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Son birkaç ay süresince, Kıbrıslı Elenler
açısından 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek
başkanlık seçimleri ana konu haline
gelmiştir. Kıbrıslı Elen işçi sınıfının bakış
açısına göre esas çekişme iki burjuva
aday, DIKO partisinden Papadopoulos ve
DISI partisinden Kasoulides ile sol görüşlü
aday AKEL partisinden Dimitris Hristofyas
arasında yaşanıyor. İşte bu Kıbrıs’ın tari-
hinde bir dönüm noktasıdır.
“Bağımsızlık”tan 48 yıl sonra, ilk kez sol
görüşlü bir aday burjuva partilerini destek-
lemek yerine, seçimlerde aday olmuştur.
Bu başkanlık seçimleri, 2004 yılında
gerçekleşen ve ulusal sorunu “çözme” yol-
undaki son girişim olan, “Annan Planı”
referandumundan sonraki ilk seçimlerdir.
Bu yüzden oldukça tartışmalı bir ortamda
yaşanmaktadır.

Ulusal Sorun
Papadopoulos hükümetinin milliyetçi

”çözümsüzlük” siyasetinin sonuçları seçim
öncesi aylarda daha belirgin şekilde
görülebilmektedir. Milliyetçi ve şövenist
hareketler ve kuruluşlar, daha önceleri hiç
yokken ortaya çıkıp Kıbrıslı Türkler ve
göçmenler karşıtı kampanyalar yürütmek-
tedirler. Hükümet de buna hoşgörü göster-
mektedir. Papadopoulos ve Kasoulides
ulusal soruna tutarlı bir çözüm getirecek-
lerine dair iddialarda bulunsalar da,
Kıbrıslı Elenler arasındaki milliyetçi duygu-
ları yaptıkları kampanyalar, kullandıkları
sloganlar ve politik duyurular/reklamlar ile
beslemektedirler. Dahası, Talat’ın Kıbrıslı
Türkler’in Kıbrıs’ın güneyine seyahatlerine
kısıtlama getirmesinden de mutluluk duy-
maktadırlar. Böylece, Kıbrıslı Türk lider-
liğinin yapmış olduğu milliyetçi davranışlar,
Kıbrıslı Elen liderler tarafından Kıbrıs’ın
güneyindeki milliyetçiliği beslemek
amacıyla; fakirlerin, işçi sınıfının ve
gençliğin değil de burjuvaların çıkarlarına
hizmet etmek için adanın her iki tarafında
da kullanılmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Problemler
Ekonomik ve sosyal alanda; çalışanlar,

fakir köylüler ve gençlik tekrarlanan
saldırılarla yüzleşmektedirler. Özel üniver-
siteler artık bir vaka durumundadırlar.
Kıbrıs’ın Avrupa Bölgesine (Eurozone) gir-
işi, işçilerin maaşlarının donması ve fiyat-
ların uçması anlamına gelmektedir.
Emeklilik yaşının yükselmesi ve işten
çıkarmaların “liberalleşme” si de görüle-
cektir. Yaygın şekilde sosyal hayatı etk-
ileyen, cumhuriyetin başkanının da dahil
olduğu ekonomik skandallar yaşanmış ve
çabucak hasır altı edilmiştir.

Güney Kıbrıs’taki
solun geleneksel sol partisi konumundaki
AKEL, Papadopoulos hükümetine katıl-
makla büyük bir derecede bu politikalar-
dan sorumludur. Ancak, buna rağmen,
başka bir sol alternatifin olmaması
nedeniyle, işçi sınıfının büyük bir çoğun-
luğu Hristofyas’ın adaylığını yukarda
bahsettiğimiz tüm burjuva politika
ve uygulamalara yanıt olarak
değerlendirmektedir. AKEL’i
kendi çıkarları için mücadele
veren bir parti olarak algılamak-
tadırlar. Aslında, parti tabanının
baskısı ve zorlaması olmasaydı,
parti liderliği seçimlere kendi adayı
ile girmeye pek de istekli değildi.

Beklentiler
Gençlik ve işçiler Hristofyas’ın

sosyal ve ekonomik alanlardaki duru-
mu değiştirmesini beklemektedirler.
Adanın her iki tarafındaki insanları bir
araya getirmesini, milliyetçiliğe hayır
demesini beklemektedirler. Neo-liberal
politikaların uygulanmasını reddeterek
fakirlere ve sömürülenlere daha iyi bir
hayat sağlamasını beklemektedirler. Bu
sebeptendir ki; işçiler ve gençlik ona oy
vereceklerdir. Ama o tüm bunları gerçek-
leştirecek mi?

Youth Against Nationalism Hristofyas’ın
iki toplumu bir araya getirme politikaların-
da kararlı olacağı ve sermayenin işçi
sınıfına karşı saldırılarında işçi sınıfının
çıkarlarına hizmet edeceği konusunda
güçlü çekincelere sahiptir. Bunun sebebi,
AKEL’in milliyetçilikle ve sermayenin çıkar-
larıyla çatışmak konusunda gerçekten
azimli olmamasıdır.

Ama, iki burjuva adaya (Papadopoulos

ve Kasulides) karşı başka bir sol alternatif
olmadığı olgusu da, şu anki koşullarda
Hristofyas’ın oy verilebilecek tek gerçek
alternatif olduğunu göstermektedir. YAN,
Hristofyas’a oy çağrısında bulunur ama bu
oy hayallere kapılmadan verilecek kritik bir
oydur. Kıbrıslı Elen işçiler ve gençlik
Hristofyas üzerinde baskı yapmazlarsa,
Hristofyas’ın verdiği sözleri unutacağını,
başkan seçildiğinde kapitalistlerin ağır
baskısı altında kalacağını da belirtmek

isteriz.

Yeni Sol Güç için Savaşmak
Tüm bu nedenlerden dolayı YAN

Dimitris Hristofyas için oy çağrısında
bulunur ama aynı zamanda Kıbrıs’ta

yeni bir sol güç inşa etmek için de
mücadele eder. Mücadelesini verdiğimiz

bu “yeni sol”un ana politik özellikleri aşağı-
dadır:

- Burjuvazinin hiç bir partisi ile iş birliği
içerisinde olmamalıdır (AKEL’in
geçmişte yaptığı gibi Kıbrıslı
Elenler’in “ulusal çıkarları” adına)

- İşçi sınıfının ve her iki toplumdaki fakir
insanların çıkarlarını temsil etmeyi, iki
toplumu bir araya getirmeyi, milliyetçiliğe
karşı ortak bir mücadele vermeyi ve ulusal
soruna bir çözüm bulmayı hedeflemelidir.

- İşçilerin ve gençliğin haklarının
savunulması konusunda uzlaşmaz
olmalıdır.

- Kendi iç işleyişinde demokratik
olmalıdır.

- Kıbrıslı işçilerin mücadelesini
küresel harekete bağlayabilme-
lidir. Çünkü günlük problemler-
imizin çözümü için uluslararası
bir mücadeleye ihtiyacımız
vardır.

- Son olarak, sosyalist bir
toplum kurmak üzere ser-
mayenin egemenliğine karşı
savaşmaya istekli olmalıdır.
Ancak, kurulacak sosyalist
düzen SSCB’deki tek parti dik-
tatörlüğüne benzememeli,
aksine politik çoğulculuk ve işçi
demokrasisi ilkelerine bağlı bir
şekilde halk tarafından kontrol

edilerek yönetilmelidir.
Kıbrıs’ın güneyinde bu

ilkelere bağlı bir “yeni sol”
yaratma mücadelesi, hem artan sayıdaki
partisiz Kıbrıslı Elenlerin hem de AKEL
tabanının ilgileneceği bir konudur.
Geleneksel soldan hayalkırıklığına
uğramış inanacak ve mücadele edecek
yeni birşeyler arayan muazzam sayıdaki
genç de böyle bir sol ile ilgilenecektir.
Youth Against Nationalism için yaklaşan
seçimlerde Dimitris Hristofyas için oy
çağrısında bulunmanın yanı sıra bu “yeni
sol” için mücadele vermek uzun vadeli bir
hedeftir.�

Güney Kıbrıs’taki Seçimler
Athina Kariati
Youth Against Nationalism
youthagainstnationalism@gmail.com
Çeviri: Mine Balman

BBuu yyaazz..,, BBaarraakkaa’’nn..nn ççeeşşiittllii
kkoonnuullaarrddaa ffiikkiirr aall..şşvveerriişşiinnddee vvee
hheennüüzz ttaann..şşmmaa aaşşaammaass..nnddaa
bbuulluunndduuğğuu bbiirr KK..bbrr..ssll.. EElleenn
öörrggüüttüünnüünn 1177 ŞŞuubbaatt sseeççiimmlleerriinnee
yyöönneelliikk ddeeğğeerrlleennddiirrmmeessiiddiirr.. 
TTaahhlliilllleerriinn bbiirrççooğğuunnaa kkaatt..llmmaakk--
llaa bbeerraabbeerr,, HHrriissttooffyyaass’’aa ooyy
ççaağğrr..ss..nnddaa bbuulluunnuullmmaass.. kkoonnuussuunn--
ddaa aayynn.. ffiikkiirrddee oollmmaadd..ğğ..mm..zz..
ookkuurrllaarr..mm..zz..nn bbiillggiissiinnee ggeettiirriirriizz..
BBiizzccee ddüünnyyaaddaakkii ddiiğğeerr eesskkii
SSSSCCBB kkuuyyrruukkççuussuu ppaarrttiilleerr ggiibbii
AAKKEELL ddee,, ssoossyyaalliizzmm mmüüccaaddee--
lleessii iillee hhiiççbbiirr iillggiissii kkaallmmaamm..şş
nneeoo--lliibbeerraall,, mmiilllliiyyeettççii bbiirr ppaarr--
ttiiddiirr..
HHaammmmaalliiyyee KKuurruulluu’’nnuunn NNoottuu



argasdiargasdi

Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs adası üzerindeki var-
lığını koruma mücadelesini hem koşullara
göre şekillendirmeli hem de kültürel yokolma
sürecine karşı oluşacak bir mücadele yöntemi
geliştirmelidir. 1950’lerin Kıbrıs’ında;
Türkiye’den  getirtilen  birtakım karanlık kişi-
likler, Mesarya’da köylerimizin hem de yüzyıl-
lardır Türklerin yaşadığı köylerimizin, isimleri-
ni bir gecede tarihin raflarına kaldırdılar.
Köylerimiz, Türkçe bulunmadığı veya
Hristiyanlığı çağrıştırdığı gerekçesi ile yüzyıl-
lardır hatta binyıllardır kullandıkları isimlerini
kaybettiler. 

Ayharida; Mesarya ovasının kuzeyinde yer
alan, insanımızın yüzlerce yıl topraklarında
hayat bulduğu kendini köyü  ile birlikte ifade ettiği bir
yerleşim yeri. 1960 Cumhuriyeti için yapılan nüfus
sayımında 118 nüfusu olan bir köyümüz. 1958 itibarıyla
Ayharida’nın da ismi değişiyor ve Ergenekon oluyor.
Ergenekon ne demek? Efsaneye göre Ergenekon;
Türklerin Orta Asya’da kurtularak ilk yayılmaya başladık-
ları bölgenin adı, yani Ayharida ismi “Türklüğümüzü”
yeterince ifade edemediğinden bu köyümüze Türklüğün
bağrından kopan Ergenekon ismi, dışardan getirtilen
kişilerce ve Kıbrıs Türk Liderliği’nin çabalarıyla, verildi.
Şimdi Tüm Ayharidalılar daha tam Türk oldular.
Ergenekon ismi ile her geçen gün Türklükleri artarak
devam ediyor. 1996’da kuzeyde yapılan sayımda nüfusu
azalmış ve 106’ya düşmüş, bugünlerde birkaç ailenin
yaşadığı tenha bir köy olmuş ancak daha tam Türk
olmuş, daha çok Türk olmuşuz.

Çatoz; Serdarlı olmuş, Konedra ise Gönendere, ancak
bu bölge; yüzyıllardır Kıbrıs’ta Mesarya’da birer merkez
olmuş, Kıbrıslı Türkler’in Kıbrıs’taki geçmişini, tarihini
anlatan topraklar ve insanları yeterince Türk olmadıkları
için tarihsizleştirilmiş. 1958 Türkleştirme harekatından bu köylerim-
iz de  nasibini alıyor ve binlerce yıllık tarihlerini ifade eden isimleri
bir gecede çöpe atılmak isteniyor. Bugün geçmiş ile gelecek arası-
na sıkışmış bir çelişki yaşıyor Çatoz ve Konedra. 1960
Cumhuriyeti’nin nüfus sayımında Çatoz’da; 842, Konedra’da; 823
Kıbrıslı Türk yaşamaktadır. Çatoz, bölgedeki diğer Türk köylerinin
aksine nüfusunu dış göç almadan artırmış tek Kıbrıslı Türk
köyüdür. 1996’da kuzeyde yapılan nüfus sayımına göre 994 kişiye
ulaşan nüfusuyla bölgenin en kalabalık köyü haline gelmiştir(bugün
1000’in üzerindedir). Konedra ise; Çatoz’dan çok farklı olmayan
1960 nüfusuna rağmen 1996’da 403’e düşen nüfusuyla bölgenin
gerçeğini yansıtıyor. Oysa yaklaşık bir asır önce bölgenin en yoğun
Türk nüfusuna sahip bu iki köyümüzden Çatoz’a karakol,
Konedra’ya ise bir ortaokul yapılmış. Bölgenin diğer Türk köylerinin
merkezi her dönemde bu köyler olmuş. Ancak bugün bu özellikleri-
ni taşıyamıyorlar. 

Kuru Manastır ise adını kaybederek Çukurova oluyor,
Türkçeleşerek! Türklüğünü tescilliyor. ‘Manastır’ sözcük olarak
Türkiye Türkçesi’nde de kullanılmasına rağmen köyün adı yaşanan
süreçte egemenler ve yandaşları tarafından Hristiyanlık dinini
çağrıştırması ile gerekçelendirilerek, Çukurova yaptırılıyor. Çukuro-
va ise; Türkiye’nin güneyinde Adana bölgesinde Seyhan ve
Ceyhan nehirlerinin suladığı bir ovanın ismi. İşte Türkleşme
harekatı Kıbrıslı Türkleri böyle böyle çevreliyor. Yeterli derece Türk
olarak görülmeyen Kıbrıslı Türkler’in köyleri, Türkiye’nin yerleşim
yerlerinin isimlerini alarak daha tam Türk olmuş, daha tam Türk
olmuşuz. Ama Kuru Manastır’ın 1960 itibarıyla 166 olan nüfusu 30
sene sonra bile 200’ü bulamamış (196 kişi, 1996 sayımı) gençler
Çatoz’un aksine merkeze ‘şehere’ yerleşmeye devam ediyor.

Abohor (Ab-ı hor, Osmanlıca’da Acı su anlamına geldiği, şek-

linde bir söylenti de var) köyünün bugünkü adı Cihangir, daha tam
Türkçe olmuş! bir isim, içinde yaşayanların istenilen seviyede Türk
olmaları için verilen mücadelenin bir sembolü. Cihangir, Moğollarda
Cengiz Han’ın oğullarından birinin ismi. Geçmişinden koparılan
köyler ve Abohor (Cihangir) yaratılmak istenen şekilci bir Türklük
anlayışının ve Kıbrıslı Türkler’in kültürel zenginliğini yoketmenin bir
fotoğrafını sunuyor günümüze. 1960 nüfusu 555 Kıbrıslı Türk,
1996’da kuzeyde yapılan sayıma göre ise 621 kişi yaşıyor
Abohor’da. Hem Kuru Manastır, hem Abohor 1974 sonrası plansı-
zlığın kurbanı olarak Karpaz yolu sebebi ile ikiye bölünüyor. Büyük
bir kısım zeytinlikleri ise yolun yapımı esnasında kesiliyor. Tıpkı
tarihi mirası, adı gibi, kimsenin sesi çıkmıyor.

Yüzlerce, binlerce yıllık tarihimizin, kültürel zenginliğimizin ifadesi
isimlerini tabelalarına yazabilen şanslı köylerimiz var. Bu köylerim-
iz, yani Mesarya’nın kuzeyindeki Yeniceköy, Beyköy, Görneç,
Kalavaç’ın isimleri Türkçe mi bulunuyor da değiştirilmiyor? Beyköy
ve Yeniceköy, Türkçe bulunuyor da Görneç ile Kalavaç neden
değiştirilmiyor? Yoksa bu köylerin insanları köylerinin isimlerinin
değişmesini kabul etmediler mi bilinmez, bu köylerin isimleri 1958
Türkleştirme operasyonundan kurtularak günümüze kadar
gelebiliyor. 1960’da Beyköy’de 136, 1996’da 85 Kıbrıslı Türk yaşıy-
ordu. Yeniceköy’de 1960’da 236, 1996’da 355, Görneç’te 1960’da
292, 1996’da 440, Kalavaç’ta ise 1960’da 221, 1996’da 236
Kıbrıslı Türk yaşıyordu. Köylerinin isminin değişmesini kabul
etmeyenler yanlız bu köylerde yaşayan Kıbrıslı Türkler değil,
Köyünün isminin değişmesini kabul etmeyen birçok Kıbrıslı Türk
var. ABOHORLU, ÇATOZLU, VİTSADALI, KONEDRALI vs.
Kıbrıslılar köylerinin tabelada yazan adlarının inadına soyisimlerini
köylerinin gerçek ismi ile almışlar ve tarihsizleştirmenin karşısına
yaratıcı bir direnişle çıkmışlar.�
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besimbaysal@lycos.com
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Lefkoşa Kazası Kıbrıslı Elen Köyleri
Tabela Adı (1958’den sonra) Kıbrıslı Türklere Göre Harita Adı
Alayköy Yerolakko Yerolakkos
Değirmenlik Değirmenlik Kythrea+Khrysidha
Demirhan Tirfon Trakhoni
Düzova Eksomedoş Exometokhi
Gökhan Voni Voni
Haspolat Miyamilya Miamilea
Kırklar Timbu Tymbou

Lefkoşa Kazası Karma Köyleri
Tabela Adı (1958’den sonra) Kıbrıslı Türklere Göre Harita Adı
Balıkesir Balikitre Palekythro
Erdemli Tremeşe Tremetousha 
Gaziler Piroyi Pyroi
Minareliköy Minareliköy Neokhorio
Türkeli Ayvasıl Ayios Vasilios 
Yılmazköy Şillura Skylloura
Yiğitler Arçoz Arsos
Gürpınar Aymarina Ayia Marina (Maronit)


