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1 Mayýs 2007, CTP ve baðlý örgütlerinin
neden olduðu bir gerilime sahne oldu.
2006 yýlýndaki 1 Mayýs'ta disiplinli ve önce-
ki yýllara göre sayýsýný arttýran bir kortejle
alana giren Baraka'dan ve onun "Katil ABD
Ýþbirlikçi CTP" sloganýndan rahatsýz olan
CTP bürokratlarý, 2007'de ayný kazaya kur-
ban gitmemek için önlemlerini önceden
almaya karar verdi.
1 Mayýs öncesi Dev-Ýþ tarafýndan bir

toplantýya çaðrýlan Baraka temsilcileri
anlaþýlan yer ve saatte Dev-Ýþ yöneticileri
ile buluþtu. Ancak toplantýnýn genel bir
toplantý deðil, Baraka'ya özel bir toplantý
olduðu baþka herhangi bir yapýdan temsilci
gelmeyince anlaþýldý. Dev-Ýþ yöneticileri
öncelikle oluþturduklarý 1 Mayýs Tertip
Komitesi'nin aldýðý kararlarý, yapacaðý
faaliyetleri sýraladýlar ve 1 Mayýs günü
"CTP aleyhine" slogan atýlamayacaðýný
üstü kapalý bir þekilde bildirdiler. Baraka
temsilcileri ise, oluþturulan Tertip
Komitesi'nde konuyu görüþebileceklerini,
hiçbir örgüte atacaklarý veya atmayacaklarý
sloganlarla ilgili "tekmil" vermeyeceklerini
belirterek tavýrdan duyduklarý rahatsýzlýðý
anlattýlar. Ayrýca Baraka için belli slogan-
larýn tabu olmadýðýný, baþka sloganlar da
atabileceklerini ancak hükümette bulunan
ve emek kesimleri aleyhine icraatlar
gerçekleþtiren CTP'nin de 1 Mayýs mey-
danýnda eleþtirilmesinden daha doðal
birþey olmadýðýný açýkladýklar. Bu
çerçevede bir iyi niyet göstergesi olarak
"Katil ABD Ýþbirlikçi CTP" sloganýný atmay-
acaklarýný ancak CTP hükümetini ve uygu-
lamalarýný eleþtiren baþka sloganlarý ata-
caklarýný belirten Baraka temsilcileri açýk
ve kapalý tehtidlerle karþýlaþtýlar. "Bunu
Yap CTP Bunu Yap; Parasýz Eðitim

Parasýz Saðlýk" ve "CTP Saðlýða Zararlýdýr"
þeklindeki sloganlarý da "uygun" bulmayan
Dev-Ýþ yöneticileri, CTP kitlesinin bu slo-
ganlar üzerine saldýrganca tavýrlara gire-
bileceðini söylediler. Baraka temsilcileri ise

fikrin karþýlýðýnýn fikir olmasý gerektiðini,
saldýrgan tavýrlarýn halkýmýzdan olumlu
yanký bulmayacaðýný, CTP gibi bir partiden
yaratýcý sloganlarla karþýlýk vermesini bek-
lediklerini ancak saldýrý olursa da kendileri-
ni korumaktan çekinmeyeceklerini ve asla
sloganlarýndan taviz vermeyeceklerini
tekrarladýlar. Böyle bir havada sonuçlanan
toplantýdan sonra çeþitli söylentilerle (CTP
kitlesinin Baraka kitlesine saldýracaðý, iþçil-
erden oluþan bir barikatla Baraka'nýn alana
sokulmayacaðý, polisten yardým istenerek
Baraka'nýn korteje alýnmayacaðý vb.) 1
Mayýs gününe gelindi.
1 Mayýs günü kendi kortejini oluþturarak

Kuðulu Park'a gelen Baraka, burada ayný
tehdit ve uyarýlara maruz kalýrken; karar-
lýlýðýný yineledi ve olacaklardan dolayý
sorumluluk almayacaðýný tekrarladý. Kortej
oluþurken YKP, Pir Sultan Abdal Kültür
Derneði, DAÜ'lü Öðrenciler ve Baraka;
Dev-Ýþ iþçilerinden oluþan bir barikatýn
gerisinde býrakýlýnca "Yaþasýn Baðýmsýz
Sendikacýlýk" sloganý ile karþýlanan KTÖS
de barikatýn arkasýna geçerek bu anti-
demokratik tavrý protesto etti. Yaklaþýk 800
kiþiden oluþan CTP güdümlü korteje
karþýlýk yaklaþýk 700 kiþiden oluþan blok,

"Sermayeye Kýyak Solculara Barikat Bu
Abluka Daðýtýlacak" sloganlarý ile uygula-
maya tepki gösterdi. "Emeðin Partisi CTP;
Þaka Yaptýk", "Eðitimi Sattýn Saðlýðý Sattýn
CTP Hani Sen Bizden Yanaydýn" vb. slo-
ganlarý eþliðinde alana giren blok burada
da protestosunu sürdürdü. CTP yöneticileri

kararlý tavýr karþýsýnda barikatý
kaldýrmak zorunda kalýrken,
CTP'li gençlerin "Marjinal
Baraka Gerek Yok Bunlara"
þeklindeki sloganýna alkýþlarla
karþýlýk verdi. Baraka korteji
alanda, "Baðýmsýz Kýbrýs Bütün
Halklar Kardeþtir" sloganýný
atarken, Dev-Ýþ iþçilerinin
"Yaþasýn 1 Mayýs" sloganýna da
katýldý ve iki kitle birbirini
alkýþladý. Kürsüdeki ruhsuz ve
þekilsiz tavrý protesto eden blok
"CTP Kendin Çal Kendin Oyna"
sloganý ile alaný terketti.
1 Mayýs 2007, bir yanda CTP

diðer yanda AKEL'in ayný saat-
te farklý yerlerde eylem çaðrýsý
yapmalarý yoluyla barýþ adýna
olumsuz bir görünümde geçti.

Bu durum karþýsýnda güneydeki 1 Mayýs'a
katýlan örgütler yanýnda her iki 1 Mayýs'a
da katýlmayarak kendilerince durumu
protesto eden örgütler de vardý. Bizim
görüþümüzce Kýbrýs Türk ve Elen iþçi-

lerinin ortak 1 Mayýs kutlamasý yolunda
verilecek mücadele yalnýzca uluslararasý
arenada verilecek bir mücadele deðildir.
Ayný zamanda sendikalarýmýz, örgütlerimiz
ve her türlü kurumumuz da bu mücade-
lenin alanýdýr. Kýbrýs Türk halký içerisinde
örgütlü bir yapý olarak Baraka, Kýbrýs Türk
halkýnýn olduðu yerde olmaya ve doðru
bildiðinin savunusunu yapmaya devam
edecektir. Hegomonyacý CTP bürokra-
sisinin arzuladýðý gibi küsüp kendi kabuðu-
na çekilmek veya kitleleri bölen bir tavýr
içerisine girmek yerine; 1 Mayýs meydaný
da dahil her alanda mücadeleyi sürdürmek
devrimci tavrýn gereðidir. Bu çerçevede
sendikalar içerisinde verilecek kavgada
bugün baþka siyasetlerin güdümündeki
sendikal yapýlarý terketmek de yanlýþ bir
tavýr olacaktýr. Sendikalar emekçilerin
ekonomik-demokratik mücadeledeki öz
örgütleridir ve emekçi sýnýfýnýn siyasetini
savunan her görüþ sosyalist demokrasi
anlayýþýna uygun olarak buralarda önderlik
kavgasý vermelidir. Sendikalar da sýnýf
mücadelesinin alanýdýr. Bugün bir siyasetin
önderliðinde olan bir sendika ancak ve
ancak verilecek doðru savaþým sonucunda
doðru çizgiye getirilebilir. Bu sebeple küs-
mek, kabuðuna çekilmek devrimcilerin
deðil sekterlerin tavrýdýr. Biz her alanda
açýk mücadeleyi temel alýrýz. 1 Mayýs
2008'de de ayný kararlýlýkla ve yýl içindeki
mücadelemizin meyvelerini toplamak
üzere meydanlarda olacaðýz. Bu defaki
saldýrýnýn daha farklý olabileceðinin bilinci
ile ancak kararlýlýðýmýzdan da taviz verme-
den mücadelemizi sürdüreceðiz.��

11 MMAAYYIISS''TTAA ddddeeeevvvvrrrrÝÝÝÝmmmmccccÝÝÝÝlllleeeerrrreeee BBAARRÝÝKKAATT
Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

bu sebeple küsmek, kabuðuna
çekilmek devrimcilerin deðil
sekterlerin tavrýdýr. Biz her
alanda açýk mücadeleyi temel
alýrýz
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24 Mayýs 2007 tarihinde ilerici gençlik örgütleri tarafýndan organize
edilen panelde Baraka aktivisti Devrim Barçýn’ýn yaptýðý konuþma:

Yýllardýr faþist saldýrýlara ve uygula-
malara yönelik, kendini ilerici, demokrat ve
devrimci olarak tanýmlayan örgütler alan-
larda, "faþizme karþý omuz omuza" slo-
ganýný atmakta ve birlikte mücadelenin
anlamlýlýðýný ortaya koymaya çalýþmak-
tadýrlar.
Ýdeolojik mücadele olmadan saðlýklý bir

politik birliðin olamayacaðý ilkesinden
hareketle, faþizmden ne anladýðýmýz, ortak
mücadelenin ve yöntemlerinin neler ola-
bileceðini dilimiz döndüðünce bu yazýda
ifade etmeye çalýþacaðýz.
Bugün hepimizin de bildiði üzere ülkem-

izde bulunan faþist kurumlar olan Milliyetçi
Adalet
Partisi, Ulusal Halk Hareketi çevresi ve

Ülkü Ocaklarý'nýn vb. saldýrý taktikleri ve
amaçlarý bellidir. Bu faþist yapýlar; baskýn
ve saldýrýlarýyla bir yandan yeni cepheler
elde etmek ve halk arasýnda etkilerini artýr-
mak peþinde koþarlarken, bir yandan da
iktidarda bulunan erke ortaya çýkan çatýþ-
malý durumu önleme bahanesiyle, halka
karþý yöneltecekleri baský ve þiddet poli-
tikasýna uygun ortam hazýrlama görevini
yerine getiriyorlar. Zorbalýk ve þiddet yoluy-
la halk üzerinde bir korku yaratmaya ve bu
korkunun saðladýðý teslimiyet sayesinde
egemenlik kurmaya ve bu yolla kitle
desteði bulmaya çalýþmaktadýrlar.
Her türlü hareketin olduðu gibi faþizmin

de daima bir kitle desteðine ihtiyacý vardýr.
Ýþte bu desteði saðlamak için, faþistler
uyguladýklarý þiddet ve onun yaratacaðý
korkuya dayanýrlar.
Bugün, ülkemiz Kýbrýs'ta burjuva anlam-

da bir demokratik yönetim mevcut deðildir.
Anti-faþist mücadele açýsýndan bu tespitin
ortaya konulmasý önemli bir noktadýr. Ýþte,
bu durumun sonucu olarak anti-faþist
mücadele, faþizmi önleme mücadelesi
olarak görülemez. Çünkü faþizm burju-
vazinin terörcü diktatörlüðüdür.
Ülkemizde demokrasi mücadelesi ve

anti-faþist mücadele birbirinden ayrýlmaz
bir bütündür. Varolan devlet yapýsý içindeki
faþist kurumlar ortadan kaldýrýlmadan,
göðüsleye göðüsleye demokrasi gerçek-
leþtirilemez. Bazý "demokrasi" yanlýsý parti-
lerin iktidara gelmesi de durumu esas
olarak deðiþtirmez. Diðer bir taraftan
"ülkede zaten faþizm var, bu iþ devrim
meselesidir" diyerek mevcut demokratik
þartlarýn açýk faþizme dönüþme eðilimler-

ine karþý mücadele etmemek gerektiði
sonucuna da asla varýlamaz. Çünkü, bizler
her zaman halk üzerindeki baskýlarýn art-
masýna karþý mücadele etmek zorundayýz. 
"Ýki toplumlu" aktiviteler çerçevesinde

yapýlan etkinlikte (kuzey ve güneyden
siyasilerin katýlýmý ile düzenlenen futbol
maçý etkinliði) faþist çevrelerin gösterdiði
saldýrgan tavýr, bize göstermektedir ki ne
olursa olsun bu faþist çevreler hiç çek-
inmeden saldýrýlarýný gerçek-
leþtirmektedir. Bu olaylar karþýsýn-
da doðru bir tavýr alabilmek, her
þeyden önce onlarýn saldýrýlarýnýn
tek taraflý deðerlendirilmemesine,
doðru olarak elealýnabilmesine
baðlýdýr. Bu faþist yapýlar
saldýrýlarý ile; bir yandan yarat-
týklarý gerginlik ortamý içinde
h a l k ý

sindirip üzerinde egemenlik kurma ve etki-
liklerini artýrmak amacýný taþýrken, diðer bir
taraftan da halklarýn kardeþliðine inanan ve
ülkemizde bir arada yaþamý savunan, kes-
imler üzerinde korku yaratmaya çalýþýyor-
lar.
Ancak bu konu hakkýnda kendini ilerici

olarak tanýmlayan kesimlerin de yorumu,
faþizme karþý verilen mücadelede ciddi
anlamda sorunlar yaratmaktadýr. "Faþizmin
gelmesi için bahane doðacaktýr", "faþistlere
karþý mücadele etmek faþizme bahane ola-
caktýr", "saldýrýlara direnmek provokasyon-
dur" gibi yorumlar bütün hayatý bir pro-
vokasyon, bir oyun olarak görmeye kadar
varmakta ve bu sakat düþünce mantýðý bizi
içinden çýkýlmaz bir duruma sürüklemekte-
dir. Anti-faþist mücadeleyi özünde doðru
kavramadýklarý ve onu sadece faþizmi
önleme meselesi olarak gördüklerinden,

olaylarý "faþizmi getirmemek" konusuna

indirgiyorlar. Böylece hem olaylarý yanlýþ
deðerlendiriyor ve yanlýþ aktarýyorlar, hem
de anti-faþist 
mücadeleyi hedeflerinden saptýrýyorlar.

"Faþistlerin saldýrýlarýna ayný þekilde cevap
vermemeli, aksi provokasyon olur oyuna
geliriz" sanki olay, faþistlerin saldýrýlarýna
solcularýn cevap vermesiyle meydana
geliyor. Solcular cevap vermeyince olay-
lar duracak!
Faþizme karþý halkýn her kesiminde,

hayatýn bütün alanlarýnda mücadelenin
örgütlenmesi gerektiði kaçýnýlmaz bir
gerçektir. Peki faþistlerin saldýrýlarýna
karþý gül ile giderek onlar yumuþatýlabilir
mi? Bunu düþünmenin kendisi bile faþiz-
mi tanýmamaktan ileri gelir. Bu yüzden
daima faþizme karþý mücadele inanç ve
bilinci yükseltmek, anti-faþist mücade-
lenin özü
olmalýdýr. Anti-faþist mücadeleyi bütün

alanlarda (ideolojik, ekonomik-demokratik
ve politik) sürdürmeliyiz. Ýdeolojik planda
faþizmin teþhiri hiç küçümsenmemeli,
faþizmin yalan ve demagojiye dayanan
politikasýný teþhir etmek için emek harca-
malýyýz. Faþizmi yenmenin tek yolu onun
þiddetine teslim olmadan, örgütlü halk
kitleleri oluþturmak, bu halk kitlelerini
faþizmin karþýsýna dikmek ve faþist

baskýnýn kaynaðýný yok etmektir.Ve baþtan
beri açýklamaya çalýþtýðýmýz gibi, faþizme
karþý mücadeleyi ne sadece var olan
demokratik haklarý korumak uðrunda
mücadele, ne de sadece faþist itlerin
saldýrýlarýna karþý mücadele olarak
görmeliyiz. Tam tersine faþistlerin
baskýlarýna boyun eðmeden, demokratik
kazanýmlarý býrakmadan, faþizme karþý her
alanda tavizsiz mücadeleyi sürdürmeliyiz.
Bilinmelidir ki faþist baskýlara boyun eðen
her davranýþ sonuçta faþistlerin ekmeðine
yað sürer. Faþizme karþý omuz omuza
mücadele, insaný yücelten bir yurtseverlik
mücadelesidir.��

KAHROLSUN FAÞÝZM!
FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA!
FAÞÝZME ÖLÜM, TEK YOL DEVRÝM!

Devrim Barçýn
devrimbarcin@yahoo.com

"Faþistlerin saldýrýlarýna ayný þekilde
cevap vermemeli, aksi provokasyon
olur oyuna geliriz". Sanki olay,

faþistlerin saldýrýlarýna solcularýn cevap vermesiyle meydana geliy-
or. Solcular cevap vermeyince olaylar duracak!


