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Üç yýldýr 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde
geleneksel yürüyüþ etkinliðinin gerçek-
leþmesi önünde engel oluþturan CTP, bu
yýl da kortejlerin bölünmesine neden oldu.
Bilindiði gibi iki yýl önce Baraka tek baþýna
bir kortej oluþturarak yürüyüþlerin yapýl-
masýna devam edeceðini, CTP'nin
hükümete gelmiþ olmasýnýn barýþ mücade-
lesinin durdurulmasý için bir gerekçe ola-
mayacaðýný belirtmiþti. Geçtiðimiz yýl da
Baraka'nýn çeþitli giriþimlerine raðmen
sadece YKP Gençlik "Barýþ Yürüyüþü"ne
katýlmýþ ve iki örgüt "barýþ mücadelesine
devam etme kararlýlýklarýný" vurgulamýþtý.
Bu yýl anti-faþist etkinliklerle sürekli bir

birliktelik yakalayan Ýlerici Gençlik Örgütleri
bir inisiyatif geliþtirerek 1 Eylül'de kortej
oluþturdular. Baraka Kültür Merkezi, YKP
Gençlik, BKP Gençlik Kollarý, TDP
Gençlik Örgütü, KSP Gençlik Birimi'nin
inisiyatifi ile oluþturulan yürüyüþ komitesi
hýzla geniþledi ve Ekim Kültür Merkezi,
Dance for Peace, Kýbrýslý Gençlik
Platformu, KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN,
DAÜ-BÝRSEN'in de katýlýmýyla coþkulu bir
yürüyüþ gerçekleþtirildi.
Barýþ güçlerinin yeniden toparlanma

içerisinde olduðunu gözlemleyen CTP, iki
yýldýr gerçekleþmesi önüne engeller diktiði
yürüyüþü bu yýl bölme kararý aldý. Adýndan
baþka hiçbir etkinliði bulunmayan ve yýllar-
dan beridir unutulmuþ olan CTP güdümün-
deki "Barýþ Derneði" hortlatýlarak sözde bir
barýþ yürüyüþü gerçekleþtirileceði duyurul-
du. Ýlk etapta bazý örgütlerin bocalama
yaþamasýna raðmen, Lokmacý'ya yürünüp
þövenizm yapýlacaðýnýn netleþmesi üzerine
sözde barýþ yürüyüþü ile tüm baðlarýný
kesen örgütler yürüyüþe katýlmadý. 50-60
kiþilik ve CTP bürokratlarý ile milletvekil-
lerinden ibaret bir yürüyüþ gerçekleþtiren
"Barýþ Derneði" hüsran yaþarken,
Dereboyunda gerçekleþen yürüyüþe
çoðunluðu gençlerden oluþan yaklaþýk 300
kiþilik bir kalabalýk katýldý.
Örgütlerin imzasýný taþýyan 1 Eylül

Bildirgesi'nde "Kendi tarihimiz hatta yakýn

geçmiþimiz bize göstermektedir ki, halkýn
çoðunluðu kendi kaderi hakkýnda söz
söylemek, kendi yaþamýna müdahale
etmek kararlýlýðýný göstermediði müddetçe,
egemenler bizlere barýþý altýn tepsi içinde
sunmayacaklardýr" denildi.
Bildirinin bazý kýsýmlarý þöyle: "Yýllardýr

açýlmayan kapýlarýn, kitle eylemleri sonu-
cunda bir gecede açýlabildiðini gördük.
Halkýn ortak bir amaç etrafýnda buluþmasý
ile referandumundan hükümet deðiþikliðine
kadar ‘olmaz’ denilen þeylerin olabildiðini
gördük.
Ancak bir þey daha gördük ki; barýþ, peþi

býrakýlmamasý gereken, kararlýlýkla takip
edilmesi gereken bir hedeftir. Barýþ için
mücadele eden halk durdurulamaz, ancak
mücadelenin yolu saptýrýlabilir. Hangi iyi
niyetli giriþimin parçasý olursa olsun, mil-
liyetçilik ve þövenizmden beslenen
söylemler barýþa hizmet edemez. Barýþ
yolunda þövenist söylemlerin yeri yoktur,
kabul edilemez. Bizler çok iyi biliyoruz ki,
yükselmekte olan milliyetçi ve þövenist
söylemleri durdurmanýn tek yolu, halkýn
söz, yetki ve karar haklarýný kendi ellerine
almasýndan geçmektedir. Halklar adýna
konuþanlarýn susmasý, halklarýn kendi
adýna konuþmasý barýþ için tek çýkar
yoldur.
Barýþ ve yeniden birleþme sloganýyla

hükümet olanlar, TC'nin Doðu Akdeniz’deki
çýkarlarý için çalýþmaktadýrlar. Bugün
buradan, barýþ iradesinin temsilcisi olduðu
iddiasýyla koltuklara oturan ve hükümet
ettiðini iddia edenlere sesleniyoruz:
Þövenizmi ve milliyetçiliði yükselten
söylemlerinize son veriniz! Barýþa susamýþ
halkýmýzýn iradesini seçim sandýklarýna ve
hükümet koltuklarýna hapsetme
çabalarýnýza son veriniz! Barýþ çözüm
vaatleri ile elde ettiðiniz koltuklarý kulla-
narak çözümsüzlüðü derinleþtirecek poli-
tikalar geliþtirmeye son veriniz! Biliniz ki,
bu adada yaþayan insanlar barýþ istemek-
tedir ve biz barýþ istediðimiz sürece
Kýbrýs'ta Barýþ Engellenemez!"��

Aðustos ve Eylül aylarý
Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre
Platformu'nun Karpaz Milli
Parký'na elektrik nakil hattý çek-
ilmesine karþý gerçekleþtirdiði
yoðun ve yaratýcý eylemlerle geçti.
16 Aðustos'ta kavþaklarda bildiri
daðýtan platform, 20 Aðustos
akþam üzeri de Lefkoþa Pronto
önünde bir halk buluþmasý
düzenleyerek mum yakma eylemi
gerçekleþtirdi.
22 Aðustos tarihinde platformun

elektrik götürülmesi projesinin dur-
durulmasý istemiyle mahkemeye

yaptýðý ara emri baþvurusunun
görüþülme tarihi olduðundan bir
yürüyüþ düzenlendi. KTOEÖS
lokalinden baþlayarak mahkeme
binasýna kadar süren yürüyüþe
Baraka da katýlarak renkli bir kor-
tej oluþturdu.
Baraka Tiyatro Ekibi ise ara emri

baþvurusunun görüþülmesi öncesi
mahkeme avlusunda "Elektrik
Deðil Eþþek Tepsin" isimli sokak
tiyatrosunu sokakladý. Bir Karpaz
Eþeði ile bir Caretta Caretta'yý
canlandýran Baraka oyuncularý,
"elektrik iþkencesi" ve "kanserojen

direk" yazan temsili direkleri
vatandaþlar yardýmýyla yýktýlar.
Oyun sýrasýnda hükümet de
canavar þekline sokularak üzerine
"yalancý", "doða düþmaný",
"hükümet" gibi yazýlar yazýldý.
Eyleme katýlanlar ve mahkeme
avlusundaki vatandaþlar tarafýn-
dan beðeniyle izlenen oyun yoðun
alkýþ aldý. Oyun birçok gazetenin
manþetini süslerken, sanatýn tüm
dallarý gibi tiyatronun da toplumsal
sorunlarla iç içe olmasý gerektiði
inancýndan hareket eden Baraka
Tiyatro Ekibi takdir gördü.�

Baraka Kültür Merkezi, Karpaz'daki Milli Park'a elektrik
götürülmesi çalýþmalarýný ilginç bir eylemle protesto etti.
28 Aðustos 2007 sabahý Lefkoþa'daki Telefon Dairesi
önünde "Karpaz'a Elektrik Stop" yazýlý dövizlerle
toplanan Baraka aktivistleri, Baþbakan'a telgraf gönder-
di. Eylem'de BÝO-DER ve Yeþil Barýþ Hareketi temsilcileri
de hazýr bulunarak destek verdiler. 
Elektrik ile birlikte milli parkýn büyük otelcilik sektörüne

peþkeþ çekilip betonlaþacaðýný belirten Baraka aktivist-
lerinin bir karpaz eþeði aðzýndan gönderdikleri telgraf
þöyle:
"Sayýn Baþinsan stop
Milli Park sakini eþekler olarak

parkýmýzda sakin sakin otururken
birtakým insanlar gelip ocaðýmýza
direk dikti stop. Duyduk ki bu direk-
lerin dikilmesini siz emretmiþsiniz
stop. Teessüf ederiz stop. Bu
hareketinizle bizi çok kýrdýnýz stop.
Sizin yüzünüzden nüfus yapýmýz
deðiþecek ve çýlgýn iki ayaklýlar
sürüsü buraya da akýn edecek stop.
Sizi bu yanlýþtan derhal dönmeye
çaðýrýyoruz stop. Karpaz'a elektrik
STOP.
Ýmza: AAAÝÝÝ"��

MAHKEME BAHÇESÝNDE MAHKEME BAHÇESÝNDE SSOOKKAAKK  TTÝÝYYAATTRROOSSUU

CTPCTP BARIÞ GÜÇLERÝ ÝLE BARIÞ GÜÇLERÝ ÝLE 
YOLLARINI YOLLARINI AYIRDIAYIRDI



argasdiargasdi17

HasDer'in otuzuncu kuruluþ yýldönümü
nedeniyle 10-13 Aðustos 2007 tarihleri arasýn-
da düzenlenen Lefkoþa Gençlik Günleri'ne
Baraka da katýldý. Baraka Kültür Merkezi etkin-
likler boyunca stand açarak ve 13 Aðustos
2007 akþamý Sol Anahtarý'nýn konseriyle
Gençlik Günleri'ndeydi.
Baraka standýnda Argasdi'nin son sayýsýsý

satýþa sunulurken, eski sayýlarý da ücretsiz
olarak daðýtýldý. Ayrýca Baraka'nýn etkinlik-
lerinin fotoðraf, bildiri ve gazete haberlerinin
bulunduðu “Albüm”ü de ziyaretçilerin inceleme-
sine sunuldu. Etkinlikler boyunca Baraka
bayraklarý, Karpaz Milli Parký'na elektrik
götürülmesi karþýtý dövizler ve Sosyal Güvenlik
Yasasý karþýtý afiþlerle süslenmiþ stand,
halkýmýzdan yoðun ilgi gördü.

Ayrýca 13 Aðustos akþamý Baraka müzik
topluluðu Sol Anahtarý da bir konser verdi.
Konserinde sevilen parçalardan ve kendi
bestelerinden örnekler sunan Sol Anahtarý,
son parçasý sýrasýnda ilginç bir eyleme de yer
verdi. Yeni Türkü'nün Çember parçasý sýrasýn-
da "Karpaz'a Elektrik Götürme Doðal Hayatý
Öldürme" yazýlý bir pankart açan ve parça
sonuna kadar tutan Sol Anahtarý, dinleyiciler
arasýnda coþku dolu anlar yaþanmasýna neden
oldu. Sahneye çýkan onlarca insan pankartýn
arkasýna geçerek parçanýn bir daha çalýn-
masýný istedi. Sahne üzerinde eylem yaparak
farklý bir tarz ortaya koyan Sol Anahtarý, sanat-
sal-kültürel çalýþmalarla toplumsal bilincin bir-
likte götürülebileceðine bir örnek oluþturdu.��
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SOL ANAHTARI SOL ANAHTARI GENÇLÝK GÜNLERÝ'NDEYDÝGENÇLÝK GÜNLERÝ'NDEYDÝ

BU BU DÝREK(T)DÝREK(T) DOÐAYI KATLEDECEKDOÐAYI KATLEDECEK
"Bu ülkede istenilen yere yasa tanýmadan direk dikmek serbest" diyen, içerisinde

Baraka'nýn da bulunduðu Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre Platformu, 5 Eylül 2007 tari-
hinde Baþbakanlýða direk dikti.
Eylemciler ilk önce Baþbakanlýk kavþaðýndaki trafik ýþýklarýnda toplandý. Burada yoldan

geçen araçlara broþür ve stiker daðýtan eylemciler "Milli Park Senin, Sahip Çýk", "Doða
Sizi Affetmeyecek", "Karpaz'ý Yaðmalattýrmayacaðýz" yazýlý pankartlar açtý. Birçok araç
sahibi ise eyleme destek için araçlarýnýn kornasýný çaldý. 
Daha sonra Baþbakanlýða yürüyen eylemciler, yanlarýnda getirdikleri ve üzerinde "Bu

Direk(t) Doðayý Katledecek" yazan direði Baþbakanlýðýn bahçesine dikmek istedi. Polisin
içeriye girmesine izin vermediði eylemciler, karþýlýk olarak polislere, "Neden dikemiyoruz
burasý sit alaný mý? Ýçerde özgür eþekler mi var? Burasý Milli Park mý?" þeklinde sorular
yönelttiler.
Eylemciler daha sonra yasa dýþý direk dikmek konusunda ilhamlarýný hükümetten aldýk-

larýný belirterek direði Baþbakanlýk binasýnýn önünde diktiler.��
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