
"Özgürlük kaybedecek hiç bir þeyi
kalmamýþ demektir" Janis Japlin
Gezegenin dört bir yanýndan yükselen isyan

çýðlýklarý, dalga dalga yayýlan iþçi grevleri,
üniversite ve fabrika iþgalleri ve barikatlar ve
kaldýrým taþlarý... 1968 dünyasý... Þimdiki kýr
saçlý amcalarýn yumruk gökte, umut yürekte
sýkýlý, hep bir aðýzdan "gerçekçi olun, imkansýzý
isteyin" diye haykýrdýðý zamanlar. "Hatýrlamak
direnmektir" diyoruz ve direksiyonumuzu 1968'e
kýrýyoruz.
Kýsa Tarihsel Arka Plan
Ýkinci Emperyalist Paylaþým Savaþý'ndan

sonra ABD ve kýta Avrupasý ülkeleri istikrarlý bir
geliþim gösterme çabasý içindeydiler. Ekonomik
geliþme ve kalkýnma politikalarýna aðýrlýk veriliy-
or, iþçi sýnýfýna yönelik kemer sýkma politikalarý
gün geçtikçe aðýrlaþýyordu. Özellikle
Fransa'daki baþdöndürücü
ekonomik ve teknolojik geliþme,
toplumsal sýnýflar arasý mesafeyi
ve çeliþkileri hýzla derinleþtiriyor-
du. Öte yandan ABD'nin dünya
pazarýnýn büyük bir bölümüne
egemen olmasý, baþta Fransa ve
Almanya gibi kýta Avrupasý
ülkelerin pazar arayýþýný hýz-
landýrýyordu. Önüne yeni bir
ABD olmayý hedef koyan
Fransa, 1968'de elindeki tüm
dolarý altýna çevirerek bir anda
dünyanýn ABD'den sonra ikinci
büyük altýn rezervine sahip ülke-
si haline geliyordu.
Fakat savaþ sonrasý çizilen istikrarlý tablo çýk-

maza girmiþti. Hýzla derinleþen sýnýf çeliþki-
lerinin yanýnda, döneme hakim olan kapital-
izmin bireyi basit bir tüketici konumuna
indirgeyen anlayýþý, özellikle üniversitelerde
kendini aðýr bir þekilde hissettiren sistemin
karakteristlik özelliði olan otoriterizm, "Fouchet
reforumlarý" olarak da bilinen "üniversitelerin
sanayileþmesi" amacý güden yasalarýn uygulan-
maya çalýþýlmasý, 65 Vietnam Savaþý ve
"American ways of life" kültür anlayýþýnýn
toplumlar üzerindeki varlýðýný yitirmeye baþla-
masý 1968 ruhunun dýþavurumunu saðlayan
etkenlerdi.
"Kahrolsun yaratýcý özgürlüðü engelleyen

gerici solcular" (Sorbonne duvar yazýsý)
Geleneksel Stalinist yapýlarýn düzen ile en içli-

dýþlý olduklarý bir dönemde milyonlarca insanýn
sokaklarý doldurmasý kuþkusuz bu yapýlara
duyulan güven ve inancýn da yok olmasý
anlamýna gelmekteydi. Týpký Fransa'da gerçek-
leþen geçen seneki CPE (ilk iþe alým sözleþme-
si) karþýtý ayaklanmada olduðu gibi, 1968'de de
ayný yapýlar bu tip hareketlerin mücadeleye
zarar verdiðini iddia ederek, hiçbir sýkýntý çek-
meksizin karþý devrimci bir konuma yer-
leþmiþlerdi. 68 kuþaðý kendisini Komünist
Partilerin resmileþtirdiði anlayýþlardan ve dog-
matizimden kurtarmayý baþarabilmiþti.
Stalinizmin diri diri yaktýðý enternasyonalizm
anlayýþý yavaþ yavaþ yeniden canlanmaya
baþlamýþtý. Bir yandan baþta Vietnam olmak
üzere üçüncü dünya hareketlerinden etkilenen
gençlik, diðer yandan da anti-oteriterizmden

besleniyordu. ABD'de "yenik kuþak" diye bili-
nen, nonkonformist edebiyat akýmýný sahiple-
nen Beatnik geleneðinden etkilenen, þiddet
karþýtý hippiler, anarþizan eðilimler ve siyahlarýn
"yurttaþ haklarý" mücadelesinde sivil itaatsizlik
yöntemlerine baþvurmalarý; hareketlerin liderlik-
leri reddetmesi ve kendi öz yönetim organlarýný
oluþturmasý gündelik hayatta bir devrimin
gerçekleþmesini saðlamýþtý. Gündelik hayatta
gerçekleþen devrim çok geçmeden kültürel
alana da yansýyordu. Beatles, Rolling Stones,
Bob Dylan gibi müzisyen ve gruplarýn üretimleri
toplumsal atmosferden etkileniyor, þekilleniyor
ve þekillendiriyordu. "Rock'un 1 Mayýsý" diye de
bilenen "Woodstock Rock Festivali" alanýnda
bir ilk idi.
ABD'de siyahlarýn özgürleþmesi ve anti-mili-

tarist yaný aðýr basan hareketin Avrupa ayaðýný
öðrenci ve iþçi mücadeleleri oluþturuyordu.
ABD'de siyahlar otobüsleri boykot ederken,
Avrupa'da iþçiler genel greve gidiyordu; Hippiler
Pentagonu'nun çevresini kuþatarak askerlerin

silahlarýna çiçekler iliþtirilirken;
Fransýz gençliði Sorbonne
Üniversitesi'ni iþgal ediyordu.
Nixon Vietnam direniþini bastýr-
mak için Kamboçya'ya askeri
harekat düzenlediðinde ABD'nin
tüm üniversitelerinde
görülmemiþ eylemler ve iþgaller
gerçekleþiyor, "Wall Street" 3
gün boyunca halkýn iþgali altýnda
kalýyordu. Yine ayný Nixon'un
Ýtalya'nýn baþkenti Roma'yý
ziyaret etme çabalarý, çýkan
olaylar ve tüm þehire yayýlan
barikatlý protesto gösterileri

dolayýsýyla nafile kalmýþ, sehri helikopterle
izleyip, ABD'ye geri dönmüþtü.
***
Hiç kuþkusuz koca bir efsaneyi dergimizin

küçük bir bölümüne sýðdýramayýz. Bu bölüm
ancak o dönemin kýsa bir hatýrlanmasý iþlevini
görebilir. 1968 Kuþaðý bütünsel bir program ve
perspektiften yoksundu. Öðrenci hareketi ne
kadar iþçi sýnýfýyla dayanýþma içerisinde olsa
bile, bunu süreklileþtiremedi. Stalinist KP'lerle iç
içe geçen sendikal bürokrasinin ihaneti tüm
süreç boyunca adým adým geliyorum dedi ve
günün sonunda iþçi sýnýfýna unutamayacaðý bir
ihanet tattýrdý. Grevlerin durdurulmasý kararlarý
iþçiler tarafýndan öfkeyle karþýlanýyordu. Kendi
kurduklarý özyönetim organlarý ile iþçiler
sendikalardan baðýmsýz grevlere çýkýyor, fab-
rikalarý iþgal ediyorlardý. Özellikle Ýtalya'da 67
Eylül-Ekim-Aralýk aylarýnda gerçekleþen ve
68'in kývýlcýmý sayýlan 10 haftalýk büyük Olivetti
Grevi'nden sonra iþçiler düzenle iç içe geçen
reformist sendikalarýn tutumlarýný sorgulamaya
ve dönem boyunca sendikalara karþý da grevler
yapmaya baþladýlar. Geleneksel yapýlarýn tüm
olumsuz tavýrlarýna karþý baþta Troçkist, Maocu
ve Anarþiþt örgütlerin, mücadelelerin ileriye
doðru taþýnmasýnda paha biçilmez katkýlarý
oldu. Özellikle Fransa'da öðrenci ve iþçiler
arasýnda örgütlenen ve yer edinen Troçkist
yapýlarýn çabalarý, sendikal bürokrasiye ve
KP'lerin tavýrlarýna raðmen hareketi derinleþtir-
di, 68 efsanesinin günümüze kadar taþýdý.
"Koþ arkadaþ, eski dünya arkanda kalsýn!"
(Sorbonne duvar yazýlarýndan)��
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1 Mayýs 1889: II. Enternasyonal 1
Mayýs'ýn, iþçilerin "uluslarasý birlik,
mücadele ve dayanýþma günü" olmasýný
kararlaþtýrdý.
1 Mayýs 1977: "Kanlý 1 Mayýs" Türkiye 
4 Mayýs 1985: DevYol’cu Fatsa Belediye
Baþkaný Fikri Sönmez cezaevinde öldü.
6 Mayýs 1972: Deniz Gezmiþ, Yusuf
Aslan, Hüseyin Ýnan idam edildi.
9 Mayýs 1936: Benito Mussolini Ýtalya
Faþist Ýmparatorluðu'nu ilan etti.
9 Mayýs 1974: Almanya'da, Kýzýl Ordu
Fraksiyonu liderlerinden Ulrike Meinhof
cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.
17 Mayýs 1989: Çin'de 1 milyondan
fazla gösterici yürüyüþ yaptý
18 Mayýs 1872: Bertrand Russel doðdu.
28 Mayýs 1913: Osmanlý'da ilk feminist
örgüt sayýlabilecek Teali-i Nisvan kuruldu
29 Mayýs 1981: Selda Baðcan gözaltýna
alýndý. Gerekçe; þarkýlarýnda komünizm
propagandasý yapmak
1 Haziran 1921: TKP kurucusu Þefik
Hüsnü'nün Aydýnlýk gazetesi çýktý. 
2 Haziran 1793: Fransa'da Jakobenler
iktidarý ele geçirdi
2 Haziran 1964: FKÖ kuruldu. Filistin
2 Haziran 1970: Orhan Kemal öldü.
3 Haziran 1963: Nazým Hikmet öldü
3 Haziran 1924: Franz Kafka öldü.
5 Haziran 1964:  ABD Baþkaný
Johnson, Ýsmet Ýnönü'ye sert bir mektup
gönderdi.
8 Haziran 1949: FBI tarafýndan hazýr-
lanan bir raporla birlikte anti-komünist
"cadý avý" baþladý.
11 Haziran 1973: Güney Afrika'da Siyah
rektör atanmasýný isteyen 1500 öðrenci
üniversiteden uzaklaþtýrýldý..
14 Haziran 1928: Che Guevara doðdu.
16 Haziran 1958: 1956 Macar ayaklan-
masýnýn lideri Ýmre Nagy idam edildi.
17 Haziran 1936: "Ülke ve Özgürlük"
filminin yönetmeni Ken Loach doðdu.
18 Haziran 1936: Maksim Gorki öldü.
20 Haziran 1933: Clara Zetkin öldü.
21 Haziran 1633: Galileo Galilei,
engizisyon mahkemesinde dünyanýn
döndüðüne iliþkin tezini inkara zorlandý.
22 Haziran 1898: Alman yazar Erich
Maria Remarque doðdu.
23 Haziran 1987: 12 Eylül’le kapatýlan
Halkevleri mahkeme kararýyla açýldý.
24 Haziran 1821:Simon Bolivar Yeni
Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.
4 Temmuz 1848: Komünist Manifesto
4 Temmuz 1996: Kýbrýs’ta Demokrasi ve
Ýnsan Haklarý Hareketi kuruldu.
5 Temmuz 1811: Simon Bolivar,
Venezüella'nýn baðýmsýzlýðýný ilan etti.
6 Temmuz 1996: Kutlu Adalý öldürüldü.
11 Temmuz 1980: Ordu'nun Fatsa ilçe-
sine yüzlerce asker ve polis "nokta
operasyonu" düzenledi. Sol görüþlü
baðýmsýz belediye baþkaný Fikri Sönmez
de dahil 300 kiþi gözaltýna alýndý. 
12 Temmuz 1904: Pablo Neruda doðdu. 
16 Temmuz  1888: Sözleri Paris
Komünü'nün yýkýlmasýndan sonra
Komüncülerin mücadelesi adýna Eugene
Pottier tarafýndan yazýlan Enternasyonal,
Pierre Degeyter tarafýndan marþ olarak
bestelendi.
17 Temmuz 1945: ABD Baþkaný Harry
Truman, SSCB lideri Josef Stalin ve
Ýngiltere Baþbakaný Winston Churchill
Almanya'nýn Potsdam kasabasýnda bir
araya gelerek 2. Dünya savaþý sonrasý
dünyanýn bölüþümünü belirlediler
20 Temmuz 1923: Meksika'lý devrimci
Panço Villa öldürüldü
21 Temmuz 1995: Ernest Mandel öldü. 
23 Temmuz 1971: Yýlmaz Güney'in
Umut filmi Fransa'daki Grenoble
Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü aldý.
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1974'ten sonraki yýllarda Kýbrýs adasýnýn
büyük bir kýsmýný kontrolü altýnda tutan TC
ordusu çizdikleri sýnýrýn kuzeyinde kalan
Elen nüfusa yaþam hakký tanýmadý.
Kaçanlar hem hayatlarýný kurtardý hem de
ilk göçmenler olarak güneydeki Elen
Liderliði tarafýndan daha iyi þartlar elde etti.
Zaten bir kýsmý da imkanlarý ve kalacak yer
bulma ihtimalleri olduðu için iþgal baþlar
baþlamaz yaþadýklarý topraklarý terketti,
terketmek zorunda kaldý. Geriye kalanlar
yani yeterli yaþama
koþullarý olabileceðini
düþünenler, Türklerle
yýllara dayanan
dostluklarý olan nis-
beten yaþlý insanlar ve
topraklarýný terk etmek
istemeyen Kýbrýslý
Elenlerdi. Ancak TC
ordusunun baskýsýyla
ve Kýbrýslý Türklerin bir
kýsmýnýn TC ordusuyla
yaptýðý iþbirliði sonucu
aylarca kiliselerde yarý
aç ve hijyenik olmayan
koþullarda yaþamak
zorunda býrakýldýlar.
Daha sonra bu insan-
larýn tamamý güneye
gönderildi. Göçmen
durumuna düþen
Elenler çadýrlarda yýl-
larca yaþamak zorunda
býrakýldý. Uluslarasý kurumlarda Türkiye
aleyhine çeþitli baskýlar yaratmak isteyen
Elen Liderliði bu göçmenlerin durumlarýný
yýllarca kullandý ve bu maksatla -kendi
insanlarýný- güvenli ve saðlýklý evlere yer-
leþtirmedi. Çizilen sýnýrýn güneyindeki Türk
evlerinin büyük bir kýsmý bu politikalarýn bir
gereði olarak günümüze kadar kullanýl-
madý. Bu evler yýllarca doða þartlarýna ve
yaðmaya dayanamadý yýkýldý, yokoldu veya
yokolma noktasýna geldi. 
TC ordusunun kontrolündeki bölgede

durum biraz daha farklý geliþti. Bunun en
önemli örneklerini nüfusunun tamamýný
Kýbrýslý Elenlerin oluþturduðu köyler oldu.
Marata veya Maratavouno, bir dönem

yani 1974'e kadar yukarý Mesarya'nýn en
büyük köylerinden biriydi. Komþu köyler
olan Çatoz (Kýbrýslý Türk), Vitsada(Karma-
bk:Geçen sayý) ve Angasdina(Kýbrýslý
Elen)'dan çok daha büyük ve EOKA'nýn
gerçekten güçlü bir örgütlülüðünün olduðu
bir köydü. 1974'te TC ordusunun ilerlemesi
bugün adý Ulukýþla olan bu köyün sakin-
lerinin hýzla köyü boþaltmalarýný saðladý.
Söylentiye göre insanlar evlerini emir
gereði birkaç saatliðine boþalttýklarý için

birçok eþyalarý evlerinde kaldý. Tabii iþgalin
üzerinden 33 yýl geçmesine raðmen Kýbrýs
Sorunu'nda herhangi bir geliþme olmadý.
Ancak burada asýl bahsedilmek istenen
olay þudur: "Marata Rumu" veya "Marata
Gavuru" diye bölgede yaþayan Kýbrýslý
Türkler tarafýndan tabir edilen bu köyün
faþistleri ve EOKA güçleri örgütlülük olarak
çok çok üstün durumdaydýlar ancak yine
de Kýbrýslý Türklerin yoðun olarak yaþadýk-
larý köylere sistematik ve yoketme yönünde
saldýrýlarada bulunmadýlar. Daha çok
korkutma yöntemini benimsediler. 1974'ten
sonra Maratavouno boþaldý. Bölgeden bu

köye ganimet için gidildi. Ancak yine de
herkesin evleri olduðundan bu köye
Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden özellikle
Adana'dan aileler getirilerek yerleþtirildi. Bu
aileler köydeki evlerin tamamýna yerleþe-
cek sayýda deðildi ve yapýlarýn birçoðunu
kullanmadý, kullanamadý. Nisbeten daha
eski yapýlar boþ kaldý. Bu evler genelde
kerpiç yapýlar olsa da aralarýnda hem ker-
piç hem taþtan olan eski ve tarihi yapýlar da
vardý. Bu evler ve yapýlar yýllar içinde bög-
eye yerleþen TC ordusunun iþ araçlarý
tarafýndan yýkýldý. (Yýkýldý yýkýlmasýna da þu
anda köyün arazisi içinde yani yukarý
Mesarya'nýn ortasýnda yüksek yüksek
apartmanlar askeriye (TC Askeri) tarafýn-
dan inþaa edilmiþtir. Bu binalar yenidir ve
asker aileleri tarafýndan kullanýlmaktadýr.)
Ulukýþla'nýn 1974 öncesi ortalama nüfusu
2100 civarýdýr. Ancak bugün asker aileleri
hariç köyde 650 kadar Türkiye'den 74 son-
rasý gelen göçmenler yaþamaktadýr. 
Lapotoz diye bilinen uzak Mesarya

köyünün bugünkü durumu yýllar öncesin-
den çok farklý deðil geçen yýllara raðmen
ekonomik ve toplumsal koþullarý hiç
deðiþmemiþ ancak öyle bir þey deðiþmiþ ki

köyün tarihsel koþullarý darmadýðýn olmuþ.
Köy nüfusunun yarýsý 1974 sonrasý toprak-
larýný terketmiþ. Köyün adý bir günde
Boðaziçi olarak deðiþtirilmiþ. 1974'ten
sonra 30 yýlda hiç el deðmemiþ olan
Lapotoz ve yukarý Mesarya köyleri
2000'deki Karpaz yolu projesiyle bir anda
yola ve nisbeten olumlu olabilecek deðiþik-
liklere uðradý. 1960 nüfus sayýmýnda 204
Elen, 357 Türk toplamda 561 kiþinin
yaþadýðý Lapotoz'da bugün ifade edilmesi
zor bir eksiklik var. Damarlarýndan biri kop-
muþ gibi varoluþunu sürdürmeye çalýþýyor. 
Singrasi yada deðiþen adýyla Sýnýrüstü

hangi sýnýrýn üstünde
olduðu belli olmasa da
adýný 1958'de böyle uygun
bulmuþlar. Lapotoz gibi
karma bir köy olan
Singrasi Ýngiliz sömürge
idaresi döneminde ekilen
aðaçlarýn Kýbrýs'ýn ters bir
ifadesiyle tanýnýyor.
Karpaz yolu yeni
yapýldýðýnda içinden
geçen yolun üzerinde
Sýnýrüstü ismine inat Cafe
de Singrasi diye bir mekan
açýlmýþtý ancak varlýðýný
bir marketle deðiþtiirerek
anýlara yerleþti. 1960'daki
Nüfus sayýmýnda 102
Kýbrýslý Türk nüfusa
karþýlýk 175 Kýbrýslý Elen'in
yaþadýðý Singrasi'deki
durum 1974'te deðiþti. 
Deðiþim her zaman

olumlu anlamda algýlanmamalý, kültürel
çeþitliliðin yoðun olduðu coðrafyalarda
deðiþim daha yoðun geliþim daha sürekli
bir hal kazanýr. Bunun tersine çeþitli yön-
temlerle  tek tip bir kültürün yaratýlmasý
dayatýlmasý için baský gören coðrafyalarda
insanlar kültürel çeþitliliklerini yaþaya-
madýklardan kendi zekalarýný ve yaratýcýlýk-
larýný da toplumsal hayata kazandýrama-
zlar. anadolu böyle bir yaþama örnek oluþ-
tururken bundan ders çýkarmayanlar, 30
yýldýr Kýbrýs'ta tek tip bir kültürü dayatmak
yaratmak için uðraþ vermektedirler. Kýbrýslý
Türklerin geri kalmýþlýðý ve baþka kültürel,
ekonomik, sosyal zenginliði yoðun
coðrafyalara özentisi de burdan kay-
naklanýr. Kendi kültürel zenginliðini
1960'lardan beri yaþayamayan küçücük bir
adanýn insanlarý olarak geçmiþle hesaplaþ-
mak ve geleceðimizi bu hesaplaþmadan
çýkaracaðýmýz derslerle hayatýmýzda bulu-
nan farklý kültürlere müsamaha ve hoþgörü
ile yaklaþarak barýþ ile kurmanýn yollarýný
aramalýyýz ve bulmalýyýz. Bu coðrafyanýn
geleceðini mutluluk ve barýþa ulaþtýrmanýn
yolu kültürel olarak karþýlýklý saygý ve
höþgörüden geçer.��
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Singrasi yada deðiþen adýyla Sýnýrüstü hangi sýnýrýn üstünde olduðu
belli olmasa da adýný 1958'de böyle uygun bulmuþlar. Lapotoz gibi
karma bir köy olan Singrasi Ýngiliz sömürge idaresi döneminde ekilen
aðaçlarýn Kýbrýs'ýn ters bir ifadesiyle tanýnýyor. 
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