
Savaþa Hayýr
Koalisyonu Kýbrýs (Stop
the War Coalition-
Cyprus) 3 yýldýr varlýðýný
baðýmsýz olarak sürdüre-
bilmiþ Kýbrýs'ýn her iki
tarafýndan örgüt ve
aktivistlerin katýlýmýyla
oluþan bir organizasyondur.
Bu dönem içinde Afganistan, Irak, Lübnan ve Filistin iþgallerine
karþý Dünya Sosyal Forumu'nun ve Avrupa Sosyal Forumu'nun
aldýðý kararlar çerçevesinde dünyayla ve Avrupa ile ayni tarih-
lerde iþgallere karþý eylemler düzenlendi. Bu anlamda savaþlara
ve iþgallere karþý tutumunu netleþtirmiþ ve Kýbrýs'ta ayrýlýðý ve
düþmanlýðý pekiþtirenlere karþý da tavrýný göstermiþtir. Kýbrýs'ta iki
halk arasýnda geçmiþte yaþananlarýn ortak acýlarýmýz olduðunu
ve bizleri birleþtirmesi gerektiðini söyleyen Savaþa Hayýr
Koalisyonu-Kýbrýs her iki bölgede etkinlikler ve gösteriler düzen-
lemiþtir. Ancak özellikle son dönemde her iki liderliðin aymazca
yaptýklarý açýklamalar halklarýmýzý yakýnlaþtýrýcý nitelikte olmayýp
milliyetçiliði besleyen ve ayrýlýkçýlýðý tetikleyen niteliktedirler.
Bunu fýrsat bilen faþist gruplar ise faaliyetlerini hýzlandýrarak
çeþitli saldýrýlarý gündeme getirmiþlerdir. Faþistler, yýllardýr sak-
lanmalarýna ve iki bölgede de kapýlarýn açýlmasý ile argümanlarýný
yitirmelerine raðmen bu dönemde bir anda ortaya çýkmýþlardýr.
Kýbrýs'ýn kuzeyinde TÝT (Türk Ýntikam Tugayý) imzalý bildiriler ve
tehdit mektuplarý ile Çirkef yazarý Barýþ Parlan'a yapýlan yapýlan
saldýrý bir yana güneyinde de Ýngiliz Okulu'nda eðitimlerine
devam eden Kýbrýslý Türk öðrencilere fiziksel saldýrý faþizmin iyice
týrmandýrýldýðýnýn göstergesidir. Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs,
iki halkýn yakýnlaþmasý ve birlikte yaþamýn tohumlarýný atmasý
gereken bir zamanda sokaklarý ve meydanlarý faþistlere býraka-
cak deðildir. 
Saldýrýnýn sonrasýnda Koalisyonun içinde yer alan Kýbrýslý Elen

örgütlerinin önderliðinde Lefkoþa'da Elefteria Meydaný'nda

baþlayan bir protesto yürüyüþü
düzenledi. Güneyde faaliyet
gösteren ve saldýrýya adý
karýþan Hrisi Avgi ve Efen örgüt-
leri yani "mavi kurtlar" protesto

edildi. Bu eylemde "bozkurtlar" da
nasibini aldý. Hrisi Avgi saldýrýda hiçbir

alakasýnýn olmadýðýný açýklasa da güneyde faaliyet gösteren en
geniþ çaplý faþist örgütlenme. Efen ise amblemi Büyük
Yunanistan bayraðý ve içinde çift baþlý Bizans kartalý olan burju-
va aile çocuklarýnýn katýldýðý Hrisi Avgi'ye nisbeten daha küçük bir

faþist örgütlenme. Efen de eyleme karýþan üyeleri olmasýna rað-
men bunlarla ilgisini kestiðini açýkladý. 
Kýbrýs'ýn özgül koþullarýnda faþist saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir

dönemde Kýbrýslý Elen ve Kýbrýslý Türk ilericilerin birlikte hareket
etmeleri ve dayanýþma içinde Kýbrýs'ýn geneline mesaj vermeleri
halklarýmýzýn geleceði açýsýndan son derece önemlidir. 
Faþizmin yükseldiði dönemde eðer ilericiler evlerine kapanýrsa,

faþizm tüm ülkeyi korku ile esir alýr iþte o zaman 1950'ler 60'lar-
da çatýþma ortamalarýnda olduðu gibi iki halkýn barýþ yapma
þansý ortadan kalkar. Bu sebeple Savaþa Hayýr Koalisyonu-
Kýbrýs'ýn Elefteria Meydaný'nda düzenlediði eylemin tarihsel bir
önemi vardýr ve bu kez her iki halkýn -bugün az sayýda bile
gözükse kararlý tutumlarý ile ileride daha da artacak- ilericilerinin
faþistlere meydaný býrakmayacaklarýnýn göstergesidir. Savaþa
Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs, faþizme sözünü söylemiþtir ve ileride de
söylemeye devam edecek-
tir. Hem salonlarda, hem de
sokaklarda...��

Ýngiliz Okulu'nda okumakta olan Kýbrýslý
Türk öðrencilere faþist EFEN örgütü üyesi
olduklarý sonradan kesinleþen bazý öðren-
ciler tarafýndan saldýrý olmuþtu. Bu olay her
iki halkýn gündeminde de geniþ yer bulmuþ,
tartýþmalara yol açmýþtý.
Olayýn ardýndan her iki halktan çeþitli

yapýlardan ya milliyetçilik nüveleriyle
"süslenmiþ" kýnama mesajlarý yada bugüne
kadar halklar arasýndaki barýþý savunan
yapýlardan gelen, "kan" içermeyen kýnama
mesajlarý yayýnlanmýþtý. Savaþa Hayýr
Koalisyonu-Kýbrýs bütün bu kýnama,
protesto v.s mesajlarýndan da öteye
geçerek ayný zamanda protesto gösterisi
düzenledi. 
Ýþte böyle hassas bir

ortamda; milliyetçiliðin ve
ayrýlýkçýlýðýn daha da
körüklenebileceði bu
günlerde daima
ýrkçýlýðýn karþýsýnda
yer alan Baraka tek
bir tarafýn bakýþ
açýsýyla deðil iki
toplumlu bir yapý
durumundaki Savaþa

Hayýr Koalisyonu'nda bulunan diðer
yapýlarla birlikte yani Kýbrýslý Elenlerin
organizasyonunda bir eylem yaptý. Bu
eylem gündemi gerçekten çok etkiledi.
Daha sonra yaptýðýmýz yorumlarda ve
ortaya çýkan ortak deðerlendirmelerimizde
en fazla etkili olan görüþ ise olayýn þok
anýnda ortaya çýkamayýþýmýz ve korku etk-
ili olmaya baþladýðýnda ortaya çýkýþýmýzýn
bir eksiklik olduðuydu. Bu deðerlendirme
bize bundan sonra olabilecek faþist
saldýrýlarda daha çabuk karar vermemiz
gerektiðini öðretti.  
Eylem için 6 Aralýk Çarþamba günü

saat 17:30

Ledra Palace'da toplandýk ve elimizdeki
"No Pasaran" pankartýyla Elefteria
Meydaný'na yürüdük. Orada yaklaþýk bir
saat önce toplanýp bildiri daðýtarak eylem
saatini bekleyen Kýbrýslý Elen arkadaþlara
bir coþku kattýk. Savaþa Hayýr
Koalisyonu'nda yer alan diðer yapýlardan
da katýlanlarla birlikte kalabalýk ve etkili bir
eylem düzenledik. 
Eylem sonrasý olayýn hassasiyetinden

olsa gerek güneyde katýldýðýmýz diðer
eylemlerden farklý olarak dikkatimizi çeken
þey güvenlik önlemlerinin hat safhada
olmasý ve kuzeye geçene kadar polis
eþliðinde yürümemizdir. 

Ortamýn kesinlikle
1950'lerde Kýbrýslýlarýn
baþýna gelen faþist
saldýrýlardan daha fark-
lý bir ortam olduðunu
da anladýk. Her iki
halkýn ilericilerinin
faþistlere geçit ver-

meyeceðini ve "NO
PASARAN" diyeceðini
gördük. Savaþa Hayýr

K o a l i s y o n u - K ý b r ý s ,
dayanýþarak; faþizm ve
ayrýlýkçýlýða geçit vermeden

etkinliklerini sürdürecektir.��
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Ortamýn kesinlikle 1950'lerde
Kýbrýslýlarýn baþýna gelen faþist
saldýrýlardan daha farklý bir ortam
olduðunu da anladýk. Her iki halkýn
ilericilerinin faþistlere geçit vermeye-
ceðini ve "NO PASARAN" diyeceðini
gördük.
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Faþizmin yükseldiði dönemde eðer ilericiler evlerine
kapanýrsa, faþizm tüm ülkeyi korku ile esir alýr iþte o
zaman 1950'ler 60'larda çatýþma ortamalarýnda olduðu
gibi iki halkýn barýþ yapma þansý ortadan kalkar.

Besim Baysal
besimbaysal@lycos.com



14 Aralýk 2006 tarihinde Çirkef Dergisi
yazar ve grafikeri Barýþ Parlan'a yapýlan
ülkücü faþist saldýrý, demokratik kitle örgüt-
lerinin katýlýmý ile Maðusa'daki Toros
Center önündeki çemberden baþlayýp
faþist saldýrýnýn gerçekleþtiði yer olan
Sema Otel önüne yürünerek protesto edil-
di. Saat 11'de baþlayan protesto eylemi,
içlerinde KTÖS Genel Sekreteri, DAÜ-
BirSen Baþkaný ve KTEZO As Baþkaný'nýn
da bulunduðu yaklaþýk 100 kiþiyle gerçek-
leþti. Eylemde "Faþizme Karþý Omuz

Omuza", "Türkeþ'in Ýtleri Yýldýramaz
Bizleri", "Barýþ'a Kalkan Eller Kýrýlsýn",
"Öðrenciye Dayak Çetelere Kýyak, Bu
Abluka Daðýtýlacak" sloganlarý atýldý. Eylem
KTÖS, Dev-Ýþ, Baraka, Çirkef, CTP
Gençlik Örgütü, YKP Gençlik, Adalý
Gençlik, KSP Gençlik Birimi, BKP
Gençlik, Ziligurti, DAÜ-BirSen ve Basýn-
Sen'in organizasyonunda gerçekleþti.
Gerek Kýbrýs'ýn güneyinde gerekse

DAÜ'de sistemli bir þekilde yapýlan faþist
saldýrýlar ile insanlarýmýz þiddet ortamýna
sürüklenmeye çalýþýlmaktadýr. Kýbrýs'ýn
güneyinde yapýlan saldýrý sonrasý faþist-
lerin kuzeydeki barýþ yanlýlarýna karþý
saldýrýsý hiç de rastlantýsal þekilde geliþen
olaylar deðildir. Her iki saldýrý da deðer-
lendirilecek olursa benzerlik taþýdýklarý
görülecektir. Hem güneyde hem de
kuzeyde amaç barýþ yanlýsý politikalarý ben-
imseyen kiþileri sindirmektir. Ayrýca bugün
Kýbrýs'ta yapýlan bu tür saldýrýlarýn arkasýn-
da ýrkçýlýk, kafatasçýlýk gibi Nazi
Almanyasý'ndan kalma söylemlerle ortamý
germek gibi birtakým amaçlar yatmaktadýr.
Ne zaman üniversitelerdeki sosyo-

ekonomik sorunlar artsa ve çözümsüz
kalan sorunlarýna yönelik öðrenciler kitlesel
eylemlerle örgütlenerek haklarýný arama
noktasýna gelseler faþist saldýrýlarla
karþýlaþmaktadýrlar. Bu saldýrýlardan amaç,
ortamý terörize ederek hak alma mücade-
lesini sekteye uðratmaktýr. 
Buradan çýkacak sonuç,

mücadeleden vazgeçmek
veya faþist saldýrýlarýn
oyununa gelerek
söylemlerimizi sözde
radikalleþtirerek kitleden
koparmak olmamalýdýr.
Faþizme karþý mücadele

etmek sadece dergilerde ve
söylem düzeyinde birþeyleri
"marjinal"  boyutta kalacak þek-
ilde eleþtirmek deðil, hayatýn kendi içinde

ilerici her bireyin bulunduðu yaþam alan-
larýnda gerici, ýrkçý ve þövenist zihniyetin
örgütlenmesini engellemekle mümkündür.
Bu da belirtildiði üzere yalnýzca söylemler-
imizin,  toplumsal hayatta karþýlýk bul-
masýný insanlarýn yaþamýnda birebir buluþ-
masýný saðladýðýmýz zaman olabilecektir.
Diðer türlü yapýlan, yazýlan her þey
entelektüel bilgi birikiminden baþka bir þey
ifade etmemektedir. Önemli olan "marjinal"
söylemler ile biþeyler yapmak deðil toplum-
la ortaya koyduðu-
muz siyasetin
örtüþmesi yani
s ö y l em l e r i m i z i n
toplumda meþruluk
kazanmasýdýr. 
Barýþ talebi meþru

bir taleptir. Bunun mücadelesi de toplumu-
muzdaki her bireyin anlayacaðý ölçüler
çerçevesinde bir söylem ve pratik oluþturu-
larak mümkün kýlýnýrsa o zaman
meþru bir zeminde hareket edilir
ve faþizm ideolojisi kendini
gerçekleþtirmek için
zemin oluþturamaz. 
Bu anlamda

b u

saldýrýnýn
bize saðladýðý

fýrsatla ifade
edilirse 1958'lerde faþist

saldýrýlarýn yoðun olarak
yaþandýðý dönemler, halklarýn

ilericilerini hemen hemen yok olma
boyutuna getirmiþti. Bugün bizler
geçmiþten aldýðýmýz bu dersleri daðar-
cýðýmýzda tutarak hareket etmeliyiz. Ýki
halkýn ilericileri olarak birlikte mücadelenin

yollarýný zorlamalý ve ortak hareket etme
kabiliyetimizi artýrmalýyýz. Savaþa Hayýr
Koalisyonu-Kýbrýs bu ortak zeminin en
kurumsal olabilecek tohumlarýdýr. Baraka,
bu yapýnýn en önemli bileþenlerinden biri
olmaya ve halklarýmýzý birleþtirmek için her
türlü baskýya karþý yýlmadan mücadele
etmeye devam edecektir. Dayanýþma ve
iletiþim içinde hareket etme, gücümüzü
artýracak ve faþist düþüncelerin örgütlen-
mesine izin vermeden halklarýmýzý ileriye

götürmeye yardýmcý
olacaktýr. 
Baraka olarak

Kýbrýs üzerinde
oynanan bu tür oyun-
lara sessiz kalmaya-
caðýmýzý, faþist

saldýrýlara karþý geçmiþte olduðu gibi
bugün de var gücümüzle mücadele
edeceðimizi duyururuz.
Halklarýmýzý ayýran güçlerin
hiçbiri Kýbrýs'a barýþ ve
kardeþliði getiremez. Bu
ancak iki halkýn birlikte,
halklarýn kardeþliðine
inancý,  baðýmsýz, bir-

leþik, tüm askeri üslerinden
arýnmýþ Kýbrýs'ý savunmasý ve

sahiplenmesi ile mümkün olabilir.
Unutulmamalýdýr ki, hiçbirzaman faþist

saldýrýlar üniversitelerde yürütülen
akademik-demokratik, sosyo-ekonomik
mücadeleyi geri plana düþürmemize neden
olmamalýdýr. Tam aksine üniversite bileþen-
lerinin (öðrenci, akademik personel ve
çalýþanlar) yönetim mekanizmalarýnda söz
hakkýnýn olmasý, ticarileþme politiklarýna
karþý kitlesel mücadelesi ve toplum yararý-
na bilimsel bilgi üretiminin saðlanmasý
çabasý asla ikinci plana alýnamayacak esas
mücadele alanýdýr. Ve böyle uygulanan bir
pratik hat ile bu söylem hayattaki karþýlýðýný
bulabilir.��
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Devrim Barçýn
devrim_barcin@yahoo.com

önemli olan "marjinal" söylemler ile
biþeyler yapmak deðil toplumla
ortaya koyduðumuz siyasetin
örtüþmesi yani söylemlerimizin
toplumda meþruluk kazanmasýdýr
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Çirkef Dergisi grafikeri Barýþ Parlan, bundan tam bir hafta önce faþist odaklar ve
kurumlar tarafýndan feci þekilde darp edilmiþ, Çirkef yayýnlanmaya devam edilirse
Çirkef yazarlarýnýn öldürüleceði tehdidine maruz kalmýþtýr. Bugün halen, çirkef
yazarlarý ölüm tehdidi almaya devam ediyorlar! Peki Neden? Düþündüklerini
özgürce ifade edip, kamuoyuyla paylaþtýklarý için! Eylemin adýný özellikle "Barýþ'a el
kaldýranlarý arýyoruz" koyduk çünkü bu saldýrý sadece Barýþ Parlan'a ya da Çirkef'e
yönelik bir saldýrý deðildir, bu saldýrý ülkemizde barýþ, demokrasi, insan haklarý ve
basýn özgürlüðünü savunan herkese yönelik bir saldýrýdýr. Düþünce ve ifade özgür-
lüðü herkesin sorgulanamaz hakkýdýr. Kimse insanlara þiddet kullanarak,
düþüncelerini ifade etmekten vazgeçtirtemez! Hiç bir gerici ve þöven kesimin, bu
toplum üzerinde baský kurmaya çalýþarak ya da korku salarak demokratik hak-
larýmýzý kullanmamýzý engelleyemez. Bugün buraya buna izin vermeyeceðimizi vur-

gulamak için geldik. Herkes düþüncelerini özgürce ifade ede-
bilsin diye, direnmeye devam edeceðiz! 
Ýnsan ve insanlýk onuruna doðrudan yapýlan bu çirkin ve çaðdýþý
saldýrý hukuk devleti ilkelerini baltalamýþtýr. 
Tüm faþist ocaklar, tüm faþist örgütler kapatýlmalýdýr! 
Kahrolsun faþizm!��

Eylem Sýrasýnda Basýna Okunan Ortak Açýklama

ne zaman üniversitelerdeki sosyo-ekonomik sorunlar
artsa ve çözümsüz kalan sorunlarýna yönelik öðrenciler
kitlesel eylemlerle örgütlenerek haklarýný arama noktasý-
na gelseler faþist saldýrýlarla karþýlaþmaktadýrlar




