
Baraka Kültür Merkezi,
Biri Sizi Gözetliyor ismi
altýnda gerçekleþtirilen ve
her türlü yoz deðeri
özendirerek, gözetim
toplumu yaratmak yolunda
bir adým olan yarýþmayý
protesto etti. Yarýþmanýn
yayýnlandýðý Genç-TV
kanalý önünde gerçekleþen
protesto sýrasýnda elinde
dürbün, video kamera ve
sustalý gözlükler bulunan
Baraka Aktivistleri
"Gözeklen Da Gözetlenin"
yazýlý bir pankart taþýdýlar.
Basýna bir açýklama okuyan
Baraka Aktivisti Halil
Karapaþaoðlu, bu tarz
yarýþmalarýn gözetim
toplumunun içselleþtirilme-
sine, toplum içerisinde
denetim mekanizmalarýnýn
meþrulaþtýrýlmasýna, bireyler

arasý yozlaþmýþ iliþkilerin
özenilecek birþeymiþ gibi
sunulmasýna ve röntgenci-
lik, teþhircilik gibi eðilimlerin
topluma nüfuz etmesine
neden olduðunu belirterek
bunlarýn Baraka tarafýndan
onaylanan deðerler
olmadýðýný vurguladý. 

Eylem sonrasýnda Genç-
TV yöneticilerinden davet
alan Baraka Aktivistleri
içeriye girerek yöneticilerle
sohbet etti. Baraka
Aktivistlerinin içeride bulu-
nan bir güvenlik kamerasýný
ve bu kameraya neden
gerek duyulduðunu sormasý
üzerine Genç TV yetkilileri
doyurucu bir cevap vereme-
di. Bunun üzerine Baraka
Aktivistleri Genç TV yetk-
ililerine; özel olarak kanal-
larý ile bir sorunlarý

olmadýðýný belirtti. Ancak
reyting kaygýsý ile toplumu
yozlaþtýran ve "siyasetten
uzaklaþmayý" güzel
birþeymiþ gibi sunan yayýn-
larý da hangi kanal yaparsa
yapsýn protesto etmeyi
doðru bulduklarýný, bu
eylemin tartýþtýrmak istedik-
leri konular açýsýndan yal-
nýzca bir araç olduðunu
anlattýlar. Ýnsanlarýn sorun-
larýna sahip çýkmasýný
teþvik edecek ve olumulu
deðerleri yaygýnlaþtýracak
programlar yapýlýrsa da her
türlü desteði vermekten
çekinmeyeceklerini belirten
Barakacýlar, bir süre sonra
Genç TV'den ayrýldýlar.

Protesto sýrasýnda çok
sayýda basýn kuruluþu hazýr
bulunurken, haberin hiçbir
kanalda yayýnlanmamasý ve
TAK tarafýndan haber olarak
geçilmemesi ise medya
patronlarýnýn ve sermaye
dostu CTP hükümetinin
dayanýþmasý olarak yorum-
landý.

Baraka'dan yapýlan açýkla-
mada BSG yarýþmasýnýn
toplum tarafýndan hiçbir
þekilde ilgi görmemesi üzer-
ine ve bilinmeyen yarýþmayý
eylemler yoluyla topluma
duyurmamak için eylemlerin
dondurulduðu duyuruldu.��
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BBBBAAAARRRRAAAAKKKKAAAA  SSSS ÝÝÝÝNNNNEEEEMMMMAAAA
FAALÝYETLERÝ
DEVAM EDÝYOR

2003 yýlýndan beridir
"Sinemaya Seyirci
Kalmayýn" sloganýyla kesinti-
siz bir þekilde devam eden
ücretsiz sinema gösterimleri
beðeni topluyor. 4 Aðustos
2007 Cumartesi  "Cennetin
Krallýðý" filmi ile 79'uncu gös-
terim gerçekleþmiþ olacak. 

Mayýs ayýnda SEKA
Belgeseli, haziran ayýnda
"Özgürlük Ýçin" ve temmuz
ayýnda "Ýþgal" isimli filmler
izlendi ve filmler öncesinde
yapýlan sunumlar yanýnda
sonrasýnda tartýþmalar
gerçekleþti. "SEKA
Belgeseli" baðlamýnda
özelleþtirme ve direniþ
konuþulurken, gerçek bir
yaþam öyküsünden
uyarlanan "Özgürlük Ýçin"
filmi 1968 yýlýnda ABD ve
Avrupa'da gerçekleþen
gençlik isyanlarýný konu alýy-
ordu. Ünlü gazeteci ve "No
Logo" kitabýnýn yazarý Naomi
Klein'in senaryosundan
belgeselleþen "Ýþgal" filmi
ise Latin Amerika'da gittikçe
yaygýnlaþan fabrika iþgalleri
baðlamýnda, küreseleþmeyi
tartýþtýran çarpýcý bir film.
Ýzlenen filmlere Baraka'nýn
arþivinden ulaþmak
mümkün.

4 Aðustos 2007 Cumartesi
saat 20:00'da gösterimi
yapýlacak olan "Cennetin
Krallýðý" filmi ortaçaðda Haçlý
ordusu ve Selahaddin
Eyyübi krallýðý arasýnda
uzun süren savaþlar arasýn-
da kýsa bir barýþ dönemini
konu alýyor.��

BÝRÝ SÝZÝ GÖZETLÝYOR BÝRÝ SÝZÝ GÖZETLÝYOR 
YARIÞMASI PROTESTO EdÝldÝYARIÞMASI PROTESTO EdÝldÝ

""DDeerrssÝÝmmÝÝzz:: KKaaddýýnn"" SSoonn KKeezz SSaahhnneelleennddÝÝ
Baraka Tiyatro Ekibi mayýs ayý içinde

gerçekleþtirdiði etkinliklerle 2006-2007 sezo-
nunu kapattý. "Dersimiz: Kadýn" isimli oyun
ile eðitim ve kadýn konularýný mizahi ve
müzikli bir üslupla ird-
eleyen BTE, son iki
gösterimini lise ve
üniversite öðrenciler-
ine gerçekleþtirdi. 

14 Mayýs 2007 tar-
ihinde 20 Temmuz
Fen Lisesi'nde sah-
nelenen "Dersimiz:
Kadýn" lise öðren-
cileri ve Eðitim
Bakaný Canan
Öztoprak tarafýn-

dan izlendi. Lise öðrencilerinin eðlenceli ve
dinamik bulduklarý oyundan

beðeni ile ayrýldýklarý
gözlenirken bir sonraki
oyun da AKM'de Öðret-
men Akademisi öðrenci-
lerine sahnelendi. 23
Mayýs tarihinde Öðret-
men Akademisi öðrenci-
leri tarafýndan dolduru-
lan AKM sahnesinde son

gösterimi yapýlan
"Dersimiz: Kadýn"; eðitimde
özelleþtirme, pedagojik

sorunlar, þiddet ve kadýn
konularý üzerine
yoðunlaþýyordu.��



argasdiargasdi13

Kýbrýs'ta yükselen Faþist ve Þövenist
faaliyetlere karþý biraraya gelen örgütler
ortak faaliyetlerine devam ediyor. KSP
Gençlik Birimi, BKP Gençlik Kollarý, YKP
Gençlik, Baraka ve BDH Gençlik
Komitesi'nin birlikteliði ile gerçekleþtirilen
bir panel, 24 Mayýs tarihinde yapýldý.
"Gençlik Tartýþýyor: Milliyetçilik, Faþizm ve
Mücadele Yöntemleri" baþlýklý panelde
her örgüt temsilcisi 10 dakikalýk bir
konuþma yaparak, faþizimden örgütünün
ne anladýðýný, faþizme karþý mücadelede
nasýl bir yöntem izlenmesi gerektiðini
anlattý. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmen-
ler Sendikasý'nýn konferans salonunda
gerçekleþen panel katýlýmcýlar tarafýndan
ilgi ile dinlendi. Panel sonrasýnda dinleyi-
ciler sorularý yanýnda kendi katkýlarýný da
ekleme fýrsatý buldular. Panelde Baraka
adýna konuþan Devrim Barçýn, faþizme
karþý mücadele sorununun bir þiddet
sorunu olmadýðýný belirtti ve önemli olanýn
faþist ideolojinin örgütlenme alanýnýn dar-
altýlmasý ve giderek ortadan kaldýrýlmasý
olduðunu anlattý. Faþistlerin örgütlediði
kesimlerde bulunan hoþnutsuzluðu
devrimci amaçlar doðrultusunda kanalize
etmek için ilerici örgütlere büyük görev
düþtüðünü belirten Devrim Barçýn,
faþizmin kitle tabanýnýn ancak bu yolla
ortadan kaldýrýlabileceðini vurguladý. 

Panelden önce ise 49 yýl önce 24
Mayýs 1958'de faþist TMT tarafýndan
katledilen ilerici Fazýl Önder anýsýna bir
etkinlik gerçekleþtirildi. Etkinlik, Fazýl
Önder anýsýna 1 dakikalýk bir saygý
duruþu ile baþladý. Saygý duruþunun
ardýndan Baraka Aktivisti Tahsin Oygar,
Fazýl Önder'in mücadelesi ve yazdýðý
yazýlarý özetleyen araþtýrmasýný metin
olarak okudu. Fazýl Önder'in yazýlarý ve
eylemlerinin özetlendiði metin ilgi ile din-
lendi. Ahmet An ve Kamil Tuncel'in
katkýlarý ile hazýrlanan ve Fazýl Önder'in
fotoðraflarýndan derlenen bir slayt gösteri-
minden sonra eski sendikacýlar ve Fazýl
Önder'in mücadele arkadaþlarý ile Fazýl
Önder'in yaþamý ve mücadelesi konuþul-
du. Fazýl Önder'in ailesinin de katýldýðý
etkinlik, alçakça katledildiði 1958 yýlýndan
beridir gerçekleþtirilen ikinci etkinlikti.��

Geçtiðimiz yýl gerçekleþen
ve bir ilk olan Grup Yorum
konserinden sonra, bu yýl
Grup Yorum tekrar
Kýbrýs'taydý. 18 Mayýs'ta
Salamis Antik Tiyatro'da
gerçekleþen konsere katýlým

gayet yoðundu. Baraka
Kültür Merkezi,
geçtiðimiz yýl olduðu gibi
bu yýl da konserin orga-
nizatörleri arasýndaydý.
Coþkulu ve kararlý bir
kitleye seslenen Grup
Yorum, Çav Bella,
Enternasyonal gibi

devrimci klasikler yanýnda
aðýtlar, halaylar ve türkülerle
geceye katýlanlara müzik
ziyafeti yaþattý. Konserde;
"Baðýmsýz Kýbrýs Bütün
Halklar Kardeþtir", "Mahir-
Hüseyin-Ulaþ, Kurtuluþa

Kadar Savaþ" sloganlarýný
atan Baraka kitlesi, konserin
izleyicilerinden alkýþlarla yanýt
aldý. 

Organizatörler konserin
ertesi gün Grup Yorum ile bir
yemekte buluþtular. KTÖS ve
Beyrut Yýldýzý gibi iki yýldýr
organizasyonda bulunan
yapýlar yanýnda BKP'nin de
katýldýðý yemekte, Baraka
temsilcileri Yorum elemanlarý
ile sohbet etmek ve fikir alýþ
veriþinde bulunmak þansýný
yakaladý.��

FFFFAAAAZZZZIIIILLLL  ÖÖÖÖNNNNDDDDEEEERRRR
ANILDIANILDI

GGRRUUPP YYOORRUUMM ÝÝKKÝÝNNCCÝÝ ddeeffaa KKIIBBRRIISS''TTAAYYDDII

Baraka Kültür Merkezi'nin bu yýl ikincisini
düzenlediði yaz kampý, 18-22 Temmuz tarihleri
arasýnda, Karpaz bölgesindeki Altýnkum
sahilinde yapýldý. Baraka dostlarý ve aktivist-
lerinin katýlýmýyla gerçekleþen kampta, panel,
forum, tiyatro atölyesi, müzik dinletileri, sahil
temizliði gibi etkinlikler ile çeþitli oyun ve yarýþ-
malar yer aldý. Ayrýca günlük kamp programýnýn
ve haberlerin yer aldýðý "Kampgasdi" isimli
gazete de kamp boyunca her gün okuyucularý
ile buluþtu. 

Kampýn ilk etkinliði olan panel, 20 Temmuz
Cuma günü saat 10.00-12.00 saatleri arasýnda
yapýldý ve "Parasýz Eðitim-Parasýz Saðlýk"
konusu, panelistler Halil Karapaþaoðlu ve
Devrim Barçýn tarafýndan teorik ve pratik boyut-
larýyla ele alýndý. Soru-cevap ve dinleyicilerin
katýlýmý ile þekillenen bölümlerde, tüm dünyada
çaðýmýza damgasýný vuran neo-liberal saldýrýlar
ile Kýbrýs'ýn kuzeyinde saðlýk ve eðitimdeki
özelleþtirmeler sorgulandý. Panelde, sosyal
devlet anlayýþýnýn tasfiyesine karþý durulmasý ve
emekçi kesimlerin daha da yoksullaþmamasý
için eðitim, saðlýk gibi temel haklara sahip çýkýl-
masý gereði vurgulandý. Ayný gün akþam üzeri
yapýlan "Oyuncu Olmayanlar Ýçin Oyunlar" isimli
tiyatro atölyesinde ise
katýlýmcýlar hem eðlenme
hem de mimik ve jestlerini
kullanarak kendi bedenlerini
ve yaratýcýlýklarýný tanýma
olanaðý buldular. Ýmge tiya-
trosu tekniðiyle yapýlan çalýþ-
malarda, "oyun" "aile" ve
"aþk" kavramlarý iþlendi ve bu
konularda eleþtirel tablolar
meydana çýktý.

21 Temmuz Cumartesi
sabahý gerçekleþen forumda
"Patriarka ve Cinsiyetçilik"

konusu tartýþýldý. Kadýn ve erkek
katýlýmcýlar, erkek egemen sis-
temin üzerimizdeki etkilerini ve
günlük hayatýmýzdaki olumsuz
yansýmalarýný paylaþtýlar ve birlikte
çözüm önerileri aradýlar.
Katýlýmcýlarýn teorik açýlýmlarla ve
kendi yaþamlarýndan verdikleri
örneklerle zenginleþtirdikleri forum-
da, kadýn sorununun kapitalizm
içinde çözülemeyeceðinin ancak
patriarkal baskýlarý ve cinsiyetçiliði
aþmak yönünde her bireyin günlük
yaþamýnda yapabileceði pek çok
þey olduðunun altý çizildi. Ayrýca

aile içi þiddetin ülkemizde sanýldýðýndan daha
yayýn olduðu ve kadýn sýðýnma evlerine ihtiyaç
bulunduðu tesbiti de yapýldý. Cumartesi öðlen
saatlerinde yapýlan satranç, tavla ve hedef 4
turnuvalarýndaysa kampçýlar bir yandan zihin
sporlarý yaparken diðer yandan da "rekabet
deðil paylaþým" sloganýna hayat verdiler. Ayný
günün akþamýnda ise Baraka müzik topluluðu
Sol Anahtarý, kapmçýlarý çoþturan bir konser
verdi. Dinleyenlerin gerek sesleriyle gerekse
halaylarla eþlik ettiði konserin ardýnda bir de
þarký söyleme yarýþmasý yapýldý. 

Üç gün süren kampta, özgür Karpaz eþekleri-
ni gözlemleme fýrsatý bulan katýlýmcýlar ayrýca
Altýnkum sahilini çöplerden temizleme etkinliði
de gerçekleþtirdiler. Karpaz'daki doðal hayata
hayran kalan Baraka dost ve aktivistleri, son
günlerde hükümetin gündeminde olan Karpaz'a
elektrik götürülmesine karþý "Karpaz'a elektrik
götürme, doðal hayatý öldürme" sloganýyla sem-
bolik bir eylem de gerçekleþtirdiler. 

Kampta hem dinlenip hem eðlenen, yeni
arkadaþlýklar kurarak dostluklarýný pekiþtiren
Baraka dost ve aktivistleri, mücadeleye devam
etmek için enerji topladýlar.��

ÝKÝNCÝ "GGGGÖÖÖÖRRRREEEENNNNEEEEKKKKSSSSEEEELLLL" BARAKA KAMPI YAPILDI




