dından, toplumsallaşır. Toplumdaki farklı 
insanların iç dünyalarına temas eder. Birbi-
rinden bağımsız, birbirlerini daha önce hiç 
görmemiş, birbirleri hakkında hiçbir şey 
işitmemiş başka başkainsanlar da yaratılan 
eseri, izler, dinler, okur, bakar ve özümser. 
Sanat ve hayal gücü, aslında bir araya geti-
rendir belki de...

Hayal gücü der Alber Einstein, bilgiden 
daha önemlidir. Bilgi şu an bildiklerimiz ve 

anladıklarımızla sınırlıdır. Öte yandan ha-
yal gücü bütün dünyayı sarar. Einstein’ın 
sözleri tarihi veya bilimi reddetmeyi amaç-
lamıyordu tabii... Aksine, bilginin hayal gü-
cünün bir sonucu olduğunu gösteriyordu. 

Fikirleri ve hayalleri çeşitli boyutlar-
da gerçekleştirme hareketi olan sanat; 
Hegel’e göre maddeye sokulan ve mad-
deyi kendine benzeten sanatçının ruhu-
dur. Bu yaratıcı ruh, heykelde ve mima-
ride maddeye çok bağımlı iken, resimde 
maddeye tamamen hakim; edebiyatta ve 
müzikte ise maddeden adeta kurtulmuş 
haldedir. 

Romantizm ve Realizm sanat akımla-
rından etkilenenler, eserlerinde doğadaki 
varlıklar ve olayları gerçeğine yakın biçim-
de taklit etme çabasındaydılar. İzlenim-
ciler biçimden çok renk peşindeydiler ve 
ekspressiyonistler insanın bilinçaltını dışa 
vurmaya çalıştılar. Sürrealistler gerçeğin 
de ötesine, “gerçek üstüne” kafa yordular. 
Realizmi reddeden sembolistler edebiyat-
ta da söz sahibi oldular. Picasso’nun geo-
metrik kübizmi ile ta antik Yunan, Roma ve 
hatta Rönesans sanatçılarının özellikle re-
sim ve heykeldeki klasik taklit sınırlarının 
içindeki sanat anlayışlarını kırdı, sanatta 
yaratıcılığı ön plana çıkardı. Teknolojinin 
durdurulamaz ilerleyişi ile özellikle fotoğ-
raf ve film alanında müthiş gelişmeler ya-
şandı, montaj sanatı ortaya çıktı ve bu ge-

lişmeler, çağdaş sanatçıyı yaratıcılıkta yeni 
boyutlar geliştirmeye zorladı. Gelişen özel 
film teknikleri hareketli görüntüler üze-
rinde birçok değişiklikler sağlayan op-art 
ve çeşitli nesnelerin birleştirilmesiyle yeni 
kompozisyonların elde edildiği pop-art’ı 
ortaya çıkardı. 

Dünyanın bu durmak bilmez devinimi 
sanatı ve sanatçının yaratma biçimlerini 
de etkiledi. Mekanikleşen ve teknolojinin 
etkisiyle adeta sunileşen hayatlar sürüp 
giderken, hayal gücü ve onun yaratıcılığı 
hep direndi, bir yerlerden göz kırptı. Ma-
kinaların bütün pahalılığına ve sınırlayıcılı-
ğına rağmen hayal gücü sınırsızdır, üstelik 
onun için para ödemeniz de gerekmez. 
Kalem, kağıt, tuval ve fırça belki bir kame-
ra belki de kil. Bir sahne belki, belki de bir 
gitar… Yaratıcılık ve gerektiği oranda bil-
gi… Sınırsız olan bir şey varsa o da hayal 
gücü ve sanattır. Kendinden taşar ve karşı 
konulamaz bir şekilde başkalarına bulaşır, 
güldürür, ağlatır, eğlendirir, düşündürür… 
Peki, bunlar kimin içindir? Kimin yetenek-
leri, kimin ihtiyaçlarıdır?  Sanat ve hayal 
gücü insan kalabilmekle ilgilidir. Peki, siz 
insan kalabildiniz mi? 

*Yazı içindeki görsel, Meksikalı kadın 
ressam FridaKahlo’ya ait “TheFlyingBed” 
olarak da bilinen “Henry Ford Hospital” adlı 
eserdir.  

Firuzan Nalbantoğlu
firuzannalbantolu@gmail.com

Hayal gücünden yoksun 
sanat mı? Pek sanmıyorum…
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Kıbrıs’ta Barışı Hayal Etmek
Celal Özkızan
celalozkizan@yahoo.com

Bu yazıya başlamadan önce, yani Kıb-
rıs’taki barış üzerine hayaller kurmaya baş-
lamadan önce, yapmakta olacağım şeyin 
zamanlamasının tuhaflığı ilgimi çekti. Her 
şeyden önce barış, Kıbrıslı Türkler’in en 
çok arzuladığı olgulardan bir tanesi, belki 
de en önemlisidir. Sürekli Kıbrıs sorunu-
nun ne kadar yakıcı bir sorun olduğundan, 
özellikle Kıbrıslı Türk halkının dünyadan 
izole bir halde olması nedeniyle bu soru-
nun çözümünün aciliyetinden söz edilir. 
Barışı istemek o kadar önemli bir hal al-
mıştır ki Kıbrıs’ın kuzeyinde, “sol-sağ ay-
rımı” bile, pek çok diğer ülkede yapıldığı 
gibi emek-sermaye ekseni üzerinden değil 
barışı savunanlar ve ayrılıkçılar ekseninde 
şekillenmiştir. 1990’ların sonu ve 2000’li 
yılların ilk yarısında Kıbrıslı Türkler barışa 
olan özlemlerini çok etkili kitlesel sokak 
eylemleri, ateşler, gösteriler ve mitingler-
le dile getirmişlerdi. Açıkçası 90’ların sonu 
ve 2000’lerin başındaki bu hareketlenme 
doğrudan “barışa özlem”den kaynaklanmı-
yor, daha çok Kıbrıslı Türkler’in adına kktc 
denilen açık hava hapishanesinden kurtu-
luşları için mücadele etmek isteklerinden 
kaynaklanıyordu. Barışın bu noktadaki 
önemi, Kıbrıslı Türkler’in önemli bir çoğun-
luğunun, bu açık hava hapishanesinden fi-
rar etmenin en güvenli yolunu birleşik bir 
Kıbrıs’ta ve barışta görmeleriydi. 

Barış öylesine umut uyandırıcı bir laf 
olmuştu ki Kıbrıslılar için, her müzakereler 
başladığında yaşı 70’in üstünde olan (yani 
68’den beri süren her müzakereye tanıklık 
etmiş) Kıbrıslı Türkler bile “bu sefer olacak 
galiba” diye umutlanıyorlardı bütün şüp-
helerine ve umutsuzluklarına rağmen. Ba-
rışa dair en ufak bir kıvılcım (ister egemen-
lerden gelsin ister sokaktan ve halktan) 
bile Kıbrıslı Türkler’i heycanlandırmak için 
yeterliydi. Ancak ne kadar gariptir ki, şu 
an, dört bir yandan “Kıbrıs sorununun çö-
zülmesine çok az kaldı” haberleri gelmesin 
rağmen, sağcısından solcusuna herkes bu 
sefer meselenin geri dönülmez bir şekilde 
çözüme doğru ilerlemekte olduğunu öyle 
veya böyle kabul etmesine rağmen, em-
peryalist ABD hiç olmadığı kadar doğru-
dan sürece dahil olmuş olmasına rağmen, 
damdan düşer gibi Kudret Özersay’ın mü-
zakereci olarak atanmasına rağmen…İşte 
tüm bunlara rağmen, Kıbrıslı Türk halkında 
en ufak bir kıpırtı veya ses yok. Tek bir köy-
de yanan barış ateşinden bile yola çıkarak 
bütün ülkeyi barış aleviyle sarmalaybilen 
bir halk, egemenlerin Kıbrıs sorununa dair 
kocaman umutlardan söz ettiği bir durum-
da, gündelik hayatına hiçbir şey olmamış 
gibi devam ediyor.

Bunun iki sebebi var, onları inceleyelim: 
Birincisi şu : Egemenler ve halklar, her 

şeyde ayrıştıkları gibi, hislerinde de fark-
lılaşırlar. Egemenleri umutla dolduran ge-
lişmeler, halklar için umutsuzluk anlamına 
gelebilir ya da en iyi ihtimalle hiçbir anlama 
gelmez. Bu nedenledir ki, mesela, Kıbrıs’ın 
kuzeyinde, 1974 yılında beri Ankara tara-
fından gönderilen bütün dayatmacı eko-
nomik paketlerin destekçisi olan ve aynı 
zamanda yoksullaştırma ve özelleştirme 
politikalarına ve genel olarak neoliberal 
politikalara sahip çıkan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası “barış” ile ilgili propaganda yapıyor 
“süreç” başladığından beri. Halk düşmanı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın “barış”tan 
söz ettiği günlerde elbette halk ya hiç ko-
nuşmayacaktır, ya da kendi barışını ortaya 
koyacaktır. Ne yazık ki olmakta olan şey, 
birincisidir. Buna ek olarak Kıbrıs sorunun-
daki mevcut gelişmelerin ana ittirici gücü, 
adanın etrafındaki doğalgaz ve petrol ya-
taklarıdır. Hâl böyle olunca, takım elbiseli 
solcuların “uluslararası aktörler” olarak 
nitelediklerin emperyalist devletler, bu 
seferki sürecin üzerine üşüşmüşler, hatta 
bizzat sürecin başlatıcısı olmuşlardır. Bu 
da Kıbrıslı Türk halkında, sürecin zaten “bir 
yerlerde ve bir şekilde” yürütülmekte ol-
duğu hissini uyandırmış ve zaten yıllar yılı 
sırtını Osmanlı’ya, Britanya’ya, Türkiye’ye, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ya da AB’ye dayan-
dırmak zorunda bırakılan bu halk, bu sü-
reçte de edilgenleştirilmiştir.

İkinci sebep ise şudur : Kıbrıslı Türk 
halkı artık “çözüm süreci” denen ve halkın 
bir ucundan bile tut(a)madığı bu süreci 
heycanla ve coşkuyla değil bıkkınlıkla ta-
kip ediyor aynı zamanda. Kıbrıs sorununa 
dair en ufak bir gelişmeyi bile umutlu bir 
coşkuyla sahiplenip bu konuda bir şekil-
de aktif olmaya çalışan Kıbrıslı Türk halkı, 
mevcut süreci, sanki gelmekte olan o yıl-

larca özlenen ve hasretle beklenen barış 
değilmiş gibi bir bıkkınlıkla takip ediyor. 
Barış ateşlerinin o sıcak alevleri yerini mü-
zakere masasının soğukluğuna bırakmış 
durumda; bu da şurdan kaynaklanıyor : 
Kıbrıslı Türk halkı, yıllardır övüle övüle bi-
tirilemeyen ve kurtuluşun reçetesi olarak 
görülen o meşhur AB üyeliği ve “ulusla-
rarası hukuka entegre olma” meselesinin 
aslında kurtuluş değil felaket olduğunu, 
Kıbrıs’ın güneyindeki (ki o güney AB üye-
sidir ve uluslararası hukuka entegre olmuş 
durumdadır) kriz, yoksulluk, işsizlik ve ne-
oliberalizm saldırısı olgularından dolayı 
görmüş durumda. Kıbrıs sorununun ege-
menler tarafından çözümü aslında hiçbir 
şeyi çözmeyecek, bıkkınlığın sebebi bu. İti-
raz edilebilir ve denilebilir ki “hayır, Kıbrıslı 
Türkler’in asıl bıkkınlık sebebi çözümsüz-
lüktür”; ancak artık görülmüştür ki “çözüm 
olmadan hiçbir şey olmaz” lafının hiçbir 
anlamı yoktur. Çözüm olmadan pek çok 
şey bal gibi de oluyormuş : özelleştirme-
ler, ilahiyat kolejleri, kocaman camiler, ar-
tan işsizlik ve yoksulluk… Kısacası Kıbrıslı 
Türkler, egemenlerin elinde “masgaralığa” 
dönüşen bu çözüm işi aradan çıksın da hal-
lolsun diye bıkkınlıkla beklemektedirler 
artık sadece; ne umutla, ne de umutsuz-
lukla… Sadece, beklemektedirler. 

Diyeceğim o ki şu anki durumumuz 
Kıbrıs’ta barışı hayal etmeye el vermeye-
cek kadar edilgen. En önce yapmamız ge-
reken şey, hayal etmeyi hayal etmek; yani 
tekrardan, hayal edip coşkulanmayı hatır-
lamak. Bunu yapmak için de, ne bıkkınlığa 
kapılıp pasifleşmeliyiz, ne de egemenlerin 
“masgaralığına” ortak olmalıyız; bunun 
yerine, kendi barışımızı kendimiz kurma-
lıyız. Bu da ancak “çözüm süreci”ne kendi 
taleplerimiz ile dahil olarak ve meydanı 
egemenlere boş bırakmayarak gerçekleş-
tirilebilir.
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Psikolojik Güçlendirme ve 
Psikolojik Yıkım Araçları 
Olarak Hayal Etmek

Psikoloji biliminin etiğini öğre-
tirken “Psikologlar zarar vermez” 
kuralıyla başlanır. Bununla ilişkili ve 
bir o kadar önemli kural “Psikologlar 
zulmedenin değil mağdurun yanında 
olmalıdır” kuralıdır. Ancak Psikolo-
ji tarihi bu kuralların doğrudan ihlal 
edildiği örneklerle doludur. En yakın 
zamanlı örneklerden biri ABD’nin Irak 
işgali sırasında yaşandı. İşgali doğru-
dan destekleyenler arasında Ame-
rikan Psikoloji Birliği’nin o dönemki 
başkanı vardı ve Iraklılara yapılan psi-
kolojik işkencelerin nasıl daha etkili 
olabileceği konusunda Amerikan as-
keri yetkililerini yönlendirdiği bilini-
yordu. Generallere Irak’lıların olumlu 
bir geleceği hayal etme becerilerini 
yıkmalarını, diğer bir deyişle hayali 
kabusa çevirmeleri gerektiğini öğüt-
lüyordu. Böylece Irak’lıların direnme 
güçleri kırılacak, belki de işbirlikçi ola-
caklardı. 

1950’li yıllar.  Donald Hebb; Psiko-
log; ABD’deki McGill Üniversitesi’nin 
Psikoloji Bölümü Başkanı. Hebb o dö-
nem Kuzey Kore’de esir alınan ABD 
askerlerinin nasıl itiraf ettirildikleri-
nin sırrını çözmeye çalışıyor. Hipotezi 
ise beş duyu organımızla algıladıkla-
rımızın uzun süre bloke edilmesi ha-
linde benlik duygusunun kaybolmaya 
başladığı. Ona göre ABD askerleri de 
benlik ve gerçeklik duygusunu yitire-
rek işkencecilerinin tüm yönlendirme-
lerine açık hale geliyorlar. Bu hipote-
zini McGill Üniversitesi’nde öğrenim 
gören 63 öğrenci üzerinde sınıyor 
Hebb. Öğrenciler günlerce ellerinde 
ve kollarında temas duygusunu en-
gelleyecek boru şeklinde kartonlarla, 
duymalarını engelleyecek kulak tıkaç-
larıyla ve görmelerini tamamen en-
gelleyen siyah gözlüklerle kapalı oda-
larda tutuluyorlar. Sürecin sonunda 
çoğu gerçeklik duygusunu yitirmeye 
ve halüsinasyonlar görmeye başlıyor. 
Deneycilerin kendilerine sürekli din-
lettikleri propaganda içerikli ses ka-
yıtları sonucunda daha önce inanma-
dıkları şeylere inanır oluyorlar. Hatta 
bu inanç değişikliği bir kısmında kalıcı 

hale geliyor. Diğer bir deyişle benlik-
lerini yitirmeye başlıyorlar. Yani Hebb 
insanları duyu ve algılardan soyutlu-
yor, onları hayal etmeye zorluyor, bu 
hayaller kabusa dönüşüyor. 

Yine 1950’li yıllar.  Allan Memorial 
Enstitüsü’nde psikiyatr olarak çalışan 
Dr. Cameron bugün sınırlı alanlar-
da olsa dahi kullanılan bir yöntemin, 
elektro şok terapisinin ilk uygulayı-
cılarından. Ona göre beyine verilen 
elektro şokla hastalıklar iyileştirilebi-
lirdi. İyileşme ise tüm benliğin silinip 
yeni baştan yaratılmasıyla mümkün 
olabilirdi. Cameron’un işkenceyi an-
dıran tedavi yönteminin kurbanı olan 
birçok kişi değil iyileşmek daha da kö-
tüleşti. Gün içinde defalarca elektro 
şok verilenlerin çoğu kalıcı bir biçim-
de hafıza kaybı yaşadı. Bazıları reg-
resyon denilen çocukluğa geri dönüş 
halini yaşayarak tuvalet eğitimlerini, 
yemek yemeyi, yürümeyi unuttu. Tüm 
bunlar ise ruhsal hastalıkları iyileştir-
mek adına yapıldı. İşin ilginci bu ruh-
sal hastalıkların çoğunda kişiler ger-
çek dışı hayaller görüyorlardı. Çoğu 
durumda bu hayallerin ne kendilerine 
ne başkalarına zararı vardı ama ger-
çek dışı hayal kurmanın kendisi “has-
talık” olarak görülüyordu. 

Şimdi bu çalışmaları Kıbrıs’ın ku-
zeyinde uygulanan neo-liberal poli-
tikalarla ve bu politikaların sonuçla-
rıyla birleştirmeye çalışalım. KTHY ve 
Sanayi Holding hem sembolik hem 
de gerçek anlamda bizim dünyayla 
temasımızı sağlayan yapılardı. Bu ya-
pıların kaybıyla temas duygumuzu da 
yitirmiş olduk. Kıbrıslı Türkler olarak 
yarattığımız tüm değerler ve yapılar 
teker teker elimizden kayarken de 
aslında benliğimizi oluşturan parça-
ları kaybetmiş oluyoruz. Dünyada var 
olduğumuzu ve bir gerçekliğe sahip 
olduğumuzu bize gösteren her şeyin 
kaybını yaşıyoruz. Bunun ötesinde 
gelecekle ilgili olumlu hayallerimiz 
yıkılıyor, kendimizi çıkmak istediğimiz 
bir kabusun içinde buluyoruz. Tıpkı 
Hebb’in çalışmasında olduğu gibi. 

IMF-Dünya Bankası-Ankara men-

şeli paketleri düşünelim. Kıbrıslı Türk-
lere zorla dayatılan yasalar ve düzen-
lemelerin temel gerekçelerinden biri 
açık ve örtük olarak söylendiği haliyle 
hasta bir ekonomik ve toplumsal ya-
pıya sahip olmamız. Yani geleceği-
mize ait hayallerimizin olması. Güzel 
günler düşlememiz. Bu hastalık ise 
ancak şok edici tedbirlerle giderile-
bilir bazılarına göre. Ama tarih bize 
gösteriyor ki dünyanın neresine gidi-
lirse gidilsin adına “Acı İlaç- Acı Reçe-
te” denilen bu şok edici deneyimlerin 
sonucu benliklerin yitirilmesidir. Tüm 
bu yaşananların sonucu da eğer Kıb-
rıslı Türkler ayağa kalkmaz, birleşmez 
ve direnmezse tam bir benlik yitimi 
olacaktır. Tıpkı Cameron’un çalışma-
sındaki gibi. 

Ama insanlar doğaları gereği güç-
lüdür. Hayal etme becerisini istismar 
eden ve kabus görmeye çeviren bu 
gibi girişim ve çalışmalara rağmen 
Psikoloji bilimi de bugün bu beceri-
nin insanları ne kadar güçlü kılabile-
ceğinin üzerinde duruyor, çocukların 
hayal dünyasının genişliğiyle psiko-
lojik sağlığı bir tutuyor. Yetişkinlerde 
geleceği olumlu hayal etmenin psi-
kolojik rahatsızlıkları azaltan başlıca 
etmenlerden biri olduğunu vurgulu-
yor. O yüzden hayal edin, düşleyin ve 
direnin diyor alternatif psikologlar. 
“Sizi hasta eden  yalnızca bireysel-
leşme, yalnızlaşma, rekabet  değil-
dir,  bu kavramların çıktığı kaynaktır 
yani sistemin kendisidir.” diyorlar. 
Cameron’un hasta-kurbanlarından ve 
tedavi-işkence sürecini en az hasarla 
atlatanlardan biri Psikologların söy-
lediklerini doğrular nitelikte şöyle 
diyor: “Gerçekle bağlantımı sağlayan 
tek şey hastane-hapishanenin üze-
rinden her gün aynı saatte geçen bir 
uçağın motor gürültüsüydü. O gürül-
tü sayesinde dışarıda hala bir hayatın 
sürüp gittiğini hayal edebildim.” 

Bizi hayata bağlayan hayallerimiz 
olduğu sürece benliğimizi kaybetme-
mek adına umudumuz olacak. Zorba-
ları ve onlara yardım eden işbirlikçile-
ri ise tarih yargıladı ve yargılayacak.
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Hazırlayan: Pınar Piro

Baraka olarak 1 Mayıs İşçile-
rin Uluslararası Birlik Mücadele 
ve Dayanışma Günü, baskılara 
ve sömürüye karşı durmak için 
yine sokaklarda olmaya hazırla-
nıyoruz. 1 Mayıs’ta meydanlarda 
buluşalım.

Baraka Okuma-Tartışma Gru-
bu Yordam Yayınları’nın hazır-
ladığı “Komünist Manifesto ve 
Hakkında Yazılar”  isimli kitabı 
okumaya başladı. Her Çarşamba 
18:00’da teorik ve pratik anlam-
da okuyor ve tartışıyoruz.

Sol Anahtarı albüm kayıtla-
rı için çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeni bestelerin de yer alacağı al-
bümümüzün çıkacağı tarihi öğ-
renmek için bizleri takip ediniz.

Baraka Tiyatro Ekibi, 
“Cimri’nin Uşakları”yla perde 
demeye hazırlanıyor. Nisan ayı 
boyunca her salı ve cumartesi 
gecesi Arabahmet Kültürevi’nde 
saat 20:00’de sizlerle buluşma-
ya hazırlanan oyunumuzun bi-
letlerini Baraka Kültür Merkezi 
ve Khora Kitapkafeden temin 
edebilirsiniz, 0542 853 79 69 
numaralı telefondan rezervas-
yonlarınızı yapabilirsiniz. Molie-
re tarafından kaleme alınan BTE 
tarafından uyarlanan komedi 
oyununa davetlisiniz.

Cuma akşamları 19:00’da 
gerçekleşen toplantılarımıza 
aralıksız devam ediyoruz. Katıl-
mak isteyenleri lokalimize bek-
leriz.

Her konudan kitaba ulaşabi-
leceğiniz kütüphanemiz okuma-
nın önemini anlamış tüm kitap-
severleri bekliyoruz.

VCD/DVD arşivimizdeki mü-
zikal, belgesel,komedi, dram, 
kurmaca, vb. türlerdeki filmlere 
basit bir üyelik işleminden sonra 
rahatça ulaşabilirsiniz.

Havaların ısınmaya başlama-
sı ile daha da güzelleşen bahçe-
miz, bir şeyler içmek ve sohbet 
etmek isteyenleri her Cumartesi 
08:00-13:00 saatleri arasında 
misafir etmeye devam ediyor. 
Baraka ile ilgili tüm bilgilere 
www.baraka.cc adresinden, vi-
deolara da www.youtube.com/
user/barakakulturmerkezi adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

Ülkemizde egemenler, hem güzel  adamızın 
doğasına zarar vermekte, hem de ellerini ceple-
rimizden çekmemektedir. Bizler de, tüm Baraka 
dostları ve doğaseverlerle birlikte, ocağımıza incir 
ağacı dikenlere inat bir ormana daha can verdik. 
12 Ocak’ta 65 kişilik bir ekiple 150 ağaç dikerek bir 
“Direniş Ormanı” yarattık. Döktüğümüz her can 
suyunda, bu topraklara daha sıkı tutunmayı amaç-
ladık. Bağımsızlık kavgamıza, eşitlik ve adalet di-
renişimizin köklerini saldık. Büyüyen her ağaç, ül-
kemiz geleceğinden vazgeçmeyeceğimizin mesajı 
olsun.

TOPRAĞA TUTUNMAK

YKP Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlı’ya 
Askeri Mahkeme, vicdani rettini açıklayıp sefer-
berliğe gitmeyi reddetmesi üzerine kendisine 
dava açıldı. Dava sonucunda da 10 gün hapis ce-
zasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği bu karar, 
insan hak ve özgürlüklerine ters düşmektedir. Bu 
kararı ve buna yol veren yasaları protesto etmek 
için, 28 Şubat’ta, Vicdani Ret İnsiyatifi’nin organi-
zatörlüğü ve sol partilerle demokratik kitle örgüt-
lerinin katılımcılığında bir eylem gerçekleştirildi. 
Örgütler, Kuğulu Park’ta toplanıp Elçilik önüne bir 
yürüyüş düzenledi ve basın açıklaması sonunda da 
bir stand açarak vicdani ret hakkının uygulamaya 
girmesi için imza kampanyası başlatıldı. Baraka 
olarak biz de bu eyleme katılarak, soruşturmala-
rın, tutuklamaların, baskıların ve cezaların direnen 
halkı durduramayacağı mesajını hep birlikte bir 
kez daha dile getirdik.

VİCDANİ RET HAKTIR

Geçtiğimiz aylarda elektriğe yapılan zam, insanların 
hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Egemenlerse hal-
kın isyanına kulaklarını tıkamaktan, halka sırt dönmekten 
vazgeçmiyor. Bu zor yolun en başında, Baraka olarak bu 
haksızlığın arkasını bırakmayacağımızı duyurduk. Bu bağ-
lamda da bir imza kampanyası başlattık. Toplanan imzala-
rı da, sembolik bir eylemle,  halka “hediye” edilen zamma 
karşılık, hükümete yılbaşı hediyesi olarak verdik. Ancak 
karşılığında her zaman söylenen geçiştirme cümlelerden 
başka birşey duymadık. Bunun üzerine de derdimizi bir 
başka yoldan, telgraf ile bildirdik. 22 Şubat’ta, Başbakan’a 
bir telgraf çekerek, halkın zamlı elektirik ücretlerini öde-
yemediğini, zammın geri çekilmesi gerektiğini mesajımız-
da ilettik. Halka bu zamları reva gören CTP-DP hükümeti 
hiçbir zaman, hiçbir şekilde rahat bırakmayacağız.

ELEKTRİK ZAMMI 
CAN YAKIYOR

Yıllardır aralıksız devam 
eden ücretsiz sinema etkinli-
ğimizde Ocak ayında “Gölge-
ler ve Suretler” filmi filmin 
oyuncusu Erol Refikoğlu’nun 
katılımı ve sonrasında yapılan 
tatlı bir söyleşi ile izlendi. 

Şubat ayında “Michael 
Collins” filmi, Mart ayında ise 
8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’ne atfen “North Co-
untry” filmi izlendi.

Nisan ayı boyunca her Salı 
ve Cumartesi Baraka Tiyatro 
Ekibinin gösterimleri olaca-
ğından, gelecek film olarak 
seçilen “The East” 3 Mayıs 
Cumartesi akşamı izlenecek-
tir. Tüm film gösterimlerimize 
davetlisiniz.

SUN-İZLE-
TARTIŞ B a r a k a 

Film Atölyesi, 
ülkemizin geç-
mişinde üre-
tim anlamında 
önemli bir de-
ğer olan Sana-
yi Holding’in 
b e l g e s e l i n i 
h a l k ı m ı z l a 
paylaştı. Atöl-
yemiz, Kıbrıslı 
Türklerin üre-
timden kopa-
rılmasını ken-
dine dert edinerek 8 aylık bir çalışma sonunda planlı bir şekilde üretimden 
koparıldığımızı birebir tanıklıklar, arşiv belgeleri, fotoğraflar ve video kayıtla-
rı ile belgesel sinemaya aktardı. 17 -22 Şubat tarihlerinde Lefkoşa’da, 29 Mart 
tarihinde ise Mağusa’da izleyici ile buluşturulan belgesel izleyici ile buluştu-
ruldu. 13 emekçinin yaşadıklarını anlattığı belgeselin gösteriminde duygusal 
anlar yaşanırken, sendikal mücadelenin önemi de bir kez daha vurgulandı. 
Belgeselin DVD’sine 10 TL karşılığı Baraka ve tüm kitabevlerinden ulaşılabilir.

SANAYİ HOLDİNG BELGESELİ SES GETİRDİ
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Kültür ve sanata dair üretimler, bir toplumun 
yaşayabilmesi için gerekli olan en kıymetli de-
ğerlerdendir. Devletlerin görevi de toplumdaki 
profesyonel ve amatör grupların, çalışmalarını 
yapabileceği ve üretimlerini sunabilecekleri, halk 
ile paylaşabilecekleri olanak ve mekanları onlara 
sağlamaktır. Yıllardır inşa edilmeye çalışılan ti-
yatro binasının bir türlü bitirilmemesi nedeni ile, 
Arabahmet Kültür Evi kültür derneklerinin kul-
lanabileceği tek sahne olmuştur. Lefkoşa Türk 
Belediyesi’nin kullanımında bulunan Arabahmet 
Kültür Evi’nin yıllardır kötü yönetimlerceatıl du-
rumda bırakılmasının ardından, son gelen beledi-
ye yönetimi, geçtiğimiz aylarda çıktığı ihale ile bi-
nanın işletmesini Girne Amerikan Üniversitesi’ne 
devretmiştir. Baraka olarak, sanata ve kültürel 
değerlere önem veren tüm duyarlı örgüt ve bi-
reylerle çeşitli eylem ve girişimlerde bulunduk 

birlikte, yapılanın özelleştirme olduğunu ve buna 
kesinlikle karşı olduğumuzu defalarca duyurduk. 
6 Şubat’ta bir kitle toplantısı yaparak, GAÜ vb. 
şirketlere ihtiyaç olmadan toplumsal seferber-
likle binanın tadil edilebileceği sonucuna vardık. 
Bu kararı da belediye binası önünde yapılan bir 

eylemle bildirdik. Ancak halkımızın tüm gönüllü 
yardım taleplerine ve karara itirazlarına rağmen, 
Arabahmet Kültür Evi’nin işletmesi GAÜ’ye devre-
dilmiştir. LTB yönetimi bu kararından geri dönme-
diği sürece mücadelemiz de devam edecektir. 

ARABAHMET HALKINDIR

Baraka Kültür Merkezi, 8 Mart’ta 
yine sokakta yine isyandaydı. Zamla-
rın, özelleştirmelerin, gerici politikala-
rın dayatıldığı bir ortamda, ekonomik, 
psikolojik ve fiziksel baskılara maruz 
kalırken, kadınların yaşam standart-
ları düşürülüp, omuzlarındaki yükler 
artırılırken, Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nde partilerde, kutlama yemek-
lerinde değil sokaktaydık, sesimizle ve 
yüreğimizle. Emekçi kadınların hakları 
için, yaşadıkları şiddetin son bulması 
için, tüm baskılardan kurtulup özgür-
leşmeleri için, bağımsız bir adada barış 
içinde yaşayacakları günlere değin de 
sokakta olmaya devam edeceğiz.

KADIN, SOKAK, ÖZGÜRLÜK

Türkiyede Gezi Parkı di-
renişi ile başlayan ve gün-
lerce süren eylemlilik sü-
recinde, yaralananlardan 
biriydi Berkin. Evinden ek-
mek almak için çıkmıştı ve 
başına gelen bir gaz kap-
sülü ile yaralandı.14 yaşın-
da kapattı gözlerini ve 269 
gün direnebildi. Berkin’in 
öldüğü gün, bu vahşete 
şahit olan tüm insanların 
yüreği yandı. Türkiye’nin 
birçok şehrinde Berkin’in 
anısına yürüyüşler düzen-
lendi. Yine polis sürüldü 
halkın karşısına, ama halk 
hiçbir zaman korkmayaca-
ğını bir kez daha gösterdi. 
Ülkemizde de 7 örgütün 
organizatörlüğünde hal-
kın katılımı ile, Berkin için 
11 Mart’ta Elçilik önüne 
bir yürüyüş düzenlendi. 
Türkiye halklarının yaşadı-
ğı bu acı, yüreklerimizin en 
derin yerindedir ve AKP 
faşizmine karşı yüreğimiz 
Türkiye halklarının yanın-
dadır. 

BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR

Türkiye’den borularla su getirme projesinin tamam-
lanacağı tarih olarak açıklanan 7 Mart’ta Baraka Kültür 
Merkezi, Biyologlar Derneği ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği ortak bir basın açıklaması yayınladı. Pro-
je gereği adaya getirilen yüzlerce borudan bir kısmının 
bulunduğu Gönyeli Çemberi’ne gidilerek, basın bildirisi 
bir eylem şeklinde okundu. Bildiride, bu projenin ülke-
deki su sorununu çözeceği açıklamaları gibi, projenin 
tamamlanacağı bildirilen günün tamamen yalan olduğu 
vurgulandı. Bu proje ile yaratılacak doğal tahribata bir 
kez daha dikkat çekilerek, esas amacın suyun özelleşti-
rilmesi olduğu belirtildi.

İŞİNİZ BORU
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“Kapalı Maraş’ı Mağusa ile 
bir bütün hayal ediyorum”

Öncelikle Mağusa İnisiyatifi’nden bah-
sedelim. Nasıl ortaya çıktı? Neler yaptı ve 
yapacak?

Mağusa İnisiyatifi, özellikle Hristofiyas-
Talat arasında sürdürülen kapsamlı müzaka-
re sürecinin sonuçlanamama durumunu göz 
önüne alarak ve sürecin adadaki iki toplumu 
birbirine yakınlaştırmak yerine uzaklaştı-
ran bir süreç olduğunu farkettiği noktada 
sürece yeni bir boyut kazandırma amacıyla 
ortaya çıkmıştır.İnisiyatif, Mağusalı iş insanı, 
akademisyen, esnaf, öğrenci, memur, özel 
sektör çalışanı gibi farklı gruplardan birçok 
insanın bir araya gelerek temel bir hareket 
noktasında buluşmasıyla oluştu. Böylesi 
farklı gruplardan insanları bir arada tutabil-
mesi, doğal olarak geniş bir diyalog tabanını 
ve geniş katılımcılığı içinde barındırıyor. İni-
siyatifiz ve başkan, genel sekreter vs… gibi 
hiyerarşik bir yapımız veya katkı koyanlar 
arası bir sınıflandırma oluşturmaya ihtiyaç 
duymuyoruz.Farklı konulara sonuç alıcı bir 
bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Teknolojiyi göre-
ce iyi kullanıyoruz. Birçok konuda elektronik 
ortamda tartışmalarımızı sürekli bir biçimde 
sürdürüyoruz. Bölgesel ihtiyaçları, bölgesel 
gerçeklere göre belirliyoruz. Demokrasinin 
çevreden merkezi etkileyecek bir niteliğe 
sahip olmasını arzuluyoruz. Yerel inisiya-
tif olarak yaşadığımız yer ile ilgili sorunlar 
hakkında konuşuyoruz. Zaten merkezde-
ki sorunları dile getiren birçok örgüt var. 
Bu konuların üzerinde çalışan birçok insan 
var. Bunun yanında çevre, merkezin yanın-
da görünmez hale geliyor. Bu durumda da 

asimetrik bir yapı oluşuyor. Bu yüzden bir 
dünyaya mağusadan bakıyoruz ama dünyayı 
mağusa olarak görmüyoruz. Hayal ettiğimiz 
bir yaşam alanınının nasıl olması gerektiği-
ni dile getiriyoruz, insanlarla paylaşıyoruz. 
Mağusa’nın, ekolojik, ekonomik, siyasi, kül-
türel tarihsel boyutlarının tümü hakkında 
çalışıyoruz. Yaptığımız birçok çalışma var. 
Bunları basın kanalıyla Mağusalıların dışın-
daki insanlarla da paylaşmaya çalışıyoruz. 
Bu bizim için önemli, çünkü daha güzel bir 
Kıbrıs için Lefkoşa İnisiyatifi, Girne İnisiyati-
fi, Omorfo İnisiyatifi de oluşması lazım.  Bir 
bölgedeki dinamikleri en iyi bilen orada ya-
şayandır. 

Aktivistlerimizden Okan Dağlı’nın 4 farklı 
kitabı var. Bu kitapların üçü “Çözüm’ün Anah-
tarı” “Sokak Sokak Mağusa” ve “Geçmişten 
Geleceğe Mağusa” doğrudan Mağusa’ya 
yönelik. “Sokak Sokak Mağusa” ve “Geçmiş-
ten Geleceğe Mağusa” kitapları Mağusa İni-
siyatifi Yayınları’ndan çıktı. Aktivistlerimiz 
tarafından Gaile Dergisi’nde yayınlanan ve 
konuyu enine boyuna tartışan çeşitli yazı-
lar var. Buna ek olarak daha önce Maraş’ın 
yanında bir etkinlik düzenleyip Maraş’tan 
denize uzanan bir insan zinciri oluşturduk, 
AgiosKserionos Kilisesi’nin açılması için ön 
ayak olduk. Artık periyodik olarak Kıbrıslı 
*Rumlar Mağusa’da ayin yapıyor. Suriçi’nin 
canlanmasına katkı koyuyoruz. Mağusa’nın 
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum belediye başkan-
larını bir araya getirdik. Beraber çalışmaları 
için ikna ettik. Bunlar son derece büyük bir 
önem taşıyor. Süreç içinde Kıbrıslı Rum pay-
daşları aramıza katarak, bir üst işbirliği ni-
teliğinde “İki Toplumlu Mağusaİnisiyatifi”ni 
de oluşturduk. “İki Toplumlu Mağusa İnisi-
yatifi” olarak oluşturduğumuz,“Mağusa’yı 
Yeniden Canlandırma Projesi” ile Maraş ile 
bütünleşmiş bir Mağusa’nın oluşmasına yö-
nelikvizyon oluşturduk. “Gökyüzü sınırdır” 
diyerek, her boyutuyla birleşik bir Kıbrıs’ta 
Birleşik bir Mağusa’nın nasıl olması gerekti-
ğini formülize etmeye çalıştık. Ekoşehir ça-
lışması yaparak, gelişmenin sadece binadan 
ibaret olmasını önlemek adına ekoloji dostu 
bir kentin nasıl oluşması gerektiğini ortaya 
koymak için yapılan projede aktif destek 
sağladık. Şu an çeşitli katmanlardan insan-
larla bu görüşü paylaşarak bir vizyon oluş-
turmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız Kıbrıs’ın 
kuzeyinde ve güneyinde ne kadar etki yaptı 
bilmiyoruz ama yurt dışından inanılmaz bir 

ilgi var. Yabancı basın ilgileniyor, yabancı 
diplomatlar ilgileniyor, müzakerelerin baş-
lamasıyla beraber yapılan Obama’nın Beyaz 
Saray Açıklaması’nda dahi Mağusa’nın yeni-
den canlandırılmasına yönelik atıf yapıldı. 
Yaptığımız samimi çalışmaların bunda etkili 
olduğuna inanıyorum.

Süreç içinde daha çok emek gücüne ih-
tiyaç duyuyoruz. Şimdi müzakere sürecinde 
de aktif olarak teknik komitelere sivil top-
lumun dahil olmasını talep ediyoruz. Sivil 
toplum öğesi dışarıda kalması durumunda 
oluşturulacak anlayışın son derece teknik 
olacağını, çözümü sunsa da barışı sunama-
yacağını düşünüyoruz. Bu yüzden toplum-
lararası barış sürecine destek vermeye de-
vam edeceğiz, bunun yanında da bu sürece 
zarar verenlere karşı sesimizi yükselteceğiz. 
İstediğimiz adil ve yaşanabilir bir Kıbrıs’tır… 
Kendi yaşam alanımızda bunu kurmaya yö-
nelik çok yönlü çalışmaya devam edeceğiz. 

Mağusa İnisiyatifi’nin yayınladığı dek-
lerasyonda çözüm için ilk adım Mağusa-
Maraş deniyor. Dünyada “Hayalet Şehir” 
olarak da bilinen ve bugün TC askeri tara-
fından işgal edilmiş ve kendi kaderine ter-
kedilmiş olan Maraş neden çok önemli?

Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş’ı koşulsuz 
elimizde tutuyoruz. Bir kentin yok olması 
için başında asker bekliyor. Bunun mantığı 
yok. Bize göre üç ayaklı bir adım gerekli. 1- 
Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi, 2- Mağusa 
Limanı’nın uluslararası deniz trafiğine dahil 
edilmesi, 3- Suriçi’nin Dünya Kültür Mirası 
listesine dahil edilmesi. Bunun çok taraflı 
etkisi olacağına inanıyoruz. Öncelikle gü-
neyde, Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarının 

Kıbrıs sorununun yeniden en sıcak gündem haline geldiği şu günlerde, adeta hayalet bir 
şehir haline gelen Maraş konusunda Mağusa İnisiyatifi aktivistlerinden Mertkan Hamit ile 
söyleştik.

“Müzakere sürecinde aktif olarak teknik komitelere sivil toplumun dahil olmasını 
talep ediyoruz. Sivil toplum öğesi dışarıda kalması durumunda oluşturulacak anlayışın 
son derece teknik olacağını, çözümü sunsa da barışı sunamayacağını düşünüyoruz”

“Bir kentin yok olması için başında asker bekliyor. Bunun mantığı yok…”
“Maraş yasal sahiplerine devredilirse bir ezber bozumu yaşanacak. Milliyetçiliğin 

yıllardır ‘Den Kseno / Unutmayacağım’ söylemindeki Maraş anlatısı yerle bir olacak”
“Egemenlerin daha güçlü olacağını kabul ediyorum. Yatırımcıların olacağı bir yer-

de, çalışanlar da sömürülecek ama bunun karşısında emekçiler yeni çalışma alanları 
kazanacak, emek yoğun alanlarda bulunacağı için mevcut memur kapalılığında değil, 
üretimiyle barışık yaşayacak”
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gaspedilmesinden doğan ihlal ve mağduri-
yet milliyetçiliği körüklüyor. Maraş yasal sa-
hiplerine devredilirse bir ezber bozumu ya-
şanacak. Milliyetçiliğin yıllardır ‘Den Kseno 
/ Unutmayacağım’ söylemindeki Maraş an-
latısı yerle bir olacak. Milliyetçiliğin kaybet-
tiği her mücadelede, tüm insanlara gerçek 
anlamda bir özgürlük alanı yaratılır. Kuzey-
de ise ana problem gizli milliyetçilerde yani 
milliyetçi olmadıklarını iddia edip, milliyetçi 
söylemden kurtulamayanlarda. Bu oldukça 
kalabalık bir grup ve bu insanlar Maraş gibi 

insani bir konuyu bile al ver hesabı olarak 
görüyor. Kıbrıslı Rumları dolaylı yoldan ken-
dini düşünen, bencil kişiler olarak algılıyor-
lar. Bu noktada bu insanların ezber bozumu 
güneyin sağlayacağı açılımlarla oluşacak. 
Mağusa Limanı hem ekonomik geri dönüş 
hem de iş ve emek sürecinin yoğunlaşması 
için önemli. Katkısı sadece çözüme değil, 
emek mücadelesine de yarayacak. Bu nok-
tada limanın aktif bir hale gelmesi son de-
rece önemli. Tabi bir barış süreci yaşayacak-
sak toplumların ötesinde birbirimizi insan 
olarak tanımamız ve ortaklığımıza yönelik 
bir kabul olması da gerekiyor. Mağusa’nın 
Dünya Kültür Mirası listesine eklenmesi ise 
oradaki tarihi ve kültürel dokunun korun-
ması ve ortak bir mirasın oluşturulması yeni 
bir algının yaratılması için önemli. Biz bun-
ları tamamen sürece fayda sağlayacak olan 
adımlar olarak görüyoruz. 

Maraş, illaki bütünlüklü çözümün bir 
parçası olmalı mı? Bütünlüklü çözümün ilk 
adımı Maraş ile atılabilir mi?

Maraş için illa ki bütünlüklü bir çözüme 
gerek yok. Mağusa yarısı ölü yarısı diri bir 
yer. Bir zombi. Lefkoşa gibi sadece ortasın-
dan yeşil hat geçmiyor. Bu benzetme daha 
önce de yapıldı, Mağusa’nın yarısı kadavra. 
Bir kadavraya bakıp bundan mutlu olan in-
sanların ne vicdani ne de akli durumu sağlık-
lı olabilir. Okuduğum lise Maraş’ın yanınday-
dı. Yolun solunda okul varken, yolun sağına 
geçemedik. Dikenli telleri o kadar normal-
leştirdik ki oraya gitmeyi talep etmeyi suç 
saydık. Mağusa İnisiyatifi olarak insan olma-
yı talep ediyoruz, özgür olarak hareket et-

mek, dikenli tellerden kurtulmak istiyoruz. 
Bu bir kere psikolojik bir özgürleşme yarata-
cak. Tabi mesele o kadar özet değil. Orada 
mülkünü isteyen insanlar var. Mesela Kıbrıs-
lı Rum bir tanıdığımız var, evi Palm Beach sa-
hilindeki dikenli telin orada. Evine 2 metre 
uzağa kadar gidiyor ama oraya erişemiyor. 
Evi yıkılmış, yağma edilmiş durumda. Böyle 
birini tanıyarak bu konuda vurdumduymaz 
olmak mümkün değil.Şimdi burada bahsi 
geçen mağduriyetleri gidermek mümkünse, 
bunların giderilmesi çözüme katkı koyacak-
sa bunun için illaki tüm konularda anlaşmayı 
mı beklemek gerekir? 

Üstelik işin uluslararası politika boyutu-
na da bakalım. Maraş konusunda BM Güven-
lik Konseyi 550 numaralı karar var. Bu karar 
Maraş’ı süreçten bağımsız olarak tartışmaya 
izin veriyor. Hatırlatmakta yarar var, 1974 
–1983 arasında zaten BM parçalı çözüm 
sürecini benimsemişti yani parçalı çözüm 
modeli bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Bi-
raz daha günümüze yaklaşalım Denktaş’ın 
dahi kabul ettiği Maraş’ın iadesi konusu var. 
Denktaş ambargolara karşı Maraş’ın Dimok-
ratias Caddesi’ne kadar BM’ye iadesini kabul 
etmişti. Bu 1992–1994 Ghali fikirler dizisi 
döneminde, güven arttırıcı önlemler paketi 
dahilinde ele alınmıştı. Sonra ne olduğunu 
da hatırlatalım. 1994’de Atun Hükümeti Ma-
ğusa Limanı mühürünü değiştirerek, ambar-
goları perçinlemişti. Yüksek ihtimal o zaman 
bunu kabul eden Ulaştırma Bakanı da bugün 
yine Ulaştırma Bakanıdır. Bunların üstüne 
yine mağdur edebiyatı bizi ezber söylem-
lere hapsetti. Jet çözüm planı gelip Mart 
ayında referanduma gidileceği söylenmişti. 
Mart ayı geldi, referandum olmadı. Liderler 
ortak metinde Güven Yaratıcı Önlemler üze-
rine uzlaştı. Maraş konusu GYÖ dahilinde al-
gılandığı takdirde çözüme yönelik ciddi bir 
araç haline gelebilir. Hem bölgesel hem de 
adanın tümüne fayda sağlayabilir.

Mağusa halkı bu hayalet şehirle yıllar-
dır kelepçelenmiş gibi yaşadı. Önümüzde-
ki süreç ile ilgili Mağusalıların bir hayali 
var mı? Mağusalılar nasıl bir Maraş talep 
ediyor? Bununla ilgili somut veriler var 
mı?

Somut verileri daha önce özel bir şirkete 
yaptırdığımız bir ankete dayandırarak orta-
ya koyabilirim. Mağusalılar kendi gelecek-
lerini kurabilecekleri bir kent için Maraş ko-
nusunda adım atılmasının gerekli olduğuna 
inanıyor. Bu yüzden de burada yaşayan halk, 
siyasi liderlerin ezberlerinden daha farklı 
fikirler ortaya koyuyor. Yaptığımız anketten 
aldığımızverilere göre “Mağusa Limanı ve 
Maraş en erken zamanda uluslararası ticare-
te ve yasal sahiplerinin yerleşimine açılmalı-
dır” görüşünü kamu oyunun %73’ü destek-
liyor.Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa 
Mağusa Limanı ve Maraş mevcut haliyle kal-
malıdır fikrini toplumun %40’ı destekliyor. 
Maraş ve Mağusa Limanı’nın açılmasının 
bölgedeki ekonomik problemleri ve işsizli-
ğin şimdikinden daha iyi olacağına inanlar 
%90 oranında. Aynı açılımların iki toplum 
arasındaki ilişkilere pozitif etki yapacağını 
düşünenler %59 oranında. Bu adımların bü-
tünlüklü çözüme %58 oranında pozitif etki 
yapacağına inanılıyor.

“Hayalet Şehir” Maraş’ı nasıl hayal edi-
yorsunuz? Hayal ettiğiniz Maraş Kıbrıslı 
Elenlere ve Kıbrıslı Türklere neler kazan-
dıracak?

Kapalı Maraş’ı Mağusa ile bir bütün ola-
rak hayal ediyorum. Birleştirilmiş ve Mağu-
sa’yadahil olmuş bir Maraş oluştuğu takdir-
de bunun birçok kişiye fayda sağlayacağına 
inanıyorum. Daha önce de belirtmiştim, biz 
bunun üzerinde çalışıyoruz. Yolların nere-
den geçeceğini düşünüyoruz, tramvayına, 
bisiklet yoluna, sahil şeridine kadar eksiklik-
lerini ve de avantajlarını düşünüyoruz. Tah-
minimiz böylesi bir planın sadece Mağusa’ya 
değil tüm adaya katkı sağlayacağı yönünde. 
O yüzden Maraş’ı hayal ederken, yaşam ala-
nı olarak Mağusa’dan sağlayacağı faydalar 
konusunda da Kıbrıs’tan koparmak müm-
kün değil. Bundan dolayı, ben Maraş’ı ha-
yal etmiyorum ben geleceğin Mağusa’sını, 
geleceğin Kıbrıs’ıyla beraber hayal etmek 
istiyorum.

Somut olarak kim ne kazanacak? Temel-
de Kıbrıslı Elenler için öncelikle yaşadıkları 
hak mağduriyetinin sonlandırılacağını düşü-
nüyorum. Bundan sonrasını ise ulus temelli 
düşünmüyorum.Bundan sonrasını katman-
lara göre düşünmek gerek. Kendimi sol 
görüşe ait bir insan olarak görüyorum. Bu 
noktada da tahlili sınıfsal olarak yapmanın 
gerekliliğine inanıyorum. Öyleyse soruyu 
bir kez değil tekrar tekrar kendime soruyo-
rum. Geleceğin Mağusa’sında, egemenler 
ne kazanacak, emekçiler ne kazanacak? 

Egemenlerin daha güçlü olacağını kabul 
ediyorum. Yatırımcıların olacağı bir yerde, 
çalışanlar da sömürülecek ama bunun kar-
şısında emekçiler yeni çalışma alanları ka-
zanacak, emek yoğun alanlarda bulunacağı 
için mevcut memur kapalılığında değil, üre-
timiyle barışık yaşayacak. Emekçilere daha 
çok iş imkanları oluşacağına inanıyorum. 
Daha çok olması, daha iyi olacağı anlamına 
gelmiyor fakat emekçilerin sayısı arttıkça, 
sömürü ve adaletsizliklere karşı emek mü-
cadelesi de yeni bir biçimde kurgulanacak. 
Bu ayrı bir konu ama ayrı bir konu olması, 
göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelme-
meli. Sömürüye karşı hak ve adalet talebi 
için somut bir alan olacak. 

Geleceğin Mağusa’sında gençler ne ka-
zanacak? Kadınlar ne kazanacak? Engelli-
lere ne olacak? Sanırım bu soruları sorarak 
cevaplamak ulus temelli kazanımları konuş-
maktan daha önemli. Tabi ki müneccim deği-
lim. Kazanımları yaşayarak göreceğiz. Fakat 
bahsettiğimiz bölge şu anda ekonomik ak-
tivitenin dar olduğu, çoğunlukla esnafların 
işgücünün oluşturduğu, genç işsizliğin %30 
civarlarına yakın olduğu, kadının iş gücüne 
katılım oranının düşük olduğu, çok sayıda 
göçmenin yaşadığı bir bölge. Bu noktada 
bölgenin en genel anlamda kendi kapasi-
tesini zorlayabileceği alanlara sahip olması 
ümit verici. İnsanların sosyal ve kültürel ola-
rak kendini geliştirebileceği bir kenti olacak. 
Bu özlenen bir şey. Üniversite’nin, turizmin, 
üretimin daha anlamlı bir biçimde kuruldu-
ğu bir alanda yaşamaya fırsatı olacak. Huku-
ki ve ekonomik alanın etkin ve yapılan ha-
talardan görece arıtılmış olacağı bir yaşam 
alanında, koşullar da iyileşecek. Özgürce 
hareket edebilecekleri bir yaşam alanında 
var olacaklar. En basiti dikenli tel ve aske-
ri kışla yerine, kilometrelerce uzunluktaki 
sahili görecekler, üreten, çalışan, konuşan, 
okuyan, yazan insanların olduğu bir yerde 
var olacaklar.  

*Baraka terminolojikolarakKıbrıslı Rum 
yerineKıbrıslıElenterminolojisinikullanmakta-
dır. 
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4 Nisan 1949: NATO kuruldu.
4 Nisan 1968: ABD’li Martin Luther King öldü-

rüldü.
9 Nisan 1952: Bolivya’da sosyal devrim. Ma-

denler ve büyük araziler kamulaştırıldı.
10 Nisan 1919: Meksikalı devrimci Emiliano 

Zapata öldürüldü.
11 Nisan 2002: Venezuella’da başkan Hugo 

Chavez’e karşı askeri darbe başarısızlıkla sonuç-
landı.

16 Nisan 1961: CIA Domuzlar Körfezi’nde 
Küba’ya saldırdı.

19 Nisan 1775: Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
başladı.

19 Nisan 1943: Nazilere karşı, Varşova Getto-
su Ayaklanması başladı.

21 Nisan  1967: Yunanistan’da Albaylar Cunta-
sı olarak bilinen darbe gerçekleştirildi.

25 Nisan 1974: Portekiz’de Karanfil Devrimi 
gerçekleşti.

28 Nisan 1945: Partizanlar Mussolini’yi kurşu-
na dizdi.

30 Nisan 1975: Vietnam Savaşı sona erdi.
1 Mayıs 1889: II. Enternasyonal, 1 Mayıs’ın,  iş-

çilerin “Uluslarası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü” olmasını kararlaştırdı.

1 Mayıs 1977:“Kanlı 1 Mayıs”. Türkiye’de 1 Ma-
yıs alanında gerçekleştirilen faşist saldırı sonucu 
37 kişi öldürüldü.

1 Mayıs 2009: Ezilenlerin Tiyatrosu’nun ku-
ramcısı Agusto Boal öldü.

4 Mayıs 1985:Türkiye’de Dev-yol’cu Fatsa Be-
lediye Başkanı Fikri Sönmez, cezaevinde öldü.

6 Mayıs 1972: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hü-
seyin İnan idam edildi.

7 Mayıs 1954: Fransız sömürge kuvvetleri, 
General Nguyen Giap’ın Vietnamlı devrimcileri 
tarafından Dien Bien Phu’da yenilgiye uğratıldı.

9 Mayıs 1936: Benito Mussolini, İtalya Faşist 
İmparatorluğu’nu ilan etti.

9 Mayıs 1974: Almanya’da, Kızıl Ordu Fraksi-
yonu liderlerinden Ulrike Meinhof cezaevindeki 
hücresinde ölü “bulundu”.

15 Mayıs 1988: SSCB Afganistan’dan çekilme-
ye başladı.

15 Mayıs: Dünya Vicdani Retçiler Günü.
16 Mayıs 1966: Çin’de Kültür Devrimi başladı.
17 Mayıs 1971: THKP-C 1 no’lu bildirisini ya-

yınladı.
17 Mayıs: Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliğin 

hastalık olmadığını ilan etti. Homofobiye Karşı 
Mücadele Günü.

18 Mayıs 1872:Bertrand Russel doğdu.
29 Mayıs 1981:Türkiye’de şarkılarında komü-

nizm propagandası yapmak
Gerekçesiyle, Selda Bağcan gözaltına alındı. 
31 Mayıs 1971: Sinan Cemgil, Alparslan Özdo-

ğan ve Kadir Manga Nurhak Dağı’nda katledildi-
ler.

1 Haziran 1921:Türkiye’de, TKP kurucusu Şe-
fik Hüsnü’nün Aydınlık gazetesi çıktı.

1 Haziran 1971:Türkiye’de, THKP-C’ye düzen-
lenen operasyonda Hüseyin Cevahir öldürüldü. 
Mahir Çayan ağır yaralı olarak yakalandı.

2 Haziran 1964: Filistin Kurtuluş Örgütü ku-
ruldu.

2 Haziran 1970: Orhan Kemal öldü.
3 Haziran 1924: Franz Kafka öldü.
3 Haziran 1989: Pekin’de gösteri yapan öğren-

cilere asker saldırdı. 2 bin civarında öğrenci öldü.
3 Haziran 1963: Nazım Hikmet öldü.
5 Haziran 1883: Karl Marx öldü.
5 Haziran 1964:ABD’den Türkiye’ye Johnson 

Mektubu gönderildi.
8 Haziran 1949:FBI tarafından hazırlanan bir 

raporla birlikte ABD’de komünist avı başlatıldı.
13 Haziran 1381: Wat Tyler öncülüğündeki 

köylü isyancılar Londra’yı basarak hükümet bina-
larını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zen-
ginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

14 Haziran 1928: Ernesto Che Guevara doğ-
du.21 Haziran 1633: Galileo Galilei, Engizisyon 
Mahkemesi’nde dünyanın döndüğüne ilişkin te-
zini inkara zorlandı.

16 Haziran 1958: 1956 Macar ayaklanmasının 
lideri İmre Nagy idam edildi.

17 Haziran 1936:Yönetmen Ken Loach doğdu.
18 Haziran 1936:Rus yazar Maksim Gorki öldü.
20 Haziran 1933: Clara Zetkin öldü.
19 Haziran 1979: Nikaragua’da Sandinista 

devrimi gerçekleşti.
22 Haziran 1898: Alman yazar Erich Maria Re-

marque doğdu.
23 Haziran 1987:Türkiye’de, 12 Eylül’de kapa-

tılan Halkevleri mahkeme kararıyla açıldı.
24 Haziran 1821: Simon Bolivar Yeni Kolombi-

ya Cumhuriyeti’ni ilan etti.
25 Haziran 1950: Kore Savaşı başladı.
26 Haziran 1945: Birleşmiş Milletler kuruldu.
28 Haziran 1914: 1. Paylaşım Savaşı başladı.
28 Haziran 1919: 1. Paylaşım Savaşı’nı sona 

erdiren Versailles Anlaşması imzalandı.

Bellek Rüzgara Karşı Yürüyen 
Adam

Pınar Piro
pinarpiro@googlemail.com

“Pişman değiIim! Sadece dön bak arkana; ne 
için, neIerden vazgeçtin? NeIer dururken, sen neyi 
seçtin…” (1)

“Güzel Yüzlü Şair”, “Mavi Gözlü Dev” diye 
bilinen usta şair Nazım Hikmet Ran, 20 Kasım 
1901’de Selanik’te başladı, hayatı boyunca kav-
ga vereceği yaşamına. Ancak ailesinin kararı ile 
doğum tarihi 15 Ocak 1902 olarak geçti kayıtla-
ra ve kendisi de bu tarihi benimsedi. Özgürlük-
çü bir vali olan baba ile sanatın çeşitli dalları ile 
ilgilenen bir annenin çocuğuydu.

İlk şiiri olan Feryad-ı Vatan’ı henüz 11 yaşın-
da iken yazdı. Denizciler için yazdığı bir kahra-
manlık şiiri sayesinde, Bahriye Nazırı’nın beğe-
nisini alarak Heybeliada Bahriye Mektebi’ne 
öğrenci olarak alındı. 1919’da mezun olduktan 
sonra stajyer güverte subaylığına başladı. Fa-
kat yakalandığı hastalık geçmek bilmeyince, 
1920’de Sağlık Kurulu raporu ile askerlikten çü-
rüğe çıkarıldı. Bu yılların ardından şiirleri hızla 
yayılmaya devam etti.  Katıldığı yarışmalarda 
birincilikler aldı. Dönemin usta şairleri, ondan 
övgüyle bahsetmeye başladı. İstanbul’un işgal 
altında olduğu yıllarda yazdığı “Gençlik şiiri”, 
genç yüreğindeki vatan sevgisi alevinin büyük 
bir ispatı oldu. Zaten,işgalin verdiği üzüntü ile 
körüklenerek bu alev onun Anadolu’ya gelişine 
neden oldu.

Birlikte şiirler yazdığı Vala Nureddin ile 
birlikte, 1921’de önce Batum’a oradan da 
Moskova’ya giderek Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesi’ne yazıldılar. Burada devrimin ilk 
yıllarına rastlayan Nazım, Komünizm ile de böy-
lece tanıştı. 1924’de tekrar Türkiye’ye dönerek 
Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı ancak, 
burada yazdığı şiirler ve yazılar nedeni ile 15 yıl 
hapsi istenince Sovyetler Birliği’ne yerleşti. 

Nazım Hikmet’in yaşamı 1925 yılında dava-
lar, yargılanmalar ve hapis kararları ile tanış-
maya başladı. 1928’de aftan yararlanıp ülkesi-
ne döndü ancak 1938’te orduyu ayaklanmaya 
kışkırttığı iddiası ile yeniden yargılanarak 28 
yıl 4 ay hapse mahkum edildi. 1925-1938 yılla-
rı arasında 11 davadan ile yargılandı. İstanbul, 
Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı 
aşkın bir süre kaldıktan sonra 1950’de af ya-
sası ile serbest bırakılsa da, sürekli izlendi, ki-
tapları yayınlatılmadı, oyunları oynatılmadı. 
Daha önce çürüğe çıkarılmış olmasına rağmen 
askerliğe çağrılan Nazım Hikmet, öldürüleceği 
tehlikesini anlayarak önce Romanya’ya oradan 
da Moskova’ya kaçtı. 25 Temmuz 1951 Bakanlar 
Kurulu kararı ile de vatan hainliği yaptığı gerek-
çesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Nazım Hikmet, yaşamı boyunca,  şiirden ayrı, 
roman, makale, düz yazı türlerinde de yazılar 
yazdı. Onun yazdığı yazılar film, bale ve opera 
uyarlamalarında kullanıldı. Sinemacılıkta senar-
yo yazımı ve reji asistanlığı yaptı. Hapiste oldu-
ğu bir dönemde dokuma atölyesi kurulmasına 
öncülük etti ve o süreçte de örnek desenler çiz-
mek amaçlı resimler yaptı. Tüm bunlar, Nazım’ın 
birçok alanda yetenekli olduğuna dair kanıtlar 
bırakmış olsa da, o, her şeyden önce bir şairdi. 
Yazılarında siyasi görüşlerini açıkça belirtmedi-
ğine dair eleştirilere maruz kalsa da, şiirlerinin 
her satırı içindeki sosyalist gerçekliği apaçık 

yansıtmaktadır.
Ve “Rüzgara Karşı Yürüyen Adam”, 3 Haziran 

1963 sabahı, gazetesini almak için çıktığı evinin 
kapısı önünde geçirdiği krizle yitirdi kalp atışla-
rını. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze töreninin 
ardından Moskova’da Novo-Deviçye mezarlı-
ğına gömüldü. Şiirinden de esinlenerek mezar 
taşına rüzgara karşı yürüyen bir adam silüeti çi-
zildi. Kendisi mezarının Anadoluya getirilmesini 
vasiyet etmişti ancak bu mümkün olmadı. Ölü-
münün ardından, sözleri, yazıları, şiirleri, görüş-
leri önemini hiç yitirmeden, başka kalplere yer-
leşerek yaşamaya devam etti. Burjuvazi, Nazım 
Hikmet’i sahiplenmeye çalıştı zamanlar boyun-
ca. Bunu yapmanın yolunu onu komünistlikten, 
sosyalistlikten soyutlamaya çalışmakta aradılar. 
Ancak bu mümkün değildi. Çünkü Nazım, tam 
da onu soyutlamaya çalıştıkları nedenden dola-
yı sürüldü yurdundan. Tam da bu nedenle yaşa-
yabileceği her şeyi göze aldı. Onun görüşleri ile 
şiirleri arasında farklılık olduğunu göstermeye 
çalışmak, olmayan bir şeyi varmış gibi göster-
meye çalışmaktır, boşunadır, boştur…

Egemenlerin ona rahat yüzü göstermediği, 
hayatının kısa dönemlerini geçirebildiği ülkesi-
nin geleceği için yandı Nazım’ın yüreği. O, ge-
leceğe olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. 
“Güzel günler göreceğiz çocuklar, Motorları ma-
viliklere süreceğiz...” dedi. Öyleyse süreceğiz. 
“Güneşi zapt edeceğiz” diye diye kavga etti her 
satırında. Öyleyse zapt edeceğiz. Çünkü, Nazım 
Hikmet ölmedi. Vatan hainliğine devam ediyor 
hala.

“...Yine görüşürüz 
dostlarım benim 
yine görüşürüz... 
Beraber güneşe güler, 
beraber dövüşürüz...” (2)

Bu yazının yazılmasında, www.biyografi.info ve 
www.duslersokagi.com sitelerinden yararlanılmış-
tır.

(1) Nazım Hikmet Ran
(2) Nazım Hikmet Ran, Veda.

3 Haziran 1963: Nazım Hikmet öldü.
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1 Nisan 1955: Faşist EOKA silahlı müca-
deleye başladı.

3 Nisan 1992: BM Genel Sekreteri But-
ros Butros Gali, “Fikirler Dizisi”ni ortaya 
attı.

4 Nisan 1975: Dev-İŞ’e bağlı, Emek-İş 
kuruldu.

11 Nisan 1965: Sendikacı yazar Derviş 
Ali Kavazoğlu, yoldaşı Kostas Mişaulis ile 
bir pusuda öldürüldü.

11 Nisan 1988: Kıbrıs Halk-Der kuruldu.
14 Nisan 1941: AKEL kuruldu.
21 Nisan 1971: Geçici Kıbrıs Türk Yöneti-

mi, Kıbrıs Türk Yönetimi oldu.
22 Nisan 1962: Cumhuriyet gazetesi sa-

hibi ve yazarları, Avukat Ayhan Hikmet ve 
Avukat Muzaffer Gürkan faşistler tarafın-
dan öldürüldü.

23 Nisan 2003: Sınır kapıları açıldı.
26 Nisan 1956: TEK (Türk Eğitim Ku-

lübü) üyesi 23 Türk tutuklandı. Aynı gün 
Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 
ve İngiliz Sömürge İdaresi şehri dikenli tel-
lerle ikiye böldü.

Nisan 1996: DAÜ’de başarısız bir ders ve 
kantin boykotu düzenlendi. 

1 Mayıs 1958: Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Elen işçiler son ortak 1 Mayıs’ı gerçekleş-
tirdiler.

1 Mayıs 1980: Halk-Der’in “Bağımsız Kıb-
rıs Bütün Halklar Kardeştir” sloganından 
rahatsız olan CTP revizyonizmi, 1 Mayıs 
alanına barikat kurdu. İki grup arasında 
çatışma yaşandı. Sonuçta Halk-Der slogan-
larını atarak alana girdi.

5 Mayıs 1985: kktc Anayasa oylaması ya-
pıldı. Anayasa %70 oyla kabul edildi.

Mayıs 1988: “Seçenek Oluşturma Müca-
delesinde Özgürlük” Bildirgesi yayınlandı.

6 Mayıs 1990: TC kurumlarının seçimlere 
müdahaleleri sonucu CTP ve TKP meclisi 
boykot etti.

17 Mayıs 1948: Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Elen işçilerin CMC’de ortak olarak sürdür-
dükleri 125 günlük grev sona erdi.

19 Mayıs 1948: Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri 
Kurumu’nun günlük yayını EMEKÇİ yayın-
lanmaya başladı. Sahibi Ahmet Sadi Erkurt 
olan gazete milliyetçi çevrelerden büyük 
tepkiler aldı.

19 Mayıs 1979: Denktaş ve Kiprianu, Do-
ruk Anlaşması imzaladı.

22 Mayıs 1958:PEO Türk Şubesi Başkanı 
Ahmet Sadi ve eşine başarısız süikast giri-
şimi gerçekleşti.

24 Mayıs 1958:İnkılapçı Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Fazıl Önder faşistler, TMT 
faşistleri tarafından öldürüldü.

29 Mayıs 1958: TEK yöneticisi Ahmet 
Yahya faşistler tarafından öldürüldü.

4 Haziran 1878: Kıbrıs, Osmanlı Devleti 
tarafından İngilizlere kiralandı.

5 Haziran 1958: İnşaat İşçileri Sendikası 
Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ali’ye faşist-
ler tarafından bir suikast girişimi gerçek-
leştirildi.

7 Haziran 1958: Lefkoşa’daki Türk Ha-
berler Merkezi binasına bombalı saldırı 
gerçekleşti. Denktaş, saldırının siyasi tan-
siyonu yükseltmek maksadı ile “milliyet-
çiler” tarafından yapıldığını 1984 yılında 
itiraf etti.

12 Haziran 1958: Gönyeli’de İngiliz pro-
vokasyonu sonucu 9 Kıbrıslı Elen, Türkler 
tarafından öldürüldü.

16 Haziran 1958: İlk ayrı Türk Belediyesi 
Lefkoşa’da kuruldu. Yasal düzenleme son-
radan İngiliz Sömürge İdaresi tarafından 
yapıldı.

17 Haziran 1954: AKEL Türk Bürosu ku-
ruldu.

30 Haziran 1958: Leymosunlu berber 
Ahmet İbrahim Kıbrıslı Elenlerle ilişkisini 
kesmediği için  faşistler tarafından öldü-
rüldü.

Haziran 1981: Bağımsızlık Yolu isimli ga-
zetenin 13. ve son sayısı yayınlandı.

Haziran 1996: Bağımsız Gençlik Platfor-
mu tarafından çıkarılan ÇATI dergisinin ilk 
sayısı yayınlandı.

Bellek
Besim Baysal
besimbaysal@gmail.com

Barikatlar Açıldı

23 Nisan 2003’te barikatların açılarak ge-
çişlerin başlamasına neden olan süreçleri iki 
başlık altında incelemeliyiz: Ekonomik olarak 
Kıbrıslı Türkleri etkileyen gelişmeler ve siyasi 
olarak Kıbrıslı Türkleri etkileyen gelişmeler... 

Öncelikle ekonomik olarak neler yaşan-
dığını hatırlamakta fayda var. Kıbrıs’ın kuze-
yindeki bankalar krizi ve halkın dikkate değer 
bir kesiminin bankalardaki mevduatlarının 
buharlaşması o dönemin en başta gelen eko-
nomik kriziydi. Bankaların batması ile birlikte 
binlerce kişinin yaptığı eylemler Lefkoşa’da 
ve ülke genelinde çok ses getiriyordu. Bu 
eylemlerin belki de en büyüğü 24 Temmuz 
2000’de kktc meclisinin basıldığı, polis araç-
larının ters çevrildiği ve Kıbrıs’ta ilk kez biber 
gazı kullanıldığı kontrolsüz bir gösteriydi. Ay-
rıca Türkiye’de siyasi istikrarsızlık, koalisyon 
hükümetleri dönemi ve derin ekonomik krizin 
olduğu bu dönemde Türk Lirası’nın devalüe 
edilmesi de Kıbrıs’ın kuzeyine daha da yüksek 
pahalılık ve yoksulluk olarak yansımıştı. Tüm 
bu gelişmeler dışında UBP-TKP koalisyon hü-
kümeti kurulmuştu ve TC’den dayatılan eko-
nomik paket ile yoksulluğun daha da derinle-
şeceği bir süreçle karşı karşıya kalındığı gayet 
netleşmişti. UBP-TKP hükümeti bu ekonomik 
paketi açıklayınca sendikalarda genel bir ha-
reketlilik ve ortak açıklamalar birbiri ardına 
geldi. Bu açıklamaların en önemlisi de Kıb-
rıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 30 Ocak 
2001’de tüm gazetelere verdiği ancak Kıb-
rıs gazetesinin yayınlamayı reddettiği siyasi 
gelişmeleri tetikleyen tarihi gazete ilanıdır. 
Bu ünlü ilanda KTÖS, “Ankara; Ne Paranı, Ne 
Paketini, Ne Memurunu İstemiyoruz. Kıbrıslı 
Türkler; Bizde Kendi Kendimizi Yönetecek Bil-
gi, Beceri, Potansiyel ve Yeterlilik Vardır. Esir 
Olmak İstemiyoruz.” demektedir. Rejim çok 
rahatsız olmuş ve sonrasında KTÖS’e gözal-
tı, soruşturma ve dava ardarda gelmiştir. Bu 
ilanı, Kıbrıslı Türklerin kamuoyu önünde TC ile 

hesaplaşmaya başladığı ilk örgütlü çıkış ola-
rak değerlendirebiliriz.

Diğer taraftan yine 2000 yılı Temmuz 
ayında casusluk suçlaması ile o dönemki is-
miyle Avrupa gazetesinden Şener Levent, 
Memduh Ener ve Harun Denizkan hiçbir de-
lile dayanmadan hapse atıldı. Rejim, büyüyen 
toplumsal muhalefeti sindirmek için her tür-
lü yöntemi denemeye başlamıştı. Ancak tüm 
bu yöntemler Kıbrıslı Türkleri bastıramadı ve 
daha da kitlesel mitinglerin olmasına neden 
oldu. İlk olarak 1 Eylül 2000’de Dünya Barış 
Günü’nde gece yapılan mitingle başlayan bir 
süreç yaşandı. Sendikalar, kendi oluşturdukla-
rı platforma (Bu Memleket Bizim Platformu) 
rağmen ne kadar kitlenin eylemlere destek 
olacağını bilemiyorlardı. Mitinglerde tahmin 
bile edilemeyen kitleler akın akın meydanla-
ra akmaya başladı. Sonrasında ekonomik ve 
siyasi gelişmelerden doğan toplumsal huzur-
suzluğu Kıbrıs sorununa çekecek olan top-
lumlararası görüşmeler, tüm süreci kökünden 
değiştirdi. Kitleler mevcut sıkıntılardan kur-
tulmanın yolu olarak Kıbrıs sorununun çözül-
mesini ve AB’ye girişi kurtuluş olarak gördü 
ve CTP gibi yapılar da bunu tetikledi. Böylece 
halk, yaşanılmaz hale gelen rejimle hesaplaş-
ma yerine uluslararası aktörlerin kontrolünde 
bir çözümle dertlerinin sona ereceği inancına 
kapıldı. Birçok büyük miting Lefkoşa’da Girne 
Kapısı ve İnönü Meydanı’nı  hınçahınç doldu-
ruyordu. Bir sonraki büyük mitingte insanla-
rın sınırlara yürüyeceği konuşulurken sıkışan 
rejim bir anda barikatları açma kararı aldı ve 
ilk olarak 23 Nisan 2003’te Ledra Palace Ba-
rikatı açılarak karşılıklı geçişler serbest bıra-
kıldı. 

Binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen karşı-
lıklı olarak sınırlara akın etti. Kilometrelerce 
kuyruklar oluştu. Karşılıklı dostluk ve kar-
deşlik gösterileri haftalarca devam etti. Ve 
Kıbrıs’ta bir devir tarihe karıştı. 

23 Nisan 2003: Sınır kapıları açıldı.
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kütüp-ha!-ne?
Ben okudum, 
pek hazettim

Münür Rahvancıoğlu
munur.rahvancioglu@gmail.com

Modern Zamanlarda
Ütopya ve Karşıütopya

İnsanın en önemli yetilerinden bi-
risidir hayal kurma yetisi...

Yaşam koşulları içerisinde sıkış-
mış, bu sıkışıklığı aşmak konusunda 
önünde herhangi bir umut görme-
yen insan, tarihin en eski çağlarından 
beridir kafasında kurduğu hayallere 
sığınmıştır. Daha güzel bir dünya, 
daha adil bir gelecek ve daha 
uygun yaşam koşulları için 
ortaya konan çabalar bu ha-
yallerle şekillenmiş, uğruna 
mücadele etmeye değer bir 
nitelik kazanmıştır.

Günlük yaşamın dönüştü-
rülmesi, hayatın içerisindeki 
toplumsal, siyasal, ekonomik 
sorunlarla başa çıkılması mü-
cadelesinde hayaller yol açı-
cı olduğu kadar bir kaçışın, 
unutuşun da aracı olmuştur 
zaman zaman... Ancak hayal 
kurma edimi insanın ayrıl-
maz bir özelliği olmuştur, 
olmaya da devam edecektir.

Marx bir yerlerde insan 
ile örümceği karşılaştırır. 
Örümcek ağının mükemmel-
liğine ve kusursuzluğuna de-
ğindikten sonra, mimari an-
lamda insanların örümceğin 
hala gerisinde olduğunu vur-
gular. Ancak bu kıyaslamada 
ortaya koyduğu önemli bir 
nokta vardır ki, örümcek ese-
rini üretmeden önce bunu 
zihninde tasarlamaz. Oysa 
insan için en basit bir kulübe 
bile planlanarak, projelendi-
rilerek yaşama geçirilir... Bu 
yüzdendir ki; düş gücü insan 
üretkenliğinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

Düş kuran, düşlerini yaşama geçir-
me çabası içinde olan insan bilir ki; or-
taya çıkacak olan eser ile kafada can-
landırılan hayalin biribiri ile tamamen 
örtüşmesi mümkün değildir. Zaten 
gerçeğe dönüştürülmeye çalışılan ha-
yaller, süreç içerisinde tadil edilir, el-
den geçirilir ve bazen de bu hayallerin 
yerini yenileri alır...

Ama insanı yerinden kaldıran, bi-
linmez maceralara sürükleyen ve ko-
şullarına kafa tutmasını sağlayan da 
bu hayaller olmuştur hep. İnsan ger-

çekliğin içinde yaşar ve gerçek bir ya-
şam için olgularla bağını yitirmemesi 
önemlidir elbette. Olguların daha 
iyiye dönüşmesiyse bu olguların kar-
şısına, “daha iyi”yi vaadeden hayaller 
aracılığı ile çıkmakla mümkündür...

Amcam bir keresinde şöyle demiş-
ti bana; “eğer herkes babasının yaptı-

ğını yapmaya devam etseydi, bugün 
hala mağaralarda yaşıyor olurduk.” 
Yeniye, değişime ve denemeye açık 
olmak için kışkırtıcı bir çağrıdır bu... 
Gerçekliği reddetmeden, farklı olanı 
deneyimlemek için çok basit bir ne-
den...

Büyük edebiyatçı Eduardo 
Galeano’dan alıntılamayı sevdiğim 
bir cümlede ise şöyle denmektedir: 
“Ütopya neye yarar? Ütopya ufuk çiz-
gisi gibidir. Siz ona bir adım yaklaşırsı-
nız, o sizden bir adım uzaklaşır. Siz ona 

iki adım yaklaşırsınız, o sizden iki adım 
uzaklaşır. İşte ütopya buna yarar: Yürü-
meye!”

***
İnsan yaşamının ve gerçekliğin 

ayrılmaz parçası sadece hayaller de-
ğildir elbette. Konumuz bağlamında 
gözardı edemeyeceğimiz bir diğer 

“gerçek” de kabuslardır... 
İnsan yaşamı bir ha-

yalin peşinde koşmakla 
veya bir kabusun önün-
den kaçmakla da geçe-
bilir. İnsan hayallerini 
gerçekleştirme isteği ile 
olduğu kadar, kabusları-
nın gerçekleşmesinden 
korkmakla da motive ola-
bilir... Kabuslar da en az 
hayaller kadar yer kaplar 
insan zihninde... Ve cen-
net hayalleri ile varılan 
cehennemler de az değil-
dir insanlık tarihinde...

Gene de, korku ve ön-
lem alma ihtiyacı hayatın 
durağan tarafının; risk 
almak ve yeni macerala-
ra atılmak da canlılığın 
simgesi olmuştur bu tarih 
boyunca...

Orwell’in, “1984”  
isimli karşıütopyasının so-
nunda mutlak bir baskıyı 
insanlara isyan etmeden 
kabul ettirmenin yolu 
olarak “düş gücü ameli-
yatını” önerir. Eğer bey-
nimizde düş kurmamızı 
sağlayan bölümü bulup, 
ameliyatla alabilirlerse 
ancak o zaman rahatça 
sürdürebileceklerdir ege-

menliklerini egemenler. Aksi taktirde 
her zaman tehlikededirler...

***
Krishan Kumar’ın Kalkedon 

Yayınları’ndan çıkmış mükemmel ese-
ri “Modern Zamanlarda Ütopya ve 
Karşı Ütopya”; sözünü ettiğimiz hayal 
ve kabusların insanlık tarihindeki izini 
titizlikle sürüyor. “Kitaplarla ilgili bir 
kitap” olarak, yazılanları gerçeğe dö-
nüştürmeye çalışanların pratiğini de 
özenle takip ediyor...

Hayallerinde ısrar edenlere...
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Hayal Etmek
Pepinot... Fond de I’étang (gölün dibi) 

isimli yatılı okulun sıkı sıkıya kapalı gancelli-
sine tutunup, her Cumartesi babasının ken-
disini almaya geleceğini hayal eden, umu-
dunu kaybetmeden gözleri yolda bekleyen 
küçük bir çocuk... Bu bekleyiş insanın içini 
acıtacak cinsten. Ailesi savaşta öldüğü için 
Pepinot’un hayali asla gerçekleşemeyecek 
ve babası bir Cumartesi oğlunu almaya 
gelemeyecek. Pepinot, yatılı okulda kalan 
çocuklardan yaşça daha küçük olduğu için 
diğer çocuklar tarafından ezilen, yemeği 
elinden alınan, parası yoksa yatakhaneye 
çıkmasına izin verilmeyen, masumiyet keli-
mesinin bir film karakterinde vücut bulmuş 
halidir. 

Pepinot, 2004 Fransız yapımı Les Cho-
ristes (Koro) filmindeki çocuklardan sade-
ce birisidir. Film sona erdiğinde ise en çok 
aklında kalandır demek yanlış olmaz. Les 
Choristes’in yönetmenliğini aslen müzis-
yen olan Christophe Barratier yaptı. Bu 
film, Christophe Barratier’in uzun metrajlı 
ilk yönetmenlik denemesidir. 1945 yılında 
yazılan La Cage aux Rossignols (Bülbül Yu-
vası) isimli hikayeden 1946 yılında uyarla-
nan film, 2004 yılında Les Choristes olarak 
yeniden çekildi. Film, Fransa’da 8,6 milyon 
izleyici sayısına ulaşarak rekor kırmıştır. Fil-
min müziklerini film müziği bestecisi Bruno 
Coulais yapmıştır. Koral müzik parçalarının 
birçoğunun sözleri yönetmen Christophe 
Barratier tarafından yazılmıştır. Filmin her 
saniyesi, notalarla birlikte insanın ruhuna 
işliyor. 

Filmin Müzikleri ve Koro
Pek çok film eleştirmeni ve müzisyen 

filmin şimdiye kadar yapılan en başarılı 
soundtrack albümlerinden birisine sahip 
olduğunu düşünmektedir. Filmin müzikle-
ri ve özellikle “Vois sur ton chemin” isimli 
şarkı pek çok ödül almıştır. En iyi yabancı 
film ve en iyi orijinal şarkı dallarında Aka-
demi Ödülleri’ne aday gösterilen film, 
ses ve müzik dallarında Fransa’nın Cesar 
Ödülleri’nde en iyi şarkı ve ses ödülünü 

kazanmıştır. Filmde Morhange karakteri-
ni oynayan, soprano çocuk Jean Baptiste 
Maunier, filmdeki şarkı sololarını kendisi 
seslendirmiştir. Yönetmen filmdeki  oyun-
cu kadrosunu oluşturabilmek için 40 farklı 
koroyu dinlemiş ve çocuklarla hiçbir pro-
fesyonel yardım almadan altı ay boyunca 
çalışmıştır.

Özet
Film 1949 yılında Fransa’da geçmek-

tedir. Müzik öğretmeni Clement Mathieu 
erkek öğrencilerden oluşan yatılı bir okul-
da işe başlamıştır. Okulda tamamen bir-
birlerinden farklı karakterlerden oluşan 
ve oldukça asi tavırlar sergileyen, genelde 
kimsesiz yoksul öğrenciler bulunmaktadır. 
Yoksul ve yoksun kalmanın acımasızlaş-
tırdığı ve aynı zamanda masumlaştırdığı 
çocuklara müdürlük yapan Rachin ise öğ-
rencilere karşı oldukça sert davranmakta, 
etki-tepki prensibi ile yola çıkarak dayak ve 
hücre cezası gibi cezalar vererek disiplini 
sağlamaya çalışmaktadır. Böylesi ağır ce-
zalarla hiçbir sonuca varılamayacağını dü-
şünen müzik öğretmeni Clement Mathieu, 
cezaların caydırıcı olmak bir yana öğrenci-
lerini ispiyonculuğa özendireceğini ve ara-

larındaki çatışmanın artacağını düşünür. 
Aklına gelen en iyi çözüm, en iyi bildiği iş 
olan müzik sayesinde öğrencilere ulaşarak 
onlara farklı bir dünyanın kapılarını arala-
yabilmek olur. Clement Mathieu, müziği 
bir nevi terapi olarak kullanıp çocukların 
gerçek kişiliklerinin ortaya çıkmasında yar-
dımcı olur. Bunu yaparken de karşısında 
statükosunun değişmesini kabulleneme-
yen müdür Rachin’i bulur. Eğitimde sabır ve 
özverinin önemini vurgularcasına Clement 
Mathieu okulda bir koro oluşturur. Daha 
önce hiçbir müzik eğitimi almamış çocuk-
lara müziği tanıtan öğretmen, okuldaki 
yasaklara rağmen her gece öğrencileri için 
yeni besteler yapar.  

Clement Mathieu ve Pepinot’dan 
Ders

Filmin set dekorasyonu ve kostümleri 
geçtiği dönemi ve yönetmenin anlatmak 

istediği yatılı okulu oldukça iyi yansıtmak-
tadır. Hatta o kadar iyi yansıtmaktadır ki, 
okul koridorlarından kısa bir süre önce geç-
tiğinizi hissettirmektedir. Hababam Sınıfı 
ile büyüyen bir nesil için Les Choristes ayrı 
bir anlam taşımaktadır. 97 dakika süren 
film, koral müziği, çocuk oyunculuklarını 
ve samimiyet ile masumiyeti harmanlama 
adına gerek Fransız, gerek Avrupa, gerekse 
de dünya sinemasının ender örneklerinden 
biri olarak sinema tarihinde yerini almıştır. 
Bu yazıda özellikle filmin konusunun nasıl 
evrildiğine yer verilmemiştir. Film sona er-
diğinde izleyenlerin aklında kalacağından 
emin olduğumuz Pepinot’tan ve öğretmen 
Clement Mathieu’dan öğreneceğimiz ba-
sit bir şey vardır. O da hayal etmekten asla 
vazgeçmememiz ve hayallerimizin peşin-
den gitmemiz gerektiğidir…

Les Chorıstes 
Mine Balman
mi_ne_mi_ne@yahoo.com



22 FeministİZ

August Bebel, “Kadın ve Sosyalizm” adlı 
kitabında geçmişte ve günümüzde kadının du-
rumunu değerlendirdikten sonra sosyalist bir 
gelecekte kadının durumuna dair öngörüler-
de bulunur: “Yeni toplumun kadını, toplumsal 
ve ekonomik bakımdan tamamen bağımsız-
dır, artık hiçbir egemenlik ve sömürü altında 
değildir. Erkeğin karşısında özgür ve eşittir ve 
yeteneklerinin efendisidir. Eğitimi erkeğinkiy-
le eşittir, cinsiyet farklılığının ve kadının cinsel 
fonksiyonlarının gerektirdiği ayırımlar hariç, 
kadın doğal koşullar altında yaşayarak fiziksel 
ve düşünsel güçleriyle becerilerini isteğe göre 
geliştirebilir ve kullanabilir... Aşk seçiminde öz-
gür ve kısıtlamasızdır. Evlilik biriliği, herhangi 
bir görevlinin araya girmediği özel bir anlaşma-
dır. Cinsel güdülerinin doyumu da, bütün diğer 
doğal güdülerin doyumu gibi, herkesin kişisel 
sorunudur.” 

Bugünkü yaşam pratiğimize, hemen her 
gün yaşadığımız, dinlediğimiz okuduğumuz ayı-
rımcılık ve kadına yönelik şiddet olaylarına ne 
kadar uzak duyuluyor Bebel’in anlattıkları... Kız 
çocuklarının küçük yaşta gelin edildiği, kadın 
emeğinin ve bedeninin acımasızca sömürüldü-
ğü, çalışan kadınların dahi maddi ve hatta fizik-
sel bağımsızlığını kocasına teslim ettiği, evlilik 
birliğinin aşkla değil toplum baskısı ve ekono-
mik sebeplerle sürdürüldüğü, kısacası kadınlar 
için kabus gibi bir dünya burası. Bu kabusu, ya-

şanası bir düşe çevirmek ise imkansız değil... 
Uzun yllardır süren feminist mücadele, oy 

hakkı, kürtaj hakkı, iş yaşamına girme, örgüt-
lenme, siyaset yapma hakkı gibi pek çok önemli 
ilerleme sağlamışsa da toplumun yapısal so-
runu olan kapitalist üretim ilişkileri ve ataerkil 
kültür ortadan kaldırılmadıkça kadınların haya-
tı temelden değişemeyecek. 

Üretim araçlarının, toprağın özel mülkiye-
tinin olmadığı bir dünya hayal edin... Herkesin 
ihtiyaçlarının karşılandığı, belli bir azınlığın de-
ğil tüm toplumun özgür gelişiminin sağlandığığ 
bir dünya...  Hem ekolojik hem de ekonomik ba-
kımdan önemli bir külfet olan özel mutfakların 
değil kolektif mutfakların kullanıldığı, çocuk, 
yaşlı ve hasta bakımının tüm toplumun sorum-
luluğunda olduğu bir dünya... İnsanlığın yara-
rına olan malların, doğayla uyumlu bir şekilde 
üretildiği, teknolojinin daha insanca bir yaşama 
yönelik kullanıldığı bir hayat... Herkesin gücüne 
ve koşullarına göre üretime katkı sağlamasıyla 
çalışma saatlerinin azaldığı, sosyalleşecek, bi-
lime, spora ve sanata ayırılacak boş vakitlerin 
çoğaldığı bir toplum... Bireysel veya etnik fark-
lılıkları zenginlik olarak yaşatan, yeniliklere ve 
insanın doğasına işlemiş olan değişiklik güdü-
süne olanak sağlayan bir düzen... İnsanın insa-
nı ve doğayı sömürmediği barışçıl bir toplum... 
Böylesi bir dünyada, kültür ve cinsler arası ilişki 
de temelden değişeceğinden kadınların fiziksel 

ve psikolojik şiddete maruz kalması, eşitsiz top-
lumsal roller altında ezilmesi, özgürce kendini 
ifade edip gönlünce yaşadığı için kınanması, 
ahlak baskısıyla cezalandırılması düşünülemez. 
Ve böyle bir toplum düzeni, kadınların düşü ve 
mücadelesi olmadan kurulamaz. 

Oysa bugün kadınlara dayatılan ev, iş, çocuk 
ve günlük hayat kaygısıyla ömür geçirmeleri, 
ailesini devam ettirmek adına eşitsiz rollerine 
boyun eğmeleri, reklamlarla süslenmiş hayalle-
rin ufuksuzluğunda oyalanmaları, gelenekleri 
ve toplumsal beklentileri sarsmadan yaşayıp 
gitmeleridir. Başımızı kaldırıp isyan etmedik-
çe, evde, iş yerinde, sendikada, parlamentoda, 
devlet yönetiminde, her yerde biz de varız de-
medikçe eşit ve özgür bir toplum hayalini daha 
da erteleyeceğiz.

Emma Goldman, “Dans Edemeyeceksem 
Bu Benim Devrimim Değildir” adlı kitabında 
şöyle diyor: “Oy hakkı eşit sosyal haklar çok 
güzel talepler olabilir, ancak esas özgürleşme 
ne oy sandıklarında ne de mahkemelerdedir. 
Özgürleşme kadının ruhunda başlar. Tarih bize, 
her ezilen sınıfın, özgürlüklerini efendilerinin 
elinden kendi güçleriyle söküp aldıklarını gös-
teriyor. Kadınların bundan ders çıkarması çok 
önemlidir. Aynı zamanda kadın için daha önem-
li olan, iç dünyasındaki yenilenmeyle eski ön-
yargıların, geleneklerin ve adetlerin ağırlığın-
dan sıyrılmaya başlamasıdır.”

Dans Edemeyeceksem 
Bu Benim Devrimim Değildir!

İsyanı var bizde
Haksız yüzyılların
Birlikte ve güçlü
Haykırın kadınız

Özlemi var bizde
Geniş hayatların
Birlikte ve güçlü
Haykırın kadınız

Umudu var bizde 
Özgür yarınların 
Birlikte ve güçlü 
Orada biz varız
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Evde işte 
sokakta, kadınlar 
her yerde…

Ekonomik ve sosyal hakların budandı-
ğı, gerici politikaların sinsice uygulandığı, 
zamlar ve özelleştirmelerle yaşam kalite-
sinin düştüğü, kadınlara uygulanan psiko-
lojik, ekonomik, fiziksel ve politik şiddetin 
çoğalarak devam ettiği bir ortamda, Ba-
raka Kültür Merkezi olarak, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde, mücadelemizi 
yükseltmek ve taleplerimizi haykırmak için 
yine sokaklardaydık.

Geçmiş CTP hükümeti döneminde ka-
dınlara armağan edilen, yıpranma payını 
kaldıran ve emeklilik yaşını artıran sözde 
Sosyal Güvenlik Yasası’nın ardından, geç-
mişUBP hükümetinin icraatı Göç Yasası ve 
Özelleştirme Yasası ile emekçi kadınların 
hakları budanmaya devam edildi. Şimdi ise 
elektriğe yapılan zamla başlayan zam fur-
yası, toplumsal roller gereği hayatın tüm 
yükünü sırtında taşıyan kadınları perişan 
ediyor. 

CTP-BG DP-UG hükümetinin asgari üc-
retliye reva gördüğü 100 TL’lik artış ise, ya-
şanan zam furyasının ardından emekçinin 
eline geçemeden eriyip gidiyor. Özel sek-
törde çalışan emekçi kadınlar, sendikasız 
çalışmanın getirdiği düşük ücretlere, uzun 
ve düzensiz çalışma saatlerine mecbur 
bırakılıyor. Üyelerinin büyük çoğunluğu 
kadınlardan oluşan sendikalar ise kadın-
ların çalışma ve sosyal yaşamını kolaylaş-
tıracak politikalar üretmekte yetersiz ve 
sinik kalıyor. Kadınların, çalışma yaşamına 
atılmasında çok önemli bir yere sahip olan 
ücretsiz kreş talebi devletin karşısına çı-
kartılmıyor. Son yıllarda artarak devam 
etmekte olan neoliberal politikalar, eğitim 
ve sağlığı da piyasalaştırırken, bunlardan 
yine en çok etkilenen kadınlar oluyor. 

Kadına yönelik şiddeti görmezden ge-
len ve yokmuş gibi davranan devlet, yıllar-
dır talep ettiğimiz sığınma evini yapmak 
yerine, toplumun ihtiyacı olmayan ve kadı-
nı toplumda yok sayan gerici politikaların 
ürünü, cami, külliye ve imam hatipler inşa 
ediyor. 

Gece kulüplerinde yaşanan taciz ve 
cinayetler yok sayılırken, polisin yılda bir-
kaç kez gece kulüplerine yaptığı “Huzur 
Operasyonları”nında amacı bilinmiyor! Gü-
vencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışmak 
zorunda bırakılan seks işçisi kadınların 
örgütlenme ve sosyal güvence hakları gör-
mezden gelinmeye devam ediyor. 

Kıbrıs müzakerelerinin iki yıl aradan 
sonra yeniden başlamasıyla ülkede yeni 
bir sürece giriliyor ama girilen bu süreçte 
gerçek özneler olan halk yine yer almıyor. 
Kurulan müzakere masalarında, halk otur-
muyor. Adada gerçek anlamda bir barış 
için Kıbrıslı Elenler ve Kıbrıslı Türkler, ka-
dınların da yer aldığı, gündelik yaşam pra-
tikleri ile bir birlerine temas etmeli, ortak 
mücadelelerini yükseltmelidirler.  Olası 
bir anlaşmanın ardından iki halkın, bütün 
dünyada yıkıcı etkisini gösteren neoliberal 
politikalara karşı birlikte mücadele etmesi 
gerçek anlamda bir yakınlaşmayı sağlaya-
cak esas olgulardan birisidir. Alkışlanacak 
olan masada imzalanan bir anlaşma değil 
ama anlaşmanın ardından sol ve ilerici güç-
lerin verecekleri emek ve barış eksenli or-
tak mücadeledir.

Biz, Baraka aktivistleri, emekçi kadın-
ların hakları için, kadının görünür kılınması 
ve şiddetin son bulması için, adada gerçek 
bir barışın sağlanması için, dayatmalara ve 
gerici politikalara dur demek için müca-
deleyi asla bırakmıyoruz. 8 Mart emekçi 
kadınların mücadelesinde çok önemli bir 
gündür. Ama biz, kadınların insanca yaşa-
dığı ve görmezden gelinmediği bir dünya 
için sesimizi her zaman yükseltmeye de-
vam edeceğiz. 

Neo-liberal politikalar, sınır tanımaksı-
zın adanın her iki tarafında da emekçileri 
olumsuz etkilemektedir. Kıbrıs’ın kuzeyinde 
TC’den dayatılan paketler, göç yasası, arka 
arkaya yapılan akıl almaz zamlar, özelleştir-
meler için hazırlanan zemin,  Kıbrıs’ın güne-
yinde Troika’nın baskıları ile emekçilerin ma-
aşlarından yapılan %30’luk kesinti, ardından 
yapılan ikinci kesinti, zamlar, KİT’lerin kapa-
tılması, özelleştirme için hazırlanan zemin 
mücadeleyi daha da yükseltmemiz ve ortak-
laştırmamız gerektiğinin sinyalini vermekte-
dir. Kıbrıs’ın her iki yarısında yaşayan emekçi 
kadınlar neo-liberal politikaların sonucun-
dan daha çok etkilenmektedirler. Kadınlara 
günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları 
sorduk:

Zühre Akmanlar: Son zamanlarda yapı-
lan benzin, elektirik ve tüp gaz zamlarından 
kötü etkilendim. Maaşıma yeterli artış al-
madım. Yeterli artış alsaydım evde elektirik 
ampüllerinin kapalı olup  olmadığını sürekli 
kontrol etmezdim, hergün iş için Lefkoşa-
Girne yolunu gidip gelirken benzinden nasıl 
tasarruf ederim  diye  düşünmezdim (ayın 
son haftasında benzine para kalmadığı için 
Lefkoşa’daki kardeşimde kalıyorum) ve ısın-
mak için evde battaniyeye sarılıp oturmaz-
dım. 

Alexandra Vassiliades: Yaşanan ekono-
mik değişiklikler beni etkiledi. Özellikle kira 
ödediğim için çok etkilendim. Diğer zorun-
lu harcamalar ile birlikte para biriktirmek 
imkansız hale geldi. Daha önceleri daha sık 
alışveriş yapabilirken veya geceleri dışarıda 
eğlenmek üzere çıkabilirken artık yapamıyo-
rum. 

Azra Bulut: Son zamanlarda yapılan 
zamlarla alacağım her şeyi iki kez düşünür 
oldum. Eskiden beğendiğimi alabilmek gibi 
bir lüksüm vardı fakat şimdi artık ihtiya-
cım yoksa almıyorum. Kuaföre bile eskiden 
daha sık giderken, şimdi artık özel günlerde 
gitmeyi tercih ediyorum. Çevremdeki çoğu 
arkadaşımdan da ayni tepkileri alıyorum. 

Market alışverişleri için de hep daha önce-
den liste yapıyorum. Listesiz markete gitmi-
yorum çünkü o zaman hep gereksiz şeyler 
alıp çıkıyorum. Daha önceleri dışardan daha 
sık yemek çağırırdık, şimdi o da azaldı. Daha 
tutumlu davranmaya ve parayı daha dikkatli 
kullanmaya başladım.

Anna Kyriacou: Eşimle ev inşaa ettirmeyi 
planlıyorduk. Ancak ülkemizdeki son durum-

lardan, maaş kesintilerinden dolayı güven-
cesiz hissediyoruz. Bu yüzden de henüz evi-
mizin inşaatına başlayamadık. Ailemin bize 
verdiği apartman dairesinde kalıyoruz. Ön-
celeri her hafta alış veriş yapabilirken, şimdi 
o kadar sık alışveriş yapmıyoruz ve sadece 
ihtiyaçlarımızı alıyoruz. 

Ziliha Uluboy: Son zamanlarda yapılan 
benzin ve elektrik zamlarından ekonomik 
olarak etkilenmenin yanında her gün artış 
haberlerini dinlemekten psikolojik olarak da 
çok olumsuz etkileniyoruz. Her sabah, bugün 
yine neye zam yapılmış diye uyanmak ve ha-
berleri dinlemek güne negatif başlamamı-
za neden oluyor. Yapılan zamlar karşısında 
maaşıma yapılan artış arayı kapatmayacak 
kadar azdır. Zaten maaş artışı yılda bir kez 
yapılırken zamlar her gün yapılıyor ve haya-
tımızda kısıtlamalara gitmemiz zaruri hale 
geliyor. Zamlardan ekonomik, sosyal, ve psi-
kolojik olarak etkileniyoruz. 

“Kuaföre gitmek, beğendiğini 
almak artık bir lüks”

1899’da “Kadın-
ların Özgürleşme-
si” kitabını yazan 
Mısırlı yargıç Kasım 
Emin, Arap dünya-
sının ilk feministi 
olarak anılır. 

BUNLARI BİLİR 
MİYDİNİZ?

Mine Balman, Firuzan Nalbantoğlu, 
Nazen Şansal, Zekiye Şentürkler, Cemre MorHazırlayanlar
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Hazırlayan: Ali Şahin
aiossemeon@hotmail.com

Şiirlerinizi bize yollayın yayınlayalım. Sanat yalnız profesyoneller için değil, içinde coşku hisseden herkes içindir…

BİR ÇİFT GÖZ
Beni bu kentin,
Soğuk yağmurları üşütmez,
Hisarlar aşınsa etrafımda
Ama,
Hava günlük güneşlik olsa
-Kertenkeleler kanıp kış uykusundan uyansa
Bir çift göz üşütür beni
Ortalık günlük güneşlik dahi olsa.
1965

PARAMPARÇA
74’lerde “Parçalanmış Aileleri
Birleştirme Cemiyeti” vardı…
Bir oğlum Kanada’da
Bir oğlum Avusturya’da…
Karım Londra’da
Bizi da birleştirsinler bakalım!

DEĞİŞEN KURAL
Ezanlar 
Sanki
Sela 
Oldu!

DEVRİMCİ
‘Kal benim gibi mücadele et!’ dedi
Arkasından bir buçuk döner
sipariş etti.

Bu sayımızda şiir sayfamızı mart ayında yaşamını yitiren 
Kıbrıslı Türk şair Ziya Ormancıoğlu’na ayırıyoruz. Saygıyla…
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Yıllardır üzerinde belki de en çok konu-
şulan kavram zeka olmuştur. Zekanın ne 
olduğu, kimlerde ne düzeyde bulunduğu, 
zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen 
şeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip 
olacağımız yüzyıllardır merak ve tartışma 
konusudur. Özellikle çocuklardaki 
zeka potansiyeli sürekli konuşulu-
yor. “Bizim çocuğumuz çok zeki” di-
yen ailelerden tutun da “bu çocuk 
zeki değil, durumu çok kötü” diyen 
öğretmenlere kadar herkesin ağzın-
da sakız gibi dolaşıyor zeka kavramı. 

Bütün bunlar bir yana zekanın ne 
olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra 
üzerinde anlaşılan bir kavrama ve 
sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki 
cümleyle özetlenemeyecek kadar 
karmaşık bir sistem olduğunu ve es-
kiden bildiğimiz birçok şeyin aslında 
çok da doğru olmadığını fark ettik. 
Sadece sayısal ya da sadece sözel 
bir zeka olmadığını hem bütün bun-
ları kapsayan hem de tek tek daha 
farklı alanlardan oluşan bir durum 
olduğunu anladık. Aksi halde mate-
matikten zayıf olan bir bireyin nasıl 
iyi bir müzisyen olabildiğini ya da sö-
zel anlamda sorun yaşayan birisinin 
nasıl yüksek bir bilim ve fen kapasitesine 
sahip olduğunu açıklayamazdık.

Son 30 yıla damgasını vuran ve bir öğ-
renme psikoloğu olan Howard Gardner’la 
beraber zeka tanımı değişti, zekanın içeri-
ği değişti. Gardner kişilerdeki zekanın tek 
bir boyutta, yani sadece sözel ya da sade-
ce sayısal olarak değerlendirilemeyeceğini 
ve farklı boyutlarıyla ele alınması gerekti-
ğini ortaya koydu. Gardner’a göre bir insan 
herhangi bir ürünü meydana getirebiliyor, 
herhangi bir soruna etkili çözümler üre-
tebiliyorsa o insan zekidir ve bildiğimiz 
anlamlardaki zekanın farklı olarak ele alın-
ması gerekir. Bu farklı alanlar hayatın her 
yönüyl ilgili olabileceği için de kişileri bir 
iki tanım içine sıkıştırmak son derece yan-

lıştır.
Gardner’ın bu iddiası ve çalışmaları çok 

büyük ilgi gördü ve artık zeka üzerinde ka-
bul edilen bir gerçek durumuna geldi. Ar-
tık biliyoruz ki her insanın farklı yetenek-
leri ve ait olduğu bir zeka alanı bulunuyor. 

Buna göre Gardner bir zeka tanımı da yapı-
yor ve diyor ki;

“Zeka, hayat süresince karşılaşılan 
farklı durumlarda ve olaylarda sorunların 
üstesinden gelerek problemleri çözme ve 
yeni ürünler, yeni çözümler yaratabilme 
kapasitesidir. Böylece zeka, her an deği-
şen dünyada yaşamak ve bu değişimlere 
ayak uydurabilmek amacıyla her bireyde 
bulunan ve tamamen kendine özgü olan 
yetenek ve becerilerin toplamıdır. Sonuç 
olarak da zeka, içinde bulunduğumuz 
topluma faydalı şeyler yapabilme, faydalı 
ürünler sunabilme ve onu dönüştürebilme 
kapasitesidir.”

Çoklu zeka önce yedi zeka tanımı ola-
rak belirlenmiş ancak 1995 yılında bir zeka 

türü daha eklenerek sekiz farklı zeka ola-
rak tanımlanmıştır. Gardner son yıllarda 
da 9. zeka olarak ifade ettiği “Varoluşçu 
Zeka” üzerinde çalışmaktadır.

Sözsel-Dilsel Zeka, Görsel-Uzaysal 
Zeka, Bedensel-Kinestetik Zeka, Mantık-

sal-Matematiksel Zeka, Sosyal 
Zeka, Kişisel-İçsel Zeka, Doğa 
Zekası, Müziksel-Ritmik Zeka.

Bu yazıda Müziksel-Ritmik 
Zeka’yı biraz açıklayalım

Sesler, notalar, ritim ve mü-
zik zekasına sahip kişilerin bu 
zeka türünden olduğu biliniyor. 
Ritmik Zekaya sahip bireyler, 
başta insan sesi olmak üzere, 
çevreden algıladıkları tüm ses-
lere karşı duyarlıdırlar. Müzikle 
ve sesle ilgili her şey ilgilerini 
çeker. Mutlaka bir müzik aleti 
çalmak isterler. Bu zekaya sahip 
bazı kişilerin hiçbir ders alma-
dan bir alet çaldığını görmek 
mümkündür. Müziğin herhangi 
bir ya da birkaç alanında özel 
olarak yeteneklidirler. Notasını 
bilmeden müziği anlar, ritim tu-
tabilirler. Müzikle hareketi bir-
leştirip değişik figürler yarata-

bilirler. Şarkı, şiir hafızaları çok gelişmiştir. 
Öğrenmede müzikle çalışarak daha başarı-
lı olabilirler. Farklı kültürlere ve müzikleri-
ne karşı çok meraklıdırlar. 

Sonuç olarak bir bireyin daha çocukken 
hangi zeka türüne sahip olduğunu keşfe-
dersek o bireyde Müziksel-Ritmik Zekayla 
ilgisi yokmuş gibi görünen kavramları bile 
geliştirebilirsiniz. Örneğin bu zeka türüne 
sahip olan birine müzik eşliğinde matema-
tikle ilgili kavramları anlatabilir, öğretebi-
lirsiniz. İlerici eğitimciler çocukları “zeki” 
diye tanımlamaz. Her birey her yaşta farklı 
alanlarda zekidir. Önemli olan insanların, 
sahip olduğu zekayı, kendini ve dünyayı 
değiştirmede nasıl kullanacağını keşfede-
bilmesidir. 

Zeki Değil, 
Zeka Sahibi
İsmail Özuçar
smile_ozucar@hotmail.com
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Bir zamanlar şirin tepeleri, çamurlu yol-
larıyla nüfusu oldukça az, fakir bir köy olan 
Hamitmandrez (Hamitköy)  son yıllarda 
nüfusu 5 ile 10 bin arasında değişen bir ka-
sabaya dönüşmüştür.Özellikle Lefkoşa’ya 
yakın olması ve Türk koçanlıarsaları sebe-
biyle yaşamak için “cazip” bir bölge haline 
getirilen köyde artık köy yaşamını bulmak 
da oldukça zor. 1885 yılında Captain Kitc-
hener tarafındançizilen haritada sadece-
5evingörünmesiköyün ne kadardeğiştiği-
ninkanıtıdurumundadıradeta.

Hamitmandrez’de, nenemin yaşadığı 
“Alibaba” Mahallesi de yeni yapılan vil-
lalar ve apartmanlarla bu yapılaşmadan 
ne yazık ki nasibini almıştır. Alibaba Ma-
hallesi köyün doğusunda yer alan, Hamit 
Buba’nın oğlu, Ali Buba’nın çocuklarının ve 
torunlarının yaşadığı mahalledir. Çocukluk 
anılarımın geçtiği bu köye baktığımda ken-
dimden bir şeyler bulamamanın üzüntüsü-
nü derindenyaşarım şimdilerde.  Efkalipto 
ağaçları altında oyun oynadığımız, köpek-
lerden kaçarken babuçlarımızı çamurlara 
terk ettiğimiz, ormanlarından toprak man-
tarı çıkardığımız, su birikintilerindeki kur-
bağaları toplayıp nenemizi çıldırttığımız 
Hamitmandrez’i özlerim…

Hamitmandrez, adınıbir zamanlar 
Baf’tan gelerek Hamitköy’dekitepelere 
yerleşen kayıtlardaki ismiyle Abdülhamit 
olan Hamit Buba’dan alır. Hamit, Mehmet 
Altuner tarafından yapılan araştırmaya 
göre, Hicaz’a hacı olmaya giden zengin 
bir adam tarafından (kimi söylentilere 
göre kızkardeşiyle birlikte) Baf’ın Antroli-
gu (Antronigo) köyüne getirilen öksüz bir 
çocuktur. Burada bir süre yaşayan Hamit, 
daha sonra Lefkoşa’ya getirilerek Hürem 
Ağa denilen zengin bir adamın yanında 
çoban ve çocuk bakıcısı olarak çalışmaya 
başlar. Çoban Hamit’e,doğum yapan her 
hayvandan bir kuzu verilir. Hamit bu hay-
vanlara “Angoni” der. Bugün dahi bu söy-

lem köyün yaşlıları tarafından kullanılmak-
tadır. Hamit’in hayvanları zamanla çoğalıp 
bir sürüye dönüşür.

Hamit’in ilk evi ve mandırası Saray 
Otel’in doğusunda Konak Eczanesi ile Bü-
yük Hamam’ın arasındaki yerdedir. Halen 
Rüstem Kitabevi’nin arkasındaki avluda 
Hamit’in Kuyusu’nun durduğu bilinmek-
tedir. Mehmet Altuner, “Hamit Buba’nın 
kızları, hamama gideceklerinde çarşafa 
sarılıp arka havlu kapısından hamama 
gittiklerinin ene ve dedelerimden defa-
larca duydum” diye anlatmaktadır. Hamit 
Buba’nın, bugünkü Hamit öy’e yerleşmesi 
ise İngiliz İdaresi’nin 1878’de Kıbrıs’a gel-
mesi ile başlar.

Rivayet o ki Hamit, davarı otlattığı bir 
gün bir ağacın kovuğunda bir kese altın 
bulur. Bu keseyi götürüp ağasına teslim 
eder. Ağa da dürüstlüğüyle kalbini kaza-
nan Hamit’eLefkoşa dışında bir yer seç, 
orayı sana vereceğim der. Daha sonra se-
çilen mal,üzerine tapu edilir ve böylece 
Hamitköy’e ilk mandıra Hamit tarafından 
yapılır. O yüzden buraya Hamit’in mandıra-
ları anlamına gelen Hamitmandrez denir. 

Hamit bu tepelerde bir yaşam kurar 
kendine. Tepelerin üzerine de bir ev ya-
par. Bu ev şimdilerde Girne’ye bağlanmak 
üzere yapılacak yol inşaatının tam ortasın-
da duruyor. Hatta bir kısmı ne yazıkki yol 
çalışmaları sırasında yıkıldı. Köyün ilk evi 
olan ve “Hamit’in Hanayı” olarak bilinen 
bu kerpiç evin yıkılması karşısında tep-
ki gösteren Hamit’in soyundan gelenler 
bu olay üzerine bir araya gelerek eve sa-
hip çıkılması ve yıkılmaması için bir eylem 
gerçekleştirdiler. Yıllara ve beton binalara 
inat orada durmaya devam eden bu tarihi 
yapının korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması için gerekli kurumlar görevini 
yapmalı ve bu eve sahip çıkılmalıdır.

Kimilerine göre Hamit Buba’nın Arap 
soyundan geldiği ve çok zeki bir adam ol-
duğu rivayet edilir. Hamit Buba’nın oğlu 
Mehmet’in torunu olan (bugün hayatta 
olan ve Ankara’da yaşayan)1932 doğum-
lu Pervin Beha, “Hamit Buba’nın kulağına 
küpe taktığını dedemden defalarca duy-
dum” diye aktarır.Hamit Buba’nın asıl is-
minin Abdülhamit olması ve kulağına küpe 
takması, Hamit’in Hicaz’dan geldiği tezini 
kuvvetlendirir.

1777 yılında doğan Hamit Buba’nın ilk 
karısı Bafidi Emete’dir. İkinci karısı ise Ayşe 
Buba’dır. Dört kızı, üç tane oğlu olan Goca 
Hamit, 1886 yılında öldüğünde Girne Kapı-
sı Mezarlığı’na gömülür.Günümüzde Ata-
türk Kültür Merkezi’yle etrafında bulunan 
okulların olduğu alanı kapsayan mezarlık 
1950’li yıllarda başka bir yere aktarılır.

1878’de ilk yaşam belirtilerinin ortaya 
çıktığı Hamitmadrez’i ve Hamit Buba’yı 
(Goca Hamit) tarihin derinliklerinden çı-
karıp sizlerle buluşturmaya çalıştığımız 
bu yazıda, arşivini hiç çekinmeden bizlerle 
paylaşan, üç yıldır bu sülaleden gelenleri 
“Hamit Buba Soyu Pikniği’yle” bir araya 
toplayan, tarihi yaşatma çabası herkese 
örnek Mehmet Altuner’e de çok teşekkür 
ederiz.

Efkalipto: Okaliptus
Babuç: Terlik
Angoni: Torun
Havlu: Bahçe
Bafidi: Baflı olan kimse.

Hamit Buba ve 
Hamitmandrez
Şifa Alçıcıoğlu
sifa_alcicioglu@yahoo.com
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MİZAH CİDDİ BİR İŞTİR!

Murphy Kanunu:  Hayattaki 
en güzel şeyler: Ya kanun dışı, ya 
ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır.

2009 yılında halkın tepkilerine rağmen meclisten geçen ve 
2010 yılında yürürlüğe giren Göç Yasası 2014 yılında da pro-
testo ediliyor. CTP, DP-UG hükümetinin Maliye Bakanı Ze-
ren Mungan yasanın getirdiği eşitsizliklerden faydalanıyor.

17 Aralık’ta başlayan rüşvet soruşturmasından sonra AKP  
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu ile aralarında geçen 
telefon görüşmeleri band olarak yayınlandı.

Türkiye’de Gezi Parkı ayaklanmasında gaz kapsülünün ka-
fasına isabet etmesiyle 269 gün komada kaldıktan sonra, 
Berkin Elvan 15 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıbrıs görüşmeleri ABD’nin baskılarıyla yine başladı. Açıklamalarda görüşmelerin 
başlamasının nedeni olarak doğalgaz rezervlerinin etkili olduğu vurgulandı.




